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گزارش

وزارت علوم به كجا ميرود !؟
در سرتاسر يادداشت آقاي محمد كاظمي نماينده مردم
شريفماليردرمجلسشوراياسالميدرروزنامهاعتمادبا
عنوان«مالحظاتمهمترميمكابينه»(مورخ 21مهرماه)
ادعاها و اتهامهاي فراواني بدون ارايه هيچگونه مس��تند
و دليل متقن و به صورت كامال ش��عاري مطرح شدهاند...
حسنظن اين اس��ت كه مس��وول روابط عمومي وزارت
فخيمه علوم يادداشت اينجانب را نخوانده است و احتماال
فقطدستوريدريافتكردهكه فالنروزنامه يادداشتيدر
انتقادازوزيرعلوممنتشركردهاستوشماپاسخدهيد!واال
در سرتاسر كدام يادداشت ادعاها و اتهامات بدون سندي
مطرح شده است و چگونه ايش��ان بنيان يادداشت كه در
مطلع آن بر پيروزيهاي اخير دولت در دادگاه الهه و سفر
رييسجمهورمحترمبهامريكااستوارشدهاسترانديدهاند
وسرتاسرمطلبراحاويادعاهاواتهاماتدانستهاند!؟نكند
يادداشتخواندهشدهاستوايشانپيروزيهاياخيردولت
را جزو ادعاها و اتهامات غير مستند ميداند؟ پسنديده آن
است كه وزير محترم علوم همانگونه كه ما انتقاد كردهايم
در انتصابات خود دقت بيشتري مبذول كنند و حداقل از
مديران خود بابت حقوق خوبي كه دريافت ميكنند دقت
وتوجهطلبكنندواسبابوهنيكدستگاهعظيمدولتي
رافراهمنسازند.
 -2خداوند از گناه ش��خص يا اش��خاصي كه براي مقاصد
سياسي اصطالح حقوقي و تعريف شده «تشويش اذهان
عمومي» را باب كردند و به هر مخالفي نسبت دادند نگذرد
تا مسوول روابط عمومي وزارت علوم بدون كمترين اطالع
از بار حقوقي اين عنوان تحليل منطقي و دلس��وزانه يك
نمايندهمجلسراتشويشاذهانعموميقلمدادنكند.آيا
اشاره به ضعف دولت دوم آقاي روحاني كه امروزه حتي از
ناحيهبرخيازمنسوبانوانواعحامياندولتبيانميشود
تشويش اذهان عمومي است!؟ آيا ايشان اساسا فرق انتقاد
وتشويشراميداند؟آيانگاهاجماليبهخبرهايچندساله
يداندنمايندهمردمشريفماليراتفاقا
اخيرداشتهاستوم 
از حاميان دولت است و براي پيروزي آقاي روحاني تالش
شبانهروزي كرده است و در مجلس حمايت بيدريغ خود
رادريغنكردهاست؟آيابهترنيستمسووالنروابطعمومي
بهجاي اشتغاالت هزينهساز براي انواع مراسم تشريفاتي
و غيرضرور هنگام تصدي چنين پس��ت مهمي يك واحد
حقوقيدردانشگاههابگذرانندتاحداقلعناوينحقوقيرا
خراب نفرمايند و اگر فرصت كافي براي اين امر مهم ندارند
بهلغتنامههايعموميوحقوقيمراجعهكنندومردمرااز
ميزانسوادخودنااميدنسازنند؟
 -3راس��تي چرا روابط عمومي وزارت مذكور بهجاي دفاع
از عملكرد وزير متبوع خود به دفاع ازكليت دولت پرداخته
است؟ مگر اين روابط عمومي سخنگويي دولت را به عهد
دارد؟ البت��ه دفاع از كليت دولت از س��وي هريك از اجزاء
آن پسنديده اس��ت ولي ما نديدهايم اين روابط عمومي و
حتي وزير مربوطه در برابر انتقاده��اي همهجانبه و انواع
تخريبهايعليهقوهمجريهخصوصاازطرفجناحمقابل
وارد ميدان ش��وند تا جايي ك��ه رييسجمهور محترم به
درستيازروزهسكوتمديراندولتيآشكاراانتقادكردند.
 -4در اين جوابيه تجاهل عارفي صورت گرفته و براي باال
بردن رتبه گزينه وزير كنوني علوم به بخش��ي از سخنان
آقاي دكتر روحاني استناد شده است ،البته بازشكافي اين
موضوعبهصالحنيستواالدقيقاذكرميشدكهگزينههاي
اصليآقايرييسجمهورچهكسانيبودهاندوچهكسانيبه
مخالفتبرخاستهاندوچرابرايآرامشجامعهآقايروحاني
از گزينههاي مورد استقبال جامعه دانشگاهي عبور كرده
است؟ اگر روابط عمومي اين مسائل را نميداند بهتر است
سكوت كند و اگر ميداند آدرس غلط ندهد تا ما مجبور به
اشارات مستقيم نشويم.
در خاتم��ه بنده به عنوان نماينده م��ردم با ديدن اين
جوابيه بيشتر به درستي انتقادات خود از اين وزارتخانه
پ��ي بردم و بيش از گذش��ته همگام با دانش��جويان و
دانشگاهيانازرياستمحترمجمهورميخواهمبهاين
وزارتخانه كليدي توجه كنند و اميدهاي اصالحطلبانه
آنان را برآورده سازند.

شركت ملي پخش فرآورده هاي
نفتيمنطقهكردستان

گزارش «اعتماد» از كاهش خدماتدهي خودروهايي كه مناسبسازي شدهاند

نارضايتي معلوالن
ازخدماتتنهاسامانهحملونقل تهران

گروه اجتماعي
چندنفرازمعلوالنساكنتهرانباانتقادازاختاللجديدر
سرويسدهيسامانهحملونقلويژهافراددارايمعلوليت،
خواستار بررسي اين مشكل و رسيدگي نهادهاي مسوول
ش��دند .به گفته معترضان ،طي دو سال گذشته ،خدمات
س��امانه حمل و نقل معلوالن و جانبازان كه از نيمه سال
 91توسط شهرداري تهران ارايه ميشود ،دچار بينظمي
لونقل
ش��ده و در دفعات بسيار ،لغو ارايه س��رويس حم 
ش��هري ،معلوالن را ناچار به اس��تفاده از تاكسي تلفني و
پرداخت هزينههاي گزاف تردد با وسايل نقليه خصوصي
كرده در حالي كه تبصره  1ماده  5قانون جديد حمايت از
حقوق معلوالن – مصوب اس��فند 96مجلس و ابالغ شده
در ارديبهشت ماه امسال توسط رييسجمهوري – تاكيد
ميكند«:شهرداريهامكلفندجهتامكانترددافرادداراي
معلوليتهايشديد،سامانههايحملونقلويژهافرادداراي
معلوليتراباتجهيزناوگانخودروهايمناسبسازيشده
ايجاد كنند ».استفاده از س��رويس حمل و نقل معلوالن
و جانبازان ،ش��رايط خاصي ندارد و همانطور كه از نامش
پيداس��ت ،گروه هدف اين سامانه ،افراد داراي معلوليت يا
جانباز داراي كارت بهزيستي يا بنياد شهيد هستند و براي
اس��تفاده از خدمات ،بايد به محل استقرار سامانه واقع در
ميدان آزادي مراجعه كرده و پس از ارايه مش��خصات ،كد
اشتراكدريافتكنند.بهتماممشتركانهماعالمميشود
كه براي استفاده از س��رويس ،بايد روز قبل و طي ساعات
 21تا ،24مبدا و مقصد مورد نظر خود را به سامانه پيامك
كنند و مسووالن سامانه هم متعهد شدهاند كه در صورت
ممكننبودنارايهسرويس،همانشبخبرلغوخدماترا
بهمشترياعالمكنندكهبهگفتهمعلوالنمعترض،ظاهرا
تاامروزچنيناتفاقيكهكامالجنبهاخالقيوانسانيدارد،
نيفتادهاست .يكيازمعترضان،دختر 26سالهاياستكه
هرروزبرايرفتنبهمحلكارخودواقعدرخياباننواب،نياز
به استفاده از اين سرويس حمل و نقل دارد .او كه به دليل
شدت معلوليت بايد از ويلچر استفاده كند درباره اختالل

دو ساله خدمترساني اين سامانه به «اعتماد» ميگويد:
«سال  88و براي رفتن به دانشگاه از اين سرويس استفاده
ميكردم.آنزمانزيرنظربهزيستيبودومبلغيهمبهعنوان
هزينهرفتوآمدبهحسابمانواريزميشدكهالبتههزينه
سرويس ،معموال بيشتر از رقم واريزي بهزيستي بود و بايد
ازجيبخودمانپرداختميكرديم.يكزمانبهزيستياز
واريزهمانوجههمخودداريكردوهزينهترددبهكلآزاد
ش��د .از ابتداي سال 92من دوباره از اين سرويس استفاده
كردم كه به شهرداري واگذار شده بود اما بهشدت مشكل
داشتوبرايمنهممشكلايجادكردچنانكهسال،94قرار
بود جايي مشغول به كار شوم ولي چون سرويسها دچار
اختالل بود و به من س��رويس ندادند ،آن شغل را از دست
دادم .از س��ال  ،95دوباره از اين سرويس استفاده ميكنم
اما اگر  4روز در هفته به من س��رويس بدهند ،شنبهها به
هيچوجه سرويسنميدهند،دو روزرابدون اطالعبه منو
باوجودتاييداعزامسرويس،لغوميكنندوبعدازاينكهتماس
ميگيرم كه بابت لغو بدون اطالع اعتراض كنم ،ميگويند
پيامكنرسيدهدرحاليكهمندووسهبارپيامكميفرستم.
ازآندوروزباقيماندههمگاهيرانندهميگويدماشينخراب
شده و نميآيد ،يا آن قدر دير ميرسد كه ناچار ميشوم از
تاكسيتلفنياستفادهكنميادرلحظهآخرميگويندماشين
نداريموسرويسنميفرستند.لغوخدماتشانبيشترشبيه
بهانههايآزاردهندهاستكهانگارنميخواهندبهماخدمت
بدهند .به يكي از دوستانم گفته بودند چون ساعت 21و5
دقيقهپيامكفرستاديدرخواستترالغوكرديمچونبايد
فقط در فاصله ساعت 21و 15تا 21و 30پيامك بفرستي.
رفتاربعضيرانندههاهمآنقدرتوهينآميزاستكهبارهابه
فكرانصرافازدريافتسرويسافتادهام.اينماشينهاباالبر
داردوويلچرراحملميكند.وقتيبهرانندهميگوييمويلچر
را بچرخانيد كه در طول مدت رانندگي جابهجا نشود ،به ما
ميگويدجابهجاكردنويلچروظيفهمننيستوشمابايد
همراهبياوريدكهكمكتانكنند».
در حالي كه به گفته معترضان ،مسيرهاي مورد استفاده
هيچمحدوديتينداشتهوتنهاتوصيهمسووالنسامانهدر

آگهي تجديد مناقصه عمومي
يك مرحلهاي

نوبتچهارم
شماره مجوز 1397- 3674:

مناقصه گزار  :شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان
موضوعمناقصه:مناقصه غذاي گرم كاركنان انبار نفت سنندج و سوختگيري هواپيمايي
الف)برآورد پايه ،نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه:
برآورد پايه 2,926,000,000 :ريال
مبلغ سپرده 146,500,000 :ريال
تذكر :مناقصه گران پذيرفته شده در مناقصه ،مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي مندرج در شرايط مناقصه تهيه و ارائه نمايند.
ب) تاريخ  ،مهلت و نشاني محل دريافت و تحويل اسناد :
-1دريافت اسناد ارزيابي از تاريخ  97/08/05لغايت  97/08/14از سايت  http://Iets.mporg.irوKordestan.niopdc.ir
-2تاريخ تحويل اسناد ارزيابي به دبيرخانه اين شركت تا ساعت 16روز دوشنبه بتاريخ97/08/14
-3تاريخ ارزيابي كميته فني بازرگاني و اعالم شركتهاي مجاز به دريافت اسناد مناقصه روز يك شنبه بتاريخ97/08/20
-4تاريخ دريافت و تحويل اسناد مناقصه به پذيرفته شدگان در مناقصه از ساعت 10صبح روز دوشنبه بتاريخ 97/08/21لغايت ساعت 15روز چهار شنبه بتاريخ97/08/30
-5تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه روز شنبه بتاريخ 97/09/03راس ساعت 11صبح سالن جلسات ستاد شركت
ج) محل تحويل اسناد ارزيابي:
اس��تان كردستان -شهرستان سنندج -ميدان آزادي -ابتداي خيابان كشاورزي -دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه كردستان -
شماره تماس 087- 33241337
د) شرايط عمومي متقاضي :
 -1داشتن صالحيت كار از اداره كارو امور اجتماعي در سال  -97داشتن گواهي صالحيت ايمني از اداره كار و تعاون جهت شركت هاي حقوقي و پروانه كسب فعاليت جهت
رستوران
 -2رعايت الزامات بهداشتي  ،ايمني و زيست محيطي
 -3متقاضياني حق شركت در مناقصه را خواهند داشت كه حداقل امتياز الزم در ارزيابي كيفي كه توسط كميته فني بازرگاني اين شركت انجام مي گيرد؛ را كسب نمايند .پس
از ارزيابي كيفي توسط كميته فني بازرگاني ،اسناد مناقصه به مناقصه گران منتخب تحويل خواهد شد .حداقل امتياز الزم در ارزيابي 60از 100مي باشد.
ذ) مدارك الزم ارسالي:
 -1تكميل فرمهاي ارزيابي با مهر و امضاء مدير عامل يا اعضاء هيئت مديره
-2ارائه كليه مفاصاحساب قراردادهاي مندرج شده در فرمهاي ارزيابي
-3ارائه فرم تائيديه اداره كار و امور اجتماعي استان به تاريخ سالجاري مبني بر اعالم نوع فعاليت و صالحيت كار
-4ارائه برگه رضايت نامه از كارفرماهاي قبلي مندرج در فرم ارزيابي
-5ارائه كليه مدارك مرتبط شركت خدماتي شامل اساسنامه ،مدرك تحصيلي افراد ،آگهي روزنامه،تغييرات و مشخصات هيئت مديره شركت
ضمناً متن آگهي در سايت  www.shana.irنيز درج شده است.
نوبت سوم97/08/02:
نوبت چهارم97/08/05:
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  -منطقه كردستان

ابتدايثبتنام،ايناستكهمسيرهابايدبينچندفردداراي
معلوليت يا جانباز مشترك باشد تا در صرف هزينه و اعزام
خودرو صرفهجويي شود اما اين جوان معلول به «اعتماد»
ميگويد« :من از اين س��رويس فقط براي رفتن به محل
كار استفاده ميكنم و تا امروز استفاده تفريحي نداشتم اما
بارها به من گفتهاند كه ماشين نميفرستند چون اولويت
با بيماران است و ما هم مجبوريم در ابتداي ثبتنام ،حتما
قيد كنيم كه مس��يرهاي اعالم ش��ده ،محل كار يا محل
تحصيلاست».
يكي ديگر از معترضان ،مرد 48س��الهاي اس��ت كه بر اثر
ابتال به فلج اطفال واماس ،دچار ش��دت معلوليت شده و
بدون ويلچر قادر به تردد نيست و درباره اختالل چند ماهه
خدماتدهي اين سامانه و مشكالتي كه با آن مواجه بوده
به «اعتماد» ميگويد« :از س��ه سال قبل ،از سرويسهاي
اين سامانه استفاده ميكنم .روال معمول اين است كه روز
قبل ،به سامانه پيامك ميدهيم و در صورت لغو سرويس،
بايد هم��ان روز به ما اطالع بدهند كه ما هم براي تردد روز
بعدمانبرنامهريزيكنيم.متاسفانهطيچندماهگذشته،
لغو سرويس را به ما اطالع نميدهند و بارها براي رسيدن
سرويس معطل ش��دهام و باالخره بعد از نيم ساعت يا 45
دقيقهمعطلي،باسامانهتماسميگيرموميگويندسرويس
لغو شده اس��ت .طي چند ماه گذشته ،بهطور معمول از 4
سرويسدرهفته،دوروزرابدوناطالعلغوكردهانددرحالي
كهمابعدازارسالپيامكبهسامانه،حتماتلفنميزنيموبه
ما اطمينان ميدهندكه روزبعد ،سرويس داريم .وقتيهم
به مسوول سامانه اعتراضكردم،گفت :استفاده شما از اين
سامانهزياداستوباعثاجحافبهحقوقسايرينميشود.
منهمتوضيحدادمكهباحقوقيكميليونتومانيماهانه
كه 600هزارتومانازاينرقمهمبرايپرداختاجارهبهاي
منزل خرج ميشود ،واقعا قادر به استفاده از تاكسي تلفني
نيس��تم و ناچارم براي تردد به محل كارم از اين سرويس
استفادهكنم.درنهايتبهمنگفتبروبهبهزيستيشكايت
كن،چونارايهسيستمحملونقلوظيفهسازمانبهزيستي
اس��ت ».حس��ين نحوينژاد؛ معاون توانبخشي سازمان
بهزيس��تي كش��ور در گفتوگو با «اعتماد» ،راهحل اين
مشكل را مراجعه افراد داراي معلوليت به سامانه «معبر»
و ثبت شكايت در اين سامانه عنوان ميكند اما در توضيح
بيشتردربارهعلتاختاللايجادشدهميگويد«:طبققانون
جامع مصوب،1383كمكرسانيبه افرادداراي معلوليت
تابع خيرخواهي و دلس��وزي بود و شهرداري تهران هم بر
اساس همان قانون ،الزام قانوني جهت ايجاد ناوگان حمل
و نقل شهري براي افراد با نيازهاي ويژه ايجاد كرد و سامانه
حمل و نقل با پيگيري افراد داراي معلوليت و عالقهمندي
ش��هرداران وقت ايجاد شد .وس��يله نقليه مورد نياز بايد
خريداري و مناسبسازي ميشد اما نگهداري اين ناوگان
هممهماست.ازسويديگرتازمانيكهچنينخدمتيارايه
نميشد ،بحثي نبود ولي از زماني كه اين خدمت ارايه شد
و مطالبهگري ايجاد كرد ،افراد داراي معلوليت هم زندگي
خودرابراساساينخدمتتنظيمكردندوحاالنميتوانيم،
بگوييمكهديگرنميتوانيمخدمتبدهيمدرحاليكهامروز
و به دنبال تغيير مديران وقت ،خدمات متوقف شده و من
همشنيدهامكهگفتهاند،بودجهبراينوسازيماشينهاي
مستهلكندارندوبهنظرميرسد،ميخواهنداينخدمت
را به دليل دردسرهاي ايجاد شده ،كاهش دهند  .متاسفانه

زيرس��اختهاي اجتماعي ما نس��بت به زيرساختهاي
اقتصادي و عمرانيمان بسيار عقب است و تمام خدمات را
مطابقنيازهايافرادمعموليجامعهايجادميكنيم.البتهدر
قانون جديد كه امسال هم ابالغ شده ،تمام وظايف به الزام
قانونيتبديلشدهوهرتخطيهممجازاتومحكوميتبه
دنبالدارد.معلوالنمعترضهمميتوانندشكايتازنحوه
خدماتدهياينسيستمرابهسامانهمعبر؛ذيلدبيرخانه
مناسبسازيبهرياستوزيركشورببرندوماهماينشكايت
راپيگيريكردهوباشهرداريتهرانمكاتبهخواهيمكرداما
بهمحكمهكشاندن،بايدازطريقفعاليتهايمدنيباشدنه
ازطريقتقابلدستگاههايدولتي.البتهمتاسفانهبسياري
ازاعتراضاتمعلوالنوازجملهاعتراضبهرفتارتوهينآميز
رانندگانچونمستندنيستقابليتاثباتهمندارد».
سابقهپيشنهادخدمتبهمعلوالن
طرح س��هميهبندي س��وخت ،از تير ماه 1386و با هدف
ساماندهي مصرف بنزين در كش��ور به اجرا درآمد و تمام
خودروهاي ش��خصي و عمومي ش��امل دريافت سهميه
بنزين ش��دند .افراد داراي معلوليت و جانبازان هم در اين
گروهبن��دي قرار ميگرفتند و از ابتداي م��رداد 1387و با
مصوبه رييسجمهوري وقت ،كارت س��وخت معلوالن و
جانبازانتحتپوششسازمانبهزيستيكشوروبنيادشهيد
صادرشدكهبراساساعالممعاونتوانبخشيوقتسازمان
بهزيستي كشور ،افراد با معلوليت خيلي شديد ،روزانه50
ليتر ،شديد  34ليتر ،متوس��ط  32ليتر و خفيف  12ليتر
بنزين دريافت ميكردند .اجراي اين طرح اما از پايان سال
 88و به دنبال توقف سهميه سوخت معلوالن و جانبازان با
اختالل جدي مواجه شد و تالش سازمان بهزيستي كشور
براي جلب موافقت س��ازمان هدفمندي يارانهها و وزارت
نفت در برقراري مجدد توزيع س��وخت جامعه هدف خود
بينتيجهماند.مسووالنسازمانبهزيستيكشوركهمتولي
پيگيري حقوق معلوالن تحت پوشش اين سازمان بودند،
براي جبران خسارات مالي وارده به معلوالن تهراننشين
كه به دليل شدت معلوليت ،امكان تردد با وسايل حمل و
نقلعموميرانداشتهوقادربهپرداختهزينهرفتوآمدبا
وسايلنقليهخصوصيهمنبودند،سامانهايطراحيكردند
كهخودروهاينيمهسنگينعموميباقابليتمناسبسازي
براي حم��ل و نقل معلوالن با ويلچ��ر ،وظيفه جابهجايي
معلوالن تحت پوشش سازمان بهزيستي در شهر تهران را
بر عهده بگيرند .براي اجراي اين برنامه ،تفاهمي با معاونت
حملونقلترافيكشهرداريتهرانمنعقدشدومسووالن
وقتسازمانبهزيستيكشورازراهاندازيپايانهحملونقل
معلوالندرشهرتهرانوخريدومناسبسازي 50دستگاه
ونخبردادندواعالمكردندباراهاندازياينپايانه،معلوالن
از تردد با وسايل حمل و نقل عمومي يا استفاده از خودروي
شخصي بينياز خواهند ش��د اما تا مهرماه  ،91راهاندازي
اين پايانه به دليل تاخير سازمان بهزيستي در تحويل 50
دس��تگاه ون مناسبسازي ش��ده بارها به تعويق افتاد در
حالي كه مسووالن شهرداري تهران 10 ،دستگاه اتوبوس
مناسبسازي شده را تامين و در محل پايانه مستقر كرده
بودندوجلسهغيرعلنيشورايشهرتهرانهمدرهمانايام
مصوب كرد كه بايد  120ون مناسبسازي شده به پايانه
حملونقلمعلوالنتحويلدادهشود.بهدنبالاينمصوبه،
سامانه حمل و نقل ويژه معلوالن و جانبازان ،اسفند  91با
حضورشهرداروقتتهرانافتتاحشدوبنابراعالممسووالن
س��امانه قرار بود كه تعداد خودروهاي مناسبسازي شده
كه در آن زمان 50،دس��تگاه ون و 10دس��تگاه اتوبوس را
شامل ميشد ،در آينده نزديك افزايش يابد و به ازاي ارايه
سرويسدربستيبهچندفرددارايمعلوليت،برايهرنوبت
رفت و آمد هزينهاي معادل  7هزار تومان پرداخت ش��ود.
همچنين مقرر شده بود كه رانندگان آموزش ديده نسبت
به كمكرس��اني به معلوالن ،هدايت خودروها را برعهده
بگيرند و خدمات ش��بانهروزي هم به امكانات اين سامانه
اضافه شود.نيمهخردادماه امسال ،اولين اعتراضاتنسبت
بهنحوهخدمترسانياينسامانهتوسطرييسانجمننداي
معلوالنمطرحشدومحمودكاريدرگفتوگوباايلناافشا
كردكهاينكهدرطولاينسالهاوبرخالفوعدههاياوليه،
حتي يك خودروي مناسبسازي شده هم به اين سامانه
اضافهنشده آنهم در حاليكه روزانه حدودهزار فرد داراي
معلوليت،متقاضياستفادهازخدماتاينسامانههستند،
اماتعدادناكافيخودروهايمناسبسازيشدهدليلمهمي
است كه كمتر از دو درصد افراد داراي معلوليت و جانبازان
ساكن در شهر تهران ،ش��انس بهرهمندي از خدمات اين
سامانهرادارند.
بهدنبالايناعتراض،مردادامسالهممجيدفراهاني؛رييس
كميتهبودجهونظارتشورايشهرتهران،درجلسهعلني
ش��ورا از لغو خدماترساني اين سامانه انتقاد كرد و ضمن
اشارهبهپاسخهايتوهينآميزمسووالنسامانهدرواكنش
به اعتراضات معلوالن ،خواستار برخورد با متخلفان شد .تا
امروزوبهدنبالطرحايناعتراضاتاما،هيچتغييرمثبتيدر
نحوهارايهخدمتاينسامانهايجادنشدهوبهنظرميرسدبه
دنبالافزايشقيمتبنزين،افراددارايمعلوليتوجانبازان
ساكندرتهران،يابايددرانتظارتوقفكاملخدمترساني
اين سامانه باش��ند يا با افزايش چند برابري هزينه تردد با
خودروهاي مناسبسازي شده اين سامانه مواجه خواهند
ش��د كه به نظر ميرس��د يكي از داليل اختالل طوالني
مدت خدمترساني اين سامانه هم نارضايتي رانندگان از
مزدهاي ناچيز دريافتي در قبال حم��ل و نقل افراد داراي
معلوليتباشد.

قوهقضائيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

آگهي فقدان سند مالكيت پالك  583/2اصلي

آقاي صادق فرجپوردهبااليي طي درخواست وارده شماره 19282مورخ 1397/08/01منضم
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مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين پالك  583/2اصلي واقع در ايالم به علت سرقت مفقود
شدهاستكهبرابرپروندهثبتيسندمالكيتششدانگيكقطعهزمينپالك 583/2اصلي
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فرجپوردهباالييمنتقلوسندبهنامايشانصادرگرديد.لذامراتبدراجرايتبصرهذيلماده
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آنچه در نشست اساتيد علوم اجتماعي و
رييسجمهور گذشت

همنشيني انتقادها و گفتوگوها

گروه اجتماعي| چهارشنبه دوم آبان ماه جمعي از
صاحبنظران علوم اجتماعي به ديدار رييسجمهور
رفتند و در غياب نمايندگان رس��انه با او به گفتوگو
پرداختند؛ گفتوگويي كه با انتقادها و اش��اره آنها به
مسائل موجود پيش روي جامعه ايراني شكل گرفت و
با توضيحات حسن روحاني از يكسو و پذيرش برخي
انتقادات از سوي ديگر همراه شد.
محمدمه��دي فرقاني ،صاحبنظر رس��انه و اس��تاد
دانشگاه عالمه طباطبايي در مورد اين نشست گفت:
«رييسجمهور در اين جلسه مباحثي را مطرح كردند
كه نشان ميداد دولت فهم كاملي از مسائل و مشكالت
كشور دارد و در عين حال گاهي با موانعي روبهروست
كه باعث ميشود اقدامات مثبت صورت گرفته ،آنچنان
كه شايسته است بازتاب پيدا نكند و مردم از آنها مطلع
نشوند .از صحبتهاي رييسجمهور ميتوان اين طور
برداشت كرد كه دولت در مواردي هم صالح نميداند
كه برخي مضيقهها و تنگناها را با افكار عمومي در ميان
بگذارد كه البته اين موارد ممكن است ،اختالل ارتباطي
بين دولت و جامعه به وجود بياورد كه در نهايت ميتواند
به بدبيني يا نارضايتي و سوءظن جامعه منجر شود».
محمد فاضلي ،جامعهش��ناس و استاد دانشگاه شهيد
بهش��تي هم ميگويد كه روحاني هم با ديدي شبيه
به ديد استادان حاضر در جلس��ه به مسائل مينگرد:
« برخورد روحاني با انتقادات صورت گرفته هم مانند
اس��اتيد انتقادي و منصفانه بود .ايشان پذيرفتند كه
مش��كالت جدي در جامع��ه ايراني وج��ود دارد و به
صراحت گفتند كه امروز نس��بت به ابتداي س��ال 97
ميزان اعتماد و س��رمايه اجتماعي كاهش پيدا كرده
اس��ت و به بيان ديگر منكر مش��كالت جامعه نشدند.
رييسجمهوردرعينحالبرخيدستاوردهايدولترا
همتشريحودرمورداينكهصاحبنظرانعلوماجتماعي
ت��ا چه حد ميتوانند در تبيين مس��ائل جامعه ايراني
كمك كنند ،س��خن گفت .رييس دولت از وزرايي كه
در اين جلسه حضور داشتند ،خواست تا مسائل مطرح
شده را بشنوند و به فراخور وظيفه وزارتخانهشان پاي
كار بيايند و در عين حال از اساتيد جامعهشناسي هم
خواست تا راهحلها را به صورت مكتوب ارايه كنند و
متعهدانه وظايف خودش��ان را نسبت به ايران و مردم
ايران انجام دهند».
هادي خانيكي ،صاحبنظر حوزه ارتباطات اجتماعي
و استاد دانشگاه عالمه طباطبايي پس از اين نشست
اعالم كرد كه در ش��رايط خاص كنوني كشور وظيفه
جامعهشناسان اين است كه نقش خودشان را بر عهده
بگيرن��د« :ما بايد با همكاري دولت مس��اله و موضوع
ريشهاي را پيدا كنيم و در همان حوزه وارد عمل شويم.
از نظر من آن مساله ريشهاي «همبستگي اجتماعي»
اس��ت كه اگر به آن توجه نشود با مخاطراتي از جمله
كاهش انسجام اجتماعي و كاهش سرمايه اجتماعي
روبهرو خواهيم ش��د .براي حل اين مس��اله عمده و
براي جلوگيري از كمرنگ ش��دن انسجام و سرمايه
اجتماعي ،همه ما بايد به گفتوگوهاي اجتماعي تن
دهيم تا دستگاه اجرايي از يك سو و دستگاه فكري از
سوي ديگر حتي با ديد انتقادي به گفتوگو با يكديگر
بنشينند».
تقي آزادارمكي ،جامعهشناس و استاد دانشگاه تهران
در مورد جنبههاي مثبت نشست صاحبنظران حوزه
علوم اجتماعي با رييسجمهور گفت« :عالوه بر آنكه
به جامعهشناسان زماني براي ارايه نقدهاي اجتماعي
داد ،فرصتي را هم ب��راي رييسجمهور فراهم كرد تا
حرفهايي را كه پي��ش از اين نگفته بود ،مطرح كند.
آقاي روحاني به يكي از انتقادات وارده مبني بر اينكه
دول��ت «نمايندگي اجتماعي» ن��دارد و در اين حوزه
ضعيف عم��ل ميكند ،ح��رف زد و توضي��ح داد كه
دولت گاهي مجبور است در حوزههاي ديگري انرژي
مانند سياس��ت خارجي ،مباحث مربوط به منطقه و
جبههگيريها و اقدامات خصمانه وقت و هزينه صرف
كند و الجرم در چنين موقعيتي قرار ميگيرد».
آموزش و پرورش

عضو هياتمديره كانون صنفي
معلمانمحاكمهشد

جلس��ه محاكمه محمد حبيبي ،عضو كانون صنفي
معلمان كه در دادگاه بدوي جمعا به  9س��ال حبس،
 74ضربه شالق و  2سال ممنوعيت خروج از كشور و
فعاليتهاي سياسي و اجتماعي محكوم شده بود ،در
شعبه  36دادگاه تجديدنظر استان تهران برگزار شد.
حسين تاج ،وكيلمدافع محمد حبيبي گفت :جلسه
دادگاه چهارش��نبه دوم آبان در شعبه  36برگزار شد
كه فضاي خوبي بر جلسه حاكم بود.
وي در پاس��خ ب��ه اين پرس��ش كه آي��ا دادگاه ختم
دادرس��ي را اعالم كرده يا جلس��ه ديگري هم برگزار
ميشود يا خير ،افزود :در پايان جلسه ،قاضي مطلبي
درخصوص ختم دادرس��ي اعالم نكرد بنابراين اوايل
هفته آينده با مراجعه به شعبه پيگير موضوع خواهم
بود تا ببينيم راي صادر ميش��ود يا نياز به تحقيقات
بيشتر وجود دارد.
تاج درخص��وص تبديل قرار بازداش��ت موكلش نيز
گفت :از قبل درخواست تبديل قرار بازداشت موقت
موكل را مطرح كرده بوديم اما دادگاه پاس��خي نداده
است .محمد حبيبي ،فعال صنفي فرهنگيان و عضو
هياتمديره كان��ون صنفي معلمان اس��تان تهران
است كه ارديبهشت  97در تجمعاتي كه فرهنگيان
بهمناسبت هفته معلم داشتند ،بازداشت شد .ايرنا

