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 نمایندگان استان 
عالمه قاضی، الگوی حقیقی عرفان برای جوان امروزبا مدیرعامل آبفا

 کمربند جنوبی از پرونده های باقی مانده 
مدیران قبلی شهر 

خراسان رضوی

به بهانه انتصابات جدید؛
 کمربند جنوبی از پرونده های باقی مانده مدیران قبلی شهر 

و  بالتکلیفــی  شــهربا  جدیــد  مدیریــت 
ســردرگمی در پــروژه کمربنــد جنوبــی  شــهر 
مشــهد چــه خواهــد کــرد ایــن شــهرفرا ملــی 
ــاک دارد.   ــوای پ ــس ه ــه تنف ــاز ب ــزرگ  نی ب
ــی  ــی عل ــد جنوب ــروژه کمربن ــی ابرپ باتعطیل
رغــم گذشــت چنــد ســال از سررســید افتتــاح 
پــروژه ، همچنــان  پرونــده آن بــر زمیــن 
ــا  ــی آن ب ــع عمران ــارات و مناب ــده  و اعتب مان
گذشــت زمــان دچــار فرســودگی و اســتهالک 
مــی شــود و بــزودی بــه هــدر خواهــد رفــت.

ــروژه  ــان در پ ــارد توم ــد ده میلی ــون  چن تاکن
ــود  ــی ش ــه م ــی  مشــهد هزین ــد جنوب کمربن
از ســوء  ناشــی  تعطیــل شــدن  آن  وبــا 
ــی  ــور عمران ــی در ام ــل اجرای ــت عوام مدیری
ــره  ــر پیک ــهمگینی ب ــات س ــهرداری ضرب ش
ــارات  ــت اعتب ــدر رف ــب ه ــهروارد  و موج ش
ــن در  ــن شــهر شــده اســت ، و ای ــی ای عمران
حالــی اســت کــه ســاالنه بالــغ بــر60 درصــد 
بودجــه چندهزارمیلیــاردی  شــهرداری مشــهد 
صــرف انجــام امــور عمرانــی درشــهرمی 

ــردد. گ
دامنــه انجــام فعالیــت هــای توســعه عمرانــی 
ــرژی  ــل ان ــداث مترو،تون ــهد از اح درشهرمش
؛ســاختمان هــای بــزرگ مشــارکتی ؛پارکینگ 
ــروژه هــای کالن شــهری  ــی وپ هــای طبقات
ــای  ــارک ه ــهدا ،پ ــدان ش ــروژه می ــل پ مث

ــار ،چهــل  ــل به ــاری مث ــدده هکت ــزرگ چن ب
ــای  ــا وبلواره ــراه ه ــازه وکوهســنگی ، بزرگ ب
ــی  ارتباطــی جدیداالحــداث مثــل کمربندجنوب
انتقــال  اصلــی   هــای  وبلوارنماز،مســیل 
روان آبهــای شــهری  شــروع مــی شــود 
وتاریزپــروژه هــای محلــی ماننــد عــوض 
ــان هــا ،مرمــت آســفالت  کــردن جــدول خیاب
ــارک  ــازی ،پ ــاده روس ــهری ،پی ــک معبرش ی
هــای خطــی  محلــی وســالن هــای ورزشــی 

ــه دارد. ــی و...ادام محل
مشــهد  شــهرداری  ســازمانی  درچــارت   
،سیاســت گــذاری و نظــارت مهندســی کلیــه 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــهر ب ــی ش ــور عمران ام
ــران  ــی وعم ــت فن ــه معاون ــتقیم ب وغیرمس
محــول شــده اســت ،مســلما انجــام درســت 
وظایــف محولــه مربــوط بــه ایــن حــوزه 
موجــب اجــرای باکیفیــت تــر و افزایــش 
عمــر مســتحدثات شــهری ؛کاهــش هنگفــت 
هزینــه هــا ،باالرفتــن ســرعت انجــام پــروژه 
هــای عمرانــی وبطــور کلــی رضایــت عمــوم 
ــد  ــوی خواه ــرم رض ــن ح ــن ومجاوری زائری

ــد . گردی
ــون  ــرای قان ــه اج ــه بهان ــت ب ــن یادداش درای
بازنشســتگی و خداحافظــی معــاون زحمتکــش 
وعمــران  فنــی  معاونــت  حــوزه  قبلــی 
ــرکل اداره  ــاب مدی ــی وانتص ــا نخع حمیدرض
هماهنگــی و نظــارت برپــروژه هــای عمرانــی 
ســیدمحمودریحانی بــه سرپرســتی موقــت 
ــاون  ــن مع ــا تعیی ــران ت ــی وعم ــت فن معاون
جدیــد عمرانــی ، بــه بررســی بعضــی ازچالــش 
هــاو کمبودهــا و نواقــص امورعمرانــی دررونــد 

انجــام پــروژه هــای عمرانــی شهرمشــهد،می 
ــم . پردازی

 از آنجــا کــه عــدم سیاســت گــذاری مناســب 
وروشــن درتنفیــذ امــور عمرانــی به شــهرداری 
ــت  ــا ودیگرمعاون ــازمان ه ــق وس ــای مناط ه
ــت  ــوزه معاون ــط ح ــی توس ــای غیرتخصص ه
ــور  ــت ام ــده اس ــب ش ــران موج ــی وعم فن
عمرانــی بصــورت مســتقل وســلیقه ای بــدون 
نظــارت تخصصــی ومهندســی واحــد دربخش 
هــای مختلــف شــهر انجــام پذیــرد کــه نمونه 
ــگ  ــل پارکین ــی مث ــای بزرگ ــروژه ه آن  پ
آزادی ومجــد از ســوی  معاونــت حمــل ونقــل 

بصــورت مســتقل اســت .
بــا اطمینــان مــی تــوان گفــت: پــروژه هــای 
مشــارکتی ماننــد بعضــی از  ابرســاختمان 
هــای واقــع  منطقــه ثامــن بصــورت مســتقل  
وبــدون نظــارت مســتقیم معاونــت تخصصــی 
ــه  ــهرداری منطق ــط ش ــران  توس ــی وعم فن
ثامــن  اجــرا مــی شــود و معاونــت اقتصــادی 
ــروژه  ــهرداری در پ ــع ش ــری مناف ــور پیگ مام
ــن  ــد و ای ــی باش ــارکتی کالن م ــای مش ه
در حالــی اســت کــه  معاونــت تخصصــی 
ــان  ــهد ،اززم ــی شهرمش ــور عمران ــام ام انج
مطالعــات یــک پــروژه عمرانــی )فــاز  1 وفــاز 
ــده  ــاز3 ( برعه ــی )ف ــای  فازاجرائ 2 ( تاانته

ــت . ــی اس ــت فن معاون
*بازپیرائــی اکثــر  پــارک هــای  ســاختمانهای  
مــورد نیازشــهری از ســوی معاونــت خدمــات 
شــهری بــدون نظــارت معاونــت فنــی وعمران 

بصــورت هیئــت امنایــی ســاخته مــی شــود.
ادامه در صفحه 2

مریم خزاعی                                   ���
سرپرست جام جم 
درخراسان رضوی

کارشناس ارشد ارتباطات

شهردار مشهد، جناب آقای محمدرضا کالیی                
انتخــاب و توفیــق شــما را بــه خدمتگــزاری در شــهر امــام رئــوف 
ــن و  ــه زائری ــوزانه تان ب ــه و دلس ــت  خالصان ــان از خدم ــه نش ک
مجاوریــن ایــن شــهر دارد تبریــک و تهنیــت عــرض می نماییــم .         
سرپرستی روزنامه جام جم در خراسان رضوی

 

اســتانداری  سرپرســت 
در  رضــوی  خراســان 
ــای کاری  ــتین روزه نخس
در اســتانداری و همزمانــی 
آن بــا آغــاز هفتــه وحــدت 
همدلــی  و  اتحــاد  بــر 
تقویــت  و  جامعــه  در 
کــرد. تاکیــد   انســجام 

بــا  میرزایــی   قربــان  
پیــش  در  بــه  اشــاره 
وحــدت  هفتــه  بــودن 
و برگــزاری باشــکوه و پرشــور ایــن جشــن هــا و مراســم 
و  انســجام  تقویــت  بــرای  فرصتــی  هفتــه  ایــن   : گفــت 
اســت. مســلمانان  بیــن  و  جامعــه  در  همدلــی  و   اتحــاد 

ــزود:  ــگاه خراســان رضــوی اف ــه اهمیــت و جای ــا اشــاره ب  وی ب
ــود  ــای کاری خ ــوزه ه ــئوالن در ح ــان و مس ــک از معاون ــر ی ه
بــا جدیــت و قــوت بیــش از گذشــته مســئولیت اجرایــی شــان را 

پیگیــری و نســبت بــه تدبیــر امــور اقــدام کننــد.
 سرپرســت اســتانداری خراســان رضــوی در ادامــه  بــر پیگیــری 
ــا و ادارات کل و  ــت ه ــوزه معاون ــتان در ح ــاری اس ــائل ج مس

ــد کــرد.  ــی تاکی ــه دســتگاه هــای اجرای ســازمان هــای تابع

سرپرست استانداری خراسان رضوی:

هفته وحدت با اتحاد و همدلی و 
تقویت انسجام برگزار شود

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان:
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

 کمربند جنوبی از پرونده های باقی مانده مدیران قبلی شهر 
ادامه از صفحه اول

ــتقیم  ــورت  مس ــه ص ــز ب ــی  نی ــت فرهنگ *معاون
وبــدون نظــارت معاونــت مربوطــه فرهنگســراها 
وســالن هــای چندمنظــوره بزرگــی مثــل امیدوزندگی 
ــی  ــده را م ــاح ش ــی  افتت ــهردار قبل ــط ش ــه توس ک

ــازد . س
*قابــل ذکــر اســت ،عــدم ابــالغ دســتورالعمل هــای 
کافــی عمرانــی وعــدم پیگیــری مجدانــه وغــرق در 
ــی وعمــران (  ــن حــوزه تخصصــی )فن روزمرگــی ای
موجــب گردیــده تــا گاهــا مطالعــات فــاز1 غیراصولی  
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــه وپرهزین ــای غیربهین و نقشــه ه
مصالــح نامانــا وبــادوام درفازاجرایــی ونگهــداری  
ــه شــهرداری  ــای غیرضــروری( ب ــه ه ــروژه هزین )پ
مشــهد تحمیــل شــودویا زمــان اجــرای پــروژه هــا را 

چندیــن برابرکنــد .
*امــروزه  اجــرای تقاطــع هــای غیرهمســطح دراکثــر 
کالن شــهرهای دنیــا بــه علــت اجرادرمعابرپرترافیک 
ــی  ــام م ــاخته انج ــش س ــات پی ــتفاده از قطع ــا اس ب
گیردتــا ســرعت اجــرای چندیــن برابری داشــته باشــد 
ولــی درمشــهد هنــوز اکثــر تقاطــع هــا بصــورت بتــن 
درجا)مســدود کــردن طوالنــی مســیرو اجــرای قالــب 
ــردد.  ــی گ ــرا م ــزی در محــل( اج ــن ری ــدی و بت بن
الزم بــه توضیــح اســت علــی الرغــم وظایــف مهــم 
بالقــوه ایــن حــوزه در رصــد امورعمرانــی شــهر، تنهــا 
اجــرای چنــد پــروژه ســتادی تحــت نظارت مســتقیم  
ایــن حــوزه مــی باشــد وتاثیرچندانــی ازایفــای 
نقــش تخصصــی مجموعــه مربوطــه درعمــران 

شهراحســاس نمــی گــردد.
ــفالت از  ــد آس ــهر در تولی ــئوالن ش * مس

ــد ــره بگیری ــی به ــش خصوص ــوان بخ ت
ــه  آســفالت  موضــوع مهــم دیگــر اینکــه  اســت ک

ــم  ــی الرغ ــرا و عل ــنتی اج ــه روش س ــا ب ــان ه خیاب
پیشــرفت هــای علمــی وصنعتــی روز وووجــود 
ــل  ــری  مث ــه ت ــم هزین ــاید ک ــح ماندگارتروش مصال
آســفالت پلیمــری ،قیرامولســیون وبتــن غلتکــی 
ــهر  ــد ش ــفالت معابرموجودوجدی ــا وآس ــت ه و....مرم
طــی 20 ســال گذشــته هیــچ تغییــری نکــرده  
ــه  ــا کارخان ــم درتنه ــنتی قدی ــان روش س ــه هم وب
آســفالت ســازمان عمــران شــهرداری مشــهد تولیــد 
ــی روش  ــت محیط ــی زیس ــود .آلودگ ــی ش واجرام
هــای ســنتی تولیــد آســفالت درایــن کارخانه وداشــتن 
ــد  ــای جدیدتولی ــه روش ه ــبت ب دوام وعمرکمترنس
آســفالت مســاله مهمــی اســت کــه درطــول ســالهای 
گذشــته  مغفــول مانــده اســت .عــدم نظــارت علمــی 
؛مهندســی و کافــی معاونــت فنــی وعمــران دررونــد 
ــا درشــرایط  ــش وپخــش آســفالت گاه ــد ؛آزمای تولی
ــب  ــتاندارد موج ــای غیراس ــب ودماه زیربسترنامناس
ــت . ــهد اس ــفالت درشهرمش ــر مفیدآس ــش عم کاه

ــهد  ــهرداری مش ــئولین ش ــت مس ــوب اس ــه خ چ
ازتــوان مشــارکت  بخــش خصوصــی درتولیدآســفالت 
بــه روش هــای جدیــد اســتفاده کند ،مســلما شــرکت 
هــای دانــش بنیــان زیــادی درکشــور آمــاده همکاری 

باشــهرداری مشــهددراین زمینــه خواهندبــود.
* افزایــش بیــکاری بــا اجــرای روش های 
نادرســت مدیریــت پیمــان در پــروژه هــای 

گ  ر بز
موضــوع ســوم  اینکــه اجــرای پــروژه هــای کالن به 
ــران در  ــازمان عم ــان توســط س ــت پیم روش مدیری
چنــد ســال گذشــته ، بســیاری  ازپــروژه هــای بــزرگ 
ــه روش  ــریفات ب ــرک تش ــوز ت ــا اخذمج ــهری  ب ش
مدیریــت پیمــان توســط ســازمان عمــران شــهرداری 
مشــهد انجــام پذیرفتــه اســت ؛روشــی کــه درعمــل 

بومــی  پیمانــکاران  وبیکارشــدن  حــذف  باعــث 
درعرصــه رقابــت کاری درپــروژه کالن  شهرمشــهد 
ــانی در  ــروی انس ــه نی ــل شــدن بدن ــض وطوی وعری
ــت  ــده اس ــهد ش ــهرداری مش ــران ش ــازمان عم س
،روشــی کــه به دلیــل دخیــل نبــودن پیمانکاردرســود 
ــع  ــه موق ــام ب ــرای انج ــی ب ــزه کاف ــان ،انگی وزی
ــع   ــتر مواق ــدارد  ، در بیش ــروژه  ران ــه پ ــم هزین وک
،دســتمزدها  براســاس درصــدی از هزینــه کــرد مالــی 
ــرر  ــث ض ــال باع ــردد وعم ــی گ ــذ م ــا اخ ازکارفرم
ــود   ــی ش ــت م ــهد اس ــهرداری مش ــه ش ــا ک کارفرم
،چــه خــوب اســت مســئولین در شــهرداری مشــهد 
درراســتای اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی نســبت 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــذاری امورعمران ــه واگ ب
وبرابرکــردن شــرایط موجــود بــا ســازمان عمــران در 

ــد. ــدام کن ــی اق ــروژه هــای عمران مناقصــات پ
* کمربنــد جنوبــی، حاصــل تاخیــر در 

اجــرای  پــروژه هــای کالن عمرانــی
ــروژه  ــی از پ ــام خیل ــهرداری درانج ــی ش ــد فعل  رون
هابــه روش ســرعتی در وقــت اضافــه تبدیــل شــده  
ــی  ــاخت م ــت س ــش کیفی ــث کاه ــلما باع ــه مس ک
شــود ، بــه دلیــل تــورم هــای اقتصــادی وباالرفتــن 
قیمــت مصالــح زمــان بــر هرپــروژه ، موجــب  گــران 
تمــام شــدن ایــن پــروژه هــا مــی گردد.بــه عنــوان 
مثــال  پــروژه کمربندجنوبــی در ســال 91 درشــورای 
ســوم کلنگــش خــورد ومتاســفانه درشــورای پنجــم 
،بــا قــراردادی صددرصــد غیرنقــدی توســط یکــی از 
بهتریــن وقــوی ترین پیمانــکاران کشور«بنیادمســکن 
ــازی   ــین آالت راهس ــه ماش ــالمی » ک ــالب اس انق
؛کارخانــه بتــن و آزمایشــگاه وتجهیــزات خوبــی برای 
انجــام ایــن پــروژه داشــت ،آغــاز و مقــرر شــددر طول 
مــدت ســه ســاله انجــام شــود .ســوال افــکار عمومی 

ازمدیــران حــوزه معاونــت فنــی وعمــران کــه  ایــن 
ــروژه  تحــت نظــارت مســتقیم آنهــا انجــام  کالن پ
شــده اســت ایــن اســت کــه اوال : چــرا بــدون انجــام 
مطالعــات کافــی وایراداتــی کــه موجــب تعطیلــی این 
ــد  ــروع کردی ــروژه را ش ــن پ ــت ای ــده اس ــروژه ش پ
وثانیــا چطورپیگیــری و مدیریــت نکــرده انــد کــه این 
ــراردادی  ــان ق ــم درزم ــگاه  مه ــن جای ــا ای ــروژه ب پ
ــت   ــی معاون ــه اتمــام برســد . سرپرســت فعل خــود ب
فنــی وعمــران  کــه درطول همــه ایــن ســالها)دوازده  
ســال گذشــته (  مدیرنظــارت برپــروژه هــای عمرانــی 
وهــم اکنــون نیزمدیــرکل هماهنگــی ونظــارت امــور 
عمرانــی شــهرداری مشــهد مــی باشــند نســبت بــه 

ایــن مهــم بایســتی پاســخگو باشــند.
ــروژه  ــان درپ ــارد توم ــد ده میلی ــرف چن ــا ص یقین
ــر  ــه نظ ــه ب ــی آن ک ــی فعل ــی وتعطیل کمربندجنوب
ناشــی از ســوءمدیریت های برخــی از دســت اندرکاران 
امورعمرانــی شــهرداری مــی باشــد ضررهنگفتــی بــه 

ــت . ــهد زده اس ــال درشهرمش ــت الم بی
و در پایــان ضمــن ارج نهــادن بــه زحمــات وکارهــای 
ارزنــده همــه دســت انــدرکاران امــور عمرانــی 
ــش  ــال ، چهارچال ــا ح ــته ت ــهد ازگذش ــهر مش درش
بیــان شــده دربــاال صرفــا بــه منظــور توجــه وآگاهــی 
ــه شــورای پنجــم و مســئولین شــهرداری  بخشــی ب
مشــهد بــوده اســت تابــه بهانــه اجرائــی شــدن قانون 
ــه کارگیــری  بازنشســتگان ،تغییــرات الزم را  منــع ب
ــی شهرمشــهد  ــور عمران درسیاســت گــذاری اداره ام
انجــام دهنــد . مســلما شناســایی  نیروهــای انســانی  
نخبــه ؛  مهندســین جــوان باســواد موجــود در دربدنــه 
شــهرداری مشــهد ؛واعتمــاددر ســپردن امورعمرانــی 
ــد دوازده  ــی اساســی دررون ــه ایشــان تحول شــهر   ب

ســاله گذشــته ایجادخواهدکــرد .

 رضــا شــیران، رئیــس مجمــع نماینــدگان 
خراســان رضــوی طــی دیداربــا مدیرعامل 
ــر برنامــه  ــرکت ب ــد ش و مدیــران ارش
ریــزی و آمادگــی جهــت تامیــن آب 
شــرب شــهر مشــهد بــرای ســال آینــده 

ــود. ــد نم تاکی
و  آب  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــا  ــدار رض ــن دی ــهد در ای ــالب مش فاض
شــیران تامیــن آب شــرب مشــهد را 
بســیار مهــم و حیاتــی دانســت و گفــت: 
اولویــت نخســت فعالیــت شــرکت آبفــای 
بــا  شهرمشــهد  آب  تامیــن  مشــهد 
ــا  ــذا ب همــکاری ســایر دستگاه هاســت  ل
ــد  ــی بای ــع آب ــت مناب ــه محدودی توجــه ب
ــراردادو  ــر ق ــد نظ ــدارآب را م ــع پای مناب
بــرای اســتحصال آن از هــم اکنــون 
ــی  ــه یک ــرد . وی درادام ــزی ک برنامه ری
از مهــم تریــن منابــع تامیــن آب مشــهد 
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــاه دانس ــر چ را حف
بــرای  محدودیتــی  هیچگونــه  نبایــد 
ــه  ــهد ب ــرای مش ــرب ب ــاه آب ش حفرچ
وجــود آیــد. وی بــا انتقــاد از هــدر رفــت 
آب در بخــش کشــاورزی نیــز گفــت: 
ــع  ــدید مناب ــت ش ــه محدودی ــه ب باتوج
بخصــوص در شــرق کشــور بایــد بــا 
ــره  ــر به ــاری حداکث ــن آبی ــهای نوی روش
وری از آب را داشــت. رئیــس مجمــع 
نماینــدگان خراســان رضــوی افــزود: 

بعــدی  اولویــت  آب  تامیــن  از  بعــد 
احــداث تصفیــه خانــه هــای جدیــد 
ــب  ــک عق ــا ی ــه ب ــت ک ــالب اس فاض
ــن بخــش مواجــه هســتیم  ماندگــی درای
بــه طــوری کــه در حــال حاضــر بــا 630 
هــزار متــر مکعــب کمبــود تصفیــه خانــه 
فاضــالب در مشــهد  بــرای ســال هــای 
ــتفاده از  ــتیم. وی اس ــرو هس ــده روب آین
بخــش خصوصــی و جــذب ســرمایه 
را جهــت تکمیــل پــروژه هــا بویــژه 
و  برشــمرد  درحــوزه فاضــالب مهــم 
خاطرنشــان ســاخت: 54 درصــد جمعیــت 
در  فقــط  رضــوی  خراســان  اســتان 
ــگان  ــد و بایدهم ــکونت دارن ــهد س مش
دغدغــه تامیــن آب را داشــته باشــند. 
ــری  ــرو و پیگی ــر نی ــا وزی ــی ب وی رایزن
جــذب اعتبــارات و موافقــت نامــه هــا را از 
وظایــف خــود دانســت و گفــت: مطمئنــا 
رو  پیــش  در  را  ســختی  آبــی  ســال 
خواهیــم داشــت و بایــد در همــه بخــش 
هــا اعــم از کاهــش هدررفــت، فرهنــگ 
ســازی و بهــره بــرداری از همــه ظرفیــت 

ــود.  ــام ش ــری  انج ــات موث ــا اقدام ه
ــماعیلیان،  ــین اس ــه حس ــه جلس در ادام
ــی  ــرایط کنون ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
بسیارحســاس  را  مشــهد  آب  تامیــن 
فعلــی  باشــرایط  گفــت:  و  دانســت 
ــرایط  ــک ش ــاس ی ــتیم براس مجبورهس

بدبینانــه بــرای ســال آینــده برنامــه 
ریــزی کنیــم. وی افــزود: از مهــم تریــن 
ــت  ــتی اس ــد دوس ــهد س ــع آب مش مناب
بــه طــوری کــه در ســال 91 بیــش 
از 61درصــد آب شــهر ازطریــق ســد 
ــال  ــد در س ــن س ــا ای ــود ام ــتی ب دوس
جــاری فقــط 22 درصــد آب مشــهد 
را تامیــن کــرد وبیــش از  64 درصــد 
ــد.  ــن ش ــهد از چاههاتامی ــهر مش آب ش
ــور از  ــرای عب ــدها ب ــره آب س وی ذخی
را  مصــرف  وپیــک  بحرانــی  شــرایط 
مهــم ارزیابــی نمــود و گفــت: بــرای 
نخســتین ســال حجــم آب ایــن ســد بــه 
ــیده  ــب رس ــر مکع ــون مت ــر 170 میلی زی
اســت کــه بامشــکالت عدیــده ای از 
نظــر طعــم آب مواجــه شــدیم. وی ادامــه 
ــی 35 درصــد آب شــرب  ــه طورکل داد: ب
مشــهد از ســد دوســتی مواجــه می شــود 
ــد از  ــن س ــدن ای ــارج ش ــورت خ ودرص
ــود آب  ــه کمب ــر در ثانی ــدار 4250 لیت م
خواهیــم داشــت کــه معــادل 200 حلقــه 
چــاه اســت وبایــد فکراساســی بــرای ایــن 

ــود.  ــود ش کمب
در  داد:  ادامــه  عامــل شــرکت  مدیــر 
ــوی  ــرایط ج ــه ش ــزاداری  بااینک ــام ع ای
مســاعدی از نظــر دمــا و بارندگــی را 
ــا  ــت ه ــام ظرفی ــا تم ــم ب ــاهد بودی ش
ــهد  ــرب مش ــازن  آب ش ــد مخ 70 درص

ــاز  ــماعیلیان نی ــین اس ــود. حس ــی ب خال
آبــی شــهر مشــهد را 12500 لیتــر در 
ثانیــه برشــمرد و گفــت: تمــام تــوان 
ــت  ــه اس ــر درثانی ــا 8250 لیت ــد م تولی
وباکمبــوداب 4250 لیتــر در ثانیــه مواجــه 
ــای  ــروژه ه ــا  پ ــیم ب ــتیم ودرتالش هس
گــذر از بحــران نظیــر مدیریــت مصــرف 
ــت و....  ــدر رف ــش ه ــر و کاه ، تولیدصف

ــم.  ــت کنی ــرایط را مدیری ش
ــع  ــرح جم ــا ط ــاط ب ــماعیلیان در ارتب اس
ــت:  ــز گف ــهد نی ــالب در مش آوری فاض
در  ارزشــمندی  اقدامــات  مشــهد  در 
بخــش فاضــالب صــورت گرفتــه کــه در 
مقیــاس کشــوری بــی نظیــر بــوده اســت. 
وی ادامــه داد: درحــال حاضــر 70 درصــد 

جمعیــت شــهر تحــت پوشــش فاضــالب 
بــوده و 3364 کیلومتــر شــبکه اجراشــده 
ــم  ــا حج ــالب ب ــه فاض ــه خان و 5 تصفی
263 هــزار متــر مکعــب در مداربهــره 
بــرداری اســت. وی مهــم تریــن مشــکل 
ــه و  ــه خان ــود تصفی ــش را کمب ــن بخ ای
تامیــن هزینــه هــای سرســام آوراحــداث 
ــا  آن دانســت و افــزود: در افــق طــرح  ب
ــه  ــی تصفی ــر مکعب ــود 630 هزارمت کمب
خانــه فاضــالب مواجــه هســتیم لــذا 
ــن  ــداث چندی ــت اح ــزی جه ــه ری برنام
تصفیــه خانــه صــورت گرفتــه امــا تامیــن 
ــه هــا  هزینــه هــای احــداث تصفیــه خان
از تــوان شــرکت آبفــای مشــهدخارج  

ــد.   ــی را می طلب ــزم مل ــوده و ع ب
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شــب ها تجــارت می کــرد و روزهــا مراقبــت، در اندیشــه 
ــش  ــب برای ــتاورد ش ــه از دس ــا مراقب ــود، ام ــاش ب مع
ــان  ــوس زم ــاوت معک ــت، تف ــتری داش ــت بیش اهمی
تجارتــش بــا دیگــران برگرفتــه از روح آســمانی اش بــود، 
چــرا کــه بــازاِر متاعــی کــه او در جســتجوی اش بــود در 
شــب ســهل الوصول تــر بــود. بــر خــالف تصــور برخــی 
انزوانشــین نبــود بلکــه امــور زندگــی اش چــون دیگــران 

ــد. ــپری می ش س
مرحــوم عالمــه ســید علــی قاضــی همــان ســیدالعرفایی 
ــو  ــه الگ ــه بهان ــا را ب ــا خیلی ه ــن روزه ــه ای ــت ک اس
ــان و ســیر و ســلوکش گــرد هــم آورده  ــن از عرف گرفت
اســت، تــا همیــن 30 و انــدی ســال پیــش چــراغ زندگی 
زمینــی اش در ایــن پهنــه گیتــی روشــن بــود و حــاال یــاد 
ــن موســی الرضــا)ع(  ــی ب ــارگاه عل و نامــش در جــوار ب
و در خاطــر زائــران و مجــاوران مشــتاق عرفــان متبلــور 

شــده اســت.
ــوه ای از زندگــی توحیــدی در همیــن چنــد دهــه  او جل
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ب ــی ک ــرای گروه ــود ب ــش ب پی
اســالم بــرای 1400 ســال قبــل بــوده اســت، او در زمانــه 
ای نزدیــک بــه مــا زیســت امــا از خــود گذشــت تــا بــه 
خــدا رســید. او برتریــن آرزوســت و از منظــر رهبــر معظم 
ــا  ــد فض ــت و بای ــروزی اس ــوان ام ــوی ج ــالب الگ انق
ــان  ــد ایش ــتعد مانن ــان های مس ــه انس ــود ک ــوری ش ط

بتواننــد بــه وجــود بیاینــد.
ــتری  ــم آوردن بس ــی فراه ــن فضای ــاد چنی ــه ایج الزم
بــرای شــناخت جوانــان از گوهــر وجــودی چنیــن عالــم 
عارفــی اســت، فضایــی بــرای پــر کــردن خــالء الگویــی 
ــان  جــوان امــروز، رســالتی ســنگین کــه موسســه جوان
آســتان قــدس رضــوی بخشــی از آن را بــر دوش گرفت.

مشــهد، صبــح پنج شــنبه 24 آبــان میزبــان فرهیختگانی 
بــود از سراســر کشــور، اهالــی هنــر و رســانه و فعــاالن 
ــا از  ــد ت ــده بودن ــم آم ــرد ه ــی گ ــی و اجتماع فرهنگ
گمشــده ایــن روزهــای نســل جــوان بگوینــد. عرفــان و 
الگویــی عــارف بــرای نســل جــوان امروزی.امیر حســین 
ــالب فرهنگــی  ــی انق ــور، عضــو شــورای عال بانکــی پ
در ایــن نشســت غفلــت نســبت بــه مباحــث توحیــدی 
ــه طــوری کــه نســل  را غفلــت بزرگــی عنــوان کــرد ب
امــروز نســبت بــه ایــن مباحــث عطــش شــدیدی دارد.

او معتقــد اســت، ســیره عملــی و رفتــاری عالمــه ســید 
علــی قاضــی می توانــد بــه عنــوان الگویــی موفــق بــرای 
ــل  ــه نس ــوذ ب ــرای نف ــود و ب ــی ش ــوان معرف ــل ج نس
ــا آن هــا ســخن گفــت.  ــان توحیــد ب ــا زب جــوان بایــد ب
بســیاری از مشــکالت جامعــه بــه خاطــر دوری از توحیــد 
ــه  ــی و نظــری عالم ــد افعال ــه توحی ــی ک اســت در حال

ــد. ــد راهگشــای مشــکالت باش قاضــی می توان
ــر موسســه فرهنگــی منتظــران  محمــد شــجاعی، مدی

ــاور  ــن ب ــر ای ــت ب ــن نشس ــان ای ــج( از مهمان منجی)ع
ــام  ــه انج ــیاری در جامع ــی بس ــه کار فرهنگ ــت ک اس
می شــود امــا نتیجــه مطلوبــی نــدارد. او شــادی و نشــاط 
ــر نســل  ــرای اثرگــذاری ب ــد و ب را الزمــه ایمــان می دان

ــد. ــم می دان ــر را مه ــان هن ــوان زب ج
ــوان  ــر ج ــای برت ــن الگوه ــی تبیی ــش تخصص همای
ــن و  ــدی روش ــهید احم ــدر ش ــر از پ ــا تقدی ــروزی ب ام
رونمایــی از ســایت عالمــه قاضــی بــه کار خــود پایــان 
می دهــد و ایــن پایــان در میــان جوانــان زائــر و مجــاور 
مشــتاقی کــه عــالوه بــر صندلی هــای ســالن خــود را در 
میانه هــای ســالن بــه صــورت نشســته بــر روی زمیــن و 
ایســتاده در انتهــا جــا داده انــد، تلنگــری می شــود بــرای 
خودشناســی و خداشناســی، حقیقتــی دســت یافتنــی کــه 
ــه عنــوان الگــوی جــوان  عالمــه ســید علــی قاضــی ب

ــروزی آن را محقــق ســاخت.  ام
گزارش : تکتم حیدریان

عالمه قاضی، الگوی حقیقی عرفان برای جوان امروز
بازدید مدیرکل پدافند غیرعامل 
استانداری از پروژه های شرکت 

برق منطقه ای 
ــرکل  ــی، مدی ــل، قامت ــد غیرعام ــه پدافن در هفت
پدافنــد غیرعامــل اســتانداری خراســان رضــوی 
ــرق  ــراه ریاحــی ازپروژه هــای شــرکت ب ــه هم ب

ــد کــرد. منطقــه ای خراســان بازدی
ــرق  ــرکت ب ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــد قامت ــن بازدی ــان،در ای ــه ای خراس منطق
ــرژی  ــل ان ــجاد ، تون ــت س ــت 132کیلوول ازپس
ــداث  ــال اح ــرژی درح ــجاد-طالقانی،تونل ان س
ــرق  ــمال ش ــپاچینگ ش ــهدا-جانباز و دیس -ش
کشــور ،بازدیــد نمود.درایــن بازدید،مدیــرکل 
پدافنــد غیرعامــل اســتانداری خراســان رضــوی 
ــرکت  ــن ش ــای ای ــی از فعالیت ه ــن قدردان ضم
در خدمــات رســانی بــه مــردم اظهارداشــت: بــه 
ــوژی شــاهد پیشــرفت  تناســب پیشــرفت تکنول
ــیار  ــال هوش ــد کام ــذا بای ــتیم، ل ــدات هس تهدی
باشــیم و مقاومــت در مقابــل تهدیــدات از رهگذر 
تکنولــوژی بومــی امــکان پذیــر اســت کــه 
ــه پژوهــش و اقدامــات  ــد توجــه بیشــتر ب نیازمن

ــت. ــی اس علم
قامتــی، دیســپاچینگ پشــتیبان طــوس را گامــی 
ضــروری  فعالیت هــای  تــداوم  راســتای  در 
برشــمرد کــه از اهــداف اصلــی پدافنــد غیرعامــل 

ــت. ــتان اس ــور و اس در کش
ــره و  ــد ریاحــی عضــو هیئــت مدی در ایــن بازدی
ــان  ــه ای خراس ــرق منطق ــرکت ب ــت ش سرپرس
اظهارداشــت: ضــروری اســت تــا اقدامــات پدافند 
غیرعامــل بــه شــکل حرفــه ای انجــام شــود.وی 
احــداث پســت بــرق در عمــق 16 متــری زمیــن 
ــان در  ــرق خراس ــت ب ــات صنع ــی از اقدام را یک
حــوزه پدافنــد غیرعامــل برشمرد.سرپرســت 
ــه  ــان در ادام ــه ای خراس ــرق منطق ــرکت ب ش
بیــان داشــت: الزم اســت تــا همکاری هــای 
ــان  ــتانداری خراس ــن اس ــتری بی ــترک بیش مش
رضــوی و صنعــت بــرق خراســان در حــوزه 

ــود. ــام ش ــل انج پدافندغیرعام
وی درادامــه بــه پیــک ســال آینــده اشــاره 
ــزی  ــه ری ــور برنام ــه منظ ــرد: ب ــح ک و تصری
ــار  ــک ب ــرای پی ــتر ب ــه بیش ــر چ ــی ه و آمادگ
ســال آینــده، کمیتــه ای بــا عنــوان گــذر ازپیــک 
98 متشــکل از شــرکت های  توزیــع و تولیــد 
نیــروی بــرق اســتان خراســان رضــوی و مدیران 
و کارشناســان مرتبــط بــه میزبانــی ایــن شــرکت 
تشــکیل شــده است.ســویزی، معــاون بهــره 
ــات  ــد توضیح ــن بازدی ــرکت در ای ــرداری ش ب
ــل  ــت ســجاد و تون ــی از پســت 132کیلوول کامل
انــرژی بــرای بازدیدکننــدگان ارائــه کــرد و بیــان 
ــا آمادگــی  داشــت: گروه هــای واکنــش ســریع ب
ــام  ــرای انج ــزات ب ــه تجهی ــز ب ــل و مجه کام
ــرکت تشــکیل  ــن ش ــرداری در ای ــره ب ــور به ام
ــیدی،  ــد، جمش ــه بازدی ــن برنام ــده اند. در ای ش
ــر  ــد غی ــت بحــران و پدافن ــروه مدیری ــس گ رئی
ــم  ــی، اه ــه گزارش ــا ارائ ــرکت ب ــن ش ــل ای عام
ــه ای  ــرق منطق ــات شــرکت ب ــا واقدام فعالیت ه
ــا،  ــدی دارائی ه ــطح بن ــوص س ــان درخص خراس
ســازی  انرژی،بومــی  تونل هــای  احــداث 
سیســتم اســکادای ملی،مقــاوم ســازی تجهیزات 
در پســت های فشــارقوی و برگــزاری مانورهــا و 

ــود.  ــریح نم ــی را تش ــای آموزش دوره ه
ــد زارع زاده،  ــن بازدی ــت در ای ــر اس ــایان ذک ش
درخصــوص  شــرکت  ایــن  پســت  مجــری 
در  انــرژی  تونــل  و  ســجاد–طالقانی  تونــل 
حــال احــداث شــهدا-جانباز توضیحاتــی را ارائــه 
کــرد و همچنیــن موســوی، مدیــر دیســپاچینگ 
شــمال شــرق کشــور توضیحاتــی را درخصــوص 
دیســپاچینگ شــمال شــرق کشــور ارائــه نمــود.

گزارشی از نشست و همایش شناخت الگوی جوان امروزی در آیین بزرگداشت عالمه قاضی؛

امیر روح پرور - روزنامه نگار 
صحنه اول : 

ــد. ــکم می زن ــم خش ــه میش ــوله ک وارد س
دههــا  دختــر کــم ســن و ســال  در ردیــف 

ــه! ــم مشــغول کار مردان منظ
ــد ،  ــرش می باف ــی ف ــق..، یک ــق ت ــق ت ت
ــوی  ــی تابل ــد ، یک ــی می کش ــی نقاش یک
ــتانی  ــا دس ــی ب ــازد و آن یک ــس می س نفی
کوچــک امــا پرتــوان زیــوری  را بــرای 
ــه  ــگار کارخان ــد ؛ ان ــاده می کن ــروش آم ف
ــیقی  »کار«  ــه موس ــه ای  ک اســت !کارخان
ــا  ــراش ام ــوش خ ــد ؛ گ ــوک می کن را  ک

ــین. دلنش
ــا روی  ــه معلولیته ــا هم ــن ب فکــرش را بک
یــک صندلــی نشســته انــد، مــدام و بــدون 
وقفــه مثــل یــک ربــات کار می کننــد ؛ 
انــگار رباتنــد درقالــب انســان. چــه انســانی 

ــان. ــر ازآن بهت
...بــاورش ســخته  دخترهــا یــک ریــز مثــل 
ماشــین کار می کننــد، خنــکای پنجــره 
روانــه صورت هــای  را  نســیمی  گاهــی 
خســته امــا شــاداب آنهــا می کنــد ازیکشــون 

از ســختی کار می پرســم:
سخت نیست.. ؟

 ، می کنــد  انگشــتراش  بــه  -نگاهــی 
لبخنــدی می زنــد  پاســخی پــر معنــا 

می دهــد  اینجــا کارگاه عشــقه.. عشــق بــه 
کار و تــالش.. عشــق بــه زندگــی.

ــم  ــاره شــرایط کارش ســوال می کن از او درب
، امــا خیلــی زود پاســخش را در چشــمانش 

می یابــم :
ــظ  ــه  رو حف ــن موسس ــان ای ــدا بانی - خ
ــت.. ــز هس ــه چی ــه هم ــون ب ــه ؛ واسش کن

بــاور کنیــد از صبــح تــا ظهــر اینجــا کارمــی 
کنیــم امــا اصــال احســاس خســتگی نمــی 
ــد  ــد نمیذارن کنیــم.. خیلــی هوامــون رو دارن
ــا  ــوره.. اینج ــون بخ ــون تک ــوی دلم آب ت
مــا یــک خانــواده ایم...خــدا خیرشــون بــده 
ــا   ــد و ب ــر می زنن ــا س ــه م ــه ب ــی ک اونهای
ــد  ــاد می کنن ــی ایج ــون  فرصت کمک هاش
ــدا را شــکر  ــی  وخ ــه  زندگ ــی دغدغ ــا  ب ت
کنیــم ،الهــی کــه همیشــه ســالمت باشــند.

ســالن بعــدی نوبــت دخترهایــی اســت  
کــه دل آســمانی دارنــد وبامهربونــی شــون 
ــد ،  ــه را جــال می دهن ــگار گرفت ــای زن قلبه
ــی اســت دســتی برسرشــون بکشــید... کاف

آنجاســت که معجــزه خدا را می بینــی  ، یک 
ثانیــه تــا مــدار عاشــقی.با زبــان بــی زبانــی و 
حــرکات دســت و پــا شــوق خالصانــه خــود 
را از دیــدار نثــارت می کننــد و چــه شــیرین 
ــن  ــته های روی زمی ــن فرش ــد ای می خندن
خــدا. و آنطرفتــر 20 گل و سرســبد کنــار هم 

زندگــی می کننــد ؛ نــدا ، مهتــاب ، فاطمــه ، 
نگیــن ، روژان ،دینــا ، المیــرا ، زهــراو... یکــی 
از یکــی شــیرین تــر مثــل عســل. وارد تــاالر 
همایــش همــدم می شــوم ؛ مهمانــان کنــار 
هــم نشســته انــد ؛تکتــم جــان نقــل محفل 
اســت ؛بــا گروهــش می خواننــد بــا ســوز دل 
ــان... ــق و مهمان ــان خال ــد می ــی بزن ــا پل ؛ت

شــده...خیس  خیــس  صورت هــا  حــاال 
عاشــقی.خانم دکتــر حجــت؛ مدیــر خیریــه 
ــایه  ــه س ــن ک ــد از ای ــا می گوی از هزینه ه
ــاز و داروی  ــورد نی ــالم م ــن اق ــی تامی گران
نگهــداری بچه هــا را ســخت کــرده اســت.  
ــد  ــت عاشــقی می رس ــه نوب و اینجاســت ک
ــون   ــری 5 میلی ــون ، دیگ ــی 10 میلی ؛ یک
و آن یکــی 1 میلیــون ، اســم ها خوانــده 
ــود  ــه می ش ــا گفت ــا رقم ه ــود ام ــی ش نم
پشــت ســرهم انگار مســابقه اســت؛ مســابقه 

انفــاق... 
صحنه دوم: 

همــه چیــز دارد..بهتریــن خونــه و چنــد مدل 
ــین وارداتی. ماش

 ســالی شــش مــاه خــارج از کشوراســت؛ از 
ایــن کشــور اروپایــی بــه اون کشــور اروپایی، 
ــه  ــره، خالص ــه اون جزی ــره ب ــن جزی از ای

غــرق رفــاه اســت.
تــازه بــه دوران رســیده یــا نوکیســه نیســت 

ــن  ــاال و پایی ــته اســت از ب ــه داش ــا هرچ ام
ــه دســت آورده...ماهیگیــر  کــردن قیمتهــا ب

ــی. گران
و حــاال ســود ماهانــه بانکــی  بــی دغدغــه 
ای دارد.. یــک عــدد درشــت بــا چنــد صفــر 
جلوش...اوچنــد ســالی اســت کــه نــه ســرما 
ــزد.   ــرق می ری ــه ع ــا ، ن ــه گرم ــد ن می چش
نــه مشــکل گرانــی دارد و نــه مشــکل بــاال 
رفتــن قیمت هــا، نــه غصــه حقــوق کارگران 
و کارمندانــش را دارد و نــه نــان شــب....وقتی 
بانــک مــی رود چنــان تکریــم می شــود کــه 
نگــو او مشــتری طالیــی و وی آی پــی 
بانــک اســت. امــا نــه یــک چیــز کــم دارد... 
ثروتــش برکــت نــدارد. او شــهد شــیرین کار 
خیــر را نچشــیده اســت.او نمــی دانــد  ســفره 
پهــن کــردن بــرای  یــک خانــواده 400نفــره 
چــه لذتــی دارد؟ نمــی دانــد عشــق واقعــی 
چیســت ؟ نمی دانــد مفهــوم لبخنــد کــودک 
ــذت دنیاســت ؛  ــذت او ل ــم چیســت ؟ ل یتی

لــذت  کثیــف دالر و ســکه.
او نمــی دانــد وقتــی کــه فرشــته کوچولویــی 
صورتــش   و  می کشــی   آغــوش  در  را 
ــاران اشــک شــوق خیــس  ــر ب یواشــکی زی
ــی  ــد؛ یعن ــت می کن ــا خطاب ــود و باب می ش
ــر  ــت زی ــر بهش ــد عط ــی دان ــی ؟او نم چ

ــه؟ ــی چ ــدم یعن ــقف هم س

دو صحنه واقعی از زندگی این روزهای مردم؛

یک ثانیه تا مدار عاشقی

ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
دانشــجو در  از تشــرف 15 هــزار زوج  دانشــگاه ها 
ــرم  ــه ح ــجویي ب ــن دوره ازدواج دانش ــت و دومی بیس

ــر داد. ــا )ع( خب ــام رض ام
کــرد:  اظهــار  رســتمی  مصطفــی  حجت االســالم 
ــن  ــت و دومی ــجو در بیس ــزار زوج دانش ــال 15 ه امس
دوره ازدواج دانشــجویی »همســفر تــا بهشــت« از 

ــان  ــدت ســه روز مهم ــه م ــا اواخــر اســفند ب 15 آذر ت
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوند.وي ب ــام رضــا)ع( می ش ام
دانشــگاه های کشــور 4 میلیــون دانشــجو مشــغول بــه 
ــگاه های  ــجویان دانش ــزود: دانش ــتند، اف ــل هس تحصی
سراســر کشــور بیــن 18 تــا 30 ســال ســن دارنــد کــه 
ــا  ــتر آن ه ــتند و بیش ــن ازدواج هس ــا در س ــه آن ه هم
ــم  ــام معظ ــدات مق ــد و از تأکی ــه ازدواج دارن ــل ب تمای

ــته  ــگام داش ــان ازدواج بهن ــه جوان ــت ک ــری اس رهب
باشــند.

ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
دانشــگاه ها افــزود: یکــی از اقداماتــی کــه بــرای 
جلوگیــری از بــاال رفتــن ســن ازدواج جوانــان می تــوان 
انجــام داد ایــن اســت کــه ایجــاد فرصــت و فضاهــا را 

ــم. ــم کنی ــان فراه ــان جوان ــرای ازدواج آس ب

تشرف 15 هزار زوج دانشجو در بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی
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زدست کوته خود زیر بارم
که از باال بلندان شرمسارم

مگر زنجیر مونی گیردم دست
وگرنه سر به شیدایی برآرم

)ع(  رضــا  امــام  ســپاه  فرمانــده 
ــتادگی،  ــر ایس ــیج مظه ــت: بس گف
پیشــرفت، وحــدت و خدمــت اســت.

ســردار یعقــوب علــی نظــری در 
ــبت  ــه مناس ــی ب ــت مطبوعات نشس
ــه  ــا ب ــه بســیج اظهــار کــرد: بن هفت
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش
ســاالری  مــردم  مظهــر  بســیج 
دینــی اســت. جغرافیــای بســیج 
ــیج  ــت، بس ــا نیس ــور م ــط کش فق
ــرا  ــالمی را ف ــع اس ــا جوام ــه تنه ن
گرفتــه بلکــه قابــل نفــوذ بــه جوامــع 

ــت. ــری اس بش
ــا  ــرد: م ــح ک ــری تصری ــردار نظ س
مفتخریــم کــه بســیج در ایــران 
رشــد و نمــو پیــدا کــرده اســت.وی 
ــه  ــای هفت ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ب
بســیج عنــوان کــرد:  از 29 آبــان تــا 
ــه بســیج اســت. ــام هفت ــه ن 5 آذر ب

ــان  وی ادامــه داد: چهارشــنبه 30 آب
ــول  ــه ط ــوردی ب ــر ن ــه کوی برنام
40 کیلومتــر توســط گردان هــای 
فیض آبــاد  کویــر  در  اســتان 

. شــد می با

بسیج، مظهر ایستادگی، پیشرفت 
وحدت و خدمت است

در راســتای صیانــت از نیــروی انســانی و توجه 
بــه تولیــد بــا کیفیــت، پــروژه حــذف  رولــر بد 
و اتوگان هــا در خــط تولید هایمــا S7  ســالن 
بدنــه ســازی شــرکت ایــران خــودرو خراســان 

بــه مرحلــه اجــرا در آمــد.
و  جیــگ  مهندســی  قســمت  مســوول 
فیکســچر ســالن بدنــه ســازی بــا بیــان ایــن 
ــدازی  مطلــب گفــت:  پــس از نصــب و راه ان
خودرو هایمــا  تولیــد  خــط  جیگ هــای 

از  S7 توســط مهندســان چینــی، یکــی 
ــه صــورت  ــه ب ــه ک ــال بدن ایســتگاه های انتق
مکانیــزم Roller Bed بــه همــراه دو 
عــدد اتــوگان بــود باعــث کاهــش رونــد 
ــه  تولیــد حــدود 45 الــی50 ثانیــه در هــر بدن

. می شــد
مهنــدس مــروی پــور بــا اشــاره بــه موقعیــت 
ــا  ــزود: ب ــا اف ــن جیگ ه نامناســب اســتقرار ای
 Roller Bed  احتمــال برخــورد تجهیــزات

بــا ســر و گــردن اپراتــور در حیــن جوشــکاری،  
ــد  ــا کلی ــد و اتوگان ه ــر ب ــذف رول ــروژه ح پ
خــورد.وی کاهــش ســایکل تایــم تولیــد بدنه، 
اضافــه شــدن 2 الــی 3 بدنــه بــه آمــار تولیــد 
S7 در هــر شــیفت ، افزایش ایمنــی اپراتورها 
و همچنیــن حــذف خریــد 30 قلــم تجهیــزات 
ــروژه در  خارجــی را از مزایــای اجــرای ایــن پ
ــودرو  ــران خ ــرکت ای ــازی ش ــه س ــالن بدن س

خراســان نــام بــرد.

اجرای پروژه بهبود ارگونومی و تولید در سالن بدنه سازی ایران خودرو 

و  آب  شــرکت  سرپرســت 
ــوي در  ــان رض ــالب خراس فاض
گفتگــو بــا خبرنــگاران گفــت: 32 
ــتان  ــتان در تابس ــن اس ــهر ای ش
ســال آینــده باتنــش آبــي مواجــه 

ــد. ــد ش خواهن
ــاس مهــري گفــت: تابســتان  عب
امســال 30 شــهر اســتان بــا 
ــا  ــود کــه ب ــي مواجــه ب تنــش آب

اقدامــات فنــي و تخصصــي هیــچ 
یــک از ایــن شــهرها نــه تنهــا بــا 
قطــع  بلکــه بــا نوبــت بنــدي آب 

هــم مواجــه نشــدند.
بــه  اشــاره  بــا  وي 
در  ســاله   18 خشکســالي هاي 
ــرب را  ــت آب ش ــتان ، وضعی اس
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــي اع بحران
بــر اســاس سیاســت وزارت نیــرو 

ســازگاري بــا کــم آبــي جایگزین 
مقابلــه بــا کــم آبــي شــده اســت.

ــاي  ــش چاه ه ــق افزای وي از عم
در  شــرب  آب  بــه  دسترســي 
برخي شــهرهاي اســتان بــه 400 
ــت:  ــار داش ــر داد و اظه ــر خب مت
برخــي  تکمیــل  آبفــا  هــدف 
ــراي  ــام ب ــم ناتم ــاي مه پروژه ه

ــت. ــران آب اس ــت بح مدیری

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان:

32 شهر تابستان آينده با تنش آبي مواجهند

حافظ


