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عبدا...کوثری
در آیین امضای «ریچارد سوم»:

شهرداردر نشستشهرداران
کالنشهرهایکشورخواستارشد

قصدمافزودن
به غنای زبان فارسی بود

ضرورت
حسابرسیمستقل
درآمدشهرداریها
به دور از سالیق
شخصی
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طی حکمی از سوی تقی زاده خامسی

کالیی،معاونمالی
شهرداریمشهد شد
صفحه3
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صفحه 3

گزارشی درباره میزان افزایش
قیمت کاالهای اساسی در سال های اخیر

درنشستاعضایشورای شهر
با اصناف خیابان توحید
و قرنی مطرح شد

بازیگرانی

تجمع برای گرانی ،موج جدیدی که این روزها برخی از شهرها را فراگرفته
است .عدهای از گرانیهای چهار سال اخیر میگویند و عدهای هم
دست گذاشتهاند روی قیمت برخی از کاالها و در این ارتباط گرانی
این چند کاال را تعمیم به کل میدهند و میگویند همه چیز گران شده
است.برخی از مردم هم با این گفتههای جسته و گریخته ،به این نتیجه
رسیدهاند که قیمتها سر به فلک کشیده است اما همه این اظهارات و
تحلیلهای برداشتی از این گفتهها در حالی است که اعداد و ارقام چیز
دیگریمیگوید.به عنوان نمونه افزایش قیمت تخممرغ خبرسازترین

همراهیکسبه
برایتوسعه
خط3بیآرتی

صفحه 3

خانه های تاریخی احیا شده
وتغییرکاربریمییابد

کاالی مصرفی این روزها بود که با واکنشهای بسیاری همراه شد.امسال
تخم مرغ دومین کاالیی است که رسانهها مورد توجه قرار دادند چرا که
پیشتر و در تابستان امسال فریادها و گالیهها حواله پیاز و مرثیه اشکبار
آن بود .اینکه کاالیی نباید بیش از حد معمول افزایش قیمت داشته باشد
موضوعی بدیهی است که جای بحث و نقد ندارد اما آنچه که جای تعجب
دارد دایه مهربانتر از مادر بودن برخی افراد و رسانهها برای موج سواری
است .این اقدامات و تالشها تاجایی است که سعی کردند موج گرانی را
میان مردم بکشانند.نکته دیگر این است که اتفاقات اخیر ...

خروج 30اثر
تاریخیاز
فهرستمیراثملی
صفحه 2

در باره یک رفتار پشت فرمانی
که گره از ترافیک شهر باز می کند

 #بیـن _ خطـوط
میرانم

تکرارحماسه ماندگار

صفحه 5

یادداشت روز
رضا سلیمان نوری *

فاجعه  10دی مشهد
پایاندهنده به امیدهای
پهلوی دوم
«خونینترین روز مشهد» لقبی است که
بسیاری از اهل تاریخ و آنانی که در جریان
وقایع انقالب سال  57بودند به روز دهم دی
این سال در مشهد دادهاند ،روزی که در آن،
رژیم پهلوی آخرین و بزرگترین تالش خود
را برای حفظ موجودیت خود در دومین شهر
کشورکرد،تالشیکهبراساسروایتموجود،
بسیار کور بود زیرا نظامیان حامی رژیم در
این روز ،بدون توجه به اینکه چه چیزی در
مقابل آنان قرار دارد ،از ساعات اولیه صبح
تا بعدازظهر هر چیزی را که در مسیر دیدگاه
لشکر تا چهارراه شهدا بود آماج گلولههای
خود قــرار دادنــد ،آنگونه که همان شب،
رادیوهای بیگانه آماری تا سههزار کشته و
زخمی را اعالم کردند و رادیوی دولتی ایران
که در اختیار رژیم بود تعداد قربانیان را حدود
 200نفر بیان کرد ،عددی که پس از آمار
قربانیان فاجعه سینمارکس آبادان ،باالترین
تعداد رسمی کشتههای اعالمشده از سوی
رژیم پهلوی در جریان مواجهه با مردم در
سالهای منجر به پیروزی انقالب محسوب
میشود.
البته این حرکت به رغم کشتهها و زخمیهای
بـــاالی خـــود ،نتیجهای کــامــا معکوس
داشــت و نهتنها مــردم از پــای ننشستند و
درست سه روز بعد از این حادثه بار دیگر در
خیابانهای مشهد به تظاهرات پرداختند،
بلکه همین کشتا ر ز مینهها ی سقو ط
کامل دولت نظامی ازهاری را فراهم کرد که
آخرین امید پهلوی دوم برای حفظ سلطنت
خــود بــدون توسل به مخالفان سا لهای
دور و نزدیک بود.
درســت به همین دلیل بود که پهلوی دوم
پس از ایــن کشتار و واکنشهایی که از
ســوی علما و مــردم مشهد و سایر نقاط
به ایــن واقعه خونین رخ داد ،تصمیم به
کوتاه آمدن در برابر برخی از خواستههای
مــردم به امید بقای سلطنت خود گرفت و
مذاکره با برخی مخالفان را در دستور کار
قــرار داد .بر این اســاس ،میتوان فاجعه
 10دی مشهد را پایا نبخش امید پهلوی
دوم برای بقا دانست.
*روزنامهنگار و پژوهشگر تاریخ

یادداشت
دکتر عباس مفیدی*

بنا به دادههای ثبتشده ،در روزهای میانی و پایانی
هفته گذشته ،مشهد یکی از آلود هترین شهرهای
ایران نام گرفت .اگرچه بخشی از آلودگی هوا به
دلیل طوفان شدیدی بود که طی چند ساعت در
روز سهشنبه بخشهایی از منطقه را درنوردید ،بنا
به مطالعات اخیر ،مشهد در قیاس با سایر شهرهای
ایران ،با توجه به فراوانی باالی رخداد «وارونگی دما»،
پتانسیل باالیی برای وقوع روزهای بسیار آلوده دارد.
در واقع ،یافتههای اخیر در رابطه با پدیده وارونگی دما
در مشهد و مقایسه آن با برخی کالنشهرهای ایران
هشداری است برای مسئوالن و برنامهریزان شهری که
با در نظرگرفتن روند افزایش جمعیت در مشهد ،این
کالنشهر در آیندهای نزدیک روزهای آلوده و بسیار
آلوده زیادی را تجربه خواهد کرد.
پدیده وارونگی دما ()Temperature Inversion
به شرایطی از جو اطالق میشود که به ازای افزایش
ارتفاع ،دما نیز افزایش یابد .توضیح بیشتر آنکه در
شرایط معمول ،به ازای افزایش ارتفاع ،یک روند
کاهش دما در جو مشاهده میگردد (شکل-1الف) اما
تحت شرایطی خاص و در مقطعی از جو ،این شرایط
معکوس میشود بدین معنی که به جای کاهش دما با
ارتفاع ،یک روند افزایش دما را شاهد خواهیم بود که
به این معکوس شدن دما اصطالحا «وارونگی دما»
گویند .وارونگی دما یا در مجاورت و در تماس با سطح
زمین به وقوع میپیوندد که به آن «وارونگی تابشی یا
سطحی» گویند (شکل-1ب) یا در الیههای باالتر از
سطح زمین اتفاق میافتد که میتوان آنرا «وارونگی
سطح باال» نامید (شکل-1ج) .در این میان ،بخش
عمدهای از وارونگیهای سطح باال به واسطه نزول
هوا به وقوع میپیوندند که اصطالحا به «وارونگی
فرونشستی» معروف هستند .بر اساس پژوهشی که
اخیرا در دانشگاه فردوسی با عنوان «بررسی ساختار
وارونگی دما در کالنشهر مشهد و ارتباط آن با تغییرات
غلظت آالیندههای جوی» به انجام رسیده ،مشخص
شده است که این شهر در تمام ماههای سال ،انواع
وارونگیهای دمایی را تجربه میکند .در عین حال،
فراوانی وقوع این پدیده به طور برجستهای در ساعات
شب بیش از ساعات روز است .همچنین یافتهها نشان
میدهد که وارونگی تابشی (سطحی) که نقش بسیار
مهمی در شکلگیری روزهای بسیار آلوده دارد،
برخالف تصورات موجود ،تنها به ماههای زمستانی
سال ختم نمیشود و در تمامی ماههای سال از فراوانی
چشمگیری برخوردار است و در ما ههای بهار به
باالترین میزان فراوانی خود میرسد .نکته دیگری که
از نتایج مهم پژوهش حاضر قلمداد میشود آن است
که میزان فراوانی وارونگی سطح باال (انواع وارونگی
فرونشستی) در مشهد به طور کامال چشمگیری از
کالنشهرهای همعرض خود (یعنی تهران و تبریز)

مشهد از نظر ساختار جو ،حساسترین کالنشهر کشور در مقابل پدیده آلودگی هوا محسوب میشود

وقوع  322روز وارونگی دما در شهر مشهد

شکل  .1ساختار دمایی جو و پدیده وارونگی دما( .الف) شرایط معمول جو (بدون وارونگی)،
(ب) وارونگی تابشی( ،ج) وارونگی سطح باال.
سال

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

میانگین

فراوانی کل/روز

240

340

348

322

344

315

344

322

فراوانی/زیر  500متر

162

255

286

271

266

248

255

249

جدول  .1فراوانی متوسط ساالنه تعداد روزهای دارای وارونگی دما در شهر مشهد
با استفاده از دادههای یکدوره هفتساله ()2009-2015

شکل .2متوسط فراوانی انواع وارونگی دما در شهر مشهد با استفاده
از دادههای یک دوره هفتساله ()2009-2015

بیشتر است .بررسیها نشان میدهد مشهد به
طور متوسط در  322روز از سال ،پدیده وارونگی دما
را تجربه میکند (جدول .)1این در حالی است که
کالنشهرهای تهران و تبریز با موقعیت عرضی تقریبا
مشابه ،این پدیده را بهترتیب در ( 233نوروزیان،
1394؛ طاووسی و حسین آبادی )1396 ،و  191روز
(جهانبخش اصل و روشنی )1392 ،از سال تجربه
میکنند .مقایسه زمانی جالبتر خواهد شد که بدانیم
تعداد روزهای دارای وارونگی دما در مشهد تنها برای

ارتفاع زیر  500متر به  249روز در سال بالغ میشود که
این میزان بیش از تعداد کل روزهای دارای وارونگی در
شهر تهران ( 233روز) است (جدول .)1در واقع ،این
مسئله را بایستی یک هشدار جدی برای مسئوالن و
برنامهریزان شهری در کالنشهر مشهد تلقی کرد زیرا
بر اساس پژوهشهای انجامشده ،شهر مشهد از نظر
ساختار جو ،حساسترین کالنشهر کشور در مقابل
پدیده آلودگی هوا محسوب میشود.
شایان ذکر است این پژوهش با استفاده از دادههای

جو باالی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد و
همچنین داد ههای ایستگا ههای سنجش آلودگی
مربوط به مرکز پایش آالیند ههای زیستمحیطی
مشهد به انجام رسیده است.
نتا یج ا ین پژو هش همچنین نشا ن مید هد
تمامی  897روزی که در یک بازه زمانی چهارساله
( )1390-1393غلظت آالیندهها در مشهد افزایش
یافته است ،به طور همزمان ،یک تیپ وارونگی دما بر
روی شهر تسلط داشته است .در این میان ،از تعداد
 9تیپ وارونگی دمایی استخرا جشده برای مشهد
(شکل ،)2دو تیپ آن قریب  70درصد افزایش غلظت
آالیندهها را در این شهر رقم زدهاند .این دو تیپ به
ترتیب اهمیت با نام های «تابشی-فرونشستی» و
«تابشی» شناسایی میشوند .تعداد باالی رخداد
وارونگی دما در مشهد در قیاس با کالنشهرهای تهران
و تبریز میتواند هشداری باشد برای برنامهریزان
شهر مشهد زیرا کالنشهر مشهد این استعداد بالقوه
طبیعی را دارد که در طول سال ،در قیاس با سایر
کال نشهرهای همعرض خود (تهران و تبریز) ،به
طور چشمگیری روزهای آلوده بیشتری را تجربه
کند .در واقع ،برنامههای کاهش آلودگی هوا در
کالنشهر مشهد میبایست با سرعت ،دقت و جدیت
بسیار باالتری از سوی مسئوالن ذ یربط تدوین،
پیگیری و اجرا شود .پروژه یادشده در قالب پایاننامه
کارشناسی ارشد آ بوهواشناسی توسط آقای رضا
اسماعیلی و زیرنظر آقایان دکتر عباس مفیدی و دکتر
رضا اسماعیلی در گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی
مشهد به انجام رسیده است.
منابع:
اسماعیلی ،رضا :1396 ،بررسی ساختار وارونگی
دما در کالنشهر مشهد و ارتباط آن با تغییرات غلظت
آ الیند ههای جوی ،پایا ننامه کارشناسی ارشد
آ بوهواشناسی شهری ،گروه جغرافیا ،دانشگاه
فردوسی مشهد.
جهانبخش اصل ،سعید ،و روشنی ،رقیه :1392 ،بررسی
وضعیت و شدت وارونگیهای سطح پایین شهر تبریز طی
دوره  2004تا  ،2008فصلنامه تحقیقات جغرافیایی28 ،
(.45 -54 ،)4
طاووسی ،تقی ،و حسینآبادی ،نسرین :1396 ،ارزیابی
شاخصهای وارونگی دمای الیهمرزی هوای شهر تهران،
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.120 -132 ،)۲( ۳۲ ،
نوروزیان ،مرضیه :1394 ،بررسی ساختار وارونگی دما
و میزان اثر آن بر غلظت آالیندههای جوی در کالنشهر
تهران ،پایا ننامه کارشناسی ارشد آ بوهواشناسی
شهری ،گروه جغرافیا ،دانشگاه فردوسی مشهد.

*اقلیمشناس ،عضو هیئت علمی گروه
جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

خاطرهبازیباپرویزخرسند

عکس :محسن بخشنده/شهرآرا

حضور پر شور مردم مشهد و مسئوالن
در روز  9دی همبستگی ملی را به نمايش گذاشت

صفحه 9

شریعتیگفت:من
استادخرسند
کجا
ِ
بودم؟!

صفحه 7

خبر
سخنگوی وزارت خارجه:

مردم ایران حمایت
آمریکا را چیزی جز
ریاکاری نمیدانند

سخنگوی وزارت امــور خارجه گفت :مردم
بزرگ ایران حمایت فرصتطلبانه و فریبکارانه
مقامات آمریکایی از برخی تجمعات در روزهای
اخیر در بعضی از شهرهای ایران را چیزی جز
نیرنگ و ریاکاری دولت آمریکا نمیدانند.به
گزارش مرکز دیپلماسی رسانهای وزارت امور
خارجه ،بهرام قاسمی ضمن محکوم کردن
این اظهارات سخیف ،بیارزش و فاقد اعتبار،
گفت :مردم ایران هیچ ارزش و اعتباری برای
ادعاهای فرصتطلبانه مقامات آمریکایی و
شخص آقای ترامپ ،قائل نیستند.رئیس مرکز
دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور
خارجه تصریحکرد :مــردم ایــران بزرگترین
پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور هستند.وی
افزود :مشارکت مردم در انتخابات برای تعیین
سرنوشتشان و حضور فعال آحاد ملت در نظارت
و نقد دستگاههای اداره کشور ضامن شکوفایی
و بالندگی کشور و انقالب اسالمی اســت و
حضور هوشمندانه همین مردم مهمترین عامل
مقاومت در برابر بدخواهان کشور و مردم است
که دولت آقای ترامپ ثابت کرده در رأس این
بدخواهان قراردارد.قاسمی تاکیدکرد :مردم
ایــران هیچ ارزش و اعتباری بــرای ادعاهای
فرصتطلبانه مقامات آمریکایی و شخص آقای
ترامپ ،قائل نیستند.
سخنگوی وزارت امــور خارجه ادامـــهداد:
مــردم بــزرگ ایــران قطعا مشارکت فعال آقای
ترامپ در نقض حقوق بشر مــردم فلسطین
و یمن و بحرین را از نزدیک پیگیری کــرده و
محدودیتهای اعمالی و خصومتهای
کینهتوزانه رئیس جمهور آمریکا با مردم
فرهیخته ایــران در ممانعت از ورود آنــان به
خــاک آمریکا و بــازداشــت تــعــداد زیـــادی از
ایرانیان مقیم در ایــن کشور به بهانههای
واهــی را به یــاد دارنـــد.وی افــزود :به همین
دلیل ،حمایت فرصتطلبانه و فریبکارانه
همین مقامات از برخی تجمعات در روزهای
اخیر در برخی از شهرهای ایران را چیزی جز
نیرنگ و ریاکاری دولــت آمریکا نمیدانند.
قاسمی بیا نکرد :قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایــران ساختارهای دموکراتیک را
برای حمایت قانونی از خواستههای مدنی
مردم پیش بینی کرده است و امکان پیگیری
این خواستهها در چهارچوب قانون کامال
امکان پذیر است.

