
روزنامه کیهان – 24 مهر 1358
»توطئه ترور آیت اهلل العظمی شریعتمداری« 
تیتر بزرگ و اول روزنامه کیهان بود. به نوشته 
این روزنامه طرح این توطئه در افغانستان پایه 
ریزی شــده بود و تروریســت ها از این کشور 
به ایران و قم آمده بودند. کیهان نوشــت که 
این ترور توســط محمد تره کی طراحی شده 
بود. تره کی سیاســت مدار افغان و از رهبران 
حزب دمکراتیک خلق افغانستان بود که پس 
از ســرنگونی حکومت محمــد داوود خان به 
ریاســت جمهوری این کشور رسید اما چندی 
قبل از اجرای این توطئه به دست مخالفانش 

کشته شد. به نظر می رسد این اقدام در پی حمایت آیت اهلل شریعتمداری از قیام مردم افغانستان علیه حکومت دست نشانده 
شــوروی )که تازه شــکل گرفته بود( طراحی شده بود. شریعتمداری در آن زمان جزو مراجع بزرگ قم شناخته می شد اما 
کمتر از دو سال بعد با انقالبیون فاصله گرفت و اعالم شد که دیگر مرجع نیست و پس از چند سال حصر خانگی درگذشت. 
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ناخدا خورشید
ناخدا خورشــید یک فیلــم جنایی ایرانی 
محصول ۱۳۶۵ به نویسندگی و کارگردانی 
ناصر تقوایی اســت. در این فیلم بازیگرانی 
از جملــه داریوش ارجمند، علی نصیریان، 
فتحعلی اویسی، سعید پورصمیمی و پروانه 
معصومی ایفای نقــش کرده اند. این فیلم 
یک برداشت آزاد از رمان داشتن و نداشتن  

نوشته ارنست همینگوی است.
بلورین  توانست ســیمرغ  ناخدا خورشید 
بهترین بازیگر نقش اول مرد برای داریوش 
ارجمند و لــوح زرین بهترین بازیگر نقش 

دوم مرد برای سعید پورصمیمی را در پنجمین جشنواره فیلم فجر کسب کند. همچنین ناصر تقوایی جایزه یوزپلنگ برنزی 
چهل و یکمین دوره  جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو را به خاطر این فیلم دریافت کرد.

داســتان این فیلم در دهه ۱۳۴۰ رخ می دهد، یکی از بزرگان شــهر به نام »خواجه ماجد«، ناخدا خورشید را لو می دهد و 
بار قاچاق لنج ناخدا خورشید به آتش کشیده می شود. یک دالل به نام فرحان که می خواهد چند فراری سیاسی را از مرز 
آبی عبور دهد وارد بندر می شود. او با ناخدا خورشید تماس می گیرد. ناخدا که احتمال می دهد لنجش را مصادره کنند با 
فرحان همکاری می کند و چند مرد را که ظاهراً در ترور حسنعلی منصور دست داشته اند به آن سوی آب می رساند. پس از 
آن چند تبعیدی نیز از فرحان می خواهند که اسباب فرار آنان را فراهم کند. ناخدا این بار نیز با اکراه به این ماجرا کشیده 
می شود. تبعیدی ها پیش از فرار، خواجه ماجد و مباشر او را می کشند و مرواریدهای او را می ربایند. فرحان و ملول دستیار 

ناخدا نیز کشته می شوند و در نزاع خونینی که میان تبعیدی ها و ناخدا درمی گیرد، همگی از پای در می آیند.

پیشنهاد

»برو پیش از آنکه عاشقت شوم« سرشــار از نوستالژی، سرخوردگی های عشق، ازدواج، 
حزن درک دیرهنگام همدیگر و به رغم درد و رنج زندگی تالش برای سرپا ماندن است... 
اولین رمان »تونا کرمیتچی« حکایت زندگی آردا آکاد را نقل می کند که پس از مرگ پسر 

خود در یک تصادف ماشین به خانه  مادری خود پناه می برد.

 آردا در خانه  قدیمی خودشــان به ســال های دور نوجوانی خویش 
بازمی گــردد و ســر و کله  قهرمــان اولین تجربه  عشــق اش پس از 
بیست و سه سال دوباره پیدا می شود...رمانی »خوش ساخت« درباره  
دوست داشــتن و ترک کردن... »برو پیش از آن که عاشقت شوم« 
نوشته تونا کرمیتچی با ترجمه بنیامین مرادی در2۰۰صفحه را نشر 

مرکز رهسپار بازار کتاب کرده است.

چهرهها

مرتضی حنانه، موسیقی دان بزرگ ایرانی
مرتضی حنانه )زاده  ۱۱ اسفند ۱۳۰۱ در تهران – درگذشته  2۴ مهر ۱۳۶۸ در تهران( 
موسیقی دان و آهنگساز ایرانی بود. مرتضی حنانه در یازدهم اسفند ۱۳۰۱ در تهران متولّد 
شــد. پدرش مهندس محّمد حنانه، مؤسس دبیرستان ایرانشهر بود. مرتضی حنانه پس 
از پایان دوره  ابتدایی، به اصرار پدر در هنرســتان موسیقی ملی به تحصیل مشغول شد. 
در آن زمان، هنرستان موســیقی ده نفر از موسیقی دانان را از چکسلواکی برای آموزش 
به هنرآموزان هنرستان استخدام کرده بود که مرتضی حنانه آموختن هورن )کر( را زیر 
نظر رودولف اوربانتس آغاز نمود. وی بعدها به عنوان نوازنده هورن اول ارکستر سمفونیک 
تهران شــناخته شد. حنانه در سال ۱۳۴۵ از طرف رادیوی ایران و بنا به دعوت یونسکو 
به »تریبون انترناســیونال آهنگســازان رادیو و تلویزیون« اعزام شد و در آنجا قطعاتی از 
»ارتوریو« اثر خود را اجراء کرد که از رادیوی ایرلند و سوئیس پخش شد. پس از افتتاح 
ســازمان »رادیو تلویزیون ملی ایران« حنانه در سمت مشاور سرپرستی اقدام به تأسیس 
کالس هایی برای تعلیم فّنی خوانندگان نمود و ارکستر سازهای ایرانی را تشکیل داد. در سال های پایانی دهه چهل با انحالل 
ارکستر فارابی و با توّجه به تجربه های سینمایی که در ایتالیا اندوخته بود به موسیقی فیلم روی آورد و با آفریده های خود توفیق 
بسیاری از فیلم های متوسط را نیز تضمین کرد. او برای فیلم هایی همچون »فرار از تله«، »ُگرگ بیزار«، »قّصه ماهان«، »سالم 
ســرزمین من«، »موج«، »گلیم« و »تیرباران« موسیقی نوشته است. موسیقی سریال های تلویزیونی »هزاردستان« از کارهای 
اوست که آن را بر اساس پیش درآمدی در اصفهان از مرتضی نی داوود نوشته است. وی هزاردستان را در هفت قسمت نوشته و 
از نظر رنگارنگی تم ها، اثری بسیار پُرمایه است. این موسیقی مردمی ترین کار حنانه به شمار می آید و حال و هوای تهران سال 
۱۳2۰ را به خوبی منتقل می کند.  وی در جشنواره شیراز قطعه »کاکوتی« را با ارکستر مجلسی تلویزیون اجراء کرد که موّفق 
به دریافت جایزه  »گراند مانسیون اسپسیال« گشت. در جشنواره دّوم نیز، قطعه »کاپریس برای پیانو و ارکستر« او به رهبری 
فرهاد مشــکوة اجراء شــد و سال ۱۳۵۰ موفق به دریافت جایزه بهترین آهنگ ســاز برای فیلم فرار از تله به کارگردانی جالل 
مقدم می شود. اثر »کاپریس برای پیانو و ارکستر« مهم ترین اثر مرتضی حنانه است که در طول سی سال و بر مبنای آخرین 
دســت آوردهای ایشان روی موسیقی چندصدایی ایران نوشته شده است. این اثر با ارکستر سمفونیک تهران و رهبری فریدون 
ناصری در ســال ۱۳۶۹ و ارکستر مجلســی تلویزیون ملّی ایران در سال ۱۳۴۷، اجراء اما ضبط نشد. در نهایت به دلیل اینکه 
اجراءهای این اثر هیچ وقت مورد تأیید ایشــان قرار نگرفت )به نقل از خودش، درد بزرگ تکنیک اجرایی مانع آن بود( آن را 
»کاپریس لعنتی« نام نهاد. مرتضی حنانه روز سه شنبه، 2۴ مهر سال ۱۳۶۸، پس از گذراندن بیماری سرطان چشم از جهان 
فروبست. او همیشه آرزو داشت در کنار حکیم بزرگ ایران زمین؛ ابن سینا و در همدان به خاک سپرده شود که این خواسته اش 

امکان پذیر نشد و برخالف وصیت او، حنانه در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.

فریدریش نیچه، فیلسوف بیمار
فریدریش ویلِهلم نیچه فیلســوف، شــاعر، منتقد فرهنگی، جامعه شــناس، آهنگساز و 
فیلولوژیست کالسیک بزرگ آلمانی و استاد التین و یونانی بود که آثارش تأثیری عمیق 
بر فلسفه  غرب و تاریخ اندیشه  مدرن بر جای گذاشته  است. در سال ۱۸۶۹ با 2۴ سال 
سن، به ُکرسی فیلولوژی کالسیک در دانشگاه بازل دست یافت که جوان ترین فرد در نوع 
خود در تاریخ این دانشــگاه به شمار می رود. در سال ۱۸۷۹ به خاطر بیماری هایی که در 
تمام طول زندگی با او همراه بود، از سمت خود در دانشگاه بازل کناره گیری کرد و دهه  
بعدی زندگانی اش را به تکمیل هسته  اصلی آثار خود که تا پیش آن به نگارش درآورده 
بــود، اختصاص داد. او بیماری خود را موهبتی می داند که باعث زایش افکاری نو در وی 
شده است. در سال ۱۸۸۹ در سن ۴۴ سالگی، قوای ذهنی اش را به طور کامل از دست داد 
و دچار فروپاشی کامل ذهنی گردید. او سال های باقی مانده عمر را تحت مراقبت مادرش 
)تا زمان مرگ او در ســال ۱۸۹۷ و پس از آن خواهرش الیزابت فورستر-نیچه گذراند و 
سرانجام در سال ۱۹۰۰ در گذشت. شاکله  اصلی نوشته های نیچه از جدل فلسفی، شاعری، نقد فرهنگی و قصه تشکیل شده و 
در کنار آن به طور گسترده ای نیز به هنر، لغت شناسی، تاریخ، دین و دانش پرداخته شده است.  نوشته های او در عین آنکه سرشار 
از جمالت قصار و گوشــه کنایه است، شامل مباحث بســیار دیگری همچون اخالق، زیبایی شناسی، تراژدی، معرفت شناسی، 
خداناباوری و خودآگاهی نیز می شود.  نیچه در آثارش مفاهیم تأثیرگذاری همچون »اَبَر-مرد« و »بازگشت جاودان« را مطرح 
کرد و به طور فزاینده ای با قدرت های خاّلقه  فرد به عنوان نیرویی برای غلبه بر پیش فرض های اجتماعی، فرهنگی و اخالقی و 
نیل به ارزش های نو و سالمِت زیبایی شناسانه درگیر شد و به غور و تفّحص در باِب آن ها پرداخت. پس از درگذشِت نیچه، خواهر 
او الیزابت فورستر-نیچه متصّدی و ویراستار دست نوشته های او شد و شماری از آثار منتشرنشده  او را جهِت تطابق با ایدئولوژی 
ملی گرایانه  آلمانِی شخصی اش بازنویسی کرد. آثار نیچه در ویراست های چاپی الیزابت به فاشیسم و نازیسم ارتباط داده شد، اما 
شماری از پژوهشگران قرن بیستم چنین خوانشی از آثار نیچه را به چالش کشیدند و ویراست های اصالح شده  آثار او به زودی 
عرضه گردید.  اندیشه های او در دهه  ۱۹۶۰ بار دیگر به محبوبیت رسید، و از آن زمان تاکنون تأثیری عمیق بر اندیشمندان 
حوزه های فلســفه )به خصوص مکاتب فلســفه قاره ای همچون اگزیستانسیالیسم، پست مدرنیسم و پسا-ساختارگرایی(، هنر، 

ادبیات، روانشناسی و فرهنگ عامه در قرن بیستم و بیست و یکم گذاشته است.

فیلمبازی

سگ رباتیک مجهز به سالحی کشنده می شود!
پیش از ایــن دویدن، پریدن و حرکات جالب ســگ های رباتیک 
»اســپات« را دیده ایم، اکنون این ربات، ســالح  کشنده خود را به 

نمایش گذاشته است.
 SWORD« بــه گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس، شــرکت
Defense Systems« ســالحی دقیق برای سگ های رباتیک 
ارائه کرده اســت که می تواند از فاصله ی ۱.2 کیلومتری به هدف 

شلیک کند.
این سالح که »SPUR« نام دارد، پشت سگ رباتیک قرار می گیرد 
 »Ghost Robotics« که در این مورد ســگی متعلق به شرکت
اســت. وزن آن ۷.۷ کیلوگرم بوده و دارای یک دوربین حرارتی با 
قدرت بزرگنمایی ۳۰ برابری اســت و می تواند اهداف را در روز یا 

تاریکی شب تشخیص دهد.
 »SPUR«   .این سالح گلوله های ۶.۵ میلی متری شلیک می کند
یک پوشــش سرامیکی دارد که تشخیص آن را برای سیستم های 

دید در شب دشوار می کند. در حال حاضر نشانه ای مبنی بر خودکار بودن این سیستم وجود ندارد. اگرچه این فناوری در نهایت وجود 
خواهد داشت و غافلگیر کننده نخواهد بود که چنین دستگاه هایی دست کم به صورت نیمه خودکار وارد میدان شوند.

قوانین سه گانه رباتیک »آیزاک آسیموف« )Isaac Asimov( در این مرحله به داستان ها پیوسته است. بر طبق این قوانین یک ربات 
نمی تواند به یک انسان آسیب بزند یا به دلیل وارد عمل نشدن، اجازه دهد تا که انسانی آسیب ببیند. یک ربات باید به دستورهای دریافتی 
از یک انسان عمل کند، مگر در مواردی که این دستورها در تناقض با قانون شماره  یک باشد. یک ربات باید از وجود خویش مراقبت کند 

مادامی که این محافظت در تضاد با قوانین شماره یک یا دو قرار نگیرد.
 به گفته ی دانشکده حقوق دانشگاه کوئینزلند، سالح های خودکار تحت نظارت هیچ گونه قوانین بین المللی قرار ندارند البته در صورتی 
که رزمندگان را از غیرنظامیان تشــخیص داده و تمام اقدامات الزم برای جلوگیری از آســیب به غیرنظامیان را انجام دهند. ربات ها باید 
تنها اهداف قانونی را مورد حمله قرار دهند، خسارات جانبی را به حداقل برسانند و در صورت امکان پیش از آغاز حمله به غیر نظامیان 

هشدار دهند.
سیســتم »SPUR« توسط شــرکت »Ghost Robotics« ساخته و ارائه شده است با این حال اگرچه این شرکت در توییت خود به 
ستاد فرماندهی عملیات ویژه ایاالت متحده آمریکا اشاره کرده، هنوز مشخص نیست که آیا این سیستم خریداری دارد یا تنها به صورت 

مفهومی ارائه شده است.

انعام زوری در پمپ بنزین تعطیل شد!

طرحروز

فناوری

محمدرضامیرشاه ولد

درمان وریدهای واریسی با شاه بلوط هندی
دانه گیاه شــاه بلوط هندی به صورت خوراکی در درمان اختالالت پاتولوژیک عروق ســاق پا )نارســایی 
وریدی مزمن( مانند درد و حس ســنگینی ســاق پا، گزگز کردن و تورم ساق پا کاربرد دارد. به گزارش 
ایســنا، گیاه شاه بلوط هندی با نام علمی Aesculus hippocastaum ، درختی با ارتفاع تا 2۵ متر 
اســت که تاج گنبدی شکل دارد. گل های این گیاه خوشه ای، ســفید و صورتی رنگ هستند و میوه آن، 

خاردار، سبز رنگ و سه وجهی با دانه های قهوه ای درخشان است.
 موارد مصرف شــاه بلوط هندی که مورد تأیید سازمان بهداشــت جهانی )WHO( قرار دارد بر اساس 
داده های بالینی شــامل این موارد هســتند: دانه گیاه به صورت خوراکی در درمان اختالالت پاتولوژیک 
عروق ساق پا )نارسایی وریدی مزمن( مانند درد و حس سنگینی ساق پا، کرامپ های عضالت پشت ساق 
پا، گزگز کردن و تورم ســاق پا کاربرد دارد. مصرف این گیاه به صورت موضعی نیز به درمان نارســایی 
مزمن وریدی، رگ به رگ شــدن و کبودی کمک می کند. درمان وریدهای واریســی، ادم)ورم( اعضای 
تحتانی،  هموروئید، درمان بیماری کرونری قلب، ترمبوفلبیت سطحی، ورم ناشی از اختالل عروق لنفاوی، 
تجمع خون در یک محل، صدمات حین ورزش و سایر ضربات، کاهش خارش و ادم ساق پا، درمان بزرگ 
شدن پروستات، زخم های پوستی، سرفه، اسهال،  همچنین مسکن، ضد انعقاد، ضد تب، قابض، خلط   آور 

و مقوی، از جمله خواص درمانی شاه بلوط هندی عنوان شده است.
 به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده گیاهان دارویی جهاد دانشــگاهی، تحریک دســتگاه گوارش، نفروپاتی سمی، سمیت کبدی، خارش، سرطان پوســتی، آنافیالکسی، کرامپ ساق پا، شوک و تهوع، 
خونریزی و کبودی شدید )ناشی از فعالیت ضدانعقادی آسکولین(، اسپاسم عضالنی، واکنش های افزایش حساسیت،  خارش،  کهیر، سردرد و منگی،  از جمله اثرات جانبی مصرف این گیاه )بدون مشورت 

با پزشک( عنوان شده است.

دانستنیها

فاجعه قندوز افغانستان 
حاصل جهل و تکفیر

سیدمصطفی محقق داماد *

فریــادی برای فاجعــه دلخراش کشــتار بیرحمانه عده ای 
بیگناه در شهر قندوز افغانستان.

بسم اهلل الرحمن الرحیم . ان الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم 
بظلم اولئک لهم االمن وهم مهتدون 

فاجعه دلخراش کشــتار بیرحمانه عده ای بیگناه در شــهر 
قندوز افغانســتان برای تمام اعضای تمدن بشری اسفناک 
و مایه شرمساری است ولی برای جامعه دینداران دردآورتر 

و تاسف بارتر است:
۱- از آن جهت که اینگونه فجایع تحت پوشش دین و به نام 
تقرب الی اهلل انجام می گیرد آن هم به نام دینی که مومنین 
آن به خدایی باوردارندکه عین ســالم و رســالت  پیامبرش 

)ص( گسترش رحمت، مهربانی وصلح است. 
2- در اینکه پشــت پرده و مســبب  اصلی ایــن اقدامات 
جنایتکارانه دست های ناپاک قدرت های سیاسی و تشنگان 
قــدرت وجود دارد تردیدی نیســت و از ارباب قدرت فزون 
طلب جــز حفظ منافع خــود انتظار دیگری نیســت. ولی 
مصیبت آن جاست که مباشــرین مستقیم فریب خورده و 
قربانیان بدبخت ســیه روزگار که با انفجار خویشتن موجب 
به خاک وخون کشیدن دیگران می شوند به انگیزه رسیدن 
به بهشت برین زندگی مردم بیگناه را به جهنم سوزان مبدل 
میســازند. انگیزه ای که با تزریق جهل و شستشوی مغزی 

توسط تشنگان قدرت فراهم گردیده است!!
۳- آنچه درتزریق جهل و تسریع این فجایع نقش مستقیم 

دارد عنصر خطرناکی است بنام »تکفیر«!
تکفیر یعنی خــود را واصل به حقیقت دانســتن ودیگران 
غیرموافــق خودرا باطل وفاقد هرگونه حق حتی حق حیات 
دانســتن وعالوه انکه خودرا مکلف به ســلب حیات ازانان 

کردن !
۳- اینجانب ضمن انکه خود را ســوگوار این فاجعه انسانی 
می دانــم و با تمام  عزیزان افغان هــم فغانم با طلب رضوان 
واســعه الهی برای همه به خون خفتگان مظلوم، از بزرگان  
جوامــع دینی عاجزانه می خواهم که به جای معلول علت را 
نشــانه بگیرند و برای جلوگیری از تکرار این فجایع اسفبار 
تکفیــر را محکــوم و تحمل و بردباری دینــی  و احترام به 

اندیشه دیگران را توصیه فرمایند.
رحمــة  اال  ارســلناک  »ومــا  ابــدی  و  ازلــی  نــدای 
للعالمین)انبیاء/۱۰۷(«  و وحدت خانواده بشری یعنی مفاد 
»یاایهالناس انا خلقناکم من ذکــر وانثی)حجرات/۱۳(« را 
تعلیم و آموزش دهند تا رسالت ادیان به جایگاه اصلی خود 

بازگردد. والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.
* رئیس گروه مطالعات اسالمی فرهنگستان علوم
منبع: خبرانالین

نگاه

حضرت محمد)ص(:

از نفرین مظلوم بترسید زیرا نفرین وی بر 
ابرها می رود  و خداوند می  گوید به عزت 
و جالل من سوگند که تو را یاری می کنم 

اگر چه پس از مدتی باشد.
)نهج الفصاحه(

جناب آقای محمود نکونام
انتخاب شایســته جنابعالی را به عنــوان مدیر روابط 
عمومی بانک ســپه تبریک عرض نموده و از خداوند 
 منان توفیــق روز افزون جنابعالــی را در این جایگاه 

گروه اقتصادی روزنامه مردم ساالریخواستاریم.

 
فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابي ساده

شماره فراخوان در سامانه ستاد:    

موضوع مناقصه: خرید ساندویچ پانل سقفي )تجدید(- شماره مناقصه: 99/30
ســازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق 
را طبق مشــخصات و شرایط کلي زیر، از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از 
ارزیابي ساده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید )اطالعات تکمیلي در اسناد مناقصه 

مي باشد(:
1- نام و نشاني مناقصه گزار: ســازمان منطقه ویــژه اقتصادي انرژي پارس - استان 

بوشهر، عسلویه، ساختمان مرکز همایش هاي خلیج فارس 
2- مبلغ برآورد اولیه: 14,300,000,000 ریال

3- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر بانکي 
یا وجه نقد به مبلغ 715,000,000 ریال )که قابل تمدید به مدت ســه ماه با درخواست 

مناقصه گزار مي باشد.( 
4- شــرایط شرکت در مناقصه: اشخاص حقیقي )داراي پروانه کسب مورد تایید از 
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تامین کنندگان در زمینه مصالح ســاختماني، ابزارآالت 

و آهن آالت( یا اشخاص حقوقي )درج زمینه فعالیت بازرگاني در اساسنامه شرکت(.
5- فرآیند انتخاب برنده مناقصه به صورت ارزیابي ساده انجام مي گردد لذا مناقصه گران 
باید عالوه بر بارگذاري اسناد مورد درخواست و مستندات )پاکت الف، ب و ج( در سامانه 

تدارکات الکترونیکي دولت )ســتاد( به آدرس اینترنتيwww.setadiran.ir، صرفا 
)پاکت  الف( را نیز که حاوي ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار مي باشد به صورت فیزیکي به 

دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارائه نمایند.
6- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از تاریخ 1400/07/18 

لغایت 1400/07/24 ساعت 08:00 صبح
7- زمان و محل برگزاري جلســه توجیهي: ســاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
1400/07/27 ســاختمان همایش هاي خلیج فارس-طبقه اول- دبیرخانه کمیســیون 

مناقصات
8- مهلت بارگذاري اســتعالم ها و پاکت هاي پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد: 

ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 مي باشد.
9- زمان و محل گشایش پیشــنهاد مناقصه )پاکت هاي الف، ب و ج(: ساعت 
10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 در عسلویه، ساختمان همایش هاي خلیج 

فارس – طبقه دوم - سالن جلسات.
10- تلفن کمیسیون مناقصات: 4- 2150 0773137   نمابر: 07731372155

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26

سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

)نوبت اول(

شناسه آگهی: 1206140

روابط عمومي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

جواد لگزیان

برو پیش از آن که عاشقت شوم


