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کارشناسانبخشتعاونبراینباورندکهتعاونیها
از چنان استعداد و ظرفیتی برخوردار هستند که
در صورت بها دادن به آن ها میتوان به راحتی به
دروازههای توسعه و جامعه مدنی دست یافت در
حالی که این نهادها اکنون به دلیل برخی اهمال
کاری ها و سوء مدیریت ها از جایگاهی شایسته
در عرصه عمل و اجرا برخوردار نیستند.تعاون در
مفهوم عام آن به معنای همکاری است و در مفهوم
خاصواقتصادیآنبهنوعیسازماناقتصادییا
اجتماعی گفته میشود که در سراسر جهان و در
تمامی اقتصادها از توسعه یافته تا در حال توسعه
جای پای خود را باز کرده است.تاریخ پیدایش
شرکتتعاونیدرایرانبهسال۱۳۰۳خورشیدی
باز میگردد .در آن سال مــواردی در خصوص
تعاونی مطرح شد و در قانون تجارت به تصویب
رسیداماسال۱۳۱۴خورشیدیرامیتواننقطه
آغاز تشکیل و ثبت قانونی شرکت های تعاونی در
ایرانقلمدادکرد .پسازپیروزیانقالباسالمی،
بخش تعاونی جایگاه مهمی را در قانون اساسی
جمهوریاسالمیبهخوداختصاصدادودراصل
 ۴۴خود به بخش تعاونی می پــردازد که شرح و
تفصیل آن در  ۱۳شهریور  ۱۳۷۰خورشیدی به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و وزارت
تعاون هم به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت
و پشتیبانی از بخش تعاون در ۱۰دی همان سال
تشکیلشد.مهمترینوظایفوزارتتعاون،برنامه
ریــزی ،پشتیبانی ،گسترش و هماهنگی بخش
تعاونکشوراست.اینوزارتخانهکوششمیکند
از طریق تحقیق ،آمــوزش و ترویج ،فعالیتهای
تعاونی را در دورترین نقاط کشور گسترش دهد.
براساس اظهارات مردم مهم ترین نقطه ضعف
تعاونیها،پایینبودنکیفیتکاال وخدماتارائه
شدهاست.هرچندقیمتکاالهایعرضهشدهدر
شرکتهای تعاونی مناسب است اما از مرغوبیت
و کیفیت خوب کاالها خبری نیست .متولیان
دولتیوحاکمیتیبایدباسازماندهیتعاونیهاو
ازطریقسرمایههایاندکوبااستفادهازمشاغل
جدیدبامشکلبیکاریجوانانوریشهکنیمفاسد
ناشی از آن برخورد کنند.همچنین وزارت تعاون
باید با تأسیس تعاونیهای خدماتی ،ورزشــی و
تفریحی در محالت به نیازهای طبیعی جوانان
پاسخ گوید و با تأسیس تعاونیهای دانشآموزی
و دانشجویی آنان را در تأمین مایحتاج تحصیلی
خود به قیمت ارزان یاری کند و می تواند با توسعه
تعاونیهایخاصزنانخانهدار،بهتحققعدالت
اقتصادی و افزایش سهم برخورداری خانوادهها
کمکشایانتوجهیکند.

یکی از مطالبات شهروندان تربتحیدریه ،بهبود
وضعیت نامطلوب آسفالت خیابانها و معابر
کوچه هاست که نارضایتی مردم را طی چندسال
گذشته در پی داشته است.به گــزارش خراسان
رضوی ،بر اساس مشاهدات خبرنگار ما و صحبت
های شهروندان ،متاسفانه چالههای ایجاد شده از
سال های گذشته در شهر و نبود آسفالت مناسب،
خسارت های زیــادی به جلوبندی وسایل نقلیه
وارد میکند .عده ای از شهروندان در گفت وگو با
خراسان رضوی از وضعیت آسفالت برخی خیابان
هایاصلیگالیهمندهستند.شهردارتربتحیدریه
هم به وقفه شش ساله اجرای آسفالت شهر اشاره
می کند و می گوید :اگر بخواهیم ،این وقفه جبران
شود ،خیلی هم که تعجیل کنیم در نهایت دو سال
زمانمیبرد.سعیداکبریانمیافزاید:وقتیطبق
بودجه درآمدهای شهرداری تربت حیدریه نصف
شده و قیمت قیر افزایش سه برابری داشته است،
مفهومش این است که ظرفیت های ما شش برابر
کاهشیافتهاست.

• 150تعاونی غیرفعال در خلیل آباد

محمد نجاریان ،نماینده اتاق تعاون در خلیل آباد
با بیان این که چرا تعاونی ها ضعیف هستند و از
ظرفیت اقتصادی آن ها کمتر استفاده می شود،
افــزود :ایجاد تعاونی ها به صــورت خانوادگی
تنها مشکل شرکت های تعاونی تشکیل شده در
دهه اخیر است که خالقیت کاری را بین اعضای
تعاونی از بین برده اســت.وی ادامه داد :ایــن که
در شهرستان خلیل آباد بیش از  150تعاونی
غیرفعال و راکد داریم ،باید حدیث مفصل از این
خواندکهتوجهخاصیبهتعاونیهانشدهاست.
•برخی تعاونی های خانوادگی فقط به خاطر
گرفتن تسهیالت تشکیل شده اند

نجاریان بــا بیان ایــن کــه برخی تعاونی های
خانوادگیفقطبهخاطرگرفتنتسهیالتتشکیل
و تاسیس شده اند ،اظهار کرد :اکثر تعاونی های

راکد تعاونی های خانوادگی هستند و درصدی
دیگر نیز تعاونی هایی هستند که اعضا نتوانسته
اند با یکدیگر تعامل برقرار کنند و اختالف نظر در
فعالیت کاری دارند.نماینده اتاق تعاون گفت:
تعاوندارایظرفیتزیادیدرزمینههایمختلف
اقتصادی و اجتماعی اســت بنابراین اقتصاد
مقاومتی که مقام معظم رهبری بــرآن تاکید
دارند ،یکی از موارد آن نقش تعاونی هاست که تا
امروز این نقش مغفول مانده است.وی آموزش به
اعضای تعاونی ها را ضروری دانست و اظهار کرد:
یکیازمواردیکهتعاونیهانتوانستهاندازجایگاه
خوددفاعکنند،آوردهناچیزاعضاستکهبااندک
آورده خود نمی توانند یک تشکل قوی داشته
باشند.نجاریان افــزود :هم اکنون فقط تعاونی
های خدماتی که ارائه خدمات دارنــد ،موفق تر
از دیگر تعاونی های تولیدی هستند.مسئول
نمایندگی تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی خلیل
آباد نیز با بیان این که تعداد تعاونی های فعال در
این شهرستان کمتر از  100تعاونی است ،اظهار
کرد :این که تعاونی تشکیل شود و به کیفیت آن
توجه نشود ،موجب می شود تعاونی خود به خود
نیمه فعال یا غیرفعال شود.حمیدرضا صدیقی
آمــوزش اعضای تعاونی را ضــروری دانست و
گفت :متقاضیان تشکیل تعاونی باید ضمن
آشنایی با قانون و اهداف بخش تعاونی ،متقاضی
تشکیل تعاونی باشند.وی بیان کرد :تعاونی نباید
فقط متکی به دریافت تسهیالت از دولت باشد و
باید با برخورداری از منابع اعضا مدیریت شود.
مسئول نمایندگی تعاون ،کار ورفــاه اجتماعی
خلیل آباد اظهار کرد :االن اکثر تعاونی ها فقط
به دنبال گرفتن تسهیالت هستند که با توجه به
محدودیت ها ممکن نیست و به همین دلیل از
چرخه کار و هدف خود خارج می شوند.محمدی
از مدیران یک شرکت تعاونی کشاورزی در خلیل
آباد اظهار کرد :االن تعاونی ما که سابقه 30ساله
دارد ،غیرفعال است و فقط به خاطر چاه موتوری
که داریم هریک به اندازه زمین خود برای خودمان
کار می کنیم .آب داریــم ولی عمال کار تعاونی
صورت نمی گیرد.
مدیرعامل یک تــعــاونــی دیــگــر در خلیل آبــاد
که اعضای آن به دنبال انحالل هستند ،اظهار
کرد :از اعضای تعاونی ما دیگرکسینمانده است
یا فوت کرده یا در ادامه کار خارج شده اند و االن
فقط سه نفر هستیم که تقاضای انحالل تعاونی
را به اداره تعاون داده ایم.همچنین موسوی،
مدیر عامل تعاونی آبداران آبتراز در خلیل آباد که
برای بیش از  15نفر اشتغال ایجاد کرده ،اظهار
کرد :محدودیت های مالی و این که ما به صورت
پیمانکاری کار می کنیم وبــرای طلب خود از
سیستم با مشکالتی مواجه هستیم از جمله
مشکالت ماست .یک کارشناس اداره تعاون کار
و رفاه اجتماعی خلیل آباد نیز با اعالم این که هر

سال براساس تعهد اعالم شده از سوی استان
باید تعدادی تعاونی تشکیل بدهیم و امسال برای
تشکیلچهارتعاونیاقدامشدهاست،افزود :نگاه
به تعاونی باید یک نگاه محوری باشد نه سطحی.
وی افزود :تعاون که در آموزه های دینی ما آمده
است ،اهدافی دارد که اگر به درستی اجرایی
وعملیاتی شود ،هیچ فقیری را در جامعه نخواهیم
داشت .امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار
میرود که می تواند در بهرهوری بهینه از شرایط
زنــدگــی ،کــار و تولید ،توسعه زیرساخت های
عمرانی ،ایجاد فرصت های شغلی ،ارتقای سطح
درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد.این
کارشناس با بیان این که تجربه کشورهای توسعه
یافته نشان میدهد که تعاونیها بهترین سازمان
ها و تشکلهایی هستند که موفق شدند اسباب
تجمیع سرمایه هــای خــرد و نیروهای خالق،
مستعد و با انگیزه را برای انجام کارهای گروهی و
کارآفرینانه فراهم کنند ،اظهار کرد :امروزه تعاون
اهرم مناسبی برای توسعه فعالیت های اقتصادی
و اجتماعی کشور به شمار میرود که می تواند
در بهرهوری بهینه از شرایط زندگی ،کار و تولید،
توسعهزیرساختهایعمرانی،ایجادفرصتهای
شغلی ،ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی
جامعه مؤثر باشد.وی ادامه داد :سرمایه اصلی
بخشتعاون،تجمیعسرمایههایخردمردماست
که به منظور توسعه اشتغال و تولید به کار میرود
چراکهیکیازاهدافیکهبرایگسترشتعاونیها
پیشبینی شــده اســت ،جــمـعآوری نقدینگی و
سرمایههای اندک مردم در تعاونیهایی است
که تولید و اشتغال زایی مناسبی داشته باشند
از این رو طبقه کارگر و کشاورز و افراد متوسط
جامعه که با سرمایه اندک امکان انجام کار مفید
را ندارند می توانند سرمایه خود را در کنار دیگر
سرمایههای خرد تجمیع کنند تا به این طریق
هم فرصت های اشتغال را نصیب خود کنند و هم
توان اقتصادی خود را باال ببرند .از سوی دیگر
تعاونی ها از طریق واگذاری امور و اختیارات به
مردم ،توسعه خدمات اجتماعی و ایجاد فرصت
های برابر برای پیشرفت و ترقی زنان ،زمینه رشد
و توسعه اقتصادی اجتماعی و در نهایت بهبود
عملکرد شرکت های تعاونی را فراهم می کنند.
این کارشناس اظهار کرد :زمینه فعالیت تعاونی
ها در شهرستان خلیل آبــاد اکثرا کشاورزی و
دامداری است و متاسفانه جای صنایع تبدیلی
در عرصه تعاونی ها خالی مانده و کاری انجام
نشده است.

•ما آسفالت می خواهیم نه شن با قیر

یکی از شهروندان می گوید :خودتان نگاهی به
شهر بیندازید .چرا ما در خیابانهای کوچک و با
عرض کم مثل خیابان شورا ،باید شاهد گذاشتن
چندبلوکوسطخیابانباشیم؟ شهرونددیگریاز
بی کیفیت بودن اجرای آسفالت در یکی از خیابان
هــای اصلی شهر تربت حیدریه گالیه دارد .او
می گوید :شهر ما از داشتن یک روکش آسفالت
استانداردمحروماست.ماکهنیازیبهریختنشن
وقیرنداریمماآسفالتمناسبمیخواهیم.
•گالیه از کنده کاری ها

شهروندی دیگر از کنده کاری های مربوط به آب
و فاضالب دلخور است و می گوید :این مسئله یک
اتفاقطبیعیاستومیتوانیدبهراحتیکندهکاری
های رها شده را در خیابان اصلی شهر یعنی بولوار
آیت ا ...بهشتی ببینید.وی می افزاید :در زمان
بارندگی آب های سطحی در معابر رها می شود و
وضعیت اسفباری را در کوچه های شهر برای رفت
وآمدمردمبهوجودمیآورد.
•اغلب مناطق حفاری شده آبفا آسفالت است

شهردار تربت حیدریه میگوید :متاسفانه اطالع
رسانیماضعیفاستوخبرنگارانمعموالبهدنبال
نقاطضعفهستندوگرنهاغلبمناطقیکهتوسط
شرکت آب و فاضالب حفاری شده بــود ،اکنون
ترمیمشدهوالبتهوظیفهترمیماینبخشهابرعهده
آبفاست.سعید اکبریان می افزاید :البته پیمانکار
کوتاهیهاییداشتهوازخاکمردهیانخالهبرایپر
کردنگودهااستفادهکردهاستکهپسازآسفالت
دچارنشستمیشودودرنهایتباتذکرماونظارت
آبفا مسئله رفع شده است .به دلیل شرایط آب و
هوایینمیتوانآسفالتریزیکردوالبتهآبفاقول
داده است که در اسرع وقت برای آسفالت خیابان
هااقدامکند.
•وضعیت موجود ،وضعیت مطلوبی نیست

وی دربــاره نارضایتی مــردم از شرایط نامناسب
آسفالتموجودمیگوید:ماشرمندهمردمهستیم،
وضعیت موجود وضعیت مطلوبی نیست ،ما هم به

این شرایط راضی نیستیم.اکبریان با اشاره به این
که باید به این موضوع بهصورت تحلیلی پرداخته
شود،میافزاید:تربتحیدریهشهریبودهکهطی
دوران ،از ادغام شدن روستاها در داخل محدوده
شهری و همچنین از رشد مکانهایی که به صورت
خــودرو در محدوده شهری ایجاد شده اســت ،به
توسازبودهو
وجودآمدهکهچونفاقدضوابطساخ 
ازابتداطرحآمادهسازیبرایشتهیهنشده،طبیعت ًا
هم معابر خاکی است و هم شیب بندی مناسبی
ندارد.ویخاطرنشانمیکند:سکونتگاههاییهم
کهبهصورتغیرمجازساختهاند،وضعیتمشابهی
دارند،چراکهبرمبنایضابطهوطرحنبودهاست.
•معابر فاقد استاندارد هدایت آب های سطحی

وی درباره مشکل روان شدن آب های سطحی در
معابر به مشکالت زیر ساختی آن اشاره می کند و
میگوید:معابرشهربهعلتریشههایزمینهایاز
استانداردهای الزم برای هدایت آب های سطحی
برخوردار نیست و در نتیجه شیب های نامناسب
و پستی و بلندی های معابر ،باعث تجمع آب های
سطحی می شود و ایجاد مشکل می کند .شهردار
تربت حیدریه تصریح می کند :در بعضی از مناطق
اگر بخواهیم شیوه استاندارد اجرا شود ،خانههای
مردمپایینترازخیابانقرارمیگیردوآببهداخل
منازل هدایت می شود .برای حل این مشکل ،از
مشاورآبهایسطحیاستفادهمیکنیمتاباهمین
وضعموجودنقشهبرداریکنیموبهصورتاصولی
برایهمیشهاینمسئلهراحلکنیم.
•آسفالت کیفیت صد درصدی را ندارد

ویبااشارهبهوضعیتنامطلوبآسفالتمعابر،یکی
از علت های این وضع را کیفیت نامناسب آسفالت
میداندوخاطرنشانمیکند:آسفالتماازکیفیت
صد درصدی برخوردار نیست .یعنی به لحاظ نوع
دانه بندی و نوع مصالح بومی که در اطراف وجود
دارد ،این کیفیت متأسفانه مطلوبمان نیست و هم
اکنون درحال رایزنی برای استفاده از مصالحی
هستیم تا عمر آسفالت افزایش پیدا کند .اکبریان
می افزاید :اجرای طرح فاضالب در شرایط کنونی
هم وضعیت نامناسب معابر را تشدید کرده است،
چرا که اجــرای طــرح ،معابر شهری را زخمی و با
حفاریهایطولی،آسفالترانهتنهاجمعمیکند
بلکه چالههای خطی در شهر به وجود می آورد و به
دلیلاینکهزیرسازیمناسبیهمانجامنشده،بعد
از پر کردن بسیار خطرخیز است و با یک بارندگی
نشستهای عمیقی ایجاد می شود .وی اذعان
می کند :در بعضی از مکان ها ،تا  2متر نشست

داشته ایم و ماشین و موتور و حتی عابران پیاده
ممکن است در این کانالها سقوط کنند .اکبریان
اصالحاینوضعراوظیفهشرکتپیمانکارفاضالب
می داند و می گوید :پیمانکار باید برای رفع خطر
اقدامکندوزیرسازیمناسبیانجامدهدوباخاک
مناسبیپرکند،نهباخاکمردهوبرابربامجوزیکه
بهآنهادادهایم،خودشانآسفالتکنند.
• ۲سال زمان برای جبران وقفه  ۶ساله

شــهردار تربت حیدریه ادامه می دهد :آسفالت،
یکیازمهمترینمسائلکنونیشهرتربتحیدریه
اســت .ما تقریب ًا یک وقفــه  6-5ســاله در اجرای
آســفالت داریم و اگر بخواهیم ،ایــن وقفه جبران
شــود ،خیلی هم کــه تعجیــل کنیــم در نهایت دو
ســال زمان میبرد .وی بیان می کند :با افزایش
هزینههایقیرهممواجههستیم،یعنییکتنقیر
را که در ابتدای سال دو میلیون و ۴۰۰هزارتومان
بوده ،باید با قیمت هشــت میلیــون تومان ،یعنی
بیش از ســه برابر تهیه کنیم .اکبریان می افزاید:
وقتی طبق بودجه درآمدهای ما نصف شده و قیر
ســه برابر ،مفهومش این است که ظرفیت های ما
شش برابر کاهش پیدا کرده است.
•بهره برداری محورهای اصلی و محله های
مشارکتی تا پایان سال

شهردار تربت حیدریه در پاســخ به این سوال که
آیــا نویدی در خصوص بهتر شــدن اوضــاع برای
شهروندان دارید،می گوید :اینگونه نیست که ما
از حاال امیدواری بدهیم که همه محالت آسفالت
و مشکالت حل میشود ،اما طبق برنامهریزی و
تالش ما ،محورهای اصلی و مکان هایی که مردم
در تامین آن مشــارکت کرده اند تا پایان ســال به
بهرهبرداری خواهد رسید .اکبریان در پایان ،از
مردم خواست تااز هرگونهساختوساز غیرمجاز،
بدون ضابطه و بدون استعالم از شهرداری پرهیز
کنند تا این مشــکالت عدیده در بلندمدت برای
خودشان و مردم به وجود نیاید.

