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علی سرتیپی تاکید کرد که تمامی اخبار منتشر شده درباره گزینههای نهایی اکران نوروز گمانه زنی است
و فهرست نهایی فیلمها در جلسه روز چهارشنبه مشخص میشود .اعالم اس��امی فیلمهای نهایی اکران نوروز
 ۹۸یکی از مهمترین چالشهای این روزهای س��ینمای ایران است ،در حالی که زمان بسیار کمی تا پایان سال
باقی مانده اما هنوز تصمیمگیری قطعی درباره اکران نوروز صورت نگرفته اس��ت .جلسه تعیین و تکلیف اکران
نوروزی هم با وجود آنکه قرار بود روز یکش��نبه  ۲۰اسفندماه برگزار ش��ود ،به تعویق افتاد .او در پاسخ به اینکه
اخباری که درباره نهایی شدن فیلمهای اکران نوروزی منتشر شده است صحت دارد یا خیر ،توضیح داد« :هنوز
هیچ تصمیم نهایی نشده است و تعیین فیلم های اکران نوروز در جلسه فردا مشخص خواهد شد .اخبار منتشر
شده نیز فقط یک گمانه زنی است».

آندرئا پاالئورو
کارگردان
ایتالیایی به ایران
سفر میکند

»

آندرئا پاالئورو کارگردان فیلم تحسینشده «هانا» برای برگزاری کارگاه تخصصی در سیوهفتمین جشنواره جهانی
فیلمفجرحضورخواهدداشت.آندرئاپاالئوروکهبانخستینساختهبلندخود«جمعیازمدهآ»()medeasسال۲۰۱۳
درجشنوارهبینالمللیونیزموفقبهکسبجایزهبهترینفیلمکمهزینهنوآورشد،مهمانسیوهفتمینجشنوارهجهانی
فیلمفجرخواهدبود .پاالئوروتاکنونبافیلم«هانا»درجشنوارههایمتعددیچونونیز،تورنتو،کپنهاگ،ریکیاویک،ریو،
شیکاگو ،ورشو ،وین ،تسالونیکی و استکهلم حضور پیدا کرده است .شارلوت رامپلینگ بازیگر فیلم «هانا» به کارگردانی
پاالئورودرسال ۲۰۱۷جایزهبهترینبازیگرزنراازهفتادوچهارمینجشنوارهفیلمونیزبهدستآورد .پاالئوروهمچنین
ریاستهیاتداورانجشنوارهتالیندرسال ۲۰۱۸رابرعهدهداشتهاست.سیوهفتمیندورهجشنوارهجهانیفیلمفجر
از ۱۸تا ۲۶آوریل ۲۹( ۲۰۱۹فروردینتا ۶اردیبهشت)۱۳۹۸بهدبیریرضامیرکریمیدرتهرانبرگزارمیشود.

خبر

یک دعوای برادری در سینمای ایران

نویسنده «دنیای شیرین دریا»:

جشنواره جامجم عرصه رقابت مدیران
تلویزیون شده

نویس��نده س��ریالهای «تولدی دیگر» و «دنیای ش��یرین
دریا» معتقد اس��ت که بای��د برنامهه��ای تلویزی��ون در تمام
موضوعات از جمله برنامههای مذهبی ،ورزش��ی و … را هم به
رقابت جشنواره تلویزیونی جام جم وارد میکردند؛ ضمن اینکه
انتخاب برترین میان مجریها خوب نیس��ت چون جنسشان با
هم فرق دارد و سلیقهای رخ میدهد.
علی خودس��یانی درباره جش��نواره تلویزیونی جام جم که
سه ش��نبه ش��ب اختتامیه آن برگزار میش��ود ،گفت :اگر این
جشنواره صادقانه برگزار میش��د و ارزیابی سریالها ،برنامهها
و بازیگران برای کل سازمان صداوس��یما اتفاق میافتاد ،خوب
بود .در واقع اگ��ر بهترین مجری ،بازیگر و برنام��ه فارغ از اینکه
برای کدام شبکه اس��ت ،انتخاب میش��دند هم یک سرگرمی
ب��ود و هم ی��ک امر مه��م ب��رای مخاطب��ان ،عوامل س��ازنده
و تولید کننده.
او با اشاره به جابه جایی رأیها در جشنواره تلویزیونی جام
جم خاطرنش��ان کرد :جش��نواره تلویزیونی جام جم که با این
روند که برگزار میشود ،نوعی عرض اندام و خودنمایی مدیران
شبکههاست .در واقع به جای برگزاری رقابت سالم بین عوامل
سازنده برنامهها به رقابت بین ش��بکهها و مدیر شبکهها تبدیل
شده است .این مسئله باعث میشود رأیها جابه جا شود؛ البته
اتهام نمیزنم بیآنکه پرونده را ببینم و آرا بازش��ماری شود اما
این ش��بهه در میان مردم به وجود میآید که وقتی ش��بی یک
میلیون رأی جابهجا و به یک برنامه اضافه میشود ،ممکن است
چه اتفاقی افتاده باشد؟
این نویس��نده بیان ک��رد :برنامهای در ط��ول  ۱۰روز ،یک
میلیون رأی آورده اما در چند س��اعت ،ی��ک و نیم میلیون رأی
اضافه میشود؛ بنابراین مخاطبان شک میکنند که چه اتفاقی
پیش آمده است .در واقع این جشنواره به رقابت بین شبکهها و
مدیران شبکهها تبدیل شده است.
خودسیانی گفت :انتخاب یک مجری از میان مجریان دیگر
عالوه بر اینکه خوب نیست به اعتماد مردم نسبت به سازمان و
شبکههای تلویزیونی ضربه میزند و کار را چرک میکند.

پاسخ قدیمی یکی از برادران بهروز وثوقی

بهروز وثوقی س��مبل س��ینمای فارسی پیش
از انقالب ح��اال با گالیه از ناب��رادری به صدر اخبار
بازگشته است .به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛
بهروز وثوقی هنرپیشه سرشناس سینمای پیش از
انقالب و سوپراستار آن سالها بود که از «قیصر» تا
«گوزنها» و از «سوته دالن» تا «ممل آمریکایی»
و «ماه عس��ل» روی گیش��ه موفقیتهای زیادی
داشت.
خیلیها در س��ینمای ای��ران ب��ه او ادای دین
کرده اند .با او عکس به ی��ادگار گرفتند و خواهان
این شدهاند که مشکالت حل شود تا شاید او بتواند
برگردد اما بازگش��تش و حتی آوردن اسمش هم
منتقدان بسیاری دارد و بسیاری از منتقدان اعتقاد
دارند او باید ابتدا پاس��خگوی بخشی از رفتارهای
گذش��تهاش باش��د و بعد اینکه همان مسیری را
برای بازگشت طی کند که بزرگانی چون نصیریان
و انتظامی و رش��یدی و کش��اورز و مشایخی برای
ماندن در ایران انجامش دادند.
بهروز وثوقی اما در روزهایی که دیگر بحثی در
اینباره نیست ،پستی در اینس��تاگرامش منتشر
کرد که سوژه داغ ش��بکههای اجتماعی شد .او از
نابرادرانش نوشت و ادعا کرد اموال و داراییهایش
در ایران را غصب کرده اند.
او چنگیز ،شهروز و دیگران را به تصرف اموالش
متهم ک��رده اس��ت .حرفهایی که باعث ش��د تا
چنگیز ،برادرش در کمتر از چند س��اعت دو پست
درباره برادر بزرگتر بنویس��د .چنگیز که در همه
س��الهای بعد از انقالب به دلیل شباهت ظاهری
با برادرش ماند و س��الها جل��وی دوربین رفت اما
آن اس��تعداد سوپراستار ش��دن را نداشت ،در این
پستها از برادری گفته اس��ت .خاطره از مادرشان
که چه کسی را بیشتر دوست داشت و باقی مسائل.

چنگیز وثوقی ک��ه البته این روزه��ا فقط از طریق
اینستاگرامش با محیط پیرامونی ارتباط دارد ،در
طی چند س��اعت پس از انتشار پس��ت برادرش با
هجوم کامنتهای منفی از س��وی هواداران بهروز
وثوقی روبهرو و مجبور به بستن صفحهاش شد.
او در این دو پست اما پاسخی به اتهام طرح شده
از سوی برادرش نداشته است ولی پیشتر یعنی دو
س��ال قبل وقتی یکی از خبرن��گاران متنی درباره
گالیه بهروز از برادرانش نوشته بود ،به این اتهامات
پاس��خ داده و تاکید کرده اس��ت ریالی از امالک یا
داراییه��ای وثوقی س��اکن در فرن��گ را تصاحب
نکرده است.
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3ـ زمان ،مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :در ساعتهای اداری از تاریخ  97/12/22لغایت  97/12/28از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir
1ـ3ـ با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه و گشایش پیشنهاد مناقصه گران از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس فوق انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت
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امانیه ـ خ شهید مدرس ـ اداره کل راه و شهرسازی خوزستان ـ اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت 13/30
مورخ  98/1/20تحویل گردد.
توجه :زمان تحویل پاکت الف تا ساعت  13/30می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.
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6ـ به پیشنهادهای مشروط ،مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و فاقد گواهی تعیین صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیاستانخوزستان

در ای��ن کامنت که چنگیز وثوق��ی  ۱۰۴هفته
قب��ل و در روز چهارده��م م��ارس  ۲۰۱۷ب��رای
امیرعباس واسعی نوشته ،آمده است« :لطفا جمع
نبندید .ب��رادری که وی�لای بهروز را در نوش��هر
در اختیار داش��ت ،فیروز بود که یکسال از بهروز
کوچکتر است نه من و سایر برادران .فیروز بدون
اطالع بهروز سندس��ازی کرد و بدون اجازه بهروز
ویال رو فروخت و پولشو ورداش��ت و با خانواده اش
رفت و مقیم آمریکا شد.
مادر من یکبار بیش��تر ازدواج نکرد و همیشه
معتقد بود بهشتی که میگن زیر پای مادران است
ش��امل زنهایی میش��ود که در طول عمرش��ون
{ .}.....پس ما هیچکدام نه ناتنی هستیم و نه {.}...
برادر بهروز بودن در گذشته همیشه باعث افتخار
من بود ولی بعد از انقالب برادر بهروز وثوقی بودن
مورد تایید وزارت ارشاد نبود و به سختی و به اصرار
کارگردانها که میگفتند فقط این نقش رو چنگیز
وثوقی از پس��ش برمیاد و باید ب��ازی کنه ،به من با

ترحم نقش را مح��ول میکردند ک��ه اکثرش هم
منفی بود و من حق انتخاب و انتخاب نقش مثبت را
نداشتم .حتی از طرف تلویزیون به کارگردانهایی
که مرا انتخاب میکردند میگفتند با ریش و سبیل
قیافه اش را تغییر بدهید تا ش��باهتش به برادرش
محو ش��ود ولی من با تمام محدودیتها همیشه و
در هر مصاحبهای یادی از به��روز کردم .در ضمن
خواهشمندم برای تبلیغ پیجهای دیگران و بدنام
کردن و سوءاستفاده از پیج من استفاده نکنید .این
بار ش��ما را به گناهی که قضاوت نادرست در مورد
من کردید میبخش��م .در صورت تکرار متاسفانه
مجبورم شما را بالک کنم .سی و هفت سال سابقه
کاری و شخصیت و زندگی خصوصی من بر تمامی
دوستان مشخص و روشن اس��ت .شما نمیتوانید
دیگران را در مورد من تحریک و اغفال کنید».
قبل بازیگری که هم در
این
واکنش دو س��ال ِ
ِ
تلویزیون و هم سینما تا س��ال  ۱۳۹۵کارهایی در
کارنامهاش ثبت ش��ده در واکنش به اتهامی است
که به نظر میرسد بهروز مدتهاست به برادرانش
میزند .او بیش از دیگران نامش س��ر زبانهاست.
بیشتر از فیروز و شهراد .
چنگیز در  ۲۴س��اعت گذش��ته دو متن برای
برادرش نوشته تا ش��اید کمی پست اینستاگرامی
برادرش تلطیف ش��ود ام��ا انتقاده��ای زیادی در
کامنتها به او ش��ده اس��ت .چنگیز البته در قالب
خاط��رهای از م��ادرش گفته مادر پیرش��ان وقتی
ش��نید که بهروز گفت��ه دیگر هیچ وقت ب��ه ایران
نمیآید ،امیدش ناامید شد و دو ماه بعد از آن اتفاق
درگذشت .او به چند نفری هم از دیدار مادر و پسر
در ترکیه گفته است .از آخرین دیدار اما تنها باری
که درباره اتهامات بهروز سخن گفته ،همین کامنت
دو سال قبلش برای امیرعباس واسعی بوده.
او خیلی شفاف گفته که هیچ نقشی در تصرف
اموال برادرش نداشته اما ش��اید دلخوری بهروز از
او برای این ۴۰سال استفاده از شباهتشان باشد.
یک دلخوری حسی هرچند بهروز چیزی دربارهاش
نگفته اما در پاسخ چنگیز میتوان رگههایی از این
ماجرا را دید.

»

روایت سینمایی از زن نویسندهای
که نام مردانه داشت

جسیکا چستین بازیگر سرشناس سینما داستان «ماه عسل:
رمانی از جورج الیوت» را در قالب یک اقتباس س��ینمایی تصویر
میکند .کمپانی فیلم جس��یکا چس��تین به نام «فرکل فیلمز»
حقوق رمانی از دینیتا اسمیت را خریداری کرده تا با اقتباس از آن
یک فیلم بسازد .این درام تاریخی با نام «ماه عسل :رمانی از جورج
الیوت» سال  ۲۰۱۶منتشر شده و درباره ماهعسل الیوت در ونیز
در ژوئن  ۱۸۸۰است .جورج الیوت اسم مستعاری بود که ماری آن
اوانز برای خودش برگزیده بود .او به این نتیجه رسیده بود که باید
نامی مردانه داشته باشد تا داستانها و نوشتههایش خوانده شوند.
گرچه نویسندگان زن در آن زمان آزادانه نام اصلیشان را در آثار
خود مینوش��تند؛ اما او میخواست فقط نویس��نده داستانهای
عاش��قانه نباش��د .وی به یکی از مطرحترین رماننویس��ان عصر
خودش بدل ش��د و آثاری چون «آدام بید» (« ،)۱۸۵۹آس��یابی
بر رودخانه» (« ،)۱۸۶۰سیالس مارنر» (« ،)۱۸۶۱میدلمارچ»
( )۱۸۷۱و «دنیل دروندا» ( )۱۸۷۶را خلق کرد.

واکنش اشکان خطیبی به اختالس
میلیاردی مرجان شیخاالسالمی

اشکان خطیبی به اختالس میلیاردی مرجان شیخاالسالمی
واکنش نش��ان داد و کارهایی را ک��ه با آن میزان پول میش��ود
انجام داد ،برش��مرد .اش��کان خطیب��ی در واکنش ب��ه اختالس
میلیاردی مرجان شیخاالسالمی در اینس��تاگرام نوشت« :خانم
شیخ االسالمی...از جبهه مش��ارکت ،ای رکورد ش��کن!...ای که
همون ژست تو عکستون بعد از کشف حجاب خودش به تنهایی
شش میلیارد یورو می ارزه! کجای خاک کانادا مشغول کدام کار
خیرید؟! ولی کاش همه ش��و نمیبردی! با ی��ک میلیونیوم پولی
که بردی(که حتما با عرق جبین و ممارس��ت به دست آوردی!)
اینجا میشد شکم کلی گرسنه رو سیر کرد...توقع ندارم برای حل
معضل ریزگردها یا خشکسالی یا بازسازی مناطق زلزله زده هزینه
میکردی! پس دولت چیکاره س��ت؟!! باالخره ش��ما هم خودت
زندگی داری! ول��ی بعضی وقتا ادما اینجا حاضرن زندگی ش��ونو
بدن اما بچه هاشون شیکم گشنه نخوابن ...زندگی اینجوریه دیگه
بعضی ادما هستند که نهایت خواسته شون سیر شدن و نمردنه...
«یک اسب  ،به من یک اس��ب دهید...همه امپراتوری ام را به یک
اسب میدهم» از نمایشنامه ریچارد سوم (ویلیام شکسپیر).

دبیر صفحه :
امیر حسین مصلی

CultureAndArt@Roozannews.ir

نگاهی به  ۳سریال «ن.خ»« ،بر سر دوراهی» و «زوج یا فرد»

»

رقابت نوروزی مهران غفوریان با سعید آقاخانی در تلویزیون

تلویزیون هم��واره در ایام و مناس��بتهای مختلف
س��ریالهایی را برای مخاطبان خود تدارک میبیند که
ایام نوروز نیز از این قاعده مس��تثنی نیست و سریالهای
نوروزی هم��واره از مهمترین محصوالت صداوس��یما به
شمار میآیند ،هر چند که جذابیت آثار به نمایش درآمده
در س��الهای اخیر با س��ریالهای قدیمی قابل مقایسه
نیست اما طبق روال شبکههای س��یما چند ماه مانده به
پایان سال س��ریالهای نوروزی خود را کلید میزنند تا با
دستیپربهاستقبالمخاطبانشانبروند.
امسال نیز سه شبکه تلویزیون س��ریالهای نوروزی
متنوعی را برای مخاطب��ان خود ت��دارک دیدهاند که به
حدود یک هفت��ه دیگ��ر روی آنتن میرون��د ،به همین
مناس��بت در این گزارش مروری خواهیم داشت بر حال
و هوا و قصه سریالهایی که قرار اس��ت از شبکه یک ،دو
و سه پخش ش��ود .نکته جالب توجه امسال غیبت دوباره

شبکه پنج سیما در بین شبکههایی است که برای نوروز
 ۹۸سریالهایی را تدارک دیدهاند ،این شبکه سال گذشته
نیز سریالی را برای نوروز تدارک ندیده بود.
«ن.خ» ،سعید آقاخانی از شبکه یک مهمان
مردممیشود
با وجود آنکه امس��ال حرف و حدیثهای بس��یاری
درباره پخش سریال «پایتخت» از تلویزیون مطرح شد اما
در نهایت سازندگان این س��ریال اعالم کردند که قسمت
ویژه «پایتخت» را برای نوروز  ۹۸روانه آنتن میکنند .اما
درگذشت ناگهانی خش��ایار الوند ،نویسنده این اثر باعث
شد تا س��اخت این قس��مت به تعویق بیفتد ،خبری که
برای بسیاری از مخاطبان سریالهای تلویزیونی ناراحت
کننده بود .با این حال شبکه یک در نبود «پایتخت» دست
خالی نمانده و سریالی را با نام «ن.خ» به کارگردانی سعید
آقاخانی برای نوروز امس��ال تدارک دیده است .آقاخانی

بدون شک یکی از پرکارترین چهرههای نوروزی تلویزیون
به شمار میآید و سریالهای بسیاری را در طول سالهای
اخیر برای این ایام تدارک دیده که برخی از آنها مورد پسند
مخاطبان نیز ق��رار گرفتهاند .او که با س��ریالهایی چون
«روزهای بد به در» و «زن بابا» توانسته بود عالقهمندان
به س��ریالهای طنز را در ایام نوروز پای تلویزیون بنشاند
اما نتوانس��ت در دو تجربه اخیرش موفق عمل کند .او در
آخرین پروژه نوروزی خود ،س��ال  ۹۵با س��ریالی به نام
«بیمار استاندارد» از ش��بکه یک سیما مهمان خانههای
مردم شد ،سریالی که فضای متفاوتی از طنز را به تصویر
کشیده و از حضور بازیگرانی چون بابک حمیدیان ،جواد
عزتی ،نیما شاهرخ شاهی ،پوریا پورسرخ و شیال خداداد
بهرهمند بود اما به جز چند قس��مت نخست ،این سریال
نتوانست نظر مخاطبان را به خود جلب کند و در هیاهوی
برنامهها و سریالهای نوروزی فراموش شد.

« آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره»97/18
موضوع مناقصه:راهبری ،تعمیر و نگهداری شناورهای بندر خرمشهرشرایط شرکت کنندگان:شرکت کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند – 1:دارا بودن مجوز صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی – 2 .دارا بودن مجوزاداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر
فعالیت در حوزه خدمات دریایی و بندری از سازمان بنادر و دریا نوردی – 3 .ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بخشنامه /26510ت39039/ک مورخ 88/2/9
منطقه آزاد بندر خرمشهر
هیات وزیران – 4 .اخذ حداقل  60امتیاز در ارزیابی کیفی – 5 .مجوز صالحیت ایمنی از اداره کار
در صورت عدم احراز شرایط فوق  ،سایر پاکات مناقصه گران توسط کمیسیون مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
محل،مهلت و نحوه دریافت دفترچه ارزیابی :خریداران اسناد در صورت تمایل می توانند از روز شنبه مورخ  97/12/25لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/1/10با مراجعه به سامانه تدارکاتالکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاسناد مناقصه را به شماره 2097005867000015به صورت رایگان دریافت نمایند.ضمنا" دریافت آگهی از سایتهای  iets.mporg.irنیز
بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکانپذیر است.
محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها:کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند از روز یکشنبه مورخ  98/1/11لغایت ساعت  15:45روز یکشنبه مورخ  98/1/25اسناد و پیشنهادات خود را در 4فایل ارزیابی کیفی  ،الف،ب ،ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irبارگذاری نمایند.و همچنین نسبت به تحویل فیزیکی ( پاکتهای ارزیابی کیفی و الف)
به دبیرخانه به آدرس :خرمشهر -خیابان مولوی-اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر صندوق پستی  6414665576اقدام و رسید دریافت نمایند.
جلسه پرسش و پاسخ مناقصه-:جلسه پرسش و پاسخ اسناد مناقصه راس ساعت  14روز یکشنبه مورخ  98/1/18در محل خرمشهر-میدان شهید مولوی-اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر-ساختمان مرکزی برگزار خواهد شد.
محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها:پیشنهادهای متقاضیان راس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  98/1/27در محل دفتر جلسات به آدرس خرمشهر -خیابان مولوی -میدان مولودی -ادارهکل بندر و دریانوردی خرمشهرمفتوح می گردد.
 .شایان ذکر است پاکات پیشنهاد دهندگانی باز گشایی خواهد شد ،که ضمن رعایت نحوه دریافت اسناد نام شرکت در لیست خریداران اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) ثبت
شده باشد.
سپرده شرکت در مناقصه :مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ  9/989/826/741ریال یا اصل فیش واریز وجه به حساب سپرده بندر شماره 02176452203007نزد بانک ملی شعبه مرکزی کد بانک  6801ارائه نمایند.
توضیحات:
مدت اعتبار پیشنهاد ها :مدت اعتبار پیشنهاد ها حداکثر دو ماه میباشد.
اطالعات تماس دستگاه منقصه گزا رجهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های :
خرمشهر ـ خیابان مولوی ـ میدان مولودی ـ اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر تلفن  53507026 :ـ  53507159فکس 3 :پ53522236
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
دفتر ثبت نام 87969737 :و 85193768
مرکز تماس  41934ـ 021

روابطعمومیـادارهکلبندرودریانوردیخرمشهر

