
الجمعة 23 يوليو 2010 5محليات

جانب من املعروضات في الفرع »2« بجمعية النسيم وتبدو األرفف اجلديدة حسني الدويهيس مفتتحا الفرع 2 جلمعية النسيم بعد جتديده وتطويره

جولة داخل أروقة اجلمعية

أكد حرص اتحاد التعاونيات على توفير السلع بأسعار مناسبة خالل رمضان وعلى مدار العام

الدويهيس: تخفيض أسعار نحو 400 سلعة في »التعاونيات« بنسبة %55
قال احتاد اجلمعي���ات التعاونية انه يعمل 
حاليا على تخفيض اسعار ما يقارب 400 سلعة 
غذائية وغير غذائية بنس���بة تصل الى %55 
من خالل املهرجان���ات التي تقيمها اجلمعيات 
التعاونية، مساهمة منه في تخفيف العبء عن 

املواطنني واملقيمني.
وأضاف رئيس االحتاد حس���ني الدويهيس 
ل� »كونا« امس ان االحتاد يولي اهتماما كبيرا 
لتوفير السلع بأسعار مناسبة في شهر رمضان 
حتى ال تزيد األعباء املالية على املواطنني مضيفا 
ان عمل االحت���اد ال يقتصر على رمضان فقط 
وامنا يعمل على مدار الس���نة بتوفير مختلف 

السلع بأسعار مناسبة للجميع.
وأوضح الدويهيس ان االحتاد خفض أخيرا 
اس���عار ما يقارب 100 سلعة بنسبة تراوحت 
ب���ني 5.5 و26% معظمها من الس���لع الغذائية 
كاألرز واحلب����وب وامل����واد الغذائي���ة املجمدة 
اضاف���ة الى ان������واع اخ��رى م���ن الس���ل���ع 

كاملنظف���ات.
وب���ني ان عودة جلنة األس���عار في االحتاد 
للعمل منذ حوالي ثالثة اش���هر س���اهمت في 
توحيد اس���عار ما يزيد على 3 آالف سلعة في 

اجلمعيات التعاونية.
وأكد الدويهيس ان االحتاد يعمل مبختلف 
الطرق على توفير السلع بأسعار مناسبة تكون 
مبتناول اجلميع مس���اهمة من���ه في احلد من 

ارتفاعها، مضيفا ان اسعار السلع في الفترات 
املقبلة ستكون »مناسبة« بفضل تنسيق العمل 
بني االحتاد واجلمعيات إلقامة املهرجانات التي 

تقام فيها.
كما أعلن رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
ورئيس جمعية النس���يم التعاونية د.حسني 
الدويهي���س عن بدء تش���غيل فرع النس���يم 
2 والكائ���ن بقطع����ة 1، وذل���ك ب�عد التجديد 
والتطوير بحضور مدي����ر اجلمعي���ة ف���الح  

الرجع���ان.
وأوضح الدويهيس ان هذا الفرع مت جتديده 
وتطويره خلدمة أهالي املنطقة، خصوصا انه 
يأتي وسط املنطقة ويساهم في تخفيف العبء 

عن األهالي في االنتقال الى مواقع اخرى.
وأكد الدويهيس ان جتديد مثل هذه الفروع 
يأت���ي ضمن خط���ة يضعها مجل���س اإلدارة 
ويش���مل جتديد الف���رع كليا م������ن خ���الل 
جتدي���د األرف���ف والثالجات وأنظمة التبريد 
داخل الفرع وذلك للمحافظ���ة على س���الم���ة 

وج��ودة املنتج��ات.
واختتم الدويهيس بأن هن���اك العديد من 
اخلدمات التي يقدمه���ا مجلس اإلدارة ألهالي 
املنطقة من مهرجانات وتطوير لفروع وأسواق 
اجلمعية لتظل دائما رائدة في املجال التعاوني، 
مؤكدا حرص مجلس اإلدارة الشديد على هذه 

اخلدمات.

  عودة لجنة األسعار ساهمت في توحيد أسعار أكثر من 3 آالف سلعة في الجمعيات

  السالم: حريصون على توفير السلع بأجود األصناف وأقل األسعار
  الديحاني: زي�ادة المبيعات وعودة الزبائن للجمعية دليل نجاحنا

  تعاونية النسيم تفتتح الفرع 2 بعد تجديده وتطويره وتعلن عن خدمات مميزة

كلف لجنة بإجراء التفتيش على »تعاونية الفردوس«

قطاع التعاون: متابعة يومية للجمعيات
ومقارنات مستمرة مع أسعار األسواق الموازية

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان قطاع التعاون في 
وزارة الشؤون قد كلف جلنة خاصة بإجراء التفتيش والتدقيق 
في جمعية الفردوس التعاونية ومازالت اللجنة تعمل على أن 
تصدر تقريرا تفصيال قبل نهاية الشهر اجلاري حول أوضاع 

اجلمعية.
وعلى صعيد آخر، كشفت املصادر عن حرص قطاع التعاون 
على متابعة قضية االسعار بشكل يومي عبر اجراء مقارنات 
في االس���ع���ار بني أس���واق اجلمعيات التعاونية فيما بينها، 

باالضاف���ة الى مقارن����ة م��ع االس��واق املوازي���ة.
وأكدت املصادر ان وزارة الش���ؤون لها دور اشرافي رقابي 
وليس من صالحية قطاع التعاون التدخل في االس���عار، بل 
يقوم مبخاطبة االحتاد في حال تس���جيل أي مالحظات حول 
زيادة مصطنعة في االسعار، وبدوره يخاطب وزارة التجارة 

التخاذ االجراء الالزم.
وأشارت املصادر الى ان مفتشي قطاع التعاون يكثفون من 
حم���الت التفتيش ال���دوري على كل اسواق اجلمعيات باالخص 

م���ع اقت��راب حل���ول شه���ر رمض���ان املب��ارك.

يستمر حتى نهاية شهر رمضان

تعاونية الجهراء تفتتح مهرجان السلع الرمضانية

محمد راتب
اكد رئيس مجلس ادارة جمعية اجلهراء 
التعاونية بدر عبدالرزاق الس����الم حرص 
اجلمعية على توفير السلع الرمضانية بأجود 
االصناف واقل االسعار لتخفيف األعباء عن 
املستهلكني خالل شهر رمضان املبارك، الفتا 
الى ان اجلمعية حققت طفرة في مبيعاتها 

خالل النصف االول من العام احلالي.
ج����اء ذلك في تصريح ل����ه على هامش 
افتتاحه مهرجان السلع الرمضانية واالواني 
املنزلية في سوق اجلهراء املركزي وسوق 
الواحة امس االول والذي تستمر أنشطته 
حتى نهاية شهر رمضان املبارك وحضره 
مدير عام اجلمعية خالد الديحاني ومقرر 
جلنة املش����تريات رئيس اللجن����ة املالية 
واالدارية اسماعيل السعدي وبعض اهالي 

املنطقة.
واشار السالم الى ان اجلمعية تلقت دعما 
من الش����ركات املشاركة في املهرجان حتى 
تكون اسعار السلع تنافسية مع االسواق. 
املوازية، داعيا جمهور املستهلكني واملساهمني 
باالستفادة من مزايا املهرجان واخلصومات، 

واغتنام فرصة التخفيضات.
وحول مبيعات اجلمعية قال السالم انه 

متت زيادة مبيعات اجلمعية خالل الستة 
اشهر األولى منذ عام 2010 ما يقارب 900 الف 
دينار وهذا االجناز الكبير يضاف الى سجل 
اجنازات مجلس االدارة وحسن تعاونه مع 
االدارة التنفيذية مما خلق جوا من االبداع 

والتعاون لصالح اجلمعية.
وأشار س����الم الى انه نتيجة الثقة في 
جمعية اجلهراء التعاونية منذ ان تس����لم 
مجلس االدارة زمام االمور مت جذب الزبائن 
مرة اخرى للجمعية سواء من املساهمني او 
املقيمني ومن اجل االحتفاظ بهم مت االتفاق 
على استمرارية تنظيم املهرجانات التسويقية 
والعروض الكبيرة وتخفيض األسعار التي 

تصب في النهاية ملصلحة املستهلك.
وفي اخلتام شكر السالم اعضاء مجلس 
االدارة على توجيهاتهم الس����ديدة وحسن 
متابعتهم للعم����ل وتوزيع االختصاصات 
على االدارة التنفيذية مما كان له أكبر األثر 
في تقدم وحتسن وضع جمعية اجلهراء من 
حيث سداد مستحقات املوردين والشركات 
وزيادة املبيعات وعمل وتنظيم املهرجانات 
التس����ويقية والعروض داخل األس����واق 
املركزية األم����ر الذي يؤدي في النهاية الى 
حتقيق األهداف املرجوة والذي أكد عليها 

مجلس االدارة منذ توليه املسؤولية وهو 
توزيع أرباح على املساهمني وتقدمي خدمات 

اجتماعية في منطقة عمل اجلمعية.
وفي الوقت الذي دش����نت فيه اجلمعية 
مهرجانها التسويقي اشتكى بعض املساهمني 
من االرتفاع الس����ابق في أسعار اجلمعية 
قب����ل املهرجانات مم����ا كان يرهق ميزانية 

رب األسرة.
وردا على هذه املالحظات أكد مدير عام 
اجلمعية خالد الديحاني: انه بالفعل كانت 
األسعار مرتفعة خالل فترة املجلس املنتخب، 
اما اآلن فاملجلس احلالي املعني يحرص على 
ان تكون األس����عار باجلمعية أرخص من 
غيرها، مشيرا الى انه جتري مقارنات ألسعار 
اخلض����ار مع جمعيات أخرى، كما حترص 
اجلمعية على تق����دمي العروض املخفضة 

للعديد من السلع التي تهم املستهلكني.
وأضاف: الدليل عل����ى ان اجلمعية في 
حتسن مستمر هو زيادة مبيعاتها وعودة 
الزبائن اليها، كما قامت بتسديد مستحقات 
الش����ركات ولديها مليون و500 ألف دينار 

ودائع بالبنوك.
واختت����م حديثه قائال: ان ارضاء جميع 

الزبائن غاية ال تدرك.

)سعود سالم(بدر السالم وخالد الديحاني وإسماعيل السعدي يفتتحون املهرجان التسويقي جلمعية اجلهراء


