تصور من این است که حکمت الهی که بر دل و زبان مسئوالن جاری شد و این اتفاق
افتاد و این مناسبت در این زمان قرار گرفت
برای این است که شهیدان رجایی و باهنر از یاد نروند
و به عنوان دو شاخص به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشند رهبر معظم انقالب
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سقایت روستاییان،افتخارماست
مهندس دانشگر
مدیرعامل رشکت آب و فاضالب
روستایی خراسان رضوی

شركت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی با
هدف تأمین آب شرب سالم و بهداشتی در سطح
روستاهای استان تأسیس شده و نگهداری و بهره
ب��رداری از تاسیسات آب شرب روستایی ،توسعه و
بازسازی شبكههای آب شرب ،اح��داث تأسیسات
آب آشامیدنی و دفع بهداشتی فاضالب و همچنین
آبرسانی سیار به روستاهای فاقد آب شرب با کیفیت
از جمله وظایف این شرکت است.
درح��ال حاضر اف��زون بر یك میلیون و  506هزار
نفر جمعیت در قالب بیش از  567ه��زار مشترك
در  2هزار و  445روستا که  89.5درصد جمعیت
روستایی استان را شامل میشود ،از خدمات این
شرکت بهره مند هستند.
آب شرب مردم روستاهای استان از  1299مورد
منبع آبی  -که  80درصد آن منابع آبی زیرزمینی
است  -و با استفاده از بیش از  8هزار كیلومتر خط

انتقال و بالغ بر  12ه��زار كیلومتر شبكه توزیع
و  1917ب��اب مخزن ذخیره با حجم  267هزار
مترمکعب تأمین میشود.طبق آم��ار 28 ،درصد
جمعیت استان خراسان رضوی در روستاها سکونت
دارن��د که جمعیت روستایی این استان از مجموع
جمعیت شهری و روستایی برخی استانها نیز
بیشتر است و اگر جمعیت شهرستان مشهد را در
نظر نگیریم ،حدود  47.4درصد جمعیت استان در
روستاها ساکن هستند که در تعدادی از شهرستانها
این میزان به بیش از  82درصد میرسد .با توجه به
اینکه کیفیت آب شرب تحویلی به مردم همواره خط
قرمز وزارت نیرو و این شرکت اس��ت ،با استفاده
از  24آزمایشگاه کنترل کیفیت آب ،تعداد 105
پارامتر آب شرب روستایی اندازه گیری میشود و
کیفیت آب شرب م��ردم روستاهای استان به طور
مستمر مورد پایش قرار میگیرد.

اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای تأمنی
آب شرب مردم روستاهای خراسان رضوی
برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید ،این شرکت
در راستای استفاده بیش از پیش از ت��وان بخش
خصوصی ،احیا ،بهره ب��رداری و انتقال ()R.O.T
تأسیسات آبرسانی س��ه پ���روژه را در قالب خرید
تضمینی آب براساس بند "الف" ماده ( )142قانون
برنامه پنجم توسعه ،از طریق انجام مناقصه عمومی
در دست اقدام دارد که در مجموع  105روستا با
جمعیتی اف��زون بر  160هزار نفر و اعتباری بالغ
بر  335میلیارد ریال را شامل میشود .همچنین
از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون 229 ،پروژه
آبرسانی روستایی با هزینه  135میلیارد و 700
میلیون تومان در خراسان رض��وی اج��را ش��ده که
با بهره گیری موثر از اعتبارات مذکور منجر به

برخورداری و ارتقای سطح کمی و کیفی آب شرب
در بیش از  395هزار نفر در  515روستای استان
گردیده است.
از دیگر اقدامات انجام شده در دولت یازدهم میتوان
به موارد ذیل اشاره کرد:
▪ ▪لوله گذاری  1615کیلومتر شبکه توزیع و خط
انتقال
▪ ▪افزایش نزدیک به  46هزار مترمکعب به حجم
مخازن ذخیره
▪ ▪اتمام و تکمیل  30درصد مجتمعهای آبرسانی
نیمه تمام(شامل  15مجتمع آبرسانی مشتمل بر
 226روستا با جمعیت  151000نفر) و افزایش 11
درصدیپیشرفتفیزیکیدرسایرپروژههاینیمهتمام
▪ ▪اف��زای��ش  4.1درص��دی شاخص ب��رخ��ورداری
روستاهای استان از آب شرب و بهداشتی
▪ ▪ات��م��ام ت��ع��داد س��ه پ���روژه جمع آوری و دفع
بهداشتی فاضالب روستایی
▪ ▪افزایش  148روستا با نزدیک به  90هزار نفر به
روستاهای تحت پوشش
▪ ▪افزایش شاخص بهره مندی روستاهای استان
از خدمات شرکت به میزان  5.3درصد

▪ ▪کاهش آبرسانی سیار به روستاها از 1000
روستا به  485روستا
▪ ▪راه اندازی و نصب تعداد  24دستگاه آب شیرین
کن در روستاهای دارای مشکل کیفیت آب
همچنین با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی برای شرکتهای آب و فاضالب روستایی،
در ارتباط با اجرای پروژههای مجتمعهای آبرسانی
روستایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی،
عملیات اجرایی مجتمعهای آبرسانی اولویتدار
مجموع ًا شامل  43پروژه با جمعیت معادل  506هزار
نفر طی مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی
در خرداد ماه سال جاری آغاز شد که در این راستا
یک هزار و  160میلیارد ریال از اعتبارات صندوق
توسعه ملی برای تکمیل عملیات مجتمعهای مذکور
اختصاص یافته است .شایان ذکر است با بهره گیری
از این اعتبارات که برای اولین بار در دولت یازدهم به
مجتمعهای آبرسانی روستایی تخصیص داده شده،
ضمن اتمام و تکمیل عملیات اجرایی  13مجتمع
آبرسانی روستایی تا پایان سال جاری ،حدود 180
هزار نفر در  219روستا از نعمت آب شرب سالم و
بهداشتی با بهترین استاندارد کمی و کیفی برخوردار
شده و مجموع این اقدامات منجر به افزایش شاخص
برخورداری روستاهای استان خراسان رضوی از این
نعمت الهی به میزان حدود  3درصد خواهد گردید.
همچنین با اص�لاح شبکه ف��رس��وده آب ش��رب 38
روستا با حدود  30هزار نفر جمعیت ،هدررفت آب در
این روستاها کاهش یافته ،ضمن اینکه با اجرای این
پروژهها تا پایان سال ،تعداد 100روستا از روستاهایی
که با تانکر سیار آبرسانی میشوند کاسته میشوند.

بهره برداری از  77پروژه آبرسانی به
روستاهای خراسان رضوی در هفته دولت

همچنین در هفته دولت سال جاری با افتتاح و بهره
برداری از  77پروژه در سطح شهرستانهای استان،
حدود 178هزار نفر در178روستای استان از نعمت
آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند میشوند .برای
انجام این پروژهها در مجموع 146 ،كیلومتر خط
انتقال و  137كیلومتر شبكه توزیع اجرا شده و 30
باب مخزن ذخیره با حجم  7010مترمكعب احداث
شده اس��ت .حفر و تجهیز  39حلقه چ��اه ،احداث
 242حوضچه شیرآالت ،نصب  50دستگاه پمپ و
ساخت  22ایستگاه پمپاژ ،احداث  8باب موتورخانه
و  11باب اتاقک کلریناتور و همچنین نصب و اصالح
 4249فقره انشعاب از دیگر اقدامات انجام شده در
راستای اجرای این پروژه هاست که با هزینه نزدیک
به  255میلیارد ریال به انجام رسیده است.

صرفه جویی 3هزار و176میلیارد ریالیحاصلازمدیریت مصرف
گندم وآرد درخراسان رضوی با نگاه به اقتصاد مقاومتی
عملکرد شرکت

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  5مفتخر است در
جوار مضجع ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)
در کسوت خادمین گندم ،آرد و نان خطه زرخیز خراسان
با هدف انجام کلیه فعالیتها در حوزه مربوط به تامین،
توزیع و سیاستگذاری در حوزه گندم ،آرد و نان ونیز
کاالهای اساسی از سال  1382با بهره گیری از دو اداره
کل در استانهای خراسان شمالی و جنوبی و استقرار
بیش از  10شعبه و نمایندگی در سطح سه استان به
مدیریت مرکز در مشهد مقدس فعالیتهای خود را آغاز
نموده که اهم اطالعات این شرکت به شرح ذیل میباشد:

خرید تضمینی گندم و دانههای روغنی کلزا

1ـ حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی و تالش
در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای
اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل و نیز اجرای سیاستهای
تدبیر و امید در امر خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز
ک��ش��اورزان بابرپایی همه ساله اف��زون بر 50مرکز و
کمیسیون خرید در سطح سه استان .که البته در سال
ج��اری خرید تضمینی کلزا نیز به عنوان وظایف این
شرکت ابالغ و اجرایی گردید.
2ـ ن��گ��ه��داری دس��ت��رن��ج گ��ن��دم��ک��اران زحمتکش در
فضاهای ذخیره س��ازی استاندارد شامل :سیلوهای
بتنی ،فلزی ،انبارهای مکانیزه و سیلوهای روباز که از
این بین میتوان به 506هزار تن ظرفیت ذخیره سازی
در بخش دولتی و بیش از 850هزار تن ظرفیت ذخیره
سازی در بخش خصوصی با تراکنش مناسب در سطح
سه استان اشاره نمود.
3ـ ت��ش��ک��ی��ل س���ت���اد خ���ری���د گ���ن���دم در ش���رک���ت و
س��ی��اس��ت��گ��ذاری در ج��ه��ت ارت���ق���اء س��ی��اس��ت��ه��ای
کیفی خ��دم��ت��گ��زاری در فصل خ��ری��د تضمینی به
م����وازات راه ان����دازی ای���ن س��ت��اد در اس��ت��ان��داری.
4ـ بهره گیری از توان مراکز تعاون روستایی و با عنایت
به  33انبار و ظرفیت بالغ بر 200هزار تن در خراسان
رضوی به منظور دسترسی هرچه آسانتر گندمکاران به
مراکز خرید ،تسریع در عملیات تحویل گندم و حذف
حمل و نقل مضاعف برای کشاورزان.
5ـ برگزاری دورههای آموزشی و استفاده از نیروهای
مجرب و کارآزموده در امر خرید گندم به عنوان عوامل
تشخیص و ذیحساب.
6ـ برگزاری دورهه��ای آموزشی و بهره گیری
از نیروهای متخصص کنترل کیفی به منظور
رص���د کیفیت گندمهای خ���ری���داری ش���ده با
توجه به تاثیر مستقیم آن بر سالمت خانواده.
7ـ انعقاد ق��رارداد همکاری با بیش از  18نیروی
کارآزموده به منظور صیانت از دسترنج کشاورزان
و حمایت از تولید در سراسر ایران به عنوان عوامل
ناظر مراکز خرید.
8ـ ایجاد تعامل با سازمان محترم جهاد کشاورزی به

منظور ایجاد سیاستهای حمایتی در راستای ارتقاء سطح
کیفی گندم منطقه .
 -9ایجاد تعامل و همکاری با مدیریت بانک کشاورزی به
عنوان بانک عامل پرداخت کننده وجه گندم با تاکید در
تسریع عملیات پرداخت وجوه گندمهای خریداری شده
و تسریع در عملیات تراکنش بانکی با ایجاد شعب ویژه
در فصل خرید.
ایرج حسن پور
مدیرعامل رشکت غله
و خدمات بازرگانی منطقه 5

حاصل تمهیدات خرید در سال اقتصاد مقاومتی
اقدام و عمل ،تحقق پیش بینی 480هزار تنی خرید
تضمینی گندم در استان خراسان رضوی و افزایش
خرید تا مرز 800هزار تن گندم در سطح استانهای
خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی بوده که از این بین
در استان خراسان رضوی عالوه بر رسیدن خرید
تضمینی به مرز  600هزار تن را به خود اختصاص
داده است که این مهم در قالب  73500محموله
و با میانگین نرخ  12هزار  760ریال و با افزایش
 20درصدی نسبت به خرید همزمان سال گذشته
صورت گرفته است.
این همت جهادگونه در عرصه خرید تضمینی گندم
استان خراسان رضوی را در رده ششم کشور
در بین دیگر استانها قرار داده است.
در حوزه خرید تضمینی دانههای روغنی کلزا نیز با
اختصاص  15انبار در قالب  2مرکز خرید در استان
خراسان رضوی افزون بر  2هزار و  945تن کلزا
به ارزش  72میلیارد ریال خریداری و با پرداخت
ص��ددرص��دی وج��وه آن ب��رگ زری��ن دیگری برای
اولین ب��ار در خرید دان �هه��ای روغنی ب��رای این
شرکت گردیده است.

صرفه جویی  3هزار و  176میلیارد
ریالی حاصل از مدیریت مصرف
گندم و آرد

مدیریت مصرف گندم و آرد و بهره گیری
از سامانه جامع فروش گندم و آرد در استان
خ��راس��ان رضوی بالغ بر  3هزار و  176میلیارد
ریال صرفه جویی در برداشته است.
از.مهمترین دستاوردهای شرکت
غله و خدمات بازرگانی منطقه  5در
راستای لبیک گویی به منویات مقام معظم
رهبری با نگاه به اقتصاد مقاومتی صرفه جویی
 250هزار تنی گندم طی سالهای  94و  95است
بهره گیری از سامانه جامع ف��روش آرد و اجرای
سیاستهای دول��ت در راس��ت��ای آزادس���ازی 20
درصد نانواییهای استان  ،بالغ بر  250هزار تن

گندم با ارزش  3هزار و  176میلیارد ریال صرفه
جویی به همراه داشته است.

سیاست گذاری در حوزه آرد و نان:

از دیگر اقدامات این شرکت در حوزه سیاستگذاری در
عرصه تولید آردبا کیفیت در سطح منطقه با بهره گیری
بیش از  36کارخانه آرد با تکنولوژی نوین دنیا و بهره
مندی از کادری مجرب و متخصص در این راستا.
ـ سیاستگذاری ،فرهنگ سازی و مشارکت در نظارت بر
عملکرد واحدهای نانوایی و تالش در جهت ارتقاء کیفیت
نان از طریق آموزش مهارت نانوایی به بیش از  7542نفر از
کارگران و متصدیان واحدهای نانوایی استان طی سالهای
84ـ89وارائهبیشاز396هزارتن327نفرساعتآموزش.
ـ سیاستگذاری و فرهنگ س��ازی در جهت استفاده از
نان سبوسدار و تالش در راستای اج��رای سیاستهای
اجرایی دولت و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
ایران در استفاده از آرد با درصد سبوس باال با همکاری
معاونت بهداشت ،درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی
ـ دوگانه سوز نمودن بیش از  45درصد واحدهای نانوایی
استان.
ـ ت�لاش در جهت ت��روی��ج ،تبیین و حمایت از اح��داث
واحدهای نانهای صنعتی با بهره گیری بیش از  4واحد
نان صنعتی در استان خراسان رضوی با ظرفیتی افزون بر
 135تن نان صنعتی در روز.

کاالهای اساسی

ـ تامین و توزیع کاالهای اساسی در استان در منطقه از
مهمترین وظایف ماهوی شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه  5است که در این راستا طی سالهای 95ـ94
توزیع برنج و شکر به شرح ذیل میباشد:
فروش برنج در سال  94و پنج ماهه نخست سال  95بالغ
بر  19.215تن
فروش شکر در سال  94و پنج ماهه نخست سال  95بالغ
بر  173663تن
فروش کلزا در سال  2814 95تن

کنترل کیفی

با توجه به وظیفه سیاست گذاری و تالش در جهت حفظ
امنیت غذایی م��ردم شریف استان خراسان رض��وی به
همراه اقدامات صورت گرفته که ذکر شد ،این شرکت خود
را در حوزه تحقیقات ملزم دانسته و با ارائه و به ثمر رساندن
طرحهای پژوهشی تا کنون توانسته گامهای ارزشمندی
در تولید نانهای با ارزش غذایی و ماندگاری باال ،و تولید
نانهای فراسودمند برای رژیمهای مختلف غذایی را به
سرانجام برساند  .این طرحهای پژوهشی که با اعتباری
بالغ بر  755میلیون ریال در جریان است عبارتند از:
–1ارائهفرموالسیونتولیدنانباماندگاریباال(حداقلیکماه)
 -2ارائه فرموالسیون و تولید نان بری بیوتیک با استفاده

از اینولین و فیبرهای میوه
 –3ارائه فرموالسیون و تولید نان فراسودمند (بربری و
سنگک با استفاده از سبوس اکسترود شده
 –4ارائه فرموالسیون (ساختار ترکیبی ) نان کم گلوتن با
استفاده از سایر تولیدات کشاورزی
 –5مبارزه با آفات انباری ( گندم و برنج ) با اسانسهای
گیاهی در مراکز ذخیره سازی
 –6بررسی روشهای سریع شناسایی و نشانگر آفات انباری
در مراکز ذخیره سازی
الزم به ذکر است در کنار این طرحهای پژوهشی برگزاری
سمینار و گردهماییهای تخصصی با هدف ارتقای سطح
علمی و کیفی مدیران کنترل کیفی کارخانجات آرد و
مراکز ذخیره سازی کاالهای اساسی از دیگر اقدامات
حوزه کنترل کیفی است.

نهضتسیلوسازی

به دنبال آغاز نهضت سیلوسازی و نیز با توجه به اجرائی
نمودن اصل  44قانون اساسی و ورود بخش خصوصی
به این مهم در حال حاضر بیش از  1میلیون و  300هزار
تن ظرفیت ذخیره سازی استاندارد در استان وجود دارد
که اف��زون بر  60درصد آن تحت تملک و نظارت بخش
خصوصی قرار دارد .مهمترین رویكرد در احداث غالب
این ظرفیتها ،ایجاد سیلوهای بتنی و فلزی و انبار مكانیزه
استاندارد در جوار كارخانجات آردسازی بوده است اضافه
كرد :با توجه به لزوم صرفه جویی در هزینههای تخلیه و
بارگیری ،كاهش حمل و نقل مضاعف و حذف كرایه حمل
و نیز جلوگیری از شكستگی و سایش مضاعف گندم با نگاه
به تأثیرگذاری در كیفیت آرد و نان و همچنین صرفه جویی
در مصرف سوخت عوامل ایجاد و احداث این ظرفیتهای
ذخیره سازی بوده است .در حال حاضر شهرستانهای
تربت جام ،تربت حیدریه ،نیشابور ،سبزوار ،درگز ،چناران،
قوچان ،سرخس ،كالت ،جوین و گناباد از ظرفیتهای
قابل توجه و مطمئنی درخ��ص��وص ذخ��ی��ره گندم آن
شهرستان و دیگر شهرستانهای اطراف خود برخوردارند.

پروژههای در دست احداث

سیلوی فلزی  50ه��زار تنی ف��ی��روزه ب��ا  80درص��د
پیشرفت فیزیکی
انبارمکانیزه  20هزار تنی سبزوار با حدود  85درصد
پیشرفتفیزیکی

متهیدات ویژه استقبال از زائرین
شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه  5در کنار وظیفه
ذاتی خویش در خرید تضمینی و ذخیره سازی گندم
و تأمین و توزیع کاالهای اساسی و نیز سیاستگذاری
در راستای تولید آرد و افزایش کیفیت آرد و نان استان
همه ساله طی سال باتوجه به وظایف گوناگون با تشکیل
کارگروههای متفاوت سعی در برنامه ریزی در راستای
ارتقای خدمت رسانی به زائرین و مجاورین حضرت
رضا(ع) را دارند .که از مهمترین آن میتوان به تشکیل
ک��ارگ��روه تمهیدات سفرهای زائرین اش��اره ک��رد  .در
همین راستا همه ساله با عنایت به سفرهای متعدد خیل
میلیونی مشتاقان و دلسوختگان عصمت و طهارت به
شهر مقدس مشهد ،تشکیل ستاد تمهیدات سفرهای
زائرین و فراهم نمودن تسهیالت برای آسایش و تدارک
سفری ماندگار در مشهد مقدس مشهد یکی از مهمترین
اقدامات و وظایف خدمت رسانی این شرکت میباشد که
باعنایت به فرارسیدن نوروز و همچنین سفرهای نوروزی
اقدامات گوناگونی در این جهت برنامه ریزی و اجرائی
شده که شمهای از آن به قرار ذیل میباشد.پیش بینی
ارائه خدمات در بیش از  70نانوایی به صورت کشیک
ویژه پخت نان در رینگ اط��راف حرم مطهر رضوی و
نقاط زائر پذیر و گردشگری مشهد مقدس بعالوه ارائه
خدمات توسط نانواییهای منتخب در مسیر منتهی
به مشهد که در همین مورد تعهد و آمادگی کامل در
سیستم حمل گندم و آرد در سطح استان به وجود آمده
است و به م��وازات آن با توجه ذخیره سازی مناسب و
عالی گندم در سطح منطقه کارخانجات آردس��ازی با
کشیکهای مناسب خدمات مناسب در این ایام ارائه
خواهند داد.ح��ض��ور م��داوم و مستمر و ت�لاش شبانه
روزی خدمتگزاران در عرصه گندم آرد و نان بویژه
کارکنان شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  5در
ایام ن��وروز با توجه به ابالغ دستورالعملهای ستاد
استقبال زائرین این شرکت به کلیه شهرستانهای
استان در جهت هرچه بهتر پذیرا ب��ودن خیل عظیم
مشتاقان زیارت بارگاه رضوی در طول مسیر عزیمت
به مشهد برای ارائه کامل خدمات ،تهیه و توزیع نان
بسته بندی بهداشتی در بین فروشگاههای سطح شهر
و اطراف حرم برنامه ریزی شده است  .آمادگی خدمت
رسانی کارخانجات نان صنعتی استان در این ایام نیز از
جمله دیگر برنامههای این شرکت میباشد.

