
سرمقاله

معاون فرهنگى و اجتماعى وزیر علوم، روساى دانشگاه ها
و فعاالن دانشجویى از عملکرد دانشگاه ها مى گویند

 ضیا هاشمى، معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم: 
در انجمن هاى علمى از 5 هزار به عدد 9 هزار رسیده ایم
 على رضا بندانى، رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان:

یکى از مهمترین نقاط قوت، کار جدى و تمرکز بر روى شرکت هاى دانش بنیان است

شتاب براى علم
خداحافظى با حذف «ستاره» ها

ناتوانی ما در تحول پذیرى
روزنامه شــهروند در روزهاي گذشته دو گزارش 
خواندنی و قابل توجه منتشر کرده است. اولی درباره 
وضعیت لنج ســازي در گوران در جزیره قشم بود. 

خالصه آن از زبان یک لنج ساز به این صورت است: 
«کار را پدرم یاد داد، همه ما تجربى لنج ساز شدیم، 
حاال ولى کار کساد شــده، سه سالى مى شود، طورى 
که در این سه سال، تنها دو لنج ساخته ایم، لنج هایى 
هم که روى شان کار مى کنیم، از قدیم اینجاست، کار 
جدید نداشته ایم.» پدر محمد، حاال لنج سازى را کنار 
گذاشته و ماهیگیرى مى کند: «لنج سازى کار سختى 
است و بیشتر از 50 سال نمى شــود روى آن کار کرد. 
همین هم شده تا خیلى ها به سمت لنج سازى نیایند، 
چون به اندازه ســختى کارش، درآمدى ندارد... سه، 
چهار  سال بیشتر اســت که صداى چکش کارى ها 
از کنار ســاحل، کمتر دل اهالى را تــکان مى دهد. 
کارگرها آب رفته اند، یا ماهیگیر شــده اند یا نجار یا 
رفته اند روســتاهاى دیگر. قدیمى ها هم دیگر جان 
ندارند، 40، 50 سال چکش ها را گرفتند و کوبیدند و 
حاال بدون آورده اى براى زندگى شان، کنار کشیده اند. 
سال هاست که دیگر لنج سازها سفارشى براى ساخت 
دریافت نمى کنند.» اگر گزارش اول براي بســیاري 
از خوانندگان تازگی داشــت و پیش از آن از وضعیت 
این حرفه اطالع نداشــتند، ولی گزارش دوم درباره 
موضوعی بود که بســیاري از افراد به ویژه شهروندان 
میانســال و بزرگتــر از آن اطالع دارنــد. حمام هاي 
عمومی در مناطق شــهري و سرنوشــت غمبار این 
حمام ها موضوع گزارش دوم بــود که نتیجه گیري 
کوتاه آن چنین است: «گرمابه هاى شمال شهر کامال 
توجیه اقتصادى خود را از دســت داده و تنها زمین 
گرانبهاى شان است که مالکشان را براى تغییر کاربرى 
وسوسه مى کند. گرمابه هایى که به سرعت تخریب 
مى شــوند و جاى خود را به برج هاى بلند مى دهند. 
گرمابه هاى جنوب شــهر هم که آخرین رمق شان را 
مدیون مشتریان کارگرشان هستند، با آب و گاز گران 
و قبض هاى چند میلیون تومانى، کارگران کم درآمد 
را مأیوس کرده انــد؛ حاال آنها هم کمتر به حمام هاى 
جنوب شــهر ســر مى زنند... صاحب یک گرمابه به 
«شهروند» مى گوید: 50 سال این شغل ما بود؛ حمام 
پدرى مان را زنده نگه داشــتیم اما این دیگر آخر خط 
است. ما تا تهش را رفتیم. همه اش ضرر بود. نرخ گرمابه 
باید 40 برابر مى شد تا توجیه اقتصادى براى ادامه کار 
داشته باشیم. کشورهاى پیشــرفته اى مثل ترکیه 
حمام هاى تاریخى خود را بازسازى و امکانات تازه اى 
به این امکان جمعى اضافه کرده اند. مردم حمام رفتن 
را مانند استخررفتن نوعى سرگرمى مى دانند و به نوعى 
حمام ها امکانات لوکس و درآمدزا دارند. گرمابه هاى 
ما نه تنها سونا، اتاق ماســاژ و ... ندارد بلکه حتى ظاهر 
موجهى هم ندارد. همه اینها درحالى است که استفاده 
از آنها حتى توجیه اقتصادى هم ندارد. او ادامه مى دهد: 
در فرانسه حمام هاى عمومى خوش ساختى هستند 
که ســاعتى 35 یورو قیمت گذارى شــده اند. ما اما 

فراموش کردن سنت هاى مان را هنر مى دانیم و به آن 
افتخار مى کنیم.» ایــن دو گزارش به خوبی وضعیت 
و سیر تحول جامعه ما را نشان می دهد. در حالی که 
پدران ما در گذشته، واجد خالقیت و نوآوري بوده اند، 
ما نتوانسته ایم این خالقیت را در زمان خودمان بروز 
دهیم و بکوشیم که با اقتضائات روز هماهنگ شویم. 
ساخت یک لنج بزرگ در صد سال پیش نوعی حرفه و 
صنعت قابل توجه محسوب می شد، ولی ساخت همان 
لنج درحال حاضر با وجود قایق ها یا کشتی هاي فلزي 
و غیرفلزي و با موتورهاي بزرگ نوعی حرفه تفننی و 
غیراقتصادي به حســاب می آید. حمام هاي عمومی 
براي 50 سال پیش که کمتر خانه اي از امکان گرمایش 
و آب گرم برخوردار بود، فعالیتی اقتصادي و پرســود 
محسوب می شد، ولی در زمانی که قیمت زمین سر به 
فلک می زند و هیچ خانه اي بدون حمام نیست، این کار 
جز ضرر چیز دیگري ندارد. پس چه باید کرد؟ برخی از 
مشاغل هستند که به مرور زمان از میان می روند و هیچ 
کوششی براي حفظ آنها نیز نباید کرد. مثال در گذشته 
برخی افراد سقا بودند و با مشک به مردم آب می دادند 
و پول می گرفتند. طبیعی است که در شرایط حاضر 
این کار به این شــکل کارکرد ندارد و نیازي را تأمین 
نمی کند. برخی مشــاغل هستند که همچنان ادامه 
دارند، ولی کیفیت انجام آنها به کلی تغییر کرده است. 
یکی از این مشاغل کشــاورزي است که همچنان از 
مشاغل مهم است ولی امرار معاش از طریق کشاورزي 
با شیوه هاي سنتی بسیار ســخت است. دامپروري و 
صید ماهی نیز از همین نوع اســت. برخی از مشاغل 
هستند که به نوعی استحاله شده اند یا قابلیت تحول 
را داشته اند، مثل حمام هاي عمومی. امروز مردم براي 
شست وشوي خود نیازي به حمام عمومی ندارند، ولی 
این امکان وجود دارد که حمام عمومی را از طریق ارایه 
برخی خدمات دیگر مثل ماساژ یا سونا و... حفظ کرد و 
خدمات آن را مطابق نیازهاي روز ارتقا داد. برندهاي 
مشهور کشورهاي صنعتی در بسیاري از موارد از طریق 
همین تحوالت به وجود آمده  است. به عبارت دیگر، اگر 
صاحب حرفه حس می کرد که باید کیفیت کار خود را 
ارتقا دهد یا خدمات جانبی آن را بهبود بخشد، فوري 
این کار را انجام می داد. یک کارگاه لنج سازي باید در 
مسیري حرکت می کرد که امروز به بزرگترین شرکت 
قایق یا کشتی ســازي تبدیل می شــد. یک کارگاه 
گاري سازي می تواند و باید خود را ارتقا دهد تا به 
یک کارخانه اتاق سازي برسد. در غیر این صورت 
همه این نوع مشاغل با بن بســت و ورشکستگی 
مواجه خواهند شــد و ناله کردن بــراي آنان نیز 
دردي را دوا نمی کند. البته این تحوالت در طول 
چند  سال قابل اجرا نیســت، بلکه به مرور زمان و 
در طول نسل هاســت که اجرا می شود. ولی در هر 
حال باید نگاهی پویا داشت و به استقبال تحوالت 
رفت. نمونه امروزي آن خدمات حمل ونقل داخل 

شهر از طریق اینترنت است.
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رئیس جمهورى روز گذشــته پــس از ورود 
به اســتان آذربایجان شــرقى، در روســتاى 
چنار حضــور یافت و در جریــان آخرین وضع 
آســیب دیدگان ســیل اخیــر قــرار گرفت. 
حســن روحانى در این بازدید کــه در فضایى 
صمیمــى و البته اندوهبار انجام شــد به میان 
مردم روســتاى چنار رفت و ضمن دلدارى به 
آســیب دیدگان و کســانى که عزیزان خود را 
در این حادثــه غمبار از دســت دادند، بر عزم 
جدى دولت تدبیــر و امید براى کمک به مردم 
این روستا و سایر مناطق ســیل زده در کشور

تأکید کرد.
رئیس جمهــورى در مســیر عزیمــت بــه 
روســتاى چنــار در روســتاهاى مهماندار و 
دیوج حســن بیگ و منطقه غله زار توقف کرد 
و با حضــور در جمع مــردم روســتاها که به 
استقبال ایشــان آمده بودند و شــنیدن درد 
دل هــا و عرض تســلیت، به ابراز احساســات 
آنان پاســخ گفت و بــا توضیحــات مقامات 
محلى در جریان آسیب هاى ســیل اخیر قرار

گرفت.
اطالع رســانى  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاســت جمهورى، حســن روحانى ســپس 
در جمــع مــردم روســتاى چنار در اســتان 
آذربایجان شــرقى اعالم کرد: دولــت با همه 
توان در کنــار مردم اســتان هاى ســیل زده 
خواهد بــود و بــا ارایه کمک هــاى بالعوض 
و تســهیالت ارزان قیمــت، بــه یــارى آنان

مى شتابد.
روحانى ضمن تسلیت از دست دادن تعدادى 
از هموطنانمان به اهالى این روســتا در حادثه 
ســیل، گفت: این حادثه اى که در روســتاى 
چنار، منطقه آذرشــهر و در آذربایجان غربى، 
اردبیل و کردستان پیش آمد، همه ملت ایران 
را غم زده و ناراحت کرد. رئیس  جمهورى افزود: 
عزیزانى که در این حادثه جان خود را از دست 

داده اند، نه تنها عزیزان شــما بلکــه برادران و 
خواهران همه ما بودند.

روحانى با اشــاره به این که مردم روســتاى 
چنار طى روزهاى اخیر با حوادث بسیار سختى 
ازجمله از دســت دادن 20 نفر از عزیزانشــان 
مواجه شــدند که بســیار تکان دهنده است، 
به ویژه آن کــه هنوز دو نفــر از حادثه دیدگان 
مفقود هســتند، اظهــار داشــت: دولت همه 
توان و تالش خــود را براى بازســازى منازلى 
که دچار تخریب کامل شــده و یا آسیب دیده 
به کار خواهد گرفت و در این راستا کمک هاى 
بالعوض و تســهیالت ارزان قیمت ارایه خواهد 
داد و اجازه نمى دهد ســختى و مشکالت شما 

براى بلندمدت ادامه داشته باشد.
در  دولــت  داد:  ادامــه  رئیس جمهــورى 
بلندمدت براى این گونه روستاهایى که منازل 
مردم در مسیر رودخانه ها و در خطر سیل قرار 
دارد، تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد، چرا 
که باید در این راســتا مراقبت هاى الزم انجام 

گرفته و احتیاط کنیم.
روحانى با تجلیل از صبر، مقاومت، بردبارى 
و همدلى مردم روســتاى چنــار در برابر این 
حادثه، افــزود: دولــت براى کمــک به همه 
آســیب دیدگان تصمیمات الزم را اتخاذ کرده 
و روز گذشته به خزانه اعالم شد تا براى کمک 
به مردم در این مناطــق اقدامات الزم را انجام

دهد.
حســن روحانــى بــا تقدیــر از تالش هاى 
هالل احمر، وزارت بهداشت و درمان و نیروهاى 
مسلح اعم از سپاه، بســیج و ارتش که در کنار 
مردم بوده و به آنها کمــک کرده اند، گفت: ما 
نباید یکدیگر را در روزهاى ســخت فراموش 
کنیم. دولت با همه توان در کنار شــما خواهد 
بود و امروز در اســتاندارى آذربایجان شــرقى 
نیز با تشــکیل جلسه ســتاد بحران، حوادث 
اخیر بــار دیگر بررســى و تصمیمــات الزم 

بــراى جبــران ســریع خســارات اتخــاذ
خواهد شد.

رئیس جمهورى افزود: از همه مسئوالن که از 
ابتدا در کنار مردم بوده و آالم آنها را رفع کردند 
و همه بخش هاى امــدادى، درمانى و انتظامى 
تقدیر مى کنم و از مســئوالن مى خواهم براى 
یافتن باقیمانده مفقودان در چنار و آذرشــهر 
و ســایر مناطق، بیش از پیش تــالش کنند و 
نیز براى ســاختن خانه هایى که آســیب دیده 
یا به طور کامل از بین رفته انــد، تالش الزم را 

انجام دهند.
رئیس جمهــورى همچنین بــه وزارت راه و 
شهرسازى و بنیاد مسکن دستور داد عملیات 
ساخت و بازسازى خانه هاى مردم را در مناطق 
آســیب دیده از روز گذشته آغاز کنند. روحانى 
تأکید کرد: مــردم بدانند که دولــت در کنار 
آنهاســت و به آنها دســت مریزاد مى گویم که 
توانســتند یکدیگر را یارى کــرده و به وظایف 
دینى، اخالقــى و تعاون هــم در کنار یکدیگر 

باشد.
نشست شوراى هماهنگى مدیریت 

بحران آذربایجان شرقى
نشست شــوراى هماهنگى مدیریت بحران 
آذربایجان شرقى با حضور دکتر روحانى برگزار 
شد. استاندار آذربایجان شرقى در  این نشست  
با اشاره به ســفر رئیس جمهورى کشورمان در 
رأس هیــأت بلندپایه اى به مناطق ســیل زده 
اســتان گفت: حضور اعضاى هیــأت دولت در 
اســتان موجب التیام داغ دیدگان حادثه سیل 

اخیر است.
دکتــر اســماعیل جبــارزاده ، خطــاب به 
رئیس جمهورى کشــورمان افزود: حضور شما 
آرام بخش مردم و خانواده هاى داغدار اســت، 
همان طور که پیــام رهبرى تســکین دهنده 
آالم مــردم بــود. وى اظهــار کــرد: حضور 
رئیس جمهورى و دســتوراتى کــه در منطقه 

بــراى رفــع مشــکالت مناطــق ســیل زده 
اســتان دادند، موجــب آرامش خیــال مردم

خواهد بود.
وى ادامــه داد: از ابتداى دولــت یازدهم بر 
اســاس روحیه وحــدت و همدلى بــر محور 
نماینــده ولى فقیــه در آذربایجان شــرقى و 
امام جمعه تبریز، شــاهد ثمــرات و نتایج این 
صمیمیــت و همدلى در بخش هــاى مختلف 

استان هستیم.
استاندار آذربایجان شــرقى گفت: با افتخار 
عرض مى کنم که همه مسئوالن و دستگاه هاى 
اســتان در امدادرســانى و خدمت رســانى 
بــه آســیب دیــدگان ایــن حادثه پــاى کار

هستند.
وى خاطرنشــان کرد: عالوه بر تمام اعضاى 
ستاد بحران اســتان، اعضاى شــوراى ادارى 
آذربایجان شــرقى نیز در امدادرسانى و ارایه 
خدمات به مردم آســیب دیده از همان ساعات 
اول حادثه در کنار مردم به امر امدادرســانى و 

خدمات رسانى مشغول هستند.
وى تأکید کرد: از امروز با دســتور ریاســت 
جمهورى همه دستگاه ها و نهادهاى استان در 
امر ســازندگى مناطق سیل زده تالش خواهند 

کرد.
اســتاندار آذربایجان شــرقى افزود: مراحل 
هدایت بحران و مسائل ســتاد بحران از همان 
ســاعات اولیه توســط وزیر کشــور بــا اعزام 
معاونش در سازمان مدیریت بحران به منطقه 
و هدایت هایى که شد، مثمر ثمر بود و قدردانى 

مى کنیم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقى، مجمــوع 
خســارت هاى مالى ناشــى از جارى شــدن 
ســیل را ســه هزار و 230 میلیارد ریال اعالم

کرد.
گزارش تصویرى این دیدار را در صفحه 

8 ببینید.

پنجشنبه 31 فروردین 1396 |  22 رجب 1438
Apr 2017 20 |  سال پنجم  |  شماره 1105

سیاست

 صفحه 2

اقلیت هاى دینى
مى توانند وارد شوراها شوند

   رئیس مجلس با صدور دستور کتبى خطاب به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها، ابالغیه شوراى نگهبان 
درمورد جلوگیرى از تاییدصالحیت نامزدهاى اقلیت دینى در این انتخابات را رد کرد

   صفحه 17

20صفحه  |  500 تومان

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:٢٠- ١٩/٣٠

با شـرایط ویژه و بدون کارمـزد )شماره 77
سازمان اموال و امالک ستاد تعـدادی از امالک تجاری و مسکونی و ... را در تهران و سایر استانها از طریق مـزایده کتبی و بصورت 

اقساطی و با تسهیالت ویژه به فـروش می رسانـد . 
متقاضیان محتـرم می توانند  از روز شنبه مورخ  96/02/02  الی روز چهارشنبه مورخ 96/02/13  جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر 

در خصوص امالک تهـران با شماره تلفن های  ) دفتر فروش (  73  الی  88545570-021 ؛
و در خصوص امالک اسـتانها با شماره تلفن 88384897 - 021  تماس حاصل فـرمایند .

، حد فاصل خیابان   به نشانی خیابان شهید دکتر بهشتی   ، نام و شرکت در مزایده امالک واقع درتهران  جهت تهیه فرم ثبت 
سازمان اموال و امالک ستادکاووسی فر و میدان تختی ، پالک 224 مراجعه فرمایید .

www.saa-s.ir

آگهی فروش امالک بصورت مزایده  قابل توجه
خریداران امالک

ضمناً اطالعات تکمیلی و لیست امالک در وب سایت                                و در روزنامه های بشرح ذیل قابل دسترسی می باشد .

 قابل توجه
خریداران امالک

(

                     1- روزنامه جام جم مورخ    96/2/2

                        3- روزنامه همشهری مورخ    96/2/6                        2- روزنامه ایران مورخ    96/2/4
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    صفحه2

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و جمعى از یگان هاى نیروهاى چهارگانه ارتش: 

 روى مسئله معیشت مردم و نیروهاى مسلح و تقویت اقتصاد کشور تأکید دارم
 ترس مسئوالن از تهدید و تشر دشمن، در را براى تجاوز و تعرض او باز مى کند

انتخابات  سالم و پرشور برگزار شود

رئیس جمهورى در بازدید از مناطق سیل زده استان آذربایجان شرقى دستور داد

بازسازى خانه هاى تخریب شده را آغاز کنید
    روحانى: هالل احمر و همه نیروهاى امداد همواره در حوادث و بحران ها به خوبى عمل کرده اند

ورزش

پرسپولیس با رکوردهاى بى نظیر 
روى سکوى قهرمانى رفت 

اقتدار تا جام

   صفحه 18

محمد باقرزاده| اگر چه در ماه هــاى ابتدایى دولت 
«تدبیر و امیــد»، رأس وزارتخانــه علــوم، تحقیقات و 
فناورى بارها دچار تغییر و تحول شد و شرایط ناآرامى 
را پشت سر گذاشت، اما دانشگاه هاى ایران و کمیته هاى 
انضباطى روند رو به آرامشــى را طى کردند تا جایى که 
در این ســال ها، در کنار بى خبرى از «ستاره دا ر کردن 
دانشــجویان»، کمتر خبرى از احضــار آنها به کمیته 
انضباطى یا بازداشــت فعاالن دانشجویى منتشر شده 
است. دوران آرامشى که به گفته مسئوالن این وزارتخانه، 
با رشد بى سابقه تشکل ها و نشریات دانشجویى، تولید 

علم و... همراه بوده اســت. «شهروند» که پیش از این و 
در روز دانشجو، انتقادات فعاالن دانشجویى بیش از 20 
دانشگاه کشور درباره عملکرد وزارت علوم را منتشر کرده 
بود، در ماه هاى آخر دولت یازدهم به بررسى نقاط قوت 
این دوران پرداخته است. «ضیا هاشمى» معاون فرهنگى 
و اجتماعى وزیر علــوم، «محمدتقى احمدى» رئیس 
دانشگاه تربیت مدرس، «احمد معتمدى» رئیس دانشگاه 
صنعتى امیرکبیر، «علیرضا بندانى» رئیس دانشــگاه 
سیستان و بلوچســتان، «ابراهیم اسکافى» دانشجوى 

دکتراى دانشگاه رازى کرمانشاه...

اقتدار تا جام


