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گروه اقتصادی شهروند| ماجرای تأسف برانگیز 
سقوط ایران 140 نش��ان داد که سرعت اطالع رسانی 
و اثر نفوذ خبرها در الیه ه��ای میانی جامعه تا چه حد 
می تواند باال باشد. فاجعه سقوط یکشنبه، دو روز پس از 
این ماجرا، حجم انبوهی از اخبار و سیلی از مصاحبه های 
مس��ئوالن را در مقاب��ل دیدگاه ه��ای مخاطب��ان و 
جویندگان اخبار قرار داده اس��ت. به نظر می رسد پس 
از دو روز، کمتر ناگفته ای از ماجرای سقوط هواپیمای 
ایرانی سازی ش��ده آنتون��وف 140 باقی مانده باش��د، 
اما بررس��ی و پیگیری گ��روه اقتصادی »ش��هروند« از 
ناگفته های این پرواز نافرجام نشان می دهد که جزییات 
متفاوتی از هواپیما و خلبان به سطح رسانه ها نرسیده 
است. درباره چگونگی این سقوط و در ادامه گزارش روز 
دوشنبه )صفحه 5 شهروند( امروز ناگفته هایی از دقایق 
پایانی این پرواز و وقایع فن��ی رخ داده در پرواز مرگ را 

مرور خواهیم کرد. 
زنگ خطر سقوط از اصفهان 

بنابر آنچه دی��روز و در گزارش بررس��ی ایران 140 
گفته ش��د، پیش از وق��وع حادثه و در پرواز پیش��ین 
هواپیمای مرگ )ک��ه از اصفهان به ته��ران آمده بود( 
بخش مهندس��ی زمین��ی در بررس��ی هایش متوجه 
ضعف موتورهای ملخی ایران 140 ش��ده بوده و اعالم 
داشته که موتور هواپیما مشکل دارد. براساس گفته های 
کارشناس��ان هوایی که این روزها ب��دون نام حاضر به 
گفت وگو هس��تند، ش��ب قبل از حادثه این هواپیما 
داستان عجیبی را تجربه کرده است. به گفته شاهدان 
ماجرا در اصفهان، بررسی ها نشان داده بوده که یکی از 
موتورها مسأله داشته و موتور دیگر هم در صورت ایجاد 
مشکل در موتور اول، توان حمل و کشیدن هواپیما را 
دارا نبوده است. به هر سو این هواپیما به تهران می آید و 

صبح یکشنبه برای پرواز به طبس آماده می شود. 
چرا خلبان اوکراینی نیامد؟

اما نکته عجی��ب ناگفته تغییر کادر پ��روازی در روز 
حادثه اس��ت؛ کادر پرواز اوکراین��ی و خلبان خارجی 
هوش��مندانه تر از ایرانی ها عمل ک��رده و آن طور که از 
لیست خط خورده پرواز مشخص است به بهانه بیماری 
با این هواپیما سفر نکرده اس��ت. اما درخواست یکی از 
پرس��نل فنی )اویونیک پروازی( ب��رای جایگزینی در 
این پرواز بسیار غم انگیز اس��ت که سرنوشت دو نفر را 
جابه جا کرد؛ این فرد هم همراه کاپیتان ایرانی )کاپیتان 
ایزدپناه( در لیست جدید وارد شده اند که هر دوی آنها 
در این پرواز کش��ته می ش��وند. این جابه جایی حتی 
اعتراض مس��ئوالن نیروی انتظام��ی را در فرودگاه در 
پی داشته که پیش از پرواز به فرم تکنیکال )الگ بوک( 
اضافه ش��ده اند. این اش��کال به دلیل تعویض خلبان و 

خدمه پروازی و لیست خط خورده بوده است. 
 4 دقیقه هراسناک 

و حرکت خالف فرمان خلبان 
به هر تقدیر ای��ران 140 مرگ، پس از س��وار کردن 
مسافران از شرق به غرب )آزادی - کرج( فرآیند تیک آف 
را عملیات��ی می کند و پ��س از 2 دقیقه موتور س��مت 
راس��ت به اصطالح پروازی »م��ی رود« و از کار می افتد. 
در همین حین هواپیما به سمت چپ خود میل کرده 
و برج مراقب به خلبان دستور می دهد تا از سمت چپ 
دور بزند )خالف عقربه های ساعت( و از سمت رودخانه 

ک��ن وارد مهرآباد ش��ود. اما چون 
هنوز هواپیما فرآین��د اوج گیری 
را طی نکرده ب��وده و ارتفاع کمی 
داش��ته، فرمان ص��ادره را کامل 
اجرا نمی کن��د و به عکس حرکت 
می کن��د. خلبان ایزدپن��اه که در 
صورت پیاده س��ازی دس��تورات 
ب��رج مراقب احتمال م��ی داده به 
ارتف��اع الزم نرس��د و متعاقب��ا با 
ساختمان های مسکونی تهرانسر 
برخورد کن��د، ترجی��ح می د هد 
تا از س��مت راس��ت دور بگیرد تا 
بتواند روی اتوبان بنش��یند. او در 
این لحظات با برج مراقبت ارتباط 
داشته، نوک هواپیما را باال می کشد 
تا به میزان اوج گیری الزم برسد. او 

در نظر داشته است تا با قدرت پیشرانه موتور باقی مانده و 
کمک قدرت باد، هواپیما را مانند کایت هدایت کند و به 
زمین برساند. او تمامی این برنامه ها را پیاده سازی کرده 

اما افس��وس که قدرت تک موتور 
این هواپیما اج��ازه ادامه این روند 
را به او ن��داد و هواپیمایش با کابل 
فش��ار قوی برق برخورد کرد و به 
جدا شدن دم هواپیما و انفجار باک 

منتهی شد. 
خلبان جنگی و طعم ایثار 

خلب��ان پ��رواز روز یکش��نبه 
هواپیم��ای ای��ران 140 هس��ا از 
بازنشس��ته های نی��روی هوایی 
ارت��ش کش��ورمان و از قهرمانان 
روزه��ای جنگ ب��وده اس��ت. با 
وج��ود 6 ده��ه زندگ��ی، 4 دهه 
تجربه خلبان��ی را در کارنامه اش 
داش��ته اس ت. بدون ش��ک او در 
بعد عملیاتی در زمره متخصصان 
بوده و اگر دس��تور برج مراقبت را  اجرا کرده بود حتما 
سقوط روی ساختمان های مس��کونی انجام می شد. 
بی ش��ک خلبان ایزدپن��اه در صورت ع��دم برخورد با 

کابل فش��ار قوی، در انتهای خیابان شیش��ه مینا فرو 
می آم��د و در صورتی ک��ه دم هواپیما کنده می ش��د 
س��کان عمودی و افقی به کل بر هم می خ��ورد و توان 
هدایت از دستان او خارج می شد. درحالی که باید گفت 
در زمان پایین آمدن، بال هواپیما کنده ش��ده و با بال 
و دماغ روی زمین برخورد می کند، که این نیز موجب 
آتش سوزی گس��ترده این هواپیما بوده است. ذکر این 
نکته نیز ضروری است که چون زمان زیادی از آغاز پرواز 
نگذشته بوده، بنزین زیادی در بال های هواپیما ذخیره 
بوده اس��ت و به دلیل  درصد قابلیت اشتعال باالی این 
نوع بنزین انفجار و حجم آتش س��وزی بیشتر از آنچه 
می بایس��ت، بوده اس��ت. به گفته کارشناسان، خلبان 
ایزدپناه بهترین و انس��انی ترین عکس العمل را از خود 
نشان داده اس��ت. افزون بر این خلبان زمانی که دیده 
است کاری از او ساخته نیست، به سمتی که خلوت تر از 
دیگر نواحی بوده است رفته و تنها موجب زخمی شدن 
چند نفر اطراف کارخانه شیشه سازی شده است که این 

موضوع نیز خیلی رسانه ای نشده است. 
ناسازگاری موتور هواپیما با آب و هوای ایران

در تحلیل وقایع این پرواز هم، یکی از کارشناس��ان 
ه��وا و فضا که وی نیز نخواس��ت نامش فاش ش��ود به 
»ش��هروند« گفت: احتمال این که درجه حرارت باالی 
روز گذشته فرودگاه مهرآباد در نامناسب بودن عملکرد 
موتور هواپیما نقش داشته باشد ممکن است و می توان 
فرض کرد که هواپیما بعد از حرکت اولیه که به اصطالح 
تیک آف ران گفته می شود موتور بعد از حرکت هواپیما 
جاخالی داده و هواپیما را دچار س��انحه کرده است. وی 
در ادامه افزود در تیک آف دو سرعت داریم. بعد از چند 
ثانیه از شروع حرکت سرعت » ری 1 « شروع شده و پس 
از آن که کمک خلبان سرعت هواپیما را به مرحله مجاز 
برای پرواز دانس��ت به خلبان اع��الم » ری 2 «  کرده که 
در این زمان هندلینگ برای خلبان محرز و اقدام به بلند 
کردن و پرواز هواپیما می کند. با توجه به باند 4 هزارفوتی 
مهرآباد می ت��وان گفت این هواپیما بای��د در فاصله ای 
جلو تر اقدام به تی��ک آف می کرده که ظاه��را به دلیل 
ایراد موتور این امکان برای خلبان فراهم نشده است. این 
کارشناس صنایع هوا و فضا ناسازگار بودن این هواپیما 
با شرایط آب و هوای کش��ورمان را مطرح کرده و یادآور 
می شود: این هواپیما برای پرواز های منطقه ای طراحی 
شده و احتماال به این دلیل ایران ایر از پذیرفتن آنتونوف 

140 در خطوط خود امتناع کرده است. 
 موتور هلی کوپتر

 با ظرفیت حداکثر 40نفر مسافر
وی همچنین به نوع موتور این هواپیما اش��اره کرده 
و تصریح می کند: طراحی اولیه موتور این هواپیما برای 
هلی کوپتر بوده اس��ت اما در اوکراین با ایجاد تغییراتی 
آن را برای پرواز هواپیما تغییر داده اند اما نکته مهم این 
است که این موتور برای پرواز 50 نفر ظرفیت نداشته و 
تعداد مس��افر در آنتونوف 140 باید بین 35 تا 40 نفر 
باش��د درحالی که این هواپیما با 50 نفر مسافر اقدام به 
پرواز کرده اس��ت. اگر وزن 10 تا 15 نفر اضافه مسافر 
هواپیما همراه با بار را به طور متوسط 100 کیلو فرض 
کنیم ای��ن هواپیما بین یک تا یک و نی��م تن اضافه بار 
 داش��ته که ش��اید از دالیل بروز مش��کل برای موتور

 بوده است. 

شهروند| اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی است 
یعنی از یک سو رشد شدید نرخ تورم و از یک سو رشد 
منفی اقتصادی. وضع آچم��زی که تزریق نقدینگی 
بر تورم دامن می زند عدم تزریق آن رکود را تش��دید 
می کند. به همه آنچه گفته شد باید شرایط تحمیل 
ش��ده به علت تحریم را هم اضافه ک��رد. دولت بعد از 
س��ال های فاجعه بار 90 و 91 از نیمه دوم  سال پیش 
برای سروس��امان دادن اوضاع، آستین ها را باال زد در 
این مدت هم اگرچه از سرعت رشد تورم کاسته شد 
اما هنوز خبری از بازگش��ت رونق اقتصادی نیست. 
دولت می گوید مسأله به این سادگی ها نیست هرچند 
اکبر  هاشمی رفس��نجانی رئیس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام معتقد است ش��رایط امروز به مراتب 
بهتر از روزهای جنگ است و اگر آن بحران پشت سر 
گذاش��ته ش��د می توان از این گرداب هم به سالمت 
بیرون آمد. آمار بانک مرکزی می گوید تورم 2رقمی 
در ایران در 4دهه گذش��ته سنتی اس��ت که تنها در 
چند  سال محدود شکسته شده از جمله در سال های 
جنگ. در  سال 59 نرخ تورم ناگهان از 11/4 به 23/5 
رسیده بود تا پایان جنگ اما وضع در نوسان بود یعنی 

اگرچه در  س��ال 62 تا 64 نرخ تورم کمتر از 20 درصد 
بود و حتی در  س��ال 64 به رقم 6/9درصد رس��ید اما 
دوباره این رقم قد کش��ید و به 28/9 درصد در  س��ال 
67 رسید. با این همه آن طور که پدران و مادران زمان 
جنگ می گویند گرانی به اندازه امروز بیداد نمی کرد 
و امیدها برای خروج از بحران تا ای��ن اندازه با ترس و 
واهمه همراه نبود. به گفته  هاشمی رفسنجانی در آن 
روزها دسترسی ایران به ارز به شدت کمتر از امروز بود. 
او گفت: وضع ایران در شرایط کنونی از موقعیت بعد از 
جنگ بدتر نیس��ت. او افزود: در شرایط پس از جنگ 
سال ها از بانک مرکزی منابع مالی قرض می گرفتیم و 
 سال آخر جنگ نیز ارزی برای واردات نداشتیم و تنها 
یک میلی��ارد دالر ارز در خزانه موجود بود و در مقابل 
12 میلیارد دالر بدهی سررس��ید شده وجود داشت. 
به گفته او امروز در چین دست کم 22 میلیارد دالر ارز 
برای ایران وجود دارد که باید چند برابر آن را فاینانس 
دریافت کنیم، البته به نظر می رسد باید در این زمینه 

فعال تر عمل کرد، چون چینی ها در شرایط تحریم از 
ایران بسیار استفاده کرده اند. رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ادامه داد: در شرایط پس از جنگ ظرف 
توانستیم برای 2 سال تورم را به زیر 10 درصد رسانده 
و بیکاری را به س��رعت مهار کنیم، ضمن این که بازار 
نیز با تولیدات داخلی و واردات اشباع شده بود؛ اگرچه 
آن زمان ارز دولتی وجود نداشت و مردم با منابع ارزی 

خود کاال وارد می کردند.  هاشمی رفسنجانی 
گفت: چنانچه می��دان را باز کنی��م و اجازه 
دهیم بخش خصوصی وارد شده و به موازات 
آن نیازهای واحدهای تولیدی را تأمین کند، 
به س��رعت از رکود خارج خواهیم شد، ضمن 

این که در لوایح پیش��نهادی 
دولت و بس��ته خ��روج از 

رکود نیز این موضوع 
دیده شده اما 

ه  ن�ح��و

اجرا بس��یار مهم است. او با انتقاد ش��دید از عملکرد 
بانک ها در پرداخت تس��هیالت ب��ه تولیدکنندگان 
گف��ت: ضروری ترین اق��دام در ش��رایط فعلی، حل 
معضل رکود تورمی است تجربه تاریخی درخصوص 
چنین وضعیت��ی وجود دارد،البت��ه وزیر صنعت نیز 
تجربه کافی در این زمینه داش��ته و به خوبی می داند 
چه باید بکن��د. وی تصریح ک��رد: حرکتی که دولت 
برای خ��روج از رکود آغاز کرده، می تواند به س��رعت 
کش��ور را از رکود خارج کند،البته نق��ش بانک ها در 
این میان مهم اس��ت. دلیلی ندارد در ش��رایطی که 
وزیر اقتص��اد می گوید امس��ال 28 درصد 
بیش از  س��ال گذشته نقدینگی جذب 
شده اس��ت، بانک ها از تولید حمایت 
نکنند. به گفته رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مالحظاتی که بانک ها 
در ارایه اعتبارات به تولید دارند، بی حساب 
است و هم اکنون باید خروج از رکود 
اولویت اول کش��ور قرار گرفته 
 و مورد حمای��ت همه جانبه

 بانک ها باشد. 

 شرایط از دوران جنگ بدتر نیست؛  بسته دولت کشور را از رکود خارج می کند

چینی ها در شرایط تحریم از ایران بسیار استفاده کردند

گزیده خوانی

   بس�ته خ�روج از رکود به مجل�س رفت| 
مس��عود نیلی مش��اور اقتصادی رئیس جمهوری 
گفت: 30 بند از بس��ته خ��روج از رکود ب��رای اخذ 
مصوبه قانونی مجلس ارسال شده و چهارشنبه اعالم 
وصول می شود. نیلی افزود: دولت باید با یک ادبیات 
نوشتاری خود را در معرض نقد قرار دهد، چرا که این 
حق مردم است که تصمیمات دولت را نقد کنند و اگر 

قبال این کار انجام نمی شده، اشتباه بوده است.  
   نمی دانم بنزی�ن وارداتی اروپایی اس�ت

 یا نه| محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت 
ملی نفت پس از واردات اولین محموله بنزین یورو 4 
گفت: مبدا محموله اخیر بنزین وارداتی یورو 4 معلوم 
نیست و تأیید نمی کنم که از اروپا یا غیر آن وارد شده 
اس��ت. او افزود: بارها گفته ام که ما بنزین را در بازار 
می خریم و از هیچ کش��ور و پاالیشگاهی مستقیما 
 خری��د نمی کنی��م، چرا که اساس��ا چنی��ن کاری

 عملی نیست.  
   ساخت بندر جاسک آغاز می شود| عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی از تمام سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی خواست برای افزایش سهم ایران 
در تج��ارت دریایی در تمام بنادر جنوبی، ش��مالی 
و پسکرانه های این مناطق س��رمایه گذاری کنند. 
او افزود: تصمیم داریم موقعیت رقابت��ی ایران را در 
س��واحل جنوب حفظ و به دس��ت آوریم. سواحل 
جنوب 30 میلیون تن ظرفیت کانتینری دارد که ما 
ظرفیت ایران را به ش��ش میلیون تن افزایش دادیم. 
با توجه به دستور توسعه فاز 3 بندر شهید رجایی و 
ظرفیت بندر چابهار این ظرفی��ت افزایش می یابد. 
همچنین بندر جاس��ک به عنوان بن��در دوم بزرگ 

احداث می شود. 
   ت�ورم قاب�ل پیش بینی نیس�ت| علیرضا 
مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی 
با تأکید بر اینکه کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور را 
نباید با ارزانی اشتباه کرد، گفت: پیش بینی ها درباره 
تورم بسته خروج از رکود انجام شده ولی پس از اجرا 
می توان رقم دقیق را اعالم کرد. وی با بیان این که نرخ 
تورم قابل پیش بینی نیس��ت، گفت: دامنه اختالف 
نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار کاهش یافته زیرا  

سال پایه در هر دو نهاد یکسان شده است. 
   برنام�ه ای ب�رای گرانی دوب�اره آب و برق 
نداریم| علیرض��ا دایمی معاون وزی��ر نیرو گفت: 
تاکنون تصمیمی برای افزایش مجدد قیمت برق و 
آب گرفته نشده است و هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت آب و برق در  سال 93 نداریم. او اظهار داشت: 
با وجود افزای��ش 20 و 24 درصدی قیمت آب و برق 
در  سال جاری، هنوز هزینه ای که مصرف کنندگان 
نس��بت به مصرف آب و برق می پردازن��د، با هزینه 
 تمام ش��ده تولی��د، انتق��ال و توزی��ع آنه��ا فاصله

 بسیاری دارد. 
   طرح ویژه برای مبارزه ب�ا دالالن میادین 
میوه| مجتب��ی فراهانی معاون س��ازمان حمایت 
از مصرف کنندگان تأکید کرد: ب��ا کمک نهادهای 
ذی ربط و با محوریت س��ازمان تعزیرات حکومتی 
کمیته ای برای س��اماندهی میادین می��وه و تره بار 
تشکیل شد. وی افزود: دالالن با ایجاد بازار های کاذب 
منجر به گران شدن میوه می  شوند، بنابراین با حذف 
واس��طه ها کاهش قیمت میوه نیز خواهیم داشت. 
کارشناسان صنعت پاالیش معتقدند خرید بنزین 
یورو 4 در خلیج فارس تقریبا غیرممکن است چرا که 
اغلب پاالیشگاه های منطقه از هند تا حاشیه جنوبی 

خلیج فارس بنزین یورو 4 تولید نمی کنند .

   مدیرعامل بورس انرژی:
 عرضه نفت خام در بورس متوقف شد

   مشاور انجمن صنایع لبنی خبر داد:
 زیان میلیاردی صنایع لبنی در چند روز

   حجم تجارت چمدانی کشور
 20 میلیون دالر شد

   معاون سازمان امور مالیاتی: خرید و 
فروش کد اقتصادی مصداق پولشویی است

مدیرعامل شرکت ملی پخش برکنار شد

   عضو هیأت مدیره مخابرات تهران: 
پتانسیل اینترنت تهران ۳ برابر شد

   اختصاص ۱00 هزار  میلیارد ریال
 برای رونق صنایع کوچک

   مدیرعامل منطقه آزاد انزلی:
 2۷00 خودروی خارجی وارد انزلی شد

   رئیس سازمان ثبت اسناد: 
وصول ۷00 میلیارد تومان طلب بانکی در ۳ ماه

   معاون سازمان بنادر: 
جذب ۱۳00 میلیارد تومان سرمایه در بنادر 

   رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
 الیحه افزایش سرمایه بانک ها در راه مجلس

   قائم مقام وزیر مسکن خبر داد: تشکیل 
کارگروه بررسی هزینه های مسکن مهر

   2 محموله پتروشیمی ایران
 به هند و چین صادر شد

بدون شرح

اتفاق روز

همه اپراتورها را وارد نسل سوم و چهارم می کنیم

به شبکه های اجتماعی اعتماد نکنید
ش�هروند| محمود واعظی وزی��ر ارتباطات در 
مراسم بیست سالگی سیم کارت در ایران گفت: به 
مسئوالن رگوالتوری گفته ام که تمام وقت خود را 
روی مجوز همراه اول برای ورود به نسل های باالتر 
ارتباطی بگذارند به گونه ای که اگر می توانند همین 
 امش��ب به توافق با این اپراتور برس��ند، این کار را

 انجام دهند.
 او ب��ا اش��اره به این ک��ه انحصار رایتل ت��ا پایان 
مرداد ماه به پایان می رس��د گف��ت: تصمیم داریم 
بدون یک روز تأخیر اپراتورهای موجود در کشور را 
در زمینه نسل سوم و چهارم ارتباطی فعال کنیم. 
در مصوبه نسل های باالتر هیچ محدودیتی را برای 
ارتقای خدمات ندیده ایم و اس��تفاده از تکنولوژی 
نس��ل های باالتر را با یک پروان��ه آزاد کردیم. او با 
اشاره به این که رگوالتوری همکار ایرانسل نیست، 
گفت: عقیده من این هس��ت که هر دو اپراتور اول 
و دوم ارتباط��ی باید ب��ا یکدیگر پروان��ه بگیرند و 
لذا ت��الش می کنیم کار به این س��مت پیش رود. 
وی درخصوص ش��بکه های اجتماع��ی و با تأکید 
بر این ک��ه جوانان ما نباید هر موضوع��ی را در این 
شبکه ها به اشتراک بگذارند، گفت: در کشورهای 
دیگر معموال کاربران این شبکه ها مقاالت خود را 
برای اش��تراک در اختیار این شبکه ها می گذارند. 
به شبکه های اجتماعی که خارج از کشور میزبانی 
می شوند نباید اعتماد داشته باشیم و برای رفع نیاز 
خود باید نمونه های آن را در داخل توسعه دهیم. او 
افزود: به کاربران توصیه نمی کنیم تا اطالعات خود 
را در شبکه های اجتماعی و برنامه هایی نظیر وایبر 

و واتس آپ که میزبانی خارجی دارند، قرار دهند. 

حجم آب ورودی به سدها 6 درصد کم شد

آب پرمصرف های شهرستانی هم 
قطع می شود

شهروند| تابستان امس��ال طوالنی تر و داغ تر و 
البته کم باران تر بود. این چندمین سالی است که 
ایران گرفتار خشکسالی اس��ت منابع آبی هر روز 
بیش��تر از دیروز تحلیل می روند ام��ا واقعیت این 
اس��ت که الگوی مصرف همان است که قبال بود و 
فاصله معناداری با استانداردهای بین المللی مصرف 
دارد. در چنین شرایطی هم عجیب نیست که هر 
روز خبری تازه از آب رفتن س��فره های زیرزمینی 
و خالی شدن بیشتر س��دها مخابره شود براساس 
تازه ترین گزارش ها حج��م آب موجود در مخازن 
سدهای کش��ور درحال حاضر 23میلیارد و 740 
میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است حجم آب 
ورودی به سدهای کشور از ابتدای  سال آبی جاری 
)مهرماه 92( تاکنون در مقایسه با دوره مشابه  سال 
آبی گذشته 6 درصد کاهش یافته و به 30 میلیارد 
و 730 میلیون مترمکعب رس��یده اس��ت. میزان 
حجم آب خروجی از س��دهای کشور نیز از ابتداي 
 سال آبي جاري تاکنون، 25میلیارد و 880 میلیون 
متر مکعب گزارش شده، درحالی که آب خروجی از 
سدهای کش��ور در مدت مشابه  سال آبي گذشته، 
به میزان 28میلیارد و 310میلیون مترمکعب بود. 
بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي کشور 
در مقایسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 9 درصد 
کاهش نش��ان مي دهد. این درحالی اس��ت که به 
گفته یعقوب همتی یک مقام مس��ئول در وزارت 
نیرو سفره هاي آب زیرزمیني کشور هم در وضعیت 
مطلوبي ق��رار ندارن��د و در مجم��وع در وضعیت 
قرمز هس��تند. به گفته او در آین��ده نزدیک تعداد 
دش��ت هاي ممنوعه به 353 دشت خواهد رسید، 
ضمن آن که 55 محدوده مطالعاتي فاقد پتانسیل 
توسعه بهره برداري است. همتي اظهار داشت: در 
مجموع 500 میلیارد متر مکعب ذخایر راهبردی 
زیرزمیني شناس��ایي ش��ده بود که 200 میلیارد 
متر مکعب آن آب هاي ش��ور و لب شور زیرزمیني 
در الیه هاي زیری��ن و 300 میلیارد مترمکعب نیز 
منابع آب قابل اس��تفاده اس��ت که طي سال های 
گذش��ته 100 میلی��ارد مترمکع��ب آن مصرف 
شده اس��ت. بیان این منابع محدود که هر روز هم 
درحال محدود تر شدن اس��ت چاره ای نیست جز 
بهبود الگوی مصرف اگر به تشویق هم میسر نبود 
با تنبیه. با همین هدف در شرایطی که قانون اجازه 
جریمه نقدی را نمی دهد وزارت نیرو تصمیم گرفت 
پرمصرف ها را با قطع چندساعته آب جریمه کند که 
البته احتماال بیشتر از جریمه نقدی موثر خواهد 
بود چون قریب به اتفاق پرمصرف باالشهری هایی 
هستند که مشکلی با کمی هزینه بیشتر ندارند. این 
طرح هم برای اولین بار قرار شد در تهران بزرگ اجرا 
شود، اما ظاهرا به زودی دیگر پرمصرف های دیگر 
شهرها هم جریمه خواهند شد. حمید چیت چیان 
وزیرنیرو دیروز اعالم کرد قطع آب پرمصرف ها در 
تمام شهرهای با تنش آبی اجرایی می شود. او افزود: 
هنوز برای اخذ جریمه از مشترکان پرمصرف آب 
مجوزی به وزارت نیرو داده نشده است اما به دنبال 
گرفتن این مجوز هستیم. وزیر نیرو تأکید کرد: با 
وجود کاهش هش��ت درصدی بارش ها نسبت به 
متوسط درازمدت شاهد کاهش 48 درصد حجم 
روان آب ها هس��تیم آنچه تالش م��ا را به نتیجه 
می رساند مدیریت مصرف آب است و در این صورت 
می توانیم با همین منابع مالی پاسخگوی نیاز باشیم 
اما در غیر این صورت هرچه منابع داش��ته باشیم 
کفاف نمی دهد. او ادامه داد: ما از مردم شرمنده ایم 
اما وزارت نیرو ذره ای در انجام مسئولیت های خود 

در تأمین آب کوتاهی نکرده و نمی کند. 

گزارش 2

بررسی آخرین وقایع کابین هواپیما و ناگفته های سقوط ایران ۱40

عکس العمل های خلبان پرواز مرگ؛ قهرمانانه یا متخلفانه؟
   اطالعات مکالمه با برج مراقبت نشان می دهد تغییر جهت، مانع برخورد با ساختمان های مسکونی تهرانسر شد 

عاقبت 21 فروند ایران 140 داخلی سازی شده 

هیچ هواپیمایی برای پرواز نیست!
پ��س از آن که رئیس جمه��وری در نامه به وزیر راه و شهرس��ازی خواس��تار توقف 
پرواز بازمانده های نس��ل ایران 140 در ناوگان هوایی کش��ورمان ش��د، بر آن شدیم 
تا در این مورد از منابع خبری مان بیش��تر بپرس��یم که هواپیمایی سپاهان )ایرالین 
هواپیماس��ازی ایران( چند فروند هواپیمای فعال دارد؟ بررس��ی این موضوع نش��ان 
می دهد هسا یا همان هواپیماس��ازی ایران 12 فروند از ایران 140 ها را ساخته است 
که از این تعداد، تا امروز 2 فروندش س��قوط کرده اند. هسا 2 فروند از این نوع هواپیما 
را هم به ناجا فروخته اس��ت که این دو فروند در امر بارب��ری در این ارگان انتظامی به 
کار گرفته ش��د )یعنی همان کاربرد اصلی این هواپیما(. 3 فروند دیگر هم از س��وی 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری منع پرواز دارند و مجوز پروازی ندارن��د. حال مانده 5 
فرون��د از ایران 140 ها که یک فروند آن برای تعمیر به اوکراین فرس��تاده ش��ده و 4 

فروند دیگر به دلیل نبود قطعه زمین گیر شده است.

حاشیه 
گروه اقتصادی شهروند| س��قوط 9 هواپیمای 
ایران 140 هواپیمایی سپاهان اظهارنظرهای مختلفی 
را درپی داشت و همچون هر حادثه و اتفاقی همه درپی 
یافتن مقصر اتفاق هس��تند. شاید حافظه تاریخی ما 
اجازه یادآوری اتفاقات گذش��ته و حوادث پیش آمده 
را که در بس��یاری از موارد ج��ان هم میهنانمان را هم 
گرفته ندهد اما به شهادت اخبار هر حادثه ای مملو از 
اگرهای مختلف و سهل انگاری هایی است که اگر اتفاق 
نمی افتاد شاید هموطنانمان اکنون در بین ما بودند. 
شاید اگر اینگونه نبود، بابت هر سقوط هواپیما، خارج 
ش��دن قطار از ریل، آتش س��وزی و تصادف خودروها 
و نداش��تن نردبان و تش��ک امداد آتش نشانی نباید 
انگشت حسرت بر دهان می گرفتیم! نکته تلخ ماجرا 
در این اس��ت که کم کم به چنین رویدادهایی عادت 
می کنیم و سیاست گذاران، مجریان و مسئوالن ناظر 
را به ح��ال خود رها می کنیم! دیگر حتی مس��ئوالن 
زحمت عذرخواهی را هم به خود نمی دهند و درنهایت 
خلبان، راننده و یا عامل انسانی را که دیگر زنده نیست 

مقصر اول و آخر می شناس��یم! در این میان هم تمام 
س��هل انگاری های مس��ئوالن نادیده می ماند و همه 
مبرا از هرگونه اشتباه می ش��وند و اندک زمانی بعد از 
خاطرمان می رود که چرا این گونه ش��د؛ تا حادثه ای 
دوباره و تکرار این ماجرا. حاال همان تکرار است و بعد از 
سقوط هواپیمای آنتونوف 140 با 48 مسافر، درحالی 
مسئوالن از ممنوعیت پرواز این هواپیما خبر دادند که 
به گفته احمد مجیدی معاون وزیر راه، دیگر آنتونوفی 
وجود ندارد که بپرد! او گفته که تنها آنتونوف سالم از 
بین رفته و چهار هواپیمای دیگر به دلیل نبود قطعه 

زمین گیر هستند. 
تشکیل ستاد بررسی سقوط هواپیما

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم از بررسی 
س��انحه هوایی روز گذشته در نخس��تین جلسه این 
ستاد خبر داد و گفت: به زودی نتایج بررسی ها و علت 

حادثه به مردم اعالم می ش��ود. وی در پاسخ به ایسنا، 
مبنی بر این که با توجه به ممنوعیت پرواز هواپیماهای 
روسی طی چند سال اخیر چرا هواپیمای ایران 140 
که شبه روسی اس��ت پرواز داشته و منجر به بروز این 
حادثه شده است؟ گفت: نخستین جلسه ستاد بررسی 
سانحه هوایی شرکت هسا در سازمان هواپیمایی کشور 
برگزار می شود که دستور دادیم یک متخصص موتور، 
یک متخصص استاندارد و یک متخصص مراقبت پرواز 

در جلسه این ستاد حضور داشته باشند. 
اشکال فنی موتور

علیرض��ا جهانگیریان رئیس س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری دیگر مس��ئولی بود که در ای��ن خصوص 
صحبت کرد و با اشاره به احتمال وجود یک علت اصلی 
و علل فرعی دیگر در س��انحه سقوط هواپیما، گفت: 
طراحی هواپیما به گونه ای اس��ت که با یک موتور هم 

امکان پرواز یا فرود دارد، از این رو از نظر طراحی قاعدتا 
این هواپیما هم باید می توانس��ته به پرواز ادامه دهد و 
یا فرود بیاید؛ حال باید بررس��ی کنیم که چه شرایط 
خاصی وجود داش��ته که هواپیما با وجود مشکل در 
یک موتور نتوانسته است روی زمین بنشیند. او درباره 
زمان اعالم نتیجه بررسی علل سانحه همزمان نداد و 
بر ایرانی بودن خلبان، تأکید کرد و افزود: خلبان درجه 
استادی داشته و نزدیک به 2000 ساعت هم روی این 
هواپیما سابقه خلبانی داشته است. همچنین هواپیما 
در  س��ال 2008 ساخته شده و صبح هم از اصفهان به 

تهران بدون گزارش هیچ مشکلی پرواز کرده بود. 
رئیس سازمان هواپیمایی کش��وری تصریح کرد: 
هواپیم��ا روزهای گذش��ته هم پرواز داش��ته و تحت 
نظارت بوده اس��ت، البته مدارک و ش��واهد را بررسی 
خواهیم ک��رد و از هیچ کوتاهی گذش��ت نمی کنیم 
اگرچه شواهد نشان می دهد، عملیاتی که روی هواپیما 
انجام ش��ده، طبق ضوابط بوده و اشکال در یک موتور 

نباید منجر به سانحه می شده است. 

طنز »ممنوعیت پرواز«     برای هواپیماهای زمین گیر؛ 

 نقش مسئوالن در سقوط یکشنبه چه بود؟

به گفته برخی فعاالن 
صنعت هوانوردی ، 

خلبان ایزدپناه بهترین و 
انسانی ترین عکس العمل را  

از خود نشان داده است


