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پیشگفتارمترجم

بررسی اجمالی نوشتار پیش رو

انتشارات آکادمیک در سال 2020کتابی با عنوان بیدارکردن ظرفیت
تعاون منطقه آسیا-اقیانوسیه (تصویر روی جلد کتاب ،در باال آمده است) و
به زبان التین ،منتشر کرده که در آن ضمن تأکید بر اهمیت نقش تعاونیها
در یک اقتصاد مدرن به بیان نمونههایی از تعاونیهای موفق در یازده کشور
منطقه آسیا و اقیانوسیه و بررسی چارچوبهای نظری آنها از منظر اقتصادی
اجتماعی ،سیاسی-قانونی ،ملی و بینالمللی پرداخته است؛ این کتاب از این
مسیر تالش داشته تا امکان ایجاد تعاونیهای اثرگذار و بازسازی تعاونیهای
موجود در راستای تحقق و دستیابی آنها به هدف مطلوب و کاهش فقر را
برای عالقمندان و پژوهشگران فراهمنماید.

کشاورزان به دلیل آسیبپذیری راحت ناشی از برخی عوامل خارجی
همچون آب و هوا برای قویترشدن خود تمایل به همکاری با یکدیگر و
عضویت در انجمنها و سازمانها دارند .تعاونیهای کشاورزی مناسبترین
شکل پیوند میان کشاورزان برشمرده میشوند( .)1این تعاونیها موفقیتها و
شکستهایی در کارنامه خود در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
داشتهاند.
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بر همین اساس ،اثر پیش رو به برگردان ،بررسی و تلخیصی از متن
اصلی به فارسیِ فصل یازدهم این کتاب که به مقاله سه تن از اساتید دانشگاه
ملی کشاورزی ویتنام تعلق دارد ،اختصاص خواهد داشت و طبع ًا فاقد نقص

نیست.

الزم به توضیح است که برخی از مطالب مقاله بنا به رعایت اختصار ،از
متن ترجمه حذف یا به لحاظ واژگانی و عبارتی ،دارای تغییری جزئی شده
است که به اعتقاد مترجم ،خللی در محتوای اصلی متن ایجاد نخواهد کرد؛
همچنین تصاویر به کار رفته در متن به انتخاب مترجم بوده است.

تعاونیهای کشاورزی ویتنام دارای سابقه طوالنی از حیث تأسیس
و توسعه از دهه1950هستند .این تعاونیها ضمن اینکه به سرعت توسعه
یافتهاند به روند توسعه اقتصادی ویتنام نیز کمک شایانی کردهاند .تعاونی
ونداک( )Van Ducدر شرق شهر هانوی( )Hanoiپایتخت کشور ویتنام

واقع شده و برخوردار از مدل موفق تخصصی در عرصه سبزیجات و ارائه
خدمات تولیدی به مردم محلی است .این نوشتار ضمن تجزیه و تحلیل عوامل
خرد و کالن مؤثر بر تعاونیها در ویتنام ،به شاخصههای ویژه مؤثر در موفقیت
تعاونی ونداک ،چالشهای بر سر راه آن و نیز نحوه اثرگذاری این تعاونی در
جامعه خواهد پرداخت.

 .2عوامل کالن مؤثر بر تعاونیها در ویتنام
 .2-1چهارچوب سیاسی و قانونی
تعاونیهای کشاورزی در ویتنام نوعی مدل کسب و کار برشمرده
میشوند که از سیاستهای حمایتی زیادی از سوی دولت مرکزی برخوردار
هستند .این سیاستها به میزان قابل توجهی به تولید و کسب و کار تعاونیها
کمک کرده است؛ قانون تعاون  ،2012آخرین سیاست حمایتی از این دست
است که بر اساس آن امکان بهرهگیری هیئتهای مدیره و اعضای تعاونیهای
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کشاورزی از آموزشهای رسمی در جهت افزایش ظرفیت فنی و حرفهای و
دریافت حمایت مالی از سوی دولت مرکزی فراهم شده است.
 .2-2زمینههای اجتماعیاقتصادی و فرهنگی

بولتن سیاستی
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در چند سال گذشته ویتنام به عنوان صادرکننده پیشرو در عرصه
کشاورزی در حال رشد بوده و توانسته سرمایهگذاران بینالمللی بسیاری را
به خود جذب نماید .مهمترین محصوالت کشاورزی صادراتی این کشور،
برنج ،بادام زمینی ،فلفل سیاه ،قهوه ،چای ،الستیک و محصوالت شیالتی
هستند .عالوه بر این عواملی همچون فناوری اطالعات و صنایع با تکنولوژی
باال نیز بخشی از عوامل رو به رشد اقتصاد ملی این کشور برشمرده میشوند؛
نرخ رشد سالیانه  6تا  7درصدی انگیزه زیادی علیالخصوص برای کسب و
کارهای تعاونی در جهت توسعه تولید و تجارت کاالها خواهد بود(.)2
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ویتنام چهاردهمین کشور پرجمعیت جهان رتبهبندی شده است و با دارا
بودن بیش از  92میلیون نفر جمعیت و با میانگین سنی 30سال ،ظرفیت بسیار
خوبی از حیث مشتریان و کارکنان بالقوه برای بسیاری از سرمایهگذاران به
حساب میآید( .)3جمعیت ویتنام طی دهساله  2007تا  2017به سرعت روند
افزایشی داشته است .علیرغم اینکه  65درصد جمعیت این کشور ،روستاییاند
لیکن این روند ،نزولی بوده و طی سالهای گذشته ،جمعیت
شهرنشینی در آن افزایش قابل توجهی داشته است .از همین روی،
ساختار نیروی کار بخش کشاورزی تغییر کرده( )4و منابع انسانی تعاونیهای
کشاورزی کاهش یافته است.

در عمل ،تعاونیهای کشاورزی مکمل تالشهای دولت در راستای بهبود
معیشت مردم محلی هستند .به طور مشخص ،آنها اشتغال بیشتری ایجاد و
بسترساز کاهش فقر شدهاند .این تعاونیها به خوبی منعکسکننده نقش کلیدی

خود در جذب تالشهای داخلی مردم محلی برای حل مشکالتشان هستند.
 .2-3تغییرات جهانی آب و هوا
اثر افزایش دما برای محصوالت کشاورزی به دمای بهینه محصوالت
کشاورزی برای رشد و تکثیر بستگی دارد .گرمایش برای برخی گیاهان مفید
و برای برخی دیگر ،افزایش تعداد حشرات و آفات را موجب میشود و مضر
است .تعاونیهای ویتنام ساختارها و روشهای تولید محصوالت را در جهت
سازگاری با تغییرات جهانی آب و هوا تغییر دادهاند.
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 .3عوامل خرد مؤثر بر تعاونیها در ویتنام
 .3-1مدل کسب و کار
اقتصاد گذار ویتنام خصوصیسازی ،راهاندازی شرکتهای خصوصی
جدید و تغییرات اساسی قانونی را تجربه کرده است؛ مدل تعاونیها که بر
اساس قانون تعاونی  2012سازماندهی شده در قیاس با نسخه قبلی آن بسیار
بهبود یافته و اصالح شده است( .)5به صورت کلی دو نوع مدل تعاونی در
ویتنام وجود دارد:
تعاونیهای تحولیافته که قبل از سال  2012تأسیس شدهاند لیکن بر
اساس قانون جدید تعاون  2012تغییر شکل دادهاند .2 .تعاونیهای تازه تأسیس
که آغاز شکلگیری آنها از سال  2012بوده است .تنها تفاوت این دو تعاونی

با یکدیگر در سرمایه تأمینشده توسط اعضای آنهاست؛ در تعاونیهای تازه
تأسیس ،کلیه اعضا به صورت مشخص در تأمین سرمایه تعاونی سهیم هستند
این در حالی است که در تعاونیهای تحولیافته ،اعضای خانوار در تخصیص
سرمایه خود به تعاونی مختار هستند.
 .3-2اصول تعاون
اصول تعاون اتحادیه بینالمللی تعاون( )6که در ادامه فهرست شدهاند از
سوی اعضا و کارکنان تعاونیهای ویتنام پذیرفته شده است:
بولتن سیاستی
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 .1افراد ،خانوارها و اشخاص حقوقی داوطلبانه تعاونی ایجاد میکنند ،به
آن میپیوندند یا از آن خارج میشوند.
ی پذیرای گسترده اعضاست.
 .2تعاون 
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 .3اعضا فارغ از میزان آورده سرمایه و مدیریت و عملکرد تعاونی ،از حق
رأی مساوی برخوردار هستند و اطالعاتی نظیر فعالیتهای تولیدی ،فروش،
امور مالی ،توزیع درآمد و سایر مطالب مقرر در اساسنامه تعاونی به صورت
کامل و دقیق در اسرع وقت ارائه میشود.

 .4ویژگیهای تعاونی ونداک
 .1.4تاریخچه
تأسیس اولیه این تعاونی(البته با نامی دیگر) به سال  1977برمیگردد .این

تعاونی در سال  1998به یک تعاونی خدمات عضومحور تبدیل و به تعاونی
خدمات کشاورزی ونداک تغییر نام داد .در ادامه فعالیت خود مطابق با قانون
تعاون  2012تغییر ساختار داد و در سال  2016به تعاونی تجاریخدماتی
تولیدات کشاورزی ونداک مجددا ً تغییر نام داد.
 .4-2ساختار سازمانی
در ادامه و در نمودار شماره  ،1ساختار سازمانی تعاونی ونداک به نمایش
درآمده است:

ی در قبال قانون ،خود تعاونی
 .4مسئول و کنترلکننده فعالیتهای تعاون 
است.
ی بر اساس میزان استفاده از محصوالت-خدمات
 .5توزیع درآمد تعاون 
تعاونی و یا میزان مشارکت برای ایجاد شغل است.
 .6تعاونی باید در عرص ه تحصیل و آموزش اعضا ،مدیران و کارکنان
خود فعال باشد و آنها را نسبت به مااهیت و مزایای فعالیت در قالب تعاونی
مستغنی سازد.
 .7در راستای توسعه پایدار جنبش تعاونی در مقیاس محلی ،منطقهای،
ملی و بینالمللی ،تعاونیها بایستی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

نمودار شماره :1ساختار سازمانی تعاونی ونداک
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 .3.4چالشهای پیش رو
شهرنشینی ،مهاجرت روستاییان به شهرها و کاهش نسبت جمعیت شاغل
در بخش کشاورزی مناطق روستایی را موجب شد .زمینهای کشاورزی نیز
برای ساخت جاده بکارگرفته شدند و میزانشان کاهش یافت.
آگاهی غالب اعضای تعاونی حتی مدیران نسبت به تغییرات قانون تعاون
ویتنام محدود است؛ همین امر اجرای قانون تعاون را زمانبرتر میکند .در
ت خود در زمینه تبلیغ و نشر قانون
همین راستا تعاونی ونداک بایستی فعالی 
بولتن سیاستی
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تعاون جدید را شدت بخشد .همچنان که مزایای شرکت در دورههای آموزش
شیوههای نوین تعاونی ونداک در راستای افزایش بهرهوری و کیفیت
محصوالت نیز با هدف شرکت حداکثری نیازمند اطالعرسانی و برقراری
اعضاست.
کلیه
با
ارتباط
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در چند سال گذشته آگاهی نسبت به ریسکهای سالمتی و تقاضا برای مواد
غذایی سالم افزایش یافته است( .)7با این وجود ،مصرف غذاهای سالم داخلی
از سوی مردم هنوز جذابیت چندانی ندارد( )8و آنها غالب ًا تمایل به منابع
غذایی معتبر وارداتی دارند .این مسئله چالشهایی را برای تولید غذا در داخل
ویژه برای تولیدکنندگان کوچک ایجاد کرده است .از همین روی ،تعاونی
ونداک باید نسبت به جلب اعتماد مصرفکنندگان توجه بیشتری داشته
باشد.
تغییرات آب و هوا نیز نقش مهمی در میزان تولید سبزیجات تعاونی
ونداک ایفا میکند .تغییر دمای فصلی میتواند افزایش سبزیجات کشتشده
در یک سال را در پی داشته باشد .حال آنکه بارش شدید و وزش طوفان،
بهرهوری پایین تولید سبزیجات تعاونی را سببساز است .برای کاهش آثار

منفی ناشی از این امر تعاونی برنامهریزی برای ساخت خانههایی با دمای ثابت
را در دستور کارش گذاشته است.
نکته قابل توجه اینکه علیرغم موفقیتها و تالشهایی که تعاونی ونداک
داشته ،این تعاونی تنها سهم  10درصدی از کل سبزیجات تولیدشده این
کشور را دارد که مهمترین علت آن به تکهتکهبودن زمینهای هر خانوار
برمیگردد؛ تکهتکهبودن زمین ،دلیل اصلی بهرهوری نیروی کار محدود در
ویتنام در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است( .)9برای حل این مسئله،
تعاونی ونداک تجمیع زمین را پیشنهاد داده است لیکن اجرای کامل آن تنها
توسط کمتر از  30درصد خانوارهای ویتنامی پیگیری و انجام شده است و
تشویق و پیگیری از سوی مدیران را میطلبد.

 .5عوامل اثرگذار در موفقیت تعاونی ونداک
عوامل اثرگذار در موفقیت تعاونی ونداک شامل عوامل داخلی و خارجی
است؛ تجارب و آگاهی کشاورزان و نحوه حکمرانی تعاونی ،عوامل داخلی و
شرایط مناسب آب و هوایی برای کشت ساالنه سبزیجات ،سیاستگذاریهای
عمومیحمایتی دولت با هدف توسعه و گسترش زیرساختها و تجمیع زمین،
عوامل خارجی برشمرده میشوند .در ادامه عوامل داخلی تشرح شدهاند:
 .5-1تجارب و آگاهی کشاورزان در زمینه تولیدات کشاورزی و
پرورش سبزیجات
ونداک به صورت مشخص و تخصصی بر خالف سایر فعالیتهای

رایج در آن منطقه علیالخصوص برنج ،در عرصه سبزیجات فعالیت میکند.
از سال  ،1997سبزیجات سالم توسط این تعاونی تولید میشود؛ در نتیجه در
زیرساختهای تولید سبزیجات شامل برقرسانی به مزارع ،حفر چاه و کاشت
در مناطق سیلزده سرمایهگذاری صورت گرفته است .به عالوه اینکه ساالنه
دهها دوره آموزشی در خصوص تکنیکهای به روز تولید سبزیجات سالم
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برگزار میشود .کشاورزان از مزایای شرکت در چنین دورههای آموزشی و
نقش تولید سبزیجات در امرار معاششان آگاهی دارند.
 .5-2فرآیند حکمرانی

بولتن سیاستی

کریس کرنفرث ( )Chris Cornforthحکمرانی را سیستمها و
فرآیندهای مرتبط با اطمینان از رویکرد کلی ،نظارت و مسئولیتپذیری یک
سازمان ،تعریف میکند( .)10حکمرانی با اداره روزانه سازمان متفاوت و
اصطالحی است که برای شرح کلیه فرآیندهای داخلی یک سازمان در ارتباط
با مسئولیتپذیری و پاسخگویی آن در قبال کلیه ذینفعان چه درون و چه
بیرون از سازمان بکار گرفته میشود(.)10
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محصوالت خود را به فروش رسانند .امروزه سبزیجات سالم تعاونی ونداک،
جای ثابتی در بازار دارند که دلیل آن در درجه اول ،مدیران ماهرش است.
هیئت مدیره تعاونی عملکرد خوبی در زمینه بازاریابی و ترویج محصول داشته
است .ساالنه  10درصد از کل سبزیجات تولیدشده توسط اعضای خانوارها به
واسطه تعاونی ونداک به بازار عرضه میشود که از این میزان 55 ،درصد در
بازارهای عمدهفروشی 35 ،درصد در سوپرمارکتها و  10درصد باقیمانده که
عمدت ًا کلمچینی است به کشورهای تایوان ،ژاپن و کره صادر میشود .اعضاي
خانواری که در تعاوني عضویت دارند ميتوانند محصوالت خود را به واسطه
كانالهاي بازاريابي تعاون 10 ،درصد باالتر نسبت به قیمت بازار بفروشند.
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تا قبل از  2011تولیدکنندگان سبزیجات سالم تعاونی وندوک،
محصوالت خود را به سختی میفروختند چرا که قیمت فروش آنها همواره
باالتر بود و عالوه بر این ،مصرفکنندگان قادر به تشخیص سبزیجات سالم
از دیگر سبزیجات در بازار نبودند .از سال  2011سبزیجات تولیدشده توسط
تعاونی وندوک با برچسب واحد حفاظت تعاونی که شامل آدرس مکان
تولید ،تاریخ برداشت و مهرهای مربوطه است ،متمایز و به راحتی در بازار
عرضه میشوند.

تعاونیها در قیاس با سازمانهای دیگر از آنجا که فرآیندهای داخلی و
تصمیمگیری در آنها نیازمند مشارکت تعداد زیادی از اعضاست با چالشهای
بیشتری مواجهند .پس میتوان اینطور عنوان نمود که حکمرانی تعاونی به
ی مرتبط میشود .حکمرانی تعاونی شامل مؤلفههای
هدایت و کنترل تعاون 
هیئت مدیره فعال و مؤثر ،عملکردها و فرآیندها و در انتها اعضا و مشارکت
آنهاست()11؛ در ادامه توضیحاتی در خصوص هر یک ارائه خواهد شد.
 .5-2-1هیئت مدیره فعال و مؤثر
در کشاورزی بزرگترین دغدغه کشاورزان این است که کجا و چگونه

 .5-2-2عملکرد و فرآیند تعاونی ونداک
 .5-2-2-1استراتژی تولید
استراتژی تولید تعاونی وندوک ،تولید انواع مختلف سبزیجات در
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راستای سطح زیر کشت مناسب برای آنهاست .بر همین اساس اعضای
خانوار تعاونی قادر به تولید بیش از  30نوع سبزی متنوع متناسب با فصل
مناسب خود هستند؛ که این امر به منزله یکی از مزیتهای تعاونی در جهت
برآوردهساختن تقاضاهای متنوع مصرفکنندگان است .ضمن اینکه کاهش
نوسانات قیمت فروش را هم موجب شده است چرا که اگر کلیه کشاورزان
انواع مختلفی از سبزیجات را پرورش نمیدادند ،حجم عظیمی از سبزیجات
مشابه با قیمت پایین در نهایت به فروش میرسید.

بولتن سیاستی
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در عمل تولید سبزیجات در مناطق مرکزی ویتنام در ماههای پایانی سال
به دلیل بارشهای سنگین چالشزاست .این در حالی است که مناطق شمالی،
در همین ایام مناطق بسیار مناسبی برای پرورش گیاهان دوستدار محیطهای
سرد نظیر کلم هستند .همین امر فرصت گسترش بازار محصوالت متنوع
دیگری را در استانهای واقع در مناطق مرکزی فراهم آورده است.
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 .5-2-2-2کنترل کیفیت نهاده
در اختیار اعضای خانوار تعاونی ونداک صرف نظر از سطح سرمایه
آنها ،نهادههای با کیفیت باال گذارده میشود .در حال حاضر  9فروشگاه
توسط اعضای خانوار تعاونی ونداک اداره میشود که نهال ،کود و آفتکشها
توسط آنها به فروش میرسد .از صاحبان این فروشگاهها خواسته میشود
که نهادهها و مواد اولیه خود را از شرکتهای معتبر ملی خریداری و عرضه
نمایند.
این مسئله از یک منظر کسب منفعت مالی کشاورزان به لحاظ خرید
نهادههای ارزانقیمتتر دارای کیفیت را در پی دارد و از منظری دیگر
صرفهجویی زمان مدیران تعاونی را موجب میشود چرا که در غیر این
صورت آنها بر نحوه خریداری مواد اولیه توسط کشاورزان هم بایستی
نظارت میکردند.

 .5-2-2-3برگزاری دورههای آموزشی فنی به روز
علیرغم آگاهی و تجربه کشاورزان در زمینه کاشت سبزیجات سالم،
مدیران تعاونی ونداک ساالنه دهها دوره آموزشی در حوزه تکنیکهای به روز
تولید سبزیجات و مدیریت یکپارچه آفات برگزار میکنند؛ برای مثال اینکه
در سال  2017این تعاونی اقدام به برگزاری  8دوره آموزشیکاربردی برای
اعضای تعاونی ونداک با موضوعاتی همچون روش تبدیل محصوالت جانبی
سبزیجات به کود غنیشده نموده است .برگزاری چنین دورههایی تقویت
دانش تدریجی کشاورزان باتجربه را موجب شده است .عالوه بر این هیئت
مدیره تعاونی با سایر تعاونیهای کشاورزی تخصصی سبزیجات با اهدافی
نظیر تبادالت فنی ارتباط میگیرد.
 .5-2-2-4مدیریت فرآیند تولید
فلسفه تولید در تعاونی ونداک ،مبتنی بر سه نه است :نه به کارخانه(از
جهت تولید مواد غذایی سالم) ،نه به بزرگراه (از جهت تخریب مزارع) و نه
به بیمارستان(از جهت اهمیتدادن به سالمت) .این تعاونی یکی از بزرگترین
مناطق هانوی در تولید سبزیجات سالم را پوشش میدهد و روزانه با مدیریت
 285هکتار تولیدات کشاورزی به طور متوسط 100تن انواع مختلف
سبزیجات را عرضه میکند که  90درصد از این تولیدات از سوی بخش
کشاورزی و توسعه روستایی هانوی دارای مجوز تولید سبزیجات بر الزامات
ایمنی است .ضمن اینکه کشاورزان از منافع فروش سبزیجات سالم بدون
وجود آفتکشها و محرکهای رشد آگاه هستند.
 876عضو تعاونی که خانوارها هستند در گروههایی طبقهبندی
شدهاند که تولید ایمن سبزیجات توسط آنها مدیریت میشود .هر گروه
شامل 25-30خانوار کشاورز پرورشدهنده سبزیجات و دارای یک رهبر با
مسئولیت نظارت بر ایمنی و سالمت محصوالت تولیدی است .مزارع با هدف
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مدیریت راحتت ر توسط گروهها شمارهگذاری و منطقهبندی میشوند .هر
خانوار بایستی فعالیتهای روزانه خود اعم از نوع پرورش سبزیجات ،تاریخ
کوددهی ،اسامی آفتکشها را در دفتری ثبت و آن را به اطالع رهبران گروه
برساند تا موارد خالف استانداردها و متخلفان سریع ًا و به موقع شناسایی
گردند و با آنها برخورد شود .ضمن اینکه خود خانوارها و گروهها هم بر
کار یکدیگر نظارت دارند .به عالوه اینکه در راستای مدیریت مؤثر ،سبزیجات
متناسب با منطقه مناسب رشدشان تخصیص و پرورش مییابند.
 .5-2-3ماهیت مشارکت اعضای تعاونی
بولتن سیاستی
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تا قبل از قانون تعاون  ،2012یک عامل در میان بسیاری از عوامل که
باعث عملکرد ضعیف و شکست تعاونیهای کشاورزی شد ،عضویت تقریب ًا
اجباری و غیرداوطلبانه در آنها همچون سایر کشورهای کمونیستی بود()12؛
چنین عضویتی درک مبهم اعضا در زمینههایی همچون هدف و اصول،
ارزشها ،هویت و علیالخصوص حقوق و تعهدات تعاونیها را موجب شد.
قدرت تصمیمگیری اعضا و مدیریت تقریب ًا وجود نداشت چرا که تعاونیها
مجبور بودند از دستورالعمل برنامههای مرکزی توسط حاکمیت پیروی کنند
و عضویت در تعاونی معموالً بر اساس محل تولد تعیین میشد(.)13
امروزه تعاونی ونداک که تحت قانون تعاون  2012فعالیت میکند اساس ًا
شامل افرادی است که به صورت داوطلبانه به گروههای اجتماعی میپیوندند.

 .6اثرات تعاونی ونداک
تعاونی ونداک به طرق مختلفی مشتمل بر موارد زیر به مردم محلی و
جامعه منفعت رسانده است :ایجاد برند تعاونی سبزیجات سالم در میان مردم
محلی ،تغییر اذهان ایشان به سمت تولید محصوالت سالم ،ارتقای بهرهوری
اقتصادی و محیط.

مدل تعاونی ونداک از سوی وزارت کشاورزی و توسعه روستایی
ویتنام به عنوان مدل استاندارد مدیریت زنجیره از تولید به بازار انتخاب شده
است .به عالوه اینکه سبزیجات سالم تولیدشده توسط این تعاونی حاکی
از تعهد و اهمیت پرورشدهندگان سبزیجات این تعاونی به سالمت کلیه
مصرفکنندگانش است .اذهان کشاورزان در تعاونی ونداک کام ً
ال به سمت
تولید محصوالت سالم در راستای برآوردهساختن نیازهای بازار تغییر کرده و
حضور آنها در دورههای آموزشی فنی و همکاری با مسئوالن ذیربط مؤید
این مسئله است.
نکته قابل ذکر اینکه در زمانی که بسیاری مناطق دیگر تولیدکننده
سبزیجات در پی بازارهای پایدار برای فروش محصوالت خود هستند ،کلیه
سبزیجات پرورشیافته توسط تعاونی ونداک به طور کامل فروخته میشوند.
17
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در این نوشتار تعاونی ونداک به عنوان یک نمونه موفق تعاونی
708  عضو رسمی و168 کشاورزی معرفی شد؛ این تعاونی تغییریافته دارای
 تعداد باالی اعضای رسمی تعاونی حاکی از آن است.عضو غیررسمی است
 همچنین.که این تعاونی در جذب خانوارهای محلی موفق عمل نموده است
 عوامل زیادی در موفقیت این تعاونی نقش داشتهاند که میتوان،بر اساس نتایج
آنها را نتیجه تغییر عملکرد تعاونی همراستا با موقعیتها و تقاضاهای جدید
 امکان، با توجه به وجود مستندات تجربی موفق این تعاونی.بازار دانست
الگوبرداری از آنها در شرایط مشابه توسط دیگر تعاونیهای کشاورزی و یا
.حتی سایر تعاونیها فراهم است
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