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المعراج لـ »األنباء«: 6000 مساهم في تعاونية الدسمة وبنيد القار
وما يحدث من ارتفاع في األسعار مصطنع وغير طبيعي

بداية، ما أهم اإلجنازات التي حققها مجلس 
اإلدارة احلالي؟

قمنا بعدة أش����ياء القت ص����دى كبيرا 
لدى املس����اهمني، ومنها على سبيل املثال 
إنشاء مظالت للسوق اجلديد تتسع ل� 300 
سيارة، كما طورنا سوق بنيد القار بصورة 
مبدئية، ويج����ري اآلن التخطيط لتطوير 
جذري للس����وق يشمل املساحات واألرفف 
واألنشطة الداخلية، كما قمنا بنقل املكتبة 
من قطعة 1 إلى مركز الضاحية مع جتديدها، 
وأجرينا توسعة لسوق لوازم العائلة إلى 
جان����ب إضافة لوازم البر والصيد، وأما ما 
يتعلق باملشاريع املستقبلية فنحن في طور 
جتديد ديوانية كبار السن كما سنقوم بإنشاء 
ديوانية جديدة لهم، وهناك مقترح بطرح 
جزء من الس����وق القدمي أللعاب التس����لية 
لألطفال أس����وة ببقية األسواق واملوالت، 
مثل عالم األطفال وغيرها، وهذا البد من أن 
يكون متناغما مع ميزانية اجلمعية، وإذا 
لم تس����مح الظروف فسنحاول تنفيذ تلك 
األنشطة واإلجنازات بتبرع من أهل اخلير 

ومساهمات الشركات.
ما خططكم كمجلس إدارة لتطوير املنطقة 
واجلمعية والوصول بها إلى مستوى يرضي 

املساهمني؟
نقوم حاليا بإنش����اء مظالت س����يارات 
الطلبة،  للمدارس، ومظالت الس����تراحات 
ونوفر لهم ثالجات إضاف����ة إلى جميع ما 
يحتاجون إليه من قرطاسية، ولدينا فكرة 
إنشاء مظالت لنقاط الباصات، وفي العيد 
الوطني، لدينا فكرة تزيني وإنارة املنطقة 
بعد موافقة اللجنة الفنية، ونفكر أيضا في 
عمل ممشى أسوة باجلمعيات في املناطق 

األخرى.
ه��ل لديكم اتصاالت وتنس��يق مع اجلهات 

املعنية بهذا اخلصوص؟
نعم، وذلك بعد موافقة اللجنة ومجلس 
اإلدارة، ومن ثم سنس����عى للحصول على 
عروض لتنفيذ املشاريع، وبعد ذلك التنسيق 

مع اجلهات املعنية.

رحلة العمرة

هال قدمتم لنا فكرة عن رحلة العمرة التي 
ستقومون بها خالل شهر فبراير اجلاري؟

رحلة العمرة من أهم األنشطة االجتماعية 
التي نقوم بها، والتي تخص جلنة اخلدمات، 
ومبا أن أداء مناسك العمرة أمر محبب كثيرا 
للمساهمني فإننا نحرص على أن نقدم من 
خالل هذه الرحلة أفضل اخلدمات، علما بأن 
العدد قد اكتمل في اليوم ذاته الذي أعلنا فيه 
عن الرحلة، ووصل العدد إلى ما يربو على 
ال� 400 شخص، ما يفسح لنا املجال لترتيب 

أمورنا وجتهيزها على أكمل وجه.
وقد كانت آخر عمرة قمنا بتس����ييرها 
في 2006، ومن ثم توقفت جميع األنشطة 
بسبب بناء السوق املركزي اجلديد، ولكن 
مع اكتمال بناء السوق عادت جميع األنشطة 

إلى أجندتنا.
ما مس��توى اخلدمات املعتم��دة في هذه 

الرحلة؟
س����تكون اإلقامة في فنادق من فئة ال� 
5 جنوم، مع الوجب����ات الثالث املفتوحة، 
إضافة إلى أن املبلغ الذي سيدفعه املعتمر 
وهو 150 دينارا يعتبر رمزيا إذا علمنا أن 
هذه اخلدمات تكلف 350 دينارا، كما لدينا 
مرشدون دينيون قبل الرحلة وأثناءها مع 
تقدمي الهدايا والقيام بالرحالت وزيارة املعالم 
الدينية، إضافة إلى اخلدمات التي نقدمها 

داخل باصات النقل.

األنشطة االجتماعية

ما أهم األنشطة االجتماعية التي يقوم بها 
مجلس إدارة جمعية الدسمة؟

هناك أنشطة كثيرة، منها السلة الرمضانية 
والديوانية ورحلة فيل����كا وتقدمي الهدايا 
القيمة، واخلدمات للمدارس والطلبة، كما 
سنقوم بتكرمي املتفوقني في السنة الدراسية 

.2009/2008
وماذا عن املستقبل؟

من أهم األنشطة التي ينتظرها املساهمون 
دائما رحلة البر في شهر مارس، وهي رحلة 
ترفيهية تكون فيها املباريات واألنش����طة 
املمتعة واملفاجآت واأللعاب الشعبية، إضافة 
إل����ى رحلة للمتقاعدين إل����ى جزيرة كبر، 
وبالنسبة للمساجد فإننا نقدم لهم شهريا 
الدعم إلى جانب الدعم اخلاص بشهر رمضان 
عبر كوبونات مش����تريات، كما نقدم الدعم 
ألسر الشهداء واملعاقني وجميع ما حتتاج 

إليه املدارس ومساجد املنطقة.
كم عدد مساهمي اجلمعية؟

نحو 6000 مساهم.

نسبة المبيعات

ما نسبة املبيعات في اجلمعية؟
مبيعاتن����ا زادت على الع����ام املنصرم، 
وإيراداتن����ا � وهلل احلم����د � جيدة، وهناك 
أرباح ال نس����تطيع أن نتح����دث عنها قبل 
إعداد امليزانية واجلرد السنوي، وبالنسبة 
للمس����اهمني فإنهم كانوا يتسوقون خارج 
املنطقة خالل فترة أعمال اجلمعية، ولكن 
اليوم � وهلل احلمد � أصبحوا يترددون على 
جمعيتهم والسيما بعد أن ملسوا اجلهد الذي 
نقوم به، واألنش����طة التي نقدمها، ومنها 
الغبقة الرمضانية للنساء والرجال والسلة 
الرمضانية وكذلك القرقيعان والهدايا التي 
وزعت على املساهمني الذين شعروا بهذه 
النشاطات واخلدمات، وما نراه هو الرضا 
التام من قبلهم عن أداء مجلس اإلدارة، كما أن 

أسعارنا منخفضة عن بقية اجلمعيات.

المهرجانات التسويقية

ما أه��م املهرجانات التس��ويقية التي قمتم 
بها؟

أقمنا خالل شهر رمضان ثالثة مهرجانات 
تسويقية لتخفيض األسعار، كما أن مهرجانات 
اخلض���ار والفواك���ه تقام كل ي���وم ثالثاء، 
واملتسوقون من اجلمعية من مساهمني وحتى 
من خارج املنطقة يتوافدون خالل هذا اليوم 
بصورة مكثفة، نظرا ملا يلحظونه من اجلودة 
والسعر املنخفض جدا، وحاليا، لدينا تخفيض 
أسعار ملجموعة من السلع التي أعلنا عنها في 
الصحف، كما لدينا مهرجان السلع اإليرانية، 
ومجموعة م���ن البضائع تصل إلى نحو 70 

صنفا عالوة على البضائع اإليرانية.
حدثنا عن مهرجان السلع اإليرانية؟

نقوم خالل هذا املهرجان بتقدمي البضائع 
اإليرانية املختلفة م���ن مواد تنظيف ومواد 
غذائية وسجاد وسلع استهالكية، وقد خاطبنا 

عدة سفارات مثل السفارة السعودية والسفارة 
التركية وس���فارة جمهورية مصر العربية 
والسفارة األملانية، ولكن السفارة اإليرانية 
استجابت لنا بسرعة، وقدمت سلعها، ونتمنى 
في املستقبل أن يستجيب اجلميع ويقدموا 
سلع بلدانهم، فقبل املهرجان اإليراني، كانت 
لدينا مهرجانات للس���لع املصرية وغيرها، 
ونحن نقول إن السوق مفتوح وليس حكرا 
على أحد، وعلى الزبائن أن يأتوا ويروا بعينهم 
األسعار، ونحن نالحظ أن هناك إقباال كبيرا، 
وعلى العموم فإن هذه املهرجانات تؤتي ثمارها 

الطيبة وتقرب املسافة للمساهمني.

ارتفاع أسعار

ل��و حتدثنا ع��ن ارتفاع أس��عار الكثير من 
السلع ما نظرتكم لهذه القضية؟

ما يحدث من ارتفاع غير طبيعي ومصطنع 
وغير مبرر وغير منطقي، حيث تذرع التجار 
بأن النفط وصل إلى ما يفوق ال� 120 دوالرا 
في السابق، وهذا األمر صدقناه ولم نعارض 
ب���ه، ولكن ملاذا ال تنزل األس���عار مع هبوط 
أسعار النفط؟ لذا، نعتقد أن هذا دليل واضح 
على أن بعض التجار ينتهزون تلك الفرص 
بدافع اجلشع والطمع، وعلى حساب جيوب 
املواطنني واملقيمني، وعندما ترتفع أس���عار 
السلع فإن احلكومة ستضطر إلى رفع الرواتب، 
لذا نطالب احلكومة ممثلة بوزارتي التجارة 
والشؤون وكذلك احتاد اجلمعيات مبمارسة 
دورها الرقابي حلماية املستهلكني، واملفترض 
عل���ى التجار أن يقدموا اخلدمات ويخفضوا 
األسعار، وليس تقليل الكمية وتثبيت أو زيادة 

األسعار، وهذا غش الحظناه مؤخرا. 
فالدعاية مهمة بالنسبة للجميع، ولكن في 
النهاية عندما نزيد األس���عار فإن ذلك مبني 
على زيادة التجار لألسعار، ودور اجلمعية 

خدمي وليس للتربح فقط.
كمجل��س إدارة، ما اآللية الت��ي حاربتم من 

خاللها هذه الظاهرة؟
ال أخفي عل���ى أحد أننا قمن���ا مبخاطبة 
الش���ركات املوردة للجمعية لالستفسار عن 
هذا األمر، ولكنهم كانوا يتحججون بأن هذا 
االرتفاع عاملي من بلد املنشأ، ونرى أن عدم 
وجود جلنة أسعار في احتاد اجلمعيات ساعد 
كثيرا على متادي بعض التجار، فمهمة جلنة 

األسعار توريد البضاعة بسعر أقل، وضبط 
األس���عار، ولكن التجار ال يريدون أن تكون 
هناك جلنة أسعار، ويخافون أن يقوم االحتاد 
مقام التاجر وليس الوسيط، حتى ال يضطر 
التاجر إلى تخفيض سعر بضاعته ومنافسة 
احتاد اجلمعيات في أسعاره، فالبد من عودة 

جلنة األسعار حتت أي مسمى.
هل تقومون بطلب فواتير وشهادات منشأ؟
الفواتير  التجار يقدمون  لألسف، بعض 
والبعض اآلخر يتهرب، ولكننا عندما نذهب إلى 
بلد مجاور لنا مثل اململكة العربية السعودية 
فإننا نرى أن البضائع لديهم أرخص، وهذا 
دليل على أن االرتفاع مصطنع، وال يوجد في 
البالد املجاورة ما نشاهده من ارتفاع، فالكويت 
بلد خير وهي جزء من الكرة األرضية، ومما 
يؤسف له أكثر، هو أننا صرنا نشهد عزوف 
بعض املس���تهلكني عن أسواقنا احمللية إلى 
أسواق الدول املجاورة، فأنا أعرف الكثير ممن 
يسافرون إلى اململكة العربية السعودية لشراء 
أغراضهم وحاجاتهم الغذائية واالستهالكية 

حتى اخلضار والفواكه.
وبإمكاننا نحن كجمعية أال نش���تري من 
التاج���ر بصورة مباش���رة، وأن نتعاون مع 
مجموعة من اجلمعيات حسب النظام األساسي 
لشراء املنتجات من املصدر األساسي، وهذا 
ما نفكر في���ه إذا زادت الظاهرة على حدها، 
ونتأمل مع عودة احتاد اجلمعيات أن يكون 
مبادرا في استيراد البضائع من بلد املنشأ، 

ويقضي على هذه الظاهرة.
انتخاب��ات احت��اد  إل��ى  تنظ��رون  كي��ف 

اجلمعيات؟
احلقيق���ة أننا مع عودة احتاد اجلمعيات 
واالنتخابات وعودة جلنة األس���عار، ونحن 
نؤيدهم ولدينا العضو يوسف رمضان ممثل 

اجلمعية لدى االحتاد.
ما رأيك في إحالة تعدي��الت قانون التعاون 
إل��ى مجلس األمة؟ وهل ترى أن ذلك س��يؤخر 

صدوره؟
نعم، أعتقد أن إقراره من مجلس األمة مطلب 
هام، والبد من أن يصدر بقانون، وأن يصدق 
عليه مجلس األمة وتنفذه وزارة الشؤون، وهذه 
مطالبة شعبية لتعديل قوانني التعاونيات، 
وسيرى النواب ما هو األفضل للصالح العام، 

والتعاونيات واملساهمني.

محمد راتب
شـدد رئيس مجلس إدارة جمعية الدسـمة وبنيد القار أحمد املعراج على ضـرورة إقرار مجلس األمة 
للتعديـات املقترحة على قانون التعاون وتنفيذه من قبل وزارة الشـؤون، موضحا أن ما يحدث من 

ارتفاع في األسعار أمر غير طبيعي ومصطنع وغير مبرر أو منطقي.
 ورأى أن تـذرع التجار لرفع األسـعار في السـابق بـأن النفط وصل إلـى ما يفوق

الـ 120 دوالرا دليل واضح على أن بعضهم ينتهزون تلك الفرص بدافع اجلشع والطمع، 
وعلى حساب جيوب املواطنني واملقيمني، وعندما ترتفع أسعار السلع فإن احلكومة 
ستضطر إلى رفع الرواتب، لذا نطالب احلكومة ممثلة بوزارتي التجارة والشؤون واحتاد 

اجلمعيات مبمارسة دورها الرقابي حلماية املستهلكني.
وعن اخلطوات التي اتبعها مجلس اإلدارة حملاربة هذه الظاهرة قال املعراج 
قمنا مبخاطبة الشـركات املوردة للجمعية لاستفسـار عن ارتفاع األسعار، 

ولكنهم حتججوا بأن هذا االرتفاع عاملي من بلد املنشأ، ونرى أن عدم وجود جلنة أسعار في احتاد اجلمعيات 
ساعد كثيرا على متادي البعض إذ إن مهمة جلنة األسعار توريد البضاعة بسعر أقل، وضبط األسعار فابد من 

عودة جلنة األسعار حتت أي مسمى.
وفيما يتعلق باملشاريع املستقبلية التي يعتزم مجلس اإلدارة القيام بها أوضح املعراج أنه جار حاليا إنشاء 
مظات سيارات للمدارس ومظات الستراحات الطلبة ولدينا فكرة إنشاء مظات لنقاط الباصات، ومبناسبة 
احتفال الباد بأعيادها الوطنية نسعى إلى تزيني وإنارة املنطقة بعد موافقة اللجنة الفنية، كما نخطط أيضا 

لعمل ممشى أسوة باجلمعيات في املناطق األخرى.
وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية الدسـمة وبنيد القار أحمد املعـراج بأننا في طور جتديد ديوانية كبار 
السـن كما سنقوم بإنشاء ديوانية جديدة لهم، وهناك مقترح بطرح جزء من السوق القدمي أللعاب التسلية 

لألطفال أسوة ببقية األسواق واملوالت، مثل عالم األطفال وغيرها.
»األنباء« التقت رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار أحمد املعراج وفيما يلي تفاصيل احلوار:

رئيس مجلس اإلدارة أكد أن تعديل قانون التعاونيات مطلب شعبي

جارٍ إنشاء مظات سيارات للمدارس وأخرى السـتراحات الطلبة ونسعى لعمل ممشى في المنطقة
حريصون على تقديم أفضل الخدمات في رحلة العمرة والعدد وصل إلى ما يربو على الـ 400 شخص
سنتعاون مع الجمعيات لشراء المنتجات من المصدر األساسي إذا زادت ظاهرة ارتفاع األسعار على حدها

أقمنا 3 مهرجانات تسـويقية لتخفيض األسـعار في شـهر رمضـان ومبيعاتنا زادت
عن العام المنصرم وإيراداتنا جيدة وأرباحنا نعلن عنها بعد إعداد الميزانية والجرد السـنوي

تعاونية الدسمة وبنيد القار تقدم افضل املنتوجات والسلع باسعار معقولة

)كرم دياب(رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار أحمد املعراج في حديث للزميل محمد راتب

قسم اخلضار والفواكه في تعاونية الدسمة وبنيد القار

لن نتوانى في تقديم الخدمات 
وصدرنا متسع ألي اقتراح

وجه رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد 
القار أحمد املعراج الشكر ألبناء املنطقة واملساهمني 
على ثقتهم وتوجههم للشراء من جمعيتهم، وأمتنى 
أن يستمروا على ذلك لزي�ادة املبيعات واإليرادات 
ومن ثم تزيد أرباحهم، ونشكرهم على مشاركاتهم 
في رحالت العمرة والبر والغبقات الرمضانية وجميع 
األنشطة، كما نشكر مديري ونظار وناظرات املدارس 
على سعة صدرهم وترحيبهم بنا، بل طلبنا منهم أال 
يأتوا إلينا وإمنا سنأتي إليهم بأنفسنا، وهذا األمر 

طبقناه وذهبنا لهم، وقدمنا لهم اخلدمات.
والشكر موصول ملختار منطقة بنيد القار ومختار 
الدس��مة وأعضاء مجلس األم��ة والبلدي ووزير 
التجارة ووزير الش��ؤون ووزير األش��غال على 
تعاونهم، وأمن العاصمة ومخفر الدعية، ولن نتوانى 
في تقدمي أي خدمة يطلبونها حتت مظلة اجلمعية 
دون أي تقصير،  ونبشرهم بأن السفينة ماضية 
بتع��اون جميع اللجان في مجلس اإلدارة، ونحن 
نحاول أن نقدم خدمات ألهل املنطقة ونتفوق على 
باقي اجلمعيات، وصدرنا متس��ع لتقبل أي فكرة 
أو اقت��راح، ونحن نتواصل مع اجلميع من خالل 

الرسائل القصيرة وإعالنات الصحف.

طورنا سـوق بنيد القار بصـورة مبدئية 
وبدأنـا التخطيـط لتطوير جذري للسـوق 

أحمد المعراج


