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ارزیابی  کیفیــت  منتقد  یک   
ارزیابی  علمی  دانشگاه ها: مدل 
تغییر  می  تواند  ما  دانشگاه های 
به  مقاله  چند  نپرســیم  کند. 
بپرسیم  نوشته اید؟  زبان  چند 
چقدر موثــر بوده اید؟ اجتماع 
محلی فقط درد مسائل را درک 
است  دانشــگاه  این  می کند، 
را شناسایی  باید مســئله  که 
دهد. ارائــه  راهــکار  و  کند 

یک دانشجوی سال سوم ادبیات 
دانشگاه شــبانه:  ترم پیش که 
دروس مجازی برگزار شــدند، 
تنها  دروس  برخی  اســتادان 
فایل  یک  گذاشتن  به اشتراک 
صوتی در واتــس آپ از طریق 
گروه همکالسی ها بسنده کردند. 
بعد هم شهریه کامل را گرفتند. 
واقعاً بیشــترین بــار آموزش 
روی دوش خود دانشــجو بود.

سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اســالمی: آموزش و پرورش شــیوه های آموزش خود را 
توضیــح داد، اما هنوز دانشــگاه ها برنامه ای برای نوع آمــوزش خود در  ترم پیش رو ارائه نداده اند. در  ترم گذشــته 
بسیاری شــاکی بودند که شهریه اخذ شــده، اما خدمات ارائه نشده، که این مســئله باید مورد بررسی قرار گیرد.

افقی:
1- فرامــوش کــردن- کنــد و آرام 2- از 
نتایج بیکاری و عقــب افتادن ازدواج ها در 
جامعه 3- پایتخت زیمبابوه- ثروت بزرگ- 
کمک کننده 4- عالمت جمع- طعم- شهری 
در مســیر بم به چابهار- ســوره یاســین 
5- تئوری علمی فلســفی- دســته بزرگ 
تبهکاران- کشوری در آفریقا 6- تمام- ماه 
پاییزی- شهری بزرگ در تبت 7- ترکیبی 
از آرد و آب- پایتخــت اروپایی- شــخص 
مسلط بر چند زبان 8- بانگ ندا- اقیانوسی 
پهناور- خدایی- دو ســوم آتش  9- عذر و 
ایراد- بــرادر- کلمه بی معنی ورما 10- به 
جای آوردن سوگند- لکنت زبان- رودی در 
آذربایجان غربی 11- در امان از خطر- بوی 
خوش- حس شنوایی 12- بزاق- حدس و 
ظن- مکمل علم عزاداری- پســوند مصدر 
جعلی 13- کاربرد این فلز کمتر از چهار هزار 
سال است- شهری در آلمان- ناپاک 14- در 
قضیه تحریم های غیرقانونی آمریکا شاهد 
این سکوت از سوی مهم ترین مرجع جهانی 

هستیم 15- افراد فرصت طلب- تیره  روز.

عمودی:
متقدم  مقابل  گزینــش-  بنیان-   -1
نابوده شده  مدرســه  فلزات-  از   -2
بافــت قدیمــی نصــف جهان   در 
3- گریبان- پرتاب سنگ- رافع چروک 
بیماری  پشمی 4-  زیراندازی  لباس- 

شماره 11773 جدو    ل

کلیوی- خطایی در بسکتبال- صوت 
به کار  بلندها  به جای  نباید  تعجب 5- 
رود- آزاد- چرمی از پوست گوسفند 
6- از توابع ایالم- از آسمان هم نازل 
می شــود- آدرس 7- الیه زیرزمینی 
و  درخور  ملیح-  معدنی-  مواد  حاوی 
سزاوار 8- پیشوند شب و روز- پول 
رایج در آفریقای جنوبی- آینده- صوت 
دردنما 9- رسوا- دورمانده از آرزو- نام 
دیگر نیتروژن 10- قسی القلب- کویر 
ایرانی- کاشــف قاره آمریکا 11- پناه 
نظامی  درجه  هیــچ-  مقابل   دادن- 
12- راست و عمودی- منفی فرنگی- 
ولگرد بی سر و پا 13- عدد ترتیبی- 
سهولت و آسانی- جنگ- همیشه در 
تهران 14- پناهگاهی برای نیروی کار 
بیمه شده- ورق 15- علمی که در مصر 
و عراق باستان ریشه دارد- همانندی- 

کوبیده شده.

دانشجویان در گیر و دار شهریه های میلیونی دانشگاه ها- بخش دوم

 کفه سنـگین شـهریه 
نامتوازن با کفه سبک آموزش

یکی از ارکان عدالت آموزشــی این است 
که اوال افراد حقیقتا مســتعد، جذب سیستم 
آموزش عالی شوند و از سوی دیگر دغدغه ای 
به جز درس خواندن به نحو احسن روی دوش 

دانشجو نباشد. 
در مورد شــیوه های جذب دانشــجو در 
دانشــگاه ها )به ویژه از طریق کنکور( همواره 
بحث ها و انتقاداتی از سوی کارشناسان اهل فن 

وارد بوده است.
از سوی دیگر اخباری چون خرید و فروش 
صندلی در برخی دانشــگاه ها، خرید سوابق 
تحصیلی جعلی، خرید نمره و... اخباری هستند 
که اگرچه صحت و سقم شــان همواره در پرده 
ابهام بوده و بعضا شایعه تلقی شده اند، اما همواره 

اجرای عدالت آموزشی را زیر سؤال برده اند.
مضاف برآن، آنچه که شــایعه نمی نمایاند 
و ثابت شــده است، فشار شهریه های سنگین 
روی شانه نحیف دانشجویان در مقاطع مختلف 
دانشگاهی است که هم آنها را نسبت به اجرای 
عدالت آموزشــی ناامید ســاخته و هم فشار 
مالــی و روحی مضاعفی را بر دانشــجویان و 

خانواده هایشان متحمل می سازد. 
آخر دانشــجویی که حتی از به دست آوردن کار 
درآینده و بعد از فارغ التحصیلی خود در ابهام و  تردید 
است، چطور می تواند هزینه میلیونی دانشگاه را بدون 
وارد کردن فشار اقتصادی بر خانواده اش بپردازد؟ فشار 
شهریه های ســنگین در کنار همان لیست اخباری 
که در باال عنوان شــد- نظیر خرید و فروش صندلی 
دانشــگاه ها-  حقیقتا خیلی ها را علی رغم داشــتن 
استعداد، به انصراف و خانه نشینی سوق داده است. در 
حالی که هر جوان مستعد و متفکر می تواند پرچمدار 
شکوفایی علمی  و فرهنگی و اقتصادی کشورش باشد. 
کیفیت آموزشی هم وزن شهریه ها نیست

علــی قبادیان یک دانشــجوی انصرافی صراحتا 
می گویــد: »من مجبورم انصــراف بدهم، چون پول 
شهریه را ندارم. به عالوه دانشگاه که درس نمی دهد، 
اغلب دروس را مجازی ارائه می دهند. برخی استادها 
هم دانشــجویان را رها کرده اند و یک خط در میان 

درس می دهند!«
سارا ســعیدی یک دانشــجوی منتقد با گالیه 
می گوید: »قبل از کرونا باید پول برای بلیت هواپیما 
و هتل استاد پرداخت می کردند، اما حاال که کالس ها 
مجازی برگزار می شوند، متعاقبا این هزینه ها حذف 
شده، چرا باید شهریه کامل بپردازیم؟ کیفیت آموزش 
مجازی واقعاً پایین بود. یادگیری ها درحد30 درصد 
آموزش حضوری به کار دانشــجو آمد. دانشجو باید 
خودش تقال می کرد تا با مرور چندباره کتاب جبران 
این کمبود را داشته باشد. اگر همچنان آموزش مجازی 
سرلوحه کار است، برای  ترم پیش رو هم باید شهریه 

دانشگاه ها کمتر از نصف شود.«
یک دانشجو که مایل نیست نامش برده شود، با 
دیدن خبر منتشر شده از سوی یکی از دانشگاه ها مبنی 
بر اینکه طی دوره کرونا و تشکیل کالس های مجازی، 
یک هزار میلیارد تومان ضرر مالی کرده می گوید: »این 

خود پرده برداری از درآمد کالن دانشگاه مذکور است، 
یعنی حدود هشت ماه یک هزار میلیارد تومان آن هم 
فقط از محل برگزاری کالس های مجازی داشته است.«

میترا اویســی یک دانشجوی ســال سوم ادبیات 
دانشگاه سراسری )نوبت شبانه( می گوید: »ترم پیش 
که دروس مجازی برگزار شدند، استادان برخی دروس 
تنها به اشتراک گذاشتن یک فایل صوتی در واتس آپ از 
طریق گروه همکالسی ها بسنده کردند. بعد هم شهریه 
کامل را گرفتند. واقعاً بیشترین بار آموزش روی دوش 

خود دانشجو بود.«
فعالیت دانشگاه ها کاربردی نشده اند

در سایت یکی از دانشگاه های خارج کشور نوشته 
شــده ما متعهد هستیم که نسبت به حل مسئله آب 
که اصلی ترین مســئله زمانه ماست، راهکارهایی ارائه 
دهیم. سپس دســتاوردهای علمی خود را که طی ده 
سال گذشــته مربوط به حل مسئله آب است، پیش 

روی جامعه قرار داده اند. 
دکترمحمد فاضلی یک منتقد نسبت به کیفیت 
آموزشــی و کاربردی بودن نقش دانشــگاه ها در حل 
مسائل جامعه می گوید: »درکدام سایت دانشگاه های 
ایران یک بیانیه محلی داریم که گفته باشد نسبت به 
این استان و شهرســتان و این مردم متعهد هستم و 
این کارها را برای بهبود این وضعیت انجام داده ام؟ در 
کدام یک از مدل هــای ما برای تخصیص گرنت)نحوه 
تخصیص اعتبار پژوهشی(، کار کردن برای مردم محلی 
یک شاخص بوده است؟ مثال اگر یک استاد در جمع 
مردم محلی سخنرانی کرد تا آنها را نسبت به یک پدیده 

ناخوشایند آگاه کند، یا اگر کسی در دانشگاه مازندران 
برای احیــای تاالب ها و یا نجات پرندگان مهاجر کار 
کرد، آیا در نظام آموزشــی و پژوهشی ما امتیاز دارد؟ 
یــا اینکه می گوییم بهتر بود که به جای این کارها دو 
تا مقاله می نوشت؟ دانشگاهی که تعداد اعضای هیئت 
علمی  آن از هزار نفر می رســد به دو هزار نفر، و تعداد 
دانشجویانش از شش هزار نفر می شود ده هزار نفر، ولی 
فقر و آسیب در محیط محلی آن افزایش پیدا می کند، 

این دانشگاه بی مسئولیت است.«
وی در ادامــه می گوید: »اگر یک اســتاد در یک 
سمن )NGO( برای بهبود کسب و کارهای محلی کار 
کرد امتیاز دارد؟ یا اینکه می گوییم انگشتت را بگذار 
روی این دســتگاه تا مشخص شود که صبح چه وقت 

آمده اید و غروب چه وقت رفته اید؟
اگر از فردا صبح همه اســاتید دانشــگاه های ما 
برای شش ماه سر کار نروند، اجتماع محلی احساس 
نمی کند چیزی کم شده است؛ در حالی که اگر نانواها 
یک روز این کار را بکنند همه متوجه می شوند؛ چرا که 
پرداختن به مأموریت های محلی در نظام دانشگاهی ما 
تعریف نشده است. آیا دانشگاه محل گفت و گو و مراجعه 
رســانه ها، فعاالن مدنی، احزاب سیاسی، شرکت های 
خصوصی، اتاق بازرگانی و. .. است؟ یا اینکه بدون نیاز 
به دانشگاه کارشان را پیش می برند و حداکثر از بین 
اساتید یکی دو نفر را یارگیری می کنند؟ شأن حضور 
دانشگاه در محل به صرف افراد است یا به خاطر شأن 

حقوقی و سازمانی آن؟«

ایــن منتقد در تکمیــل صحبت هایش می گوید: 
 »در جایی که دانشکده کشاورزی داریم و در همان جا
 بیشــترین مصرف کود و ســم را هــم داریم، و ابتال 
به ســرطان گوارش حاصل از آن هم زیاد است، این 

دانشکده کاندیدای بی مسئولیتی است. 
در جایی ریزگرد داریم و در سی سال گذشته، در 
پایان نامه ها، مقاله ها، طرح های پژوهشی، و رشته های 
دانشگاه محلی آن، اثری از ریزگرد نیست. این دانشگاه 
فکر کرده اســت که فقط باید مقاله تولید کند تا نرخ 
رشد مقاالت بین المللی ما در ژورنال های ISI افزایش 
پیدا کند. باید به مسئولیت اجتماعی چنین دانشگاهی 

شک کرد. 
مدل ارزیابی دانشگاه های ما می  تواند تغییر کند. 

نپرســیم چند مقاله به چند زبان نوشته اید؟ بپرسیم 
چقدر موثر بوده اید؟ اجتماع محلی فقط درد مســائل 
را درک می کند، این دانشــگاه است که باید مسئله را 
شناسایی کند و راهکار ارائه دهد. هدف نهایی دانشگاه، 
در کنار تعهدات جهانی و ملی، ارتقای کیفیت زندگی 

است.«
 تأثیر شرایط کرونایی بر کیفیت آموزش 

دانشگاهی
شــرایط کرونایی پرداخت شــهریه های سنگین 
دانشگاه را از عهده برخی دانشجویان خارج کرده است.
امیــد مصلحی که تا پیــش از کرونا با کار کردن 
پاره وقت، بخشی از هزینه های دانشگاهش را در کنار 
کمک گرفتن از پدرش پرداخــت می کرده، برایمان 

 می گویــد: »در زمان کرونا از کار بیکار شــده ام. من 
پیک فست فود بودم.«

وی در ادامه برایمان می گوید: »ترم گذشته به دلیل 
پایین بودن ســرعت اینترنت بسیاری از کالس های 
آنالین را از دســت دادم و چند واحدی هم اُفتادم که 
تکرار واحدها در  ترم پیش رو برای پرداخت شهریه فشار 
مضاعفــی را بر من و خانواده ام تحمیل می کند. تکرار 
واحدها برای دانشجویانی که رایگان تحصیل می کنند، 
چندان مهم نیست، زیرا آنها دغدغه پرداخت شهریه را 
ندارند و می توانند به راحتی  کالس های درس از دست 
رفته را جبران کنند. اما برای دانشجویانی که مجبور 
به پرداخت شــهریه های کالن هســتند این وضعیت 

کمی سخت تر است.«
این دانشــجو درباره کیفیت آموزش های مجازی 
در تــرم پیش می گوید: »از زمانی کــه موضوع کرونا 
جدی شد، دانشگاه تصمیم گرفت تا کالس های مجازی 
راه اندازی کند. سامانه ای هم برای همه رشته ها  معرفی 
کردند. مدیران گروه ها تأکید کردند که کالس ها طبق 
ساعت و تقویم آموزشی انجام می شود. آنها گفتند که 
دانشــجویان نگران نباشند، تنها فرق این نوع آموزش 
این است که قباًل حضوری بوده، حاال مجازی می شود. 
متأسفانه دسترسی به سایت بسیار سخت بود. تعداد 
دانشــجویان هم زیادند. یعنی اگــر در این کالس ها 
شــرکت کنید، متوجه می شــوید که اصــال زمین تا 
آسمان با کالس های حضوری فرق می کند. ما امکان 
پرسش و پاسخ نداشتیم و در تهیه جزوه هم با مشکل 

مواجه شدیم.«

وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »سیستم 
دانشــگاه مان به گونه ای اســت که برای شروع  ترم و 
انتخاب واحد باید مبلغی را پرداخت کنیم تا ســایت 
انتخــاب واحد باز شــود و در طول ترم هم باید مابقی 
شهریه را پرداخت کنیم. اگر نتوانیم شهریه را در طول  
ترم و بعد از امتحانات بدهیم، ســایت، دسترسی ما را 
بــرای دیدن نمرات می بندد و برای انتخاب واحد  ترم 
بعدی هم باید حتما تســویه حساب کنیم. این همه 
سخت گیری برای شهریه دانشگاه وجود دارد، اما برای 
تدریس و آموزش این سخت گیری ها یا وجود ندارد و 

یا به ندرت دیده می شود.«
شهریه اخذ شد، اما خدمات ارائه نشد

می توان گفت تقریبا سه وزارتخانه علوم، آموزش و 

پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در زمینه 
آموزش مجازی با یک چالش جدی رو به رو شدند که 

پیش از شیوع کرونا به آن کمتر توجه می کردند.
آموزش مجازی بر بستر اینترنت نه تنها در ماه های 
اخیر به یک چالش تبدیل شــده، بلکه به یک بحث 
جدی نیز تبدیل شــده که در ماه هــای آینده و  ترم 

جدید چگونه اجرا شود؟
امــا در این میان یکی از مهم ترین مباحث مطرح 
شــده در حوزه آموزش مجازی کیفیت این شــیوه 

آموزش است.
احمدحسین فالحی سخنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی می گوید: »حتما باید 
در رابطه با پرداخت شهریه و آموزش برنامه ای وجود 
داشــته باشد. در بحث دانشــگاه ها تاکنون وزارتخانه 
گزارشــی اعالم نکرده و مجلس هــم به این موضوع 
ورود نداشــته اســت. طی دو ماه اخیر بیشــتر وقت 
کمیســیون آموزش مجلس به موضوعات مختلفی از 
جمله کنکور، اعتصاب معلمان نهضت و صندوق ذخیره 

ارزی اختصاص یافت.«
وی در ادامه می گوید: »آموزش و پرورش شیوه های 
آموزش خود را توضیح داد، اما هنوز دانشگاه ها برنامه ای 

برای نوع آموزش خود در  ترم پیش رو ارائه نداده اند.
برخی از دانشــگاه ها دولتی هســتند و شماری 
از دانشــگاه ها نظیر پیام نور نیز دولتی-  شــهریه ای 
هســتند. همچنین برخی دیگر نیز در قالب دانشگاه 
آزاد و غیر دولتی فعالیت می کنند که برای آموزش در 
دانشگاه دولتی بحث راحت  تر است، اما در دانشگاه هایی 
مثل پیام نور، آزاد و غیر دولتی که شــهریه پرداخت 
می شــود، حتما باید در رابطه با پرداخت شــهریه و 

آموزش برنامه ای وجود داشته باشد.«
فالحی خاطرنشــان می کند: »در  ترم گذشــته 
بسیاری شاکی بودند که شهریه اخذ شده، اما خدمات 
ارائه نشده، بنابراین این مسئله باید مورد بررسی قرار 

گیرد.«
نیمی  از صندلی های دانشگاه غیر دولتی 

خالی است!
علی آهون منــش رئیس اتحادیه دانشــگاه های 
غیردولتــی غیرانتفاعــی دربــاره حداکثــر افزایش 
شهریه های دانشگاه های غیر دولتی می گوید: »میزان 
افزایش شهریه در اختیار هیئت های امنای دانشگاه ها 
اســت. سال گذشــته تا 25 درصد افزایش یافت، اما 
امسال به دلیل مشکالت خانواده ها در پی بحران کرونا، 
مقداری سقف را پایین تر آوردیم و اعمال افزایش 10 تا 
20 درصدی را در اختیار هیئت های امنای دانشگاه ها 
قرار دادیم.« وی درباره برنامه آموزشی در ترم پیش رو 
توضیح می دهــد: »در ترم تحصیلی جاری 95 درصد 
آموزش ها به  صورت الکترونیکی و به طور قطع با پهنای 

باند پرقدرت انجام می شود.«
آهون منش درباره میانگیــن ظرفیت های خالی 
دانشــگاه های غیردولتی در ســال تحصیلی جدید، 
می گوید: »به طــور کلی حدود 180 هــزار ظرفیت 
پذیرش در دانشگاه های غیردولتی وجود دارد که 50 
درصد معادل 90 هزار صندلی در سال تحصیلی جدید 

خالی می ماند.«

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴۶۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱۶88۹8۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مورخ 1397/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای احســان 
ناصری مقدم به شــماره ملی 4072708402 به عنوان بازرس 
اصلــی و خانم تینا طامازیان به شــماره ملــی 0068164890 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. آقای ســید مصطفی حســینی عراقی به شماره ملی 
0532240545 به ســمت رئیــس هیئت مدیــره و آقای رضا 
حیدری به شــماره ملی 0050087282 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل  و آقای سیاوش تاجیک به شماره ملی 
1829226207 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
تعیین شــدند. کلیه مکاتبات عادی و قراردادهای جاری شرکت 
با امضاء مدیر عامل همراه مهر شــرکت و کلیه اسناد تعهدآور از 
قبیل چک، ســفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه 

و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت گروه آریا پالست ماشین
سهامی خاص به شماره ثبت ۴0۴0۲۱ 

و شناسه ملی ۱0۳۲0۵۵۲۳۴۹

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845  
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری)موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35202278 - 021  نمابر:021-33910922

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 99

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

__________417/000مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
میزان غیرنقدیرتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف

 آشکارسازی گذرگاه های 1
رتبه 5 راه و ترابری یا 5 8/000/000/000400/000/000عابر پیاده سطح شهر

50٪تاسیسات و تجهیزات

1- ســپرده شــرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته و قابل تمدید باشد و یا واریز 
فیش نقدی به مبلغ فوق به حســاب 700786948623 بانک شــهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 
خواهد شــد. 3- شــهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد 
بانک شــهر شــهرداری واریز و رســید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در 
میدان توحید- بلوار بالل شــهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد 
بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است 
هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییده صالحیت در سایت یا snjar.mporg.ir و گواهی نامه صالحیت ایمنی معتبر، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء 
مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی الزامی می باشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست 
شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات می بایست 
در پاکت های مجزا )الف- ب- ج( الک و ممهور به مهر شرکت  شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/7/6 به آدرس 
کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل داده شــود. 12- پیشنهادات رسیده در مورخ 99/7/7 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر 

شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  35892418- 35892421-026 تماس و یا به سایت www.Karaj.ir مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی

اداره امور قراردادها و پیمان ها- شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره ۹۹/۱۱

امور بازرگانی

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد ســاخت و نصب یک دستگاه 
داکت انتقــال گاز داغ توربین به بویلر بازیافــت حرارت همراه با 
متعلقات مربوطه بشرح مشــخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه 

را ازطریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد:

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ 
1/000/000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110 بانک انصار شعبه 
مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش، از صبح روز چهارشنبه مورخ 
1399/6/26 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/7/2 با ارائه کارت ملی 
و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:
پاکت دربســته حاوی پیشنهادات و اســناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در 
مناقصه می بایســتی حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/7/12 به محل 
دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد. ارائه پیشنهاد بعد از مهلت مذکور به 

هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:

پاکت های پیشــنهادات مناقصه در ساعت 15 روز دوشــنبه مورخ 1399/7/14، 
در محل دفتر مرکزی شــرکت واقع در جزیره کیش گشــوده خواهد شد. حضور 
نمایندگان پیشــنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و 

ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه:

1- هزینه درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه است.
2- شــرکت آب و بــرق کیــش در رد یا قبول هر یــک یا تمام 

پیشنهادات مختار است.
نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:

 دفتر مرکزی: جزیره کیش، شرکت آب و برق کیش کد پستی 79416-95465
تلفن: 3 و 44424880  )076(، فاکس: 44423818 )076(

تهران: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پالک 17، طبقه 
3، واحد 6 

تلفکس: 22076157 )021(

بدون نقطه کور


