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تعاون
تجمیعفرصتها
امروز مراسم تجلیل از تعاونی های برتر به مناسبت هفته تعاون در استانداری برگزار می شود
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 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همــدان درباره برگزاری 
چهاردهمین دوره تجلیل از شرکت های تعاونی برترسال 1398 گفت: تعاون 
راهکار مناســب برای گردش عدالت اجتماعی است و اقتصاد تعاون با نگرش 
اقتصاد انسان محور، دارای ویژگیهای رشد گرایی و باز توزیعی است و فعالیت 
در عرصه تعاون موجب رونق تولید داخلی، اســتقالل  و استفاده از ظرفیت 
های اقتصادی است به گونه ای که تعاون موجب تجمیع سرمایه ها، سرمایه 

گذاری داخلی، مشارکت افراد در برابری فرصت ها است. 
احمد توصیفیان مدیرکل تعاون در ادامه افزود: برای توسعه اقتصادی نیازمند 
کار جمعی، سختکوشی، پشتکار، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت سرمایه 
انسانی و اجتماعی است و ضرورت دارد باور تعاون، فرهنگ کار و کار جمعی 
در جامعه تقویت شــود، چرا که فعالیت در عرصه تعاون عالوه بر تاب آوری 
اقتصادی در شــرایط اعمال تحریم ها با حاکم بودن روح جمعی سبب نقش 

آفرینی در پیشرفت کشور خواهد شد. 
وي با اشــاره به اینکه تعــاون از مصادیق کنش های متقابل پیوســته برای 
دســتیابی به هدف و یا هدف هایی معین اســت گفت تعــاون کار گروهی، 
داوطلبانه و نظام مند اســت، گفت: تقویت تعاون شیوه ای در اقتصاد است که 
راهی بین نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام سوسیالیستی در نظر گرفته شده 

و به راه سوم مشهور گردیده است. 
توصیفیــان در ادامه گفت: تکیــه بر توان تعاون و شــرکت های تعاونی که 
چتر گسترده آنها اقشــار کم درآمد و آسیب پذیر را پوشش می دهد در واقع 
زیرســاخت اقتصاد مقاومتی در کشور است و رویکرد این اداره کل، حمایت، 
هدایــت و نظارت بر تعاونی ها اســت به گونه ای کــه ضمن کمک به ثبت و 
راه اندازی تعاونی ها و در اولویت قرار دادن و پیگیری پرونده های تســهیالت 
شــرکت ها تعاونی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز و بازدید از 

کلیه تعاونی ها و اتحادیه های فعال انجام می شود. 
وي افزود: امید است انتخاب و معرفی تعاونی های برتر کشور که با هدف ترویج 
فرهنگ تعاون و شناســاندن نمونه های موفق تعاونی، توانمندی های بالقوه 
بخش تعاون را به تصویر می کشــد، در راستای اصالح آگاهی ها و نگرش های 
عمومی نســبت به بخش تعاون مؤثر واقع شده و با بیان فرصت های موجود 
در این بخش موجبات تشــویق، ترغیب و جلب افراد و گروه های مســتعد و 

عالقمند را فراهم سازد. 

 توصیفیان درباره تعریف تعاونی برتر توضیح داد: تعاونی برتر به تعاونی گفته 
می شــود که ضمن رعایت الزامات قانونی مرتبط در گرایش خود نســبت به 
سایر تعاونی های همان گرایش و نیز براساس شاخص های عمومی واختصاصی 
بخش های اقتصادی وعمومی )اجتماعی - فرهنگی( از وضعیت نسبتاً مطلوب 
قابل قبول مطلوب تری نســبت به سایرین برخوردار باشد و ویژگی های ذیل 

را داشته باشد: 
  1- برخورداری ازمبانی واصول تعاونی) رعایت قوانین ومقررات بخش تعاون 

واساسنامه تعاونی( 
2- تعامل مناسب اعضا ، مدیران  و بازرسان تعاونی   

3- بهره گیری بهینه از ســرمایه شرکت )نقدی و غیرنقدی( و برخورداری از 
حد مطلوب تولیدات و خدمات نســبت به استانداردها و شاخص های ملی، 

منطقه ای و بین المللی  
4- برخورداری از تراز مثبت اقتصادی)صورت های  مالی و..( 

5- دارا بودن دستورالعمل ها وآیین نامه های اداری- مالی الزم واجرای آنها 
6- برگزاری به موقع مجامع و رسمیت یافتن در مهلت قانونی  

7- وجود حداقل نارضایتی و شکایت از تعاونی  )تکریم اعضا ، مشتری مداری 
و اجرای مکانیزم های الزم( 

8- رعایت اصول وارزش های تعاون و به کارگیری مدیریت مشارکتی 
9- اخــذ گواهینامه هــای کیفیت و یا اســتاندارد الزم در ســاختار و اداره 

تعاونی)حسب مورد( 
10-  بهره مندی از توسعه مشارکت با تعاونی ها وسایر شرکت ها 

 توصیفیان گفت: تعداد 1127 تعاونی در استان همدان فعالیت می کنند که 
از ایــن تعداد 606 تعاونی تولیدی، تعداد 340 تعاونی خدمات و تعداد 181 
تعاونی توزیعی را شــامل می شــوند و البته پراکندگی و گستردگی موضوع 

فعالیت این شرکت در استان متنوع است. 
وی ادامــه داد: مجموعاً تعداد 51 طرح با فرصت شــغلی 721 نفر در هفته 
دولت و تعاون افتتاح شد که از این طرح ها تعداد 17 طرح صنعتی و معدنی 
با فرصت شــغلی 257 نفر، تعداد 19 طرح کشاورزی با فرصت شغلی 239 
نفر، یک طرح در بخش مسکن با فرصت شغلی 60 نفر  و 14 طرح مربوط به 

بخش خدمات با فرصت شغلی 165 نفر می باشد. 
توصیفیان با اشــاره به گرامیداشت هفته تعاون و چهاردهمین سال انتخاب 

تعاونی های برتر اســتان همدان با هدف ترویج فرهنگ تعاون گفت: در سالی 
که از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان ســال رونق تولید نامگذاری شده 
اســت کسب و کارهای تعاونی عرصه های اقتصادی و اجتماعی نقش آفرینی 

می کنند. 
وی تأکید کرد: در این برنامه ملی ثبت نام و انتخاب تعاونی ها از طریق رقابت 
در گرایش هــای مختلف انجام و با هدف معرفی توانمندی ها بخش تعاون به 
اقشــار مختلف و مســئوالن، ارج نهادن به زحمات تالشگران بخش تعاون و 
ارتقا جایگاه و اهمیت تعاون و مشــارکت در جامعه و ایجاد فضای مناســب 
برای انتقال دانش رسمی و بومی در تعاون و توسعه مشارکت های  مردمی با 

استفاده از هم افزایی و تجربه می باشد.  
وی اضافــه کــرد: این جشــنواره در 19 گرایش اســتانی برگزار شــده که 
جزییات آن به شــرح زیر مي باشــد. در بخش کشاورزی 55 شرکت تعاونی، 
در بخش صنعتی84 شــرکت تعاونی، معدنی7 شرکت، در بخش تأمین نیاز 
تولیدکنندگان9 شــرکت تعاونی، تأمین نیاز مصرف کنندگان 17 شــرکت، 
خدماتی 76 شــرکت، در بخش اعتبار6 شرکت، دهیاری16 مورد، در بخش 
زنان2 مورد، حمل و نقل9 شرکت، فرش7 شرکت، مسکن14  شرکت، صنایع 
دستی3  شــرکت، شــرکت هاي دانش بنیان یک مورد، در بخش عمرانی 2 
شــرکت، اتاق تعاون یک مورد، اتحادیه 2 مورد، تأمین نیاز صنوف توزیعی 3 
مورد، تعاونی سبز و سفیر افتخاری تعاون و حضور دارند که همه شرکت های 
تعاونی تــا مورخ 98/4/10 فرصت ثبت نام در ســایت جشــنواره به آدرس 

www.taavonibartar.ir را داشتند.
توصیفیان گفت: امســال تعداد 314 شــرکت تعاونی با ســابقه بیش از سه 
ســال سابقه فعالیت داشتند که حائز شرایط ثبت نام در جشنواره بودند و در 

جشنواره شرکت کردند.
وي افــزود: پس از برگزاری کمیته داوری و بررســی دقیق مدارک 
و مســتندات شرکت هاي شــرکت کننده ســرانجام تعداد 24 تعاونی 
به عنــوان تعاونی هــای برتر مرحله اســتانی انتخاب و در نهایت پس 
از داوری ســتادی، شرکت تعاونی تولیدی توزیعی ســیمان هگمتانه 
درگزیــن به عنوان تعاونی برتــر ملی انتخاب و در حضور معاون اول 
رئیــس جمهوری و وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی مورد تقدیر 

گرفت. قرار 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان: 

ی  یه ها ما ســر تجمیع  و  فرصت ها  بری  ا بر ر  هــکا ا ر ن  و تعا
ست ا د  خر

■ سیمان هگمتانه درگزین تعاونی برتر ملی شد
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 با عنایت به جهت گیری سیاست های جاری کشور مبنی بر کاهش 
تصدی گری دولت و توسعه مشارکت های مردمی نقش موثر بخش تعاونی 
در ایجاد اشتغال توأم با عدالت اجتماعی و اشتغال پایدار به طور برجسته 

تجلی می یابد . 
تشــکل های تعاونی عالوه بر توزیع یکنواخت تر ثروت می توانند فراهم 
کننده فرصت های شــغلی پایدار بوده و از لحاظ ساز و کار و ضوابط ویژه 
و منحصر به فــرد بودن خود می توانند ضمن مبــادرت به فعالیت های 

اقتصادی ،ضامن برابری عدالت اجتماعی باشند .

 از این رو شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی مالیر تاکنون سعی کرده 
در بخش هایی که می تواند موجب توســعه پایدار روســتا شود ، فعالیت 
داشــته باشد . این تعاونی به مدیریت خانم مهدیس عباسی برای سومین 

سال بعنوان تعاونی برتر در حوزه عمرانی در سطح استان برگزیده شد.
 عباســی از سال 1390 مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی 
مالیر می باشــد و این تعاونی ازسال 1384 با شماره ثبت 1305 تاسیس 

شد .
اینجانــب مهدیس عباســی مدیر عامل شــرکت تعاونــی دهیاران 

بخــش مرکــزی شهرســتان مالیر از معــاون محترم اســتاندار و 
فرمانــدار ویژه شهرســتان مالیر جناب آقــای مهندس ولدی و از 
معاونت محترم عمرانی فرمانداری جناب آقای حســین فارســی و 
بخشــدار محترم مرکزی جناب آقای بشری به خاطر رهنمود ها و 
زحمات بی شــائبه شان کمال تشکر و قدردانی را دارم و همچنین 
از اعضای هیات مدیره و مســئول امور مالــی تعاونی بخاطر تعامل 
و همــکاری در پیشــبرد فعالیــت های این شــرکت تعاونی و رفع 

سپاسگزارم. مشکالت 

مالیر  مرکزی  بخش  ن  ا ر دهیــا ونی  تعا
گذشته 3سال  در  نی  ستا ا تر  بر
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96 ســال  ز  ا نمونه  تعاون گر  ر  بها ر  د یلمه  ا مدیرعامل 

09186765862 تماس:  ه  ر شما

نیر احمدی "
 زیبا علیزاده یکی از بانوان کارآفرین و تعاونگر شهر بهار است که 

در رشته قالیبافی فعالیت دارد.
وی فارغ التحصیل رشــته فرش در دانشگاه علمی و کاربردی همدان 
بوده و در حال حاضر در حوزه فرش پشتیبان 25 نفر بافنده، 50 نفر 
بــه صورت تعاونی 200 نفر کارآفرین در شــهر بهار و بخش مرکزی 

می باشد.
علیزاده درباره فعالیتش توضیح داد: از آبان سال 1393 شرکت تعاونی 
به نام تار و پود و ایلمه بهار در زمینه فرشبافی تأسیس کردم. ابتدا این 
شرکت در محل اداره فنی و حرفه ای شهرستان بهار بود و هم اکنون 
در حمام قدیمی تاریخی بهار که در میراث فرهنگی ثبت شده و جزء 

اموال اوقاف و امور خیریه مستقر شده و مشغول فعالیت هستیم.
وی گفت: برای پیگیری و آموزش بیشتر دوره های مختلف گلیم بافی، 
گبه و طراحی نقشــه بر سر دار قالی را در فنی و حرفه ای طی نموده 
و پــس از آزمون و دریافــت گواهینامه هم اکنون بــه عنوان مربی 
آمــوزش وهنرجویان را بر عهده دارم و دوره های مختلف قالیبافی در 

آموزشگاه های شهر بهار و اللجین برگزار می کنیم.
مدیرعامل ایلمه در بهار بیان کرد: در حال حضار 50 متر در شــرکت 
تعاونی مشــغول به کار هســتند از بهار و روستاهای اطراف هم به ما 

مراجعه می کنند و از ما کمک می گیرند.
وی افــزود: دو کارشــناس حرفه ای در مجموعــه داریم که به 
طــور تخصصــی فعالیت می کننــد و با افتخــار می توانم بگویم 
تمــام کارهای فرش از صفر تا صد در کارگاه انجام می شــود از 
تهیه پشــم، رنگرزی، چله کشی و طراحی نقشه تحت نظر استاد 

طراحــی و فروش را هم خودمان انجام می دهیم.
علیزاده خاطرنشان کرد: نمایندگی رسمی در زمینه نخ و نقشه هستم 
و در نمایشگاه های فرش همدان، تهران، شیراز و یزد شرکت داشتیم.

وی در ادامه افزود: در نمایشــگاه فرش تهــران با فردی که در حوزه 
صادرات فرش به چین فعالیت می کرد آشــنا شده و در حال رایزنی 

برای صادرات فرش به کشور چین هستیم.
مدیرعامل ایلمه بهار گفت: هم اکنون 27 دی قالی و تعداد 16 فرش 
آماده فروش داریم و تأکید کرد: افرادی که بخواهند وارد کار شــوند 
به راحتــی در منزل می توانند فعالیت نمــوده و با هزینه  اولیه 500 
هزار تومان پس از گذشت 3 ماه 2.000.000 تومان برداشت نمایند. 
علیــزاده گفت: عاله بر اینکه خودمان در زمینــه فروش فرش اقدام 

می کنیم در سایت و نمایشگاه هم فروش انجام می شود.
علیزاده اظهار داشــت: افراد عالقمند پس از آمــوزش برای دریافت 
مدرک به مرکز فنی و حرفه ای معرفی می  شــوند ســپس مواد اولیه 
فرش در اختیار آنها قرار می دهیم. وی افزود: اغلب هنرمندان در این 
مجموعه تابلوهای ریز باف با ابعاد مختلف با شــرکت در نمایشگاه  به 

فروش می رسانند.
علیزاده گفت: ویژگی های بارز فرش اصیل بهار دارای قدرت پاخور باال 
در رنگ های غالبا سورمه ای، سیاه، پرکالغی، قرمز دانه اناری، پیازی و 

برگ مو که به طور خاص ویژه می باشد.
وی افــزود: نقشــه های باقی مانده از ایل بهار دوشــان لچک ترنج و 
ماهی است همچنین نقشه قدیمی 120 ساله بهاری در موزه فرانسه 
نگهداری می شــود و در تالش هستیم برند فرش بهار که از رنگ های 

گیاهی اولیه صنعت فرش را احیاء نماییم.
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شــرکت تعاونــی دهیــاری هــای کشــور بــا عضویــت حداقــل 7 شــخصیت حقوقــی نهــاد دهیــاری و بــر اســاس تفاهمنامــه همــکاری مشــترک فــی مــا بیــن ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور و وزارت تعــاون کار 
و رفاه اجتماعی تشکیل می شوند . 

ازجمله توانمندی های این نوع تعاونی ها می توان به افزایش مشارکتهای مردمی در عمران و آبادانی و رشد اقتصادی روستاها و نیز به افزایش نقش تعاونی های روستایی در برنامه های عمرانی و خدماتی مناطق روستایی اشاره کرد .

رسالت تعاونی های دهیاری
1 . ارائه تسهیالت مناسب به تعاونی های دهیاری کشور .

2 . واگذاری تصدیهای دولتی از جمله شــبکه آب و فاضالب روستایی و راه های روستایی به تعاونی های دهیاری 
کشور .

3 . پیگیری اجرای تفاهم نامه مشترک معاونت امور تعاون با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور .
4 . برگزاری جلسات مشترک دفاتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی استانها با ادارات کل تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی استانها .
5 . ارائه گزارشات کالن آماری تعاونی های دهیاری سراسر کشور به استانها و توسعه تعامالت مابین آنها .

6 . همکاری با سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور جهت معرفی تعاونی های دهیاری موفق .
7 . ارائــه آموزش های قوانین و مقررات و مدیریتی و ... به مدیران و بازرســین تعاونی ها و ترویج آنها با همکاری 

سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و دفتر ترویج ، آموزش و تحقیقات معاونت امور تعاون .
8 . تشکیل اتحادیه های تعاونی های دهیاری در استانها .

9 . ایجاد شبکه بازار مجازی روستا
 معرفی شرکت تعاونی دهیاریهای روستاهای بخش جوکار ) استان همدان - شهرستان مالیر (

الف .  1 ( جدول گذاری
از مهمترین فعالیت های این شــرکت در سال جاری میتوان به پروژه جدول گذاری به طول تقریبی 33550 متر 
با اعتباری بالغ بر 20/130/000/000 میلیارد ریال در روستاهای بخش جوکار اشاره نمود که بسیاری از مشکالت 
روستاییان را بر طرف نموده و به زیبا سازی روستا ، هدایت آبهای سطحی و همچنین در بخش بهداشت و درمان 

کمک شایانی میکند .
بخشی از پروژه جدول گذاری شرکت تعاونی دهیاران بخش جوکار عبارتند از :

علی آباد دمق ) به طول تقریبی 9000 متر ( ، ینگی کند ) به طول تقریبی 3000 متر ( ، قشالق دهنو ) به طول 
تقریبی 600 متر ( ، پیرمیشان ) به طول تقریبی 600 متر ( ، دهنو علی آباد ) به طول تقریبی 1000 متر ( ، کسب 
)بــه طول تقریبی 1000 متــر( ، منگاوی )به طول تقریبی 2000 متر( ، کندهالن ) به طول تقریبی 800 متر ( ، 
کمری ) به طول تقریبی 1200متر ( ،  زمان آباد ) به طول تقریبی 1500متر ( ، ننج ) به طول تقریبی 1300 متر 
( ، طاسبندی ) به طول تقریبی 700 متر( ، بوربور ) به طول تقریبی 2000 متر ( ، الفاوت ) به طول تقریبی 550 
متر ( ، کریم آباد ) به طول تقریبی 1000 متر( ، حســین آباد شــاملو )به طول تقریبی 2000 متر ( ، خدری ) به 
طول تقریبی 400 متر ( ، عشاق )به طول تقریبی 1200 متر ( ، آشاق قلعه )به طول تقریبی 500 متر ( ، گلشیر 
)به طول تقریبی 900 متر( ، علیجوق )به طول تقریبی 500 متر( ، چشمه پهن ننج )به طول تقریبی 300 متر( و 

سنگ سفید )به طول تقریبی 700 متر (
ب.1( دیوارچینی

پروژه های عمرانی دیوارچینی پارک کودک و ســاختمان دهیاری روستای کسب به طول تقریبی 300متر ، دیوار 
چینی محوطه ساختمان دهیاری دهنو به طول تقریبی 150 متر ، دیوارکشی محوطه گورستان روستای الفاوت به 
طول تقریبی 400 متر که به منظور ساماندهی گورستان این روستا صورت گرفته است،ساخت غسالخانه روستای 
الفاوت که مشــکالت چند ساله اهالی را برطرف نموده اســت و باز ماندگان را جهت انجام امورات دفن متوفی به 
ســختی وا میداشته ، تخریب و عقب نشینی واحد های مســکونی واقع در روستای ننج و کریم آباد جهت اجرای 
طرح هادی در این روستا و همچنین تسطیح و خاکبرداری معابر روستاهای بخش جوکار از دیگر فعالیت های مهم 

شرکت در سال جاری می باشد .
ج.1( آسفالت

لکه گیری آســفالت روستاهای پر جمعیت با مهاجر پذیری و جمعیت شناور باال که پوشش نا مناسب آسفالت در 
آنها نارضایتی بســیاری از اهالی و مسافرین را به همراه داشــته ، از دیگر اقدامات مهم این شرکت محسوب شده 
که با اعتباری بالغ بر 14/500/000/000 میلیارد ریال در روســتای ینگی کند )به طول تقریبی 1400 متر مربع( 
حسین آباد شاملو ) به طول تقریبی 3500 متر مربع ( علی آباد ) به طول تقریبی 19000 متر مربع( کمری ) به 
طول تقریبی 9000 متر مربع( منگاوی ) به طول تقریبی 10000 متر مربع( طاسبندی ) به طول تقریبی 2100 
متر مربع(  الفاوت ) به طول تقریبی 1500 متر مربع(  و کســب ) به طول تقریبی 19000 متر مربع(  با کیفیتی 

بسیار باال انجام گرفته است .
الزم به توضیح اســت که از اهداف مهم این شرکت در آینده ای نزدیک خرید ماشین آالت راه سازی از محل 
درآمد پروژه های انجام گرفته توسط شرکت جهت انجام و مشارکت در پروژه های راه سازی در سطح استان 

خواهد بود .

نمایشگاهها و همایشها
* شرکت در همایش ملی "نقش تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی"

2018 - ) ICA ( شرکت در اجالس بین المللی تعاون *
* شــرکت موفــق در دومین نمایشــگاه ملی توانمندی روســتائیان و عشــایر در جهت توســعه تعاونی و 

روستائیان توانمندی 
* شرکت موفق در سومین نمایشگاه ملی توانمندی روستائیان و عشایر در جهت توسعه تعاونی و توانمندی روستائیان

* برپایی نمایشگاه فصلی دستاوردهای هنری در صنعت مبل و منبت و تابلو فرش در جهت توسعه تعاون
* نماینده برگزاری همایش بزرگ تعاونی دهیاریهای استان همدان توسط شرکت تعاونی دهیاریهای بخش جوکار

افتخارات و دستاوردها :
* کسب مقام تعاونی دهیاری برتر استان همدان ) با شیوه نامه جدید و بررسی اسناد و مدارک (

* کسب مقام ارزشمند تعاونی برتر ملی ) در سطح کشور (
* حضــور اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی بعنوان مســئولین کمیته های کارگری ، کمیته بانوان و کمیته 

جوانان ستاد مرکزی برگزاری برنامه های دهه فجر با توجه به پتانسیل موجود
* نماینده استان همدان جهت ایجاد بازار مجازی کشور در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* جزء اولین شرکت تعاونی در کشور و تنها شرکت تعاونی در استان که سهامداران را از شخصیت حقیقی دهیار به 
شخصیت حقوقی دهیاری تغییر داده

* تنها شرکت تعاونی دهیاری در استان که پیمان های خود را بدون واسطه و پیمانکار جزء انجام میدهد

مزایای شرکت تعاونی دهیاریها در راستای رسالت تعاونی ها
1. اشتغال زایی

2. اجرای امور بهسازی روستاها با باالترین کیفیت و کمترین هزینه بصورت تعهدی و دیون که بسیار در امر بهسازی 
روستاهای کم درآمد و محروم مثمر ثمر بوده است .

3. بکارگیری نیروهای جویای کار در روستاها بصورت بومی و جلوگیری از خروج اعتبارات دهیاریها از سطح بخش 
4. تجمیع ماشین آالت دهیاریها و استفاده بهینه در اجرای پروژه های سطح بخش و جلوگیری از اتالف هزینه های 

بیت المال و تخریب و فرسودگی ماشین آالت با نگهداری و بازرسی های دوره ای
5. صرفه جویی و مدیریت در هزینه های بیت المال در سطح روستاها با کاهش هزینه اجرایی طرحها با شعار پرداخت 

کمتر ، کار بیشتر ، کیفیت بهتر در راستای تعریف واقعی تعاون
6. ارتقاء سطح فرهنگ و بهداشت در روستاهای بخش با مدیریت پسماندها و هدایت آبهای سطحی

7. همکاری موثر در اجرای امورات فرهنگی ، اجتماعی در سطح بخش
8. اجرا و مشارکت در امور خیریه سطح بخش 

9. برگزاری نمایشگاههای گوناگون
10. همکاری در امر بازسازی و بهسازی مدارس ، مراکز آموزشی ، اماکن مذهبی

11. پیشبرد اهداف دولت در توسعه روستاها و مناطق محروم
12. تقویت ، پشتیبانی و مشاوره دهیاری ها

13. مشارکت در شرکت در شرف تاسیس تجارت الکترونیک شهر و روستا ) بازار مجازی (
پروژه های آتی و در دست اقدام

1. راه اندازی طرح دامپروری 500 راسی صنعتی
2. خرید ماشین آالت سنگین راه سازی و عمرانی

3. احداث طرح اشتغال زایی عظیم و مهم مجتمع اقامتی ، خدماتی و رفاهی در مسیر جوکار- همدان که زمین مورد 
نیاز آن به مساحت 7000 متر مربع خریداری شده است.

استان همدان - شهرستان مالیر - بخش جوکار
08132173537 فکس -  09182055855  قربانی ) مدیرعامل (
Taavon.dehyar.jokar@gmail.com

ر جوکا بخش  دهیاری های  ونــی  تعا مات  قدا ا ز  ا ی  ا خالصه 
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شیمی ن  ا ر فا روسازی  ا د شرکت 
شرکت داروسازی فاران شیمی در ســال 1381 با هدف تولید دارو و مواد اولیه دارویی تأسیس 
شد. این شرکت در سال 1386 به گروه صنعتی گلرنگ پیوست و هم اکنون یکی از واحدهای زیر 
مجموعه سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شمار می رود. شرکت داروسازی فاران شیمی از جمله 
 )FDF( معدود شرکت هایی اســت که نه تنها تولید کننده فرآورده های دارویی آماده مصرف

می باشد بلکه در تولید مواد اولیه دارویی )API( نیز به طور گسترده فعالیت می کند.

مهمترین زمینه فعالیت شرکت داروسازی فاران شیمی به قرار زیر است.
1- فرآورده های دارویی تحت کنترل 

2- داروهای گروه درمانی سیســتم تنفســی و عروقی از جملــه داروی فارانتان 
)بوسنتان( و رزوواستاتین

3- ضد دردها از جمله داروهای فاروکسی و استامینوفن کدئین 
4- داروهای بیماری های کلیوی از جمله محلول همودیالیز اسیدی نوع 2، ردوفو 

و رنوفا )سوالمر هیدروکلراید- سوالمر کربنات(
5- داروی بیماری های گوارشی از جمله مزاالزین 

6- داروهای مهار کننده سرفه از جمله داروی نوسکاف 
فاران شــیمی در ســال 1390 دارای 17نفر پرســنل و یک محصــول بود که با 
تالش هــای صورت گرفته در حال حاضر 270 نفر پرســنل، 21 محصول دارویی 
آمــاده مصرف و تعداد 14 ماده اولیه دارویی را در ســبد محصــوالت خود دارد. 
این در حایل اســت که پیش بینی می شود، تعداد محصوالت آماده مصرف شرکت 

داروسازی فاران شیمی تا انتهای سال جاری به بیش از 25 قلم دارو برسد.
شرکت فاران شیمی با بهره گیری از پتانسیل های موجود در بخش تحقیق و توسعه 
و با داشتن زیرساخت های اساسی در حال حاضر یکی از شرکت های فعال در حوزه 

دانش بنیان می باشد.
عالوه بر فعالیت در بازار داخلی، محصوالت فاران شیمی توانسته اند نظر بازارهای 
جهانی را نیز به خود جلب نمایند به نحوی که میانگین صادرات محصوالت فاران 

شیمی در 3 سال گذشته نزدیک یک میلیون دالر در سال بوده است.
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تاریخچه شرکت 
شرکت تعاونی خوراک آفرین در سال 1374 در شهرک صنعتی بوعلی همدان تأسیس و به عنوان یکی از واحدهای تولیدی صنایع غذایی شریف آغاز بکار نمود. استفاده 
از مواد اولیه ممتاز، به کارگیری مهندســی و کارگران متخصص، ماشین آالت مدرن و ارتباط تنگاتنگ با کارخانجات صنایع غذایی معتبر دنیا همواره در دستور کار مدیریت 
شرکت قرار داشته است. هم اینک خانواده بزرگ خوراک آفرین مفتخر است که با تولید بیش از پنجاه نوع انواع محصوالت سوسیس، کالباس و همبرگر در جمع بهترین های 

این صنعت رضایت مشتری را به عنوان اصلی ترین وظیفه کار مدنظر دارد.
تولید مطابق با اســتانداردهای جهانی، اخذ گواهینامه های معتبر صنایع غذایی، کسب عناوین تعاونی برتر سال 88، واحد نمونه سال 89، واحد نمونه استانی و واحد نمونه 
استاندارد در سال های فعالیت  بخشــی از دستاوردهای تالش جمعی می باشد. این شرکت از دو سال گذشته محصالت خود را با نام و عالمت تجاری سکالو در فروشگاه های 
معتبر مواد پروتئینی عرضه و افتخار همکاری و با تعدادی از رســتوران ها و فست فودهای به نام را نیز در کارنامه خود دارد. ساخت خطوط تولید بسته بندی گوشت و مرغ و 

غذای آماده از جمله طرح های توسعه این شرکت است که به زودی فرآورده های متنوع آن به بازار عرضه خواهد شد.
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نیر احمدی "
عالقه، پشتکار و اراده قوی با پشت سر گذاشتن مشکالت عدیده در راه تولید و اشتغال زمینه ساز تعاونی برتر استان سال 

1398
شیما گنج دوست مدیرعامل آریا طیورکبودراهنگ تولیدکننده و پرورش دهنده بوقلمون با کمک و همیاری دهیاری خانواده در 

شهرستان کبودراهنگ کارآفرین و منتخب برتر تعاونی سال 98 در عرصه پرورش ماکیان می باشد.
گنج دوســت ابتدا اظهار داشت: در سال 1390 با پشتوانه و همیاری پدر و برادرش محسن گنج دوست در یک اتاق 12 متری 

خانه قدیمی در شهرستان کبودراهنگ با خرید 300 قطعه جوجه یک روزه بوقلمون محلی فعالیت خود را آغاز نمودیم.
وی در ادامه افزود: سپس با اجاره یک واحد سوله گاوداری در روستای اورقین از توابع کبودراهنگ با فراهم نمودن امکانات اولیه 

در سال 1391 موفق شدیم 1000 قطعه جوجه بوقلمون را پرورش دهیم. 
گنج دوست گفت: با تجربه خوبی که کسب نمودیم انگیزه جهت فعالیت چندین برابر شد و عزم خود را جزم نموده واحد سوله 
گاوداری خریداری شد و با تغییر کاربری جهت پرورش بوقلمون با سرمایه ناچیز و اشتغال زایی تعدادی افراد جوان کار را پیش 

ببریم.
مدیرعامل آریا طیور طالیی غرب خاطرنشان کرد: با اقدام به موقع جهت اخذ مجوز به عنوان اولین پرورش دهنده بوقلمون در 

شهرستان کبودراهنگ به صورت قانونی فعالیت خود را در سطوح گسترده ادامه دادیم.
گنج دوســت گفت: در ســال 1392 سالن سوله را تجهیز نموده و با خرید دستگاه جوجه کشی و تهیه دانه و خوراک مورد نیاز 

حدود 2000 قطعه جوجه بوقلمون را جهت پرورش خریداری نمودیم.
مدیرعامل آریای طیور طالیی غرب بیان داشــت: متأسفانه در ســال 1392 در اوج کاری در فصل زمستان به دلیل بارش های 
پی در پی و ســنگین برف و عدم اســتحکام کافی سوله مذکور تخریب گردید و سقف ســوله به روی ماکیان آوار شده تمامی 

بوقلمون های 3 ماهه آماده فروش از بین رفت.
وی در ادامه افزود: خســارت برآورده شده توسط فرمانداری و جهاد کشاورزی کبودراهنگ حدود 300 میلیون بود که این رقم 
برای واحد تولیدی تازه تأسیس شده با  کمبود بودجه و دستان خالی افرادی که در این راه متقبل زحمات فراوانی شده بودند 

غیرقابل جبران بود از طرفی به علت عدم بیمه خسارتی هم به آن تعلق گرفت.
گنج دوســت تأکید نمود: در سال 1393 با تالش شبانه روزی و سختکوشــی همکاران صبور به صورت تعاونی سوله بازسازی 
شد و تجهیزات مورد نیاز خریداری گردید که خوشبختانه با شروع کار حدود 2000 قطعه بوقلمون پرورش به بازار عرضه شد.

مدیرعامل آریاطیور طالیی غرب با اشــاره به مفید بودن گوشــت بوقلمون اظهار کرد: شهرستان کبودراهنگ با داشتن جوانان 
عالقمند و با انگیزه که به صورت مستقیم و غیرمستقیم که در این عرضه مشغول به کار می باشند و از طرفی داشتن پتانسیل 
باال در زمینه گسترش و افزایش تولید پرورش بوقلمون با اشتغالزایی نیروی کار بیشتر در سال رونق تولید جهت صدور مجوز 
همیاری و کمک مسئولین استان را  می طلبد. گنج دوست در پایان گفت: در حال حاضر کشتارگاه بوقلمون در استان همدان 
به دلیل عدم تولید انبوه و نداشتن توجیه اقتصادی این صنعت ، ساخته نشده است و استان های تهران و زنجان به طور مستقیم 

بوقلمون ها را خریداری و پس از پرداخت و بسته بندی در اختیار مصرف کننده قرار می دهند.

تولید  ریا طیور طالیی غرب  آ
دهنده  پرورش  و  کننده 

بوقلمون 
استان  برتر  تعاونی  منتخب 

در سال98 
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 تعاونی مسکن مهر شاهد در سال 1387 با مدیرعاملی فاطمه زمانیان شروع به کار 
نموده و با تالشهای عابدین شاهمرادی رییس هیئت مدیره و حمایتهای دولت و همچنین 
اداره تعاون و اداره راه و شهرســازی موفق شد که پروژه های 8۰ واحدی و 1۵۰ واحدی و 
3۰۰ واحدی و 4۲ واحدی را ساخته است و همچنین تمامی کارهای مربوط به ثبت نام اعضا 
و ســایر کارهای اداری)امتیازها.ثبت سند.وام بانکی.قســط بندی.شهرداری.( بر عهده 

تعاونی بوده است.

شاهد  مهر  تعاونی مسکن 
ها  تعاونی  برتر  منتخب 

98 در سال 

کژال چرم 
سفارش انواع کیف اداری، پاسپورتی، پول و دانشجویی، کمربند، جاقلمی، وسایل 

شکار، زین اسب و برگ، شالق بلند و کوتاه، انواع قالده تزئینی 
سفارش از ادارات و ارگان های پذیرفته می شود.

شماره تماس 34280135

■ شرکت تعاونی و بانوی برتر در سال 98
■ اخذ لوح تقدیــر و تندیس به عنوان 
نفر دوم در صنایع دستی نمایشگاههای 

استان همدان
■ لوح تقدی در اولیــن همایش بانوان 

کارآفرین در استان از استانداری
■ دریافت ایزو1۰۰۰4 برای کیفیت کاال از 

کشور سوئد
■ دریافت ایزو ۲۰۰1 برای مشتری مداری 

از کشور انگلیس
شماره تماس نعمت کهوند

۰9183143713

تولید صنایع چرمی
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شهناز کرمی "
شــرکت تعاونــی مصــرف فرهنگیــان مالیــر بــه یــاری پــروردگار، دعای 
خیــر ســهامداران شــریف خــود و همــت و تــالش هیــأت مدیره و بازرســین 

و کارکنان صادق خود رتبه برتری را احراز نمود.
تعاونی هــای برتــر ضمــن رعایــت الزامــات قانونــی مرتبــط و اختصــاص باید 
ــم رشــته  ــای ه ــایر تعاونی ه ــه س ــت خــود نســبت ب در رشــته های فعالی
ــن شــرکت  ــذا ای ــری برخــوردار باشــد و ل ــل قبــول و باالت از وضعیــت قاب
تعاونــی بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات و تعامــل مناســب مدیرعامــل، اعضــا 
ــرمایه  ــه از س ــری بهین ــن بهره گی ــین و همچنی ــره و بازرس ــأت مدی و هی
ــع  ــت در جم ــادی و... توانس ــت اقتص ــراز مثب ــورداری از ت ــرکت و برخ ش
تعاونی هــای مصــرف فرهنگیــان اســتان رتبــه برتــری را از آن خــود 
نمایــد. کــه اهــم اقدامــات انجــام شــده در آغــاز تصــدی مدیریــت جهــت 

ــد. ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــازی ب ــازی و بهینه س توانمندس
1- کاهش زیان انباشته و برگرداندن سرمایه  واقعی اعضا 

2- ساماندهی پرونده سهامداران گرانمایه 
3- تــالش بــرای اعتمادســازی شــرکت و کارخانجــات تولیــدی بــه نحــوی که 

واســطه های فــروش حــذف و هزینــه بــه صــورت مســتقیم صــورت گیــرد.
4- تهیــه و آمــاده نمــودن انبــار مناســب در جنــب فروشــگاه جهــت رفــاه 

حــال ســهامداران 
5- خریــد جدیدتریــن تجهیــزات فروشــگاهی از قبیــل سیســتم فــروش، 
ــه روز نمــودن و دوربین هــای مــدار  ــار کــد خــوان و چاپگــر توامــان و ب ب

بســته 
6- راه اندازی سامانه پیامکی برای ارتباط با اعضای محترم 

7- پرداخــت وام لــوازم خانگــی بــا دوام بــه ســهامداران متقاضــی تــا ســقف 
ــون تومان  20 میلی

8- لغو قراردادهای موازی 
ا- تشــکیل کمیســیون خریــد بــرای خریــد اجنــاس و نظــارت بــر قیمت هــا 

و کنتــرل قیمــت و قیمت گــذاری 
10- تهیــه و توزیــع ســد کال جهــت همــکاری محتــرم شــاغل، بازنشســته 

و مســتمری بگیر مناطــق مالیــر، ســامن و جــوکار 
11- تــالش بــرای افزایــش اقســاط کاالهــا، بهبــود کیفتــی کاالهــا و حــذف 

ــا  ــرل قیمت ه ــطه ها و کنت واس

نی  و تعا شرکت 
مالیر  ن  فرهنگیا مصــرف 
د کر کســب  ا  ر تر  بر تبه  ر

مدیرعامل شرکت آمارپویان هگمتان:

در  آماری  حال شرکت های 
نیست مساعد  استان همدان 

شــرکت آمــار پویــان هگمتانــه در اســفند مــاه ســال 86 تاســیس شــد 
و در سال 89 موفق به اخذ صالحیت از مرکز آمارایران شد. 

از ســال 89 تــا کنــون بــا تمام مشــکالت و بروکراســی هــای اداری توانســت 
در بحــران اقتصــادی کــه بیشــتر گریبانگیــر شــرکت هــای پیمانــکاری و 

مشــاوره را گرفتــه بــه کار خــود ادامــه دهــد. 
امــا در ســال 98 شــرکت هــای آمــاری نفسشــان بــه شــماره افتــاده. حــال 
ــرار اســت  روز شــرکت هــای آمــاری در همــدان مســاعد نیســت . اگــر ق
تمــام فضــای کســب و کار  آمــار در همــدان جمــع آوری باشــد و طــرح 
هــای مطالعاتــی بــه شــرکت هــا و اســاتید هیئــت علمــی دانشــگاه هــای  
اســتان هــای دیگــر داده شــود . طولــی نمیکشــد کــه هجــرت شــرکت هــا 

آغــاز یــا تعطیــل میشــوند. 
ــاری  ــای آم ــل ه ــال تحلی ــه دنب ــزرگ ب ــای ب ــران ادارات و ارگان ه مدی
مســاله محــور نیســتند. از طرفــی هــم ایــن شــرکت هــا چــون پشــتوانه 
ــر  ــدی ب ــود تهدی ــد خ ــه دارن ــوال جامع ــاع و اح ــی از اوض ــی خوب علم
ــر  ــاری ذک ــق پیشــرفت هــای ام ــران میشــوند. طب آمارســازی هــای مدی
شــده هــم اکنــون بایــد پــل چــراغ قرمــز و پارکینــک طبقاتــی آقاجانــی 

ــه باشــد . ــان یافت بیــگ پای
 چــون از گــزارش هــای ســرعت رشــد بیــان شــده مدیــران ســری زمانــی 
گرفتــه شــود متوجــه فقــدان علمــی کار میشــویم. در همــدان تــا بــه آمــار 
ــن  ــت داده نشــود ای ــاری اهمی ــای آم ــای علمــی شــرکت ه ــل ه و تحلی
اســتان مشــکل آب مشــکل اشــتغال مشــکل فرهنگــی شــهر نشــینی و 

شهرســازی خواهــد داشــت. 
ــردن  ــی ک ــع الکترونیک ــرح جام ــت ط ــال اس ــان 5 س ــار پوی ــرکت آم ش

ــام  ــته و تم ــوس را نگاش ــوط اتوب خط
فرمــول هــای ایــن طــرح بــزرگ را 
اســتخراج کــرده امــا هــر بــار ایــن طرح 
را بــه شــورا ئ شــهرو قســمت شــهری 
ــی دریافــت  ــه داده جواب اســتانداری ارائ
ــتانداری  ــران  اس ــه مدی ــرا ک ــرده چ نک
و شــورای شــهر بــا فرمــول هــای بــزرگ 

ــا آشــنا هســتند.  ــاری ن ریاضــی و آم
از طرفــی هــم عالقــه ای بــه کار بــزرگ 
ندارنــد روزمرگــی را بیشــتر ترجیــح 
ــه  ــدان را ب ــرح هم ــن ط ــد. ای میدهن
پیشــرفته تریــن سیســیتم حمــل و نقل 
ــن  ــود ای ــه خ ــد. ک ــز میکن ــهر مجه ش
طــرح نوعــی صرفــه جویــی در مصــرف 

ــل اســت.  ــر عام ــد غی ــرژی و پدافن ان
ــه  ــه جاب ــاال ب ــا ســرعت بســیار ب ــد ب چــرا کــه در شــرایط بحــران میتوان
ــع  ــن طــرح نوشــته شــده طــرح جام ــد. دومی ــی مســافر کمــک کن جای
ــتعداد  ــا اس ــد و ب ــر درآم ــش پ ــذاری در بخ ــرمایه گ ــرح س ــتغال و ط اش
ــا اشــتغال 50 هــزار نفــری درطــی 10  ــن طــرح ب همــدان اســت کــه ای

ــه اســت. ســال آین
 بــا تمــام ایــن تخصــص هــا و کارآی هــای شــرکت هــای آمــاری همچنــان 
در همــدان مهجــور مانــده انــد. شــاید بــا بــاال رفتــن تخصــص در ســطح 
مدیــران شــرکت هــای آمــاری بــه عنــوان مشــاوران دســتگاهای اجرایــی 

و ســرمایه گــذاری و کار آفرینــی جایــگاه خــود را بیابنــد . در ســال هــای 
ــا آمــار بیــکاری پاییــن مســئولین ،همــدان را از بودجــه  گذشــته مــدام ب
ــد .  ــرده ان ــاالی 14 درصــد محــروم ک ــکاری ب ــا بی ــای ب ــژه اســتان ه وی
ــتان را میتوانســت حــل  ــی اس ــه بســیاری از مشــکالت مال بودجــه ای ک
کنــد.  در پایــان بایــد گفــت آمــار و تحلیــل هــای اقتصــادی در شــرایط 

تحریــم بزرگتریــن کمــک کننــده بــه ایــران اســت. 
* حجت ا... فضلی 
مدیرعامل شرکت آمارپویان هگمتان



                ) یت سا (  www.hamedanpayam.com
) یمیل ا (  info@hamedanpayam.com

09183151437
تلفن:38264433 )081(

دورنگار: 38279013 )081(

لیتوگرافي و چاپ: پیام رسانه )همدان(
نشاني: همدان، خیابان مهدیه، روبروي 

دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام 
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