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 پاسارگاد
«بهترین خاطرات من مربوط به همان دوره است
که دراداره ارشاد سیرجان بودم .البته خودمان به ارشاد
شدن نیازداریم .شانس من بود که کارمند مس بودم
و با آقای جعفری آشنا بودم .چون سالها کارفرهنگی
میکردم در ۲۷سالگی پا به اداره سیرجان گذاشتم».
اینها را حمید نیکنفس رییس اسبق اداره ارشاد
سیرجان و یکی ازطنزپردازان استان درگفتوگویش با
بیژن ادبی-روزنامهنگاردرگروه واتساپی جشنواره مهر
 1400میگوید .او که سالهاست در حوزه فرهنگ و
هنربهخصوص طنزفعالیت ویژهای دارد ،همچنان از
سالهای حضورش درسیرجان به نیکی یاد میکند.
نیکنفس درمورد حضورش درسیرجان میگوید:
«کسانی پیشتر در سر من کرده بودند که کارمندان
اداره ارشاد سیرجان کاری به فرهنگ ندارند .برداشتم
این بود که تعدادی هنرمند سیرجانی هستند که
عالقهای هم به این اداره ندارند .به من وارد سیرجان
و اداره شدم .خوشبختانه دوستانی پیدا کردم که هنوز
هم آنها را میبینم .هنرمندانی که نمیتوانم فراموش
کنم .وقتی وارد اداره شدم ،دیدم مرحوم استاد شکاری
روییکصندلیچوبینشستهاندوبچههاهم ایستاده
ویارویزمیننشستهاندوتمرینمشقعشقمیکنند.
خیلی آن صحنه برایم عزیز بود .با هر که روبهرو
شدم ،یک از یک بهتر بودند ،مرحوم محمود رعایی،
آقای آزادیخواه و بسیارانی دیگر .احمد و محمود
انصاری ،بچههای تئاتر ،انجمن شعر ،آقای بیگمرادی.
با اینکه سالهاست بازنشسته شدم ،دلم در کوچه
پسکوچههایسیرجاناست».
او ادامه میدهد :شنیدم جایی کسی گفته است
که مدیریت من از شکوفاترین دورانهای ارشاد
سیرجانبوده است.بههرحالمحصولفضایطبیعی
بعد ازانقالب بود که ما هنوزبه موسیقی« ،آهنگها و
سرودهای انقالبی»میگفتیمو کنسرتزندهنداشتیم.
زنان برروی صحنه تئاتر ،جایی نداشتند و حاال داشت
جایشان باز میشد .من در حالی به سیرجان آمدم
که کسی نمیدانست که اتفاقات جدیدتری در حال
رخ دادن است و بخشنامههای محرمانهای از وزارت
ارشاد آمده است که مدیران باید فضا را عوض کنند و
جوانان ،عالقهمند به هنرو انقالب بشوند تا ازفضای
انقالب فاصله نگیرند .باید آن فضا عوض میشد.
من این اتفاق را بدون کمک بچههای سیرجان،
نمیتوانستمرقمبزنم.
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ماجرا این بود که من کارمند مس بودم و کارمند
سازمانی ارشاد نبودم .من به اعتقاداتم عمل میکردم
ِ
نه ً
صرفابهبخشنامههایارشاد.مننمیخواستمآماری
آماده کنم که مثال در انجمن شعر یا خوشنویسان،

این تعداد آدم جمع شدند ،میخواستم ارتباط بگیرم
و تحولی انجام بشود .نزدیک دو سال از  ۶۶تا ۶۸
آنجا بودم .مدیرکل وقت ،شاید بهگونهی غلوآمیز،
رفتن من از مجموعه ارشاد را ضایعهای نه تنها برای
سیرجان که برای استان دانسته بود .من خوشحالم که
باالخره بعد ازدو سال با اُ َردنگی بیرون رفتم( .باخنده).
همه آدمهایی که مخالف بودند هم برایاَم عزیزبودند.
حتیهمانرییس آموزشوپرورشوقتگفتهبود؛هر
دانشآموزی که به اداره ما بیاید ،گناه مرتکب میشود.
یادم است در اولین کنسرت ،عدهای از فرط ناراحتی
بیحال و بیهوش شدند که در نظا م ما اجازه داده
شده است که تنبک نواخته شود .چرا مخالفانم ،عزیز
بودند؟چون آنهادرگیریهایسیاسیبامنیامبحث
هنرنداشتند .باورهایی درآ ن زمان داشتند و با برخی از
آنها هنوزدرارتباطم.
او با بیان اینکه خاطرات من زیاد است ،میگوید:
مرحوم رعایی را با خودم به مناطق جنگی بردم .فکر
کنید آدمی که قلبش مشکل دارد و خانوادهاش نگران
ایشان هستند .من سالها عاشقانه با وی و همه
بچههای نویسنده و هنرمندان سیرجانی زندگی کردم.
به مرحوم رعایی گفتم که بیا با هم به جشنوارهای در
مناطق جنگی برویم .یادم است همسرشان ،مرحوم
خانم رعایی ،نگران بودند اما دل به دریا زدیم و با هم
رفتیم و این سفر ،تمامش برای هردوی ما ،خاطره شد
او در مورد اولین روز کاریاش در سیرجان هم
توضیح میدهد :خاطرهای از اولین روزهای کاریام
دارم .من در راهروی اداره ایستاده بودم ،آقایی که
اسمشان را ب ه خاطرحفظ حرمتشان ،نمیبرم و کاله
دورداری هم برسرداشتند ،وارد شدند و ازمن پرسیدند
حاجآقاتشریفدارند؟چونمنچندباربهعنوانخدمه
با کاروان حج رفته بودم و کسانی هم خالف میلم
ً
طبیعتا به دنبال آدمی بود با
حاجی صدایم میزدند،
سن بیشتر و ریش بلندتر .من نتوانستم بگویم که
خودم هستم .فقط ایشان را به اتاق مدیریت راهنمایی
کردم .دیدم ایشان مدام چشمش به دراست .خالصه
پرسید که حاجآقا نمیآیند؟ گفتم خودم هستم .روی
مرا بوسید و چند دفتردستنویس شعررا بیرون آورد.
دفتر اول را به من داد .شعرها خیلی ضعیف بودند.
دردفترچه دومشان هم بازدرمورد جنگ شعر گفته
بودند .گفتم اینرشادتهابایدبازبانفاخریبیانشود
و ما اجازه نداریم که این رشادتها را با یک زبان الکن و
ضعیفبیان کنیم .اینهاقابلچاپنیستندوضعیف
هستند .عصبانی شد و رفت و بعداً یادداشتی برای من
فرستاد که برخالف تصورمن ،بسیار آدم بیفرهنگی
هستید .البته من با همه بیفرهنگیام! نگذاشتم
کارهای ضعیف چاپ شود .این خاطره مربوط به
دومین یا سومین روزحضورمن در اداره ارشاد است.

گپی خودمانی با حمید نیکنفس شاعر و طنزپرداز کرمانی

بهترین خاطرات من ازسیرجان است
امیدوارم در اداره ارشاد سابق سیرجان به خاک سپرده شوم

عکس :محمد لطیفکار

نیکنفس در ادامه میگوید :وقتی که من به اداره
ارشاد آمدم ،از دوستان شاعر پرسیدم که چند نفر
شاعرداریم .گفتند آقای رعایی ،خانم احمدپورو شهید
بندی .به محمودآقای ستوده گفتم که باید سرگروه
ادبیات دبیرستانهای سیرجان را ببینم .گفتند آقای
فتوحی است .من زنگ زدم که لطفا به ارشاد بیایید
اما نپذیرفتند .من بازهم به صورت تلفنی اصرارکردم
که میخواهم بیایم و دبیران ادبیات را ببینم .با تصوری
که از اداره ارشاد داشتند ،حدس معلمها ،این بود
که من میخواهم به آنها سر بزنم و رهنمود بدهم.
آقای فتوحی خیلی سرد و سرسنگین جواب دادند.
اجازه خواستم که در گروه ادبیات شرکت کنم .آقای
فتوحی با اکراه پذیرفتند .همه دبیران ادبیات درسطح
دبیرستانوراهنمایی،با اخ مو اَبروان گرهخورده آمدند.
من شروع به صحبت کردم .آن لحظه بهجای حرف
زدن ،گریه کردم .گفتم دوستان من اینجا نیامدم آمار
شاعران را باال ببرم و خودم را مطرح کنم .گفتم؛ دلم
میسوزد درشهری با آدمهای به بزرگی باستانیپاریزی و
صفارزاده ،به من میگویند فقط  ۳شاعر وجود دارد.
اینها خیلی جا خوردند که یک رفسنجانی دارد برای

اینقضایادلمیسوزاندو گریهمیکند.خیلیهابه این
باوررسیدند کهصادقانهمیگویم .ازآنهاخواستم،همه
بچههای عالقهمند مدارس را به من معرفی کنند .من
نمیگویم کههمهیبچههاشاعربودند امابرایتکتک
ً
واقعا اولین
آنها ،دعوتنامه رسمی فرستادیم و
جلسه حضور این دانشآموزان در تاالر فردوسی ،جا
برای سوزن انداختن نبود .انجمن شعرآزاد و مستقل
و فرهنگی به تدریج همینگونه شکل گرفت .آدمها
هستندکهبهانجمنهاشخصیتمیدهند.
او در ادامه بازگویی خاطراتش میگوید« :تمام آن
ارتباطات خاطره است ۲۰.روزقبل ازآنکه بیایم ،خبر
داشتم که قراراست ،ارشاد سیرجان را به عهده بگیرم.
آقای رعایی از آندسته آدمهایی است که هیچگاه
فراموششان نمیکنم .درجلسه شعری که سیرجان
برگزار شد ،بهطور اتفاقی ردیف جلو کنار هم بودیم.
من هم شعری خواندم ،ایشان مرا تشویق کرد .من
از ایشان پرسیدم که وضع شعر در سیرجان چگونه
است .ایشان خیلی گلهمند بود .گفتم نگران نباشید،
به زودی اتفاق خوبی رقم خواهد خورد .البته از آمدن
ً
آمدنمننبود.
خودمچیزینگفتم .اتفاقخوب،صرفا ِ

ت و روب ساختمان و محوطه و نگهداری
فراخوان مناقصه انجام عملیات تنظیف و رف 
پایانه مسافربری بعثت (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصـر :انجـام عملیات تنظیـف و رفت
و روب سـاختمان و محوطه و نگهداری پایانه مسـافربری بعثت) به شـماره  2000091287000003را
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیـه مراحل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنام در
سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/11/25میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصـه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه مورخ
1400/12/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/12/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز دوشنبه مورخ 1400/12/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
لونقـل بـار و مسـافر شـماره تمـاس:
آدرس :سـیرجان -بلـوار قائـم -جنـب پمـپ سـیانجی -سـازمان مدیریـت حم 
034 – 42335800
عالقهمنـدان بـه شـرکت در مناقصـه میبایسـت جهـت ثبتنـام و دریافـت گواهـی الکترونیکی(توکـن) با شـمارههای ذیل
تمـاس حاصـل نمایند .مرکز پشـتیبانی و راهبـردی سـامانه021 –41934 :
دفتر ثبتنام  85193768و 88969737
اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبتنـام سـایر اسـتانها در سـایت سـامانه ( )www.setadiran.irبخـش ثبتنـام /پروفایـل
مزایدهگـر موجـود اسـت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

اتفاق خوب ،آمدن و آشنا شدن با آدمهایی مثل آقای
رعاییبود».
وی افزود :یکی از همکارانی که در اداره داشتیم،
دلشان میسوخت برای کسانی که میخواستند از
طریق شعریا تئاتریا موسیقی نان بخورند .پنجره اتاق
من ،رو به کتابخونه بود و صدای ایشان را میشنیدم که
پسرفالن کس نیستی؟
پسرفالن کسِ ،
میگفت :تو ِ
برو خجالت بکش ،تو پدرت ،نون داره بهت بده .شعر؟
تئاتر؟ برو گمشو (با خنده فراوان) نه اینکه فکرکنید
این همکارما ضد فرهنگ و هنربود .دلش میسوخت
و آینده ماها را میدید که از راه هنر میخواهند نان
بخورند.
حمید نیکنفس با اشاره به اینکه من درخانوادهای
متوسط رو به پایین به دنیا آمدم ،میگوید :پدر من
که سه کالس بیشترسواد نداشت ،خط زیبایی هم
داشت و دیوان حافظ هم همیشه کنارش بود و باور
کنیدکه ۱۰دبیرادبیاتنمیتوانستندبا اومشاعرهکنند.
ازسرگرمیهای ما مشاعره بود .هیچ رسانه و موبایلی
همنبود.شبهایجمعه،مهدیسهیلیبرنامهمشاعره
ازرادیو پخش میکرد و ما با چه عشقی دوررادیو جمع

تشکیل داده بودند .در «مفرغ» ما کار فرهنگی
میکردیم .آنجاباروزنامهمهندسفردوسی آشناشدم
و درفردوس کویریک ضمیمه طنزبه نام «قینوس»
درآوردیم .من تا آن روز شعر طنز نگفته بودم .شعر
لوگو را من گفتم :از بس که در آن معرکه قینوس
شنیدیم /راهی نگزیدیم جزگفتن قینوس /ما دست
نبوسیم و تملق ننویسیم /درمکتب ما کفربود منطق
پابوس/زآنانک ه گذشتندبپرسید کجارفت /آیینجم
و پهلوی و شوکت کاووس و آخرش میرسید به این
بیت :با خلق خدا هرکه دراُفتادَ ،براُفتاد /درجاده تاریخ
نزن،دندهمعکوس.
دیدم عجب ،استعداد شعرطنزهم دارم و کمکم
کار اصلیام گفتن شعرطنز ب ه گویش محلی کرمان
شد .از اولین شعرهای محلیام هم این بود :عزیزم
وَرگلیدی ،وَرگلیدی /سه،چارپنج روزهیه مَ َّلم نمیدی/
َّ
س ِلنگم /حاللم کن ،شتر دیدی،
اگه ملم ندی ،وامی ِ
ندیدی.
چرا دوبیتی؟ سَ ِر کو ِه ب َُلن ،الالییها و کارهای
آقای آزادیخواه را که دیدم ،این قالب را برای بیان
اصطالحات و ضربالمثلها انتخاب کردم ،چون
دوبیتی ماندگارمیماند .باباطاهررا همه حفظ هستند،
چونسادهوشیرین است.مجموعه«دل ِپ ِسنگو»یمن
که هزاردوبیتی است که اگربرگردم و بخواهم اصالح
ُ
وْچکو» و
کنم  ،اعتراف میکنم؛  ۷۰درصد «چقوک ا ِ
 ۵۰درصد «د ل ِپ ِسنگو» را تجدید نظر میکنم و هیچ
ادعاییندارم.
وی افزود :من ازهمون روزهایی که نمیدانستم
کیسهیعنیچی،بهدنبالتکمیللهجه کرمانیامرفتم.
خالهای که مرا خیلی دوست داشت ،درهمان کودکی
ازاوقرهقوروتخواستم .اوهمنمیدانستقرهقوروت
چیست،راهطوالنیرفتیمووقتینشانشدادم ،گفت؛
چرا زندی میشکنی خالهجان؟ بگو َت ْلف میخوام .از
آنجا به بعد سعی کردم اصطالحات کرمانی را کامل
یادبگیرم.
قدیما زندگیهامون سادهتر بود ،یادته؟ /تو در و
همسایهها کلی خبربود ،یادته؟ آب باریکهای داشت
و یه دوچرخه زیرپاش /اسم این آدم بیچاره پدربود،
یادته؟ /ده ندو بچه بشین حرف نزن ،بتمرگ و نکن
و توپ و تشربود ،یادته؟ /آخرش میگم :یه ادارهکل
نبود ،مردمو ارشاد بکنن /اسم اون اداره فرهنگ و هنر
بود،یادته؟
من امیدوارم در همان اداره ارشاد سابق سیرجان
به خاک سپرده شوم ،کنار همان ستونهایی که در
کتابخانه استادشجاعی آمد کهبادگیرچپقیرابرایمان
دوباره بسازد .من چون لحظات زیادی را با درویشخان
در باغ سنگی گذراندم و هر وقت دلم تنگ میشد به
آنجامیرفتم.

حاجی ذغالفروشی بود که ما در کرمان
میشدیم.
ِ
مستأجرش بودیم و ۹به بعد ،برق کرمان قطع میشد
ن که پیرمرد ،خودش
و «لمپا» روشن میکرد .بعد ازای 
رامیساخت،شاهنامهمیخواندومابا آنخیالپردازی
میکردیم ،باور کنید از کارتون دیدن بچههای فعلی
خیلی فراتر بود .یک شاهنامه رنگ و رو رفتهای را
درمیآورد و برای ما میخواند و ما با رستم به دشتهای
توران و شکارگورخرمیرفتیم .حافظ تأثیربسیارزیادی
بر من داشت و قبل از آن کالس اول دبستان را در
قاسمآباد رامسر درس خواندم .رقص قاسمآبادی در
دنیا معروف است .خانمهای قاسمآبادی موقع چای
چیدن و برنج نشا کردن با دامنهای بلند میآمدند،
چونمیخواستندخستگیشانرابعد ۷،۶ساعت کار
مداوم از تن بهدر کنند ،کارشان نرمش و تمرین بود.
دبستان ما چندمنظوره بو د و در مدرسه دو تا کالس
اول و ششم داشت.
او ادامه میدهد :گاهی معلم از من سؤالهایی
در مورد تاریخ میپرسید و من هم پاسخ میگفتم.
بچهها و برادرم مرا کتک میزدند که این چه وضعی
است که همیشه جواب میدهی .معلم درمورد بهاربه
کالس ششمیها موضوع انشا داد و من هم درمورد
بهار ،شعری به حد سن خودم ،گفتم .معلم گوش مرا
کشید که کرهبز! دیگه دروغ نگو .من هم پذیرفتم که
من هم بزغاله هستم و هم شعررا خودم نگفتم! بعداً
که به کرمان برگشتیم ،من اصال ازلهجه کرمانی هیچ
نمیدانستم .به تلف ،قرهقوروت و به کیسه ،جیب
میگفتم .به قول بچه کرمانیها ،زندی میشکستم.
اولینروزیکهدبستانرفتم،معلمگفتکهنیکنفس
پاککنات را بکن تو کیسهت .من تعجب کردم که
باید از صبح ،برای وسایلم ،کیسه پارچهای بیارم؟! به
جیبم اشاره کرد :پس این چیزه؟ من هم گفتم جیب.
خالصه فکر کرد دارم مسخرهاش میکنم .خطکشی،
ته دستم زد و ازآن روزتصمیم گرفتم که لهجه کرمانی
را یاد بگیرم و با گویش مادری خودم ،آشنا شوم.
نیکنفس میگوید :شعرهایم در آن دوره خیلی
خوب نبود .حتی پدرم هم نمیدانست من شعر
میگویم.دبیرستانیبودمکهدرجمعیخانوادگی،شعر
گفتم.بعد ازرفتنمهمانها،پدرمیقهمرا گرفت کهتو
دهنت بوی شیرمیدهد ،راجع به عشق شعرمیگی؟
بهم بَرخورد و دیگر در خانه چیزی نخواندم .بعد از
سربازی ،من با بچههای شعرارتباطی پیدا کردم .نامهای
ازانجمنشعررفسنجان آمد کهفالنیبیاید.پدرم گفته
بود من چنین فرزندی که شاعر باشد ،ندارم .خالصه
اوفهمیدشاعرم.
او در ادامه میگوید :آن سالها گذشت ،من
به مس رفتم و بعدش هم زودتر از موعد بازنشسته
شدمو به موسسهای رفتم که آقای مهدیمحبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری امور مربوط به خرید
تجهیزات ذخیرهساز شبکه ()SAN

دانشـکده علومپزشـکی سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی یک مرحلـهای واگـذاری امور مربوط بـه پروژه
خرید تجهیزات ذخیرهسـاز شـبکه ( )SANبه شـماره  2000092962000037را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه آدرس
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریـخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریـخ  1400/11/25میباشـد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/12/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:45روز سهشنبه تاریخ 1400/12/17
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز چهارشنبه تاریخ 1400/12/18
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز شنبه مورخ 1400/12/07
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف) آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علومپزشکی .تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای روکش جداول رفوژ
بلوار عباسپور سال ( 1400نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصـر :تهیه مصالـح و اجرای
روکـش جـداول رفـوژ بلوار عباسـپور سـال  )1400بـه شـماره  2000005674000111را از
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/11/25میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز دوشـنبه
مورخ 1400/12/02
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز پنجشـنبه مـورخ
1400/12/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:00روز شنبه مورخ 1400/12/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی مزايده عمومی شماره /1400/13ز
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در نظر دارد « 60هزار تن
گندله سنگ آهن با عيار  65درصد» را از اسکله شهید رجایی
بندرعباس با شرايط تحويل به صورت  ، FOBاز طريق مزايده به
فروش برساند .متقاضيان میتوانند به منظور دريافت اسناد مزايده
و همچنين اطالع از شرايط مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی
 www.geg.irبخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی میباید حداکثر تا ساعت
 14:00روز دوشنبه مورخ  1400/12/2به آدرس :دفتر کمیسیون
معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده شیراز) تحویل داده
شود .تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00روز سهشنبه
مورخ  1400/12/3در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع
سیرجان خواهد بود.

Analysis %

Fe

65.00

Min

FeO

1.50

Ave

P

0.04

Max

S

0.008

Max

SiO2

2.5

Max

Al2O3

0.6

Max

CaO

0.6

Max

MgO

2.2

Max

)CCS(kg/p

Ave 250

8-16 mm%

Min 90

A.I%

Max 3.9

T.I%

Min 95

Prosity%

19-24

Reducibility%

Min 90

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

