
 ریاست محترم 
 سازمان نظام پزشکی ایران
 من به اعتراض شما معترضم!

رياست سازمان نظام پزشكي ايران، در خبرها 
خواندم که به پخش سريال »در حاشیه« به دلیل 
ترويج بي اعتمادی بیماران نس��بت به پزش��كان 
اعتراض کرده ايد و برای تجمع اعتراضی پزشكان 

فراخوان داده ايد.
من به عنوان عضوی از نظام درمان و س��امت 
اي��ران که هم در فضای داخ��ل از ايران تحصیل و 
کار کرده ام و هم در خ��ارج از ايران در محیط های 
دانشگاهی و تحقیقاتی مشغول بوده ام، با خواندن 
چنین فراخوانی و چنین نام��ه اعتراضی، نه تنها 
متاسف ش��دم بلكه به چنین رويكردی اعتراض 

دارم. 
بدون ش��ک اقدام ش��ما در مقام مس��ئول اين 
سازمان و در راس��تای صیانت از ش��أن و جايگاه 
پزش��كان خادمی بوده اس��ت که برای س��امت 
بیماران همواره تاش کرده اند اما  ای کاش به جای 
انكار وجود معضات موجود در نظام درمانی ايران 
و حذف و ناديده گرفتن انتق��ادات که می تواند به 
صورت اغراق آمیز و طنز عنوان شود، آستانه تحمل 
خود را باال می برديم و به فكر پیدا کردن مشكات 
موجود در نظام سامت و درمانی که خود به شدت 

بیمار است، می پرداختیم. 
مس��لما کس��ی منكر زحم��ات و تاش های 
پرسنل درمانی کشور ازجمله پزشكان عمومی و 
متخصص نیست و به عنوان عضوی از اين مجموعه، 
کاما واق��ف به مصائب و دش��واری های پیمودن 
مسیر بغرنج تحصیلی و حرفه ای پزشكی هستم و 
بخشی از مشكات موجود در نوع رابطه پزشک - 
بیمار را نی��ز از جانب بیماران و مراجعین به مراکز 

درمانی می دانم. 
ام��ا نقدهای بس��یاری هم به نح��وه نظارت بر 
عملكرد پزشكان، به نوع برخورد و رعايت اخاق 
پزش��كی و حقوق ش��هروندی بیماران، به رويه و 
رويكرد پدرساالرانه نظام درمانی ايران که پزشک 
خود را قیم و مالک جان بیمار می داند، به نقص های 
موجود در سیس��تم ارج��اع و درم��ان بیماران، 
به میزان درآم��د و حقوق دريافتی پزش��كان در 
 مراکز دولتی و تعرفه های پايین که منجر به آفت 
»زير میزی« ش��ده اس��ت، به نحوه بس��یار غلط 
پذيرش دانش��جويان پزش��كی در دانشگاه ها که 
صرفا براساس نمره کنكور است و نه ويژگی های 
شخصیتی و مهارت های بین فردی و رفتاری، به 
عدم وجود امكانات کافی در ش��هرهای کوچک، 
روستاها و ده ها مثال ديگر از وجود ناهنجاری های 
متع��دد در اين مجموعه وج��ود دارد که می توان 

اشاره کرد. 
بدون شک نظام س��امت و درمان از مهم ترين 
ارکان هر جامعه ای است که تحت تأثیر مستقیم 
شرايط اقتصادی، اجتماعی و همچنین سیاسی آن 
جامعه شكل می گیرد. در نحوه عملكرد و کارآيی 
نظام سامت هم عوامل متعددی دخیل هستند 
که درنهاي��ت اين میزان رضايت ي��ا عدم رضايت 
عمومی اس��ت که موفقیت نظام درمانی را معین 

می کند.
واقعیت اين اس��ت که آنچه باعث بي اعتمادی 
 بیم��اران نس��بت ب��ه تی��م درمانگر می ش��ود 
پخش ش��دن يک يا چند س��ريال از صداوسیما 
نیس��ت، بلكه آنچه که اعتماد مردم را خدشه دار 
می کند نوع تجربه ای اس��ت که پس از مراجعه به 
بیمارستان ها و درمانگاه ها و مطب های پزشكان به 

دست می آورند.
البته میزان رضايت عمومی مردم از يک س��و و 
از سوی ديگر میزان رضايت شغلی پرسنل شاغل 
در سیستم بهداش��ت و درمان يک کشور، دارای 

رابطه ای متعاقب و دوطرفه است.
براس��اس تعريف س��ازمان بهداش��ت جهانی 
)WHO( يک نظام سامت با عملكرد مناسب 
نیاز به يک مكانیس��م قدرتمند مالی، نیروی کار 
مجرب با درآمد خوب، اطاعات و معلومات قابل 
اعتماد جهت اخذ تصمیم��ات بهینه مديريتی و 
سیاسی و درنهايت تجهیزات، امكانات و تكنولوژی 

پیشرفته برای ارايه خدمات درمانی دارد.
 قطع��ا نباي��د فرام��وش ک��رد ک��ه اج��زای 
تشكیل دهنده نظام س��امت و خدمات درمانی 
محدود به پرسنل پزش��كی و پیراپزشكی نیست 
بلك��ه می توان نظام س��امت را مثلثی دانس��ت 
که ي��ک ضلعش را پرس��نل آن، ي��ک ضلعش را 
دانش��گاه ها و بیمارستان های آموزش��ی و مراکز 
تحقیقاتی و آموزش دهنده و ضلع سومش را مردم 

و بیماران تشكیل می دهند. 
در مرکز اي��ن مثلث نیز نهاده��ای مديريتی و 
سیاس��ت گذاری ازجمله س��ازمان نظام پزشكی 
ايران قرار گرفته اند که می توانند مستقیما بر بهبود 

عملكرد هرکدام از اضاع فوق اثرگذار باشند. 
و البته در تشكیل نظام س��امت با کارآيی باال 
و جلب رضايت عمومی تمام اجزای فوق نقش��ی 
کلیدی برعهده دارند و نمی توان تنها به يک بخش 
آن، يعنی پرسنل پزشكی تمام نقد را وارد کرد. اما 
انتظار می رود که به جای درخواس��ت حذف يک 
سريال تلويزيونی، حتی اگر اجحاف و اغراقی هم 
در آن صورت گرفته باشد، با رويكردی انتقادپذير 
به قبول وجود ناهنجاری ه��ا بپردازيم و درجهت 
رفع مشكات و بهبود وضع نظام سامت و درمان 
مطالعه، برنامه ريزی و اقدام کنی��م. با انكار آنچه 
منجر به تولید يک بي اعتم��ادی عمومی و بعضا  
غیرمنصفانه نسبت به جامعه پزشكی ايران شده 
است نمی توان اعتماد را به افكار عمومی بازگرداند. 

با وجود میلیاردها تومان هزینه

برج آزادی همچنان چکه می کند
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ش�هروند| 15 سال است که از س��قف و ديوارهای 
طبقات پايین��ی ب��رج آزادی، نماد ته��ران آب چكه 
می کند... هر روز، هر س��اعت. چه باران بیايد چه نیايد 
صدای آب می آيد، چكه، چكه، چكه. 15 س��ال است 
که برج آزادی ب��وی نا می ده��د و ديوارهايش تا کمر 
نم گرفته و خیس اس��ت. عید امس��ال هم مثل همه 
15 سال گذش��ته آب چنان از س��قف ها و ديوارهای 
آزادی چكه می کرد که مدي��ران اين مجموعه جلوی 
چشم گردش��گران خارجی و داخلی سطل های زباله 
و استامبولی ها را زير س��قف برج آزادی گذاشته اند تا 

آب هايی که از سقف می چكد در آنها جمع شود. 
پرونده برج آزادی و مش��كل نفوذ آب به بخش��ی از 
طبقات پايینی اين س��ازه حرف امروز و ديروز نیست. 
دست کم 15 سال اس��ت که پرونده نشت آب به سازه 
اولین نماد تهران روی میز مس��ئوالن باز است. ده ها 
گزارش و مصاحبه درباره پیامدهای منفی نفوذ آب به 
اين اثر تاريخی منتشر و میلیاردها تومان اعتبار صرف 
مرمت و تعمیرات محوطه بیرونی و فضای سبز میدان 
آزادی شده است، اما هنوز آب از سقف ها و ديوارها چكه 
می کند. هنوز يعنی تا همین چند روز پیش، تا همین 
االن. خبرگزاری ايسنا ديروز تصاويری از مجموعه برج 
آزادی در تعطیات نوروزی امس��ال منتش��ر کرد که 
نشان می داد در کنار ويترين موزه و بخش های ديگری 
از اين مجموعه سطل های پاستیكی کوچک و بزرگ 
چیده اند تا آبی که از سقف ها همزمان با بارندگی های 
فروردين امس��ال به برج آزادی نفوذ می کرده را جمع 
کنند. اين تصاوير نش��ان می دهد که حجم ورود آب 
به س��اختمان برج آزادی آن قدر بوده که اغلب زمین 
مجموعه و پلكان آن خیس بوده است. اما واقعا در برج 
آزادی چه خبر اس��ت؟ آيا در کل مملكت با اين تعداد 
پرشمار متخصصان و مهندس��ان يک نفر متخصص 
پیدا نمی ش��ود که بتواند بعد از 15 سال راه حلی برای 
 جلوگیری از نفوذ و نش��ت آب به س��ازه ب��رج آزادی 

پیدا کند؟ 
»احمد حكیمی پور«، رئیس کمیته میراث فرهنگی 
شورای ش��هر تهران که در  س��ال 93 نماينده شورا در 
جلسات مشترک رس��یدگی به وضع برج آزادی بود، 
درباره آخرين وضع اين س��ازه و برنامه هايی که برای 
ساماندهی آن پیش بینی شده بود، گفت: »در  سال 93 
ما 7/5 میلیارد تومان برای مرمت برج آزادی اختصاص 
داديم. در تفاهمنامه سه جانبه ای که منعقد شده قرار 
بود در مرحله اول به مش��كات اصلی و اساس��ی برج 
مثل همین نفوذ آب رسیدگی ش��ود و در مرحله بعد 
هم س��ازوکار الزم برای س��اماندهی اين مجموعه به 
صورتی که کاربری چن��د منظوره تاريخی و فرهنگی 
و اجتماعی دارد، فراهم ش��ود.« چند سال پیش از اين 
يعنی زمانی که حجت اهلل ماصالحی، رئیس سازمان 
زيباسازی ش��هر تهران بود هم طرح و برنامه مشابهی 
برای صیانت از برج آزادی به اج��را درآمد، آن زمان نه 
فقط محوطه میدان را کندند و از نو ساختند بلكه سازه 
برج را هم با استفاده از تكنیک خاصی و البته با صرف 
هزينه های بسیار سنگین شستند و سفید کردند. طرح 
سازمان زيباس��ازی برای س��اماندهی میدان آزادی، 
حدود يک س��ال به طول انجامید و حدود 20 میلیارد 
تومان هم خرج روی دست شهرداری تهران گذاشت. 
چند ماه بعد از اين مرمت اما باز هم نش��انه های نفوذ 
آب به طبقات پايینی برج آزادی پديدار شد و ديوارها 
 را دوباره نم گرفت و س��قف ها به چكه چكه افتاد. حاال 

»حكیمی پور« می گويد، ش��هرداری ته��ران هزينه 
مرمت و تعمیرات فضای س��بز اين مح��دوده را داده 
و آنچه موج��ب تداوم مش��كات برج آزادی اس��ت، 
مديري��ت چندپاره و وج��ود چند س��ازمان متولی و 
تصمیم گیرنده درب��اره برج آزادی اس��ت. به گفته او 

قرار بوده با پايان زمس��تان فصل 
 جدي��د مرمت ها در ب��رج آزادی

 آغاز شود.
اين عضو ش��ورا به »شهروند« 
گفت: »اصا چه کسی گفته که 
مس��أله برج آزادی به شهرداری 
مربوط اس��ت، آن ج��ا بهره بردار 
ديگ��ری دارد، س��ازمان میراث 
فرهنگی پ��س چه باي��د بكند؟ 
ت��ا االن ه��م ه��ر چ��ه هزين��ه 
ب��رای نگه��داری اين ب��رج بوده 
را ش��هرداری پرداخت��ه اس��ت 
درحالی که اساس��ا بهره بردار برج 
بنیاد رودکی از زيرمجموعه های 
وزارت ارش��اد اس��ت و براساس 

قانون، مسئولیت حفاظت از آثار تاريخی و ثبت شده در 
فهرست آثار ملی هم با سازمان میراث فرهنگی است.« 
مهر  س��ال 93 رئیس س��ابق شورای ش��هر تهران 
به هم��راه تیم تهرانگ��ردی از ب��رج آزادی ديدن کرد 
و قرار ش��د برای بهتر ش��دن ح��ال »ب��رج آزادی«، 
2 میلیارد تومان برای تعمی��ر داخل برج و 1۸ میلیارد 

تومان هم ب��رای محوط��ه بی��رون آن در نظر گرفته 
ش��ود. البته پس از اين دي��دار تفاهمنامه ای هم بین 
س��ازمان های متولی بهره برداری و نگه��داری از برج 
آزادی به امضا رس��ید و ش��ورای ش��هر تهران هم در 
مصوبه ای مقرر ک��رد تا چنانچه به اعتب��اری بیش از 
مبلغ تعیین ش��ده ب��رای مرمت 
برج آزادی نی��از بود، اصاحیه ای 
 داده و اعتب��ارات م��ورد نی��از 

تأمین شود.
ح��اال اگرچه به نظر می رس��د 
مرم��ت ب��رج ش��روع ش��ده، اما 
به نوش��ته ايس��نا، اي��ن روند از 
مهرماه س��ال 93 يعن��ی زمانی 
که ق��ول پرداخت بودج��ه الزم 
برای تعمی��رات برج داده ش��د تا 
فروردين سال 94 به درازا کشیده 
است و تاکنون فقط پشت بام برج 
مرمت ش��ده، آن هم نه به صورت 
کامل. ب��ا صبر و حوصل��ه ای که 
متولیان امر برای بازسازی »برج 
آزادی« دارند و در صورتی که آس��یب های داخلی اين 

بنا جدی باشد، بايد نگران آينده  نماد شهر تهران بود! 
 مدیر اجرایی برج آزادی: مرمت آغاز 

شده است
از سوی ديگر »علی س��لطانی«، مدير اجرايی برج 
آزادی درباره آنچه که نوروز امس��ال در اين مجموعه 

گذشته به »شهروند«، گفت: » تعمیرات و عايق کاری 
محوطه بیرونی و فضای س��بز میدان آزادی آغاز شده 
اس��ت. برای اين که بتوانیم مش��كات را شناسايی و 
برطرف کنیم سنگفرش های میدان جمع آوری شده 
و به همین دلیل هم همزمان ب��ا بارش های فروردين 
امس��ال آب از س��طح باز باالی میدان و همین طور از 
کانال های نوری س��ربازی که در اين سازه پیش بینی 
ش��ده به داخل س��اختمان نفوذ کرده است و اين طور 
نبوده که ما بی توجهی کرده باش��یم.« البته منتقدان 
می گويند که با وجود چنین شرايطی انتظار می رفت 
که مجموعه آزادی دست کم طبقات پايینی اش را در 
زمان اجرای طرح و برنامه های مرمت تعطیل و حتی 
اشیای موزه ای نفیس را جمع آوری می کردند نه اين که 
مرمت فضای بیرونی ب��رج زمینه ای را برای آس��یب 

رساندن به فضای داخلی آن فراهم کند. 
مدي��ر اجرايی ب��رج آزادی در پاس��خ به پرس��ش 
»شهروند« که »چرا پس از گذشت 15 سال و با وجود 
يک دوره مرمت و بهسازی محوطه میدان، همچنان 
نشت آب به سازه برج آزادی« ادامه دارد، گفت: »بخش 
زيادی از مش��كات امروز به اقداماتی برمی گردد که 
پیش از اين برای رفع خطر و مش��كل انجام شده بود 
اما چون در مرمت قبلی کار به صورت استاندارد انجام 
نشده بود، آسیب ها خودش را خیلی زود نشان داد.« به 
گفته سلطانی، در اين مرحله از مرمت محوطه میدان، 
عايق کشی فضای س��بز محوطه در دستور کار است 
که مرحله به مرحله انجام می شود. مسئولیت اجرای 
اين پروژه را سازمان فنی و مهندسی شهرداری تهران 

برعهده دارد. 
رئیس مجموعه ب��رج آزادی در بخ��ش ديگری از 
سخنانش به »ش��هروند« گفت که براس��اس برنامه 
زمان بندی مرمت و عايق کشی محوطه میدان آزادی 
تا پايان شهريور امسال و پیش از آغاز بارندگی ها به پايان 
می رسد. اين حرف ها و بحث اين که مسئوالن و متولیان 
نگهداری از برج آزادی نقطه پايانی بر مسأله نفوذ آب به 
اين اثر تاريخی بگذارند سال هاست که مطرح می شود، 
از 15 سال پیش تاکنون قرار است تا چند ماه ديگر برج 
آزادی ساماندهی ش��ود و تاکنون چند سال گذشته و 
اين چندماه تمام نشده اس��ت حاال بايد ديد آيا صرف  
میلیارده��ا تومان اعتبار ت��ازه برای س��اماندهی برج 
آزادی می تواند مان��ع از نفوذ جريان آب به پی و پیكره 
سازه نماد تهران شود يا اين که اين بار هم چند ماه بعد 
و پ��س از صرف میلیاردها تومان اعتب��ار بار ديگر برج 
 آزادی را خواهیم دي��د درحالی که در نم و رطوبت و نا، 

فرو رفته است.

یادداشت

  مدیر اجرایی برج آزادی: تا شهریور امسال مشکل نفوذ آب به برج را برطرف می کنیم

بحران آب در استان های پر بارش کشور 

 24 استان کشور امسال تنش آبی خواهند داشت
شهروند| يكی يكی استان های کشور به زير سايه 
تنش آبی کشیده می ش��وند. حاال شمار استان های 
درگیر با کم آب��ی و بحران تأمین آب به 24 اس��تان 
رس��یده که در میان آنها نام هر س��ه استان شمالی 
کشور هم به چش��م می خورد. استان هايی که کمتر 
کسی باور می کند، گرفتار کم آبی شوند و با بحران آب 
دست و پنجه نرم کنند اما اين اتفاق افتاده است، در 
گزارش وزارت نیرو، گیان و مازندران هم در دس��ته 
مناطق درگیر با تنش آبی قرار گرفته و زير سايه تنش 

رفته اند. 
تنشی که اس��تان های آذربايجان شرقی و غربی، 
اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراس��ان شمالی و 
رضوی، سمنان، کردستان و کهگیلويه و بويراحمد 
هم درگیر آن هستند. در اين فهرست، نام سه استان 
پربارش کشور به چشم می خورد، گیان، چهارمحال 
و بختیاری و مازندران به ترتیب، استان های پربارش 
کشور هستند که نام ش��ان در میان مناطق درگیر با 

تنش آبی ديده می شود. 
براس��اس اين گزارش، در طبقه بندی استان های 
کشور براساس ش��اخص پايش منابع آب از مهرماه 
تا اسفندماه  س��ال 93، استان های کشور در 6 دسته 
مرطوب، نرمال، قابل تحمل، دارای تنش آبی، دارای 
تنش آبی ش��ديد و کمبود آب طبقه بندی شده اند 
که استان های بوشهر، خراس��ان جنوبی، سیستان 
و بلوچس��تان، فارس، کرمان، هرمزگان و يزد در رده 

مناطق مواجه با کمبود آب قرار گرفته اند. 
اس��تان های بزرگ و پرجمعیت کشور هم در اين 
گزارش در فهرس��ت 13 اس��تانی قرار گرفته اند که 
در دس��ته مناطق دارای  تنش آبی شديد  قرار دارند. 
اس��تان های اصفهان، ايام، تهران، البرز، خوزستان، 
زنجان، قزوين، قم، کرمانش��اه، گلس��تان، لرستان، 
مرکزی و همدان جزو اين مناطق هس��تند و به نظر 

می رسد، تابستان امسال، فصلی گرم تر و سخت تر از 
سال های قبل برای ايرانی ها خواهد بود.

طبق اين گزارش، هیچ اس��تانی از نظر ش��اخص 
پايش منابع آب در  س��ال آبی 94-93 در دسته های 

مرطوب، نرمال يا حتی قابل تحمل قرار ندارند. 
در اين باره تورج فتحی، کارشناس محیط زيست 
با اش��اره به آخرين تعريف بانک جهانی از تنش آبی 
به »ش��هروند« گفت: »مطابق آخرين تعريف بانک 
جهانی، میزان مصرف آب هر نفر در  سال 1700 متر 
مكعب است. با توجه به وضع موجود منابع آب کشور 
حدود 400 میلیارد مترمكعب در  سال بارندگی داريم 
که از اين میزان، 290 میلی��ارد مترمكعب از طريق 
تبخیر از دس��ت می رود. حدود 100 تا 120 میلیارد 
مترمكعب منابع آب تجديدشونده داريم. اگر براساس 
جمعیت کشور تقسیم کنیم و عدد سرانه به دست 

آوريم حدود يک  هزار و 400 مترمكعب سرانه مصرف 
آب در ايران می شود که در مقايسه با میانگین دنیا ما 

در شرايط تنش آبی برای کل کشور قرار داريم.« 
او با اش��اره به اين که در حال حاض��ر در مناطقی 
همچون بخش هايی از هرم��زگان، جنوب کرمان و 
فارس و بخش هايی از استان بوشهر، حتی تأمین آب 
شرب هم با مشكل روبه رو است، ادامه می دهد:  »اين 
مناطق از تنش رد شده و وارد مرحله بحران شده اند. 
در اين اس��تان ها از آب شیرين کن و انتقال آب برای 

تأمین آب شرب ساکنان استفاده می شود.« 
او درباره اين که چرا اس��تان های پربارش کش��ور 
هم جزو مناطق درگیر با تنش آب��ی قرار گرفته اند، 
می گويد: »اين موضوع می تواند دو علت داشته باشد؛ 
يک دلیل، انتقال آب بین  حوضه ای است. اين عامل 
يكی از سناريوهايی اس��ت که وزارت نیرو در 2 تا 3 

دهه اخیر دنبال می کند. اين موضوع ابتدا برای تأمین 
آب ش��رب منطقه تهران شروع شد و سپس به ساير 
حوضه ها هم رس��ید. مثا در حوضه آبريز مازندران، 
آب از البرز شمالی به البرز جنوبی منتقل شد و سهم 
استان کاهش يافت. اين تغییر سبب به هم خوردن 

تعادل اکولوژيكی است.« 
فتحی ادامه می دهد: »گیان و مازندران با توجه به 
بارندگی حوضه آبريز و جمعیتی که در آنها سكونت 
دارند، جزو منطقه تنش آبی قرار گرفته اند. مساحت 
اين استان ها کوچک است و جمعیت بااليی دارند و در 

عین حال مهاجرپذير هم هستند.«  
کارش��ناس محیط زيس��ت، با تأکید بر اين که در 
سال های گذشته مطالعات و ارزيابی زيست محیطی 
يا توان اکولوژيک را مدنظر ق��رار نداده ايم، می گويد: 
»اين اتفاقات در دهه های بعد بیش از اکنون خود را 

نشان می دهد.« 
او عامل دوم را افزايش جمعیت می داند و می گويد: 
»بايد افزايش جمعیت را جدی بگیريم. مساحت اين 
استان ها کوچک اس��ت، جمعیت بااليی دارند و در 
عین حال مهاجرپذير هم هستند. اين امر سرانه منابع 

طبیعی منطقه را کاهش می دهد.« 
فتحی، موضوع ديگر را احداث س��د در باالدست 
حوضه های آبريز اعام می کند و يادآور می شود:  »در 
سال های گذشته  يک هزار تا  يک هزار و 200 سد در 
کشور ساخته شده که 600 سد ساخته شده کوچک 
بوده و در باالدس��ت و سرشاخه ها س��اخته شده اند. 
اين س��دها روی س��دهای بزرگ که در پايین دست 
س��اخته ش��ده اند، هم اثر گذاشته اس��ت. سدهای 
کوچک مشمول ارزيابی زيست محیطی قرار ندارند 
و محیط زيست هم آماری از آنها ندارد اما اين سدها 
اثرات زيست محیطی و پیامدهای غیرقابل انكاری بر 

محیط زيست دارند.« 

روي خط خبر

 اعتراض دانشجویان علوم اقتصادی
 به ادغام دانشگاه 

رئیس دانشگاه علوم اقتصادی: استقالل 
دانشکده ها در ادغام حفظ می شود

تنی چند از دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادی با 
تجمع در مقابل دانشكده علوم مالی نسبت به ادغام 

اين دانشگاه  با دانشگاه خوارزمی اعتراض کردند.
يك��ی از دانش��جويان دانش��گاه علوم اقتصادی 
دراين باره به ايسنا گفت: در ايام عید مطلع شديم که 
سر در دانشگاه تعويض شده است و پس از پیگیری 
متوجه ش��ديم اين موضوع 24 اس��فند به تصويب 

شورای گسترش آموزش عالی رسیده است.
اي��ن دانش��جوی ورودی ۸9 اف��زود: اي��ن ادغام 
درحالی تصويب و انجام ش��د که رئیس دانش��گاه 
در دی ماه و پس از مطرح ش��دن ادغام دانش��گاه با 
دانش��گاه عامه طباطبايی به دانشجويان گفته بود 
که مسأله ادغام دانشگاه منتفی اس��ت و قرار است 
هیأت  امنای جديد برای دانش��گاه منصوب شوند.او 
 با اشاره به پیگیری های دانشجويان در وزارت علوم

 اظهار کرد: زمانی که از وزارت علوم پیگیری کرديم، 
پاسخ وزارتخانه اين بود که روند تبديل دانشكده به 
دانش��گاه علوم اقتصادی قانونی نبوده است. سوال 
اين جاس��ت که تقصیر دانش��جويان چیس��ت؟ آيا 
مس��ئوالنی که از اي��ن موضوع مطل��ع بودند نبايد 
جلوی پذيرش دانش��جو را می گرفتند.او با اين ادعا 
که اين ادغام بدون در نظر گرفتن حقوق دانشجويان 
انجام شده است به عنوان مثال به موضوع دانشنامه 
دانشجويان و فارغ التحصیان دانش��گاه اشاره کرد 
و گفت: دانش��جويان درحالی مدرک دانشگاه علوم 
اقتصادی را می گیرند که مدرک اين دانشگاه 10 سال 
ديگر معتبر نخواهد بود.دانشجوی ديگری به مقايسه 
س��طح علمی دانش��گاه خوارزمی و دانش��گاه علوم 
اقتصادی پرداخت و گفت: دانش��گاه علوم اقتصادی 
در رشته های علوم اقتصادی، علوم مالی و مديريت، 
س��طح باالتری دارد اين درحالی است که دانشگاه 
خوارزمی حتی اين رشته ها را ندارد.دانشجوی ديگر 
در م��ورد ادغام اظهار کرد: وزارت عل��وم اعام کرده 
که مس��أله ادغام 2 ماه است که در جريان است. اين 
درحالی است که رئیس دانشگاه علوم اقتصادی ادعا 
کرده چیزی در جريان نبوده اس��ت.دکتر منجذب 
رئیس دانش��گاه علوم اقتصادی، در مورد اين ادغام 
به ايسنا گفت: ما فقط به عنوان مجری عمل کرديم. 
دانشگاه شدن دانشگاه علوم اقتصادی در شورايعالی 
انقاب فرهنگی به تصويب نرسیده بود و شورايعالی 
انقاب فرهنگی و وزارت علوم روی اين مسأله موضع 

داشتند و ما هم به عنوان مجری عمل کرديم.
دکتر منجذب به اين پرسش که آيا شما از پروسه 
ادغام اطاع داشتید يا خیر، پاسخ داد: طبق اطاعاتی 
که من داشتم قرار نبود ادغامی انجام شود اما اکنون 
که ادغام ص��ورت گرفته، بايد گفت اس��تقال اين 
3 دانشكده حفظ می ش��ود، زيرا دانشگاه خوارزمی 
هیچ کدام از رش��ته های دانش��گاه علوم اقتصادی را 
ندارد و اين 3 دانشكده توسط همین هیأت علمی که 

تاکنون مشغول به فعالیت بودند اداره می شوند.
او از تأس��یس دوره های دکتری خبر داد و گفت: 
تصمی��م به تأس��یس دوره ه��ای دکت��ری داريم و 

دانشجويان به راحتی می توانند ادامه تحصیل دهند.
به گفته رئیس دانش��گاه علوم اقتصادی، دانشگاه 
مجموعه ورزش��ی نداش��ت درحالی که دانش��گاه 
خوارزمی دارای 32 مجموعه ورزشی و فرهنگی است 
و دانش��جويان می توانند از اين مجموعه ها استفاده 
کنند.رئیس دانشگاه علوم اقتصادی درمورد مدرک 
دانشجويان نیز توضیح داد: اين مسائل هنوز تعريف 
نشده است، اما می توانیم در مدرک دانشجويان نام 
دانشگاه علوم اقتصادی يا نام دانشگاه خوارزمی يا اسم 
هر دو دانش��گاه را بیاوريم.به گفته او، ساختمان اين 
3 دانشكده و خوابگاه ها سرجای خود باقی می ماند. 
دانشگاه خوارزمی دارای 2 سايت تهران و کرج است 
که ما با سايت تهران سروکار داريم و هیچ چیزی به 

کرج منتقل نمی شود.

شهردار تهران: 

 بابت تملک بوستان یاس
 پولی پرداخت نمی شود

میراث خبر| اعضای شورای شهر و شهردار تهران 
ديروز برای برگزاری جلسه شورا به بوستان جنگلی 
ياس رفتند و از اين بوس��تان بازدي��د کردند. در اين 
بازديد شهردار تهران با اشاره به اين که واگذاری اين 
زمین به دستور رهبر معظم انقاب صورت گرفته، 
گفت بابت اين زمین هیچ پولی به سازمان هايی که 

زمین در تملک آنها بوده، داده نخواهد شد.
محمدباقر قالیباف درباره وضع باغ دامپزشكی در 
منطقه 11 با اشاره به اين که اين باغ ظرف يک هفته 
آينده تعیین تكلیف می شود، گفت: براساس طرح 
تفصیلی و جامع اين باغ جزو محدوده فضای س��بز 
محسوب نمی شود و در حال حاضر در اختیار تعاونی 
مس��كن قرار دارد.به گزارش میراث خبر، ش��هردار 
تهران با اشاره به استقبال کم نظیر مردم از بوستان 
ياس در روز س��یزدهم فروردين ادامه داد: گزارش ها 
نشان داد که مردم در نگهداری و حفاظت پارک اقدام 
مهمی انجام دادند به گونه ای که کمترين صدمه به 

پارک وارد شده است.
قالیب��اف درباره آماده س��ازی بوس��تان ياس هم 
گفت: مناسب سازی اين بوستان يک اقدام ضربتی 
بود و سعی کرديم در هزينه های پارک دوباره سازی 
صورت نگیرد اما حداقل يک سال تاش جهادی الزم 
است تا پارک به نقطه قابل قبولی برای حضور دايمی 
مردم برسد.شهردار تهران با بیان اين که پروژه بوستان 
ياس بعد از بسته شدن بودجه  سال 94 شهرداری در 
دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: بابت زمینی که با 
فرمان حضرت آقا منتقل شده، پولی به دست کسی 

نخواهیم داد. 

|  دکتر علی نصر اصفهانی  |

دست کم 15 سال است که 
پرونده نشت آب به سازه اولین 
نماد تهران روی میز مسئوالن 

باز است. ده ها گزارش و 
مصاحبه درباره پیامدهای منفی 

نفوذ آب به این اثر تاریخی 
منتشر و میلیاردها تومان 

اعتبار صرف مرمت و تعمیرات 
محوطه بیرونی و فضای سبز 
میدان آزادی شده است، اما 
هنوز آب از سقف ها و دیوارها 
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