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 هدی رضوانی
از چند سال قبل که گلیم شیرکیپیچ
سیرجانجهانیشد،هنرمندانبسیاریبرایمعرفی
و شناساندن بیشتر این هنر اصیل به مردمان
ایران و جهان ،آثارهنری متنوعی را تولید و منتشر
کردهاند که هریک به سهم خود درراستای معرفی
ویژگیهایبالقوهگلیمسیرجانگامیمؤثربرداشته
است .یکی از آثاری که در این زمینه توانست
بازخوردخوبی کسب کند،ترکیبشعروموسیقی
در خصوص گلیم سیرجان بود .تولید این اثر بر
عهدهمسعودنکوییبود .اوکهدکترایطراحیمدل
گردشگری موسیقی درسرزمین فرهنگی کرمان را
دارد و آلبومها و آثار موسیقایی متعددی از خود
برجای گذاشته و دستی هم درحوزه آهنگسازی،
پژوهشگری و تدریس دارد ،این اثرهنری را پدید
آورد تا یادگاری باشد برای آیندگان .شعر این اثر
موسیقاییسرودهخانمصدراپاریزی است.
چهشدبه کارگردانیروی آوردید؟
درواقع من موزیسین هستم ،اما یکی از
دالیلی که به کارگردانی روی آوردم این بود که
موسیقی را روی فرم ُکرال آکاپوالی پلیفونیک
یعنی «آواز گروهی بدون ساز و چندصدایی»
پیاده کنم .درحرف ه موسیقی آکاپوال یعنی بدون
ساز ،پلیفونیک هم یعنی چندصدایی .عمده
فعالیت من در این حوزه است ،اگرچه آثار
ارکسترسمفونیک و گونههای دیگر را هم انجام
میدهم.درفستیوالهایبینالمللیهمدرهمین
حوزهفعالیتداشتهام.عالوهبرآندرحوزهموسیقی
اِتنیک و فولکلورو فرهنگ عامه هم فعالیت دارم.
پایه کارمن موسیقی و آهنگسازی کالسیک بود
اما تصمیم گرفتم المانها ،نمادها و سمبلهای
فرهنگ و آداب و رسومی یکسری از نغمهها را
به زبان موسیقی و به شکل چندصدایی درآورم
که نیازمند کار تصویر نیز بود .چون ساختار کار
موزیکخودمرابهترمیشناختم،بهسراغکارگردانی
ت به کسی که میخواست کار
رفتم ،چون نسب 
من را کارگردانی کند بیشتر بر آن مسلط بودم و
میدانستم قرار است چه چیزی را درقاب تصویر
نشان دهم .البته همیشه با کارگردانهای صاحب
سبک در تئاتر ،نمایش و سینما درحال مشورت
هستم که این حوزه را بهتربشناسم .من خودم را
کارگردان نمیدانم ،چون فقط برای کارهای خودم
سناریو مینویسم .ضمن اینکه تجربهای که در
سال ۹۴با پوریا قلیپورو رضا قدسولی و بسیاری
ازافراد دیگرداشتم ،به من نشان داد که راه را اشتباه
نرفتم و مسیرکارگردانی را برای کارهای خودم ادامه
دادم.ضمن اینکهمیدانستم ازکارهایخودمچه

میخواهم .خیلی اوقات کارگردانها میخواهند
کار را به سمت نمایشی شدن بکشانند که البته
ناخواسته هم هست .چون مسیر را براساس
متدهایی که بتواند آنچیزی را که مدنظر است
بگوید ،پیش میبرند .البته نواقصی درکارها وجود
دارد و دارم روی آن کار میکنم .نباید فراموش
کرد که کارهای من موسیقیمحور است نه
نمایشمحور.وقتیقراراستیک کارچندصدایی
ً
صرفا به بخش نمایشی آن
روی صحنه بخوانید،
نمیشودنگاه کرد .اتفاقیرا کهقراراست ازفرهنگ
عامهروایت کنند،شرایطخودشرامیطلبد.
ایده اولیه تولید نماهنگ گلیم
شیرکیپیچچگونهشکلگرفت؟
ً
معموال برای اینکه کارهایم دیده شود،
تعدادی از کارها را همزمان به شکل ساده و نه
نماهنگ،تصویربرداریمیکنم.تصاویرگلیمراهم
نماهنگنمیدانم،چوننهسناریوییبرای آندرنظر
گرفتهام و نه برنامه کارگردانی آنچنانی مدنظربود.
خواندن
فقط میخواستم خوانندگان گروه با نوع
ِ
آوازی و لباس دراین ترکیب دیده شوند؛ به همین
دلیل اثرشیرکیپیچ درکنار ۱۵قطعه دیگردریک
روزو درهمان مکان ضبط شد و اصال هم بهعنوان
یک ویدیوکلیپ حرفهای و یک کار کارگردانی به
آن نگاه نکردهام ،بلکه بهعنوان یک اجرای ُکرال
مثل یک اجرا دریک مکان ،آن را ضبط و منتشر
کردم که بازخورد خیلی خوبی هم داشت .در
حدی که بعداً به من خرده گرفتند که این چه طرز
فیلمبرداری است؟ چرا کارگردانی ضعیف است؟
درحالیکه این کاراصال قرارنبود فیلمبرداری شود.
سیرجانیها آنقدراین کاررا دوست داشتند که در
سطح استانی ،کشوری و بینالمللی آن را منتشر
کردند و کار مطرح شد .اگر نکویی را کارگردان
سینمایی و تلویزیونی بدانید ،حق با شماست؛ کار
ضعیف است اما اگربهچشمموسیقاییبه آننگاه
کنید ،باید اجرای گروهی موسیقی را درنظربگیرید
نه سبک کارگردانی را .از نظر اجرای موسیقی هم
یک کار در حد فوقحرفهای است .اعضای گروه
مهر وطن که فستیوالهای بینالمللی را تجربه
کردهاند این کار را خواندند .شاعر هم خانم صدرا
پاریزی بود .اگرقرارباشد به چشم یک ویدئو کلیپ
به آن نگاه شود ،قطعا باید روی آن کار شود .اما
همینکه اینکارساختهشدوحساسیتدلسوزان
رابرانگیخت،خوب استو ازکسانیکهمیخواهند
این کار ازنظرتصویری بهتر از آب دربیاید ،دعوت
میکنم روی این کارسرمایهگذاری کنند تا یک کار
با کارگردانی حرفهای از آن بیرون بیاوریم .من این
کاررا بهعنوان یک اجرای قاب عکسی میبینم ،نه

گفتوگو با خالق اثر موسیقایی گلیم سیرجان
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یک اجرای نمایشی .این کاربه عشق سیرجان و با
افتخاربه فرهنگ آن انجامشده و یک تصویرساده
ازآن گرفتهشده با بازخوردهای بسیارعالی درسطح
جهانی.
هنرمندانایننماهنگچگونهانتخاب
شد؟
این خوانندگان ،موزیسینهای حرفهای
هستند .اکثرآنها مدرس دانشگاه هستند .گروه
بینالمللی مهروطن که درکشورهای مختلف دنیا
هم حضورداشته و اجرای موسیقی را روی صحنه
انجام داده ازافراد بسیارحرفهای درحوزه موسیقی
تشکیلشده .این گروهمربوطبهسیرجاننیستو
سالها قبل ایجاد شده و به عشق مناطق مختلف
ایران ،کارموسیقی میسازد .طبع سیرجانیهای ما
بلند است و ضمن دوست داشتن این کار ،کمی
به کارگردانی آن ایراد گرفتند .این کاربدون صرف
ً
صرفا با عالقه شخصی انجام شد .افرادی
سرمایه و
هم که این کار را اجرا کردند بازیگر کلیپ نبودند
بلکه موزیسینهای حرفهای هستند که یک کار
موسیقاییحرفهایرا ارایهدادند.

انتخاب اعضای گروه مهروطن چگونه
 ۲۵آهنگمستقلبرایسیرجانانجاممیشود؟
براساس آزمونهای سختی که من از افراد
داوطلب میگیرم این اعضا انتخاب میشوند تا
بتوانم بهترین خوانندگان را انتخاب کنم .ما در
این گروه خوانندههای کرمانی ،شیرازی ،آذری،
کرد ،لر و ...داریم که در اجراهای مختلف به گروه
ملحق میشوند .این گروه درسالن همایشهای
بینالمللیبرجمیالدودرهفتهفرهنگی کرمانهم
اجراداشته .کارشیرکیپیچراوقتیدرجشنواره ُکرال
ایران درشیرازاجرا کردیم ،بسیارمورد استقبال قرار
گرفت.یکی ازخانمهاباچشمگریان ازصحنهپایین
آمدوگفتمنافتخارمیکنمکهسیرجانیهستم.
وقتی دیدم با لهجه ما شعرمیخوانید سمت شما
آمدم که ابرازخوشحالی کنم .بنابراین تمام تالش
ما براین است تا افراد حرفهای و توانمند درعرصه
موسیقی را به این گروه اضافه کنیم.
تصاویردرکجاتصویربرداریشدو این
مناطقبرچهاساسیانتخابشد؟
تصاویردرکاروانسرای گنجعلیخان واقع در

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره /1400/005م.ع
ـعه در نظــر دارد اجــرای ســازه بتنــی (اســکلت) ســاختمان
ـت توسـ
ـرو صنعـ
ـز پیشـ
ـرکت پاریـ
شـ
رســتوران مجموعــه واحدهــای اقامتــی دهکــده گردشــگری شــامل :فونداســیون ،ســتون ،تیــر،
ســقف و  ...بــه صــورت امانــی را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی در ســطح شــهر ســیرجان
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
لــذا کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس
الکترونیکــی  www.parizpishro.irمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده
دانلــود نماینــد.
مهلــت تحویــل پــاکات روز دوشــنبه مــورخ  1400/08/24در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت واقــع در
ســیرجان -محلــه کــوی فرهنگیــان -بلــوار پیــروزی -طبقــه همکــف -آقــای نورمنــدی میباشــد.
مدارک موردنیاز:
• میــزان تضمیــن شــرکت در مناقصــه  300.000.000 :ریــال (ســیصد میلیــون ریــال) در قالــب چــک
تضمینــی بانکــی /ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر /واریــز وجه نقــد بــه شــماره حســاب 10/3309211/2
بانــک رســالت بــه نــام شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت توســعه.
• ایــن شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات بــه تنهایــی بــدون احتیــاج بــه
ذکــر دلیــل مختــار میباشــد..
• مدت اعتبار قیمت پیشــنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکتها میباشد.
• هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشــد.
• متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و بازدیــد در روز شــنبه مــورخ

 1400/08/22بــا شــماره ( 09139565322آقــای محیاپــور) تمــاس حاصــل نماینــد.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
آگهــی تغییــرات شــرکت شــیالن رضــوان ایرانیــان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4199و شناســه ملــی
 14006593696بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ
 21/03/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :آقــای امیــن
رضوانــی پــور شــماره ملــی 3071876841بــه ســمت مدیــر
عامــل و عضــو هیئــت مدیــره  -آقــای ایمــان رضوانــی پور شــماره
ملــی  3071216165بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره  -خانــم
الهــام رضوانــی پــور شــماره ملــی  3071764111بــه ســمت
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و
تعهــد آور از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات وعقود اســامی وســایر
نامــه هــای اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()1192979

آگهــی تغییــرات شــرکت شــیالن رضــوان ایرانیــان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4199و شناســه ملــی
 14006593696بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
مــورخ  1398/03/21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1اعضــاء هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد:
 امیــن رضوانیپــور شــماره ملــی  - 3071876841ایمــانرضوانیپــور شــماره ملــی  - 3071216165الهــام رضوانیپــور
شــماره ملــی 3071764111
 -2آقــای حســین جــوان شــماره ملــی  3071138415بــه
عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای محمدرضــا آژ شــماره ملــی
 3071063881بــه عنــوان بــازرس بــرای مــدت یکســال مالــی
انتخــاب شــدند.
 -3روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت انتخــاب
شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()1192980

بازارکرمان تصویربرداری شد .لوکیشن براین اساس
انتخابشدکهنمونهایازمعماریایرانیرانشانبدهد
ً
تقریباهمهچیزرادرخوددارد.حتیبادگیرهاییکه
که
آنجا هست و تمام درهای چوبی و فضای خشتی و
حس و حالی که یک گروه بزرگ بتواند آنجا بایستد
و اجرا کند.تصویربرداریبهصورتقابعکسییایک
نوع تابلوی موزیکال بود .تصاویر متحرک نبود که
بخواهد کارگردانی شود .یک قاب عکس رنگین در
معماری ایرانیباموسیقی کهدرموردسیرجان است.
حسوحالخوانندگانوپرسپکتیو،گویای احساس
ما درمورد سیرجان بود .این کارهدیهای ازگروه مهر
وطن بود به مردم سیرجان.
 آیا بهترنبود ازتصاویراینسرتی بافت
گلیمهمدرنماهنگاستفادهمیشد؟
فرمت این کاریک کارقابعکسی موزیکال
در مورد گلیم سیرجان است .غرفههای گلیم
در اختیار ما قرار داده نشد که بتوانیم از آنها در
تصویر استفاده کنیم .ضمن اینکه قرارنبود این
کار بهصورت کلیپ باشد .کارهای مشابه مثل
قبهسبزهمهمینطورانجامشد.مادرقابعکسی

که برای گلیم شیرکیپیچ تصویر گرفتیم ،کارقبه
سبزرا هم همانجا گرفتیم .چون المانها مدنظر
نبود بلکه نشاندادن گروه آوازی مدنظر بود .ما
با عشق و عالقه کاری برای سیرجان ساختیم که
 ۹۰درصد آن موسیقی است ولی همه در مورد
تصویر آن حرف م یزنند و کسی درمورد موسیقی
آن سوال نمیپرسد .با شنیدن این موسیقی بهتر
است مخاطب ترغیب شود و برود دنبال گلیم
شیرکیپیچ که ببیند چه هست .متأسفانه گلیم
سیرجان را نداشتیم که در تصویر از آن استفاده
کنیم اما خروجی بازخورد خوبی داشت و این یعنی
یک موفقیت عالی برای یک کار موسیقایی که
توانستهخودرابههمگانعرضه کند.
این کار نماهنگ نیست .یک قاب تصویر
است که محوراصلی آن موسیقی است نه تصویر.
خیلی ازکارهارادراینمکانضبط کردیم.محورکار
ما تصویرسازی نبود .دردنیا عرف نیست این کار.
کلمات است کهدرقالب آوازمفهومرابیانمیکنند
و من نه کارگردانم و نه قصد کارسینمایی داشتم.
من یک موزیسین هستم که دریک قاب معماری
ایرانی ،یک کارمهم موسیقایی را اجرا کردم.
این نماهنگ بازتاب ملی و جهانی هم
داشته؟
اجرای تصویری ما بازتاب فوقالعادهای در
کشورهای مختلف داشت .در شیراز و تهران هم
با استقبال خوبی روبرو شد .چون کار آوا هست
این اثر .نه یک کلیپ تصویری است و نه یک کار
نماهنگ؛ بلکه اجرای قابعکسی یک آوازحرفهای
درخصوصگلیمسیرجان است.درجشنوارهکارآوا
این اثربسیارمورد قبول واقع شد؛ چون توانسته
بود آیتمهاییک کارموسیقیحرفهایرا ارایهدهد.
برایمعرفیبهتروبیشترگلیمسیرجان
قصدداریدبرنامههایدیگرینیزتولیدکنید؟
ً
حتما .این شروع کارما برای سیرجان بود
بله
و قطعا ادامه خواهد داشت .هزاران شهردر ایران
داریم ،بنیه تاریخی سیرجان آنقدرقوی بود که بین
اینهزارشهر،ماسراغسیرجان آمدیموبرایشیک
کارموسیقاییفاخرساختیم.برنامههایموسیقایی
بسیارخواهیمداشتولیبرای کارتصویر،بایدروی
آن سرمایهگذاری شود که اگر هزینه آن تامین
شود،حتما کارهایبعدیرا انجامخواهیمداد.من
یک اپرا دارم برای سیرجان که  ۲۴قطعه است و
کارفوقالعادهای است ولی وقتی کسی نیست که
روی آن سرمایهگذاری کند ،کارصوتی را نمیتوانیم
بهکارتصویریتبدیلکنیم.من ۲۵آهنگمستقل
برای سیرجان ساختم که به نسبت شهرهای دیگر
کاربینظیری است .این کارهابایدتبدیلبهتصاویر

حرفهای شود و مردم ببینند .کار گلیم یک شروع
بود .امیدواریم افرادی که دغدغه سیرجان را دارند،
روی این قطعات موسیقی سرمایهگذاری کنند تا
بتوانیم آنهارابهتصویرتبدیل کنیم.
علتموفقیت کاررادرچهمیدانید؟
علت ،در موسیقی قوی کار است .هر
کسی میتواند با دیدگاه خودش آن را به فیلم،
پروفورمنس و ...تبدیل کند .قطعا جذابیت پیدا
میکند .این کار در جشنوارهها بهصورت سرود
هم اجرا شده و استقبال خوبی از آن شده .از
یک موسیقی دیگرچه میخواهیم؟ بازهم تاکید
میکنم این کار یک هنر موسیقی است نه یک
کلیپتصویری.
ویژگیهای کار گلیم شیرکی پیچ که
توانسته مخاطب را با خود همراه کند از نظر
شماچیست؟
ما بدون اینکه تعریف الکی داشتهباشیم،
از گلیم سیرجان یک روایت کوچک از یک شعر
خیلیزیبارا انجامدادیم .ایرانیهاتصویرگراهستند
و این تصویردرموسیقی و شعربهخوبی دارد دیده
میشود .مردم بدون دیدن تصویرهم میتوانند با
این کار ارتباط برقرار کنند .به این دلیل که ازنظر
استانداردهای موسیقی درحد بسیارباالیی است.
و این نقطه قوت کار است و شاید بههمین دلیل
بوده که وقتی مردم با صوت کارارتباط خوبی برقرار
کردهاند ،تحمل تصویر ثابت از آن ندارند .دنبال
یک نماهنگ فوقالعاده بودند یا اینکه فقط کار
را صوتی بشنوند .اما آیا بدون این قاب تصویری،
کارمیلیونهاباردیدهمیشد؟قطعاخیر.خیلیها
تعریف کردند و چند نفر انتقاد کردند و این باعث
میشود خیلیها بیایند پای کارو کارهای جاودانه
بیشتری برای سیرجان بسازیم .اولین کارآکاپوال در
مورد سیرجان و در تاریخ ایران همین کار بود که
امیدوارمتداومداشتهباشد.
این کاراستانداردهایموسیقاییجهانیدارد.
سرمایهگذارانحمایتکنندتابتوانیمکارهایبهتری
درحوزهتصویربرای این آثارانجامدهیم .این کاردر
کتاب من هم منتشرشده .نتخوانی آن بهصورت
بینالمللی نوشتهشده .توتوریال آن بینظیراست
که درسطح جهان کمیاب است و آن را فقط برای
سیرجان انجامدادیم .اینتصویرقابعکسی،یک
کار پژوهشی است .در واقع یک فیلم نیست که
بخواهند آنرانقد کنند .کارکرد آنمتفاوت استو
همهدنیا اینراپذیرفتهاند .اینکارهابرایتمام ایران
ساخته میشود و چون عالقه وافری به سیرجان
دارم ،سعی کردیم در کار سیرجان توجه بیشتری
داشتهباشیم.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تامین نیروی انسانی جهت انجام
امور خدمات عمومی و منشیگری دانشکده و سایر واحدهای تابعه

دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــهای تامیــن نیــروی
انســانی جهــت انجــام امــور خدمــات عمومــی و منشــیگری دانشــکده و ســایر واحدهــای تابعــه بــه شــماره
 2000092962000023را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل
برگــزاری مناقصــه ازدریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهد شــد و الزم
اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی
امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/08/17میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز سهشنبه تاریخ 1400/08/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روزیکشنبه تاریخ 1400/09/07
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز دوشنبه تاریخ 1400/09/08
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سید جمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید تابلو اسامی معابر سطح شهر (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خرید
تابلـو اسـامی معابـر سـطح شـهر) بـه شـماره  2000005674000082را از طریـق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از
دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت
مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/08/10میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت 18:00
روز چهارشـنبه مـورخ 1400/08/19
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز شـنبه مورخ
1400/08/29
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 14:35روز یکشنبه مورخ 1400/08/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

