
فرهنگستان

فرهنگ و هنر6
| پنج شنبه | 26 بهمن 1396 |

| شماره 4684 |

کارگاهنوشتنرمانفانتزیبرگزارمیشود
کارگاه آموزشی نوشتن رمان فانتزی به زودی در موسسه 

فرهنگی هفت اقلیم برگزار می شود.

این کارگاه در ۱۰ جلسلله با تدریس آرمان سللاح ورزی 
برگزار خواهد شد. جلسات کارگاه مذکور در دو بخش عملی و 
نظری تعریف شللده اند و طی برگزاری شان، مفاهیم و الگوهای 

رمان فانتزی مورد بررسی و واکاوی قرار خواهند گرفت.

شرکت کنندگان در این کارگاه بعد از پایان دوره  مقدماتی، 
دانشی کلی از چگونگی ساخِت یک رمان/دنیا در ژانر فانتزی و 

ژانرهای همسایه ش خواهند داشت. 
ظرفیللت این کارگاه محدود اسللت و بلله زودی در محل 

موسسه هفت اقلیم در خیابان دکتر شریعتی، باالتر از خیابان 
ملک، بعد از کشواد، شماره ۵۶۹ برگزار می شود.

عاقه مندان می توانند برای ثبت نام در این کارگاه به محل 
این موسسه مراجعه کرده یا با آن تماس بگیرند.

رعنابهبازارکتابآمد
رمان »رعنا« نوشته مژگان شیخی توسط انتشارات 

عهد مانا منتشر شد.
»رعنللا« روایت دختری اسللت کلله در کودکی درپی 
جدایللی مادر از پللدرش، ناگزیر در خانه نامللادری بزرگ 
می شللود و بدین ترتیب نامایمات و مشللکات بسیاری 
پشت سر می گذارد. رمان، از سال های دهه چهل در شیراز 
شروع می شود و تا پس از جنگ ادامه می یابد. دختری که 
در خانواده ای با مشکات خانوادگی، تضادها و احساس های 
سللرکوب شده بزرگ می شود، سعی می کند در میان همه 

آن آشفتگی ها راهش را پیدا کند و...
زندگی برای همه قصه می سللازد و گاهی افراد بی نام 
و نشللان، قهرمانللان بللزرگ زندگی اند. چه بسللا مردان و 
زنانی باشللند که نه از روی سرشت بد، بلکه موقعیت های 
خانوادگی و اجتماعی از آنها انسللان دیگری ساخته است؛ 
کسانی که با خود فاصله دارند. این داستان که برگرفته از 

واقعیت است به زندگی همین افراد می پردازد.
انتشللارات عهدمانا رمان رعنا را در ۱84 صفحه و با 

قیمت ۱2۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

بحرانبا۱۰هنرمندشکلمیگیرد
نمایشللگاه گروهی »بحران« شللامل نقاشی های ۱۰ 

هنرمند است که جمعه 2۷ اسفند افتتاح می شود.
امیللن باقللری، علیرضا جللدی، امید حاج، سللعید 
رفیعی منفللرد، امیرحسللین زنجانللی، امیللر سللقراطی، 
کیومرث کیاست، احمد مرشدلو، معصومه مظفری و نزار 
موسللوی نیا هنرمندانی هستند که آثارشان به مدت ۱۰ 

روز در تهران به نمایش درخواهد آمد.
آنچه در این نمایشللگاه گردآمده، تاشللی است برای 
نمایش وجهی از هنر ایران که خواسللته یا ناخواسته کمتر 
دیده شللده و فراهللم آوردن فضایی برای دیده شللدن آثار 
هنرمندانی است که شرایط بحرانی انسان معاصر در آثارشان 
قابل مشاهده اسللت. بی شللک این تمام ماجرا نیست، اما 
امیدمان بر آن است که فضای کوچکی را برای گفتمان های 

جدی تر و دیده  شدن آثار به اصطاح تلخ باز کند.
نمایشگاه »بحران« تا هفتم اسفند در گالری »ساربان« به 
نشانی خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش 
خیابان شهید یوسفی، پاک ۱3۰ هر روز به جز سه شنبه ها 

از ساعت ۱۶ تا 2۰ میزبان عاقه مندان به هنر است.

اولینحضورخارجیبهوقتشامدربرلین
فیلم سینمایی »به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا در بازار فیلم جشللنواره برلیللن نمایش داده 

خواهد شد.
 »به وقت شللام« تازه ترین اثر ابراهیم حاتمی کیا با نام 
بین المللی )Damascus Time( در اولین نمایش خارجی 

خود در بازار فیلم جشنواره برلین به نمایش درخواهد آمد.
زمان اکران فیلم »به وقت شام« شنبه، ۱۷ فوریه )28 

بهمن ۱3۹۶( ساعت ۱۹:3۰ به وقت برلین خواهد بود.
پوسللتر خارجی این فیلم سینمایی نیز توسط خانه 

طراحان انقاب اسامی طراحی و اجرا شده است.
هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این 
فیلم هسللتند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران مطرح 

سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش می کنند.
به وقت شللام بلله کارگردانللی ابراهیللم حاتمی کیا و 
تهیه کنندگی محمد خزاعی، جدیدترین محصول سازمان 
هنری رسللانه ای اوج است که در سی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر رونمایی و موفق به دریافت سلله سیمرغ بهترین 
کارگردانی، بهترین صداگذاری و بهترین موسیقی متن شد.

مالزمانحرمبهشبکهافقمیآیند
سللری جدید مجموعه مسللتند »مازمان حرم« با 
موضوع گفت وگو با همسللران شللهدای مدافللع حرم، از 

پنجشنبه این هفته از شبکه افق پخش خواهد شد.
در سللری جدید این مجموعه، با همسللران شهدای 
گرانقدری همچون حسین معزغامی، محمدرضا دهقانی، 
کریمیان،  محمدامین  میردوسللتی،  سیدمحمدحسللین 
مهللدی عزیللزی، مرتضی کریمللی و مجیللد قربانخانی 

گفت وگو شده است.
فضه سللادات حسینی اجرای این سللری از »مازمان 
حرم« را بر عهده دارد، مجموعه ای که همانند سری نخست، 

تلویزیون اینترنتی نصرTV مجری طرح آن است.
طاهللر ده پهلللوان تهیه کننده و سیدیاسللر صانعی 
کارگردان این مجموعه هسللتند که هر پنجشنبه ساعت 
2۰:3۰ از شللبکه افق پخش می شود. تکرار آن هم برای 
پخش در ساعت ۷:۰۰ روز بعد در نظر گرفته شده است.

زهرا ابراهیمی همسر شللهید حسین معزغامی در 
نخستین قسمت حضور می یابد و درباره همسر شهیدش 

و ویژگی های اخاقی و رفتاری او می گوید.

نقاشیخطهایزرینبهروززیندشتی
درگالریسیحون

نقاشللی خط های بهللروز زیندشللتی در نمایشللگاه 
»زرین خط« در گالری سیحون به نمایش درآمد.

    نمایشگاه نقاشی خط و سرامیک بهروز زیندشتی با 
عنوان »زرین خط« از روز جمعه 2۰ بهمن ماه در گالری 
سللیحون گشللایش یافت و تا ۹ اسللفندماه ادامه خواهد 
داشللت. نمایشللگاه »زرین خط« متشللکل از ۱۰ تابلوی 
نقاشی خط و 8 کاسه سفالی است که روی آنها نیز نقاشی 

خط طایی نقش بسته است.
طرح های خوشنویسی روی کاسه ها با تکنیک نقاشی 
روی سرامیک انجام شده است.    گالری سیحون روزهای 

دوشنبه تعطیل است.

پخشنمایش»تلهمجازی«ازرادیونمایش
نمایللش رادیویی »تله مجازی« به کارگردانی مینو 

جبارزاده امروز از رادیو نمایش پخش می شود.
این نمایش را حسللین یعقوبی نوشللته و در خاصه 
داسللتان آن آمده است: مهندس حسللن حاتمی متوجه 
می شود که برنامه تخصصی مهندسی سازه ای را که با صرف 
وقت و هزینه بسللیار آماده کردند، پیش از عرضه رسمی 
بلله صورت قاچاق و غیرقانونی وارد بازار سی دی فروشللان 
غیرمجاز شده، مهندس به پلیس فتا مراجعه می کند و... .

در »تله مجازی« هنرمندانی چون احمد ایرانیخواه، 
جواد پیشگر، محمد شریفی مقدم، معصومه عزیزمحمدی، 
مهرداد مهماندوسللت، امیر فرحان نیا، محمدرضا علی و 
تعللداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشللی 

رادیو به ایفای نقش می پردازند.
این سریال رادیویی به تهیه کنندگی: اشرف السادات 
اشرف نژاد، گویندگی ماندانا محسنی، صدابرداری: رضا 
طاهللری و افکللت: محمدرضا قبادی فر، امروز سللاعت 

۱3:3۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

محمدبحرانیمهمان»سوغاتجنگل«شد
محمد بحرانی در تازه ترین فعالیت عروسللکی خود 
به عنوان بازیگر میهمان به مجموعه »سللوغات جنگل« 

به تهیه کنندگی محمدجواد عبدالرحمانی اضافه شد.
»سوغات جنگل« در روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 
۱۵:3۰ و در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۹ از 
شبکه دو سیما پخش می شود. در هر قسمت از این مجموعه 
عروسللکی به فراخور موضوع و داستان چهره های شناخته 
شده عرصه سینما، تلویزیون، موسیقی، ورزش و... به عنوان 
بازیگر میهمان در کنار عروسک نادر حضور خواهند داشت و 

داستان و ماجرایی را برای مخاطب روایت می کنند.
امیر سلطان احمدی کارگردانی هنری و عمار باستان فرد 
و داریوش کفایتی کارگردانی تلویزیونی مجموعه عروسکی 

سوغات جنگل را برعهده دارند. 
در خاصه داستان این مجموعه عروسکی آمده است: 
طی اتفاقی عجیب موجودی که نه کاما شللبیه انسللان 
است و نه حیوان، وارد خانه خانواده ای سه نفره می شود و 

همین مسئله آغازگر ماجراهایی برای آن ها است...

انتشارفراخوان»چلهسرودانقالب«
حوزه هنری خراسان رضوی از همه گروه های سرود و 

همخوان حرفه ای جهت اجرای سرود دعوت کرده است.
حوزه هنری خراسان رضوی برای اولین بار جشنواره 
»چله سللرود انقاب« را راه اندازی کرده و به مناسللبت 
فرارسیدن چهلمین سللالگرد پیروزی انقاب اسامی و 
با هدف احیای سللرود مردمی، از همه گروه های سرود 
و همخوان حرفه ای، مسجدی و دانش آموزی در سراسر 
کشللور، جهت اجرای سللرود دعوت کرده است. مهلت 
ارسللال اثر تا 3۰ بهمن اسللت و نتایج هم قرار است در 

تاریخ ۵ اسفند اعام شوند. 
بلله گزارش فللارس، عاقه مندان به شللرکت در این 
 www.artmashad.ir جشنواره می توانند به وبسایت

مراجعه کنند. 

تمام  فجللر  فیلم  جشللنواره 
در حاشـــیه

گروه فرهنگ و هنر
شللد، امللا حاشللیه های آن 
همچنان و احتماال تا هفته ها 
باقی اسللت. جشللنواره ای که در آن هم فیلم های 
راه یافتلله قابل بحث بود و هم کاندیداهای شللب 
اختتامیه و در نهایت سللیمرغ های بعضا عجیب و 

غریب که روی شانه »برخی ها« نشانده شد.
امللا فاجعه اصلللی در هیئللت داورانی رخ داد 
کلله در رفتاری کاما از سللر »تدبیللر« رفتاری را 
نشللان دادند و انتخاب هایی کردند که متر و معیار 
عجیب و غریبی داشللت. دیده نشللدن ها بیشتر از 
دیده شللدن ها به چشللم آمد و آنقللدر رفتارهای 
غیرحرفلله ای عوامللل داوری عجیب بللود که جزو 
بزرگ ترین ضربه ها به مهم ترین جشنواره سینمایی 

کشور تلقی می شود.
اتفاقات چند سال اخیر در جشنواره فیلم فجر، 
از انتخاب و تعویض دبیران گرفته تا شیوه انتخاب 
داوران، نشللان دهنده به قهقرا رفتن جشللنواره ای 
اسللت که دیگر کارکرد خود را از دست داده است 

و هر روز از اعتبار آن کاسته می شود.

 جشنواره فیلم فجر سردرگم،
بدون برنامه و بی هدف شده است

فرزاد موتمن کارگردان سینما درباره کمرنگ 
شدن اهمیت جشللنواره فیلم فجر و سیاست های 
نادرست مسئوالن جشنواره سی وششم فجر گفت: 
متأسللفانه جشللنواره فیلم فجر سللردرگم، بدون 
برنامه و بی هدف اسللت و این اتفاق را در تغییرات 
مکرر و سلللیقه ای حذف و اضافه شدن بخش های 
مختلف جشنواره، تغییر مکان جشنواره، انتخاب و 

داوری آثار و... شاهد هستیم.
کارگردان فیلم سللینمایی »شب های روشن« 
در گفت وگللو بللا سللینماپرس افللزود: متأسللفانه 
مسئوالن سللینمای کشللور هنوز نمی دانند هدف 
جشللنواره فیلم فجر چیسللت؟ چه فیلم هایی باید 
در جشللنواره حضور داشته باشند و چه فیلم هایی 

نبایللد هرگز در جشللنواره به نمایللش درآیند. با 
تغییر دبیران سیاسللت ها و اهداف جشنواره دچار 
تغییرات سلللیقه ای می شللود و این اتفاقی بسیار 

ناراحت کننده است.
وی یادآور شللد: بنده معتقدم این اتفاقات که 
چند سالی اسللت صدای اعتراض بسیاری از اهالی 
سینمای کشور را بلند کرده و به ویژه در جشنواره 
سی وپنجم ما حتی شاهد انصراف عوامل فیلم هایی 
بودیم که کاندید دریافت سللیمرغ هم شده بودند 
به دلیل عدم سیاسللت گذاری صحیللح و اصولی و 
بنیادین در زمان شللکل گیری جشللنواره در اوایل 
دهه ۶۰ اسللت. در آن روزگار قرار بود که جشنواره 
فیلللم فجر ارائه بیان کاری یک سللال سللینمای 
کشور باشد و به همین دلیل اغلب فیلم های ساخته 
شللده در یک سال در این جشللنواره به نمایش در 
می آمدند اما این اتفاق در امتداد برگزاری جشنواره 
دچار تغییر شللد و سلللیقه دبیران بود که ماهیت 

فیلم های حاضر در جشنواره را مشخص می کرد.
موتمن خاطرنشللان کرد: متأسللفانه جشنواره 
فیلم فجر هیچ گاه شللکلی عادی نشده است؛ ما یا 

از این طرف بام سقوط کرده ایم یا از آن طرف بام!؛ 
نه حضور همه فیلم های تولید شللده در سللینمای 
کشللور در این جشللنواره امر عادی بود و نه اینکه 
در حال حاضر فیلم هایی که باید در جشللنواره به 
نمایش درآیند با سلللیقه دبیران از جشنواره کنار 

گذاشته می شوند امری عادی است!
کارگردان فیلم سللینمایی »جعبه موسیقی« 
تأکیللد کللرد: متأسللفانه طللی چند سللال اخیر 
سللردرگمی در جشللنواره فیلم فجر به حد اعای 
خود رسللیده و این سردرگمی به شدت مشهود و 

قابل لمس است.
وی در خاتملله ایللن گفت وگو متذکر شللد: با 
انجام این کارهای نادرسللت و اعمال سلللیقه های 
سیاست گذارانی که هیچ شناختی از سینما ندارند 

ما به سللمت بی اهمیت شللدن و کوچک شللدن و 
خنثی شدن جشنواره گام بر می داریم و بنده تأکید 
می کنم کوچک سللازی و خنثی کردن جشنواره به 
صاح سینمای کشور نیست و این رویداد سینمایی 

باید از نو دوباره با سر و شکلی جدید احیا شود.

متأسفانه طی چند سال اخیر جشنواره فیلم 
فجر حرمت اولیه خود را از دست داده است

پروانه معصومی بازیگر پیشکسللوت سینمای 
کشور و اولین بازیگر زن برگزیده سینمای ایران در 
جشللنواره فیلم فجر همزمان با برگزاری جشنواره 
3۶ام فیلم فجر گفت: متأسفانه طی چند سال اخیر 
جشنواره فیلم فجر اعتبار و حرمت اولیه خود را از 
دست داده و همه چیز در آن نمایشی و »شو«گونه 

شللده اسللت و دسللت اندرکاران آن به جای آنکه 
تدبیری برای کیفیت فیلم ها و جشللنواره داشللته 
باشللند درپی جنجال های بیهوده هستند که هیچ 

قرابتی با جشنواره فجر نداشته و ندارد.
بازیگر فیلم سللینمایی »سللاکن خانه چوبی« 
افزود: حواشی نه تنها هیچ دردی از سینمای ما دوا 
نمی کند بلکه باعث می شللود تا اندک اعتبار سینما 
نیز از میان برود. سللینمای امللروز ایران نیاز جدی 
به تولید آثار ارزشللمند و فاخر سینمایی دارد تا از 
این رهگذر جشللنواره فیلم فجر هم به ویترین قابل 
افتخاری به تولیدات ساالنه سینما تبدیل کنیم اما 
متأسفانه این نکته ای است که مسئوالن سینمایی 

آن را به طورکل به دست فراموشی سپرده اند.
این سللینماگر خاطرنشان کرد: طی سال های 
اخیللر تمامللی دغدغه مدیللران سللینمایی ما به 
جللای تولید آثار خوب و ارزشللمند بلله برگزاری 
مراسم هایی همچون »فرش قرمز« برای فیلم ها و 
یا ایجاد حواشللی برای انتخاب مکان های برگزاری 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره شده و سطح 
سلیقه عمومی جامعه و حتی برخی از سینماگران 
نسبت به این رویداد را تنزل بخشیده اند؛ آیا واقعاً 
مهم است که مثًا جشنواره در کدام مکان برگزار 
می شللود که ماه ها بر سر این اتفاق پیش پا افتاده 

در رسانه ها جنجال صورت می گیرد؟
این سللینماگر در خاتمه این گفت وگو متذکر 
شللد: روند فرسایشی جشللنواره فیلم فجر سال به 
سللال بیش از گذشته مشهود اسللت به نحوی که 
اگر مردم در سال های ابتدایی برگزاری این رویداد 
سینمایی حاضر بودند ساعت ها در صف های طویل 
و برف های سللنگین زمستانی بایستند تا فیلم ها را 
تماشا کنند اینک کمترین عاقه ای در عامه مردم 
برای تماشللای فیلم ها در ایام جشللنواره مشاهده 
نمی شود و تنها تعداد انگشت شماری از دانشجویان 
رشته های هنری هستند که همچنان از این رویداد 
اسللتقبال می کنند و امیدوارم مسللئوالن تدبیری 

جدی برای این ماوقع داشته باشند.

آگهى مناقصه هاى عمومى (يك مرحله اى) 
شركت توزيع نيروى برق استان يزد

شرکت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي کيفي به پيمانکار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند از تاريخ ١٣٩٦/١١/٢٨ لغايت ١٣٩٦/١٢/٩ در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانکي به مبلغ ٢٥٠/٠٠٠ ريال واريز 
شده به حساب سپهر شماره ٠٢١٩٥٠٩٥٩٠٦٠٠٤ بانک صادرات شعبه مارکار يزد بنام تمرکز درآمدهاي شرکت توزيع نيروي برق استان يزد جهت دريافت مدارک مربوط 
به مناقصه به امور تدارکات اين شرکت واقع در يزد بلوار شهيد منتظر قائم يا به سايت شرکت توانير به آدرس WWW.Tender.tavanir.org.ir يا سايت شرکت توزيع 
 برق استان يزد به آدرس www.yed.co.ir مراجعه و پيشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر طبق جدول زير به دبيرخانه اين شرکت 
(يزد ، بلوار منتظر قايم ، شرکت توزيع نيروي برق استان يزد ، کدپستي: ٨٩١٦٧٩٤٦٣٧) تحويل نمايند. ضمنًا به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء مدت ، ترتيب اثر 

داده نخواهد شد. کارفرما در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

١- هزينه درج آگهي مناقصه و کليه کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
٢- به پيشنهادات مشروط ، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

٣- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن: ٣٦٢٤٨٩٨٩-٠٣٥ امور بازرگاني و ٣٦٢٤٣١١١-٠٣٥ امور تدارکات و انبار و ٠٣٥٣١٦٧٢٤١٠ 
تماس حاصل نمايند.

شناسه آگهي:١٤٣٢٩
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان يزد

ت اول
نوب

شرکت توزيع نيروي برق استان يزد

شرح مناقصهشماره مناقصهرديف
تضمين شرکت در مناقصه 

(ريال)
زمان تحويل پاکتهانوع ضمانتنامه

زمان بازگشائي پاکت 
مالک ارزيابي کيفي

۱۹۶/۱۵۱/۶۰۳
واگذاري مديريت نيروهاي 

خدماتي
۵۹۵/۰۰۰/۰۰۰

۱- بانکي
۲- چک بانکي
۳- مطالبات

۴- اوراق مشارکت بي نام

ساعت ۱۰/۳۰ صبح 
روز سه شنبه مورخ 

۱۳۹۶/۱۲/۲۲

ساعت ۱۱ صبح 
روز سه شنبه مورخ 

۱۳۹۶/۱۲/۲۲

ت دوم
نوب

فراخوان مناقصه يک مرحله اي

روابط عمومي سازمان جهاد کشارزي استان کرمانشاه

سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه هاي ذيل را به شماره هاي درج شده از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي به پيمانکاران داراي حداقل 

رتبه ٥ آب به شرح زير واگذار نمايد ، متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي (نوبت دوم) تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ٩٦/١٢/٢ از طريق سامانه 

تدارکات الکترونيکي دولت اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

١- کارفرما: سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه واحد مديريت آب و خاک و امور فني و مهندسي

٢- تضمين شرکت در مناقصه به شرح جدول ذيل مي باشد که طبق آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره ١٢٣٦٠٢/ت ٥٠٦٥٩ هـ مورخ ٩٤/٩/٢٢ مي 

باشد که به صورت ضمانتنامه بانکي يا واريز وجه به حساب شماره ٢١٧٤٢٠٣٧٥١٠٠١ بانک ملي شعبه مرکزي به نام تمرکز وجوه سپرده که بايد تهيه و ارائه گردد.

٣- مدت اعتبار پيشنهادها ٣ ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.

٤- آخرين مهلت بازگشت اسناد پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ ٩٦/١٢/١٣ و گشايش پاکات در ساعت ١٤ روز دوشنبه مورخ ٩٦/١٢/١٤ مي باشد. 

 سازمان جهاد کشاورزي
 استان کرمانشاه 

توضيحاتتضمين (ريال)برآورد (ريال)نام پروژهشماره

۶/۸۰۰/۶۱۰/۱۹۹۳۴۰/۰۳۰/۵۱۰احداث باغات شيب دار در سطح استان کرمانشاه (شهرستان کنگاور)۲۰۹۶۳۳۶۰۰۰۰۱۷

۳/۶۶۵/۵۹۸/۵۷۱۱۸۳/۲۷۹/۹۲۹مرمت و بازسازي قنوات شهرستان کرمانشاه۲۰۹۶۳۳۳۶۰۰۰۰۱۸

۳/۳۷۰/۰۹۴/۴۲۹۱۶۸/۵۰۴/۷۲۲مرمت و بازسازي قنوات شهرستان هرسين۲۰۹۶۳۳۶۰۰۰۰۱۹

۴/۱۲۲/۸۴۰/۶۳۹۲۰۶/۱۴۲/۰۳۲مرمت و بازسازي قنوات شهرستان سنقر۲۰۹۶۳۳۶۰۰۰۰۲۰

۲/۵۰۳/۵۳۰/۸۱۴۱۲۵/۱۷۶/۵۴۱مرمت و بازسازي قنوات شهرستان صحنه۲۰۹۶۳۳۶۰۰۰۰۲۱

سیاست هایی که مهم ترین جشنواره سینمایی کشور را به قهقرا می برد

مرگ تدریجی یک فستیوال

س
فار

 


