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گفتوگو با معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری پیرامون تعداد اعضای شورای شهر سیرجان

شواری ششم احتماال
هفت نفره باقی میماند
 مبنای انتخابات شورای شهر سرشماری سال  95است
که در آن جمعیت سیرجان  300نفر از  200هزار نفر کمتر است

 تالشها برای تجدید نظر در جمعیت سیرجان از سوی نماینده و فرماندار در جریان است
 شهرهای دیگری هم مثل سیرجان به دنبال  9نفره شدن شورایشان هستند
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گفتوگو با مسئول بهشتزهرای مکیآباد

زمین این قبرستان خصوصی است

3

فقر اقتصادی و فرهنگی عامل کودکهمسری
هفته گذشته مرکز آمار ایران منتشر کرد «در بهار سال جاری بالغ بر 7000ازدواج دختر بچه  10تا  14ساله و یک
ازدواج دختربچه کمتر از 10سال به ثبت رسیده است» یعنی دربهار امسال ،هفت هزاردختربچه به جای بازیهای
کودکانه لباس سفید پوشیدند و سند ازدواج ،جای کتاب و دفترشان را گرفت .سن قانونی ازدواج درایران برای دختر
 13سال و برای پسر 15سال تمام است و ثبت ازدواج قبل از رسیدن به این سن ،با اجازه ولی کودک و تشخیص
دادگاه انجام میگیرد ...ادامه درصفحه 6

تقدیر و تشکر

خانواده محترم خضرائیان

جناب آقای دکتر رضا سروشنیا

ج عباس خضرائیان
درگذشــت شــادروان حا 
را حضــور شــما بزرگــواران تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن
عزیــز از دســت رفتــه غفــران و رحمــت
الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر
و اجــر مســئلت مینماییــم.

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود از زحمات و
تالشهای بیوقفه و صادقانه شما بزرگوار در زمینه
احکام حقوقی و پرداخت به موقع حقوق و افزایش
سطح امور رفاهی پرسنل شهرداری را حضور
جنابعالی تقدیم میکنیم .از درگاه خداوند تبارک و
تعالی عزت ،سربلندی و تندرستی شما را آرزومندیم.

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

شهردار محترم شهرستان سیرجان

پرسنل واحد قراردادهای شهرداری مرکزی سیرجان

مرضیه پادپری پرستار نمونهی بیمارستان امام رضا  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

توگو با مرضیه پادپری پرستارنمونهی بیمارستان امام رضا
گف 

(ع)

روزهای سختی را میگذرانیم
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خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)

موقوفـه حاجمیرزاسـعید بـا نظـارت اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان سـیرجان در نظر
دارد  18قطعـه زمیـن بـا کاربـری مسـکونی در اراضـی سـعیدآباد را از طریـق آگهـی مزایـده
کتبـی بـا اعطـای حـق تملـک اعیان بـه اجـاره واگـذار نمایـد .متقاضیـان میتوانند پیشـنهادات
خـود را تـا پایـان وقـت اداری روز سهشـنبه  99/10/16در بلـوار دکتـر صادقـی بـه اداره
اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان سـیرجان ،دفتـر موقوفـه حاجمیرزاسـعید تحویـل و رسـید
دریافـت نماینـد .متقاضیـان جهـت اطالعات بیشـتر بـه دفتر موقوفـه حاجمیرزاسـعید مراجعه
فرماینـد و یـا بـا شـماره تلفـن  42270666تمـاس حاصـل نماینـد 834 .م.الـف
احمدعلی سعیدنیا ،وکیل موقوفه حاجمیرزاسعید

شرکت آب و فاضالب سیرجان

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای) شماره  99/10/9/1م

ـر دارد «پــروژه بازســازی شــبکه توزیــع آب و لولهگــذاری
ـیرجان در نظـ
ـاب سـ
ـرکت آب و فاضـ
شـ
پراکنــده در روســتاهای حومــه جنوبــی ســیرجان» را بــا بــرآورد ( 24/274/523/757بیســت و چهار
میلیــارد و دویســت و هفتــاد و چهــار میلیــون و پانصــد و بیســت و ســه هــزار و هفتصــد و پنجــاه و
هفــت) ریــال از محــل اعتبــارات داخلــی از طریــق برگــزاری مناقصه(ارزیابــی – مناقصــه) و براســاس
فهرســت بهــای شــبکه توزیــع ســال  99بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه
شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای مــدارک گواهــی صالحیــت انجــام کار در رشــته آب یــا تاسیســات
میباشــند ،دعــوت میشــود از تاریــخ  99/10/01تــا ســاعت  14روز یکشــنبه مــورخ 99/10/07
مبلــغ ( 500/000پانصــد هــزار) ریــال بــه عنــوان هزینــه خریــد اســناد مناقصــه در وجــه شــرکت
آبفــای ســیرجان نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی بــه شــماره حســاب  3400318188بــا شناســه
واریــز  260198024570112پرداخــت و ضمــن ارائــه رســید واریــزی بــه دفتــر قراردادهــای
شــرکت ،اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد.
 مبلــغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار( 1/214/000/000 :یک میلیارد و دویســت و چهاردهمیلیــون) ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب 3400318188
در وجــه شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان نــزد بانک ملت شــعبه میــدان آزادی
 آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای الــف ،ب ،ج بــه دبیرخانــه شــرکت :ســاعت  14روز چهارشــنبهمــورخ 1399/10/17
 افتتاح پاکتهای الف و ب :ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/10/18 افتتاح پاکتهای ج :بعد از ارزیابیآدرس :سیرجان -خیابان قدس -شرکت آب و فاضالب سیرجان
ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

