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گاهی انتقادی به بازار سیرجان و میدانش از شیوه کشی تا دستفروشی

دشنام مجسم بر پیکره بازار سیرجان
 استفاده از سقف ایرانیتی در محوطه بازار شیوه کش ها باید به عنوان یک دهن کجی بزرگ به کل بافت تاریخی و معماری اصیل بازار سیرجان در نظر بگیریم. استفاده از سقف ایرانیتی در محوطه بازار شیوه کش ها باید به عنوان یک دهن کجی بزرگ به کل بافت تاریخی و معماری اصیل بازار سیرجان در نظر بگیریم.

 همان چند سال پیش وقتی سقف بازار مرمت می شد، امکان جمع آوری این پیکره ی زشت از میدان بازار نبود. پیکره ی زشتی که که دشنام مجسم به سقف های گنبدی بازار است.  همان چند سال پیش وقتی سقف بازار مرمت می شد، امکان جمع آوری این پیکره ی زشت از میدان بازار نبود. پیکره ی زشتی که که دشنام مجسم به سقف های گنبدی بازار است. 
 برخی از کسبه چه در راسته ی قهوه قّوتو و چه در راسته های دیگر مثل همین میدان یا پارچه فروشان بازار جهرو یا برخی عطاری ها و.. خودشان دست به کار شده و با استفاده از مشاوره  برخی از کسبه چه در راسته ی قهوه قّوتو و چه در راسته های دیگر مثل همین میدان یا پارچه فروشان بازار جهرو یا برخی عطاری ها و.. خودشان دست به کار شده و با استفاده از مشاوره 

کارشناسان معماری، نمای سنتی قدیم مغازه را با توجه به نیازهای امروزشان بازسازی کرده اند. کارشناسان معماری، نمای سنتی قدیم مغازه را با توجه به نیازهای امروزشان بازسازی کرده اند. 

حاشیه سازي اعزام هواداران 
فوتبال از استان کرمان

صفحه 5

۳۰ کیلومتر از پروژه فاضالب شهر 
باقی مانده است

مادرهای معلم،
 پدرهای ناظم!
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مرمت و بازسازی قنوات
صفحه 1 آسیب دیده از سیل در سیرجان
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از طریق  پاکت ها  بازگشایی  ارائه پیشنهاد مزایده گران و  تا  از دریافت اسناد مناقصه  کلیه مراحل برگزاری مزایده 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد و الزم است
 مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: چهارشنبه تاریخ 1401/08/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/09/15

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/16 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی اجــاره ساختمان ها و ابنیه موجود 

در پارکهای سطح شهر )بوستان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی)شرح مختصر؛اجــاره ساختمــان ها و 

ابنیه موجود در پارکهــای سطـح شهــر )بوستـان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(

سال 1401 به شماره 20010090872000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي فراخوان تجدیدشده )نوبت دوم(
 شماره 1401/04/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور» انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز 

نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی« اقدام به شناسايی و ارزيابی اشخاص واجد صالحیت نمايد. لذا 

متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش 

مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده 

جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر تا تاريخ يکشنبه مورخ 1401/09/13 به نشاني دفتر كمیسیون 

معامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت 

هیچگونه حقی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شناسایي و ارزیابی شرکت ها جهت انجام خدمات آزمایشگاهی
 آنالیز نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی


