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◾

◾  ۲۰۰شهر کشور متخصص زنان و رادیولوژی ندارند
اصغر عیوضی ،مدیر اندیشکده ایتان به
فارس گفت :در تهران مشکالت خانمهای
بــاردار مناطق محروم را بــرای درمــان درک
نمیکنیم .ما به ازای هر یک میلیون زن یک پزشک
متخصص اورولوژی و به ازای هر ۱۰۰هزار زن سه پزشک
متخصص رادیولوژی داریم .قطعا ً۲۰۰شهر متخصص
زنان و رادیولوژی ندارند.

ددستچين
ستچين

دکتر

بنیانگذار مؤسسه عالی پژوهش در برنامهریزی
و توسعه میگوید :کاروان علمی کشور
باید بتواند در تبیین نیازها مشارکت کند و
دستگاههایی که دستاندرکار هستند هم باید
در این تبیین کمک کنند .اگر تعریف مسئله ما
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◾

درست باشد درواقع بیش از نیمی از راه را رفتهایم.
شورای عالی انقالب فرهنگی کار پیچیدهای
پیش روی خود دارد و اینکه این شورا بهتازگی
جوانتر و منسجمتر شده ،برای این است که
بتواند این مطالبه را به سرانجام برساند و در این

به حکمرانی علمی نیاز داریم

◾بودجه را سر جای قبلی خود بازگردانید
سیدحسن موسوی چلک ،رئیس انجمن
مددکاران اجتماعی به مهر گفت :بودجه
مــوادمــخــدر امــســال ذی ــل ح ــوزه دفــاعــی
امنیتی قرار گرفته؛ انتظار این است در اصالحیه ،آن
را سر جای قبلی خود بازگردانند .این حداقل انتظاری
است که از مجلس داریــم و راهی که چهار دهه پیش
رفتیم را تکرار نکنیم.

زمینه موفق شود .شورای عالی انقالب فرهنگی
باید در نشستهای خویش به ارزیابی عملکرد
خود بپردازد تا ببیند سیاستگذاریها چقدر
در جهت انتظارات بوده ،پیشرفتها و کاستیها
کجا بوده و درواقع تحلیلی از خود ارائه دهد.

◾

◾یکی از انتقادات به حوزه تولید علم و پژوهش ،این
اســت که ایــن مقاالت مشکلی را از مشکالت کشور
برطرف نمیکند و باری از دوش کشور برنمیدارد.

درست است؛ البته این نکته را هم نباید فراموش
کنیم که ما یکسری علوم پایه داریم و تحقیقات در
این زمینهها ممکن است در آینده ثمربخش باشد و
باید اطمینان حاصل کنیم پایههایمان در آن حوزهها
محکم است ،چون استحکام در آن پایهها میتواند
به آمــوزش و تحقیقات در شاخههایی که کاربردی
استکیفیتبخشد.
ولی غیر از آن اولویت ،بقیه تحقیقات ما باید متمرکز
بر حل مسائل کشورمان باشد .حــال اگــر در کنار
حل مسئله این شیوه علمی به چاپ مقالهای هم
انجامید ،حتما ًدر دنیا شنوندگان و خوانندگان
مجالتی هستند که عالقه دارنــد ببینند کشوری
مثل ایران برای حل مسائل مختلف از جمله کمآبی،
محیط زیست ،معضالت اجتماعی همچون اعتیاد
وبسیاریمسائلدیگربهچهشکلیعملکردهکهبه
موفقیت دست یافته است.

◾

◾در چه زمینههایی با خأل پژوهشی روبهرو هستیم؟

◾

◾یکی از موضوعات مورد تأکید رهبر معظم انقالب
در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی شتاب
بخشیدن به رشد علمی و ضرورت تولید و بهکارگیری
تولیدات پژوهشی از سوی دستگاهها و نهادهای کشور
اســت .ش ــورای عالی انقالب فرهنگی در ایــن زمینه
نیازمند چه تحولی است؟

◾

◾این طرح راهبردی چرا اجرا نشد؟
به گزارش ایسنا ،علی خضریان ،سخنگوی
کمیسیون اصل  90مجلس در یادداشتی
نوشت :طرح راهبردی پزشک خانواده که
 ۱۴سال پیش به وزارت بهداشت ابالغ شد ،همچنان از
طرحهای ناکام نظام سالمت است که هیچ یک از پنج
وزیر گذشته نتوانستهاند آن را اجرایی کنند ،آن هم به
دلیل کمبود پزشک!

مؤسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با قدس:

سید احمد موسوی بازسازی
ساختار فرهنگی کشور و سرعت
بخشیدن بــه مــوضــوع علم در
دانشگاهها و مراکز پژوهشی از
جمله موضوعاتی است که رهبر
انقالب در تازهترین دیــدار خود
با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و مسئوالن
حوزه فرهنگی کشور به عنوان نقشه راه جدید در
راستای گام دوم انقالب بر آنها تأکید کردند .یکی
از موضوعاتی که رهبر انقالب خواستار سرعت
بخشیدن و تحول بنیادی و اساسی در آن حیطه
هستند ،علم و پــژوهــش اســت؛ موضوعی کــه در
بیانیه گام دوم انقالب نیز بر آن تأکید شده است.
اما پرسش این است چه تغییراتی در نگرشها و
ساختارها باید اتفاق بیفتد تا دوباره شاهد یک دوره
رشد علمی باال باشیم .
در گفتوگو با دکتر علی نقی مشایخی ،پایهگذار
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی
ش ــری ــف و م ــؤس ــس مــؤس ـســه ع ــال ــی پــژوهــش
در برنامهریزی و توسعه بــه بــررســی ایــن موضوع
پرداختهایم.

به گزارش وبدا،
بهرام عیناللهی،
وزیر بهداشت گفت:
به لطف خدا ،کمک
مردم و نهادهای
مرتبط ،رکورد
تزریق روزانه حدود
یک میلیون و
 ۶۵۰هزار دز و
رکورد تزریق حدود
 ۸میلیون و ۶۰۰
هزار دز در هفته را
ثبت کردهایم یعنی
در یک هفته به
اندازه کل جمعیت
امارات که فکر
میکنم  ۹تا
 ۱۰میلیون نفر باشد
تزریق انجام دادیم.

◾

◾مجلس به افزایش سن بازنشستگی رأی نمیدهد
عــلــی ب ــاب ــای ــی ک ــارن ــام ــی ،ن ــای ــب رئــیــس
کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتر
نوشت :مجلس در بررسی جزئیات بودجه
به افزایش سن بازنشستگی رأی نمیدهد و از دولت
نیز انتظار داری ــم ایــن بند را اصــاح کند .مشکالت
صندوقهای بازنشستگی قابل حل است .با منتقل
کردن فشار به دوش مردم دردی دوا نمیشود.
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سال سی و پنجم

شماره 9703

گالیه رهبر انقالب و اینکه به نظر ایشان وضعیت
جامعه از منظر فرهنگی مناسب نیست کامال ً
یگــردد کــه شــورای
بجاست و بــه ایــن مــوضــوع بــرمـ 
عالی انقالب فرهنگی در این خصوص چه اقداماتی
انجام داده اســت؛ دغدغه دیگر ایشان مربوط به

کاربرد علم و کمک پژوهش به مسائل جامعه از
جمله صنعت است .برای رسیدن به این مقصود
ما نیازمند حکمرانی علمی در نهادهای تصمیمگیر
و تصمیمساز از جمله شورای عالی انقالب فرهنگی
هستیم .اصوال ًبحث حکمرانی برای مجموعهها به
عناصر و اجزایی اشاره میکند که در نقش پیشران
آن مجموعه ا یـفــای نقش میکنند و تصمیمات
مهم را اتخاذ و پیشرفت آن را پایش و کاستیهایش
را کشف و جبران مینمایند تا آن مجموعه بتواند
اهدافش را تحقق ببخشد .در واقــع حکمرانی به
مجموعهای اطالق میشود که این جهتگیریهای
درســت را انتخاب و سیاستگذاریهای صحیح

سال تولید؛پشتیبانی  ،مانع زدایی

آگهـی مناقصـات عمـومی

را بــرای حرکت در آن جهت تنظیم کند و ابــزاری را
بــرای پیاده شدن سیاستها و پایش آ نهــا در نظر
بگیرد؛ از مجموعه اجزایی که این عملیات را انجام
میدهند تعبیر به حکمرانی میشود؛ این حکمرانی
میتواند حکمرانی در زمینه علم یا حکمرانی یک
دانشگاه یا مؤسسه و نهاد باشد .امــا وقتی رهبر
انقالب به حکمرانی علم اشاره میکنند یعنی تمام
فعالیتهای علمی و پژوهشی در کشور؛ که یکی از
نمودها و شاخصهایش چاپ مقاالت در مجالت
خارجی و تدوین سیاستهای الزم برای جهتدهی
به مجموعه محققان در آن زمینه است که به یک
تحول گسترده نیاز دارد.

WWW.QUDSONLINE.IR

پرسشهایبسیارمهمیدرزمینهچیستیوچرایی
و ریشهیابی مسائل کشور وجود دارد که پاسخ به
آنهانیازبهپژوهش،تحلیلوتدوینپاسخهایعلمی
داردامااینکهنظامحکمرانیعلمچقدرکاروانعلمی
کشور را هدایت کــرده است که به این موضوعات
بپردازد و ساختار ارزیابی و تخصیص منابع و رویکرد
دانشگاههای ما به چه شکلی است باید مورد بررسی
قرارگیرد.منتهااینمسائلهمانطورکهبهحکمرانی
علم مرتبط است به سیاستها و خط مشیها و
حکمرانیها در سایر بخشها مثل حوزه سیاست،
فرهنگ ،اقتصاد ،جامعه و ...نیز مرتبط است و از
آنها تأثیر میپذیرد؛ درواقع این اثرپذیری متقابل

اســت .به طــور مثال باید ببینیم حکمرانی ما در
زمینه اقتصادی به چه شکلی اســت تا اقتصاد و
بنگاههای اقتصادی را به ایــن سمت ســوق دهیم
که طالب راه حلهایی از جامعه علمی باشند و از
طرفی جامعه علمی را به آن سو میکشد که طالب
فهم و حل مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور باشند .درواق ــع نقش و جایگاه حکمرانی
علم به ایــن دلیل که ببینیم چگونه کــاروان علمی
کشور را اداره میکنیم بسیار مهم اســت .در حال
حاضر چنین حکمرانی نداریم .شما اگر نگاهی به
صورتجلسههای شورای انقالب فرهنگی بیندازید
متوجه میشوید مصوبات نشستهای این شورا اثر
محدودی بر کاروان علمی کشور دارد.

◾

◾بیشتر حوزههای ما جزیرهای فعالیت میکنند و
اغلبتعاملیمشاهدهنمیکنیم.

ببینید؛ در ابتدای کار ،نظام حکمرانی علمی ما باید
مطالباتش را از نظام حکمرانی اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعیوفرهنگیاعالمکندوآنهاهممتقابال ًباید
مطالباتشان را از نظام حکمرانی علم مطرح کنند.
بر اساس مطالبات رهبر معظم انقالب الزم است
سیاستهای حکمرانی اقتصادی ما بر بهکارگیری
نظام علمی ملزم باشد و از آن کار بکشد و از آن طرف
در حکمرانی علمی ،معیارها و مالکهای تشخص
دادن و ارتقای افراد به این سمت سوق پیدا کند که
مسائل کشور را چگونه حل کند.
در حال حاضر اقتصاد ما بیشتر از اینکه علممحور
باشد پوپولیستی است؛ چرا که اگر علممحور بود
ارز 4هزارو  200تومانی تصویب نمیشد و شاهد این
یارانههای پنهان که به طور غیرعادالنه به ثروتمندان
بیشتر از فقرا اختصاص مییابد نبودیم .اینها
تنها نمونههایی است که نشان میدهد حکمرانی
اقتصادی ما علمی نیست.

نوبت اول

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد انجام عملیات ساختمانی و دمونتاژ  ،نصب ،تست و راه اندازی دو
دستگاه ترانسفورمر قدرت 132/20کیلوولت پست امامیه تبریز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
شماره فراخوان 2000001119000045به آدرس الکترونیکی www.setadiran.irبرگزار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/294/000/000:ریال به حروف (یک میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون ریال)
به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا به شماره  IR 110100004001106407144480نزد بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت برق منطقه ای آذربایجان
بهای فروش اسناد 200/000:ریال (دویست هزار ریال)

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد

از ساعت  8مورخ 1400,10,4

مهلت دریافت اسناد

از ساعت  19مورخ 1400,10,8

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

از ساعت  9مورخ 1400,10,22

بازگشایی پاکات

از ساعت  10مورخ 1400,10,22

,1409295ف

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  021-41934جهت اخذ
اطالعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه و یا با شماره تلفن  041-31073235تماس حاصل فرمایند.
www.setadiran.ir
www.azrec.co.ir
www.lets.mporg.ir
www.tavanir.org.ir
شناسه آگهی 1246655

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان در نظر دارد

«بیایید با پیشگیری به هنگام از حوادث ،خطرها و عوارض ناشی از آن را کاهش دهیم».

مناقصهعمومییكمرحلهای-نوبتاول

پروژههای زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذار نماید ،بدین وسیله از شرکتهای واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه «قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد»
برای شرکت در فرآیند مناقصههای زیر دعوت به عمل میآید.
ردیف

نوع مناقصه

شماره مناقصه

1

ارزیابی کیفی فشرده با معیار (تجدید)

40012838/4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ارزیابی ساده (تجدید)
ارزیابی ساده (تجدید)
ارزیابی ساده (تجدید)
ارزیابی ساده (تجدید)
ارزیابی ساده (تجدید)
ارزیابی ساده (تجدید)
ارزیابی ساده (تجدید)
ارزیابی ساده (تجدید)
ارزیابی ساده (تجدید)

40012855/3
40012856/3
40012858/3
40012859/3
40012862/3
40012867/2
40012868/2
40012870/2
40012874/1

موضوع مناقصه
عملیات لکهگیری هندسی و روکش آسفالت گرم راههای شریانی غرب استان (خوانسار -گلپایگان -انتهای حوزه بطرف خمین،
گلپایگان -موته ،گلپایگان -در -تیکن)
بهسازی راه روستایی سریچهن مهاباد از توابع شهرستان اردستان
ساخت و نصب  36عدد باکس  8×6متری زیرگذر اصغر آباد شهرستان خمینی شهر
بهسازی محور کاسگان -سیاه گلک از توابع شهرستان سمیرم
بهسازی محور گردشگری عباسآباد
زیرسازی ،بهسازی و روکش آسفالت گرم باند دوم روستای تلک آباد از توابع شهرستان اردستان
در کنار گذر شرق اصفهانvmsخرید ،نصب و راهاندازی دو دستگاه تابلو پیام متغیر
پیاده سازی پروژه مدیریت سرعت در محورهای اصفهان -دلیجان و بالعکس ،نجفآباد -سه راهی دامنه و بالعکس
تکمیل عملیات ورودی و خروجی شهرک حمل و نقل خمینی شهر
خرید تابلوهای اخطاری ،انتظامی ،فلش قرمز و پایه تابلو

1409296

مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ساعت  13تاریخ  ،1400/10/09از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس
 -setadiran.irمهلت ارسال فایلهای پاکات مناقصات مذکور به سامانه ستاد ایران تا ساعت 13تاریخ 1400/10/25و محل
تحویل ضمانتنامه (فرآیند ارجاع کار) شرکت در مناقصه تا ساعت 13تاریخ 1400/10/25به اداره کل راهداری و حمل و نقل

جادهایاستاناصفهان،طبقهششمادارهحراستمیباشد.گشایشفایلهایپاکاتمناقصه ازطریقسامانهستاد ایراننیز
در ساعت  8صبح روز  1400/10/26در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای اصفهان انجام میشود.
کلیه مراحل دریافت ،ارائه اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات صرفا از طریق سامانه ستاد ایران مذکور انجام خواهد پذیرفت.

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار (ریال)

344/652/789/632

10/794/000/000

9/932/694/006
47/216/317/806
17/606/455/709
10/209/426/078
18/839/062/365
8/694/000/000
14/825/200/000
7/237/630/152
39/335/000/000

497/000/000
2/361/000/000
881/000/000
511/000/000
942/000/000
435/000/000
742/000/000
362/000/000
1/967/000/000

سایر شرایط شرکت در مناقصه از جمله هزینه تهیه اسناد ،مدت اعتبار پیشنهاد ،صالحیتهای مورد نیاز و غیره مطابق
مفاد اسناد مناقصه پیوست در سامانه ستاد ایران به آدرس  setadiran.irمیباشد .نشانی اداره :بلوار میرزا کوچک خان،
بین پل وحید و ترمینال زایندهرود ،کدپستی ،81766-33743:تلفن گویا031-35059

شناسه آگهی 1246877:

