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نير احمدي  "
ــي  ــره تعاون ــأت مدي ــس هي ــل و ريي ــر عام مدي
ــنواره  ــي" در جش ــاون و کارآفرين ــعه و تع ــاد توس "بني
ــاون  ــور مع ــا حض ــه ب ــر ک ــاي برت ــل از تعاوني ه تجلي
ــرم  ــاه اجتماعــی و اســتاندار محت ــاون،کار و رف ــر تع وزي
برگــزار شــد پيشــنهاد داد، همــدان بــه عنــوان "تعــاون 

شهر دانش بنيان ايران "ناميده شود. 
ــاور  ــدار و ب توســعه تفکــر کارآفريني،ايجــاد اشــتغال پاي
ــی  ــه اشــتغال در بســتر شــرکتهای تعاون ــه ک ــن نکت اي
ــگامي در  ــت. پيش ــی اس ــای کارآفرين ــن راهه از بهتري

ايجــاد توســعه محصــوالت، خدمــات و فرآيندهــاي 
ــاي کالن  ــي در برنامه ه ــش آفرين ــا نق ــد و نهايت جدي
ــاون  ــعه تع ــای توس ــاد بنياده ــداف ايج ــادي از اه اقتص
ميباشــد. از ايــن رو تــالش بــراي زمينه ســازي در جهــت 
ــاي  ــي از اولويت ه ــا يک ــي در تعاوني ه ــعه کارآفرين توس
برنامه هــاي توســعه بخــش تعــاون بــه حســاب مي آيــد. 
اســتان همــدان بــه علــت دارا بــودن  تعاوني هــاي 
از  ســاخت هايي  زيــر  و  تعاونــي(   54( دانش بنيــان 
ــارک  ــد، پ ــز رش ــاوري، مراک ــات فن ــز خدم ــه مرک جمل
ــا پيشــنهاد  ــراد توانمنــد و نخبــه ب ــاوري و اف ــم و فن عل
و حمايــت مديــر کل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــي 
ــن،  ــان کارآفري اســتان و ســازمان متبــوع و همــت جوان
متخصــص و صاحــب ايــده در ســال 1396 تعاونــي 

"بنيــاد توســعه تعــاون و کارآفرينــي" را بنــا نهادنــد. کــه 
بــا تــالش شــبانه روزي اعضــاي بنيــاد بــه فاصله يکســال 
ــه عنــوان  ــر اســتاني 97 ب در جشــنواره تعاوني هــاي برت
ــاه  ــاون و رف ــه کار، تع ــر و از طــرف وزارتخان ــي برت تعاون

ــد.  ــتان انتخــاب ش ــاون در اس ــفير تع ــي س اجتماع
در هميــن راســتا طــي گفت وگــو بــا مديرعامــل و هيــأت 
ــاون و کارآفرينــی همــدان در  ــاد توســعه تع ــره بني مدي
خصــوص اهــداف و شــکل گيري 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 بنگاه هــاي اقتصادي 

ــي مي باشــد.  ــب تعاون در قال
ــاد و  ــفه ايج ــزود: فلس ــه اف ــاد در ادام ــل بني مديرعام
ــوده  ــاون ب ــه تع ــاي وزارتخان ــاد از اولويت ه ــاء بني احي
ــتان  ــق اس ــرکت موف ــکل از 11 ش ــاد متش ــت. بني اس
ــد  ــت مي کنن ــف فعالي ــاي مختل ــه در زمينه ه ــت ک اس
کــه شــامل حوزه هــاي فنــي، اقتصــادي و مشــاوره 

)F.S(،صنعتی،بازرگانــی و دانــش بنيــان مي باشــد. 
وي اظهــار داشــت: اســتان همــدان بــه جهــت داشــتن 
ــد در ســطح کشــور،فرصت ها و  ــه و توانمن ــان نخب جوان
پتانســيل  ســرمايه گذاري بــی نظيــری را در حــوزه ايجاد 

صنايــع بــزرگ دانــش بنيــان فراهــم نمــوده اســت.  
مديرعامــل بنيــاد در خصــوص اهــداف و اقدامــات 
شــرکت چنيــن عنــوان نمــود: طراحي،مهندســي و 
ــراه مشــارکت و کمــک  ــه هم توســعه ســرمايه گذاري ب
ــعه  ــد ،توس ــاي اقتصــادي جدي ــه شــکل گيري بنگاه ه ب
بنگاه هــاي موجــود بــا همــکاري برندهــاي معتبــر داخلي 
و خارجي و تســهيل دسترســي کارجويان و کارآفرينان از 
طريــق ارائــه مشــاوره هاي حقوقــي، اجرايــي، عملياتــي، 
ــار  ــرمايه گذاري و... در کن ــي، س ــروش، مال ــي، ف بازارياب
ــي  ــي و خارج ــغلي داخل ــاي ش ــايي فرصت ه آن شناس
جهــت کمــک بــه تهيــه و ايجــاد بانک هــاي اطالعاتــي 
ــارت  ــاني و تج ــبکه هاي اطالع رس ــگاه  و ش ــاد پاي و ايج
ــاي  ــات و پژوهش ه ــز مطالع ــاد مرک ــک و ايج الکتروني
شــده  توليــدي  محصــوالت  اقتصــادي  طرح هــاي 

مي باشــد. 
مديرعامــل بنيــاد گفــت: ويژگي هــاي منحصــر بــه 
فــرد کــه منجــر بــه برتــر شــدن و موفقيت هــاي 
ــر  ــي نظي ــد انجــام خدمات ــاون مي باش کســب شــده تع
ــزاري  ــگ، برگ ــروش و برندين ــمينارهاي ف ــزاري س برگ
همايش هايــي در حــوزه آمــوزش تعاوني هــا طبــق 
ــازي  ــراي توانمندس ــه ب ــورت گرفت ــنجي هاي ص نيازس
ــش  ــاي دان ــد در حوزه ه ــي و تولي ــان و طراح کارآفرين
بنيــان مي باشــد. همچنيــن ،انجــام طــرح روســتا تعــاون 
ــود و  ــا موج ــدي تعاوني ه ــت بن ــايي و اولوي ــا شناس ب

ــت.  ــوده اس ــد ب ــاي جدي ــاد تعاوني ه ايج
مديرعامــل بنيــاد تصريــح نمــود. در رابطه با اشــتغالزايي 
ــد  ــکيل دهن ــه و تش ــر مجموع ــرکت زي ــي 11 ش تمام
بنيــاد داراي پرســنل فعــال و متخصــص در زمينــه کاري 

خــود بــوده و برندهــاي شــناخته شــده ای هســتند.

همدان فریني  آ ر کا و  تعاون  و  توســعه  د  بنیا
شد  ستان   ا تعاون   سفیر   

ــاد  ــي "بني ــره تعاون ــأت مدي ــس هي ــل و ريي ــر عام مدي
توســعه و تعــاون و کارآفرينــي در جشــنواره تجليــل 
از تعاوني هــاي برتــر کــه بــا حضــور معــاون وزيــر 
محتــرم  اســتاندار  و  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون،کار 
ــوان ــه عن  همــدان برگــزار شــد پيشــنهاد داد : همــدان ب
ــده شــود ــران " نامي ــان اي ــش بني ــهر دان ــاون ش  "تع
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شهناز کرمي  "
شــرکت داروســازی فاران شــيمی در ســال 1381 
ــی تاســيس  ــه داروي ــواد اولي ــا هــدف توليــد دارو و م ب
شــد. ايــن شــرکت درســال 1386 بــه گــروه صنعتــی 
گلرنــگ پيوســت و هــم اکنــون يکــی از واحدهــای زيــر 
ــه  ــگ ب ــی گلرن ــذاری داروي ــرمايه گ ــه ی س مجموع
ــيمياز  ــاران ش ــازی ف ــرکت داروس ــی رود. ش ــمار م ش
ــا  ــه تنه ــه ن ــت ک ــرکت هايی اس ــدود ش ــه مع جمل
توليدکننــده فرآورده هــای دارويــی آمــاده مصــرف 
)FDF( می باشــد بلکــه در توليــد مــواد اوليــه دارويــی 

)API( نيز به طور گسترده  فعاليت ميکند.
ــاران  ــازی ف ــت شرکت داروس ــه فعالي ــن زمين مهمتري

شــيمی بــه قــرار زيــر اســت:
1- فرآورده های دارويی تحت کنترل،

تنفســی  سيســتم  درمانــی  گــروه  داروهــای   -2
و  )بوســنتان(  فارانتــان  داروی  جملــه  عروقيــاز  و 

رزوواســتاتين
و  فاروکســی  داروی  جملــه  از  دردهــا  ضــد   -3

کدئيــن اســتامينوفن 
4- داروهــای بيمــاری هــای کليــوی از جملــه محلــول 

همودياليــز اســيدی نــوع 2
محصول  يک  با  تنها  سال 1390  در  شيمی  فاران 
نظام  به  رسانی  خدمت  مشغول  پرسنل  نفر   17 و 
اکنون  هم  خداوند  ياری  با  اما  بود،  کشور  سالمت 
 14 پرسنل  نفر   250 حدود  تالش  با  شرکت  اين 
محصول دارويی آماده مصرف و به همين تعداد ماده 
اوليه دارويی را در سبد محصوالت خود دارد. اين در 
حالی است که پيش بينی می شود، تعداد محصوالت 
شرکت داروسازی فاران شيمی تا انتهای سال جاری 

به بيش از 20 قلم دارو برسد.

دســتاوردهاي شــرکت فــاران شــيمي آن هــم در 
مدتزمــان نســبتاً کوتاهــي حاصــل تاکيــد بــر اهميــت 
ــن  ــت اي بخــش تحقيــق و توســعه و همچنيــن حماي
شــرکت از فعاليت هــاي  دانــش بنيــان و نيــز مشــارکت 

ــوده اســت.  ــي کشــور ب ــاي بوم در پژوهــش ه
عالوه بر فعاليت در بازارهای داخلی، محصوالت فاران 
نيز به خود  را  بازارهای جهانی  توانسته اند نظر  شيمی 
جلب نمايند به نحوی که ميانگين صادرات محصوالت 
فاران شيمی در 3 سال گذشته به نزديک 1 ميليون دالر 

در سال می رسد. 

زی  روسا ا د واحد  شیمی  ن  ا ر فا
بـومی نش  دا بـــر  مثبتی 
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بانــوان کارآفريــن و  از  زيبــا عليــزاده يکــی 
تعاونگــر شــهر بهــار و متولــد ســال 58 اســت کــه در 

رشته قاليبافی فعاليت دارد. 
بــه گــزارش همدان پيــام، بــه بهانــه برتــر شــدن 
ــزاده،  ــا علي ــا زيب ــی ب ــه گفتگوي ــي ايلم شــرکت تعاون

ــتيم. ــاري داش ــه به ــر نمون ــوی توانگ ــن بان اي
ــار هســتم و  ــل و ســاکن شــهر به ــت: اه ــزاده گف علي
ــگاه  ــرش در دانش ــته ف ــجوی رش ــون دانش ــم اکن ه
علمــی کاربــردی بــوده و پشــتيبان 25 نفــر از بافنــده 
هــای فــرش درشــهر بهــار و بخــش مرکــزی هســتم.
ــرکت  ــک ش ــال 94 ي ــاه س ــان م ــه داد: از آب وی ادام
تعاونــی بــا نــام تــارو پــود و ايلمــه در زمينــه فرشــبافی 
تاســيس کــردم کــه هــم اکنــون ايــن شــرکت در محل 

اداره فنــی حرفــه ای شهرســتان بهــار واقــع اســت.

 زنــان بــی سرپرســت و بــد سرپرســت را بــه 
ــه ایم کار گرفت

عليــزاده ادامــه داد: بيشــتر ســعی کــرده ايــم در ايــن 
ــه  ــد سرپرســت را ب ــی سرپرســت و ب ــان ب ــی زن تعاون
ــوده هايشــان  ــرای خان ــی ب ــا کمــک حال ــم ت کار گيري
باشــيم بــه گونــه ای کــه طــرح و نقشــه در اختيارشــان 
ــه  ــان کارشــان را ب ــت ، خودم ــس از باف ــرار داده و پ ق

فــروش مــی رســانيم.
ــه  ــش ب ــورد عالقمندي ــن در م ــوی کارآفري ــن بان اي
کار فــرش گفــت: مــن در ابتــدا بــه فرشــبافی عالقــه 
ــم  ــردم. اطرافيان ــی ک ــی کار م ــودم و تجرب ــد ب من
ــد  ــن کار ديدن ــن را در اي ــتعداد م ــه و اس ــه عالق ک

ــه ای را  ــی حرف ــای فن پيشــنهاد شــرکت در دوره ه
بــه مــن دادنــد. بــرای پيگيــری و آمــوزش بيشــتر بــه 
فنــی حرفــه ای مراجعــه کــردم و دوره هــای مختلــف 
را ســپری کــردم حتــی دوره هــای گليــم بافــی و گبه 
ــه کار طراحــی نقشــه  را هــم طــی کــردم و حتــی ب
ــر ســر دار  ــودم و خــودم نقشــه را ب هــم عالقمنــد ب
ــس از  ــردم . پ ــی ک ــاده م ــرش پي ــه روی ف ــی ب قال
گذرانــدن دوره هــای مختلــف در آزمــون هــا شــرکت 
ــوزش  ــی، آم ــوان مرب ــه عن ــون ب ــم اکن ــردم و ه ک
ــی  ــای مختلف ــده دارم و دوره ه ــان را برعه هنرجوي
در مــدارس بهــار و شــهر اللجيــن برگــزار مــی کنــم.

در اداره کار بــه من پيشــنهاد تشــکيل شــرکت 
ــی دادند تعاون

ــی  ــرکت تعاون ــکيل ش ــوه تش ــورد نح ــزاده در م علي
ــه  ــه اداره کار مراجع ــن در ســال 94 ب ــت: م خــود گف
کــردم و گفتــم کــه مجموعــه ای از قاليبافــان هســتيم 
کــه مــی خواهيــم بــه طــور رســمی فعاليــت کنيــم. در 
ــه مــن داده شــد و  آنجــا پيشــنهاد تشــکيل تعاونــی ب
بــا انجــام کارهــای قانونــی شــرکت تعاونــی مــا شــکل 

گرفــت.
ـــرکت  ـــر در ش ـــون 200 نف ـــم اکن ـــه داد: ه وی ادام
ـــا از  ـــه تنه ـــتند . ن ـــه کار هس ـــغول ب ـــا مش ـــی م تعاون
ـــراغ  ـــه س ـــم ب ـــراف ه ـــتاهای اط ـــه از روس ـــار بلک به
مـــا مـــی آينـــد و از مـــا کمـــک مـــی گيرنـــد. دو 
ــه  ــم کـ ــه داريـ ــه ای در مجموعـ ــناس حرفـ کارشـ
ـــا  ـــد و ب ـــی کنن ـــا کار م ـــا م ـــی ب ـــور تخصص ـــه ط ب
افتخـــار مـــی توانـــم بگويـــم کـــه از نظـــر عيـــب 
يابـــی ديگـــر احتياجـــی بـــه مراجعـــه بـــه مرکـــز 
اســـتان نداريـــم و تمـــام کارهـــای فـــرش از صفـــر 
ـــه  ـــم. از تهي ـــی دهي ـــام م ـــان انج ـــد را خودم ـــا ص ت
پشـــم و رنگـــرزی گرفتـــه تـــا طراحـــی نقشـــه و 
چلـــه کشـــی و حتـــی فـــروش را هـــم خودمـــان 
ـــور  ـــه کش ـــادرات ب ـــی ص ـــم و حت ـــی دهي ـــام م انج
ـــه  ـــت: ب ـــه گف ـــزاده در ادام ـــم. علي ـــم داري ـــيه ه روس
ـــه  ـــه را گرفت ـــخ و نقش ـــمی ن ـــی رس ـــی نمايندگ تازگ
ــزد و  ــيراز، يـ ــرش شـ ــای فـ ــگاه هـ ام و در نمايشـ
ــه  ــر بـ ــفر آخـ ــرده ام و در سـ ــرکت کـ ــران شـ تهـ
ـــادرات  ـــه ص ـــردی ک ـــا ف ـــران ب ـــرش ته ـــگاه ف نمايش
فـــرش بـــه کشـــور چيـــن را انجـــام مـــی دهـــد 
آشـــنا شـــده و در حـــال رايزنـــی بـــرای صـــادرات 

فـــرش بـــه کشـــور چيـــن هســـتم.

 تحت حمایت هيچ ارگانی نيستيم
ايــن بانــوی فعــال در خصــوص ميــزان هزينــه کــردش 
ــت:  ــد آن گف ــزان درآم ــی و مي ــرکت تعاون ــرای ش ب
زمانــی کــه بــه عنــوان پشــتيبان فــرش انتخــاب شــدم 
ــه مــن تعلــق  ــا ســود 4 درصــد ب و وام 50 ميليونــی ب
ــرکت  ــان از آن را در ش ــون توم ــه 25 ميلي ــت ک گرف
تعاونــی ســرمايه گــذاری کــردم و ســه و نيــم ميليــون 
ــم در  ــر همکاران ــهام ديگ ــورت س ــه ص ــم ب ــان ه توم
شــرکت ســهيم شــدند و خوشــبختانه تاکنــون تحــت 
ــم  ــی ه ــم و تعاون ــوده اي ــی نب ــچ ارگان ــت هي حماي
ــه  ــوز ب ــه اســت و هن ــام المنفع ــه صــورت ع ــون ب اکن

ــم. ــل نرســيده اي ســوددهی کام
ــداد  ــی و تع ــون 27دار قال ــم اکن ــه داد: ه وی ادام
16 فــرش آمــاده فــروش داريــم و هــر کســی کــه 
بخواهــد وارد کار شــود بــه راحتــی در منــزل مــی 
ــه  ــه اولي ــا هزين ــد و ب ــام ده ــد کارش را انج توان
ــاه مــی  500 هــزار تومــان بعــد از گذشــت ســه م
ــا  ــد و م ــت کنن ــان برداش ــون توم ــد دو ميلي توان
خودمــان کار فــروش قالــی هــا را انجــام مــی 
ــه  ــون ب ــم اکن ــه ه ــرادی ک ــی از اف ــم و خيل دهي
ايــن کار مشــغولند قبــل از اينکــه کارشــان پاييــن 

ــد. ــدی را ميگيرن ــفارش کار بع ــد س بياي
گفتنــی اســت کــه شــرکت تعاونــی تــار پــود و ايلمــه 
در ســال 97 بــه عنــوان تعاونــی برتــر اســتان در زمينــه 

فــرش دســت بافــت معرفــی شــده اســت.

ری  بها نوی  با
شد ستان   ا نمونــه  ونگر  تعــــا
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کارآفرين  و  هنرمند  بانوي  سرخوشيان  گيتي 
شهرستان کبودراهنگ و همدان در رشته هاي صنايع دستي 

از جمله سرمه دوزي ) رودوزي هاي الحاقي( مي باشد. 
وي به عنوان تعاونگر نمونه استان و کارآفرين اداره فني 

و حرفه اي در سال 97 انتخاب شد.
به گزارش همدان پيام به مناسبت جشنواره تعاوني هاي 

برتر استان با اين بانوي هنرمند گفتگويي داشتيم. 
سرخوشيان گفت: اهل و ساکن همدان  هستم و مدت 
20 سال است که در کارهاي  هنری سابقه دارم و با هنر 
زندگي مي کنم. کار سرمه دوزي را به طور خودکار شروع 

کردم و در حال حاضر با استان يزد همکاري مي کنم.
وي در ادامه افزود: در نمايشگاه هاي بين المللي صنايع 
دستي طي سال 78 در اراک و سال88 نيز در شهرهای 
سال  هشت  و  کرده   شرکت  .کيش  اصفهان   . همدان 
دارم  حضور  همدان  بين المللي  نمايشگاه  در  متوالي 
سليمانه،  در  کشور  از  خارج  نمايشگاه هاي  همچنين 
افتخارات  و  کرده  نيز شرکت  دبي  و  ترکيه  ارمنستان، 

زيادي کسب نمودم.
سرخوشيان بيان نمود: هدف از تشکيل تعاوني ارتقاي 
معرفي  جهان،  و  ايران  در  ايران  دستی  صنايع  جايگاه 
پارچه هاي قديمي ترمه و ترمه هاي سرمه دوزي ها در روي 
انواع پارچه ها، معرفي دوخت رودوزي هاي سنتي ايران در 
بازارهاي 

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

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

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

مشتريان از حسنات اين تعاونی مي باشد.

ــال  ــد« در سـ ــون داران نهاونـ ــي کاميـ »تعاونـ
ـــه کار خـــود  ـــال اولي ـــارد ري ـــغ 11 ميلي ـــا مبل 1373 ب
تعاونـــي  تشـــکيل  از  هـــدف  کـــرد  آغـــاز  را 
ـــردن  ـــم ک ـــتغالزايي و فراه ـــد اش ـــون داران نهاون کامي
ـــه راننـــدگان ايـــن قشـــر  ـــات رفاهـــي و خدمـــت ب امکان
ـــه  ـــر چ ـــت گ ـــوده اس ـــه ب ـــوم جامع ـــش و مظل زحمتک
ـــا  ـــوده ام ـــر راه ب ـــر س ـــادي ب ـــع زي ـــکالت و موان مش
توانســـته ايم بـــا کمتريـــن منابـــع و امکانـــات تنهـــا 
ـــداف  ـــمتي از اه ـــه قس ـــا ب ـــخصي اعض ـــرمايه ش ـــا س ب
خـــود کـــه شـــامل اشـــتغالزايي و خدمـــات بـــوده 
رســـيم. در حـــال حاضـــر بالـــغ بـــر 65 نفـــر 

اشتغالزايي مستقيم و 22 نفر بيمه شده دارد.

ـــأت  ـــخصي هي ـــرمايه ش ـــا س ـــر ب ـــال اخي ـــد س در چن
ـــاي  ـــره آق ـــأت مدي ـــس هي ـــوص رئي ـــره علي الخص مدي
ـــن  ـــت. اي ـــده اس ـــا ش ـــوله بن ـــد س ـــلگي چن ـــورا... س ن
ســـوله ها بـــا مبالـــغ بســـيار اندکـــي صرفـــاً جهـــت 
اشـــتغالزايي و خدمات دهـــي بـــه راننـــدگان در 
اختيـــار افـــراد خـــارج از اعضـــا جهـــت کليـــه 
ـــکاري،  ـــکاري، تراش ـــي، صاف ـــي، مکانيک ـــات فن خدم
ـــده  ـــذارده ش ـــازي و... گ ـــري س ـــي، بات ـــض روغن تعوي

ـــت. اس
ـــه  ـــت خيرخواهان ـــزرگ و ني ـــد ب ـــه خداون ـــوکل ب ـــا ت ب
ــود و  ــداف خـ ــه اهـ ــدودي بـ ــا حـ ــته ايم تـ توانسـ
ـــه  ـــه اينک ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــم ام ـــت يابي ـــت دس موفقي

تعاونـــي مي باشـــم خواســـتار بيمـــه ارزان قيمـــت و 
ـــن  ـــوص و همچني ـــن خص ـــئوالن در اي ـــت مس حماي
ـــي هســـتيم  ـــات ماليات ـــره و تخفيف ـــم به تســـهيالت ک
کـــه بتوانيـــم در تمامـــي زمينه هـــا خدمات رســـاني 
بيشـــتري بـــه ايـــن قشـــر زحمتکـــش و پرتـــالش 

ـــيم. ـــته باش ـــه داش جامع
ـــي  ـــي عزيزان ـــر تمام ـــاون ب ـــه تع ـــيدن هفت ـــرا رس ف
کـــه بـــا ســـرمايه اي انـــدک امـــا همت هايـــي واال و 
کام هايـــي بلنـــد در راه خدمـــت و اقتصـــاد کشـــور 
تـــالش مي کننـــد تبريـــک و تهنيـــت عـــرض 

. مي کنيـــم
■ تعاوني کاميون داران نهاوند 

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

ننده ها ا ر به  خدمت  بــرای  موفق  ونی  تعا یک 

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

نه هگمتا فرینان  آ هنر وني  تعا شــرکت 
کشور یع   صنا ه  یگا جا تقاي  ر ا ندیشــه  ا ر  د  
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 1389 سال  مهرماه  از  انار  گل  تعاوني  شرکت 
زنان سرپرست  از  نفر   7 با عضويت  را  فعاليت خويش 
خانوار، تحت پوشش بهزيستي با هنر قالي بافي، فرش 
دست باف و تابلو فرش نفيس زير نظر سازمان بهزيستي 
اجتماعي  رفاه  و  تعاون  کار،  اداره  در  شرکت  ثبت  و 
فعاليت هاي چشمگير  با  که  نمود  آغاز  بهار  شهرستان 
تاکنون بيش از هزار و 280 نفر را در زمينه فرش بافي 

و تابلوفرش تحت آموزش و اشتغالزايي داشته است.
عهده دار  نسب  واحدي  کبري  را  شرکت  اين  مديريت 
همچنين  و  بهزيستي  هميار  گروه  عضو  وي  است. 
داراي  که  کارگري،  بسيج   پايگاه  استان  نمونه  فرمانده 

300 نفر عضو می باشد. واحدي نسب از 7 سالگي به 
و  مادر  نظر  زير  را  آن  تعاليم  و  عالقمند  قاليبافي  کار 
به صورت حرفه اي  از سال 75  و  عمه خويش گذراند 

قاليبافي مي کند.
اين بانوی توانمند با وجود مشکالتي همچون پرستاري 
زمان  تا  مدت 24 سال  به  جانباز  از همسر  مراقبت  و 
فرزندان  رسيدن  ثمر  به  و  تربيت  و  ايشان  شهادت 
استاني  کشوري،  برتر  عناوين  کسب  به  موفق  تاکنون 
و شهرستاني زيادي شده است، به گونه اي که امسال به 
عنوان مدير نمونه، مادر نمونه، سرپرست نمونه و تعاوني 
برتر استاني معرفي گرديد. همچنين 3 سال به عنوان 

کارآفرين برتر استانی و 4 سال نيز رتبه برتر شهرستاني 
را از آن خود نموده است.

ــار  ــي در شهرســتان به ــدازي شــرکت قاليباف ــا راه ان ب
ــه ترتيــب  خانم هــا نامــداري و ســروناز عبــد داودي ب
مربيگــري تابلــو فــرش و فرش بافــي را عهــده داشــتند. 
ــو  ــرش، تابل ــگاه ف ــون نمايش ــال 89 تاکن ــد از س واح
فــرش، گليــم و صنايــع دســتي، اســتاني و کشــوري و 
خــارج از کشــور از جملــه روســيه داشــته اســت کــه 
در ايــن کشــور از ارديبهشــت مــاه ســال 96 نمايشــگاه 
ــه داشــته و  ــه امســال ادام ــا ب ــا شــده و ت دائمــي برپ

ــردد. ــال مي گ ــوالت ارس ــات الزم و محص سفارش

بانوان  انجمن  عضو  همچون  افتخاراتي  واحدي نسب 
تعاونگران کشور  تعاوني  انجمن  کارآفرين کشور، عضو 
و در حال حاضر مدت  2  ماه عضو افتخاري در شرکت 
آلمان زير  )نانو پرنوس سانيار( سايها  داروهاي گياهي 
اطراف  از  جهادگر  سال   6 و  نوري  پرويز  پرفسور  نظر 
شرکت  اولين  نسب  واحدي  هستند.  همدان  استان 
با  و  شبانه روزي  و کوشش  تالش  با  را  را خود  تعاوني 
سرمايه اوليه سازمان بهزيستي بهار )17 ميليون و 500 
رضايت  افتخارش  بزرگترين  و  نموده  داير  هزارتومان( 
استان  بانوان  اشتغالزايي  و  خدا  به  توکل  با  شغلي 

مي داند.

شركت تعاوني گروه هميار قالي بافي گل انار استان همدان 1280 هنرجو دارد

بانـوان مشارکت  با  مـــوفق  تعاونی  یک 

پروین سليمی "
شــرکت تعاونــي دهيــاران بخــش گل تپــه بــا 
4 نفــر نيــروي ثابــت و 8 نفــر نيــروي متفرقــه در 
ــي  ــي، فن ــي، فرهنگ ــي، خدمات ــاي عمران زمينه ه
مهندســي و کشــاورزي فعاليــت دارنــد و بــا 
بــه  فعاليت هــاي گســترده اي کــه داشــته اند 

عنوان تعاوني برتر استاني معرفي شده است.
ــه جــز  ــاران تالشــگر گل تپ ــي دهي شــرکت تعاون
ــه  ــه هم ــت ک ــيس اس ــد التأس ــاي جدي تعاوني ه
اعضــاي آن و دهيــاران بخــش ســهامدار ايــن 
ــي  ــن تعاون ــت اي ــت موفقي ــي هســتند و عل تعاون
ــره  ــأت مدي ــاي هي ــاران و اعض ــن هي ــل بي تعام

اســت.
مديــر تعاونــي دهيــاران گل تپــه ضمن برشــمردن 
ــدف  ــن ه ــت: مهمتري ــي گف ــن تعاون ــداف اي اه
هيــأت مديــره تعاونــي توانمندســازي دهياري هــا 
و تــالش بــراي ايجــاد اشــتغال مولــد و پايــدار در 

روســتاها دانســت.
ــراي  ــام، اج ــا همدان پي ــو ب ــفندياري در گفتگ اس
توانمندســازي دهياران، ايجــاد اشــتغال، اســتفاده 
ــتفاده از  ــي، اس ــاوره فن ــارات، مش ــه از اعتب بهين
در  ســرمايه گذاري  اقتصــادي،  مشــارکت هاي 
فعاليت هــاي توليــدي را از جملــه اهــداف تعاونــي 
ــي  ــن تعاون ــاي اي ــعه فعاليت ه ــت. وي توس دانس

ــطح  ــاء س ــد و ارتق ــش در آم ــور افزاي ــه منظ ب
معيشــت، بهداشــت و رفــاه روســتاييان همچنيــن 
ــر  ــي ه ــاران و اهال ــادي دهي ــه اقتص ــت بني تقوي

ــم دانســت. روســتا را مه
اســفندياري در ادامــه تصريــح کــرد: ضمــن 
اينکــه 4 نفــر نيــروي ثابــت و 80 نفــر بــه صــورت 
متفرقــه در ايــن تعاونــي فعالنــد و طــي ســال هاي 
ــا  ــي ب ــن تعاون ــابق اي ــاي س ــز نيروه ــر ني اخي
ــث  ــته اند باع ــه داش ــترده اي ک ــاي گس فعاليت ه
شــده اند ايــن تعاونــي رتبــه اول در شهرســتان را 
بــه دســت آورد و امســال هــم بــه عنــوان تعاونــي 

ــي شــده اســت. ــر اســتان معرف برت

مدير تعاوني دهياران گل تپه:

گل تپه  تالشگر  دهیاران  تعاوني 
استاني شد اول 
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درسراسرکشــور فروشــگاه فرهنگيان همــدان تنها 
فروشگاهی اســت که بابت اقساطی شدن هيچ بهره ای روی 
اجناس نمی کشــد.اين فروشگاه با سه شــعبه تمام اجناس 
خوراکی،بهداشتی و لوازم خانگی خود رابه صورت اقساطی زير 
قيمت 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 .
مير عامل فروشگاه فرهنگيان همدان گفت:تا قبل از تغييرات و 
به روی آمدن هيئت مديره جديد بابت اقساطی شدن مبلغی 
روی قيمت اصلی اجناس کشــيده می شد و اجناس از مارک 
های متفرقه بود امااززمانی که مديريت و هيئت مديره فروشگاه 
فرهنگيان همدان تغيير کرده تمام خدمات آن نيز با تغييرات 
بزرگی مواجه شده است.به طوری که تمام اجناس و خدمات 
مورد نياز فرهنگيان در طول ســال زيــر قيمت نقدی بازاربه 
صورت اقساطی بدون اينکه هيچ بهره ای روی اجناس کشيده 
شود،عرضه می شود.حتی طال و جواهرات نيز در اين فروشگاه 
به قيمت نقد اقساط 5ماهه بدون پيش قسط و بدون بهره بابت 

اقساطی شدن عرضه می شود.
رضا يوســف ونــد افزود:فروشــگاه فرهنگيان همــدان تنها 
فروشگاهی اســت که اعالم کرده تمام اجناس  پس از فروش 
پس گرفته می شود.تمام اجناس اين فروشگاه دارای ضمانت و 
گارانتی بوده و از برندهای معروف و کاالهای به روز می باشد. 
وی بيان کرد:اين فروشگاه تنها  فروشگاه غرب کشور است که 
تمام اجناس آن دارای عالمت اســتاندارد بوده واز تاريخ توليد 
وانقضای باال و کيفيت عالی برخوردار است ،يعنی هيچ جنسی 
بدون ضمانت و گارانتی ديده نمی شود.به گفته يوسف وند،يکی 
ديگر از مزايای اين فروشگاه تنوع اجناس آن است به نحوی که 

به طور مثال 73 نوع شامپو درآن عرضه می شود.
مديــر عامل فروشــگاه فرهنگيان  همدان ادامــه داد:در اين 
فروشــگاه ســعی کرده ايم کاالها با برندهای معروف بياوريم 
تاهمکاران فرهنگی برای تهيه مايحتاج خود به فروشگاه های 
ديگر مراجعه نکنند درعين حال توجهمان به عرضه کاالهای 
توليد داخل با اولويت اساسی و سپس استان های همجواراست 
و حدود90 درصد مواد غذايی که در شعب اين فروشگاه عرضه 
می شود ايرانی هستند قيمت لوازم التحرير که دراين فروشگاه 
عرضه می شــود فوق العاده است فرهنگيان با کارت تخفيف 

نقدی می توانند اجناســی راکه نمی خواهند اقساطی کنند 
از5تا50درصد تخفيف بهره مند شوند.

يوســف ونــد افزود:بازديد رايــگان خودرو،تعميــر و فروش 
قطعات يدکی خودرو،کارواش،خدمات آرايشگاهی،عکاســی و 
فيلمبرداری مجالس،بليت سينما و استخر و دندانپزشکی،چشم 
پزشکی،شــهربازی و...از جمله خدماتی اســت که فروشگاه 
فرهنگيان انجام مــی دهد.مدير عامل فروشــگاه فرهنگيان 
همدان گفت:قيمت تمام کاالها و خدمات درهر 3شعبه يکسان 
عرضه می شود وسعی کرده ايم کاالهايی با برندهای معروف 
به اين فروشگاه بياوريم تا همکاران فرهنگی سراسراستان برای 
تهيه برخی کاال و خدمات به فروشگاه های ديگر مراجعه نکنند.

خدماتی که در فروشگاه فرهنگيان همدان ارائه می شود :
گوشــه ای از خدمــات ارائه شــده توســط اين فروشــگاه 
عبارتند از: فروش انواع مواد غذايی،خوراکی بهداشــتی،لوازم 
وانــواع  دی  ای  وال  تلويزيــون  خانگی،هود،ســينگ،انواع 
تاپ  موبايل،تبلت،لــپ  ميزتلويزيون،پکيج،رادياتور،گوشــی 
وجواهرات،فرش،پتو،انــواع  التحرير،طــال  ،کامپيوتر،لــوازم 
نمــای  ســنگ  وظرفشــويی،انواع  لباسشــويی  ماشــين 
ســاختمان وآجرنسوز،انواع کاشی وســراميک ،انواع روشويی 
وکابينت،مبلمان منزل وراحتی،انواع چرخ خياطی،دوچرخه و 
لمينت،ديوارپوش،سقف  پارکت،کفپوش  ورزشی،انواع  وسايل 

کاذب،تزيينــات ســاختمان،انجام کارهای بنايی وســاخت 
وســاز،پذيرايی مجالس وميهمانــی ها،آرايشــگاه زنانه،انواع 
دزدگير،ضبــط وپخش ماشــين وتزيينــات خودرو،آموزش 
رانندگی،انــواع کالس های آموزش موســيقی،خطاطی،انواع 
لوستر،انواع لباس های مجلسی ،انواع تورهای مسافرتی داخلی 
وخارجی،اسکان دربهترين هتل های شهرهمراه با بليت هواپيما 
يا قطار،خدمات دندانپزشکی،چشم پزشکی،انواع بيمه خودرو 
وبيمه عمر،انــواع عينک های طبی وآفتابی،انواع الســتيک 
ماشين،انواع صنايع چوبی وسيسمونی کودک که تمام اجناس 
فوق به صورت اقساطی به قيمت نقد منصف بازار وبدون بهره 
بابت اقساطی شدن عرضه می شود. قيمت مناسب فرهنگيان 
همدان ،کيفيت باال فرهنگيان همدان ،تنوع اجناس فرهنگيان 
همدان ،اجناس با ضمانت فرهنگيان همدان ،اقساط بدون سود 
فرهنگيان همدان ،زيور آالت اقســاطی بدون سود فرهنگيان 
همداان ،خريد آسان فرهنگيان همدان ،پرداخت سود به خريد 
فرهنگيان همدان،کمپين ماشين فرهنگيان همدان،خدمات 
سراسر استان فرهنگيان همدان ،تعاونی برتر امسال فرهنگيان 
همدان ،موبايل و لپ تاپ فرهنگيان همدان،احساس استاندارد 
فرهنگيــان همــدان ،اجناس برنــد روز فرهنگيــان همدان 
،اهدای جوايز فرهنگيــان همدان،پس گرفتن اجناس پس از 
فروش فروشگاه فرهنگيان همدان،تزئينات ماشين فرهنگيان 

همدان،همه چيز در يکجا فرهنگيان همدان.
فروشگاه فرهنگيان همدان با 3شعبه و مدير عاملی رضا يوسف 
وند و هيئت مديره و بازرســان جديد خدمات را در سرتاســر 
استان گسترده کرده اســت.رضا يوسف وند پيش ازاين مدير 
عامل فروشگاه فرهنگيان مالير بوده و7سال متوالی به عنوان 
مدير عامل برتر کشوری معرفی شدومدت 2سال است که به 
همــدان آمده و با تالش های شــبانه روزی خود با همکاری 
هيئــت مديره و بازرســان پرتالش عالوه بر اينکه فروشــگاه 
فرهنگيان همدان را متحول کرده،آن را به مرز برتری رسانده 
و فروشگاه فرهنگيان همدان را دراين 2سال بر سکوی برتری 
نشانده ودو برگ لوح زرين را برای فروشگاه فرهنگيان همدان 
رقم زده است. يوسف وند افزود:که خوشبختانه بعلت خدمات 
خوبــی که طی اين 2ســال به فرهنگيان عزيز داده شــده با 
استقبال شــديد اعضاء جهت سهام دار شدن مواجه شده ايم 
به نحوی که طی اين دوســال حدود چهار هزار نفر به تعداد 
سهام داران افزوده شده که اين بهترين نحوه ايجاد انگيزه جهت 

مشارکت فرهنگيان در سهام دار شدن می باشد.
فروشگاه فرهنگيان همدان دارای 3شعبه است:

شعبه1:ميدان امام، اول خيابان بوعلی محوطه سرپل يخچال
شعبه2:خيابان صدف،پشت اداره آگاهی سابق
شعبه3:شهرک فرهنگيان ،نبش ميدان معلم

تغييرات بزرگ در فروشگاه فرهنگيان همدان

یستادیم ا اول  بر سکوی  مدیرعامل:امســال هم 

از سال 89 تا سال 92، 156 واحد 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 36 واحدي ديگر نيز توسط 

اين تعاوني در دســت ساخت است. اما متأســفانه حدود 6 ماه درگير دريافت 
وام بوديم که با مســاعدت اداره تعاون و مسکن و شهرسازي وام الزم دريافت 
و توانســتيم طبق زمان بندي اين پروژه ها را هم با حضور معاون وزير در هفته 

دولت سال 94 واگذار کنيم.
نجف علي بيگدلي، تعاوني مســکن مهر پايگاه نوژه را از تعاوني هاي پاسخگو 
دانست و گفت: خوشبختانه در خصوص انجام پروژه ها با شفافيت الزم و کارکرد 

باال توانستيم به اهداف مورد نظر برسيم.
وي در مــورد اهميت تعاوني ها گفت: اگر بخش تعاون در جامعه مورد حمايت 
قرار بگيرد با جمع آوري سرمايه هاي اندک اعضا مي توان گام هاي 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 مي رود مسئوالن و دولتمردان با حمايت هاي 
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 16 نفر به طور غيرمستقيم براي 

100 نفر 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 کرده ايم.
وي در ادامه اظهار داشــت: برخود الزم مي دانم از تمامي مســئوالن و مديران 

دســتگاه هاي دولتي چون اداره کل تعاون، اداره مسکن و شهرسازي، معاونت 
محترم بانک مســکن تقدير نمايم. همچنين از آقايان دکتر امير احمدي يکتا، 
بهرام خسروي، روح ا... 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 مي ســازد و بــا 
ــراي اقشــار جامعــه  ــن زمينــه و اســتمرار ســاخت مســکن ب فعاليــت در اي
اميدواريــم شــاهد رشــد و درخشــش تعاوني هــا در عرصه هــاي مختلــف بــه 

ويــژه مســکن دار کــردن تمامــي افــراد باشــيم.
شــرکت تعاوني مســکن مهر پايگاه نوژه همدان در سال 87 به 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 12 واحد ديگر به آن بيفزايد.
مقدمه کار در ســال 89 زده شد و جمعاً 156 واحد مسکوني در قالب مسکن 

مهر احداث و در سال 1392 به اعضا تحويل شد.

مديرعامل مسکن مهر پايگاه نوژه:

ز ا ا   ر ما  وني ها  تعا تقویت 
می دهد نجات  قتصادي  ا ن  بحرا  
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