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دو ســال قبــل بــود کــه فعالیــت اندیشــکده تعــاون و توســعه 
بــه عنــوان نخســتین اندیشــکده تخصصــی تعــاون در منطقه، 
ــر  آغــاز شــد. در طــول ایــن دو ســال، فعالیــت اندیشــکده ب
ــکده ها در  ــده اندیش ــناخته ش ــداول و ش ــول مت ــای اص مبن
ــتی  ــای سیاس ــتخراج توصیه ه ــر اس ــه ب ــا تکی ــان، و ب جه
ــه  ــن عرص ــرگان ای ــهود خب ــین و ش ــای پیش از پژوهش ه
ــتفاده در  ــر اس ــای پ ــی از قالب ه ــود. یک ــده ب ــز ش متمرک
ــبب  ــه س ــه ب ــد ک ــتی بودن ــای سیاس ــکده، بولتن ه اندیش
ــور  ــودن مح ــخص نب ــده و مش ــات کار ش ــی موضوع پراکندگ
فعالیت هــای در هــر یــک از آن هــا، گاهــی خواننــدگان دچــار 
ــی دار و  ــاط معن ــاً ارتب ــا اساس ــه آی ــدند ک ــام می  ش ــن ابه ای
منطقــی میــان متــون نــگارش شــده وجــود دارد یــا خیــر. بــر 
همیــن اســاس بــود کــه ایــده تولید اثــر حاضــر در اندیشــکده 

شــکل گرفــت. 
ــه  ــه از مجموع ــدی هفت گان ــا مجل ــش رو، ب ــن پی ــال در مت ح
بولتن هــای سیاســتی اندیشــکده تعــاون و توســعه مواجهیــم 
کــه بــه ترتیــب و بــر اســاس زمــان انتشارشــان دســته بندی 
نشــده اند، بلکــن هــر مجلــد بــه لحــاظ مفهومــی و موضوعــی 
ــب  ــه ترتی ــر ب ــد حاض ــت مجل ــت. هف ــدی شده اس صورت بن
عبارتنــد از: آمــوزش، فرهنــگ و تعاونی هــا؛ محرومیــت زدایــی 
ــا در  ــش تعاونی ه ــی؛ نق ــور تعاون ــکال نوظه ــا؛ اش در تعاونی ه
ــا در  ــاد؛ تعاونی ه ــا فس ــارزه ب ــت و مب ــط زیس ــامت، محی س
ــام  ــار و ارق ــا؛ آم ــی در تعاونی ه ــن مال ــورها؛ تأمی ــایر کش س

بخــش تعــاون. 
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پیام های کلیدی

اهمیـت ورود تعـاون به حوزه هـای کالن اقتصـادی همچون بانک 
و بیمه

اهمیت و ضرورت بیمه های تعاونی در مقایسه با سایر بیمه ها
رشـد روزافـزون بیمه هـای تعاونـی در دنیـا بخصوص کشـورهای 

پیشتاز در عرصه تعاون؛
اختصـاص یـک بخـش از اتحادیـه بین المللـی تعـاون بـه صنعـت 

بیمه؛
جواز نظام حقوقی نسبت به ورود تعاون به حوزه بیمه؛

لـزوم تعییـن و تبییـن چهارچـوب حقوقـی و فقهـی بیمه هـای 
تعاونی در نظام حقوقی ایران؛

لـزوم آسـیب شناسـی حقوقـی بیمه هـای تعاونـی در جمهـوری 
اسالمی ایران؛
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 ورود تعاونی ها در صنعت بیمه؛ بایدها و نبایدهای حقوقی
تعـاون در مفهـوم عـام آن بـه معنـای همـکاری اسـت و در مفهـوم 
اجتماعـی  یـا  اقتصـادی  سـازمان  نوعـی  بـه  آن  اقتصـادی  و  خـاص 
از  تمامی اقتصادهـا  در  و  جهـان  سراسـر  در  کـه  می شـود  گفتـه 
توسـعه یافتـه تـا در حـال توسـعه، جـای پـای خـود را باز کرده اسـت. 
شـناخته  تعاونـی  شـرکت های  بـا  بیشـتر  تعـاون  حقوقـی  نـگاه   در 

می شود.
شـرکت های  مبنـای  کـه   )Rochdale( راچدیـل  تعاونـی  شـرکت 
تعاونـی فعلـی اسـت، در حـال حاضـر مسـئول ایجادکننـده  یکـی از 
بزرگ تریـن مؤسسـات بیمه ای هم می باشـد. پس از تأسـیس مؤسسـه 
تعاونی راچدیل، در کشـورهای فرانسـه، آلمان، سـوئیس، هلنـد، ایتالیا 
و دیگـر کشـورهای اروپایـی، شـرکت های تعاونی معمول شـد و به تبع 
آن، ورود تعاونی هـا در عرصـه بیمـه نیـز در بسـیاری از کشـورها بـه 

منصـه  ظهور رسـید.
بخـش »ب«  بنـد 4  براسـاس  ایـران هـم،  اسـالمی  در جمهـوری 
در  تعاوني هـا  اساسـي، حضـور  قانـون  اصـل 44  کلـي  سیاسـت هاي 
تمامـي عرصه هـاي بـزرگ اقتصـادي از جملـه بانکـداري و بیمـه مجاز 
گردیـد و بـه عبارت دیگـر، ورود تعاونی هـا در صنعـت بیمه کـه قبل از 
آن بـا موانـع قانونـی روبه رو بود، میسـر گردید و با حمایـت قانون گذار 

شـد. همراه 
در ایـن زمینـه، عده ای معتقدند کـه ورود تعاوني ها بـه صنعت بیمه، 
ضمـن رفـع نگراني هـاي موجـود نسـبت بـه کارآمـدي مؤثـر تعاوني ها 
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در اقتصـاد ملـي، زمینـه سـاز ایجـاد رقابـت در بخش هاي غیـر دولتي 
نیز خواهد شـد.

بیمـه،  جملـه  از  اقتصـادی  بـزرگ  بخش هـای  در  تعاونی هـا  ورود 
دالیـل متعـددی می توانـد داشـته باشـد کـه توانمندسـازي تعاوني ها، 
یکـی از آن دالیـل تلقـی می گـردد. البتـه ایـن امـر موجـب تضمیـن 

مي شـود؛  نیـز  تعاوني هـا  در  سـرمایه گذاري 
در واقـع، تعاونی هـا بـرای ورود در اقتصـاد و انجـام فعالیت های بزرگ 
اقتصـادی، نیازمنـد بـه منابع مالی می باشـند کـه ورود آنهـا به صنعت 

بیمـه می توانـد در این زمینه راهگشـا باشـد.
از سـوی دیگـر بایـد ایـن نکتـه بیـان گـردد کـه بیمه هـای تعاونـی 
همـان کارکـرد بیمه هـای رایج را دارا می باشـند اما در قالب و سـاختار 
شـرکت های تعاونـی؛ درواقـع تعاوني بیمه، نوعي شـرکت تعاوني اسـت 
کـه از پیونـد و تلفیـق اصـول تعاوني ها و اصـول و ضوابط بیمـه و بیمه 
گـري بـه خدمـت رسـاني و رفـع نیازهـاي بیمـه اي اعضـاء بـه بهـاي 

مناسـب مـي پردازند.
در دهـه اخیـر، فعالیـت شـرکت هاي بیمه تعاونـي در دنیا به شـدت 
رشـد کـرده و بیمه تعاوني در دنیـا جایگاه رفیعي را بـه خود اختصاص 

است. داده 
در بعضـی از کشـورها فعالیـت بیمه های تعاونی گسـترده شده اسـت 
و درایـن زمینـه می تـوان گفـت کـه کشـورهاي پیشـتاز در بیمه هـای 
تعاونـی عبارت انـد از: آفریقـاي جنوبـي، غنـا، کنیـا، تونـس و زامبیـا 
در قـاره آفریقـا؛ کـره جنوبـي، سـنگاپور، مالـزي و فیلیپیـن در قـاره 
آسـیا؛ انگلسـتان، آلمـان، سـوئیس، فرانسـه، ایتالیـا و سـوئد در قـاره 
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اروپـا؛ ایـاالت متحده، کانـادا، آرژانتین، شـیلي و پرو در قـاره آمریکا؛ و 
اسـترالیا در اقیانوسـیه.

ایـن نکتـه هـم قابل توجه اسـت که در ایاالت متحده، اساسـا شـروع 
تعاونی هـا در عرصـه بیمه بوده اسـت.

 همچنیـن ذکـر ایـن نکتـه نیـز خالـی از لطـف نیسـت کـه تفـاوت 
یـک تعاونـي بیمـه با یک مؤسسـه بیمـه خصوصـي )یا دولتـي( همان 
اختالفـي اسـت کـه بین هـر تعاونـي و مؤسسـه خصوصي )یـا دولتي(

دیگـر وجـود دارد کـه عبـارت اسـت از عضویـت داوطلبانـه، نظـارت 
اعضـاء، بهره بـرداري در جهت منافع اعضاء و داشـتن اهداف غیرانتفاعي 

در فعالیت هـا و همیـن طـور داشـتن ارتبـاط با سـایر تعاوني ها.

برتـری شـرکت های تعاونـی بیمـه ای نسـبت بـه سـایر شـرکت های 
بیمـه از لحـاظ نظری بـه دالیلی از جملـه کاهش تنش مابیـن مدیران 
و سـهامداران و همچنیـن اتحـاد بیمه گـذاران و سـهامداران در ایـن 
شـرکت ها برمی گـردد کـه بدیـن ترتیـب سـبب کاهـش تضـاد منافـع 
مابیـن ایـن افـراد می شـود. بنابراین اصـوال بیمه گـذاران و سـهامداران 
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در این شـرکت ها یکسـان می باشـد و از طرفی براسـاس اصول تعاونی، 
اگـر مدیـران از بیـن خود اعضـا انتخاب شـوند، زمینه  اتحـاد و فعالیت 
گروهـی ایشـان در مقایسـه با سـایر شـرکتهای بیمه، افزایـش می یابد.

شـرکت های تعاونـی بیمـه در شناسـایی ریسـک نسـبت بـه سـایر 
شـرکت های بیمـه بهتـر عمـل می کننـد چراکـه بـه خاطـر خصیصـه  
تعاونـی ارتبـاط تنگاتنگـی مابیـن ایشـان وجـود دارد و بـا توجـه بـه 
نظـارت بهتـر بـه عملکـرد بیمـه ای توسـط شـرکت بـه صـورت کلـی، 
کارآمـدی بیشـتری در مقایسـه با سـایر شـرکتهای بیمه دارا هسـتند.

شـرکت ها  ایـن  سـهامداران  خودشـان  بیمه گـذاران  کـه  آنجـا  از 
هسـتند، مسـئله مخاطـرات اخالقي نیـز به میزان قابـل توجهي کاهش 

یافتـه و پرداخـت خسـارات را کاهـش مي دهـد.
در شـرکت هاي بیمـه تعاونـي، هزینه هـاي اداري نیـز کاهـش مـي 
یابـد؛ چراکـه بـر طبـق اصـول تعاونـي، مدیـران و کارکنـان حداقـل 
کارمزدهـا را دریافـت مي دارنـد؛ زیـرا اوال اسـاس تشـکیل ایـن نـوع 
شـرکت ها بـر تعـاون و کمک متقابـل به یکدیگر اسـت کـه انگیزه هاي 
مالـي را در مدیـران کاهـش مي دهد؛ ثانیا، سـود حاصل شـده که مازاد 
هزینه هـا بـر درآمدهاسـت، بیـن بیمه گـذاران کـه مدیـران و کارکنـان 
از جملـه آنـان هسـتند، تقسـیم مي شـود و لـذا هزینـه اداري کمتر به 

معنـاي دریافـت حق السـهم بیشـتري از سـود می  باشـد.
بـه حداقـل کاهـش  بیمه هـا  تعاونـي، حـق  بیمـه  در شـرکت هاي 
مي یابـد؛ زیـرا با کاهـش هزینه هـا و افزایش کارایي شـرکت و از طرفی 
اسـاس ایـن نـوع شـرکت هاي بیمـه بـر کمک کـردن هرچـه بیشـتر به 
اقشـار کم درآمـد و ضعیـف جامعه اسـت و نه کسـب سـود بیشـتر، این 
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امـکان وجـود دارد کـه حق بیمه ها را تـا جایي که امـکان دارد، کاهش 
داد تـا اهـداف مدنظـر آن شـرکت تعاوني بیشـتر محقـق گردد. 

کاهـش حـق بیمه ها ایـن امکان را ایجـاد مي کند که در کشـورهایي 
کـه بیمه هـاي اجتماعـي، تأمین هـاي کافـي را ارائـه نمي نماینـد، ایـن 
نـوع بیمـه بـه عنوان مکملـي بـراي بیمه هـاي تأمین اجتماعـي مطرح 
شـود کـه ایـن امـکان در کشـورهاي درحـال توسـعه کـه در آن هـا 
بـازار بالقـوه عظیمـي بـراي بیمـه وجـود دارد، قـوت مي گیـرد و بـه 
ایـن علـت اسـت کـه در برخـی گزارش هـا آمـده اسـت کـه بیمه هـاي 
تعاونـي مي تواننـد با دسترسـي بـه مناطـق کم درآمد، چنیـن بازارهاي 

بالقـوه اي را تغذیـه نمایند. 
اتحادیـه بین المللـی تعـاونICA  دارای 9 سـازمان اسـت کـه آن هـا 
را بـا منافـع بخشـی خـاص، سـازمان دهـی می نمایـد. هر سـازمانی از 
طریـق سـازمان های عضو خـود به صـورت دموکراتیک رهبری شـده و 
از نظـر مالـی تأمیـن می گـردد و یکی از بخش هـای مهم ایـن اتحادیه، 
راجـع بـه صنعت بیمـه می باشـد کـه فدراسـیون بین المللـی تعاونی و 

شـرکت های چندجانبـه بیمـه )ICMIF( نامیده می شـود.
در سـال هاي دهـه اخیـر فعالیـت شـرکت هاي بیمـه تعاونـي در دنیا 
به شـدت رشـد کـرده و بیمه تعاونـي در دنیا جایگاه رفیعـي را به خود 
اختصـاص داده اسـت. بـه عنـوان تأییـد این مدعـا قابل ذکر اسـت که 
در سـال هـاي 1995 تـا 1997 میالدي از بین 10 شـرکت بیمه بزرگ 
 S ta te دنیـا، 6 شـرکت در قالـب تعاونـي فعالیت مي کرده انـد )همچون
Farm و Pruden tial( و در سـال 1997،47 درصـد حـق بیمه هـا بـه 

بیمـه گـران تعاونـي اختصـاص یافتـه بـود. در همین سـال در فرانسـه 
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16 درصـد حـق بیمـه هـا، در آلمان 23 درصـد، در ایـاالت متحده 34 
درصـد و در ژاپـن 75 درصـد حـق بیمه هـا توسـط شـرکت هاي بیمـه 

تعاوني جذب شـدند.
حـال پـس از بررسـی ماهیت و مزایـای بیمه های تعاونی، به بررسـی 
ایـن نـوع از بیمه هـا در ایـران می پردازیـم. براسـاس نـگاه حاکمیتـی 
و قانونـی کـه بـر بخـش اقتصـاد کشـور حاکـم اسـت، نـگاه مطلـوب 
سیاسـت مداران در عرصـه اقتصـاد بـر این بوده اسـت که بخـش تعاون 
می بایسـت تـا پایـان برنامه پنجـم توسـعه، 25 درصد اقتصاد کشـور را 
تشـکیل دهـد؛ امـا سـوال اصلی این اسـت کـه آیا بـا تعاون بـه مفهوم 

سـنتی آن، قـادر بـه رسـیدن بـه این هـدف بودیم؟
بـه عبارت دیگـر، آیـا بـا نـگاه سـنتی به مفهـوم تعـاون و بـا اصول و 
اهدافـی کـه صاحب نظـران برای تعـاون برشـمرده بودند، می توانسـتیم 

بـه سـهم 25 درصـدی تعـاون در اقتصاد دسـت پیـدا کنیم؟
شـاید پاسـخ منفـی به این سـوال، زمینـه را برای بیان سیاسـت های 
کلـی اصـل 44 و تصویـب قانـون اجـرای سیاسـت های کلـی اصل 44 
فراهـم کـرد تـا تعـاون بتوانـد در عرصه های بـزرگ اقتصـادی از جمله 

صنعـت بیمـه ورود کند.
حـال که اجـازه ورود تعاون بـه عرصه های اقتصادی داده شده اسـت، 
سـوال دیگـری، ذهـن را به خود مشـغول می سـازد کـه بـا ورود تعاون 
بـه ایـن عرصه هـا، آیـا همچنـان ماهیـت تعـاون بـه همـراه اصـول و 
اهـداف آن حفـظ می شـود و یـا این کـه ایـن تعدیـل اصـول و یـا حتی 
عـدول از آن ، تعـاون بـه مفهـوم سـنتی را از بیـن بـرده و به جـای آن، 
تعاونی هـای مـدرن و نسـل جدیـد شـکل گرفته انـد که اصـول و مبانی 
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و همچنیـن منطـق متفاوتـی را دنبـال می کنند.
بـه عبارتـی دیگـر، امروزه کـه بیمه های تعـاون نیز شـکل حقوقی به 
خـود گرفتـه و مشـغول بـه فعالیـت می باشـند، آیـا در عمل بـه اهداف 
تعاونـی هـم رسـیده اند؟ و یـا این کـه فقـط بـرای مزایایـی از جملـه 
برخـورداری از معافیت هـای مالیاتـی، بـه شـکل تعاونـی درآمـده و در 

عمـل ماهیـت تجـاری داشـته و بـه سـوداگری می پردازند؟
بـه نظـر می رسـد کـه در ایـن زمینـه، تدویـن و تبییـن مولفه هـای 
تعییـن  در  بتوانـد  و  بـوده  راهگشـا  بسـیار  تعـاون  نظریـه  حقوقـی 
مالک هـای تشـخیص و انتخـاب تعاونی هـای سـنتی و امـروزی بـه مـا 
کمـک کـرده و در تشـخیص و شناسـایی ماهیـت شـرکت های تعاونی 

بـرای ورود در عرصه هـای مذکـور کمـک شـایانی کنـد.
بیـان وضعیـت مطلـوب  بـرای سـنجش وضـع فعلـی و همچنیـن 
بـرای فعالیـت بیمه هـای تعاونـی، الزم و ضـروری اسـت کـه در کنـار 
قوانیـن متقـن و یـک جـا، به یـک چهارچـوب نظری همـراه بـا الگوها 
و مالک هـای عملـی منسـجم دسـت یافتـه تـا براسـاس آن، عملکـرد 

بیمه هـای تعاونـی مـورد ارزیابـی و سـنجش قـرار گیـرد.
حال پیوند این دو مفهوم در عمل می بایسـت براسـاس چه سـازوکار 
و در چـه قالبـی باشـد تـا از یک سـو به عنـوان عامل کمـک کننده به 
اقتصـاد محسـوب شـود؟ و از سـوی دیگـر بـرای نظارت هـای قانونی بر 

بیمه هـای تعاونـی چه سـازوکاری باید طراحی شـود؟ 
همچنیـن بـا ورود تعـاون در عرصـه بیمـه، مـا بـا ارتبـاط تنگاتنـگ 
قوانیـن اقتصـادی، تجـاری، بیمـه ای و حتـی مقـررات جزایـی در ایـن 
حـوزه روبـه رو خواهیـم بـود کـه نیازمنـد یک سـاماندهی اساسـی در 
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ایـن حـوزه می باشـیم. در ایـن زمینه نیز، نظـر به سیسـتم قانونگذاری 
سـایر کشـورها می تواند بسـیار راهگشـا باشـد. 

بنابرایـن وجـود یـک نگاه سیسـتمی  به عرصـه قانونگـذاری در حوزه 
بیمه هـای تعاونـی و حتـی در سـایر موضوعـات اقتصادی کـه تعاون به 
آنهـا ورود می کنـد، می تواند بسـیاری از مشـکالت و کاسـتی ها در این 
زمینـه را از بیـن بـرده و بـرای آن یـک چهارچوب متقنـی تعیین کند.

پـس بـه طـور کلـی، بیمه هـای تعاونـی از موضوعاتـی  هسـتند که از 
یـک سـو جدید و بدیع بوده و الزم اسـت متناسـب بـا مقتضیات زمان، 
چهارچـوب حقوقـی آن تبییـن گـردد و از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه 
این کـه نظـام حقوقـی ایـران، مبتنـی بـر فقه امامیـه می باشـد مقتضی 
اسـت تـا مبانـی فقهی ایـن موضوعـات نیز بررسـی و مشـخص گردد. 

 
بسته سیاستی پیشنهادی

1- تعییـن و تبییـن چهارچـوب حقوقـی بیمه هـای تعاونی براسـاس 
قوانیـن و مقررات؛

2- بررسـی و تحلیـل مبانـی فقهـی بیمه هـای تعاونـی براسـاس نظر 
فقهـای معاصر؛

بیمه هـای  عملکـرد  حقوقـی  شناسـی  آسـیب  و  امکان سـنجی   -3
تعاونـی در جمهـوری اسـالمی ایـران؛

 
منابع

توحیدی نیـا، ابوالقاسـم )1390(. تأسیس شرکت هاي بیمه تعاوني 
ایران. دوفصلنامه  بیمه  بازار  اسالمي در  زدایي  خرد؛ تجلي محرومیت 
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تحقیقات مالي-اسالمي، دوره اول، شمارة اول، صص 193- 173.
اتـاق تعـاون ایـران )بی تـا(. تعاونی هـای جهـان. وب سـایت اتـاق 

تعاون ایران. قابل دسترسی از:
 h t tps://www.icccoop.ir/

In terna tional Coopera tive Alliance, general assembly, 
web si te of In terna tional Coopera tive Alliance, wi th available 
from:

h t tps://www.ica.coop/en/abou t-us/our-s truc ture/alliance-
organigram
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پیام های کلیدی

رابطــه جوانــان و تعاونــی یــک معادلــه دو ســر ســود اســت. بــه 
طوری کــه هــم تعاونی هــا از نیــروی جــوان و تــوان ذهنــی و 
ــای  ــان از فرصت ه ــم جوان ــد می شــوند و ه ــا بهره من جســمی آن ه

دموکراتیک اشتغال استفاده می کنند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن گــزارش، هــر جــا از عنــوان 
اختصــاری ICA نــام بــرده شــد، منظــور اتحادیــه بین المللــی 

تعاونی ها است.
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جوانان و تعاونی ها

بنـا بـه یک تعریـف رایج، اگر بیـش از 50 درصد اعضـای یک تعاونی 
در محـدوده سـنی 18 تا 35 سـال باشـند، آن تعاونـی، مختص جوانان 

خوانده می شـود. 
حضـور و نقش آفرینـی جوانـان در تعاونی هـا از چنـد جنبـه اهمیـت 
بسـزایی دارد. در وهلـه نخسـت، تعاونی هـا می تواننـد بـا فراهـم نمـودن 
امکان اشـتغال برای جوانان از بیکاری گسـترده در سـطح جامعه بکاهند. 
همچنیـن از آنجایـی کـه عضویـت در تعاونی همـراه با مشـارکت در اداره 
سـاختار همـراه اسـت، جوانـان می تواننـد تجربـه مدیریـت مشـارکتی را 
نیـز در یـک فضـای دموکراتیـک داشـته باشـند. از دیگـر جذابیت هـای 
تعاونی هـا بـرای جوانـان، ماهیـت وظایـف تعاونی هـا اسـت کـه می توانـد 
بـا رفـع نیازهـای روزمره مـردم در ارتباط باشـد. بنابراین به نظر می رسـد 
کـه تعاونی هـا در ابعاد اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی با اقتضائـات دوران 

جوانـی سـازگاری قابل توجهی داشـته باشـند. 
امـا در سـویه دیگـر، تعاونی ها چه نیـازی به جوانان دارند؟ در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال بایـد گفـت کـه جوانـان در آماده تریـن مرحلـه زندگی 
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خـود بـه لحـاظ روحـی و جسـمی قـرار دارنـد، ریسـک پذیری باالتر و 
ایده پـردازی جسـورانه هـم از خصایص آن ها اسـت. آن ها اغلب نسـبت 
بـه نسـل پیش از خـود، از تحصیـالت آکادمیـک باالتـری برخوردارند. 
و در نهایـت ورود آن هـا بـه عرصـه کار می توانـد مقدمه ایجـاد تحوالت 

اجتماعی شـده و دسـتیابی به توسـعه را تسـهیل نماید.

شاخه های اتحادیه بین المللی تعاون در حوزه جوانان

1. شورای تعاون گران جوان در قاره آمریکا
کارائیـب  و  التیـن  آمریـکای  اقتصـادی  کمیسـیون  گـزارش  بـه 
)ECLAC( در ایـن منطقـه، از هـر 10 جـوان 20 تـا 24 سـاله، 4 نفر 
تحصیـالت متوسـطه خـود را هـم تمـام نکرده انـد و نرخ بیـکاری آن ها 

2 تـا 3 برابـر بیشـتر از جمعیـت بزرگسـال اسـت.
حـدود 30 میلیـون جـوان در ایـن منطقـه زندگـی می کننـد کـه 
سـهمی معـادل 22 درصـد جمعیـت را تشـکیل می دهنـد، کـه نـه 
تحصیـل کـرده و نـه کار دسـتمزدی انجام داده انـد. اکثر آن هـا به ویژه 
زنـان خـود را محـدود به خانـه داری کرده اند، گـروه دیگـر بیکارند و یا 
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بـرای اولیـن بار اسـت که به دنبـال کار هسـتند و در نهایت عده ای هم 
بـا معلولیـت دسـت و پنجه نـرم می کننـد.

سـاختار تشـکیالتی تعاونی هـای جوانـان در ایـن منطقـه، شـورای 
تعاون گـران جـوان در ایـاالت متحـده آمریـکا )USACYC( اسـت که 
در سـال 2012 تأسـیس شـده و درصدد افزایش مشـارکت جوانان در 
تعاونی هـا بـا آموزش و فرصت کسـب تجربیات جدید اسـت. این شـورا 
بـه صـورت دموکراتیـک و مبتنـی بـر آراء اعضـا بـا انتخاب یـک هیات 

مدیـره اداره می شـود. 
این شـورا در برنامه های خود در سـال 2015 بر حمایت از کارآفرینی 
تعاون گـران جـوان، ایجـاد فرصت های آموزشـی بیشـتر در دانشـگاه ها 
 و برابـری نـژادی در جنبـش تعاونی هـا تأکیـد نمود. همچنیـن تاکنون 
3 کنفرانـس در خصـوص تعاونی هـای کارگـری برگـزار کرده اسـت. در 
ایـن کنفرانس هـا بـر طراحی یک برنامه نسـلی در سـطوح ملـی تأکید 
شـده و بر توسـعه منابـع برای تشـکیل تعاونی های کارگـران نیز تبادل 
نظـر شده اسـت. ایـن شـورا در تـالش اسـت تا با تشـکیل یـک کمپین 
بتوانـد کرسـی هایی در انجمـن ملـی کسـب و کار تعاونـی1 بـه دسـت 

1. Na tional Co-opera tive Business Associa tion
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بیـاورد و بتوانـد تأثیـرات بیشـتری در سیاسـت گذاری بـرای اشـتغال 
جوانـان و تعاونی هـای کارگری داشـته باشـد.

همچنیـن در بیانیـه رهبـران جوان در نشسـت بین المللـی تعاونی ها 
در کبـک کانـادا در سـال 2014 پیشـنهاد می شـود کـه بـرای ایجـاد 
ارتبـاط و همـکاری میـان جوانـان و دیگـر گروه هـا در یـک جنبـش 

مشـارکتی بـزرگ، مـوارد ذیـل بایـد مـورد توجـه قـرار گیرند:
1. تنـوع: بایـد از حضـور و نقش آفرینـی کسـانی کـه بیشـتر تحـت 
زنـان،  جوانـان،  از  اعـم  می گیرنـد  قـرار  تعاونی هـا  عملکـرد  تأثیـر 
شـهروندان، رنگین پوسـتان، بیـکاران و افـراد در جسـتجوی کار و دیگر 

شـود. شده اسـتقبال  حاشـیه ای  گروه هـای 
بایـد قابـل دسترسـی  ۲. مشـارکت: رویدادهـای آینـده جنبـش 
بیشـتر و با مشـارکت  بیشـتر باشـد. به طوری کـه در فضایی بـاز، امکان 
اشـتراک تجربیـات بـا همتایـان و گفت و گوهـای انتقـادی فراهم شـود.

۳. ارزش هـا: بایـد در تعامـالت جنبـش تعاونـی، اخـالق را در تدوین 
اصـول و ارزش هـا محـور قـرار داد. درواقع باید سـازمان های تعـاون محور 
بزرگ تـر بـا تعهد تأمین مالی و دانش و منابع، از جوانان و افراد حاشـیه ای 

حمایـت کننـد. این مهـم به طـرق ذیل ممکن خواهد شـد:
حمایـت جنبـش بـزرگ تعاونـی و سـازمان های ذی ربـط اتحادیـه 

بین المللی تعاونی ها از شبکه جوانان و امکان تعامل و اشتراک تجربیات.
تعهـد نسـبت بـه تأمیـن منابـع بـرای حمایـت از جوانـان جهت 

راه اندازی و توسعه مشاغل تعاونی جدید. 
تـاش هماهنگ بـرای ایجاد دسترسـی آزادانه بـه منابع و دانش 

مفید برای جوانان.
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۲. نماینده اتحادیه بین المللی تعاونی ها در قاره آفریقا

ایـن مرکـز یکـی از 4 دفتـر اصلـی ICA اسـت کـه وظیفـه اصلـی 
آن، حمایـت از تعاونی هـای خودگـردان از طریـق سیاسـت گذاری برای 
ایجـاد منافع مشـترک اجتماعی-اقتصـادی در میان تعاونگـران در قاره 
آفریقـا اسـت. ایـن نمایندگـی حدود 51 سـال قدمت داشـته و دفاتری 
در سراسـر قـاره آفریقـا در مناطـق شـرقی، مرکـزی و جنوبـی داشـته 
و حـدود 36 عضـو از 22 کشـور آفریقایـی دارد. ایـن نمایندگـی در 
برخـی از رویدادهـای جهانـی از جملـه دهـه تعاونی هـا1 و تعاونی هـا 

بـرای توسـعه2 در سـطح بین المللـی همـکاری دارد.
ایـن نهـاد رویکـرد خـود را تحـول اجتماعـی و توسـعه اقتصـادی 
معرفـی می کنـد. و مهم تریـن مأموریت خـود را رهبری قـاره آفریقا در 
حمایـت از جنبـش پویـا و دموکراتیـک تعاونی هـا و ارائـه خدمات مؤثر 

و کارآمـد از طریـق مشـارکت و همـکاری می دانـد. 

1. Co-opera tive decades
2. Coops for Dev
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مهم ترین اهداف نماینده ICA در آفریقا:
ترویج و توسعه جنبش تعاونی در آفریقا

حمایت از ارزش ها و اصول تعاونی
بیـن  مناسـبات  دیگـر  و  اقتصـادی  روابـط  توسـعه  در  تسـهیل 

سازمان ها و نهادهای عضو
ترویـج توسـعه پایـدار بـه همـراه پیشـرفت اقتصادی-اجتماعـی 

مردم و در نتیجه ایجاد صلح و امنیت در قاره آفریقا
و  تصمیم گیری هـا  کلیـه  در  مـرد  و  زن  میـان  برابـری  ارتقـاء 

فعالیت ها در درون جنبش تعاونی
رایزنی برای ایجاد محیطی توانمندساز در جهت توسعه آفریقا

طرح »کارآفرینان جهانی تعاون: سفیران جوان«
از آنجایـی کـه مـدل کسـب و کار تعاونـی واجـد ویژگی هایـی چون 
اداره دموکراتیـک مبتنـی بر آراء کلیه اعضاء، اشـتراک در اصول تعاونی  
عـالوه بـر سـود و زیان و ایجاد مشـاغل بلنـد مدت و پایـدار همکاری- 
محـور بـرای مـردم اسـت، بیشـترین تناسـب را بـا طـرز فکـر جوانـان 
کارآفریـن دارد. بدیـن سـبب برنامه فـوق )EGC( به عنـوان یک برنامه 
مشـاوره آزمایشـی جهـت ایجـاد آمادگـی و حمایـت از سـفیران جوان 

بـرای راه انـدازی تعاونی هـا طراحـی و اجرا می شـود. 
ایـن برنامـه بـا اسـتفاده از روش بسـیج 3 مرحلـه ای جوانـان و حـل 
جمعـی مشـکالت و تأمیـن نیازهـای اجتمـاع بـا راه انـدازی تعاونی هـا 
تدویـن شده اسـت. درواقـع، بـا الهـام از برنامه هایـی چـون اراسـموس، 
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یـک طـرح ابتکاری برای مشـارکت نمایندگی ICA در جهت گسـترش 
روابـط بین المللـی اسـت که هدف آن وارد کردن مدل تعاونی به سـطح 
برنامه ریزی هـا  و  سیاسـت  گذاری ها  حـوزه  در  بین المللـی  و  فراملـی 

می باشد. 
در ایـن طـرح، ایده هـای سـفیران جـوان در حـوزه کسـب و کار بـه 
شـیوه تعاونـی بـه مـدت 6 مـاه مـورد حمایـت و پایـش مربیانـی قـرار 
می گیـرد کـه خـود نماینـده ای از انجمن هـای تعاونـی  و سـازمان های 
جوانـان هسـتند و پیـش از آن، در طرح »مشـارکت آموزش و پرورش« 
همـکاری کرده انـد. در ایـن بسـتر سـفیران جـوان می تواننـد، بـا ایجاد 
و  آنالیـن  فرصت هـای  از  اسـتفاده  و  همتایـان خـود  بـا  شـبکه هایی 
آفالیـن بـه سـطحی از دانش برسـند کـه بتوانند تحـوالت مثبتی را در 

جوامـع آن هـا رقـم بزنند.
نحـوه اجرایـی شـدن ایـن طرح بدین شـکل اسـت که ابتدا سـفیران 
جـوان آموزش هـای اولیـه را می بیننـد، سـپس بـا مربیان خـود ارتباط 
می گیرنـد و می آموزنـد کـه چـه طـور هم زمـان بـا راه انـدازی تعاونـی 
خـود، جوانـان دیگـر را نیـز جـذب نماینـد. از سـفیران جـوان انتظـار 
مـی رود کـه با بسـیج جوانان اطراف، ایده کسـب و کار خـود را راه اندازی 
کـرده و بـا حمایـت مربیان خـود، رویدادهـای 3 گانه ای را رقـم بزنند. 
نخسـتین رویـداد بـا عنوان »بیاییـد، همـکاری کنیم«1 ناظـر بر جذب 
و آغـاز همـکاری بـا دیگـر جوانـان در قالـب یـک تعاونـی اسـت. گام 
بعـدی، اداره یـک کوپاتـون2 – گردهمایـی جوانان تعاون گـر برای طرح 

1. Le ts Coopera te
2. Coopa thon
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مسـائل و فشـارهایی کـه در اجـرای مـدل تعاونی با آن روبرو هسـتند- 
بـرای شـکل گیری هرچـه بیشـتر فرصت هـا و ایده های اسـتراتژیک در 
یـک کار جمعـی اسـت. و در واپسـین مرحلـه انتظار می رود که سـفیر 
جـوان بتوانـد بـا همـکاری جمعـی که ایجـاد شـده، تعاونی خـود را به 

صورت رسـمی راه انـدازی نماید.
این برنامه در سـال 2019 در کشـورهایی چون: کلمبیا، السـالوادور، 
هندوسـتان، مالزی، اوگاندا، زیمبابوه، لهسـتان و سـوئیس اجرا گردید. 

۳. کمیته جوانان در منطقه آسیا اقیانوسیه:
 

کمیته جوانان در منطقه آسـیا اقیانوسـیه در فاصله سـال های 2000 
تـا 2004 تأسـیس شده اسـت. در ایـن زمان، یـک مـدل واقع گرایانه به 
همـراه قوانیـن و مقرراتـی بـرای تشـکیل این سـاختار تدویـن گردید. 

اهـداف تشـکیل این کمیتـه عبارتند از:
ترغیـب بـه همکاری بیشـتر از طریـق تبادل دانـش و فعالیت های 

جوانان در تعاونی ها
تشـویق جوانـان بـرای تبدیل شـدن بـه عضـو، کارمنـد و رهبری 

فعال در تعاونی ها و کمک به آن ها در یادگیری دموکراسی مشارکتی
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گسـترش کسـب و کار تعاونی هـا توسـط جوانان از طریـق آموزش، 
مشارکت و فعالیت های تجاری اعضاء

ایجـاد ارتبـاط و شـبکه میـان تعاونی هـا در تمام سـطوح )محلی، 
منطقه ای، ملی و جهانی(

ورود جوانـان به جریان اصلی سـازمان تعاونـی از طریق نمایندگی 
جوانان در سطوح محلی، ملی و جهانی

نخستین پیشگام تعاونی های جوانان

در  جوانـان  نمـودن  وارد  پیشـگام  ویالنـوا،  چـاوز  آنتونیـو  ژوزه   
تعاونی هـا، کار خـود را در اتحادیـه بین المللی تعاونی ها از سـال 2007 
هنگامـی کـه وی بـه نمایندگی از شـبکه جوانان تعاونی هـای آمریکا به 

نمایندگـی از جمهـوری دومینیکـن انتخـاب شـد آغـاز نمود. 
وی همچنیـن نخسـتین کمیتـه ملی تعـاون جوانان را تأسـیس نموده 
و در مکزیـک هـم در تبدیـل شـبکه اولیـه بـه کمیتـه فعلـی منطقـه ای 
جوانـان کـه بخشـی از تعاونی هـای آمریکاسـت، نقش اصلـی را ایفا کرد. 
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وی بـه عنـوان نماینـده در هیـات مدیـره )2009-2013( او به توسـعه 
پروژه هـای مختلفـی بـا هدف ترغیب جوانان از سراسـر جهان بـرای ایجاد 
تعاونـی همـکاری کمک کـرد. از جمله ایـن اقدامات می توان بـه برگزاری 
اولیـن مسـابقه جهانـی ویـژه جوانـان و سـمینار بین المللـی جوانـان بـه 

میزبانـی شـبکه جوانـان اتحادیـه بین المللی در سـال 2013 اشـاره کرد.
عالقه منـدی وی بـه ارتقـاء همکاری هـا پـس از سـال 2013 ادامـه 
یافـت. در نوامبـر سـال جـاری کتـاب »تداوم الگـوی تعاونی، به دسـت 
چـه کسـی اسـت« را راه انـدازی کـرد کـه مجموعـه ای از برنامه هـای 
مشـارکت جوانان را نشـان می دهد. سـرانجام وی در سـن 36 سـالگی 

بـر اثـر تصـادف اتومبیـل جان خـود را از دسـت داد.

بیانیه تعاونی جوانان آسیا-اقیانوسیه: 

دومین اجالس جوانان تعاونی در آگوسـت 2018 در شـهر سبوی در 
کشـور فیلیپیـن با موضـوع »مهارت هـای خالقانـه، کارآفرینـی تعاونی 
و توسـعه پایـدار« برگـزار شـد. پیـش از ایـن هـم، نخسـتین اجالس با 
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موضـوع »جوانـان، تعاونی هـا و قـدرت کارآفرینـی و نـوآوری« میزبـان 
70 تعاون گـر جـوان از 17 کشـور بود. خروجی ایـن گردهمایی، تدوین 

»بیانیـه جوانـان آسـیا - اقیانوسـیه« با محورهـای ذیل بود:
تقویـت مشـارکت جوانـان در تعاونی هـا و افزایش آگاهـی آنان در 

خصوص الگوی شرکت های تعاونی با محوریت جوانان
افزایـش مشـارکت جوانـان در هیـات مدیره هـای تعاونی هـا بـه 

منظور افزایش مشارکت و آماده سازی آن ها برای آینده تعاونی ها
حصـول اطمینـان از این کـه جوانـان در داخـل و خـارج جنبـش 
تعاونی هـا بـا هـواداری از برابری جنسـیتی به سـاختن جامعـه ای برابر 

بپردازند.
ایجـاد یـک محیـط حرفـه ای توان افـزا بـرای جوانان که بـه جای 
رقابت و سـودآوری به دنبال مشـاغلی با اشـتیاق و همدلی در راسـتای 

اصول و ارزش های تعاونی ها باشند.
بـرای حسـاس  تعاونی هـا  از طریـق  توسـعه  برنامه هـای  ترویـج 
نمـودن جوانـان نسـبت بـه کسـب مهارت هـا و کارآفرینـی اخالقـی و 
ارزش محـور، اسـتفاده کارآمـد از فنـاوری و منابـع برای گسـترش پیام 
تعاونی هـا، آمـوزش بـه بخـش گسـترده تری از جامعه، آمـوزش پایه ای 

حقوق جوانان از طریق تعاونی ها 
یادگیری در زمینه هایی چون: آموزش جنسـی، مسـئولیت پذیری، 
مصرف گرایـی و حیـات زیـر آب هـا و روی خشـکی، وارد کـردن افـراد 
بومـی در تعاونی هـا و همـکاری بـا سـازمان هایی کـه به نفـع جوانان و 

تعاونی ها در سطح جهان فعالیت می کنند.
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4. نماینده اتحادیه بین المللی تعاونی ها در اروپا:
نماینـده اتحادیـه بین المللـی تعاونی هـا در اروپا بـه نمایندگی از 84 
سـازمان عضـو از 33 کشـور اروپایـی بـر آن اسـت تـا در سراسـر قـاره 
اروپـا، در کلیـه کسـب و کارها الگـوی تعاونـی را بـه اجـرا درآورده یـا 

دهد.  ارتقـاء 
ایـن نهـاد نماینـده 141 میلیـون عضو تعاون گر اسـت، کـه در 176 
هـزار شـرکت تعاونـی مشـغول فعالیـت هسـتند. ایـن شـرکت ها برای 
4.7 میلیـون نفـر شـهروند اروپایـی - بـه عنـوان نیرویـی بـرای رشـد 

اقتصـادی و تحـوالت اجتماعـی- شـغل ایجـاد می کننـد. 
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مهم ترین موضوعات سیاستی این نهاد عبارتند از: 

اقدامات:
1. حمایت از راه اندازی انواع کسب و کار در اروپا:

گسـترش دانش و شـناخت در حوزه کسـب و کار تعاونی برای مقامات 
اتحادیـه اروپـا، طراحـی و اجرای سیاسـت ها و ابزارهایی بـرای حمایت 
از توسـعه شـرکت های تعاونـی و پیش بینـی تأثیـر قوانیـن جدیـد در 

اروپا قاره  سـطح 
۲. تقویت ارتباط شرکت های تعاونی:

تـالش بـرای ایجـاد ابزاری جهت برقـراری ارتباط بـا اعضـاء و روابط آن ها 
بـا یکدیگر و توسـعه آگاهـی در مـورد تعاونی ها در سـطح اتحادیه اروپا

۳. توسعه کسب و کار تعاونی:
شـرکت های تعاونـی مـردم را قادر می سـازند تا در توسـعه اجتماعی 
و اقتصـادی، خـود، بازیگـران کلیـدی شـوند. بنابرایـن مـردم، ابـزاری 
ابعـاد جهانـی و اروپایـی  اساسـی بـرای اجـرای اسـتراتژی رشـد در 
می شـوند. در همیـن راسـتا، تعاونی هـای اروپایـی بـرای وارد نمـودن 
اتحادیـه  برنامه هـای  و  در سیاسـت ها  تعاونـی  مـدل کسـب و کارهای 
اروپـا تـالش کـرده و درصـدد ترویـج تعاونی هـا بـه عنـوان شـرکایی 

مناسـب بـرای نهادهـای اتحادیـه اروپـا می باشـند.
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پیام های کلیدی

ایجــاد تغییراتــی در تعاونی هــا  بــه دنبــال   ILO و   ICA  
ــای کســب وکار  ــه طراحــی مدل ه ــا را تشــویق ب ــا آن ه هســتند، ت
مردم-محورتــری کــه طبــق آن آینــده شــغلی جهــان بــرای 
ــر  ــر و فراگیرت ــر، امن ت ــان ها منصفانه ت ــی از انس ــای مختلف گروه ه

باشد. 
ــدل  ــرای م ــی ب ــوان بدیل ــه عن ــی ب ــب وکار تعاون ــدل کس م
کســب وکار بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه بــه نیازهــای همــه 
ــدگان،  ــتریان، تأمین کنن ــدان، مش ــد: کارمن ــخ ده ــان پاس ذی نفع
نهایــت  در  و  آینــده  نســل  و  محیط  زیســت  محلــی،  جامعــه 
ســرمایه گذاران. چنیــن مدلــی بــا مــدل اقتصــاد مشــارکتی 

همخوانی خواهد داشت.
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الگوی کسب وکار )Business Model( چیست؟
الگـوی کسـب وکار، منطـق سـازمان ها را در چگونگـی شـکل دادن، 
درواقـع  را  الگـو  ایـن  ارزش شـرح می دهـد.  بـه  و دسـتیابی  توزیـع 
می تـوان زبـان مشـترکی دانسـت کـه بـه کسـب وکارها ایـن امـکان را 
می دهـد کـه در زمـان نیـاز، اسـتراتژی های جایگزینـی را بـرای خـود 
اتخـاذ کننـد. بـدون چنیـن زبـان مشـترکی سـخت خواهـد بـود کـه 
مفروضـات یـک کسـب وکار را بـه صـورت سیسـتماتیک مـورد چالش 

قـرار داده و اقداماتـی نوآورانـه انجـام داد. 
یـک الگـوی کسـب وکار کامـل، شـامل 9 بخـش خواهـد بـود کـه 
منطـق چگونگـی عملکـرد و کسـب درآمـد یـک کسـب وکار را نشـان 
می دهـد. ایـن 9 خانـه، 4 حـوزه اصلـی یـک کسـب وکار را پوشـش 
می دهـد: مشـتریان، محصـوالت، زیرسـاخت ها و منابـع مالـی. الگـوی 
کسـب وکار طرحـی کلـی بـرای اسـتراتژی شـرکت اسـت تـا از طریـق 
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سـاختارها، فرآیندهـا و سیسـتم های سـازمانی اجرا شـود. امـا نکته ای 
کـه صاحب نظـران ایـن حوزه عنـوان می کنند این اسـت که در نسـخه 
بهـره  کار  نیـروی  از  سـرمایه،  کسـب وکار،  مدل هـای  سـرمایه دارانه 
می گیـرد و مـردم تبدیـل به یکـی از درون دادهای سیسـتم می شـوند. 
در نتیجـه همـه هـدف کسـب وکار، کمـک بـه بازگشـت سـرمایه برای 

سـرمایه گذاران خواهـد بـود.
 

الگوی کسب وکار تعاونی
 ICA موجـود،  کسـب وکار  الگوهـای  ضعـف  نقطـه  بـه  توجـه  بـا 
برنامـه ای راهبـردی1 بـرای توسـعه تعاونی هـا در دهه جدیـد )2020( 
طراحـی کرده اسـت کـه طبـق آن، هـم کسـب وکار تعاونی هـا بهبـود 
یابـد و هـم تعـادل کارآمدتـری بـرای اقتصـاد جهانی بـه همـراه آورد. 
چشـم انـداز ایـن برنامه این اسـت کـه در طـول دهـه 2020 تعاونی ها 

کسـب وکارهایی را شـکل دهنـد کـه:
1. عاملـی مؤثـر در پایـداری اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی 

شند. با
2. مـدل طراحـی شـده بـرای ایـن کسـب وکارها مورد پذیـرش همه 

اعضـا و ذی نفعان باشـد.
3. تبدیل به سریع ترین شکل رشد شرکت ها شود.

را  تاریـخ 15 مـی 2019 سـندی  در   ILOو  ICA راسـتا  درهمیـن 
منتشـر کردنـد کـه طبـق آن تعاونی هـا تشـویق شـده اند تـا مدل های 
کسـب وکار مردم-محورتـری را بـرای خـود طراحی کنند کـه طبق آن 
1. Blueprin t
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آینـده شـغلی )Fu ture of work( جهان منصفانه تـر، امن تر و فراگیرتر 
باشـد. چنیـن تعهـدی بـه داشـتن دسـتور کاری مردم-محورتـر بـرای 
رسـیدن بـه آینـده ای روشـن تر تنها بـا تالش بـرای کاهـش نابرابری ها 
در بیـن گروه هـای آسـیب پذیر از جمله زنـان و افـراد دارای معلولیت و 
توجـه بیـش از پیش بـه مسـئولیت های اجتماعـی تعاونی ها به دسـت 
خواهـد آمـد. بـه اعتقـاد ICA تعاونی هـا بایـد بـا اجـرای ضمانـت کار 
جهانـی1، حمایـت کافی از همـه کارمندان و کارگـران را تضمین کنند. 

همچنیـن در مدل هـای کسـب وکار موجود تأثیر تعاونی ها بر مسـائل 
زیسـت محیطی کمتـر مدنظـر قـرار گرفتـه بودنـد. در همیـن راسـتا 
ICA در همـکاری بـا سـازمان های جهانـی مثـل UN تـالش نمـوده تا 

تعاونی هـا را بـه عنـوان ابـزاری مناسـب در دسـتیابی به توسـعه پایدار 
معرفـی نمایـد. توجـه بـه ایـن مسـئله در کسـب وکارهای تعاونی هـا از 

جملـه عوامـل مهـم در موفقیـت آن ها خواهـد بود. 

1. Universal Labour Guaran tee
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در مـدل کسـب وکار تعاونـی، سـرمایه صرفـا یکی از چندیـن منبعی 
خواهـد بـود کـه کسـب وکار بـرای تولیـد کاال یـا خدماتـش بـدان نیاز 
دارد. در تعاونی هـا هـدف نه تنهـا تولیـد کاالهـا و خدمـات باکیفیـت 
اسـت، بلکـه ایجـاد قوانیـن و شـرایط خـوب بـرای کارکنـان، منصـف 
بـودن با تأمین کنندگان، تأمین بازگشـت سـرمایه در حـد معقول برای 
سـرمایه داران، حمایـت از جوامـع محلـی و احتـرام بـه محیـط زیسـت 
نیـز از جملـه اهـداف مهـم تعاونی هـا خواهـد بـود. باید ایـن موضوع را 
در نظـر گرفـت کـه مدل هـای کسـب وکار فعلی تنهـا راه موجـود برای 
راه انـدازی و پیشـبرد کسـب وکارها نیسـتند. افـراد زیـادی در فضـای 
حـال حاضـر، کسـب وکار را تنها بـر پایه مـدل موجود می شناسـند که 
تنهـا بـر درآمـد و هزینه تأکیـد می کنـد و هرگونه مسـئولیتی در قبال 
تبعـات اجتماعـی و زیسـت محیطی اعمالشـان را انـکار می کننـد. امـا 
آن چـه مدنظـر قـرار نمی گیرد، این اسـت کـه اصطالح کسـب وکار نیاز 
بـه بازتعریـف داشـته تـا جایـی که بـه منافـع همـه افـراد و جنبه های 
درگیـر توجـه کنـد و در چنیـن حالتی اسـت که یک مدل کسـب وکار 

تعاونـی شـکل می گیرد. 
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درنتیجـه مـدل کسـب وکار تعاونـی بدیلـی بـرای مـدل کسـب وکار 
موجـود اسـت. مدلـی که بـه نیازهـای همه ذی نفعـان پاسـخ می دهد: 
کارمنـدان، مشـتریان، تأمین کننـدگان، جامعه محلی، محیط  زیسـت و 
نسـل آینـده و در نهایـت سـرمایه گذاران. چنیـن مدلی با مـدل اقتصاد 

مشـارکتی همخوانـی خواهد داشـت. 

تولیـد  حـوزه  در  موفـق  تعاونـی  یـک  از  نمونـه ای 
 )Norco( نورکـو  اسـترالیا:  در  لبنـی  محصـوالت 

نورکـو، کارخانـه محصـوالت لبنـی اسـت کـه فعالیت خـود را از سـال 
1895 آغـاز کـرد. هـدف نورکـو ایجـاد سـالمت، امنیـت و پایـداری برای 
همـه ذی نفعـان، شـرکای تجـاری و کارکنـان و نیـز جامعه محلی اسـت. 
مـدل کسـب وکار نورکو تـالش دارد تـا بینش کاملتـری در این بـاره ارائه 
دهـد که سـازمان ها چگونـه کار می کنند و چه عواملی باعث موفقیتشـان 

می شـوند. جنبه هـای اساسـی ایـن مدل کسـب وکار عبارتنـد از:
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برندسازی، بازاریابی و توزیع )شامل محصوالت و کانال های توزیع(؛
مدل حاکمیت شرکتی1؛

فرهنگ سازمانی؛ 
توجه به جامعه محلی؛

توجه هم زمان به همه ذی نفعان، اعضا و کارکنان؛ و 
توجه به مسائل زیست محیطی.

در ادامـه مسـائل مربـوط به نقاط تمایـز این مدل کسـب وکار تعاونی 
نسـبت بـه مدل هـای معمول مطرح خواهد شـد.

توجه به جامعه محلی
نورکـو همـواره عضـو فعالـی از جامعه میزبانـش بوده اسـت. حمایت 
از محصـوالت ایـن تعاونـی نشـان از ارزشـی دارد کـه افـراد جامعـه 
محلـی بـرای ایـن برند قائلنـد. برند مورد اعتماد و شـهرت خـوب، ابزار 
نمادینـی بـرای نورکـو ایجـاد کـرده تـا از طریـق آن بـا جامعـه محلی 
خـود متحد شـود. نورکو از طریق ایجـاد مزایایی اجتماعـی و اقتصادی 
بـرای اعضـای مزرعه دار خود توانسـته جامعـه محلی را حمایـت نماید. 
ایـن حمایـت را همچنیـن می توان در ایجـاد فرصت های اشـتغال برای 

مـردم محلی مشـاهده کرد.
نورکـو بـا داشـتن برنـدی قـوی می توانـد منافعـی چنـد بـه دسـت 
آورد از جملـه وفـاداری مشـتری، تضمیـن کیفیـت و افتخـار جامعـه 
محلـی. چنین توجهـی بـه جامعه محلـی، نقطـه تمایز نورکو در سـطح 

بین المللـی اسـت و از راه هـای زیـر بـه دسـت می آیـد:

1. Governance model
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عالقه به مکان هایی که غذا از آن ها ریشه می گیرد افزایش یابد؛
تالش تعاونی برای ایجاد عمده فروشی ها در بستر جامعه محلی 

کمک به تولید محصوالت باکیفیت؛
تضمین کیفیت؛

ایجـاد رجحـان محصـوالت تـازه اسـترالیایی که به عنـوان تمیز و 
سبز1 شناخته می شوند.

 
فرهنگی که برای مردم ارزش قائل است: 

همراهی با اعضا، جامعه و کارکنان
فرهنـگ نورکـو و روش کارکـردش نشـان می دهد که یک تعاونی بسـیار 
بیشـتر از صرف مدل کسـب وکاری اسـت که منافع اقتصادی برای اعضایش 
ایجـاد می کنـد. رهبری نورکو به صـورت فعاالنه ای فرهنگ مشـورت کردن 
بـا اعضـا و بـا جامعـه محلی و نیـز درگیر کردن آن هـا در فرآیندهـا و نتایج 
را درون خـود می پرورانـد. تبعیـت یـک تعاونـی از فرهنگی که بـرای مردم 
ارزش قائـل اسـت، تعهـد آن تعاونـی به مسـئولیت سـازمانی و مسـئولیت 

تعاونـی در مقابـل شـهروندان را به خوبی نشـان می دهد. 
چنیـن فرهنگـی توسـط هیـات مدیـره ای تصویب شـده کـه حرف و 
عملشـان یکـی اسـت. ارزش هایـی کـه ایـن افـراد بـرای نورکـو تعیین 

کرده انـد عبـارت اسـت از:
دستیابی به پایداری از طریق خدمت رسانی به نیازهای جامعه؛

حفظ تنوع در شخصیت و مهارت اعضا؛

1. Clean and green
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در  دموکراسـی  حفـظ  کمـک  بـا  بـودن  اعضـا  همـه  نماینـده  
تصمیم گیری ها؛

مشارکت دادن اعضا در گردهمایی های دوساالنه؛
انتساب اعضا به سمت های باالی در هیات مدیره؛ و

در جلسـات تعاونـی، تصمیم هـای مدیریتـی و تغییرات پیشـنهاد 
شده همواره با اعضا مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

پیشـنهاد شـده عالوه بـر مزایای مـادی ای که اعضـا از تعاونی دریافت 
می کننـد، تعـدادی مزایـای غیرمـادی نیـز بـرای آن هـا در نظـر گرفته 
شده اسـت از جملـه خدمـات آموزشـی، مشـاوره بـا متخصصیـن هـر 
حـوزه، برگـزاری تورهـای آموزشـی و تجربه سـازی و کمک هـای ویـژه 

در زمان هـای نیـاز همچـون بالیایـی طبیعی.

ارزش قائل شدن برای کارکنان
تعاونـی نورکـو ارزش زیـادی بـرای کارکنانش و کمک به رشـد آن ها 

قائل اسـت. بدین منظـور نورکو:
بـه شـرایط محیـط کاری خـود و مسـئولیت هایی کـه در مقابـل 

کارکنان در محیط کار دارد بسیار توجه می نماید؛
از طریـق آموزش هـای باکیفیـت و دسترسـی بـه مشـاوره هایی 
دربـاره زندگی هـای شـخصی یا آینده آن هـا، رضایت کارکنـان را جلب 

کرده است؛
برنامه هـای کاملـی بـرای شخصیت بخشـی به کارکنـان در تعاونی 

دارد تا کارکنان ناشناس نمانده و اعتبارشان پایین نیاید؛ و
در زمان هـای بازنگـری در سـاختارهای تعاونی سـعی می شـود که تا 



45

ها
ی
اون
تع
ار
وک
ب
کس
ی
گو
ال
ی
ار
نگ
به
جر
ت

جای ممکن کارکنان را در تعاونی و در سمت خودشان حفظ کند.
بـا کمک این راهکارها، این تعاونی توانسـته تعهد خـود را به کارکنان 
بخش هـای مختلـف نشـان دهـد. بیشـتر کارکنـان می تواننـد بـا اعضا 
در تمـاس باشـند کـه نشـان می دهـد آن هـا فاصلـه زیـادی از دیگـر 

ذی نفعـان نداشـته و از آن هـا جدا نیسـتند.
چرخـه عمـر یـک تعاونی، تکاملی پیوسـته اسـت که نیاز بـه تعهد و 
چابکـی دارد. نورکـو همواره توانسـته در طول زمان خـود را با تغییرات 
محیـط پیرامونـی وفـق داده درحالـی کـه هم زمـان بـه عالیـق اعضای 
خـود و اهـداف دیگـر نیـز توجـه داشـته اسـت. تطابق زیرسـاخت های 
تعاونـی بـا بازارهـای در حـال تغییـر و در همـان حـال حداکثرسـازی 
سـود اعضـا، بـا توجـه بـه این کـه ماهیـت چالش هـا و شـرایط همواره 
در حـال تغییـر اسـت، چابک بـودن تعاونـی را الزامی می کنـد. توانایی 
تطابـق بـا هر شـرایطی برای سـاختن مبنـای رقابتی پایدار بـرای همه 

تعاونی هـا ضروری اسـت.
 

تعاونی پیشگامان کویر یزد: 

یک نمونه موفق ایرانی در طرح کسب وکار تعاونی 
در  موفـق  تعاونی هـای  از  یکـی  یـزد  کویـر  پیشـگامان  تعاونـی 
حوزه هـای اجتماعـی و اقتصـادی در ایـران اسـت کـه تـالش دارد بـا 
مشـارکت مـردم، نقشـی سـازنده در اقتصـاد کشـور ایفـا کنـد. فعالیت 
گـروه تعاونـی پیشـگامان در قالـب تعـاون، عدالـت اجتماعی، اسـتفاده 
از سـرمایه های خـرد مردمـی در قالب سـهامداری شـرکت های تعاونی 
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بـرای اجـرای پروژه هـای عظیـم و ارائـه ایده هـای جذاب و مـورد توجه 
جامعـه در کنـار خدمـات الکترونیکـی، مخابراتـی و تولیـد مصنوعـات 
مرتبـط از جملـه اخـذ مالکیـت فیبر نـوری در آب های آزاد دنیا سـبب 
گسـترده شـدن حـوزه خدمـات این گـروه در سراسـر کشـور گردید و 
هم زمـان نیـز حوزه هـای نوینـی از فعالیت هـای خـود را در زمینه هـای 
گوناگـون رونمایـی کـرد. گـروه تعاونـی پیشـگامان که اکنـون با بیش 
از 30 شـرکت و نزدیـک بـه 50 هـزار سـهامدار بـه اتحادیـه تخصصی 

شـرکت های تعاونـی امـور زیربنایـی پیشـگامان تبدیـل شده اسـت. 

حـوزه  در  یـزد  اسـتان  از   1375 سـال  پیشـگامان  تعاونـی  گـروه 
آی تـی بـا رسـالت گسـترش فرهنـگ ارتباطـات وارد بخـش تعاونـی 
کشـور شـد و در انـدک زمانـی بـا توسـعه فعالیـت خـود در زمینه های 
گوناگـون توانسـت اعتمـاد به تعـاون و کار جمعی را تثبیـت کند. گروه 
تعاونـی پیشـگامان بـا تفکـر تعهـد بـه جامعـه، سال هاسـت می کوشـد 
بـه شـکل تعاونی بـرای مشـکالت جامعه اعـم از اقتصـادی، فرهنگی و 
آموزشـی راهـکاری ارزشـمند بیابـد و بـه گـواه عملکرد 22 سـاله خود 
موفقیت هـای ارزنـده ای نیـز کسـب کرده اسـت، موفقیت هایـی که ذیل 
تعهـد بـه جامعـه تعریـف شـده و نشـان دهنده اعتقـاد بـه مسـئولیت 
اجتماعـی می باشـد. موضوعـی کـه همـواره دغدغه اتـاق فکـر خانواده 

بـزرگ پیشـگامان بوده اسـت.
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حوزه هـای گوناگـون مسـئولیت اجتماعی که گـروه تعاونی پیشـگامان 
بـه آن هـا ورود و سـرمایه گذاری کرده اسـت شـاید سـودآوری قابل توجهی 
نداشـته باشـد اما به یقین سـرمایه نمادین مهمی محسـوب می شـود که 

می توانـد برنـد پیشـگامان را همچنـان با اقتدار حفـظ نماید.

شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر یزد
از جملـه تالش های گروه تعاونی پیشـگامان در حوزه مسـئولیت های 
تعاونـی  گـروه  اسـت.  ورزشـی  فرهنگـی  باشـگاه  افتتـاح  اجتماعـی 
پیشـگامان پـس از چندیـن سـال حمایـت از فعالیت هـای فرهنگـی، 
آموزشـی و اجتماعـی بـه صـورت پراکنده با تأسـیس »شـرکت تعاونی 
باشـگاه فرهنگـی ورزشـی آرمـان پیشـگامان کویـر یـزد« بـه صـورت 
رسـمی از نخسـتین حـوزه مسـئولیت اجتماعـی خـود رونمایـی کـرد. 
توجـه به سـخت افزارهای مورد نیـاز برای ورزش و زیرسـاخت، تقویت 
ورزش در رده هـای پایـه و بومـی گرایـی از اهـداف اصلی ایجاد باشـگاه 

بود. پیشـگامان 
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شرکت تعاونی باشگاه مشتریان پیشگامان
از دیگـر فعالیت هـای ایـن گـروه تعاونـی توجه بـه نظرات مشـتریان 
بـه عنوان پایه ای مهم در کسـب وکارهای تعاونی اسـت. کسـب رضایت 
مشـتری جایگاهـی مهـم و حیاتی در اهـداف شـرکت ها دارد و مدیران 
موفـق بـه خوبـی می داننـد رسـیدن بـه اهـداف بلنـد در گـرو جلـب 
رضایـت مشـتریان اسـت. در همیـن راسـتا گـروه تعاونـی پیشـگامان 
بـا هـدف جلـب رضایـت مشـتریان و همچنیـن ایجـاد وفـاداری در 
بیـن مراجعه کننـدگان، سـهامداران و تمـام کسـانی کـه بـه نوعـی بـا 
ارتبـاط هسـتند »شـرکت تعاونـی باشـگاه مشـتریان  ایـن گـروه در 
پیشـگامان« را بـا نام تجـاری »گام پالس« تأسـیس نمود. این باشـگاه 
پـس از عقـد قرارداد بـا طیف وسـیعی از ارائه دهندگان خدمات شـامل 
مراکـز فرهنگـی، ورزشـی، تفریحـی، گردشـگری، خدمـات بیمـه ای، 
رسـتوران ها، کافی شـاپ ها، خدمـات بهداشـتی و درمانی و سـایر مراکز 
خریـد شـبکه گسـترده ای از تخفیـف را برای رفـاه اعضای خـود فراهم 
آورده اسـت. هـدف از ایجـاد این شـبکه، ارائـه خدماتـی ارزان و مطابق 

با سـلیقه مشـتریان اسـت. 

شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز
از جملـه دیگـر فعالیت هـای ایـن تعاونـی، توجـه به مسـائل زیسـت 
محیطـی اسـت کـه در ایـن راسـتا ایـن تعاونـی اقـدام بـه تأسـیس و 
راه اندازی نخسـتین کارخانه تولید کاغذ از سـنگ در ایران و خاورمیانه 
بـه نـام »شـرکت تعاونـی پیشـگامان صنعت سـبز« نمود که دسـتاورد 
بزرگـی در پهنـه مسـئولیت های اجتماعـی اسـت. کاغذ هـای سـنگی 
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بـا قابلیـت برگشـت پذیری بـه طبیعـت، از قطـع درختـان جلوگیـری 
می کنـد و بـا تولیـد ایـن کاغذ در آینـده تحول بزرگـی در صنایع چاپ 
و بسـته بنـدی، تبلیغـات و دکوراسـیون داخلـی ایجـاد خواهـد شـد. 
تولیـد کاغذسـنگی پیشـگامان کـه بـدون نیاز بـه آب صـورت می گیرد 
کمـک بزرگـی بـه حفـظ محیـط زیسـت، جامعـه انسـانی و نسـل های 

اسـت. آتی 

شرکت تعاونی تولید و توزیع انرژی های خورشیدی پیشگامان کویر
تأسـیس  تعاونـی  ایـن  زیسـت محیطی  اقدامـات  دیگـر  جملـه  از 
شـرکت تعاونی انرژی های خورشـیدی پیشـگامان اسـت. گـروه تعاونی 
پیشـگامان در راسـتای ایفـای مسـئولیت های اجتماعـی و همچنیـن 
بهبـود وضعیت محیط زیسـت اسـتان یزد با تأسـیس »شـرکت تعاونی 
تولیـد و توزیـع انرژی هـای خورشـیدی پیشـگامان کویـر« به عرصـه 
اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر ورود پیـدا کرده اسـت. تولید انرژی 
از منابـع تجدیدپذیـر بـا هـدف اسـتقالل انـرژی در بخش مسـکونی و 
تجـاری و کاهـش اثـرات زیسـت محیطی، تأمیـن بـرق از انرژی هـای 
زمین گرمایـی  برق آبـی،  زیسـت انرژی،  امـواج،  بـادی،  خورشـیدی، 
بـا هـدف تأمیـن چرخـه انـرژی پیوسـته و پایـدار، عرضـه جدیدتریـن 
آن هـا  توسـعه  و  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  بهـره وری  فناوری هـای 
بـرای تحـت کنتـرل درآوردن انرژی پاک، توسـعه نیروگاه خورشـیدی 
خانگـی، ارتقـا و تجاری سـازی اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی، ارائـه 
از منابـع  انـرژی  افزایـش بهـره وری سیسـتم های تولیـد  راهکارهـای 
تجدیدپذیـر و راه انـدازی سـامانه پایـش هوشـمند انرژی سیسـتم های 
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تولیـدی از منابـع تجدیدپذیـر با هـدف تأمیـن امنیت انرژی کشـور از 
اهـداف شـرکت تعاونـی انرژی هـای خورشـیدی پیشـگامان اسـت.

شرکت تعاونی آب رسانی فات مرکزی پارس
زیسـت   مسـائل  بـه  توجـه  راسـتای  در  پیشـگامان  تعاونـی  گـروه 
محیطـی، حـوزه آب را نیـز مدنظـر قـرار داده اسـت. »شـرکت تعاونـی 
آب رسـانی فـالت مرکـزی پـارس« با هـدف تأمین آب شـرب و صنعت 
و سـایر مصـارف بـه فـالت مرکـزی ایـران بـا اولویت شـیرین کـردن و 
قابـل شـرب کـردن آب در مبـدأ تأسـیس شده اسـت. تأمیـن نیازهـای 
آبـی مشـترک فعالیت های اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی و کشـاورزی 
مـدرن متقاضیـان مسـتقر در فـالت مرکـزی ایـران و کمک به توسـعه 
همه جانبـه ایـن فـالت در راسـتای کمـک به تحقـق عدالـت اجتماعی 
و پایـداری جمعیـت و فعالیت هـای اقتصـادی در این فـالت و تصفیه و 
شـیرین کـردن آب در مبـدأ برداشـت و در صورت لزوم قبـل از اجرای 
انتقـال آب، عرضـه و فـروش آن بـه متقاضیـان در مبـدأ و طول مسـیر 
براسـاس مصوبـه هیـات مدیـره از مهمترین اهـداف راه اندازی شـرکت 

تعاونـی آب رسـانی فـالت مرکزی پارس اسـت.
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پیام های کلیدی

بــه هــم  از ســازمان های  نــوآوری شــبکه  ای  اکوسیســتم 
پیوســته اســت کــه پیرامــون یــک نقطــه کانونــی شــکل گرفتــه و 
ترکیبــی از تولیدکننــدگان، مصرف  کننــدگان و بخش هــای جانبــی 
ــوآوری  ــق ن ــد از طری ــای جدی ــعه ارزش ه ــر توس ــت و ب ــر اس دیگ

تأکید دارد. 
ــه  ــا دارای ســاختاری نیســتند کــه ب تعاونی هــای ســنتی غالب
ــه  ــا ســود کارآفرینان ــه ی ــره مالکان اعضــای خــود اجــازه کســب به

بدهند و این امر منجر به از دست رفتن فرصت ها می شود.
تعاونــي هــاي »نســل جدیــد« بــه گونــه اي از تعاونــي فــرآوري 
ــادي  ــغ زی ــن مبال ــراي تأمی ــي ب ــي خاص ــاختار مال ــه داراي س ک
ــاي ارزش  ــرمایه گذاري در فعالیت ه ــراي س ــاز ب ــورد نی ــرمایه م س

افزوده فرآوري مي باشند، اطالق مي شود.
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 ضـرورت تلفیـق اکوسیسـتم نـوآوری بـا تعاونی هـا به گونـه ای بوده 
اسـت که سـورنا سـتاری، معاون علمی و فناوری ریاسـت  جمهوری در 
ایـن رابطـه عنـوان می کنـد: »از روزهای اولیـه پایه گذاری و گسـترش 
زیسـت بوم دانـش بنیـان در کشـور، تعاونی هـا یکـی از موضوعاتـی بود 
کـه مـورد توجـه قـرار داشـت. رتبـه نـوآوری در ایـران از 120 بـه 61 
ارتقـاء یافتـه اسـت و کشـور در بسـیاری از حوزه های علوم انسـانی نیز 
توانسـته اسـت رتبه هـای ممتـازی را کسـب کند«. اما سـؤال اساسـی 
ایـن اسـت کـه آیـا ایـن تعاونی هـای فعلـی کشـور تـوان انطبـاق بـا 

اکوسیسـتم نـوآوری را دارند؟ 
مریـام وبسـتر »اکوسیسـتم« را بـه عنـوان مجموعـه ای از موجودات 
زنـده و محیـط آن هـا که به عنـوان یک واحـد اکولوژیکـی در حال کار 

هسـتند تعریـف می کند.
»اکوسیسـتم نـوآوری« شـبکه  ای از سـازمان های بـه هـم پیوسـته 
اسـت کـه پیرامـون یـک نقطـه کانونـی شـکل گرفتـه و ترکیبـی از 
تولیدکننـدگان، مصرف  کننـدگان و بخش هـای جانبی دیگر اسـت و بر 
توسـعه ارزش هـای جدید از طریق نوآوری تأکیـد دارد. به عبارت دیگر، 
دانشـگاه ها، دولـت، شـرکت ها، شـتاب دهنده های نوپـا، سـرمایه گذاران 
ریسـک پذیر، سـرمایه گذاران خصوصـی، بنیاد ها، کارآفرینـان، مربیان و 
رسـانه ها در ایـن مجموعـه قـرار دارنـد که هر یـک با تبدیـل ایده  های 
جدیـد بـه واقعیـت از طریـق دسترسـی و سـرمایه گذاری مالـی، نقش 

مهمـی در ایجـاد ارزش در اکوسیسـتم بزرگ تـر دارند. 
مشـابه اکوسیسـتم تعریف شـده در مریام وبسـتر که موجودات زنده 
از یکدیگـر پشـتیبانی می کننـد تـا بتواننـد در کنـار هـم کار کننـد و 
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زنـده بماننـد بازیگـران اکوسیسـتم های نـوآوری نیز بـه یکدیگر کمک 
می کننـد تـا ادامـه حیـات دهند. ایـن همکاری هـا به طـرق مختلف از 
جملـه ایونت هـا، بازاریابـی متقابـل و بـه اشـتراک گذاری منابـع اتفـاق 
می افتـد. همـکاری بـا هـم در ایـن ظرفیـت، قـدرت همکاری را نشـان 
می دهـد و جامعـه ای را ایجـاد می کنـد، کـه از اهـداف، مأموریت هـا، 

چشـم اندازها و ارزش هـای یکدیگـر پشـتیبانی کند. 

اکوسیسـتم نوآوری از طریق شـناخت ظرفیت های موجود سـعی در 
برقـراری ارتبـاط بـا اهداف تعریف شـده دارد و با پویایـی و ایجاد پیوند 
بیـن اجـزای مختلـف اکوسیسـتم از تـوان آن هـا حداکثـر اسـتفاده را 
بـرای ایجاد بسـترهای خالقانـه و نوآورانه می کند. این نوع اکوسیسـتم 
ارتبـاط مسـتقیمی بـا صنایـع و کسـب وکارهای دانـش  بنیـان دارد که 
ضـرورت آن هـا در قـرن بیسـت و یکم البته بـر همگان ثابت شده اسـت.

تعیین مرز اکوسیسـتم کاری پیچیده و مشـکل اسـت. تنوع پدیده ها 
و افـرادی کـه در یـک اکوسیسـتم قـرار دارند زیـاد اسـت و همین امر 
باعـث می شـود تـا ارائـه تعریـف دقیق مرز اکوسیسـتم مشـکل باشـد؛ 
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بـه همیـن دلیـل معمـوال اکوسیسـتم ها بـاز و نفوذپذیر در نظـر گرفته 
می شـوند.

اهمیت اکوسیستم نوآوری
 اکوسیسـتم های نـوآوری یـک جریـان فعـال از اطالعـات و منابـع 
ایجـاد می کننـد تـا ایده هـا بـه واقعیـت تبدیـل شـوند. از طریـق ایـن 
بیشـتر  آن  وسـیله  بـه  کـه  می شـود  ایجـاد  روشـی  اکوسیسـتم ها، 
مبتکـران و کارآفرینـان می تواننـد راه حلهایـی را بـرای حـل سـریعتر 
مشـکالت در دنیـای واقعـی تهیـه و راه انـدازی کننـد. این باعـث ایجاد 
تخصـص در زمینه هـای جدیـد می شـود، به تنوع بخشـیدن بـه اقتصاد 
کمـک می کنـد و بـه مشـاغل اجـازه می دهـد تـا بـا مشـتریان خـود 
در همان جایـی کـه هسـتند، مواجـه شـوند. عالوه بـر این اکوسیسـتم 
نـوآوری ابـزاری بـرای ایجاد ثبات اقتصـادی و به اشـتراک گذاری منابع 

فراهـم می کنـد.
اسـتارت آپ ها در حـال ایجـاد فرصت و شـغل هسـتند. بـا این حال، 
مـا نمی توانیـم فرامـوش کنیم کـه آن ها مشـغول سـاختن فناوری های 
جدیـد هسـتند کـه در میـان صنایـع و مخاطبـان کاربرد دارنـد. آن ها 
بـا همـه در اکوسیسـتم صحبـت می کننـد، شـرکای اصلـی خـود را 
مشـخص می کننـد و ایـن سـرمایه گذاری های نقـدی و غیـر نقـدی را 
بـه محصـوالت ملمـوس تبدیـل می کننـد کـه بر نحـوه زندگـی، کار و 

بـازی مـا تأثیر می گـذارد.
ارزش یـک اکوسیسـتم نوآوری در دسترسـی به منابع برای اسـتارت 
واقـع  اکوسیسـتم ها  سـهامداران  بـرای  اطالعـات  گـردش  و  اپ هـا 
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شده اسـت. ایـن جریان اطالعـات فرصت های سـرمایه گذاری بیشـتری 
را بـرای مؤسسـات مناسـب ایجـاد می کنـد تا بـرای دالیل مناسـب، با 
ایده هـای صحیـح برای مشـاغل و پورتفوی )اوراق بهـادار( خود در یک 

زمان مناسـب ارتبـاط برقـرار کنند.

اکوسیستم های نوآوری بر خالقان ارزش متمرکز می شوند
کانـون اکوسیسـتم های نـوآوری، خالقان ارزش هستند-شـرکت های 
حـل  را  مشـکالت  و  می کننـد  ایجـاد  شـغل  کـه  نوآورانـی  و  نوپـا 
می کننـد. اکوسیسـتم، انـرژی خـود را بـرای یادگیـری این کـه بهترین 
اسـتارت آپ ها کـدام هسـتندکه ارزش عمیقـی را بـرای شـرکت ها و 
سـرمایه گذاران فراهـم می کننـد کـه منجـر بـه اثـر دومینـو می شـود، 

می گـذارد. 
حال با توجه به شـناختی که نسـبت به اکوسیسـتم نوآوری به دسـت 
آوردیـم، می توانیـم بـه سـراغ تعاونی هـا برویـم و آنها را به عنـوان یکی 
از بازیگـران اکوسیسـتم در نظـر بگیریـم. امـا ایـن سـوال مطرح اسـت 
کـه آیـا سـاختار تعاونی هـای »سـنتی« برای یـک اکوسیسـتم نوآوری 

در قرن بیسـت و یکم مناسـب اسـت؟



59

ید
جد

ل 
نس

ی 
ها

ی 
اون

تع
 و 

ی
ور

وآ
م ن

ست
سی

کو
ا

چرا تعاونی های نسل جدید به وجود آمدند؟

تعاونی های»نسـل جدیـد« در پاسـخ بـه محدودیت هـای تعاونی های 
»سـنتی« بـه وجـود آمده انـد؛ بنابرایـن بهتر اسـت بـرای این که درک 
بهتـری از تعاونی های نسـل جدید داشـته باشـیم ابتدا بـه طور مختصر 
بـه معرفـی تعاونی های سـنتی بپردازیـم. قواعد بارز تعاونی های سـنتی 

به شـرح زیر اسـت: 
1- عضویت آزاد

2- حق عضویت پایین )ناچیز(
3- پرداخت سود محدود یا عدم پرداخت سود به سرمایه 

4- عدم افزایش ارزش سرمایه برای اعضا. 
اگـر سـرمایه از انباشـت سـود ناشـی شـده باشـد، نوعـا بـه عنـوان 
ذخیـره غیـر قابـل تقسـیم نگهـداری می شـود. گاهـی اوقات بـه دلیل 
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ارزش گـذاری بـا توجـه به مرور زمـان، بخش عمده ارزش واقعی سـهام 
در ترازنامـه منعکـس نمی شـود.

5- سـرمایه در بسـیاری مـوارد به نسـبت حجم معامالت بـا تعاونی1 
»نامعلـوم«  الزامـات سـرمایه  مـوارد،  برخـی  در  نمی یابـد.  تخصیـص 
اسـت. در سـایر مـوارد اعضـای پولدارتـر سـرمایه بیشـتری می آورنـد 
تـا »کنتـرل« شـرکت تعاونی را در دسـت بگیرند و سـود نسـبتا ثابتی 

بابـت سـرمایه دریافـت نمایند. 
6- هر عضو یک رأی دارد. 

ایـن مقـررات بـرای تشـکیل تعاونـی و ایجاد قـدرت برابـر به ویژه در 
زمینه هایی که نیاز به سـرمایه زیاد ندارند مانند بسـیاری از تعاونی های 
تهیـه و برخـی از تعاونی هـای بازاریابـی همخوانـی دارد امـا زمانـی که 
تعاونـی متمایـل بـه انجـام فعالیت هـای سـرمایه بـر باشـد مشـکالت 
افزایـش می یابـد. مشـکالت به ویـژه زمانـی بـروز می یابنـد کـه تعاونی 
)economic ren t(  بـه دالیلـی در موقعیتی قرار گیـرد که بهره مالکانـه

یعنـی سـود کارآفرینانـه کسـب نمایـد. تعاونـی سـنتی غالبـا دارای 
سـاختاری نیسـت کـه بـه اعضـای خود اجـازه کسـب چنیـن منفعتی 
بدهـد و ایـن امـر منجـر بـه از دسـت رفتـن فرصت هـا می شـود. از 
آنجایـی کـه اکوسیسـتم نـوآوری با پویایـی و ایجاد پیوند میـان اجزای 
خـود، از تـوان آنهـا حداکثر اسـتفاده را بـرای ایجاد بسـترهای خالقانه 
و نوآورانـه می کنـد، همانطـور کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد، بـه نظـر 
می رسـد تعاونی هـای »سـنتی« بـا عـدم ارائـه سـود کارآفرینانـه بـه 

اعضـای خـود، بـرای اکوسیسـتم نـوآوری مناسـب نیسـتند.

1. pa tronage
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تعاوني هـاي »نسـل جدیـد« به گونـه اي از تعاوني فـرآوري که داراي 
سـاختار مالـي خاصـي بـراي تأمیـن مبالغ زیـادي سـرمایه مـورد نیاز 
بـراي سـرمایه گذاري در فعالیت هـاي ارزش افـزوده فرآوري مي باشـند، 
اطـالق مي شـود. ایـن سـاختار بـر مبناي سـهام سـرمایه اي بـه همراه 
عقـد قـرارداد بـه منظـور ایجـاد تعهـد بـه تحویل مقـدار معینـی مواد 
خـام از سـوی اعضـا بـه تعاونی می باشـد. سـهام سـرمایه اي در اینگونه 
تولیدکننـده  آن  براسـاس  کـه  اسـت  توافقـي  بـه  وابسـته  تعاوني هـا 
عضـو، متعهـد بـه تحویـل مقـدار معیني محصـول باکیفیت به شـرکت 
مي شـود. در مقابـل، تعاونـي متعهـد بـه دریافـت محصـول و برگشـت 
سـود ناشـي از فعالیـت فـرآوري به اعضـاء مي گـردد. چنانچه در سـایر 
از بیـن رفتـن  قراردادهـا معمـول اسـت بـراي مـوارد خـاص ماننـد 
محصـول پیش بیني هایـي مي شـود. در ایـن تعاوني هـا اعضـاء متعهـد 
مشـارکت خـود  میـزان  بـا  متناسـب  تعاونـي  در  سـرمایه گذاري  بـه 
مي باشـند. سـرمایه گذاري اعضـاء در تعاونـي از طریـق خریـد سـهام 
سـرمایه اي بـر مبنـاي ارزیابـي عضو از میـزان نیاز به فـرآوري محصول 

تولیـدي و نـه مشـارکت قبلـي آنـان انجام می شـود. 

ساختار تعاونی های نسل جدید 
سـه ویژگـی اصلـی سـاختار تعاونی هـای نسـل جدیـد به شـرح زیر 

ست:  ا
در ایـن تعاونی هـا »سـهام سـرمایه ای عضو« وجود دارد که سـهام 
»حـق تحویـل« Delivery Righ t نیـز نامیـده می شـود. در ایـن نـوع 

سهام:
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از طریـق  آن  بـه  تعهـدات مربـوط  و  حقـوق تحویـل محصـول 
موافقت نامه بازاریابی میان اعضا و تعاونی 

عضویـت بـه تولیدکنندگانـی که این سـهام را خریـداری می کنند 
محدود نمی شود. 

»سهام حق تحویل محصول« دارای قابلیت مبادله میان اعضا می باشد.
عضویـت بـه تولیدکنندگانـی کـه سـهام را خریـداری می کننـد،   

محدود می شود.
سـهام »حـق تحویل محصـول« دارای قابلیت مبادلـه میان اعضاء 

نیز می باشد.
تصمیـم بـه پذیرش ایـن ویژگی هـا از سـوی تولیدکنندگانـی گرفته 
می شـود کـه در پـی ایجـاد یـک کارخانه تبدیـل محصول و یـا تجدید 

سـازمان فعالیـت کنونـی خود می باشـند.

ویژگی های تعاونی های نسل جدید
1- اعضـا بـه نسـبت معامـالت خـود بـا تعاونـی در تأمیـن سـرمایه 

می کننـد. مشـارکت 
2- پتانسـیل دریافت افزایش بهای سـرمایه]به قیمت روز[ به نسـبت 

سـهام وجود دارد.
3- هیچ نوع ذخیره غیرقابل تقسیم از پیش تعیین شده وجود ندارد.

4- عضویـت و تولیـد ممکـن اسـت محـدود باشـد. اگـر قـرار اسـت 
شـرکت تعاونـی بیشـتر بـازار - محـور باشـد تـا تولیـد - محـور، ایـن 

محدودیـت الزم اسـت.
5- اعضـای جدیـد بایـد بهایـی را بـرای سـهام بپردازنـد کـه شـامل 
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دارایی هـای نامحسـوس تعاونـی مانند نماد تجاری )brand( و سـرقفلی 
)goodwill( نیز  باشـد.

6- حـق رأی براسـاس میـزان معاملـه )و سـرمایه( می باشـد. ایـن 
راه حـل در پاسـخ بـه مشـکل نبـود انگیـزه و چشـم انداز در تعاونی های 
کالسـیک یا همـان »مسـئله افـق«1 در تعاونی های نسـل جدید لحاظ 

شده اسـت.
7- قابلیـت انتقـال  transferabili ty: اعضـا حق خریـد و فروش و انتقال 
سـهم خـود را دارنـد )مالکیـت انعطـاف پذیـر(. ایـن راه حل در پاسـخ به 

مشـکل پورتفولیـو Por tfolio Problem مطرح شده اسـت. 
8- توزیـع تجمیعـی Pooling Dis tribu tion: هـر تعاونـی محصـول 
خـود را طبـق قـرارداد و حق تحویل و براسـاس سـهم خریداری شـده 
این کـه  تـا  بعـدی می دهـد و پیـش پرداخـت می گیـرد  تعاونـی  بـه 
محصـول نهایـی فروختـه شـود. در ایـن قالـب، روابـط میـان تعاونی ها 

اسـت.  عمودی 

تعاونی گل هلند

یکـی از تعاونی هـای موفـق نسـل جدید، شـرکت تعاونـي گل هلند، 
بـه نـام »فلوراهلنـد« در دو دهـه اخیـر از ادغـام تعاوني هـاي مختلـف 

1. Horizon Problem
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تشـکیل و بـا عرضـه گل در بازارهاي حـراج به عنوان مرکـز اطالعات و 
معامـالت نقـش مهمـي در بـازار گل در سـطح ملـي و بیـن المللي ایفا 
مي کنـد. فلورا هلند، شـرکت تعاونی پیشـرفته ای اسـت و دارای شـش 
مرکـز »حـراج گل«، یـک سـازمان واسـطه گری ملـی به نـام »ارتباط 
فلوراهلنـد« و یـک بخش تجارت بین المللی با سـرمایه گذاری مشـترک 
بـا شـرکت آلمانـی می باشـد. بازارهای حـراج در مناطق مختلف سـهم 
عمـده ای در بازار گل داشـته و از طریق شـبکه اینترنتـی به هم مربوط 
بـوده و از حمایـت تدارکاتـی نیرومنـدی برخـوردار بـوده و بـه صـورت 
شـبکه واحـد عمـل می کننـد. فلـورا هلنـد در شـرکتی کـه مشـخصه 
بـارز آن تعاونـی اسـت بـه دنبـال افزایش سـهم و دارایی هـای خود در 
بـازار اسـت. این شـرکت بـا عرضه بهتریـن و متنـوع ترین انـواع گل و 
گیاهـان زینتـی ارتباط بازرگانی گسـترده ای با بازارهـای فروش گل در 

سـطح بین المللـی دارد.
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 تعاونـی گل مزبـور بهتریـن امکانـات فـروش را برای اعضـای خود با 
حداقـل هزینـه فراهم سـاخته اسـت. ایـن تعاونـی دارای 6 هـزار عضو 
بـوده و مجمـع عمومـی آن سـالیانه دو بـار برگـزار شـده و در آن اعضا 
دربـاره موضوعـات مهـم تصمیـم می گیرنـد. تعاونـی گل در بازارهـای 
مختلـف فعالیـت داشـته و دارای پانـزده بـازار حـراج منطقـه ای بـوده 
کـه سـیزده بـازار در هلنـد و دو بـازار دیگر در خـارج از هلنـد )بلژیک 
و رژیـم صهیونیسـتی( فعالیـت دارنـد. ایـن بازارهـا محلی بـرای عرضه 
گل از سـوی اعضـای ایـن مناطق می باشـند.تعاونی گل موفـق به ایجاد 
زنجیـره عرضـه گل سراسـر کشـور شـده و مراکزی در مناطـق مختلف 
بـرای عرضـه عمـده گل ایجـاد کرده اسـت کـه عـالوه بـر عرضـه گل، 
پایگاهـی بـرای هم اندیشـی و همـکاری بـه منظـور اتخـاذ تصمیمـات 
بنیـادی بـرای توسـعه کسـب و کار می باشـد. تعاونـی گل، همچنیـن 
در پیشـبرد منافـع اعضـا گام برداشـته، موجـب تقویـت بخـش تولیـد 
و بازاریابـی گل در کشـور شـده و هماهنگـی الزم را میـان آمـوزش 
کشـاورزی و کسـب و کار گل و گیاهـان زمینـی ایجـاد می کند. تعاوني 
بیـان کننده تمایالت و دیدگاههاي اعضاء در سیاسـتگذاري در سـطوح 
محلـي، منطقـه اي، ملـي و اروپایـي نیـز مي باشـد. تعاونـي گل به طور 
مسـتمر در ارتبـاط و مذاکـره با سیاسـتمداران و اداره کننـدگان درباره 
موضوعاتـي چـون پایـداري، تحـرک، اسـتفاده از فضاهـاي جدیـد و 
آمـوزش مي باشـد. افـزون بـر ایـن، تعاونـي گل در گسـترش زنجیـره 
عرضـه گل بـه طور فعـال اقدام کـرده و در زمینه هایي چـون تدارکات، 

کسـب و کار رایانـه اي و کارآفرینـي فعالیـت مي کنـد.
تعاونـي گل فلـوراي هلنـد، به عنـوان بزرگترین بـازار بین المللی گل 
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جهـان در سـطح بین المللـي فعالیـت داشـته و بـه واردات و صـادرات 
گل اقـدام مي کنـد. ایـن تعاونـی از کشـورهای مختلـف از جملـه کنیا، 
رژیـم صهیونیسـتی، اتیوپـي، اکـوادور و آلمـان گل وارد کـرده و بـه 
دیگـر کشـورها صـادرات دارد. مهمتریـن کشـورهایي کـه گل بـه آنان 
صـادر مي شـود آلمـان، انگلیـس، فرانسـه، ایتالیـا و بلژیـک می باشـند. 
در زمـان کنونـی بـه تدریـج بازرگانـان از خریـد از روی پیشـخوان در 
بازارهـای حـراج فلـورای هلنـد به سـوی خریـد اینترنتی گرایـش پیدا 
کرده انـد. از سـال 2008 بـا ایجـاد بـازار مجـازی از طریـق اینترنت، از 
سـوی تعاونـی فلـورای هلند، تعداد زیـادی از شـرکت های خریدار گل، 

خریدهـای خـود را از طریـق اینترنـت و از راه دور انجـام می دهنـد. 
 

بسته سیاستی پیشنهادی
سیاسـت گذاری دولـت بـا هـدف ایجـاد فرصت های بیشـتر و رفع 
محدودیت هـا بـرای تأسـیس تعاونی  هـای نسـل جدیـد چراکـه هنـوز 
تعاونی هـای نسـل جدیـد از لحاظ قانونـی در قوانین و مقـررات داخلی 

کشور تعریف نشده است. 
و  نـوآوران  بیشـتر  هرچـه  آشـنایی  بـرای  موقعیت هایـی  ایجـاد 
مبتکـران بـا تعاون گـران و همینطـور متقاضیـان تأسـیس تعاونی هـا 
جهـت به کارگیـری ایده هـای خالقانـه و نوآورانـه در جریـان راه اندازی 

و اداره تعاونی ها 
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الگوی موفق تعاونی ها
Fon terra

24
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پیام های کلیدی

ــی در  ــای اجرای ــد راهکاره ــب از بع ــی مناس Fon terra الگوی

برنامه ریزی فرهنگی تعاونی ها می باشد. 
ــی  ــه بین الملل ــرکت در عرص ــن ش ــی ای ــت های فرهنگ سیاس
ــران آن در ایــن حیطــه اســت کــه  نشــان  دهنده عمــق توجــه مدی

نمونه جالب توجه در کشور چین است.
ــق  ــد موف ــور نیوزلن ــادی کش ــائل اقتص ــا در مس ــرا نه تنه فونت
ــز  ــور نی ــن کش ــی ای ــی- اجتماع ــای فرهنگ ــه در فض ــت، بلک اس
ــه طــوری  برنامه هــای متعــدد و قابل توجهــی را اجــرا کرده اســت، ب
کــه در فعالیت هــای مختلــف فرهنگــی در تعاونی هــا نــام فونتــرا را 

مشاهده می کنید.
فونتــرا نشــان داد بــرای فرهنگ ســازی تعــاون و اهــداف 
در  و  کــرد  شــروع  را  آمــوزش  کــودکان  از  بایســتی  شــرکت 

بخش های مختلف جامعه حضور مؤثر داشت.
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وقتــی تعــاونـی هـــای بـزرگ جهـــان را بررســی می کنیـــم به 
تـا  اقتصـادی  بخش هـای  از  حساب شـده ای  و  دقیـق  سـازوکارهای 

می رسـیم. اجتماعـی  و  فرهنگـی  فعالیت هـای 
در اینجـا می خواهیـم بـه بررسـی یکـی از فعال تریـن و بزرگ تریـن 

تعاونی هـای لبنـی جهـان بـه نـام Fon terra بپردازیم.

 Fon terra تاریخچه

شـرکت Fon terra یک شـرکت لبنی از نوع تعاونی های نسـل جدید 
)NGCs( در کشـور نیوزلنـد اسـت کـه در اکتبـر سـال 2001 میالدی 
از ادغـام دو شـرکت بـزرگ تعاونـی لبنیاتـی این کشـور، گـروه لبنیات 

نیوزلنـد و لبنیـات تعاونی کیوی1  تشـکیل شـد. 
ایـن شـرکت بـه عنـوان بزرگ تریـن صادرکننـده لبنیـات در جهـان 
شـناخته شـده و محصوالت خود را به 140 کشـور دنیا صـادر می کند. 
در حال حاضر 10 هزار کشـاورز سـهام دار را در خود جای داده اسـت. 

1. کیوی؛ نام پرنده ای ست که به نوعی نماد این کشور نیز به حساب می آید.
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و درآمـدی را کـه از فـروش محصـوالت خـود به دسـت مـی آورد بیـن 
ایـن کشـاورزان تقسـیم می کنـد. ایـن در حالی اسـت که درآمد سـال 
گذشـته ایـن تعاونـی بیـش از 20 میلیـارد دالر1 اعالم شـد کـه از این 

رقـم 10 میلیارد دالر به کشـاورزان سـهام دار رسـید.

Fon terra صادرات
فونتـرا 95 درصـد از محصـوالت خـود را بـه جهـان صـادر می کنـد 
کـه 25 درصـد از صـادرات کشـور نیوزلنـد را شـامل می شـود. درایـن 
میـان چیـن 25 درصد از محصـوالت صادراتی این تعاونـی را خریداری 

می کنـد کـه ایـن آمـار 11 درصـد از کل واردات لبنـی چین اسـت.

حضور قدرتمند فونترا در بازار لبنی چین
طی 10 سـال گذشـته، رشـد دیجیتالی در چین سـرعت چشم گیری 
داشـته اسـت، تعداد کاربران اینترنت 35 برابر شـده و به بیش از 770 

میلیون نفر رسـیده است.
چهـل درصـد از معامـالت اینترنتـی جهـان در حال حاضـر در چین 
انجـام می شـود، بنابرایـن جـای تعجب ندارد کـه این کشـور همچنین 
بزرگ تریـن بـازار تجـارت الکترونیکـی جهـان بـه ارزش 812 میلیـارد 
ارائـه  دالر باشـد. از ایـن رو تعاونـی فونتـرا توجـه ویـژه خـود را بـه 
محصـوالت خـود به صـورت آنالین و یـا ترکیبـی از آنالین/آفالین برای 

مشـتریان چینـی فراهـم کند.
کریسـتینا ژو رئیـس فونتـرا در چیـن می گویـد: شـهرهای مرتبـه 

1. دالر نیوزلند که معادل 13 میلیارد دالر آمریکاست.
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سـوم و چهـارم چیـن فرصتـی عظیـم بـرای Fon terra دارنـد، زیـرا در 
آنهـا بیـش از 300 میلیـون نفـر زندگی می کننـد - تقریبـا معادل کل 

جمعیـت ایـاالت متحـده آمریکا. 
فونتـرا سـاالنه حـدود 3.4 میلیارد لیتر شـیر به چین صـادر می کند 
و تصمیـم دارد خدمـات خود را در سراسـر چین از 100 شـهر به 130 

شـهر در پایان سـال مالـی افزایش دهد.

سیاست های فرهنگی Fon terra در چین:
 تعاونــی فونترا در سایت خود بخشــی را تحت عنــوان »بازگشــت 
بـه جوامعــی کـه در آن کــار می کنیم« ایجاد کرده اسـت کــه در آن 
برخی از اقدامــات فرهــنگی و اجتـماعی خود را نـام برده اسـت. یکی 
از ایـن اقدامــات کـه به آن اشــاره شــده، تأسـیس »مجمـع مراقبت 
بهداشـتی نـوزادان و مـادران روسـتایی« اسـت که طبق جسـتجوهای 
انجـام شـده ایـن اقدام پـس از رسـوایی شـیرهای آلوده انجام شـد که 
در آن حـدود 300هـزار نـوزاد چینـی به بیماری مبتال شـدند و شـش 

نفـر پس از بـروز مشـکالت کلیوی درگذشـتند.
می تـوان ایـن اقـدام را در راسـتای اعتمادسـازی این تعاونـی در بین 
مـردم چیـن عنوان کـرد، البتـه ماجرای »رسـوایی شـیر سـانلو« ابعاد 
گسـترده ای داشـت کـه در جـای خـود نیاز به بحـث و گفت وگـو دارد. 
طبـق اذعـان مقامـات فونتـرا از تأسـیس »مجمع مراقبت بهداشـتی 
نوزادان و مادران روسـتایی« بیش از 10 میلیون نفر از مردم روسـتایی 

از آن بهره مند شـدند.
رشـته های  در  دانشـجویان چینـی  بـه  تحصیلـی  بورسـیه  اعطـای 
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کشـاورزی یـا علـوم غذایـی کـه پـس از تحصیـل بتواننـد بـه صنایـع 
غذایـی محلـی کمـک کنند؛ ایـن نیـز بخشـی از راهکارهـای فرهنگی 
ایـن تعاونـی برای نفـوذ در الیه هـای فرهنگی جامعه چین بوده اسـت. 
کـه از ایـن طریـق بتوانـد در چنـد جهت و چند قشـر تأثیرگذار باشـد:

1- در قشـر دانشـجو؛ که از این طریق دانشـجویان سـفیران فرهنگی 
ایـن تعاونـی در بیـن طبقـه تحصیل کـرده و روشـنفکر جامعـه چیـن 
می شـوند و بـه نحـوی هـم در زمـان تحصیـل و هـم پـس از تحصیـل 
ارتبـاط خـود را بـا ایـن تعاونـی حفـظ می کننـد و پلی برای بررسـی و 

اجـرای سیاسـت های آینـده فونتـرا می شـوند.
2- خانـواده و بسـتگان دانشـجویان: خـواه ناخـواه بورسـیه تحصیلی 
دانشـجویان چینـی حرکتـی مثبـت در اذهـان اطرافیـان دانشـجویان 
ایجـاد می کنـد کـه می توانـد بـه نوبـه خـود وابسـتگی بـه فونتـرا و به 

تبـع آن محصوالتـش را بـه همراه داشـته باشـد.
3- کودکان و نوجوانان: سیاسـت بورسـیه تحصیلی برای دانشـجویان 
چینـی در کـودکان و نوجوانـان چینـی نیـز تأثیرگـذار اسـت، چـرا که 
پلـی بـرای ارتبـاط میان فرهــنگی بیـن کشــورهـــای نیوزلند و چین 
ایجـاد می کنـد و نسـل کـودک و نوجـوان چیـن را به سـمت مطالعات 

فرهنگـی نیوزلنـد سـوق می دهد.
ایـن سـه مـورد تنها بخشـی از اثـرات فرهنگی بورسـیه دانشـجویان 

چینـی توسـط تعاونـی فونترا بوده اسـت.
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چالش Fon terra در پی بیماری بوتولیسم
در 3 آگوسـت 2013، مقامـات نیوزلنـد پس از آزمایشـات نوعی باکتری 
 1000 حـدود  جهانـی  فراخـوان  شـود،  بوتولیسـم  باعـث  می توانـد  کـه 
تـن محصـوالت لبنـی را اعـالم کردند. محصــوالت شــامل شیرخشــک، 
نوشیدنی هــای ورزشی، نـوشـیدنی هـای پـروتئینی و سـایر نوشـیدنی هـا 
بودنـد. کشـورهایی کـه تحـت تأثیـر قـرار گرفتنـد شـامل نیوزلنـد، چین، 
اسـترالیا، تایلنـد، مالـزی، ویتنـام، سـریالنکا و عربسـتان سـعودی بودند. 

گـون رومانـو، رئیـس تجـارت فرآورده هـای شـیر Fon terra پـس از 
ایـن رسـوایی در 14 آگوسـت 2013 اسـتعفا داد. 

سیاست های فرهنگی Fon terraدر نیوزلند
حمایت از گروه های فعال در جامعه

یکـی دیگـر از اقدامـات فرهنگـی ایـن تعاونـی حمایـت از 2500 
گـروه فعال در جامعه نیوزلند اسـت، که شـامل گـروه هــای مدرســه، 
گـروه هــای آمــوزشی، خیــریه هــا، باشـگاه های ورزشـی، خدمـات 



76

ی
اون

تع
ور 

ظه
 نو

ل
کا

اش

.............................

محلـی بـرای طیـف گسـترده ای از ابتـکارات زیسـت محیطی، جامعه و 
بهداشـت و ایمـن اسـت.

آموزش به کودکان در مورد محیط زیست
یکـی از اقداماتـی کـه فونتـرا مـورد توجـه خـود قـرار داده اسـت 
آمـوزش مسـائل محیط زیسـتی بـه کـودکان دبسـتانی می باشـد. که از 
آن به عنــوان سـرمـایه گــذاری بـرای آمــوزش به نسل های آینده در 

فرهنگ سـازی مسـائل محیطی زیسـتی نام بـرده اسـت.
یکـی از مدیـران فونتـرا می گویـد: ایـن فرصتی ایـده آل بـرای کودکان 
اسـت کـه می تواننـد بـرای انجـام برخـی از اقدامـات در دنیـای واقعی در 
زمینـه حفاظـت و مدیریـت محیط زیسـت بـه خارج از کشـور برونـد. این 
کـودکان تصمیـم گیرنده های آینـده برای جوامـع ما هسـتند، بنابراین با 
القـای ارزش هـای مناسـب و احسـاس مالکیت می توانیم اطمینان داشـته 
باشـیم کـه آنها برای سـال های آینـده به دنبـال این جایـگاه خواهند بود. 
البتـه ایـن نکتـه را بایـد یادآور شـد کـه ایـن تعاونی از سـال 2009 
تاکنـون بـه دالیـل مختلـف محیط زیسـتی مـورد بررسـی رسـانه ها و 
فعـاالن محیط زیسـت قـرار گرفتـه اسـت و چندیـن دادگاه نیـز بـرای 
اتهامـات علیـه ایـن شـرکت تشـکیل شده اسـت، تـا جایـی در 16 اوت 
2013، دادگاهی در سریالنکا فـــروش و تبلیغــات کلــیه محصـوالت 
Fon terra در سـریالنکا را ممنـوع اعـالم کـرد. ایـن تصمیـم بـه ایـن 

دلیل اتخاذ شـد که وزارت بهداشـت این کشـور اعالم کرد، آزمایشـات 
از پـودر شـیرهای  مؤسسـه فنـاوری صنعتـی سـریالنکا در مـواردی 
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فونتـرا1 یـا سـوء هاضمـه یافته اسـت و این امر دسـتور فراخـوان آن ها 
را سـبب شده اسـت. 

البتـه فونتـرا هـر بـار در مقابـل اعتراضـات محیط زیسـتی نسـبت به 
خـود سـعی در اصالح ایـرادات مطرح شـده کرده اسـت. و شـاید اتخاد 
سیاسـت های آمـوزش محیط زیسـتی در ایـن تعاونـی بـه کـودکان و 

جامعـه بـه دلیـل کم کـردن هجمه هـا علیـه خود باشـد. 

آموزش سگ ها برای کمک به کودکان ناشنوا
یکـی دیگـر از اقدامـات فرهنگـی- اجتماعـی شـرکت تعاونـی فونترا 
آمـوزش سـگ هایی اسـت کـه بتواننـد بـه صاحبـان ناشـنوای خـود 

هشـدارهای الزم را در زندگـی روزمره شـان بدهنـد.
هزینـه آمـوزش ایـن سـگ ها را فونتـرا از صنـدوق مالـی خـود تقبل 
کرده اسـت، و نکتـه جالبـی کـه در اینجـا وجـود دارد بـرای نام گذاری 
ایـن سـگ ها، تعاونـی فونتـرا یـک فراخـوان در شـبکه های اجتماعـی 
به کارمنـدان و کشـاورزان خـود داد تـا نام هـای پیشـنهادی خـود را 
ارائـه کننـد و پـس از بررسـی، نـام »Brie« را بـرای این سـگ انتخاب 
کردنـد. آنهـا بـا ایـن کار به ظاهـر سـاده و کم اهمیـت، مشـارکت بیـن 
اعضـای خود را باال بردند و باعث ارتبــاط بیشـتر بین اعضـای شــان و 

اطالع رسـانی اقدامـات خـود به کارکنـان تعاونـی شـدند. 

1. DCD )Developmen tal Coordina tion Disorder)
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KickS tar t Breakfas t صبحانه ویژه
تعاونـی فونتـرا بـا همـکاری Sani tarium )شـرکت مـواد غذایـی در 
نیوزلنـد اسـت کـه سـال تأسـیس آن 1898 میـالدی اسـت( و دولـت 
نیوزلنـد طـرح صبحانـه رایـگان در مـدارس این کشـور را اجـرا کردند.

از زمـان شـروع ایـن برنامـه در سـال 2009، بیـش از 30 میلیـون 
صبحانـه سـرو کرده اسـت کـه در بیـش از 1000 مدرسـه در سراســر 
کشــور اجـرا می شـود. کـه ایـن اقـدام را به عنوان سـالمت کـودکان و 

جوانـان ذکـر کرده انـد.

تقدیر از کارکنان زن برگزیده در روز جهانی زن 
فونتـرا در ایـن روز از تعـدادی از کارکنان زن برگزیـده خود تقدیر به 
عمـل آورد کـه در رونـد عملکـرد این تعاونـی مؤثر بوده اند که بخشـی 
از سـایت اطالع رسـانی تعاونـی بـه معرفـی زنـان برگزیـده اختصـاص 

داده.
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»Our Place« ایجاد فضایی به نام
تعاونـی فونتـرا بـا درک ایـن موضـوع کـه اعضایـش در رابطـه بـا 
دیگـر مـردم منطقـه می تواننـد تأثیـر بسـزایی در رسـیدن بـه اهـداف  
شـرکت داشـته باشـند، تصمیـم بـه ایجـاد فضایـی تفریحـی کردنـد، 
کـه در آن کشـاورزان عضـو تعاونـی بـا دیگـر مـردم منطقـه بـه تبادل 
نظـر و بحـث و گفت وگـو بنشـینند. در کنـار فضـای تفریحـی بـرای 
کشـاورزان، فضایی)اتـاق یا سـالن هایی( بـه منظور انجام کار، مشـاوره، 
شـرکت در کنفرانس هـا و سـمینارها و... بوجـود آمـده اسـت کـه بـه 
تعامـل بیشـتر کارکنـان بـا یکدیگـر و مردم کمـک می کنـد. همچنین 
بـه ایجـاد رابطـه ای گـرم و صمیمـی بیـن مـردم منطقـه می انجامـد، 
کـه ایـن موضوع، خـود عاملی سـت برای اعتمادسـازی در افـراد جامعه 

نسـبت بـه شـرکت و اهـداف آن.

Farmsource بخشی به نام
بخش هـای  از  یکـی  می کنیـم  رجـوع  فونتـرا  سـایت  بـه  وقتـی 
و  بـه حمایـت  ایـن سـایت  اسـت.   »Farmsource« زیرمجموعـه آن
فـروش برخـی از ابزارآالت مورد نیاز کشـاورزان و فـروش آنالین برخی 

فونتـرا می پـردازد. تعاونـی  از محصـوالت 
همچنیـن در ایـن بخش کشـاورزان می تواننـد آمار مربـوط به تولید 
را مشـاهده کننـد، امـور مالـی را مدیریت کننـد، میزان پرداخت شـیر   

را بـرآورد کننـد، زمـان ورود تانکرهـا را بررسـی کننـد، یـا به سـادگی 
وسـایل را سـفارش دهند.
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یکـی از اهداف فونتـرا برای ایجاد این بخش بهره گیـری از تکنولوژی  
مـدرن بـرای ارتباط و اسـتفاده کشـاورزان بوده اسـت که ایـن موضوع 

بـه صراحت در سـایت بیان شده اسـت.
یکی از نکاتی که در Farmsource اشاره شده، حمایت از کلوب هـای 
ورزشــی بچـه هــا، مدارس، گروه هــای محیط زیسـتی و دولت محلی 
اسـت. ارتباطات در یک محیط روسـتایی را از دسـتاوردهای مهم خود 
می داننـد و از آن بـه عنـوان شـکلی از تعاونی برای رسـیدن به منفعت 

اشـاره شده است. جمعی 

فونترا در بحران کرونا
تعاونـی فونتـرا در سـایت اطالع رسـانی خـود بخشـی را بـه بحـران 
جهانـی کرونـا اختصـاص داده و اشـاره کـرده کـه مـا در ایـن بحـران 
سـعی در مدیریـت موضـوع کرده ایـم، همچنیـن در متـن ایـن بخـش 
آورده اسـت: فونتـرا بـه عنـوان بخشـی از زنجیـره تأمین مـواد غذایی، 
یـک سـرویس اساسـی محسـوب می شـود. در ایـن مرحلـه عملیـات و 
لجسـتیک مـا تـا حـد زیـادی بـه صـورت عـادی کار می کند. مـا هنوز 
در حال جمع آوری شـیر از کشـاورزان هسـتیم و محصوالت لبنی خود 

را تولیـد و توزیـع می کنیـم.
افـراد مـا، مانند راننـدگان نفتکـش، کارکنـان مراکز تولیـد و توزیع، 
بـا پیـروی از راهنمایی هـای سـخت گیرانه دولت بـرای محافظت خود و 

جامعـه از ویـروس کرونـا همچنان بـه کار خود ادامـه می دهند.
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حمایت از گروه های فعال منطقه ای
یکـی دیگـر از اقدامـات فونترا حمایت از »شـبکه زنان لبنی« اسـت، 
کـه ایـن شـبکه متشـکل از زنانی اسـت که در حـوزه لبنیات مشـغول 
بـه فعالیـت هسـتند، و جلسـات منطقـه ای مرتبـی را برگـزار می کنند 
کـه در ایـن جلسـات از متخصصیـن و تجـارب یکدیگـر یـاد می گیرند 
برنامه ریـزی  برنامه ریـزی کـود،  و مباحثـی در مـورد کیفیـت شـیر، 

مالیاتـی، توسـعه رهبـری و... را بیـان می کننـد.
فعــالیت های  در  کـه  اقــداماتی  ایـن  از  برخـی  بـه  نگـاهــی  بـا 
فرهنــگی و اجتمــاعی تعــاونی فونترا ذکــر شـد، مــی توان دریافت 
کـه تعـاونی هــای بـزرگ و موفـق دنیا از مــوندراگون گرفته تـا فونترا 
برنامه هـای آموزشـی بـه اعضـای خـود و ارج نهـادن به فرهنـگ بومی 
مـردم و تـالش بـرای نزدیک کردن افـکار، اذهان و قلوب کارکنان شـان 

برنامه هـای متعـددی را در پیـش گرفته انـد.
ایـن برنامه هـا نه تنهـا تعاونـی را به اهـداف اقتصادی خود می رسـاند 
بلکـه بـه انسـجام فرهنگـی و ملـی مـردم در مناطـق مختلـف کمـک 
شـایانی می کنـد. از این روسـت کـه توجـه بـه عوامـل فرهنگـی در هر 
منطقـه اهمیـت زیـادی دارد، و ایـن نشـان دهنده رابطـه عمیـق بیـن 

فرهنـگ و اقتصـاد در هـر جامعـه ای می باشـد.
 

توصیه های سیاستی:
توجـه بـه مختصـات فرهنگـی و جغرافیایـی کشـور هـدف بـرای . 1

تعامـل اقتصـادی مفیـد 
توجـه ویـژه بـه سـنت ها و بافت هـای اجتماعی مناطق در کشـور . 2
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بـرای برنامه ریـزی فرهنگی
برنامه هـای . 3 در  موجـود  پتانسـیل های  از  همه جانبـه  اسـتفاده 

فرهنگـی حاکمیتـی و غیرحاکمیتـی در راسـتای تعامـالت فرهنگـی 
تعاونی هـا

فرهنـگ . 4 نهادینه سـازی  در  کـودکان  بـه  هدفمنـد  آموزش هـای 
تعـاون و موضوعـات مرتبـط بـه آن

استفاده بهینه از بستر فضای مجازی برای فعالیت های تعاونی. 5

منابع:
h t tps://s tore.nzfarmsource.co.nz/company-overview 
h t tps://www.fon terra.com/nz/en/wha t-we-s tand-for/

global-reach/doing-business-in-china.h tml 
h t tps://www.fon terra.com/nz/en/covid-19.h tml 
h t tps://www.s ta tis ta.com/s ta tis tics/1101756/new-

zealand-fon terra-sales-revenue/ 
“Greenpeace pro tes t a t Gore’s New Vale mine”. O tago 

Daily  times )Online). 17 November 2009. Re trieved 24 
November 2009. 

"Sri Lankan cour t bars Fon terra milk produc ts for  two 
weeks”. Reu ters. 16 Augus t 2013. 

”New Zealand bo tulism scare  triggers mass global 
recall”.FoxNews.3 Augus t 2013. Re trieved 3 Augus t 2013. 

Kissun, Sudesh )21 April 2009). “China seeks food 
safe ty”. Rural News. Re trieved 13 
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اتحادیه بین المللی 
تعاون و تعاونی های 

پلتفرم

25
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گزینه هایــی بــرای اتحادیــه بین المللــی تعــاون 
در  پلتفــرم  تعاونی هــای  از  حمایــت  به منظــور 

استراتژی های پیش برنده شان1 

پیشگفتار مترجم
بـا توجـه به رشـد فزاینده فنـاوری در عرصه هـای بین المللـی در پی 
شـیوع کرونـا، تعاونی هـای پلتفـرم2 کـه اخیـرا در جهـان مـورد توجـه 
بـوده، در دسـتور کار ایـن متـن قرار گرفتـه اسـت. در گام اول تصمیم 
بـر آن شـد به منظور آشـنایی بیشـتر، مقالـه ای تحت عنـوان »اتحادیه 
بین المللـی تعـاون و تعاونی هـای پلتفرم3« که توسـط اد مایو4، دبیرکل 
تعاونی هـای انگلسـتان و معـاون رئیـس تعاونی های اروپا به درخواسـت 
اتحادیـه بین المللـی تعاون در فوریه سـال 2019 تدوین گردیده اسـت، 

در دسـت ترجمه و بررسـی قـرار گیرد. 
خاطرنشـان می سـازد ایـن اثـر برگـردان و تلخیصـی اسـت از متـن 
اصلـی بـه فارسـی کـه طبعا فاقد نقـص نیسـت و بهره منـدی از نظرات 
سـایر کارشناسـان از جملـه کارشناسـان نرم افـزار و فنـاوری اطالعـات 
در کمـک بـه ترجمـه و بررسـی دقیق تـر، در ارزشـمندتر شـدن کار 

1. لطفا توجه داشته باشید که بخش هایی از این مقاله به طور گسترده هم در کار 
نویسندگان کلیدی در این زمینه و هم در تحقیق انجام شده در سال 2018/2019 
استفاده  انگلستان  در  مستقر  نوآوری  و  علمی  بنیاد  نیز  و  تعاونی ها  برخی  توسط 
طریق  از  مذکور  مقاله  خصوص  در  نظرات  ارسال  می سازد  خاطرنشان  می شود؛ 

آدرس های ed.mayo@uk.coop و eum@ica.coop امکان پذیر است.
2. Pla tform Coopera tives
3.  the In terna tional Coopera tives Alliance and Pla tform Co-ops
4. Ed Mayo



85

رم
تف

 پل
ی

ها
ی 

اون
تع

 و 
ن

او
تع

ی 
ملل

ن ال
 بی

یه
اد

تح
ا

بسـیار مثمرثمـر خواهـد بـود. همچنیـن بـا توجـه بـه ریسـک پذیری 
بـاالی محیط هـای بر بسـتر وب، به کارگیری و بومی سـازی این دسـته 
از تعاونی هـا خـود مداقـه بیشـتری را نیازمنـد اسـت. الزم بـه توضیـح 
اسـت کـه برخـی از مطالب متـن همچون فهرسـت مقاله، پیوسـت آن 
و البتـه برخـی تقدیـر و تشـکرهای ابتدایـی از سـایر متخصصیـن، بنـا 
بـه رعایـت اختصـار، از متـن ترجمـه حـذف شده اسـت کـه بـه اعتقاد 
مترجـم، خللـی در محتـوای اصلی متن ایجـاد نخواهد کـرد. همچنین 
تصاویـر بـه کار رفتـه در متـن بـه انتخـاب مترجـم بـوده و برخـی از 
توضیحـات اضافـه شـده در پانوشـت مطلـب توسـط مترجـم بـه متـن 
اضافـه شـده کـه بـا عالمـت ]م.[ از توضیحـات نگارنـده اصلـی متـن 

متمایـز شده اسـت. 

]پیشگفتار نویسنده[: 
ایـن مقالـه قصـد دارد تـا جایـگاه تعاونی هـای پلتفـرم را در پهنـه 
گسـترده اقتصـاد دیجیتـال و بخـش تعاونـی شناسـایی کرده و کشـف 
کنـد کـه اتحادیـه بین المللـی تعـاون چگونـه می توانـد بـه تعریـف و 

حمایـت توسـعه این مـدل بپـردازد. 
ایـن مقالـه توسـط اد مایو، دبیـرکل تعاونی هـای انگلسـتان و معاون 
رئیـس جمهـور تعاونی هـای اروپـا بـه درخواسـت اتحادیـه بین المللـی 
تعـاون تدویـن و بـا ورود تعـداد کمـی از متخصصیـن بین المللـی و 

نـوآوران در ایـن زمینـه توسـعه داده شده اسـت.
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خاصه اجرایی 
همانطـور کـه فنـاوری موجب تغییـر نحوه تعامـل افراد شـده، تغییر 
فعالیـت اقتصـادی همچـون چگونگـی کارکـردن مردم و تجـارت را نیز 
موجـب می شـود؛ در ایـن راسـتا، رونـد رو به رشـد کار وجـود دارد که 
از طریـق پلتفرم هـای دیجیتـال متعلـق بـه تنهـا چنـد شـرکت بزرگ 

هدایت می شوند. 
بـرای  به عنـوان جایگزینـی  پلتفـرم  تعاونی هـای  راسـتا  در همیـن 
تعاونی هـای موجـود بـه صـورت ویـژه مـورد عالقـه و جـذاب هسـتند. 
تعاونی هـای پلتفـرم در یـک تعریـف کارا اینچنیـن تعریـف می شـوند:

یـک بنـگاه اقتصادی که در درجه اول از طریـق پلتفرم های دیجیتال 
بـرای تعامـل یـا مبادلـه کاالهـا و یـا خدمـات ارزش و مطابق بـا بیانیه 

هویـت تعاونـی اتحادیـه بین المللـی تعاون فعالیـت می کند.
واقعیت های کلیدی در مورد وضعیت فعلی بازی، عبارتند از:

ایـده  ترویـج  بـه  کـه  از سـال 2015  رویدادهـا  از  مجموعـه ای 
"تعاونی پلتفرم" کمک کرده است.

تخمیـن زده می شـود کـه حـدود 250 طـرح در سراسـر جهـان 
وجود دارد که دامنه محدوده تعاونی های پلتفرم را بررسی می کند.

مجموعـه ای از طبقه بندی هـا و منابـع بـرای تعاونی هـای پلتفـرم 
تحت عنوان موضوع مالکیت اینترنت، تدوین شده است.

مدرسـه جدیـد1 در نیویـورک، اقدام به راه اندازی یک کنسرسـیوم 

1. مدرسـه جدیـد ) the New School( نـوع جدیـدی از دانشـگاه می باشـد کـه در 
شـهر نیویـورک ایـاالت متحده آمریکا واقع شده اسـت، این مدرسـه در سـال 1919 
میـالدی تأسـیس شـده و سـعی دارد از موقعیـت مکانـی خـود ضمـن بهره گیری و 
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تعاونـی پلتفـرم بـا حمایـت توسـعه اولیـه بـرای سـرمایه گذاری های 
جدید در پنج کشور نموده است. 

اولیـن  عمـل1  جنبـش  نظیـر  انگلسـتان  تعاونی هـای  برخـی 
شـتاب دهنده جهـان برای اجـرای تعاونی هـای پلتفرم در سـال 2018 

بوده اند.

تعـداد تجـارت در تعاونی هـای پلتفرم حتی در سـطح مقیاس کوچک 
کـم هسـتند و نمی تـوان به راحتـی آن را به عنـوان مصـداق بـرای کلیـه 
انـواع تعاونی هـا اجرایی کـرده و تعمیم داد. به منظور توسـعه تعاونی های 
پلتفـرم، چهار مورد می بایسـت مـورد توجه قـرار گیرد: 1.نحـوه برخورد 
حاکمیـت،2. فنـاوری، 3. پذیـرش رشـد و انعطاف پذیـری و 4. در نهایت 

دعـوت از نظـرات محققـان، هنرمنـدان و طراحـان در خصوص مسـائل روز اجتماع، 
نهایـت اسـتفاده را بـرده و آن مسـائل را بـه چالـش بکشـاند؛ ایـن مدرسـه خـود 
را متعهـد بـه رفـع دیوارهـای بیـن رشـته ای و کمـک بـه پـرورش ذهـن مترقـی 
دانشـجویان و حـل مسـائل زمانـه می دانـد. در ایـن مدرسـه، دانشـجویان از آزادی 
علمـی بـرای بهره گیـری از مسـیرهای منحصـر بـه فرد جهـت حل مسـائل پیچیده 

و در حـال تغییـر سـریع جهانـی برخـوردار هسـتند]م.[ 
1. جنبـش عمـل )S tir  to Ac tion( یـک تعاونـی کارگـری اسـت کـه در انگلسـتان 
ثبـت شده اسـت؛ در صفحـه اصلـی این سـایت آمده که مـا در حال سـاخت اقتصاد 
جدیـدی مبتنـی بـر مالکیـت دموکراتیـک از طریـق برنامه هـای کارگاهـی، توسـعه 

اقتصـادی اسـتراتژیک و یـک فصلنامه هسـتیم]م.[
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میـزان هزینه هـا در خصـوص میـزان هزینه هـا قابـل ذکـر اسـت کـه 
هزینه هـای راه انـدازی ممکـن اسـت کم باشـد امـا کوچک سـازی هم به 
لحـاظ جـذب مشـتری و هم بـه لحاظ گسـترش عملیـات در حوزه های 

قضایـی قانونـی و نظارتـی، منابع زیـادی را به دنبـال دارد.
در نوامبـر 2017 در مجمـع عمومـی اتحادیـه بین المللـی تعـاون در 
مالـزی، قطعنامـه ای مبنـی بـر درخواسـت بررسـی ظرفیـت تعاونی های 
پلتفـرم توسـط تعاونی هـا بـه تصویب رسـید. در همین راسـتا، ایـن مقاله 
بـه شناسـایی گزینه هـای مربـوط بـه سـه سـطح فعالیـت کـه اتحادیـه 
بین المللـی تعـاون می توانـد آن را بـه عنـوان بخشـی از اسـتراتژی آینده 
خـود در دسـتور کار قـرار دهـد، خواهـد پرداخـت ضمـن این کـه کلیـه 
تعاونی هـای موجـود در سراسـر جهـان ناگریـز از درگیر شـدن بـا این امر 

منحصـر به فـرد شـده اند:
اولین سـطح فعالیـت، اشـتراک گذاری اطالعات به منظـور آگاهی 

تعاونی های پلتفرم از تعاونی های موجود در سراسر جهان است.
سـطح دوم هماهنگـی تالش هـا بـرای ارتقـاء در دو بخـش الـف( 
خدمـات و جـذب عضویـت تعاونی های پلتفـرم که در آن سـوی مرزها 
فعالیـت می کننـد یـا ب( برنامه هـای ملـی یـا منطقـه ای برای توسـعه 

تجارت تعاونی های پلتفرم را شامل می شود.
سـطح سـوم شبکه سـازی تعاونی هـای جدید و در حـال حاضر در 
سـطح رهبـری بـه منظـور همکاری هـای مناسـب مالـی و تجـاری را 

دربرمی گیرد.
تعییـن اولویـت فنـاوری و تعاونی هـای پلتفـرم در اسـتراتژی رو بـه 
جلـوی اتحادیـه بین المللـی تعاون، شـامل  ایـن مزیت اسـت که عالوه 
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بـر کمـک به تغییـر دنیای فنـاوری بـه دلیل ترویـج نمونه هـای خاص 
نـوآوری، اتحادیـه بین المللـی تعـاون بـه واسـطه شـبکه ها و اعضایش، 
بـه ارتقـای توانایـی و قابلیـت کلیـه تعاونی هـا در جهـت شـکوفایی در 

دنیـای جدیـد کمک کننده اسـت. 

الف – منشأهای تعاونی های پلتفرم
منشـأ شـکل گیری تعاونی هـای پلتفرم بـه سـال 2015 و گرد هم آمدن 
بالـغ بـر هزار نفر از فعاالن، کارآفرینان، وکال، سـرمایه داران و دانشـگاهیان 
در مدرسـه جدیـدی در نیویـورک بـر می گردد کـه البته ایـن گردهمایی 
در حقیقـت ادامـه کنفرانس های برگزارشـده در مدرسـه جدیـد در زمینه 

کار و زیرسـاخت های دیجیتـال در سـال 2009 بود.

بـه صـورت کلـی مفهـوم تعاونی هـای پلتفـرم بـرای اولیـن بـار در 
پسـتی توسـط تربر شـولتز 1در دسـامبر 2014 مطرح و توسط58000 

نفـر خوانده شـد؛

1.  trebor Scholz 
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در همیـن راسـتا مفسـران دیگـری مانند ژانـل ارسـی1 از مرکز حقوقی 
اقتصـاد پایـدار2 خواسـتار یـک " اقتصـاد مشـارکتی واقعـی" مبتنـی بـر 
مالکیـت تعاونـی بودنـد. و باالخـره تعاونی هـای پلتفـرم متولد شـد؛ و در 
ایـن تولـد، تربر شـولتز کـه این اصطـالح را ابـداع کرد و چارچـوب نظری 
آن را توسـعه داد و نیز ناتان اشـنایدر3 که اقدام به مستندسـازی توسـعه 

نمونه هـای عملـی آن نمـود، نقش برجسـته ای داشـتند. 

تربـر شـولتز، فعـال، محقـق و دانشـیار فرهنـگ و رسـانه مدرسـه 
جدیـد نیویـورک اسـت؛ او در کتاب خـود تحلیلی از چالش های ناشـی 
از نیـروی کار دیجیتـال ارائـه و مفهوم شـکل گیری تعاونی هـای پلتفرم 
را بـه عنـوان راهـی برای پیوسـتن بـه جنبش هـای تعاونی بـا بازارهای 
کار آنالیـن معرفـی می کنـد درحالی کـه اصـرار بـر مالکیـت جمعـی و 

1. Janelle Orsi
2. Sus tainable Economies Law Cen ter
3. Na than Schneider
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حاکمیـت دموکراتیـک دارد. او از سـال 2009، در مدرسـه جدید اقدام 
بـه برگـزاری کنفرانس هـای مؤثر در عرصـه کار دیجیتال نموده اسـت. 
او همچنـان و بـه صـورت مکـرر ایده هـا و مطالبـی در خصـوص آینده 
کار، تعاونی هـا، طراحـان، وکال، سیاسـت گذاران و... از طـرق مختلفـی 

نظیـر واشنگتن پسـت1 ارائـه می دهـد]م.[ 

ناتـان اشـنایدر، اسـتادیار مطالعات رسـانه ای دانشـگاه کلـرادو بلدر2 
ایـاالت متحده آمریکاسـت؛ او درواقع روزنامه نگاری اسـت که در زمینه 
مذهـب، فنـاوری و دموکراسـی فعالیـت دارد. او بنیان گـذار آزمایشـگاه 
طراحی سـازمانی رسـانه اسـت و در حال حاضر بر روی پروژه بررسـی 
مدل هـای مالکیـت دموکراتیـک و حاکمیـت بـرای پلتفرم هـای آنالین 

و پروتکل  هـا مشـغول به کار اسـت]م.[ 
تعاونـی پلتفـرم اصـرار دارد کـه مـا فقـط قـادر خواهیم بود بـا تغییر 
مالکیـت، اسـتقرار حاکمیـت دموکراتیـک و احیای مجدد هم بسـتگی، 

1. Washing ton Pos t
2. Colorado Boulder
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به مشـکالت بی شـمار اقتصـاد مشـترک بپردازیم.
تعاونی هـای پلتفـرم یـک نـوع جدیـد از اسـتارت آپ های فناوری انـد 
کـه بـا اسـتفاده از برابـری و مسـئولیت مالکیـت کاربـر، جایگزینـی 
بـرای مدل هـای تجـاری سـیلیکون ولی1 هسـتند کـه در آن فنـاوری، 
ایدئولـوژی، طراحـی، روابـط عمومی، سـازماندهی جامعـه و البی کردن 
در یـک قاعـده قدرتمنـد جدید در جهت فتح شـهرها و جـذب کاربران 

در سراسـر جهـان بـا هـم ترکیب می شـوند.
اقتصـاد بـه طـور فزاینـده ای توسـط نـوع جدیـدی از سـرمایه داران 
یـا  دانـش  دارایی هـای  انباشـت  براسـاس  کـه  می شـود،  مشـخص 
بردارهـای اطالعـات نیسـت بلکـه براسـاس توانایـی و بهره بـرداری از 

اسـت. مشـارکتی  فرهنـگ  شـبکه های 
تسـلط تعاونی هـای پلتفـرم بـه بهره گیـری توانمنـد آنهـا از رشـد 

ناامنـی اقتصـادی امـروزه و خـأ سیاسـی برمی گـردد. 
ایـن مـوارد در یـک پویـش مردمـی جهانـی متمرکـز بـر توئیتـر و 
در قالـب مقالـه  ناتـان اشـنایدر ضمـن هماهنگـی دنـی اسـپیتزبرگ2 
راه انـدازی شـد. پویـش خریـد ایـن پلتفـرم، توجـه گسـترده ای را بـا 
بیـش از 100 مقالـه رسـانه ای در جهـان و تأییدیه هایـی از طیف هـای 
گسـترده ای از گروه هـا نظیـر اتحادیـه بین المللـی تعاون بـه خود جلب 

 . د نمو

1. Silicon Valley
2. Danny Spi tzberg
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ب - تعاونی های پلتفرم و تمرین ظهور
تعاونی هـای پلتفـرم، نوعـی از مشـاغل تجـاری همچـون پلتفرم های 
فنـاوری تأسیس شـده هسـتند کـه توسـط کانال هـای دیجیتـال بـه 
منظـور توانمندسـازی مـردم جهـت رفـع نیازهایشـان یـا حـل یـک 
مشـکل از طریـق اتصـال افـراد یـا دارایی هـا به کارگرفتـه می شـوند بـا 
ایـن تفـاوت کـه آنهـا ضمـن بهره گیـری از یک مـدل عادالنه تـر ضمن 

مالکیـت و کنتـرل جمعـی عمـل می نماینـد. 
هـوارد بردسـکی معتقد اسـت مدل تعاونی هـای پلتفرم بـه تعاونی ها 
کمـک می کنـد که در یـک اقتصاد دیجیتال سـهیم شـده و مشـارکت 
کننـد. مالکیـت پلتفـرم، خدمـات باکیفیـت بـاال و کار منصفانـه نقـاط 
تمایـز قدرتمنـدی هسـتند کـه بـرای مشـتریان مهـم اسـت و در هیچ  

نوعـی از تجـارت جز اقتصـاد دیجیتـال یافت نمی شـوند.

هـوارد بردسـکی1، بنیان گـذار، رئیـس و مدیرعامـل یکـی از بزرگ تریـن 
شـرکت های خصوصی در آمریکا به نام شـرکای جهانی سی سـی ای2 اسـت، 

1. Howard Brodshy
2. CCA Global Par tners
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ایـن شـرکت از مجمـوع 14 شـرکت تعاونـی تشـکیل شـده که بـه بیش از 
یـک میلیـون تجـارت خانوادگـی و 22000 مراکـز نگهداری کـودک ضمن 
گـردآوری درآمـد بالغ بـر10 میلیارد دالر خدمت رسـانی می کنـد. او درواقع 
یـک رهبـر فکـری در جهـان در زمینه مـدل تجـاری مالکیت اشـتراکی در 
قالـب تعاونی هاسـت ضمـن این کـه او اولیـن آمریکایـی بـوده کـه در سـال 
2019 جایـزه راچدیـل، نوبـل تعاونی هـا کـه هـر دو سـال یک بـار بـه افراد 
اثرگـذار جهانـی در عرصـه تعاونی ها اهدا می شـود را به خـود اختصاص داده 
اسـت. او همچنیـن رئیس مؤسسـه غیرانتفاعی تعاونی ها بـرای جهان بهتر و 
اعالم شـده بـه عنـوان رهبر تجـارت دهه20 قرن بیسـتم میالدی اسـت]م.[

دنـی اسـپیتزبرگ نیز اعتقاد دارد به واسـطه اقتصاد دیجیتـال، مردم در 
مرکـز تجـارت واقـع خواهند شـد؛ هرچند که بـه لحاظ عملی تعـداد این 
دسـته از تعاونی هـا کم اسـت کـه آن هم در حد مقیـاس کوچکی فعالیت 
می کننـد از طرفـی این طـور نیسـت کـه بشـود آنهـا را بـه عنـوان نمونه، 
بـرای همـه تعاونی هـا به عنـوان الگو و نمونه بـه کار گرفت. با ایـن حال در 
سـه سـال اخیر نشـانه های مثبتی از گسـترش فعالیت در دو حیطه تقاضا 

بـرای کارآفرینی و عرضه مداخالت پشـتیبانی دیده شده اسـت.

قطعنامه تعاونی های پلتفرم
در ایـن قطعنامـه که بـه اتفاق آراء تصویب شـده، در حال ظهوربودن 
نسـل جدیـدی از مشـاغل به صـورت آنالیـن مـورد تأکیـد قـرار گرفته 
اسـت؛ درحالـی اسـت کـه ظرفیـت بـاالی مدل هـای تعاونـی بـا توجه 
بـه ریشـه دار بودن آنهـا به لحـاظ مشـارکت و برابـری، به دلیـل تمرکز 

محـدود بـر مدل هـای تجـاری، واقعیـت خارجـی نیافته اند. 
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مـا پیشـگامان دموکراتیـک کـه در قالـب مدل هـای در حـال ظهـور 
تعاونی هـای پلتفـرم و هم راسـتا با ارزش هـا و اصـول بین المللی فعالیت 

می کننـد را تحسـین می کنیـم.
مـا از تالش هـای تعاونی هـا در جهـت حمایـت از ریسـک پذیری این نسـل 
جدیـد از کارآفرینان حـوزه تعاون از طریق به اشـتراک گذاری اطالعات، ارتقاء 

و مشـارکت های مالی و تجاری مناسـب، تشـویق و اسـتقبال می کنیم.

حمایت جهانی
در مـی 2018، بـه دنبـال تأییـد کمک کننـده اتحادیـه بین المللـی 
تعـاون و بـه رهبـری تربـر شـولتز، یـک برنامـه جهانـی حمایـت از 
تعاونی هـای پلتفـرم بـا تمرکـز بـر کار، عـزت و ایجـاد فرصـت بـرای 
مـردم آسـیب پذیر و محـروم در اقتصـاد کـه بودجـه اولیـه و اصلـی آن 

توسـط بنیـاد گوگل.اآرجـی1 تأمیـن می شـد، راه انـدازی گردیـد. 
این درحالی اسـت که برخی کشـورها نظیر آمریکا، انگلسـتان و فنالند 
نیـز هم زمـان و هم راسـتا بـا برنامه هـای مذکـور، اقـدام بـه برنامه هـای 

حمایتـی سـاختاریافته و فعـال از تعاونی هـای پلتفـرم نموده اند.

ج - چطور می توانیم تعاونی های پلتفرم را تعریف کنیم؟
مرزهای کلیدی

بـه چهـار مـرز مقدماتـی کـه احتمـاال می توانـد در مشخص سـازی 
تعاونی هـا، کمک کننـده  تمریـن در حـال ظهـور  توصیـف  چگونگـی 

باشـد در ادامـه اشـاره خواهـد گردیـد:

1. Google.org
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1.تعاونی هـای پلتفـرم از جنبش هـای منبـع بـاز در جامعـه فنـاوری 
الهـام گرفتـه شـده اند امـا توسـط آنهـا تعریـف نشـده اند. تعاونی هـای 
پلتفـرم غالبـا رویکـردی بـاز دارنـد امـا بـا پایبنـدی بـه اصـول تعاونی 

تعریـف می شـوند. 
2.ایـن دسـته از تعاونی هـا، از ابزارهـای دیجیتـال به منظـور افزایش 
مشـارکت و بهبـود حکمرانـی بهـره می گیرنـد هرچنـد که ایـن ابزارها 
ماهیـت  از  را جهـت حمایـت  پلتفـرم  هـر  از  بخشـی  اسـت  ممکـن 

دموکراتیـک آنهـا تشـکیل دهند. 
3. شـرایط کار و حقـوق کار در ایده هـای مربـوط بـه تعاونی هـای 
ذینفعـان  سـایر  بـه  می تواننـد  آنهـا  امـا  اسـت،  اساسـی  پلتفـرم 

باشـند.  مرتبـط  هـم  کاربـران  علی الخصـوص 
4. آنهـا بیـش از سـایر تعاونی ها و با اسـتفاده از کانال هـای دیجیتال/

پیشـنهاد خدمات دیجیتال می دهند.
از  تعریـف گسـترده تری  مرزهـای مذکـور، می تـوان  بـه  توجـه  بـا 
تعاونی هـای پلتفـرم ارائـه کـرد: یـک تعاونـی پلتفرم، یک کسـب و کار 
بـا مالکیـت مشـترک و بـا اداره بـه صـورت دموکراتیـک اسـت کـه بـا 
اسـتفاده از یـک بسـتر دیجیتـال، مـردم را قـادر می سـازد تـا نیازهای 
دارایی هـا،  و  افـراد  شبکه سـازی  طریـق  از  یـا  بـرآورده  را  خودشـان 
مشـکلی را حـل نماینـد. ایـن یـک فرمـول یـا قاعـده جذاب اسـت اما 
لزومـا به عنـوان یکـی از الزامات اصلی شـکل گیری تعاونی ها نیسـت و 
یـا این کـه ویژگی هـای یـک پلتفـرم را ترسـیم نمی کنـد؛ بدین معنا که 
هـر شـرکتی می توانـد ادعا داشـته باشـد کـه دارای مالکیت اشـتراکی 
بـه واسـطه سـهام دارانش هسـت و دموکراتیک گونـه بدین صورت کـه 
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اداره می شـود؛ درحالی کـه درواقـع  دارد،  رأی  هـر سـهم یـک حـق 
این طـور نیسـت و بـا توجـه بـه این کـه دموکراسـی در تعاونی هـا بـه 
معنـای واقعـی کلمـه، فراتر از مسـائل مالـی تعریف می شـود در خیلی 

از شـرکت های بـزرگ فنـاوری رعایـت نمی شـود.

دنیای پلتفرم ها
می تـوان این طـور گفـت کـه کل اینترنـت یـک پلتفـرم اسـت چـرا 
کـه بـه عنـوان پایـه  ای ضمن یک شـبکه مشـترک بـا قوانین منسـجم 

می کنـد.  عمـل  برنامه ریزی شـده، 
بسـیاری از پلتفرم هـای بـزرگ همچون خدمات وب آمـازون و گوگل 
درایـو اساسـا بلوک هـای سـازه ای هسـتند که محیطـی را بـرای تبادل 
کاالهـا و خدماتـی کـه می تواننـد مـورد اسـتفاده، اصـالح و اتصـال به 

دیگـر برنامه هـا و پلتفرم هـا قـرار گیرنـد، فراهـم می کنند.
نوعـی از طبقه بنـدی کامـل و برخـوردار از اطالعـات مفید بر حسـب 
چطـور  تعاونی هـا  این کـه  شـرح  راسـتای  در  می توانـد  کـه  زمینـه 
می تواننـد بـا اقتصـاد دیجیتـال ارتبـاط برقـرار کننـد، در ادامـه آمـده 

است: 
پلتفرم های فناوری

پلتفرم های محاسباتی
پلتفرم های صنایع همگانی یا تأسیسات 

شبکه های تعامل
بازارها

پلتفرم های خدمت مبتنی بر تقاضا
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پلتفرم های جمع آوری محتوا
پلتفرم های برداشت داده 
پلتفرم های توزیع محتوا 

طبقه بنـدی مذکـور، مـا را در بررسـی دقیق تـر این کـه پلتفرم هـا تـا 
چـه حـد می توانند باشـند و به پشـتیبانی و میزبانی تعاونی هـا بپردازند 
و... نیـز این کـه تعاونی هـای پلتفـرم از چه چیـزی تشـکیل شـده اند، 

می نماید.  کمـک 

اقتصاد مشارکتی یا مبتنی بر همکاری
تعاونی هـای پلتفـرم بـه واسـطه کدگـذاری و عناصر تعاونـی و نیز به 
واسـطه ارزش افـزوده ایجادشـده بـه دلیـل عناصـر شـبکه دیجیتال از 

دیگـر تعاونی هـا و فعالیت هـای اقتصـادی متمایز هسـتند. 
کلیـه تعاونی هـای پلتفـرم، ذیـل اقتصـاد مشـارکتی قـرار می گیرنـد 
لیکـن همـه آنچـه اقتصـاد مشـارکتی هسـتند در قالـب تعاونی هـای 

پلتفـرم فعالیـت نمی کننـد.   

دنیای تعاونی ها
تعریـف و تنظیمـی مبنـی بـر این کـه تعاونـی چـه زمانـی شـکل 
می گیـرد و مفهـوم آن چیسـت، امری بسـیار مهـم اسـت؛ و نیازمندی 
تعاونی هـای مختلـف و سـازمان های فعـال در ایـن حـوزه را تأمیـن و 
رفـع می کنـد. ایـن رویکرد جهت فهـم درجات تعـاون و تنـوع راه های 
احتمالـی تعامـل میـان تعـاون و پلتفـرم امـری مفیـد اسـت. در ادامـه 

اسـت: آمده 
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1.تعاونی های پلتفرم؛
۲.تعاونـی  اجراکننـده پلتفرم: مکانـی کـه پلتفرم، حالـت اصلی 
و اولیـه تعاونـی نیسـت لیکـن مکانـی اسـت کـه موجـب ایجـاد ارزش 

افـزوده بـرای تعاونـی می شـود. 
۳.پلتفـرم اشـتراکی: پلتفرمـی اسـت کـه بـه صـورت اشـتراکی 
اسـتفاده می شـود و غالبـا ضمـن پایبنـدی بـه اصـول نرم افـزار منبـع 

بـاز، مالکیـت و کنتـرل در آن بـه صـورت دموکراتیـک نیسـت. 
4.حامـی: سـازمان هایی هسـتند کـه در راسـتای توسـعه و بهبـود 
ایـن  از  نمونه هـا  برخـی  می کننـد.  فعالیـت  پلتفـرم  تعاونی هـای 
سـازمان های حامـی عبارتنـد از: انجمـن تجـارت ملـی تعاون1، شـبکه 

تعـاون2. فرهیختـگان 
بـر اسـاس یک تخمیـن، حـدود 290 تعاونی های پلتفرم فعـال یا در 

حال ظهور در سراسـر جهـان وجود دارد. 
به رغـم تالش هـای بی شـمار ناتـان اشـنایدر در ارائـه تعریـف مفیـد 
بـرای تعاونی هـای پلتفـرم، او خـود امـکان تعریـف واضح ایـن اصطالح 

را منتفـی می دانـد. 
در ادامـه برخـی مطالعـات مـوردی در حـال ظهـور مورد اشـاره قرار 

گرفته اسـت:
Resona te، یـک پلتفرم موسـیقی اسـت که توسـط فنـاوری زنجیره 

بلوکـی هدایـت می شـود و درواقع یـک تعاونـی چندذینفعی اسـت که 

1. Na tional Co-Business Associa tion Copera tive 
2. Coopera tive Educa tors Ne twork
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کنتـرل دموکراتیک خـود را به هنرمندان )45٪(، شـنوندگان )35٪( و 
کارگـران )20٪( می دهـد فلـذا توانسـته بالغ بر 2.5 برابر بیش از سـایر 

خدمات دهنـدگان جـاری، ارائـه خدمات دهد.

S tocksy Uni ted، یـک تعاونـی تولیـدی مبتنـی بـر پلتفـرم اسـت که 

تقریبـا بـرای 1000 نفـر از صاحبـان عضـو عـکاس، بـه عـالوه کارمندان 
63 کشـور جهـان، عکـس سـهام سرپرستی شـده و فیلم هـای ویدئویـی 
فراهـم می کنـد. اعضـا مجوز محتوای خالقانـه را می دهنـد و 50 درصد از 
حـق امتیـاز مجـوز اسـتاندارد فـروش و 75 درصد فروش تمدیـد مجوز را 
دریافـت می کننـد؛ آنها همچنین سـود سـهام فـروش دریافـت می کنند.

Up&Go، پلتفرمـی اسـت کـه خدمـات نظافتـی مبتنـی بـر تقاضـا 
ضمـن دریافـت دسـتمزد کـه توسـط چهـار تعاونـی کارگـری واقع در 
شـهر نیویـورک کـه زنـان اداره کننـده آن هسـتند را ارائـه می دهـد. 
مشـاغل نظافتـی کارگـران، کـه اکثـرا عهـده داران آن زنـان هسـتند، 
95٪ هزینـه هـر نظافـت پلتفـرم Up & Go را کسـب می کننـد و 5 ٪ 
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باقیمانـده، صـرف هزینه هـای نگهـداری پلتفـرم می شـود.

CU*Answers، یـک تعاونـی اجراکننـده پلتفـرم اسـت کـه طیـف 

وسـیعی از ارائـه خدمـات دیجیتـال بـه اعضـای اتحادیـه اعتبـاری را 
می دهـد. پیشـنهاد 

ارزش های تعاونی
پلتفرم هـای دیجیتـال بـه لحاظ ابـزاری بـرای تعامل، دارای شـخصیت 
خنثی هسـتند. از سـوی دیگر، تعاونی ها با افتخار ارزش – محور هسـتند 
و درواقـع بسـیاری از طرفـداران تعاونی هـای پلتفرم، به نیازی کـه به آنها 
بـه لحـاظ اخالقـی در طبیعـت احسـاس می شـود، اسـتدالل می کننـد. 
ایـن درحالـی اسـت کـه به کارگیـری چارچوب هـای نظـارت در اقتصـاد 
دیجیتـال بـا توجه به جهانی بودن، سـرعت بـاالی تغییـر و طبیعت متنوع 
پلتفرم هـای اینترنـت، پیچیده اسـت و هم زمـان نگرانی هـای روزافزون در 

زمینـه حریـم خصوصـی، ایمنی و کار مناسـب ایجـاد می کند.
ظرفیـت ارزش هـا و اصـول تعاونـی، دو برابر اسـت؛ ارزش هـا هرچند 
ممکـن اسـت نیازمنـدی بـه وجـود تعاونـی پلتفـرم را توجیـه کنـد و 
پاسـخ دهـد، لیکـن حریم خصوصـی را تهدیـد می کند به عنـوان مثال 

می توانـد کنتـرل داده هـا توسـط کاربـر را تشـویق نماید. 
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گذشـته از اینهـا می تـوان ارزش هـا و اصـول همـکاری بین المللـی را 
)تقریبـا( به طور مسـتقیم بر سـر بحث هـا و نگرانی هـای اصلی اخالقی 
مالکیـت،  شـفافیت،  کـرد:  ترسـیم  دیجیتالـی  پلتفرم هـای  پیرامـون 
خصوصـی،  حریـم  داده هـا،  جابجایـی  قابلیـت  دیجیتـال،  گنجانـدن 

انصـاف، رفتـار آنالیـن و حفاظـت.

طرح پیشنهادی برای یک تعریف عملیاتی
بـر اسـاس بررسـی اجمالـی فـوق، بـه نظـر می رسـد ویژگی هـای اصلـی 
تعاونی هـای پلتفـرم نوظهـور ایـن اسـت کـه آنها ویژگی هـای مشـارکتی تعامل 
شـبکه را بـا پایه هـای قانـون دموکراتیک کنتـرل جمعی ترکیب می کننـد؛ آنها:

مشارکتی هستند؛
شبکه هستند؛

یک کاربری نهایی روشن دارند؛
مزیت عضویت ملموسی را فراهم می کنند؛

به صورت دموکراتیک کنترل می شوند؛
ایجاد یا خلق ارزش می کنند.

بولتـن سیاسـتی تعـاون در نظـر دارد تـا موضوعـات مهم حـوزة تعاون 
کشـور را بـرای سیاسـت گذاران و تصمیم سـازان ایـن حـوزه، برجسـته 
بیـان  و  پلتفـرم  »تعاونی هـای  موضـوع  بـه  شـماره  ایـن  در  نمایـد؛ 
نمونه هایـی از آنهـا: چیسـتی، فرصت هـا و تهدیدهـا« پرداختـه خواهد 
شـد و در آن پـس از تعریـف تعاونی هـای پلتفـرم و اشـاره بـه سـبقه 
طـرح و تأسـیس آنهـا، مزایـا و تهدیدهـای به کارگیـری ایـن دسـته از 
فناوری هـای نویـن بین المللـی مـورد اشـاره قـرار خواهـد گرفـت؛ در 
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انتهـا پـس از معرفـی برخی نمونه هـای ملـی و بین المللـی تعاونی های 
پلتفـرم، بسـته سیاسـتی پیشـنهادی بیـان خواهـد گردید. 

فلـذا یـک تعریف عملیاتی سـاده جهت اسـتفاده اتحادیـه بین المللی 
تعـاون می توانـد بـه صـورت زیـر باشـد: یـک تشـکیالت اقتصـادی که 
در درجـه اول از طریـق پلتفرم هـای دیجیتـال، بـرای تعامل یـا مبادله 
کاالهـا و/یـا خدمـات برخـوردار از ارزش کار می کنـد و براسـاس بیانیه 

تعاونـی هویـت اتحـاد بین المللـی تعاونی سـاختاربندی شده اسـت.

د - اتحادیه بین المللی تعاون به چه شکل می تواند کمک 
کند؟

یک نظرسـنجی از اعضای اتحادیه بین المللی تعاون در سـال 2018، 
فنـاوری را بـه عنوان یـک عامل کلیـدی هدایت کننده بـرای کار آینده 
اتحادیـه بین المللـی تعـاون مشـخص نمـود. ضمـن این کـه فنـاوری 
همچنیـن احتمـاال قـادر می سـازد و ارتقـاء می دهـد همـکاری میـان 
تعاونی هـا را بـه منظـور فهـم این مسـأله، سـؤاالت کلیـدی عبارتند از: 
چگونـه می تـوان روابـط کارگـزاران اتحادیـه بین المللی تعـاون را 
در بیـن اعضـای خـود کـه منجـر به منافـع عملی بـه لحاظ نـوآوری و 

توسعه تجارت می شود را ناشی از تعاونی های پلتفرم دانست؟
اتحادیـه بین المللـی تعـاون چـه اختیاراتـی از اعضـای خـود برای 
ایفـای نقـش مسـتقیم و تسـهیل گر در رابطه بـا تعاونی هـای دیجیتال 

فرامرزی یا جهانی دارد؟
چگونـه اتحادیـه بین المللـی تعـاون می توانـد خـود را بـا اسـاس 
ارزش هـای افـرادی کـه در زمینـه تعاونی هـای پلتفـرم اشـتغال دارند، 
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هماهنـگ کنـد، و ادغـام کنـد تمرینـات ریشـه ای طراحی مشـترک و 
رایـگان، نرم افـزار آزاد و منبـع بـاز و عمـل کنـد به عنوان یک شـریک 

تبلیغاتی در به چالش کشیدن تسلط شرکت های بزرگ فناوری.
پاسـخ های احتمالـی بـرای هر یک از این سـؤاالت وجـود دارد لیکن 
قبـل از آن، مهـم اسـت کـه یک چالش دیگـر را عالوه بـر این که بخش 
تعـاون متنـوع اسـت، بـه رسـمیت شـناخت فلـذا یـک چالـش تفاوت 

فرهنگـی میـان قدیـم و جدید نیز وجـود دارد. 
بـه طور کلـی، این امـر امکان پذیر اسـت که بزرگ ترین شـرکت های 
تعاونـی سراسـر جهان را به عنـوان قدیمی تر به جای مشـاغل جوان تر، 
تمرکـز بـر آنالوگ بـه جای دیجیتـال و به طـور معمول، ملـی به جای 
فرامـرزی در فعالیت هـای خـود تعمیـم داد؛ در ایـن طـرح اسـتثناهای 
زیـادی وجـود دارد، امـا الگـوی کلی شـاید تعجب آور نباشـد زیـرا این 
الگـو تمایـل دارد تـا روشـی را کـه مـردم در طـول زمـان بـه واسـطه 
سـازمان یافتگی دموکراتیـک توسـط تعاونی هـا، بـه طـور معمـول برای 
تأمیـن نیـاز محلـی یا ملـی، و الگـوی ویژگی رشـد بیمار با دسترسـی 

محدودتـر به سـرمایه را انعـکاس دهد.
فلـذا یـک فاصلـه فرهنگی بـا جامعـه تعاونی هـای پلتفرم، که ریشـه 
در امکانـات مقیاس پذیـر، فنـاوری تکرارپذیـر و شـکلگیری خدمـات 

جدیـد دارد، وجـود دارد. 

چالش ها
مهمتریـن مـواردی که جهـت توسـعه تعاونی های پلتفرم می بایسـت 

به آنهـا توجه شـود، عبارتند از:
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بـرای  و عملکـرد  نظـر طراحـی  از  1.حکمرانـی: حکمرانـی خـوب 
همـه تعاونی هـا مهـم اسـت و احتمـاال در غیـاب جامعـه برخـوردار از 
ریشـه جغرافیایـی، چالش هـای متمایـز، فرصت هـا و نـکات یادگیـری 
و  ذینفـع چندگانـه  منافـع  نیـز  و  پلتفـرم  تعاونی هـای  در خصـوص 
بالقـوه واگـرا فراهـم می کنـد. بـر پایـه اشـتغال دیجیتـال بـا اعضـای 
خـود، تعاونی هـای پلتفـرم ممکن اسـت به پاسـخ های جدیـدی از نظر 
حاکمیـت مشـارکتی اشـاره داشـته باشـد، امـا همچنین ممکن اسـت 

سـؤاالت جدیـدی را ایجـاد کنـد. 
2.فنـاوری: تعاونی هـای پلتفـرم بـه دالیل هم عملـی و اصولی ممکن 
اسـت در پذیـرش فناوری هایـی کـه پایـه و اسـاس فناوری هـای بزرگ 
هسـتند، محـدود باشـند. بـرای تعاونی های موجـود، از جملـه برخی از 
تعاونی هـای پلتفـرم، ایـن فناوری همیشـه بـه صورت منبع باز منتشـر 

نمی شـود و بـه ظرفیت همـکاری گسـترده تر محدود می شـود.
3. رشـد: تعاونی هـای پلتفـرم بعید اسـت که از اسـتراتژی های رشـد 
بـه وجـود آمده بـه وسـیله متصدیان پیروی کنـد فلذا سـاخت " اثرات 
شـبکه " طبیعـی کـه نفـوذ و تثبیـت در بـازار را تحریـک می کنـد، 

سـخت خواهـد بود. 
4. سـرمایه: هزینه هـای راه انـدازی ممکـن اسـت انـدک باشـد لیکن 
مقیاس بندی نمـودن، چـه بـه لحـاظ جـذب مشـتری و چـه بـه لحـاظ 
گسـترش فعالیت هـا در حوزه هـای قضایـی، قانونـی و نظارتـی، نیازمند 

منابع بسـیاری اسـت.
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گزینه ها
آنچـه در ایـن قسـمت مـورد اشـاره قـرار خواهـد گرفـت لیسـتی از 
اقداماتـی کـه می بایسـت توسـط اتحادیـه بین المللـی تعـاون صـورت 
بگیـرد نیسـت، بلکـه فهرسـتی از امکانـات حمایتـی توسـط اتحادیـه 
بین المللـی تعـاون ضمـن انعـکاس چالش هـا و فرصت هـای پیش روی 

تعاونی هـای پلتفـرم اسـت؛ ایـن گزینه هـا شـامل مـوارد زیـر اسـت:

حکمرانی:
در  تعـاون  بین المللـی  اتحادیـه  توسـط  منتشرشـده  قبلـی  کار 
رویکردهـای  روی  بـر  ویژه تـر  تمرکـز  ضمـن  حکمرانـی  خصـوص 

چندذینفعی  و حکمرانی دیجیتال گسترش یابد.
ایجـاد یک شـبکه بـرای یادگیـری ویژگی هـای قانونـی و نظارتی 
تعاونی هـای پلتفـرم بـا هـدف برجسـته نمودن تمرین خوبی کـه امکان 
اشـتراک گذاری دارد یـا یـک صالحیـت قانونـی کـه بـرای تعاونی های 

جدید پلتفرم جهت فعالیت فرامرزی مساعدترین هست.

فناوری:
فنـاوری و توسـعه اشـتراکی ارتقـاء یابـد؛ بـه عنـوان مثـال در 
پلتفرم هـای تاکسـی شـرکت های تعاونـی در حال ظهور کـه در مناطق 

مختلف اروپا و ایاالت متحده در حال توسعه هستند.
بـا کارمنـدان کلیـدی تعاونی هـای اولیـه در خصـوص برنامه های 
محتمـل  اشـتراکی  مدل هـای  بـا  مرتبـط  کـه  نوآورانـه  شـکل گرفته 

چالش های نوآوری هستند، همکاری نمایید. 
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ارتقـای آمـوزش مـدل تعاونـی از طریـق شـبکه های فنـاوری، به 
منظـور رفـع خأهـای ناشـی از فهـم امکانـات و دامنـه تعاونی هـای 

پلتفرم.
تحقیـق در مـورد اسـتفاده رایـگان، منبـع آزاد و بـاز نرم افـزار در 

بخش تعاون ضمن ارائه توصیه هایی جهت گسترش آن؛ 
مشـارکت در ابتـکارات بـا هدف توسـعه اکوسیسـتمی دیجیتال و 
حامـی تعاونی هـای پلتفـرم، ماننـد کار احتمالـی صورت گرفته توسـط 

کنسرسیوم تعاونی های پلتفرم در مورد استانداردهای فناوری؛
بـا شـرکای مربوطـه یـک اتـاق فکـر سـاالنه پـاپ آپ در خصوص 
تعـاون کـه بـه روی کلیـه جوانـب توسـعه فنـاوری جدیـد از جملـه 
فنـاوری، بـاز اسـت ایجـاد کنیـد؛ البتـه فراتـر از آنهـا کـه صرفـا بـر 

امکانات پلتفرم متمرکز شده است.

رشد:
روابـط کارگـزاران با هدایـت و رهبـری تعاونی های اولیـه اصلی با 
عضـو قـوی یـا روابـط مشـتری بـرای توسـعه مبتنـی بـر همـکاری 

تعاونی های پلتفرم در زمینه سرمایه گذاری مشترک و درون فرآیندی1.

ــای بهداشــتی  ــه ســوابق مراقبت ه ــد دسترســی ب ــن می توان ــال ای ــوان مث ــه عن 1. ب
آنالین/داروهــای پیشــگیرانه بــه اعضــای یــک اتحادیــه اعتبــاری باشــد؛ در مقیــاس، 
ــرای  ــه الزم ب ــود، بودج ــای خ ــاز اعض ــن نی ــورت تأمی ــاری در ص ــای اعتب اتحادیه ه
توســعه ایــن نــوع خدمــات را خواهنــد داشــت لیکــن بــا رســیدن بــه عضویــت، نیــاز 
ــه عنــوان مثــال در آمریــکای  ــد. ب ــه طــور قابل توجهــی کاهــش می یاب ــه بودجــه ب ب
ــرای  شــمالی، اتحادیه هــای اعتبــاری، در حــال توســعه گزینه هــای بانکــی آنالیــن ب
اعضــای خــود هســتند و همچنیــن بــه ایــن دســته از اعضــا کــه قــادر بــه اســتفاده از 

ــد. ــه می دهن ــی ارائ ــا نیســتند، بیمــه درمان ــای کارفرم ــای مزای برنامه ه
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دو یـا سـه تعاونـی  پلتفـرم را کـه قابلیـت تبدیـل بـه پلتفرم های 
به ویـژه  تعاونی هـا  بـا  آنـگاه  کنیـد؛  شناسـایی  دارنـد،  را  جهانـی 
بـه  مختلـف  کشـورهای  در  کننـد،  کار  مصرف کننـده  تعاونی هـای 
قهرمان تبدیل شـوید و مدل را رشـد دهید. این مسـأله نسـبتا آزمایش 
نشـده اسـت اما این ظرفیـت را دارد که از قدرت مـردم جنبش جهانی 
خارجـی  سـرمایه گذاران  مالـی  سـرمایه  بـرای  جایگزینـی  به عنـوان 
اسـتفاده کنـد. این رویکـرد می تواند شـامل تخفیف اعضـا و پیوندهای 
تجـاری یـا پلتفرمی باشـد که توسـط تعاونی ها در کشـورهای مختلف، 

میزبانی یا حمایت شود.
در نظـر گرفتـه شـده کـه برنامه هـای حمایتـی، یـک برنامـه 10 
میلیـون دالری باشـد و یـا این کـه همانندسـازی مدل هـای خارجـی 
جهـت تسـریع رشـد تعاونـی پلتفـرم کـه در سـطح ملـی آزمایـش 

شده اند، باشد.
حضـور یـک تعاونـی در سـیلیکون ولی را ضمن کارکردن مناسـب 
بـا ان سـی بی ای1 ایـاالت متحـده و مراکـز نـوآوری فنـاوری دیگـر بـه 
منظـور جـذب کارآفرینـان ارزش محـور بـا قابلیـت جایگزینـی بـرای 

سرمایه گذاری خطرپذیر، مهیا بفرمایید.

 سرمایه:
کار پیشـرفته بر روی سـرمایه تعاونی و توسـعه تجاری در راستای 

توصیه های ارائه شده توسط کلَب2 به اتحادیه بین المللی تعاون؛
1. NCBA
2. CoLab
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مسـیری را بـرای تبدیـل بالقـوه پلتفرم هـای موجـود بـه مالکیت 
تعاونـی ضمـن تعامـل بـا یـک زمینـه نظارتـی مناسـب و معتبـر برای 

خریدهای انبوه کاربر ایجاد نمایید.
گزینـه تبدیـل را از طریـق رویکـردی هدفمنـد بـه پلتفرم هـای 
نامـزد بـرای آنهـا کـه گزینـه تعاونـی می توانـد مزیتـی رقابتـی فراهم 

کند، کاوش نمایید.
بانک هـای تعاونـی را از طریـق شـبکه بخـش مربـوط بـه کشـف 
گذاشـتن  سـر  پشـت  بـرای  سـرمایه  آگاه  منبـع  توسـعه  پتانسـیل 

فرصت های تجاری مرتبط با تعاونی های پلتفرم، به کار بگیرید.
بخـش  شـبکه های  طریـق  از  را  موجـود  کارگـری  تعاونی هـای 
مربـوط بـه گزینه هـای توسـعه ضمـن به کارگیـری مدل هـای تعاونـی 

پلتفرم، به کار بگیرید.
عالوه بر این فرصت های احتمالی زیر نیز وجود دارد:

بهبود و ارتقاء:
تعاونی های پلتفرم را در حمایت از سیاست های زیر ارتقاء دهید:

اقتصـاد بیشـتر مبتنـی بـر همـکاری و دیجیتـال، بـا اسـتفاده از 
بررسی تعاونی های اروپا

موضوعـات اساسـی همچـون شـفافیت مالیاتـی، بـا اسـتفاده از 
بررسـی تعاونی هایـی کـه در انگلسـتان در زمینـه یک عالمـت مالیاتی 

عادالنه1 پیشقدم شده اند.
کار شایسته و هشتمین هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد

1.FairtaxMark
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نقشـه تعاونی هـای پلتفـرم به عنـوان بخشـی از کار گسـترده تر بر 
روی داده هـای تعاونـی در سراسـر جهـان، بـا مشـارکت افـرادی که در 

حال حاضر برای انجام این کار تالش هایی می کنند.
ضمـن موافقـت همـکاری بین المللـی بـا کنسرسـیوم تعاونی های 
پلتفـرم، راه هایـی را بـرای حمایت از توسـعه آنها به عنـوان یک تعاونی 

پایدار و فراگیر پیدا کنید.
بـه عنـوان شـریک کنفرانـس، بـرای کنفرانـس تعاونـی پلتفـرم 

2019 در نیویورک، مشارکت فعال داشته باشید.
بـه توافق نامه هـای مشـارکت با شـرکای اجتماعی جهانـی، به ویژه 
شـبکه های اصلـی اتحادیه هـای صنفی، در خصوص ارتقـای تعاونی های 

پلتفرم دسترسی پیدا کنید.
در جایی کـه نگرانـی در مـورد اثرگـذاری پلتفرم هایـی مانند اوبر1 
و ایربی ان بـی2 بـر شـهرها وجـود دارد، بـا دولت های شـهرداری بر روی 
ایجـاد تعاونی هـای پلتفـرم، به ویـژه بـر روی تعاونی هـای چندذینفعی، 

کار کنید.
تعاونی هـای پلتفـرم را در برنامـه رویدادهـای اتحادیـه بین المللی 

تعاون در سطح جهانی و منطقه ای ادغام کنید.
در صـورت امـکان بـا اسـتفاده از شـبکه های بخشـی پیرامون کار 
دیجیتـال بـه منظـور ارتقای مـدل، رویکردهـای مبتنی بر همـکاری را 

توسعه دهید.
بـه منظور شناسـایی کشـورهای عضـو مایل به اجـرای برنامه های 

1. Uber
2. AirBnB
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ملـی بـرای توسـعه تعاونی هـای پلتفرم، بـه سـازمان بین المللـی کار و 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک شوید.

اعضـای مردمـی کـه تمایـل بـه قهرمان شـدن بـرای تعاونی هـای 
پلتفرم را دارند، کاندید و معرفی کنید. 

در جهـت تدویـن یـک دسـتور کار مشـترک بـرای یـک اینترنت 
دموکراتیـک و بـاز، گروه هـای کلیدی از سراسـر جنبش رایـگان، آزاد و 

منبع باز را به کار بگیرید.
ظرفیـت تضمیـن کیفیـت یـا گواهـی را بـه عنـوان ابـزاری بـرای 

توسعه تعاونی های پلتفرم در مرحله آینده در نظر بگیرید.
لینـوس  جدیـد،  مدرسـه  از  شـولتز  تربـر  نظیـر  راهنمـا  یـک 
لـی2،   - برنـرس  تیـم  یـا  لینوکـس،  اصلـی  بنیان گـذار   تروالـدس1، 
اتحادیـه  بنیان گـذار اصلـی شـبکه جهانـی وب را بـه عنـوان سـفیر 

بین المللی تعاون برای تعاونی های پلتفرم استخدام کنید.
بـه عنـوان یـک حامی تبلیغاتـی بـرای رویدادهای مهم در سـطح 
ملـی یا منطقـه ای پیرامـون تعاونی های پلتفـرم و همکاری گسـترده تر 

و فناوری دموکراتیک عمل کنید.
از تعاونی هـای پلتفـرم یـک موضـوع اصلـی در کار ارتباطی مداوم 

اتحادیه بین المللی تعاون بسازید. 
نشـان  عنـوان  بـه  را  مارکـو3  بین المللـی  تعاونـی  از  بهره گیـری 

هویت برای تعاونی های پلتفرم، ارتقاء دهید.

1. Linus  torvalds
2.  tim Berners-Lee
3. Marque
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زمینـه ایجـاد یک کمپین جهانـی »یک کاربر، یـک رأی« را برای 
ایجاد یک اقتصاد دیجیتال تعاونی در نظر بگیرید.

تعاونی هـای پلتفـرم را به منزلـه یـک کلیـد اصلـی و فعال کننـده 
بـرای کار جهانـی اتحادیـه بین المللـی تعاون برای همـکاران جوان قرار 

دهید.

یادگیری:
تعاونی هـای اولیـه موجـود در سـطح رهبـری )یـا رهبـری جوان( 
نوپـای  تعاونی هـای  در  همـکاری  و  به کارگرفته شـدن  بـه  مایـل  کـه 
پلتفـرم هسـتند را یـا از طریق رویدادها یا از طریق برنامه سـاختاریافته 
یادگیـری بـا یکـی از شـرکای اصلـی بین المللـی در زمینـه آمـوزش 
تعاونـی، کـه در دومـی بـرای حمایـت از یادگیـری و تحـول دیجیتـال 

تعاونی های فعلی، پرداخت می شود، استخدام کنید.
فرصت هـا را بـرای ارتقـای برابری جنسـیتی در فنـاوری از طریق 
تعاونی هـای پلتفـرم، بـه عنـوان بخشـی از کار گسـترده تر روی مـورد 

زنان در تعاونی ها مورد بررسی قرار دهید. 
اینهـا همـه گزینه هـا هسـتند. محدودیت هـای تعاونی هـای پلتفـرم 
بـا توجـه بـه این کـه پیشـنهاد تجـاری نسـبتا جدیـدی اسـت، عجیب 
نیسـت بـه طـوری کـه هزینه هـای منبـع فعالیـت بـه طـور منطقـی 
نمی توانـد توسـط خـود اعضـای تعاونی هـای پلتفـرم نوظهورحداقـل 
تـا زمانـی کـه در یـک نقطـه توسـعه پایـدار قـرار بگیرنـد، بـرآورده 
شـود. فلـذا ارزش اعضـا هـم بـه صـورت مسـتقیم اسـت، بـه عنـوان 
مثـال در موضوعـات توسـعه تجـاری یا یادگیـری اسـتراتژیک پیرامون 
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رویکردهـای دیجیتالـی جدیـد به صورت آنالین یا غیرمسـتقیم اسـت 
در موضوعـات پشـتیبانی از اسـتراتژی کلـی اتحادیـه بین المللی تعاون 

کـه ایـن بخشـی از آن اسـت. 
توسـعه هیـأت  و  ایجـاد  توانایـی  تعـاون،  بین المللـی  اتحادیـه  آیـا 
مؤسسـین حامـی از میـان اعضایـش جهـت نـوآوری چـه از طریـق 
خدمـات عضـو موجـود یـا از طریـق اشـکال جدیـد ضمانت یا اشـتغال 

دارد؟ را 

سطوح تعامل و همکاری با اتحادیه بین المللی تعاون
یـک رویکـرد جهت بررسـی سـطوح فعالیـت بـا اتحادیـه بین المللی 
تعـاون در موضوعـات اسـتراتژی آینده از متن قطعنامـه مجمع عمومی 
سـال 2017 اسـتخراج می گـردد کـه " تالش هـای فعاالنـه تعاونی هـا 
کـه از ریسـک پذیری ایـن نسـل جدیـد تشـکیالت اقتصـادی تعاونی ها 
به واسـطه به  اشـتراک گذاری اطالعـات، ارتقـاء و بهبود و مشـارکت های 

تجـاری و مالـی مناسـب، حمایـت می کنـد." تشـویق می کند.
فلـذا اولیـن سـطح فعالیـت، بـه اشـتراک گذاری اطالعات بـه منظور 
ایجـاد آگاهـی از تعاونی هـای پلتفـرم در بخـش تعاونـی موجـود در 

سراسـر جهان اسـت.
سـطح دوم ارتقـاء و بهبـود اسـت کـه هماهنگـی تالش هـا جهـت 

را شـامل می شـود: ارتقـاء 
الـف( خدمـات و جـذب عضویـت در تعاونی های پلتفرمـی که در آن 

سـوی مرزهـا فعالیـت می کنند. 
ب(برنامه های منطقه ای یا ملی برای توسعه تجاری تعاونی های پلتفرم.
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سـطح سـوم شبکه سـازی تعاونی هـای جدیـد و موجـود از جملـه در 
سـطح رهبـری در جهـت واسـطه گری در مشـارکت های مناسـب مالی 

و تجـاری می باشـد.  
کلیـد موفقیت هـر کاری توسـط اتحادیـه بین المللی تعـاون نیازمند 
تمرکـز بـر به کارگیـری هـر سـطح به منظـور پیشـرفت کردن تا سـطح 
بعـدی اسـت، به جـای گیرکـردن بـه عنـوان مثـال، بـر ارتقای بیشـتر 
به خاطـر خـودش. بـه تعاونی هـای پلتفـرم نمی شـود به منزلـه پـروژه 
یـا ژسـت سـاده سیاسـی نگریسـت اگرچـه آنچـه کـه بـرای موفقیـت 
آنهـا حیاتـی اسـت ایـن اسـت کـه اتحادیـه بین المللـی تعاون، نقشـی 
متفـاوت در ایجـاد ارزش افـزوده توسـط اعضای دسـت اندرکار پیرامون 

منابـع تجـاری بـرای توسـعه تجـاری خودشـان ایفـا نمایند.
سـطح سـوم مسـتلزم این هسـت که اتحادیه بین المللی تعاون، درک 
خوبـی از شـرایط و مـورد تجاری کـه می تواند مـوردی قانع کننده برای 
درگیـری تعاونی های پلتفرم باشـد، داشـته باشـد و توسـط تعـدادی از 
تعاونی هـای امـروزی پیشـرو کـه احتمـاال در قالـب یک تعاونـی ثانویه 
جهانـی بـه منزلـه یـک کنسرسـیوم بـرای توسـعه تجـاری تعاونی های 
پلتفـرم عمـل می نمایـد، سـاخته شـود. ایـن می توانـد بـه آنهـا اجـازه 
دهـد تـا نقـاط قـوت موجـود در دسـترس اعضـا و ارزشـهای تعاونـی 
را در بـازی وارد کننـد و بـر موانعـی کـه در غیـر ایـن صـورت توسـعه 

تعاونی هـای پلتفـرم را محـدود می کننـد، غلبـه کننـد.
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یک هدف استراتژی کلی برای اتحادیه بین المللی تعاون
فـارغ از گزینه هـای کابـردی، چشـم اندازی سـطح باال بـا اولویت های 
و  تعـاون  بین المللـی  اتحادیـه  مناسـب  منابـع  بـا  متناسـب  مناسـب 
اعضـای آن، می توانـد اسـتراتژی آینده گسـترده تر اتحادیـه بین المللی 
تعـاون را مشـخص سـازد و بخشـی از مراحـل بعـدی را تشـکیل دهد.

در صـورت نیـاز، برخـی اهـداف محتمـل نظری سـطح بـاال می تواند 
بـه صـورت زیـر به تصویر کشـیده شـود:

بیسـت و چهـار کشـور در عـرض سـه سـال، شـصت برنامـه، در 
قالب پنج برنامه توسعه برای تعاونی های پلتفرم، ایجاد کرده اند.

ظـرف سـه سـال، یـک میلیـون نفـر عضـو تعاونی هـای پلتفـرم، 
ظرف پنج سال یکصد میلیون نفر

تأسـیس حداقـل یـک واحد مالـی ویژه بـرای تعاونی هـای پلتفرم 
از طریق بانک های تعاونی در هر منطقه از جهان

ده تعاونـی پلتفـرم کـه از طریـق خدمـات دیجیتال در هر کشـور 
از جهان طی سه سال، به انجام فعالیت می پردازد )پنجاه در پنج(.

یکـی از شـبکه های صنفـی جهانـی کـه بـه عنـوان یـک قهرمـان 
فعـال و پرانـرژی بـرای تعاونی های پلتفـرم به رهبری کارگـران فعالیت 

می کند.
 حداقـل یـک فنـاوری منبع بـاز بـه عنـوان ابـزاری کـه امـکان 
بـه  می کنـد،  فراهـم  را  تعاونی هـا  میـان  در  غیرمتمرکـز  همـکاری 
پشـتیبانی از روش هـای جدیـد کار توسـط سـازمان های چتر)حامـی( 

تعاونی در طی سه سال ظهور کند.
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تعاونی هـای دیجیتـال سـهم کمتـری از موفق تریـن تعاونی هـای 
سنتی در بازارهای خود ندارند.

کاربـران هـر پلتفـرم عمـده مصرف کننـده، جایگزینی بـرای خود 
دارند که تعاونی است. 

سـهم تعاونی هـای پلتفـرم در دسـتیابی به هدف توسـعه پایـدار کار 
شایسـته، توسـط سـازمان ملـل متحد جشـن گرفته می شـود.
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تعاونی های پلتفرم: 
چیستی، فرصت ها و 

تهدیدها 

26
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پیام های کلیدی

اســتارت آپ های  از  جدیــدی  نــوع  پلتفــرم:  تعاونی هــای   
فناوری مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و دیجیتال 

ــی و  ــرم مل ــای پلتف ــای تعاونی ه ــژه ایجــاد و ارتق  فرصــت وی
بین المللی در پی شیوع کرونا

ــر اقتصــاد  ــه ســختی چارچوب هــای نظــارت ب ــزوم توجــه ب  ل
ــاالی  ــه ناامنــی حریــم خصوصــی، ســرعت ب ــا توجــه ب دیجیتــال ب

تغییر و طبیعت متنوع پلتفرم های اینترنت
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مقدمه
در  را  آنهـا  به کارگیـری  بین المللـی،  فناوری هـای  عظیـم  گسـتره 
عرصه هـای گوناگـون فعالیت هـای اقتصـادی جهـت بقا، ادامـه حیات و 
ترقـی امـری اجتناب ناپذیـر نمـوده اسـت؛ تعاونی های پلتفـرم نمونه ای 
از ایـن فناوری هـای نویـن بین المللـی اسـت کـه فعالیـت تعاونی هـا بر 
بسـتر پلتفـرم را فراهـم نمـوده اسـت؛ ایـن درحالـی اسـت کـه پلتفرم 
از دیـدگاه بین المللـی گاهـا همـان اینترنـت معنا می شـود و بـه عنوان 
پایـه ای ضمن شـبکه ای مشـترک با قوانین منسـجم برنامه ریزی شـده، 
عمـل می کنـد و بـه صـورت کلـی خـود مشـتمل بـر دو نـوع زنجیـره 
بلوکـی1 )پیچیده تـر( و غیـر زنجیـره بلوکـی )سـاده تر نظیـر اینترنـت 
اشـیاء( در نظـر گرفتـه می شـود؛ خدمـات وب آمـازون و گـوگل درایو، 

نمونه هایـی از پلتفرم هـای بـزرگ بین المللـی هسـتند.

تعاونی های پلتفرم
بـر اسـاس مقالـه ارائه شـده توسـط اد مایـو2، دبیـرکل تعاونی هـای 
انگلسـتان و معـاون رئیـس تعاونی هـای اروپـا بـا عنـوان " اتحادیـه 
بین المللـی تعـاون و تعاونی هـای پلتفـرم3 " کـه به درخواسـت اتحادیه 
بین المللـی تعـاون در فوریـه سـال 2019 تدویـن شـده، تعاونی هـای 
پلتفـرم نـوع جدیـدی از اسـتارت آپ های فنـاوری و مشـاغل تجاری – 
اقتصـادی مبتنـی بر اقتصاد مشـارکتی و دیجیتال بـه عنوان جایگزینی 

1. Blockchain
2. Ed Mayo
3.  the In terna tional Coand Pla tform Co-ops
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مطـرح بـرای تعاونی هـای کنونی اسـت که ضمـن بهره گیـری از مدلی 
عادالنـه  در زمینـه مالکیـت و کنتـرل جمعـی، بـه واسـطه بسـترها و 
کانال هـای دیجیتـال و شبکه سـازی افـراد و دارایی هـا، بـرای تعامـل 
یـا مبادلـه کاالهـا و/ یـا خدمـات، برآورده سـاختن نیازهـا و مطابـق بـا 
بیانیـه هویـت تعاونـی اتحادیـه بین المللی تعـاون فعالیـت می کنند. به 
اسـتناد ایـن مقالـه، تعـداد تعاونی هـای پلتفرم فعـال یا در حـال ظهور 
در سراسـر دنیا، براسـاس تخمینی حدود 290 مورد اشـاره شده اسـت. 

سبقه طرح و تأسیس تعاونی های پلتفرم
شـکل گیری تعاونی هـای پلتفـرم، به سـال 2015 در پـی گردهمایی 
فعـاالن، کارآفرینـان، وکال، سـرمایه داران و  از  نفـر  بـر هـزاران  بالـغ 
ادامـه کنفرانس هـای  نیویـورک در  دانشـگاهیان در مدرسـه جدیـد1 
برگزارشـده این مدرسـه در زمینه کار و زیرسـاخت های دیجیتال سـال 
2009، بـر می گـردد؛ مدرسـه نیویورک واقع در شـهر نیویـورک ایاالت 
متحـده آمریـکا، نـوع جدیـدی از دانشـگاه اسـت کـه در سـال 1919 
تأسـیس شـده و از همان ابتدا تالش داشـته اسـت با اسـتفاده از ذهن 

1.  tHE NEW SCHOOL
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مترقـی دانشـجویان برگزیـده خـود، به کارگیـری جدیدتریـن و آخرین 
شـیوه های حل مسـائل، ضمن جمـع آوری نظرات محققـان، هنرمندان 
و طراحـان برجسـته، به بررسـی مسـائل مطـرح و روز جوامـع بپردازد. 
مضافـا این کـه مفهـوم و اصطـالح تعاونی هـای پلتفـرم، نخسـتین بار 
توسـط تربر شـولتز 1فعال، محقق و دانشـیار فرهنگ و رسـانه مدرسـه 
جدید نیویورک در دسـامبر 2014 مطرح و چارچوب نظری آن توسـط 
وی توسـعه داده شـده اسـت. شـولتز، کـه بنیان گـذار کنفرانس هـای 
مؤثـر عرصـه دیجیتـال این مدرسـه از سـال 2009 اسـت، تعاونی های 
پلتفـرم را راهـی جهـت پیوسـتن بـه جنبش هـای تعاونـی بـا بازارهای 
کار آنالیـن معرفـی کرده اسـت. پـس از او، ناتـان اشـنایدر2، اسـتادیار 
مطالعـات رسـانه ای دانشـگاه کلـرادو بلـدر3 ایـاالت متحـده آمریـکا و 
فعـال در زمینـه بررسـی مدل هـای مالکیـت دموکراتیـک و حاکمیـت 
توسـعه  مستندسـازی  در  پروتکل  هـا،  و  آنالیـن  پلتفرم هـای  بـرای 
نمونه هـای عملـی تعاونی های پلتفرم، نقش برجسـته ای داشـته اسـت. 

مزایای تعاونی های پلتفرم در قیاس با سایر تعاونی ها
تعاونی هـای پلتفـرم کـه ذیـل اقتصـاد مشـارکتی و دیجیتـال قـرار 
می گیرنـد بـه واسـطه کدگـذاری، عناصـر تعاونـی و نیـز بـه واسـطه 
ارزش افـزوده ایجادشـده بـه واسـطه عناصر شـبکه دیجیتـال، از دیگر 
تعاونی هـا و فعالیت هـای اقتصـادی متمایز می شـوند. هوارد بردسـکی4 

1.  trebor Scholz 
2. Na than Schneider
3. Colorado Boulder
4. Howard Brodshy
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- بنیان گـذار، رئیـس و مدیرعامـل شـرکت  خصوصـی شـرکای جهانی 
سی سـی ای1 آمریکا )متشـکل از 14 شـرکت تعاونـی در زمینه خدمات 
قـرن  تجـارت دهـه20  رهبـر  عنـوان  بـه  معرفی شـده  و  خانوادگـی( 
بیسـتم میـالدی - تعاونی هـای پلتفـرم را فرصتـی جهـت مشـارکت 
منصفانـه کلیـه افـراد در اقتصاد دیجیتال ضمن برخـورداری از خدمات 

باکیفیـت بـاال و بـه روز می  دانـد. 
در همیـن راسـتا در سـال 2018، به دنبال تأییـد اتحادیه بین المللی 
تعـاون از تعاونی هـای پلتفـرم در نوامبـر سـال 2017 در قالـب ارائـه 
قطعنامـه ای بـا عنـوان تعاونی هـای پلتفـرم، یـک برنامـه بین المللـی 
حمایـت از ایـن تعاونی هـا بـا تمرکز بـر کار، عزت و ایجـاد فرصت برای 
مـردم آسـیب پذیر و محـروم در اقتصـاد کـه بودجـه اولیـه و اصلـی آن 
توسـط بنیـاد گوگل.اآر.جـی2 تأمین می شـد، راه اندازی گردیـد. الزم به 
ذکـر اسـت در قطعنامـه تعاونی هـای پلتفـرم، کـه در مجمـع عمومـی 
اتحادیـه بین المللـی تعـاون در کشـور مالـزی و با آرای موافـق حداکثر 
اعضـاء، بـه تصویب رسـیده اسـت، ضمن این کـه از تعاونی های پیشـرو 
و فعـال در عرصـه تعاونی هـای در حـال ظهـور پلتفرم، تقدیـر به عمل 
آمـده اسـت، تمرکـز اغلـب تعاونی هـا بـر مدل هـای تجـاری پیشـین 

مـورد نقـد واقع شده اسـت. 
همچنیـن فعالیت هـای برخـی تعاونی هـای کارگری انگلسـتان نظیر 
تعاونی هـای  اجـرای  بـرای  بـه منزلـه شـتاب دهنده  جنبـش عمـل3، 

1. CCA Global Par tners
2. Google.org
3. S tir  to Ac tion 
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پلتفـرم در همـان سـال، مـورد توجه هسـتند. این اقدامـات را می توان، 
بـه عنـوان مزیتـی بـرای این دسـته از تعاونی ها نـام برد. مضافـا این که 
پـس از شـیوع کرونـا و بـا توجـه به آسـیب واردشـده بـه اقتصـاد کلیه 
کشـورها و کاهـش صـادرات، فرصـت ویـژه توجـه بـه ایـن تعاونی هـا، 

بیـش از پیـش فراهـم آمده اسـت.  
خاطرنشـان می سـازد توجـه بـه مزایـای مذکـور در کنـار توجـه بـه 
تهدیـدات مرتبـط با محیط های بر بسـتر وب، امری ضـروری و منطقی 
اسـت؛ چـرا که به کارگیـری چارچوب هـای نظارت در اقتصـاد دیجیتال 
بـا توجـه بـه جهانی بـودن، سـرعت بـاالی تغییـر و طبیعـت متنـوع 
پلتفرم هـای اینترنـت، امـری پیچیـده اسـت و هم زمـان، نگرانی هـای 

روزافـزون در زمینـه حریـم خصوصـی و ایمنـی را به دنبـال دارد.

نمونه هایی از تعاونی های پلتفرم بین المللی
1. آپ و گو

تعاونـی آپ و گـو، یـک تعاونـی پلتفرمـی اسـت کـه مرکـز اصلی آن 
در شـهر نیویـورک ایـاالت متحـده آمریـکا، واقـع و فعالیـت اصلـی و 
تخصصـی آن به ویـژه کارکنان زن آن، در زمینه مشـاغل نظافتی اسـت 
کـه آن را بـه ازای دریافـت قیمـت و هزینـه ای صادقانه ضمـن برقراری 
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روابـط دوسـتانه انجـام می دهند؛ به گونـه ای که پس از یک بار اسـتفاده 
از خدمـات آنهـا، مشـتری دائـم آنهـا خواهی بـود. مضافا این کـه امکان 
رزرو متخصـص نظافـت مشـخص و قابل اعتمـاد خود نیـز از قبل برای 
زمانـی مشـخص فراهـم اسـت. نکتـه قابـل توجـه و متمایـز در فعالیت 
ایـن تعاونـی، ارتبـاط میـان کارکنان آن اسـت کـه از یکدیگـر در ارائه 

بهتریـن خدمـات بـه متقاضیـان، حمایـت و پشـتیبانی می کنند.
فرآینـد  طـی  گـو  و  آپ  تعاونـی  کارکنـان  می سـازد  خاطرنشـان 
گسـترده درخواسـت، مصاحبـه، آمـوزش و نظافـت آزمایشـی تعییـن 
و انتخـاب می شـوند. رعایـت اسـتانداردهای دقیـق کیفیـت، آمـوزش 
گسـترده، سـعی بر اسـتفاده حداقلی از محصوالت بهداشـتی غیرسمی 
و روش هـای ایمـن و پایـدار از دیگـر مزایـای ایـن تعاونـی در راسـتای 
دسـتیابی بـه موفقیـت، بسـیار اثرگـذار بـوده اسـت. از طرفـی چنانچه 
مشـتریان از خدمات نظافتی ارائه شـده راضی نباشـند، تعاونی آپ و گو، 
خـود را ملـزم بـه نظافت مجدد بـدون دریافـت هزینه اضافـی می داند. 
همچنیـن بخـش عمـده و غالـب درآمـد بـه دسـت آمده مابـه ازای هـر 
نظافـت یـا حتی پـس از رزرو متخصـص نظافت، بـه متخصصان نظافت 
پرداخـت و مابقـی آن )تنهـا پنـج درصد(، صـرف هزینه هـای نگهداری 

پلتفـرم می شـود. 
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عملیاتـی  الـزام  ضمـن  گـو  و  آپ  تعاونـی  کرونـا،  شـیوع  از  پـس 
و  متخصصـان  بـرای  بهداشـتی  دسـتورالعمل های  سـخت گیرانه  و 
این کـه  نظیـر  می پـردازد؛  خدمـات  ارائـه  بـه  همچنـان  مشـتریان، 
متخصصـان نظافـت ملزم هسـتند ضمـن دریافت گواهینامـه مربوط به 
محافظت هـای ایمنی – بهداشـتی، حین نظافت از دسـتکش و ماسـک 
اسـتفاده نماینـد و در صـورت حتـی احسـاس مریضـی، در محـل کار 
دعـوت به عمل آمـده حضـور نیابنـد. مشـتریان نیز در صورت احسـاس 
مریضـی، بایـد قرار مالقات را در اسـرع وقت ملغی نماینـد و در صورت 
عـدم رعایـت ایـن مسـأله، تعاونی، اجـازه لغـو حضور متخصصـان خود 
را دارد. خاطرنشـان می سـازد ضمـن این که مسـئولیت و عواقب ناشـی 
از ارائـه خدمـات در ایـام کرونا، پیشـتر خدمت متقاضیان هشـدار داده 
می شـود و آنهـا می بایسـت مسـئولیت این خطـر را در نهایـت بپذیرند. 
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۲.رزونْیت

رزونیـت از جملـه تعاونی هـای پلتفرم های پیچیده مبتنـی بر زنجیره 
بلوکـی و فعـال در عرصـه موسـیقی اسـت کـه کنتـرل دموکراتیک آن 
بـه صـورت هم زمـان به ترتیـب توسـط هنرمنـدان )سـهم چهـل و پنج 
درصـدی(، شـنوندگان )سـهم سـی و پنج درصـدی( و کارگران )سـهم 
بیسـت درصـدی( صـورت می گیـرد؛ فلـذا یـک تعاونـی چندذینفعـی 
اسـت و تـالش دارد به توزیع عادالنـه و منصفانه آثار هنری سـازندگان 

موسـیقی بپردازد.
رزونیـت بـه دنبـال ایجـاد اقتصاد موسـیقی جدیـد براسـاس انصاف، 
شـفافیت و همـکاری اسـت و تاکنـون توانسـته در قیـاس بـا سـایر 
خدمات دهنـدگان عرصـه موسـیقی، موفـق به ارائه خدمـات بیش از دو 
و نیـم برابـر شـود. نکته قابـل توجه آنکـه هزینه های دریافتـی بابت هر 

نمایـش، بـه طور مسـتقیم بـه هنرمنـدان پرداخـت می گردد. 

سبقه تعاونی های پلتفرم در ایران
از آنجـا کـه سـبقه شـکل گیری و تأسـیس تعاونی هـای پلتفـرم در 
دنیـا بـه سـال های اخیر برمی گـردد، فلـذا در ایـران نیز ایـن تعاونی ها 
شناخته شـده نبـوده و بـه نظـر می رسـد در قالـب تعاونـی صرفـا یـک 
مجموعـه فعـال در کلیـه شـاخه ها )کاالهای دیجیتـال اعـم از موبایل، 
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تبلـت، لپ تـاپ و...، لـوازم خانگی شـامل تلویزیـون و یخچـال – فریزر 
و کاالهـای دسـت دوم( بـه نـام تعاونی مارکـت در حـال فعالیت اسـت 
و از عمـر آن، تنهـا یـک سـال می گـذرد. ایـن درحالـی اسـت کـه بـه 
زعـم کارشناسـان ایـن عرصـه، فعالیـت آن نیـز تاکنون در خـور توجه 
نبـوده و از کفایـت و شایسـتگی مکفـی، برخـوردار نمی باشـد. الزم بـه 
اشـاره اسـت در بسـتر پلتفـرم، فعالیت های بسـیار و موفقـی آن هم در 
عرصه هـای مختلـف و در پهنـه گسـترده نظیـر دیجـی کاال، اسـنپ و... 

در حـال انجـام اسـت لیکـن در قالـب تعاونی نیسـتند.

بسته سیاستی پیشنهادی
اسـتفاده از نظـرات متخصصین مربوطه در قالـب انجام مصاحبه و 
برگـزاری نشسـت ضمـن توجـه بـه مسـائل حـوزه امنیـت ملـی جهت 
پیاده سـازی و ارتقـای کمـی و کیفـی تعاونی هـای پلتفـرم ملـی در پی 

فرصت ایجادشده از بهره گیری از این دسته تعاونی ها در ایام کرونا 

منابع و مآخذ
Mayo, E.)2019).  the In terna tional Co-opera tive 

Allianceand Pla tform Co-ops Op tions for  the ICA  to suppor t 
pla tform co-ops in i ts forward s tra tegy.

h t tps://www.s tir toac tion.com/
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h t tps://www.newschool.edu/abou t/
h t tps://www.ccaglobalpar tners.com/leadership

h t tps://www.upandgo.coop/pages/abou t

h t tps://resona te.is/abou t/
h t tps:// tavonimarke t.com/abou t-us/
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مقدمه
پیـرو تحـوالت اقتصـادی دهه هـای 60 و 70 میـالدی، بسـیاری از 
کشـورهای توسـعه یافتـه شـاهد کاهـش تدریجـی پوشـش خدمـات 
ایـن برهـه زمانـی،  بودنـد. در  تولیـت دولـت مرکـزی  بـا  اجتماعـی 
دولـت رفـاه، پیرو روندهایـی چون جهانی شـدن و محدودیـت بودجه، 
درصـدد کوچک سـازی خـود برآمـده و بدین سـبب اقـدام بـه تفویـض 
مسـئولیت ها و وظایـف خود به ویـژه در زمینه خدمـات اجتماعی نمود. 
پـس از دولـت، عملکـرد بخـش خصوصی هـم رضایتمندی شـهروندان 
را بـه دنبـال نداشـت، چـرا کـه هـدف اصلـی آن، بنـا بـه ماهیـت، بـه 

حداکثـر رسـاندن سـود بود. 

ضمـن  تـا  می شـود،  عمـل  وارد  سـومی  بخـش  شـرایط،  ایـن  در 
لحـاظ نمـودن منافـع عمومـی، کارایـی اقتصادی نیز داشـته باشـد. در 
 ایـن بسـتر انـواع سـازمان های کار داوطلبانـه و بنگاه هـای اجتماعـی 
نـوع  در  به ویـژه  انجمن هـا  و  بنیادهـا  از  اعـم   )Social en terprise(
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مراکـز خدمـات متقابـل بـه منظـور پاسـخ بـه نیازهـای مـردم شـکل 
گرفتند. 

در بنگاه هـای اجتماعـی، بـه دلیـل اعتمـاد بیشـتری کـه در سـطح 
خـرد بـرای اختصـاص منابـع میـان افـراد وجـود دارد، نظـام گـردش 
کار و تنظیـم عرضـه و تقاضـا بـه صورت خـودکار و منطقی تری شـکل 
می گیـرد. چـرا کـه در سـاختارهای مردم نهـاد به ویـژه در تعاونی هـا، 
اعضـاء محوریـت دارنـد و منافـع جمعـی آنها بر سـود اولویـت می یابد. 
بـر ایـن اسـاس، مزیـت بنگاه هـای اجتماعـی بیـش از همـه در توانایی 
آنهـا در کاهـش هزینه های تولیـد، روش متفاوت بازپرداخـت و توانایی 

انطبـاق آنهـا بـا تقاضا نهفته اسـت.
 )Social Coopera tive( گسـترش روزافـزون تعاونی هـای اجتماعـی
-بـه عنوان مصداقـی از بنگاه های اجتماعی- به ویژه پـس از بحران های 
اقتصـادی دهه هـای 80 و 90 سـرعت چشـمگیری یافـت. تعاونی هـای 
اجتماعـی بـا هـدف برقراری عدالـت اجتماعی، بـا ارائه برخـی خدمات 
از قبیـل کاریابـی تأسـیس شـده و گسـترش یافتنـد. ایـده تشـکیل و 
توسـعه ایـن تعاونی هـا در اروپـا و به ویـژه در کشـور ایتالیـا، آن هم در 
هنگامـه بحـران، نشـان از موفقیـت اجـرای الگـوی تعاونـی در تحقـق 

دغدغه هـای اجتماعـی در کنـار اهداف اقتصـادی دارد. 
همان طـور کـه گفته شـد، ریشـه تاریخـی و جغرافیایـی تعاونی های 
اجتماعـی به کشـور ایتالیا بازمی گـردد، اما ماهیت آن بنا به بسـترهای 
منطقـه ای و ملـی متفـاوت خواهـد بـود. در این نوشـتار برآنیـم تا پس 
از تعاریـف نظـری به بررسـی تجربه این کشـور در خصوص تأسـیس و 

عملکـرد تعاونی هـا بپردازیم. 
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ویژگی های تعاونی های اجتماعی
1. پیگیری منافع عمومی

بـا ارجاع بـه اصل هفتم تعاونی هـای راچدیل، پیگیـری منافع عمومی 
یـک اصل مهم برای تعاونی ها اسـت. بدین سـبب تعاونی هـای اجتماعی 
جهـت مدیریـت عمومـی در شـرایطی شـکل گرفتنـد کـه بخش هـای 
دولتـی و خصوصـی قادر به تأمیـن نیازهای مردم نبودنـد. این تعاونی ها، 
مسـئولیت تأمیـن نیازهـای اعضـاء در ارتباط بـا چرخه هـای خودگردان 

اقتصـادی همچون تولید را میسـر می سـازند.

۲. عضویت چند ذینفعی
پیگیـری منافـع عمومـی در تعاونی هـای اجتماعـی مسـتلزم ایجـاد 
تکثرگـرا  ماهیتـی  بـا  سـاختار  ایـن  اسـت.  چندذینفعـی  سـاختاری 
قـرارداد کار  فـردی کـه در  نـوع  می توانـد دربرگیرنـده کارگـر )هـر 
خدمـات، دانـش و مهارت هـای خـود را می فروشـد(، کاربـر، مقامـات 
محلـی و انـواع شـخصیت های حقوقـی و حقیقـی می باشـد. این فضای 
مشـارکتی در بسـتر یک مدیریـت دموکراتیک می تواند عرصـه را برای 

توانمندسـازی افـراد فراهـم کنـد.
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۳. ماهیت غیردولتی
تعاونی هـای اجتماعـی ماننـد دیگـر تعاونی هـا، موجودیتـی مبتنـی 
بـر چرخـه اقتصـاد خودگـردان داشـته و عمـال غیردولتـی محسـوب 
می شـوند. امـا در هیـچ برهـه ای بی نیـاز از یارانه های دولتـی و حمایت 
مالـی بخـش خصوصـی نبوده انـد. لـذا جهـت جلوگیـری از وابسـتگی 
بـه ایـن نهادهـا و وفـاداری بـه ماهیـت اصلـی آن یعنـی ارائـه خدمات 
بخشـنده  و  حامـی  سـازمان های  از  نمایندگانـی  مسـتقل،  اجتماعـی 
در ایـن تعاونی هـا عضـو شـده و بـه عنـوان یـک ذینفـع حـق رأی 
برابـر خواهنـد داشـت. هرچنـد کـه همـواره سـعی بـر ایـن اسـت کـه 
تعـداد اعضـای حقیقـی و نهادهـای حقوقـی مسـتقل از دولـت و دیگر 

سـازمان های حامـی بیشـتر باشـد.

4. نمایندگی اعضای کارگر
تعاونی هـای  در  عضویـت  سـاختار چندذینفعـی  این کـه  وجـود  بـا 
اجتماعـی متعـدد اسـت و بـه اقتضـای شـرایط تعییـن می شـود، امـا 
اعضـای کارگـر بایـد در مرکـز توجـه قـرار بگیرنـد. چـرا کـه کارگـران 
در تعاونی هـا چـه در جایـگاه ذینفـع و چـه بـه عنـوان خدمات رسـان 
نقـش مهمـی دارند. بدیـن ترتیب کارگـران در طراحـی و تولید کاالها 
مشـاهده  بـا  و  می شـوند  شـریک  اجتماعـی  تعاونی هـای  خدمـات  و 
اثرگـذاری خـود انگیزه بیشـتری بـرای ادامه مشـارکت پیـدا می کنند. 
به طوری کـه 30 تـا 50 درصـد از اعضـاء را کارگـران کمتـر برخـوردار 

دهند.  تشـکیل 
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5. عدم توزیع یا محدود مازاد
در تعاونی هـای اجتماعـی مـازاد تولیـد یـا سـودی کـه بـه دسـت 
می آیـد، یـا میـان اعضـاء توزیـع نشـده و بـرای سـرمایه گذاری مجـدد 
بـه کار گرفتـه می شـوند و یا به تناسـب دادوسـتد یک عضو با سـاختار 
تعاونـی بـه او پرداخـت می شـود. بدیـن ترتیـب یـک نظـام مدیریـت 
سـرمایه در تعاونی هـای اجتماعـی توزیـع مـازاد را کنتـرل می کنـد. 

فرصت ها و چالش های تعاونی های اجتماعی:
تعاونی هـای اجتماعـی حاصـل اجـرای مـدل تعاونـی چندذینفعـی 
هسـتند کـه در سراسـر دنیا، شـکلی منحصر بـه فرد از سـرمایه گذاری 
پویـا و دموکراتیک محسـوب می شـوند. در اینجا به برخـی از مهم ترین 

مسـائل ایـن نـوع از تعاونی هـا پرداخته می شـود:

درگیر شدن ذینفعان متعدد
در اینجـا برقـراری تعادل میـان منافع ذینفعـان و ذی نفوذان مختلف 
کـه گاهـی هـم در تعـارض هسـتند، چالش هـای مدیریتـی و اجرایـی 
فراوانـی را بـرای تعاونـی ایجـاد می کنـد. در ایـن زمینـه می تـوان از 
تجـارب مدیریتـی ایتالیـا و ژاپـن با سـابقه ای حـدود 30 سـال و کانادا 

بـا تجربـه ای بیـش از 15 سـال بهـره برد.
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تجربه همکاری مشترک برای تعاونی ها

همـکاری بـا دولـت محلی و سـایر نهادهای متولـی، همچنین ارتباط 
قـوی میـان یک تعاونی با شـرکای سـرمایه گذار از بانک هـای اجتماعی 
اسـت.  تعاونی هـا  مسـائل  مهم تریـن  از  محلـی  توسـعه  نهادهـای  تـا 
ایـن بخش هـا می تـوان هم افزایـی  ارتبـاط میـان  در صـورت تحقـق 

قابل توجهـی را مشـاهده نمـود.

کاربرد خاقانه فناوری دیجیتال
ایجـاد  بـرای جلـب مشـارکت داوطلبـان و  از تکنولـوژی  اسـتفاده 
ارزهـای اجتماعـی در جهـت کاهـش هزینه هـای معامـالت در فرآینـد 
ایـاالت  و  ژاپـن  در  تعاونی هایـی  می کنـد.  تقویـت  را  خدمات رسـانی 

متحـده آمریـکا را می تـوان بـه عنـوان نمونه هـای موفـق نـام بـرد. 
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تشکیل ائتاف برای تعاونی ها
تعاونی هـای اجتماعـی همچـون دیگـر همتایـان خـود می تواننـد بـا 
ایجـاد هـر نوع تشـکل کـه بتواند به اقدامـات جمعی تعاونی ها سـاختار 

بدهـد، موجبـات همکاری هـای برون سـازمانی را فراهـم نمایند.
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انواع تعاونی های اجتماعی:
تعاونی های کارمحور 

 )labour-orien ted social coopera tives(

سـازمان هایی هسـتند کـه منافـع اقتصـادی و شـغلی اعضـای خـود 
را در اولویـت قـرار می دهنـد. در ایـن سـاختار بیـن 25 تـا 41 درصـد 
از اعضـاء از نابرابری هـای جـدی در دسترسـی بـه خدمات بهداشـتی-

درمانـی و آموزشـی رنـج می برنـد. ایـن نـوع از تعاونی هـای اجتماعـی 
بـه دنبـال تأمیـن نیازهـای اجتماعـی کارگـران عضـو اسـت و بـرای 
پاسـخگویی بـه ایـن تقاضـای روزافـزون مانند هـر شـرکت دیگری در 
بـازار فعالیـت می کنـد. درواقـع ایـن شـرکت های تعاونی با اسـتفاده از 
سـود حاصـل از فعالیت هـای خـود خدمـات مورد نیـاز اعضـاء را با 60 

درصـد تخفیـف عرضـه می کننـد. 
تعاونی هـای کارمحـور، در مقام شـرکت های کارآفریـن و تولیدکننده 
اغلـب بایـد ریسـک فعالیـت خـود را بـه دقـت ارزیابـی کنند، چـرا که 
میـزان پاسـخگویی بـه تقاضـای اعضـاء تابعـی از سـود حاصلـه خواهد 
بـود. ایـن تعاونی هـا بایـد بیـش از هر چیـز، انتظـارات اعضـای خود را 
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از طریـق پرداخـت پـاداش و اشـتغال باثبـات تأمیـن کننـد. بنابرایـن 
انتخاب هـای اسـتراتژیک و تولیـدی آنهـا اهمیـت بسـزایی دارد. 

بـه طـور کلـی ایـن تعاونی هـا بـه دو گروه تقسـیم می شـوند. دسـته 
اول تعاونی هایـی هسـتند کـه بـا هـدف ایجـاد اشـتغال بـرای اعضـای 
خـود تشـکیل شـده اند و گـروه دیگـر سـازمان هایی هسـتند کـه در 
دهه هـای 1980 و 1990 ایجـاد شـدند. در ایـن سـازمان ها طـی یـک 
فرآینـد طوالنـی مـدت، فعالیت کارگـران داوطلب به تدریـج جای خود 
را بـه متخصصانـی دادنـد کـه بـرای ارائـه خدمـات خـاص اسـتخدام 

می شـدند.
سـنتی  مراقبت هـای  انـواع  از  طیفـی  در  تعاونی هـا  ایـن  خدمـات 
همچـون نگهـداری از معلولین، سـالمندان و بیمـاران روانی در منزل تا 
انـواع مدرن تـر درمانـی در بیمارسـتان ها و درمانگاه هـا و انـواع خدمات 

پرسـتاری را شـامل می شـود. 

تعاونی های نمایندگی
 )Delega tory social coopera tives(

سـازمان هایی هسـتند که مسـئولیت مالـی تأمین خدمـات مورد نیاز 
اعضـاء را بـه دولـت می دهند. تعـدادی از اولین تعاونی هـای نمایندگی، 
بـه ابتـکار گروه هایـی از والدیـن کـودکان دارای معلولیـت و مشـکالت 
روانپزشـکی تأسـیس شـدند. اکنـون نیـز 29 تـا 34 درصـد از اعضـای 
ایـن تعاونی هـا از نابرابـری شـدید و مشـکالت جـدی دسترسـی بـه 

خدمـات عمومـی رنـج می برند. 
ایـن تعاونی هـا همـواره بـر ایـن باور هسـتند کـه می توان بـا دریافت 
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و توزیـع کمک هـای دولتـی بـه محروم ترین اقشـار جامعـه کمک کرد. 
بر این اسـاس خود را مسـئول سـاماندهی و واسـطه بین دولت و مردم 
می داننـد، نـه این کـه دغدغـه تأمین بودجـه و تولید را داشـته باشـند. 
بـه همیـن سـبب، بیـش از 70 درصـد از آنهـا معتقدنـد کـه بودجـه 
عمومـی بایـد پاسـخگوی نیازهای محرومین باشـد. در این شـرایط و با 
توجـه بـه بزرگی و عدم توجه دولت، مشـکل عدم پاسـخگویی مسـتمر 

از سـوی نهادهای مسـئول ایجاد می شـود. 
منتقـدان همـواره این نـوع تعاونی هـا را متهم به ممانعـت از عملکرد 
بهینـه می کننـد. همچنیـن مدیریـت غیـر کارشناسـی یکـی دیگـر از 
مشـکالت این دسـته از تعاونی ها اسـت، چـرا که اغلب مدیـران از بدنه 
اعضـای باسـابقه انتخـاب می شـوند و تنهـا 14 درصـد از آنهـا تجربـه 

مدیریـت در سـازمان های دیگـر را داشـته اند.

تعاونی های مسئولیت پذیر
 )Responsible social coopera tives(

ایـن تعاونی ها مسـأله عدالـت اجتماعی را بـا معیار قـرار دادن میزان 
شـمول یا عدم شـمول افـراد در اولویـت خدمات اجتماعـی مورد توجه 
قـرار می دهنـد. اینهـا بـا تأکیـد بـر مسـئولیت اجتماعـی، نسـبت بـه 
دشـواری خدمت رسـانی  و  نشـده  رفـع  نیازهـای  روزافـزون  افزایـش 
به کاربـران خـود ابـراز نگرانـی می کننـد. اما در هـر شـرایطی معتقدند 
کـه بایـد نیازهـای گروه های محـروم از محـل منابع عمومی رفع شـده 
و تمایلـی بـه منابـع خصوصـی ندارند، تـا جایی کـه برای تأمیـن منابع 
تـا 80 درصـد بـه دولـت وابسـته هسـتند. ایـن تعاونی هـا از راه هایـی 
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یـا  و  منابـع  در  فعالیت هـا، صرفه جویـی  مجـدد  سـازماندهی  چـون: 
تمرکـز بـر گـروه ویـژه ای از کاربـران محروم تـر درصـدد رفـع کسـری 

بودجـه برمی آینـد.

تعاونی های مداخله گر
)In terven tionis t social coopera tives(

بـه  جدیـد  خدمـات  ارائـه  پیشـگامان  عنـوان  بـه  تعاونی هـا  ایـن 
محرومیـن و گروه هـای حاشیه ای شـده در جامعـه شـناخته می شـوند. 
ایـن تعاونی هـای اجتماعـی سـاختاری منعطـف داشـته و بـه تناسـب 
شـرایط و مطالبـات اعضـای خود باید به اجـرای اقدامـات جایگزین در 

جهـت پوشـش حداکثـر نیازهـای اعضـای خـود عمـل کنند. 
ایـن تعاونی هـا همـواره درصـدد توسـعه عضویت خـود نیز هسـتند، 
به طوریکـه نه تنهـا به کاربران سـنتی خـود الـزام خدمات رسـانی دارند، 
بلکـه بـا به کارگیری نـوآوری درصـدد پوشـش نیازهای جدیدتـری نیز 
هسـتند. تـا جایی کـه در سـال های اخیـر حـدود 10 درصـد از ایـن 
تعاونی هـا )باالتریـن سـطح در میان تعاونی هـای اجتماعـی( از نوآوری 
بهـره  دندانپزشـکی  جراحی هـای  حیطـه  در  به ویـژه  درمانگاه هـا  در 

برده انـد. 

ایتالیا: سرزمین تعاونی های اجتماعی
تعاونی هـای اجتماعـی در قوانیـن ایتالیـا، انجمن هـای غیرانتفاعـی 
هسـتند که از سـال 1942 به رسـمیت شـناخته می شـوند و براسـاس 
نـوع فعالیـت شـامل: مصـرف، تولیـد و اشـتغال، در زمینه هایـی چون: 
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کشـاورزی، ساخت و سـاز، حمل و نقـل، ماهیگیـری، مخلـوط و خدمـات 
فعالیـت می کننـد. ایـن تعاونی هـا در جریـان فعالیت هـای خـود بایـد 
چندیـن شـرط از جملـه: تعـداد اعضـاء، میـزان سـرمایه تعیین شـده، 
اختصـاص 3 درصـد سـود خالـص سـاالنه به صنـدوق را رعایـت کنند. 
آنهـا همچنیـن در عملکـرد نیـز نبایـد پیگیـر یـک هـدف یـا کاالی 
مشـخص باشـند، بلکـه فعالیت های چندگانـه، آنها را از دیگـر همتایان 

خـود متمایـز می کند. 

چرا تعاونی های اجتماعی در ایتالیا توسعه یافته اند؟
نخسـتین دلیـل توسـعه تعاونی هـای اجتماعـی، وجـود عناصـر ویژه 
فرهنگـی چـون اهمیـت کمـک بـه نیازمنـدان اسـت کـه مبتنـی بـر 
اصـول اخـالق مسـیحی، در فرهنـگ ایتالیـا مسـبوق به سـابقه اسـت. 
انجمن هـای  قالـب  در  متمـادی،  ارزش هـای جمعـی سـال های  ایـن 
متعـدد داوطلبانـه بـرای رفـع نیازهـای محرومان بـه اجـرا در می آمد، 
امـا بـه تدریج، ایـن داوطلبان ارزش های خـود را در زمینه همبسـتگی 
اجتماعـی و ایجـاد یـک جامعـه منسـجم در قالـب اقداماتـی جدیـد و 

نوآورانـه هدایـت کردند. 
عـالوه بـر ایـن، سـنت قدیمـی دیگری کـه به توسـعه بخـش تعاون 
در ایتالیـا کمـک کرده اسـت، سـابقه درخـور توجـه فعالیت هـای مدنی 
در قالـب اتحادیه هـا و اجتماعـات صنفـی اسـت که همـواره الهام بخش 
تشـکل یابی افـراد می باشـد. و در نهایـت، تحـوالت قانونی نیـز در دهه 
1990 بـه عنـوان تسـهیل گری بـرای ظهـور و نقش آفرینـی بیشـتر 

تعاونی هـا زمینه سـازی نمـود. 
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الگـوی  از  همتایـان خـود،  دیگـر  برخـالف  اجتماعـی  تعاونی هـای 
در  کـه حداقـل  پیـروی می کننـد  مدیریتـی شـرکت های خصوصـی 
بخشـی از بـازار آزاد رقابـت می کننـد. امـا بایـد توجـه داشـت کـه در 
مـواردی از جملـه هـدف ناظـر بـر فراتـر رفتـن از سـودآوری و برنامـه 
عملکـرد شـامل تمرکـز بـر تأمین گسـترده خدمـات اجتماعـی تفاوت 

بـارزی بـا بخـش خصوصـی و بدنه هـای دولتـی دارد. 
تعاونی هـای اجتماعـی کـه بر مبنای سـرمایه و اعتماد اجتماعی شـکل 
می گیرنـد، عـالوه بـر حراسـت از ایـن ثـروت اولیـه، اغلـب بدنـه چابکـی 
دارنـد کـه از عیـوب بروکراسـی های بزرگ تر همچـون تاخیرهـای اداری، 

مـوازی کاری و ناهماهنگی هـای سـازمانی در امـان مانده اسـت. 
تعاونی هـای اجتماعی سـه گـروه عضو اصلـی دارند: 1. سـهام داران: این 
گـروه کـه سـهمی 65 درصدی در ایـن تعاونی هـا دارنـد، در برابر حمایت 
مالـی خـود در قالـب وام و دیگر تسـهیالت مالی سـود دریافـت می کنند. 
2. ذینفعـان / کاربـران: افـرادی کـه گـروه هـدف یـک تعاونـی اجتماعـی 
بـرای دریافت خدمـات مالی و دیگر حمایت ها هسـتند. ذینفعان حدود 5 
درصـد از اعضـاء را به خـود اختصاص می دهند. 3. اعضـاء داوطلب: افرادی 
کـه بـه طـور آزادانه، تنهـا با اهـداف انسان دوسـتانه و بـدون دریافت هیچ 
دسـتمزدی بـه ارائـه خدمـات بـه گروه هـای هـدف می پردازنـد. جمعیت 

داوطلـب نیـز 20 درصـد از اعضاء را تشـکیل می دهند.

قانون 91/۳81 با موضوع تعاون اجتماعی
تعاونـی اجتماعـی را به عنوان سـاختاری منحصر به فـرد با ویژگی هایی 
دوگانـه تعریـف می کنـد. در ایـن قانون از سـویی به جهت گیـری عمومی 
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بـا تأکیـد بـر تأمیـن کاالهـا و خدمـات ضـروری توجـه شـده و از سـوی 
دیگـر، از نظـر ملزومات سـازمانی و ضرورت حسابرسـی در بودجه گرایش 

خصوصـی بـرای تعاونی هـای اجتماعی قائل اسـت.
 

60 درصد از تعاونی ها در ایتالیا، از نوع اجتماعی هستند.
پراکنش جغرافیایی تعاونی های اجتماعی در ایتالیا چگونه است؟

دارنـد  قـرار  ایتالیـا  شـمال  در  اجتماعـی  تعاونی هـای  قوی تریـن 
 و مرکـز آنهـا اسـتان برشـیا )Brescia( اسـت، جایـی کـه بـه ازاء هـر 
8 هـزار نفـر یک تعاونی اجتماعی وجود دارد. شـمال ایتالیا، سـرزمینی 
سرسـبز و حاصلخیـز اسـت و زمینـه مناسـبی را بـرای ایجـاد انـواع 
تعاونی هـای کشـاورزی و نهادینگـی تدریجـی فرهنـگ تعـاون فراهـم 

می کنـد. 
در سـال 1996، 60 تـا 63 درصـد تعاونی هـای اجتماعـی در مناطق 
شـمالی شناسـایی شـدند و ایـن در درجـه اول بـه اشـتغال زایی کمک 
شـایان توجهی کـرده بـود. دیگـر نقـاط از جملـه مناطـق مرکـزی و 
جنوبـی دربرگیرنـده 37 تـا 40 درصـد تعاونی هـای اجتماعـی بودنـد. 
بـر ایـن اسـاس کاربـرد مـدل تعاونـی بـا تمرکـز بـر گروه هـای هـدف 
و بـا تأکیـد بـر نیازهایـی چـون اشـتغال کارایـی قابل توجهـی بـرای 

شـهروندان ایتالیا داشـته اسـت. 

در تعاونی های اجتماعی در ایتالیا چه می گذرد؟
بـا وجـود این کـه هـدف اصلـی و اولیـه از تأسـیس ایـن تعاونی هـا 
ایجاد فرصت اشـتغال نیسـت و افـراد برای دریافت خدمـات اجتماعی، 
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ایـن  دشـواری  می شـوند.  عضـو  آموزشـی  و  بهداشـتی  مراقبت هـای 
کار بـا توجـه بـه مالحظـات قانونـی و بسـترهای فرهنگـی آمـوزش و 
مهارت افزایـی بـرای معلولین، زنان و دیگر اقشـار آسـیب پذیر دوچندان 
می شـود. در ایـن شـرایط، بـا توجـه به ضـرورت ایجـاد اشـتغال و نیاز 
افـراد بـه درآمدزایـی، کمتـر از یک سـوم تعاونی هـای ایتالیـا تمرکـز 
خـود را بـر کاریابـی گذاشـتند و توانسـتند بـرای حـدود 11 هـزار نفر 

شـغل ایجـاد کنند. 
یکـی از گروه هـای هـدف برای کاریابی و اشـتغال زایی در این کشـور 
معلولیـن هسـتند. آنهـا بـه سـبب تفاوت هایـی کـه در محدودیت هـا 
بـا  را  روزمـره دشـواری  زیسـته  تجربـه  دارنـد،  توانایی هـای خـود  و 
وابسـتگی بـه دیگـران تجربـه می کننـد. در ایتالیـا جمعیتـی بیـش از 
5 هـزار و 400 نفـر را افـراد دارای معلولیـت تشـکیل می دهنـد. پـس 
از گشـایش های قانونـی و مالـی دهـه 1990، بـا وجـود پیش بینـی 30 
درصـدی دولـت، بـا همیـاری تعاونی هـا 48.5 درصـد از معلولیـن در 
تعاونی هـا و یـا بـه واسـطه آنها مشـغول بـه کار شـدند. نیـروی کار این 
تعاونی هـا اغلـب در نگهبانـی پارک هـا، باغ هـا و سـاختمان ها و صنایـع 
دسـتی مشـغول به کار می شـوند. بخـش دولتی نیـز تأمین سـه چهارم 

تقاضـای جسـتجوی کار را بـه ایـن تعاونی هـا واگـذار نموده اسـت. 
 81 ترتیـب  بـه  اجتماعـی  خدمـات  تعاونی هـای   ،1996 سـال  در 
درصـد امـور اجتماعـی، 13 درصـد خدمـات بهداشـتی و 6٪ خدمـات 
آموزشـی ارائـه داده انـد. گـروه هـدف ایـن خدمـات نیـز سـالمندان، 
کـودکان زیـر 16 سـال و معلولیـن بودنـد که بـه ترتیب اهمیـت مورد 

قـرار می گیرنـد. تعاونی هـا  توجـه 
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آینده تعاونی ها در ایتالیا چه خواهد بود؟
آینـده تعاونی های اجتماعی در ایتالیا همچـون دیگر رویدادهای جمعی 
بـدون مشـکل نخواهـد بود، چرا که مسـائلی وجـود دارد که افـق آینده را 
در هالـه ای از ابهـام فـرو می برد. نخسـتین مسـأله این اسـت که سـرمایه 
تعاونـی از طریـق اعضـا تأمیـن می شـود، امـا بودجـه و درآمد بسـیاری از 
ایـن واحدهـا بسـتگی زیـادی به قـرارداد با نهادهـای دولتی یـا منطقه ای 
دارد. بنابرایـن فعالیـت آنهـا باید متمرکز بـر حوزه هایی باشـد که مقامات 

دولتـی آن را بـه رسـمیت شـناخته و در اولویت قـرار می دهند. 
مسـاله دیگـر آن اسـت کـه غیبت یا نقـش کمرنگ داوطلبان بیشـتر 
بـه چشـم می خـورد و ارزیابی هـای متعـددی از آن وجـود دارد. برخی 
و  اقتصـاد  اولویـت  از  ناشـی  را  را یـک پیشـرفت می داننـد و آن  آن 
اقتضائـات مالـی تعاونی هـا ارزیابـی می کننـد. امـا بـرای دیگـران ایـن 
تحـول نشـان دهنده تضعیـف انگیـزه اجتماعـی و دور شـدن از اهـداف 
اولیـه ای همچـون کمـک بـه همنوع اسـت. درواقـع کاهـش داوطلبان 
منجـر بـه تقلیـل رویکـرد چنـد ذی نفعـی اسـت و منافـع اجتماعـی 

مفـروض را قربانـی مصالـح اقتصـادی خواهـد کرد.
تعاونی های صنعتی، خدمات و اجتماعی در ایتالیا

شرکت های تعاونی23 هزار و 858
اعضاء1 میلیون و 17 هزار و 663 نفر

شاغلین826 هزار و 589 نفر
گردش مالی ساالنهبیش از 41 میلیارد دالر

بـه هـر روی، تعاونی هـای اجتماعـی ایتالیا شایسـته شـناخته شـدن 
و مطالعـه هسـتند. آنهـا شـواهد روشـنی ارائـه می دهنـد کـه ارائـه 
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خدمـات رفـاه اجتماعـی در یـک برنامه غیـر انتفاعی بـا حمایت دولت 
می توانـد از نظـر اقتصـادی مقـرون به صرفه باشـد. به عالوه، آنها نشـان 
می دهنـد کـه یـک تعاونی بـا تمرکز بر نفـع جمعی می توانـد از افرادی 
بـا عالیـق، منابع، مهارت هـا، توانایی ها و نیازهای متنوع تشـکیل شـده 
باشـد. بـه عبـارت دیگر، ایـن تعاونی یـک سـازمان تکثرگراسـت که با 

سـاختار عضویـت چنـد ذینفعی اداره می شـود.
 

آمارهایی از تعاونی های ایتالیا:
بـا 39 هـزار و 600 شـرکت تعاونی بیشـترین تعـداد تعاونی را در 

اروپا دارد.
بـا 12 میلیـون و 620 هـزار نفـر عضـو، پـس از فرانسـه، آلمـان، 

هلند و انگلستان پنجمین کشور در اروپا است.
بـا 1 میلیـون و 150 هـزار و 200 عضـو، پـس از فرانسـه، دومین 

کشور در اروپا است.
بـا 150 میلیارد یورو، پس از فرانسـه و آلمان، سـومین کشـور در 

گردش مالی تعاونی ها در اروپا است.
7 میلیـون و 100 هـزار عضـو ایـن تعاونی هـا زن هسـتند و 700 

هزار زن نیز شاغل می باشند. 
2 میلیون و 300 هزار فرد زیر 35 سال عضو تعاونی ها هستند.
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پیام های کلیدی

تجربــه شــرکت فیلم ســازی NACG نشــان داد کــه هنرمنــدان 
صاحــب ایــده می تواننــد بــا ســرمایه های خــرد اقــدام بــه تأســیس 

تعاونی کنند و اهداف خود را نیز عملی کنند.
 ورود بخــش دولتــی و خصوصــی در عرصــه فیلم ســازی و 
ســینمای ایــران مزایــا و معایبــی را به همــراه دارد کــه مــدل ایجــاد 
تعاونی هــای فیلم ســازی می توانــد ایــن معایــب را بــه حداقــل 

ممکن برساند.
 اجــرای جــدی قوانیــن حــق مالکیــت )کپــی رایــت( در کشــور 
ــای فیلم ســازی کمــک قابل توجهــی  ــه شــرکت های نوپ ــد ب می توان

کند.
ــد  ــت می توان ــای ن ــتر فض ــد در بس ــای جدی ــاد پلتفرم ه  ایج

کمک شایانی به ایده های نو در حوزه فیلم سازی کند.
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مقدمه
صنعـت فیلـم در جهان یکی از پر هزینه تریـن و پردرآمدترین صنایع 
به شـمار مـی رود. در عیـن حـال بـا پیشـرفت تکنولـوژی و ابزارهـای 
رسـانه ای ایـن صنعـت توانسـته برخـی از هزینه هـای تولیـد فیلـم را 
بـرای فیلم سـازان تعدیـل کنـد. امـا همچنـان بسـیاری از فیلم سـازان 
پروژه هـای سـینمایی و غیرسـینمایی خـود را بـه دلیـل هزینه هـای 
گـزاف سـاخت فیلـم تعطیـل می کننـد. امـا چـه راهکارهایـی می تواند 

باعـث مرتفـع شـدن این امر شـود؟

از  بسـیاری  در  تعاونی هـا  آن سـاختار  تبـع  بـه  و  تعـاون  فرهنـگ 
کشـورهای پیشـرفته صنعتـی رونـق قابل توجهـی در بخش هـای مهـم 
ایجـاد کرده اسـت، از بخـش کشـاورزی گرفتـه تـا آمـوزش و بیمـه. 
یکـی از ویژگی هـای مهـم سـاختار تعاونی هـا مشـارکت مردم بـا خرده 
سرمایه  هایشـان در امـور اقتصـادی می باشـد. سـاختار موفـق تعاونی ها 
باعـث شـد تـا فعـاالن اقتصـادی دیگـر نیـز روی به ایـن حـوزه آورند. 
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یکـی از ایـن اقشـار در جامعه آمریـکا هنرمندانی بودند که توانسـتند با 
همیـاری و همـکاری در کنـار هم نسـبت به هدفی مشـترک تعاونی ای 

را ایجـاد کنند.
 NACG در ایـن بخـش به بیان تجربیات شـرکت تعاونی فیلم سـازی
می پردازیـم کـه توانسـته جمعـی از هنرمنـدان فیلم سـاز را بـا هدفـی 

مشـترک در کنـار هم جمـع کند:
    the New American Cinema Group )NACG(

گروه سینمای نوین آمریکا 

NACG سـازمانی اسـت کـه توسـط هنرمنـدان اداره می شـود و بـه 

گسـترش هنـر تصویـر متحـرک اختصـاص دارد1. این گروه سـینمایی 
نیویورکـی  آوانـگارد  هنرمنـد   22 از  متشـکل   1961 ژوئیـه   14 در 
تأسـیس و بـه »گـروه سـینمای جدیـد آمریـکا« نام گذاری شـد که به 
فیلـم زیرزمینـی2 نیز معروف اسـت. تعاونی فیلم-سـازندگان بخشـی از 

NACG اسـت و همچنیـن نـام عملیاتـی آن نیـز می باشـد3. 

 ایـن هنرمنـدان در اعتـراض به سـینمای رسـمی آمریـکا بیانیه ای4 
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را در 30 ســپتامبر 1962 منتشـــر کردند که در بخـش هــایی از آن
 آمـده اسـت: سـینمای رسـمی در همه دنیا بـه نفس افتـاده. از نظر 
اخالقـی فاسـد، منسـوخ از نظـر زیبایـی، از نظـر موضوعـی سـطحی و 
خسـته کننده مـزاج اسـت. حتـی فیلم هـای به ظاهـر ارزشـمند، آنهایی 
کـه ادعـا می کننـد دارای معیارهـای اخالقـی و زیبایی شـناختی باالیی 
هسـتند و توسـط منتقـدان و عمـوم مـردم به همیـن ترتیـب پذیرفته 

شـده اند، زوال فیلـم  تولیـدی را آشـکار می کننـد...
در بنـد ششـم این بیانیـه آمده: »ما قصـد داریم مرکـز توزیع تعاونی 
خـود را ایجـاد کنیم. ایـن کار به Emile de An tonio، عضو منشـور ما 
سـپرده شده اسـت و تئاتر نیویورک، سـینمای خیابان Bleecker، تئاتر 
هنـر Overbrook )فیالدلفیا( از اولین خانه های سـینمایی هسـتند که 
بـا تعهـد بـرای نمایـش فیلم هـای ما بـه مـا پیوسـتند. همراه بـا مرکز 
توزیـع تعاونـی، یـک کمپیـن تبلیغاتـی را برای آماده سـازی جـو برای 
سـینمای جدیـد در شـهرهای دیگـر آغـاز خواهیـم کـرد. فدراسـیون 

انجمن هـای فیلـم آمریـکا در ایـن کار کمـک بزرگی خواهـد کرد.«
متعهـد  »مـا  اشـاره شـده:  نیـز  بیانیـه  ایـن   9 بنـد  در  همچنیـن 
می شـویم  کـه درصد مشـخصی از سـود فیلم خـود را کنـار بگذاریم تا 
صندوقـی را بسـازیم کـه بـرای کمـک بـه اعضای مـا در پایـان فیلم یا 
تضمینـی بـرای آزمایشـگاه ها اسـتفاده شـود. در پیوسـتن بـه یکدیگر، 
می خواهیـم روشـن کنیـم که یـک تفــاوت اســاسی بین گروه مــا و 
سـازمان هــایی مــانند Uni ted Ar tis ts وجـود دارد. مــا برای کسـب 
درآمـد بـه هـم نمی پیوندیـم. مـا در حـال سـاخت فیلـم هسـتیم. مـا 
بـرای سـاخت سـینمای جدیـد آمریـکا بـه هـم می پیوندیـم. و ما قصد 
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داریـم ایـن کار را بـا بقیـه کشـورهای آمریـکا، همـراه بـا بقیـه نسـل 
خـود انجـام دهیـم. باورهـای مشـترک، دانـش مشـترک، عصبانیـت و 
بی صبـری مشـترک، مـا را بـه هـم پیونـد می دهـد و همچنیـن مـا را 
بـه جنبش هـای »سـینمای نویـن« سـایر نقاط جهـان پیونـد می دهد. 
همـکاران ما در فرانسـه، ایتالیا، روسـیه، لهسـتان یا انگلیـس می توانند 

بـه عـزم ما بسـتگی داشـته باشـند. 
ایـن بیانیـه شـامل 9 بنـد بـوده و همانطور کـه در این دو بند اشـاره 
شـد، چنـد اصل اساسـی تعاونی هـا نیز در ایـن متون تلویحا ذکر شـد. 

NACG تاریخچه
ایـن مرکـز در دو دهـه اول فعالیـت خـود به شـکل عضویـت انتفاعی 
فعالیـت می کـرد. در سـال 1981 مأموریـت خـود را بـه فعالیت هـای 
آموزشـی، هنـری و ادبـی ماننـد نمایـش فیلـم، کارگاه هـای آموزشـی، 
سـمینارها، انتشـارات کتـاب و غیـره گسـترش داد و در سـال 1993 
بـه وضعیـت غیرانتفاعـی تغییـر یافت و بـه بایگانی فیلم هـای قدیمی و 

پرداخت. ویدئوهـا 
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به منظـور  مسـتمر  تـالش  بـا   NACG  ،2000 ابتدایـی  دهـه  در 
بایگانـی کـردن 5 هزار فیلـم از حدود هزار سـازنده رسـانه پرداخت. از 
 Maya Deren. Marie Menken. هنرمنـدان این مجموعه می توان بـه
 Jonas Mekas. Michael Snow. Carolee Schneemann. Peggy

Ahwesh. S tan Brakhage. Ken and Flo Jacobs. اشـاره کـرد.

»مری مگدالن ســرا« کــه یکی از ســـازندگان تعـــاونی فیلم سـازان 
اسـت، می گویـد5: ایـن تعاونی بخشـی از سـینمای جدید آمریکاسـت که 
شـبیه جنبـش موج نوی فرانسـه و جنبش سـینمای آزاد انگلیس اسـت.
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مـن فکـر می کنم کـه سـازمان و جوامـع مهـم هسـتند. وب پرخرج 
اسـت و شـما باید آخرین فناوری را داشـته باشـید. همکاری جوامع با 
یکدیگـر ضروری اسـت. و تعاونی هـا اکنون واقعا پویا هسـتند. تعاونی ها 
بایـد ارگانیـک باشـند و بایـد تکامل، رشـد و تغییر پیدا کننـد. به جای 
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خطی بـودن آنهـا بایـد مـدور باشـند. بهتریـن نتایـج از طریـق بحـث و 
همـکاری حاصـل می شـود تـا این کـه بگوییم این چشـم انداز اسـت که 

اتخاذ شـود.  باید 

NACG 6فعالیت های
 non-commercial( غیرتجـاری  هنرمنـدان  سـینمای   NACG

ar tis ts'( را بایگانـی، تبلیـغ و توزیـع می کنـد و همچنیـن اطالعـات 

مـورد نیـاز محققـان و پژوهشـگران را در اختیـار آنـان قـرار می دهـد.
NACG آثـار منتخـب را نیـز به صـورت آنالین در اختیـار مخاطبان 

می دهد.  قـرار 
NACG هـر سـاله آثـار جدیـد مجموعه خـود را با عنوان »سـال نو، 

کارهـای نـو« بـه نمایـش عمومـی می گـذارد. همچنیـن ایـن تعاونـی 
برنامه هـای متنوعـی را بـا مکان های نمایشـگاهی مانند مـوزه ویکتوریا 
و آلبـرت و بایگانـی فیلـم مانند An thology. MoMA و... توسـعه داده 

است. 
دانشـگاه های  و  رسـانه ای  جشـنواره های  میزگردهـای  در   NACG

ایـاالت متحـده و کشـورهای دیگـر نیـز شـرکت می کننـد.
NACG همچنیـن کارگاه هـای رسـانه ای مقـرون به صرفـه ای را نیز 

می کند.  برگـزار 
همچنیـن بـا مراجعـه بـه سـایت رسـمی ایـن تعاونی بخشـی تحت 
عنـوان »Ren tal« وجـود دارد کـه مجموعـه فیلم هـای آرشـیوی ایـن 

تعاونـی را بـه عالقه منـدان اجـاره می دهـد.
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جمع بندی 
همان طـور کـه در بخش هایـی هـم بـه شـرح شـکل گیری و اقدامات 
ایـن تعاونـی فیلم سـازی پرداختیـم چنـد نکتـه قابـل توجـه به چشـم 

می خـورد:
· تحولـی نـو در عرصـه فعالیـت تعاونی هـا: کـه فعالیـت تعاونی هـا را 
صرفـا در حـوزه اقتصـادی خالصـه نمی کنـد و ایـن تعاونـی نشـان داد 
کـه در عرصـه هنـر نیـز می توان بـه فعالیت تعاونی ها وسـعت بخشـید.

· همانطـور کـه در بنـد 9 بیانیـه ایـن تعاونـی اشـاره شـد، این جمع 
از هنرمنـدان بـا هدفـی مشـترک در کنـار هـم به تأسـیس ایـن مرکز 

پرداختنـد کـه یکـی از اصـول مهـم تشـکیل تعاونی ها می باشـد.
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تعهـد اعضـای ایـن تعاونـی مبنی بـر تخصیـص درصدی از سـود 
فیلم هایشـان بـرای تأسـیس صندوقـی مشـترک اسـت کـه بتواننـد از 

این صندوق در امور جاری مرکز بهره ببرند.
سـرمایه گذاری در عرصـه تئاتـر بـا بودجه کم که یکـی از اقدامات 
سـرمایه گذاران در سـواحل شـرقی بـوده اسـت. کـه می توانـد الگویـی 

برای فعالین این هنر در کشور ما باشد.
برگـزاری کارگاه هـای رسـانه ای کم هزینـه توسـط ایـن تعاونـی کـه 

می تواند انگیزه ای برای آموزش جوانان و عالقه مندان این حوزه باشد. 

فیلم سازی در ایران
 1309 سـال  بـه  ایـران  در  داسـتانی  بلنـد  فیلـم  اولیـن  سـاخت 
بازمی گـردد که شـش سـال پـس از سـاخت اولین سـینمای ایـران در 

گرانـد هتـل بـه دسـت علـی وکیلـی7 بـود. 
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ازآغـاز دهـه 30 شمسـی تعـداد آثـار تولیـد شـده از یک تـا دو فیلم 
در سـال بـه 9 تـا 23 فیلـم رسـید، تمامی ایـن فیلم ها با سـرمایه های 
شـخصی صـورت می پذیرفـت. در ادامـه نیـز این رشـد ادامه داشـت تا 
پـس از انقالب اسـالمی ایران. اما آنچه در این میان حائز اهمیت اسـت 
خـأ بهره گیـری از مـدل تعاونـی در مجموعه هـای فیلم سـازی کشـور 
ماسـت. بـا وجـود موانعی کـه در این عرصه بـرای هنرمنـدان و فعالین 
آن وجـود دارد مـدل تعاونـی می تواند راهگشـای بخـش اعظمی از این 
مشـکالت باشـد. در زیر به برخی از آمارهای سـینمای ایران8 در سـال 
96 و 97 کـه توسـط معاونـت توسـعه فنـاوری و مطالعـات سـینمایی 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی منتشـر شده اسـت، می پردازیم:
در سال 1۳96:

تعداد کل تماشـاگر سـینماهاي کشـور 22،856،097 نفر بوده که از 
این تعداد، میزان کل فروش سـینماهاي کشور 1،805،145،561،850 
ریـال )یکصـد و هشـتاد میلیـارد میلیون تومـان( برآورد شده اسـت که 
بـا توجـه بـه جمعیـت کشـور هـر ایرانـي در ایـن سـال 29/0 بـار بـه 

است. رفته  سـینما 
در سال 1۳97:

 تعـداد کل تماشـاگر سـینماهاي کشـور 28،591،475 نفـر بـوده کـه 
ریـال   2،551،173،438،555 کشـور  سـینماهاي  فـروش  کل  میـزان 
)دویسـت و پنجـاه میلیـارد تومان( برآورد شده اسـت بـا توجه به جمعیت 

کشــور، هــر  ایرانـي در ایـن سـال 96/0 بـار به سـینما رفته اسـت.
ایـن آمـار نشـان دهنده رشـد تماشـاگر در سـینماهای ایـران اسـت، 
رشـدی در حـدود 7/0 درصـد در سـال. بـا توجه بـه این آمـار می توان 
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میزان عالقه مندی و اسـتقبال مــردم کشــور از هنر ســینما و فضای 
ســینمایی کشــور را  دریافت، و طبق این تقاضا بسـترهای سـینمایی 
کشـور را  افزایـش داد. البتـه طـی دو سـال اخیـر کـه معضـل ویروس 
کرونا و بسته شـدن سـینماهای کشـور اتفـاق افتاده این آمـار را ممکن 
اسـت دچـار تغییراتـی کنـد، ولـی همیـن امـر باعـث شـد تـا فضـای 
سـینماهای تحـت وب و در بسـتر اینترنت گسـترش یابـد، پلتفرم  هایی 
ماننـد نمـاوا، فیلیمو و... سـیل مخاطبان عالقه مند به سـینمای داخلی 
را بـه سـمت فضای نوین سـوق داده اسـت. امـا با این حـال آنچه مورد 
بحـث مـا و مسـئله مـا در ایـن شـماره از بولتـن اسـت، فیلم سـازان 
هسـتند که بسترسـاز اصلی رشـد و رونق سـینمای کشـور می باشند و 
به تبـع آن مـدل تعاونی هـای فیلم سـازی کـه می توانـد ایـن آمار رشـد 

را افزایـش دهد.
مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی در پژوهشـی به بررسـی 
صنعـت سـینمای ایـران در سـال1398 پرداخـت کـه بخشـی از ایـن 
پژوهـش9 بـه بررسـی مهمتریـن موانـع شـکل گیری و گسـترش بـازار 
سـینما در ایـران اشـاره شده اسـت. 2 عامـل به عنوان مهمتریـن عوامل 

ذکـر شـده اند کـه در زیـر به آن اشـاره می شـود:
1- ورود بودجه دولتی بدون تداوم و نظارت
2- ورود بخش خصوصی بدون تعهد به بازار

 هـر دو عامـل ذکر شـده در ایـن پژوهش به بسـترهای شـکل گیری 
و تولیـد فیلـم در ایـران اشـاره دارد، چراکه سـینما و تولیـد فیلم ها در 
کشـور تحت سـرمایه گذاری های شـخصی یا سـازمانی انجـام می گیرد، 
در صورتـی کـه در ایـن بیـن اسـتفاده از مـدل تعاونی هـا در عرصـه 
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فیلم سـازی هنوز در کشـور ما دیده نشـده اسـت و یکـی از راهکارهای 
مهمـی کـه می توانـد تا حدی بـه رونق بـازار فیلم درکشـور کمک کند 
و انگیـزه ای بـرای جوانـان و فعاالنـی که سـرمایه های الزم بـرای تولید 

فیلم هـای پرهزینـه را ندارنـد اسـتفاده از مدل تعاونی اسـت. 
عـدم تـداوم در سیاسـت گذاری ها توسـط نهادهـا یـا سـازمان های 
دولتـی موضوعـی  اسـت کـه بـا آمـدن هـر دولـت و رویکردهـای آن 
نسـبت بـه امـر فرهنـگ و سـینما ممکن اسـت دچـار تغییراتی شـود، 
امـا شـکل گیری تعاونـی توسـط چندین فعال حـوزه سـینما حول یک 
هـدف و رویکـرد مشـخص می توانـد در درازمـدت، حـوزه ای قابل توجه 
بـرای عالقه منـدان آن فراهـم آورد. کـه داشـتن هدفـی مشـخص از 

اصـول بنیادیـن تشـکیل تعاونی هاسـت.
یکـی دیگـر از عواملـی کـه بیـان شـد ورود بخـش خصوصـی بـدون 
تعهـد بـه بـازار بـود کـه این عامـل وابسـته بـه سـرمایه های خـارج از 
فعـاالن حـوزه سینماسـت. بـه ایـن صـورت که برخـی سـرمایه گذاران 
بنابـر اهداف شـخصی خود و رسـیدن به سـود و منفعتی سـریع، اقدام 
توجـه  بـدون  و  می کننـد  فیلم سـازی  عرصـه  در  سـرمایه گذاری  بـه 
بـه فضـای هنـری و ذائقـه مخاطبـان دسـت بـه تولیـد در ایـن عرصه 

می زننـد و پـس از مدتـی هـم از ایـن فضـا خـارج می شـوند. 
یکـی از راه حل هـای کارسـاز و مفیـد در ایـن عرصـه بنـا به مشـکلی 
کـه ذکـر شـد، بهره گیـری از مـدل تعاونـی اسـت، چراکـه در مـدل 
تعاونی هـای فیلم سـازی، چندیـن هنرمنـد و فعـال این حـوزه اقدام به 
تأسـیس تعاونـی می کننـد و بـا سـرمایه های خـود و اهدافی مشـترک 
در حـوزه فیلم سـازی فعالیـت می کننـد. به ایـن ترتیب نه بـازار فروش 
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فیلم هـا را دچـار اختـالل می کننـد و نـه فضـای هنـر کشـور دچـار 
می شـود. کاذب  سـوداگری های 

 
 توصیه های سیاستی

در ایـن بخـش بـه چنـد مـورد از توصیه هایـی کـه می تواننـد در 
اشـاره  باشـند  مؤثـر  فیلم سـازی  تعاونی هـای  شـکل گیری  راسـتای 

شده اسـت:
از  فیلم سـازی  تعاونی هـای  تأسـیس  بـرای  ایجـاد مشـوق هایی   -1
طـرف دولـت؛ کـه ایـن مشـوق ها می توانـد در تسـهیل رونـد دریافـت 
مجـوز باشـد و یـا رایزنـی بـا وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به منظور 

تدویـن بخش نامـه یـا مفـاد قانونـی در ایـن موضوع.
2- اصـالح و گسـترش قوانیـن حـق مالکیـت معنـوی آثـار )کپـی 

رایـت( و نظـارت دقیـق بـر اجـرای آن.
3- ایجـاد پلتفرم هـای جدیـد در بسـتر اینترنت، همسـو بـا ایده های 
تعاونی هـای فیلم سـازی در کشـور؛ کـه می تواند این پلتفرم ها به شـکل 

تخصصـی در سـبک یا ایده خاصی در حوزه هنرهای نمایشـی باشـد.
4- سـازوکارهای حقوقـی الزم برای حضور سـرمایه گذاران خصوصی 

در عرصه فیلم سـازی
5- تبلیـغ از طریـق رسـانه های مکتـوب و غیرمکتـوب در راسـتای 

فیلم سـازی تعاونی هـای  فرهنگ سـازی  و  اطالع رسـانی 
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