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چند روز پیش سردار نقدی رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین درگرمسار گفته بود که در برهه کنونی 
حدود 120 شبکه ماهواره ای علیه جمهوری اسالمی 
ایران و ملت ما در حال سم پاشی هستند و به اخالق 

و باورهای دینی و اعتقادی ما حمله می کنند.
اگ��ر به این آماری که آقای نقدی اعالم کرده اند 
تعداد سایت ها و وبالگ ها و صفحات اجتماعی مثل 
فیس بوک، یوتیوب و... را هم اضافه کنیم قطعا به یک 
رقم نجومی خواهیم رسید و باور آن برای تحلیل گران 
و کارشناسان غربی بسیار سخت است، از اینکه چگونه 
کشوری و ملتی با این هجمه سنگین تبلیغاتی زنده 
است و خم به ابرو نیاورده است. اما در این میان یک 
سؤال اساسی مطرح می باشد مبنی بر اینکه اگر همین 
سیل تبلیغاتی که سالهاست توسط استکبار جهانی 
در فضای مجازی وحقیقی و شبکه های ماهواره ای و... 
علیه جمهوری اسالمی به راه افتاده، علیه خود غربی ها 

شکل می گرفت آیا چیزی از آنان باقی می ماند!
به زبان ساده تر باید گفت اگر حتی نیمی از این 
هجمه های تبلیغاتی غرب علیه ایران اسالمی، علیه 
خود غربی ها ب��ود اینک حتی نامی هم از آنان باقی 
نمان��ده بود، ک��ه اگر از این زاویه به موج رس��انه ای 
استکبار جهانی علیه کشورمان بنگریم به گوشه ای از 
عظمت حکومت اسالمی ایران در سایه والیت فقیه پی 
خواهیم برد که چگونه مردم ما هر بار گوش به فرمان 
ولی ام��ر خود و بدون کمترین توجهی به جوس��ازی 
رس��انه های بیگانه به تمامی جریان سازی های آنان 
خط بطالن می کش��ند و زحمات ماه ها و س��الهای 
دشمنان برای منحرف ساختن اذهان عمومی ایرانیان 

را به باد می دهند.
چندی پیش یکی از بس��تگان که در روس��تایی 
در مناط��ق مرزی زندگ��ی می کند در تماس تلفنی 
نظرم را درباره یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری 
پرسید. در پاسخ گفتم چه شده است که درباره این 

فرد سؤال می پرسید؟
پاس��خ آن روس��تایی مرزنش��ین ک��ه در دور 
افتاده ترین نقطه ایران اس��المی و در اوج محرومیت 
زندگی می کند جالب و قابل تأمل اس��ت. وی گفت: 
رسانه های ضدانقالب و شبکه های ماهواره ای هر شب 
علیه این فرد در حال اظهارنظر هس��تند و به همین 
دلی��ل اغلب اهالی روس��تای ما به ای��ن جمع بندی 

رسیده اند که حتما به این فرد رای بدهند!
در این میان معکوس عمل کردن ملت ایران در 
برابر خواسته دشمنان شاید بهترین و موفق ترین شیوه 
مبارزه و دفاع مقدس مردمی بوده که اینک در جنگ 
نرم با اس��تکبار قرار گرفته اند و به دنبال رسیدن به 
افق های ناب و آینده ای درخشان و مقتدرانه هستند.

به زندگی برای وی فراهم کند.«
وی خاطرنشان می کند: »وقتی شاهد حضور گسترده 
بچه ه��ا به همراه والدین خود در عرصه های قرآنی از جمله 
مس��ابقات قرآنی در سطوح مختلف شهرس��تانی، استانی، 
کش��وری و بین المللی هس��تیم، قطعا ای��ن بچه ها توانایی 
رقابت با قاریان، حافظ��ان و مترجمان قرآنی بین المللی را 
پیدا خواهند کرد و چه بس��ا استعدادهای نهفته زیادی در 
رقابت های قرآنی شکوفا می شوند که مایه سربلندی و افتخار 

میهن اسالمی خواهند شد.
رابطه مهدهای قرآنی

 و مسابقات قرآنی
شاید در خالل خواندن این گزارش این سؤال برایتان 

پی��ش آید که چه رابط��ه ای بین کانون ها و مهدهای قرآن 
و برگزاری مس��ابقات قرآنی در سطح کشوری و بین المللی 
وجود دارد و چگونه اس��تعدادهای قرآنی از مهدها شکوفا و 

به مسابقات راه می یابند.
برای پاس��خ ب��ه این س��ؤال با حجت االس��الم احمد 
ش��رفخانی معاون فرهنگی س��ازمان اوق��اف و امور خیریه 
کشور گفت وگو کردیم. وی در توضیحاتی به گزارشگر کیهان 

روش های آموزشی براساس معیارها و چارچوب های فنی و 
تخصصی تعریف ش��ده در مسابقات معتبر انجام نمی گیرد 
بلکه روش ها و معیارهای آموزشی در بخش قابل توجهی از 
آنها براساس روش های سلیقه ای، تقلیدی یا ساختار ویژه ای 
که آن مجموعه خودشان طراحی کرده اند، انجام می گیرد و 
این باعث شده استعدادیابی و نخبه پروری براساس اصول و 
ضوابط حاکم در رشته ّای تخصصی معتبر جهانی نباشد؛ بلکه 
در اغلب این موسسات روند ترغیبی و تشویقی و آموزش های 
عمومی و مقدماتی برای عالقه مندان ایجاد می ش��ود تا آنها 
به صورت خودجوش یا از طریق جلس��ات ویژه اس��اتید و 
پیشکس��وتان رش��د و پرورش یابند یا اینکه در بخش های 
محدودی از موسسات و مهدهای قرآنی به صورت تخصصی 

آموزش و به شکوفایی برسند.«
حجت االسالم شرفخانی می گوید: »ضرورت دارد طرح 
استعدادیابی در تمام زمینه های قرآنی با ایجاد شبکه اصول 
فنی و تخصصی در موسس��ات و مهدهای قرآنی با توجه به 
معیارها و چارچوب های مطرح مسابقات در فرآیند آموزش و 
تربیت شناسایی مستعدان قرآنی انجام گیرد تا بتوان از بین 
شکوفه ها و جوانان در راستای نخبه پروری قرآنی برنامه ریزی 

و راهبردی دقیقی انجام شود.«
وی اضاف��ه می کند: »البته آنچه امروزه در س��طح 
برگزاری مس��ابقات در مرحله های شهرستانی و استانی 
ب��ا فرآیند تخصصی انجام می گیرد اس��تعدادهای نهفته 
متسابقین توسط اساتید فن و داوران شناسایی می گردد 
و با ترغیب و تش��ویق این استعدادها شکوفا و در مراحل 
بعدی مسابقات درخشش پیدا می کند. هر چند این گونه 
روش ها باید به صورت برنامه ریزی و ساختاری اتفاق بیفتد؛ 
لذا ضرورت دارد در روند برگزاری مس��ابقات شهرستانی 
طرح استعدادیابی انجام گیرد و بعد از شناسایی و تشکیل 
کالس ه��ای تخصصی روش های آموزش��ی تخصصی در 
سطح شهرستان ها و استان ها برای نخبه پروری با اصول 
و ضوابط قوی و با استفاده از ظرفیت اساتید و پیشکسوتان 
رشته های تخصصی مختلف انجام گیرد تا نکند استعدادی 
در گوش��ه ای از کشور ما به جهت عدم توجه و پرورش و 
تربیت آن به س��مت و سوی دیگری از رشته های هنری 

سوق پیدا کند.
تربیت مقوله ای بنیادین

 در عصر تکنولوژی
تربیت یک مقوله زمان بر و بنیادین اس��ت و هدف از 
خلقت و آفرینش انس��ان و هدف از ارسال پیامبران به ویژه 
از آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم)ص(، گسترش اخالق است 

و این امر محقق نمی شود جز از بستر تربیت. 
دکتر محمدرضا کرمی، اس��تاد دانش��گاه و کارشناس 
مسائل فرهنگی در گفت وگو با گزارشگر کیهان با تاکید بر 

تربیت دینی و تحقق یافتن این نوع تربیت از بستر خانواده و 
مهدهای کودک و بخصوص مهدهای قرآنی نشأت می گیرد، 
خاطرنش��ان می کند: »احادیث ما اش��اره ب��ه این دارند که 
تربیت حتی قبل از تولد ش��کل می گیرد و لذا دس��تورات 
بس��یار متعددی در این زمینه صادر ش��ده اس��ت. بنابراین 
سرنوش��ت فرد و به تبع آن سرنوشت جامعه در گرو همین 

تربیت ها می باشد.«
وی می گوید: »حال که جامعه ما جامعه ای دینی است 
برای اینکه بخواهد به اهداف بلندمدت و مهم خود از جمله 

کانون های قرآنی
 اولین کالس

 تربیت دینی خردساالن
صدیقه توانا
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شکوفایی استعدادهای قرآنی از جامعه القرآن تا عرصه های بین المللی         بخش پایانی

* شرفخانی، معاون فرهنگی سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشور: طرح 
استعدادیابی در تمام زمینه های 
قرآنی باید با ایجاد شبکه اصول 
فنی و تخصصی در مؤسسات و 

مهدهای قرآنی با توجه به معیارها 
و چارچوبهای مطرح مسابقات در 
فرآیند آموزش و تربیت شناسایی 

مستعدان قرآنی انجام گیرد تا بتوان 
از بین شکوفه ها و جوانان در راستای 

نخبه پروری قرآن برنامه ریزی کرد.

* دبیر تربیتی یکی از مدارس تهران: 
مهدها و کانون های قرآنی محلی است 
که می تواند با پاسخ مثبت و مفید به 
نیازها و سؤاالت ذهن جست وجوگر 
کودک زمینه را برای تربیت مناسب 

دینی و ارائه یک نگاه درست و 
صحیح به زندگی برای وی فراهم کند.

»در حیات طیبه قرآنی، آرامش روحی، سکینه و 
اطمینان، سعادت و عزت اجتماعی، استقالل و آزادی 
عمومی تامین شده است که مقدمه الزم برای رسیدن 
ب�ه این حیات طیبه، برگزاری جلس�ات و مس�ابقات 
قرآنی و تربیت حفاظ و قراء است. با هر بار نشست و 
برخاست با قرآن یک پرده از جهالت برداشته می شود 

و چشمه ای از نورانیت گشایش می یابد.
... تدب�ر در آی�ات اله�ی، فهم مع�ارف قرآنی و 
درس آم�وزی از ق�رآن مجید نیاز اساس�ی ملت های 
مسلمان است، تالوت قرآن با صوت و الحان زیبا، هدف 
و اصل نیس�ت باید به عنوان مقدمه ای ضروری برای 
خشوع دلها وایجاد آمادگی برای درک و فهم معارف 
قرآن�ی، م�ورد توجه قرار گیرد... مل�ت ایران مفتخر 
اس�ت که پرچم حاکمیت قرآن و اس�الم را در دنیای 
مادی به اهتزاز درآورده و با صبر و اس�تقامت روز به 
روز بر تأللؤ این پرچم نورانی بیفزاید و با هوش�یاری، 
اقتدار و پیشرفت مستمر، مکر و توطئه های دشمنان 

را ناکام می گذارد.«
متن فوق گزی��ده ای از بیانات مقام معظم رهبری در 
دیدار ش��رکت کنندگان در 27، 28 و بیست و نهمین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن کریم است. تاکیدات رهبر معظم 
انق��الب بر تدبر در آیات اله��ی و تربیت حافظ و قاری باید 
دغدغه اصلی مس��ئوالن فرهنگی مدیران کانونهای قرآنی 
و مهدهای کودک و بخصوص خانواده ها در جهت رش��د و 
تربیت فرزندان خود با آموزه های دینی و قرآنی باشد. ضمن 
اینکه در این مس��یر می توان از برپایی مس��ابقات قرآنی در 
سطح کش��وری و بین المللی نهایت استفاده را کرد واز این 
فضایی که هر ساله در کشورمان به وجود می آید بهره برد و 
خردساالن جامعه را از سنین کودکی در وادی قرآن و انس 

و الفت با این کتاب آسمانی قرار داد.
تربیت میوه های زندگی

ق��رآن کریم در برخ��ی آیات از فرزن��دان با عناوینی 
همچون نورچشم، زینت بخش زندگی، وسیله آزمایش بشر 

و... یاد کرده است.
پیامب��ر اکرم)ص( و ائمه معصومی��ن)ع( نیز هر کدام 
تعابیر بس��یار زیبایی درباره فرزند بیان کرده اند. این تعابیر 
گوی��ای این هس��تند که فرزند از منزل��ت و جایگاه باالیی 
برخوردار اس��ت که اگر والدین این حقیق��ت را دریابند، با 
آگاهی بیش��تر در تربیت و آموزش فرزندان، این میوه های 

زندگی اهتمام می ورزند.
پیامب��ر اکرم)ص( فرزن��د را گلی از گلهای بهش��ت، 

جگرگوشه مؤمن و موجب شفاعت و آمرزش آنها می داند.
حال در این میان تأثیر فعالیت های مهد قرآن بر تربیت 

دینی کودکان و شناخت استعدادهای قرآنی چیست؟

تمدن سازی عظیم اسالمی دست یابد مکلف و موظف است 
مقوله تربیت را جدی بگیرد.«

دکتر کرمی مهمترین عنص��ر تربیت در نگاه ایرانی- 
اس��المی را تربیت دینی ذکر کرده و خاطرنشان می سازد: 
»این تربیت  دینی باید از سنین کودکی با مؤلفه های تربیت  
کودک ش��کل گی��رد و مهدهای قرآنی یک��ی از مهمترین 
مؤسسات بعد از خانواده می باشند چون شکل گیری هویت 

کودک دراین سنین رخ می دهد.«
دکت��ر کرمی اضافه می کند: »اگ��ر در دوران کودکی 
پایه ه��ای تربیت صحیح دینی گذاش��ته ش��ود در نوجوانی 
و جوانی ادامه تربیت دینی بس��یار آس��ان و س��هل الوصول 

خواهد بود.«
وی معتقد است دوران 3 تا 7 سالگی مهم ترین دوران 
شکل گیری هویت انسان است از این رو این کارشناس مسایل 
فرهنگی تاکیددارد مهدهای قرآنی اگر در جهت تقویت دینی 
بچه ها گام بردارند و عالوه  بر آموزشهای معمول صوت و لحن 
و حفظ و تجوید، آموزش های بنیادین اخالقی و قرآنی را در 

دستور کار خود قرار دهند موفق خواهند بود.«
به اعتقاد دکتر کرمی آنچه فی نفسه دارای ارزش است 
کشف دستورات قرآنی و تربیت اخالقی مبتنی بر قرآن است 
و آموزش��های ای��ن چنینی مثل حفظ و قرائ��ت و... به تبع 

دستورات قرآنی دارای ارزش می باشند.
دکتر کرمی در ادامه اظهارات خود به آفت هایی که به 
صورت احتمالی در مهدهای قرآنی شایع می شود، اشاره کرده 
و می گوید: »شاید آفتهای جدی که در بلندمدت مهدهای 
قرآنی را تهدید کند، اصل قراردادن آموزشهای معمولی مثل 
حفظ و قرائت قرآن و به حاش��یه رفتن آموزشهای مفاهیم 

اخالقی قرآن است.«
از وی می پرسم برای پیشگیری از شیوع این آفت چه 
باید کرد؟ می گوید: »توصیه به دست اندرکاران تدوین اسناد 
مهدهای آموزش��ی قرآنی این است که با عنایت به ضرورت 
مقول��ه اخالق قرآن��ی اصل فرایند تربی��ت را بر مؤلفه های 
تربی��ت دینی قرار داده و آموزش��های جنب��ی ذیل تربیت 

اخالقی قرار گیرد.«
شناخت استعدادهای نهفته قرآنی

امسال سی امین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت 
قرآن کریم از 10 خرداد با حضور قاریان و حافظان برجسته 
کش��ورمان و 75 کشور دیگر از سوی سازمان اوقاف و امور 

خیریه برگزار می شود.
چگونگ��ی س��اخت اس��تعدادهای نهفت��ه قرآنی در 
مهدکودک ه��ای قرآن��ی و راهیاب��ی آنه��ا ب��ه عرصه های 
بین المللی و بخصوص مس��ابقات بین المللی قرآن کریم و با 
توجه ب��ه تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقالب مبنی بر 
اینکه ایش��ان فرمودند 10 تا 15میلیون حافظ قرآن کریم 
در کشور باید تربیت شوند، موضوعی بود که با دکتر کرمی 
در میان گذاشتیم. وی در این زمینه می گوید: »اگر شرکت 
و درخشش در مسابقات بین المللی جزو آرمانهای متولیان 
امر باش��د باید طرح درس بلندمدتی برای آموزش مستمر 
بچه ها تدوین گردد و مقوله اس��تعدادیابی و استعدادسازی 

جدی تر گرفته شود.«
این کارش��ناس می گوید: »یعنی از بین کسانی که در 
این مهدهای قرآنی ثبت نام می کنند برای شاخص های هر 
رشته برنامه مدون و منظم حداقل 10ساله به صورت فردی 
و گروه��ی تنظیم گردد تا در این مدت تربیت قاری، حافظ 

و مفسر خوب صورت گیرد.«
کرمی رکن مهم در این مقوله اس��تعدادیابی درست و 
برنامه ریزی و اجرای برنامه ها به صورت مستمر و بلندمدت 
بیان می کند و خاطرنشان می سازد: »باید بین مهدکودک، 
مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان یک زنجیره متصل 
تربیتی ش��کل گیرد تا اس��تعدادهای کشف شده در دوران 
مهد قرآن تا پایان دوران دبیرس��تان رصد شود و به صورت 

منسجم و منظم تعلیم و تربیت صورت گیرد.«

محمدرضا رفعتی کارش��ناس امور تربیتی در یکی از 
مدارس منطقه 5 تهران در پاسخ به سؤال فوق به گزارشگر 
کیه��ان می گوید: »فعالیت ها و آموزش ه��ای قرآنی هم به 
روحیه کودکان و هم در تربیت آنان تاثیر مثبت دارد، چون 

مطابق با ذات و فطرت پاک آنها می باشد.«
وی می گوی��د: »بچه های مهد ق��رآن از همان ابتدای 
تربی��ت با زبان ش��عر و قصه به زیبایی ب��ا خالق خویش و 
نعمت های او آش��نا و مانوس می ش��وند و فضائل اخالقی را 
همچ��ون احترام به پدر و م��ادر و بزرگ ترها می آموزند و با 
تعالیم دینی همچون نماز و حجاب و... با زبان کودکانه آشنا 
می ش��وند. ضمن اینکه آموزش ق��رآن عالوه بر تاثیر مثبت 
در اخالق و تربی��ت کودکان در روحیه خانواده ها هم تاثیر 

انکارناپذیری دارد.«
این کارشناس تربیتی اضافه می کند: »مهد یعنی محل 
آرامش و مهد قرآن محلی است که می تواند با پاسخ مثبت و 
و مفید به نیازها و سؤاالت ذهن جست وجوگر کودک، زمینه 
را برای تربیت مناسب دینی و ارائه یک نگاه درست و صحیح 

می گوید: »خالقیت های درون انسان و استعدادهای نهفته 
قرآن آموزان نیاز به استعدادیابی برای رسیدن به شکوفایی 
فنی و تخصصی آنها دارد؛ لذا ضروری است برای پرورش نبوغ 
فکری و هنری آنها ساختاری طراحی شود تا بتوان از طریق 
آزمون های فنی و تخصصی که براساس روند و شیوه نامه های 
تخصصی مسابقات بین المللی است در موسسات و مهدهای 
قرآنی استعدادیابی شود و در پرورش و تربیت نیروهای خالق 
و مستعد برای مسابقات شهرستانی و استان و کشوری اقدام 

جدی انجام گیرد.«
وی در ادامه با اظهار تاسف از آنچه که اکنون در برخی 
از مهد کودک ها شاهد آن هستیم می گوید: »اما متاسفانه 
آنچه شاهد آن هستیم در اکثر موسسات و مهدهای قرآنی 

ایرج نظافتی

گزارش خبری

حرکت معکوس
در برابر خواسته دشمن

افقی:
 1 - انتخابات آن فرصت مناسبی است برای خلق حماسه 
سیاس��ی س��ال هزار و س��یصد و نود و دو- روشنی و نور 
2 - رهبر معظم انقالب فرمودند؛ انتخابات آنها نباید تحت 
تاثیر انتخابات ریاس��ت جمهوری قرار بگیرد و از اهمیت 
آن کاس��ته ش��ود 3 - بام ایران زمین- ح��رف ربط- یکی 
از پایتخت های سلس��له صفویه 4 - تعج��ب علیامخدره- 
فیلسوف و مورخ مش��هور اسکاتلندی- بنیانگذار نهضت 
اخوان المس��لمین- س��خن خنده دار 5 - جواب باب میل 
عروس به داماد- از بالیای طبیعی- مهمترین رشته کوه 
آمریکای جنوبی- عددی که ارشمیدس آن را کشف کرد 
6 - اولین کلمه ای که بر رس��ول گرامی اس��الم)ص( نازل 
شد- پدر شعر فارسی- باد مالیم و چهره نواز 7 - طایفه ای در 
ایران- نژادی که همواره در طول تاریخ مورد تبعیض بوده 
و هس��ت- از اقوام وحشی در تاریخ 8 - عاجز و وامانده در 
کار خویش- رشته ای در ورزش شمشیربازی- دریاچه ای 
در کشور همسایه 9 - از قدیم گفته اند پیشگیری مقدم بر 
آن است- سالح پرتابی- مهار این اژدهای مهیب خواسته 
به حق مردم از رئیس جمهور آینده اس��ت 10 - پایتختی 
در خاورمیان��ه- طوالنی ترین رود جه��ان- درخت زبان 
گنجش��ک 11 - زادگاه نیم��ا- درخت تس��بیح- یکی از 
نامهای خداوند- الیه نگهدارنده زمین در مقابل تابش نور 
مستقیم خورشید 12 - از علومی که موالی متقیان موجد 
آن است- شهر مقدس بودائیان- شاعر می گوید نزدیک تر 
از س��نگ ندارد خویشی 13 - شب روستایی- خوردن آن 
اعالم جنگ با خداوند است- شیره انگور- رئیس جمهور 
اس��الم گرای مصر 14 - رئیس جمهور پهناورترین کش��ور 
جهان 15 - از غزلسرایان معاصر- معضل اصلی جوانان که 
امیدواریم کاندیداها برای حل آن برنامه عملی ارائه دهند.

عمودی:
 1 - ه�دف واالیی که باید همه اقش�ار و مس�ئولین 

بدنبال تحقق آن باش�ند 2 - از نامهای روز قیامت- 

هیاه�وی هم�راه ب�ا ش�ور و غوغ�ا 3 - ریختنی به 
صندوق ه�ا- آق�ای آلمانی- خلوت گزی�ده را به... 
چ�ه حاجت اس�ت- حرف ن�دا 4 - دریاچ�ه ای که 
در زمان میالد رس�ول گرامی اس�الم)ص( خشک 
ش�د- س�دی بر روی نیل- از احزاب مهم کش�ور 
پاکس�تان 5 - ش�ادباش- عنوانی ب�رای متجاوزان 
آمریکایی- خرید و ف�روش 6 - گروهی که فرعون 
از آنان برای مقابله با حضرت موس�ی علیه الس�الم 
کم�ک خواس�ت- مهمترین ویژگی انق�الب ایران 
7 - عالمت ماضی اس�تمراری- موضع�ی در مکه- 
روستای معروف مجموعه پاورچین- برابر و یکسان 
8 - بهشت آن بنایی است دیدنی در اصفهان- کلمه 
برو در زبان آذری- آسمان- نوعی جمله 9 -از صفات 
خداوند- یار مهربان- نمایشنامه ای از آنتوان چخوف 
10 - تک�رار یک حرف- پیدانش�دنی- دس�تگاهی 
در موس�یقی- داور مشهور انگلیسی 11 -نام دیگر 
بیماری زردی- خواندن قرآن کریم با آهنگی خوش 
و قرائت درس�ت- یکی از اناجیل اربعه 12 - صدای 
مگس- قله ای در سلسله جبال زاگرس- آزاد و رها- 
خداوند ندارد 13 - از شهرهای تابعه شبستر- بزرگ 
و مورد احترام- خبرگزاری دانش�جویان 14 - اولین 
سرزمین قهوه در آفریقا- دوره ای که سربازان باید 
آن را ف�را بگیرند 15 - رئیس کره ای س�ازمان ملل 

متحد- مادر روستایی- زنده و باقی.

شماره 9724 جدو    ل

یدک��ی قل��م قطع��ات  ب��ه خری��د 54  نس��بت  دارد  نظ��ر  ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهی�ه کاالی نف�ت ته�ران در 
INJECTION مورد نیاز جهت استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله  PACKAGE 
از شرکتهایی که سابقه و توانایی تهیه این نوع کاال را دارند جهت شرکت در این مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت به عمل می آید.

ZBD-80107-TE-91A-15 :1 -  شماره مناقصه
PARTS FOR CHIMICAL INJECTION PACKAGE 2 - موضوع مناقصه: خرید 54 قلم که شامل

3 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید به مبلغ 23،451،065ریال
4 - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم

الزم است مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن های 82015393، 82014984 جهت دریافت اسناد مناقصه صبح از ساعت 9 
الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان سپهبد قرنی- نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226- طبقه7 

اتاق 707- گروه A خرید داخلی مراجعه نمایند.
5 - برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام کار معادل 5٪ مبلغ قرارداد را ارائه نماید.

6 - مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
7 - زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد

8 - مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیش��نهادات مالی ارائه شده می بایس��ت به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر 
باشند.

9 - هزینه های مرتبط به آگهی مناقصه از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
10 - محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی- نبش خیابان ش��هید کالنتری شماره 226- طبقه 11- دفتر گشایش 

پیشنهادات از طریق پست سفارشی

فراخوان مناقصه
 دومرحله ای

نوبت دوم

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران) سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران م الف 995

ش�رکت گاز اس�تان آذربایجان ش�رقی در نظر دارد تکمیل فاز 
اول مجموعه فرهنگی ورزشی شهید یاغچیان تبریز را با شرح 

مختصر ذیل به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
- احداث ده طبقه س�اختمان اداری با مساحت تقریبی 5150 

مترمربع.
- اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه.

- کاره�ای انجام ش�ده قبلی پ�روژه: دیواره حائ�ل بتنی دور 
ساختمان 100٪، اسکلت کل ساختمان 88٪، اجرای سقف های 

کامپوزیت ٪67.
- مدت زمان اجرای پروژه: 480 روز تقویمی می باشد.

بدین منظور از کلیه شرکت ها و پیمانکاران ذیصالح حسابرسی شده 
ک��ه دارای حداقل پایه 3 ابنیه و س��اختمان از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی کش��ور بوده و توانایی تهیه ضمانت نامه ش��رکت در 
مناقصه بانکی ب��ه مبلغ 250/000/000 )دویس��ت و پنجاه میلیون 
ری��ال( را دارن��د دعوت می نمای��د حداکثر تا 10 روز پس از انتش��ار 
نوب��ت دوم ای��ن آگهی، اع��الم آمادگی کتبی خود را ب��ه همراه فرم 
تکمیل شده ارزیابی و مدارک مندرج در فرم ارزیابی به نشانی تبریز- 
خیابان آزادی- مابین چهارراه الله و کوی فیروز ش��رکت گاز استان 

آذربایجان شرقی طبقه همکف دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند.
ضمن��ا در اس��ناد مناقصه توزیع��ی، تاریخ تحویل پاکات و گش��ایش 

پیشنهادات قید گردیده است.
فرم و مدارک الزم جهت ارزیابی پیمانکار در سایت شرکت، به نشانی 

WWW.nigc-eazar.ir در دسترس متقاضیان می باشد.
هزینه آگهی روزنامه به عهده شرکت برنده مناقصه می باشد.

تلفن 4448095- 0411
دورنگار 4447089- 0411

»آگهی تجدید مناقصه«
شماره: 92-13

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

)نوبت اول(

بارکد0911366

آگهی
 افزایش سرمایه 

شرکت صنایع 
اتاق تمیز بهار 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
202658 و 
شناسه ملی 

10102443683
صورتجلس��ه  بموج��ب 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 9 1 / 1 0 / 1 5 رخ م��و
س��رمایه تعهدی ش��رکت 
س��رمایه  ش��ده  پرداخت 
مبل��غ  از  ش��رکت 
1/200/000ریال بمبلغ 
480/000/000ری��ال 
منقس��م به 120 سهم 
با  4/000/000ریال��ی 
نام که تمام��اً پرداخت 
شده از طریق مطالبات 
تأمی��ن  ش��ده  ح��ال 
یافته  افزایش  گردی��ده 
اس��ت. ماده مربوطه در 
فوق  بش��رح  اساسنامه 
اص��الح و ذی��ل ثبت از 
لحاظ افزایش س��رمایه 
در تاریخ 92/2/4 تکمیل 

امضاء گردیده است.
اداره ثبت 
شرکتها و مؤسسات 
غیرتجاری 
اسناد  ثبت  سازمان 
و امالک کشور

م الف 27203

موضوع مزایده: امتیاز س��اخت، نص��ب و بهره برداری و نگهداری از 
تع��داد 10 عدد تابلوهای تبلیغات��ی )7 عدد در محور آزادراه قزوین- 
کرج و بالعکس و 3 عدد تابلو تبلیغاتی در محور قزوین- بوئین زهرا و 

بالعکس( به شرح جدول پیوست در اسناد مزایده.
تضمین ش��رکت در مزایده به صورت اوراق مشارکت، ضمانت نامه 
بانک�ی، چ�ک بانکی تضمین ش�ده و یا فیش واری�زی نقدی، 

مطابق جدول پیوست در اسناد می باشد.
مهل�ت و محل دریافت اس�ناد: تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه 

1392/3/20 به آدرس ذیل
مهلت و محل ارائه پیش�نهادات: تا پایان وقت اداری روز ش��نبه 

1392/4/1 به آدرس ذیل
زمان و محل بازگشائی پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه 

1392/4/2 به آدرس ذیل 
لذا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس: قزوین- بلوار نوروزیان- 
بل��وار حج- بن بس��ت اول ک��د پس��تی 46161- 34149 اداره کل 
حم��ل و نق��ل و پایانه های اس��تان قزوین )امور اداری( یا به س��ایت

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مزایده 
شماره 92/1

 )نوبت اول(
اداره کل حمل و نقل

 و پایانه های استان قزوین

روابط عمومی
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

شرکت پاالیش نفت بندرعباس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی و به صورت جداگانه
 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی

الف- شرایط متقاضی:
1- داشتن شخصیت حقوقی.

2- عدم ممنوعیت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی
3- ع��دم محرومی��ت یا محکومی��ت موثر و یا ممنوعی��ت اعطاء صالحی��ت در کارهای 

پیمانکاری
4- داش��تن تجربه کافی، س��ابقه اجرایی، امکانات، ماشین آالت و توانایی مالی و مرتبط با 

موضوع مناقصه.
5- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی سپرده شرکت در مناقصه به شرح جدول فوق.

6- توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات به میزان ده درصد نرخ پیشنهادی جهت 
هر یک از ردیف های فوق )در صورت برنده شدن(

7- داشتن گواهینامه تایید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در سالجاری.
8- داشتن کد اقتصادی الزامی می باشد.

9- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مش��ی و نظام مدیریت HSE متناس��ب با موضوع 
پیمان. )اجرای الزامات HSE ضروری است(.

10- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آخرین دوره مالی جهت هر یک از ردیف های 
جدول فوق.

11- کلیه مدارک بایستی کپی برابر اصل باشند.
ب- زمان و مهلت دریافت اس�ناد، محل تحویل و گشایش پاکات مالی جهت هر 

یک از مناقصات فوق:
1- آخری�ن مهلت اعالم آمادگی و ارس�ال رزومه: تا آخر وقت اداری روز یکش��نبه 

مورخ 1392/4/2.
2- زمان توزیع اس�ناد مناقصه: از روز پنجشنبه مورخ 1392/4/13 لغایت آخر وقت 
اداری روز یکش��نبه م��ورخ 1392/4/16، جهت ردیف یک ج��دول فوق و بابت ردیف دو 
جدول، از روز پنجش��نبه مورخ 1392/4/13 لغایت آخر وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 

.1392/4/17
3- زم�ان جلس�ه توضیح اس�ناد مناقص�ه: س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ 

1392/4/17 )جه��ت ردی��ف یک جدول فوق( و س��اعت 10 صبح روز سه ش��نبه مورخ 
1392/4/18 )جهت ردیف 2 جدول فوق(.

4- زمان ارس�ال پیش�نهادات مالی: حداکثر تا س��اعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 
.1392/5/1

5- زمان گش�ایش پیش�نهادات مالی: روز چهارش��نبه مورخ 1392/5/2 ساعت 15 
)جه��ت ردیف یک جدول فوق( و س��اعت 15/30 هم��ان روز )1392/5/2( جهت ردیف 
دو ج��دول فوق )احتمال تغییر زمان گش��ایش پاکات مالی هر ی��ک از مناقصات مذکور 

می باشد(.
از کلیه ش��رکت ها/ پیمانکاران واجد ش��رایط دعوت می ش��ود ضمن اعالم آمادگی کتبی 
جه��ت ش��رکت در مناقص��ه از طریق نماب��ر ذیل، فرم م��دارک الزم و ش��رایط پذیرش 
پیمانکاران در مناقصات/ اس��تعالم بهاء ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس را که در شبکه 
اطالع رسانی این ش��رکت در هش��ت صفحه به آدرس WWW.BAORCO.IR موجود 
می باش��د ب��ا دقت تکمیل و به همراه مدارک مربوطه بالفاصل��ه پس از چاپ آگهی نوبت 
اول و تا حداکثر پانزده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به آدرس بندرعباس- صندوق 
پس��تی 79145/3184 ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس- دفتر امور پیمان ها و حقوقی- 
اتاق 134 ارس��ال یا توس��ط نماینده آن ش��رکت تحویل نمایید تا پس از بررسی اسناد و 
مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی از ش��رکت های واجد ش��رایط جهت 
دریافت اسناد و مدارک مناقصه؛ دعوت به عمل آید. این شرکت در رد یا قبول هر یک یا 

همه پیشنهادات بدون ذکر علت مختار است. 
تلفن های تماس: 5- 5564180 )0761( داخلی 3157 و 3149

 تلفاکس: 5554295)0761(
 WWW.TENDER@NIORDC.IR و WWW.SHANA.IR :س�ایت اینترنتی ما

WWW.BAORCO.IR و
پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات http://iets.mporg.ir با کد فراخوان شماره 

284، 328، 1 و 282، 328، 1
کد پستی: 81183- 79311

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پاالیش نفت بندرعباس )سهامی عام( »نوبت اول«

شماره شرح خدماتردیف
مناقصه

مناقصه 
عمومی

مبلغ تضمین شرکت مدت و محل اجرای کار
در مناقصه )ریال(

500.000.000یکسال شمسی/ پاالیشگاه و شهرک مرواریدیک مرحله ای92/009طبخ و توزیع غذا1
465.000.000یکسال شمسی/ پاالیشگاهیک مرحله ای92/010خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق2
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