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«ابتکار» اما و اگرهای برگزاری و تبعات عدم برگزاری کنکور را بررسی میکند

معاون عمرانی وزارت کشور:

مصائب کنکور 99

بسیاری از داوطلبان هنوز میان شرکت در آزمون کنکور و شرکت
نکردن در آن دو به شک ماندهاند .این شک در دل داوطلبان کنکور
ارشد و دکتری که سرنوشتشان با قبولی در آزمون تغییر چندانی
نمیکند ،بیشتر است و شک و شبهه برای داوطلبان کنکور کارشناسی
که اولین گامها را برای تحصیالت تکمیلی و حضور در دانشگاه
برمیدارند کمتر .کنکور سراسری حاال در شرایطی قرار است برگزار
شود که برای داوطلبان کارشناسی که عموما آنها را دانشآموزان سال
دوازدهم تشکیل میدهند ،سختتر از سالهای گذشته خواهد بود.
اگر از شرایط روانی که کنکور برای داوطلبان آزمون کارشناسی پدید
میآورد بگذریم و از تعطیلی مدارس و کالسهای درس و تست
چشمپوشی کنیم ،داوطلبان کنکور سراسری که بیشترین تعداد
شرکتکنندگان کنکور در ایران را از آن خود کردهاند باید نگران
برخورداری از سالمت جسم و جانشان بعد از شرکت در آزمون
کنکور کنند .آزمونی که در مکانهای مسقف و بعضا کم برخوردار
از امکانات تهویه و هوا برگزار میشوند و داوطلبان موظفند که
ساعتها روی نیمکتها بنشینند و به سواالت پاسخ دهند .اگرچه
این شرایط قبلتر در مکانهای آزمون کنکور برقرار بوده و داوطلبان
همیشه از آن گالیهمند بودهاند اما حاال این شرایط را باید با رعایت
پروتکلهای بهداشتی تحمل کنند .زدن تستهایی که میتواند با
یک اشتباه رتبه یک داوطلب را تکان اساسی دهد ،پشت ماست و
دستکش به دست تا چه اندازه میتواند برای داوطلبان میسر باشد؟
داوطلبانی که از استرس ،اغلب شب کنکور را تا صبح زندهداری
میکنند و در روز امتحان با کمبود اکسیژن مواجه میشوند .اما
کنکور پشت ماسک و دستکش به دست هرچقدر هم سخت باشد،
متولیان و تصمیمگیرندگان میگویند که تصمیم نهاییشان برگزاری
آن است؛ هرچند زمزمههایی درباره تغییر زمان کنکور از سوی برخی
افراد و نمایندگان مطرح شده است .فاطمه زرین آمیزی ،سخنگوی
سازمان سنجش درخصوص اظهار نظرها و زمزمهها درباره تغییر
زمان برگزاری کنکور گفته است« :این اظهارنظرها صرفا یک پیشنهاد
است .چرا که اگر قرار باشد کنکور لغو شود و یا زمان آن تغییر
کند ،کمیسیون آموزش مجلس نمیتواند درمورد آن تصمیمگیری
کند بلکه اظهار نظرها باید در صحن علنی مجلس شورای اسالمی
مطرح شود و بعد از اینکه رای مورد نیاز را کسب کرد آزمون لغو
خواهد شد .بنابراین فعال این اظهارنظرها در حد پیشنهاد کمیسیون
است و اتفاق جدیدی در این زمینه نیفتاده است ».او ادامه داده:
«باید در خصوص پیشنهادهای کمیسیون آموزش مجلس جهت لغو
کنکور از وزارت علوم و سازمان سنجش نیز به عنوان صاحب نظر
مشورت گرفته شود و از ما بخواهند که در جلسات آنها حضور داشته
باشیم .فعال هیچ اقدامی در این زمینه ارائه نشده است و فعال این
پیشنهاد داده شده است و اگر به سازمان سنجش ارجاع داده شود
ما نیز نظرات خود را ارائه می دهیم .بنابراین با یک پیشنهاد امکان
لغو یک آزمون وجود ندارد .چرا که باید مورد کارشناسی قرار بگیرد».
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کنکور همواره در ایران موضوعی بحث برانگیز بوده است ،به خصوص در سالهای اخیر که اظهارات وزیر علوم درباره پشت
پردههای کنکور و چربیدن زور مافیای کنکوری به زور وزارت علوم برای حذف کنکور حاشیههای بیشتری را برای آن به وجود آورده
است .اگرچه حذف کنکور با تالشهای وزارت علوم به جای نرسیده اما کرونا با آمدنش توانسته این آزمون سرنوشتساز برای
داوطلبان و پولساز برای مافیای آن را به تعویق بیندازد .اما همین تعویق هم دیری نپایید و مسئوالن و متولیان برگزاری این آزمون
خبر از برگزاری آن حتی در استانهای با وضعیت قرمز دادهاند .گرچه زمزمههایی درباره موکول کردن کنکور به زمان دیگر از
زبان برخی نمایندگان مجلس به گوش میرسد اما سخنگوی سازمان سنجش آن را رد کرده است .هرچند بعید به نظر میرسد
که دولت تصمیم به تعویق این آزمون سرنوشت ساز در این روزهای سخت کرونایی بگیرد و سیاستی خالف سیاست بازگشاییها
اتخاذ کند اما از آنجا که کنکور در تعیین مسیر بسیاری از امورات اجرایی در کشور دخیل است ،اجرای هر تصمیمی درباره آن برای
دولت به راحتی قابل اجرا نیست .از سرنوشت داوطلبان کنکور گرفته تا به خدمت گرفتن سربازی .با این حال کنکور سراسری در
شرایطی برگزار میشود که داوطلبان باید بین سالمتی و آینده نه چندان روشنشان در آینده یکی را انتخاب کنند.
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همه مسافران باید از ماسک بزنند

و براساس نظر سازمان سنجش و وزارت علوم آزمونها کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری با رعایت کامل اصول بهداشتی و تمهیدات
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این تمهیدات
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صورت گرفته برگزار خواهد

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

در اجــرای مصوبــه شــماره /38326ت  27506ه مــورخ  1381/9/5هیــات محتــرم وزیــران در خصــوص واگــذاری امــور
خدماتــی و پشــتیبانی بــه بخــش غیــر دولتــی در قالــب قراردادهــای حجمــی  ،شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
در نظــر دارد فعالیتهــای اداری و پشــتیبانی امــورات طــرح هــای عمرانــی خــود در ســطح اســتان آذربایجــان غربــی را بــر
اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه اجرایــی بنــد (ج ) مــاده ( ) 12قانــون برگــزاری مناقصــات  ،بــه روش ارزیابــی ســاده بــه مناقصــه
گــران واجــد شــرایط و دارای صالحیــت هــای کار و ایمنــی امــور پیمانــکاری ( )HSEاز وزارت تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی و پروانــه کســب معتبــر
واگــذار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم
عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
(( اطالعات مناقصه و زمانبندی ))
 موضــوع مناقصــه و محــل اجــرای پــروژه  :انجــام خدمــات اداری و پشــتیبانی امــورات طــرح هــای عمرانــی شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــانغربــی در ســطح اســتان آذربایجــان غربــی
 مبلغ برآورد اولیه  :حدودا  39/240/395/761ریال می باشد . محل تامین اعتبار  :اعتبارات طرح های عمرانی ( اسناد خزانه اسالمی ) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  1/962/100/000 :ریال قیمت فروش اسناد مناقصه  2/000/000 :ریال مدت اجرا  8 :ماه شمسی دستگاه مناقصه گزار (کارفرما )  :شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه  ،بلوار شهید باهنر تلفن 044-33440092 : دستگاه نظارت  :امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد ایران  :تا ساعت  19روز پنجشنبه مورخ 1399/04/19 مهلــت زمانــی و محــل ارائــه پاکــت ( الــف ) تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :تــا ســاعت  9صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1399/04/30تحویــل بــه دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه شــرکت بــه نشــانی  :آذربایجــان غربــی  ،ارومیــه  ،بلــوار شــهید باهنــر دبیرخانــه
حراســت و امــور محرمانــه شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت  :تا ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 محل بازگشایی پیشنهادات  :سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت ( الــف )  :شــماره تلفــنتمــاس 04431987445 :
 چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد  ،مناقصه تجدید خواهدشد . پیشنهاد مناقصه گرانی که دارای هیات مدیره مشترک باشند مردود بوده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود . آدرس و تلفن اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  02141934دفتر ثبت نام  88969737و 85193768* توضیــح اینکــه اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بایســتی در مهلــت مقــرر بــه دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه شــرکت در قالــب
پاکــت ( الــف ) ارائــه شــود و تصویــر آن نیــز در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت در محــل مــورد نظــر بارگــذاری گــردد کلیــه محتویــات پاکــت
( ب ) و مــدارک و اســناد مربــوط بــه مناقصــه گــزار و همچنیــن پاکــت (ج ) بایســتی در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت بارگــذاری شــود .
توجــه شــود کــه عــودت اســناد در قالــب ســی دی مــورد قبــول نمــی باشــد و همچنیــن چنانچــه مناقصــه گــران  ،اســناد مناقصــه را بــه طریقــی
غیــر از ســایت مذکــور تهیــه نماینــد و نــام آنهــا بــه عنــوان خریــدار در ســایت مذکــور ثبــت نشــده باشــد  ،بــه قیمــت پیشــنهادی ترتیــب اثــر داده
نخواهــد شــد  .شــرکت در مناقصــه بــه صــورت گــروه مشــارکت  ،مــورد قبــول نبــوده و در صــورت ارائــه پیشــنهاد بــه صــورت مذکــور  ،ترتیــب اثــر
داده نخواهــد شــد .
نوبت اول  99/04/15 :نوبت دوم 99/04/18 :
شناسه آگهی 901570 :
4396

هوالباقی

جناب آقای شعبان فرجی

مدیرمحترم روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند

تحمل ســوگ فقدان مادر صبری الهی را می طلبد ما را در
این غم جانکاه شریک بدانید
کمالآبادی ـ نماینده روزنامه ابتکار در استان مرکزی

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

برگ سبز وکارت خودرو سانتافه به شماره شهربانی ۸۴و ۴۴۸ایران ۴۴
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری پژو  ۴۰۵مدل۱۳۸۹به شماره پالک۲۲۱--۶۳ن ۵۱شماره
موتور 13989000827به شماره شاسی  NAAM31FC0BK255749بنام سید
جمالدین تقوی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

سازمان سنجش شامل افزایش حوزهها ،فاصلهگذاری بین صندلی
داوطلبان و امکان برگزاری آزمون برای داوطلبان مبتال به کرونا در
بیمارستان میشود .به گفته او ،تعداد حوزه های برگزاری آزمون ها
با افزایش  40درصدی مواجه شده است و فاصله بین هر داوطلب
با داوطلب دیگر نیز افزایش پیدا کرده و روز برگزار آزمون داوطلبان
باید با ماسک سر جلسه حضور پیدا کنند و از آوردن وسایل شخصی
به جز مدارک هویتی و مداد و پاک کن خود داری کنند .زرین تاکید
کرده« :ما اعالم کردیم داوطلبانی که در بیمارستانها بستری هستند
با هماهنگی وزارت بهداشت در این بیمارستانها بتوانند آزمون خود
را بدهند اما داوطلبانی هم که در منزل بستری هستند میتوانند
مدارک خود را به باجههای رفع نقص مراجعه کنند .ما برای آنها
حوزههای مجزا برای آزمون در نظر میگیریم».
اما دلیل این پافشاریها در چیست؟ سخنگوی سازمان
سنجش دلیل آن را اینگونه بیان کرده است« :بسیاری از داوطلبان
سرنوشتشان در گرو همین آزمون است و برای شرکت در آن
زحمات زیادی کشیدهاند .ما نمیتوانیم زحمات آنها را نادیده بگیریم
و اگر ما یک سال ورودی جدید نداشته باشیم بنابراین جامعه را از
ورود کارشناس و افراد نخبه محروم میکنیم .بنابراین باید تبعات
بعد از لغو کنکور را نیز درنظر گرفت و نباید عدالت آموزشی را نادیده
بگیریم .بنابراین با اصول بهداشتی و رعایت داوطلبان میتوانیم این
آزمونها را برگزار کنیم و برگزاری آن نیز هیچ ضرری به داوطلبان
وارد نمیکند».
اما تبعات عدم برگزاری کنکور سراسری تنها به محروم کردن کشور
از نخبگان برای یک سال خالصه نمیشود .عدم برگزاری کنکور
تبعات بسیاری برای دولت دارد و بسیاری از برنامهریزیها و امورات
روزمره را بر هم میزند .تبعاتی که حتی گریبان داوطلبان کنکور را
میگیرد .به خصوص داوطلبان پسر که عدم حضورشان در کنکور
ش سربازی روبهرو کند .همین امر سبب شده
میتواند آنها را با چال 
تا ستاد کل نیروهای مسلح درباره تبعات آن بیندیشد و برای کاهش
آن تصمیماتی بگیرد .امیر غالمرضا رحیمیپور ،رئیس اداره سرمایه
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفته است :هر زمانی که
کنکور به تعویق بیفتد و تغییری در زمان آن ایجاد شود ،ستاد کل
نیز درخصوص اعزام مشموالن تصمیم میگیرد.
برگزاری کنکور با چنین شرایط خطرناکی که جان داوطلبان را
به خطر میاندازد اما میتواند تبعات اجتماعی نیز برای دولت به
همراه داشته باشد؛ «اعتراض داوطلبان و خانوا دههایشان به ابتالی
فرزندانشان به بیماریی کرونا» ،اتفاقی که پیشتر نیز رخ داده است.
این اولین بار نخواهد بود که کنکور دلیلی برای تشکیل تجمعهای
اعتراضی میشود .پیشتر نیز تجمعهایی به نحوه طراحی سواالت
آزمون و تقلب در آن یا فروش سواالت در ایران شکل گرفته است.
با این حال باید منتظر ماند و دید که اولین آزمون که قرع ه آن به نام
داوطلبان دکتری افتاده ،چگونه برگزار میشود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و
روستایی وزارت کشور اعالم کرد :به موجب
مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا،
تمامی مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی
شهری کشور اعم از تاکسی ،اتوبوس و مترو
از صبح روز  ۱۵تیرماه ملزم به استفاده از
ماسک هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت
کشور ،مهدی جمالینژاد با بیان این خبر
گفت :این موضوع با توجه به ضرورت
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای
بهداشتی در فضاهای عمومی طی
بخشنامهای به منظور اجرا به استانداران
سراسر کشور ابالغ شده است و رانندگان و
دستاندرکاران ناوگان حمل و نقل عمومی
شهری کشور نیز کمافیالسابق ملزم به
استفاده از ماسک هستند.
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی
مقابله با بیماری کرونا ،با تأکید بر اینکه
استفاده از ماسک در محیطهای عمومی
شلوغ باید اجباری باشد ،گفت :چنانچه
کسی بدون ماسک به دستگاه ،نهاد و یا
ارگانی برای دریافت خدمت مراجعه کرد،
باید از او بخواهند ماسک داشته باشد و
حتی باید از حضور کارمندان و کارکنان در
ادارات و دستگاهها درصورت عدم رعایت
دستورالعملهای بهداشتی و استفاده نکردن
از ماسک ،جلوگیری شود.

آگهی مناقصه عمومی

-

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد از طریــق مناقصــه عمومــی خریــد
را مطابــق جــدول زیــر از فروشــندگان ذیصــاح انجــام دهــد.
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خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت
کوپلر سرخود در اقطار  500 ،400 ،315، 250 ،200و
 600میلیمتر جهت منطقه یک و دو شهر اصفهان

جاری

شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان

مبلغ تضمین
(ریال)
476.000.000
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