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 خطر افزايش دوباره ايدز 
از طريق اعتياد تزريقي 

مخالفت خانواده نابغه رياضي جديدترين آمار مبتاليان به ايدز در كشور اعالم شد
با نامگذاري معبري به نام 

»ميرزاخاني«

 سرزمين سياه طبس
ثبت ملي شد

مه�ر| رييس كميس��يون نامگذاري 
ش��وراي ش��هر تهران گفت: خانواده 
مرح��وم مري��م ميرزاخاني با نامگ��ذاري معبري به 
ن��ام وي مخالفت كردن��د و معتقد بودن��د به جاي 
اسطوره سازي بايد الگوسازي شود. مجتبي شاكري، 
درخصوص س��رانجام دو فوريت معبري به نام نابغه 
رياضي مري��م ميرزاخاني گفت: در جمع آوري امضا 
در ش��وراي چهارم ب��راي نامگذاري معب��ري به نام 
مريم ميرزاخاني قرار شد معبري در نزديكي مدرسه 
تيزهوش��اني كه وي در آن تحصيل كرده به نام وي 
نامگذاري ش��ود تا دانش آموزان اين مدرسه بدانند 
در س��ال هاي دور يكي از 10 نخبه برتر دنيا در اين 
مدرس��ه تحصيل كرده است بنابراين خيابان طوس 
براي اين نامگذاري در نظر گرفته شد. اما مسووالن 
مدرسه كه از اين موضوع استقبال كرده اعالم كردند 

خانواده وي به اين موضوع رضايت ندارند. 
رييس كميته فرهنگي شوراي ش��هر تهران با اشاره 
ب��ه رايزني هايي كه با پ��در مري��م ميرزاخاني انجام 
ش��د گفت: احمد ميرزاخاني اعالم كرد به سه دليل 
نياز به اين نامگذاري نيس��ت، نخس��ت اينكه بايد به 
جاي اسطوره سازي، الگوسازي شود و نبايد از دختر 
وي اسطوره دس��ت نيافتني س��اخت كه قابل تكرار 
نباش��د. دوم آنكه موفقيت مردم در آرامش خانواده 
است و س��وم اينكه هرگز پول و درآمد تاثيري در اين 
موفقيت نداشته و اين خانواده مرفه نبوده و اين روال 

را صحيح نمي داند. 
وي با اش��اره به س��خنان پدر ميرزاخاني گفت: مگر 
نامگذاري خياباني به نام اميركبير كمكي در شناخت 
اميركبير داشته اس��ت كه نامگذاري معبري به نام 
فرزند وي چنين كاربردي را داش��ته باشد. شاكري 
اضافه كرد: ما به پدر وي گفتيم با وجود مخالفت هاي 
شما اگر شورا اين نامگذاري را انجام دهد، مخالفتي 
داريد يا خير، كه مهندس ميرزاخاني با كمال متانت 
پاسخ دادند شما در جايگاه قدرت هستيد و مي توانيد 

اين كار را بكنيد اما ما راضي به اين كار نيستيم.

سرزمين سياه طبس به عنوان يكي از 
آثار طبيعي كشور به ثبت رسيد و ملي 
شد. پيشنهاد ثبت سرزمين سياه طبس 17 مرداد در 
كميته ثبت و حريم ميراث طبيعي س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور بررسي 
و پس از آن، اين اثر در فهرست آثار ملي طبيعي ثبت 
ش��د. زهرا رضايي، ملكوتي كارشناس ثبت ميراث 
طبيعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري خراسان جنوبي با اش��اره به اينكه ثبت 
اين اثر به زودي ابالغ مي شود، گفت: سرزمين سياه 
نام منطقه اي اس��ت كه در 120 كيلومتري جنوب 
طبس و در شمالي ترين بخش پناهگاه حيات وحش 

نايبندان قرار دارد.
 چون اين منطقه از سنگ ها وگدازه هاي آتش فشاني 
سياه رنگ پوشيده شده به س��رزمين سياه شهرت 
دارد. اي��ن منطقه يك��ي از جاذبه هاي شهرس��تان 
طبس اس��ت كه به لح��اظ وضع ظاهري مش��ابه با 
گندم بريان ش��هداد در كرمان بوده و حاصل آخرين 
فعاليت ه��اي آتش فش��اني اي��ران در دوره كواترنر 
است. جنس س��نگ هاي منطقه از بازالت بوده كه از 
دسته سنگ هاي آذرين بيروني محسوب مي شوند. 
اين سنگ ها در اثر فعاليت هاي گسل نايبند و فوران 
اين سنگ ها توسط چند آتش فشان درسطح زمين 
پراكنده ش��ده اند و منطقه اي كم نظير و زيبا همانند 
سطح كرات منظومه شمس��ي پديد آورده اند. طول 
اين منطق��ه 16 كيلومتر و ع��رض آن 15 كيلومتر 

است. 

  ميوه هاي خشك شده فله اي، مورد تاييد وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو نيست. ايرنا 

  مديركل ميراث فرهنگي استان فارس از اجرايي 
ش�دن عملي�ات مرم�ت بخش هاي�ي از عم�ارت 

هفت تنان در شيراز خبرداد. ايسنا
   سرپرس�ت پژوهش�گاه فضاي مجازي كشور از 
شكس�تن ركورد انتش�ار يك ميلي�ارد مطلب در 
كانال هاي عمومي فارس�ي زبان تلگ�رام خبر داد: 
» هر كاربر فارس�ي زب�ان به طور متوس�ط ۳۰ هزار 
 مطلب از كانال هاي تلگرام مطالعه كرده اس�ت كه 
با فرض صرف حدود يك دقيقه وقت براي هر مطلب، 
اين كانال ها منجر به افزايش سرانه مطالعه به ميزان 

۵۰۰ ساعت شده اند.« مهر
  عضو شوراي راهبردي گردشگري سالمت: بيش 
از ۱۲۰ هزار گردش�گر سالمت در سال ۹۵ به ايران 

سفر كرده اند. مهر

خبر كوتاه

ميراث فرهنگي

ويژه

محمود ايزددوست مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان گيالن اعالم كرد نخستين شركت تعاوني توسعه 
و عمران شهرس��تان تالش با عضويت حدود 2 هزار نفر 
و س��رمايه ثبتي 7/4 ميليارد ريال در شهرستان تالش 
به ثبت رسيد. ايشان همچنين اش��اره داشتند كه اين 
تعاوني ها در راستاي سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساس��ي و قانون تاسيس ش��ركت هاي تعاوني توسعه 
و عمران و مصوب��ات دولت و براي توس��عه همه جانبه 
شهرس��تان ها، بهره گيري از مش��اركت مردمي جهت 
فعاليت هاي توليدي و اشتغالزايي، واگذاري طرح هاي 
انجام فعاليت هاي عمران و آباداني و تملك اراضي واقع 
در بافت هاي فرسوده تشكيل مي شود. وي به ويژگي هاي 
خاص اين شركت تعاوني شامل فراگير بودن عضويت 
در شهرستان و گسترده بودن حوزه فعاليت اين تعاوني 
اشاره داشتند و تشكيل و فعاليت اين تعاوني ها را مصداق 
واقعي اجراي اصل 44 و واگ��ذاري بخش تصدي گري 
اقتصاد به مردم دانستند كه در مقابل مردم نيز از منابع 
مشاركت بهره مند خواهند شد كه در واقع موجب تسريع 
در توسعه شهرستان ها خواهد شد.  وي همچنين با اشاره 
به اينكه هم اكنون به كمك اس��تانداري و فرمانداري ها 
و همچنين مشاركت مردم، تش��كيل تعاوني توسعه و 
عمران در 10 شهرستان در دس��تور كار بوده گفت: در 
5 شهرستان هيات موسس انتخاب و فروش سهام آغاز 
شده است و با پيگيري هاي جدي كه در حال انجام است 
و احتماال تا پايان س��ال جاري حداقل 3 شركت تعاوني 
توسعه و عمران شهرستان جديد استان به ثبت خواهد 
رسيد. شايان ذكر است كه در شركت هاي تعاوني توسعه 
و عمران شهرس��تاني ها در بدو تاسيس بايد نيم درصد 
جمعيت شهرستان عضو آن شوند و سرمايه اوليه شركت 
حداقل بايد 3 ميليارد ريال باشد و افراد متولد، ساكن و 

شاغل در شهرستان مي توانند در تعاوني عضو شوند. 

 محمود ايزددوست، مديركل تعاون، كار
 و رفاه اجتماعي استان گيالن اعالم كرد 

 نخستين شركت تعاوني 
توسعه و عمران استان گيالن در 

شهرستان تالش تشكيل شد

سرخط خبرها شورا گزارش

 عرفان خوشخو/ اعتماد

آمار سال گذشته
بنا ب�ر آمار مدت مش�ابه 
كه س�ال ۱۳۹۵ توس�ط 
مس�عود مردان�ي؛ عضو 
كميته كشوري ايدز اعالم 
ش�د، تا ابتداي فروردين 
سال گذش�ته، ۳۲ هزار و 
۶۷۰ نفر مبتال به اچ آي وي 
در كشور شناسايي شده 
بودند كه از اين تعداد ۸۴ 
درصد )۲۷ ه�زار و ۴۴۳ 
نف�ر( م�رد و ۱۶ درصد )۵ 
ه�زار ۲۲۷ نفر( زن بودند 
و ۵۴ درص�د از اين تعداد 
)۱۷ ه�زار و ۶۴۲ نفر( در 
گروه سني ۲۱ تا ۳۵ سال 

قرار داشتند. 

 آخري��ن آمار مبتاليان ايدز 
در ايران اعالم ش��د. پروين 
افس��ر كازروني؛ رييس اداره اي��دز وزارت 
بهداش��ت در گفت وگو با ايلنا، در اعالم اين 
آم��ار خبر داد ت��ا ابتداي فروردي��ن 96، از 
مجم��وع 66 هزار و 359 فرد مش��كوك به 
آلودگي ويروس اچ آي وي، 34 هزار و 949 
بيمار، شناسايي  ش��ده كه از اين تعداد، 84 
درصد )29 هزار و 357 نفر( مرد و 16 درصد 
)5 هزار و 592 نفر( زن هستند و 53 درصد 
از كل بيماران شناسايي ش��ده )18 هزار و 
523 نفر( در گروه سني 21 تا 35 سال قرار 
دارند. در حالي كه تعداد مبتاليان، مربوط به 
كل بيماراني است كه از سال 1365 تاكنون 
در كشور شناسايي شده اند، افسر كازروني 
اعالم ك��رد كه از مجموع مبتاليان، تا امروز 
و ظرف 31 سال گذشته، 9 هزار و 477 نفر 
فوت كرده اند. بناب��ر اعالم رييس اداره ايدز 

وزارت بهداشت، تاكنون راه انتقال ويروس 
در 66/3 درصد از بيماران، استفاده از سرنگ 
مش��ترك و از طريق اعتياد تزريقي، 19/3 
درصد از طريق رابطه جنس��ي، 1/5 درصد 
از طريق مادر به ك��ودك و 7 دهم درصد از 
طريق دريافت خ��ون و فرآورده هاي خوني 
آلوده بوده اما افسركازروني به روال معمول 
اين اداره، در تشريح برخي جزييات درباره 
مبتالياني كه طي 5 ماه نخس��ت امسال به 
عنوان بيماران جديد به فهرست مبتاليان 
اچ آي وي اي��دز در اي��ران اضافه ش��ده اند، 
توضي��ح داد ك��ه از اين تع��داد، 30 درصد 
مبتالي��ان، زن و 70 درصد مرد هس��تند و 
راه انتقال وي��روس در 39 درصد مبتاليان، 
اعتياد تزريقي، در 41 درص��د موارد ابتال، 
رابطه جنس��ي و در 3 درصد موارد ابتال، از 
طريق مادر به كودك ب��وده ضمن آنكه به 
گفته وي، كمتر از 85 درصد مبتالياني كه 
وارد مرحله ايدز شده اند، تحت مراقبت هاي 

درماني و دارويي قرار گرفته اند. 

نگراني هاي جديد در آمارهاي جديد 
در آمارهاي رس��مي وزارت بهداش��ت، دو 
نگران��ي پررنگ اس��ت؛ تداوم ب��اال بودن 
موارد ابتال از طريق اعتياد تزريقي و امتناع 

بيماران براي دريافت پوشش درمان. 
بنا بر آمار مدت مشابه كه سال 1395 توسط 
مسعود مرداني؛ عضو كميته كشوري ايدز 
اعالم شد، تا ابتداي فروردين سال گذشته، 
32 ه��زار و 670 نفر مبتال ب��ه اچ آي وي در 
كشور شناسايي شده بودند كه از اين تعداد 
84 درصد )27 ه��زار و 443 نفر( مرد و 16 
درص��د )5 هزار 227 نف��ر( زن بودند و 54 
درصد از اين تعداد )17 هزار و 642 نفر( در 
گروه سني 21 تا 35 سال قرار داشتند. تعداد 
موارد فوت از مجموع مبتاليان شناس��ايي 
شده از س��ال 1365 تا سال گذشته، 8هزار 
و 311 نفر بود و مردان��ي، در توضيح علت 
انتقال ويروس و ابتال اعالم كرده بود كه 68/2 
درصد به دليل اعتياد تزريقي، 18/5 درصد 
به دليل رابطه جنس��ي و 1/5 درصد بر اثر 

انتقال ويروس از مادر به جنين، مبتال شده 
بودند. به گفته مردان��ي، از تعداد مبتاليان 
ثبت شده از ابتداي فروردين تا مرداد 95، 34 
درصد م��وارد، زن و 66 درصد، مرد بوده اند 
و راه احتمالي انتق��ال در 34 درصد موارد، 
اعتياد تزريقي و در 42 درصد موارد، رابطه 

جنسي بوده است. 
مقايسه آمار، آن هم صرفا در دو سال پياپي، 
نش��ان مي دهد ك��ه برخي اع��داد، اگرچه 
جزيي و با تغييرات بس��يار اندك، در حال 
افزايش اس��ت. اين افزايش ك��ه در عدد و 
رقم نمودار مي ش��ود درباره واقعيت پنهان 
و بسيار نگران كننده اي هش��دار مي دهد. 
موارد شناسايي ش��ده از مبتاليان ايدز كه 
بر اثر اعتياد تزريقي يا رابطه جنسي مبتال 
ش��ده اند، يا افرادي هس��تند كه رفتارهاي 
پرخطر، بخشي از س��بك زندگي آنهاست 
يا با يك بار لغزش ناش��ي از ناآگاهي، آلوده 
به ويروس شده اند كه هر دو گروه هم، بايد 
صرفا به عنوان بيمار و افراد نيازمند درمان و 
مراقبت هاي اجتماعي مورد توجه و حمايت 

جامعه و دولت قرار بگيرند. 
در اين آمار، ابتال به دلي��ل اعتياد تزريقي 
با وجود تالش ه��اي موفقيت آميز بيش از 
يك دهه تيم ه��اي س��يار و مراكز گذري 
كاهش آسيب اعتياد در تغيير روش مصرف 
معتادان بي خانمان و خيابان خواب از تزريق 
به استنش��اقي، همچنان سهم بااليي دارد 
ضمن آنكه از س��ه س��ال قبل و با تشديد 
س��خت گيري ها ب��راي واردات غيرقانوني 
پيش ساز شيشه – سودوافدرين – قيمت 
اين ماده روانگردان طي مدت زمان كوتاهي 
چنان افزايش يافت كه از يد توان اقتصادي 
معتادان خيابان خواب خارج شد و الگوي 
مصرف، دوباره به سمت هرويين سوق پيدا 
كرد كه ب��ا كاهش قيمت��ي قابل توجهي، 
جايگزين شيش��ه ش��ده ب��ود. گرايش به 
مصرف هرويين )حتي از نوع استنشاقي( 
موج نگراني شديدتري را در جمع متوليان 
درمان اعتياد ايجاد ك��رد با اين توجيه كه 
مصرف كنندگان شيش��ه، اين بار به دليل 
اعتياد به يك م��اده روانگردان كه تخريب 
باالتري نس��بت به مخدره��ا )حتي از نوع 
آزمايش��گاهي( دارد، به ش��دت در معرض 
خطر گراي��ش به تزريق هس��تند چرا كه 
مصرف استنش��اقي، پاس��خگوي نياز آنها 
نخواهد بود بلكه اين بار، فقط ورود مستقيم 
م��اده اعتيادآور ب��ه خون مي توان��د تاثير 
مشابهي در رفع خماري مصرف كنندگان 
داش��ته باشد. طي سه س��ال گذشته، اين 

نگراني از احتمال به يقين رسيد و گزارش ها 
از رصد روش و الگوي مصرف در پاتوق هاي 
خياباني، از رش��د كند اما تدريجي تزريق 
هرويي��ن حكايت دارد. جاافت��ادن دوباره 
اين روش مصرف، مترادف است با افزايش 
دوباره ابتال به ايدز بر اثر اعتياد تزريقي و در 
واقع، هدر رفتن زحماتي كه مرهون تالش 
تيم گسترده اي از كارشناسان، فعاالن غير 
دولت��ي، همتايان بهبود يافت��ه و حتي آن 
تعداد از معتادان خيابان خواب است كه با 
آگاهي از خطرات اعتياد تزريقي، حاضر به 
تغيير روش مصرف شدند. سوي ديگر اين 
هشدار را بايد هم وزن نگراني از بابت پنهان 
ماندن بخ��ش عظيمي از كوه ي��خ تعداد 
مبتاليان سنجيد. بيماري كه با وجود اطالع 
از بيماري، براي درمان مراجعه نمي كند يا 
به هر دليل به توصيه هاي درماني و رعايت 
اصول درمان پايبند نيست، هيچ تفاوتي با 
بيمار شناسايي نشده ندارد. در نگاه خرد و 
كالن، هر دو، بمب آماده انفجاري هستند 
براي جامعه سالم و تمام شركاي احتمالي و 
آتي در روابط جنسي پرخطر با اين بيماران 
و البته، دلي��ل اول و اصلي براي اوج يافتن 
شيب ابتال از طريق روابط جنسي پرخطر. 
كازروني البته اين هش��دار را از منظر يك 
مدير دولتي و به ش��كلي متفاوت تشريح 
مي كند؛ بن��ا بر تعه��د بين المللي اعضاي 
س��ازمان ملل ب��راي كنت��رل همه گيري 
اي��دز تا س��ال 2030، ايران متعهد ش��ده 
كه سياس��ت 909090 را در كش��ور اجرا 
كند. شناسايي 90 درصد مبتاليان، ايجاد 
پوشش درماني براي 90 درصد بيماران و 
منفعل كردن وي��روس در بدن 90 درصد 
بيماران با هدف پيشگيري از انتقال به ساير 
افراد، برنامه اي است كه جمهوري اسالمي 
ايران مانن��د 192 عضو ملل متعهد، به آن 
پايبند ش��ده و هر گونه شكست يا انقطاع 
در مسير دس��تيابي به اين هدف و تحقق 
اين تعهد، مي تواند در دريافت كمك هاي 
بين المللي براي پروژه هاي نجات بخشي 
مبتالي��ان ايدز و برنامه هاي پيش��گيرانه 
براي مصون س��ازي جامعه س��الم، تاثير 
منفي داش��ته باش��د. فرار مبتالي��ان از 
پوش��ش درماني كه صددرصد به رايگان 
ايجاد مي شود، حتي صرف نظر از اينكه اين 
پوشش درماني مشتمل بر داروهايي است 
كه كشورهاي پيشرفته دنيا، ديگر آنها را 
در پروتكل درمان ايدز توصيه نمي كنند، 
همان خط فاصله اي اس��ت كه روزبه روز، 

تيره تر و نگران كننده تر مي شود. 

بنفشه سام گيس 

اعتماد| هفته گذش��ته، فهرست 
اس��امي نامزدهاي پيش��نهادي 
رييس جمهور ب��راي وزارتخانه ه��اي مختلف و 
شكل گيري هيات وزيران اعالم شد. بالفاصله پس 
از اعالم اين فهرست بررسي ها و نقد و نظرها روي 
كساني كه از سوي حس��ن روحاني انتخاب شده 
بودند در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي آغاز شد. 
در اين ميان تنها جاي يك نام در فهرس��ت اعالم 
شده خالي بود؛ نام وزير علوم. هنوز كسي براي اين 
سمت از سوي رييس دولت دوازدهم معرفي نشده. 
همزمان، موض��وع انتخاب وزير براي وزارت علوم 
آنقدر اهميت داشته كه مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارشي كامل به »الزامات و ضرورت هاي برنامه 

وزير علوم، تحقيقات و فناوري« پرداخته است. 
آموزش عالي ايران درحال حاضر بيش از 4 ميليون 
و 348 هزار دانش��جو را تحت پوش��ش خود قرار 

داده اس��ت كه 21درصد از اين عده در دوره هاي 
تحصي��الت تكميلي به تحصيل اش��تغال دارند. 
اين جمعيت دانش��جويي در 2814 دانش��گاه و 
موسس��ه آموزش عالي پراكنده در سراسر كشور 
اش��تغال به تحصيل دارند و بالغ بر 84 هزار عضو 
هيات علمي تمام وقت و بالغ بر دو برابر اين عده به 
صورت پاره وقت وظيفه آموزش اين دانشجويان 
را برعه��ده دارن��د. بي��ش از 94 درصد جمعيت 
دانشجويي كشور در صدها رشته و گرايش مختلف 
و دوره هاي متفاوت در دانش��گاه ها و موسس��ات 
آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري اش��تغال به تحصيل دارن��د. با ارايه اين 
آمار، تدوين كنندگان گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس اهمي��ت وزارت علوم را يادآور ش��دند و 
به برخ��ي چالش هاي پي��ش روي آن پرداختند: 
»از چالش هاي عمده نظام آموزش عالي كش��ور 

مي توان تقاضاي اجتماعي روزافزون براي ايجاد 
دانشگاه ها و موسس��ه هاي آموزش عالي جديد، 
ضعف در نظ��ام تضمين كيفيت آم��وزش عالي، 
مساله محور نبودن تحقيقات دانشگاهي و بيكاري 
دانش آموختگان دانشگاهي را برشمرد.« يكي از 
موارد چالش برانگيز در گزارش مركز پژوهش ها، 
هماني اس��ت كه به زباني ديگر از س��مت اساتيد 
دانش��گاه ها و فعاالن دانشجويي عنوان مي شود؛ 
ضعف در انس��جام و هماهنگي در سياستگذاري 
آموزش، تحقيقات و فناوري: »نهادهاي مختلفي 
مانند ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي، ش��وراي 
عالي علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري و وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري در سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي 
اين حوزه دخيل هستند. بنابراين مشخص نيست 
كه حوزه علم و فناوري كشور از سياستگذاري هاي 

ك��دام نهاد تبعيت مي كند؟ نكته اينجاس��ت كه 
در س��ال 1383 با تصويب قانون اهداف، وظايف 
و تش��كيالت وزارت علوم، تحقيق��ات و فناوري، 
مس��ووليت هاي اين حوزه برعهده وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري نهاده ش��ده است. همچنين 
براساس قانون فوق شوراي عالي علوم، تحقيقات 
و فناوري با هدف راهبري نظام پژوهش و فناوري 

در كشور تشكيل شد.«
با توجه به اهداف و وظايف وزارتخانه، همچنين 
مواد اسناد باالدستي ازجمله قانون برنامه ششم 
و با توجه به چالش هايي ك��ه به صورت مفصل 
در اي��ن گزارش ب��ه آنها پرداخته ش��ده، مركز 
پژوهش ه��اي مجلس فهرس��تي از انتظارات را 
از برنامه وزي��ر آينده علوم مطرح كرده اس��ت: 
تاكيد بر توس��عه آم��وزش عال��ي، تحقيقات و 
فناوري مبتني ب��ر طرح آماي��ش، تالش براي 

ارتقاي جايگاه اصلي و قانوني شوراي عالي علوم، 
تحقيقات و فناوري با هدف انسجام و هماهنگي 
در سياس��تگذاري آموزش عال��ي و تحقيقات 
در كش��ور، تغيير آيين نامه هاي ارتقاي اعضاي 
هيات علمي دانش��گاه ها و موسسات پژوهشي 
و آيين نام��ه دوره هاي تحصي��الت تكميلي در 
راستاي مساله محور كردن تحقيقات دانشگاهي، 
حمايت از فارغ التحصيالن تحصيالت تكميلي 
براي راه اندازي كسب وكار، واگذاري اختيارات 
به دانشگاه ها و محدود س��اختن وظايف حوزه 
ستادي به سياس��تگذاري، برنامه ريزي، نظارت 
و ارزياب��ي، س��اماندهي هزينه ك��رد اعتبارات 
تحقيقاتي از طريق فعال سازي شوراي عالي علوم، 
تحقيقات و فناوري و تعريف و تبيين اولويت هاي 
تحقيقاتي كش��ور، مبتني بر نقشه جامع علمي 

كشور و با توجه به اهداف سند چشم انداز و... 

مركز پژوهش هاي مجلس: بايدهاي برنامه پيشنهادي وزير علوم
آموزش عالي

شهر

WWW.IKORC.IR :روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند آدرس اينترنتي

»آگهي ارزيابي كيفي تأمين كنندگان« 
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند »سهامي عام« 

شماره مجوز: ۱۳۹۶-۲۱۲۰
نوبت دوم

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد كاالي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را از طريق برگزاري تجديد مناقصه عمومي دومرحله اي از تأمين كننده واجد شرايط 
خريداري و تأمين نمايد.

۱( موضوع مناقصه 
الف( شرح مختصر كاال 

مقدار/ شرح مختصر كاال شماره مناقصه رديف 
تعداد 

برآورد هزينه انجام 
موضوع مناقصه )ريال(

 مبلغ تضمين شركت
 در مناقصه )ريال( 

۱ RND-9518092-MB
تجديد مناقصه 

گرمكن القائي چرخ دنده و بوشن به همراه 
۱۱،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰۵۹۰،۵۰۰،۰۰۰ ۱۲ قلم كابل هاي مربوطه 

ب( شرايط اوليه متقاضي 
۱- داشتن شخصيت حقيقي/ حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه. 

۲- داشتن كد ملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است. 
۳- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم. 

۴- توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه )در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات به ميزان ده درصد مجموع مبلغ پيشنهادي )در صورت 
برنده شدن در مناقصه(. 

۵- ثبت و درج نام شركت در سامانه AVL وزارت نفت. 
۲( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك- كيلومتر ۲۰ جاه بروجرد. 
۳( مهلت و محل دريافت فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي 

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب(  بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )سه روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( 
به مدت پنج روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر ۳۳۶۷۲۰۱۳-۰۸۶،  فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس 

WWW.IKORC.IR دريافت و بر اساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفاً بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند. 
۴( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(

 )CD( زمان تحويل اس�ناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باش�د. ضمناً محل تحويل يا ارسال لوح فشرده
حاوي فرمها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك- كيلومتر ۲۰ جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- اداره تداركات و امور كاال- ساختمان 
ب- طبقه همكف اتاق ۱۲۱- كدپستي ۴۱۱۱۱-۳۸۶۷۱- تلفن:۳۳۴۹۲۹۷۶-۰۸۶ مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً دادن 
پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 

يك ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود. 
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست دو برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، 
صرفاً بر روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از منابعي كه حداقل امتياز قابل 

قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. 

شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب )سهامی خاص( 

شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب قصد دارد در اجرای تكاليف قانون خود مطابق كروكی پيوست ، جهت عمليات اجرايی پروژه مسير جاده و محل موقعيت 
غرب ۲۰۷ شمال اهواز در محدوده شهرستان اهواز به مساحت ۳۲۱۴۵متر مربع را جهت تأسيسات نفتی تملك نمايد.

ل�ذا در اجرای تبصره دو ماده ۴ قانون نحوه خري�د و تملك اراضی و امالك مصوت ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ به موجب اين آگه�ی از مالكين محل مذكور دعوت به عمل 
می آورد ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد مالكيت به اداره امور اراضی – امور حقوقی شركت ملی نفت مناطق نفتخيز جنوب واقع 

در اهواز ، كوی فدائيان اسالم خيابان پارك ۴ مراجعه نمايند.
WWW.SHANA.IR       WWW.NISOC.IR       WWW.IETS.MPORG.IR

روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب

شماره مجوز : ۱۳۹۶/۲۱۸۶
نوبت اول

تس�نيم |  شهردار مشهد 
نام��ه اي سرگش��اده  در 
ب��ه رييس جمهور نس��بت ب��ه تصويب 
غيرقانون��ي بازنگ��ري طرح نوس��ازي و 
بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر بدون 

اطالع و حضور شهرداري و شوراي شهر 
مشهد در جلسه شوراي عالي شهرسازي 
و معم��اري اعتراض كرد و خواس��تار لغو 
مصوبه از سوي رييس جمهور شد. در اين 
نامه، ش��هردار مش��هد صولت مرتضوي، 

آورده است: عدم تهيه نقشه به روز از وضع 
موجود و پيشنهادي طرح مصوب مالك 
عمل )ناديده گرفتن محدوده هاي احداث 
ش��ده( و عدم توجه به صورتجلسات در 
طي مدت ق��رارداد از ديگر ايرادات طرح 

اس��ت. بالتكليفي جايگاه ش��ريان هاي 
ارتباطي، اشتباهات در محاسبه تراز مالي 
ط��رح و عدم ارايه ت��راز مالي قابل تحقق 
و عمليات��ي، از ديگر اي��رادات محتوايي 

طرح است. 

تصويب »غيرقانوني« بازنگري طرح نوسازي بافت پيرامون حرم رضوي

جماران| حجت االس��الم و المس��لمين سيدحس��ن 
خميني در ديدار دس��ت اندركاران ششمين جشنواره 
بين المللي فيلم سبز كه در جماران برگزار شد، با اشاره 
به وارد شدن آسيب هاي فراوان به محيط زيست كشور 
در دهه هاي متمادي، اظهار كرد: مشكل محيط زيست 
را جزو دردهاي بزرگ جامعه دانستيم و تاييد كرديم كه 
بايد نسبت بدان حساس باشيم . يادگار امام در اين ديدار 
همچنين از زحمات دكتر معصومه ابتكار در س��ازمان 
حفاظت محيط زيست قدرداني كرد و با بيان اينكه خانم 
دكتر ابتكار مادر محيط زيست ايران است، افزود: ايشان 

حق زيادي به گردن محيط زيست ايران دارند.

يادگار امام در ديدار با رييس 
سابق سازمان محيط زيست 


