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بنياد توســعه و تعاون و کارآفريني همدان
سفير تعاون استان شد
ايجــاد توســعه محصــوالت ،خدمــات و فرآيندهــاي
جديــد و نهايتــا نقــش آفرينــي در برنامههــاي کالن
اقتصــادي از اهــداف ایجــاد بنیادهــای توســعه تعــاون
میباشــد .از ايــن رو تــاش بــراي زمينهســازي در جهــت
توســعه کارآفرينــي در تعاونيهــا يکــي از اولويتهــاي
برنامههــاي توســعه بخــش تعــاون بــه حســاب ميآيــد.
اســتان همــدان بــه علــت دارا بــودن تعاونيهــاي
دانشبنيــان ( 54تعاونــي) و زيــر ســاختهايي از
جملــه مرکــز خدمــات فنــاوري ،مراکــز رشــد ،پــارک
علــم و فنــاوري و افــراد توانمنــد و نخبــه بــا پيشــنهاد
و حمايــت مديــر کل کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــي
اســتان و ســازمان متبــوع و همــت جوانــان کارآفريــن،
متخصــص و صاحــب ايــده در ســال  1396تعاونــي

" "نير احمدي

مديــر عامــل و رییــس هيــأت مديــره تعاونــي
"بنيــاد توســعه و تعــاون و کارآفرينــي" در جشــنواره
تجليــل از تعاونيهــاي برتــر کــه بــا حضــور معــاون
وزيــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی و اســتاندار محتــرم
برگــزار شــد پيشــنهاد داد ،همــدان بــه عنــوان "تعــاون
شهر دانش بنيان ايران "ناميده شود.
توســعه تفکــر کارآفريني،ایجــاد اشــتغال پایــدار و بــاور
ایــن نکتــه کــه اشــتغال در بســتر شــرکتهای تعاونــی
از بهتریــن راههــای کارآفرینــی اســت .پيشــگامي در

اجتماعــي ســفير تعــاون در اســتان انتخــاب شــد.
در هميــن راســتا طــي گفتوگــو بــا مديرعامــل و هيــأت
مديــره بنیــاد توســعه تعــاون و کارآفرینــی همــدان در
خصــوص اهــداف و شــکلگيري چنيــن اظهــار داشــتند:
فعاليــت بنيــاد توانمندســازي کارجويــان و کارآفرينــان با
ارائــه خدمــات اساســي کســب و کار ،تســهيل دسترســي
بــه منابــع مالــي و تســريع در ايجــاد بنگاههــاي اقتصادي
در قالــب تعاونــي ميباشــد.
مديرعامــل بنيــاد در ادامــه افــزود :فلســفه ايجــاد و
احيــاء بنيــاد از اولويتهــاي وزارتخانــه تعــاون بــوده
اســت .بنيــاد متشــکل از  11شــرکت موفــق اســتان
اســت کــه در زمينههــاي مختلــف فعاليــت ميکننــد
کــه شــامل حوزههــاي فنــي ،اقتصــادي و مشــاوره

مديــر عامــل و رییــس هيــأت مديــره تعاونــي "بنيــاد
توســعه و تعــاون و کارآفرينــي در جشــنواره تجليــل
از تعاونيهــاي برتــر کــه بــا حضــور معــاون وزيــر
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی و اســتاندار محتــرم
همــدان برگــزار شــد پيشــنهاد داد  :همــدان بــه عنــوان
"تعــاون شــهر دانــش بنيــان ايــران " ناميــده شــود
"بنيــاد توســعه تعــاون و کارآفرينــي" را بنــا نهادنــد .کــه
بــا تــاش شــبانهروزي اعضــاي بنيــاد بــه فاصله يکســال
در جشــنواره تعاونيهــاي برتــر اســتاني  97بــه عنــوان
تعاونــي برتــر و از طــرف وزارتخانــه کار ،تعــاون و رفــاه

(،)F.Sصنعتی،بازرگانــی و دانــش بنیــان ميباشــد.
وي اظهــار داشــت :اســتان همــدان بــه جهــت داشــتن
جوانــان نخبــه و توانمنــد در ســطح کشــور،فرصتها و
پتانســیل ســرمايهگذاري بــی نظیــری را در حــوزه ایجاد

صنایــع بــزرگ دانــش بنیــان فراهــم نمــوده اســت.
مديرعامــل بنيــاد در خصــوص اهــداف و اقدامــات
شــرکت چنيــن عنــوان نمــود :طراحي،مهندســي و
توســعه ســرمايهگذاري بــه همــراه مشــارکت و کمــک
بــه شــکلگيري بنگاههــاي اقتصــادي جديــد ،توســعه
بنگاههــاي موجــود بــا همــکاري برندهــاي معتبــر داخلي
و خارجي و تســهيل دسترســي کارجويان و کارآفرينان از
طريــق ارائــه مشــاورههاي حقوقــي ،اجرايــي ،عملياتــي،
بازاريابــي ،فــروش ،مالــي ،ســرمايهگذاري و ...در کنــار
آن شناســايي فرصتهــاي شــغلي داخلــي و خارجــي
جهــت کمــک بــه تهيــه و ايجــاد بانکهــاي اطالعاتــي
و ايجــاد پايــگا ه و شــبکههاي اطالعرســاني و تجــارت
الکترونيــک و ايجــاد مرکــز مطالعــات و پژوهشهــاي
طرحهــاي اقتصــادي محصــوالت توليــدي شــده
ميباشــد.
مديرعامــل بنيــاد گفــت :ويژگيهــاي منحصــر بــه
فــرد کــه منجــر بــه برتــر شــدن و موفقيتهــاي
کســب شــده تعــاون ميباشــد انجــام خدماتــي نظيــر
برگــزاري ســمينارهاي فــروش و برندینــگ ،برگــزاري
همايشهايــي در حــوزه آمــوزش تعاونيهــا طبــق
نيازســنجيهاي صــورت گرفتــه بــراي توانمندســازي
کارآفرينــان و طراحــي و توليــد در حوزههــاي دانــش
بنيــان ميباشــد .همچنیــن ،انجــام طــرح روســتا تعــاون
بــا شناســايي و اولويــت بنــدي تعاونيهــا موجــود و
ايجــاد تعاونيهــاي جديــد بــوده اســت.
مديرعامــل بنيــاد تصريــح نمــود .در رابطه با اشــتغالزايي
تمامــي  11شــرکت زيــر مجموعــه و تشــکيل دهنــد
بنيــاد داراي پرســنل فعــال و متخصــص در زمينــه کاري
خــود بــوده و برندهــاي شــناخته شــده ای هســتند.
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فاران شیمی واحد داروسازی
مثبتی بـــر دانش بـومی

" "شهناز کرمي

شــرکت داروســازی فاران شــیمی در ســال 1381
بــا هــدف تولیــد دارو و مــواد اولیــه دارویــی تاســیس
شــد .ایــن شــرکت درســال  1386بــه گــروه صنعتــی
گلرنــگ پیوســت و هــم اکنــون یکــی از واحدهــای زیــر
مجموعــه ی ســرمایه گــذاری دارویــی گلرنــگ بــه
شــمار مــی رود .شــرکت داروســازی فــاران شــیمیاز
جملــه معــدود شــرکتهایی اســت کــه نــه تنهــا
تولیدکننــده فرآوردههــای دارویــی آمــاده مصــرف
( )FDFمیباشــد بلکــه در تولیــد مــواد اولیــه دارویــی

( )APIنیز به طور گسترده فعالیت میکند.
مهمتریــن زمینــه فعالیــت شرکتداروســازی فــاران
شــیمی بــه قــرار زیــر اســت:
 -1فرآوردههای دارویی تحت کنترل،
 -2داروهــای گــروه درمانــی سیســتم تنفســی
و عروقیــاز جملــه داروی فارانتــان (بوســنتان) و
رزوواســتاتین
 -3ضــد دردهــا از جملــه داروی فاروکســی و
اســتامینوفن کدئیــن
 -4داروهــای بیمــاری هــای کلیــوی از جملــه محلــول

همودیالیــز اســیدی نــوع 2
فاران شیمی در سال  1390تنها با یک محصول
و  17نفر پرسنل مشغول خدمت رسانی به نظام
سالمت کشور بود ،اما با یاری خداوند هم اکنون
این شرکت با تالش حدود  250نفر پرسنل 14
محصول دارویی آماده مصرف و به همین تعداد ماده
اولیه دارویی را در سبد محصوالت خود دارد .این در
حالی است که پیشبینی میشود ،تعداد محصوالت
شرکت داروسازی فاران شیمی تا انتهای سال جاری
به بیش از  20قلم دارو برسد.
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دســتاوردهاي شــرکت فــاران شــيمي آن هــم در
مدتزمــان نســبتاً کوتاهــي حاصــل تاکيــد بــر اهميــت
بخــش تحقيــق و توســعه و همچنيــن حمايــت ايــن
ي دانــش بنیــان و نيــز مشــارکت
شــرکت از فعاليتهــا 
در پژوهــش هــاي بومــي کشــور بــوده اســت.
عالوه بر فعالیت در بازارهای داخلی ،محصوالت فاران
شیمی توانستهاند نظر بازارهای جهانی را نیز به خود
جلب نمایند به نحوی که میانگین صادرات محصوالت
فاران شیمی در  3سال گذشته به نزدیک  1میلیون دالر
در سال میرسد.
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بانوی بهاری
تعــــاونگر نمونــه استان شد

زیبــا علیــزاده یکــی از بانــوان کارآفریــن و
تعاونگــر شــهر بهــار و متولــد ســال  58اســت کــه در
رشته قالیبافی فعالیت دارد.
بــه گــزارش همدانپيــام ،بــه بهانــه برتــر شــدن
شــركت تعاونــي ايلمــه گفتگویــی بــا زيبــا عليــزاده،
ایــن بانــوی توانگــر نمونــه بهــاري داشــتیم.
علیــزاده گفــت :اهــل و ســاکن شــهر بهــار هســتم و
هــم اکنــون دانشــجوی رشــته فــرش در دانشــگاه
علمــی کاربــردی بــوده و پشــتیبان  25نفــر از بافنــده
هــای فــرش درشــهر بهــار و بخــش مرکــزی هســتم.
وی ادامــه داد :از آبــان مــاه ســال  94یــک شــرکت
تعاونــی بــا نــام تــارو پــود و ایلمــه در زمینــه فرشــبافی
تاســیس کــردم کــه هــم اکنــون ایــن شــرکت در محل
اداره فنــی حرفــه ای شهرســتان بهــار واقــع اســت.

زنــان بــی سرپرســت و بــد سرپرســت را بــه
کار گرفتــه ایم
علیــزاده ادامــه داد :بیشــتر ســعی کــرده ایــم در ایــن
تعاونــی زنــان بــی سرپرســت و بــد سرپرســت را بــه
کار گیریــم تــا کمــک حالــی بــرای خانــوده هایشــان
باشــیم بــه گونــه ای کــه طــرح و نقشــه در اختیارشــان
قــرار داده و پــس از بافــت  ،خودمــان کارشــان را بــه
فــروش مــی رســانیم.
ایــن بانــوی کارآفریــن در مــورد عالقمندیــش بــه
کار فــرش گفــت :مــن در ابتــدا بــه فرشــبافی عالقــه
منــد بــودم و تجربــی کار مــی کــردم .اطرافیانــم
کــه عالقــه و اســتعداد مــن را در ایــن کار دیدنــد

پیشــنهاد شــرکت در دوره هــای فنــی حرفــه ای را
بــه مــن دادنــد .بــرای پیگیــری و آمــوزش بیشــتر بــه
فنــی حرفــه ای مراجعــه کــردم و دوره هــای مختلــف
را ســپری کــردم حتــی دوره هــای گلیــم بافــی و گبه
را هــم طــی کــردم و حتــی بــه کار طراحــی نقشــه
هــم عالقمنــد بــودم و خــودم نقشــه را بــر ســر دار
قالــی بــه روی فــرش پیــاده مــی کــردم  .پــس از
گذرانــدن دوره هــای مختلــف در آزمــون هــا شــرکت
کــردم و هــم اکنــون بــه عنــوان مربــی ،آمــوزش
هنرجویــان را برعهــده دارم و دوره هــای مختلفــی
در مــدارس بهــار و شــهر اللجیــن برگــزار مــی کنــم.
در اداره کار بــه من پیشــنهاد تشــکیل شــرکت
تعاونــی دادند

علیــزاده در مــورد نحــوه تشــکیل شــرکت تعاونــی
خــود گفــت :مــن در ســال  94بــه اداره کار مراجعــه
کــردم و گفتــم کــه مجموعــه ای از قالیبافــان هســتیم
کــه مــی خواهیــم بــه طــور رســمی فعالیــت کنیــم .در
آنجــا پیشــنهاد تشــکیل تعاونــی بــه مــن داده شــد و
بــا انجــام کارهــای قانونــی شــرکت تعاونــی مــا شــکل
گرفــت.
وی ادامـــه داد :هـــم اکنـــون  200نفـــر در شـــرکت
تعاون ــی م ــا مش ــغول ب ــه کار هس ــتند  .ن ــه تنه ــا از
به ــار بلک ــه از روس ــتاهای اط ــراف ه ــم ب ــه س ــراغ
مـــا مـــی آینـــد و از مـــا کمـــک مـــی گیرنـــد .دو
کارشـــناس حرفـــه ای در مجموعـــه داریـــم کـــه
بـــه طـــور تخصصـــی بـــا مـــا کار مـــی کننـــد و بـــا
افتخـــار مـــی توانـــم بگویـــم کـــه از نظـــر عیـــب
یابـــی دیگـــر احتیاجـــی بـــه مراجعـــه بـــه مرکـــز
اســـتان نداریـــم و تمـــام کارهـــای فـــرش از صفـــر
ت ــا ص ــد را خودم ــان انج ــام م ــی دهی ــم .از تهی ــه
پشـــم و رنگـــرزی گرفتـــه تـــا طراحـــی نقشـــه و
چلـــه کشـــی و حتـــی فـــروش را هـــم خودمـــان
انجـــام مـــی دهیـــم و حتـــی صـــادرات بـــه کشـــور
روس ــیه ه ــم داری ــم .علی ــزاده در ادام ــه گف ــت :ب ــه
تازگ ــی نمایندگ ــی رس ــمی ن ــخ و نقش ــه را گرفت ــه
ام و در نمایشـــگاه هـــای فـــرش شـــیراز ،یـــزد و
تهـــران شـــرکت کـــرده ام و در ســـفر آخـــر بـــه
نمایش ــگاه ف ــرش ته ــران ب ــا ف ــردی ک ــه ص ــادرات
فـــرش بـــه کشـــور چیـــن را انجـــام مـــی دهـــد
آشـــنا شـــده و در حـــال رایزنـــی بـــرای صـــادرات

فـــرش بـــه کشـــور چیـــن هســـتم.

تحت حمایت هیچ ارگانی نیستیم
ایــن بانــوی فعــال در خصــوص میــزان هزینــه کــردش
بــرای شــرکت تعاونــی و میــزان درآمــد آن گفــت:
زمانــی کــه بــه عنــوان پشــتیبان فــرش انتخــاب شــدم
و وام  50میلیونــی بــا ســود  4درصــد بــه مــن تعلــق
گرفــت کــه  25میلیــون تومــان از آن را در شــرکت
تعاونــی ســرمایه گــذاری کــردم و ســه و نیــم میلیــون
تومــان هــم بــه صــورت ســهام دیگــر همکارانــم در
شــرکت ســهیم شــدند و خوشــبختانه تاکنــون تحــت
حمایــت هیــچ ارگانــی نبــوده ایــم و تعاونــی هــم
اکنــون بــه صــورت عــام المنفعــه اســت و هنــوز بــه
ســوددهی کامــل نرســیده ایــم.
وی ادامــه داد :هــم اکنــون 27دار قالــی و تعــداد
 16فــرش آمــاده فــروش داریــم و هــر کســی کــه
بخواهــد وارد کار شــود بــه راحتــی در منــزل مــی
توانــد کارش را انجــام دهــد و بــا هزینــه اولیــه
 500هــزار تومــان بعــد از گذشــت ســه مــاه مــی
توانــد دو میلیــون تومــان برداشــت کننــد و مــا
خودمــان کار فــروش قالــی هــا را انجــام مــی
دهیــم و خیلــی از افــرادی کــه هــم اکنــون بــه
ایــن کار مشــغولند قبــل از اینکــه کارشــان پاییــن
بیایــد ســفارش کار بعــدی را میگیرنــد.
گفتنــی اســت کــه شــرکت تعاونــی تــار پــود و ایلمــه
در ســال  97بــه عنــوان تعاونــی برتــر اســتان در زمینــه
فــرش دســت بافــت معرفــی شــده اســت.
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شــرکت تعاوني هنرآفرينان هگمتانه
در اندیشــه ارتقاي جايگاه صنايع کشور

گيتي سرخوشيان بانوي هنرمند و کارآفرين
شهرستان کبودراهنگ و همدان در رشتههاي صنايع دستي
از جمله سرمهدوزي ( رودوزيهاي الحاقي) ميباشد.
وي به عنوان تعاونگر نمونه استان و کارآفرين اداره فني
و حرفهاي در سال  97انتخاب شد.
به گزارش همدانپيام به مناسبت جشنواره تعاونيهاي
برتر استان با اين بانوي هنرمند گفتگويي داشتيم.
سرخوشيان گفت :اهل و ساکن همدان هستم و مدت
 20سال است که در کارهاي هنری سابقه دارم و با هنر
زندگي ميکنم .کار سرمهدوزي را به طور خودکار شروع
کردم و در حال حاضر با استان يزد همکاري ميکنم.
وي در ادامه افزود :در نمايشگاههاي بينالمللي صنايع
دستي طي سال  78در اراک و سال 88نیز در شهرهای
همدان  .اصفهان .کیش شرکت کرده و هشت سال
متوالي در نمايشگاه بينالمللي همدان حضور دارم
همچنين نمايشگاههاي خارج از کشور در سليمانه،
ارمنستان ،ترکيه و دبي نيز شرکت کرده و افتخارات
زيادي کسب نمودم.
سرخوشيان بيان نمود :هدف از تشکيل تعاوني ارتقاي
جايگاه صنايع دستی ايران در ايران و جهان ،معرفي
پارچههاي قديمي ترمه و ترمههاي سرمهدوزيها در روي
انواع پارچهها ،معرفي دوخت رودوزيهاي سنتي ايران در
بازارهاي

ايراني و خارجي ،توسعه صادرات صنايع دستي ايران،
ارتقاي فرهنگ در بخش صنايع دستي ،جايگزين کردن
هديه ايراني در ادارهها و

سازمانهاي دولتي و خصوصي ،ساماندهي ،طراحي
توليد و توزيع کاالهاي هنرمندان و صنعتگران ايراني،
اشتغالزايي و تشويق هنرمندان جهت ورود به عرصه هنر
است .سرخوشيان در خصوص شکل گیري

و ايده اوليه و چگونگي فرآيند انتخاب کسب و کار در
قالب تعاوني گفت :با توجه به اينکه صنايع دستي مکمل
صنعت گردشگري در توريسم و جذب سرمايههاي
خارجي و اشتغال عالوه بر تسريع فرآيند توسعه
اقتصادي هدفمند و پايدار نيز مطرح است در استان
همدان اولين بار دو کارگاهي تشکیل شد که در مجموع
 110نفر از خانمها مشغول بکار هستند که اين سهم
بزرگي در استان ميباشد و باعث افتخار است که از اين
محصول به کشورهاي خارج فرستاده شود .سرخوشيان
در ادامه افزود:شرکت تعاوني هنر آفرينان هگمتانه بنیاد
نهاده تا در فعاليتهاي رودوزیهای ملي ايران با تالش
چشمگيري پيش برده و نقصان ها و کوتاهيها را در
قالب يک گروه هنري متمرکز و در اين تعاوني اجرا
نماییم .سرخوشيان گفت :اخذ مجوز از سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان همدن که
در سال  86صادر شده و در پي آن مدرک حرفهاي
خود را از سازمان فني و حرفهاي گرفته و موفق به اخذ
مدارک و تشويقنامهها و تقديرنامهها و پژوهشگري از
سوي پارک علم و فناوري و تنديس طاليي و لوح و
تقديرنامه از سوي استاندار شدم .سرخوشيان تصريح
نمود :از ويژگيهاي منحصر به فرد کارگاه بکارگيري
بانوان بي سرپرست ،بد سرپرست و دانشجويان جوياي
کار ميباشد .همچنين صداقت ،مشتري مداري ،اخالق
پسنديده در محيط کار و روابط عمومي باال در ارتباط با
مشتريان از حسنات این تعاونی ميباشد.

تعاون چشمه جوشان اشتغال است و به راستي ميتواند قطره را به دريا برساند

یک تعاونی موفق بــرای خدمت به رانند ه ها
«تعاونـــي کاميـــونداران نهاونـــد» در ســـال
 1373ب ــا مبل ــغ  11ميلي ــارد ري ــال اولي ــه کار خ ــود
را آغـــاز کـــرد هـــدف از تشـــکيل تعاونـــي
کامي ــونداران نهاون ــد اش ــتغالزايي و فراه ــم ک ــردن
امکانــات رفاهــي و خدمــت بــه راننــدگان ايــن قشــر
زحمتک ــش و مظل ــوم جامع ــه ب ــوده اس ــت گ ــر چ ــه
مشـــکالت و موانـــع زيـــادي بـــر ســـر راه بـــوده امـــا
توانســـتهايم بـــا کمتريـــن منابـــع و امکانـــات تنهـــا
ب ــا س ــرمايه ش ــخصي اعض ــا ب ــه قس ــمتي از اه ــداف
خـــود کـــه شـــامل اشـــتغالزايي و خدمـــات بـــوده
رســـيم .در حـــال حاضـــر بالـــغ بـــر  65نفـــر
اشتغالزايي مستقيم و  22نفر بيمه شده دارد.

در چن ــد س ــال اخي ــر ب ــا س ــرمايه ش ــخصي هي ــأت
مدي ــره عليالخص ــوص رئي ــس هي ــأت مدي ــره آق ــاي
ن ــورا ...س ــلگي چن ــد س ــوله بن ــا ش ــده اس ــت .اي ــن
ســـولهها بـــا مبالـــغ بســـيار اندکـــي صرفـــاً جهـــت
اشـــتغالزايي و خدماتدهـــي بـــه راننـــدگان در
اختيـــار افـــراد خـــارج از اعضـــا جهـــت کليـــه
خدمـــات فنـــي ،مکانيکـــي ،صافـــکاري ،تراشـــکاري،
تعوي ــض روغن ــي ،بات ــري س ــازي و ...گ ــذارده ش ــده
اســـت.
ب ــا ت ــوکل ب ــه خداون ــد ب ــزرگ و ني ــت خيرخواهان ــه
توانســـتهايم تـــا حـــدودي بـــه اهـــداف خـــود و
موفقيـــت دســـت يابيـــم امـــا بـــا توجـــه بـــه اينکـــه

تعاونی منتخب سال  1397در جشنواره تعاونی های برتر
تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند

تعاونـــي ميباشـــم خواســـتار بيمـــه ارزان قيمـــت و
حمايـــت مســـئوالن در ايـــن خصـــوص و همچنيـــن
تس ــهيالت ک ــم به ــره و تخفيف ــات ماليات ــي هس ــتيم
کـــه بتوانيـــم در تمامـــي زمينههـــا خدماترســـاني
بيشـــتري بـــه ايـــن قشـــر زحمتکـــش و پرتـــاش
جامعـــه داشـــته باشـــيم.
فـــرا رســـيدن هفتـــه تعـــاون بـــر تمامـــي عزيزانـــي
کـــه بـــا ســـرمايهاي انـــدک امـــا همتهايـــي واال و
کامهايـــي بلنـــد در راه خدمـــت و اقتصـــاد کشـــور
تـــاش ميکننـــد تبريـــک و تهنيـــت عـــرض
ميکنيـــم .
■ تعاوني کاميون داران نهاوند

6

شهریورماه 1397

شركت تعاوني گروه هميار قاليبافي گل انار استان همدان  1280هنرجو دارد

یک تعاونی مـــوفق با مشارکت بانـوان
شركت تعاوني گل انار از مهرماه سال 1389
فعاليت خويش را با عضويت  7نفر از زنان سرپرست
خانوار ،تحت پوشش بهزيستي با هنر قاليبافي ،فرش
دستباف و تابلو فرش نفيس زير نظر سازمان بهزيستي
و ثبت شرکت در اداره كار ،تعاون و رفاه اجتماعي
شهرستان بهار آغاز نمود كه با فعاليتهاي چشمگير
تاكنون بيش از هزار و  280نفر را در زمينه فرشبافي
و تابلوفرش تحت آموزش و اشتغالزايي داشته است.
مديريت اين شركت را كبري واحدي نسب عهدهدار
است .وي عضو گروه هميار بهزيستي و همچنين
فرمانده نمونه استان پايگاه بسيج كارگري ،که داراي

 300نفر عضو می باشد .واحدي نسب از  7سالگي به
كار قاليبافي عالقمند و تعاليم آن را زير نظر مادر و
عمه خويش گذراند و از سال  75به صورت حرفهاي
قاليبافي ميكند.
اين بانوی توانمند با وجود مشكالتي همچون پرستاري
و مراقبت از همسر جانباز به مدت  24سال تا زمان
شهادت ايشان و تربيت و به ثمر رسيدن فرزندان
تاكنون موفق به كسب عناوين برتر كشوري ،استاني
و شهرستاني زيادي شده است ،بهگونهاي كه امسال به
عنوان مدير نمونه ،مادر نمونه ،سرپرست نمونه و تعاوني
برتر استاني معرفي گرديد .همچنين  3سال به عنوان

كارآفرين برتر استانی و  4سال نيز رتبه برتر شهرستاني
را از آن خود نموده است.
بــا راهانــدازي شــركت قاليبافــي در شهرســتان بهــار
خانمهــا نامــداري و ســروناز عبــد داودي بــه ترتيــب
مربيگــري تابلــو فــرش و فرشبافــي را عهــده داشــتند.
واحــد از ســال  89تاكنــون نمايشــگاه فــرش ،تابلــو
فــرش ،گليــم و صنايــع دســتي ،اســتاني و كشــوري و
خــارج از كشــور از جملــه روســيه داشــته اســت کــه
در ايــن کشــور از ارديبهشــت مــاه ســال  96نمايشــگاه
دائمــي برپــا شــده و تــا بــه امســال ادامــه داشــته و
سفارشــات الزم و محصــوالت ارســال ميگــردد.

مدير تعاوني دهياران گلتپه:

تعاوني دهياران تالشگر گل تپه
اول استاني شد
" "پروین سلیمی

شــرکت تعاونــي دهيــاران بخــش گلتپــه بــا
 4نفــر نيــروي ثابــت و  8نفــر نيــروي متفرقــه در
زمينههــاي عمرانــي ،خدماتــي ،فرهنگــي ،فنــي
مهندســي و کشــاورزي فعاليــت دارنــد و بــا
فعاليتهــاي گســتردهاي کــه داشــتهاند بــه
عنوان تعاوني برتر استاني معرفي شده است.
شــرکت تعاونــي دهيــاران تالشــگر گلتپــه جــز
تعاونيهــاي جديــد التأســيس اســت کــه همــه
اعضــاي آن و دهيــاران بخــش ســهامدار ايــن
تعاونــي هســتند و علــت موفقيــت ايــن تعاونــي
تعامــل بيــن هيــاران و اعضــاي هيــأت مديــره

اســت.
مديــر تعاونــي دهيــاران گلتپــه ضمن برشــمردن
اهــداف ايــن تعاونــي گفــت :مهمتريــن هــدف
هيــأت مديــره تعاونــي توانمندســازي دهياريهــا
و تــاش بــراي ايجــاد اشــتغال مولــد و پايــدار در
روســتاها دانســت.
اســفندياري در گفتگــو بــا همدانپيــام ،اجــراي
توانمندســازي دهياران،ايجــاد اشــتغال ،اســتفاده
بهينــه از اعتبــارات ،مشــاوره فنــي ،اســتفاده از
مشــارکتهاي اقتصــادي ،ســرمايهگذاري در
فعاليتهــاي توليــدي را از جملــه اهــداف تعاونــي
دانســت .وي توســعه فعاليتهــاي ايــن تعاونــي

بــه منظــور افزايــش در آمــد و ارتقــاء ســطح
معيشــت ،بهداشــت و رفــاه روســتاييان همچنيــن
تقويــت بنيــه اقتصــادي دهيــاران و اهالــي هــر
روســتا را مهــم دانســت.
اســفندياري در ادامــه تصريــح کــرد :ضمــن
اينکــه  4نفــر نيــروي ثابــت و  80نفــر بــه صــورت
متفرقــه در ايــن تعاونــي فعالنــد و طــي ســالهاي
اخيــر نيــز نيروهــاي ســابق ايــن تعاونــي بــا
فعاليتهــاي گســتردهاي کــه داشــتهاند باعــث
شــدهاند ايــن تعاونــي رتبــه اول در شهرســتان را
بــه دســت آورد و امســال هــم بــه عنــوان تعاونــي
برتــر اســتان معرفــي شــده اســت.

واحدينسب افتخاراتي همچون عضو انجمن بانوان
كارآفرين كشور ،عضو انجمن تعاوني تعاونگران كشور
ت  2ماه عضو افتخاري در شرکت
و در حال حاضر مد 
داروهاي گياهي (نانو پرنوس سانیار) سایها آلمان زير
نظر پرفسور پرويز نوري و  6سال جهادگر از اطراف
استان همدان هستند .واحدي نسب اولين شركت
تعاوني را خود را با تالش و كوشش شبانهروزي و با
سرمايه اوليه سازمان بهزيستي بهار ( 17ميليون و 500
هزارتومان) داير نموده و بزرگترين افتخارش رضايت
شغلي با توکل به خدا و اشتغالزايي بانوان استان
ميداند.
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تغییرات بزرگ در فروشگاه فرهنگیان همدان

مدیرعامل:امســال هم بر سکوی اول ایستادیم
درسراسرکشــور فروشــگاه فرهنگیان همــدان تنها
فروشگاهی اســت که بابت اقساطی شدن هیچ بهره ای روی
اجناس نمی کشــد.این فروشگاه با سه شــعبه تمام اجناس
خوراکی،بهداشتی و لوازم خانگی خود رابه صورت اقساطی زیر
قیمت نقد منصف بازار وبدون بهره بابت اقساطی شدن ارائه می
کند و در حال حاضــر آماده ارائه خدمات به اعضای فرهنگی
خود در سراسر استان همدان می باشد .
میر عامل فروشگاه فرهنگیان همدان گفت:تا قبل از تغییرات و
به روی آمدن هیئت مدیره جدید بابت اقساطی شدن مبلغی
روی قیمت اصلی اجناس کشــیده می شد و اجناس از مارک
های متفرقه بود امااززمانی که مدیریت و هیئت مدیره فروشگاه
فرهنگیان همدان تغییر کرده تمام خدمات آن نیز با تغییرات
بزرگی مواجه شده است.به طوری که تمام اجناس و خدمات
مورد نیاز فرهنگیان در طول ســال زیــر قیمت نقدی بازاربه
صورت اقساطی بدون اینکه هیچ بهره ای روی اجناس کشیده
شود،عرضه می شود.حتی طال و جواهرات نیز در این فروشگاه
به قیمت نقد اقساط 5ماهه بدون پیش قسط و بدون بهره بابت
اقساطی شدن عرضه می شود.
رضا یوســف ونــد افزود:فروشــگاه فرهنگیان همــدان تنها
فروشگاهی اســت که اعالم کرده تمام اجناس پس از فروش
پس گرفته می شود.تمام اجناس این فروشگاه دارای ضمانت و
گارانتی بوده و از برندهای معروف و کاالهای به روز می باشد.
وی بیان کرد:این فروشگاه تنها فروشگاه غرب کشور است که
تمام اجناس آن دارای عالمت اســتاندارد بوده واز تاریخ تولید
وانقضای باال و کیفیت عالی برخوردار است ،یعنی هیچ جنسی
بدون ضمانت و گارانتی دیده نمی شود.به گفته یوسف وند،یکی
دیگر از مزایای این فروشگاه تنوع اجناس آن است به نحوی که
به طور مثال  73نوع شامپو درآن عرضه می شود.
مدیــر عامل فروشــگاه فرهنگیان همدان ادامــه داد:در این
فروشــگاه ســعی کرده ایم کاالها با برندهای معروف بیاوریم
تاهمکاران فرهنگی برای تهیه مایحتاج خود به فروشگاه های
دیگر مراجعه نکنند درعین حال توجهمان به عرضه کاالهای
تولید داخل با اولویت اساسی و سپس استان های همجواراست
و حدود 90درصد مواد غذایی که در شعب این فروشگاه عرضه
می شود ایرانی هستند قیمت لوازم التحریر که دراین فروشگاه
عرضه می شــود فوق العاده است فرهنگیان با کارت تخفیف

نقدی می توانند اجناســی راکه نمی خواهند اقساطی کنند
از5تا50درصد تخفیف بهره مند شوند.
یوســف ونــد افزود:بازدید رایــگان خودرو،تعمیــر و فروش
قطعات یدکی خودرو،کارواش،خدمات آرایشگاهی،عکاســی و
فیلمبرداری مجالس،بلیت سینما و استخر و دندانپزشکی،چشم
پزشکی،شــهربازی و...از جمله خدماتی اســت که فروشگاه
فرهنگیان انجام مــی دهد.مدیر عامل فروشــگاه فرهنگیان
همدان گفت:قیمت تمام کاالها و خدمات درهر 3شعبه یکسان
عرضه می شود وسعی کرده ایم کاالهایی با برندهای معروف
به این فروشگاه بیاوریم تا همکاران فرهنگی سراسراستان برای
تهیه برخی کاال و خدمات به فروشگاه های دیگر مراجعه نکنند.
خدماتی که در فروشگاه فرهنگیان همدان ارائه می شود :
گوشــه ای از خدمــات ارائه شــده توســط این فروشــگاه
عبارتند از :فروش انواع مواد غذایی،خوراکی بهداشــتی،لوازم
خانگی،هود،ســینگ،انواع تلویزیــون وال ای دی وانــواع
میزتلویزیون،پکیج،رادیاتور،گوشــی موبایل،تبلت،لــپ تاپ
،کامپیوتر،لــوازم التحریر،طــا وجواهرات،فرش،پتو،انــواع
ماشــین لباسشــویی وظرفشــویی،انواع ســنگ نمــای
ســاختمان وآجرنسوز،انواع کاشی وســرامیک ،انواع روشویی
وکابینت،مبلمان منزل وراحتی،انواع چرخ خیاطی،دوچرخه و
وسایل ورزشی،انواع پارکت،کفپوش لمینت،دیوارپوش،سقف

کاذب،تزیینــات ســاختمان،انجام کارهای بنایی وســاخت
وســاز،پذیرایی مجالس ومیهمانــی ها،آرایشــگاه زنانه،انواع
دزدگیر،ضبــط وپخش ماشــین وتزیینــات خودرو،آموزش
رانندگی،انــواع کالس های آموزش موســیقی،خطاطی،انواع
لوستر،انواع لباس های مجلسی ،انواع تورهای مسافرتی داخلی
وخارجی،اسکان دربهترین هتل های شهرهمراه با بلیت هواپیما
یا قطار،خدمات دندانپزشکی،چشم پزشکی،انواع بیمه خودرو
وبیمه عمر،انــواع عینک های طبی وآفتابی،انواع الســتیک
ماشین،انواع صنایع چوبی وسیسمونی کودک که تمام اجناس
فوق به صورت اقساطی به قیمت نقد منصف بازار وبدون بهره
بابت اقساطی شدن عرضه می شود .قیمت مناسب فرهنگیان
همدان ،کیفیت باال فرهنگیان همدان ،تنوع اجناس فرهنگیان
همدان ،اجناس با ضمانت فرهنگیان همدان ،اقساط بدون سود
فرهنگیان همدان ،زیور آالت اقســاطی بدون سود فرهنگیان
همداان ،خرید آسان فرهنگیان همدان ،پرداخت سود به خرید
فرهنگیان همدان،کمپین ماشین فرهنگیان همدان،خدمات
سراسر استان فرهنگیان همدان ،تعاونی برتر امسال فرهنگیان
همدان ،موبایل و لپ تاپ فرهنگیان همدان،احساس استاندارد
فرهنگیــان همــدان ،اجناس برنــد روز فرهنگیــان همدان
،اهدای جوایز فرهنگیــان همدان،پس گرفتن اجناس پس از
فروش فروشگاه فرهنگیان همدان،تزئینات ماشین فرهنگیان

همدان،همه چیز در یکجا فرهنگیان همدان.
فروشگاه فرهنگیان همدان با 3شعبه و مدیر عاملی رضا یوسف
وند و هیئت مدیره و بازرســان جدید خدمات را در سرتاســر
استان گسترده کرده اســت.رضا یوسف وند پیش ازاین مدیر
عامل فروشگاه فرهنگیان مالیر بوده و7سال متوالی به عنوان
مدیر عامل برتر کشوری معرفی شدومدت 2سال است که به
همــدان آمده و با تالش های شــبانه روزی خود با همکاری
هیئــت مدیره و بازرســان پرتالش عالوه بر اینکه فروشــگاه
فرهنگیان همدان را متحول کرده،آن را به مرز برتری رسانده
و فروشگاه فرهنگیان همدان را دراین 2سال بر سکوی برتری
نشانده ودو برگ لوح زرین را برای فروشگاه فرهنگیان همدان
رقم زده است .یوسف وند افزود:که خوشبختانه بعلت خدمات
خوبــی که طی این 2ســال به فرهنگیان عزیز داده شــده با
استقبال شــدید اعضاء جهت سهام دار شدن مواجه شده ایم
به نحوی که طی این دوســال حدود چهار هزار نفر به تعداد
سهام داران افزوده شده که این بهترین نحوه ایجاد انگیزه جهت
مشارکت فرهنگیان در سهام دار شدن می باشد.
فروشگاه فرهنگیان همدان دارای 3شعبه است:
شعبه:1میدان امام ،اول خیابان بوعلی محوطه سرپل یخچال
شعبه:2خیابان صدف،پشت اداره آگاهی سابق
شعبه:3شهرک فرهنگیان ،نبش میدان معلم

مدیرعامل مسکن مهر پایگاه نوژه:

تقويت تعاوني ها ما را از
بحران اقتصادي نجات می دهد

از سال  89تا سال  156 ،92واحد مسکوني در قالب مسکن مهر توسط
شرکت تعاوني مسکن مهر پايگاه نوژه احداث و به اعضا واگذار شد.
مديرعامل شرکت تعاوني مسکن مهر پايگاه نوژه در توضيح عملکرد اين تعاوني
پس از برتر شــدن در سال جاري ،گفت 2 :پروژه  36واحدي ديگر نيز توسط

اين تعاوني در دســت ساخت است .اما متأســفانه حدود  6ماه درگير دريافت
وام بوديم که با مســاعدت اداره تعاون و مسکن و شهرسازي وام الزم دريافت
و توانســتيم طبق زمانبندي اين پروژهها را هم با حضور معاون وزير در هفته
دولت سال  94واگذار کنيم.
نجف علي بيگدلي ،تعاوني مســکن مهر پايگاه نوژه را از تعاونيهاي پاسخگو
دانست و گفت :خوشبختانه در خصوص انجام پروژهها با شفافيت الزم و کارکرد
باال توانستيم به اهداف مورد نظر برسيم.
وي در مــورد اهميت تعاونيها گفت :اگر بخش تعاون در جامعه مورد حمايت
قرار بگيرد با جمعآوري سرمايههاي اندک اعضا ميتوان گامهاي بزرگي در راه
بهبود وضعيت اقتصادي کشور برداشت.
مديرعامل شرکت تعاوني مسکن مهر پايگاه نوژه تعاون را پشتوانه دولت و مردم
دانست و خاطرنشان کرد :انتظار ميرود مسئوالن و دولتمردان با حمايتهاي
خود بخش تعاون را تقويت کنند که عالوه بر ايجاد شــغل ،انگيزه کارآفريني
براي افراد جامعه افزاي خواهد يافت.
وي ادامه داد :اين پروژه به طور مستقيم براي  16نفر به طور غيرمستقيم براي
 100نفر کارآفريني داشته است.
بيگدلي با اشاره به شــرايط بحراني بخش مسکن گفت :با وجود رکود در اين
بخش هم آورده اعضا و هم تسهيالت بانک را مديريت کردهايم.
وي در ادامه اظهار داشــت :برخود الزم ميدانم از تمامي مســئوالن و مديران

دســتگاههاي دولتي چون اداره کل تعاون ،اداره مسکن و شهرسازي ،معاونت
محترم بانک مســکن تقدير نمايم .همچنين از آقايان دکتر امير احمدي يکتا،
بهرام خسروي ،روحا ...روشني و اعضاي هيأت مديره آقاي علي صدري بازرس
شرکت نهايت تشکر و قدرداني را دارم.
بيگدلي افزود :افتخار برتر شــدن شرکت تعاوني مسکن پايگاه نوژه در همدان
مديون زحمات و حمايت اين عزيزان است.
مديرعامــل شــرکت تعاونــي مســکن مهــر پايــگاه نــوژه در پايــان ســخنانش
گفــت :احســاس نيــاز بــه مســکن و ســرپناه پــس از نيــاز بــه آب و غــذا و
هــوا از مهمتريــن نيازهــاي انســاني اســت ،لــذا داشــتن مســکن افــراد را از
نظــر روحــي و فکــري و حتــي جســمي بــا آســايش همــراه ميســازد و بــا
فعاليــت در ايــن زمينــه و اســتمرار ســاخت مســکن بــراي اقشــار جامعــه
اميدواريــم شــاهد رشــد و درخشــش تعاونيهــا در عرصههــاي مختلــف بــه
ويــژه مســکندار کــردن تمامــي افــراد باشــيم.
شــرکت تعاوني مســکن مهر پايگاه نوژه همدان در سال  87به منظور تأمين
مسکن نيروهاي مسلح اين پايگاه تأسيس شد.
اين شــرکت پس از اخذ مجوزهاي الزم زمين مورد نياز را براي ساخت 144
واحد مسکوني خريداري کرد تا پس از اتمام  12واحد ديگر به آن بيفزايد.
مقدمه کار در ســال  89زده شد و جمعاً  156واحد مسکوني در قالب مسکن
مهر احداث و در سال  1392به اعضا تحويل شد.
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