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در روزه��ای اخیر که تبلیغات انتخاباتی نامزدهای 
ریاست جمهوری شکل جدی تری به خود گرفته است، 
دست و پا زدن رسانه های ضدانقالب از جمله بی بی سی، 
صدای آمریکا، رادیوفردا و... جالب و قابل تأمل است. این 
رسانه ها هر لحظه فردی را با نام استاد دانشگاه یا صاحب 
نظر در مس��ایل ایران! به مخاطب معرفی می کنند و به 

فضاسازی رسانه ای علیه انتخابات پیش رو می پردازند.
در می��ان فضاس��ازی های اخیر نکت��ه ای که جای 
بحث دارد این اس��ت که یکی از نامزدهای محترم را به 
عن��وان گزینه اصلی مورد نظر رهبری و نظام اس��المی 

معرفی کرده اند!
به گفته کارشناسان سیاسی، دشمن با این راهبرد 
دو هدف اس��تراتژیک را دنبال می کند: 1 - اگر فرد مورد 
نظر رأی الزم را کس��ب کرد می گوین��د: ما که گفتیم 
حاکمی��ت از او حمایت کرد و او را باال آوردند! 2 -و اگر 
رأی نیاورد مدعی می شوند که مردم از نظام جمهوری 

اسالمی رویگردان شده اند!
روز گذشته همین موضوع را با دکتر محمدحسن 
قدیری ابیانه، کارش��ناس مدیریت استراتژیک در میان 
گذاش��تم. پاس��خ ایش��ان چنین بود : اتفاقا رسانه های 
ضدانق��الب از ای��ن طریق در واقع دارن��د به نفع نامزد 
مورد نظر تبلیغ می کنند بدون اینکه هدف تبلیغ داشته 
باشند، چون اگر مردم گمان کنند که  چه کسی گزینه 
رهبری است حتما به او رأی  خواهند داد، لذا این سیاست 
رسانه های ضدانقالب بدون اینکه نیتش را داشته باشند 

به نفع کاندیدای مورد نظر تمام خواهد شد.
قدی��ری ابیانه البته این را هم اضافه می کند: وقتی 
رهب��ری معظم انقالب مکرر فرموده اند که هیچ کس از 
رأی و نظ��ر من باخبر نیس��ت، قطعا مردم ما با درک و 
درایتی که دارند این س��خن رهبری را رها نمی کنند و 
به رسانه های بیگانه توجه کنند، لذا می توان بیان داشت 
که دنیای استکباری که اینک علیه فضای انتخابات وارد 
ایجاد جنجال وتخریب شده اند همچون همیشه آب در 

هاون می کوبند.
اما در این میان یکی از آقایانی که صالحیت نامزد 
مورد حمایتش برای ریاست جمهوری احراز نشده گفته 
است در مملکتی که ولی فقیه وجود دارد هیچگاه ظلمی 

صورت نمی گیرد.
دکتر قدیری ابیانه در این باره می گوید: این جمله 
درستی است و باید گفت در مملکتی که سایه ولی فقیه 
به عنوان نایب امام عصر ارواحنا فداه بر سر دارد نه تنها 
ظلمی صورت نمی گیرد بلکه هیچ گاه یک فرد فاسد و 
منحرف نمی تواند و نباید سکاندار ریاست جمهوری باشد 
و نهادهای ذی صالح که مس��ئول احراز صالحیت افراد 
هس��تند قطعا از کاندیدا شدن چنین فردی جلوگیری 

خواهند کرد.
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مادر س�جاده مخمل قهوه ای رنگش را پهن 
می کند و چادر و مقنعه یادگار مادرش را به س�ر 
می اندازد و به نماز می ایس�تد، نسترن هم چادر 
س�فید خال خالی اش را نصف و نیمه روی سرش 

می اندازد و مهر کوچکی جلویش می گذارد.
مادر به نماز ایس�تاده و به رکوع و س�جده 
م�ی رود، دخت�رک ب�ه تقلید از مادر دس�تهای 
کوچک�ش را روی زان�وان نحیف�ش می گذارد و 
سر به س�جده می نهد. زیر چشمی به مادر نگاه 
می کند که زیر لب می گوید: »سبحان ربی االعلی 
وبحمده. نسترن فقط چیزهایی را زمزمه می کند 
بلند می شود گوشه چادرش را از روی زمین جمع 
می کند دستان کوچکش به قنوت نماز عطرآگین 

می شود و باز زیر لب چیزهایی می گوید...«
تربی��ت دینی فرزن��دان از خان��واده اولین نهاد 
اجتماعی آغاز می ش��ود و یکی از راههایی که کودک 
می توان��د به وس��یله آن دارای عاداتی نیک و رفتاری 

پسندیده گردد، داشتن الگوی مناسب است.
بهتری��ن الگو برای کودک، خانواده و در خانواده 

پدر و مادر در رتبه نخست قرار دارند.
گرچه محیط پیرام��ون آدمی، جامعه، فرهنگ، 
حکومت و بخصوص مدرس��ه تأثیر بسزایی در تربیت 
دین��ی و اخالقی کودک دارد، اما خان��واده از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است و کودکان از سالهای نخستین 
زندگ��ی خ��ود از طری��ق الگوپذی��ری ب��ه یادگیری 

می پردازند.
لذا خانواده هایی ک��ه آرزو دارند فرزندان صالح، 
راستگو، معتقد و اهل نماز و عبادت داشته باشند- که 
البته داش��تن چنین فرزندی آرزوی ه��ر خانواده ای 
می باشد- باید خود چنین باشند. وقتی خانواده ای خود 

حرف و حدیث های
 انتخابات

ایرج نظافتی

شکوفایی استعدادهای قرآنی از جامعه القرآن تا عرصه های بین المللی 

شکوفایی نونهاالن
 در باغچه های مهد قرآن

صدیقه توانا

لیال جوهر مربی
قرآنی : آیات قرآن را 
باتوجه به قصه آن از 

روی کتابهای رنگی 
خاصی به نونهاالن 
آموزش می دهیم و 

بچه ها پس از حفظ، 
به تمرین و تکرار 

می پردازند.

امجدیان، مادر یکی از نونهاالن قرآنی: 
حضور فرزندم در کالس های جامعه القرآن 

تأثیر بسزایی در رفتار و گفتارش دارد، 
طوری که اگر از دست ریخت و پاش 

بچه ها عصبانی شوم فرزندم با تالوت 
آیات قرآن در مورد فرو خوردن
 خشم مرا از این کار باز می دارد.

از  برپا دارندگان نماز  باشند، نونهاالن چنین خانواده ای 
خودبه خود اهل نماز و قرآن می شوند و فقط چیزی که 
نیاز به آموختن دارد، فصول نماز اس��ت نه اصول نماز 
و این الگوپذیری ها در مراحل بعدی می تواند از طریق 
مهدهای کودک و جامعه القرآنهایی که در گوشه و کنار 

شهرها برپا می شود صورت گیرد.
آموزش آموزه های دینی یک ضرورت 

اجتماعی است
سنین کودکی و خردسالی از بهترین مقاطع برای 
آموزش آموزه های دینی اس��ت و باتوجه به روح پاک 
و ذهن فعال کودکان و خردس��االن می توان آموزش 
مفاهیم دینی و اسالمی را در روح و روان آنان درونی 
کرد و زمینه هرگونه انحرافات فکری و عقیدتی را در 

سنین نوجوانی و جوانی از بین برد.
در ای��ن می��ان مهده��ای ق��رآن ک��ه در واقع 

مهدکودک های��ی ب��ا برنامه ه��ای دین��ی و قرآنی به 
حساب می آیند از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

به منظور آش��نایی ب��ا فعالیت های قرآنی که در 
جامعه القرآن های مختلف انجام می شود، به سراغ یکی 
از مهدهای قرآنی در جامعه القرآن کریم و اهل بیت)ع( 
در ش��هرک های اطراف ته��ران رفتیم تا یک روز را با 
کودکان و مربیان مجموعه بگذرانیم و از نزدیک با نحوه 

آموزش قرآن از سنین کودکی آشنا شویم.
طنین صوت دلنشین نونهاالن قرآنی

اندیشه- فاز یک- مس��جد حضرت فاطمه)س( 
طبق��ه دوم- جامعه الق��رآن الکریم و اهل البیت)ع(- 
س��اعت 10/30 صبح و آخرین روز از ماه اردیبهشت 
اس��ت. به همراه عکاس روزنامه کامیار حیدر خطیبی 
پس از هماهنگی های الزم وارد مهد قرآن می ش��ویم. 
هماهنگی به این خاطر که ورود آقایان ممنوع می باشد. 
وارد کالس 4-5 ساله ها می شویم که قرآن را به روش 

اش��اره می آموزند. این کالس اولین گام برای آموزش 
نور چش��مانی است که در آینده چشم و چراغ کشور 
می شوند. دختر بچه ها با مانتو و شلوار یاسی رنگ زیبا 
و مقنعه سفید و پسرها با پیراهن شلوار سفید و مشکی 
روی صندلی های کوچک نارنجی و سفید مرتب و دست 
به سینه نشسته اند. و مادرها در انتهای کالس، رشد و 
آموزش قرآنی دسته گلهای خود را به نظاره نشسته اند. 
آرم گلدوزی ش��ده جامعه القرآن و اهل بیت)ع( روی 
لباس بچه ها خوش دوخته شده است و توجه هر تازه 

واردی را جلب می کند.
دست نوازشگر نس��یم باد که از پنجره باز رو به 
پارک سرس��بز به داخل کالس می وزد و روح و جان 
حاضرین در کالس و به خصوص بچه ها را تازه می کند، 
فضای کالس از عطر معنویت قرآن و صدای دلنشین 
بچه ها سرش��ار اس��ت. تابلوها و لوح های داس��تانی و 

قرآنی که به دیوار کالس نصب شده، قارچ های کاغذی 
قرمزرن��گ که عکس تک تک بچه ها در آن قرار دارد 
و ریسه های طالیی و نقره ای رنگ که از سقف آویزان 
می باشد، همه و همه کالسی پر از انرژی مثبت و جنب 
و جوش برای نونهاالن قرآن آموز فراهم ساخته است.

مهیار، طاها، ریحانه، امیرعلی، زینب، ایلیا، متین 
و هانیه و دریا بچه های گلی هستند که با ورود ما آیات 
قرآن کریم را با کمک مربی خود خانم جوهر با دست و 
اشاره برایمان تالوت می کنند. البته اکثر بچه ها جوگیر 
شده اند و به قول معروف دست و پایشان را گم کرده اند، 
برخی عالمتها را فراموش کرده و برخی هم آرام و سر 
به زیر آیات الهی را تالوت می کنند. مادران بچه ها در 
انتهای کالس به بچه ه��ای خود قوت قلب می دهند 

و آنها را تشویق به خواندن با صدای بلند می کنند.
نونهاالن مهد قرآن مس��جد حضرت فاطمه)س( 
آیات تشکر از خداوند، پاکیزگی و احترام به پدر و مادر 

را به خوبی و با اشاره و با صدای دلنشین کودکانه شان 
می خوانند. طنین صدای بچه ها بر دلم می نش��یند و 
مرا به عالم کودکی ام می برد که چگونه ما از روی یک 
کتاب سیاه و سفید حروف و آیات الهی را گام به گام 
با خانم جلسه ای س��خت گیرمان تمرین می کردیم و 
می خواندیم: الف دو زبر اَن- دو زیر اِن - دو پیش اُن 
و این روش برایمان خیلی سخت بود. دوباره با صدای 
بلند و شیرین بچه ها به خودم می آیم و غرق در چهره 
معص��وم و باصفای بچه های قرآنی می ش��وم و  تالش 

مربی بچه ها را در دلم تحسین می  کنم .
خانم لیال جوهر مربی کالس اشاره بچه ها است. 
او و دیگ��ر مربیان مدرک خود را از جامعه القرآن قم 
دریاف��ت کرده اند و لذا بر کار خود مهارت کافی دارند 
و با دقت و تالش بسیار آیات الهی را به نونهاالن قرآنی 
آموزش می دهند.از وی در مورد نحوه آموزش می پرسم، 

می گوی��د: »در مورد مضمون هر آیه قصه ای داریم و 
آیات الهی را با توجه به قصه و از روی کتابهای رنگی 
خاص به بچه ها آموزش می دهیم. بچه ها ابتدا عکس ها 
را از روی کت��اب و لوح می بینند و س��پس آیات را با 
حرکات دست به این غنچه های شیرین نشان می دهیم 
و پس از حفظ آیه به تمرین و تکرار می پردازیم و وقتی 
بچه ها یک آیه مثال در مورد احس��ان به والدین را از 
حفظ ش��دند، آ یه بع��دی را آموزش می دهیم. خانم 
جوه��ر اضافه می کند: »دوره اش��اره 4 تا 5 ماه طول 
می کش��د و پ��س از طی ای��ن دوره بچه ها به کالس 
روخوانی می روند و هر دوره کتاب مخصوص به خود 
رادارد همچنین کالس بچه ها در روزهای زوج از ساعت 

10 تا 11/15 می باشد.« 
از خانم  جوهر که 7 سال است مربی شکوفه های 
قرآنی در جامعه القرآن می باشد سؤال می کنم چگونه 
ح��روف و کلم��ات را با اش��اره به ای��ن بچه هایی که 
خواندن نمی دانند آموزش می دهید؟ آیا این کار سخت 
نیس��ت؟وی در توضیحاتی ضمن اینکه آموزش آیات 
الهی به بچه ها منش��ا خیر و برکات زیادی در زندگی 
فردی و اجتماعی اش می باش��د، خاطرنشان می کند: 
»برخی از کلمات تکراری می شوند و تمرین آنها سخت 
نیست و برخی از کلمات را هم با توجه به شکل آنها 
برای بچه ها شبیه س��ازی می کنیم. مثال حرف َف را 
مثل دوربین برای بچه ها گرد کرده و دست به صورت 
دوربین جلوی چشم قرار می گیرد و بدین ترتیب بچه ها 
با حرف َف آشنا می شوند. یا کلمه »احسانا« دست را 
به صورت قنوت بلند به سوی آسمان دراز می کنیم و 

آرام به سمت پایین می آوریم.«
خانم جوهر در ادامه می گوید: »برای کلمه انفقوا 
به معنی بخشش شکل خاصی داریم و دست ها درست 
شبیه جعبه کادوپیچی شده درمی آید که به کسی هدیه 
می دهید و این حالت یعنی انفقوا. یا برای کلمه تعاونوا 
به معنی کمک کردن، یک دس��ت روی دس��ت دیگر 
ق��رار می گیرد و بچه ها بعینه با معنی و مفهوم کلمات 

آشنا می شوند.«
مادران همراه دائمی نونهاالن قرآنی

از خانم فرش��ته امجدین م��ادر دریا که به همراه 
دختر کوچکت��رش در کالس حضور دارد می پرس��م 
برای ش��ما س��خت نیس��ت که باید یک روز در میان 

ب��ه همراه دریا ب��ه کالس بیایید و ت��ا درس او تمام 
می ش��ود در اینجا معطل بمانی��د آن هم با یک بچه 
کوچ��ک تر که دائ��م بهانه گیری می کن��د، لبخندی 
می زن��د و رضایتمندانه از اینکه در این کالس پربار و 
معنوی حضور دارد می گوید: »نه تنها با اش��تیاق در 
کالس حاضر می شویم بلکه بچه ها برای روزهای زوج 
لحظه شماری می کنند چون واقعا حضور در کالس های 
قرآنی آثار معنوی زیادی برای دریا و من دارد ضمن 
اینک��ه دختر کوچک ترم »آوا« که حدودا یک س��اله 
اس��ت هم از س��نین کودکی با صدای دلنشین آیات 

الهی مأنوس می شود.«
از او می پرسم آیا حضور در این کالس تأثیری در 
رفتار و گفتار فرزندتان دارد؟ قاطعانه پاسخ می دهد: 
»بله گاهی پیش آمده که از دست ریخت و پاش های 
بچه ها خسته و عصبانی می شوم و دخترم با خواندن 

آیات��ی از قرآن کری��م مرا به فرو خوردن خش��م فرا 
می خواند. یا وقتی برای اس��تحمام مهیا می شود آیه 

نظافت و پاکیزگی را تالوت می کند.«
اینکه حضور بچه ها در کالس های مهد قرآن کریم 
تأثیر بسزایی در رفتار و گفتار آنها دارد و آنان را آرام تر، 
صبورتر و باادب تر کرده و همیشه و در همه حال ذکر 
خدا را بر لب دارند و آیات الهی را در همه کارها تالوت 
می کنن��د نظر همه مادران از جمل��ه مادر ایلیا، خانم 
فاطمه علیمردانی است که در کالس اشاره و روخوانی 
با او و دیگ��ران صحبت کردم و همه متفق القولند که 
حضورشان در کنار بچه ها هم باعث یادگیری آیات الهی 
می شود تا بتوانند با بچه ها در خانه تمرین کنند و هم 
اینکه شرکت در کالس های قرآنی سعادتی است که از 
سوی خداوند رحمان نصیب این مادران در جامعه ای پر 

از هجمه های فرهنگی غرب شده است.«
کانون های قرآنی  فضایی معنوی

 برای تربیت دینی
خانم آزاده شاملو مربی قرآنی   است  او از زمان 
ورود به مجموعه با رویی گش��اده از ما اس��تقبال کرد 
و زحمات زیادی را برای تهیه گزارش متحمل ش��د. 
طوری که  مجبور ش��د بس��یاری از کاره��ای روزانه 
مجموع��ه را با تأخیر انجام دهد. از وی در مورد نحوه 
آموزش کالس های جامعه القرآن و استقبال خانواده ها 
از این کالس ها پرس��یدم. در کمال صبر و حوصله به 
سؤاالتمان پاس��خ می دهد و می گوید: »جامعه القرآن 
ش��عبه شهریار و اندیشه از س��ال 84 تأسیس شده و 
مورد اس��تقبال خانواده ها قرار گرفته است. به عنوان 
نمونه امروز که کالس دوره اش��اره تمام می شود فقط 
با چند روز فاصله دوره بعدی آغاز می شود و این نشانه 
ای از ش��وق خانواده ها برای حضور دلبندان خردسال 
خود در این کالس های سالم و معنوی و مملو از خیر 

و برکات نشأت گرفته از آیات الهی است.«
خانم ش��املو تعداد ش��اگردان این دوره را 250 نفر 
اعالم می کند و خاطرنش��ان می س��ازد: »پسرها از سنین 
3/5 تا 9 سال و دختران هم از 3/5 تا 11 سال می توانند 
در کالس های مهد قرآن ثبت نام کنند.«در مورد جزئیات 
دوره ها سؤال می کنم، می گوید: »دوره روخوانی 8 ماه، جزء 
30 قرآن 8 ماه ، جزء 29- 7 ماه، تجوید 5 ماه و سوره بقره 
15 ماه است و مربیان طبق طرح درس آقای طباطبایی 

آموزش می بینند و به تدریس مشغول می شوند.«

بخش نخست

گزارش خبری

افقی:
1 - ابراز تملق به شیوه سگ ها- وسیله کنترل 
ش��تر 2 - صنایع کش��ورمان با این دس��تاورد 
می توانن��د متکی ب��ه امکانات داخلی باش��ند 
3 - شایس��ته- گس��ترش- زیارتگاه- یکصدم 
خ��روار 4 - فرورفتگی س��طوح فلزی- بیابان- 
ش��هری در ترکی��ه 5 - محرمان��ه- از تواب��ع 
کرم��ان- متراکم کننده س��رمایه های کوچک 
6 - زن��ده کردن- مرد جوان مازندرانی- قش��ر 
مولد در اقتصاد 7 - خجسته و مبارک- کوهی 
در نزدیکی همدان- همس��ایه تهران 8 - تمام 
و کام��ل- بازداش��تن، مانع ش��دن- یکصد و 
یازده- حشره خون خوار 9 - ازفلزات- موسیاه- 
نوع��ی س��نگ آهن 10 - تکنوک��رات- مرض 
کم خونی- صف و رج 11 - واگیر، سرایت کننده- 
گوناگونی- کش��وری عربی زب��ان 12 - نمک 
سازگار با تیرویید- نیای اردشیر بابکان- مفقود 
13 - کلمه همراهی- جایگاه شماره خودروها- 
نومیدی- دندان 14 - کشتی گرفتن، مبارزه با 
حریف ورزشی 15 - ضایعات و تلفات- بد ذات.

عمودی: 
1 - آس�یابان- سعی و تالش بی وقفه- ماه 
کامل 2 - پاک- یکی از دو ش�عار امس�ال 
3 - س�اخت و س�از مجرمانه- ن�ام قدیم 
تایلند- عنوان اش�راف بریتانیا- رس�اله 
علمی 4 - دل آزار کهنه- از حروف اضافه- 
می تواند لقب پزشکان نیز باشد 5 - مسجد 
ویران شده در هند- سنگین- کوهستانی 

در اروپا 6 - دمل چرکین- زحمت و آزار- 
وس�یله تبدیل ولتاژ ب�رق 7 - طایفه ای 
از مس�یحیان در ای�ران صدر اس�الم- 
داستان ادبی- انحراف 8 - پسوند مصدر 
جعلی- پول رایج در بنگالدش- خدایی 
دروغین در روم- پاسخ مثبت شیرازی ها 
9 - جزم اندیش، بی انعطاف- بلندمرتبه- 
بررس�ی، مش�اهده 10 - پوش�ش س�بز 
باتالق ها- بی اساس- خواهر دارا 11 - از 
منابع تولید برق- مخفیگاه پلنگ- گلی 
خوشبو 12 - روستای نابود شده در غرب 
تهران- قوم ساکن در کشور همسایه- 
عدد یا کلمه رمزگونه 13 - عالمت جمع- 
آتش- گرفت�ن- زیان 14 - دل بس�تن 
ب�ه امیدها و آرزوهای دس�ت نیافتنی- 
در خ�ورش فس�نجان پیدای�ش کنید 
15 - ش�هری در نزدیکی همدان- پیش 

درآمد نام کلمب دریانورد- دندان ساز.

شماره 9722 جدو    ل
بارکد 0668719

به موجب نامه شماره 
965465617 مورخ 
ب��ه  و   1391/8/14
موجب صورتجلس��ه 
عموم��ی  مجم��ع 
عادی  و  فوق الع��اده 
فوق العاده  ط��ور  به 
مورخ 1390/11/11 
مرکز اصلی ش��رکت 
کند  پلیمری  صنایع 
س��هامی  آذربایجان 
خاص به شماره ثبت 
ثبتی  واح��د   9654
نش��انی  به  ارومی��ه 
ته��ران-  اس��تان 
آبعلی  ج��اده  تهران 
صنعت��ی  منطق��ه 
کم��رد خ 9 روش��ن 
دانش��مند  کوچ��ه 
پ 30 ک��د پس��تی 
 5 4 4 4 3 4 5 6 5 6
انتق��ال  یافت و در 
تح��ت  اداره  ای��ن 
به  شماره 435751 
ثب��ت رس��یده و در 
تاریخ 1391/12/23 
ذیل  امضاء  لحاظ  از 
دفاتر تکمیل گردیده 
و جهت اطالع عموم 

آگهی می گردد.

آگهی انتقالی 
شرکت 
صنایع 

پلیمری کند 
آذربایجان 

سهامی خاص

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

م الف 27280

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی ابالغ رأی«
نظر به اینکه پرونده خانم سیلوا دیرمصروبیان فرزند وارتان 
به علت غیبت در هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری 
دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداش��تی درمانی شهید 
بهش��تی در دست بررس��ی قرار گرفته و منجر به صدور رای 
ش��ده اس��ت و جهت ابالغ رأی، نشانی از ایشان در دسترس 
نمی باش��د، لذا به نامبرده اطالع داده می شود حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از انتشار آگهی به امور نیروی انسانی این 
دانشگاه واقع در تهران- بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب 

بیمارستان آیت ا... طالقانی مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت پ��س از انقض��اء مهلت مق��رر رأی صادره 

الزم االجرا خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
م الف 887

ش�رکت ملی حف�اری ایران در نظ��ر دارد، تامین خدمات 
م�ورد نیاز خود را بش�رح ذیل طبق معیاره�ای ارزیابی 
کیف�ی قانون برگ�زاری مناقص�ات و از طری�ق مناقصه 

عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
الف: شرح مختصر خدمات مورد نیاز

»تعمیرات اساس��ی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز تعداد 60 
دستگاه سنتریفیوژ سیال حفاری و پمپهای تغذیه مربوطه«

ب: مبلغ برآورد و ضمانتنامه شرکت در مناقصه
1. مبلغ برآورد: بیس��ت میلی��ارد )20/000/000/000( 

ریال
2. ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه: ش��صت و ش��ش میلیون و 

پانصد هزار )66/500/000( ریال
ج: حداقل امتیاز کیفی قابل قبول 60 میباشد.

د: مناقصه گران می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را با مراجعه به 
پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور به آدرس اینترنتی 
http://iets.mporg.ir با کد فراخوان شماره 1327982 
و ی��ا با مراجعه حضوری از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت دوم روز 
چهارشنبه مورخ 1392/3/8 به مدت 7 روز کاری تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 1392/3/18 نسبت به دریافت فرمهای 
استعالم ارزیابی به نشانی: خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران - 
باالتر از س��ه راهی فرودگاه - کارگاه یک/1 شرکت ملی حفاری 

ایران - اداره قراردادها - اتاق 106 اقدام نمایند.
ه: فرمهای اس��تعالم ارزیابی باید توسط اشخاص مجاز تکمیل، 
امضاء و ممهور گردیده و ظرف مدت 14 روز از روز شنبه مورخ 
1392/3/18 تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1392/4/1 

به نشانی فوق تحویل نمایند.
و: اس��ناد مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد ش��رایط و تعیین 

صالحیت شده قرار خواهد گرفت.
5/704م/الف

شرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی حفاری ایران »سهامی خاص«

شرکت ملی حفاری ایران
اداره قراردادها

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره

 4149-33/06-س.ح/92

نوبت دوم 

                      

اولين نشريه مخصوص بانوان

 با مطالب متنوع و خواندني 

شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ایالم
موض�وع مناقصه: نظ�ارت ب�ر پروژه های گازرس�انی به 
خطوط انتقال، تغذیه، شبکه و انشعابات در سطح استان 

ایالم از طریق شرکتهای مشاور 
محل اجرا: سطح استان ایالم

مبلغ برآورد کارفرما: 15،723،874،044 ریال
نوع تضمی�ن: ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقصه یا فیش 
واری��زی به حس��اب س��یبای 0108061488006 بانک ملی 

شعبه میدان امام)ره( ایالم
محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران

آخرین مهلت ارسال رزومه کاری جهت ارزیابی کیفی: 92/3/18
آخرین مهلت فروش اسناد: تا پایان وقت اداری 92/3/20

آخری�ن مهلت ارائ�ه پیش�نهادات:  تا پایان وق��ت اداری 
92/3/28

زمان گشایش پاکات: 92/3/29 ساعت 11 صبح
مدارک و شرایط الزم:

- حداق��ل رتبه )پایه( موردنظر جهت مش��اوران متقاضی رتبه 
3 می باشد.

- کپی برابر با اصل اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات.
- ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده سال 90.

- مش��اورین فن��ی بایس��تی دارای رتبه درگروه نف��ت و گاز و 
تخصص مرتب��ط با معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 

باشند.
- استفاده از بخشنامه شماره 100/87003 مورخ 1388/9/16 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت 

تعیین برنده به اختیار و صالحدید کارفرما می باشد.
محل گشایش پاکات: سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

محل تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده و ارایه پیش�نهادات: 
دبیرخانه حراست شرکت گاز استان ایالم

هزین�ه خرید اس�ناد: 210/000 ریال در وجه ش��رکت گاز 
استان ایالم به حساب سیبای مذکور

هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس: ایالم- چهارراه پیام نور- بلوار تعمیرکاری نبش 
خیابان اس�تاد ش�هریار شرکت گاز اس�تان ایالم سایت
و  http://iets.mporg.ir و   WWW.Shana.ir  
WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن2235824- 0841

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

شرکت مخابرات اس�تان گیالن درنظر دارد برای شراکت 
در امر ساخت و ساز دو پالک واقع در بلوار گیالن گلسار 
و ی�ک پالک دیگر واقع در خیابان 104 گلس�ار رش�ت، 
براس��اس ضواب��ط و مقررات ش��هرداری از طری��ق فراخوان و 
مش��ارکت در تأمین مالی، طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت 

شریک انتخاب نماید.
بدینوس��یله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عالقه مند که در 
این زمینه دارای تخصص، تجربه و حسن سابقه اجرائی و سرمایه  
مال��ی وامکان��ات الزم می باش��ند، دعوت بعمل م��ی آید جهت 
دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی ب��ا پرداخت مبلغ 300/000ریال 
)غیرقاب��ل اس��ترداد( از طری��ق واریز به حس�اب س�پهری 
0102521606005 بان�ک ص�ادرات گیالن به نام ش�رکت 
مخاب�رات اس�تان گیالن از تاریخ درج آگه��ی تا پایان وقت 
اداری روز سه ش�نبه مورخ 92/3/26 ب��ه مدیریت اداری و 
تدارکاتی شرکت واقع در رشت- گلسار- ساختمان مرکزی 
شرکت مخابرات استان گیالن- طبقه سوم مراجعه نمایند.

آورده شرکت: ارزش زمین به قیمت کارشناسی.
آورده ش�ریک س�رمایه گذار: اخذ دس�تور نقشه، انجام 
مطالعات اولی�ه و طراحی- اخذ مجوزه�ای الزم )تغییر 
کاربری ملک براس�اس طرح موردنظر درصورت لزوم( و 
کلیه هزینه های مربوط به آن و نهایتًا هزینه های ساخت 

و ساز پروژه.
زمان پیش بینی شده برای انجام پروژه حداکثر 20ماه.

شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

هزینه نشر آگهی به عهده شریک )سرمایه گذار( خواهد بود.
تلفن تماس: 0131-7242366

فراخوان شناسائی شریک
 در احداث مجتمع

 تجاری/ اداری/ مسکونی
)شماره فراخوان 92/1(

شرکت مخابرات استان گیالن

شرکت مخابرات استان گیالن 
)مدیریت اداری و تدارکاتی(

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس�تان البرز در نظر دارد بخش�ی از 
عملیات تعمیرات مراکز آموزشی شهید رهبری و شهید خدائی کرج 
را از طری��ق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید. لذا از 
ش��رکت های دارای رتبه و صالحی��ت و ظرفیت کاری دعوت به عمل می آید 
با در دس��ت داشتن معرفی نامه ظرف مدت 6 روز از تاریخ درج آگهی جهت 
دریافت اسناد مناقصه به نشانی: کرج- چهارراه طالقانی- خ هالل احمر- اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان البرز- دفتر فنی مراجعه نمایند و جهت 
 www.iets.mporg.ir کس��ب اطالعات بیشتر به پایگاه ملی ثبت مناقصات

مراجعه و یا با شماره تلفن34486022-026 تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی تعمیرات مراکز 
آموزشی فنی و حرفه ای 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوراستان البرز
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

وم
ت د

نوب

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

بدون نقطه کور 

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

شماره 217/ک92/35


