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اجيركردن سارق براي انتقام
از ازدواج دوباره پدر!
دوخواهروقتيفهميدندپدرشانپنهانيباخانمپرستاري
ازدواج كرده است ،دو مرد قوي هيكل را براي سرقت از
پدرشان اجير كردند .دو زورگير هم دست و پاي پزشك
ميانسال را در خانهاش بسته و اسناد او را سرقت كردند.

به گزارش جوان ،چندي قبل مردي به دادسراي ويژه سرقت
رفت و از دو مرد بدنساز و قوي هيكل ناشناس و دو دخترش
به اتهام سرقت اسناد چندميليارد تومانياش شكايت كرد.
شاكي در توضيح ماجرا گفت :من پزشك متخصص و جراح
مغز و اعصاب هستم كه چند سال قبل همسرم فوت كرد
و من تنها شدم.
مدتي تنهايي زندگي كردم ،ام��ا زندگي تنها خيلي براي
من سخت بود تا اينكه تصميم گرفتم با يكي از همكاران
پرستارم كه زن ميانسال و تنهايي بود ازدواج كنم.
دخترانم وقتي متوجه ش��دند كه من قص��د ازدواج دارم
مخالفتكردندوهمچنينتهديدكردند،اگرباآنزنازدواج
كنم مرا اذيت ميكنند ،اما من به گفتهها و تهديدهاي آنها
توجهي نكردم و در نهايت با آن پرستار ازدواج كردم.
پس از اين مخالفتها ،آزار و اذيت دو دخترم شروع شد اما
هرگز فكر نميكردم كه آنها دو مر قوي هيكل و بدنساز را
براي سرقت اموال من اجير كنند.
وي ادامه داد :چند روز قبل همسرم شيفت بود و من در خانه
تنها نشستهبودم كه زنگ خانه به صدا درآمد .وقتي آيفون
را برداشتم مردي پشت در خودش را مأمور آب معرفي كرد
و من هم در را به روي او باز كردم كه لحظاتي بعد ناگهان
دو مرد قوي هيكل ناشناس كه مشخص بود بدنساز هستند
وارد خانهام شدند و دست و پاي مرا با طناب بستند.
آنها اموالم ،سند خانه۱۰ميليارديام و ديگر اسناد و امالك و
مدارك پزشكي و سند مطب مرا سرقت و از خانه فرار كردند.
دست و پاي من را با طناب بسته بود تا اينكه همسرم آمد و
دست و پايم را باز كرد.
از صحبتهاي آنها متوجه شدم كه از سوي دودخترم براي
سرقت اموال اجير شدهاند .چون پس از اين متوجه شدم كه
دخترانم نيز فراري شدهاند.
االن از دو مرد ناشناس و دخترانم شكايت دارم .با شكايت
مرد پزشك پرونده به دستور قاضي پرونده براي رسيدگي
و دستگيری دو دختر شاكي و دو مرد اجير شده در اختيار
كارآگاهان پليسآگاهي قرار گرفت.

كشفجسدمردناشناس
در پارك ارم

مأموران پليس تهران جسد مرد ناشناسي را
در كانال فاضالب پاركارم كش�ف كردند كه
مدت زيادي از مرگش گذشته بود .تحقيقات
دربارهاينحادثهازسويتيمجناييادامهدارد.

به گزارش جوان ،ساعت ۱۹شامگاه شنبه چهارم
مهرماه قاضي ساسان غالمي ،بازپرس ويژه قتل
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران
كالنتري شهرزيبا از كشف جسد مرد ناشناسي در
يكي از بوس��تانهاي اطراف آن كالنتري باخبر و
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليسآگاهي
راهي محل شد .تيم جنايي در گوشهاي از پارك
ارم با جسد مردي حدودا ً۴۰ساله روبهرو شدند كه
مشخص بود روزهاي زيادي از مرگش گذشته و
جسدشمتعفنشدهاست.بررسيهايتيمجنايي
نشان داد جسد مرد فوت شده را يكي از كارگران
پارك ارم داخل كانال فاضالب آن پارك پيدا كرده
و به مأموران پليس خبر داده است.
كارگر پارك گفت :در حال تميز كردن پارك بودم
كه چشمم به جسدي داخل كانال آب افتاد وقتي
با آن نزديك شدم متوجه شدم كه جسد متعلق به
مردياستكهفوتكردهاستكهبالفاصلهموضوع
را به پليس و اورژانس خبردادم.
در ادامه مأموران در تحقيقات ميداني دريافتند كه
هيچ كسي از اهالي آن منطقه ،كارگران و كارمندان
پارك ارم مرد فوت شده را نميشناسند.
بدين ترتيب همزمان با ادام��ه تحقيقات درباره
اين حادثه جسد مرد فوت ش��ده براي مشخص
شدن هويت و علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني
منتقلشد.
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قتل چوپان ايراني در تركيه
با شليك گلوله

حسينفصيحي

ستاد مشاهده مواد مخدر!
سالهاي بس��ياري اس��ت كه مبارزه با مواد مخدر جريان دارد و جان
و مالهاي بس��ياري به خاطر آن از دس��ت ميرود با اين حال وضعيت
موجود كه در معرض نگاه همگان قرار دارد يك پيام روش��ن دارد و آن
هم ناكارآمدي تالشهاي به كار رفته براي عدم گرايش مردم به مصرف
افيون است .در همين سالهاي بسياري كه به آن اشاره شد 4هزار نفر
شهيد و 12هزار نفر جانباز شدند .سوداگران بسياري كه آمار آن در دست
متوليانش محفوظ است به دار مجازات آويخته شدند و سوداگران بسياري
هم در حبس به سر ميبرند .در حال حاضر ۴۴درصد از محكومان بهطور
مستقيم و ۲۶درصد به صورت غيرمس��تقيم ،يعني 70درصد زندانيان
مربوط به جرائم مواد مخدر هستند .اين برايند بدين معناست كه ستاد
و پليس مبارزه با موادمخدر بيشتر ش��اهدان وضعيت موجود هستند
و همواره مش��اهدات خود از آنچه افیون برسر جامعه میآورد را تبیین
میکنند و به ارائه آمار بسنده میکنند .در وضعيت موجود عمدهترين
مصرف مخدر آنگونه كه پيشتر هم مرس��وم بوده ،ترياك و مشتقات
آن مثل شيره است و مصرف گل و شيشه در رتبه دوم و سوم قرار دارد.
هروئين در رتبهچهارم مصرف قرار دارد و درباره روند افزايشي مصرف
هروئين در شرايط كرونا نگرانيهاي بسياري مطرح است .نگراني ديگر
مربوط است به چند دارويي شدن مصرفكنندگان يعني مصرف همزمان
متادون و شيش��ه ،متادون و هروئين كه با روند افزايش��ي مواجه است.
سن مصرف مواد مخدر در كشور 24س��ال اعالم شدهاست ،با اين حال
گزارشهايي هم درباره مصرف حشيش و گل در سنين  13تا 15سال
اعالم ميشود .براساس آمارهاي مطرح شده 2/3درصد دانشآموزان،
مصرفكننده مواد مخدر هستند كه بيشتر آنها گرايش به مصرف گل
دارند .مصرف سنگين گل بعد از پنج سال به عوارضي مثل توهم ،اضطراب
و اختالل شخصيت منجر ميشود ،يعني پس از چند سال با نسلي بزهكار
مواجه خواهيم بود كه منجر به باال رفتن تنش در جامعه ميشود .زمان
دسترسي به موادمخدر با خدماتي كه سوداگران مرگ به مشتريانشان
ارائه ميدهند به كمتر از هفتدقيقه با ارائه خدمات در منزل تنزل پيدا
كردهاس��ت .در مورد افزايش گرايش به مصرف مواد هم داليل بسياري
از جمله نداشتن مهارت نهگفتن ،نبود ش��رايط بازتواني براي بازگشت
به جامعه ،عدم اطالع از عوارض مصرف و از دس��ت دادن ش��غل مطرح
ميشود .سيگار و قليان هم دروازه ورود به جهان مصرفكنندگان مواد
مخدر است .همه اين اتفاقها گردش مالي ۱۶۷هزار ميليارد توماني را
براي مافياي موادمخدر به همراه داشته در حالي كه گردش مالي بودجه
كش��ور ۴۰۸هزار ميليارد تومان اعالم ميشود .وضعيت موجود با همه
سازوكارهايي كه براي سامان بخش��يدن به پيامدهاي ناشي از مصرف
موادمخدر انجام ميشود ،همچنان با تيرگي بيشتري همراه است .هر
چند اعالم ش��ده كه 70درصد معتادان متجاهر ساماندهي شدهاند ،اما
چهره شهرها همچنان در جوالن معتادان كريه است .البته از آماري كه
ساماندهي ميشوند عمدهشان به داليلي كه پيوستهاي عمده دارد به
كف خيابان باز ميگردند و مرتكب جرائم ديگر ميشوند و اين چرخه تا
زماني كه در سياست كلي بازنگري نشود ادامه دارد.

پس�ر جوان كه ب�راي چوپاني راهي كش�ور تركيه ش�دهبود
در يك�ي از دامداريه�ا ب�ا ش�ليك گلول�ه ب�ه قتل رس�يد.
خانواده وي ب�ا حضور در دادس�راي امور جناي�ي تهران براي
رس�يدگي به پرونده فرزندش�ان درخواس�ت كم�ك كردند.

به گزارش جوان ،چند روز قبل مردي به دادسراي امور جنايي تهران
آمد و از مردي اهل كشور تركيه به اتهام قتل پسر جوانش شكايت
كرد .شاكي گفت :پسرم در يكي از روس��تاهاي شهر اردهان كشور
تركيه چوپان بود كه اوايل پاييز امس��ال به دست مردي اهل كشور
تركيه با شليك گلوله به قتل رس��يد .وي در توضيح ماجرا گفت :ما
ساكن شهرستان ماكو در استان آذربايجان شرقي هستيم .شغل من
و پسرم چوپاني بود و به همين خاطر براي كار و چوپاني هميشه به
كشور تركيه ميرفتيم و در روستاهاي شهر اردهان چوپاني ميكرديم.
پسرم چندين بار قبل از حادثه به كشور تركيه رفتهبود و در آن منطقه
براي اهالي آن روستاها چوپاني كردهبود .او آخرين بار هشتماه قبل از
حادثه براي چوپاني به كشور تركيه رفت كه تلفني به ما گفت در يكي
از روستاهاي ش��هر اردهان براي يك مرد تركيه كه دامداري بزرگي
دارد چوپاني ميكند .پسرم گفت كه همراه او تعدادي از شهروندان
افغاني و شهروندان تركيه نيز در آن دامداري مشغول به كار هستند .او
با ما تلفني در ارتباط بود و ما هم از احوال او باخبر بوديم تا اينكه اوايل
پاييز سال گذشته مرد افغاني با تلفن من تماس گرفت و خودش را از
همكاران پسرم معرفي كرد و گفت در آن دامداري مشغول به كار است
و گفت :پسرم به دست يكي از كارگران تركيهای آن دامداري به قتل
رسيده است .مرد افغان گفت كه قاتل تركيهای با پسرم درگير شده
است ،اما علت درگيري را نميدانست كه قاتل با اسلحه كلت كمري به
سر پسرم شليك ميكند و او را به قتل ميرساند.
پس از اين حادثه قاتل قصد فرار دارد ،اما اهالي آنجا او را دس��تگير
ميكنند و تحويل اداره پليس ميدهند كه به زندان ميافتد .وقتي
خبر قتل پسرمان به ما رسيد از طريق يكي از بستگانم كه در شهر
ازمير تركيه زندگي ميكند موضوع را پيگيري كردم كه او پس از
چند روز به ما خبر داد خبر قتل پسرمان درس��ت است و قاتل در
زندان تركيه به س��ر ميبرد .پس از اين از طري��ق همان فاميلمان

در شهر ازمير جسد پسرم را از مقامات تركيه تحويل گرفتيم و در
شهرمان ماكو دفن كرديم .ما قصد داشتيم كه به كشور تركيه برويم
و ش��كايتمان را پيگيري كنيم ،اما مشكالت خانوادگي و بيماري
كرونا باعث شد كه نتوانيم به كشور تركيه مسافرت كنيم تا اينكه
پس از گذش��ت حدود يكسال تصميم گرفتيم ش��كايتمان را از
طريق مقامات قضايي كشور خودمان پيگيري كنيم.
وقتي به دادس��راي شهرمان رفتيم متوجه ش��ديم چون پسرمان
در خارج از كش��ور به قتل رسيدهاست ،رسيدگي آن در صالحيت
دادسراي امور جنايي تهران اس��ت و به همين خاطر به دادسراي
امور جنايي تهران آمديم تا از قاتل تركيه شكايت كنيم و از مقامات

عالي رتبه قضايي كشور درخواست كنيم قاتل را براي محاكمه به
ايران منتقل كنند.
با شكايت مرد ايراني از قاتل تركيهاي که فرزندش را به قتل رسانده
بود قاضي مصطف��ي واحدي ،بازپ��رس ويژه قتل دادس��راي امور
جنايي تهران دستور داد از طريق اداره كل حقوقي امور بين المللي
دادگستري با مقامات قضايي و پليس كشور تركيه درباره علت حادثه
مكاتبه شود .همچنين بازپرس جنايي دس��تور داد فيلم باسازي
صحنه قتل ،اعترافات متهم و نتيجه پزشكي قانوني و مدارك موجود
در پرونده براي بررسي به دادسراي امور جنايي تهران ارسال شود.
تحقيقات درباره اين حادثه از طريق پليس اينترپل ادامه دارد.

دانشجوي نخبه شيمي:

محلولي كه ساختم بالي جان دوستم شد

دانشجوي نخبه كه با خوراندن محلول شيميايي يكي از دوستانش
را به كام مرگ كشاندهاس�ت در جلس�ه دادگاه ماجرا را شرح داد.

به گزارش جوان۱۷ ،خردادسال ۹۹مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك
پسر جواني در يك منزل مسكوني در ش��هرك غرب باخبر شدند .وقتي
مأموران به محل حادثه رفتند اولين شواهد نشان ميداد پسر جواني به نام
عادل با خوردن يك محلول شيمیايي مسموم شده و به كام مرگ رفتهاست.
همچنين مشخص شد عادل يكي از نخبههاي دانشگاه شريف و به تازگي
بورسيه دانشگاه بوستون امريكا شده بود.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني ،مأموران پليس در اولين گام از تحقيقات
خود دوست عادل به نام رامتين را كه او هم دانش��جوي نخبه و در دوران
دبيرستان مدالآور المپياد شيمي بود به عنوان شاهد ماجرا مورد تحقيق
قرار دادند .او در توضيح به مأموران گفت« :من و عادل از دوران دبيرستان با
هم دوست بوديم .اين رفاقت ادامه داشت تا به دانشگاه رسيديم و هر دو در
دانشگاه شريف قبول شديم .هر دو عاشق درس و رشته تحصيليمان بوديم
و از نخبههاي دانشگاه بوديم .همه مقاطع تحصيلي را طي كرديم و من در
مقطع دكترا درس ميخواندم و عادل هم به تازگي بورسيه دانشگاه بوستون
امريكا شده بود و به همين خاطر قصد داشت مهاجرت كند».
متهم ادامه داد« :ما اختالفي نداشتيم تا روزي كه به خواستگاري دختري
رفتم و او را عقد كردم .جش��ن عقدمان خودماني و محدود بود به همين
خاطر براي مراس��م عقد دوس��تانم از جمله عادل را دعوت نكردم .همين
باعث دلخوري او ش��د و رابطه بين ما سرد ش��د .اين گذشت كه فهميدم
او بورس��يه گرفته و قصد مهاجرت دارد .همين باعث شد تصميم بگيرم
با او تماس بگيرم و او را ببينم .باالخره رفت و آمدمان ش��روع شد و رابطه
خوبي داش��تيم تا روز حادثه ».وي درباره روز حادثه گفت« :من در دوره
دبيرستان مدال نقره المپياد شيمي را كس��ب كردهبودم به همين خاطر
به تركيب محلولهاي شيمي عالقه خاصي داشتم و مدتي قبل هم يك

محلول شيميايي اعتيادآوري راكه حاوي كلروفرم بود ،تهيه كرده بودم و
خودم هم به آن اعتياد داشتم .اين محلول دست ساز حالتي مانند مستي
ايجاد ميكرد ،اما من ميدانستم اين ماده اعتيادآور است و مصرف زياد آن
ميتواند كشنده باشد».
رامتين درباره مرگ دوستش گفت« :آخرين بار عادل با من تماس گرفت و
گفت قصد دارد براي تفريح و خوشگذراني به خانهمان بيايد تا با هم مشروب
بخوريم .قبول كردم و آن روز عادل به خانهمان آمد .او از من خواست مشروب
سرو كنم .سرم گرم كاري بودم كه ناگهان او محلول شيميايي را كه در ظرف
آبميوه بود سر كشيد و خورد .عادل بعد از خوردن محلول حالش بد شد و

آگهی مزایده عمومی

شهرداری بندرماه شهر به استناد موافقت نامه شماره /1149ش مورخ  95/7/24شورای اسالمی شهر در نظر دارد مغازههای مجتمع
تجاری تفریحی نگین واقع در بندرماه شهر – خیابان طالقانی – روبروی س�ازمان آتش نشانی را به نحو اجاره به متقاضیان واجد
شرایط واگذار نماید.

 -1اسناد مزاید از مورخ  1400/7/6تا پایان وقت اداری مورخ  1400/7/21در امور قراردادهای شهرداری واقع در کوی
شماره مغازه ها
مرحله
نوبت
انقالب – بلوار شهرداری در مقابل پرداخت مبلغ  300.000ریال ( غیر قابل استرداد) به ازای هر ردیف به حساب سیبا
 0105293482000بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکت در مورخ  1400/7/24به امور قراردادها تحویل می گردد.
27
سوم
دوم
بازگشایی پاکت ها مورخ  1400/7/26می باشد.
یکم
و
بیست
دوم
 -2پیشنهاد دهندگان می بایست تضمین 5درصد شرکت در مزایده به ازای هر ردیف را به یکی از دو طریق زیر ارائه
83-45
نمایند:
هفتم
دوم
92
الف – فیش واریز مبلغ به حس�اب س�یبا  0105294167003شهرداری بندرماه ش�هر نزد بانک ملی شعبه شهرداری
دوم
دوم
82 - 80 - 84
بندرماه شهر.
ب -ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندر ماه شهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.
اول
دوم
70 - 5 - 76
 -3شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 -4قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه مردود است.
 -5متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن  061-52339114-16تماس حاصل نمایند.
امور قراردادهای شهرداری بندرماه شهر

روي زمين افتاد .از ترس پتويي آوردم و دورش پيچيدم .لباسم را پوشيدم تا
او را به بيمارستان برسانم ولي جلوي در آپارتمان رسيدم فهميدم او خيلي
حالش خوب نيست .دستش را گرفتم متوجه شدم نفس نميكشد.
بعد از اين توضيحات رامتين به اتهام قتل عمد بازداش��ت شد ،اما در روند
بازجوييها قتل را انكار كرد.
متهم با توجه به شواهد و قرائن موجود راهي زندان شد و پرونده بعد از صدور
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
پس��ر جوان بعد از تعيين شعبه در وقت رس��يدگي مقابل هيئت قضايي
شعبهيازدهم دادگاه كيفري قرار گرفت .ابتداي جلسه اوليايدم درخواست
قصاص كردند.
در ادامه متهم با انكار جرمش در دفاع از خود گفت :از دوران دبيرستان
زياد به آزمايش��گاه ميرفتم و محلولهاي ش��يميايي را با هم تركيب
ميكردم .س��رانجام اين محلول اعتيادآور را به دست آوردم و از همان
موقع به آن معتاد ش��دم .خودم هميش��ه محلول را در خانه درس��ت
ميكردم و آن را ميخوردم .آخرين بار هم آن را با آبميوه تركيب كردم و
در يخچال گذاشتم تا اينكه عادل آن روز آن را سر كشيد و خورد .وقتي
او سر يخچال رفت متوجه نشدم وگرنه اجازه نميدادم محلول را بنوشد.
باور كنيد ،ما با همخصومتي نداشتيم كه بخواهم او را به قتل برسانم و
محلول اعتياد آورم اين طور بالی جان دوستم شود .محلولي كه ساخته
بودم اعتياد آورد بود ،اما كشنده نبود.
او در آخر گفت :سالها من و عادل با هم دوست صميمي بوديم به همين
خاطر از كارهايي كه انجام ميدادم باخبر بود .او ميدانست محلول دستساز
شيميايي درست كردهام و اثري مثل مشروب دارد .آن روز او محلول را بدون
اينكه به من حرفي بزند و سؤالي كند سر كشيد و خورد .قصد كشتن او را
نداشتم و حاال خودم هم از اين اتفاق ناراحتم .در پايان هيئت قضايي جهت
صدور رأي وارد شور شد.

آگهي مناقصه عمومی

( نوبت اول)

نجات كودك  5ساله
از چنگال آدم ربايان

پس�ربچه پنج س�اله كه به مدت پنج روز در دام آدمربايان
گرفتار شدهبود با تالش مأموران پليس فهرج كرمان آزاد شد.

سردار ناظري ،فرمانده انتظامي استان كرمان گفت :پنج روز قبل
مأموران پليس شهرستان فهرج از ربوده شدن پسربچه پنجساله
با خبر ش��ده و در اين باره تحقيق كردند .در بررس��يهاي پليس
مشخص شد كه آدمربايان كودك ربوده شده را به استان سيستان
و بلوچستان منتقل كردهاند كه محل اختفاي كودك شناسايي شد
و با هماهنگي قضايي و كمك سران طوايف و ريش سفيدان منطقه
كودك به آغوش گرم خانوادهاش برگردانده شد.

بازداشت سارقان طاليي در الرستان

سه سارق حرفهاي كه با دس�تبرد به خانهاي در شهرستان
الرستان يككيلو طال سرقت كرده بودند بازداشت شدند.

به گزارش جوان ،سرهنگ داوود امجدي ،فرمانده انتظامي الرستان
توضيح داد :اول شهريورماه مأموران پليس از دستبرد به خانهاي
در يكي از محلههاي ش��هر با خبر ش��ده و در محل حاضر شدند.
بررسيها نشان دادكه سارقان در نبود صاحبخانه به محل دستبرد
زده و يككيلو طال به ارزش يكميليارد و100ميليون تومان سرقت
كردهاند .در شاخه ديگري از بررسيها مأموران پليس موفق شدند،
مخفيگاه متهمان را شناسايي و دو روز قبل آنها را بازداشت كنند.
مأموران در بازرسي از مخفيگاه متهمان طالهاي سرقت شده را
كشف كردند .تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

شناسه آگهی ١١٩٧٧٣۶

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی
از طریق س�امانه تدارکات الکترونیک دولت ( س�تاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .
شماره مناقصه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

موضوع

مبلغ برآورد

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار

۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰131 1

تعریض و آسفالت محور روستایی ساری -گلما -شهرستان ساری

516/656/776/1

826/832/538

 9ماه

 24ماه

۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰132 2

احداث دیوار حائل ،ضامن و زهکش در کیلومتر  1محور رویان -گلندرود

580/783/225/10

179/289/511

 12ماه

 24ماه

۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰133 3

احداث دیوار حائل ،ضامن و زهکش در کیلومتر  15محور رویان -گلندرود

397/563/519/12

170/978/625

 12ماه

 24ماه

۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰134 4

احداث پل امیرده شهرستان بابل

272/778/921/71

914/088/596/3

 12ماه

 24ماه

۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰135 5

احداث پل گردرودبار شهرستان بابل

104/762/194/97

105/738/859/4

 12ماه

 24ماه

۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰136

تکمیل زیرسازی و آسفالت راه روستایی یعقوب محله شهرستان نکا

882/741/146/9

094/337/457

 9ماه

 24ماه

۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰137 7

آسفالت راه روستایی پارچ -متکازین -ولو شهرستان بهشهر(فاز )2

562/053/999/11

678/952/599

 8ماه

 24ماه

۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰138 8

آسفالت راه روستایی کفترکار -سه راه غالمی -پابند شهرستان بهشهر

325/558/339/26

916/977/316/1

 8ماه

 24ماه

6

مدت اجرای کار دوره تضمین

دارا بودن حداقل رتبه  5در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد  :تا ساعت  14 :00مورخ 1400/07/07
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد  :ساعت  14 :00مورخ 1400/07/17
زمان بازگشایی پیشنهادات  :ساعت  8:30صبح مورخ  1400/07/18در دفتر مدیر کل
آدرس  :ساري خيابان انقالب مقابل استانداري-اداره پيمان و رسيدگي تلفن 011- 33326002
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
اين آگهي همزمان در سايت iets.mporg.irنيز درج گرديد.
استان مازندران

