» يادداشت

کامبيز کامکاري
ارزيابي سواالت تيزهوشان که در ايران برگزار شد نشان ميدهد سواالت
داراي شاخص دشواري مطلوب نبوده است.در اياالت متحده آمريکا قانوني
در سال  1960تحت عنوان «آموزش و پرورش دفاع ملي» تصويب شده
است که به موجب آن بايد دانشآموزان تيزهوش را شناسايي کرده و در
راستاي پرورش نيروهاي ذهني و استعدادهاي تحصيلي به ناسا واگذار کرد
تا بتوانند با توليدات برتر ،توان نظامي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي اين
کشور را توسعه دهند .تشخيص و پرورش کودکان تيزهوش در هر کشوري،
ي کشور بر
به عنوان يک اولويت محسوب ميشود؛ به طوري که توانمند 
شانه هاي استوار قابليت هاي ذهني تيزهوشان استوار است.
متاسفانه در کشورمان وزارت آموزش و پرورش اين اولويت را فراموش
کرده است؛ زيرا نه شناخت دقيقي از تيزهوشي دارد و نه مي تواند
دانشآموزان تيزهوش را شناسايي کند .فاجعه تا بدان جا توسعه يافته
است که از آزمونهاي هوشي  80سال پيش براي انتخاب دانشآموزان
تيزهوش بهرهمند ميشود.آزمون هوش ريون که وزير آموزش و پرورش
آن را به عنوان تنها آزمون استاندارد هوش معرفي ميکند ،در سال 1938
از سازمانهاي دولتي کشور انگلستان کنار گذاشته شد و نسخه دوم آن در
سال  1962منتشر شده است .متأسفانه وزير آموزش و پرورش کشورمان
و ديگر مشاوران وي که در سنجش و آموزش دانش آموزان تيزهوش
تخصصي ندارند و گويي از علم روان سنجي به دور هستند ،هيچگونه
شناختي از نسخه دوم «آزمون هوش ريون» که تحت عنوان «ماتريس هاي
پيشرونده پيشرفته ريون» شناخته مي شود ،نداشته و به نادرست از نسخه
اول اين آزمون که با  60سؤال تدوين شده است ،استفاده کردهاند.الزم
به ذکر است ،نسخه دوم آزمون هوش ريون (ماتريسهاي پيشرونده
پيشرفته ريون) داراي  36سؤال بوده و در راستاي طراحي دانشآموزان
ي که نسخه قبلي در راستاي غربالگري
ممتاز بازنگري شده است؛ در حال 
ک م تواني ذهني به کار برده ميشد .با ارزيابي نقادانه آزمون به کار رفته
در ايران مي توان دريافت که از سؤاالت يک تا  48را تمامي دانشآموزان
مقطع ابتدايي مي توانند پاسخگو باشند و داراي شاخص دشواري مطلوب
نيست.در جواب پاسخ وزير آموزش و پرورش که ادعا کرده است آزمون
هوش ريون تنها آزمون استاندارد اين کشور است ،ميتوان مطرح کرد
که در سال  1344اين آزمون توسط ،دکتر براهني و دکتر هوشيار در
ايران استاندارد شد و براي دانشآموزان دبيرستان البرز به کار رفت .با
توجه به سال تحصيلي جاري ( )1397که بيش از  50سال از هنجاريابي
اين آزمون ميگذرد و با شروع قرن  21اين آزمون در هيچ جاي دنيا
کاربرد ندارد ،ميتوان به آزمونهاي استاندارد هوش در ايران اشاره کرد
که از جمله آنها نسخه چهارم مقياسهاي هوشي وودکاک (،)2012
نسخه پنجم مقياسهاي هوشي استانفورد -بينه ( ،)2005نسخه پنجم
مقياس هاي هوشي وکسلر کودکان ( )2016و نسخه دوم مقياسهاي
هوشي رينولدز ( )2016است که توسط اينجانب و گروهي از متخصصان
دانشگاهي در ايران استاندارد شده است .همچنين ،از آزمونهاي گروهي
هوش ميتوان به آزمون هوش مختصر کافمن ( )2015اشاره کرد که
آن هم در ايران استاندارد شده است.با بررسي نقادانه محتواي آزمون
س هاي پيشرونده ريون ( )1938و حتي
 60سؤالي ريون يا آزمون ماتري 
آزمون ماتريسهاي پيشرونده پيشرفته ريون ( )1962مي توان دريافت که
تنها استدالل سيال غيرکالمي را اندازهگيري ميکند .بنابراين ،ابزار مزبور
توانايي سنجش استعداد تحصيلي را نداشته و فقط يکي از عوامل دهگانه
هوش را مورد ارزيابي قرار ميدهد .هرگز از اين آزمون نمي توان براي
تشخيص استعداد تحصيلي استفاده کرد و هرگز سازندگان اين آزمون ادعا
نکرده اند که آزمون  60سؤالي ريون براي سنجش استعداد تحصيلي است.
اي کاش وزير آموزش و پرورش و مشاوران وي ،دانش و مهارت مرتبط با
آزمون هاي هوش را از طريق مطالعه کتاب هاي دانشگاهي و نشست هاي
تخصصي در دانشگاه هاي معتبر ايران به دست ميآوردند تا مدارس
سمپاد را دستخوش مديريت نادرست خويش قرار ندهند.
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حکيمزاده :ثبتنام کودکان  6ساله در دوره
پيشدبستاني غيرقانوني است

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت:
ثبتنام کودکان  6ساله در دوره پيشدبستاني غيرقانوني
است.رضوان حکيمزاده در گفت و گو با خبرنگار حوزه
آموزش ايرنا با بيان اينکه برخي مدارس غيردولتي گذراندن
دوره پيشدبستاني در همان مدرسه را يکي از شرايط
براي ورود به پايه اول ابتدايي اعالم مي کنند که اين

وزير آموزش و پرورش:

مدارس بايد اختيار
بيشتري براي حل
مسائل مدرسه
داشته باشند

اجبار سبب شده تعدادي از کودکان  6سال تمام يک
سال بيشتر در دوره پيش دبستاني باشند گفت :بر اساس
قانون ،دوره پيشدبستاني شامل کودکان چهار تا  6سال
است و بچههاي  6سال تمام نبايد در دوره پيشدبستاني
ثبت نام شوند.وي با بيان اينکه بر اساس دستورالعمل
وزارت آموزش و پرورش براي مدارس محدوده جغرافيايي
تعريف شده ،خانوادهها ميتوانند با ارائه مدارک مستند از
جمله اجارهنامه داراي کد رهگيري يا سند منزل ،فرزندان
خود را در مدرسه مورد نظر ثبتنام کنند افزود :با توجه به
اينکه مدارس مختلف از شرايط يکساني برخوردار نيستند
اگر بخواهيم مشکالت ثبتنام دانشآموزان را در مدارس
حل کنيم بايد به طور جدي روي احيا مدارس دولتي و
بهبود وضعيت اين مدارس از جهات مختلف کار کنيم تا
همانند گذشته خانوادهها بدون دغدغه ،دانشآموزان را در
نزديکترين مدرسه به منزل خود ثبتنام کنند.

توراني :کتاب درسي جديدالتاليف تا پايان برنامه ششم
توسعه نخواهيم داشت
سرپرست سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت
آموزش و پرورش گفت :کتاب درسي جديدالتاليف تا
پايان برنامه ششم توسعه نخواهيم داشت.حيدر توراني در
گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ايرنا با اشاره به اينکه
تغيير سيستم آموزشي شتابزده بود و در ابتداي کار بايد
فقط در مدت  6ماه کتابهاي جديد پايه دوم و ششم تاليف
مي شد ،اظهار داشت :در اين شرايط انتظار نداشتيم آنچه در
اسناد تحولي ديده شده را دنبال کنيم و تنها هدف يک قدم
به جلو بود تا بعد از پايان برنامه ششم توسعه اقدامات اساسي
را براي انطباق کتابهاي درسي با سند تحول آغاز کنيم.وي
با بيان اينکه تغييرات کتابهاي درسي  12پايه تحصيلي بر
اساس سيستم  6-3-3همسو با اسناد تحولي نظام آموزشي
تدوين شده است اما در نظر داريم با پايان تاليف کتاب هاي
جديد ،بر انطباق کتابها با سند تحول و برنامه درسي کار
کنيم .تصريح کرد :الزمه تحقق تمامي اهداف و برنامه ها

ش و پرورش گفت :مدارس بايد اختيار بيشتري براي حل مسائل مدرسه داشته باشند.به گزارش
وزير آموز 
ش و پرورش سراسر کشور
خبرگزاري مهر ،سيد محمد بطحايي در گفت و گويي مستقيم با مديران آموز 
ش و پرورش ،از ستاد تا مدرسه ،عالوه بر ثبتنام
گفت :در ايام تابستان در تمامي سطوح و حوزههاي آموز 
دانشآموزان به دليل آمادهسازي مدارس براي سال تحصيلي آينده ،حجم فعاليتها بسيار زياد است و
همگي در تالش هستيم تا با آمادهسازي مدارس ،دانشآموزان سالي پر از نشاط و اميد را آغاز کنند.وي
افزود :در مدارس با وجود کمبود منابع مالي و امکانات ،با مطالبات و توقعات اولياي دانشآموزان و معلمان
ش و پرورشي باکيفيت ميخواهند و البته توقعي درست و گسترده است و مديران
روبهرو هستيم که آموز 
مدارس در تالش هستند تا با برنامهريزي و صبر و حوصله پاسخگوي مطالبات باشند.بطحايي با اشاره به

آن است که تا پايان برنامه ششم توسعه کتاب جديد التاليف
نداشته باشيم و فرصتي براي اصالح محتواي کتاب هاي
درسي و الکترونيکي کردن آنها پيدا کنيم.توراني ادامه داد:
عالوه بر اين بايد تالش کنيم تا از کتابمحوري خارج شده
و با فاصله گرفتن از کتابهاي فيزيکي و کاغذي ،برخي از
آنها را الکترونيکي کنيم.

ش و پرورش
اهميت و ضرورت مدرسه محوري تأکيد کرد :مدرسهمحوري ،يکي از مهمترين روشهاي آموز 
براي برونرفت از مشکالت است و در سند تحول تأکيد شده که مدرسه رکن اصلي در تحول و کانون اصلي
ش و پرورش توسعهيافته دست
تعليم و تربيت مدرسه است و با مدرسه محوري است که ميتوانيم به آموز 
پيدا کنيم  ،اما تاکنون نتوانستيم آنگونه که بايد به سمت مديريت مدرسه محوري حرکت کنيم.وي با
تعريف واژه مدرسه محوري گفت :مدرسه بهعنوان سازمان مستقل بايد قدرت تصميمگيري و تصميمسازي
را داشته باشد و متناسب با اهداف و رسالتها برنامهريزي و اقدام کند و بدون شک در اين مسير ،شرط
شو
اصلي مدرسهمحوري تقويت و ارتقاي مهارتهاي حرفهاي ،تخصصي و شايستگيهاست.وزير آموز 
پرورش گفت :مدارس بايد اختيار بيشتري براي حل مسائل مدرسه داشته باشند.

نمايه

پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

خبر »

هشتادوپنجمين دوره دانشافزايي
زبان فارسي به کار خود پايان داد
هشتادوپنجمين دوره دانشافزايي زبان فارسي ويژه مدرسان خارجي به کار
خود پايان داد.به گزارش گروه فرهنگي خبرگزاري آنا ،مراسم اختتاميه هشتاد
وپنجمين دوره دانشافزايي زبان فارسي ويژه مدرسان خارجي در محل بنياد
سعدي در تهران برگزار شد.در اين مراسم که به دليل کسالت حدادعادل رئيس
بنياد سعدي ،در غياب وي برگزار شد ،محمدباقر سخايي دبير بنياد سعدي پيام
حدادعادل را براي اختتاميه اين دوره دانشافزايي زبان فارسي قرائت کرد.در
پيام حدادعادل تأکيد شده است که همه ما بايد دست در دست هم دهيم و
براي آموزش زبان فارسي در جهان تالش کنيم .مطمئن باشيد که بنياد سعدي
هميشه در کنار شماست.

مديرکل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد:

 210ميليارد ريال يارانه به رسانهها
پرداخت شد
مديرکل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت210 :
ميليارد ريال يارانه به رسانهها پرداخت شد.به گزارش ايرنا ،سيد محمدرضا دربندي در
نشست همانديشي با اصحاب رسانه ايالم اظهار داشت 9 :هزار و  300رسانه از هيئت
نظارت بر مطبوعات مجوز دارند که از اين تعداد  7هزار مورد رسانه هاي مکتوب و 2
هزار و  300مورد رسانه هاي برخط هستند.وي با بيان اينکه  4و  200رسانه تنها مجوز
خود را از هيئت نظارت بر مطبوعات گرفته اند و در عمل غيرفعال هستند تاکيد کرد :از
 2هزار و  300رسانه برخط داراي مجوز نيز حدود يک هزار رسانه غيرفعال هستند و از
يک هزار و  300رسانه ديگر 30 ،رسانه در قالب خبرگزاري و مابقي در قالب پايگاه هاي
خبري فعاليت مي کنند.دربندي همچنين با بيان اينکه از  7هزار رسانه مکتوب داراي
مجوز تنها  3هزار و  800رسانه فعال هستند و  3هزار و  200رسانه ديگر غيرفعال اند
اظهار داشت :از ارديبهشت امسال تاکنون دو نوبت يارانه به رسانه ها پرداخت شده که
مجموع آن  210ميليارد ريال بوده است.

مدير مرکز هنرهاي نمايشي حوزه هنري:

تئاتر را با جشنواره تئاتر بچههاي مسجد
به ميان مردم آوردهايم

غبارروبي مضجع شريف
(ع)
حضرت ثامنالحجج

مدير مرکز هنرهاي نمايشي حوزه هنري گفت :تئاتر را با جشنواره تئاتر بچههاي مسجد
به ميان مردم آوردهايم.کوروش زارعي در گفت و گو با خبرنگار تئاتر خبرگزاري آنا در
خصوص برنامههاي مرکز هنرهاي نمايشي حوزه هنري براي ترغيب استانها نسبت
به ميزباني از جشنواره تئاتر بچههاي مسجد گفت :از آنجا که اين برنامه ،رويدادي
مردمي است و همه آن را دوست دارند ،اکثر استانها راغب هستند که ميزبان اين
جشنواره باشند بنابراين سال آينده استانهاي بيشتري متقاضي ميزباني اين جشنواره
خواهند بود و ما براي اين امر ،دست به انتخاب ميزنيم.وي جشنواره تئاتر مردمي
بچههاي مسجد را يک آفاستيج معرفي کرد و افزود :در اروپا فرد در يک کارخانه،
اداره بهزيستي يا بيمارستان کار نمايش انجام ميدهد و تئاتر بچههاي مسجد هم به
مثابه همان آفاستيج اروپاييهاست چراکه ما تئاتر را در جايي خارج از صحنه بردهايم.
ما تئاتر را با برگزاري جشنواره تئاتر بچههاي مسجد به ميان مردم آوردهايم و مردم
در جايي جمع ميشوند و ميتوانند آثاري متناسب با اين فضا ببينند.

مراسمغبارروبيمضجعشريفثامنالحجج
حضرت علي بن موسيالرضا (ع) با حضور
رهبر معظم انقالب اسالمي برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آنا همزمان با
ماه ذيالقعده و ايام زيارت مخصوص
رضوي ،مراسم غبارروبي مضجع شريف
ثامن الحجج حضرت علي بن موسيالرضا
(عليهماالسالم) ،صبح روز پنج شنبه با
حضور حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر
معظم انقالب اسالمي برگزار شد.

آگهي تغييرات شرکت حمل و نقل و باربري گل کوثر سبزوار شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  71و شناسه ملي  10380014781به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  1397/02/27و نامه
شماره  /164ص  /الف مورخ  1397/02/31انجمن صنفي کارفرمايايي
شرکتها وموسسات حمل ونقل داخلي کاالي سبزوار تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - 1 :اعضاي هيات مديره به مدت دو سال به شرح ذيل
انتخاب گرديدند  -.اقاي محمدحسين دلقندي فرزند عليرضا به شماره
ملي  0793898803و شرکت کشت و صنعت جوين به نمايندگي اقاي
حسن ميرزائيان فرزند غالمرضا به شماره ملي  0384137881وشرکت
سرمايه گذاري تبار ثامن به نمايندگي اقاي احمد حسين ابادي فرزند
غالمحسن به شماره ملي  -2 5219482564اقاي ناصر حاجي شمسائي
به شماره کد ملي  0790704196بعنوان بازرس اصلي و اقاي عليرضا
شهابي کاسب به شماره کد ملي  0793432359به عنوان بازرس علي
البدل شرکت به مدت يکسال مالي انتخاب گرديدند  -3روزنامه رسالت
جهت درج اگهي هاي شرکت تعيين شدند -4 .صورتهاي مالي سال 96
به تصويب رسيد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري جوين ()223626

آگهي تغييرات شرکت روغن طالئي نيشابور شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  17و شناسه ملي  10860009378به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/03/09تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :سهام وثيقه مديران شرکت از  10سهم به  1سهم کاهش يافت
و در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصالح گرديد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري زبرخان ()223628

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده (مرحله دوم)

شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان
آزادشهربه شماره ثبت 408

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مرحله دوم ( نوبت دوم )
شرکت تعاوني عدالت شهرستان آزادشهر در ساعت  15روز شنبه مورخ
 97/6/10در محل مسجد امام حسن عسکري (ع) واقع در کوچه امام حسن
عسکري (ع) تشکيل مي گردد  .از کليه نمايندگان منتخب سهامداران
محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير دراين
جلسه حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هيئت مديره و مدير عامل و بازرس شرکت
 -2تصويب صورتهاي مالي و سود و زيان سال مالي 95 -96
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 96 -97
 -4انتخاب بازرسان شرکت
 -5انتخاب روزنامه کثيراالنتشار جهت آگهي دعوت مجمع عمومي
 -6ساير مواردي که در صالحيت اين مجمع عمومي مي باشد.
تذکر :
الزم به ذکر است به همراه داشتن اصل کارت ملي جهت حضور در مجمع
عمومي در زمان ذکر شده الزاميست .
هيأت مديره شرکت تعاوني
تاريخ انتشار 97/5/20
سهام عدالت شهرستان آزادشهر

آگهي مزايده مرحله اول نوبت دوم

شهرداري بناب به استناد بند  2صورتجلسه مورخه  97/3/30شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد ملك مندرج در جدول ذيل را برابر
ماده  13آيين نامه مالي شهرداريها از طريق آگهي مزايده عمومي با شرايط زير به فروش برساند .متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالي
شهرداري با اخذ مدارك و مطالعه شرايط شركت در مزايده پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه  97/5/30به صورت
سربسته در سه پاكت شامل(:الف -فيش واريزي ب-اسناد مزايده ج -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.
پيشنهادات رسيده روز سه شنبه مورخه  97/5/30راس ساعت  14/30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
رديف

مساحت (مترمربع)

كاربري

نشاني ملك

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

 %5سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

3703/24

زراعي

انتهاي كوي شهرداري ،ضلع شمالي سالن ورزشي

2/000/000

370/324/000

شرايط:
 -1كليه هزينه هاي درج آگهي در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مزايده مي باشد.
-2متقاضيان مي بايستي  %5قيمت مبنا را به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واريز و
يا ضمانت نامه بانكي ارائه نمايند.
 -3شهرداري به استناد بند  5ماده  5آئين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -4سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب
ضبط خواهد شد.
 -5به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -6رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامي مي باشد.
 -7پس از اتمام مهلت مقرره هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -8مدت قبول پيشنهادات از تاريخ چاپ آخرين آگهي به مدت  10روز مي باشد.
 -9در صورت مشاهده هرگونه تباني ،مزايده باطل اعالم مي گردد.
 -10برنده مزايده موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به انجام امورات مربوطه اقدام نمايد .در غير اين صورت
سپرده واريزي به نفع شهرداري ضبط و با رعايت مقررات به نفر دوم ابالغ (اعالم برندگي) خواهد شد.
 -11ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/13:
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/20 :

نادر داوودي -شهردار بناب

آگهي تجديد مناقصه

نوبت دوم

سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري سيرجان

سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري سيرجان به استناد بند  1مصوبه شماره  9شوراي سازمان در نظر دارد عمليات برش
و جمع آوري چمن فضاهاي سبز سطح شهر را از طريق مناقصه براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد مناقصه تا سقف مبلغ
 3/271/351/050ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد
مناقصه از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همه روزه به جزءايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور قراردادهاي سازمان مراجعه
نمايند.
شرايط شركت در مناقصه:
-1سپرده شركت در مناقصه مبلغ  163/567/553ريال كه ميبايست به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و يا رسيد پرداختي
به حساب  0105938186001بنام سازمان سيما منظر و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.
-2سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
-3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -4هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد
شد.
 -5ساير شرايط و جزئيات مربوط در اسناد درج گرديده است.
 -6آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري در پايان وقت اداري مورخ  97/6/4ميباشد.
-7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  97/6/5ساعت  18ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/13:
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/20:

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجان
آگهي تجديد مزايده  -نوبت دوم

شهرداري فاضلآباد به استناد ماده  13آييننامه مالي شهرداريها و مصوبه شماره  84مورخه  97/03/05شوراي اسالمي شهر در نظر دارد نسبت
به فروش تعداد يك دستگاه از ماشينآالت خود طبق ليست پيوست بر مبناي پايه قيمت كارشناسي از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد.
لذا متقاضيان ميتوانند از تاريخ  97/05/13الي  97/05/25به واحد امور مالي شهرداري به آدرس فاضلآباد  -خيابان امام رضا(ع) روبروي گلزار
شهداي گمنام و يا به سايت شهرداري فاضلآباد به آدرس  www.fazelabad.irمراجعه و از شرايط نحوه واگذاري موضوع آگهي اطالع حاصل
نموده و در صورت تمايل به شركت در مزايده با رعايت شرايط ،اسناد و مدارك مورد نياز مزايده نسبت به ارائه تضمين شركت در مزايده در پاكت
(الف) پيشنهاد قيمت در پاكت (ب) به صورت كتبي و الك و مهرشده لغايت  97/05/25به واحد دبيرخانه شهرداري فاضلآباد اقدام نمايند.
شرايط اسناد و مدارك مورد نياز مزايده:
 -1كليه مراحل برگزاري مزايده ،انتخاب برنده و ...تابع آييننامه مالي شهرداري ميباشد.
 -2متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند مكلف به ارائه تضمين شركت در مزايده در پاكت (الف) و پيشنهاد قيمت در پاكت (ب)
در مدت زمان تعيين شده در متن آگهي مزايده ميباشند.
 -3متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند ميتوانند درخصوص هر يك از ماشينآالت جهت كسب اطالعات جزئيات دقيق و هر
گونه سوال و بازديد ظرف مدت زمان مندرج در متن آگهي با هماهنگي واحد مالي شهرداري اقدام نمايند.
 -4شهرداري در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.
 -5تضمين شركت در مزايده طبق ليست پيوست تعيين و به صورت وجه نقد واريزي به حساب سپرده  0105056335009نزد بانك ملي به نام
شهرداري فاضلآباد به شرح مدتزمان مندرج در متن آگهي تعيين و رسيد مربوطه در پاكت (الف) ارائه گردد.
 -6به پيشنهادهاي مبهم ،مشروط ،بدون سپرده و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7هزينه انتشار آگهي ،ماليات و عوارض بر ارزش افزوده ،نقل و انتقال به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -8برنده مزايده مكلف است از تاريخ دريافت ابالغ طي مدت  7روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به پرداخت موضوع مورد معامله اقدام نمايد
و در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد معامله ،معامله به صورت يكطرفه از سوي فروشنده فسخ و هيچ حقي براي خريدار ايجاب نميكند.
 -9چنانچه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدتزمان تعيين شده به نفع شهرداري
ضبط و مزايده تجديد ميگردد.
 -10تاريخ بازگشايي پيشنهادات رسيده روز شنبه مورخ  97/05/27ساعت  13/30در محل دفتر شهردار ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/20 :
خ ش97/5/13 :

منصور خسروي  -شهردار فاضلآباد

