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در مراسم سالگرد درگذشت مهندس 
میرحیدر معمار دانشگاه شهید باهنر 

کرمان مطرح شد؛
میرحیدر  بهترین ها را 

در کنار خود به کار می گرفت

میرحیدر،  شادروان  سالگرد  مراسم  جامعه:  گروه 
حضور  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  احداث  معمار 
همسر وی، مینو میرحیدر و جمعی از اساتید دانشگاه 

در دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد.
مهندس محسن میرحیدر، از مفاخر معماری ایران، 
باهنر  شهید  دانشگاه  ساختمان های  طراح  و  معمار 
کرمان، سال گذشته بعد از ابتال به بیماری به سفر ابدی 
رفت. او اهل کرمانشاه و متولد سال ۱۳۱۵ خورشیدی 
بود و بیش تر به واسطۀ کارنامۀ پربار و درخشانی که در 
حوزۀ معماری داشت، سرآمد و سرشناس بود و برای 
داشت، چراکه عالوه  ویژه  و  آشنا  نامی  نیز  کرمانی ها 
بر طراحی دانشگاه شهید باهنر، در پروژه های دیگری 
در کرمان نقش داشت. مهندس بهمن فره وشی که در 
معماران  گروه  از  کرمان،  دانشگاه  طرح  اجرای  زمان 
مهندس  همکار  و  پیرراز  مشاور  مهندسین  شرکت 
میرحیدر در ساخت دانشگاه باهنر بوده است، در این 
مراسم با اشاره به خصوصیات مرحوم میرحیدر، بیان 
کرد: »آقای مهندس میرحیدر صفات مختلفی داشت 
به  و  تاکید داشت  تیمی  و  کار جمعی  بر  اما همیشه 
کار گرفته  به  کنار خود  را در  بهترین ها  دلیل  همین 

بود«.
ساخت  آغاز  به  اشاره  با  وی  استقامت،  گزارش  به 
گفت:  افضلی پور،  مهندس  توسط  کرمان  دانشگاه 
این  آغاز شد،  کرمان  دانشگاه  احداث  کار  که  »زمانی 
به  نداشت  وجود  امکاناتی  هیچ  و  بود  بیابان  منطقه 
گونه ای که برای انجام پروژه، یک حلقه چاه حفر شد تا 

بتوانیم کارها را انجام دهیم«.
فره وشی ادامه داد: »درخت های دور دانشگاه توسط 

مرحوم افضلی پور و با نظارت ایشان کاشته شد«.
وی با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده در دوره های 
مختلف برای احداث دانشگاه کرمان، خاطرنشان کرد: 
بودند،  کرده  که  پیگیری هایی  با  افضلی پور  »مهندس 
دانشگاه  احداث  و  طراحی  برای  را  بنیان  مشاورین 
انتخاب کردند که این گروه مهندسین تشکیل شده بود 
آقای مهندس منقح، استاد شریعت زاده و مهندس  از 

میرحیدر که با عالقه این کار را دنبال کردند«.
شادروان  آقای  که  »بدعتی  داد:  ادامه  فره وشی 
افضلی پور در احداث این دانشگاه گذاشت، روی همۀ 
کسانی که به دنبال او بودند تاثیر داشت«. وی با اشاره 
به خصوصیت مهندس میرحیدر بر انجام کار جمعی و 
تیمی، اظهار کرد: »این ویژگی سبب شده بود همۀ افراد 
شرکت با عالقه کار خود را انجام دهند و این روحیۀ 

خوبی بود که به همه منتقل شده بود«. 

در مسابقات کارکنان و دانش آموزان
با نیازهای ویژه؛

دانش آموز نابینای کرمانی 
قهرمان شطرنج کشور شد

گروه جامعه: »فاطمه حبیبی« عضو هیات ورزشی 
نابینایان و کم بینایان استان کرمان، موفق شد عنوان 
قهرمانی دانش آموزان نابینای کشور در رشتۀ شطرنج 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  کند.  خود  آن  از  را 
دورۀ  بیست ودومین  در  کرمان،  استان  بهزیستی  کل 
نیازهای  با  دانش آموزان  و  کارکنان  ورزشی  مسابقات 
طالی  مدال  شد،  برگزار  تنکابن  در  که  کشور  ویژه 
شطرنج دانش آموزان دختر دارای معلولیت به ورزشکار 

کرمانی رسید.
این مسابقات به روش سوئیسی و در ۵ دور انجام 
شد. پیش از این مدال طالی این رشته در بخش پسران 
نیز به ورزشکار نابینای کرمانی »حسن کامبخش« تعلق 

گرفته بود. 

خبر

گروه جامعه: استاندار کرمان  با بیان این که 
جایگاه  دارای  مفید  ظرفیت های  تعاونی ها، 
با  کرمان  استان  »در  گفت:  هستند،  قانونی 
ظرفیت  اقتصادی،  مباحث  و  اقلیمی  تنوع 

خوبی برای کار تعاونی وجود دارد«.
واسطه های  حذف  فداکار،  محمدمهدی 
و  خرد  سرمایه های  جمع آوری  غیرضرور، 
تقویت حس مسئولیت پذیری را از مزیت های 
تعاونی ها برشمرد و افزود: »اما فرم دیگری از 
شرکت ها ظاهرا توانسته اند، گوی سبقت را در 

حوزۀ اثرگذاری اقتصاد بربایند«.
فعالیت های  از  بخشی  این که  بیان  با  وی 
اقتصادی کنونی کشور مثال بازار ارز غیررسمی 
اثرگذار  اما  ندارند،  خاصی  فرم  ارزها،  رمز  و 
هستند، ادامه داد: »در اقتصاد اثرگذاری مهم 
است که تعاونی نتوانست نقش خود را به دست 

آورد«.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کرمان، فداکار ۱۲ شهریور ماه در هفدهمین 
استان  برتر  تعاونی های  از  تقدیر  جشنواره 
کرمان بیان کرد: »تعاونی ها باید یک چهارم از 
اقتصاد کشور را در دست داشته باشند، اما در 
آن  از  نیفتاده که بخشی  اتفاقی  عمل چنین 
مربوط به مباحث فرهنگی است که کمتر به 

سمت کار گروهی می رویم«.
برای  قانونی  »ظرفیت های  داد:  ادامه  وی 
کار تعاونی نیز چندان فراهم نشد و یا توسعه 
پیدا نکرده است. ضمن این که اقتصاد هم به 
سمتی رفته که تعاونی ها در آن جایی نداشته 

و موجب حذف آن شده است«.
حذف  »با  کرد:  اضافه  کرمان  استاندار 
هزاری   ۱۰۰ بزرگ  مجموعۀ  تعاون،  وزارت 
تعاونی ها در کشور نماینده ای در دولت ندارد و 
مسئولیت های سنگین وزارت کار، تعاون و رفاه 
تعاون دیگر  نیز موجب شده، عمال  اجتماعی 

دغدغه نباشد«.
وی گفت: »تعاونی ها اقتضائات منطقه ای را 
ترویج می  دهند، اما حذف وزارت تعاون آسیب 
جدی وارد کرد و توسعه و ترویج تعاونی ها را 
دیگر نداریم و در نتیجه در اقتصاد نیز سهم 

ناچیز ۵ درصدی دارند«.
تعاونی ها  که  کرد  امیدواری  ابراز  فداکار 

تعاون،  کل  اداره   حوزۀ  و  دهند  ادامه  فعاالنه 
کار و رفاه اجتماعی به شکل گیری آن ها کمک 

کند. 
عهدۀ  به  »آنچه  گفت:  پایان  در  وی 
آماده ایم.  تعاونی  حوزه  به  در خدمات  ماست 
تعاونی های موفقی نیز در استان وجود دارد و 
کرمان با یک بیستم تعاونی ها در کشور پیشرو 

است«.

تعاونیهاگرهگشای
بخشاقتصادهستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
»تعاون ۲۵  گفت:  مراسم  این  در  نیز  کرمان 
درصد سهم اقتصاد کشور را باید داشته باشد، 
اما در حال حاضر سهم ۵ تا ۷ درصدی دارد«.

پیش  چالش های  از  یکی  مصباح  مجتبی 
کرد  بیان  فرهنگی  مباحث  را  تعاونی ها  روی 
اقتصاد  بخش  گره گشای  »تعاونی ها  افزود:  و 
را  آن ها  می خواهند  سال هاست  اما  هستند، 
ناموفق جلوه دهند، لذا مشکالت چند تعاونی 

مسئله دار را برجسته کرده اند«.
درصد   ۱۰ تا   ۵ »تنها  داد:  ادامه  وی 
با مشکل مواجه هستند و  تعاونی های کشور 
عملکرد مطلوبی ندارند که این آمار در بخش 

خصوصی و دولتی نیز دیده می شود«.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

کرمان  استان  »در  کرد:  خاطرنشان  کرمان 
هزار   ۵ که  داریم  تعاونی  هزار   ۱۰ از  بیش 
هستند  فعال  عضو  هزار   ۶۳ با  مورد   ۳۷۹ و 
ریال  میلیارد  هزار  آن ها ۱۳  فعلی  سرمایۀ  و 

است«.
را  صنعت  و  خدمات  کشاورزی،  وی، 
بیشترین حوزۀ فعالیت تعاونی های استان نام 
برد و گفت: »کرمان، جیرفت، بافت و شهربابک 

بیشترین تعداد تعاونی را دارند«.
 ۱۸ گذشته  سال  اینکه  بیان  با  مصباح 
تعاونی با ۲ هزار عضو و ۴ هزار و ۲۹ فرصت 
اضافه  شده اند ،  تشکیل  استان  در  شغلی 
جشنواره  هفدهمین  در  تعاونی   ۷۵« کرد: 
تعاونی های برتر استان ثبت نام کردند که پس 
برتر  به عنوان  تعاونی  ارزیابی وزارتخانه، ۶  از 

انتخاب شده و تجلیل می شوند«.

لزومآسیبشناسی
فرصتهاوتهدیدهایحوزۀتعاون

مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
لزوم  از  مراسم  این  در  نیز  اسالمی  شورای 
فرصت ها  ضعف،  و  قوت  نقاط  آسیب شناسی 
و تهدیدها در حوزۀ تعاون برای افزایش سهم 
افزود:  و  گفت  سخن  کشور  اقتصاد  در  آن ها 
»باید اسنادی را برای راهبردها و استراتژی های 

بخش تعاون تدوین کرد«.

محمدرضا پورابراهیمی همچنین با اشاره به 
تعاونی های مسکن و چالش های مربوط به آن، 
گفت: »وعدۀ دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون 
عملیاتی  باید  کشور  در  مسکونی  واحد  واحد 
مواجه  گذشته  سال های  انباشت  با  ما  شود. 
هستیم و از سویی هر سال نیز به آن اضافه 
تعاونی های  ساماندهی  ضرورت  که  می شود 
مسکن مورد تاکید است«. برای آگاهی بیشتر 
نکات  حوزه  این  آسیب های  و  چالش ها  از 
در  را  پورابراهیمی  دکتر  سخنان  از  بیشتری 

خبر جداگانه ای در همین صفحه بخوانید.

تعاونفراگیرترازحوزۀصرفا
اقتصادیاست

مردم  نماینده  دیگر  زاهدی،  محمدمهدی 
نیز  راور در مجلس شورای اسالمی  و  کرمان 
تعاون  اینکه کسانی که در حوزۀ  به  اشاره  با 
کنند،  می  دنبال  بزرگی  کار  هستند،  فعال 
گفت: »رفع مشکالت کشور، همکاری در امر 

خیر است«.
دنبال  اینکه  از  »تعاونی ها جدا  افزود:  وی 
منافع اقتصادی باشند، یکی از اهداف اساسی 
آن ها حل مشکالت و معضالت در بخش ملی، 

استانی و منطقه ای است«.
شایان ذکر است در این آیین از ۶ تعاونی 

برتر استان کرمان تجلیل شد. 

گروه اقتصاد: نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت 
تعاونی های مسکن گفت: »چند وقت است این 
دلیل  به  و  کرده  ایجاد  چالش هایی  مجموعه  
عدم اطالع اعضاء و کسانی که این مجموعه ها 
را مدیریت می کنند، شاهد مشکالتی در بخش 
مسکن هستیم و پرونده های زیادی در مراکز 
وجود  آن ها  مسئولین  و  اعضا  بین  قضایی، 

دارد«.
وعدۀ  به  اشاره  با  پورابراهیمی  محمدرضا 
واحد  میلیون  یک  ایجاد  در  سیزدهم  دولت 
مسکونی، افزود: »یکی از تعاونی های پیش رو 
که در این زمینه می تواند کار کند تعاونی های 

مسکن هستند«.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
این که به دلیل عدم تولید و عرضۀ مسکن در 
استان و کشور، تقاضای انباشتۀ بسیار زیادی 
داد: »ساالنه  ادامه  دارد،  این بخش وجود  در 
به حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور 
نیاز داریم، مجموع واحدهایی که در سال های 
اخیر عرضه شده کمتر از ۱۰ درصد بوده و این 
گذشته  سال های  انباشتۀ  نیاز  می دهد  نشان 
چه حد است، ضمن این که هر سال بر تقاضا 
ضرورت  لذا  و  می شود  افزوده  حوزه  این  در 
از  یکی  مسکن  بخش  تعاونی های  ساماندهی 

اولویت های ما در استان کرمان است«.
وی تاکید کرد: »آسیب شناسی تعاونی های 

مسکن بسیار حائز اهمیت است، این کار کمک 
نشویم  مبتالبه  تعاونی های جدید  در  می کند 

و مشکالت مردم در این بخش تکرار نشود«.
 ۱۲ پورابراهیمی  استقامت،  گزارش  به 
شهریور ماه در هفدهمین جشنواره تجلیل از 
تعاونی های برتر استان کرمان، با بیان این که 
در  هم  خوبی  ظرفیت های  تعاون  بخش  در 
قانون اساسی و هم قوانین دیگر وجود دارد، 
اظهار کرد: »باید یک آسیب شناسی در بخش 
تعاون کشور انجام شود. ما االن هم فرصت های 
تهدیدات،  هم  داریم،  تعاون  بخش  در  خوبی 
هم نقاط ضعف قابل توجهی داریم و هم نقاط 

قوت«.
وی ادامه داد: »بررسی نقاط قوت و ضعف 
راهکارهای  بتوانیم  می شود  سبب  تعاونی ها 
مناسبی برای افزایش ظرفیت بخش تعاون در 

اقتصاد کشور فراهم کنیم«.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
است  پائین  تعاون  بخش  در  ما  سهم  این که 
»تاکنون  شد:  یادآور  کند،  پیدا  ارتقاء  باید  و 
این  برای  مناسب  استراتژی های  و  راهبردها 
منظور از ناحیۀ متولی اصلی که بخش دولت 
است،  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  و 

مشخص نشده است«.
و  سنتی  »حمایت های  داد:  ادامه  وی 
متداول به اندازۀ خود اثرگذار است که شاهد 
نظر  به  اما  هستیم،  کشور  و  استان  در  آن 

می رسد اولین اقدام باید تدوین اسنادی باشد 
تعاون  بخش  استراتژی های  و  راهبردها  که 
کشور را در یک مسیر میان مدت و بلندمدت 

تعیین کند«.
پورابراهیمی گفت: »یکی از اقدامات خوبی 
ظرفیت  از  استفاده  شود،  انجام  می تواند  که 
بخش  از  بهره گیری  در  توسعه  هفتم  برنامۀ 

تعاون است«.
وی با اشاره به جلسات تدوین برنامۀ هفتم 
توسعه، بیان کرد: »تالش کردیم هرجا ظرفیت 
بخش غیردولتی مطرح می شود، بتوانیم نام و 
را  تعاون  بخش  با  همکاری  و  تعاونی  حضور 
لحاظ  بخش هایی  در  که  بدهیم  قرار  مدنظر 

شده و در سیاست ها آمده است«.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی افزود: »پیشنهاد می کنم موانع 
و  قانونی  حکم  قالب  در  می تواند  که  مهمی 
برنامۀ بلندمدت مدنظر قرار بگیرد، به ما ارائه 
مسیر  که  احکامی  تدوین  به  بتوانیم  تا  شود 
تعاونی ها در اقتصاد کشور را متفاوت می کند، 

کمک کنیم«.
بازدۀ  نرخ  این که  بیان  با  همچنین  وی 
اقتصاد کشور نسبت به عملکرد  تعاونی ها در 
باید  و  نیست  مناسب  بخش ها  سایر  متوسط 
آسیب شناسی شود، خاطرنشان کرد: »نگاه ما 
در تعاونی ها این است که بتوانند بازده خوبی 
ایجاد کنند و این مزیت ها در درون آن ها هم 

تعاونی ها  مسیر  در  مردم  خود  تا  شود  ایجاد 
حرکت کنند«.

بخش  »در  کرد:  اظهار  پورابراهیمی 
صورت  خوبی  اقدامات  کشاورزی  تعاونی های 
گرفته و برای تامین منابع مالی این تعاونی ها 

آمادگی داریم«.
جدید  ظرفیت های  »ایجاد  داد:  ادامه  وی 
برای  بانکی  از حوزۀ  تامین منابع مالی خارج 
تعاونی ها امکان پذیر است و کارگروهی در این 

حوزه باید شکل بگیرد«. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اجتماعی  تامین  بیمه  مالی،  تامین  این که 
سه  مالیاتی،  مسائل  و  کارکنان  و  کارگران 
یادآور  است،  تعاونی های کشور  بزرگ  چالش 
و  سرمایه   افزایش  برای  »تعاونی ها،  شد: 
که  دارند  نیاز  مالی  منابع  به  پروژه ها  اجرای 
اگر با محوریت اداره کل تعاون استان کرمان 
با  یک کارگروه در این زمینه تشکیل بدهیم 
روش های جدید به راحتی می توان تامین مالی 
برای  تعاونی ها  اتصال  امکان  و  داد  انجام  را 

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه وجود دارد«. 

در آیین تقدیر از تعاونی های برتر استان کرمان عنوان شد

تعاونی ها گره گشای بخش اقتصاد هستند

پورابراهیمی در آیین تقدیر از تعاونی های برتر مطرح کرد

ساماندهی تعاونی های مسکن از اولویت های استان است


