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محمـود مصـدق کنکـور
رویدادی بزرگ و ملی محسـوب
میشـود ،بـه همیـن دلیـل بایـد
در شرایط ایمن و مطمئن برگزار
شـود تـا بـه اعتبـارش خد شـه
وارد نشـود.
بـا ایـن حـال چنـد سـالی اسـت برخـی در آسـتانه
برگـزاری ایـن آزمـون ،بـا ادعـای ارائـه سـؤاالت از
داوطلبـان میخواهنـد در ازای آن ،مبالـغ هنگفتی
را به حسابشـان واریز کنند .تأسـفبارتر آنکه آنها
علاوه بـر معرفـی و فـروش ابزارهـای مـورد نیـاز برای
تقلـب ،نحـوه انجـام آن را هـم آمـوزش میدهنـد.
حال پرسش این است تخلفات و جرایم در آزمون
سراسری در چه قالبهایی صورت میگیرد؟ میزان
آنها چقدر است و نحوه رسیدگی به این تخلفات
چگونه است؟

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم کنکوری
جامع نیست و بازدارندگی الزم را ندارد ،برای
مثال مشخص نیست اگر کسی سؤاالت آزمون
را بر اساس کتابهای آموزشی موجود در بازار
طراحی کند ،تخلف کرده یا نه؟ البته با همین

قوانین دست و پا شکسته هم میتوان به بازار
مکاره تخلفات کنکوری پایان داد ،به شرط آنکه
قضات دادگستری با متخلفان و مجرمان این
حوزه به صورت قاطع برخورد کنند که فع ً
ال
اینگونه عمل نمیکنند .مث ً
ال فردی که دو سال

قبولی در پزشکی با رتبه  200هزار!

۱۶۰هزار در رشته دکترای پزشکی و علوم پزشکی در
دانشگاههای اصفهان و تهران تحصیل میکنند!

◾

◾با رتبه ۲۰۰هزارپزشکی قبول شوید!

◾

کــه ایــن اتـفــاق در کنکور ســال گذشته رخ داد و
هزارو 700نفر در این خصوص متهم شدند.
وی در پاسخ به اینکه مگر بازرسی بدنی از داوطلبان
صورت نمیگیرد ،میگوید :بازرسی بدنی همچنان
انجام میشود و حتی راکتهایی وجود دارد که با
آنها میتوان تلفن همراه را پیدا کرد .اما خیلی از
این جاسوسافزارها با بازدید بدنی هم بهراحتی
کشف نمیشوند؛ برای مثال داخل مداد یا کفش
و پاککن و حتی در داخل گوش هستند بهطوری
که بدون معاینه و ابزارهای پزشکی قابل شناسایی
نیستند .به همین دلیل کسی که داخل اتومبیل
نشسته هم میتواند پاسخها را بــرای داوطلب
حاضر در جلسه ارسال کند.

◾

◾هشدار به بیمهشدگان دارای چند دفترچه
محمد محمدی ،مدیرکل نا منویسی و
حسابهای انفرادی تأمین اجتماعی از
رفــع 3میلیون همپوشانی بیمهای در دو
سال گذشته خبر داد و به ایسنا گفت :اگر فردی چند
دفترچه بیمه داشــتــه باشد بــه هــر مرکز بــرای درمــان
مراجعه کند ،سیستم این هشدار را میدهد که باید از
یک حمایت درمانی برخوردار باشد.

پیش به اتهام فروش سؤاالت امتحانات نهایی
و کنکور و فروش غیرقانونی  PDFکتابها و...
بازداشت شده بود حاال دوباره با همان اسم
و برند ،فعالیت غیرقانونی خود را آغاز کرده
است.

افشای شیوههای تخلف در آزمون سراسری در گفتوگو با دبیرکارگروه آموزش سازمان دیدهبان عدالت و شفافیت

◾انواع تخلفات کنکوری

دبیر کارگروه آمــوزش سازمان دیدهبان عدالت و
شفافیت کشور تخلفات در حوزه یاد شده را در سه
گروه «کامال ًغیرقانونی»« ،شبهقانونی» و «قانونی»
دستهبندی میکند و به قدس میگوید :در تخلفات
کــا مــا ًغیرقانونی گــرو ههــا یــی اد ع ــا میکنند به
سؤاالت ،پیش از جلسه کنکور دسترسی دارند که
ما در این مورد گزارش بسیار اندکی داریم .ضمن
اینکه هیچ سندی بــرای اثبات آن نــدار یــم .البته
این موضوع به این معنی نیست که قبل از کنکور
امکان لو رفتن سؤاالت وجود ندارد.
هـمــایــون سبطی بــا اش ــاره بــه اینکه بــرخــی ادعــا
میکنند پاسخ سؤاالت را از طریق جاسوسافزارها
بــرای داوطـلـبــان ارس ــال میکنند ،مـیگــویــد :این
موضوع واقعیت دارد و در حال شایع شدن است
چــون خیلی از ا یــن جاسو سافزارها به اینترنت
وابسته نیستند و با بلوتوث ارتباط برقرار میکنند

◾

◾کنکوریها نگران نباشند
به گزارش ایرنا ،امیرحسین بانکیپور فرد؛
عضوشورایعالیانقالبفرهنگیباتأکیدبر
اینکه مصوبه جدید کنکور به دنبال عدالت،
کاهش استرس و افزایش شانس قبولی داوطلبان است،
گفت :تا زیرساختهای الزم برای اجرای مصوبه جدید
شورابرای نحوهبرگزاری کنکورایجاد نشود مصوبهاجرایی
نخواهد شد .بنابراین داوطلبان نگران نباشند.

وحید بیات-قدس

به گزارش روابط
عمومی وزارت
آموزش و پرورش،
یوسف نوری وزیر
آموزش و پرورش
گفت :بیش از۸هزار
مدرسه کانکسی با
جمعیت دانشآموزی
باالی ۱۰نفر در
کشور داریم و
میتوان در قالب یک
طرح مشارکتی به
صورت  ۲۰درصد
اعتبار از سوی
استانها و  ۸۰درصد
وزارت آموزش و
پرورش و ظرفیت
خیران ،آنها را
جمعآوری کرد.

◾ورودی تاالر عروسی؛ 100میلیون تومان!
حجتاالسالم مهدی متقیفر؛ مدیرکل
دفــتــر بــرنــام ـهریــزی و تــوســعــه اجتماعی
معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان به
فارس گفت :جوانی میگفت رفتهام یک تاالر در تهران
بگیرم ،ولی فقط ۱۰۰میلیون پول ورودی آن غیر از هزینه
شام و ...است! یعنی برای سه ساعت جشن و یک شام
باید ۱۴۰میلیون هزینه کنم.

◾

◾خیانت به حیات وحش
حــســن اک ــب ــری ،مــعــاون مــحــیــط زیست
طبیعی و تنوع زیستی ســازمــان محیط
زیست تأمین نشدن بودجه برای احیای
جمعیت یوز و سایر گونههای در حال انقراض حیات
وحش کشور را نوعی خیانت دانست و در گفتوگو
با تسنیم اظهار کرد :این بودجه برای حفظ گونههای
متنوع کشور ما کافی نیست.
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وی سپس به تخلف شبهقانونی اشــاره میکند و
میگوید :االن برخی افراد شناخته شده ،بهصورت
علنی مـیگــویـنــد هــر مــدرکــی را در هــر رشـتـهای
بهصورت رسمی و عمومی برایتان آماده میکنیم.
البته پــول ز یــادی هم میخواهند .نکته عجیب
اینکه کسی هم مانعشان نمیشود؛ احتماال ًشاید
به این دلیل که قوانین نقص دارد.
یک مورد شبهقانونی دیگر مصوبه نقل و انتقال
فرزندان هیئت علمی است که دیوان عدالت اداری
بیش از سه بار بخشهای کلی این مصوبه را لغو
کرده و آن راخالف قانون اساسی دانسته است ،اما
شورای عالی انقالب فرهنگی در برابر آن مقاومت
میکند .بــرای مثال اشخاصی دار یــم که با رتبه

دبیر کارگروه آمــوزش سازمان دیدهبان عدالت و
شفافیت سپس به گروه سوم تخلفات که در قالب
قانونی انجام میشود اشاره میکند و میگوید :در
این مورد -که برای نخستین بار رسانهای میشود-
به دانشگاهی میگویند شما نمیتوانید دانشجوی
پزشکی پذیرش کنید بنابراین نام آن دانشگاه در
انتخاب رشته ذ کــر نمیشود؛ ا مــا کمی مانده به
انتهای زمان انتخاب رشته ناگهان به آن دانشگاه
اجازه پذیرش دانشجوی پزشکی داده میشود! به
این صورت مثال ًیکدفعه  ۳۰صندلی خالی در یک
دانشگاه دولتی یا آزاد خالی میماند .در حالی که
در دفترچه انتخاب رشته اصال ًنامی از این دانشگاه
به میان نیامده و هیچ دانشجویی کد این رشته را
انتخاب نکرده است ،ولی در نهایت صندلیهای
این دانشگاه پ ُر میشود و هر دانشجویی هم که در
آنجا هست طبیعتا ًآن کد را انتخاب کرده است.
یعنی شخص میتواند با رتبه۲۰۰هزار همپزشکی
قبول شود! چون اصال ًکسی آن کد رشته را انتخاب
نکرده است .در اینجا به ظاهر هیچ کار غیرقانونی
از سوی دانشگاه انجام نشده است.
وی م ـیافــزایــد :در خـصــوص تخلفات یــاد شده
گــزارشهــایــی بــه ســازمــان دی ــدهب ــان شفافیت و
عدالت ارائــه شده و ما هم تمام اطالعاتمان را در
اختیار تیم تحقیق و تفحص قرار دادیم که در این

زمینه یکبار تحقیقاتی شده و باز هم قرار است
تحقیقاتی صورت گیرد.

◾

◾تقلب در کدام رشتهها بیشتر است؟
سبطی م ـیگــو یــد :تخلفات و تقلب در آزم ــون
سراسری بیشتر در رشتههای مهندسی بهخصوص
مهندسی کامپیوتر و همچنین رشتههای پزشکی،
دنــدانـپــزشـکــی ،پــرس ـتــاری و داروسـ ـ ــازی صــورت
میگیرد .در رشته حقوق با اینکه رشته پردرآمد و
پ ُرخواهانی است تخلفات کنکوری بسیار کم است.
شاید به این دلیل که افراد میتوانند در این رشته
بــدون کنکور هم تحصیل کنند اما در رشتههای
مهندسی و پزشکی این امکان وجود ندارد.
وی درصـد ایـن تخلفـات را بسـیار پاییـن میدانـد
و توضیـح میدهـد :چـون در ایـران سـازوکار آزمـون
سرا سـری خیلـی خشـن ا سـت .نخسـت آنکـه
سـؤاالت طوال نـی ،تحلیلـی و سـخت هسـتند
در نتیجـه داوطلـب چنـدان فرصـت تقلـب پیـدا
نمیکنـد و اگـر هـم پیـدا کنـد احتمـال اینکـه بتواند
بـه جـواب صحیـح برسـد کـم اسـت .ضمـن اینکـه
زمـان امتحـان هـم ا نـدک ا سـت و ا فـراد بیـرون
جلسـه معمـوال ًاز عهـده پاسـخگویی بـه سـؤاالت
بـر نمیآینـد و پاسـخهایی هـم کـه بـه داوطلـب در
جلسه میرسانند غلط هستند .داوطلبانی هم که
تیمهای خیلی قوی دارند هزین ههـای چند میلیارد
تومانـی متقبـل میشـوند .علاوه بـر ایـن ،رئیـس
فعلـی سـازمان سـنجش بـا تفکیـک دفترچههـا و
پاسـخنامهها امنیـت کنکـور را ارتقـا داده اسـت.
بـه همیـن دالیـل داوطلبـان خیلـی فرصـت تقلـب
ندارنـد .بنابرایـن خانوادههـا و دانشآمـوزان نبایـد
نگران سلامت و امنیت آزمون سراسری باشند اما
اگـر برخـورد جـدی و شـدیدی با ایـن موضوع نشـود
سـطح تخلفات هـر سـال افزایـش خواهد داشـت و
آ نو قـت مشکلسـاز میشـود.

صفحه 6

آگهیمزایده
فروش  11قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک شهرداری ،
امام علی(ع) و خیابان جنب باغ ملی (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه 7/1401/7

(امور قراردادها
و پیمانهای
شهرداری
منطقه )7

آگهی مناقصه عمومی

شماره فراخوان ستاد2001094998000004:

/40103695ح

40104041

شهرداری اسالمیه در نظر دارد به استناد بند
یك صورتجلسه ش��ماره  68مورخ1401/03/17
ش��ورای محترم اس��المی ش��هر تعداد  7واحد
تج��اری و یك ب��اب منزل مس��كونی و اطاقك و
كانكس و محوطه دور می��دان داخل پارك الله
را از طری��ق مزایده كتبی بصورت اجاره واگذار
نماید .لذا شایس��ته است پیشنهادات خود را
حداكث��ر ت��ا روز یكش��نبه م��ورخ1401/04/12
درپاك��ت درب بس��ته به دبیرخانه ش��هرداری
تسلیم نموده و رسید دریافت دارند.
ضمن�� ًا متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت اط��الع
بیش��تر از ش��رایط مزای��ده ب��ا ش��ماره تلف��ن
 05632743520امورمال��ی ش��هرداری تماس
حاص��ل نموده،وی��ا وب س��ایت ش��هرداری به
آدرس  www.eslamiyeh.irمراجع��ه نماین��د.
علی خطیب-شهردار اسالمیه

40104038

آگهی مزایده كتبی شهرداری
اسالمیه (نوبت دوم)

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095000000007
موضوع :جدول كانیو و روكش آسفالت معابر محله رباط
طرق و ابریشم (بازآفرینی  -زودبازده)
مبلغ برآورد 15.258.831.768 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در
مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمائید .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز درج می گردد.

موضوع :مرمت و بهسازی پیاده رو خیایان میثم شمالی از
 31تا انتها از هر دو طرف (بازآفرینی – زودبازده)
مبلغ برآورد اولیه  15.115.066.328 :ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر  ،دریافت اسناد و شركت در
مناقصه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد ) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید  .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.
تلفن تماس 05131294049 :

امور قراردادهای
شهرداری
منطقه 4

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و آسفالت

شهرداری گرمه از توابع استان خراسان شمالی در نظر دارد

/40103657ح

,40104049ح

بر اساس موافقت نامه مبادله شده بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی
اجرای زیرسازی و آسفالت مورد نیاز خود را از محل طرح شماره 119ع 1502002با عنوان
طرح توس��عه و بهبود ش��بكه حمل و نقل درون ش��هری گرمه از طریق فراخوان عمومی به
پیمانكار واجدالش��رایط واگذار نماید .لذا متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط و
مشخصات ذیل نسبت به اعالم قیمت خود اقدام نمایند.
-1دستگاه مناقصه گذار :شهرداری گرمه به نشانی استان خراسان شمالی شهرستان گرمه
 ،گرمه  ،میدان امام علی(ع) شهرداری گرمه كد پستی 9431644385
-2موضوع مناقصه :
-1-2اجرای زیرسازی در یک الیه با مصالح تونان رودخانه ای با حداكثر ضخامت  20سانتی
متر و تراكم  95درصد و یک الیه بیس به ضخامت  15س��انتی متر با تراكم  ٪100و اجرای
آسفالت با ضخامت  7سانتی متردر یک الیه از نوع  019بیندر به مساحت  5500مترمربع
-2-2مبلغ برآورد :چهارده میلیارد ریال "شامل  9.646میلیون ریال نقد و  2498میلیون
ریال اسناد خزانه اسالمی با نماد اخزا  004و اخزا"002
-3-2محل اجرای پروزه  :بلوار فدک و فرعی های مربوطه و خیابان دولت6
-4-2مدت زمان اجرای پروژه  30 :روز
-5-2مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت  :یک ماه از تاریخ بازگشایی پاكات
 -6-2مبنای پیشنهاد قیمت  :فهرست بهای راهسازی سال 1401
-3مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه  700 :میلیون ریال ضمانت نامه بانكی معتبر یا
واریز به حساب سپرده شهرداری نزد بانک مركزی
-4چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند ،سپرده آنان به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط و نسبت به تجدید مناقصه اقدام خواهد شد.
-5مهل��ت دریافت اس��ناد  :از تاریخ نش��ر اولین آگهی در روزنام��ه  1401/03/26لغایت

 1401/04/04به مدت ده روز می باشد.
-6هزینه انتشار آگهی در روزنامه بعهده برنده در مناقصه است.
-7مهل��ت ارس��ال پیش��نهادات  :متقاضی��ان م��ی توانند ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط فوق
پیش��نهادات خ��ود را حداكثر  10روز پس از انتش��ار آخری��ن آگهی تا پای��ان وقت اداری
روز س��ه ش��نبه مورخ 1401/04/14در سه پاكت الک و مهر ش��ده { پاكات الف (تضمین )و
ب(پیش��نهادفنی بازرگانی ) و ج( پیشنهاد قیمت ) } به نشانی دبیرخانه شهرداری گرمه
موضوع بند  1این مناقصه ارسال و رسید دریافت نمایند.
-8صرف ًا شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شركتكننده و ایجاد تكلیف یا
سلب اختیار برای دستگاه مناقصه گذار نمینماید.
-9شهرداری مجاز است مقدار كار را تا  ٪25افزایش یا كاهش دهد
-10شهرداری در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.
-11برنده در مناقصه مكلف است حداكثر ٪10مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای
تعهدات در قابل ضمانتنامه بانكی یا سپرده نقدی كه بحساب واریز نماید.
 ٪10-12اقالم پرداختی بابت سپرده حسن انجام كار نزد شهرداری نگهداری می گردد.
-13پاكات پیش��نهاد قیمت در روز چهارش��نبه  1401/04/15ساعت  12ظهر در محل دفتر
شهردار بازگشایی كه حضور مناقصه گذاران یا نماینده آنان در جلسه بالمانع می باشد.
-14كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد قیمت و گش��ایش
پاكات از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد.
-15مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامانه تداركات دولت یا با
شماره تلفن  05832503342تماس حاصل فرمایند.
شیر ا ...اسدی شهردار گرمه

موضوع :ش�هرداری قاین در نظر دارد به منظور اجرای پروژه های عمرانی مصوب در بودجه س�ال  ۱۴۰۱و براس�اس
م�اده  ۵و ۶و  ۷و  ۸آیین نامه مالی ش�هرداری و به اس�تناد الیحه ش�ماره  ,۱۵,۱۰۲۵۸ش,ق م�ورخ  ۱۴۰۰,۰۸,۱۷و
مصوبه ش�ماره  ۱۱۶۷مورخ  ۱۴۰۰,۰۹,۱۴والیحه ش�ماره  ,۱۵,۱۵۷۱ش,ق مورخه  ۱۴۰۱,۰۲,۱۲و مصوبه ش�ماره ۴۳۲
مورخه۱۴۰۱,۰۳,۲۱تعداد  ۱۱قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک شهرداری به پالک ثبتی های  ۲۵و  ۲۶فرعی از ۱۹۱۲
اصلی واقع در خیابان شفاء نبش شفاء ۲و  ۴۴۰و  ۴۴۱و  ۴۴۲فرعی از  ۱۹۱۲اصلی واقع در بلوار شهرداری  -خیابان
امام علی (ع) به پالک ثبتی ۴۷۷۲فرعی از  ۱۹۳۵اصلی و خیابان جنب باغ ملی به پالک ثبتی های  ۲۲۷۷و  ۲۲۷۸و
 ۲۲۷۹و  ۲۲۸۰و  ۲۲۷۴فرعی از  ۱۲۶۸اصلی را با جزییات مندرج در اسناد مزایده  ،با بهره گیری از سامانه تدارکات
الکترونیک�ی دولت ( ) setadiran.irو با ش�ماره مزایده (  )۲۰۰۱۰۹۲۳۴۹۰۰۰۰۰۳از طریق مزایده به فروش رس�اند:
شرایط مزایده:
 -۱برگ�زاری مزایده صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت(  ) setadiran.irمی باش�د و کلیه مراحل
فرآیند مزایده ش�امل خرید و دریافت اسناد مزایده  ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)  ،ارسال پیشنهاد
قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .
 -۲ارائه اسناد مزایده فقط از طریق سامانه ستاد و فقط از تاریخ  ۱۴۰۱,۰۴,۰۴تا تاریخ  ۱۴۰۱,۰۴,۰۹می باشد
-۳آخرین مهلت بارگذاری اس�ناد مزایده در سامانه س�تاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه  ۱۴۰۱,۰۴,۲۰می
باش�د که بایس�تی ش�رکت کنندگان در مزایده اطالعات مورد نیاز را از سامانه س�تاد دریافت و پس از درج قیمت
پیشنهادی در آن و مهر و امضاء دوباره در سامانه بارگذاری نمایند الزم به ذکر است کلیه مدارک ارسالی به صورت
دستی مورد قبول نمی باشد و فقط باید اطالعات خود را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. .
-۴شرکت کنندگان در مزایده می بایست  -۱ :شرایط قبولی مزایده و مدارک احراز -۲تعهد نامه شرکت کننده در
مزایده فروش امالک شهرداری(قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی)  -۳برگه مبلغ پیشنهادی را مهر و
امضاء و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت پیشنهاد آنها رد خواهد شد.
-۵زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت  ۸صبح روز سه شنبه مورخ  ۲۱,۴,۱۴۰۱واقع در محل شهرداری می باشد
-۶در صورت امتناع از انعقاد قرارداد زمین سپرده برنده و یا برندگان مزایده ضبط خواهد شد
-۷ش�هرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است برنده مزایده می بایست وجه کل زمین را طی یک
هفته به حساب درآمد شهرداری قاین نزد بانک ملی بلوار بسیج واریز نماید در غیر اینصورت سپرده پیشنهاد اول
به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی مزایده قرارداد منعقد خواهد شد
-۸هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده زمین در مزایده خواهد بود
-۹متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ( ۰۹۱۵۹۶۵۶۰۰۳حاجی نژاد) واحد امالک
شهرداری تماس حاصل یا به آدرس اینترنتی سامانه ستاد  Www.setadiran.irجهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند.
 -۱۰در صورتیکه به هنگام تحویل زمین مورد مزایده  ،مس�احت زمین کمتر یا بیش�تر از مساحت مندرج در سند
مالکیت باشد طرفین نسبت به مساحت کمتر یا بیشتر از مبلغ زمین کم یا زیاد خواهند نمود.
 -۱۱این آگهی دارای شرایط اختصاصی در سامانه ستاد می باشد که بایستی به تایید شرکت کننده برسد و دوباره
در سامانه ستاد بارگذاری گردد.
غالم پور – شهردار قاین

