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 بتول باللی
آییناختتامیهچهارمینجشنوارهکشوریداستانکوتاه
آهن سیرجان ،پنجشنبه سیام دیماه برگزار و از برگزیدگان
نهایی تجلیل شد .در همین رابطه ابوذر حلواییپور مدیر
روابطعمومیواموربینالمللشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر
به پاسارگاد گفت :در راستای ایفای بیشتر مسئولیتهای
فرهنگی اجتماعی گلگهر و در جهت اجرای برنامههایی که
طبق تقویم منظومهی فرهنگی گلگهر تدوین شده است،
فراخوان چهارمین دور ِهی جشنواره کشوری داستان آهن با
محوریت موضوعات آزاد ،بخش معدن و بخش کارگری در
خردادماه سال جاری منتشرو با استقبال نویسندگان داستان
درسراسر کشورمواجه شد .حلواییپور ادامه داد :همانطور
که همکاران ما در این دوره دردبیرخانه این جشنواره گزارش
دادند آثار زیادی از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره
ارسال شد و با تیم داوری که در مراحل ابتدایی و نهایی
این رویداد حضور داشتند ،شاهد معرفی برگزیدگان بودیم.
حلواییپور ضمن اعالم پایهگذاریهای هدفمند گلگهر
در حوزههای مختلف فرهنگی هنری افزود :این رویداد
مورد توجه بسیاری از داستاننویسان در سراسر کشور قرار
گرفته است و قطعا ما را در رسیدن به هدفمان که تبدیل
سیرجان به قطب داستان ایران است نزدیکتر میکند
وی ضمن تشکرازدبیراجرایی وتیم داوری و اجرایی این دوره
جشنواره اظهارامیدواری کرد دورههای بعد نیزانشااهلل با عزم
جدی برگزارشود.
داوری نهایی این جشنواره با صدرا پاریزی ،رضا زنگیآبادی
و حسن محمودی بود.
 برگزاری آیین اختتامیه برای مهمانان
شهرستانیچشمگیربود
مهرداد فروتن دبیر جشنواره داستان آهن نیز درباره این
جشنواره توضیحاتی داد :چهارمین دوره جشنواره داستان آهن از
اواخراردیبهشتماه جاری کارخود را آغازکرد .طی جلساتی با مدیر
روابطعمومی گلگهر و رئیس اداره ارشاد و خانم پاریزی در مورد
چگونگی برگزاری این جشنواره صحبت کردیم .سرانجام توانستیم
نیمههای خرداد فراخوان جشنواره را منتشرکنیم .روند جشنواره و
محورهای آن ازقبل مشخص بود .یک بخش ویژه ازاین جشنواره
مربوط به زندگی کارگران معدن آهن و بخش دیگرزندگی کارگری
است که مربوط به همهی صنوف میشود و بخش آزاد.
فروتن گفت :توسط داوران از بین آثار رسیده به دبیرخانه
به این جشنواره  44داستان به دورنیمهنهایی راه یافت و درنهایت
 10اثربه دورنهایی رسیدند .یک برنده بخش ویژه آهن ،یک برندهی
ویژه بخش کارگری ،دربخش آزاد رتبهی اول ،دوم و سوم و  5اثر
همشایستهیتقدیرقرارگرفت .وی ازاستقبال اینجشنواره اظهار
رضایت کرد و افزود :هرچند نسبت به دورههای قبل داستان کمتر
داشتیم اماتلفنوتماسهایزیادیداشتیم کهتاریخدریافت آثار
تمدید شود .از 20شهریورتا 7مهرماه سال جاری تاریخ دریافت آثار
تمدید شد و تقریبا حدود  330داستان به دبیرخانه رسید .از این
تعداد حدود 38اثرشرایط فراخوان را رعایت نکرده بودند و مدارکی
را که ما میخواستیم کامل نفرستاده بودند و نقص داشتند آنچه

برگزاری آیین اختتامیه چهارمین جشنواره کشوری داستان کوتاه آهن

جشنوارهی داستان آهن ،به یک جشنوارهی معتبرکشوری
تبدیل شده است
 مدیر روابط عمومی گلگهر :عزم گلگهر برای تبدیل سیرجان به قطب داستان ایران جدی است

باقی ماند  290داستان بود که کدگزاری شد .دبیربرگزاری
جشنواره داستان آهن ادامه داد :برگزاری آیین اختتامیه
برای مهمانان شهرستانی چشمگیر بود و میگفتند این
اختتامیه درحد کشوری است .به لحاظ سطح داستانها
هم هیئتداوران بیانیهاش را خواند و نظرش را گفت.
شاید داستان شاهکار نداشتیم ولی داستان خوب زیاد
داشتیم .دوره قبل  4-3داستان شاهکار داشتیم ولی
این به معنی نیست که داستانهای این دوره داستانهای
خوبی نبودند .شاید توقع ما و داوران زیاد بود .فروتن از
سطح داوری این دوره نیز اظهار رضایت کرد .رزومهی
داوران بررسی میشود و با شناخت و آگاهی نسبت
به اینکه داوران چقدر فعال و مسلط هستند ،انتخاب
میشوند .سعی کردیم هردوره دربخش اول داورمهمان
ازشهرهای دیگرداشته باشیم .یک جریان باید اول پویایی
و استمرار خودش را نشان بدهد و بتوان روی دورههای
متوالی که ثبت شده ،آثارو داوریها و بازخوردها یک نظر
کلی داد .هنوزبا آن ایدهآل فاصله داریم .هدف جشنواره
این بود که یک پل ارتباطی بین کارفرما و کارمند و کارگر
و پرسنل باشد .از این طریق بتوانیم کارفرما را بازندگی
عکس:مجتبیاندیشه
کارگرانوباخوشیهاوشادیهان آشنا کنیموملموستر
باشدو اینرابطهبین کارگرو کارفرمابرقرارشود.برای اینکهباورپذیرتر برخی ازبرندگان با هماهنگیهای انجام شده حضوریافتند .جشنواره
باشد و اغراقآمیز نباشد الزم است که طبق نظر داوران روزی خود در  4دوره برگزار شده و باعث شده تبدیل به جشنوارهای خوب و
پرسنل داستانشان را بنویسند و به جشنواره بفرستند و به آن هدفی معتبر شود که بچههای داستاننویس شور و شوق برای شرکت در
که داریم ،نزدیکتر شویم .فروتن در جواب اینکه یک نویسنده این جشنواره دارند و اعتمادی نسبت به این جشنواره پیدا کردند.
چطور میتواند با داستان در سطح جامعه تاثیر بگذارد ،گفت :نویسندهها آثارشان را میفرستند و استقبال میکنند و این جریان
نوشتن باعث میشود که خاطره زیستی یا زندگی خصوصی کسی خوبی درسیرجان درحوزهی داستاننویسی پیدا کرده است.
زنگیآبادی دربارهی تاثیرادبیات داستانی و خصوصا جشنواره
که محدود مانده روی کاغذ بیاید و دردسترس قراربگیرد .نه اینکه
وارد حریم خصوصی کسی بشویم .نویسنده یا خودش آن زیست داستان آهنبیان کرد:داستانماندگاراستوبرایشکل گرفتنیک
را دارد یا از کسی میشنود و کنکاش میکند و با تسلطی که به نسل نویسنده کارزمانبری است و زیرساختهای فرهنگی دارد که
داستاننویسی دارد ،میتواند آن چالش را به داستان بدل کند و درسیرجان فراهم است .ادبیات داستانی کاری هست که همیشه
زندگی این قشر از افراد را اززاویهی دیگری میبیند .دیدن اززاویهی میماند و طول میکشد تا شما نسلی را کتابخوان و داستاننویس
دیگرو شرح ماجرا به شکلی که به الیههای پنهانی نمیپردازد و به پرورش دهید .بچههای داستان سیرجان دستاندرکاراین جشنواره
هستند و از آن مهمترژانری به نام ادبیات داستانی داریم و کارهایی
سوژهای خاص میپردازد و میتواند تاثیرگذارباشد.
خوبی در این زمینه ماندگار شده است .از چندین منظر به زندگی
 این جشنواره یک رویداد فرهنگی مهم است
رضا زنگیآبادی ازداوران دورنهایی چهارمین جشنواره داستان کارگران و به شکلی ویژهترکارگران معدن میپردازد که ممکن است
آهن دربارهی سطح جشنواره گفت :جشنوارهی خیلی خوبی بود؛ هم ازچشم خیلیها دورافتاده باشد و فقط گهگاهی خبرها و فیلمهای
ازنظرتعداد شرکتکنندگان و هم اهمیتی که مسئولین شهربه این آنها را میبینیم .داستان با یک فرم داستانی وارد این مقوله میشود
مسئلهداشتند .استقبالخوببود.تیم اجراییجشنوارههمخوبکار و زندگیهای معدنی و کارگران معدن را به شکل داستانی روایت
را انجام دادند .برندهها ازهم ه جای ایران و ازشهرهای مختلف بودند .میکند که اینها میتوانند تبدیل به روایتهای ماندگاری شوند.

مفقودی

مفقودی

برگ واگذاری بنیاد مسکن
قطعه زمین  1-68واقع
در نجفشهر به مساحت 360
متر مربع به قرارداد واگذاری
شماره  4/84/3/87مورخ
 70/12/7به نام محمد
شهبا فرزند یداهلل شماره
شناسنامه  8و شماره ملی
3071386745
مفقود گردیده است.

برگ واگذاری و پایان کار
شماره  4/84/423مورخ
 1371/12/16قطعه زمین
شماره  1-43به مساحت 360
متر مربع به نام سید حسن
رضوینسب فرزند سیدمحمود
به شماره ملی 3071394632
مفقود گردیده است.

ت و روب ساختمان و محوطه
فراخوان مناقصه انجام عملیات تنظیف و رف 
و نگهداری پایانه مسافربری بعثت (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :انجـام عملیـات
تنظیـف و رفـت و روب سـاختمان و محوطـه و نگهـداری پایانـه مسـافربری بعثـت) بـه شـماره
 2000091287000002را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/10/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
مورخ 1400/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/11/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز یکشنبه مورخ 1400/11/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
لونقـل بـار و مسـافر شـماره
آدرس :سـیرجان -بلـوار قائـم -جنـب پمـپ سـیانجی -سـازمان مدیریـت حم 
تمـاس034 - 42335800 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

کارگران قشری فراموششده هستند و این جشنواره جایی است تا
ما دوباره به سراغ این قشر و زندگی سختشان برویم .سوژههای
جدیدتری نسبت به قبل وجود دارد و به بخش معدن هم کم
پرداخته شده است .اگر این پشتیبانیها ادامه پیدا کند و بیشتر
سرمایهگذاریدراینزمینه انجامشود ،آیندهیخوبیدارد.زنگیآبادی
راجع به اینکه چهاردوره داورجشنواره داستان آهن بوده و به عنوان
یک داور ثابت در این جشنواره مانده است ،گفت :ماجرا به 9-8
سال قبل برمیگردد که به سیرجان میآمدم و کارگاه داستان و رمان
برگزارمیکردم .االنهمانبچههایی کهجشنوارهرابرگزارمیکنند،در
آن کارگاهها حضورداشتند .درواقع این همکاری درسیرجان ثمرات
اتفاقاتی است که درحوزهی داستان و جشنواره میافتد .غیر از کار
داوری ،چون درجشنوارهای کشوری هم تجربه دارم ،طرف مشورت
بقیه هم هستم و درحد این 4دوره درکناربچههای داستان بودم و
درحد توانم به آنها کمک دادم.
وی درباره تاثیرجشنواره داستان آهن درسیرجان عنوان کرد:
نویسندگان و داستاننویسان توانستهاند اهمیت این مقوله را برای
مسئولین شهر و معدن گلگهر مشخص کنند .سرمایهگذاری و
توجه به آن میتواند موثرباشد و اسم و فرهنگ سیرجان را درکشور
مطرح کند .بخش دیگراین است که نسل جدیدی ازداستاننویسان

سیرجانشکل گرفتهوتشکیالتیدرحوزهیداستاننویسی
شکل گرفته و در خانهی داستان سیرجان جلساتی برگزار
میشود و بخش اجرای جشنواره همین بچههای جوان
سیرجان کمک دادند .دراین جشنواره نفراول بخش معدن
ازداستاننویسان سیرجان بود و این اتفاق خوبی بود .این
جشنواره به عنوان یک رویداد فرهنگی باید بیشتر از اینها
برایش تبلیغات و سرمایهگذاری شود .بعد دیگر اینکه
بچههای داستان سیرجان میتوانند سیرجان را به قطب
داستان تبدیل کنند و این موضوع  10-9سال قبل بسته
شده که حاال دارد نتیجه میدهد البته نسل قبلتری هم در
سیرجان بوده است که کارمیکردند.
 گلگهر ،برگزارکننده این جشنواره
تالش درستی را انجام میدهد
حسن محمودی دیگر داور جشنواره داستان آهن
سیرجانگفت:جشنوارهداستانآهنیکجشنوارهشناخته
شده است .فراخوان این جشنواره به دست داستاننویسان
سراسر ایران رسیده است .شرکتکنندگان حرفهای که در
جشنوارههای مختلف شرکت میکنند ،حضور مییابند.
سطح این جشنواره درحد جشنوارههای خوب و با سابقه
است .آنچه در جشنواره امسال دیدیم داستانهای نسل
جدیدسطح کارشاننسبتبهداستانهایقبلیخودشان آثارشاخص
نبوده و این به جشنواره داستان آهن برنمیگردد ،بلکه یک افول در
داستاننویسی امروزماست .انگارچندقدمبهعقببرداشتیم.داستان
ایرانی کمتر منتشر می شود و داستاننویسان حرفهای کمتر شده و
حتی چاپ داستانها کمترشده است .نمیتوان گفت سال 1400آثار
خیلیدرخشانیمنتشرشده است.شایدوضعیت کروناوعدمبرگزاری
جلسات و شورو شوق مردم نسبت به کتاب کمترشده و نویسنده
کمکارترشده است .جشنواره داستان آهن چقدرمیتواند به معرفی
کارگران و بخش صنعت کمک کند ،محمودی پاسخ داد :در کشور
ما بخش صنعتی دارد ازنیروی کاربهرهوری میکند و نیروی انسانی را
به کارمیگیرد باید به لحاظ معنوی ،رفاه و سرگرمی به فکرش باشد.
همانطور که در بخش سرگرمی و ورزش به فکر این قشر هستند،
در بخش ادبی و فرهنگی هم به فکر باشند .شرکت گلگهر ،برگزار
کننده جشنواره داستان آهن تالش درستی را انجام میدهد .نویسنده
ایرانی باید حمایت شود تا بتواند برای آن کارگری که کارمیکند تولید
مطلب کند .همانطور که فیلمساز برای خانواده کارگر تولید محتوا
میکند .بهتراست به سمت برگزاری کارگاههای داستاننویسی برویم
و داستاننویس پرورش دهیم .اگر برای چند نویسنده و استعداد
خوبی که درجشنوارهها کشف میشوند هزینه شود امکان دارد با یک

آگهی رای هیات
در اجــرای قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از
تولیــد عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای
ایــن قانــون طبــق بنــد  2مــاده  1ایــن قانــون
 -1مــورد تقاضــای عبدالعظیــم مداحــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه
 13کــد ملــی  3071562659صــادره از ســیرجان ششــدانگ
زمیــن محصــور پــاک  19فرعــی از  278اصلــی واقــع در بلــورد
بخــش  39بــه مســاحت  687/24متــر مربــع رای صــادر کــه
برابــر هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی
قانــون فوقالذکــر رای بــه صــدور ســند صــادر و بدینوســیله بــه
اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار/
الصــاق ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده و عملیــات
ثبتــی معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت
اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت  1مــاه
دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و
گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماینــد.
چنانچــه ظــرف مــدت  20روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد
و یــا معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی
تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد

نویسنده ملی یا درسطح جهان روبهرو شویم .همانطورکه میتوانیم
بازیکن به تیمهای خارجی معرفی کنیم ،میتواند دربخش نویسندگی
هم این اتفاق بیفتد و چه چیزی بهترازادبیات که تاریخ ما با آن نوشته
میشود و جامعهی امروز ما میتواند با آن سرگرم باشد و میتواند
حرکت رو به رشد داشته باشد .هیچ چیز بهتر از یک رمان نمیتواند
به مردم یک جامعه سبک زندگی را یاد بدهد .امیدوارم گلگهربه این
سمتحرکت کند.
 مخاطبانبهجشنوارهداستان آهن اعتماددارند
صدرا پاریزی یکی دیگرازداوران دورنهایی جشنواره به پاسارگاد
گفت :از سال  97تا کنون که  4دوره جشنواره داستان آهن برگزار
شده است ،عدهای ازشرکتکنندگان ثابت هستند و به صورت روتین
درجشنواره آهن شرکت میکنند و این نشان میدهد نویسندههایی
که به صورت ثابت شرکت میکنند سیر صعودی دارند و مرتب
کارشان را اصالح میکنند .جشنواره داستان آهن یک جشنواره معتبر
است .نویسندههای مطرح و صاحب کتاب و آنها که کارگاههای
داستاننویسیبرگزارمیکنندبههرجشنوارهایداستانارسالنمیکنند.
اتفاقی که در جشنواره داستان آهن افتاده این است کسانی که در
جشنوارهشرکتمیکنندقدرهستندوداستانهایخوبیمینویسند.
چون نویسندههای خوب داستان میفرستند ،سطح داستانها
همردیف هم شده است.
پاریزی ادامه داد :ایدهی داستان آهن این است که زندگی مردم
ایران در این داستانها نوشته شود ،دیده شود و تغییر کند .کارفرما
ببیند و بداند که زیردستش چه زندگی را میگذراند و شرایط زندگی را
برایش بهترکند .مثال ایمنی درکاررا برایش درنظربگیرد و به مسایل
روانشناختی خانواده توجه داشته باشد .وی در مورد داستاننویسی
دراین سبک هم توضیحاتی داد :داستان کارگری یک ژانرجدید قابل
توجه برای نویسندهها نبوده است .وقتی که میخواهند برای جایی
بنویسند باید شناخت پیدا کنند پژوهش کنند و ببینند و بشنوند .باید
روی داستان کارگری کار شود و مطالعات نویسندگان بیشتر شود و
مشاهداتشانرابیشترکنند.
پاریزی در خصوص نحوهی گزینش آثار هم گفت :مالک
داستانی است که کامال رونوشتی ازیک زندگی کارگری باشد ،هرکس
داستان خوب نوشت کارش باال میآید حال اگر سه دوره هم برنده
جایزهی آهن بشود مشکلی نیست .پاریزی درمورد مالک داوری در
این جشنواره گفت :درمرحلهیاول هرداستانی را سه داورمیخواند
یعنی داستان با دو رای مثبت باال میرود یا با دو رای منفی حذف
میشود .داستانها غربالگری میشوند .جدول امتیازدهی داریم و
براساسشخصیتپردازی،زبانداستان،لحنومضمونوزاویهیدید
مناسب ،سالمت و کلیت استان و ...امتیاز داده میشود .در بخش
نهایی داوران داستانها را میخوانند و مقایسه میکنند .براساس آرای
مشترک ،رتبهها امتیازبندی میشوند تا رتبههای اول تا سوم مشخص
شود .وی وضعیت داستاننویسی در سیرجان را یک چالش عنوان
کرد و ادامه داد :هدف ما داستان است .جشنواره داستان آهن را به
جشنواره بیستم هم میرسانیم .حدود 94نفردرسیرجان 8سال برای
داستان کارمیکنند .سیرجان شهرداستان است .داستان اززندگی ما
جدا نیست .هرجا کسی سخنی میگوید یا کسی که دارد میشنود
یک داستان است .اگراهل قلم باشیم درهرثانیه مطلب برای نوشتن
هست.

ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد1427 .
م.الــف
تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/11/04
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای جــواد محمودآبــادی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  93ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  1711فرعــی از 2310
اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای جــواد محمودآبــادی
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت
جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی ماده
 120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی
میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت
نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غیــر ایــن
صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهی ســند
مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد 1422 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/11/04 :
محمــد آرمانپــور ،رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان

«آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای باسفهرجان بخش مرکزی سیرجان» (نوبت دوم)
ـر دارد اجــرای آســفالت روســتا را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه
ـفهرجان در نظـ
ـاری باسـ
دهیـ
پیمانــکار واجــد شــرایط دارای رتبهبنــدی از معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی کشــور
واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــهی شــرکتهای دارای صالحیــت دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت
دریافــت اســناد مناقصــه بــه بخشــداری مرکــزی ســیرجان مراجعــه نماینــد.
 دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه میباشد. ســپرده شــرکت در مناقصــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب ذیــل نــزد پسـتبانک بــهنــام دهیــاری مربوطــه و یــا بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر باشــد.
 در صورتــی کــه برنــدگان اول تــا ســوم مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند تضمیــنشــرکت در مناقصــه آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع دهیــاری ضبــط خواهــد شــد.
تلفن42232481 :
عنوان پروژه و محل اجرا
اجرای آسفالت معابر روستا
دریافت اسناد
تحویل پیشنهادات
بازگشایی پیشنهادات
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