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

سراب باغ كتاب
   دبير شوراي عالي شهرسازي 

در گفت وگو با »شهروند«: باغ كتاب در طرح هاي 
اوليه تپه هاي عباس آباد نبود

نيره خادمی| باغ كتاب سرانجام بعد از 10 سال 
عصر ديروز افتتاح شــد آن هم با چهار سال تاخير. 
ســاختمان و فضاي 110 هزار متري باغ كتاب حاال 
قرار است روزانه ميزبان آدم هاي زيادي براي خريد 
كتاب باشد. اين مجموعه با وجود هزينه اي بيش از 
200ميليارد تومان هنوز هم امــا و اگرهاي زيادي 
دارد. در دســترس نبودن اين نمايشگاه براي همه، 
ايجاد مشــكالت ترافيكي در محدوده هاي منتهي 
به اين مجموعه و نبــود فضاي پاركينگ مهمترين 
نقدهايي اســت كه به اين پروژه وارد است، درحالي 
كه به گفته معاون وزير راه وشهرسازي و دبير شوراي 
عالي شهرسازي كشــور در طرح هاي اوليه تپه هاي 
عباس آباد كه مصوب شوراي عالي شهرسازي است، 
باغ كتاب وجود نداشته است. ايده اوليه تأسيس باغ 
كتاب در سال 84 از سوی علی اكبر اشعری، محمود 
احمدی نژاد پنجاه وپنجمين شهردار تهران ارايه شد 
و شــهردار وقت هم آن را در شوراي دوم مطرح كرد. 
احمدي نژاد كه رفت، قاليباف  ســال 1386 كلنگ 
احداث اين پــروژه را بر زمين زد و تــا زمان افتتاح 
حاشيه هاي زيادي را هم داشت؛ ازجمله اختالفات 
مالي، تامين نشدن بودجه ها و در نهايت كناره گيري 
مدير اجرايي اين طرح. اما شــهردار تهران بارها اين 
پروژه ها را مايه سرافرازي خود دانسته است، درحالي 
كه منتقدان مي گفتند؛ درصورت افتتاح پروژه هاي 
بزرگ مقياس اين منطقه، بزرگراه هاي 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 تپه هاي 
عباس آباد كه مصوب شوراي عالي شهرسازي است، 
وجود نداشته اســت. در آن جا فقط كتابخانه ملي 
پيش بيني شده بود. هدف در طرح اوليه عباس آباد 
ساخت وســاز 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 
پروژه باغ كتاب به طرح هاي عباس آباد اشاره كرد: »در 
شوراي دوم يعني زمان آقاي احمدي نژاد مجموعه 
باغ كتاب هم با هدف عرضه كتاب در طول  سال اضافه 
شد.« بعد هم درباره وضعيت ترافيكي آن توضيحاتي 
را ارايه كرد: »در جبهه جنوبي باغ كتاب يك ايستگاه 
متروي حقاني، نسبتا نزديك هست. البته در طرح 
اوليه تپه هــاي عباس آباد هم يــك نوع حمل ونقل 
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 مي توانست به هم وصل كند. اگر چنين شبكه اي 
وجود داشته باشد، مشكل حمل ونقل داخلي همه 
اجزاي عباس آباد حل مي شــود. معتقدم؛ تپه هاي 
عباس آباد اتفاقا يكي از جاهايي اســت كه 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 

طرح اگر اجرا شود، حتما مشكل حل خواهد شد.«
 اگر مطالعات ترافيكي نداشته باشد 

فايده اي ندارد
حــدود 54 هزار مترمربع از فضــاي 11 هكتاري 
باغ كتاب تهران ســاختمان نمايشگاهی، تاالرهای 
همايش و اداری اســت و گفته مي شود بقيه فضاي 
ســبز به همراه يك درياچه مصنوعی است. فضای 
داخلی آن هم شامل 16 سالن نمايشگاهی است كه 
هركدام 2هزار مترمربع مساحت دارد. محمد حقاني، 
عضو كميسيون سالمت شــوراي شهر تهران البته 
در گفت وگو با »شهروند« نفس ساخت اين پروژه را 
مثبت ارزيابي كرد، به شرط آنكه مطالعات آن انجام 
شده باشد: »شــهرداري تهران بارها ساختمان هاي 
بزرگ مقياسي را افتتاح كرده كه در نهايت به علت 
رعايت نكردن مالحظات ترافيكي، زيست محيطي 
يا اجتماعي ترافيك هاي زيــادي را ايجاد كرده كه 
نمونه آن مجتمع تجاري كورش در بزرگراه ستاري 
است. كار فرهنگي قابل تقدير اســت اما قطعا بايد 
پيش بيني هاي آن انجام شــود.« او به دستور مقام 
معظم رهبري درباره تپه هاي عباس آباد اشاره كرد كه 
براساس آن قرار بود مجموعه فضاي سبز با گرايش 
فرهنگي در آن جا ساخته شود: »قطعا اين ساختمان 
در جهان بي نظير اســت اما اگر مطالعات ترافيكي 
نداشته باشد، ارزشي ندارد، چون در اين صورت قرار 

است به مشكالت تهران اضافه كند.«
»فاصله باغ كتاب با شهروندان كم نيست«

مجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شوراي 
شــهر تهران هم به »شــهروند« مي گويــد كه اگر 
حلقه هاي اتصال وصل نشود، باغ كتاب هم مي شود 
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 آن جا كتاب مطالعه كنند. بايد حتما روش هايي 
ارزان و آسان براي دسترسي به كتاب را طراحي كنيم 
و به دنبال تحقق آن باشيم، چون آدم هاي معمولي 
نمي توانند 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 
از اين مجموعه را زياد مي كند: »چه كسي حاضر است 
بدون آنكه پاركينگ خودروي او تامين نشده باشد، به 

آن جا برود تا كتاب بخواند.« 

رئيس جمهوری در افتتاحيه نخستين كنفرانس بين المللی مقابله با گرد و غبار در تهران:

سدسازی های تركیه تأثیرات مخربی بر ایران می گذارد

شهروند| تك جملــه »گردوغبار معضلی فرامرزی 
اســت« نمايندگانی از 43 كشــور جهان را به تهران 
كشاند. صبح ديروز كنفرانسی بين المللی در تهران آغاز 
شــد. برای مقابله با گردوغبار؛ پديده ای كه چند روزی 
است با بادهای 120روزه به سيستان وبلوچستان آمده 
و مدت هاست نامش از خوزســتان و به خصوص اهواز 
جدا نشــده اســت. موضوعی كه پايش به 22 استان 
ايران باز شــده و البته اينطور كــه رئيس جمهوری در 
افتتاحيه نخســتين »كنفرانس بين المللی مقابله با 
گرد و غبار؛ چالش هــا و راه حل های عملی« اعالم كرد: 
»80 درصد منشــأ خارجی دارد« و اگر دنيا دست روی 
دست بگذارد، عرصه را برای نفس كشيدن همه آدم ها 
تنگ خواهد كرد. حسن روحانی صبح ديروز در جمع 
نمايندگان وزرا و نمايندگان 43 كشور جهان، ازجمله 
همسايگانی كه گرد و غبار راه يافته، به ايران از اقدامات 
آنها نشأت می گيرد و همچنين با حضور رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيســت، وزير امــور خارجه و مقامات 
دولتی ديگر ايران گفت: »هر كشــوری فكر كند قادر 
است بدون آســيب ديدن به منافع ديگران لطمه بزند، 
در خطاست؛ چه عربستان و چه آمريكا.« خطاب او به 
تركيه بود كه بناكرده به ساختن 22 سد روی رودهای 
دجله و فرات، افغانستان كه روی هيرمند سد زده و منبع 
آب تاالب  هامون را خشكانده، عربستان كه زمين های 
كشاورزی اش را رها كرده و غبارش مرزها را در می نوردد 
و گروه های تروريستی كه در عراق و سوريه زمين ها را 
مستعد غبار كرده اند. در كنار رئيس جمهوری، رئيس 
ســازمان حفاظت محيط زيســت و معاون دبيركل 
سازمان ملل هم برای حاضران ســخنرانی كردند و از 
دستاوردهای ايران در مقابله با گردوغبار و استفاده از اين 

تجربيات برای ميهمانان گفتند.
الگويی برای جهان؛ اميد به تكميل اقدامات

حسن روحانی كه در مدت چهار سال گذشته بارها 
خود را رئيس جمهوری »دولت محيط زيست« خوانده، 
ســخنانش را با اميدواری نسبت به نتايج اين همايش 
بين المللی آغاز كرد؛ همايشی كه به ميزبانی سازمان ملل 
متحد و سازمان حفاظت محيط زيست ايران در سالن 
اجالس سران كشورهای اسالمی افتتاح شد تا به مدت 
سه روز به انتقال تجربيات، يافتن راهكار و آگاه سازی و 

تفاهم بينجامد.
او در حضور مســئوالن و نمايندگان ســازمان ملل 
متحد، وزرا و نمايندگان 43 كشور و مقامات و مسئوالن 
داخلی از اقدامات دولتش گفت و حفظ محيط زيست 
را بــرای ســالمت و توســعه جامعــه و جلوگيری از 

مهاجرت های بی رويه مهم دانست: 
»برای آن كه بتوانيم با اين معضل 
به خوبی مواجه شويم و خطرات 
و تهديدات آن را مهــار كنيم، به 
برنامه ريــزی، ســرمايه گذاری و 
همكاری های گسترده منطقه ای 

و بين المللی نيازمنديم.«
روحانی با معرفی محيط زيست 
به عنوان يكی از اولويت های دولت 
يازدهم گفت: »اولين تصميم دولت 
يازدهم، تصميمی زيست محيطی 
و اولين مصوبــه در دولت احيای 
درياچه اروميه بود. حتی اين دولت 

به نام دولت محيط زيست، نامگذاری شد. اگر اقدام دولت 
نبود، امروز در غرب كشــور نه تنها با طوفان گرد و غبار 
و شن، بلكه با طوفان ريزگردهای نمك مواجه بوديم و 
حدود 14 ميليون نفر از مردم ايران كه در اســتان های 
غربی كشور زندگی می كنند، ناچار به مهاجرت بودند.« 
او با بيــان اين موارد، تثبيت درياچــه اروميه را يكی از 
افتخارات مهم دولت يازدهــم و يك الگويی با اهميت 

زيست محيطی برای منطقه و جهان دانست. 
رئيس  جمهوری سپس سوالی پرسيد: »چرا در كشور 
با معضل درياچه اروميه مواجه شديم؟« و خودش اينطور 
پاسخ داد:   »درست است كه تغيير در شرايط آب و هوايی 
و كاهش نزوالت آســمانی از عوامل ايجاد اين مشكل 
است اما نبود مديريت صحيح منابع آب، كشت بی رويه 
و افقی و توسعه آن و درنظرنگرفتن حق آبه درياچه ها و 
تاالب ها هم باعث شد درياچه اروميه به شرايطی برسد 
كه اگر ادامه می يافت تا  ســال 95 به طور كامل خشك 
می شد و ما با گرد و غبار و طوفان نمكی مواجه می شديم 

كه زندگی را به طور كامل تهديد می كرد.« 
او از اقدامات ديگر دولتش هم گفت: »احيای تاالب 
هورالعظيم به عنوان يكی از اين قدم ها باعث شده بيش 
از 80 درصد ســطح اين تاالب را آب فرا بگيرد. در طول 
اين دولــت همچنين اقداماتی برای ديگــر تاالب ها از 
جمله  هامون هم انجام شــد؛ اين به آن معنا نيست كه 
تالش های ملی ما كافی بوده اما در حد توان و اعتبارات 
خود توانسته ايم اقدامات ارزشمندی را در طول 4 سال به 
انجام برسانيم كه اين اقدام ها ادامه يافته و تكميل خواهد 

شد.«
به گفته رئيس جمهوری اگرچه قرار بود كه بيش از 
3 هزار ميليارد تومان برای احيای درياچه اروميه مصرف 
شود و اين اعتبار در نظر گرفته شد اما عمال تا پايان  سال 

95 حدود 2 هزار ميليارد تومان هزينه شده است.
او ادامه داد: »مردم می توانند نسبت به آينده درياچه 
اروميه اميدوار باشــند و دولت يازدهم در اين راســتا 
اقداماتش را تكميل خواهد كرد. همچنين نســبت به 
هورالعظيم در استان خوزســتان و درياچه  هامون در 
استان سيستان وبلوچستان هم اقداماتی بايد انجام شود 

كه برايش تالش خواهيم كرد.«
 20 درصد گرد و غبار كشورمان 

داخلی و منشأ 80 درصد آن خارجی است
اين طور كه رئيس جمهوری گفت، با وجود اين كه 
برخی از منشــأ طوفان های گرد و غبار كشــورمان 

داخلی اســت و حدود 2 ميليون هكتار از بيابان های 
ايران می توانند منشــأ گرد و غبار باشند و گاهی هم 
هســت اما منشــأ خارجی گرد و غبار ايران با منشأ 
داخلی آن قابل قياس نيست؛ در واقع20 درصد گرد 
و غبار كشورمان داخلی و منشأ 80 درصد آن خارجی 

است.
روحانی با اين مقدمه، كشورهايی كه غبار ايران از 
آنها نشــأت می گيرد را نام برد: »عراق، سوريه، اردن، 
كويت، عربستان، پاكستان، افغانستان و تركمنستان 
جزو كشورهايی هستند كه در منطقه ما منشأ گرد 
و غبارند كه به داخل ايران سرازير می شود. گاهی در 
طول 24ساعت، 8 ميليون مترمكعب خاك با طوفان 
گرد و غبار جابه جا می شود و اين به معنای آثاری است 
كه می تواند در زندگی،  سالمت، كشاورزی و باغ های 

مردم و محيط زيست كشورمان داشته باشد.«
با اين حال به گفته رئيس دولت تدبير و اميد، مسأله 
گرد و غبار در دهه های گذشته هم در منطقه و ايران 
مسبوق به سابقه بوده است؛ هرچند »امروز اين پديده 
خطرناك نسبت به گذشته چند برابر افزايش يافته« 
به طوری كه »اگر در دهه های گذشته در طول  سال 
10 يا 20 روز شاهد اين پديده بوديم، امروز در برخی 
مناطق ساالنه 100 روز و گاهی 130 روز با گرد و غبار 
مواجه ايم.« همچنين »اگر درياچه  هامون با ظرفيت 
15 ميليارد متر مكعب آب می توانست بادهای 120 
روزه سيســتان و بلوچستان را 
برای مردم مطبوع كند، امروز با 
خشك شدن اين درياچه معضل 

بزرگی برای مردم شده است.«
 او اينها را گفت و سپس با طرح 
اين سوال كه »راه چاره چيست؟« 
چنين پاســخ داد: »امروز گرد و 
غبار مانند بســياری از مسائل 
زيست محيطی از حد مسائل ملی 
فراتر رفته و جنبــه منطقه ای و 
گاهی جهانی يافته است. در غرب 
و شرق آسيا و شمال آفريقا و در 
بسياری از مناطق ديگر جهان، 
مردِم بسياری از اين پديده در رنجند. بی ترديد معضل 
گرد و غبار راه چاره دارد كه برخی از آنها سلبی و برخی 

ايجابی است.«
خشكی  هامون در ايران؛ رنج برای افغانستان

رئيس دولت های يازدهــم و دوازدهم با بيان اين 
موارد و اين كه فعاليت هايی نظير »احداث سد و بندها 
بدون مطالعه كافی و در نظر نگرفتن آثار آن بر محيط 
 زيست برای آينده خطرناك بوده و بايد متوقف شود«، 
به اقدامات تازه تركيه پرداخت؛ ساخت 22 سد روی 
رودهای دجله و فرات كه به گفته كارشناسان زندگی 
را در عراق و سوريه مختل خواهد كرد و البته تبعات آن 

به ايران هم خواهد رسيد. روحانی 
درحالــی اقدامات بســياری از 
كشورها را نقد كرد كه نمايندگانی 
از آنــان در اين اجــالس حضور 

داشتند. 
او در اين باره گفت: »اين كه در 
تركيه طرح احداث 22 ســد در 
جريان اســت، می تواند تأثيرات 
بسيار مخربی بر رودخانه دجله و 
فرات بگذارد و در سايه آن عراق، 
ايران و بســياری از كشــورها را 
تحت تأثير قرار دهد. پس نمی توان 

در برابر آثار مخرب آن بی تفاوت بــود و از اين رو هم 
كشورهای منطقه و هم سازمان های بين المللی در 

اين زمينه مسئوليت دارند.«
روحانی ادامه داد:  »نمی توان در برابر آنچه محيط  
زيست را تخريب می كند، بی  تفاوت بود. احداث سد و 
بندهای متعدد در شمال و جنوب افغانستان می تواند 
بر خراسان ما و سيســتان و بلوچستان ما اثر بگذارد. 
اگر درياچه  هامون به طور كامل خشك شود، نه تنها 
سيستان و بلوچستان كه افغانستان هم در رنج خواهد 

بود.«
او سپس با بيان اين كه اگر جلوی طوفان های شن 
گرفته نشود، همه مردم كشــورهای منطقه ناچار 
به مهاجرت خواهند شد، گفت:   »كانون های تمدن 
بشری در منطقه و كشــاورزی، شهرسازی و زندگی 
مردم متوقف شــده و از اين جا رخت برخواهد بست. 
اين يك مسئوليت انسانی، بين المللی و منطقه ای در 
برابر مردم است. بنابراين نمی توانيم بدون همكاری با 
كشورهای همسايه، منطقه و جهان بر معضل بزرگ 

گرد و غبار پيروز شويم.«
قوی تر بودن در منطقه را كنار بگذاريم

او در ادامه سخنانش اشاره ای به قوی تر بودن منطقه 
به جای قوی بودن يك كشور در منطقه كرد: »قبال 
هم گفته ام كه بحث درباره اين كه كدام كشور بايد در 
منطقه قوی تر باشد، بايد كنار گذاشته شود. قوی ترين 
كشور در منطقه بودن نبايد به عنوان هدف اول دنبال 
شود، بلكه بايد منطقه قوی تر مدنظر ما باشد، نه اين كه 
در رقابت های منطقه ای يك كشور بخواهد در برابر 
كشورهای ديگر منطقه قد علم كند و قدرت خود را به 

رخ بكشاند و تفرقه و شكاف و اختالف را بيشتر كند.«
 روحانی با بيان اين موارد گفت: »ما در منطقه مهم 
خاورميانه و غرب آســيا عضو يك خانواده هستيم و 
نمی توانيم از هم فاصله بگيريم. در يك خانواده قوی 
است كه يك جمع می تواند خوب زندگی كند و نبايد 
چنين باشــد كه تنها يك فرد در جمع خانواده قوی 
بوده و بقيه ضعيف باشــند. به جای قوی ترين كشور 
منطقه شــدن، بايد در پی قوی تر شدن منطقه خود 

باشيم.«
رئيس جمهوری ادامه داد: »امروز بايد به فكر منطقه 
قوی و قوی تر باشيم و بايد رقابت های مخرب و نابجا را 
كنار بگذاريم. شعله جنگ ها و رقابت های منطقه ای 
را خاموش كنيم چرا كه شــعله مخرب اين جنگ ها 

نه تنها سياست كه طبيعت را هم فراخواهد گرفت.«
او همچنين گفت: »اگر داعش و 
باقی گروه های تروريستی در عراق 
و سوريه به تخريب ساختمان ها، 
مزارع و كشتن انسان های بی گناه 
می پردازند؛ همان كشاورزی آباد 
منطقه به بيابانی تبديل خواهد 
شــد كه فردا روز از گرد و غبار آن 

مردم منطقه رنج خواهند برد.«
رئيس دولــت تدبيــر و اميد 
تروريســم را معضلی در منطقه 
خواند كه مانند ميكروبی مسری 
همه منطقــه را فــرا می گيرد و 
بنابراين »هر قــدرت و ابرقدرتی 

كه تصور كند تروريسم می تواند ابزاری برای پيشبرد 
اهداف منطقه ای و جهانی اش باشد، كامال در اشتباه 
است. چرا كه تروريســم دامن همه را می گيرد، مگر 
آن كه همه دست به دست هم داده و اين معضل بزرگ 

را از بين ببريم.«
در اين مورد روحانی هيچ سياســتی در منطقه و 
خاورميانه را جز سياست برد – برد موفق ندانست و 
گفت: »اگر كسی فكر می كند تنها می تواند منافع خود 
را با ضايع كردن منافع ديگران تأمين كند، در اشتباه 
است ولو اين كشور آمريكا باشد. هر كشوری كه تصور 
كند می تواند به منافع ساير كشورها صدمه بزند و در 
مقابل منافع خود را حفظ كند، 

خطا كرده است.«
 او با بيــان اين كه امروز دوران 
ديواركشــی ها در جهان پايان 
يافته اســت، ادامــه داد: »اگر 
بعضی كشــورهای  رهبــران 
تازه بــه دوران رســيده  به فكر 
ديواركشــی افتاده انــد، بدانند 
اين دوران ســپری شده است. 
امروز بايد دســت به دست هم 
دهيم نه اين كه دست يكديگر 
را قطع كنيم. امروز دورانی است 
كه بايد در كنار هم باشــيم، نه اين كــه از هم فاصله 
بگيريم.« روحانی با اين گفته ها از عربستان و آمريكا 
درحالی نام برد كه نماينده عربستان با وجود دعوت 
به همايش محيط زيستی تهران در آن حضور نداشت: 
»بايد با احترام به حقوق ديگران، حقوق ملت خود را 
حفظ كنيم نه با تهديد. اگر عربستان و آمريكا چنين 
تصوری دارند، اشتباه می كنند. اين جا حتی از اسراييل 
نام نمی برم، چرا كه تماميتش بر مبنای اشتباه، خطا، 

اشغال و تجاوزگری است.«
رئيس دولت های يازدهم و دوازدهم بار ديگر تنها 
راه برای زندگی مســالمت آميز در غرب آسيا و تمام 
جهان را سياســت برد – برد دانســت؛ سياستی كه 
براساس آن »بايد به هم كمك كنيم و كنار يكديگر 
قرار بگيريم.« اين سياست به گفته روحانی در محيط 
 زيســت هم بايد به كار گرفته شــود: »يعنی دنبال 
طرح هايی باشيم كه در آن هم ايران، هم تركيه و هم 
عراق سود ببرند؛ نمی توان طوری حركت و رفتار كرد 
كه تنها يك كشور از سرچشمه های آب منتفع شود و 

تصور كند كه می تواند با اقدامات خود، آينده مطمئنی 
برای مردم كشورش رقم بزند. اين جا راهی نداريم جز 

ياری يكديگر.«
مذاكره با عراق، افغانستان و تركمنستان

در حالی كه به گفتــه رئيس جمهوری در جمهوری 
اســالمی ايران در بيش از هفت و نيم ميليون هكتار از 
بيابان ها، كنترل و عمليات بيابان زدايی انجام شده اما 
هنوز بيش از 2 ميليون هكتار از بيابان های ما كه منشأ 
گرد و غبار محسوب می شوند، »خطرناكند« و البته در 
كنار آنها »بسياری از سرزمين هايی كه در كشورهای 
همسايه و حاشيه ما قرار دارند« هم ظرفيت ايجاد اين 

خطر را دارند. 
او  با اين توضيحات از ادامه مذاكرات با كشــورهای 
توليد كننــده گــرد و غبار خبــر داد: »مذاكــرات و 
گفت وگوهايی با عراق، افغانســتان و تركمنستان در 
ارتباط با محيط  زيســت صورت گرفته است. با تمامی 
كشورها در سايه گفت وگو، مذاكره و مفاهمه می توانيم 
به طرح های مشترك و نتايج و تفاهماتی برسيم كه به 
نفع كل منطقه باشد و در اين راه بايد همه احساس كنيم 

كه اعضای يك خانواده ايم و برای هم تالش می كنيم.«
او همچنين گفت: »اگر مردم عراق بابت مشــكالت 
زيســت محيطی در رنج باشــند، ناچار بــه مهاجرت 
می شوند. بر اثر مهاجرت، شــهرهای نزديك مرزهای 
دو كشور، ويران شده و به تجارت و روابط مردم آسيب 
خواهد رسيد و ضرر اين مهاجرت ها، شامل حال ما هم 
خواهد شد. ما بايد به فكر ديگران باشيم و بدانيم معضل 

محيط  زيستی، فراملی و فرامنطقه ای است.«
جنگ، اوضاع گرد و غبار را بدتر می كند

پيش از ســخنان رئيس جمهوری، معصومه ابتكار، 
معاون رئيس جمهوری و رئيس ســازمان حفاظت از 
محيط زيست، در سخنانی گزارشی از برنامه ها و اقدامات 
انجام شده در زمينه مقابله با گرد و غبار در داخل و خارج 

كشور داد.
ابتــكار دليل انتخاب ايــران به عنــوان ميزبان اين 
كنفرانس را شرح داد: »ايران كه در بخش های اقتصادی 
و اجتماعی از پديده گرد و غبار آســيب ديده است، در 
مجامع بين المللی تالش بسياری كرده تا سازمان ملل 
4 قطعنامه درخصوص گرد و غبار تصويب كند. دليل 
اهميت مسأله گرد و غبار افزايش تعداد و شدت گرد و 
غبارها در ايران و دنياســت و باعث شده توجه ها به آن 
جلب شود. تشديد وقايع گرد و غبار در ايران باعث شده 
برای نمونه استان های خوزستان و سيستان وبلوچستان 
آسيب بســياری ببيند اما در عين حال ايران توانسته 
گام های موثری بــرای حل اين 
پديده داشته باشد.« او برگزاری 
اين كنفرانس و جمع شــدن اين 
تعــداد از وزرا و نماينــدگان از 
كشــورهای مختلــف را فرصت 
مناســبی برای ارايه نظــرات و 
پيداكردن راه حلی مناسب برای 

مقابله با گرد و غبار دانست. 
ابتكار با بيان اين كه مناقشات و 
جنگ ها اوضاع را وخيم تر می كند، 
گفت: »لزوم توجه جامعه جهانی به 
ايجاد سازگاری و مقاومت در برابر 
پديده گرد و غبار از طريق افزايش 
تاب آوری جوامع و ترويج نمونه های موفق، استفاده از 
فناوری های پيشرفته برای مديريت منابع آب و خاك 

را می طلبد.«
مهاجرت 50 ميليون نفر به دليل گرد و غبار

»هائون ليانشو« ســخنران ديگر اين كنفرانس بود؛ 
معاون دبيركل سازمان ملل متحد. او در سخنانش بارها 
از تالش های ايران برای جلب مشاركت جامعه جهانی به 
موضوع گرد و غبار حمايت كرد و از اقدامات مثبت ايران 
ياد كرد. مثال با يادكردن از برگزاری نشســت تغييرات 
اقليمی مراكش در سال گذشته و نقش فعال ايران در آن 

يا تالش برای احيای درياچه اروميه.
معاون دبيــركل ســازمان ملل متحــد در ابتدای 
سخنانش گفت:  »دبيركل ســازمان ملل از جمهوری 
اسالمی ايران به خاطر ميزبانی اين همايش مهم تشكر 
 )UNDP( كردند. همچنين برنامه عمران ملل متحد
مفتخر است كه در هماهنگی برای برگزاری اين رويداد 

مهم با ايران همكاری و هماهنگی داشته است.«
او ســپس با بيان اين كه طوفان های گــرد و غبار به 
مرزهای سياسی احترام نمی گذارند، ادامه داد: »طبق 
گزارشی در ســال 2015، مســأله گرد و غبار تا ده ها  
ســال آينده 50ميليون نفر را از خانه هايشان خواهد 
راند. بيابان زايی طی 10 ســال گذشته باعث مهاجرت 
در بسياری از نقاط شده اســت.« به گفته ليانشو، اين 
مســأله در ســال های آينده 1۷ درصد توليد ناخالص 
داخلی جهان را از بين خواهد برد؛ پديده ای كه توانسته 
بر ســالمت و رفاه اقتصادی و اجتماعی انســان ها در 

خاورميانه و ساير نقاط جهان را تحت تأثير قرار بدهد.
در ادامــه معاون دبيركل ســازمان ملــل متحد با 
اشــاره به افزايش وقوع طوفان های گــرد و غبار طی 
يك دهه گذشــته گفت: »در خاورميانه شــدت گرد و 
غبار رو به افزايش اســت و اين موضوع جلوی كشورها 
را برای رســيدن به اهداف2030 می گيرد.« براساس 
توضيح او، اگرچه در ايران بيــش از 20درصد  مراتع در 
معرض بيابان زايی هســتند اما با اين حال، اين كشور 
تالش بســياری برای مقابله با آن انجام داده و درعين 
حال ســازمان ملل هم برای احيای 3ميليون هكتار از 
زمين های ايران حمايت كرده تــا جلوی بيابان زايی را 
بگيرد. هائون ليانشو با اشاره به اين موارد احيای درياچه 
اروميه را به عنوان نمونه ای از ايــن تالش ها مثال زد و 
گفت: »اين نشان می دهد رئيس جمهوری ايران به اين 

پديده توجه كرده است.«

گزارش

  اگر اقدامات دولت نبود،14 ميليون نفر از مردم ساكن غرب ايران به دليل طوفان نمک ناچار به مهاجرت بودند
  اگر رهبران بعضی كشورهای تازه به دوران رسيده  به فكر ديواركشی افتاده اند، بدانند اين دوران سپری شده است

دانشگاه

 دانشگاه آزاد و وزارت علوم 
درباره كد رشته های دانشگاه آزاد توافق كردند

تأیید مشروط 2800 كدرشته
  وزير علوم: اتهام سياسی كاری وزارت علوم 

درباره كدرشته ها، ظلم و بی عدالتی است
شهروند| پنج روز مانده به آخرين مهلت انتخاب 
رشــته داوطلبان كارشناسی ارشد دانشــگاه آزاد 
اســالمی، اختالفات چند روز گذشته درباره حدود 
2800 كدرشته اين دانشگاه تا اندازه ای سامان يافته 
و به نظر می آيد در همين يكی دو روز آينده، تكليف 
تمام رشــته محل ها مشخص شــود. ماجرای اين 
اختالف از جايی آغاز شد كه وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری در راستای »كيفيت بخشی به آموزش عالی« 
و »اجرای طرح آمايش« حاضر به تأييد يك سوم از 
كدرشته های دانشگاه آزاد نشد و مسئوالن دانشگاه 
آزاد هم بر لزوم تأييد اين رشــته ها پافشاری كردند 
تا كار به كميســيون آمــوزش و تحقيقات مجلس 
شــورای اســالمی و حكميت قانونگذاران كشيده 
شود؛ جلســه ای كه عصر يكشنبه با حضور اعضای 
كميسيون آموزش، وزير علوم، سرپرست دانشگاه 
آزاد و معاونان شان برگزار شــد و خروجی آن تأييد 

مشروط تعداد زيادی از اين كدرشته ها بوده است. 
در جلسه كميسيون چه گذشته؟

اگر چه درباره نتايج جلســه مشترك مسئوالن 
وزرات علوم، مديران دانشگاه آزاد و اعضای كميسيون 
آموزش مجلس، در رســانه های نزديك به دانشگاه 
آزاد و خبرگزاری های نزديك به دولت تفاوت هايی 
ديده می شــود، اما كوتاه آمدن وزارت علوم از موارد 
مطرح شده در نشست خبری سه روز پيش معاون 
آموزشــی و حقوقی اين وزارتخانه به همراه رئيس  
سازمان سنجش و آموزش كشور قطعی است و تعداد 
زيادی از كدرشته هاي مورد بحث تأييد خواهند شد. 

وزير علوم، تحقيقات و فناوری در اين جلســه با 
اشاره به اين كه »دانشگاه آزاد با داشتن سه استاديار 
تمام وقت برای مقطع كارشناسی ارشد می تواند در 
 سال تحصيلی جديد هم دانشجو پذيرش كند« اتهام 
سياسی كاری به وزارت علوم را ظلم دانست:   »وزارت 
علوم در چارچوب قانون عمــل می كند و موضوع 
حذف رشته های دانشــگاه آزاد اسالمی كه گفته 
می شود سياسی كاری است، اتهام، ظلم و بی عدالتی 
است چرا كه از زمان مسئوليت من تاكنون، وزارت 
علوم چهــار تفاهمنامه همكاری با دانشــگاه آزاد 
اسالمی داشته و پيش از اين هم قرار بود رشته های 
اين دانشــگاه تا آذر 95 بررســی و تعيين تكليف 
شود.«»محمد فرهادی« از راه حلی سخن گفت كه 
مشكل نيمی از كدرشته های تأييدنشده دانشگاه 
آزاد را حل خواهد كــرد: »وزارت علوم باز هم برای 
دانشگاه آزاد اســالمی قانون خاصی در نظر گرفته 
و اعالم كرده است كه رشته های كارشناسی ارشد 
اين دانشگاه با داشتن سه استاديار تمام وقت می تواند 
در  سال تحصيلی جديد هم دانشجو پذيرش كند. 
سياست اين است و در جلسه ای كه با دكتر نوريان 
داشتم به ايشــان گفتم كه با اين كار مشكل نيمی 
از رشته ها حل می شــود. ما به كميسيون آموزش 
مجلس اعتماد داريم و به هــر موضوعی كه در اين 
جلسه بررسی و تصميم گيری شود، عمل خواهيم 
كرد.« براســاس گفته های وزير علوم، در روزهای 
آينده مشكل نيمی از 2800 كدرشته حل خواهد 
شد و واحدهای مختلف دانشگاه می توانند در اين 
رشته ها پذيرش دانشجو داشــته باشند؛ اما پس از 
جلسه كميســيون آموزش، معاون آموزشی وزير 
علوم در جمع خبرنگاران پارلمانی از تأييد مشروط 
و يك ســاله برخی از اين كدرشته ها سخن گفت: 
»وزارت علوم در جلســه ای با كميسيون آموزش 
مجلس با دانشــگاه آزاد دربــاره بازگرداندن تعداد 
قابل مالحظه  ای از رشــته های حذف شده مقطع 
كارشناسی ارشد اين دانشگاه توافق كرد.« »مجتبی 
شريعتی نياسر« درباره سه شرط  تعيين شده در اين 
جلسه گفت: »كدرشته محل های مقطع كارشناسی  
ارشدی كه پيش از اين فارغ التحصيل داشته است، 
استمرار خواهد يافت، صدور مجوز تأييد كد رشته 
محل هايی كه مجوز تحصيل در مقطع دكترا دارند 
و همچنين به كد رشته محل هايی كه حداقل سه 
استاديار داشته باشند، كمك خواهد شد تا فعاليت 
خود را ادامه دهند.« براساس سخنان معاون آموزشی 
وزارت علوم، رشته هايی كه اين شــروط را داشته 
باشند بايد به تأييد شورای عالی گسترش آموزش 
عالی هم برســند و تأييد آنها تنها برای يك  ســال 
خواهد بود. برخی رسانه ها به نقل از شريعتی نياسر، 
تعداد اين كد رشته ها را 2300 مورد اعالم كردند كه 
چنين عددی با سخنان وزير علوم مبنی بر احتمال 
تأييد نيمی از كدرشته  های موردبحث متفاوت است. 
در جلسه كميسيون به مصاديق پرداخته شد

در اين بــاره ســخنگوی كميســيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شورای اسالمی از بحث حاضران 
جلسه درباره كليات مورد اختالف سخن می گويد. 
»ميرحمايت ميرزاده« در گفت و گو با »شــهروند« 
توضيح می دهد: »در اين جلســه هيــچ عددی از 
كدرشته های تأييدشده يا كدرشته هايی كه تأييد 
خواهند شــد، اعالم نشــد. مصاديقی برای تأييد 
رشته محل ها مشخص شد كه همان سه شرط اعالم 

شده است.«
داوطلبان منتظر بمانند

در روزهای گذشته معاون آموزشی دانشگاه آزاد 
اسالمی، معاون آموزشی وزير علوم و تعداد ديگری 
از مقامات تأثيرگذار در تعيين وضع اين كدرشته ها 
از داوطلبان خواستند كه در انتخاب رشته محل ها 
عجله نكننــد و منتظر تصميمــات نهايی بمانند؛ 
درخواستی كه به نظر می آيد همچنان پابرجاست 
چرا كه تكليف تعداد زيادی از اين رشــته های مورد 
بحث هنوز مشخص نيست ولی با توافق صورت گرفته 
در روزها و ساعات آينده احتماال در بيانيه ای از طرف 
سازمان ســنجش آموزش كشور تكليف نهايی اين 

رشته محل ها مشخص خواهد شد.
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رئيس جمهوری:
  تا پايان  سال 95 حدود 
2 هزار ميليارد تومان برای 

 درياچه اروميه هزينه
 شده است

  اگر  هامون بی آب باشد، نه 
فقط سيستان وبلوچستان بلكه 

 خود افغانستان هم درخطر 
قرار می گيرد

رئيس جمهوری:
در برابر مشكالت 

 محيط زيستی 
همه اعضای يک خانواده ايم

سازمان ملل بايد از تمام 
ابزار خود برای حل معضالت 

محيط زيستی منطقه 
استفاده كند

  رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست:  

جنگ  حال محيط زيست 
جهان را بد كرده است

معاون دبيركل سازمان ملل:   
20 درصد اراضی ايران درحال 

 تبديل شدن 
به بيابان است
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