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شهر

محيطزيست

بازآفريني شهري پايدار
پيششرط كيفيت زندگي شهري

بازآفرين��ي ش��هري در واق��ع
يكي از نمودهاي توسعه پايدار
است و در تعريف آن بايد گفت
بازآفريني ش��هري پايدار يك
رويك��رد ش��هري همهجانبه و
سيدچمرانموسوي چندسونگر براي ارتقاي كيفيت
زندگي شهري است و سه مولفه
اصلي آن همان سه مولفه اصلي پايداري يعني محيط
زيس��ت ،اجتماع و اقتصاد است ،يعني بافتهايي كه
دچار فقر شهري ،هويتي و ناپايداري هستند ،بايد اين
سه خصيصه برايشان در نظر گرفته شود تا در ارتقاي
كيفيت زندگي و ماندگاريشان توفيق پيدا كنند.
بهسازي ،نوس��ازي يا مفهوم كاملتر و فراگيرتر آنها
بازآفريني ش��هري همگي معطوف ب��ه درمان نوعي
فرسودگي در شهر ،نواحي و محالت شهري هستند.
البته الزم به يادآوري است كه اين نوع فرسودگي به
مقتضاي ماهيت آن ،بيش��تر در نواحي درونشهري
وجود دارد ك��ه از لحاظ زمانش��ناختي مدت زمان
بيشتري از ش��كلگيري آن گذشته؛ به طوري كه از
س��ويي در فرآيند توسعه ش��هري با زيرساختهاي
فرس��وده قادر نيس��تند جوابگوي نيازه��اي جديد
جمعي��ت معاصر بوده ،از س��وي ديگر ب��ا مهاجرت
افراد با اصالت پيشين با نوعي جايگزيني افراد اقشار
پايين و فقي��ر مواجهند كه اين خود مانع اقتصادي و
اجتماعي بزرگي فراروي چيرگي بر اين فرس��ودگي
اس��ت .پرواضح اس��ت كه اين نوع فرسودگي تنها به
نواحي درونشهري محدود نشده و بسياري از نواحي
توسعه شهري جديد در خارج از نواحي درونشهري
نيز با وجود كالبد جديد بهشدت با مساله فرسودگي
روبهرويند .بازآفريني شهري موضوعي است كه بعد از
دهه  1970به بعد مورد توجه جدي كشورها و شهرها
قرار گرفته اس��ت .در اين جامعه همهچيزها و كاالها
تاريخ مصرف خاص خود را داش��ت كه بعد از آن بايد
دور انداخته ميشد .ظاهرا با شهرها و نواحي شهري
نيز همين رويكرد اعمال ميشد؛ به طوري كه بيشتر
نواحي ش��هري بعد از آغاز و شدت يافتن فرسودگي
به حال خود رها ش��ده و نواحي پيراشهري كه زمين
ارزان و چش��مانداز مناسبتري براي زندگي داشت،
مورد توجه واقع ميشد .داليل متعددي در اين گذار
پارادايمي تاثيرگذار بوده است؛ با اين حال ،از اين گذار
پارادايمي در ايران اگر بتوان تدوين و تصويب اسناد
مرتبط با آن را مالك بحث ق��رار داد ،نزديك به يك
دهه ميگذرد.
از ديگر د رسهاي مهم در اي��ن رابطه اينكه ،درمان
فرسودگي و به عبارت ديگر فرآيند بازآفريني شهري
موضوع بس��يار پيچيده و در هم تني دهاي اس��ت؛ به
طوري كه راهحلهاي سا دهاي مانند تخريب محلهها
و بافتهاي فرس��وده با رويكرد بول��دوزري يا ايجاد
اشتغال ،نزديك نواحي كه داراي نرخ اشتغال پاييني
هستند ،براي حل اين مساله پيچيده كافي نيستند
زيرا توزيع فضايي و تمركز فقر و محروميت ناش��ي از
تاثيرات پيچيده بازار مس��كن و كار و نيز عواملي كه
خود فقر و درآمد كم را موجب شدهاند ،باعث ميشوند
بازار مس��كن در اين نواحي منابع بسيار كمي را براي
ساخت وساز تخصيص دهند و به تبع آن ارزانترين
و نازلتري��ن كيفيت مس��كن را در اي��ن نواحي رقم
زنند .عالوه بر اين دسترس��ي به اشتغال براي فقراي
ش��هري س��اكن در اين نواحي كه واجد مها رتها و
تواناييهاي آموزشي كمي هستند ،بسيار بعيد به نظر
ميرس��د .چيرگي بر چنين چرخه معيوبي نيازمند
اتخاذ رويكرد جامعنگري اس��ت كه حياتبخشي به
مردم ساكن در اين نواحي را بيشتر از نوسازي مكان
و كالبد مورد توجه قرار ميده��د .درس ديگر اينكه
دگرگوني كالبدي نواحي فرسوده شهري تنها قسمت
كوچكي از فرآيند بس��يار وس��يع بازآفريني شهري
اس��ت .در هر صورت به اين نكته بايد توجه داش��ت
كه بازآفريني شهري اگر قرار است پايدار باشد ،بايد
بر يك صندلي س��هپايهاي استوار شود كه بازآفريني
كالبدي ،اجتماعي و اقتصادي نام هريك از پايههاي
آن اس��ت .به اين ترتيب به نظر ميرسد ،پيششرط
هرگونه موفقيت در اين نواحي در پيش گرفتن نوعي
اصالت بخشي و زدودن اين به اصطالح ننگي است كه
بر پيشاني اين نواحي خورده است .درس ديگر اينكه
منابع موجود هيچوقت براي امر بازآفريني ش��هري
كافي نيستند و اين خود الزام ميكند تدابير اثربخشي
براي جذب و تخصيص منابع اتخاذ ش��ود .اگر هدف
اوليه بازآفريني ش��هري احياي سرزندگي اقتصادي
اس��ت ،اين امر بيش��تر نيازمند جذب سرمايههاي
عمومي و خصوصي بيرون از ناحيه است كه ميتواند
در قال��ب كمكه��اي بالعوض حكوم��ت مركزي و
سرمايههاي شركتها و بنگاههاي خصوصي تامين
ش��ود .تدابيري چون اعطاي تخفيفهاي مالياتي و
معافيتهاي برنامهريزي در سطح محلي براي جذب
اين سرمايهها از جمله ابزارهاي مورد استفاده در اين
زمينه اس��ت .ارتقاي مشاركت عمومي و شراكت ،در
موفقيت فرآيند بازآفريني شهري حياتي است .نكته
بديهي اينكه مردم بسيار بهتر از ما ميفهمند و اينكه
تحققمشاركتنيازمندآموزشوظرفيتسازياست.
وجود يك حس هدف مش��ترك باعث شكلگيري
نوعي همافزايي ميشود .روشن است هنگامي كه دو
بخش يا بيشتر با هم كار ميكنند ،احتمال دستيابي
به اهداف ،بيشتر از زماني است كه آنها مجزا از هم عمل
ميكنند .به نظر ميرسد الزمه تحقق اين همافزايي در
شرايط وجود تفرق نهادي ،سپردن رهبري اين فرآيند به
نهاد محلي منتخب شهر خواهد بود .اين بعد از بازآفريني
ش��هري و تاكيد خاص بر آن ،در ارتباط با گردش��گري
شهري معناي درستتري براي خود مييابد؛ صنعتي كه
در شكوفايي اقتصادي شهرها و محالت شهري معاصر
كه يكي از اهداف بنيادين بازآفريني شهري است ،نقش
بيبديلي بازي ميكند .در واقع بافت فرس��وده شهر به
عنوان يك بستر زيست انسان شهرنشين نيازمند تامين
اس��تانداردهايي اس��ت كه در يك نگاه ميت��وان آن را
استانداردهاي كيفيت زندگي ناميد.
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مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهرهوري آب و آبفا:

الگويمصرفآبتدوينميشود

گروه اجتماعي
الگوي مصرف آب در بخشهاي مختلف كش��ور تدوين
ميشود .اين خبري است كه وزارت نيرو اعالم كرده است
تبعاتمسالهك مآبيهرروزدرايرانبيشترخودشرانشان
ميدهد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،ميزان سرانه
آب تجديدپذير س��اﻻنه كش��ور از ميزان حدود  13هزار
مترمكعب به ازاي هر نفر در سال  ،۱۳۰۰به حدود ۱۴۰۰
مترمكعببهازايهرنفردرسال،۱۳۹۳تقليليافتهاست.
از س��وي ديگر بنا به اعالم وزارت نيرو ح��دود ۵۰درصد از
جمعيتكشوردرناحيهمركزيكشورمتمركزشدهواين
در حالي است كه تنها  ۲۵درصد منابع آبي در اين نواحي
وجود دارد .وقتي دشواري شرايط تامين آب در سالهاي
آتي را بهتر درك ميكنيم كه بدانيم ايران جزو  ۲۰كشور
اولازلحاظمصرفمنابعآبيوانرژياستوبههميندليل
احتمالازدسترفتنآبخوانهايكشورتاكمترازدودهه
ديگر بس��يار جدي است .اما سوال اين است كه ما ايرانيان
چگونهميتوانيمازاينوضعيتعبوركنيم؟

دربارهشيوهمواجههبابحرانكمآبيدرايرانچندالگووجود
دارد كه ميتوان دو الگوي مش��خص را به عنوان دو محور
جداگانهازيكديگرتمييزداد.دوالگوييكهمحلكشمكش
كارشناسان و مسووالن در س��الهاي اخير هم بودهاند .در
يكيازاينالگوهاكمآبيبهعنوانيكمسالهفنيوباراهحل
سادهدركشدهكهميتوانآنراباراهحلهايفنيوعمراني
همچونانتقالآبوسدسازيوشيرينسازيآبرفعكرد.
اما در سويي ديگر ديدگاهي مطرح شده كه آن را ميتوان
زير عنوان كلي «سازگاري با كمآبي» صورتبندي كرد .در
ديدگاه دوم كمآبي نه به عنوان يك بحران مقطعي بلكه به
عنوانمشخص هكشورايرانبامناطقخشكونيمهخشك
شناختهميشود«.سازگاريباكمآبي»مدعايشايناست
كه به جاي دامن زدن به «عرضه بيشتر» بايد بر راهحلهاي
مبتنيبركاهش«كاهشمصرف»وتطبيقباشرايطكنوني
متمركزشويم.هرچندتاسالهاديدگاهدوميعنيسازگاريبا
كمآبيدرادبياتتوسعهايراندراقليتبودهامادرسالهاي
اخيروضعيتقدريبهبوديافتهاست.يكيازنشانههاياين
بهبود را ميتوان در تشكيل ستاد ملي سازگاري با كمآبي

مش��اهده كرد و امس��ال هم قرار است در تيرماه نخستين
رويداد ملي با همين عنوان در كش��ور برگزار شود .يكي از
اقداماتيكهقراراستهمزمانبااينرويداددرايرانآغازشود
تدوينالگويمصرفآبدربخشهايمختلفاست.بنفشه
زهرايي،مديركلدفترمديريتمصرفوارتقايبهرهوريآب
و آبفا در اين باره گفت« :در رويداد ملي سازگاري با كمآبي
و همزمان با هفته صرفهجويي در مصرف آب طي روزهاي
سومتاپنجمتيرماه،تعيينالگويمصرفآببرايبخشهاي
مختلفكليدميخورد».بهگزارشپايگاهاطالعرسانيوزارت
نيرو،وياظهارداشت:مصارفخانگيآبباوجودآنكهحجم
خيلي كمي از مصارف آب در ايران را ش��امل ميشوند ،اما
اهميت بسيار زيادي براي وزارت نيرو دارند ،چرا كه كارها و
اقداماتيكهبرايمديريتمصرفآبخانگيميشود،جنبه
فرهنگسازي دارد .وي ادامه داد :كساني كه در خانوادهها
رشدپيداميكنند،بعداممكناستصنعتگرياكشاورزشوند
و اگر فرهنگ صرفهجويي در خانهها برايش��ان جا افتاده
باشد،مسلمادركارهاوفعاليتهايخارجازخانهخودنيزبه
اين موضوع توجه خواهند كرد و كمك ميكنند تا در كالن

جامعه ،صرفهجوي��ي در مصرف آب اتفاق بيفتد .مديركل
دفترمديريتمصرفوارتقايبهرهوريآبوآبفاافزود:نبايد
تالشهايي كه در حوزه مديريت مصرف صورت ميگيرد
محدود به مصارف خانگي باشد و براي آنكه بحث مديريت
مصرف آب را به ساير س��طوح مصرفي نيز شامل مصارف
صنعتي ،كش��اورزي و مصارف ديگري كه در شهرها اتفاق
ميافتد ،مثل فضاي سبز ،فضاي شهري و ...تسري دهيم،
احتياج به هماهنگي فرابخشي داريم .زهرايي با بيان اينكه
مديريت مصرف در بخش كشاورزي به عنوان بزرگترين
مصرفكنندهآب،بسيارمهماست،گفت:مديريتمصرف
آب و اصالح الگوه��اي مصرفي عالوه ب��ر اينكه در بخش
كش��اورزي ميتواند روي مديريت بهينه منابع آب كشور
اثرگذارباشد،درسايربخشهانيزهمچونصنعتبسيارحائز
اهميتاست.ويافزود:برايرسيدنبههماهنگيفرابخشي
بهمنظور دستيابي به اهداف مديريت مصرف آب در كشور
و با اين ايده ،كارگروه ملي سازگاري با كم آبي در اسفندماه
سال 96تاسيسشدكهوزارتخانههاينيرو،صنعت،معدنو
تجارت،جهادكشاورزي،كشوروسازمانهايبرنامهوبودجه،
هواشناسيوحفاظتمحيطزيستعضوآنشدندودربيش
از 14ماه كه از فعاليت اين كارگروه ميگذرد ،همه تالشها
در راستاي هماهنگي فرابخش��ي در حوزههاي مديريت
مصرف آب بوده است .به گفته دبير كارگروه ملي سازگاري
باكمآبييكيازمشكالتيكهدربحثمديريتمصرفآب
مطرح است اين اس��ت كه آمار و اطالعات كافي در زمينه
مصرفآبدربخشهايغيرشهريكمتروجوددارد.يعني
اطالعات جامع مصرف آب در صنايع مختلف در حوزههاي
معدنيوصنايعمعدني،دربخشانرژي،درصنعتنفت،در
صنعتبرقوهمينطوربخشهايمختلفكشاورزياعم
از زراعت ،باغباني ،شيالت ،دامپروري و تمامي بخشهاي
مصرفي وجود ندارد و نياز داريم كه بانك اطالعاتي جامعي
از مصارف آب داشته باشيم .وي افزود :البته پايشهايي در
اينزمينهصورتگرفتهواطالعاتكالنآبدربخشهاي
مختلفوجودداردولينيازداريمتاايناطالعاتبهروزوبهينه
وجامعشوند؛بهطورمثالماتعدادزياديواحدهايصنعتي
دربخشفوالددرنقاطمختلفكشورداريمكهبرخيازاين
واحدهاازتكنولوژيهاينوينيبرايبخشهايخنكسازي
و فرآيندي استفاده كرده و مصرف آب خود را بسيار پايين
آوردهاند،درحاليكهممكناستيكواحدصنعتيديگري
از تكنولوژي قديميتري استفاده كند و براي هر تن توليد
مقدار آب بيشتري مصرف كند .زهرايي اضافه كرد :ما براي
تعريف مطالعات تطبيقي نياز داريم تا اين جزييات از آمار و
اطالعاتراكهمثالميزانمناسبمصرفآببرايتوليدهر
تنفوالدياهرمحصولديگريچقدراستوميزانمصرف
آبدرواحدهايمختلففوالديكشوردرحالحاضرچقدر
بودهوبارقممطلوبچقدرفاصلهداريمياميزانمصرفآب
دركشتگلخانهايبرايهرهكتارتوليديكمحصولخاص
كشاورزي چقدر اس��ت و مقدار مطلوب با توجه به مسائل
اقتصادي،فنيوشرايطبوميحاكمبركشورچهمقداراسترا
تهيهكنيم،آنوقتميتوانيمبرايرسيدنبهمقدارمطلوب
مصرفآبواصالحالگوهايمصرفياقدامكنيم.

جدول

خبر

چند گروه با هم تعامل داشتند .موضوع حجاب از جمله
موضوعاتي بود كه در اين تريبونهاي آزاد مطرح شد،
درست است كه در ميان صحبتهايشان يكسري
بيسليقگي و تندرويها ديده ميشد ،اما در مجموع
بحثهاينسبتاقابلقبوليمطرحشد.متاسفانهبعدها
آن موارد مطرح شده ،مورد انتقاد شديد قرار گرفت و
برخي نكات را آنقدر حاد تلقي كردند كه دانشجويان
از ادامه اين برنامهها منصرف ش��دند .رييس دانشگاه
تربيت مدرس اضافه كرد :از آن به بعد دانش��جويان از
اين ترس داشتند كه براي آيندهشان دردسري ايجاد
ش��ود ،لذا فضاي موجود فرصت مناسب را براي رشد
كرس��يها فراهم نكرد .در حالي كه من فكر ميكنم،
طبق آييننامه كرس��يهاي آزادانديشي ميتوان در
چارچوب ادب ،اخالق اسالمي ،رعايت حقوق عمومي
وبدونايجادتشويشصحبتهايعلميرامطرحكرد.
احم��دي با بيان اينك��ه مقام معظم رهب��ري بر ورود
دانشجويانبهكرسيهايآزادانديشيتاكيدداشتهاند،
گفت:باتوجهبهتاكيدرهبريبهاينمسالهمانيزحمايت
و پشتيباني خودمان را از فعاليتهاي دانشجويي اعالم
ميكنيم .اگر تشكلهاي دانشجويي تقاضايي مبني بر
برگزاري كرسيها را در فرمت رسمي به صورت تريبون
آزاد دانشجويي داش��ته باش��ند ،ما نيز در چارچوب
برنامهريزيوزيرنظركميتهسهنفرهنظارتبرتشكلها
ازآنهاحتماپشتيبانيميكنيم.

هياتتطبيقفرمانداريتهران
مخالفتي با طرح حيات شبانه نكرده است

زهرا نژادبهرام عضو هياترييسه شوراي شهر تهران
گفت :هيات تطبيق فرمان��داري تهران مخالفتي با
طرح حيات شبانه در پايتخت اعالم نكرده است.
به گزارش خبرگزاري مهر ،زهرا نژادبهرام در واكنش
به خبر رد طرح «حيات شبانه» از سوي فرمانداري
تهران اظهار كرد :درخصوص مصوبات شوراي شهر
تهران هيات تطبيق باي��د نظر مخالف خود را اعالم
كند اين در حالي است كه در اين باره هيات تطبيق
مخالفتي را با طرح حيات شبانه اعالم نكرده است.
عضو هياترييس��ه شوراي شهر تهران با بيان اينكه

فرصت تعيين شده براي اعالم مخالفت با اين طرح
از س��وي هيات تطبيق گذشته اس��ت ،عنوان كرد:
فرمانداري تهران در اين باره نامهاي را به شوراي شهر
ارسال كرده و در پاسخ به اين نامه رييس شوراي شهر
تهران ادلههاي مناس��ب به منظور اجراي اين طرح
را اعالم كرده و يادآور ش��ده كه اين موضوع مربوط
به هيات تطبيق است .وي تاكيد كرد :شوراي شهر
تهران در اين باره طب��ق روال حقوقي عمل خواهد
ك��رد و در مهلت قانوني هي��ات تطبيق مخالفتي را
اعالم نكرده است.

پيگيري حمله طرفداراندو تيم فوتبالي
به آمبوالنسهاي اورژانس

رييس اورژانس اصفهان از پيگيري حمله طرفداران
پرسپوليس و س��پاهان به آمبوالنس در حال حمل
بيمار خبر داد .دكتر راس��تين در گفتوگو با ايس��نا
در اي��ن باره اظهار كرد :بعد از اتمام مس��ابقه فوتبال
بين دو تيم پرس��پوليس و سپاهان نيروهاي مستقر
در ورزش��گاه در ح��ال انتقال افراد مص��دوم دو تيم
بودند كه طرفداراني كه در بيرون از ورزشگاه حضور

س��ردار محمدرضا مهماندار ،رييس پليس راهنمايي و
رانندگي تهران بزرگ محدوديتهاي ترافيكي نماز عيد
فطر در تهران را اعالم كرد.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،سردارمهمانداررييس
پليسراهنماييورانندگيتهرانبزرگدرنشستيخبري
درخصوصتمهيداتترافيكيعيدسعيدفطرگفت:زمان
اجراي اين تمهيدات از ساعت  ۲۴شب قبل از عيد فطر
تا پايان برگزاري مراسم نماز و عادي شدن ترافيك است.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ افزود :اين
طرح محدوده مصالي امام خميني (ره) را شامل ميشود.
ويگفت:ترددكليهوسايلنقليهازساعت ۴صبحروزعيد
فطر در معابر محدوده خيابان ميرعماد از خيابان شهيد
مطهري تا خيابان شهيد بهش��تي ،خيابان شهيد علي
اكبريازخيابانشهيدمطهريبهسمتشمالتاخيابان
بهشتي ،خيابان شهيد بهش��تي از تقاطع سهروردي به
سمتغربتاخيابانقائممقامفراهانيممنوعخواهدبود.
س��ردار مهماندار ادامه داد :ط��ول خيابانهاي هويزه و
خرمشهردرحدفاصلصابونچيوخيابانشهيدقنبرزاده،
خيابان پاكس��تان در ضلع غربي مص�لاي امام خميني
(ره) ،مسير ش��رق به غرب بزرگراه رس��الت از پل سيد
خندان ،مسير غرب به شرق بزرگراه رسالت در محدوده
مصالي امام خميني از تقاطع كردستان و تردد خط ويژه
اتوبوسرانيدرخيابانهايشهيدبهشتيوشهيدمطهري
نيز ممنوع خواهد بود.
وي ادامه داد :از ساعت  ۲۴شب قبل از مراسم توقف كليه
وس��ايل نقليه در طول محدودهه��اي بزرگراه مدرس از
ميدان هفت تير تا حقاني در هر دو مسير ،بزرگراه رسالت
بعد از بزرگراه آفريقا تا پل س��يدخندان در هر دو مسير،
طول خيابان شهيد قنبرزاده در حدفاصل بزرگراه رسالت
خيابان شهيد بهش��تي در هر دو مسير و خيابان شهيد
بهشتيازميدانتختيتاخيابانقائممقامفراهانيممنوع
و پاكسازي كامل انجام خواهد شد.
ريي��س پليس راهنمايي رانندگي ته��ران بزرگ ادامه
داد :همچنين محدوديت توق��ف در خيابان ميرعماد
در حدفاصل خيابان ش��هيد مطهري تا خيابان شهيد
بهشتي ،طول خيابان شهيد مفتح در حدفاصل خيابان
شهيد بهشتي تا خيابان ش��هيد مطهري به استثناي
اتوبوسهاي ش��ركت واحد ،طول خيابان پاكس��تان
از خيابان ش��هيد بهش��تي تا بزرگراه م��درس و طول
خيابانهاي هويزه و خرمشهر در حد فاصل قنبرزاده تا
عشقيار به استثناي موتوسيكلتها ممنوع و پاكسازي
كامل انجام خواهد شد.
وي افزود :همچنين محدوده ضلع غربي ميدان هفت تير
در حد فاصل خيابان زهره و خيابان قائممقام فراهاني و
طول خيابان شهيد مطهري در حد فاصل بزرگراه مدرس
تا خيابان سهروردي نيز ممنوع است و پاكسازي بهطور
كامل انجام ميشود.

سودوكو

دانشجويان از حضور در كرسيهاي
آزادانديشينگرانند

محمدتقي احمدي ،رييس دانش��گاه تربيت مدرس
در گفتوگو با ايلنا ،با اش��اره به اهميت كرس��يهاي
آزادانديشيگفت:كرسيآزادانديشيآييننامهومراتب
اجرايي خاص خود را دارد كه براس��اس آن تالش شد،
در دانشگاههاي مختلف اين فعاليت شكل بگيرد و در
واقعسكوييبرايتوسعهافكارموثرجهتحلمعضالت
جامعه باشد .كرسيهاي آزادانديشي نيازمند زيربنايي
اوليه اس��ت كه س��هولت پذيرش حرفهاي مخالف،
گفتوگوي متوازن و با رعايت منش دانشگاهي براي
كشف حقيقت و البته بدون اتهامزني و توهين ،ترس و
نگرانيازنحوه قضاوتهاييكهافراددرايننوعجلسات
دارند ،الزمه آن است .باتوجه به مصداقهاي به وجود
ي از حضور در كرس��يها نهتنها كم نشده،
آمده ،نگران 
حت��ي افزايش هم يافته ،لذا اس��تقبال جدي از طرف
اساتيد و دانشجويان شكل نگرفته است.
احمدي در اين باره تاكيد كرد :با وجود اينكه دانشگاه
خيلي تالش كرد تا نشان دهد ،از چارچوبها حمايت
ميكن��د ،ولي همچن��ان تبعات و نگرانيه��ا از نحوه
صحبتهاوقضاوتهاوجوددارد.اساتيددانشگاهدرباره
برگزاري كرسيهاي آزادانديشي بارها گوشزد كردند
كه ما ميدان مناسبي را براي آزادانديشي نميبينيم.
وي همچنين ادام��ه داد :به عنوان مث��ال چندينبار
گفتوگوي آزاد يا تريبون آزاد در دانشگاه داشتهايم و
دانشجوياندرفضايبازدانشگاهيادرمحيطيبهصورت

محدوديتهاي ترافيكي نماز عيد
فطر در تهران اعالم شد

داش��تند مقابل درب خروج به دو دستگاه آمبوالنس
حمله كردند .وي ادامه داد :اين دو دستگاه آمبوالنس
خس��ارت بس��يار زيادي ديدهاند .ريي��س اورژانس
اصفه��ان در پايان ب��ا بيان اينكه حتما اي��ن اتفاق را
پيگيري خواهد كرد ،گفت :در حال حاضر گزارش��ي
تهيه و براي اس��تانداري اصفهان ارسال شده است.
قطعا اين اتفاق را پيگيري خواهيم كرد.
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