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بازتابيادداشت آموزش

چند هفته اي از هياهوهاي رسانه اي و واكنش ها در مورد 
برگزاري آزمون هوش براي ورودي مدارس تيزهوش��ان 
متوسطه اول گذشته اس��ت. پرسش اصلي اين است كه 
چرا فرآيند تصميم گيري در وزارتخانه اي كه بيش��ترين 
مخاط��ب و دريافت كننده خدمات را دارد، دس��تخوش 
تغييرات مي ش��ود و تصميمي كه در راس اين وزارتخانه 

گرفته مي شود اينگونه منتفي مي شود.
اين تصميم توسط وزير اعالم و مورد استقبال كارشناسان 
و فعاالن رس��انه اي حوزه آموزش وپرورش قرار گرفت اما 
مخالفان نه در رسانه بلكه بيش��تر در البي ها و فشارهاي 
داخلي در نهاد ها و سازمان ها به ويژه كميسيون آموزش 
مجل��س و ش��وراي عال��ي آموزش و پرورش و س��ازمان 
پرورش استعداد هاي درخشان با حمايت هاي پشت پرده 
موسسه هاي تجارت آموزشي تالش خود را به  كار گرفتند.

اعالم پيروزمندانه وزير آموزش و پرورش
سيد محمد بطحايي كه از شهريور 96 سكان هدايت وزارت 
آموزش و پرورش با نزديك به يك ميليون پرسنل و بيش 
از 13 ميليون دانش آم��وز را برعهده گرفت و 26 ميليون 
پدر و مادر را مخاطب خود مي دانس��ت، در جست وجوي 
سوژه هايي بود تا بر راي باالي اعتماد مجلس تاييدي بزند و 
نشان دهد كه بي جهت به او اعتماد نشده است لذا در كنار 
سوژه حذف پيك هاي نوروزي كه معاونت ابتدايي وزير  روي 
آن به نيابت مانور مي داد، با اعالم خبر حذف آزمون ورودي 
مدارس خاص به ويژه مدارس متوس��طه اول تيزهوشان، 
خود را پرچمدار مبارزه با مافياي تجاري معرفي  و محكم 
اعالم كرد كه درصدد جمع آوري هر آنچه  شادي و نشاط 
دانش آموزان را مي گيرد و به آنها استرس وارد مي كند، است.

اعالم متناقض شوراي عالي آموزش و پرورش
ژس��ت قهرمانانه و مانور رس��انه اي وزي��ر خيلي به طول 
نينجاميد چرا كه دبير و تعدادي از اعضاي ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش اعالم كردند كه اين تصميم در شورا گرفته 
نشده است و بايد به تصويب شورا برسد لذا اجرايي و قانوني 
نيست و آزمون برقرار خواهد بود. البته براي اينكه خيلي 
خود را مقابل وزير كه او خود رياس��ت اين شورا را برعهده 
دارد، قرار ندهند، با سخنان دوپهلو گاهي بر پيچيدگي اين 
تصميم و سردرگمي خانواده هاي و نگراني آنها مي افزودند. 
اما آنچه مسلم مي نمود تفاوت ديدگاه اعضاي شورايي بود 
كه مافوق وزير اما با رياست اوست و ذيل شوراي عالي انقالب 

فرهنگي بايد تصميمات خود را اتخاذ كند.
نقش هاي دوگانه نمايندگان

تعدادي از نمايندگان هم دست به  كار شدند و از تصميم 
وزير دفاع كردند و برخي هم پرچم حمايت از دانش آموز 
و والدين را به دس��ت گرفته و داد و فرياد راه انداختند كه 
حتي اگر اين تصميم درس��ت است بايد براي سال آينده 
اجرايي شود چرا كه بس��ياري از خانواده ها كلي هزينه و 
برنامه ريزي كرده اند تا فرزندشان را روانه مدارس خاص 
به ويژه تيزهوشان كنند. رفته رفته ادبيات و نوع واكنش 
نمايندگان متفاوت مي شد آنها با رصد كردن افكار عمومي 

وزي��ر آموزش و پ��رورش در بهمن 
سال گذش��ته طرح حذف مدارس 
خ��اص و در راس هم��ه، م��دارس 
س��مپاد را در صدر برنامه هاي اين 
وزارتخانه قرار داد. او نخس��تين بار 
در توييتر خود نوشته بود: »با فشار 
آزمون هاي مداوم، فرصت كودكي و 
تمرين مهارت هاي لذتبخش زندگي را از كودكان گرفته ايم. 
گام نخست را برداشتيم. دانش آموزان ابتدايي از آماده شدن 
براي آزمون هاي تيزهوش��ان، نمونه دولتي و مدارس خاص 
رها شدند.«ناتواني آشكار وزارت آموزش و پرورش در اجراي 
مصوبه اصول 16 گانه حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و 
مقابله با مافياي ثروت و دالالن موسسات آموزشي، شوربختانه 
دانش آموزان پايه ششم متقاضي مدارس بي ريشه ايزوله ساز 
تيزهوشان، كه زيس��ت طبيعي را از كودكان مان گرفته، از 
»چاله« درآورد و ناباورانه به »چاه« انداخت. اين يعني آموزش و 
پرورش، نمي تواند )به هر دليلي مي دانستيم كه مي خواستند( 
خواسته اي تا اين مايه درون خانوادگي را مديريت كند؛ هرچند 
ادعا كردند در اجراي هر برنامه اي، توجيه علمي داش��تن و 
پژوهش محوري مالك عمل قرار مي گيرد .چه كسي نمي داند 
كه آزمون ريوني )جدول پيشرونده ريون( كه از سال ١٩٣٨ 
ميالدي و با تجديد نظر مجدد آن در سال ١٩4٨ براي سنجش 
هوش عمومي افراد باالي پنج سال پي ريزي شده امروزه به 
داليل مختلف از جمله اينكه نمي تواند برجستگي هاي هوش 
تحليلي، تجربي و تحصيلي را در كودكان بنماياند و همچنين 
اصل آن با جواب، در دسترس همه هست و... فاقد روايي و نيز 
به دليل عدم بررسي هاي هنجاريابي متناوب، براي گروه سني 
دوره ابتدايي و ... فاقد اعتبار است. برگزاري اين آزمون با اين 
محتوا در حالي اتفاق افتاد كه ما كارشناسان تعليم و تربيت، 
در سايه سار مصوبه بايسته پيش��ين حذف آزمون مدارس 
تيزهوش��ان و نمونه دولتي، چشم به اقدامي تكميلي يعني 
حذف امتحان هماهنگ پايه ششم دوخته بوديم؛ امتحاني كه 
با مباني سنجش براي يادگيري، بيگانه است و با روح سنجش 
فرآيندي در تضاد و تنها هزينه هاي م��ادي و زماني و رواني 
بسياري بر مدارس و مناطق و استان ها تحميل مي كند و... 
ديدم قوز باالقوز ديگري به نام آزمون ريون در ديواركش��ي و 
جداسازي دانش آموزان بي نواي پايه ششم كه قربانيان تاجران 
آموزشي شده اند، فرا نگاه مان قد افراشت. البته چنين اتفاقاتي 
از پيش يعني وقتي يكي در راس حرم وزارت در پاسخ به اين 
پرسش كه چگونه قرار است سوابق تحصيلي دانش آموزان 
پايه ششم كه براساس ارزشيابي توصيفي است، لحاظ شود، 
گفت: دانش آموزان با رتبه »عالي« مي توانند در اين آزمون 
شركت كنند؛ در حالي كه ما رتبه اي به نام عالي در دوره ابتدايي 
نداريم، قابل پيش بيني بود. در پايان انتظار مي رود حاال كه 
چنين مدارس و آزمون هايي همچنان خواهند بود، آموزش و 
پرورش حداقل ضمن آموزش حرفه اي به معلم و تغيير و تحول 
در پرسنل، در جهت پياده سازي انگاره هاي ارزشيابي كيفي 
توصيفي در دبستان و ايجاد فضاي تعليم و تربيتي سرشار از 

انگيزه هاي رشد، آستين همت باال بزند. 

وقت��ي از لزوم رعايت اصول محيط زيس��ت در برنامه هاي 
توس��عه حرف مي زنيم در واق��ع داري��م از رعايت اصولي 
حرف مي زنيم كه بس��ياري از جوامع به اهميت رعايت آن 
پي برده اند. براي نمونه آتش س��وزي بسياري از تاالب هاي 
ما نتيجه همين مدل از توسعه اس��ت. برداشت بي رويه از 
س��فره هاي زيرزميني و چاه هاي حاشيه تاالب ها موجب 
خشك شدن عرصه هاي تاالبي شده و اين طبيعي است كه 
عواقبي مانند آتش سوزي را  در اين عرصه ها در پي داشته 
باشد. با تمام اين احوال معتقدم هر زمان كه جلوي ضرر را 
بگيريم، مي توانيم از بروز ضررهاي بعدي جلوگيري كنيم. 
اين كار نيازمند »بازسازي طبيعت« است. در صورتي كه ما 
شيوه هاي غلط توسعه را كنار بگذاريم، با بازسازي طبيعت 
هزينه هاي كشور را كاهش مي دهيم. اكنون ديگر فرصت 
بي اعتنايي به محيط زيست نيست. حاال بايد ضمن بازنگري 
در برنامه هاي توسعه، »توسعه پيوسته« را جدي بگيريم و 
از توسعه جزيره اي پرهيز كنيم. زيرا بسياري از طرح هاي 
توسعه در مناطق مختلف كش��ور حاصل نگاه جزيره اي و 
سليقه اي افراد است. از سوي ديگر الزم است زمينه استفاده از 
ديدگاه كارشناسان حوزه محيط زيست فراهم شود. نشنيدن 
صداي كارشناسان مي تواند لطمه هاي جبران ناپذيري به ما 
بزند. هر چند متاسفانه در كشور ما با پديده خودسانسوري در 
سطح كارشناسي هم روبه رو هستيم. يعني نه تنها اشتباهات 
خودمان را به زبان نمي آوريم بلكه وقتي اشتباهات ديگران را 
هم مي بينيم ترجيح مي دهيم سكوت كنيم. در صورتي كه 
اين رويه ها تغيير كند مي توان اميدوار بود كه نگاه مديريت 

ارشد كشور به محيط زيست واقع بينانه شده است.

بهمن  قره داغي 

محمد داوري

نماينده حقوقي هيات امناء مس��جد شيخ نبهان اول در 
پي انتش��ار مطلبي در روزنامه اعتماد جوابيه اي به موارد 
مطرح شده در اين گزارش آورده كه مشروح آن در ادامه 

آمده است. 
  

در پاسخ به مقاله ش��ماره 4151 سيزده مرداد 97 روزنامه 
اعتماد تحت عنوان »وقتي همه خواب بوديم« به قلم آقاي 

اشكان زارعي نكات زير قابل طرح است كه مي خوانيد: 
مسجد شيخ نبهان با قدمتي بيش از سه قرن در منطقه اهواز 
قديم )عامري( توسط شيخ نبهان اول بنا شده است و بعد ها 
حاج احمد عامري يكي از نوادگان ايشان طي دو مرحله در 
سال هاي 1330 و 1347 به دليل مجاورت با رودخانه كارون 
و رطوبت بيش از حد آن را مرمت و بازسازي كرد و در همان 
زمان حسينيه اي به  نام خودشان در كنار مسجد بنا كرد. 
آنچه در مقاله غيرمحققانه و شتابزده جناب اشكان زارعي كه 
بر مبناي پيش فرض هاي غيرمستدل و علمي نگاشته شده 

است موارد ذيل قابل توجه و تامل است:

1- يكي از مهم ترين منابع مستدل و ميداني آقاي زارعي 
خادم حس��ينيه است كه چند صباحي بيش در حسينيه 
مجاور مسجد مشغول س��رايداري و خدمت است و طبعا 

اطالعات ايشان كافي و كامل نيست. 
2- در بخشي از مقاله به نقل از مدارك موجود در سازمان 
ميراث فرهنگي قدمت مسجد شيخ نبهان اول را 228 سال 
دانس��ته و پس از آن حاج احمد عامري را به عنوان سازنده 
مسجد معرفي كرده است در حالي كه مرحوم حاج احمد 
عامري متولد 1284و متوفي سال 1359 است و همينقدر 

تناقض در بطالن اين نظريه غير كارشناسي كافي است. 
3- در قسمتي ديگر از مقاله ادعا شده معماري مسجد شيخ 
نبهان با استفاده از بناهاي اصفهاني و با بهره گيري از معماري 
اصفهان و يزد ساخته شده است در حالي كه اگر به تمام بافت 
تاريخي منطقه نگاهي بيندازيم بر بي اساسي و عوامانه بودن 

نظريه پي خواهيم برد. 
4- و باالخره، ادعاي ديگر و محيرالعقول مقاله آنكه تاريخ 
اهواز را در ق��رن 11 هجري ويران��ه اي بيش نمي داند كه 
بطالن اين حرف به گواه همه مورخان و مستندات تاريخي 
اظهرمن الشمس است و كافي است به كتب تاريخي رجوع 

شود.

چرا آموزش و پرورش  عقب نشست؟

چهره زخمي محيط زيست 

مسجد شيخ نبهان اول و اهواز قديم

نظرات خود را 
برای ما پیامک 

کنید

30004753

 ،FAT ،شرکت مخابرات ايران  - مديريت منطقه کردستان در نظر دارد  اسپليتر
پيکتل، ODC و کابل فيبر نوری  مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومی يک  
مرحله ای از شرکتهای  داخلی واجد شرايط و ذيصالح حقوقی خريداری نمايد. 

 متقاضيان ش��رکت در مناقصه ميتوانند به آدرس: اس��تان کردس��تان -  شهر 
سنندج - خيابان جام جم ساختمان ستادی مديريت مخابرات منطقه کردستان 
مراجعه و با تسليم رسيد بانکی به مبلغ 200/000 ريال  واريزی به حساب شماره 
0106112936000 سيبا  نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در وجه  شرکت 
مخابرات ايران -  مخابرات منطقه کردستان، اسناد مناقصه را دريافت نموده، و با 

توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و ارائه نمايند. 
1 - آدرس محل تحويل پاکتها : سنندج - خيابان جام جم - ساختمان مرکزی 

مديريت منطقه کردستان - طبقه سوم - واحد دبيرخانه.
2 - سپرده شرکت در مناقصه:  320/000/000 ريال 

3 -  تاريخ فروش اسناد:  از تاريخ  1397/5/21 لغايت 1397/5/27 
4 - آخرين تاريخ ارسال پاکتهای پیشنهادی : 1397/6/5

5 - تاريخ بازگشايی پاکتهای الف و ب و ج: 1397/6/6 
ضمنا اسناد مناقصه در وب س��ايتهای اينترنتی   WWW. Tc-kurd.ir  و 
WWW. TCI.IR می باشد. در صورت تهيه اسناد از طريق وب سايت مذکور ، 
ارائه فيش واريز هزينه فروش اسناد الزامی و بايستی به ضميمه اسناد مناقصه 
ارائه گردد. مضافًا متقاضيان واجد شرايط می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر 
با شماره تلفن های 33612319 با کد 087 تماس حاصل نمايند . ضمنًا هزينه 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

آگهی مناقصه عمومی
 يک مرحله ای بشماره  97-1-6

شرکت مخابرات ايران- مديريت منطقه کردستان

شرکت مخابرات ايران  
 ) سهامي خاص( 
منطقه کردستان

موضوع :  آگهي مناقصه عمومي
)يك مرحله اي با ارزيابي كيفي ( شماره ٩٧/١٧

 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران.
2- موضوع مناقصه : انجام خدمات وصول مطالبات معوقه ازمشترکین که در انجام تعهدات خود )آب بها،اقساط حق انشعاب،تصحیح قرارداد انشعاب آب،جرايم 
وتخلفات( درمقابل شرکت آب وفاضالب منطقه 3  شهرتهران بنحوی کوتاهی نموده اند شامل: 1- اخذ و بررسی لیست مشترکین بدهکاران به تفکیک کاربری ، 
میزان و نوع بدهی2-ورود اطالعات در سیستم 122 و چاپ برگ اخطار در سربرگ شرکت3-توزيع اطالعیه  قطع انشعاب و اخذ رسید از مشترکین ، در محدوده 

تحت پوشش شركت آب وفاضالب منطقه 3 شهرتهران- ناحیه سه 
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 97/5/29  با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت به 
نشاني : تهران ، خيابان جالل آل احمد - ابتداي آرش مه����ر) شهر آرا ( مراجعه و مبل���غ 000ر400 ) چهارصد هزار( ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان 

شعبه کوی نصر به نام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
4-  مبلغ برآورد و مدت اجراي كار : 000ر000ر710ر7 )هفت میلیاردو هفتصدو ده میلیون( ريال و بمدت 12 )دوازده ( ماه شمسی .

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت.
6- مبلغ تضمین شركت در مناقصه به ميزان 000ر300ر341 )سیصدو چهل و يک میلیون و سیصد هزار( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 

7- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر 
تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد 

از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- مهلت ومحل تحويل پیشنهاد :  تا ساعت 15روز دوشنبه مورخ 97/6/12   به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

9- زمان ومحل گشايش جلسه اول پیشنهادها )پاکات الف وب(: ساعت 11روز سه شنبه مورخ 97/6/13 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پیشنهادها )پاکات ج( : ساعت 11روز سه شنبه مورخ 97/6/20 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.
11- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .

 )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(:12- سايراطالعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است. نشانيهاي سايت اينترنتي

شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران
)سهامي خاص(    

شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهر تهران
)سهامي خاص(    

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

موضوع :  آگهي مناقصه عمومي
)يك  مرحله اي با ارزيابي كيفي ( شماره ٩٧/١٦

 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران.
2- موضوع مناقصه : انجام خدمات وصول مطالبات معوقه ازمشترکین که در انجام تعهدات خود )آب بها،اقساط حق انشعاب،تصحیح قرارداد انشعاب آب،جرايم 
وتخلفات( درمقابل شرکت آب وفاضالب منطقه 3  شهرتهران بنحوی کوتاهی نموده اند شامل: 1- اخذ و بررسی لیست مشترکین بدهکاران به تفکیک کاربری ، 
میزان و نوع بدهی2-ورود اطالعات در سیستم 122 و چاپ برگ اخطار در سربرگ شرکت3-توزيع اطالعیه  قطع انشعاب و اخذ رسید از مشترکین ، در محدوده 

تحت پوشش شركت آب وفاضالب منطقه 3 شهرتهران- ناحیه دو
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 97/5/29  با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت 
به نشاني : تهران ، خیابان جالل آل احمد - ابتداي آرش مهــــر) شهر آرا ( مراجعه و مبل���غ 000ر400 )چهارصد هزار( ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد 
بانك سامان شعبه کوی نصر به نام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

4- مبلغ برآورد و مدت اجراي كار: 000ر800ر828ر10)ده میلیاردو هشتصدو بیست وهشت  میلیون وهشتصد هزار( ريال و بمدت 12 )دوازده ( ماه شمسی .
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت.

6- مبلغ تضمین شركت در مناقصه به ميزان 000ر864ر434 )چهارصدو سی وچهار میلیون و هشتصدو شصت و چهار هزار( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 
7- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر 
تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد 

از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- مهلت ومحل تحويل پیشنهاد :  تا ساعت 15روز دوشنبه مورخ 97/6/12 به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

9- زمان ومحل گشايش جلسه اول پیشنهادها )پاکات الف وب(: ساعت 10:30روز سه شنبه مورخ 97/6/13 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پیشنهادها )پاکات ج( : ساعت 10:30روز سه شنبه مورخ 97/6/20 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.
11- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .

 )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(:12- سايراطالعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است. نشانيهاي سايت اينترنتي
شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران

)سهامي خاص(    

شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهر تهران
)سهامي خاص(    

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

موضوع :  آگهي مناقصه عمومي
)يك مرحله اي با ارزيابي كيفي ( شماره ٩٧/١٥

 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران.
2- موضوع مناقصه : انجام خدمات وصول مطالبات معوقه ازمشترکین که در انجام تعهدات خود)آب بها،اقساط حق انشعاب،تصحیح قراردادانشعاب آب،جرايم 
وتخلفات(درمقابل شرکت آب وفاضالب منطقه 3  شهرتهران بنحوی کوتاهی نموده اند شامل:1- اخذ و بررسی لیست مشترکین بدهکاران به تفکیک کاربری ، 
میزان و نوع بدهی2-ورود اطالعات در سیسـتم 122 و چاپ برگ اخطار در سربرگ شرکت3-توزيع اطالعیه  قطع انشعاب و اخذ رسید از مشترکین در محدوده 

تحت پوشش شركت آب وفاضالب منطقه 3 شهرتهران- ناحیه يک  
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 97/5/29  با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت 
به نشاني : تهران ، خیابان جالل آل احمد - ابتداي آرش مهــــر) شهر آرا ( مراجعه و مبل���غ 000ر400 ) چهارصدهزار( ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد 
بانك سامان شعبه کوی نصر به نام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

4-  مبلغ برآورد و مدت اجراي كار : 000ر000ر072ر6 )شش میلیاردو هفتادو دو میلیون  ( ريال و بمدت 12 )دوازده ( ماه شمسی .
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت.

6- مبلغ تضمین شركت در مناقصه به ميزان 000ر160ر292 )دويست و نودو دو میلیون و يکصدو شصت هزار( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 
7- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر 
تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد 

از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
8- مهلت ومحل تحويل پیشنهاد :  تا ساعت 15روز دوشنبه مورخ 97/6/12   به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

9- زمان ومحل گشايش جلسه اول پیشنهادها )پاکات الف وب(: ساعت 10روز سه شنبه مورخ 97/6/13 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پیشنهادها )پاکات ج( : ساعت 10روز سه شنبه مورخ 97/6/20 در محل دفتر قراردادها و اموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.
11- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .

 )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(:12- سايراطالعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است. نشانيهاي سايت اينترنتي
شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران

)سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهر تهران
)سهامي خاص(    

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

و فضاي رس��انه اي گاهي از نظرات شبه كارشناسي خود 
عبور كرده و همراهي هاي احساسي نشان مي دادند و برخي 
هم كه در ابتدا موافق يا مخالف تند بودند، سكوت اختيار 
كردند چرا كه ديدند اين عرصه اي نيست كه برنده مطلقي 
داشته باشد و سكوت را بهترين واكنش و محافظه كار ترين 

روش دانستند.
مخالفت هاي پشت پرده مافياي تجاري

وزير و حاميان تصميم حذف آزمون ورودي مدارس خاص 
و حذف تيزهوشان متوس��طه اول، مهم ترين دليل خود 
براي اين تصميم را رهايي دانش آم��وزن دوره ابتدايي از 
فضاي تست زني و فشارهاي ناشي از كالس هاي موسسات 
تجاري،آموزشي اعالم كرده بودند كه به قول وزير و معاون 
ابتداي��ي او، فرصت كودك��ي ك��ردن را از دانش آموزان 
مي گيرد؛ دليلي كه مورد تاييد و اس��تقبال كارشناسان 
قرار گرفت اما  گويا مافياي برپايي آزمون ها و كالس هاي 
آمادگي براي تست پرنفوذتر  ظاهر شد و توانست بر راي 
مراجع باالدستي وزارت آموزش و پرورش تاثير بگذارد و 
از هيچ تالشي براي جلوگيري از اجراي اين تصميم دريغ 
نكردند تا جايي كه  همدستان ش��ان  در سازمان پرورش 
استعدادهاي درخشان )سمپاد( و ديگر جاهاي مرتبط و 
غير مرتبط توانستند آزمون هوش را به جاي آزمون ورودي 

قرار دهند و بدتر را جايگزين بد كنند.
حمايت ه�اي قاط�ع و ش�فاف كارشناس�ان و 

كنشگران رسانه اي حوزه آموزش و پرورش
برخالف مسووالن و مديران و نمايندگان اما از همان لحظه 
نخست اعالم تصميم توسط وزير، اكثر كارشناسان منتقد 
و مستقل و كنشگران رس��انه اي حوزه آموزش و پرورش 
از اين تصميم اس��تقبال كردند حتي چهره هاي مخالف 

و منتقد وزير به حمايت از اين تصميم او برخاستند و در 
قالب يادداش��ت ها و مصاحبه هاي گوناگون اين تصميم 
را كارشناسانه و مطابق با اصول و مباني آموزش و پرورش 
حرفه اي دانسته و بر پايداري وزير بر اين تصميم و اجراي 
دقيق آن تاكيد كردند.حمايت گسترده و همه جانبه اين 
طيف كه هميشه به فرآيندهاي غير كارشناسانه هشدار 
مي دهند در روزهاي نخست مشوقي بود براي وزير تا بر 
تصميم خود اصرار بورزد اما رفته رفت��ه گويا او درمقابل 
فشارهاي مافياي تجارت آموزشي، از رسالت آموزشي خود 
عقب نشيني كرد و هر چند از تصميم خود برنگشت اما با يك 
كاله شرعي تصميمي گرفته شد كه مي شود نام آن را از چاله 
به چاه نهاد. كارشناسان و فعاالن اين حوزه هم كه نااميد 
شده بودند اين بار با آه و افسوس نسبت به برگزاري آزمون 
هوش واكنش نشان دادند؛ واكنش��ي كه ديگر فايده اي 

نداشت و كار از كار گذشته بود.
نگراني و سرگرداني دانش آموزان و خانواده ها

كنكورگرايي نهادينه و گسترده ش��ده ناش��ي از تجارت 
آموزشي و نخبه گرايي آزمون محور موجب شد تا با اعالم 
اين خبر موجي از نگراني ميان خانواده هايي كه س��ال ها 
فرزندان ش��ان را با فرستادن به كالس هاي مختلف براي 
ورود به مدارس تيزهوش��ان آماده ك��رده بودند و درصد 
بسيار پاييني از مجموع خانواده هاي دانش آموزان دوره 
ابتدايي را تشكيل مي دادند به راه بيفتد؛ موجي كه مورد 
تحريك موسسه هاي تجاري قرار گرفت و عده اي از آنها 
را به تجمعات كم تعداد مقابل وزارتخانه كشاند و اين عده 
معترض بهانه شدند تا مخالفان اين تصميم براي به كرسي 
نشاندن حرف خود تالش هاي آشكار و پنهان خود را ادامه 
دهند؛ تالش هاي كم تعداد اما پرنفوذ در رده هاي بااليي كه 

بيشتر حول محور اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش و 
مديران ارشد سازمان پرورش استعدادهاي درخشان ايجاد 
ش��ده بود و در سكوت محافظه كاري معاونان و مشاوران 
وزير، روز به روز حرف خود را به كرسي نزديك تر مي كرد تا 
اينكه باالخره كاله شرعي آزمون هوش را جايگزين آزمون 

ورودي كرده و دانش آموزان را از چاله به چاه انداخت.
از چاله آزمون ورودي به چاه آزمون هوش

در حالي همچن��ان وزير تا آخرين هفته ه��اي برگزاري 
آزمون از لغو آزمون ورودي و در نهايت حذف تيزهوشان 
متوسطه اول دفاع مي كرد كه طيف مخالف درصدد يك 
راهكار جايگزين بود؛ راهكاري كه با اعالم برگزاري آزمون 
هوش پرده از يك اقدام تلخ و غيركارشناسانه برداشت چرا 
كه اگر منطق مخالفت با تيزهوشان و تفكيك دانش آموزان 
در پايه هفتم و برگزاري آزم��ون ورودي به دليل تاثيرات 
رواني و تربيتي منفي بود حاال اين جايگزيني آنقدر منفي 
و غير كارشناسي بود كه نه تنها تاثيرات منفي رواني ناشي 
از آزمون هوش بيشتر از آزمون ورودي ناشي از اطالعات و 
آموخته هاي 6 ساله ابتدايي بود بلكه زدن مارك كم هوش 
و با هوش بر پيشاني يك عده كودك بيچاره تا آخر عمر بر 
آنها ضربه وارد مي كند؛ ضربه اي كه شايد سرنوشت او را 
در ابهام ق��رار داده و او در آينده به جاي پيدا كردن داليل 
ناتواني يا شكست خود در كم كاري و داليل بيروني، عدم  
موفقيت هاي خود را به پايين بودن هوش نس��بت بدهد 
و كودكاني را كه بايد با نش��اط و شادابي با تربيت عمومي 
براي زندگي كردن آماده شوند در بن بست هاي انگيزشي و 

رويكردهاي غيركارشناسانه گرفتار كند.
تجربه ناموفق تفكيك و نخبه  گرايي 

اين تلخي ها در حالي همچنان در نظام آموزشي ما تكرار 
مي شود و تاس��ف ها گسترده تر مي ش��ود كه نظام هاي 
آموزشي موفق دنيا نشان از ناموفق بودن رويكرد تفكيك ها 
و نخبه گراي��ي در آموزش عمومي دارد چرا كه رس��الت 
آموزش عمومي، آماده كردن ك��ودكان و نوجوانان براي 
زندگي عمومي و آشنايي با اطالعات عمومي است و سوق 
دادن افراد به سمت گرايش هاي رشته اي و حرفه اي با يك 
زمينه س��ازي كلي و مقدماتي در متوسطه دوم درواقع از 
دانشگاه شروع مي شود حتي آموزش هاي فني و حرفه اي 
و كار و دانش در متوس��طه دوم درواقع تاييدي اس��ت بر 
تفاوت هاي استعدادي و رغبتي نه رده بندي دانش آموزان  
لذا هر گونه تفكيك يا هر گونه مارك زني هوشي به ويژه در 
مقطع ابتدايي و متوسطه اول آس��يب زا است و تاثيرات 
مخربي در ذهن و روان كودكان مي گذارد. براي اثبات اين 
ادعا نيازي به تحقيق نيست، كافي است در جمع خانواده و 
اطرافيان خود نگاهي بيندازيم و ببينيم اين نظام آموزشي 
و اين تجارت آموزشي و اين رويكرد كنكور و تست محور 
و حافظه گرا چه بر س��ر كودكان و نوجوانان آورده است. 
بي ترديد در آزمون س��المت و توانمندي ذهني و رواني 
بس��ياري از آنها نمره پاييني خواهند آورد و نمره باال در 
آزمون هاي هوش، ورودي و كالس هاي كنكور و تقويتي 
و... در مقايس��ه با اين نمره س��المت و توانمندي ارزشي 

نخواهد داشت.

برگزاري آزمون هوش براي ورودي مدارس تيزهوشان

افتادن از چاله به چاه

ادامه از صفحه اول


