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گزارش
شهرداری تهران بعد از  10سال
پروژه باغ كتاب را افتتاح كرد

سراب باغ كتاب

دبير شوراي عالي شهرسازي
در گفتوگو با «شهروند» :باغ كتاب در طرحهاي
اوليه تپههاي عباسآباد نبود

رئیسجمهوری در افتتاحیه نخستین کنفرانس بینالمللی مقابله با گرد و غبار در تهران:

سدسازیهای ترکیه تأثیرات مخربی بر ایران میگذارد
اگر اقدامات دولت نبود14،میلیون نفر از مردم ساکن غرب ایران بهدلیل طوفان نمک ناچار به مهاجرت بودند
اگر رهبران بعضی کشورهای تازه به دوران رسید ه به فکر دیوارکشی افتادهاند ،بدانند این دوران سپری شده است

تصورکندکهمیتواندبااقداماتخود،آیندهمطمئنی
شهروند| تکجملــه «گردوغبار معضلی فرامرزی
برای مردم کشورش رقم بزند .اینجا راهی نداریم جز
اســت» نمایندگانی از  43کشــور جهان را به تهران
یارییکدیگر».
کشاند .صبح دیروز کنفرانسی بینالمللی در تهران آغاز
مذاکرهباعراق،افغانستانوترکمنستان
شــد .برای مقابله با گردوغبار؛ پدیدهای که چند روزی
در حالی که به گفتــه رئیسجمهوری در جمهوری
است با بادهای 120روزه به سیستانوبلوچستان آمده
اســامی ایران در بیش از هفت و نیممیلیون هکتار از
و مدتهاست نامش از خوزســتان و بهخصوص اهواز
بیابانها ،کنترل و عملیات بیابانزدایی انجام شده اما
جدا نشــده اســت .موضوعی که پایش به  22استان
هنوز بیش از 2میلیون هکتار از بیابانهای ما که منشأ
ایران باز شــده و البته اینطور کــه رئیسجمهوری در
گرد و غبار محسوب میشوند« ،خطرناکند» و البته در
افتتاحیه نخســتین «کنفرانس بینالمللی مقابله با
کنار آنها «بسیاری از سرزمینهایی که در کشورهای
گرد و غبار؛ چالشهــا و راهحلهای عملی» اعالم کرد:
همسایه و حاشیه ما قرار دارند» هم ظرفیت ایجاد این
«80درصد منشــأ خارجی دارد» و اگر دنیا دست روی
خطررادارند.
دست بگذارد ،عرصه را برای نفسکشیدن همه آدمها
او با این توضیحات از ادامه مذاکرات با کشــورهای
تنگ خواهد کرد .حسن روحانی صبح دیروز در جمع
تولیدکننــده گــرد و غبار خبــر داد« :مذاکــرات و
نمایندگان وزرا و نمایندگان  43کشور جهان ،ازجمله
گفتوگوهایی با عراق ،افغانســتان و ترکمنستان در
همسایگانی که گرد و غبار راه یافته ،به ایران از اقدامات
ط زیســت صورت گرفته است .با تمامی
ارتباط با محی 
آنها نشأت میگیرد و همچنین با حضور رئیس سازمان
کشورها در سایه گفتوگو ،مذاکره و مفاهمه میتوانیم
حفاظت محیطزیســت ،وزیر امــور خارجه و مقامات
به طرحهای مشترک و نتایج و تفاهماتی برسیم که به
دولتی دیگر ایران گفت« :هر کشــوری فکر کند قادر
نفعکلمنطقهباشدودراینراهبایدهمهاحساسکنیم
است بدون آســیبدیدن به منافع دیگران لطمه بزند،
کهاعضاییکخانوادهایموبرایهمتالشمیکنیم».
گردوغبارپیروزشویم».
داخلی اســت و حدود 2میلیون هکتار از بیابانهای
در خطاست؛ چه عربستان و چه آمریکا ».خطاب او به
او همچنین گفت« :اگر مردم عراق بابت مشــکالت
قویتربودندرمنطقهراکناربگذاریم
ایران میتوانند منشــأ گرد و غبار باشند و گاهی هم
ترکیه بود که بناکرده به ساختن  22سد روی رودهای
زیســتمحیطی در رنج باشــند ،ناچار بــه مهاجرت
اودرادامهسخنانشاشارهایبهقویتربودنمنطقه
هســت اما منشــأ خارجی گرد و غبار ایران با منشأ
دجلهوفرات،افغانستانکهرویهیرمندسدزدهومنبع
میشوند .بر اثر مهاجرت ،شــهرهای نزدیک مرزهای
به جای قوی بودن یک کشور در منطقه کرد« :قبال
داخلی آن قابل قیاس نیست؛ در واقع20درصد گرد
آب تاالبهامون را خشکانده ،عربستان که زمینهای
دو کشور ،ویران شده و به تجارت و روابط مردم آسیب
هم گفتهام که بحث درباره اینکه کدام کشور باید در
و غبار کشورمان داخلی و منشأ 80درصد آن خارجی
کشاورزیاش را رها کرده و غبارش مرزها را در مینوردد
خواهد رسید و ضرر این مهاجرتها ،شامل حال ما هم
منطقهقویترباشد،بایدکنارگذاشتهشود.قویترین
است.
و گروههای تروریستی که در عراق و سوریه زمینها را
خواهد شد .ما باید به فکر دیگران باشیم و بدانیم معضل
کشور در منطقه بودن نباید بهعنوان هدف اول دنبال
روحانی با این مقدمه ،کشورهایی که غبار ایران از
مستعد غبار کردهاند .در کنار رئیسجمهوری ،رئیس
طزیستی،فراملیوفرامنطقهایاست».
محی 
شود،بلکهبایدمنطقهقویترمدنظرماباشد،نهاینکه
آنها نشــأت میگیرد را نام برد« :عراق ،سوریه ،اردن،
ســازمان حفاظت محیطزیســت و معاون دبیرکل
جنگ،اوضاعگردوغباررابدترمیکند
در رقابتهای منطقهای یک کشور بخواهد در برابر
کویت ،عربستان ،پاکستان ،افغانستان و ترکمنستان
سازمان ملل هم برای حاضران ســخنرانی کردند و از
پیش از ســخنان رئیسجمهوری ،معصومه ابتکار،
کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به
جزو کشورهایی هستند که در منطقه ما منشأ گرد
دستاوردهایایراندرمقابلهباگردوغبارواستفادهازاین
معاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان حفاظت از
رخبکشاندوتفرقهوشکافواختالفرابیشترکند».
و غبارند که به داخل ایران سرازیر میشود .گاهی در
تجربیاتبرایمیهمانانگفتند.
محیطزیست،درسخنانیگزارشیازبرنامههاواقدامات
روحانی با بیان این موارد گفت« :ما در منطقه مهم
طول 24ساعت8 ،میلیون مترمکعب خاک با طوفان
الگوییبرایجهان؛امیدبهتکمیلاقدامات
انجامشده در زمینه مقابله با گرد و غبار در داخل و خارج
خاورمیانه و غرب آســیا عضو یک خانواده هستیم و
گرد و غبار جابهجا میشود و این به معنای آثاری است
حسن روحانی که در مدت چهارسال گذشته بارها
کشورداد.
نمیتوانیم از هم فاصله بگیریم .در یک خانواده قوی
که میتواند در زندگی،سالمت ،کشاورزی و باغهای
خود را رئیسجمهوری «دولت محیطزیست» خوانده،
ابتــکار دلیل انتخاب ایــران بهعنــوان میزبان این
است که یک جمع میتواند خوب زندگی کند و نباید
مردمومحیطزیستکشورمانداشتهباشد».
ســخنانش را با امیدواری نسبت به نتایج این همایش
کنفرانس را شرح داد« :ایران که در بخشهای اقتصادی
چنین باشــد که تنها یک فرد در جمع خانواده قوی
با این حال به گفته رئیس دولت تدبیر و امید ،مسأله
بینالمللیآغازکرد؛همایشیکهبهمیزبانیسازمانملل
و اجتماعی از پدیده گرد و غبار آســیب دیده است ،در
بوده و بقیه ضعیف باش��ند .به جای قویترین کشور
گرد و غبار در دهههای گذشته هم در منطقه و ایران
متحد و سازمان حفاظت محیطزیست ایران در سالن
مجامع بینالمللی تالش بسیاری کرده تا سازمان ملل
منطقه شــدن ،باید در پی قویتر شدن منطقه خود
مسبوق به سابقه بوده است؛ هرچند «امروز این پدیده
اجالس سران کشورهای اسالمی افتتاح شد تا به مدت
 4قطعنامه درخصوص گرد و غبار تصویب کند .دلیل
باشیم».
خطرناک نسبت به گذشته چند برابر افزایش یافته»
سه روز به انتقال تجربیات ،یافتن راهکار و آگاهسازی و
اهمیت مسأله گرد و غبار افزایش تعداد و شدت گرد و
رئیسجمهوریادامهداد«:امروزبایدبهفکرمنطقه
ل سال
بهطوری که «اگر در دهههای گذشته در طو 
تفاهمبینجامد.
غبارها در ایران و دنیاســت و باعث شده توجهها به آن
قوی و قویتر باشیم و باید رقابتهای مخرب و نابجا را
 10یا  20روز شاهد این پدیده بودیم ،امروز در برخی
او در حضور مســئوالن و نمایندگان ســازمان ملل
جلب شود .تشدید وقایع گرد و غبار در ایران باعث شده
کنار بگذاریم .شعله جنگها و رقابتهای منطقهای
مناطق ساالنه 100روز و گاهی 130روز با گرد و غبار
متحد ،وزرا و نمایندگان 43کشور و مقامات و مسئوالن
براینمونهاستانهایخوزستانوسیستانوبلوچستان
را خاموش کنیم چرا که شــعله مخرب این جنگها
مواجهایم ».همچنین «اگر دریاچ ه هامون با ظرفیت
داخلی از اقدامات دولتش گفت و حفظ محیطزیست
آسیب بســیاری ببیند اما در عین حال ایران توانسته
نهتنهاسیاستکهطبیعتراهمفراخواهدگرفت».
15میلیارد متر مکعب آب میتوانست بادهای 120
را بــرای ســامت و توســعه جامعــه و جلوگیری از
گامهای موثری بــرای حل این
اوهمچنینگفت«:اگرداعشو
روزه سیســتان و بلوچستان را
مهاجرتهایبیرویهمهمدانست:
پدیده داشته باشد ».او برگزاری
باقیگروههایتروریستیدرعراق
برای مردم مطبوع کند ،امروز با
«برای آنکه بتوانیم با این معضل
رئیس سازمان
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گفت«:لزومتوجهجامعهجهانیبه
خواند که مانند میکروبی مسری
گاهیجهانییافتهاست.درغرب
یازدهم،تصمیمیزیستمحیطی
ایجاد سازگاری و مقاومت در برابر
همه منطقــه را فــرا میگیرد و
و شرق آسیا و شمال آفریقا و در
و اولین مصوبــه در دولت احیای
پدیده گرد و غبار از طریق افزایش
بنابراین «هر قــدرت و ابرقدرتی
بسیاری از مناطق دیگر جهان،
دریاچه ارومیه بود .حتی این دولت
تابآوری جوامع و ترویج نمونههای موفق ،استفاده از
که تصور کند تروریسم میتواند ابزاری برای پیشبرد
مرد ِم بسیاری از این پدیده در رنجند .بیتردید معضل
بهنامدولتمحیطزیست،نامگذاریشد.اگراقدامدولت
فناوریهای پیشرفته برای مدیریت منابع آب و خاک
اهداف منطقهای و جهانیاش باشد ،کامال در اشتباه
گرد و غبار راه چاره دارد که برخی از آنها سلبی و برخی
نبود ،امروز در غرب کشــور نهتنها با طوفان گرد و غبار
رامیطلبد».
است .چرا که تروریســم دامن همه را میگیرد ،مگر
ایجابیاست».
و شن ،بلکه با طوفان ریزگردهای نمک مواجه بودیم و
مهاجرت50میلیوننفربهدلیلگردوغبار
آنکه همه دست به دست هم داده و این معضل بزرگ
یهاموندرایران؛رنجبرایافغانستان
خشک 
حدود 14میلیون نفر از مردم ایران که در اســتانهای
«هائون لیانشو» ســخنران دیگر این کنفرانس بود؛
راازبینببریم».
رئیس دولتهای یازدهــم و دوازدهم با بیان این
غربی کشور زندگی میکنند ،ناچار به مهاجرت بودند».
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد .او در سخنانش بارها
در این مورد روحانی هیچ سیاســتی در منطقه و
موارد و اینکه فعالیتهایی نظیر «احداث سد و بندها
او با بیــان این موارد ،تثبیت دریاچــه ارومیه را یکی از
ازتالشهایایرانبرایجلبمشارکتجامعهجهانیبه
خاورمیانه را جز سیاست برد – برد موفق ندانست و
بدون مطالعه کافی و در نظر نگرفتن آثار آن بر محیط
افتخارات مهم دولت یازدهــم و یک الگویی با اهمیت
موضوع گرد و غبار حمایت کرد و از اقدامات مثبت ایران
گفت«:اگرکسیفکرمیکندتنهامیتواندمنافعخود
زیست برای آینده خطرناک بوده و باید متوقف شود»،
زیستمحیطیبرایمنطقهوجهاندانست.
یاد کرد .مثال با یادکردن از برگزاری نشســت تغییرات
را با ضایع کردن منافع دیگران تأمین کند ،در اشتباه
به اقدامات تازه ترکیه پرداخت؛ ساخت  22سد روی
رئیسجمهوری سپس سوالی پرسید« :چرا در کشور
اقلیمی مراکش درسال گذشته و نقش فعال ایران در آن
است ولو این کشور آمریکا باشد .هر کشوری که تصور
رودهای دجله و فرات که به گفته کارشناسان زندگی
بامعضلدریاچهارومیهمواجهشدیم؟»وخودشاینطور
یاتالشبرایاحیایدریاچهارومیه.
کند میتواند به منافع سایر کشورها صدمه بزند و در
رادرعراقوسوریهمختلخواهدکردوالبتهتبعاتآن
پاسخداد« :درستاستکهتغییردرشرایطآبوهوایی
معاون دبیــرکل ســازمان ملل متحــد در ابتدای
مقابل منافع خود را حفظ کند،
به ایران هم خواهد رسید .روحانی
و کاهش نزوالت آســمانی از عوامل ایجاد این مشکل
سخنانش گفت« :دبیرکل ســازمان ملل از جمهوری
خطاکردهاست».
درحالــی اقدامات بســیاری از
است اما نبود مدیریت صحیح منابع آب ،کشت بیرویه
رئیس جمهوری:
اسالمی ایران به خاطر میزبانی این همایش مهم تشکر
او با بیــان اینکه امروز دوران
کشورهارانقدکردکهنمایندگانی
و افقی و توسعه آن و درنظرنگرفتن حقآبه دریاچهها و
در برابر مشکالت
کردند .همچنین برنامه عمران ملل متحد ()UNDP
دیوارکشــیها در جهان پایان
از آنــان در این اجــاس حضور
تاالبها هم باعث شد دریاچه ارومیه به شرایطی برسد
محیطزیستی
مفتخر است که در هماهنگی برای برگزاری این رویداد
یافته اســت ،ادامــه داد« :اگر
اشتند.
د
که اگر ادامه مییافت تا ســال  95بهطور کامل خشک
همه اعضای یک خانوادهایم
مهمباایرانهمکاریوهماهنگیداشتهاست».
رهبــران بعضی کشــورهای
او در اینباره گفت« :اینکه در
میشد و ما با گرد و غبار و طوفان نمکی مواجه میشدیم
او ســپس با بیان اینکه طوفانهای گــرد و غبار به
تازه بــه دوران رســیده به فکر
ترکیه طرح احداث  22ســد در
کهزندگیرابهطورکاملتهدیدمیکرد».
سازمان ملل باید از تمام
مرزهای سیاسی احترام نمیگذارند ،ادامه داد« :طبق
دیوارکشــی افتادهانــد ،بدانند
جریان اســت ،میتواند تأثیرات
او از اقدامات دیگر دولتش هم گفت« :احیای تاالب
ابزار خود برای حل معضالت
گزارشى درســال  ،٢٠١٥مســأله گرد و غبار تا دهها
این دوران ســپری شده است.
بسیار مخربی بر رودخانه دجله و
هورالعظیم بهعنوان یکی از این قدمها باعث شده بیش
محیطزیستی منطقه
ســال آينده ٥٠ميليون نفر را از خانههایشان خواهد
امروز باید دســت به دست هم
فرات بگذارد و در سایه آن عراق،
از 80درصد ســطح این تاالب را آب فرا بگیرد .در طول
استفاده کند
راند .بیابانزایی طی ۱۰س��ال گذشته باعث مهاجرت
دهیم نه اینکه دست یکدیگر
ایران و بســیاری از کشــورها را
این دولــت همچنین اقداماتی برای دیگــر تاالبها از
در بسیاری از نقاط شده اســت ».به گفته لیانشو ،این
را قطع کنیم .امروز دورانی است
تحتتأثیرقراردهد.پسنمیتوان
جملههامون هم انجام شــد؛ این به آن معنا نیست که
مســأله در ســالهای آینده ۱۷درصد تولید ناخالص
که باید در کنار هم باشــیم ،نه اینکــه از هم فاصله
در برابر آثار مخرب آن بیتفاوت بــود و از اینرو هم
تالشهای ملی ما کافی بوده اما در حد توان و اعتبارات
داخلی جهان را از بین خواهد برد؛ پدیدهای که توانسته
بگیریم ».روحانی با این گفتهها از عربستان و آمریکا
کشورهای منطقه و هم سازمانهای بینالمللی در
خودتوانستهایماقداماتارزشمندیرادرطول4سالبه
بر ســامت و رفاه اقتصادی و اجتماعی انســانها در
درحالی نام برد که نماینده عربستان با وجود دعوت
اینزمینهمسئولیتدارند».
انجامبرسانیمکهایناقدامهاادامهیافتهوتکمیلخواهد
خاورمیانهوسایرنقاطجهانراتحتتأثیرقراربدهد.
بههمایشمحیطزیستیتهراندرآنحضورنداشت:
روحانی ادامه داد« :نمیتوان در برابر آنچه محیط
شد».
در ادامــه معاون دبیرکل ســازمان ملــل متحد با
«باید با احترام به حقوق دیگران ،حقوق ملت خود را
زیست را تخریب میکند ،بیتفاوت بود .احداث سد و
به گفته رئیسجمهوری اگرچه قرار بود که بیش از
اشــاره به افزایش وقوع طوفانهای گــرد و غبار طی
حفظ کنیم نه با تهدید .اگر عربستان و آمریکا چنین
بندهای متعدد در شمال و جنوب افغانستان میتواند
3هزارمیلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه مصرف
یکدهه گذشــته گفت« :در خاورميانه شــدت گرد و
تصوریدارند،اشتباهمیکنند.اینجاحتیازاسراییل
بر خراسان ما و سیســتان و بلوچستان ما اثر بگذارد.
شود و این اعتبار در نظر گرفته شد اما عمال تا پایانسال
غبار رو به افزايش اســت و اين موضوع جلوى كشورها
نام نمیبرم ،چرا که تمامیتش بر مبنای اشتباه ،خطا،
اگر دریاچ ه هامون بهطور کامل خشک شود ،نهتنها
 95حدود2هزارمیلیاردتومانهزینهشدهاست.
را براى رســيدن به اهداف ٢٠٣٠مىگيرد ».براساس
اشغالوتجاوزگریاست».
سیستانوبلوچستانکهافغانستانهمدررنجخواهد
او ادامه داد« :مردم میتوانند نسبت به آینده دریاچه
توضیح او ،اگرچه در ايران بیــش از ٢0درص د مراتع در
رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم بار دیگر تنها
بود».
ارومیه امیدوار باشــند و دولت یازدهم در این راســتا
معرض بيابانزايى هســتند اما با این حال ،این کشور
راه برای زندگی مســالمتآمیز در غرب آسیا و تمام
او سپس با بیان اینکه اگر جلوی طوفانهای شن
اقداماتش را تکمیل خواهد کرد .همچنین نســبت به
تالش بســیاری برای مقابله با آن انجام داده و درعین
جهان را سیاســت برد – برد دانســت؛ سیاستی که
گرفته نشود ،همه مردم کشــورهای منطقه ناچار
هورالعظیم در استان خوزســتان و دریاچههامون در
حال ســازمان ملل هم براى احيای ٣ميليون هكتار از
براساس آن «باید به هم کمک کنیم و کنار یکدیگر
به مهاجرت خواهند شد ،گفت« :کانونهای تمدن
استانسیستانوبلوچستانهماقداماتیبایدانجامشود
زمينهای ایران حمايت كرده تــا جلوی بیابانزایی را
قرار بگیریم ».این سیاست به گفته روحانی در محیط
بشری در منطقه و کشــاورزی ،شهرسازی و زندگی
کهبرایشتالشخواهیمکرد».
بگیرد .هائون لیانشو با اشاره به این موارد احیای دریاچه
زیســت هم باید به کار گرفته شــود« :یعنی دنبال
مردم متوقف شــده و از اینجا رخت برخواهد بست.
20درصدگردوغبارکشورمان
ارومیه را بهعنوان نمونهای از ایــن تالشها مثال زد و
طرحهایی باشیم که در آن هم ایران ،هم ترکیه و هم
این یک مسئولیت انسانی ،بینالمللی و منطقهای در
داخلیومنشأ80درصدآنخارجیاست
گفت« :این نشان میدهد رئیسجمهوری ایران به این
عراق سود ببرند؛ نمیتوان طوری حرکت و رفتار کرد
برابر مردم است .بنابراین نمیتوانیم بدون همکاری با
اینطور که رئیسجمهوری گفت ،با وجود اینکه
پدیدهتوجهکردهاست».
که تنها یک کشور از سرچشمههای آب منتفع شود و
کشورهای همسایه ،منطقه و جهان بر معضل بزرگ
برخی از منشــأ طوفانهای گرد و غبار کشــورمان
عکسpresident.ir:

نیره خادمی| باغ كتاب سرانجام بعد از 10سال
عصر ديروز افتتاح شــد آن هم با چهارسال تاخير.
ســاختمان و فضاي 110هزار متري باغ كتاب حاال
قرار است روزانه ميزبان آدمهاي زيادي براي خريد
كتاب باشد .اين مجموعه با وجود هزينهاي بيش از
200ميليارد تومان هنوز هم امــا و اگرهاي زيادي
دارد .در دســترسنبودن اين نمايشگاه براي همه،
ايجاد مشــكالت ترافيكي در محدودههاي منتهي
به اين مجموعه و نبــود فضاي پاركينگ مهمترين
نقدهايي اســت كه به اين پروژه وارد است ،درحالي
كه به گفته معاون وزير راهوشهرسازي و دبير شوراي
عالي شهرسازي كشــور در طرحهاي اوليه تپههاي
عباسآباد كه مصوب شوراي عالي شهرسازي است،
باغ كتاب وجود نداشته است .ایده اولیه تأسیس باغ
كتاب درسال  84از سوی علیاکبر اشعری ،محمود
احمدینژاد پنجاهوپنجمين شهردار تهران ارایه شد
و شــهردار وقت هم آن را در شوراي دوم مطرح كرد.
ف ســال  1386كلنگ
احمدينژاد كه رفت ،قاليبا 
احداث اين پــروژه را بر زمين زد و تــا زمان افتتاح
حاشيههاي زيادي را هم داشت؛ ازجمله اختالفات
مالي ،تاميننشدن بودجهها و در نهايت كنارهگيري
مدير اجرايي اين طرح .اما شــهردار تهران بارها اين
پروژهها را مايه سرافرازي خود دانسته است ،درحالي
كه منتقدان ميگفتند؛ درصورت افتتاح پروژههاي
بزرگ مقياس اين منطقه ،بزرگراههاي اطراف ديگر
گنجايش خودروها را نخواهد داشت .پيروز حناچي،
دبير شوراي عالي شهرســازي البته ديروز همزمان
با افتتاح اين پروژه به «شــهروند» گفت :باغ كتاب
هر معضلي هم كه ايجاد كنــد ،ديگر كار احداث آن
تمام شده است« :باغ كتاب در طرح جامع تپههاي
عباسآباد كه مصوب شوراي عالي شهرسازي است،
وجود نداشته اســت .در آنجا فقط كتابخانه ملي
پيشبيني شده بود .هدف در طرح اوليه عباسآباد
ساختوســاز كمتر بود ،به اين معني كه چه سطح
تراكم كمتر ،بهتر .در نهايت وقتي طرح اجرا شــد،
موضوعات ديگري در آن ديده شد ».او به سابقه ورود
پروژهباغكتاببهطرحهايعباسآباداشارهكرد«:در
شوراي دوم يعني زمان آقاي احمدينژاد مجموعه
باغ كتاب هم با هدف عرضه كتاب در طو ل سال اضافه
شد ».بعد هم درباره وضعيت ترافيكي آن توضيحاتي
را ارایه كرد« :در جبهه جنوبي باغ كتاب يك ايستگاه
متروي حقاني ،نسبتا نزديك هست .البته در طرح
اوليه تپههــاي عباسآباد هم يــك نوع حملونقل
عمومي داخل شــبكه مثل مونوريل مطرح بود كه
مصلي ،كتابخانه ملي ،فرهنگستان ،باغ كتاب ،تي او
دي ،پل طبيعت ،پارك آب و آتش در جنوب همت
را ميتوانست به هم وصل كند .اگر چنين شبكهاي
وجود داشته باشد ،مشكل حملونقل داخلي همه
اجزاي عباسآباد حل ميشــود .معتقدم؛ تپههاي
عباسآباد اتفاقا يكي از جاهايي اســت که مونوريل
كاربرد خوبي بــراي آن دارد ».يكــي از مهمترين
مشــكالت پروژه باغ كتاب نبود پاركينگ اســت
كه البته به اعتقاد حناچي مشــكلي است كه براي
فرهنگستان و كتابخانه ملي وجود دارد« :پاركينگي
حدفاصل فرهنگستان و كتابخانه ملي به صورت يك
ميدان طراحي شــده اما هنوز اجرا نشده است؛ اين
طرحاگراجراشود،حتمامشكلحلخواهدشد».
اگرمطالعاتترافيكينداشتهباشد
فايدهايندارد
حــدود 54هزار مترمربع از فضــاي  11هكتاري
باغ کتاب تهران ســاختمان نمایشگاهی ،تاالرهای
همایش و اداری اســت و گفته ميشود بقیه فضاي
ســبز به همراه یک دریاچه مصنوعی است .فضای
داخلی آن هم شامل  16سالن نمایشگاهی است كه
هركدام2هزارمترمربعمساحتدارد.محمدحقاني،
عضو كميسيون سالمت شــوراي شهر تهران البته
در گفتوگو با «شهروند» نفس ساخت اين پروژه را
مثبت ارزيابي كرد ،به شرط آنكه مطالعات آن انجام
شده باشد« :شــهرداري تهران بارها ساختمانهاي
بزرگ مقياسي را افتتاح كرده كه در نهايت به علت
رعايتنكردن مالحظات ترافيكي ،زيستمحيطي
يا اجتماعي ترافيكهاي زيــادي را ايجاد كرده كه
نمونه آن مجتمع تجاري كورش در بزرگراه ستاري
است .كار فرهنگي قابل تقدير اســت اما قطعا بايد
پيشبينيهاي آن انجام شــود ».او به دستور مقام
معظمرهبريدربارهتپههايعباسآباداشارهكردكه
براساس آن قرار بود مجموعه فضاي سبز با گرايش
فرهنگي در آنجا ساخته شود« :قطعا اين ساختمان
در جهان بينظير اســت اما اگر مطالعات ترافيكي
نداشته باشد ،ارزشي ندارد ،چون در اين صورت قرار
استبهمشكالتتهراناضافهكند».
«فاصلهباغكتابباشهروندانكمنيست»
مجتبي شاكري ،رئيس كميته فرهنگي شوراي
شــهر تهران هم به «شــهروند» ميگويــد كه اگر
حلقههاي اتصال وصل نشود ،باغ كتاب هم ميشود
شهرآفتابي ديگر« :فاصله باغ كتاب با شهروندان كم
نيست ،آنها بايد چندين برابر هزينه كتاب پول صرف
كنند تا براي بازديد و خريد كتاب به باغ كتاب بروند
يا در آنجا كتاب مطالعه كنند .بايد حتما روشهايي
ارزان و آسان براي دسترسي به كتاب را طراحي كنيم
و به دنبال تحقق آن باشيم ،چون آدمهاي معمولي
نميتوانند اين مسافت را طي كنند .اينكه كسي اين
فاصله مكاني را طي كند ،كتاب بخرد و بخواند ،خيلي
آرماني و غيرمنطقي اســت ».او هم به معضل نبود
پاركينگ براي باغ كتاب اشاره كرد كه ريسك بازديد
ازاينمجموعهرازيادميكند«:چهكسيحاضراست
بدونآنكهپاركينگخودروياوتاميننشدهباشد،به
آنجابرودتاكتاببخواند».
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دانشگاه
دانشگاه آزاد و وزارت علوم
درباره کد رشتههای دانشگاه آزاد توافق کردند

تأیید مشروط  2800کدرشته

وزیر علوم :اتهام سیاسیکاری وزارت علوم
درباره کدرشتهها ،ظلم و بیعدالتی است

شهروند| پنج روز مانده به آخرین مهلت انتخاب
رشــته داوطلبان کارشناسی ارشد دانشــگاه آزاد
اســامی ،اختالفات چند روز گذشته درباره حدود
 2800کدرشته این دانشگاه تا اندازهای سامان یافته
و به نظر میآید در همین یکی دو روز آینده ،تکلیف
تمام رشــتهمحلها مشخص شــود .ماجرای این
اختالف از جایی آغاز شد که وزارت علوم ،تحقیقات
وفناوریدرراستای«کیفیتبخشیبهآموزشعالی»
و «اجرای طرح آمایش» حاضر به تأیید یکسوم از
کدرشتههای دانشگاه آزاد نشد و مسئوالن دانشگاه
آزاد هم بر لزوم تأیید این رشــتهها پافشاری کردند
تا کار به کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس
شــورای اســامی و حکمیت قانونگذاران کشیده
شود؛ جلســهای که عصر یکشنبه با حضور اعضای
کمیسیون آموزش ،وزیر علوم ،سرپرست دانشگاه
آزاد و معاونانشان برگزار شــد و خروجی آن تأیید
مشروطتعدادزیادیازاینکدرشتههابودهاست.
درجلسهکمیسیونچهگذشته؟
اگر چه درباره نتایج جلســه مشترک مسئوالن
وزراتعلوم،مدیراندانشگاهآزادواعضایکمیسیون
آموزش مجلس ،در رســانههای نزدیک به دانشگاه
آزاد و خبرگزاریهای نزدیک به دولت تفاوتهایی
دیده میشــود ،اما کوتاهآمدن وزارت علوم از موارد
مطرحشده در نشست خبری سه روز پیش معاون
آموزشــی و حقوقی این وزارتخانه به همراه رئیس
سازمانسنجشوآموزشکشورقطعیاستوتعداد
زیادیازکدرشتههايموردبحثتأییدخواهندشد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این جلســه با
اشاره به اینکه «دانشگاه آزاد با داشتن سه استادیار
تماموقت برای مقطع کارشناسی ارشد میتواند در
سالتحصیلیجدیدهمدانشجوپذیرشکند»اتهام
سیاسیکاری به وزارت علوم را ظلم دانست« :وزارت
علوم در چارچوب قانون عمــل میکند و موضوع
حذف رشتههای دانشــگاه آزاد اسالمی که گفته
میشود سیاسیکاری است ،اتهام ،ظلم و بیعدالتی
است چرا که از زمان مسئولیت من تاکنون ،وزارت
علوم چهــار تفاهمنامه همکاری با دانشــگاه آزاد
اسالمی داشته و پیش از اين هم قرار بود رشتههای
این دانشــگاه تا آذر  95بررســی و تعیین تکلیف
شود«».محمد فرهادی» از راهحلی سخن گفت که
مشکل نیمی از کدرشتههای تأییدنشده دانشگاه
آزاد را حل خواهد کــرد« :وزارت علوم باز هم برای
دانشگاه آزاد اســامی قانون خاصی در نظر گرفته
و اعالم کرده است که رشتههای کارشناسی ارشد
ایندانشگاهباداشتنسهاستادیارتماموقتمیتواند
درسال تحصیلی جدید هم دانشجو پذیرش کند.
سیاست این است و در جلسهای که با دکتر نوریان
داشتم به ایشــان گفتم که با اینکار مشکل نیمی
از رشتهها حل میشــود .ما به کمیسیون آموزش
مجلس اعتماد داریم و به هــر موضوعی که در این
جلسه بررسی و تصمیمگیری شود ،عمل خواهیم
کرد ».براســاس گفتههای وزیر علوم ،در روزهای
آینده مشکل نیمی از  2800کدرشته حل خواهد
شد و واحدهای مختلف دانشگاه میتوانند در این
رشتهها پذیرش دانشجو داشــته باشند؛ اما پس از
جلسه کمیســیون آموزش ،معاون آموزشی وزیر
علوم در جمع خبرنگاران پارلمانی از تأیید مشروط
و یکســاله برخی از این کدرشتهها سخن گفت:
«وزارت علوم در جلســهای با کمیسیون آموزش
مجلس با دانشــگاه آزاد دربــاره بازگرداندن تعداد
قابل مالحظ های از رشــتههای حذفشده مقطع
کارشناسیارشد این دانشگاه توافق کرد« ».مجتبی
ط تعیینشده در این
شریعتینیاسر» درباره سه شر 
جلسهگفت«:کدرشتهمحلهایمقطعکارشناسی
ارشدی که پیش از این فارغالتحصیل داشته است،
استمرار خواهد یافت ،صدور مجوز تأیید کد رشته
محلهایی که مجوز تحصیل در مقطع دکترا دارند
و همچنین به کد رشته محلهایی که حداقل سه
استادیار داشته باشند ،کمک خواهد شد تا فعالیت
خودراادامهدهند».براساسسخنانمعاونآموزشی
وزارت علوم ،رشتههایی که این شــروط را داشته
باشند باید به تأیید شورای عالی گسترش آموزش
عالی هم برســند و تأیید آنها تنها برای یک ســال
خواهد بود .برخی رسانهها به نقل از شریعتینیاسر،
تعداد این کدرشتهها را  2300مورد اعالم کردند که
چنین عددی با سخنان وزیر علوم مبنی بر احتمال
تأییدنیمیازکدرشتههایموردبحثمتفاوتاست.
درجلسهکمیسیونبهمصادیقپرداختهشد
در اینبــاره ســخنگوی کمیســیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی از بحث حاضران
جلسه درباره کلیات مورد اختالف سخن میگوید.
توگو با «شــهروند»
«میرحمایت میرزاده» در گف 
توضیح میدهد« :در این جلســه هیــچ عددی از
کدرشتههای تأییدشده یا کدرشتههایی که تأیید
خواهند شــد ،اعالم نشــد .مصادیقی برای تأیید
رشتهمحلها مشخص شد که همان سه شرط اعالم
شدهاست».
داوطلبان منتظر بمانند
در روزهای گذشته معاون آموزشی دانشگاه آزاد
اسالمی ،معاون آموزشی وزیر علوم و تعداد دیگری
از مقامات تأثیرگذار در تعیین وضع این کدرشتهها
از داوطلبان خواستند که در انتخاب رشتهمحلها
عجله نکننــد و منتظر تصمیمــات نهایی بمانند؛
درخواستی که به نظر میآید همچنان پابرجاست
چرا که تکلیف تعداد زیادی از این رشــتههای مورد
بحثهنوزمشخصنیستولیباتوافقصورتگرفته
در روزها و ساعات آینده احتماال در بیانیهای از طرف
سازمان ســنجش آموزش کشور تکلیف نهایی این
رشتهمحلهامشخصخواهدشد.

