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کتاب های جدید درسی مان را که ورق می زدیم، 
بوی کاغذ نو و تا نخورده مشاممان را نوازش می داد. 
شوق شروع سال تحصیلی جدید زیر پوسته نازک 
وحس�اس کودک�ی ونوجوانی م�ان می دوی�د و در 
ذه�ن روزی را مجس�م می کردیم که آخرین درس 
کتاب های س�ال جدیدمان نیز به اتمام می رس�ید. 
آن روزه�ا از کتاب های کمک درس�ی رنگارنگ و 
کالس ه�اس تقویت�ی خصوصی و نیم�ه خصوصی 
خبری نبود. اگر هم یواش�کی کتاب کمک درس�ی 
ی�ا حل المس�ائل می گرفتیم- آن ه�م برای یکی و 
دو درس س�خت تر- قایمش می کردیم و به کالس 
نمی بردیم تا بچه ها نبینند. هر کدام که لو می رفت 
کمک درس�ی خریده ایم هم معلم ناراحت می شد 
و ه�م بچه ها م�ارک تنبل ب�ودن به پیش�انی مان 

می چسباندند.
آن روزها حل المس��ائل ها این گونه چاپ می شدند 
که ابتدا خالص��ه ای از دروس آورده می شد و بعد ضمن 
ح��ل تمرین کتاب درسی یک سری تمرینات اضافه هم 

در پی آنها می آوردند.
القصه هر گلی به سرمان می زدیم از جربزه و تالش 

خودمان بود.
این طور نبود که مثل حاال هزار و یک ناشر به چاپ 
انواع و اقس��ام کتاب های کمک درسی مشغول باشند. از 
یک طرف بچه ها استرس کنار آمدن با کتاب های درسی 
جدیدالتألیف خود را داشته باشند و از طرف دیگر چاپ 
هزار و یک جور کمک درسی و شیوه های مختلفی که هر 
ی��ک برای یادگیری پیش روی دانش آموز قرار می دهند، 

سردرگمی بیافریند.
االن وض��ع ب��ه گونه ای ش��ده که حج��م زیادی از 
سرفصل ه��ا ب��ا توضیح��ات ک��م در کتاب ه��ای درسی 
جدیدالتالیف ارائه می شوند و از آن سو ناشرین در میدان 
رقاب��ت ب��رای عرضه کمک درسی هر ی��ک با شیوه های 
خاص خود دروس را توضیح می دهند و این بزرگ ترین 

سردرگمی را برای دانش آموزان رقم می زند.
بعضا همین کم��ک درسی ها هم خالی از اشکاالت 
نیس��تند و نواقص ش��ان به ضعف ه��ای احتمالی کتب 
جدیدالتألیف درسی اضافه می شود و مشکالت دانش آموز 

را در یادگیری دو چندان می کنند.
برای مثال در کتاب درسی علوم سال ششم تصاویر 
واضح و بعضا صحیح نیستند. در صفحه 25 کتاب تصویر 
لیوانی آورده شده که در آن سرب باالتر از مس قرار دارد، 
در حالی که در روش تدریس، سرب در پایین لیوان است.
کتاب ه��ای کمک درسی هم همان ط��ور که گفته 
شد خالی از اشکال نیس��تند. برای مثال درکمک درسی 
علوم ششم اندیشمند تیزهوشان چاپ 1391 بیان شده 
که گلبول های سفید نمی توانن��د با سلول های سرطانی 
مب��ارزه کنن��د، در حالی که گلبول ه��ای سفید به ویژه 
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سخت و یا زیاد آسان باشد. 

تغییرات شتابزده

لنفوسیت ه��ای نوع T عالوه بر مبارزه ب��ا ویروس ایدز، 
مستقیم بر سلول های سرطانی اثر می گذارند.

شیب تند تغییر محتوای کتب درسی
روند تغییر محتوای کتب درسی با شیب تند رو به 
ب��اال در حال صعود است. سه سال پیش کتاب های سال 
اول ابتدای��ی تغییر کردند. دو سال پیش کتاب های سال 
دوم ابتدای��ی و پایه ششم دستخ��وش تغییر و تحوالت 
محتوایی شدند. امس��ال از کتاب ه��ای جدید سال سوم 
ابتدایی و اول متوسطه رونمایی شد و سال آینده با تغییر 
کتاب های درسی سال چهارم ابتدایی و دوم متوسطه روند 

تغییر کتب درسی ادامه خواهد یافت.
این تغییرات سری��ع کارشناسان تعلیم و تربیت را 
بر این بیم واداشته که نکند تغییرات شتاب زده محتوای 
دروس ب��ه اهداف تغییرات ساخت��اری و محتوایی نظام 
آموزش��ی لطمه ای وارد سازد. بنابرای��ن اگر هم انتقادی 
وج��ود دارد بر اصل تغییرات وارد نیس��ت و تنها بر روند 

پرشتاب آن خرده گرفته می شود.
دکتر حمید رحمانی رئیس آموزش و پرورش منطقه 
7 شهر تهران ضم��ن بیان این مطلب که اساسا ساختار 
نظام برای این به 6-3-3 تغییر پیدا کرد که محتوای کتب 
درسی تغییر یافته و به روز شوند، در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان می گوید: »تمام کتب جدید تألیف درسی اصولشان 
در چارچوب مبانی برنامه درسی ملی است. من می پذیرم 
که روند تغییرات محتوای کتب تا حدودی شتابزده بوده، 
اما نمی پذیرم که بدون کار کارشناسی و بدون استفاده از 

نظرات اساتید و صاحب نظران رخ داده است.
اگ��ر هم ساختار 6-3-3 نمی ش��د باز هم سیاست 
کلی نظام آموزش و پرورش بر تغییر محتوای کتب بود. 
یعنی اگر امسال به جای پایه ششم، سال اول راهنمایی 
را می داشتیم باز هم کلیه کتب این پایه تغییر می کردند، 
چرا که تغییر محتوای کتب و به روز شدن آنها مطابق با 
نیازهای روز جامعه و هویت ایرانی- اسالمی یک ضرورت 

تصویب شده است.«
وی ادام��ه می دهد: »بیشتر انتق��ادات وارد شده بر 
روند پرشتاب تغیی��رات و نیز وجود نواقصی در جزئیات 
اجرایی آن است. این نکته عجیبی نیست که یک کتاب 
جدیدالتألیف چند جایش هم اشکاالت چاپی و نگارشی 
داشته باشد، ولو اینکه شما می بینید در بازار نشر کتاب های 
20 سال پیش هم که تجدید چاپ می شوند، باز هم ممکن 

است اشکاالت چاپی یا نگارشی داشته باشند.
اکثر ناشرین آخر کتاب هایشان خطاب به مخاطبین 
تذک��ر می دهند چنانچه اشکالی یافتید با فالن شماره به 

ناشر یا مؤلف اطالع دهید.
اگ��ر چه هم اکنون معتقدیم که باید روند تغییرات 
آهسته تر شده و از شیب سرعت آن کم کرد، ولی در اصل 
اعمال تغییرات و ضرورت اجرایی کردن آن هیچ شک و 

شبهه ای نیست.«
از رئی��س آموزش و پ��رورش منطقه 7 شهر تهران 
س��ؤال می کنم: با توجه ب��ه سطح فعلی امکانات مدارس 
در سراس��ر کشور به نظ��ر شما امکان ارائه محتوای چند 
رسانه ای دروس و نیز هوشمند شدن مدارس وجود دارد؟
رحمان��ی پاسخ می دهد: »ما تم��ام امیدمان بعد از 
خداون��د به توانمندی مدی��ران در مدارس است. مدیر را 
از لح��اظ نرم افزاری فکری بای��د طوری تجهیز کنیم که 
بتوان��د در مدرسه اش با حداقل امکانات بهترین مدیریت 
را داشته باشد. انتظارمان از مدیران مدارس این است که 

تم��ام فعالیت خود را برای جذب مشارکت جهت تقویت 
تجهیزات مدرسه شان به کار بگیرند.«

از رئیس آموزش و پرورش منطقه 7 شهر تهران بار 
دیگر س��ؤال می کنم: منظورتان از جذب مشارکت صرفا 

کمک های مردمی است؟
وی پاس��خ می ده��د: »کمک های مردم��ی یکی از 
کانال هاست. یک مدیر کارآمد می تواند از امکانات محلی 
پیرامون مدرسه اش کمک بگیرد. ما مدیرانی داشته ایم که 
از امکانات ادارات و سازمان های محلی، شوراهای محالت، 
مسئولین محله، جامعه اطراف مدرسه خود کمک گرفته اند 
و اتفاقا در پیشبرد برنامه های آموزشی وتربیتی شان موفق 
بوده وتبدیل به الگو شده اند. معتقدم 90 درصد مشکالت 

این گونه قابل حلند.«
دکت��ر رحمان��ی در باب این انتقاد ک��ه تغییر نظام 
آموزشی به 6-3-3 چه مشکالتی در زمینه به کارگیری 
نیروی انس��انی در بدنه نظام نوظهور پدید آورده، توضیح 
می دهد: »طبیعی اس��ت وقتی دوره راهنمایی تحصیلی 
ح��ذف می شود، یک جابه جایی در پایه تدریس معلمین 

داشته باشیم.
اینطور هم نبوده که بی مقدمه معلم اول راهنمایی را 
بگذاریم پایه ششم تدریس کند و معلمین پایه های ابتدایی 
را بدون سپری کردن آموزش ضمن خدمت جابه جا کنیم.

کتاب ها که جدید می شوند، به خودی خود ضرورت 
آموزش ضمن خدمت برای معلمین و دبیران دو چندان 
می گردد. در تابستان امسال هر معلم و دبیری بین 250 
تا 600 ساعت دوره دیده تا بتواند کتاب های جدیدالتالیف 

را تدریس کند.
بنابراین همان طور که گفته شد حتی اگر نظام 3-6-

3 نمی شد، چون کتاب ها تغییر می کردند، نیروی انسانی 
ما ناگزیر از آموزش بود. حال که ساختار هم تغییر کرده 
و معلمین و دبی��ران پایه تدریس شان جابه جا می شود، 
اهمی��ت گذراندن این دوره های آموزشی برای ایشان دو 

چندان شده است.«
مهارت آموزی وارد دروس شوند

یک��ی از معض��الت نظام آموزشی م��ا این است که 
خروجی ه��ای آن اف��رادی با محفوظات بس��یار و بدون 

آموخته های فنی مورد نیاز جامعه شان هستند.
قاسم جعفری عضو کمس��یون آموزش وتحقیقات 
مجلس شورای اسالمی و نماین��ده مردم بجنورد درباره 
مباحثی که بای��د وارد کتب درسی شود، در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان توضیح می دهد: »نظام آموزشی ما باید 
در طراز حکومت مردم ساالری دینی باشد و نسل آینده را 
بیش از پیش به حیات طیبه قرآنی نزدیک کند. موضوعاتی 
چون معیشت مردم، کس��ب و کار، نوعدوستی، عبودیت 

)خدامح��وری(، ایثار و بس��یاری از ارزش ها و فضائل که 
باید یک انسان از کودکی یاد بگیرد، الزم است به صورت 

پررنگ وارد کتاب های درسی شوند.«
وی با تاکید بر این که کتب درسی باید این توانایی 
را داشت��ه باشن��د که قدرت تحلیل وتفک��ر درست را به 
دانش آموزان بیاموزند، می گوید: »اگر محتوای کتب درسی 
با شرایط سنی و درک دانش آموز و نیز نیازهایش منطبق 
باشد، برای یک عمر آنچه آموخته همراه با مثال ها و تصاویر 

کتاب درسی ملکه ذهنش می شود.«
جعف��ری ب��ا ورق زدن دفترچ��ه خاط��رات دوران 
دانش آموزی اش در ذهن برایمان می گوید: »اگر چه من 
دانش آموز دوران قبل از انقالب بودم، اما در همان سال ها 
نیز کت��ب دینی مدارس توسط شهیدان باهنر و بهشتی 
نوشت��ه می شدند. به خاطر دارم در کتاب دینی مان برای 
آموزش مبحث امر به معروف و نهی از منکر مثالی آورده 

شده بود که تا به امروز در ذهن دارم.
داستان روستایی تعریف شده بود که در نزدیکی آن 
چشمه ای آلوده به میکروب وبا قرار داشت. امر به معروف 
و نهی از منکر اینجا ضرورت پیدا می کند، چون آب آلوده 
زندگی مردم روستا را به خطر می اندازد. بنابراین باید به 

آنها گفته شود، از این آب نخورید.
االن چند دهه از یادگیری آن درس برایم می گذرد، 

ول��ی هنوز که هنوز است آن مثال زیبا و بجا را فراموش 
نک��رده ام که برای فهم مبحث سنگی��ن امر به معروف و 

نهی از منکر توسط دانش آموز دبستان آورده شده بود.
بنابرای��ن کتب درسی باید محتوایشان طوری باشد 
ک��ه فهم مطالب سنگین را آس��ان کرده و درس را ملکه 

ذهن دانش آموز کند.«
جعف��ری رسالت دیگر نظام آموزش��ی را کاربردی 
ک��ردن آموزه ها ب��رای دانش آموز و ارتق��ا سطح زندگی 
آینده او دانس��ته و می گوید: »دانش آم��وز باید در حین 
تحصی��ل، کار فنی نیز بیاموزد. االن کشور ما بیش از هر 
زمان دیگر به تکنس��ین های کارآزموده و متخصص نیاز 
دارد. م��ا نیازمند القاب دکتر و مهندس نیس��تیم، افراد 

کارآزموده می خواهیم.«
وی در چگونگی تغییر محتوای کتب درسی فرمول 
زی��ر را ارائه می ده��د: »باید در محت��وا مهارت آموزی را 
گنجان��د، مت��ن دروس را با ادبیات نگارش��ی روان ارائه 
دهی��د. نگاه هنرمندانه به روای��ت مباحث درسی داشته 
باشی��د. طرح های زیبا انتخ��اب کنید. در کل محتوا باید 

عالی و کم حجم باشد.
نباید محتوا دامنه محفوظات را برای دانش آموز آن قدر 

گسترش دهد که روی هم تلنبار شوند.«
اشکاالتی که وارد است

یک��ی از اشکاالت وارد بر تألیف کتب درسی جدید 
حجم زیاد مطالب و سختی محتواست.

گرماب��ی، ی��ک کارشناس تعلی��م و تربیت توضیح 
می دهد: »برای اندازه گیری توان یادگیری باید به نکاتی 
توج��ه کرد. اوال وقتی صحبت از توان یادگیری می شود، 
منظور چالشی بودن آن محتواست. منظور از چالشی بودن 
آن است که محتوا تا اندازه ای برای دانش آموز سخت باشد 
که خود بتواند به تنهایی با راهنمایی معلم مسئله را حل 
کند یا یاد بگیرد، بنویس��د، یا اینکه توانایی شناخت پیدا 
کند، یا توانایی توانس��تن پیدا کند، لذا محتوا نباید زیاد 

سخت و یا زیاد آسان باشد.«
وی در م��ورد چگونگی رابطه زمان و محتوا توضیح 
می ده��د: »برخی از برنامه ری��زان معتقدند که مأموریت 
برنامه های درسی به ویژه محتوای برنامه های درسی انتقال 
میراث فرهنگی است لذا محتوا باید گذشته گرا باشد. این 
گون��ه برنامه ریزان کتاب های ب��زرگ )great book( را 

برای دانش آموزان توصیه می کنند.
رویک��رد دوم، رویک��رد حال گ��را اس��ت. این گونه 
برنامه ری��زان معتقدند کتاب های درسی نباید گذشته گرا 
باشد چون دانش آم��وزان در زمان حال زندگی می کنند 
لذا باید از مباحث به روز برای حل مس��ائل زندگی خود 
بهره جویند، پ��س کتاب های درسی مهارت های زندگی 

کردن را به دانش آموزان یاد می دهند.
رویکرد سوم، رویکرد آینده گرا است. در این رویکرد 
برنامه ری��زان بر این باورند ک��ه دانش آموزان را باید برای 
آینده تربیت کرد، نه گذشته و نه حال. پس باید مطالبی 
در کتاب های درس��ی آورده شود که نیازهای آینده آنها 

را تامین کند.
اما کدام نظریه درست است؟ کارشناسان خبره تعلیم 
و تربیت می گویند: اصوال کتاب های درسی باید از تجارب 
گذشتگان استفاده کنند، دانش آموزان را برای زمان حال 

تربیت کرده و آنها را برای زندگی آینده آماده کنند.«
تحول در شیوه تدریس همپای تغییر محتوا

ب��ا نظرسنجی هایی که در سن��وات گذشته درباره 

کمی��ت و کیفیت کت��ب درسی صورت گرفت��ه به طور 
مشخص اکثریت فرهنگیان به این موضوع اشاره داشته اند 
که کتاب های درسی دارای جذابیت نبوده و نتوانسته اند با 
دانش آموز ارتباط برقرار کنند. به بیان دیگر دانش آموزان 
کتب درسی را از روی اجبار مطالعه می کنند، نه از روی 

عالقه.
حامد کش��ورزاد دانش آم��وز اول متوسطه برایمان 
می گوی��د: »حج��م کتاب ها نس��بت به زمان��ی که برای 
آموخت��ن در کالس داریم، آنقدر باالست که معلم نصفه 
و نیم��ه تدریس می کند و ما باید ب��رای یادگیری کامل 
دروس ی��ا از کتاب های کمک درسی استفاده کنیم و یا 

معلم خصوصی بگیریم.«
یکنواخت��ی چاپ کتب درس��ی، عدم استفاده از 
تصاوی��ر و مثال های ج��ذاب و همچنین نبودن کتب 
مرجع برای استفاده معلمان و دانش آموزان در مدرسه 
از دیگر اشکاالت وارد بر محتوای دروس طی سنوات 
گذشته است که توسط این دانش آموز عنوان می شود 
و امی��د م��ی رود که ای��ن اشک��االت در کتب درسی 
جدیدالتألیف با جدیت رفع شوند، وگرنه اهداف مهم 
تغییر محتوا بدون رعایت چنین نکات ریزی مطمئنا 

ابتر خواهد ماند.
سارا احمدی دبیر ادبی��ات دبیرستان های دخترانه 
شهر تهران در باب دیگر اشکاالت وارد بر محتوای کتب 
درس��ی می گوید: »درس ادبیات اگر چه همیشه در نگاه 
اول جز دروس آسان دوره دبیرستان به حساب آمده، اما 
واقعی��ت این است که ای��ن درس جزو دروسی قرار دارد 
ک��ه بیشترین آمار تک ماده ها برای قبولی در آن استفاده 

می شوند.
به نظر می رسد شیوه یکنواخت وغیرخالقانه تدریس 
عامل مهمی در بی انگیزگی دانش آموز برای یادگیری این 
قبی��ل دروس شده است. چنانچ��ه دیده می شود درس 
ادبیات ب��ه همان شیوه یکنواخت��ی در کالس تدریس 
می ش��ود که ب��رای مثال درس ریاض��ی را دبیر مربوط 

تدریس می کند.
این یکنواخت��ی شیوه تدریس ب��زرگ ترین عامل 
بی رغبت��ی دانش آموز به یادگی��ری عمقی و صرفا حفظ 

طوطی وار مطالب درسی است.«
وی بااش��اره ب��ه ای��ن نقیصه در محت��وای کتب 
درس��ی که دانش آموز نمی توان��د پاسخ سؤاالتی را که 
در زندگ��ی با آن مواجه می شود، در کتب درسی پیدا 
کن��د و مطالعه این کتب برایش ارضا کننده نیس��ت، 
ادامه می دهد: »یکس��ان بودن محتوای کتب درسی از 
نظر محتوایی در تمامی شهرها و روستاهای کشور در 
صورتی که امکانات آموزشی یکسان نیستند، استفاده 
از اصطالحات��ی که ه��م از نظر تلفظ و هم از نظر معنا 

برای دانش آموز مشکل است.
استف��اده از مطالب ترجم��ه شده نارسا و عدم 
استفاده از مثال های بومی و ملی و عدم ایجاد انگیزه 
ب��رای مطالعه کتب درسی در آغاز هر کتاب همگی 
از جمل��ه نواقصی اند که از رغب��ت دانش آموز برای 
یادگیری می کاهن��د و باید در شرایط تآلیف کتب 
جدید درسی به آنها توجه ویژه مبذول داشت. حال 
چقدر مؤلفین به ای��ن فاکتورها اهمیت می دهند، 
ناگزیر از انتظار و ورق زدن کتب جدیدی هس��تیم 
که هم اکنون در برخی پایه های تحصیلی این انتظار 

به سر رسیده است.

 قطار آموزش را به کجا می برند؟!

مجمع  طبق صورتجلس��ه 
عموم��ی ع��ادی ب��ه طور 
فوق العاده مورخ 92/2/14 
در  ک��ه  مزب��ور  شرک��ت 
واص��ل  تاری��خ 92/2/15 
هیئ��ت  اعض��اء  گردی��د 
مدی��ره به م��دت 2 سال 
به قرار ذی��ل: سید سعید 
ب��ه  امی��ری  سجادی��ان 
کدمل��ی 2053505942 
و محمدج��واد پورتقی به 
کدمل��ی 003672537 و 
به  پورتقی  قاس��م  محمد 
 2279586614 کدمل��ی 
انتخ��اب گردیدن��د. سید 
سعی��د سجادی��ان امیری 
ب��ه سمت رئی��س هیئت 
محمدج��واد  و  مدی��ره 
پورتق��ی به سم��ت نایب 
و  مدیره  رئی��س هیئ��ت 
به  پورتقی  قاس��م  محمد 
سم��ت مدیرعامل تعیین 
گردیدن��د. امض��اء کلی��ه 
اوراق و اسن��اد به��ادار و 
جمله چک،  از  تعه��دآور 
سفته، برات و قراردادها با 
امضاء مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مه��ر شرک��ت و اوراق 
عادی و مراسالت با امضاء 
مدیرعامل هم��راه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات 

شرکت مهندسین 

مشاور فرادید 

سهامی خاص 

ثبت شده  به 

شماره 43539 

و شناسه ملی 

10100889001

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور

به موجب صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی به طور 
فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 92/1/28 آقای جالل 
شریف زاده ب��ه شماره مل��ی 2511200694 و خانم 
مریم طایفی به شماره ملی 0044123817 به ترتیب 
به سمت ب��ازرس اصلی و علی الب��دل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدن��د اعضای هیئت مدیره به مدت 
دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمد 
شهاب خانیان به شماره ملی 0055312047 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای مجید مرافق به شماره ملی 
0034989455 ب��ه سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
آقای هوشن��گ دلشاد به شماره ملی 2296416421 
ب��ه سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد 
و اوراق به��ادار و تعهدآور شرک��ت با امضای دو نفر از 
اعض��ای هیئت مدیره مذکور در بند الف همراه با مهر 
شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر مکتوبات با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معمول خواهد شد.

آگهی تصمیمات شرکت پخش
 گاز مایع سهامی خاص
 به شماره ثبت 14096 

و شناسه ملی 10100530310

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

نظ��ر به اینکه پرونده شما تح��ت اتهامی در هیات بدوی 
شماره یک رسیدگی به تخلف��ات اداری وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات مطرح و به موجب رای قابل پژوهش 
شم��اره 7878/5463 م��ورخ 92/4/1 به استناد بند )ی( 
م��اده 9 قانون رسیدگی ب��ه تخلف��ات اداری به مجازات 

اخراج از دستگاه متبوع محکوم گردیده اید.
ای��ن رای قاب��ل تجدیدنظ��ر می باش��د و شم��ا می توانید 
درخواست تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف مدت سی روز 
از تاریخ درج این آگهی به نشانی: تهران- میدان رسالت- 
خیابان نیروی دریایی- ساختمان منطقه 16 پستی- طبقه 
دوم- اداره کل نیروی انسانی شرکت پست تسلیم نمائید.

در غی��ر اینصورت رای مزبور به استن��اد تبصره1 ماده 4 
قان��ون مذکور از تاری��خ انقضاء مهلت اعت��راض قطعی و 

الزم االجرا خواهد بود.

آقای اردالن وطن دوست
کارمند رسمی اداره کل پست 

استان البرز

اداره کل نیروی انسانی شرکت پست
جمهوری اسالمی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

م الف 2385

اداره کل راه و شهرس�ازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را براساس 
قیمت مقطوع به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.

ل��ذا متقاضیان شرک��ت در مناقصه می توانند برای کس��ب اطالعات بیشت��ر و دریافت اسناد 
مناقص��ه با در دست داشتن معرفی نامه جهت ه��ر مورد از تاریخ 6/10/ 92 لغایت 6/16/ 92 
ب��ه نشانی قزوین- انتهای بل��وار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره کل راه و شهرسازی استان 
قزوین اداره پیمان و رسیدگی یا با شماره تلفن 3659474-0281 تماس گرفته و یا به سایت 

http://iets.mporg.ir یا http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 92/6/26 به آدرس فوق می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه می بایس��ت به صورت اوراق مشارکت بی نام، ضمانتنامه بانکی و یا 
واریز وجه به حساب 217632334004 بانک ملی مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل 

راه و شهرسازی  باشد.
هزینه اسناد مناقصه 200/000 ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 به 

نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگشای��ی پاک��ات اسن��اد مناقص��ه در تاری��خ 92/6/27 راس ساع��ت 11 در اداره کل راه و 

شهرسازی استان قزوین می باشد.
1- خرید نمک سرندی جهت عملیات زمستانی در حوزه استحفاظی با مبلغ برآورد 

1/500/000/000 ریال و مبلغ تضمین هفتاد و پنج میلیون ریال.
2- خرید ماس�ه 6-3 میلیمتری جهت عملیات زمس�تانی در حوزه شهرستان های 
آوج- تاکس�تان و بوئین زه�را با مبلغ ب�رآورد 1/050/000/000 ریال و مبلغ تضمین 

پنجاه و سه میلیون ریال.
3- خرید ماس�ه 6-3 میلیمتری جهت عملیات زمستانی در حوزه شهرستان های 
قزوین- آبیک- البرز- طارم- الموت و کوهین با مبلغ برآورد 1/950/000/000 ریال 

و مبلغ تضمین نود و هشت میلیون ریال.

آگهی مناقصه 92/8 یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

 دوم
نوبت

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

س�ازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در نظر دارد یکباب 
بوفه به مساحت حدود 12 مترمربع با قیمت پایه ماهیانه 20/000/000 
ریال واقع در کرج- بلوار نبوت ضلع شمالی پارک نبوت )به مدت یک سال( 
را از طریق تجدید مزایده و انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد 
صالحیت واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می گردد جهت کس��ب اطالعات 
الزم و دریافت و عودت اسناد مزایده از تاریخ چاپ و انتشار این آگهی حداکثر 
بمدت ده روز کاری به نشانی کرج- عظیمیه- ضلع شمالی میدان استقالل- 
سازم��ان پارکه��ا- طبقه همکف- دفتر ام��ور پیمانها مراجع��ه و یا با شماره 
تلف�ن32540303)026( تم��اس حاصل نمایند. بدیهی است کمیس��یون 
معام��الت سازمان پارکها در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات واصله 

مختار بوده و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
متقاضیان می بایس��ت بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 100/000 ریال معادل 
ده هزار تومان بشماره حساب 100100100261 بانک شهر شعبه عظیمیه 
45 متری کاج در وجه شهرداری کرج واریز )با همراه داشتن کارت اعتباری 
امکان واریز وجه در محل نیز میس��ر می باشد( و ک��ارت شناسایی معتبر به 

همراه داشته باشند.

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز 
شهرداری کرج
Park.Karaj.ir 

آگهی تجدید
 مزایده عمومی

مناقصه عمومی شماره: )بشرح جدول ذیل(         تقاضای خرید شماره: )بشرح جدول ذیل(
موضوع مناقصه: )بشرح جدول ذیل(

شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد، اقالم مورد نیاز خود را از شرکت های واجد صالحیت و از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل تامین نماید:
الف: شرح مختصر کاالی مورد نیاز: )بشرح جدول ذیل(

ب: برآورد اولیه تقاضا: )بشرح جدول ذیل(
ج: معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران:

1-داشت��ن شخصی��ت حقوق��ی/ حقیق��ی                2-داشتن توانایی مالی جهت تامین اقالم و ارائ��ه ضمانت بانکی، چک رمزدار و یا واریز وجه 
تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول ذیل                      3-حسن شهرت                     4-استاندارد بودن محصوالت              

5-داشتن تجربه و دانش الزم در زمینه موردنظر                    6-حسن سابقه شرکت              7-تضمین کیفیت محصوالت
8-متناسب بودن ظرفیت تولید

د: حداقل امتیاز کیفی قابل قبول 60 امتیاز می باشد.
ه: مناقصه گران می توانند اسناد ارزیابی کیفی را با مراجعه حضوری به آدرس:

1- اهواز- منطقه صنعتی کارون- بعد از پمپ بنزین زیباشهر- مدیریت تدارکات و امور کاالی شرکت ملی حفاری ایران- اداره خریدهای داخلی 
کاال- تلفن: 0611-4142381

 -4314 2
تلفن: 66700249-021 دریافت نمایند.

و: کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 14 روز نس��بت به تحویل مدارک ارزیابی به آدرس- اهواز- 
بل��وار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه، شرکت ملی حفاری ایران- دبیرخانه کمیس��یون مناقص��ات- اتاق 203- تلفن: 3-4145162-0611 و 

فاکس: 4434335-0611 اقدام نمایند.
ز: اسناد مناقصه در اختیار تامین کنندگان واجد شرایط و تعیین صالحیت شده قرار خواهد گرفت.

شماره شماره مناقصهردیف
تقاضا

شماره ثبت در پایگاه ملی سپرده ریالیبرآورد ریالیموضوع مناقصه
اطالع رسانی مناقصات

1/440/000/00072/000/0001313843تشک خوشخواب طبی9110186خ د ع/ 49- 1/4ت/190

ضمنا متقاضیان می توانند آگهی فوق را در پایگاه اینترنتی شبکه اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران به نشانی ذیل رویت نمایند.
WWW.NIDC.IR

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی حفاری ایران »سهامی خاص«

اداره تدارکات داخلی کاال شرکت ملی حفاری ایران 5/1742 م/الف

نوبت اول


