
ستونننجونراتخلیهنمیکنم
جمعی از دبیران و خبرنگاران روزنامه سیاس�ت 
روز در نامه سرگش�اده ای به مدیرمسئول این رسانه 
درخواست کردند "ننجون" ستون طنز را تخلیه کند.

در همی�ن راس�تا "ننج�ون" ب�ا ارس�ال نام�ه 
سرگشاده ای به این اقدام گروهی اعتراض کرد. در 

متن این نامه آمده است: 

تحویل را ستون این پیش سال ده وقتی
هم آب نداشت. برق بود. مخروبه گرفتم
سطل پایینی ساختمان از خودمان نداشت.
استکبار آسیاب در و میآوردیم آب سطل
نداشت.سقفش تلفهم جهانیمیریختیم.
در نداشت. بخاری و کولر میکرد. چکه
تابستانها زمستانهاسگلرزمیزدیمودر

مثلچی!عرقمیکردیم.
رنگ و کردیم نونوار را ستون این که حاال
باید میگویند و آمدهاند کرده پیدا رویی و
و نیستیم تخلیه اهل که ما کنیم. تخلیهاش
خصوص این در را خودمان مواضع هم قبال
نشاندادهایم.اصالبهمواضعمامیخوردکه
اهلتخلیهباشیم؟معلوماستکهنیستیم.

عوامل به تریبون همین طریق از فلذا
خودفروخته، رسانههای جهانخوار، آمریکای
خودی به گل مدافع شمالی، کره رهبر عمه
ارشد مسئوالن فتنه، سران مراکش، زن
انگلیس استعماری دولت انحرافی، جریان
روز سیاست روزنامه خبرنگاران و دبیران و
هشدارمیدهیمکهستونماراولکنندوبه
فکریکستوندیگرباشندکهماجانمانرا

میدهیمولیاینجاراتخلیهنمیکنیم.
شعر هفته:

شوخیه مگه بذارم برم نمونم؟
که بهترین ستونه این ستونم

ننجون
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و  نق��د  جلس��ه  رسانه بررسی سريال سر گزارش 
به کارگردانی »محمدحس��ين  دلبران 
لطيفی« ب��ه همت موسس��ه فرهنگی 

رسانه ای اوج برگزار شد.
محمدحس��ين  مراس��م  اي��ن  در 
لطيفی، محمدرضا ش��فيعی، حس��ين 
خش��ايار  ارجمن��د،  ب��رزو  حس��نی، 
موحدي��ان، فرخ نعمتی، ن��گار عابدی، 
شهين تس��ليمی، رابعه مدنی، شهرام 

عبدلی و... حضور داشتند.
در اين مراسم لطيفی گفت: سال ها 
دوست داش��تم تا درباره اين موضوع که 
در اين سريال به تصوير کشيده شد کار 
کنم. در کشور ما زمانی که از روحانيون 
ح��رف می زني��د، در وهل��ه اول فص��ل 
سياس��ی آن را درنظر می گيرند و فصل 
اجتماعی اش را فراموش می کنند، اما ما 
در اين سريال به بعد اجتماعی روحانيون 
پرداختيم. تا حدودی به خواسته خودم 
رس��يدم و اميدوارم که بخش سياس��ی 
روحاني��ون را از بخش اجتماعی آن جدا 
کنند. روحانيت در کشور ما دو وجه دارد. 
يك وجه آن سياس��ی است و وجه ديگر 
آن اجتماعی اس��ت و گويا در کش��ور ما 

وجه اجتماعی کار فراموش شده است.
اين کارگردان در ادامه در پاس��خ به 
سؤالی مبنی بر اينکه روحانی سريال شما 
بسيار عصبی و پرخاشگر بود، گفت: اين 
موضوع را بارها شنيدم، شايد من اشتباه 
می کنم، اما آنچه که باور دارم اين اس��ت 
که س��يد سليم هميشه عصبانی نيست، 
روحاني��ون ما برای لباس��ی ک��ه بر تن 
می کنن��د ارزش خاصی قائلن��د، اما اين 
ش��خصيت برخی مواقع که بايد عصبانی 
می شد و به اندازه کافی دليل برای عصبانی 
بودن داشت، اما ش��ايد به اين دليل اين 
سؤال را می پرسيد که در بسياری مواقع 
شوخ طبعی با صدای بلند در هم آميخته 
می ش��د و مردم اين تصور را داشتند که 

روحانی ما هميشه عصبانی است. 
لطيفی در ادامه گفت: يادم است از 
قديم روحانی می شناختم که خيلی هم 
دوستش داشتم، او گچکاری می کرد و 
يادم است بالفاصله بعد از گچ کاری اش 

لباس روحانيت را می پوشيد و به مسجد 
می رفت. زمانی که سريال صاحب دالن 
را می خواستم بسازم، از حوزه علميه قم 
اص��رار می کردند که ش��خصيت خليل 
بايد روحانی باش��د و من در مقابل اين 
اصرار ايستادگی کردم، مردم ايران همه 
با روحانيون موضع گرفتند و متأسفانه 
اتفاقاتی افتاده که مسجدهای ما آنطور 

که در گذشته بودند نيستند. 
کارگ��ردان س��ريال صاحبدالن با 
اش��اره به کارک��رد مس��اجد در عصر 
کنونی گفت: اين روزها مسجد کارکرد 
قبلی خ��ود را ن��دارد و کاری که قبال 
در مس��اجد انج��ام می ش��د، امروز در 

فرهنگسراها انجام می شود. 

وی درباره سکانس هايی که  از اين 
سريال حذف شد، گفت: چند سکانس 
که اش��اره مس��تقيمی به ن��زول و ربا 
توس��ط بانك های کشور می شد، حذف 
ش��د، برای مث��ال؛ سکانس��ی بود که 
بانك هاتونو  بريد  می گفت  سيدس��ليم 
ببينيد. سکانس ديگری می گفت خاك 
بر س��ر من که اگر بتون��م پولمو با 16 
درصد س��ود از کاووس بگيرم، اما اگر 

بانك می ذاشتم می شد 18 درصد.

لطيف��ی با اش��اره ب��ه تران��ه تيتراژ 
انتهای س��ريال گفت:  اين ترانه باز همان 
نقد روحانيت است، اين لباس برای همه 
مردم مقدس و امن بوده اس��ت، در جايی 
می بينيم که روحانی قصه ما می گويد شما 
مواظب خودت باش و از مسائل سياسی 
جدا می ش��ود که نمی دانم اين سکانس 
را حذف کردند ي��ا نه. من به عنوان يك 
شهروند ايرانی با بانك و با پولش مشکل 
دارم، نظر شخصی ام اين است که به عنوان 
يك مسلمان پول بانك های کشورم مشکل 
دارد و يکی از داليل اصلی که کشورمان تا 
اين اندازه درگير مسائل و مشکالت است 

همين مشکل در پول است. 
وی ادامه داد: يادم اس��ت بچه که 
بودم يك نزول خور در محلمان بود که 
تازه س��ود ده درصد هم می گرفت، هر 
زم��ان ه��ر ک��دام از همس��ايه ها او را 
می ديدند ب��ا او بدرفت��اری می کردند. 
پول کش��ور ما مشکل دارد و به همين 
دليل اس��ت که محبت ها کم ش��ده و 
همه اينقدر درگير مش��کالت هستيم. 
من کت جادويی س��اختم و اولين نفر 
بودم که چنين موضوعی را بيان کردم، 
بعد از آن فيلم سرعت را ساختم. کشور 

من به خاطر پول دارد نابود می شود. 
 کارگردان س��ريال وفا با گاليه از 
انتقادهای موجود گفت:  بارها شنيده ام 
که به من می گويند فيلمساز حکومتی، 
در حالی که من هر آنچه که دلم باشد 
می سازم و ش��ما آن فيلم هايی که من 
پيشنهادشان را قبول نکردم و نساختم 
خب��ر نداريد، م��ن هر آنچ��ه را قبول 

داشته باشم می سازم و کار می کنم.
کارگ��ردان س��ريال تنهايی ليال در 
ادامه درباره اس��تفاده از بازيگرهايی که 
مدتی کم کار بودند در اين سريال، بيان 
داشت: معتقدم تمام آدم هايی که توانايی 
بااليی دارند مدتی ک��م کار بودند، يادم 
است همان زمان که در مرحله انتخاب 
بازيگ��ر بوديم، فردی به من گفت که به 
فالن بازيگر زنگ نزن می گويند آلزايمر 
گرفته و من اتفاقا به همان فرد زنگ زدم 
و او آمد و در اين سريال بازی کرد بدون 

اينکه هيچ گونه بيماری داشته باشد. 

جزئي��ات گزارش  م�ي د ح����ا ينه ک��ر هز
کمك ه��ای مردمی ب��رای زلزله زدگان 
 31 ت��ا   96 آب��ان   22 از  کرمانش��اه 

ارديبهشت امسال اعالم شد.
از هم��ان ابتدای وق��وع زلزله 7.3 
ريش��تری در کرمانش��اه در تاريخ 21 
آبان م��اه 1396 ک��ه خاط��ر همگان را 
آزرد و خانواده های بسياری را به سوگ 
نشاند، جمعيت هالل احمر به عنوان يك 
نه��اد امدادی کار خود را آغاز کرد و بر 
حسب وظيفه ذاتی و برای رسيدگی به 
نياز های فوری زلزله زدگان؛ کمك های 
مردم��ی به صورت نق��دی و غيرنقدی 
به س��وی شعب جمعيت هالل احمر در 
سراس��ر کشور روانه شد که وظيفه اين 

نهاد را سنگين تر کرد.
ب��ر اين اس��اس واريز به حس��اب 
هالل احم��ر از محل کمك های مردمی 
 431 و  ميلي��ارد   673 مجم��وع  در 
ميلي��ون و 255 هزار و 531 ريال بوده 
که شامل واريز به حساب از محل وجوه 
جمع آوری ش��ده کمك های مردمی به 
مبلغ 651 ميليارد و 82 ميليون و 420 
ه��زار و 727 ريال، واريز به حس��اب از 
محل س��ود س��پرده بلندمدت به مبلغ 
14 ميليارد و 627 ميليون و 681 هزار 
و 589 ري��ال و واريز به حس��اب ارزی 
)دالر 15900 و يورو 142721( به نرخ 
مرجع 31 ارديبهش��ت امسال، به مبلغ 
7 ميلي��ارد و 721 ميليون و 153 هزار 

و 215 ريال می شود.
گ��زارش، جمعيت  اين  براس��اس 
زلزله زدگان کرمانشاه  برای  هالل احمر 
 718 و  ميلي��ارد   683 مجم��وع،  در 
ميليون ري��ال هزينه کرده اس��ت که 
جزئي��ات آن ش��امل پرداخ��ت 583 
ميليارد و 900 ميليون ريال به حساب 
29 هزار و 195 خانوار بابت خريد لوازم 
زندگی )ه��ر خانوار 20 ميليون ريال(؛ 
پرداخ��ت 87 ميلي��ارد و 618 ميليون 
ريال به حساب 29 هزار و 206 خانوار 
بابت عيدی پايان س��ال )هر خانوار 3 
ميليون ريال( و پرداخت 12 ميليارد و 
200 ميليون ريال به حساب 244 نفر 
از متولدين و خانواده های متوفيان )هر 

کدام 50 ميليون ريال( است.
ب��ر مبنای اين گ��زارش هزينه کرد؛ 
جمعيت هالل احمر تا 31 ارديبهشت 97 
عالوه بر مبلغ 673 ميليارد ريال واريزی 
کمك های مردمی، بالغ بر 10 ميليارد و 
286 ميليون و 744 ه��زار و 469 ريال 
مازاد کمك ه��ای مردمی برای کمك به 

زلزله زدگان کرمانشاه هزينه کرده است.
عالوه بر اي��ن جمعيت هالل احمر 
از محل منابع اين نهاد نيز برای کمك 
به زلزله زدگان کرمانشاه در مجموع 2 
ه��زار و 567 ميليارد و 386 ميليون و 
738 هزار و 12 ريال هزينه کرده است 

که جزئيات آن به شرح ذيل است:
2 هزار و 146 ميليارد و 57 ميليون و 
400 هزار ريال برای اقالم امدادی توزيع 

شده از قبيل: )چادر امدادی، پتو، موکت، 
انواع چراغ، گالن آب، س��ت بهداش��تی، 

برنج، کنسرو، لوازم ضروری و...(
 203 ميلي��ارد و 648 ميلي��ون و 
95 ه��زار و 167 ريال بابت خريد مواد 
غذاي��ی چ��ای، برنج، حبوب��ات، قند و 
ش��کر و بس��ته های غذايی )بسته های 

72 ساعته و يك ماهه(
80 ميلي��ارد و 275 ميليون ريال 
بابت عملي��ات امداد هوايی )10 فروند 

بالگرد و هزينه نيرو های عملياتی(
30 ميلي��ارد و 543 ميليون و 250 
هزار ريال برای پشتيبانی و اعزام نيرو های 
امدادی و عملياتی )52 هزار و 984 نفر(

34 ميليارد و 700 ميليون و 800 
هزار ريال برای اعزام نيرو های لجستيك 
)125 نف��ر(، خودرو های امدادی )437 

دستگاه(
26 ميلي��ارد و 888 ميليون و 374 
هزار و 297 ريال برای خريد ست خواب، 
کارتن، نايلون، بسته بندی، سه دستگاه 

تسمه کش و لوازم پارك بازی کودکان
25 ميليارد و 782 ميليون و 312 
هزار و 651 ريال برای خريد بخاری و 

هيتر برقی )35 هزار و 238 دستگاه(
5 ميلي��ارد و 307 ميليون و 761 
هزار و 428 ريال بابت بستری و درمان 

زلزله زدگان )18 نفر(
3 ميليارد و 897 ميليون ريال برای 
کمك بالعوض و کمك به ساخت و اجاره 

منزل  باشگاه خبرنگاران

پیامبر صلی اهلل علیه آله و سلم:
 درپی روزی و نيازها، سحرخيز باشيد؛ چراکه 
حرکت در آغاز روز، ]مايه[ برکت و پيروزی است. 
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منبهعنوانیک
شهروندایرانیبا
بانکوباپولش
مشکلدارم،نظر
شخصیاماین

استکهبهعنوان
یکمسلمانپول
بانکهایکشورم
مشکلداردویکی
ازدالیلاصلی
کهکشورمانتا
ایناندازهدرگیر
مسائلومشکالت
استهمینمشکل

درپولاست

انتقاد محسن هاشمی به تعویق مجدد 
و بهره برداری از خط ۷ متر

رئيس ش��ورای شهر تهران نسبت به  یتخ����ت تعوي��ق افتادن مجدد خ��ط 7 مترو پا
انتقاد کرد و گفت: شهرداری هر چه زودتر تکليف اين خط 

را مشخص کند.
محسن هاشمی رفسنجانی با اشاره به اينکه شهرداری 
باي��د تمام تالش خود را برای اتم��ام پروژه های نيمه تمام 

انجام دهد اظهار کرد: متاس��فانه تعداد قابل توجهی پروژه 
نيمه تمام از دوره قبل مانده و بالتکليف هستند. در جلسه 
هفته گذشته که شهردار تهران نيز حضور داشت اين موضع 
عنوان ش��د و آقای افشانی نيز تصريح کرد که برنامه ريزی 

برای به اتمام رساندن پروژه های نيمه تمام انجام می دهد.
هاشمی با اشاره به تعويق افتادن مجدد خط هفت مترو 
گفت: اين موضوع مورد انتقاد ش��ورای شهر نيز بوده است 
و به ش��هردار تهران نيز تذکر داده ش��ده است. البته هفته 
گذشته شهردار تهران بازديدی را از اين خط داشته است و 

اميدواريم به زودی شاهد بهره برداری خط 7 مترو باشيم. 

 هالل احمر کمک های مردمی
به زلزله زدگان کرمانشاهی را کجا هزینه کرد؟

محمدحسین لطیفی در نشست نقد و بررسی سریال »سر دلبران«:

وجه اجتماعی روحانیت فراموش شده است

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت 
صنعتی پارس مینو)سهامی عام( روز یکشنبه 
1397/03/13 با حضور بیش از 82 درصد 
س��هامداران در مح��ل ضل��ع غرب��ی مجموعه 
ورزش��ی آزادی � بلوار دهکده � هتل المپیک، 
به ریاست آقای حمید رضایی و نظارت آقایان 
محم��د تق��ی قلندرلک��ی و رضا س��لطانزاده و 
دبی��ری آقای ابوالفضل س��اقری چ��ی برگزار 

شد.
در این مجمع پس از ارائه گزارش هیات 
مدی��ره توس��ط دکت��ر ابوالفضل س��اقری چی 
مدیرعام��ل ش��رکت و ارائه گ��زارش بازرس 
قانون��ی صورت ه��ای مال��ی به تصوی��ب کلیه 
س��هامداران رسید. صاحبان سهام مبلغ 100 
ریال را به عنوان سود خالص قابل تقسیم هر 

سهم تصویب کردند. 
در پای��ان روزنام��ه اطالع��ات ب��ه عن��وان 
روزنامه کثیراالنتش��ار و موسس��ه حسابرسی 
به��راد مش��ار ب��ه عن��وان ب��ازرس قانون��ی و 
حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون 
پ��رداز ایران مش��هود ب��ه عنوان حس��ابرس 
 عل��ی الب��دل ب��رای س��ال مال��ی 97 انتخ��اب 

گردیدند.
براس��اس تصمیمات مجمع، اعضای هیات 
مدیره به مدت 2 سال به عنوان اعضای هیات 
مدی��ره جدید به ش��رح ذیل انتخاب ش��دند: 
آزادگان،  خودکفای��ی  و  اقتص��ادی  ش��رکت 
صندوق س��رمایه گذاری مشترک بورسیران، 
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان، 
شرکت پارس گستر مینو، شرکت سهامی عام 

صنعتی مینو.

مرور کلی ب��ر وضعیت و تح��والت صنعت 
مربوط در سال مالی مورد گزارش

ادامه وضعیت رکود حاکم بر بازار بهمراه 
کاه��ش ق��درت خرید م��ردم س��بب کاهش 
نس��بی حجم بازار مصرف محصوالت شیرینی 
و ش��کالت بغیر از اقالمی که قدرت جایگزینی 
با غ��ذا را دارند، ش��ده اس��ت و در این بین 

در ش��رکت صنعتی پارس مین��و با ایجاد تنوع 
قابل قبول در س��بد محص��والت، رصد دقیق 
قیمتهای م��واد اولیه و تصمیم گیری به موقع 
در تامین مواد اولیه مصرفی، مدیریت صحیح 
منابع و مصارف و بهره برداری از خطوط جدید 
و تبلیغ��ات موث��ر و مفید این موض��وع تا حد 
امکان مدیریت ش��ده اس��ت تا موقعیت کلی 
ش��رکت در صن��ف و اذهان مص��رف کنندگان 
 حفظ گردد و رش��د و بالندگی و بروز بودن آن 

رخ بنماید.

م��رور کلی بر جایگاه ش��رکت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در سال 1396

به گزارش ش��رکت بورس ای��ران که در 
پایان هر سال منتش��ر می شود در سال مورد 
گ��زارش ش��رکت صنعتی پارس مین��و دارای 
 ،)www.cokal.ir رتبه 94 می باش��د. )منب��ع
همچنین در صنف تولیدکنندگان بیس��کویت، 
شیرینی و شکالت از حیث تنوع سبد محصول 
و ف��روش و کیفی��ت محص��والت، در زم��ره 3 

شرکت برتر قرار دارد.

م��رور کلی ب��ر عملک��رد ش��رکت، میزان 
و  ش��ده  تعیی��ن  اه��داف  ب��ه  دس��تیابی 

دستاوردهای مهم
ش��رکت  مص��وب  بودج��ه  براس��اس   �1
اصل��ی در س��ال مالی م��ورد گ��زارش مقدار 
30/685/692 کیلوگ��رم ب��ه مبل��غ فروش 
3/335/986 میلی��ون ری��ال پی��ش بین��ی 

ش��ده بود که در پایان سال 25/755/639 
کیلوگ��رم ب��ه مبل��غ ف��روش 2/397/374 

میلیون ریال محقق گردید.
2� اصالح  بهینه سازی سیستم بهای تمام شده

3� تولید و عرض��ه محصوالت پلت با طعم 
جدی��د و برپایه ذرت به منظ��ور بهره برداری 

بیشتر از ظرفیت خالی خط مذکور
4� اصالح س��اختار در جهت تخصص سازی 

و به حداکثر رساندن بهره وری.
 630 از  ش��رکت  س��رمایه  افزای��ش   �5
میلیون سهم به 1/260 میلیون سهم از محل 

سود انباشته.

جایگاه شرکت در صنعت:
1� علیرغم ش��رایط رکود حاک��م بر فضای 
کس��ب و کار در جامعه، این ش��رکت موفق به 
حفظ می��زان ف��روش مع��ادل 2/397/374 
میلیون ریال ش��ده اس��ت که جزء 3 ش��رکت 
برت��ر ای��ن صنعت می باش��د. همچنین س��هم 
ف��روش محصوالت مختلف این ش��رکت از کل 

بازار داخلی و صادراتی به شرح زیر است:

2� ب��ا توجه به خری��د و نصف خطوط جدید 
آدامس، ش��کالت، اس��نک و پل��ت از برترین 
س��ازندگان اروپای��ی و ب��ا بهره مند ش��دن از 
تکنولوژی روز دنیا، ش��رکت ق��ادر به طراحی 
فرموالسیون و تولید محصوالت متنوع و جدید 
شکالت گردیده و بدین ترتیب نیازهای اقشار 

مختلف مشتریان را برآورده خواهد ساخت.

ظرفیت تولید
در س��ال مالی منتهی به 1396/12/29 
مع��ادل 25/755/639 کیلوگ��رم تولید، از 
گروهه��ای مختل��ف ش��امل انواع بیس��کویت، 
آدامس، پفک، اس��نک، پلت، ویفر و ش��کالت 
انجام و جهت تکمیل و نیاز بازار عرضه ش��ده 

است.
بیش��ترین افزایش ش��اخص ف��روش در 
گ��روه آدام��س وایت به می��زان 21 درصد و 
افزای��ش تولی��د در بخش آدام��س وایت به 

میزان 32 درصد می باشد.

فروش
فروش خالص ش��رکت در سال مالی مورد 
گ��زارش مبل��غ 2/397/374 میلی��ون ریال 
بوده و پیش بینی فروش ش��رکت برای سال 
1397 مع��ادل 4/227/546 میلی��ون ریال 
برابر 76 درصد رشد نسبت به فروش خالص 

سال مالی مورد گزارش می باشد.

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه
1� پیش بین��ی افزایش فروش ریالی 76 

درصدی نسبت به سال مورد گزارش.
2� به ظرفیت رساندن بهره برداری از خط 

بسته بندی آدامس تب گام.
3� معرف��ی والن��ج تن��وع قاب��ل قبولی از 
محص��والت ت��ب گام در جه��ت تکمیل س��بد 
محص��والت آدام��س ب��دون قن��د و ف��روش 

عملیاتی در سال آتی.
4� تالش در جهت جلب مش��ارکت خارجی 
برای تولید تحت لیسانس و یا سفارشی برای 

به ظرفیت رساندن پروژه های جدید.
5� آغاز عملیات س��اخت و بهره برداری از 
انبار سوخته ش��رکت جهت راه اندازی پروژه 

پیتزا.
6� برنام��ه ری��زی و ه��دف گ��ذاری برای 
گرفت��ن س��هم ب��ازار آدام��س از محص��والت 

وارداتی
7� نص��ب و راه اندازی پروژه اس��تحصار 
دان��ه کاکائ��و با ه��دف تکمیل زنجی��ره تامین 

شکالت

8� ارتق��اء جای��گاه کلی ش��رکت در اذهان 
مص��رف کنن��دگان از طری��ق تبلی��غ و فروش 

مصوالت جدید
9� ی��ادآوری مجدد و تقوی��ت برند وایت 
به عن��وان اولین و برتری��ن محصول آدامس 
بدون قند تولید داخلی از طریق تکمیل سبد 

محصول
10� معرفی و تبلیغ برند »رسینال« برای 

محصوالت شکالتی جدید.
از  باالی��ی  تن��وع  عرض��ه  و  تولی��د   �11

محصوالت شکاالتی با برند رسیتال

برنامه های آینده شرکت
1� اطالع��ات مرب��وط ب��ه برنامه های س��ال 

شرکت:
الف( توس��عه محصوالت ش��کالت و ایجاد 

تنوع باال مشابه انواع خارجی
ب( ایجاد تن��وع تولید آدام��س با اضافه 
طعم ه��ای  در  گام  ت��ب  محص��والت   نم��ودن 

مختلف
ج( نص��ب و راه اندازی پروژه اس��تحصال 
دان��ه کاکائ��و با ه��دف تکمیل زنجی��ره تامین 

شکالت
د( ادام��ه فراین��د ارتق��اء س��طح آگاه��ی 
کارکن��ان از طری��ق اج��رای تقویت آموزش��ی 

ساالنه
ه( برنامه ریزی و هماهنگی برای س��اخت 
س��وله، نصب، راه اندازی و به��ره برداری از 

پرژه پیتزا.
ف��روش  بازاره��ای  گس��ترش  نح��وه   �2

محصوالت و تنوع بخشی شیوره های فروش:
الف( استفاده از شیوه های ترفیع و جایزه 
ب��رای فروش��ندگان، مغ��ازه داران و مصرف 

کنندگان
ب( تمرکز بیشتر بر روی صادرات و یافتن 

بازارهای جدید
ج( معرفی و تبلیغ برند »رس��یتال« برای 

محصوالت شکالتی جدید
د( تکمیل سبد آدامس

3� تولی��د محص��والت و معرفی محصوالت 
جدید:

وتولی��د  فرموالس��یون  رون��د  ادام��ه 
محصوالت س��المت محور و متناس��ب ب��ا نیاز 
گروهه��ای مختلف جامعه نظیر انواع محصوالت 
ک��م کال��ری، بدون قن��د، کم چرب��ی و پرفیبر 
همچنین تولید پلت برپایه ذرت و عرضه آن با 
انواع طعم های مختلف متناسب با ذائقه مردم 
در استانهای مختلف کشور و توجه به صادرات 
آنها نیز از دیگر برنامه های توسعه محصوالت 

جدید است.
تکمی��ل، ایج��اد وتن��وع کاف��ی در س��بد 
محص��والت آدامس ب��ه منظور حف��ظ موقعیت 
گرف��ن  و  آدام��س  ب��ازار  در  موج��ود  عال��ی 
س��هم ب��ازار از رقب��ای خارج��ی نی��ز از دیگر 
جدی��د محص��والت  تولی��د  برنام��ه   اه��داف 

است.

در مجمع عمومی سالیانه 100 ریال سود تقسیم شد
تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت صنعتی پارس مینو در سال 1396


