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رئیس سازمان صنعت، معدن و جتارت استان فارس عنوان کرد:
تالش تولید کننـدگان در راسـتای حمایت ازحقوق 

مصرف کنندگان
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و جتارت استان فارس مطرح کرد:
لزوم فرهنگ سازی  مصرف کاال ی ایرانی برای مردم

جــنبش
همـگانی

برای  نهــــادینه شدن فرهنگ مصرف 
کاالی داخلی همه باید تـــالش کنند



۲۳

برترین هانشریه  داخلی جشنواره  تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس

تنديس طاليى تعلق مى گيرد  به...
معرفی برترین های جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس 

می گویند یکی از راه های فرهنگ سازی در هر جامعه ای، 
ارائه الگوهای موفق می باشد و از آن جا که مجله حامی در 
راستای فرهنگ سازی رعایت حقوق مصرف کنندگان گام 
برمـی دارد پـس بر خـود الزم دانسـتیم تا بـه معرفی 
واحدهای برتر در این حوزه بپردازیم. لذا بر آن شـدیم تا 
در این شماره ۱۲ واحد منتخب پنجمین جشنواره تقدیر 
از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس را برای آشـنایی 
بیشـتر مردم معرفی منائیم. باشـد که حمایت از تولید و 
خدمات داخلی سرلوحه ذهن و عمل همگان قرار گیرد. 



۲۴

برترین ها

ــنگ های بنای  ــال پیش وقتی اولین س دوازده س
ــتم کانون  ــرکت زرین غزال (دایتی) را می گذاش ش

توجه مان مصرف کننده بود.
ــتنی به این  ــال ها بازار تولید و فروش بس در آن س
ــترده نبود، شرکت ها محصوالت خود را  اندازه گس
ــیله ای به دست مصرف  از پای خط تولید با هر وس
ــر کیفیت  ــاال چه باک اگ ــاندند، ح کننده می رس
ــتاق  ــت می رفت! در مقابل ما مش محصول از دس
ــا احترام برای مصرف کننده مهیا  بودیم محصول ب

کنیم. 
ــته ی  ــما که شایس ــعار «برای ش ــرای همین ش ب
ــعار محوریمان  ــه عنوان ش ــتید» ب بهترین ها هس
ــتنی  ــرلوحه ی همه ی امور قرار گرفت. بازار بس س
ــدیم  ــی کردیم متوجه ش ــه بررس ــات را ک و لبنی
ــرکت های دیگر به کیفیت تولید توجه می کنند  ش
ــی  ــا آنچه را فراموش کرده اند کیفیت و دسترس ام

محصول برای مصرف کننده است. 
شرکت ها محصوالتشان را توزیع می کردند، بستنی 
ــت و هیچ کس  در یخچال مواد پروتئینی قرار داش
ــتنی  ــوک های حرارتی حین حمل و نقل بس به ش
ــت و بافت محصوالت لطمه  ــدت به کیفی که به ش
ــد اهمیتی منی داد، اما دایتی این طرز فکر را  می زن
ــت، در واقع همه چیز را روی حقوق  از ابتدا نداش
و تکریم مصرف کننده و پرورش ذائقه بنا کرده بود، 
به این خاطر، ناوگان حمل و نقل زیر صفر درجه را 
برای اولین بار در ایران پا نهادیم، تیم های بازرسی 
ــندگان و  ــرای نظارت بر عملکرد فروش محصول ب
ــد و به متام فروشندگان  توزیع کنندگان تشکیل ش
ــتاندارد دادیم تا  ــزر اس ــی، فری ــوالت دایت محص
ــان کیفیتی که از خط تولید خارج  محصول با هم

می شود به دست مصرف کننده برسد.
ــور و هیاهو، بر  ــال های پر ش ــاال پس از این س ح
ــرف کننده  ــی از اعتماد مص ــرج و باروی ــاالی ب ب
ــروش، حمل و  ــت در تولید، ف ــتاده ایم. کیفی ایس
نقل و حتی تبلیغات چیزی بود که من و همکارامن 
ــی با ارزش برای  ــار هم جمع کرد تا محصول را کن
ــوی  ــد کنیم و این بینش از س ــده تولی مصرف کنن
ــخ مناند. پاسخی که امسش را  مصرف کننده بی پاس
ــر چه بگذارید، رمسش اعتماد متقابل میان ما و  ه

مصرف کنندگان است.

شرکت شن و ماسه قره آغاج در سال ۱۳۵۷ موفق به 
اخذ پروانه تاسیس از وزارت صنعت و معدن وقت شد.

ــرکت در ابتدا رودخانه ای بود و سپس  معدن این ش
ــم  ــالی و آورد ک ــل خشکس ــه دلی ــال ۱۳۹۱ ب در س
رودخانه مجوز برداشت از معدن کوه های واریزه ای 

ده نو قلندری را نیز از وزارت کشور اخذ منود.
ــان  ــت اولین و دومین نش ــرکت قره آغاج توانس ش
ــماره  ــنگدانه مورد مصرف در بنت (ش ــتاندارد س اس

۳۰۲) را در جنوب کشور اخذ مناید. 
ــرکت، تولید انواع شن و ماسه بوده  فعالیت اصلی ش
ــه شسته, ماسه  که محصوالت متنوعی از قبیل ماس
ــن بادامی را تولید می کند و دارای ظرفیت  ۰۶  و ش

تولیدی معادل ۲۵۰۰۰۰ تن  می باشد. 
ــون همواره  ــکیل تاکن ــرکت قره آغاج از زمان تش ش
بهبود مستمر مدیریت را سرلوحه فعالیت خویش قرار 
ــه اخذ گواهینامه های  ــتا موفق ب داده و در این راس
بین املللی مدیریت از جمله سیستم مدیریت کیفیت 
ــت  (ISO 9001:2008)، مدیریت ایمنی و بهداش
به  رسیدگی  مدیریت   ،(OHSAS 18001:2007)
شکایات مشتری (ISO 10002:2004)، مدیریت 
و   (ISO 10004:2012) ــتری مش ــدی  رضایتمن
 (ISO 14001:20014)ــت محیطی مدیریت زیس
ــتای بهبود  ــرکت قره آغاج در راس ــت. ش ــده اس ش
ــرلوحه  ــای زیر را س ــا و برنامه ه ــتمر، طرح ه مس
اهداف خود قرار داده است و بر مبنای سیستم های 
مدیریتی جاری اهداف و طرحهای توسعه ای زیر را تا 

نیل به آنها ادامه خواهد داد:
•جلب رضایت مشتریان و سایر ذینفعان شرکت 

ــراری روابط  ــت و برق ــوالت با کیفی ــد محص •تولی
سودمند با مشتریان خود

•پیشگیری از بروز آلودگی زیست محیطی در فعالیتهای 
ــت محیطی کاری خود و رعایت الزامات قانونی زیس

•کنترل و پیشگیری از بروز خطرات و رعایت الزامات 
قانونی بهداشت شغلی کارکنان

ــازمانی با  •تقویت فرهنگ ارتباطات درون و برون س
ذینفعان خود

ــدگان صاحب  ــه کارگیری تامین کنن ــاب و ب •انتخ
صالحیت در مجموعه فعالیتهای قراردادی خود 

•بکارگیری مشارکت کارکنان خود و ارتقاء آموزشی آنها
ــتفاده بهینه  ــه ریزی صرفه جوئی منابع و اس •برنام
ــای دوره ای جهت تعیین میزان  ــا و اجنام ممیزیه آنه

بهبود مستمر و دستیابی به اهداف 

ــیمیایی فارس اولین تولیدکننده  شرکت صنایع ش
فرمالین، رزین های فرمالدئید و بزرگترین کارخانه 
ــت  ــده پودرهای قالب گیری در ایران اس تولیدکنن
ــادر کننده منونه  ــال متوالی عنوان ص و چندین س

استان فارس را به خود اختصاص داده است.
ــتاندارد  ــرکت درحد باالی اس همه محصوالت ش
ــازار داخلی، صادرات  ــد و در کنار تامین ب میباش
ــال  ــف در ح ــورهای مختل ــه کش ــوالت ب محص
ــدام به اخذ  ــرکت اق ــد. همچنین ش اجنام میباش
استانداردهای اجباری و تشویقی  سازمان استاندارد 
ــای ــه ه ــران و گواهینام ــی ای ــات صنعت و حتقیق

 ISO 9001،ISO ــه ــت یکپارچ ــتم مدیری سیس
ــت.الزم به  OHSAS 18001،14001 منوده اس
ــرکت با اجنام  ــت که مجموعه مدیریتی ش ذکر اس
فعالیت ها و آزمایشهای حتقیقاتی گسترده اقدام به 
تولید محصوالت جدید منوده که در این راستا مرکز 
حتقیقات این شرکت به عنوان واحد حتقیقات منونه 

استان انتخاب شده است.
ــت حقوق مصرف کنندگان،فعالیت  به منظور رعای
های زیر به صورت مداوم در سازمان اجنام میشود:

ــور مدیران و  ــم با حض ــات منظ ــزاری جلس • برگ
کارشناسان متخصص، جهت بازبینی فرآیند محصول

ــواص محصوالت  ــکالت و خ ــع و اصالح مش •رف
مطابق با نظر و انتقاد مشتریان 

• حتقیق و مطالعه برای شناخت روش های جدید 
و بهتر برای ساخت محصوالت با کیفیت 
• اجنام بازدیدهای دوره ای از مشتریان 

ــرکت در  ــداوم کارایی محصوالت ش ــری م • پیگی
شرایط مختلف

ــی به واحد حتقیقات برای  • افزودن بخش مهندس
ــای واحد  ــتگاه ه ــخیص تعمیر و طراحی دس تش
تولیدی به منظور افزایش و بهبود کیفیت محصوالت

• در نظر گرفنت حداکثر ختفیفات به حنوی که خود 
شرکت متحمل هزینه های ناشی از افزایش قیمت 

مواد اولیه شده است 
ــال فرمهای ارزیابی رضایت مشتریان جهت  • ارس
ــده و بررسی موارد  ارزیابی محصوالت خریداری ش
ــده در جهت افزایش رضایت مشتریان و  مطرح ش
ــتمرکیفیت  همچنین ایجاد راهکار برای بهبود مس

محصوالت. 
ــرای مدیریت  ــتم CRMب ــازی سیس ــاده س • پی

پیشنهادات و شکایات مشتریان

شرکت صنایع شیمیایی فارس
 دارنده ۳ تندیس و یک گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

گروه تولیدی زرین غزال 
دارنده ۲ تندیس و یک گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

شرکت شن و ماسه قره آغاج
دارنده ۲ تندیس و ۲ گواهینامه 

رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

■ كرامت اهللا محمدنيا
مديرعامل شركت صنايع شيميايى فارس

■على محمد ابراهيمى
مديرعامل گروه توليدى زرين غزال (دايتى و آپادا)

■ رضا اولياء
مديرعامل شركت شن و ماسه قره آغاج

ویژه نامه ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس / زمستان ۱۳۹۵



۲۵

برترین هانشریه  داخلی جشنواره  تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس

ــدف تولید  ــال ۱۳۸۱با ه ــوم در س ــده ف ــرکت پدی ش
ــتایرن،افزایش سطح کیفیت  ــقفی پلی اس بلوکهای س
ــاختمانی و ارتقاء صنعت استان فارس در  در مصاحل س
شیراز به ثبت رسید. فاز اول تولیدات شرکت به عنوان 
ــره برداری تولید بلوک  اولین دریافت کننده پروانه به
ــتایرن در استان فارس،شامل انواع بلوک های  پلی اس
سقفی و ورق های پلی استایرن بوده و در سال ۱۳۸۳ 

وارد بازار شد.
ــاز دوم کارخانه در  ــده ف ــا برنامه ریزی های اجنام ش ب
ــد ۱۷۰۰ تن بلوک  ــا ظرفیت تولی ــال ۱۳۸۵ ب پایان س
پلی استایرن که حدود یک میلیون متر مربع بلوک سقفی 
ــتاندارد می باشد راه اندازی و افتتاح شدکه عالوه  اس
ــتان های خوزستان، بوشهر،کهگیلویه  بر فارس به اس
ــود. ش ــی  م ــال  ارس ــزگان  هرم و  ــد  بویراحم و 

ــوم تولیدات که شامل انواع بلوکهای سبک دانه  فاز س
سرپر می باشد با هدف بهینه سازی مصرف سوخت و 
ــازی و افزایش سرعت اجرا در دیوارها  انرژی،سبک س
ــال ۱۳۹۳  ــقف در آخر س ــت بر روی س ــد از فعالی بع

راه اندازی و به بازار عرضه شد. 
پدیده فوم از آغاز فعالیت تولیدی و صنعتی خود،برنامه های
مشخصی را برای رعایت حقوق مصرف کنندگان تدوین 
ــود: ــاره می ش ــرده که به تعدادی از آنها در زیر اش ک

•استفاده از تکنولوژی برتر و دانش فنی روز دنیا
ــا هدف ارتقاء  ــواد اولیه درجه یک ب ــتفاده از م • اس

کیفیت محصول نهایی
• استفاده از مدیران مجرب و پرسنل متخصص
• اخذ گواهینامه ها و ایزوهای ملی و بین املللی

• کنترل کیفیت محصوالت در مراحل مختلف تولید 
بر اساس استانداردهای تعریف شده

ــتریان برای  ــاد راه های ارتباطی متعدد با مش • ایج
سنجش میزان رضایت آنان

ــکایات مشتریان در  ــیدگی به ش ــخگویی و رس • پاس
اسرع وقت

• رعایت اصول زیست محیطی
• زمان بندی دقیق به منظور ارسال فوری و به موقع 

سفارشات مشتریان
و...

ــوم همواره قصد  ــده،پدیده ف با توجه به موارد ذکر ش
ــرف کنندگان  ــان برتر حقوق مص ــی از حامی دارد یک
ــه اگر خودمان  ــه بر این باوریم ک ــد و همیش خود باش
ــتیم از پدیده فوم خرید کنیم چه انتظاراتی  می خواس

داشتیم. 

شرکت پدیده فوم 
دارنده ۲ تندیس و یک گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

ــال  ــرکت صنایع ارتباطی آوا، با بیش از پانزده س ش
ــان  ــه و برخورداری از مهارت و دانش کارشناس جترب
ــور و  ــع دانش بنیان کش ــی از صنای ــص، یک متخص
ــن مخابراتی  ــاوری های نوی ــه فن ــگام در زمین پیش

می باشد.
ــال  ــتین بار در ایران، از س ــرکت، برای خنس این ش
ــل جدید  ــد مراکز تلفن نس ــی و تولی ۱۳۷۹، طراح
ــن فناوری  ــاس جدیدتری ــبکه را بر اس ــی بر ش مبتن

مخابراتی جهانNGN/IMS آغاز منود. 
ــتریان عمده ی این سازمان را  شرکت ارتباطات  مش
ــررات و ارتباطات  ــازمان تنظیم مق ــاخت، س زیرس
ــرکت مخابرات ایران، وزارت راه، صدا و  رادیویی، ش
سیمای جمهوری اسالمی ایران، استانداری تهران، 
ــازمانهای  ــایر س ــهرداری تهران، مترو تهران و س ش

دولتی تشکیل می دهند.
با توجه به اینکه مشتریان مهمترین رکن اصلی سازمان 
ــتند در خصوص رعایت حقوق مصرف کنندگان  هس
ــه محصوالت با  ــی مانند عرض ــده اقدامات ــعی ش س
ــای خارجی، اعالم  ــت های پایین تر از  منونه ه قیم
ــفاف قیمت ها به صورت پیش فاکتور به مشتری،  ش
در نظر گرفنت ختفیف های ویژه برای مشتریان ثابت، 
گسترش شبکه ی فروش به صورت ثبت منایندگی در 
کلیه استانهای کشور، نظر سنجی سالیانه از مشتریان 
ــادات و ــنهادات و انتق ــه متامی پیش ــیدگی ب و رس

در خواست ها اجنام گیرد.
ــطح  ــوالت در س ــت محص ــظ کیفی ــن حف همچنی
ــد محصوالت  ــوآوری و تولی ــتاندارد، ن باالیی از اس
ــای روز دنیا برای حفظ  ــی بر فناوری ه جدید مبتن
ــد، رعایت  ــتریان جدی ــتریان قبلی و جذب مش مش
ــا و  ــتاندارد ه ــذ اس ــی، اخ ــت محیط ــول زیس اص
ــع ذیصالح، جذب  ــول از مراج ــه های محص تائیدی
ــه نیازهای  ــخگویی ب ــرای پاس ــروی متخصص ب نی
ــوزش و پژوهش آوا  ــدازی مرکز آم ــتریان، راه ان مش
ــه از طریق  ــطح جامع ــطح علمی در س و افزایش س
ــی در حوزه ICT  و اجنام  ــاط با مجامع بین امللل ارتب
پروژه های حتقیقاتی و نوآورانه در این مرکز، راه اندازی 
شماره ۴رقمی برای سهولت متاس با بخش پشتیبانی 
فنی و سایر بخش های شرکت، راه اندازی سامانه ی

ــتریان به  ــت های مش  تیکتینگ برای ثبت درخواس
ــتماتیک به آنها از  ــیدگی سیس ــورت آنالین و رس ص
دیگر اقدامات این شرکت در مسیر احترام به حقوق 

مصرف کنندگان است.

شرکت صنایع ارتباطی آوا 
دارنده یک تندیس و یک گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

ــال ۱۳۸۳ به منظور  ــیراز از س ــرکت بیدکوه ش ش
ــفالت گرم، پودر سنگ  ــه، آس ــن و ماس تولید ش
ــاده  ــر ۲۰ ج ــیم در کیلومت ــات کلس ــودر کربن و پ
ــیراز فعالیت  ــه بیدزرد ش ــیراز- جهرم، منطق ش
ــود را آغاز و در زمان کوتاهی جدیدترین کارخانه  خ
ــده در استان  ــن و ماسه خشک ش ــوی ش شستش
فارس را راه اندازی منود و سطح کیفی محصوالت 
ــاند و زمینه ایجاد  ــن درجه ممکن رس ــه باالتری را ب
ــتقیم و صدها نفر غیر  ــتغال حدود ۵۰ نفر مس اش

مستقیم را فراهم کرده است.
ــده این شرکت سهم مهمی در  محصوالت تولید ش
ــازی، انبوه سازی  اجرای طرحهای عمرانی، راه س

ساختمان و توسعه شهری دارند. 
از اهداف مهم این شرکت می توان به ارتقاء مداوم 
ــرعت اجنام پروژه ها  کیفیت، مشتری مداری و س

اشاره کرد.
ــتم  ــا راه اندازی سیس ــیراز ب ــوه ش ــرکت بیدک ش
دریافت و پایش و پاسخگویی به شکایات مشتریان 
ــات  ــت اطالع ــتم دریاف (ISO 10002 ) و سیس
ــتریان (ISO 10004 ) تالش  ــدی مش رضایتمن
ــتریان خود احترام  ــته مش منوده تا به نیاز و خواس
ــایت اطالع  ــا راه اندازی س ــذارد و همچنین ب بگ
ــانی و کانال ارتباطی از طریق تلگرام نسبت به  رس
اطالع رسانی در مورد محصوالت و خدمات پس از 

فروش اقدام منوده است.
مزیت های شرکت بیدکوه شیراز:

ــه کاملًا شکسته شده به جای  • تولید شن و ماس
مصاحل طبیعی

ــه (۷۵ ـ ۲۰۰  ــل ذرات ریزدان ــازی کام • جداس
میکرون) که از اجزای مهم ماسه شسته می باشد

• ارزش ماسه ای باالی ۹۰ درصد
ــاش آب و  ــدون ریخت و پ ــه ب ــی ماس • جابجائ
رسوبات در خیابانها با توجه به مرطوب بودن ماسه
• دانه بندی منظم و استاندارد جهت تولید بنت

• کاهش رطوبت محصول تا ۱۰ درصد
• حجم بیشتر مصاحل

• بازیافت راحت رسوبات
• بازیابی ۸۰٪ آب مصرفی

• مصرف کمتر انرژی

معدن شن و ماسه بیدکوه شیراز 
دارنده گواهینامه

 رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

■ على ميالد معرفى
مديرعامل شركت پديده فوم

■ انوشيروان مرآت
مديرعامل شركت صنايع ارتباطى آوا

■ جاسم محمديان
مديرعامل معدن بيدكوه شيراز
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برترین ها

ــته بندی فرآورده های گوشتی  شرکت تولیدی و بس
ــفیر» با بیش از ۱۲ سال  پاک فارس با نام جتاری «س
فعالیت در زمینه تولید فرآورده های گوشتی توانسته 
ــرف کنندگان پیدا  ــت جایگاه خود را در بین مص اس

کند.
ــالم،  ــدا تولید محصول س ــرکت از همان ابت این ش
ــلیقه مصرف کنندگان و تولید بر اساس  احترام به س
ــدگان  ــرف کنن ــوق مص ــت حق ــتانداردها و رعای اس
ــتای تولید  ــود قرار داده و در راس ــرلوحه کار خ را س
ــالم، در تولید محصوالت خود به هیچ  محصوالت س

عنوان از خمیر مرغ استفاده منی مناید.
ــر تولید انواع  ــرکت در حال حاضر عالوه ب در این ش
فرآورده های گوشتی، برخی غذاهای آماده منجمد از 
جمله فالفل، شنیسل، ناگت مرغ، کوکو سبزی،کوکو 
ــامی کباب به مرحله تولید  سیب زمینی، کتلت و ش

انبوه رسیده و وارد بازار شده است.
ــرکت به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان  این ش
ــوالت به بازار  ــر را در تولید و عرضه محص ــوارد زی م

مدنظر قرار داده است:
ــا هدف  ــه روز ب ــای ب ــوژی ه ــتفاده از تکنول •  اس
افزایش راندمان تولید، کاهش ضایعات بدون کاهش 
ــتفاده بهینه  ــربار، اس کیفیت، کاهش هزینه های س
از انرژی و... به منظور کاهش قیمت متام شده کاال

ــال و کارآمد و  ــعه فع ــود واحد حتقیق و توس •  وج
ــکان تولید همه محصوالت  ــز به گونه ای که ام مجه

گوشتی در این واحد میسر می باشد.
•  پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات 

(۱۰۰۰۲ ISO)
•  نظرسنجی با استفاده از سیستم مدیریت رضایت 

مشتریان (ISO ۱۰۰۰۴) بصورت ساالنه
ــتقیم محصوالت به  ــی و عرضه مس ــش مویرگ • پخ
ــترکین و  ــبکه توزیع مش مصرف کنندگان و ایجاد ش
ــال محصول و  مصرف کنندگان خانگی با هدف ارس
ــتقیم کاال با  حتویل درب منازل به صورت عرضه مس

صدور کارت اشتراک منازل
ــه بانک اطالعاتی قوی از تامین کنندگان هر  •  تهی
ــاب مواد اولیه با کیفیت خوب  ماده اولیه برای انتخ

و قیمت مناسب
• ایجاد شبکه ارتباطی مجازی در بستر اینترنت بین 
ــار و ویزیتورها به منظور  ــه، دفتر مرکزی، انب کارخان

تسهیل و تسریع فرایند فروش

شرکت فرآورده های گوشتی سفیر 
دارنده گواهینامه رعایت حقوق مصرف 

کنندگان فارس

■ عليرضا قدرتى
مديرعامل شركت فرآورده هاى گوشتى پاك فارس (سفير)

ــنت پرنیان با  ــن ب ــنت آماده مبی ــرکت تولید ب ش
ــاوره،  ــال در عرصه مش ــدود ۵۰ س ــه ای ح جترب
ــاختمان  ــازی و س فعالیتهای عمرانی اعم از راه س
ــه و  ــن و ماس ــز در زمینه ی تولید ش ــازی و نی س
آسفالت، در سال ۱۳۸۹ تصمیم به احداث ایستگاه 
ــال ۱۳۹۱ به  ــگ (بنت آماده ) گرفت و در س بچین

طور رمسی شروع به فعالیت منود. 
ــوان علمی، فنی و  ــا بهره گیری از ت ــرکت ب این ش
ــنل متخصص خود، راه اندازی بخش  اجرایی پرس
ــودن به واحد  ــعه)، مجهز ب R&D (حتقیق و توس
ــرفته و  ــرل کیفیت با امکانات و جتهیزات پیش کنت
ــتفاده از پیشرفته ترین ماشین آالت توانسته به  اس
ــوان یکی از برترین تولید کنندگان بنت آماده در  عن

شهر شیراز معرفی شود.
ــتای حتقق اهداف بلند  ــرکت مبین بنت در راس ش
ــتریان و  ــانی هرچه بهتر به مش مدت و خدمت رس
ــی  ــنل به ایجاد فضای آموزش ارتقاء توان فنی پرس
مناسب و برنامه ریزی دقیق و مدون برای آموزش 
ــنل فنی و اجرایی اقدام منوده است و توانسته  پرس
عنوان واحد منونه صنعتی استان فارس را در سال 

۱۳۹۴ از آن خود کند.
ــتانداردهای بین املللی  ــازی اس همچنین پیاده س
ــت  ــتم رضای ــای سیس ــه ه ــت گواهینام و دریاف
 ISO   ــتری ــکایات مش ــیدگی به ش مندی و رس
ــدازه  ان و  ــش  پای ــتم  سیس و   10002:2014
ــتری  ISO 10004:2012و  ــری رضایت مش گی
ــا  ت ــده  ش ــبب  س  CRM ــش  بخ ــدازی  ان راه 
اعتماد مشتریان نسبت به عملکرد مجموعه بیشتر 

شود.
ــتمر  مس ــود  بهب ــتای  راس در  ــت  اس ــی  گفتن
ــتــانداردهای  اس ــدار،  پایــ ی  ـــــعه  توس و 
ــت  مدیری ــتم  سیس ــامل  ش  IMS ــی  امللل ــن  بی
ــتم مدیریت  کیفیت  ISO  9001:2008، سیس
ــت محیطی ISO 14001:2004 و سیستم  زیس
ــــغلی   ــت ش ــی و بـــهداش ــت  ایــمن مدیریـــ
ــازی و گواهینامه  ISO  18001:2007  پیاده س

آنها دریافت شده است.
ــت تولیدات این واحد دارای نشان  الزم به ذکر اس
استاندارد از سازمان استاندارد و حتقیقات صنعتی 

استان فارس است.

شرکت مبین بنت پرنیان 
دارنده گواهینامه 

رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

■  حسين صادقى
مديرعامل شركت مبين بتن پرنيان

ــرکت قصر بازی پارسیان از سال ۱۳۸۰ فعالیت  ش
ــود را در زمینه تولید جتهیزات فلزی زمین بازی  خ
آغاز منود. در سال ۱۳۸۹ با توجه به نیاز هموطنان 
ــازی  ــه روز مانند جتهیزات بدن س ــه جتهیزات ب ب
ــهری، این خط تولید نیز به مجموعه  ومبلمان ش
اضافه شد. در همان سال، این واحد فعالیت خود 
ــاخت  ــتفاده از تکنولوژی روز دنیا، از س ــا اس را ب
جتهیزات فلزی زمین بازی به ساخت جتهیزات پلی 
اتیلن زمین بازی، کفپوش های محیط های باز و 
ــته تغییر داد و اخیرا نیز تولید چمن مصنوعی  بس
ــط تولید خود اضافه  ــوش یکپارچه را به خ و کفپ
ــوان بزرگترین تولید کننده  ــته به عن کرده و توانس
کشوری که همه تولیداتش استاندارد است، خود 

را معرفی مناید.
ــذاری و رعایت  ــتای ارزش گ ــرکت در راس این ش
حقوق مصرف کنندگان با کاهش هزینه های سربار 
از جمله بهینه کردن انرژی مصرفی، ایزوله منودن، 
ــه با خرید  ــد مواد اولی ــطه ها در خری حذف واس
ــیمی و صنایع فوالد، افزایش  ــتقیم از پتروش مس
تعداد منایندگی ها در سراسر کشور جهت سهولت 
در دسترسی و کاهش هزینه های خرید و افزایش 
ــتگاه ها، قیمت متام شده محصوالت  راندمان دس
ــت. ــته اس ــت نگه داش ــر ثاب ــال آخ را در دو س

ــیان در  ــازی پارس ــرکت قصر ب ــم اقدامات ش اه
راستای مشتری مداری:

ــتفاده از دستگاه هایی با دقت و تکنولوژی  •  اس
باال جهت کاهش ضایعات و بازیافت ضایعات تولید 

در راستای حفاظت از محیط زیست
ــط  ــتریان توس ــش راههای ارتباط با مش •  افزای

شبکه مجازی
ــداران محترم با توجه به  ــاوره به خری • ارائه مش

فضا و محدوده سن افراد استفاده کننده
ــا محصول  ــنجی همراه ب ــرم نظرس ــال ف •  ارس
ــرای دریافت نظر  ــروش ب ــولین ف ــری مس و پیگی

مشتریان
ــرار دادن منونه محصوالت همراه با اطالعات  •  ق

کامل آن در سایت
ــتریان از  ــرای بازدید مش ــگاهی ب ــاد منایش • ایج

محصوالت شرکت در مجاورت کارخانه
ــال  ــال گارانتی و ۵ س •  ارائه محصوالت با ۲ س
خدمات پس از فروش محصوالت در سراسر کشور
•وجود بیش از ۱۰ منایندگی فعال در سراسر کشور

شرکت قصر بازی پارسیان
 دارنده گواهینامه 

رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

■ على زراعت پيشه
مديرعامل شركت قصر بازى پارسيان

ویژه نامه ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس / زمستان ۱۳۹۵
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برترین هانشریه  داخلی جشنواره  تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس

ــاله به ارائه خدمات  ــروه جامعی با قدمتی ۲۰ س گ
ــایپا  ــرکت س فروش و پس از فروش خودروهای ش
ــی)  ــارس خودرو و آرین موتور پویا (میتسوبیش و پ
ــت و در متام طول دوران فعالیت خود  مشغول اس
ــتری مداری» و  ــراردادن شعار«مش با محوریت ق
ــه ارائه خدمات ختصصی  ــز بر روی این اصل ب مترک
ــرح  ــی از آنها به ش ــتریان پرداخته که بخش به مش

زیر است:
۱- کسب رتبه مناینده برتر ایران در ارزیابی شرکت 

بازرسی و کیفیت استاندارد ایران در سال ۸۵
۲- کسب رتبه مناینده برتر ایران در سایپا در سال 

۸۶ و ۸۷
ــایپا در  ــده برتر ایران در س ــب رتبه مناین ۳- کس

سال۹۱
ــازمان کیفیت و استاندارد ایران  ۴- رتبه یک از س

در سال ۹۱
ــازمان کیفیت و استاندارد ایران  ۵- رتبه یک از س

در سال ۹۲
ــازمان کیفیت و استاندارد ایران  ۶- رتبه یک از س

در سال ۹۳
۷- کسب باالترین رتبه در رضایت مشتریان سطح 

منطقه جنوب سال۹۴
ــرای گذراندن دوره های  ــنل فنی ب ۸- اعزام پرس

آموزشی ختصصی فنی
ــدن دوره  ــتادی برای گذران ــنل س ۹- اعزام پرس
های آموزشی مشتری مداری، پذیرش تا ترخیص، 

رسیدگی به شکایات مشتریان 
ــرای فعالیت های  ــتاندارد ب ۱۰- ایجاد فضای اس

مختلف برای مشتریان و پرسنل
ــور  ــی کار و ام ــن اجرای ــه قوانی ــت هم ۱۱- رعای
ــور باالبردن رضایت آنها  ــنل به منظ اجتماعی پرس
ــا در نهایت به رضایت  ــنل ت و ایجاد انگیزه در پرس

مشتریان منجر شود
ــتگاه های پیشرفته برای  ۱۲- تهیه جتهیزات و دس

ارائه خدمات 
۱۳- تهیه قطعات با کیفیت و استاندارد

۱۴- ایجاد حس همدلی و کارگروهی بین پرسنل و 
تعلق خاطر آنها به محیط کار که یکی از مهمترین 
شاخص ها برای کسب رضایت حداکثری مشتریان 

است.

ــرف کنندگان  ــه رعایت حقوق مص ــده گواهینام دارن
فارس در سال ۱۳۹۴

ــع و در ۱۴  ــای ۴۰۰۰۰ متر مرب ــیراز با زیر بن هتل ش
ــتاره بین املللی بر  ــتانداردهای هتل ۵ س طبقه با اس
فراز سلسله جبال شمال شرقی شیراز،مهد فرهنگ و 

هنر ایرانی بنا شده است.
ــیراز،نزدیکی به  ــراف به دروازه قرآن و باغ های ش اش
ــید،حافظ، سعدی،امکان  اماکن تاریخی ختت جمش
ــاهراه های اصلی  ــان به فرودگاه و ش ــی آس دسترس
ــور،این هتل را از نظر مکانی در شرایطی منحصر  کش

به فرد قرار داده است.
این هتل با بهره گیری از استانداردهای جهانی و ارائه 
ــرلوحه  ــن خدمات، رضایتمندی میهمان را س بهتری
ــعه پایدار در این  ــبت به توس کار خود قرار داده و نس
زمینه تالش می کند و معتقد است، موفقیت در گرو 
ــنودی میهمانان است بنابراین احترام  رضایت و خش
ــه عنوان محوری  ــان و جلب رضایت آنها ب ــه میهم ب
ــیراز همیشه مطرح بوده و  ترین ارزش هتل بزرگ ش

می باشد.
ــتا اقدامات زیر در هتل شیراز صورت می  در این راس

پذیرد: 
ــت دریافت نظرات،  ــدازی واحد CRM جه • راه ان

شکایات و پیشنهادات از مهمانان 
ــتمر جهت پرسنل مبنظور به  ــی مس • برنامه آموزش
ــانی و ارتقاء سطح دانش و کیفیت خدمات به  روزرس

مهمانان گرامی 
ــتم های اختیاری مدیریت کیفیت  ــتقرار سیس • اس
 ،۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS ،۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO :ــامل ش

۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ ISO ،۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO
ــش و بازنگری دوره ای  ــن، اندازه گیری، پای • تعیی
ــازمانی در چارچوب الزامات استانداردهای  اهداف س

چهارگانه فوق 
ــن اهداف خرد و کالن HSE جهت صیانت از  • تعیی

محیط زیست، 
• داشنت محیطی دلپذیر و ایمن و کارکنانی سالم

ــتی  ــالم و بهداش • طبخ و ارائه غذای با کیفیت، س
ــکهای ایمنی و  به میهمانان و کاهش حداکثری ریس

بهداشت در زجنیره مواد غذایی 
ــه عنوان  ــانی ب ــعه منابع انس ــالش جهت توس • ت

بزرگترین سرمایه سازمان 
• برآورده سازی هرچه بهتر انتظارات میهمانان فراتر 

از الزامات و تالش جهت تأمین رفاه و آسایش آنها 

ــرکت دارویی پخش هجرت با 50 سال سابقه،در  ش
ــتی و جتهیزات  ــالم دارویی، بهداش ــه توزیع اق زمین

پزشکی فعالیت می کند.
ــهر و  ــتانهای فارس، بوش ــیرازدر اس ــز توزیع ش مرک
ــانی به بیش از  ــد باخدمت رس ــه و بویراحم کهگیلوی
900  مرکز دارویی و درمانی همواره رضایت مشتری 
ــرلوحه اهداف خود قرار  ــالمت جامعه را س و ارتقا س
ــای زیر را اجنام داده  ــتا فعالیت ه داده و در این راس

است:
ــتاندارد  ــه کیفیت و SOP های اس ــن نظامنام •تدوی

فرایندهای شرکت برای حتقق اهداف کیفی 
• استفاده از نرم افزارهای به روز در اجرای عملیات روزانه 
• استقرار واحدهای رسیدگی به شکایات کیفی کاال 

و خدمات 
ــتریان به صورت  •  اجرای فرایند ارزیابی رضایت مش

ساالنه و گسترده 
ــتم انبارش مطابق استانداردهای  ــتقرار سیس • اس

GSP(استانداردهای نگهداری، چیدمان و...)
• توسعه و بهسازی ناوگان حمل  و نقل در راستای 
ــتانداردهای GDP ( استانداردهای توزیع  رعایت اس

دارو)
ــرای توزیع داروهای  ــز ناوگان حمل و نقل ب • جتیه

زجنیره سرد 
ــترش توزیع مویرگی تا دورافتاده ترین نقاط و  • گس

مناطق محروم به صورت منظم و روزانه
ــبد بهینه دارو باالخص داروهای بیماران  • ایجاد س
خاص (شیمی درمانی، هموفیلی، پیوند، MS،...) و 

پیشرو در ارتقا سالمت بیماران
•  شفافیت در ارائه قیمت های مصوب وزارختانه در 

فاکتورهای صادره
ــتیک معکوس در جهت  ــن فرایندهای جلس • تدوی

ارتقا سطح رضایت مشتری
• همراهی و همکاری مستمر با دانشگاه های علوم 
ــور پررنگ در  ــت غذا و دارو) و حض ــکی ( معاون پزش

کمیته های حل بحران 
• ایجاد فروش اینترنتی و باشگاه مشتریان 

ISO 9001ــت کیفی ــت  مدیری ــتم  •استقرارسیس
 ISO 14001ــی ــت محیط ــتم مدیریت زیس ،سیس
ــغلی ش ــت  ــی و بهداش ــت ایمن مدیری ــتم  سیس و 

OHSAS18001  

شرکت دارویی پخش هجرتـ  مرکز توزیع شیراز 
دارنده گواهینامه 

رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

منایندگی فروش و خدمات پس از 
فروش سایپاـ  جامعی دارنده گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

هتل شیراز
 دارنده گواهینامه 

رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس

■ مسعود اخترشناس
مديرشركت دارويى پخش هجرتـ  مركز توزيع شيراز

■ حميدرضا جامعى
مدير نمايندگى فروش و خدمات پس از فروش سايپاـ  جامعى 

■ حميد جاويدان
مدير هتل شيراز
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