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دریافت تندیس طالیی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان توسط وین تک

در پنجمین جشنواره حامیان حقوق 

مصرف کنندگان آذربایجان شرقی صورت گرفت؛

گروه صنعتی آدوپن پالســتیک پرشــین )وین تک( تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان را در پنجمین جشنواره حامیان 
حقوق مصرف کنندگان استان آذربایجان شرقی کسب کرد.

پنجمین جشــنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان آذربایجان شرقی روز چهارشــنبه 20 اسفندماه 1399 با حضور دکتر عباس 
تابش، معاون وزیر صمت و مدیرعامل ســازمان حمایت مصرف کنندگان، جمعی از مدیران و مقامات اســتانی و واحدهای منتخب 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و با معرفی واحدهای نمونه در سالن اجتماعات ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

آذربایجان شرقی برگزار شد و گروه صنعتی آدوپن پالستیک پرشین موفق به کسب تندیس طالیی این جشنواره شد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی جهت تعامل با صنعتگران و ارائه دهندگان خدمات و عامه مردم از سال 
139۴ اقدام به برگزاری جشنواره »تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان« کرده تا از این طریق فرهنگ حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان را ترویج دهد.
در این جشنواره که به صورت ســالیانه برگزار می شود از بین 125 واحد استانی حائز شرایط حضور در جشنواره فقط چهل وسه 

واحد توانستند برگزیده و تقدیر شوند.
گفتنی اســت، وین تک پیش ازاین نیز ۴ بار در این جشنواره در استان های تهران و آذربایجان شرقی برگزیده و از مدیران این 

مجموعه تقدیر شده بود.

ش
زار

گ



16
ه 3

ـار
شم

  
 1

40
ت 0

هش
دیب

  ار
م 

ده
هار

ل چ
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

99

ش
زار

گ

 رعایت حقوق مصرف کننده و شاخص های تولید محصول باکیفیت
گروه صنعتی آدوپن پالســتیک پرشین )وین تک( با کسب امتیاز کامل از دبیرخانه 
پنجمین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان آذربایجان شرقی توانست تندیس 

طالیی رعایت حقوق مصرف کننده را کسب کند.
این انتخاب بــا توجه به رعایت تمامی شــاخص های الزم برای تولید محصول 

مصرف کننده، باکیفیــت و همچنین ارائه خدمــات جامع جهت رعایت  حقوق 
صورت پذیرفته است. کســب تندیس طالیی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان در این جشــنواره و 4 جشنواره 
قبلی نشــان از دیدگاه ویژه وین تک نسبت به حقوق 

مصرف کننــده دارد کــه چشــم انداز طوالنی مدت 
این شــرکت را به عنوان مجموعه ای با محوریت 
مصرف کنندگان شــکل داده اســت و کســب 
این  رضایت مصرف کنندگان اساسی ترین هدف 

مجموعه از مرحله تولید تا فروش و ارائه خدمات پس 
از فروش است.

در جشــنواره حقوق مصرف کنندگان اســتان آذربایجان شــرقی، 
مهم تریــن مالک های ارزیابــی برای واحدهای تولیدی شــامل رعایت 

چارچوب ضوابــط تعیین و اعالم قیمت کاال، درج و اعالم قیمت به صورت 
کامال شفاف، کیفیت کاال، گستره توزیع استانی و ملی، داشتن نشان تجاری 

مســتقل و برند، داشــتن پروانه بهره برداری، دارا بودن پروانه کاربرد عالمت 
استاندار محصول و نداشتن حداقل یک سال حکم تعزیرات حکومتی بود.

همچنیــن افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولیــد، تنوع و نوآوری در 
محصــول، بهره مندی از آی تی و تجارت الکترونیک، درج تاریخ تولید 

و انقضاء و سایر مشخصات کاالیی محصوالتی که واجد شرایط 
باشــد، استفاده از تکنولوژی مدرن و بهبود سطح تکنولوژی و 
افزایش توسعه کمی و کیفی در خدمات و یا خدمات پس از 
فــروش از دیگر مالک های مورد نظر در انتخاب واحدهای 

تولیدی بود.
وین تک در ســال 1399 به عنوان واحد نمونه 
کیفی ملی اســتاندارد نیز انتخاب شده بود، این 
عناوین نشــان از تالش های بی وقفه مدیران و 

کارکنان شــرکت آدوپن پالستیک پرشین 
)وین تــک( دارد کــه با عزم راســخ در 
مســیر اعتالی کیفیــت و رعایت حقوق 
مصرف کننــدگان در حــال حرکت انــد 

و بــدون تردیــد در آینده نیز شــاهد 

موفقیت های بزرگ دیگر در این زمینه خواهیم بود.
گفتنی اســت، کمیته فنی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان 
آذربایجان شرقی شــامل ســازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور 
اقتصادی و دارایی، استاندارد، استانداری، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 

دانشگاه علوم پزشکی استان است.
 رعایــت حقوق مصرف کننده ســرمایه گذاری بــرای حضور در 

بازار های جهانی است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در پنجمین 
جشــنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان آذربایجان 
شــرقی گفت: ایجاد امنیت خاطــر و رفاه عمومی 
از بابت رعایت حقــوق مصرف کننده از وظایف 

سازمان است.
حبیب امین زاده با اشــاره به اهمیت موضوع 
رعایــت حقــوق مصرف کننده در پیشــرفت و 
توســعه فعالیت های هــر مجموعه تولیــدی، صنعتی و 
خدماتی اظهار داشت: استاندار هایی باید داشته باشیم که حقوق 
مصرف کننــده را در تمام بخش های تولید و فروش رعایت کنند؛ در 
واقع و هزینه کرد برای این بخش به نوعی ســرمایه گذاری برای جذب 
مشتریان جدید و حضور در بازار های جهانی است تا با فراغ بال تولیدات 

خود را عرضه کنند.
وی ادامــه داد: هدف از برگزاری این جشــنواره، گســترش و نهادینه 
کردن فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننــدگان، ایجاد، تثبیت و نهادینه 
کردن ساختار رقابتی ســالم و تشویق فعالیت بنگاه های اقتصادی 
در جهــت حمایت موثر از حقوق مصرف کنندگان و تجلیل از 

تولیدکنندگان منتخب است.
امین زاده گفت: قیمت، کیفیت، نظام توزیع، خدمات قبل 
و پس از فروش، اطالع رسانی و کسب رضایت مشتری 

از جمله شاخص های انتخاب واحدهای نمونه است.
مدیــرکل صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
آذربایجان شــرقی در پایان افــزود: در بخش 
صنعــت و مواد غذایی توانســتیم، محصوالت 
ســالم تولید کنیــم. امروز همــکاران ما با 
کنترل شرایط توانســتند، شما عزیزان را 
انتخاب کنند که حائز شــرایط هستید و 
شما واحد ها و شرکت ها توانستید، فرصت 

خوبی برای تولید در کشور ایجاد کنید.


