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اثري بر پايه نگرش ديني

مهران راستي
«به وقت شام» فيلمي است بر پايه يک نگرش ديني که با نگاهي
به حوادث روز ساخته شده ،فيلمي سرگرم کننده و جذاب که بر خالف
بسياري از آثار ،سطح يا به عبارتي وسعت مخاطب را فداي تفقه و
ژرف نگري نکرده است .از نظر نگارنده يکي از داليل موفقيت فيلم در
گيشه عالوه بر زمان اکران ،سير خطي فيلم است ،چرا که براي مخاطب
ايراني جذاب تر و گيراتر است ،مخاطبي کم حوصله ،که سينماي پيچيده
و غيرخطي با خطوط تعليق متعدد را برنمي تابد؛ تا با فکري خسته يا حتي
دلي نااميد بر صندلي سينما نشسته و به جاي اميد ،سردرگمي و پريشاني
را پذيرا باشد.حاتمي کيا هر چند مطابق اکثر آثارش موضوع تلخ جنگ را
برگزيده ،ولي تماشاگر را با دلي شاد و سرشار از اميد روانه منزل مي کند؛ تا
به اساسي ترين نياز جامعه امروز يعني اميد هم پاسخ گفته باشد .ساده گويي
و در عين حال ،نمادگرايي و ظرافت هاي چند اليه به همراه جاذبه هاي
بصري در پالن هاي متعدد ،به حدي دقيق و بي نقص صورت گرفته و
چينش و ترتيب نماها پخته و مبتکرانه انجام شده که نگارش پيرامون
اين اثر فاخر را سخت دشوار مي کند .فيلم مي تواند هر بيننده اي در هر
سطحي را شيفته خود کند .به طور مثال؛ براي مخاطبي که تاريخ مي داند
با اشاره به بناهاي باستاني پالمرا در پالن پس از عمليات انتحاري ،آن هم
بالفاصله بعد از گرد و غبار انفجار ،و براي مخاطب عام با ديالوگي که اشاره
به سقوط بافت تاريخي ،شهر دارد ،از ضديت جريان هاي تکفيري با ريشه ها
مي گويد ،چه تاريخي فرهنگي و چه سياسي و اعتقادي  -پالمرا يا تد ُمر هم
مرز با ايران اشکاني و ساساني بوده و بارها بين دو امپراتوريِ اشکاني و روم
دست به دست شده  -در اين نماي هلي شات که از بنايي باستاني گرفته
شده هيچ نشاني از معماري غربي رومي ديده نمي شود و در عين حال
ديوارهاي بلند و استواري به نمايش گذاشته مي شوند تا استعاره اي باشند
از آرامشي که در سايه دفاعي محکم باقي است ولي پس از گروگانگيري
خدمه هواپيما و بازگرداندن آنها به تد ُمري که اکنون در اشغال داعش است،
نمايش دروغين سر بريدن و تصويربرداري اين شوي دهشتناک در تئاتر شهر
پالمرا صورت مي گيرد که نشانه هاي واضحي از هنر و معماري غرب در آن
ديده مي شود و کارگردان اين فيلم ترسناک هم يک اروپايي است؛ يک
تروريست بلژيکي با لهجه اي فرانسوي و چشماني آبي تا يادآور نقش غرب
در شکل گيري اين جانوران خبيث باشد.اثر در کارکرد سياسي رسانه اي
هم يک طرفه و غير منصفانه رفتار نکرده و با اشاراتي واضح به نقد نظام
سياسي سوريه مي پردازد و به جريان هاي اعتدالي و افراطي اخواني و...
سوريه نيز کنايه اي دارد ،تا گذري به برخي ريشه هاي سياسي و اعتقادي
اين جنگ داشته و تنها به رويش ها نپرداخته باشد .سکوت کاراکتر اسير
ُکرد در برابر ابوبالل اشاره اي ظريف به همراهي ُکردها با جريان مقاومت و
ضديت با جريان هاي سلفي تکفيري است با وجود مشکالت و گاليه هايي
که از نظام سياسي دارند .تعجب افراد شيخ ممدوح با ديدن الشّ يشاني و
داعشي هاي چند مليتي روي باند فرودگاه ،مکالمه عربي بين شيخ ممدوح
با الشّ يشاني و جمالت انگليسي او بعد از قتل شيخ ،همگي داللت بر ويژگي
فرامليتي و مکتبي بودن اين تفکر پليد دارند تا به هر بيننده اي از هر گوشه اي
از دنيا گوشزد کند که اين خطر حقيقتاً خطري است بين المللي ،چرا که
سد سوريه بگذرند
پيروان اين مرام و مکتب از اقصي نقاط جهانند و اگر از ّ
و به کشورهاي خود بازگردند ،ده ها سوريه ديگر خواهند ساخت .همراهي
موقتي هواپيماهاي ارتش روسيه و حضور الشّ يشاني (وزير دفاع گرجستاني
داعش که او را چچني مي خوانند و آن را به زبان عربي اين گونه تلفّظ
مي کنند) در فرودگاه تد ُمر دقيقاً در سکانس بعد ،نشان از داليل همراهي
و ميزان همکاري روسيه در اين جنگ پيچيده است که همگي ريشه در
موضو ِع گفته شده دارند.به نظر مي رسد حتي انتخاب بازيگران از مليت هاي
مختلف  -مانند پير داغر لبناني  -هم با هدف جذب مخاطب در کشورهاي
متعدد صورت گرفته تا پيامي جهاني و مخاطبي جهاني داشته باشد .اما مطلب
جالب توجه ديگري که فيلم به زيبايي به نمايش مي گذارد ،با وجودي که
اثر بر پايه انديشه اي فراگير و فراملي توليد شده ولي سکاندار اصلي جريان
مقاومت و پرچمدار مبارزه با اين منش شيطاني ،ايران است و بس.
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در پي کسب روزي ،سحر خيز باشيد ،چرا که حرکت در آغاز روز مايه
برکت و پيروزي است.
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غالمي مطرح کرد؛

همکاريهاي علمي ايران و اروپا در جهت برنامههاي افق ۲۰۲۰

وزير علوم گفت :ايران در زمينههاي علمي با
کشورهايبسياريهمکاريميکندوهمکاريهاي
علمي گستردهاي با اتحاديه اروپا براي برنامه
افق  ۲۰۲۰دارد.به گزارش خبرنگار باشگاه
خبرنگاران جوان؛ منصور غالمي وزير علوم در
امور بينالملل در نشست مشترک بررسي راههاي
توسعه همکاريهاي علمي دانشگاهي ايران و

کتابهاي مناسب
کودکان را به خانوادهها
معرفي کنيم

سوئيس که در وزارت علوم برگزار شد ،گفت:
حضور مسئولين خارجي نشانگر عالقهمندي
دو کشور به توسعه همکاريهاي علمي ايران
و سوئيس است.وي ادامه داد :ايران تقريبا 4/5
ميليون دانشجو 41 ،پارک علم و فناوري دارد
که اين نشانگر وضعيت و رشد علمي کشورمان
است.وزير علوم تصريح کرد :ايران از نظر توليد
علم طبق شاخصهاي مهم رتبهبندي جهان از
جمله پايشگاه اليدنس و تايمز ،رتبه اول در
منطقه و رتبه  16در جهان را از آن خود کرده
است ،به طوريکه  18دانشگاه کشورمان جزء
دانشگاههاي برتر جهان هستند.غالمي اضافه
کرد :با چنين ظرفيتهاي علمي ايران همواره
از همکاريهاي علمي با طرفهاي خارجي
استقبال ميکند.

دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان:

 ۱۸ميليون کاربر کمتر از ۱۸سال داريم
دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان از
تالش و برنامهريزي انجمن هاي اسالمي دانشآموزان
براي شکل دهي به سواد مجازي در آموزش و پرورش
خبر داد.به گزارش خبرنگار ما ،حامد عالمتي،
دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان،
در نشست رسانه اي با موضوع فضاي مجازي اظهار
کرد :با توجه به اهمال برخي سازمان و نهادهاي
مسئول شاهد ورود بي حد و حصر دانش آموزان
و نوجوانان در فضاي مجازي هستيم و بازيهاي
رايانهاي و شبکههاي اجتماعي جزء اوقات فراغت
نوجوانان شده است.وي ادامه داد :حدود ۸ميليون
گيمر داريم که روزانه ۱۲۰۰سال عمر خود را به
بازيهاي رايانهاي اختصاص ميدهند و محتواي
بيش از  ۹۵درصد بازيها وارداتي و با سبک زندگي
غربيها است.دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسالمي

فرهاد حسنزاده معتقد است :برخي نهادهاي مورد اعتماد مردم ميتوانند
کتابهاي مناسب را براي کودکان و نوجوانان انتخاب کنند و نتيجه انتخابها
را در اختيار عموم قرار دهند تا خانوادهها با خيال راحت از نمايشگاه کتاب
استفاده کنند.به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بينالملل کانون ،اين
نويسنده ضمن بازديد از غرفه کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در

دانش آموزان گفت :گزارش هاي متعددي نشان
ميدهد حدود  ۱۸ميليون کاربر زير ۱۸سال داشتيم
و براي توليد محتواي سالم و مفيد بايد اقدام الزم
را انجام داد.عالمتي با اشاره به اينکه در سال ،۹۵
نسبت به سال  ۹۶ميزان جرائم  ۷۰درصد افزايش
داشته است،خاطرنشان کرد ۲۰ :درصد جرائم مربوط
به فضاي اينستاگرام بوده است.

نمايه

خبرگزاري ايسنا

آيين گلغلتان نوزاد
آيين گلغلتان نوزاد در شهر اميريه دامغان
يکي از سنتهاي ديرينه ملي در استان سمنان
است که در اولين بهار زندگي نوزاد برگزار
ميشود.
هرسالهاينسنتديرينهدرشهراميريهشهرستان
دامغان برگزار مي شود چراکه مردم اين ديار
بر اين باورند اجراي اين مراسم براي نوزادان
سبب شادابي ،طراوت و سالمت آنان ميشود.
اين جشنواره هرساله در سه روز و همزمان با
اجراي موسيقي محلي برگزار ميشود .بر اساس
اين آيين در صورتي که تولد نوزاد با فصل بهار
و زمان رويش گلهاي محمدي مصادف گردد
تني چند از زنان فاميل براي چيدن گل به ميان
باغها و مزارع رفته و با ذکر صلوات و خواندن
ابياتي اقدام به جمع آوري گل براي اجراي
مراسم گل غلتان نوزاد مينمايند.

مدير عامل باغ کتاب تهران :

مدير عامل باغ کتاب تهران از حضور مرکز علم نوجوانان براي اولين بار در
فرهنگسراي کتاب خبر داد و درباره وضعيت مطالعه در کشور گفت :ما اندازه
فرانسه کتاب توليد ميکنيم ولي اندازه افغانستان کتاب ميخوانيم.به گزارش رسانه
خبري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ،سيد مجيد حسيني مديرعامل باغ
کتاب درباره حضور و فعاليت باغ کتاب در نهمين فرهنگسراي کتاب در نمايشگاه
بين المللي کتاب تهران گفت :امسال باغ کتاب با تمام توان خود در فرهنگسراي
کتاب حضور دارد تا بتواند فضاي جديدي را در نهمين فرهنگسراي کتاب ايجاد
کند .به همين دليل امسال براي اولين بار مرکز علم نوجوان را براي فرهنگسراي
کتاب طراحي کردهايم که بيش از  ۱۰دستگاه توليد داخلي با هدف سرگرميهاي
علمي و فني در اين مرکز وجود دارد .مخاطبان ميتوانند بدون پرداخت هزينه با
اين بازيهاي فيزيکي ،علمي ،شيميايي و مهندسي آشنا شوند.

دکترحسن عباسي در بازديد از سازمان سينمايي حوزه هنري

سازمان سينمايي حوزه هنري را
يک جايگاه راهبردي و کاربردي مي دانيم

دکترحسن عباسي کارشناس مسائل استراتژيک از سازمان سينمايي حوزه هنري
بازديد کرد.به گزارش سوره سينما؛ وي ضمن بازديد از سازمان سينمايي حوزه
هنري و آشنايي با برنامه هاي اين مجموعه ،به تماشاي چند نمونه از محصوالت
توليدي اين سازمان در جمع مديران سينمايي حوزه هنري نشست .وي ،سپس
ضمن قدرداني از دستاوردهاي اين مجموعه در توليدات خود در سال هاي اخير،
اضافه کرد که« :ما سازمان سينمايي حوزه هنري را يک جايگاه راهبردي و
کاربردي و مستقل شبيه سوني پيکچرز مي دانيم .مجموعه بزرگي که غير از
فيلم سينمايي ،سريال مي سازند ،انيميشن مي سازند ،بازي هاي کامپيوتري را
پشتيباني و پياده سازي مي کنند .در واقع ،آن فضا به عنوان يک نمونه و الگوي
کاربردي وجود دارد که مي توانند اهداف خود را محقق کنند.

با ساليق و نگاه هاي مختلف کار مي کنيم

مدير شبکه مستند گفت :ما در سياستگذاري شبکه مستند به اين
جمع بندي رسيديم که بايد با ساليق و نگاه هاي مختلف کار کنيم و کار
مي کنيم؛ اال آنجايي که کسي با اصل انقالب و نظام در تعارض باشد.
به گزارش روابط عمومي شبکه مستند سيما،در اين نشست مدير شبکه
مستند به تشريح فعاليت هاي جشنواره تلويزيوني مستند پرداخت و
گفت :دور دوم اين جشنواره با تغييراتي در تابستان  97برگزار خواهد
شد ،چهار فصل را به صورت يک فصل برگزار خواهيم کرد ،اما تعداد
آثار افزايش پيدا ميکند.سليم غفوري گفت :جشنواره تلويزيوني مستند
سال  96در چهار فصل با هدف شناسايي و حمايت از مستند سازان و
تعامل با مخاطبان شبکه مستند برگزار شد.

فراخوان تجديد مناقصه

نوبت اول ()97-13

كد پايگاه ملي 3160485 :شماره1397-539 :
 -1موضوع مناقصه :بهسازي ساختمان پست امداد ناحيه گازرساني دليجان
 -2مناقصهگزار :شركت گاز استان مركزي
 -3ميزان و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :برابر مصوبه هيات دولت به شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/09/22و به مبلغ
 389/884/000ريال خواهد بود.
 -4پروژه فاقد پيشپرداخت ميباشد.
 -5محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و گشايش پيشنهادها:
 محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي :سايت اينترنتي شركت گاز استان مركزي  www.nigc-mpgc.irقسمت مناقصه و مزايده مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي :لغايت ساعت  14مورخ 97/03/09 زمان ارسال مدارك مناقصه :پس از مرحله ارزيابي كيفي ،دعوتنامه و اسناد مناقصه جهت مناقصهگراني كه حائز حداقل امتياز ارزيابي كيفيشدهاند ،ارسال ميگردد.
 زمان گشايش پاكات :در اسناد مناقصه ذكر ميگردد. -6مبلغ برآوردي و پيشنهادي دستگاه مناقصهگزار :به مبلغ  7/797/669/805ريال براساس فهارس بهاي سازمان برنامه و بودجه  -رسته
ساختمان سال  97ميباشد.
 -7پيمانكاران بايستي داراي گواهينامه ايمني از اداره كار ،گواهينامه صالحيت در رسته ساختمان و ابنيه ،كد اقتصادي ،شناسه ملي اشخاص
حقوقي ايراني و كد كاربري پايگاه ملي مناقصات باشند.
مناقصهگران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به وبسايت پايگاه اطالعرساني  www.shana.irمراجعه و يا با شماره تلفنهاي -32412081-4
 086امور قراردادهاي شركت گاز استان مركزي تماس حاصل فرمايند.
تلفكس086-32776660 :
تاريخ انتشار97/02/17 :
خ ش97/02/17 :
شناسه آگهي 172241

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

آگهي مزايده عمومي نوبت دوم  -مرحله اول

خبر »

اندازه فرانسه کتاب توليد ميکنيم
و اندازه افغانستان کتاب ميخوانيم

نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران افزود :خانوادهها شايد شناخت کافي نسبت به
کتابهايي که بايد از نمايشگاه تهيه کنند ،نداشته باشند .بعضيها هدفمند به
نمايشگاه کتاب ميآيند و ناشران نامآشنا مانند کانون را ميشناسند و مستقيما
ن ناشر مراجعه و کتابهايشان را تهيه ميکنند ولي بيشتر خانوادهها
به آ 
سرگردان هستند و بيهدف به نمايشگاه ميآيند.

آگهي فراخوان مناقصه يكمرحلهاي
شركت گاز استان مركزي

WWW.RESALAT-NEWS.COM

نوبت اول

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز در نظر دارد ،اجراي مديريت چرا و برآورد ظرفيت دام در سطح مراتع
شهرستانهاي اشتهارد و نظرآباد به شماره مناقصه  96/12را از طريق مناقصه عمومي يكمرحلهاي به پيمانكاران واجد شرايط
در رشته كشاورزي و منابع طبيعي پايه  5و باالتر و يا شركتهاي خدمات فني مهندسي رتبهبندي شده توسط نظام مهندسي
در رشته مذكور واگذار نمايد .عالقمندان ميتواننداز تاريخ درج آگهي نوبت اول ( )97/2/17تا ساعت  19مورخ ()97/2/22
اسناد مربوطه را دريافت نمايند.
برآورد اوليه  3/000/000/000ريال (سه ميليارد ريال) و تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ  150/000/000ريال (صد و
پنجاه ميليون ريال)
آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت  19مورخ  97/2/1ميباشد.
زمان بازگشايي ساعت  10صبح مورخ  97/3/2ميباشد.
تضمين شركت در مناقصه طبق آييننامه تضمين براي معامالت دولتي تعيين گرديده است.
مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است .ارائه اصل ضمانت شركت در فرآيند ارجاع كار
در روز بازگشايي الزاميست.
كليه مراحل مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم به ذكر است مناقصهگران ميبايست در صورت عدم عضويت
قبلي ،از طريق نمايندگيهاي سامان ه مذكور ،ثبتنام و گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه دريافت نمايند.
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري  -اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز  -كرج  -ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده
پالك  248كد پستي  31359-53774تلفن - 32607 :داخلي  201دورنگار 32756067
تاريخ انتشار97/2/17 :
خ ش97/2/17 :

آگهي مناقصه عمومي

وزارت كشور
شهرداري بهبهان

شهرداري بهبهان به استناد بند  12صورتجلسه شماره  47مورخه  96/12/13شوراي محترم اسالمي شهر و بند  12نامه شماره 4433/1/13433
مورخه  96/12/26كميته محترم تطبيق فرمانداري بهبهان ،در نظر دارد از طريق مزايده عمومي نسبت به جذب پيمانكار جهت بهرهبرداري از
جايگاه فروش گاز  CNGپارك شاهد اقدام نمايد .لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط برابر مقررات شركت پخش فرآوردههاي نفتي دعوت به
عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مزايده به شهرداري واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.
 -1اسناد مزايده در مقابل پرداخت مبلغ  500/000ريال به حساب  3100003349000بانك ملي به نام شهرداري بهبهان تسليم ميگردد.
 -2مبلغ قيمت پايه (برآورد اوليه) ماهيانه 230/000/000 :ريال
 -3شركتكنندگان ميبايست مبلغ  276/000/000ريال را به صورت ضمانتنامه بانكي (ضمانتنامه بانكي بايد با اعتبار سه ماهه باشد) يا به صورت
واريز نقدي به حساب شماره  3100003350001به نام شهرداري بهبهان نزد بانك ملي به عنوان (سپرده شركت در مزايده) پرداخت نمايد.
 -4مدت قرارداد با برنده مزايده :يك سال ( 12ماه شمسي) ميباشد.
 -5نوع كار :بهرهبرداري از جايگاه فروش گاز  CNGپارك شاهد
 -6هزينه انتشار آگهيها و هزينه كارشناسي جهت تعيين قيمت پايه مزايده بر عهده برنده مزايده ميباشد.
 -7شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار ميباشد و برنده با توجه به جميع جهات مشخص ميگردد.
 -8در شرايط برابر و يكسان اولويت با شركتهاي بومي (ثبت شده در استان خوزستان) ميباشد.
 -9محل دريافت اسناد :بهبهان ،خيابان طالقاني ،شهرداري بهبهان ،واحد امور قراردادها
 -10محل تحويل پيشنهادات :بهبهان ،خيابان طالقاني ،شهرداري بهبهان ،دبيرخانه
 -11مهلت دريافت اسناد :از مورخه  97/02/17لغايت 97/02/24
 -12مهلت قبول پيشنهادات و پاسخ به مزايده حداكثر تا ساعت  14روز شنبه مورخه  97/03/05ميباشد.
 -13تاريخ بازگشايي پاكات و برگزاري كميسيون مزايده :ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخه  97/03/06ميباشد.
 -14جهت دريافت اسناد ميبايست اساسنامه شركت ،آخرين آگهي تغييرات به همراه معرفينامه از طرف شركت و همچنين گواهينامه تاييد
صالحيت از شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ارائه گردد.
 -15برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -16ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده درج گرديده است.
 -17متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري با تلفن  061-52726174-6واحد امور قراردادها تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار97/02/17 :
خ ش97/02/17 :

حميدرضا ورزشي  -شهردار بهبهان

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد حفاظت از اراضي و امالك تحت مالكيت سازمان ملي زمين و
مسكن در استان همدان را از طريق مناقصه عمومي به مدت يك سال با مبلغ  6/230/000/000ريال به بخش خصوصي
واگذار نمايد .لذا تمامي موسسات حفاظتي و مراقبتي فعال تحت پوشش و مورد تاييد مركز انتظام پليس پيشگيري
ناجا كه داراي مجوز رسمي از مركز مذكور هستند ميتوانند در مناقصه شركت نموده و براي دريافت اسناد مناقصه
تا تاريخ  97/2/22به اداره كل راه و شهرسازي استان همدان واقع در خيابان سعيديه تقاطع استادان (حوزه مديريت
امالك و حقوقي) مراجعه فرمايند.
نوع تضمين شركت در مناقصه :يك فقره ضمانتنامه بانكي به مبلغ  311/500/000ريال به نفع سازمان ملي زمين و مسكن
يا واريز مبلغ فوق به حساب شماره  2173715604005بانك ملي شعبه مهديه به نام سازمان ملي زمين و مسكن
تاريخ و مهلت تحويل اسناد مناقصه :متقاضيان شركت در مناقصه پس از دريافت اسناد مناقصه و مطالعه آن بايد
قيمت پيشنهادي خود را به ترتيبي كه در اسناد مناقصه مقرر شده است در پاكتهاي سربسته الك و مهرشده و
در مهلت تعيين شده در فرم اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ  97/2/27به دبيرخانه حراست اداره كل راه و
شهرسازي استان همدان به نشاني فوق تحويل نمايند.
 زمان بازگشايي پاكات :كميسيون مناقصه راس ساعت  12صبح مورخ  97/2/29در محل اين اداره كل تشكيلميگردد.
 حدنصاب تعيين برنده حداقل يك شركت ميباشد.اداره كل راه و شهرسازي همدان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات به داليل قانوني مختار ميباشد.
تاريخ انتشار97/2/17 :
خ ش97/2/17 :

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي همدان

