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همزیستی مسالمت آميز صنعت و کشاورزی

تامین منافع مشترک جامعه با اجرای طرح جامع زاینده رود
قسمت اول
بهروز راعی -خشکسالی و کاهش شدید
منابع آبی یکی از معضالت مهم موجود در
کشور بویژه استان اصفهان است که در
دهههای اخیر مشکالت فراوان اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی را برای جامعه بویژه در
بخشهای کار و تولید ایجاد کرده است.
عدم تامین آب کافی و مستمر برای آبیاری
اراضی تحت پوشش زاینده رود در قالب حق آبه
داران ،کاهش شدید منابع آب زیرزمینی ،کاهش کیفیت آب موجود اعم از زیرزمینی و
سطحی ،وابستگی شدید و نسبت مستقیم اشتغال و معیشت مردم منطقه به کشاورزی
و صنعت و مهمتر از همه مهاجرت بی رویه مردم منطقه به کالن شهر اصفهان باهدف
تامین کار و معیشت و تالش در جهت بهبود زندگی ،موجب شد دولت مجوز توقف
جریان آب در زاینده رود را صادر کند؛ مجوزی که هم اکنون بیش از یک دهه از آن
می گذرد و هر روز شاهد تبعات منفی و مضرات این تصمیم بحران ساز در مرکز
کشور هستیم .در جوامع پیشرفته بهنگام رویارویی با بحران ها و پدیدههای اجتماعی،
همواره مسئوالن براى دستيابى به يك راهكار علمى و عملى براى خروج از آن بحران
و براى مديريت آن آسيب اجتماعى ،از پتانسيل نخبگان و متخصصين و كارشناسان
آن بخش بهره مى گيرند همچنين از آگاه سازى مردم و جامعه از بحران پيش رو و
پيامدهاى ناشى از آن واهمه اى نداشته و در اين مسير با طرح اين موضوع با هموطنان
خود از ظرفيت همفكرى و مشاركت آنان در دستيابى به يك راهكار علمى و عملى
و مورد اقبال عموم مردم بهره مى گيرند .در مقابل در کشور ما ،عالوه بر عدم تکمیل
زیرساختهاى مورد نیاز به دلیل محدودیت منابع ،به جای نگاه ملی ،همواره سادهترین
راه را برای جبران عقب ماندگی و تامین خدمات بکار گرفتهایم و به مرور زمان ،این
مردم هستند که هزینه ناکارآمدی و عدم برنامه ریزی صحیح را می پردازند .در بحث
مدیریت منابع آب حوضه زاینده رود نیز شاهد اقداماتی همچون انتقال آب از سرچشمه
و کاهش حجم آب ورودی به پشت سد زاینده رود ،ایجاد دو خط انتقال آب به استان
یزد و شهرستان کاشان ،اجرای طرح انتقال آب شرب بعنوان طرح «گالب» و همچنین
برداشتهای غیرقانونی و بی رویه در باال دست و در استان چهار محال و بختیاری بودیم
که ثمره این اقدامات توقف جریان آب در زاینده رود ،کاهش سطح آبهای زیر زمینی،
بحران اقتصادی کشاورزی و صنعت ،رانش و نشست زمین و ایجاد گسلهای محیطی
و مهمتر از همه پیامدهای منفی روانی جامعه ،آلودگی ،افزایش بیماری ها و تخریب
محیط زیست را شاهد هستیم .خشکاندن زاینده رود در منطقه مرکزی کشور ،ظلم
مطلق و عامل فقر غیرقابل باور مردم فالت مرکزی کشور بود که زمانی پایتخت دوران
صفوی و یکی از شهرهای تاريخى و پرجاذبه براى گردشگران خارجى و يكى از مراكز
مهم سياسى و اقتصادى در خاورميانه محسوب مى شد .در سالهای اخیر و با تداوم
روند خشکسالی ،در این منطقه شاهد رشد شیوع سرطان و بیماریهای متعدد و گاها
ناشناخته بودیم که در این مسیر ،اصفهان به پایتخت ام اس ایران و یکی از مراکز اصلی
ام اس در جهان تبدیل گشت و حتی بر اساس پژوهشهای رسمی؛ خشکی زاینده
رود باعث افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و افزایش هنجار شکنی رفتاری ،افزایش
رفتار خشن مردم و درگیری و تعصب شهروندان ،سرقت  ،افزایش طالق و رشد عالئم
بیماریهای روانی و ....شده است .یکی از تدابیری که عموما دولت ها برای حل مشکل
آب انجام می دهند ،مدیریت عرضه و تقاضا است .دولت برای مدیریت مصرف آب
باتوجه به کاهش بارندگی باید عرضه و تقاضا را مدیریت کند .البته این مدیریت در سال
آبی و سال کم آبی متفاوت است ،همچنین مدیریت منابع آبی برای تامین حقآبه به
بخشهای کشاورزی ،صنعت ،شرب ،بهداشت و محیط زیست از حقوق پذیرفته شده
جوامع بشری است .منتهی اگر سال اصطالحاً زیر نرمال و شدیدا بحرانی باشد ،یعنی
کاهش بارش و کاهش ورود آب به سدها را داشته باشیم متناسب با آن طبق قانون
و اعالم مراجع ذی صالح و مصوبه ی شورای عالی آب ،سهمیههای تخصیص یافته
کاهش پیدا میکند ،مث ً
ال با توجه به اهمیت استراتژیک آب شرب ،عموما اولویت اول
تخصیص ،از مصوبات شورای عالی آب ،برای تامین آب شرب است.
اجرای پروژههای انتقال آب

از دیگر راهکارهای جبران کمبود بارندگی ،باروری آبرها ،شیرین کردن آب دریا،
انتقالهای طوالنی مسیر از دریاها و اقیانوس و حتی استفاده از پسآبها است .البته
نباید فراموش کرد که به دنبال این روشهای جدید باید فکری هم برای چگونگی
مصرف آب و صرفه جویی و بهرهوری داشته باشیم .روند کاهش میزان بارندگی در
سال آبی جاری طی  ٥٠سال گذشته در ایران بیسابقه بوده است و این کاهش
بارندگی موجب خسارت در کشاورزی ،صنعت ،محیط زیست و تامین آب شرب شده
است .در کشور ما  ٩٠درصد آب شرب کشور به فاضالب تبدیل میشود که در
صورت بازچرخانی و تصفیه ،این میزان از فاضالب بخش زیادی از بحران آب کشور
حل میشود .روشی که در سالهای اخیر مورد توجه برخی صنایع بزرگ اصفهان بوده
است .همچنین در بخش کشاورزی نیز باید به سمت استفاده از ارقام مقاوم و کشاورزی
سازگار با محیط زیست پیش برویم و توسعه کشتهای گلخانهای را در دستور کار قرار
داده و شیوههای نوین آبیاری را توسعه دهیم .یکی دیگر از روشهای تامین آب ،ایجاد
پروژههای انتقال آب می باشد که به عنوان مثال در سالهای پر آبی ،حجم زیادی از
منابع آبی حوزه زاینده رود جهت تامین آب شرب استان یزد انتقال داده شده است.

تأسيسات شركت نفت و گاز مسجدسليمان بروز رساني شد

مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب از به روز رساني تأسيسات قديمي و فرسوده شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان مطابق با جديدترين استاندارد ها و فن آوري هاي روز خبر داد  .بيژن عالي
پور كه در جمع مديران  ،روسا و كارشناسان فني و عملياتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان سخن مي گفت  ،افزود  :جملگي تأسيسات فرآورش نفت در اين
شركت با توجه به اولويتي كه در خصوص قدمت اماكن صنعتي اش داشت با استفاده از توانمندي نيروهاي ايراني طراحي و احداث گرديد  .وي افزود  :اين تأسيسات كه شامل كارخانه هاي متمركز بهره برداري و
نمك زدايي نفت و همچنين تزريق گاز هستند در مناطق مختلف همچون هفت شهيدان مسجدسليمان – اللي – لب سفيد – قلعه نار – كبود – هفتكل و نفت سفيد توسط مديريت مهندسي و ساختمان شركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب احداث شده و وارد مدار خدمت شده اند  .عالي پور خاطرنشان كرد  :برخي از اين واحدها همچون نمك زدايي متمركز هفتكل و نفت سفيد يا بهره برداري هفتكل وارد مرحله پيش راه اندازي
شده و به زودي افتتاح مي شوند  .مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب از رعايت موازين ايمني در محيط هاي عملياتي و اداري شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان تقدير كرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

رویدادتبریز 2018فرصتخوبیبرایتقویتگردشگریمنطقه است

تبریز  -ماهان فالح :معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
آذربایجان شرقی گفت :رویداد تبریز  2018بهانه ای است
که توسط آن بتوانیم سرانه گردشگری منطقه را افزایش
و در راستای آن چرخه اقتصاد کشور را تقویت کنیم ،لذا
این رویداد ضمن معرفی ظرفیت های غنی فرهنگی و
تاریخی آذربایجان در گستره جهانی ،فرصتی مناسب جهت
درآمدزایی برای بخش خصوصی استان محسوب می شود.
محمدصادق پورمهدی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری
بین تاسیسات گردشگری استان و شرکتهای هواپیمایی در
راستای جذب گردشگر ورودی ،اظهار کرد :انعقاد این تفاهمنامه
را میتوان یکی از تعامالت حسنه در راستای پیشبرد اهداف
رویداد بزرگ تبریز  2018دانست .وی با اشاره به اینکه بخش
دولتی به عنوان متولی حمایت کننده بخش خصوصی در
این رویداد ،مطالباتی را نیز درقبال حمایت خود از این بخش
خواستار است ،ادامه داد :مطالبه اصلی بخش دولتی در قبال
ایجاد فرصت درآمدزایی برای فعاالن حوزه گردشگری استان،
ارائه تسهیالت ویژه گردشگری به گردشگران و مسافران از
سوی دفاتر خدمات گردشگری و شرکت های هواپیمایی در
طول رویداد تبریز  2018است .پورمهدی با تاکید بر لزوم تعامل
مستمر هتل داران ،رستوران داران و نهادهای شهری و استانی
در جهت هماهنگی امور اجرایی این رویداد بزرگ ،اظهار کرد:
فعاالن حوزه گردشگری ،شهرداری و میراث فرهنگی استان باید

به طور مستمر در جهت پیشبرد برنامه های اجرایی این رویداد،
توانایی های تخصصی خود را به کار گرفته و با حرکتی جمعی
سبب برگزاری هرچه بهتر این اتفاق تاریخی در تبریز باشند.
معاون استاندار آذربایجان شرقی ،با اشاره به اهمیت ساعات
پرترافیک ورود گردشگران در هتل ها و فرودگاه ها ،در جهت

همایش سازگاری با کم آبی با فعالیت گروه مروجین
مصرف بهینه آب
اصفهان  -محسن راعی :همایش سازگاری با کم آبی با حضور مدیرکل
مدیریت بحران استانداری ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
،مدیرکل روابط عموی وامور بین الملل استانداری و بیش از  100نفر از مروجین
مصرف بهینه آب در سالن شیخ بهایی آبفا استان اصفهان برگزارشد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به بحران مشهود کم آبی در استان گفت:
تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در کشور بویژه در فالت مرکزی امری غیرقابل انکار است
،پس آب کم است .باید راهبردی به منظور سازگاری با کم آبی در نظر گرفت این درحالی
است که آبفا استان اصفهان با توجه به کاهش شدید حجم ذخیره سد زاینده رود که
هم اکنون به  130میلیون مترمکعب کاهش یافته چندین جلسه با محوریت سازکاری
با کم آبی برگزار کرد .هاشم امینی افزود :آب جایگزین ندارد  ،آب کم است بایداکیپ
مروجین در سطح استان با ارائه راهکارهای مصرف بهینه آب به شیوه های نوین مردم را
ترغیب به مصرف صحیح آب نمایند چرا که در حال حاضر آبفا اصفهان آب شرب بیش
از  4میلیون و  700هزارنفررا تامین میکند  ،اگر همین افراد در طول شبانه روز تنها یک
لیتر در مصرف آب صرفه جویی کنند ،حدود  4هزار مترمکعب در یک روز در مصرف آب

ارائه تسهیالت ویژه به گردشگران ،ادامه داد :متولیان نهادهای
فعال حوزه گردشگری اعم از هتل داران و رؤسای شرکت های
هواپیمایی باید در نظر داشته باشند که ساعات پرتردد گردشگران
یکی از مهم ترین فرصت هایی است که می توانند جهت ارائه
تسهیالت به گردشگران در راستای جذب و فراهم سازی اقامت

شرب صرفه جویی می شود ،بنابراین دیگر نیاز به استفاده از آبهای زیر زمینی که متعلق
به آیندگان است نمی شویم .وی امیدوار به کاهش سرانه مصرف آب در اصفهان شد و
اعالم کرد :در سال  89میزان مصرف سرانه آب در بخش خانگی در اصفهان  186لیتر در
شبانه روز بود در حالی که این در سال  95به  154لیتر در شبانه روز کاهش یافت ،که
نسبت به میانگین کشوری کمتر است اما واقعیت این است که منابع آبی اصفهان بسیار
محدود است بطوریکه ذخیره برف در سرشاخه های زاینده رور بسیار ناچیز است پس
راهی جز مصرف صحیح آب نداریم .مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان
اصفهان بدمصرف کردن آب را عاملی در مصرف بی رویه دانست و خاطرنشان ساخت:اگر
مردم با اصالح رفتاری از بدمصرف کردن آب پرهیز کنند مطمئنا می توانیم به رغم تمام
محدویت ها  ،آب موردنیاز پایدار مردم را تامین نمود .زیرا بدمصرف کردن آب منجر به
هدر رفت این منبع حیاتی که جایگزین ندارد می شود .امینی با بیان اینکه رویکرد مقابله
با بحران کم آبی جنبه منفی دارد بلکه باید در صدد سازگاری با بحران کم آبی بود تصریح
کرد :بررسی ها حاکی از آن است که گرمایش زمین تغییرات اقلیمی زیادی را بهمراه
داشت ازجمله کاهش بارندگی در کشور وبه دنبال آن در استان اصفهان ،بدین ترتیب می
طلبد سازگار با اقلیم از منابعی که داریم با درست مصرف کردن حفاظت کنیم  .در ادامه
این جلسه مدیرکل مدیریت بحران استانداری خطاب به اکیپ مروجین مصرف بهینه
آب گفت :هدف از ترویج مصرف بهینه آب خدمت به مردم است  ،مروجین باید با بهره

بیشتر آنها در تبریز ،در نظر داشته باشند .پورمهدی در پایان با
اشاره به ضرورت فعالیت بیشتر آژانس ها و شرکت های هواپیمایی
در جهت جذب تورهای ورودی ،افزایش روزهای اقامت آن ها در
تبریز را عاملی مهم در توسعه گردشگری استان بیان کرد و گفت:
آژانس های مسافرتی و همچنین شرکت های هواپیمایی باید در
نظر داشته باشند که می توانند با استفاده از فرصت های بین
المللی و ایجاد ارتباط با دفاتر خدماتی سایر کشورها ،در راستای
جذب تورهای گردشگری نقش بسزایی داشته باشند بنابراین
انتظار می رود در ماه های آینده شاهد تالش بیشتر نهادهای
مربوط در جهت جذب بیشتر گردشگر و معرفی بین المللی تبریز
در گستره جهانی باشم .الزم به ذکر است تفاهم نامه همکاری بین
تاسیسات گردشگری آذربایجان شرقی و شرکت های هواپیمایی
در راستای جذب گردشگر ورودی با محوریت اعمال تخفیفات و با
هدف تهیه بسته های سفر ،ارائه خدمات حمل و نقل و نحوه اقامت
گردشگران امضا شد .طبق این تفاهم نامه ،دفاتر خدماتی موظف
به تهیه بسته های تور به مقصد تبریز ،مراکز اقامتی موظف به ارائه
خدمات طبق استانداردهای خدمات هتل ها و ایجاد فرصت ویژه
برای رزرو مکان اقامت گروه ها و ارائه تخفیف  ۴۰درصدی به
دفاتر مجری تورهای گردشگری ،راهنمایان گردشگری موظف به
معرفی  و تامین راهنمایان گردشگری واجد شرایط و دو شرکت
هواپیمایی نیز موظف به ارائه تخفیف های فصلی براساس تقاضای
تور ورودی و سایر بسته های تشویقی ورودی به خصوص در
پروازهای خارجی خواهند بود.

گیری از دانش ،اطالعات درست مصرف کردن را به بدنه جامعه انتقال دهند.کشور ما در
کمربند خشک ونیمه خشک جهان قرار دارد که برخوردار از یک هشتم بارندگی جهانی
است  .اقلیم کشور خشک است ما باید رفتار مصرفیمان را متناسب اقلیم کشورتنظیم
کنیم .وی به اهداف توسعه پایدار پرداخت و اعالم کرد :یکی از مهمترین اهداف توسعه
پایدارحفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی است تشویق مردم به
مشارکت در صیانت از منابع آبی از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین اکیپ مروجین
با اعتقاد و یقین که مصرف بهینه آب مردم را از تبعات چالش کم آبی نجات می دهد
آنها را به این امر ترغیب کند چرا که در حال حاضر یکی از دغدغه های استاندار غلبه بر
بحران کم آبی در استان است .

خبر
دریافت تقدیرنامه دوستاره جایزه ملی مدیریت مالی
ایران توسط شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر به دلیل
عملکرد مطلوب و شایسته در
حوزههای مدیریت مالی موفق به
کسب تقدیر نامه دو ستاره جایزه
ملی مدیریت مالی ایران شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان بوشهر  ،هشتمین دوره جایزه ملی
مدیریت مالی ایران با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان  ،دبیرشورای عالی مناطق
آزاد تجاری و مشاور رئیس جمهور،معاون وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات رئیس
جمهور و جمعی از اقتصاددانان و اساتید حوزه مالی کشور به عنوان یکی از بزرگترین
گردهمایی های خبرگان مالی کشور برگزار و طی آن از مدیران مالی برتر کشور تقدیر
به عمل آمد .در همین راستا شرکت گاز استان بوشهر موفق به دریافت جایزه ملی
مدیریت مالی ایران در سطح تقدیرنامه ی دو ستاره از سوی کمیته دبیرخانه هشتمین
دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران گردید .مدیر امور مالی شرکت گاز استان بوشهر
در این رابطه افزود :تقدیرنامه مذکور طی ممیزی های بعمل آمده و در راستای تعیین
جایگاه و نیز سنجش توانمندی های حوزه مدیریت مالی شرکت  ،با استاندارد های
پیاده شده ی روز دنیا در کشور و با رویکرد شناخت نقاط ضعف و قوت در زمینه های
بهبود فرایندها در مقام مقایسه و رقابت با شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی
ایرانی  ،به این شرکت اهداء شده است  .کامران ترازویی با بیان اینکه این موفقیت عالوه
بر مدیریت مجموعه  ،مرهون زحمات و تالش های بی وقفه و دقت باالی پرسنل
مجرب واحد مالی در انجام وظایف محوله بوده است افزود  :استفاده از پرسنل توانمند
و حرفه ای در واحد مالی شرکت  ،پیاده سازی و پیروی از استانداردها و رهنمود های
سازمان حسابرسی  ،دریافت گزارش مقبول صورت های مالی از سازمان حسابرسی
،رعایت قوانین و مقررات مالی و مالیاتی و نیز سود دهی مناسب ظرف مدت سه سال
گذشته ،گوشه ای از عملکرد و نکات شاخص حوزه مالی این شرکت می باشد  .شایان
ذکر است برگزاری جایزه ملي مدیریت مالی ایران از سال  1389بسترساز بهبود و ارتقاء
سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکتکننده شده است.

