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رئيس محاکم انقالب تهران ازصدورحکم اعدام براي هشت متهم پرونده تروريستي حمله
به مجلس شوراي اسالمي وحرم مطهرامام راحل خبرداد.به گزارش فارس ،حجت االسالم
موسي غضنفرآبادي ازصدورحکم هشت متهم پرونده تروريستي واعضاي گروه داعش خبرداد
وافزود :دادگاه اين افراد را به اتهام معاونت درافساد في االرض مستحق اعدام تشخيص داده
غضنفرآبادي:
است.رئيس کل محاکم انقالب گفت :اين حکم به متهمان يا وکالي قانوني آنها اعالم ميشود
وآنها 20روزازاعالم حکم فرصت اعتراض دارند.غضنفرآبادي گفت :پس ازاعتراض پرونده به
حکم اعدام براي
ديوان عالي کشورخواهد رفت تا درآنجا درخصوص قطعي شدن حکم تصميم گيري شود.وي
هشت متهم داعش 
ي خاطرنشان کرد :رسيدگي به پرونده هجده متهم ديگراين اقدام تروريستي باقي مانده که آن
هم درنوبت رسيدگي است.هشت متهم پرونده تروريستي حمله به مجلس شوراي اسالمي
صادرشد
درمدت هفت جلسه در دادگاه انقالب ودرشعبه 15اين دادگاه به رياست قاضي صلواتي

اجتماعي

» خبر

معاون مرکزتوسعه ،پيشگيري ودرمان اعتياد بهزيستي:

زنگ هشدار سوءمصرف الکل
از ميان روانگردانها به صدا درآمد

معاون مرکزتوسعه ،پيشگيري ودرمان اعتياد بهزيستي گفت :درطرح
شيوع شناسي اعتياد مشخص شد که مصرف الکل درميان مواد روانگردان
بيشترين شيوع مصرف را پيدا کرده ومتاسفانه اغلب معتادان به طورهمزمان
الکل هم مصرف کردهاند.فريد براتي درگفتگوبا فارس ،در رابطه با شيوع مصرف
الکل درکشورگفت :مصرف الکل درجامعه باال رفته البته تاکنون طرحي براي
شناسايي وشي وعشناسي مصرف الکل به تنهايي انجام نشده است .وي ادامه
داد :در طرح شيوعشناسي اعتياد که از 53ميليون نفرافراد بين 15تا 64
سال کشور انجام شده آماري ازمصرف مشروبات الکلي به دست آمده است.
براتي گفت :در اين طرح شيوعشناسي نشان ميدهد مصرف الکل در ميان
مواد روانگردان بيشترين شيوع مصرف حدود  16تا  19درصد را دارد .وي
با تأکيد بر انجام برنامههاي آموزشي وپيشگيرانه براي کاهش مصرف الکل
درجامعه ،گفت :با وزارت کشوربرنامهريزيهايي را انجام داده ايم و به اين
ترتيب کارزار پيشگيري از مصرف الکل را ميخواهيم راهاندازي کنيم.براتي
درمورد اثربخشي چنين طرحهايي گفت :ممکن است اثرگذاري اين طرح را
خيلي سريع نبينيم اما به دنبال تغيير نگرش در جامعه هستيم ولي اقدامي
که با مصرف شيشه انجام گرفت.
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با 19رأي اعضاي شوراي شهر

عضوشوراي عالي انقالب فرهنگي:

سيدمحمد علي افشاني ،شهردارتهران شد

مافي:

مديريت بحران درتهران دوگانه است
نماينده مردم تهران درمجلس شوراي اسالمي با اشاره به اين که مديريت بحران درتهران
برعهده شهردارودرحومه برعهده استانداراست ،افزود :درهنگام وقوع حوادثي همچون
زلزله مديريت دوگانه بحران تهران ميتواند مشکالت بسياري را ايجاد کند.به گزارش
ايسنا ،پروانه مافي درجلسه مشترک شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان تهران وکميته
برنامه ريزي شهرستان تهران گفت :موضوع مديريت واحد شهرتهران ازاهميت بسزايي
برخورداراست که درقانون به شکل صريح مورد تاکيد قرارگرفته ودرآن واگذاري23
وظيفه غيرحاکميتي ازدولت به شهرداريها عنوان شده است .اين موضوع دربرنامههاي
سوم وچهارم وپنجم وششم توسعه کشورنيزعنوان شده است اما متاسفانه تاکنون اين
مهم محقق نشده است.مافي ادامه داد :اگرظرف سالهاي گذشته 23وظيفه عنوان
شده به شهرداريها ومديريت شهري واگذارميشد امروزبا انباشت مشکالت مواجه نبود.
وي به موضوع آسيبهاي اجتماعي به عنوان يکي ازمهمترين مسائل شهري اشاره کرد
وافزود :متاسفانه به دليل نبود مديريت واحد شهري هريک ازدستگاههاي مذکوردرحوزه
آسيبهاي اجتماعي مشکالت را گردن دستگاه ديگرمياندازد لذا درخواست من اين
است که با کاري انقالبي قانون را دراين حوزه اجرايي کنيم .قطعا اگراين قانون اجرا
شود بسياري ازمشکالت ما حل ميشود.

با رأي اکثريت اعضاي شوراي شهرتهران محمدعلي
افشاني ،شهردارپايتخت شد.به گزارش ايسنا ،با 19
رأي اعضاي شوراي شهر ،سيدمحمد علي افشاني،
شهردارتهران شد.محمدعلي افشاني درحالي با رأي
اکثريت آراء روي صندلي بهشت تکيه مي زند که
پيش ازاين دردولت يازدهم استاندارفارس بوده و
هماکنون معاون عمراني وزيرکشور و رئيس سازمان
شهرداريها ودهياريهاي کشوردردولت دوازدهم است.

بدعتها وتجمالت ،سبب هراس از ازدواج شده است

وي همچنين معاون سابق وزيرآموزش وپرورش ورئيس
سازمان نوسازي ،توسعه وتجهيزمدارس کشوربودهاست
و در سابقه افشاني معاونت استانداري استانهاي
کهگيلويه وبويراحمد ،خوزستان وسمنان نيزبه چشم
ميخورد.افشاني برنامه هاي خود را درقالب 14فصل
با شعار «شهرزيست پذير ،شهروند مشارکت پذير»
به شوراي شهرارائه کرد وديروزتوانست با کسب19
رأي ازرقيب خود يعني سميع اهلل حسيني مکارم
ديگرگزينه تصدي شهرداري تهران ،پيشي بگيرد.
آغاز فعاليت رسمي شهردار جديد تهران پس ازابالغ
حکم وزير کشورخواهد بود.دراين ارتباط رئيس شوراي
شهرتهران گفت :پرونده محمدعلي افشاني منتخب
اعضاي شوراي شهربراي شهرداري تهران به وزارت
کشوربراي تأييد صالحيت نهايي ارسال شد.محسن
هاشمي گفت :وزيرکشور 20روزفرصت دارد نسبت
به تأييد صالحيت شهرداراقدام کند.

عضوشوراي عالي انقالب فرهنگي عنوان کرد :تجمالت
وبدعتهايي که اين روزها ايجاد شدهاند سبب
ازدواج هراسي درميان جوانان وخانوادهها شده است.
به گزارش ايسنا ،دکتر محمد بنائيان سفيد ،عنوان
کرد :بدعتهايي درازدواج ايجاد شده است که تبعات
منفي به دنبال دارد .تجمالت ازدواج درمرحله نخست
هزينه ها وديون زيادي براي افراد بوجود ميآورد که
براي ديگران بدآموزي دارد؛ ازطرفي رفتارها وتوقعاتي
را پس از ازدواج ايجاد ونوعي ازدواج هراسي را دربين
خانوادهها ايجاد ميکند.وي خاطرنشان کرد :بايد شيوه
وسبک زندگي ونحوه تعامل با خانواده را از دوره
پيش دبستاني مطرح و آموزش سبک ازدواج آسان را
ازدوره راهنمايي آغازکنيم.بنائيان سفيد به هم افزايي
عوامل سهيم ومشترک دربحث جوانان براي تسهيل
ازدواج تاکيد کرد وگفت :اين هم افزايي زماني ايجاد
ميشود که اوال يک آيين نامه واساس نامه شفاف

محسن هاشمي رفسنجاني:

برگزاري نمايشگاه خودرو در تهران لغو شد

ودقيق داشته باشيم ودوم اينکه تفکرسيستمي وجود
داشته باشد تا هربخشي وظايف خود را به نحو مطلوب
انجام دهد.بنائيان سفيد به موضوع فرهنگ سازي پيش
از ازدواج پرداخت واظهارکرد  :درمدارس و وزارت
آموزش وپرورش مشاوران حضوردارند ،همچنين بايد
مشاوره را به کانونهاي ازدواج وطالق بکشانيم .يعني
آنجايي که ازدواج صورت مي گيرد بايد ازقبل مشاورهاي
با مباني فکري خودمان وجود داشته باشد.

رئيس شوراي شهرتهران ازلغوبرگزاري نمايشگاه خودرودرپايتخت خبرداد.به
گزارش ايسنا ،محسن هاشمي پس ازگاليه برخي ازاعضاي شوراي شهرمبني
بربرگزاري نمايشگاههاي پرمخاطب درشهرتهران گفت :روزگذشته اسفندي
رئيس شرکت بينالمللي نمايشگاهها با بنده تماس گرفتند وازکنسل شدن
برگزاري نمايشگاه خودرو درنمايشگاه بينالمللي خبر دادند.
اسفندي عنوان کرد که اين نمايشگاه برگزارنميشود اما قرارهم نبود که اين
نمايشگاه خودرو بينالمللي باشد بلکه تنها درسطح کشورگروههاي خودروسازبه
ارائه دستاوردهاي خود ميپرداختند اما علي رغم اينها ما نيزازعدم برگزاري
اين نمايشگاه پرمخاطب درتهران تشکرميکنيم.

محسني اژهاي:

فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست:

رئيس سازمان تامين اجتماعي خبرداد:

جاسوسي دري اصفهاني ،محرز و حکم آن صادر شده است

تنها  ۱۷تن از ۱۲۰شهيد محيطبان
شهيد محسوب شدهاند

معاون اول قوه قضائيه گفت :دادگاه ،دري اصفهاني را محکوم کرده
و تجديد نظرهم حکم را تاييد کرده و اين پرونده هم با حضور وکيل
رسيدگي شده وبنابراين ايشان ازنظردادگاه جرمش ثابت وحکمش
قطعي است.به گزارش فارس ،حجتاالسالم محسني اژهاي درجمع
خبرنگاران درخصوص صدور حکم 8تروريست داعشي گفت :حکم
اين 8نفرصادرشد اما هنوزقطعي نشده است .اين حکم دردادگاه
بدوي صادرشده وممکن است به آن اعتراض کنند .وي درخصوص
زمان برگزاري دادگاه متهمان آشوب خيابان پاسداران هم گفت:
هنوز تعيين وقت نشده اما تعداد متهمان زياد است.محسني اژهاي
در خصوص اظهارنظر يکي ازنمايندگان مجلس مبني بر اينکه
وزيراطالعات ونمايندگانشان عنوان کردند که ادعاي جاسوسي
دري اصفهاني کذب است و وي ازنظرما جاسوس نيست وقوه قضائيه
هم تحت فشارهاي خارجي مجبورشده حکم حداقلي  ٥سال حبس
بدهد ،گفت :من ازنقل قول ها اطالعي ندارم اگرچنانچه منظوراين
است که اتهام اين فرد جاسوسي نيست حتما غلط است ،اگر هم
فردي که اتهام جاسوس بر او هست وزارت اطالعات بگويد هست
يا نيست غلط است.معاون اول قوه قضائيه گفت :وزارت اطالعات
مي تواند بگويد بر اساس اسناد و مدارک از نظر من فالني متهم
به جاسوسي است يا نيست اما وزارت نمي تواند بگويد از نظر من

فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست درديداربا دادستان استان همدان
گفت :تاکنون 120تن از کارکنان يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست
در درگيري با شکارچيان کشته شدند که تنها 17تن ازعوامل يگان حفاظت
جزءشهدا محسوب شدند.به گزارش فارس ،سرهنگ جمشيد محبت خاني افزود:
قانون بهکارگيري سالح درکشورشفاف نيست ،بنابراين محيطبانان برخي مواقع
دردرگيري با شکارچيان براي استفاده ازسالح ترديد دارند.محبت خاني ادامه داد:
بايد مشخص شود که محيطبانان درچه مواقعي مجازبه استفاده از سالح هستند
تا درصورت بهرهگيري ازآن براي دفع خطربا مشکالت قضائي مواجه نشوند.وي
اظهارکرد :اين موضوع درکميسيون قضائي وحقوقي مجلس شوراي اسالمي مطرح
و مقررشد که کارگروهي به اين وضعيت رسيدگي و نتيجه را تا سه هفته آينده
به کميسيون منعکس کند.محبت خاني افزود :اين موضوع نيزدرکنارشفافسازي
قانون بهکارگيري سالح در اليحه حمايت از محيطبانان و جنگلبانان ديدهشده که
اميد ميرود با تصويب آن در مجلس شوراي اسالمي ،اين فرآيند تسهيل شود.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست گفت :به ازاي هريک هزارهکتاربايد يک
محيطبان پيشبيني شود که اين عدد درايران 12هزارهکتاراست.محبت خاني افزود:
هشت هزار و 500محيطبان براي حراست ازمحيط زيست کشورنياز است اما هماينک
سه هزارو 400محيطبان در اين مجموعه فعاليت دارند.وي اظهارکرد :حقوق نسل
آينده با فعاليت محيطبانان گرهخورده است اما اين قشربا کمترين دريافتيها ،جان
خود را درراه حفظ محيط زيست فدا ميکنند.

جاسوس است .چون زماني مي تواند اين را بگويد که ثابت شده باشد.
وي افزود :درمورد دري اصفهاني ،دادگاه اين فرد را محکوم کرده
وتجديد نظرهم حکم را تاييد کرده و با حضور وکيل هم رسيدگي
شده و بنابراين ايشان از نظر دادگاه جرمش ثابت و حکمش قطعي
است.اژهاي گفت :مرجع اصلي در اين خصوص قوه قضائيه است
و اينکه مي گويند حکم حداقلي بوده است بيخود مي گويند.وي
ادامه داد :احکامي که صادر ميشود در خصوص اين اتهام بين
 ٥تا  ١٠سال است و قاضي بر اساس تشخيصي که مي دهد حکم
مي کند و حداقلي نيست.معاون اول قوه قضائيه گفت :االن ايشان
به عنوان جاسوس در زندان است و نمي دانم که درخواست اعاده
دادرسي داده است يا نه البته اگردرخواست دهد بررسي مي شود.
وي درباره درخواست اعاده دادرسي مرتضوي گفت :هرکسي که
درخواست اعاده دادرسي کند ،ثبت ميشود واين به معناي پذيرفته
شدن نيست .پس ازثبت ،بررسي ميشود تا ببينند پذيرفته ميشود
يا خير .اگراعاده دادرسي براساس چند بندي که در قانون پيشبيني
شده ،باشد پذيرفته ميشود ودرغيراين صورت رد ميشود.معاون
اول قوهقضائيه درباره اظهارات دادستان کل کشوردرزمان استعفاي
نجفي شهردارسابق تهران واينکه اعضاي شوراي شهراين اظهارات
را مداخله درامورشوراي شهردانستند گفت :آقاي منتظري تا جايي
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تاريخ انتشار97/2/24 :
خ ش97/2/24 :
شناسه آگهي 175129

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه

رئيس سازمان تامين اجتماعي گفت :درحال حاضردرتمامي مراکزملکي تامين
اجتماعي به شکل الکترونيک خدمات درماني ارائه شده ودفترچههاي کاغذي
ازاين فرآيند حذف شده است.به گزارش ايسنا ،نوربخش اظهارکرد :ما ازسال
گذشته اقدام به حذف دفترچههاي کاغذي کرديم و در تمام کشور بيمهشدگان
تنها با شماره ملي ميتوانند خدمات دريافت کنند به طوري که هم در بخش
ويزيت و هم نسخهپيچي تمام مراحل به شکل الکترونيکي انجام شده و در
داروخانهها نيز بدون معطلي به بيمهشدگان داروها عرضه ميشود.وي با بيان
اينکه سال گذشته  65ميليون نسخه الکترونيکي درمراکزملکي تامين اجتماعي
به ثبت رسيد ،خاطرنشان کرد :ما درپنج استان کشور طرح حذف دفترچه را
درمراکزطرف قرارداد تامين اجتماعي در حال اجرا داريم و اميدواريم به سرعت
اين فرآيند درسراسرکشورفراگيرشود.رئيس سازمان تامين اجتماعي گفت :با
هماهنگي وزارت بهداشت ما آمادگي داريم ظرف سه ماه آينده در کل کشور
کل فرآيند خدماترساني را در مراکز طرف قرارداد به شکل الکترونيکي کنيم تا
بيمهشدگان بدون دفترچه کاغذي بتوانند خدمات خود را دريافت کنند.نوربخش
به بدهي تامين اجتماعي در قبال خدمات ارائه شده در مراکز طرف قرارداد و
بخش خصوصي اشاره و تصريح کرد :طي روزهاي آينده با تخصيص اعتبار بخش
عمدهاي از اين بدهيها را به مراکز طرف قرارداد پرداخت خواهيم کرد و در اين
زمينه استانهاي محروم کشور مورد توجه قرار گرفتند تا به سرعت زمينه ارائه
خدمات مطلوبتربه بيمهشدگان در اين استانها فراهم آيد.

احضار متهم

در پرونده كالسه  970115شعبه  101دادگاه كيفري دو شهرستان
مريوان آقاي حامد زندي به اتهام سرقت يك دستگاه پژو پارس
به شماره انتظامي ايران  566-61ص  81تحت تعقيب مي باشد
با توجه به اينكه متهم در حال حاضر مجهول المكان مي باشد
لذا بدينوسيله در اجراي ماده  344قانون آيين دادرسي كيفري
بنامبرده ابالغ مي گردد در روز چهارشنبه مورخه 97/3/30
ساعت  13ظهر جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين شعبه حاضر
شود در صورت عدم حضور طبق قانون رسيدگي و راي مقتضي
صادر خواهد شد.

در پرونده كالسه  960391شعبه  101دادگاه كيفري دو شهرستان
مريوان خانم هايده بهرامي فرزند محمود به اتهام  -1تحصيل
مال از طريق نامشروع به مبلغ هشتصد و پنجاه هزار تومان
 -2جعل رايانه اي تحت تعقيب مي باشد باتوجه به اينكه متهم
در حال حاضر مجهول المكان مي باشد لذا بدينوسيله در اجراي
ماده  344قانون آيين دادرسي كيفري بنامبرده ابالغ مي گردد
در روز دوشنبه مورخه  97/4/25ساعت  11صبح جهت دفاع از
اتهام منتسبه در اين شعبه حاضر شود در صورت عدم حضور
طبق قانون رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد شد.

دادرس شعبه  101دادگاه كيفري دو شهرستان مريوان – غالمي

دادرس شعبه  101دادگاه كيفري دو شهرستان مريوان – غالمي
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موضوع مناقصه :خريد شيرفلكه و اتصاالت فوالدي ،چدني و كمربند پلياتيلن
و لوله پلياتيلن سايز  1/2و  50ميليمتر و...

حذف دفترچههاي کاغذي از مراکز درماني
و داروخانههاي تامين اجتماعي

که به ياد دارم گفته بود ،شهردارخودش گفته نميتوانم ادامه بدهم
واگراحياناً شهردار بعدي منصوب نشود ومشکالت شهرروي زمين
بماند ،فردا آيا شوراي شهردرمقابل تاخيروپذيرش استعفا و مشکالت
به وجود آمده مسئول است يا خيروآيا مدعيالعموم ميتواند ورود
کند يا خير؟ اگربه اين جهتي که من شنيدم باشد ،دخالت نيست
و درواقع يک واقعيتي بيان شده است.محسني اژهاي درباره تالطم
ي برخي افراد و متهمان گفت :منشأ که
بازار ارز به رغم دستگير 
قطعاً داللها نيستند .در مسئله ارز حتما يک بخشي ممکن است
با کمک قوهقضائيه حل شود اما يقيناً مسئله ارز با بگير و ببند تمام
نميشود و در اين شکي نيست و خود دولت و بانک مرکزي هم
ميدانند و نبايد توقع داشته باشيم ،صرفا با اقدامات قضائي مسئله
ارز حل شود.وي افزود :يک بخشي دستگيريهاست و قطعا تاثير
دارد و افرادي که بر خالف سياست هاي اعالمي و مقررات دولتي
عمل کنند ،طبيعي است با برخوردهاي قوهقضائيه مواجه ميشوند
و يقيناً اين اقدامات بي تاثير نبوده است.معاون اول قوه قضائيه درباره
آخرين وضعيت بقايي نيز اظهار کرد :ايشان در حال تحمل کيفر است
و اگر هر وقت نياز به اقدامات درماني داشته باشد ،تا جايي که امکان
دارد در داخل زندان انجام ميشود و در غير آن در خارج از زندان
صورت ميگيرد اما االن آخرين وضعيت را خبر ندارم.

احضار متهم

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي
شركت آب و فاضالب
استان كرمانشاه

ازخود دربرابراتهامات وارده دفاع کردند .رئيس محاکم انقالب تهران همچنين ازآغازمحاکمه
اعضاي فرقه دراويش گنابادي درشعبه  ۱۵و ۲۶دادگاه انقالب خبرداد .غضنفرآبادي با اشاره به
آغازمحاکمه دراويش گنابادي درشعبه ۱۵و ۲۶دادگاه انقالب گفت :اتهامات اين افراد امنيتي
است.وي گفت :پرونده بيش از 70نفرازاعضاي فرقه دراويش گنابادي به دادگاه انقالب آمده
وتعيين شعبه شده است.غضنفرآبادي ادامه داد :براي رسيدگي به اين پروندهها فعال دوشعبه
 15و 26دادگاه انقالب تعيين شده اند وپروندهها به اين شعب ارجاع شده است.رئيس کل
محاکم انقالب تهران تصريح کرد :درآينده شايد تعداد شعب رسيدگي کننده به اين پروندهها
افزايش يابد اما فعال همين دوشعبه اختصاص يافته است.غضنفرآبادي درخصوص اتهامات
اين افراد گفت :اتهامات استخراج شده ازمتن پروندهها وقيد شده درکيفرخواستها ازسوي
دادستاني تهران مسائل امنيتي تشخيص داده شده است.

خبر »
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آگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي و دو مرحله اي
نوبت اول

شماره مناقصه/97-1س

وزارت راه و شهرسازي
اداره كل راه و ترابري استان سمنان

اداره كل راه و ترابري استان سمنان در نظر دارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصالح
واگذار نمايد  .متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
نوع مناقصه

برآورد اوليه عمليات (ريال)

ميلغ تضمين(ريال)

مدت اجراي
كار

دوره
تضمين

رتبه مورد نياز

32053180585

1602659029

14

24

 5راه و ترابري

5395085337

18

60

 4راه و ترابري

12

24

 5راه و ترابري

24

 5راه و ترابري

60

 5راه و ترابري

رديف

موضوع مناقصه

1

تکميل پل کالشور در محورميامي – ري آباد – جاجرم

دومرحله اي

2

احداث تقاطع غيرهمسطح سه راهي مجن و پلهاي مربوط و ميدان
حسيني – سه راهي مجن

دومرحله اي

203754266837

3

عمليات تکميلي محور روستاي ارميان شامل تکميل عمليات خاکي
– احداث ابنيه فني و اجراي اليه ساب گريد به طول  8کيلومتر و
عرض روي ساب گريد 7.3

دو مرحله اي

19495254687

974762735

4

عمليات بهسازي و روکش آسفالت محور احمدآباد – رضا آباد
بطول  22کيلومتر و عرض  5.5متر

دو مرحله اي

11084571143

554228558

2

5

احداث محور روستاي شلي به هيکو

يک مرحله اي

4845405066

242270253

6

6

عمليات رفع نقطه پرحادثه در محور جودانه – قدس بطول 520
متر و اجراي يک دستگاه پل دالي همسطح  3*5متر بصورت بيه

يک مرحله اي

3654263902

182713195

6

24

 5راه و ترابري

7

احداث محور کالته رودبار – نمکه  -پايه

يک مرحله اي

7397813092

369890654

6

60

 5راه و ترابري

8

عمليات احداث پل دهانه  20متري عرشه محور چاشم – خطيرکوه

يک مرحله اي

9141098015

457054900

8

60

 5راه و ترابري

شرايط مناقصه:
-1پيشنهاد دهندگان ملزم به ارسال ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريز وجه جهت تضمين شركت در مناقصه
مي باشند.
-2محل تامين اعتبار:اعتبارات عمراني
 -3مهلت دريافت(فروش)اسناد:از مورخ  97/02/26لغايت97/03/02
-4مهلت تسليم اسناد:پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/03/22
-5زمان بازگشايي پاكات فني و رزومه کاري روز چهارشنبه مورخ 97/03/23
 -6زمان و محل بازگشايي پاکات مالي يک روز بعد از بند  5درتاريخ  97/03/24روزپنجشنبه دفتر مديرکل راه و ترابري استان
سمنان مي باشد.
*باتوجه به اينکه رديف شماره 5الي 8جدول يک مرحله اي ميباشدتاريخ بازگشايي پاکات مناقصه روز چهارشنبه مورخ 97/03/23
مي باشد
-7محل دريافت اسناد مناقصه  :سايت سامانه تدارکات الکترونيک دولت به آدرس www.setadiran.ir
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/25 :
خ ش97/2/24 :
شناسه آگهي 175267

روابط عمومي
اداره كل راه وترابري استان سمنان(شاهرود)

