اخبار

علی محمد مودب:

شنبه  26بهمن  20 1398جمادیالثانی1441
 15فوریه 2020شماره 2931

فرهنگ و هنر

6

www.asre-iranian.ir

تلویزیون
«انتخابات» جدول پخش شبکه یک را
تغییر داد

ب��ا تغییر جدول پخش ش��بکه ی��ک در ایام
منتهی به انتخابات ،جدول پخش سریالهای
این ش��بکه در اس��فندماه نیز تغیی��ر کرد .به
گزارش خبرگزاری فارس ،غالمرضا الماسی
_ مدیر گروه فیلم و سریال شبکه_ با اعالم
این خبر گفت :با توجه به مأموریت و هویت
ملی شبکه یک سیما ،باکس ساعت  ۲۲این
شبکه از ش��نبه ( ۲۶بهمنماه) تا سوم اسفند
به برنامه انتخاباتی «خیابان ایران» اختصاص
یافته اس��ت؛ بنابراین س��ریال «پ��رگار» در
فرص��ت مناس��ب دیگری پخش میش��ود.
الماسی افزود :پس از انتخابات تا نوروز عم ً
ال
 ۲۰روز بیش��تر نمیماند در حالی که سریال
پرگار  ۳۰قسمت است .به همین علت فصل
دوم س��ریال «سرگذشت» در  ۲۰قسمت در
این ایام پخش میشود و سریال  ۳۰قسمتی
«پرگار» به تابستان منتقل میشود.
رمان جدید یامینپور چاپ دومی شد

رمان «ارتداد» نوش��ته وحی��د یامینپور که
هفته گذشته رونمایی شد ،به چاپ دوم رسید.
به گزارش مه��ر ،رمان «ارتداد» بهعنوان اثر
داس��تانی جدید وحید یامینپور که بهتازگی
انتش��ارات س��وره مهر منتشر ش��ده و هفته
گذشته رونمایی ش��د ،بهتازگی به چاپ دوم
رسیده است .زمینه داستان اینرمان ،انقالب
اس��ت و قصه یک خانواده را در بستر حوادث
نزدی��ک به پیروزی انقالب اس�لامی روایت
میکند .در بخشی از اینکتاب میخوانیم :تو
اگر بودی ،مرا وادار میکردی برای شادی در
لحظهای که س��الها انتظارش را کشیدهایم،
فک��ری کن��م .اگر ت��و ب��ودی ،آرزو را روی
شانههایم مینشاندی و دستم را میگرفتی تا
قبل از همه ،جلوتر از همه ،شادتر از همه ،در
خیابانها راه بیفتیم و شعار بدهیم .تو شعارهای
جدید میساختی و از من میخواستی تا آنها
را بلند فریاد بزنم .تو دس��تهای آرزو را بلند
میکردی و به او یاد میدادی که ش��عارها را
تکرار کند .بعد ،حسابی که خسته میشدیم،
میرفتیم کنار خیابان مینشس��تیم و مردم را
تماش��ا میکردیم که پا بر زمین میکوبند و
البهالی ش��عارهای محکم و طوفانیش��ان،
گاهی ش��عارهای خندهدار هم س��رمیدهند.
اینرمان در چاپ اول و دوم با شمارگان هزار
و  ۲۵۰نسخه منتشر شده است.

گام اول شاعر شدن ،سکوت و شنیدن صداهای خود است

علی محمد م��ودب با بی��ان اینکه اولین
مخاطب ش��عر خود ش��اعر اس��ت ،بیان
داشت :قدم اول برای شاعر شدن ،سکوت
و ش��نیدن صداهای خود است .به گزارش
مهر ،عل��ی محمد مؤدب مدیر مؤسس��ه
شهرستان ادب در حاشیه برگزاری دومین
روز اردوی شاعران جوان انقالب اسالمی
عنوان داش��ت :وقتی میخواهیم کار ادبی
را جدیت��ر بگیریم ،بع��د از مباحثی مانند

قافی��ه ،وزن ،ردیف و دیگر مس��ائل فنی
شعر ،پرسشهای تازهای برای شاعر ایجاد
میشود؛ اصو ًال اینکه ما کجا قرار داریم؟
پیشروی ماست؟ شاعر با چه
و چه افقی ِ
کسی حرف میزند؟ در لحظهای که بدانیم
که در کجای زمان و مکان ایس��تادهایم،
میتوانیم متوجه شویم که چه باید بگوییم.
وی با بیان اینکه اولین مخاطب شعر خود
شاعر است ،عنوان کرد :آنچه مسلم است

و یقین داریم ،حرف زدن ش��اعر اس��ت و
هر حرفی مخاطبی دارد .شناخت مخاطب
کلیدیترین جایی اس��ت که امکان تأثیر
به حرف میدهد .ش��عر یک گفتگو است
و گفتگو جز با شناخت ممکن نیست؛ حتی
وقتی با خود حرف میزنیم .مؤدب اضافه
کرد :قدم اول برای شاعر شدن ،سکوت و
شنیدن صداهای خود است .سکوت شرط
تأثیر سخن اس��ت؛ خود اصیل در سکوت

شناخته میشود .حرف زدن به معنای شعر
گفتن آس��ان اس��ت ،ولی برخی حرفها
خودشان حجاب شاعر هستند ،وهم است
و نمیگذارد ش��اعر پیش برود و رشد کند.
بین وهم و فهم یک حرف فاصله اس��ت.
ش��روع ش��اعری با س��خن گفتن نیست
باسکوت اس��ت .در ادامۀ نشستهای روز
دوم از ای��ن گردهمآیی ،میالد عرفانپور،
مدیر دفتر شعر مؤسس��ه شهرستان ادب،

ویروس کرونا جشنواره فیلم هنگ
کنگ را به تعویق انداخت

دربارۀ مقدمات ش��اعری گفت :شعر مانند
یک موجود زنده اس��ت .این موجود زنده
روح و کالبدی دارد .مهمترین ویژگی یک
موج��ود تأثیرگذاری اوس��ت و روحی که
موجب حیات او میگردد،

رئیس حوزه هنری مطرح کرد

ماجرای کتابخوانی سردار سلیمانی و دیدارهایش با نویسندگان
رئیس حوزه هنری در برنامه تلویزیونی ملک س��لیمانی
به بیان خاطراتی درباره سردار شهید حاجقاسم سلیمانی
پرداخ��ت و از کتابخوانیه��ا و جلس��ات خصوصی او با
نویس��ندگان گفت .به گزارش مهر ،س��ومین قسمت از
برنامه تلویزیونی «ملک س��لیمان» با محوریت بررسی
ابعاد ناگفته ش��خصیتی س��ردار شهید قاس��م سلیمانی
پنجشنبهش��ب  ۲۴بهمن از آنتن ش��بکه یک س��یمای
جمهوری اسالمی ایران پخش شد .مهمان این قسمت از
برنامه مذکور ،محسن مومنیشریف ،رئیس حوزه هنری
س��ازمان تبلیغات اس�لامی بود .او که کتابی را پیرامون
ش��هید احمد سلیمانی با نام «ریش��ه در آسمان» نوشته،
خاطرات ناگفته زیادی را در این برنامه از سردار سلیمانی
مطرح کرد .مومنیشریف در ابتدای صحبت خود ضمن
اش��اره به کتابی درباره حاج قاس��م س��لیمانی که توسط
خودش نوشته شده اس��ت گفت :زمستان  ۱۳۷۵بود که
آقای س��رهنگی مدیر دفتر ادبی��ات و هنر مقاومت حوزه
هنری تماس��ی با من گرفتن��د و گفتند که فردا از کرمان
مهمانانی میآیند و میخواهند راجع به کنگره س��رداران
خود با ما مشورت کنند .آن روز  ۳نفر پیش ما آمدند؛ یکی
س��ردار قاسم سلیمانی بود که تا آن روز من نه نامشان را
شنیده بودم و نه دیده بودمشان .نفر دوم آقای جعفری بود
که مدیر کل ارشاد استان کرمان بود و دیگری سرهنگ
گلس��رخی از همکاران ایش��ان .در آن جلس��ه س��ردار
س��لیمانی گفتند که «میخواهیم کنگره سرداران لشگر
ثاراهلل و شهدای کرمان و سیستان و بلوچستان را برگزار
کنیم .خدمت رهبر معظم انقالب رفتیم ،برنامههایمان را
گفتیم و گفتیم که میخواهیم راجع به فرماندهان شهید
کتاب دربیاوریم ».دقت کنید که در این زمان حاج قاسم
فرمانده لشگر  ۴۱ثاراهلل هستند.
ماجرای کشف سردار دلها توسط شهید باقری


وی به رابطه شهید حسن باقری و سردار سلیمانی اشاره
کرد و گفت :مقام معظم رهبری در همان جلس��ه ،حوزه
هن��ری و دفتر ادبی��ات و هنر مقاوم��ت را معرفی کرده
بودند و بر همین اس��اس این  ۳نفر پی��ش ما آمدند .ما
نیز ب��ا آغوش باز پذیرفتیم و خیلی زود کار انجام ش��د.
در این زمان تبادل اطالعاتی بین آقای سیلمانی و آقای
سرهنگی درباره شهید حسن باقری انجام شد که دوست
مش��ترک هر دو نفر بود .همانطور که میدانید حس��ن

مهم��ان این خان��واده بودم .جالب اس��ت بدانید که خود
س��ردار س��لیمانی به من گفت و اعالم نیز کرده بود که
معلم من ش��هید احمد بود .نام کتابی که درباره ایش��ان
نوشتم «ریشه در آسمان» بود و توفیقی از آن سفر برای
من شد.
شهید سلیمانی از  ۱۳سالگی کار میکرد


باقری قبل از اینکه به ش��هادت برسند روزنامهنگار بوده
اس��ت و در روزنامه جمهوری اسالمی با آقای سرهنگی
همکار بوده است .در همانجا فهمیدم که سردار سلیمانی
به ش��دت تحت تاثیر شهید باقری اس��ت و شاید بتوان
گفت که یکی از معلمان ایشان همین شهید بزرگوار بوده
است .البته باید بگویم کسی که سردار سلیمانی را کشف
کرد نیز حس��ن باقری بوده است .در زمان جنگ شهید
حس��ن باقری فرمانده قرارگاه و اطالعات عملیات سپاه
بوده است و در جریان یکی از عملیاتها سردار سلیمانی
را میبیند و به نوعی از ایش��ان خوشش میآید .به نظرم
شهید باقری یکی از کسانی است که هنوز شناخته نشده
اس��ت و ش��اید بتوان گفت که خود او یک حاج قاس��م
دیگری است .ایش��ان تاثیر بهسزایی در سرنوشت دفاع
مقدس داش��ته اس��ت و ما را از حال��ت انفعالی به حالت
فع��ال و هجومی تبدیل میکند .رئی��س حوزه هنری با
اش��اره به وقایع روزه��ای ابتدایی جنگ به حمایت ویژه
حس��ن باقری از شهید س��لیمانی ،گفت :در مورد اینکه
گفتم س��ردار سلیمانی را شهید حسن باقری کشف کرد
باید به نکتهای اش��اره کنم و آن هم این اس��ت که اگر
شهید باقری نبود شاید بعد از عملیات فتحالمبین سردار
سلیمانی را عوض میکردند اما با آینده درخشانی که در
ایش��ان میدید از او حمایت کرد؛ ماج��را از این قرار بود
که قرارگاه قدس چندین لش��گر داشت و بعضی از آنان

اداره ثبت نام و امالک حوزه ثبت ملک بندر گناوه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رأی
ش��ماره  139860324001002773مورخ  98/10/28هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در احد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالجلیل شهابی فرزند ناصر به شماره
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از پالک  917واقع در امامزاده گناوه خریداری از اقای حسین صادق زاده و شرکا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قضایی نمیباشد.م/الف 359
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w w w. a s r e - i r a n i a n . i r
آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

در این عملیات موفق نبودند .آنان در ابتدا بس��یار خوب
عمل کردند اما در پاتکهای عراق کم آوردند .آن موقع
تیپ حاج قاس��م از آن جملهای بود که به نظر میرسید
موفق نبوده اس��ت .البته این در مراحل اولیه بوده است
و در مراح��ل بعدی این چنین نبوده اس��ت .برای مثال
اگر ناگفتههای جنگ و خاطرات ش��هید صیاد ش��یرازی
را بخوانی��د میبینید که اتفاقاتی رخ میدهد که لزوم ًا به
فرمانده برنمیگردد و به طرف مقابل برمیگردد .نتیجه
این حمایت در عملیات والفجر  ۸و در آزادسازی فاو دیده
ش��د که لش��گر  ۴۱ثاراهلل با فرماندهی حاج قاسم بسیار
خوب درخش��ید و از آنجا بود که نگاهها به ایشان عوض
ش��د و پس از آن در عملیات کربالی  ۵یکی از عوامل
موفقیت ایران همین بزرگوار بوده است .مومنیشریف در
ادامه گفت :به ماجرای اصلی برگردیم؛ این گروه  ۳نفره
پیش ما آمدند تا س��فارش کاری بدهند ،ما هم پذیرفتیم
و آن کار انجام ش��د .بنده در آن زمان این خوشبختی را
داشتم که راجع به ش��هید احمد سلیمانی بنویسم که از
بس��تگان ایشان و عموزاده ایش��ان بود .سردار سلیمانی
و شهید احمد سلیمانی با هم بزرگ شده بودند تا زمانی
که حاج احمد به شهادت میرسد .نوشتن کتابی راجع به
این ش��هید توفیقی برای من بود که با خانواده پرافتخار
سیلمانی آشنا ش��وم .برهمین اساس به روستای ایشان
رفت��م و در آنجا پدر حاج قاس��م را دی��دم و چند روزی

وی در ادامه گفت :اینجا میخواهم کمی راجع به گذشته
حاج قاس��م حرف بزنم چرا که متاس��فانه میبینم گاهی
اطالعات غلط داده میشود .روستای حاج قاسم سلیمانی تا
کالس پنجم ابتدایی کالس داشته است و برای گذراندن
دوره راهنمایی به شهرستان رابر میروند .این منطقه -۱۷
 ۱۸کیلومتر با روستای آنان فاصله داشته است .در همان
زمان شهید قاسم سلیمانی و شهید احمد سلیمانی مجبور
میشوند که برای کارکردن به استان کرمان بروند؛ ماجرا
از این قرار است که پدرانشان بدهکار به بانک کشاورزی
هستند .عجیب است که این دو نوجوان  ۱۳-۱۲ساله به
کرمان میروند و همقسم میشوند که آن قدر کار کنند تا
بدهی پدرانشان را بپردازند ۸ .ماه در کرمان کار میکنند
و با حقوق روزانه  ۴تومان موفق میشوند بخشی از بدهی
پدرانش��ان را بپردازند .دقت داشته باشید که من از روی
عمد این سخنان را بیان میکنم چرا که میخواهم بگویم
قهرمانان انقالب اس�لامی از کجا آمدهاند .مومنیشریف
س��پس بخشهایی از کتاب «ریشه در آسمان» را خواند
و گف��ت :بعد از چند ماه کار ک��ردن این دو نفر دوباره به
روستای خود برمیگردند تا تحصیلشان را ادامه بدهند.
مقطع دبیرستان را در کرمان میخوانند .عجیب است که
این دونفر به شدت مراقب تربیت برادران و بستگان خود
هستند .بارها با آنان صحبت کردم و میگفتند که با توجه
به اوضاع فرهنگی آن زمان ،شهید سلیمانی و شهید احمد
به شدت مراقب بودند که کسی به انحراف کشیده نشود.
اگ��ر بخواهم کمی به عقب برگ��ردم باید بگویم که قوم
سلیمانیها از عشایر فارس هستند که بعدها به هر دلیلی
به کرمان میآیند و س��اکن میشوند .در روزهای انقالب
آن��ان در کرمان هس��تند .وقتی این کت��اب را میخوانید
متوجه میش��وید که آنان در سنین جوانی خود به جایی
رسیدهاند که عارفان بدان نرسیدهاند .در این کتاب بیشتر
تمرکزم روی ش��هید احمد سلیمانی بود اما این دو نفر با
هم آمیخته بودند.

جش��نواره بینالملل��ی فیل��م هنگکنگ که
ق��رار بود در ماه مارس برگزارش��ود ،به دلیل
ویروس کرونا تا تابستان آینده به تعویق افتاد.
به گ��زارش مهر به نقل از ورایتی ،جش��نواره
بینالمللی فیلم هنگکنگ تاریخ برگزاریاش
را به دلیل خطر ش��یوع ویروس کرونا از اواخر
ماه مارس تا تابستان  ۲۰۲۰عقب انداخت .این
تصمیم پاسخی به ترس روزافزون از گسترش
وی��روس کرونا اس��ت که دیگر مح��دود به
س��رزمین چین نیست و در بیش از  ۲۰کشور
مشاهده شده است .سازماندهندگان فستیوال
امروز (پنجشنبه) این تصمیم را اعالم کردند.
همچنین اعالم شده مجمع تامین مالی فیلم
آس��یایی هنگ کنگ نیز که در حاش��یه این
جشنواره برگزار میشود ،به جای مارس ،از ۲۷
تا  ۲۹آگوس��ت ( ۶تا  ۸شهریور  )۱۳۹۹انجام
میش��ود .با این حال گفته ش��ده این مجمع
در جش��نواره فیلم کن ک��ه در ماه می برگزار
میشود ،حضور خواهد داشت.
سرطانهای دهان و ناحیه فک
بسیار شایع است

رییس انجمن جراحان ف��ک و صورت ایران
گفت :س��رطانهای دهان و ناحیه فک بسیار
ش��ایع است که دیر تش��خیص داده میشود.
بهزاد رهسپار در آستانه برگزاری هجدهمین
کنگره بین المللی جراحان فک و صورت افزود
 :مراجعه مردم به دندانپزشک و یا متخصص
فک و صورت برای بررسی ضایعات سرطانی
در ناحی��ه دهان و فک هر  ٦ماه تا یکس��ال
ضروری است.وی اظهار داشت :این سرطانها
بدون درد بوده اما با تشخیص زودهنگام درمان
آنها نسبت به سایر سرطانها امکانپذیر است.
رییس انجمن جراحان ف��ک و صورت ایران
ادامه داد :در کش��ور فقط پنج درصد خدمات
دندانپزشکی را بیمه پوشش می دهند این کار
باعث می شود مردم کمتر به بهداشت دهان
و دندان اهمیت بدهند و بیماریها نیز شایع تر
می شود.رهسپار تاکید کرد :همچنین جراحی
هایی که برای جابجایی فک به دلیل مشکالت
تکلمی و جویدنی انجام می شود پوشش بیمه
ای ندارد و مشکالت زیادی را بوجود می آورند
.سعید نظافتی رییس هجدهمین کنگره بین
المللی جراحان فک و صورت نیز در این ادامه
گفت :مصرف زیاد داروهای پوکی استخوان به
جز کلیس��م و ویتامین باعث به تعویق افتادن
ترمیم اس��تخوانها و مش��کالت دندان می
ش��ود.نظافتی تصریح کرد :بسیاری از افراد از
عوارض این داروها آگاه نیستند و دچار عفونت
دندانها و ناحیه دهان و فک می شوند.رییس
هجدهمین کنگره بی��ن الملی جراحان فک
و صورت اظهار داش��ت :رویکرد همایش نیز
تکنولوژیه��ای نوین بوده و  ١٦جراحی زنده
در این همایش ارایه می شود.
نوبت اول

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
(مناقصه شماره )2098003116000003

سازمان جهاد کشاورزی استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی خرید  5760متر لوله پلی اتیلن در قطرهای  200و  250میلیمتر با برآورد مبلغ  3/328/189/200ريال به
شماره  2098003116000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکتریکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه98/11/26 :
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  170/000/000ريال ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی می باشد.
الزم به ذکر است دارا بودن مجوز اداره کل شبکه ها و روشهای آبیاری برای مناقصه گران الزامی می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8روز شنبه مورخ 1398/11/26
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز یکشنبه مورخ 1398/12/11
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  1398/12/12می باشد.
متقاضیان جهت ارائه پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) به آدرس قم ،بلوار غدیر سازمان جهاد کشاورزی استان قم ،طبقه اول دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند و جهت
اطالعات بیش��تر با ش��ماره  025-32126560اداره امور پیمانها و قراردادها تماس حاصل نمایند .به تضامینی که بعد از س��اعت اداری روز یکشنبه مورخ  1398/12/11به
دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان قم تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
الزم به توضیح است دارا بودن مجوز تولید لوله پلی اتیلن در سایز مورد نظر و رتبه  Aیا  Bاز دفتر توسعه سامانه های آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
برای تمامی متقاضیان الزامی می باشد.
هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .نوبت اول 1398/11/26 :نوبت دوم1398/11/29 :

سازمان جهاد کشاورزی استان قم ـ کمیسیون معامالت

فراخوان مناقصه عمومی

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
1ـ پروژه احداث واریانت جاده سقز -مریوان با مبلغ برآورد  63.471.867.234ریال در شهرستان سقز با فهرست تجمیع شده راه و باند فرودگاه سال 98
2ـ پروژه اجرای سیستم برق و روشنایی تونل باغان در استان کردستان با مبلغ برآورد  123.952.727.061ریال در محور سنندج -مریوان با فهارس بهای سال 98
را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از
طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند .ارایه فایل مدارک و اسناد ارزیابی پیمانکار در قالب cd
قابل قبول است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کردستان -سنندج -بلوار آزادگان -اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
هزينه چاپ کليه اگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.
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