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روايت معناباختگي و پل چمران اصفهان

قتل مردجوان مقابل چشمان پسر 3 ساله اش

درگيري گروهي در نوشهر يك كشته و 7 مجروح برجاي گذاشت

در فيلم س��ه دقيقه اي منتشر شده انتخاب اجتناب ناپذير يك پزشك
توس��ط دو دختر نوجوان اصفهاني، 
روايتي نامتعارف از تصميمي براي 
پاي��ان دادن ب��ه زندگي را ش��اهد 
هس��تيم. در چه��ره و كالم ش��ان 
نش��انگاني را ك��ه معم��وال افرادي 
كه تصميم به مرگ خودخواس��ته 
مي گيرند، ش��اهد نيس��تيم و احتماال به جهت همين تضاد 
تكا ن دهنده اس��ت كه فهم پديده دشوار مي شود. مهم ترين 
ويژگي متمايزكننده اين اتفاق نيز همين تضاد است؛ گويي 
مفاهيمي چون مرگ و زندگي و كالن روايت هاي وابسته به 
آنها فاقد كاركرد معمول شان ش��ده اند و نمي توانند اثرگذار 
باشند. از اين رو، در يادداشت حاضر سعي بر آن بوده است تا با 
استفاده از مفاهيمي چون »كالن روايت« و »معناباختگي« به 
فهم پديده نزديك تر شد. فرانسوا ليتوار از متفكران پسامدرن، 
كالن روايت را اينگونه تعريف مي كند: »نظريه اي كه س��عي 
دارد روايتي كلي و فراگير از تجارب، وقايع گوناگون تاريخي و 
پديده هاي فرهنگي و اجتماعي ارايه دهد تا طبق آن حقيقتي 
فراگير ي��ا ارزش هايي جهاني بنيان نهد«. از ديد او اين كالن 
روايت ها، داستان هايي هس��تند كه كاربردشان مشروعيت 
بخش��يدن به رس��وم اجتماعي و هنجارهاي معمول است. 
آنچه ما در اين فيلم سه دقيقه اي شاهد هستيم، معناباختگي 
مفاهيم و گسست كالن روايت هايي  است كه انسان مدرن آن 
را برساخته است؛ گويي آنها گفتمان ها و ارزش هايي كه براي 
»زندگي« و »مرگ« در مدرسه، خانواده و... ساخته شده اند را 
از معنا تهي مي كنند و اين معناباختگي را به رخ شان مي كشند. 
به سبب دشواري پذيرش همين نمايش معناباختگي است 
كه ذهن مخاطب ميل پيدا مي كند تا اين پديده را به بحران 
شخصيت هاي روايت ارتباط دهد يا به دنبال مقصراني چون 
»نهنگ آبي« و... بگردد؛ گوي��ي كالن روايت هايي كه مرگ 
را پديده اي اضطراب زا، ترس��ناك يا حت��ي رهايي بخش و... 
معرفي مي كنند، فاقد توانمندي و سيطره گفتماني شده اند 
و اين دو ش��خصيت، در غياب معناهاي معمول، به سوي آن 
در حال حركتند.آلبركامو در كتابش »افسانه سيزيف« مرگ 

خودخواسته را نوعي تعقيب شيب احساس تا به انتها معرفي 
مي كند؛ گويي احساس بي ميلي به شمايل زندگي، همان گونه 
كه در صحبت هاي آن دو ش��خصيت ادراك مي شود، نوعي 
شورمندي در ش��تاب به س��وي پايان را در آنها ايجاد كرده 
اس��ت؛ منتهي از آن س��و كه آنها هيچ تصوي��ري از آن پايان 
ندارند، آن ش��ورمندي نيز تهي از معنا و ارزش مي ش��ود. در 
اين معناباختگي و فقدان وجود ارزش است كه تنها قهرمان 
روايت، تلفن همراه، چونان شخصيت سوم ماجرا، وارد روايت 
مي ش��ود تا به عنوان تنها ابژه اي كه قرار نيس��ت به روايت و 
ش��خصيت هاي آن خيانت كند، »پيام« را از طريق مجراي 
معتمدي چون اينترنت )دو ابژه نس��لي مهم اين نس��ل( به 
مخاطبان مورد نظرش��ان برساند. اگر به صحبت هاي اين دو 
ش��خصيت توجه كنيم، شاهد خواهيم بود كه تنها قطعيتي 
كه در كالم ش��ان يافت مي ش��ود، قطعيت همي��ن اتصال با 
مخاطبان، از طريق جهان مجازي است و مطمئنند كه تصوير 
و صداي شان به سرعت و در مقياس بزرگي ديده خواهد شد. 
آنها به گونه اي حرف مي زنند كه گويي قرار است حتي پس از 
پايان زيست در جهان عيني نيز، همچنان شاهد واكنش ها در 
جهان مجازي باشند؛ در جهاني بي انتها، نويد آمدن به خواب 
تك تك مخاطبان را مي دهند و معتقدند جاي ش��ان خوب 
خواهد بود. گويي ما با مرگي مجازي، تحت سيطره گفتمان 
مجازي روبرو هستيم. از اين رو، بي راه نيست كه تنها ابژه هاي 
معنادار و داراي ارزش اين روايت را كه كاركردي قابل اعتماد 
دارند، همين تلفن همراه و جهان مجازي بدانيم؛ زيرا اگر اين 
دو حضور نداشتند، روايت اين دو شخصيت در بهترين حالت، 
خوراك خبري س��اده اي براي صفحه ه��اي حوادثي بود كه 
روزانه چنين خبرهايي در آن يافت مي شود و به سبب فقدان 
راوياني اينچنيني به سرعت فراموش مي شوند. اطمينان اين 
دو ش��خصيت به ابژه نسلي ش��ان جزيي از اين روايت است؛ 
ابژه هايي كه از معدود ارزش هاي باقي مانده براي آنهاس��ت؛ 
تلفن همراهي كه تا پايان و حتي پس از پايان وفادار مي ماند و 
آن معناباختگي دهشتناك را افشا مي كند و در پايان مخاطب 

را با چيزي شبيه به يك »هيچ« بزرگ رها مي كند. 
*  روانشناس

تس�نيم| يك مرد جوان در بزرگراه آزادگان مقابل چشمان 
فرزندش با ش��ليك چند گلوله به قتل رسيد. ساعت 16:20 
ش��انزدهم آبان  ماه ماموران كالنتري 179 خليج فارس در 
تماس با بازپرس كش��يك قتل پايتخت اعالم كردند كه مرد 
جواني در مسير شرق به غرب بزرگراه آزادگان، خروجي اتوبان 
خليج  فارس با شليك گلوله دچار جراحت شديد شده و حين 
انتقال به بيمارس��تان فياض بخش جان خود را از دست داده 
است.  سجاد منافي آذر، بازپرس ويژه قتل پايتخت به همراه 
اكيپ تشخيص هويت آگاهي و كارشناسان پزشكي قانوني 
در صحنه جرم حاضر شده و مش��غول تحقيقات درباره اين 
پرونده شدند.  بررسي هاي اوليه نشان مي داد كه مقتول مرد 
32 ساله اي است كه بر اثر اصابت گلوله به پهلوي راستش به 
قتل رسيده است.  پسردايي مقتول كه پليس را در جريان قرار 
داده بود، در اظهاراتش به بازپرس گفت: »حدود ساعت 15 با 
پسر عمه ام )مقتول( تماس داشتم و به او گفتم به قهوه خانه 

برويم، دقايقي بعد پسرعمه ام همراه با پسر 3 ساله اش نزد من 
آمد و با هم به يك قهوه خانه حوالي اتوبان آزادگان رفتيم. چند 
دقيقه اي بيشتر از نشستن ما در قهوه خانه نگذشته بود كه تلفن 
همراه پسرعمه ام زنگ خورد و پسرعمه ام گفت با يك نفر قرار 
دارد و باي��د برود.« او ادامه داد: »لحظاتي بعد به محل حادثه 
رفتيم و در حالي كه من و پس��ر مقتول داخل خودرو بوديم، 
او از خودرو پياده شد و به كنار اتوبان رفت. لحظاتي بعد يك 
خودروي پژو 207 با يك سرنش��ين كنار پسر عمه ام توقف 
كرد و ضارب دو گلوله به سمت او شليك كرد كه در اين حين، 
پسرعمه ام يك سنگ از روي زمين برداشت و شيشه پژو 207 
را شكست، در نهايت راننده پژو 207 از خودرو پياده شد و با 
شليك 3 گلوله ديگر به سمت پسرعمه ام مجددا سوارخودرو 
شد و فرار كرد.« سرانجام با دستور سجاد منافي آذر بازپرس 
امور جنايي تهران، جسد مقتول براي بررسي بيشتر به پزشكي 

قانوني منتقل شد و تحقيقات درباره اين پرونده ادامه دارد. 

گروه حوادث| سيستان و بلوچستان در بهت فرو رفت. 
شايد تنها سيستان و بلوچستان هم نه. هركسي كه خبر 
را شنيد و عكس را ديد، شوكه شد. خبر آمد كه سر نوزادي 
هنگام زايمان از تنش جدا ش��ده است. سر را دوخته اند و 
جنازه را به خانواده تحويل داده اند. عكس هاي اين نوزاد 
در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شوند و دل هر 
بيننده اي را به درد مي آورند. پدر نوزاد ش��كايت مي كند 
و مس��ووالن دانشگاه علوم پزش��كي ايرانشهر اين را يك 
انتخاب ناگزير مي دانند؛ نوزاد مرده اگر از كانال زايماني 
مادر خارج نمي ش��د، م��ادر هم از دس��ت مي رفت. خبر 
درست است. سر نوزاد از بدنش جدا شده است اما پشت 
پرده داستان چيز ديگري است؛ عمدي در كار نبوده است. 
نوزاد جان خود را از دس��ت داده است و پزشكان به ناچار 
براي نجات جان مادر، هنگام تالش براي خروج او از بدن 

مادرش، اين حادثه را رقم مي زنند. 
چند وقت پي��ش متني از قول بس��تگان يك ن��وزاد در 
شبكه هاي اجتماعي منتش��ر شده بود كه مدعي مي شد 
س��ر اين نوزاد هنگام زايمان از تنش جدا شده است. در 
اين متن آم��ده بود: »ب��ه دليل بزرگ ب��ودن جثه بچه، 
مادر درخواس��ت س��زارين كرده بود اما پزش��كان قبول 
نكردند. اين مادر ساعت ۸ شب دچار درد شديد مي شود 
و پرس��تاران را صدا مي كند اما كس��ي توجه نمي كند، تا 
اينكه نوزاد به مرحله اي از تولد مي رس��د و پرس��تاران با 
دس��تپاچگي براي بيرون كردن نوزاد تالش مي كنند اما 
به دليل ب��زرگ بودن جثه نمي توانند او را بيرون بياورند. 
حتي يك مرد از پرسنل بيمارستان را صدا مي كنند ولي 
باز هم موفق نمي شوند و در همين حالت يا سر از تن بچه 
جدا مي ش��ود يا اينكه خودشان س��ر را مي برند. بعد هم 
فورا مادر را براي س��زارين به اتاق عم��ل مي برند و نيمه 
ديگر بدن را ساعت 10 يا 11 شب از بدن خارج مي كنند، 
سپس به هم بخيه مي زنند و داخل ملحفه تحويل خانواده 

مريض مي دهند.«
همچنين پدر اين نوزاد فوت شده از شكايت عليه پرسنل 
بيمارستان خبر داد و به »شس��تون« گفت: »همسرم را 
براي زايمان از دلگان به ايرانش��هر برده و در بيمارستان 
ايران اين شهرس��تان بستري كردم. درد زايمان همسرم 
بس��يار زياد بود و وقتي پرس��تاران وضعيت را مش��اهده 
كردند، اقدام به كشيدن س��ر نوزاد مي كنند كه منجر به 

جدا شدن سر از بدن مي شود.«
پدر نوزاد فوت شده ادامه داد: »براي انجام زايمان كامل، 
عمل سزارين انجام مي شود تا جسم نوزاد به صورت كامل 
از بدن مادر جدا ش��ود اما پس از مشاهده كودك متوجه 

شدم گردن او را بخيه زده اند.«
او با اش��اره به اينكه همسر او ساعات آغازين شب زايمان 
كرده است، گفت: »اواخر ش��ب بود كه پرستاران اطالع 
دادند نوزاد در شكم بيمار فوت كرده است و روز بعد براي 
س��ير مراحل قانوني به بيمارستان مراجعه كنند. پس از 
دريافت جنازه نوزاد متوجه ش��ديم كه س��ر نوزاد از بدن 
جدا و از بخيه براي اتصال سر به بدن استفاده كرده اند كه 
پس از مش��اهده وضعيت موضوع را به مقامات قضايي و 

پزشكي قانوني گزارش داديم.«
اين پدر ب��ا بيان اينكه براي بررس��ي موضوع فوت نوزاد، 

ش��كايت كرده اند، اضافه كرد: »پزش��ك معالج همسرم 
را تهديد كرده كه اگر ش��كايت كند نه تنها كاري از پيش 

نخواهد برد بلكه خود را به كشتن مي دهد.«
او ادام��ه داد: »در حال حاضر حال جس��ماني همس��رم 
مساعد نيست و در  آي سي يو بستري است كه به زودي او 

را براي درمان به كرمان خواهند برد.«
در ادام��ه كام��ران كردي، سرپرس��ت معاون��ت درمان 
دانشكده علوم پزشكي ايرانش��هر درباره اين خبر گفت: 
»آنچه در فضاي مجازي تحت عنوان جدا كردن سر نوزاد 
در حال زايمان مطرح شده اس��ت، قضاوتي يك سويه از 
مديريت زايماني پيچيده بوده اس��ت كه اولويت نخست 

آن نجات جان مادر بوده است.«
او ادام��ه داد: »مادر ب��اردار مراجعه كننده به زايش��گاه 
بيمارس��تان ايران، خانمي با بارداري دوم بوده است كه 
زايمان اول او به صورت طبيعي بوده اس��ت. مادر باردار با 
شكايت ش��روع دردهاي زايماني مراجعه كرده و بستري 

مي شود.«
كردي گفت: »بر اساس اين سابقه و همچنين سونوگرافي 
هفته سي و چهارم بيمار، پزشك معالج اجازه ادامه زايمان 
به صورت طبيعي به او مي دهد. در روند زايمان نوزاد دچار 
ديستوشي ش��انه )گير كردن ش��انه هاي نوزاد در كانال 
زايمان( مي ش��ود و به علت اِِدم ش��ديد براي نجات جان 
مادر، بيمار به اتاق عمل منتقل ش��ده و نوزاد گير كرده و 
فوت  ش��ده از كانال زايماني خارج مي شود كه اين امري 
پذيرفته ش��ده در بحث هاي تخصصي زايمان با اولويت 

نجات جان مادر است.«
به گفته او، بنا به دستور سرپرست دانشكده علوم پزشكي 
ايرانشهر اين پرونده در تمامي ابعاد در حال بررسي است 
و ابهامات و درخواست رسيدگي اطرافيان بيمار با صداقت 

كامل و رعايت حقوق آنان انجام خواهد شد. 
سرپرست معاونت  درمان دانشكده علوم پزشكي در پايان 
گفت: »بيمارس��تان ايران ايرانشهر با سيزده هزار زايمان 
در س��ال و همچنين پذي��رش مادران باردار با ش��رايط 
س��خت به عنوان مركز ارجاعي جنوب استان سيستان و 
بلوچس��تان، يكي از مراكز زايماني پرازدحام كشور است 
و با وجود مش��كالت زمينه اي در مراقبت هاي بارداري با 
تالش پرسنل و پزشكان ش��اغل جان صدها بيمار دچار 
بيماري هاي پيچيده دوران بارداري نجات يافته اس��ت. 
همچني��ن درباره تصميم پزش��ك معال��ج در مورد نوع 
روش زايمان تيم تخصصي تشكيل و پس از بررسي هاي 

تخصصي تصميم گيري مناسب خواهد شد.«
همچنين مهران اميني فرد، سرپرس��ت دانش��كده علوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر به »اعتماد« 
گفت: »مادر حامله اي براي زايمان به بيمارس��تان ايران 
منتقل ش��ده بود كه پس از معاينات الزم مش��خص شد 
جنين در رحم مادر فوت كرده و از آنجايي كه مادر بيماري 
ديابت دارد اولويت نخس��ت نجات جان او بود. وزن نوزاد 
فوت ش��ده 5/5 كيلو گرم بوده اس��ت. موقع خارج كردن 
نوزاد از داخل رحم با توجه به جثه سنگين نوزاد در ناحيه 
گردن او پارگي ايجاد شده بود. نوزاد با جثه درشت مرده 

از داخل كانال رحم عبور كرده است.«
او ادامه داد: »من به همه اطمينان مي دهم كه اين موضوع 

بررسي خواهد ش��د و نتايج تخصصي اين بررسي ها هم 
اعالم خواهد شد. همين االن هم كارشناسان و متخصصان 
كار روي اين پرونده را ش��روع كرده ان��د و نتايج آن اعالم 
خواهد ش��د و متناس��ب با آن حقوق افراد احقاق خواهد 
شد. اينكه پزشك در شروع درمان مي توانست با سزارين 
جل��وي اين حادث��ه را بگيرد، مورد بررس��ي قرار خواهد 

گرفت. 
موضوع مهم اين است كه جدا كردن نوزاد از كانال زايماني 
اجتناب ناپذير بوده اس��ت و اين كار بايد انجام مي ش��د. 
اين ن��وزاد در كانال گير كرده بود و اگ��ر اين كار را انجام 
نمي دادند، مادر هم جان خود را از دس��ت مي داد. در اثر 
تالش پرسنل براي خارج كردن نوزاد فوت شده، بافت هاي 
ناحيه گردن آس��يب ديده و دچار كوفتگي مي شوند كه 
در نهايت اين اتفاق مي افتد. در چنين شرايطي مانورهاي 
زيادي براي خروج نوزاد از كانال زايماني انجام مي شود، 

اگر نشود مادر به خطر مي افتد.«
سرپرس��ت دانشكده علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي 
درماني ايرانشهر گفت: »رس��انه ها اين موضوع را به نوع 
ديگري انتشار دادند. اينكه مي شد تصميم گيري هاي اوليه 
به صورتي باشد كه اين اتفاق نيفتد، نياز به كار تخصصي 
دارد و بايد از جانب كارشناسان مورد بررسي قرار بگيرد؛ 
بايد مشخص شود كه پزشك بر چه اساسي تصميم گرفته 
كه مادر اين نوزاد به شكل طبيعي نوزادش را به دنيا بياورد. 
آيا بر اساس پروتكل ها بوده است؟ همچنين ممكن است 
مشاهدات باليني چيزهاي ديگري باشد. روي تمام اينها 
كار و بررس��ي صورت مي گيرد. چيزي ك��ه از نظر من به 
عنوان يك پزش��ك بايد به آن توجه شود اين است كه آيا 
اين مادر در ش��روع زايمان بايد س��زارين مي ش��د؟ يا نه 
همان اجازه زايمان طبيعي تصميم درستي بوده است.«

اميني فرد با اش��اره به اينكه برخي رسانه ها نوشته بودند 
كه پرسنل بيمارستان سر از بدن اين نوزاد جدا كرده اند، 
ادام��ه داد: »من اين را تكذيب ك��ردم. چنين چيزي كه 
اتفاق نيفتاده است. رسانه ها طوري خبر را مطرح كرده اند 
كه انگار س��هل انگاري عمدي بوده  اس��ت و س��ر نوزاد را 
كش��يده اند تا جدا ش��ود. مادر نوزاد به اتاق عمل رفته و 
زماني كه متوجه ش��ده اند كه پيش��رفت زايماني وجود 
ندارد، خروج نوزاد از كانال زايماني صورت گرفته است.«
او همچنين گفت: »اين كار كه نوزاد را به هر ش��كلي كه 
مي شود از كانال زايماني خارج كنند، كار پذيرفته شده اي 
است. درست است كه اين كار در اذهان عمومي سنگين 
است اما بايد اين كار انجام شود. خيلي وقت ها اين اتفاق 
مي افتد. اين نخستين باري نيست كه اين اتفاق افتاده و 

متاسفانه آخرين بار هم نخواهد بود.«
سرپرس��ت دانشكده علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي 
درماني ايرانشهر ادامه داد: »متاسفانه فضا خيلي يك سويه 
ملتهب شده است. در حالي كه اگر اجازه بدهند با آرامش 
رسيدگي شود، مطمئنم مقصران هم راحت تر مشخص 
مي شوند. بيمارس��تان ايران ايرانشهر يكي از شلوغ ترين 
مراكز درماني كش��ور اس��ت به طوري ك��ه ماهانه بيش 
از هزار زايمان در آن انجام مي ش��ود. چنانچه از س��وي 
پزشك قصوري هم صورت گرفته باشد بر اساس قانون با 

آن برخورد مي شود.«
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»آگهي ابالغ اتهام غيبت«
آقاي: امير ابوعلي- كارمند شماره 5459۸9، فرزند غالمعباس

پرونده شما به اتهامات نقض قوانين و مقررات مربوط و كم كاري و سهل انگاري در انجام 
وظايف محول ش��ده در اين هيات مطرح گرديده است. لذا به علت عدم دسترسي و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در يك نوبت منتشر مي شود تا ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ نشر آگهي در يكي از روزهاي اداري به محل امور اداري ذيربط يا 
اين هيات واقع در تهران، خيابان مالصدرا، خيابان شيخ بهائي شمالي، ضلع جنوب غربي 
ميدان شيخ بهائي، پالك 144، طبقه چهارم شرقي، هيات پنجم بدوي، مراجعه فرمائيد.

شماره مجوز: 3714 . 1396
شركت ملي صنايع پتروشيمي

هيأت پنجم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت، 
مستقر در پتروشيمي

نظرات خود را 
برای ما پيامك 

كنيد

30004753

گفت وگو

ديروز رس�انه ها اع�الم كردند كه رون�د آلودگي 
ه�وا و روزهاي ناس�الم در تهران همچن�ان ادامه 
خواهد داش�ت. اين در حالي اس�ت ك�ه همچنان 
مردم تهران چش�م انتظار بارش بارانند تا ش�ايد 
فرجي باش�د براي اين آلودگي هوا. با اين حال و با 
وجود پيش بيني هايي كه س�ازمان هواشناسي در 
هفته قبل در مورد بارش باران و ابري بودن هوا در 
پايتخت داش�ت، تهرانيان هفته گذشته همچنان 
با روزهاي�ي آفتاب�ي و البته آلوده مواج�ه بودند. 
اين مساله باعث شده تا اين شايعه مطرح شود كه 
آلودگي هوا باعث مي ش�ود تا ابري تشكيل نشود 
و آلودگي ه�وا افزايش همچنان روندي صعودي را 
داشته باشد. اما اينكه واقعا آلودگي هوا چه تاثيري 
بركاهش بارندگي ها دارد موضوعي است كه آن را با 
احد وظيفه، معاون پيش بيني سازمان هواشناسي 

به گفت وگو نشسته ايم. 

آقاي دكتر، چند روز گذش�ته ش�اهد بوديم كه 
هواشناسي اعالم كرده بود هواي تهران طي چند 
روز آتي ابري و باران�ي خواهد بود. اما در عوض 
نه تنها هوا صاف و آفتابي شد كه شاهد افزايش 
آلودگي هم در اين روزها بوديم. اين همه تفاوت 

و اختالف از كجا ناشي مي شود؟ 
اول اجازه دهي��د به ارتباط بين صاف بودن هوا و افزايش 
آلودگي اش��اره كنم. برمبناي اصول هواشناسي، تمامي 
پديده ه��اي جوي مثل ب��ارش به نوعي ب��ا حركت هاي 

صعودي جري��ان هوا در ارتباطند. يعن��ي اگر اين صعود 
جريان هوا وجود نداش��ته باشد، اصوال شاهد هيچ پديده 
خاصي نخواهيم بود. مثال با صعود هواي گرم به س��طوح 
باالتر، در س��طحي، ميعانات جوي ش��كل مي گيرد. در 
هواي ص��اف و آفتابي چون حركت جري��ان هوا كمتر و 
ناچيز اس��ت، هواي گرم باالتر نمي رود ودرهمان سطح 
زمين باقي مي ماند. از سويي در اوايل روز و هنگام طلوع 
خورشيد اليه هاي بااليي جو به دليل برخورد اشعه هاي 
نور خورش��يد گرم تر از اليه هاي زيرين مي شود. با شروع 
روز و آغاز فعاليت هاي انس��اني و مصرف سوخت، دماي 
هواي سطح زمين زياد مي ش��ود. اين هواي گرم هنگام 
صعود و حركت به سمت باال يا هنگام جابه جايي به وسيله 
باد با اليه اي هم دما از هوا كه توس��ط تابش خورشيد در 
طبقات فوقاني جو تشكيل شده برخورد كرده و اين مانع 
صعود و تبادل هوا مي شود. نتيجه آن تشكيل يك سطح 
پوششي باالي شهر است كه با گذش��ت زمان و افزايش 
فعاليت هاي انس��اني و به دليل حبس هوادر زير اين اليه 
مواد آالينده توليدش��ده در سطح زمين باقي مانده و باال 
نمي روند. اين همان وارونگي هواس��ت. در تهران هم به 
دليل حجم باالي خودروها و انواع فعاليت هاي انس��اني 
و ماش��يني، در روزهاي صاف اكثرا ش��اهد وارونگي هوا 

هستيم. 
و قس�مت دوم س�وال... اينك�ه چ�را اص�وال 
پيش بيني ه�ا ت�ا اين ح�د مختل�ف و متفاوت 

هستند؟
ببينيد بخش��ي از اين اخت��الف و تفاوت ه��ا به مقياس 
پيش بيني مرتبط است. مثال گفته مي شود البرز و زاگرس 
ابري و باراني است. خب مردم شهرهاي اين مناطق انتظار 

بارش دارند درحالي كه اين مناطق، حيطه هاي وسيعي 
را شامل مي شود كه ممكن اس��ت اين شهرها شامل آن 
نشوند. از سويي نمي توان منكر اين مساله بود كه گاهي 
نيز اين اختالف ها به دليل غلط بودن پيش بيني هاس��ت 
كه بخش اعظم آن به قديمي بودن نرم افزارهاي سازمان 
هواشناس��ي مرب��وط اس��ت. البته در همي��ن خصوص 
قراردادي براي به روز كردن نرم افزارمان بس��ته ايم كه با 
نصب آنها مي توانيم هم در بازه هاي زماني كوتاه تر- مثال 
هر چند س��اعت يك بار- وضعيت هوا را اعالم كنيم و هم 

آن را به شكل نمودارهاي گرافيكي درآوريم. 
س�وال بع�دي م�ا ب�ه موض�وع آلودگ�ي ه�وا 
برمي گردد. هواشناس�ي ه�م مي تواند آلودگي 

هوا را پيش بيني كند؟
بله. از چند سال قبل با توافقي كه با راهنمايي و رانندگي 
داشتيم قرار شد جدول مقدار آلودگي هوا را تا 4 روزآتي 
به آنها بدهيم و اين نهاد ه��م بتواند براي تردد خودروها 
و اعم��ال محدوديت هاي��ي كه بتواند مدنظر آنها باش��د 
برنامه ريزي كن��د. االن هم يك بولت��ن روزانه براي اين 

منظور داريم كه به نهادهاي مرتبط ارسال مي كنيم. 
در طول اي�ن چن�د س�ال محدوديت هايي كه 
راهنماي�ي و رانندگي در روزه�اي آلوده اعمال 

كرده توانسته حجم آلودگي را كم كند؟
واقعا نمي توان به طور دقيق در اين مورد اظهارنظر كرد. 
چون آلوده بودن هوا به عوامل زيادي مرتبط است كه يكي 
از آنها خودروهاست. از سويي ممكن است ايستگاه هاي 
سنجش آلودگي در نقاطي مانند اتوبوس ها باشد يا نقاط 
پرتردد؛ ضمن اينكه بخشي از آلودگي هوا ناشي از آلودگي 
روزهاي قبلي است. مي خواهم بگويم پاسخ به اين مساله 

نيازمند تحليل پيچيده اي است كه چندان ساده نيست. 
بنابراين ترجيح مي دهم در اين مورد اظهارنظري نكنم. 
اما فكر مي كنم بتوانيد اين سوال را جواب دهيد. 
اينكه در 8 ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه س�ال قبل، آلودگي هوا و روزهاي آلوده 

كمتر شده است يا بيشتر؟ 
زياد تغيير محسوسي نداشته ايم. تقريبا شرايط روزهاي 
آلوده مثل س��ال گذش��ته بوده اس��ت. البت��ه برخي از 
شاخصه ها كاهش داش��ته است. آنهم شايد به اين خاطر 
باش��د كه مقدار بنزن موجود در بنزين كمتر شده است 
ول��ي در مجموع روزهاي آلوده و مق��دار آن در پايتخت، 

چندان تغييري نداشته است. 
اصوال آلودگي ه�وا مي تواند نقش�ي در كاهش 

بارندگي ها داشته باشد؟
بس��تگي دارد. به همين س��ادگي نمي توان به اين سوال 
پاس��خ داد. چون آلودگي معموال در س��طح زمين است 
و پديده هاي هواشناسي در ارتفاع 4-3 هزار كيلومتري 
از زمين رخ مي دهند. بنابراين در س��طح كالن، آلودگي 
نمي تواند چندان در بارش باران موثر باشد. ولي در عين 
حال ممكن است ميزان آلودگي در مناطقي و محله هايي 
به حدي افزايش پيدا كند كه باعث كاهش بارندگي شود 
ولي همان طور كه گفتم اينها محلي اس��ت و نمي توان با 
قطعيت در مورد آنها صحب��ت كرد. البته ذرات معلق در 
هوا مي توانن��د به نوعي بارش را تح��ت تاثير قرار دهند. 
مثال يك فرضيه اين اس��ت كه در مناطق��ي كه رطوبت 
زياد اس��ت، قدر باروري ابرها افزاي��ش پيدا مي كند ولي 
در مناطق��ي كه رطوبت كمتر اس��ت، آلودگي هوا باعث 

كاهش باروري مي شود. 

پاييزهاي آينده را قضاوت نكنيد
احد وظيفه، معاون پيش بيني سازمان هواشناسي: 

دكتر ع��ادل آذر رياس��ت محترم 
كش��ور  محاس��بات  ن  دي��وا
پيش ازاي��ن در مقال��ه اي تح��ت 
عن��وان »س��ياهچاله هاي بودجه 
در نظ��ام بودجه ري��زي ايران«، به 
آسيب شناس��ي قواني��ن بودج��ه 
س��نواتي كش��ور پرداخت��ه بود، 
مفهومي ك��ه مربوط به علم نجوم اس��ت را ب��راي ارقام و 
اقالم��ي از قانون بودجه كش��ور به كار برد كه ب��ه تعبير او 
»مواد هزينه اي در بودجه ريزي اس��ت كه هر ساله بودجه 
ش��ايان توجهي به آن اختصاص مي يابد اما دستاوردهاي 
آن با منابع اختصاص يافته به آن تناس��بي ندارد.« مفهوم 
سياهچاله در علم نجوم به ناحيه اي از فضا گفته مي شود كه 
مقدار بس��يار زيادي ِجرم در آن تمركز يافته و هيچ شيئي 
نمي تواند از ميدان جاذبه آن خارج شود و به اين دليل آن 
را س��ياهچاله مي نامند كه هر چيزي كه وارد آن شود راه 
برگشتي ندارد و حتي نور هم از اين قاعده مستثني نيست. 
در اين مقاله »اعتبارات هزينه اي« )شامل جبران خدمات 
كاركن��ان دولت، يارانه ه��ا، رفاه اجتماع��ي و كمك هاي 
بالعوض( و »اعتبارات عمراني« و »هزينه هاي فرهنگي« 
كه در سال 1395 حدود ۸5% بودجه و اعتبارات هزينه اي 
را شامل مي شود به عنوان س��ياهچاله هاي بودجه كشور 

معرفي شده اند. 
البته مقاله موص��وف تفكيكي بين اصل، ماهيت و كاركرد 
اعتبارات موصوف با عملكرد متوليان امر قائل نشده است. 
ب��ه عنوان مثال در اصول و مبان��ي بودجه و تجارب علمي 
و عملي موفق دني��ا هيچگاه هزينه هاي عمراني نمي تواند 
سياهچاله تلقي شود و دس��تاورد آن نمي تواند صفر يا آن 
قدر منفي باش��د كه بتوان آن را سياهچاله ناميد و همين 
طور است در مورد اعتبارات فرهنگي كه در واقع مي تواند 
نوعي س��رمايه گذاري تلقي كرد. در ارتب��اط با اعتبارات 
هزين��ه اي كه ش��امل جب��ران خدمات كاركن��ان دولت، 
يارانه ها، رفاه اجتماعي و كمك هاي بالعوض مي شود نيز 
از نظر اصول و مباني، نمي توان آنها را س��ياهچاله ناميد و 
فاق��د كاركرد يا داراي كاركرد منف��ي تلقي كرد. بلكه اين 
روش و منش نظام��ات تصميم س��ازي و تصميم گيري و 
اجرايي و نظارتي كشور است كه باعث شده از اين مضامين 
برداشت س��ياهچاله ش��ود. باالخره نظام جبران خدمت 
مناس��ب و متناس��ب براي كاركنان امري ضروري است 
كه مي تواند به ايجاد انگيزه كار و تالش و ارتقا و س��المت 
اداري كمك كند و بديهي اس��ت كه بايد براساس عدالت 
سازماني، شايسته ساالري، مبتني بر عملكرد و كارمزدي 
)و نه وقت مزدي( پرداخت شود. پرداخت يارانه )به صورت 
مستقيم يا غيرمس��تقيم( در قالب نظام تامين اجتماعي 
چند اليه به بخش هاي اقتصادي، به صنايع )براي جبران 
نقص بازار، زيرساختي، كاالها و خدمات اساسي مورد نياز 
مردم(، مناطق خاص )مح��روم، دور افتاده، مرزي و...( در 
قالب نظام تامين اجتماعي چند اليه به اقشار و گروه هاي 
ه��دف )محروم، نيازمن��د، معلول، س��المند، كودك و...( 
به صورت هدفمند و هوش��مند يك امر پذيرفته ش��ده در 
دنياست كه در قالب يارانه هاي نقدي و غيرنقدي )تغذيه، 
آموزشي، بيمه اي و...( اعطا مي شود و في نفسه نمي تواند 
ام��ري مذموم تلقي ش��ود و وقتي به صورت پول پاش��ي و 
شاباش توس��ط دولت قبل اجرا شد عمال حكم سياهچاله 
را پيدا كرد. به عبارت ديگر مش��كالت بودجه كش��ور »به 
ذات نيس��ت«، »بالعرض و ماحصل عملكرد متوليان امور 
است« و لذا هدفمند سازي يارانه اگر با هدف پيشگيري و 
مصون سازي جامعه، ايجاد فرصت هاي برابر، كمك به باز 
اجتماعي ش��دن محكومان و محرومان و آسيب ديدگان، 
توانمند س��ازي و كارگستري و اش��تغال عمومي، تامين 
حداق��ل نيازها و حفظ كيفيت زندگ��ي و... صورت پذيرد 
نوعي سرمايه گذاري است و سياهچاله محسوب نمي شود. 
برهمين س��ياق اعتبارات مربوط به رف��اه اجتماعي را نيز 
نمي ت��وان از اص��ل و ماهيت نوعي س��ياهچاله بودجه اي 
قلمداد كرد چراكه صرف اين اعتبارات در بخش بيمه هاي 
اجتماعي داراي مابه ازايي اس��ت كه به تقويت همبستگي 

اجتماعي، توليد و انباشت 
س��رمايه اجتماعي، توزيع و مديريت ريسك ها، مشاركت 
ذينفع��ان در تامين منابع مالي خدم��ات مورد نياز، حفظ 
كرامت انس��اني افراد و توس��عه و تعالي انساني جامعه و... 
مي انجام��د و فقط در اين ميان ش��ايد بت��وان كمك هاي 

بالعوض را سياهچاله بودجه ناميد. 
و ام��ا س��ياهچاله هاي واقعي بودجه كش��ور چيس��ت و 
كجاست؟ در مقياسي كوچك و با اغماض اگر اليحه و قانون 
بودجه كل كش��ور را بخواهيم در نظر بگيريم س��ياهچاله 
واقعي بودجه كش��ور آن بخش از بودجه است كه دو برابر 
بودجه عمومي اس��ت و تحت عنوان »شركت هاي دولتي، 
بانك ها و موسسات دولتي« قلمداد شده است كه در سال 
1396 در ماده واحده قانون بودجه كشور بالغ بر  ۸ بيليارد 
ريال مي ش��ود )يعني هش��تصد هزار ميليارد تومان(، در 
مقابل بودجه عمومي كه در اختيار دولت است و كل فرآيند 
تهيه و تنظيمي و تصويب اليحه و قانون بودجه كل كشور 
در دولت و مجلس صرف آن مي ش��ود حدود 3/5 ميليارد 

ريال يعني سيصد و پنجاه هزار ميليارد تومان است. 
و متاس��فانه وقتي مي خواهند اعداد و ارقام يارانه يا كمك 
به صندوق هاي بيمه گر اجتماعي و... را بس��نجند و قياس 
كنند آن را بر بودجه عمومي تقسيم مي كنند و نسبت هاي 
بزرگ��ي اس��تخراج و بزرگنمايي مي كنند. ب��ه طور مثال 
صرفنظر از اينكه به نظام فعل��ي يارانه پردازي نقدي- كه 
ب��دون آزمون وس��ع و ف��ارغ از رويكرد توانمندس��ازي و 
كارگس��تري انجام مي پذيرد و مورد قبول كارشناس��ان 
نيس��ت- توجه كنيم و اگر همين رق��م  40 هزار ميليارد 
توم��ان را )الف( بر كل بودجه تقس��يم كنيد يا اينكه )ب( 

بر يك س��وم آن )يعني بودجه عمومي( تقسيم كنيد، دو 
نسبت كامال متفاوت به دس��ت مي آوريد. كه در خصوص 
كمك به صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري نيز 
تقريبا همين عدد از سوي دولت پرداخت مي شود )كه در 
اصل بابت جبران تصميمات و اقداماتي است كه دولت ها 
و مجلس گذش��ته بدون توجه به اصول قواعد و محاسبات 
بيمه اي در قبال آنها اتخاذ و اجرا كرده اند( همين قصه تكرار 
مي شود و متاسفانه در نسبت گيري اعالم مي شود كه مثال 
10 درص��د بودجه عمومي صرف كمك به اين دو صندوق 
كشوري و لش��گري مي شود. اگر مبناي كسر را درست در 
نظ��ر بگيريم و كل بودجه دولت را درج كنيم اين نس��بت 
به س��ه درصد كاهش پيدا مي كند كه ع��دد قابل توجهي 
نيس��ت. فلذا »ش��ركت بانك ها« و »موسس��ات دولتي« 
مقوله بانك ه��اي دولتي و به ويژه ش��ركت هاي دولتي از 
جمله س��ياهچاله هاي بودجه كل كشور است كه كمتر در 
فرآيند تنظيم و تصويب بودجه مورد توجه قرار مي گيرند. 
يكي از سياهچاله هاي عظيم ديگر بودجه كل كشور، بحث 
»مجموعه هاي هيات امنايي« اس��ت كه متاسفانه به اين 
مجموعه ها اصال توجه نمي شود. عمده ترين مجموعه هاي 
هيات امنايي عبارتند از: مشموالن بند الف ماده 49 قانون 
برنامه چهارم توس��عه و اصالح��ات و الحاقات بعدي آنكه 
دانش��گاه هاي زيرنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و توابع آموزشي، 
پژوهشي، بيمارستاني و ش��ركتي آنها را شامل مي شود و 
عمال مناب��ع وارد به آنها اعم از بودجه هاي دولتي، عمومي 
غيردولت��ي و درآمدهاي ع��ادي و اختصاصي از ش��مول 
قانون محاس��بات عمومي )نظارت مجلس( و ذيحسابي و 
خزانه داري كل )نظارت دولت( مستثني است و قوانين و 
مقررات استخدامي، مالي و معامالتي دولتي نيز براي آنها 

الزم االجرا نيست.
طبيعي اس��ت وقتي گ��ردش مال��ي مجموعه هاي هيات 
امنايي از ش��مول قانون محاس��بات عموم��ي )تنها ابزار 
نظارتي بودجه اي مجلس( و ذيحس��ابي و خزانه داري كل 
معاف باش��ند، مي توان آنها را سياهچاله بودجه ناميد چرا 
ك��ه كل منابع آنها به صورت غيرش��مول در اختيار هيات 

امناهاي صدها واحد دانشگاهي قرار مي گيرد. 
س��ياهچاله ديگر بودجه كل كش��ور مربوط به اعتباراتي 
است كه دراختيار مجموعه هايي قرار مي گيرد كه زيرنظر 
دولت و قوه مجريه نيستند و عالوه بر ساير قوا مجموعه هاي 
بنيادي و نهادي از جمله آنهاست و اين تفكيك بودجه اي با 
تمسك به مقوله تفكيك قوا صورت پذيرفته وليكن عمال به 
علت تاثير و تاثرات تصميماتي كه اين مجموعه ها به ويژه 
در نظام پرداخت ها، كس��ورات حق بيمه و مزاياي پوشش 
بيمه تكميلي و... دارند، عمال انتظار و توقع را در پرس��نل 
قوه مجريه نيز دامن مي زند و ب��ه دليل اينكه قانونگذاري 
و نظارت بر اجراي قوانين در اين حوزه ها انجام مي ش��ود، 
نوع تصمي��م و اقدام آنه��ا در قبال نيروي انس��اني تابعه، 
عمال بر انتظارات و توقعات مديران و كاركنان قوه مجريه 
اثر مي گذارد مضافا به اينكه به س��بب بازگش��ت پرسنل 
اين بخش ها به س��ازمان ها و صندوق هاي بازنشس��تگي 
پس از انقضاي دوره خدمت عم��ال اين مجموعه در زمان 
اشتغال پرسنل خود دستور خرج براي دولت جهت دوران 
بازنشس��تگي آنها صادر مي كنند و جالب است كه همين 
مجموعه ها بعدا مدعي دولت مي شوند كه نتوانسته است 
سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي را خوب اداره كند. 
به عبارت ديگر به نظر مي رسد الزم است در خصوص نظام 
بودجه ريزي كش��ور يك بازبيني اساسي و بنيادي صورت 
پذيرد كه مجموع بودج��ه حاكميتي )دولت و قوه مجريه 
و س��اير قوا و مجموعه هاي فراقوه اي( را ش��امل شود. كما 
اينك��ه اخيرا خزانه داري كل كش��ور در مصاحبه اي اعالم 
كرده ارزش برآوردي دارايي هاي شناس��ايي ش��ده دولت 
حدود 1۸3 بيليارد تومان است كه اگر در قياس با اين عدد 
بخواهيم ذخاير و س��رمايه هاي سازمان ها و صندوق هاي 
بيمه گ��ر اجتماعي و كمك هاي دولت ب��ه برخي از آنها را 
قياس كنيم متوجه مي شويم كه دولت عدد قابل توجهي 
را صرف رسيدگي به كاركنان و كارگراني كه متولي ايجاد، 

حفظ و ارتقاي اين دارايي هستند، نكرده است. 
متاسفانه اخيرا عده اي بدون توجه به ارقام واقعي و اصلي 
دارايي و بودجه دولت و با مقايسه رقم پرداختي يارانه هاي 
نقدي و كمك به صندوق هاي بازنشس��تگي و اس��تخراج 
نس��بت هاي بزرگ، مدعي نادرستي اين هزينه ها از سوي 
دول��ت و يا مدعي شكس��ت و عدم كارك��رد صندوق هاي 
بيمه گر اجتماعي ش��ده اند. در حالي كه اگر مي توانستيم 
همه يارانه هاي اجتماعي را در قالب نظام چند اليه تامين 
اجتماع��ي و به صورت هدفمند و هوش��مند در اش��كال 
مختلف نقدي و غيرنقدي )يارانه غذايي، آموزشي، بيمه اي 
و...( ب��ا رويكرد توانمند س��ازي و كارگس��تري و با رعايت 
اصول عدالت در دسترسي و عدالت در برخورداري مبتني 
بر آزمون وسع توزيع كنيم، هم رفاه عمومي ايجاد مي شد 
وهم زمينه هاي برخورداري من غيرحق، مضاعف عده اي 
و محرومي��ت و حرمان عده اي ديگ��ر را از بين مي برديم و 
برقراري اين نظام رفاه مبتني بر اش��تغال و توانمند سازي 
به يك موتور محركه توسعه و تعالي انساني جامعه تبديل 

مي شد. 
مضافا به اينكه با ش��كل گيري اين نظ��ام فراگير، جامع و 
مكفي )اصول فراگيري، جامعي��ت و كفايت( هزينه هاي 
»مبادله اقتصادي« و »هزينه ه��اي تصميمات و اقدامات 
اصالحي و توس��عه اي دول��ت« )در زمينه نظ��ام اداري، 
متناسب س��ازي س��اختار دول��ت، خصوصي س��ازي و 
برون سپاري، واگذاري تصدي ها و...( بسيار پايين مي آمد 
و ش��جاعت و جس��ارت تصميم گي��ري را از متوليان امور 

نمي گرفت. 
*عضو و نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي

ما در شرايطي هس��تيم كه تابستان ادامه پيدا كرده و نيم 
س��ال رخ نداده اس��ت. در مجموع دو فصل پاييز و بهار در 
كشور ما كوتاه هس��تند. بر اساس نتايج تحقيقي كه چند 
سال پيش انجام داده بودم، مشخص شد مدت پاييز 45 روز 
است. االن مي توان گفت ديگر همان 45 روز هم نيست. هوا 
دارد گرم مي شود و به تدريج داريم مي رويم به سمت اينكه 

دو فصل داشته باشيم. 
ما االن چند سال است تابستان هاي مان طوالني مي شود و 
زمستان هاي مان كوتاه مي شود. البته يك پديده استثنايي 
هم امكان وقوع دارد كه نبايد ما را به اشتباه بيندازد. مثال 
اينكه ممكن اس��ت چند روز در زمستان با سرماي شديد 
روبه رو ش��ويم به طوري كه سرماي س��ال 13۸6 را تكرار 
كند. اينها استثنا اس��ت. در دوره تغيير اقليم، پديده هاي 
استثنايي زياد مي ش��وند. مثال وقوع سيل بهاري، گرماي 
شديد در تابستان يا روزهاي بسيار سرد در زمستان، اينها 
جاي خوشحالي ندارد زيرا هم استثناء هستند و هم اينكه 

از نشانه هاي تغيير اقليم به شمار مي روند. 

هوا گرم ش��ده، بادهاي غربي عقب نشيني كرده اند و باران 
نداريم. اينها نشانه هاي فعاليت هاي مخرب انسان در كره 
زمين اس��ت كه موجب افزايش گرماي زمين مي ش��ود. 
تهران يكي از اين شهرهاس��ت. ما در دنيا با ش��مار زيادي 
از ش��هرهاي جهان مواجهيم كه فعاليت هاي انس��ان در 
آنها موجب افزايش گرمايش زمين مي ش��ود. مجموع اين 
ش��هرها در جهان، وضعيت تغيير اقليم را به اين وضعيت 
رسانده اند. بارها گفته شده كه گرمايش زمين يك مخاطره 
جهاني است اما راه حل آن محلي است. يعني ما در تهران 
هم بايد به اين بينديشيم كه چگونه مي توانيم از گرم شدن 
بيش��تر زمين جلوگيري كنيم. گرمايش زمين به عنوان 
مس��اله اي جهان��ي دارد تمدن بش��ري را تهديد مي كند. 
در اجالس هاي بين الملل��ي مانند معاهده پاريس هم اين 
نگراني ها كامال قابل لمس بود. راه حل اين مش��كالت اين 
است كه الگوي زندگي بشر تغيير كند و از اسراف در مصرف 

انرژي پرهيز كند. 
استاد اقليم شناسي دانشگاه خوارزمي تهران

مهر| كميته ش��فافيت و شهر هوش��مند در حال پيگيري 
وعده ش��هردار تهران در خصوص انتشار قراردادهاي باالي 
يك ميليارد در ش��هرداري است.  افشين حبيب زاده، عضو 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران درباره 
سازوكار قرار گرفتن قراردادهاي باالي يك ميليارد در سامانه 
شهرداري تهران مي گويد: قرار شد شهرداري تهران گزارش 
100 روزه فعاليت هاي خود را ارايه كند كه منتظر گزارش 
شهرداري هستيم و فكر مي كنيم اگر گزارش شهرداري ارايه 
شود خود به خود اين امكان هم فراهم خواهد شد.  اين عضو 
كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران تاكيد 
كرد: تعيين ساز و كار مشخص براي قراردادهاي باالي يك 
ميليارد تومان فرصتي در جهت شفافيت عملكرد شهرداري 
است.  بهاره آروين نيز در اين خصوص گفت: دومين جلسه 
كميته شفافيت و شهر هوشمند با حضور نمايندگان معاونت 
مالي و اقتصادي ش��هرداري، س��ازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات ش��هرداري و كارشناس��ان كميته برگزار شد. در 
اين جلس��ه ابتدا نمايندگان س��ازمان فناوري اطالعات و 

ارتباطات، س��امانه مديريت پروژه را كه براي نظارت شورا 
ايجاد شده، ارايه كردند. اما با توجه به تمركز دستور جلسه بر 
شفافيت اطالعات قراردادها، سامانه قراردادها، مناقصات و 
پيمانكاران و جزييات اطالعات ثبت شده براي يك قرارداد 
به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه مقرر 
ش��د ظرف مدت يك هفته چهار مورد انجام شود؛ نخست؛ 
ارايه گزارش سازمان فناوري اطالعات در مورد ميزان ثبت 
قراردادها توسط س��ازمان ها و شركت هاي تابعه در سامانه 
قراردادها چراكه به گفته برخي كارشناسان حاضر در جلسه 
و نيز گزارش گيري در لحظه از س��امانه قراردادها، برخي از 
مهم ترين قراردادها با مبالغ كالن كه توسط برخي سازمان ها 
و شركت هاي تابعه منعقد ش��ده است، در اين سامانه ثبت 
نش��ده اند. مقرر شد س��ازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

شهرداري تهران گزارشي در اين خصوص ارايه كند. 
همچني��ن گزارش معاون��ت مالي و اقتص��ادي از وضعيت 
تعدادي، ريالي، نوع قرادادهاي )مناقصه عمومي، محدود، 

استعالم بها و...( شهرداري تهران ارايه شود. 

تس�نيم| توليت آستان حضرت عبدالعظيم الحسني)ع( 
با اش��اره به اينكه نبايد درمان بيماران به اسم اسالم انجام 
شود، بر برخورد با مدعيان دروغين طب سنتي كه اين علم 

را با خرافات و جن گيري آلوده اند، تاكيد كرد. 
آيت اهلل محمدي ري شهري در ديدار با مشاور وزير بهداشت 
و مديركل دفتر طب ايراني وزارت بهداشت، رييس انجمن 
علمي طب ايراني و اعضاي كارگروه نظام سالمت در اسالم 
دفتر طب ايراني وزارت بهداشت گفت: »اين بيان كه گفته 
ش��ود يك نظام كامل طبي از تشخيص تا درمان با عنوان 

طب اسالمي داريم، صحيح نيست اما اگر منظور اين باشد 
كه رواياتي داريم كه با كمك آنها مي توان چارچوب مسائل 
طبي را از نظر اسالم تبيين كرد، حرف درستي است. تمام 
مكاتب طب��ي بايد به صورت علمي و آزمايش��گاهي مورد 
بررس��ي قرار گيرند، وزارت بهداش��ت هم بايد با مدعيان 
دروغين طب س��نتي كه اين علم را با خرافات و جن گيري 
آلوده اند، برخورد كند، نام اين طب بايد طب س��نتي باشد 
نه طب اسالمي و نبايد درمان بيماران به اسم اسالم انجام 
شود كه اگر كسي نتيجه اي نگرفت، به نام دين تمام شود.«

ايس�نا| »چوگان ايراني« و »كمانچه« از مرز بررسي هاي 
ارزيابان يونس��كو گذش��تند و قرار است اواس��ط آذرماه در 
دوازدهمين اجالس يونس��كو بررس��ي نهايي شوند، حتي 
جمهوري آذربايجان هم مي تواند پرونده »دلمه« را به تنهايي 
به نام خود ثبت كند و بعد از آن ايران براي جهاني شدِن آن 
قدم بردارد. محمدحس��ن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي گويد: 
هيات ارزيابي يونس��كو تصويب كرد تا »چ��وگان ايراني« و 
»كمانچه« براي بررس��ي نهايي در اج��الس يك ماه آينده 
ميراث ناملموس يونسكو كه در كره جنوبي برگزار مي شود، 
راه پيدا كند. در فهرست معرِف يونسكو 35 پرونده اعالم شده 

و فقط پرونده 22 پرونده پذيرفته شده اند.

ايسنا: فريد براتي س��ده؛ رييس مركز توسعه، پيشگيري 
و درمان اعتياد س��ازمان بهزيستي كشور گفت: »خدمات 
پيشگيري از ايدز به 7910 كودك كار و خيابان و كودكان 
در معرض آسيب در س��ه استان تهران، خراسان رضوي و 
فارس در 6 ماه نخست سال جاري ارايه شد. از 3743 نفر 
از اين كودكان آزمايش ايدز گرفته ش��ده و آزمايش ايدز 

14 نفر از اين كودكان مثبت بوده و 16 نفر از اين كودكان 
نيز ب��ه بيماري ه��اي مقاربت��ي مبتال بوده ان��د. كودكان 
اچ آي  وي مثبت، توس��ط اين مركز ارجاع شده اند اما براي 
ادامه مراحل درمان ب��ه مراكز تخصصي مراجعه نكرده اند 
و بايد س��ازوكاري براي پيگيري فرآيند پس از تشخيص، 

پيش بيني شود.«

ص�دا و س�يما| هيات عموم��ي ديوان عدال��ت اداري بر 
ممنوعي��ت هرگون��ه اقدام مبن��ي بر معطر ك��ردن مواد 
دخاني ك��ه موجب تبليغ و ترويج اس��تفاده از محصوالت 
دخاني مي ش��ود، تاكيد كرد. اين هيات اعالم كرده است: 
»با عنايت به اينكه اس��تفاده از شكل و كاربرد عطر و طعم 

انواع مواد دخاني در توليد محصوالت خوراكي يا استفاده 
از عطر و طعم محصوالت خوراك��ي در توليد مواد دخاني 
از مصاديق تش��ويق و تحريك اس��تعمال دخانيات است، 
بنابراين ممنوعيت آن از اختيارات س��تاد كشوري كنترل 

دخانيات است.«

 سياهچاله هاي دولت
يادداشت
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سالمتخبر

پس با اين حساب در تهران هم كه جزو مناطق 
خشك و كم رطوبت تلقي مي شود، بايد شاهد 

كاهش بارندگي ناشي از آلودگي باشيم... 
گفتم كه... براي اظهارنظر قطعي بايد مطالعات كاملي 
انجام ش��ود كه تاكنون چنين پژوهش هايي در مورد 
كالنش��هرهاي ما انجام نشده اس��ت. مثال در يكي از 
مقاالتي كه در مورد يكي از كالنشهرهاي كشور چين 
انجام شده، مشاهده كرده اند كه با كاهش »ديد« افقي 
ش��دت بارندگي نيز كاهش پيدا كرده اس��ت و از روي 
همين مساله نتيجه گرفته اند كه چون كاهش ديد به 
خاطر افزايش آلودگي است، كال كاهش آلودگي باعث 
كاهش باروري ابرها در اين منطقه ش��ده اس��ت ولي 
چيزي كه مسلم است اين است كه به هر حال آلودگي 
هوا تا حدودي روي كاهش بارندگي تاثيرگذار اس��ت 
ولي اين تاثير براي هر منطقه و هر شهر متفاوت است. 
هر س�ال كه مي گذرد ش�اهد آن هستيم كه 
پاييزها خش�ك تر و زمس�تان ها ديرتر آغاز 
مي شوند. يعني به زبان عاميانه در پاييز شما 
احساس مي كنيد در فصل تابستان هستيد. 

چرا اينچنين شده است؟
ببيني��د، اين ي��ك پديده كلي در كش��ور ما اس��ت. 
واقعيت اين اس��ت كه ايران حدود 15 س��الي اس��ت 
كه با خشكس��الي دس��ت به گريبان اس��ت. البته اين 
خشكس��الي فراز و نش��يب هايي هم داش��ته ولي كال 
كشور با خشكس��الي روبه رو بوده اس��ت. در اين بين 
س��ال هايي بوده اند كه بارش در آنها در پاييز كم بوده 
ولي در زمس��تان يا بهار جبران شده است. امسال هم 
از اين قاعده مس��تثني نيس��ت. تا امروز پاييز خشكي 
را داش��ته ايم. پيش بيني ما اين است كه تا 70 درصد 
شرايط در زمستان نرمال باشد ولي اين فقط پيش بيني 
است. ممكن است شرايط اقليمي به هر حال به گونه اي 
به هم بريزد كه تمام معادالت ما را تغيير دهد اما اينكه 
بخواهيم بگوييم چون پاييز امسال پاييز خشك و كم 
باراني بوده، پس از اين پس بايد منتظر پاييزهايي مانند 

بهار و تابستان باشيم، فرضيه درستي نيست. 

حميدرضا خالدي

يادداشت

جنايي

پليس

گزارش

تابستان ها هر سال طوالني تر مي شوند

آيت اهلل ري شهري: نبايد درمان بيماران را به اسم اسالم انجام دادسازوكار انتشار قراردادهاي باالي يك ميليارد در شهرداري

يك قدم مانده تا ثبت جهاني كمانچه

آخرين آمار از شيوع ايذر ميان كودكان كار و خيابان

ديوان عدالت اداري: معطر كردن انواع مواد دخاني ممنوع است

روز پنجشنبه 1۸ آبان ماه ميان دو طايفه از ساكنان روستاي 
دزدك بخش مركزي شهرستان نوشهر درگيري رخ داد كه 
طي آن يك مرد حدود 40 س��اله از ساكنان اين روستا بر اثر 
اصابت گلوله در دم جان باخت و هفت نفر مجروح شدند. به 
گفته اهالي اين روس��تا، واگذاري زمين براي يك قبرستان 
در نزديكي يك ش��هرك در منطقه عامل اين درگيري بوده 
است.  شاهدان عيني گفته اند كه فرد كشته شده وكيل پايه 

يك دادگس��تري بوده و به عنوان مش��اور حقوقي در يكي از 
دس��تگاه هاي اجرايي استان البرز اش��تغال داشته است كه 
براي تعطيالت اربعين به زادگاهش آمده بود.  شاهدان عيني 
همچنين گفتند كه در اين درگيري تعدادي گلوله از سالح 
شكاري و غيرشكاري شليك شد.  قاتل وساير عوامل درگيري 
در كمتر از هشت س��اعت توسط آگاهي شهرستان نوشهر و 

عوامل اطالعات دستگير شدند.

علي حيدري*

صبا طاهريان/ اعتماد


