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آخرین خبرهای 95از پدیده و میزان

برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به
صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.
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••500میلیونی های میزان از  19فروردین به
بانک صادرات مراجعه کنند

رستم زاده -پنجشنبه گذشته اطالعیه شماره  11بانک
ص��ادرات درب��اره تعیین تکلیف س��پرده های ت��ا مبلغ 5
میلیارد ریال سپرده گذاران تعاونی منحله میزان صادر
ش��د.به گزارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران در
اطالعیه ای��ن بانک آمده اس��ت :س��پردهگذاران تعاونی
مزبور که تا مبلغ  500میلیون تومان (پنج میلیارد ریال)
سپرده دارند ،از روز ش��نبه مورخ  19فروردین ماه سال
 96به ش��رح جدول ذیل به ش��عب بانک ص��ادرات ایران
مراجعه و مب��ادرت به افتتاح حس��اب س��پرده بلندمدت
یکس��اله کنند .درضم��ن س��ود پرداختی به س��پردهها
ماهیان��ه براس��اس نرخه��ای بان��ک مرک��زی جمهوری
اسالمی ایران است.
س��پردهگذاران میتوانن��د از حس��اب خود در ای��ن مرحله
برداش��ت کنند .حداکثر معادل  15درصد مبلغ س��پرده
است.بدیهیاستبقیهمبلغسپردهوفقضوابطومقررات
بانکی موجود در پایان مدت س��پردهگذاری قابل دریافت
توسط سپردهگذاران اس��ت».در همین باره مدیرکل دفتر
هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری به خراسان رضوی
گفت :بر اس��اس تالش های س��تاد تدبیر استان و پیگیری
هایاستاندارونیزمساعدتقابلتقدیربانکصادراتایران
کلیه سپرده های مردم نزد موسس��ه منحله میزان تا مبلغ
۵۰۰میلیونتومانتعیینتکلیفشد.علیرسولیاناضافه
کرد :بر این اس��اس تعداد س��پرده گذاران می��زان از حدود
 ۹۷۵هزارحسابدرزمانایجادمشکلبه ۱۲۳نفررسیده
استوسپردههایمردمنیزازبالغبر ۳۴۰۰میلیاردتومان
بهحدود ۱۳۰میلیاردتومانکاهشیافت.باایناحتساب
میتوان گفت،میزانبهخطپایانرسیدهاست.

••ستاد تدبیر قیمت سهام توسعه را تایید کرد
مدیر عامل پدیده در گفت و گو با سایت اخبار پدیده از طی
مراحل تعیین و تایید قیمت سهام توس��عه در ستاد تدبیر
خبر داد و قیمت هر سهم شرکت توسعه را  ٩٢٢۴تومان
اعالم کرد.وی در این باره گفت :پیرو پیگیری های معاون
اقتصادی وزیر کش��ور و مس��اعدت اعضای س��تاد تدبیر،
قیمت سهام توسعه پس از  ۴روز بررسی در ستاد ،نهایی و
ابالغ شد .بر مبنای کارشناسی انجام شده قیمت هر سهم
توسعه  ٩٢٢۴تومان اعالم شده و با توجه به لزوم جبران
مابه التفاوت قیمت س��هام هم��ه س��هامداران از ٣٣٧۵
تومان تا  ١٢٠٧٢تومان ،به هر سهامدار به ازای هر سهم
شرکت ابنیه که وجه آن توسط س��هامدار پرداخت شده،
 0.94درصد سهم شرکت توسعه داده خواهد شد.

بادام زمینی قاچاق و آلوده دراستان
مدی��ر تنظیم ب��ازار محص��والت ونه��اده های کش��اورزی
خراسان رضوی درباره وجود نوعی بادام زمینی با پوست
قاچاق و آلوده در آجیل فروشی های استان هشدار داد.
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در جلسه شورای شهر مشهد صورت گرفت

بررسی طرح نظام درآمدهای پایدارنیمه تمام ماند
علی نژاد -تصویب جزئیات تخفیف 40درصدی
پرداخ��ت های نق��دی ع��وارض نوس��ازی ،خودرو
و خدمات ش��هری اع��م از بده��ی و جرایم ت��ا پایان
خرداد ، 96تصویب بودجه س��ازمان های میادین
 ،پس��ماند،فناوری اطالعات و ارتباط��ات ،زمین و
مس��کن ،پایانه های مس��افربری ،حمل و نقل بار،
تاکس��یرانی ،حمل ونقل و ترافیک  ،شرکت هفت
حوض ،ش��رکت نمایش��گاه بین المللی ،ش��رکت
قطارشهری ،ش��رکت بهره برداری قطار شهری و
اتوبوسرانی از دیگر مصوبات این جلسه بود .البته
این جلس��ه که از  8صبح تا 12و از  14تا  18ادامه
داشت ،آخرین دستور کار نظام جامع درآمد های
پایداربودکهپسازاظهارنظرموافقومخالف،یک
عضوشوراازجلسهخارجشدوجلسهازرسمیتافتاد
و رئیس جلسه به ناچار پایان جلس��ه را اعالم کرد.

••پلمبنکنید
به گزارش خراس��ان رض��وی ،ب��رزو دبیریان عضو
شورایشهردرنطقپیشازدستوربهفعالیتگروه
های سیاسی برای انتخابات شورای شهردر دوره
بعد واین که برطبل ضعف عملکرد ش��ورای شهر و
شهرداری می کوبند اش��اره کرد وگفت :دوره بعد
سیاسی ترین شورا خواهد بود چرا که از هم اکنون
برخی گروه های سیاس��ی عزل و نص��ب در داخل
شهرداریرامعرفیکردهاند.شورامتخصصنمی
خواهدبلکهفهمتخصصیمیخواهد.
سرویهارئیسشورا،پنجشنبهگذشتهدرآغازیکصد
و شصت و هش��تمین جلس��ه علنی ش��ورای شهر
مش��هد با بیان این که اقدامات ش��هرداری مشهد
در زمینه اق��دام و عمل  ،در اقتص��اد مقاومتی بهتر
بوده اس��ت ،گفت:از ش��هرداری خواه��ش کردم
یکسری حفاری های ش��هرداری را متوقف کند و
از برخی پلم��ب های غیر ضروری ک��ه برخی افراد

مراجعه کرده و گفته اند که شهرداری اخطار داده
که صورت حس��اب را پرداخت کنی��د و گرنه پلمب
میشود،جلوگیریکند.اینجدیتدرپایانسال
برای چیست؟   آخر مگر قرار است از این شهر فرار
کنند؟ از شهردار خواهش میکنم تا 15فروردین
پلمبی انجام نش��ود.وی افزود :البته م��واردی که
موجب مزاحمت شده و ش��کایت مردمی را در پی
داشتهاست،استثناباشد،برایاینافرادمیتوان
بعد از  15فروردین،حساب و کتاب مالی را انجام
داد.اولیندستورکارجلسه،ادامهبررسی جزئیات
طرحدوفوریتیتخفیف 40درصدیپرداختهای
نقدی عوارض نوس��ازی ،خودرو و خدمات شهری
اعم از بدهی و جرایم تا پایان خرداد  96بود که به
تصویب رسید.برهانی ،مدیر درآمد های عمومی
شهرداریمشهدگفت:عوارضجاریومعوق270
میلیارد تومان است که 57میلیارد تومان عوارض
جاریو 220میلیاردتومانمطالباتمعوقاست.
اینتخفیفباعثمیشودتافرصتیداشتهباشیم
بخش��ی از  220میلیارد توم��ان را وص��ول کنیم.
موحدی گفت 220 :میلیارد تومان مهم اس��ت یا
فرهنگ پرداخت عوارض ؟ برهانی گفت :کمتر از
 5درصد افراد ،ع��وارض 95را پرداخت کرده اند.
جزئیات این مصوبه نیز به تصویب رسید .در ادامه
بودج��ه س��ال  96س��ازمان میادین ش��هرداری با

تخصیص 2میلیارد تومان از بودجه زیارت برای اسکان زائران درمدارس
خبیری /مع��اون اجتماع��ی  ،سیاس��ی و امنیتی
اس��تانداری خراس��ان رض��وی گف��ت  :مبلغ دو
میلیارد توم��ان از اعتبارات جدی��د بودجه زیارت
اس��تان به تجهی��ز مدارس ب��رای اس��کان زائران
تخصی��ص خواه��د یافت .ب��ه گزارش خراس��ان

رضوی " سیدجواد حس��ینی " پنجشنبه گذشته
درآخرینجلسهشورایآموزشوپرورشدرسال
 95افزود :توسعه اقدامات فرهنگی ویژه زائران
حضرترضا(ع) باتاکیدبرگفتمانسازیموضوع
مشهد ۲۰۱۷بایدموردتوجهقرارگیرد.

 33.6میلی��ارد تومان و بودجه س��ازمان عمران با
 79.7میلیارد تومان به تصویب رسید .هم چنین
بودجه شرکت هفت حوض با  3.6میلیارد تومان
به تصویب رسید .درادامه ،بررسی بودجه شرکت
نمایش��گاه بین المللی مشهد در دس��تور کار قرار
گرف��ت و ب��ا 13.7میلی��ارد توم��ان تصویب ش��د.
درادامه بررس��ی بودجه ،برنامه حوزه حمل و نقل
در دستور کار قرار گرفت ونظریه کمیسیون تلفیق
مبنی بر مخالفت ب��ا افزایش  40میلی��ارد تومانی
پیش��نهادی برای بودجه حمل و نقل تصویب شد.
در ادامه جلسه که از ساعت  14تا  18برگزار شد،
برخی پیش��نهادات کمیته ه��ای نظارتی مناطق
برای اجرای چند پروژه از جمله ادامه بولوار شهید
رفیعی و ش��هید قانع به تصویب رس��ید .در ادامه،
بودجه سال 96س��ازمان زمین و مسکن به میزان
 7.8میلیارد تومان  ،فناوری اطالعات و ارتباطات
با  13.2میلیارد تومان وپایانه های مس��افربری با
 20.1میلیارد تومان و حمل و نقل با  3.9میلیارد
تومانتصویبشد.همچنینبودجهتاکسیرانیبا
 6.4میلیارد تومان به تصویب رسید.علوی مقدم
مدیرعاملاینسازمانگفت:اکنونافزایشکرایه
تاکس��ی به ضررشان اس��ت چون  ،مس��افران را به
طرف مسافربر های شخصی و آژانس ها سوق می
دهد.در ادامه بودجه ش��رکت قطارشهری با 5.4

میلیارد تومان به تصویب رسید .همچنین بودجه
شرکتبهرهبرداریقطارشهریدردستورکارقرار
گرفتوبا 73.5میلیاردتومانتصویبشد.سهیلی
گفت :بنای افزای��ش قیمت بلیت قطارش��هری را
ندارمامااگردولتتاپایانخردادماهکمکینکند،
ش��هرداری الیح��ه افزای��ش قیم��ت بلی��ت را ارائه
می دهد.در ادام��ه ،نامه فرمان��داری در خصوص
مخالفتهیئتتطبیقمصوباتشهرستانمشهد
در رابطه ب��ا دفترچه محاس��بات درآم��دی مواد 9
 12-10و  23در دس��تور کار قرارگرفت و شورابر مصوبه قبلی خود تاکید و اص��رار کرد.دیمه کار
گف��ت :از روی اص��رار رای ندهید تا از ع��وارض و
افزایشهاجلوگیریکنیموفشارمضاعفدیگری
از س��وی ش��ورا بر مردم تحمیل نشود.سهیلی نیز
گفت:مامیخواستیمافزایشرابهنرختورممحدود
کنیمامافرمانداریمصوبهماراباطلکردپساین
دلسوزی برای مردم نیس��ت بلکه نقره داغ کردن
مردم اس��ت .در ادامه اح��داث  13تصفیه خانه به
روش س��اخت و بهره ب��رداری و واگ��ذاری تصویب
شد.نظریه کمیسیون برنامه وبودجه در خصوص
نظ��ام درآمدهای پایدارش��هرداری مش��هد نیز در
دستورکارقرارگرفت .دیمهکاردرمخالفتبابیان
اینکهاینطرحدردقیقه 90ارائهشدهوحتیاعضا
پیوست ها را مطالعه نکرده اند ،گفت :این فشرده
شده تمام طرح ها و لوایحی اس��ت که فرمانداری
یا شورا با آن مخالفت کرده اس��ت.هراتی در دفاع
گفت:ازابتدایبرنامهچهارم 6،سالفرصتبوده
و اس��تفاده نش��ده اس��ت و اگر امروز از دست برود
دیگر باید درآینده دنبال این فرصت باش��یم .قبل
از این ک��ه برای این ط��رح ،رای گیری انجام ش��ود
یکی از اعضای شورا از جلس��ه خارج شد و به دلیل
به حد نصاب نرس��یدن تعداد اعضا برای تش��کیل
جلس��ه ش��ورا ،رئیس ختم جلس��ه را اع�لام کرد.

تشدید برخورد با عطاری ها و کمپ های غیر مجاز در سال آینده
جانشین سرپرس��ت دادس��رای انقالب مشهد از
تشدیدبرخوردباعطاریها وکمپهایغیرمجاز
ترکاعتیاددرسالآیندهخبردادوگفت:برخورد
بامراکزتوزیعموادمخدردرحاشیهشهرهمچنان
در س��ال 96ب��ا ق��وت ادامه م��ی یابد.ب��ه گزارش

خراسان رضوی« ،خدابخشی» گفت :شناسایی،
تذکر،برگزاریکالسهاودورههایآموزشیونیز
برخوردبامتخلفانومجازاتحبسبرایعطاری
هاییکهبهفروشمتادون،معجونبیرجندیودیگر
مواد غیرمجاز اقدام می کنند ،تش��دید می شود.

وقتی فهمیدم کارخانه دوچرخه قوچان تعطیل ش��ده است
بسیارناراحتشدم،آنهاییکهدوچرخهازچینواردمیکنندچگونه
می توانند پاس��خ دنیا و آخ��رت کارکنان ش��ریف و زحمتکش این
کارخان��ه را بدهن��د؟ امی��دوارم ب��ه زودی کارخانه با توان بیش��تر
راهاندازیشود.

شهرداری

یک منزل 40متری در شهرک قدس ،چرا 200هزار تومان
بایدعوارضشهرداریپرداختکند؟اگرمالکآنخانه 200،هزار
تومانپولداشتسقفخانهاشراایزوگاممیکردکهدربارندگی
هاچکهنکند.
ضمنعرضتبریکوقدردانیاززحماتبیدریغ شهرداری
مشهددرقبالبهسازیوزیباسازیشهر،خواهشمیکنمنسبت
به مرمت آس��فالت زیرگذر حرم مطهر که در برخی نقاط تبدیل به
دست اندازهای بسیار نازیبا شده ،قبل از ورود زائران به شهرمان
اقدامکنند.
شهرداریمجوزبرجسازیوساختمرکزخریدمیدهد،تراکم
میفروشدامافکریبرایتامینپارکینگورفعترافیکنمیکند.

آبوفاضالب

ازداخللولههایآبمنزلمادربولوارتوس،توس ،81شن
و ماس��ه بیرون می آید ،از مس��ئوالن عزیز خواهشمندم رسیدگی
کنند.
ازکارگرانشرکتهوشمند،وابستهبهشرکتآبوفاضالب
شهری هس��تیم .چرا همیش��ه حقوق ما دیر پرداخت می شود؟ از
عیدیهمکهخبرینیست!حقوقبهمنماهتازهواریزشدهاست.
باروزی12ساعتکار،حقوقزیریکمیلیونمیدهندکههمین
همباتاخیرپرداختمیشود.لطفاپیگیریکنید.

دادستانی

ازابتکارعملوقاطعیتمعاوندادستانمشهدوفرماندهیو
کارکناننیرویانتظامیدررابطهباتنبیهجالبمتخلفانچهارشنبه
سوریممنونوسپاسگزاریم.
عملکرد بس��یار زیبای ق��وه قضایی��ه در برخورد ب��ا متخلفان
چهارشنبهسوری،برایبازدیدازبخشسوختگیبیمارستانامام
رضا(ع)وپاکسازیبخشیازآثاررفتارشانقابلتقدیروتشکراست،
آفرینبرچنینقضاتفهیموشجاعی.

قطارشهری

ازطرحنوروزیمترویمشهدگزارشیتهیهکنید،درزمانیکه
شهر مشهد پذیرای میلیون ها زائر است ،آیا بجاست فاصله زمانی
 24دقیقهشود؟

بازتاب

اگر خراسان نبود ،معلوم نبود چه سرنوشتی برای این ماهی
هایفاسدبااینگفتمانهایضدونقیضوجودداشت!جانملت
بهسالمترساندی،جانتبهسالمت.
در قس��مت دوربی��ن خوانن��دگان ،عکس��ی را از ی��ک
شهروندخبرنگار چاپ کردید با عنوان فنس کشی در مسیر عبور
عابران...کاشاینآقاکمیانصافداشتو دوربینخودرابهسمت
راستمیچرخاندوپلعابرپیادهراهمدرچندمتریهمینعکس
نشانمیداد.

آﮔﻬﯽ ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٦٫١٫١٩از ﺳﺎﻋﺖ  ١٧ﺗﺎ  ٢٠در ﻣﺤﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻋﻀﺎ�� �ﻪ دارا� �ﺎرت ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮا�
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻋﻀﺎ�� �ﻪ ﺑﺪﻫ� ﺣﻖ ﻋﻀﻮ�ﺖ داﺷﺘﻪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻫ� ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن روز
ﻧﻘﺪا ﭘﺮداﺧﺖ �ﺮده و ﺑﺮگ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ در�ﺎﻓﺖ �ﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﺮرﺳ� و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل ٩٥
ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ٩٦
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس
ﺗﺼﻮ�ﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﻋﻀﻮ�ﺖ ،ورود�ﻪ و ﺳﺎ�ﺮ در�ﺎﻓﺘ� ﻫﺎ
و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ� ار�ﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� ﻣﺼﻮب
ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﺑﺮرﺳ� ﺿﺮورت ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
 /٩٥٣٦٥٦٣٤ب
ﺑﺮرﺳ� ﺳﺎ�ﺮ اﻣﻮر

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٣٦٦٢٠٤م

ﻟﻴﺴﺖ اﻣﻼک ﻣﺎزاد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ردﯾﻒ
١
٢
٣
4

آدرس

ﻋﺮﺻﻪ
ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮى
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
*
ﻣﺴ�ﻮﻧ�)آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ�(

ﻣﺸﻬﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻨﺎﺑﺎد
ﺳﻨﺎﺑﺎد � 5٩ﻮﭼﻪ ﻓﺮﻧﮕ� ﭘﻼ�
 ٩٠ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤ�ﻒ
ﮔﺎراژ
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر -ﻓﻴﺾ آﺑﺎد -ﺑﻠﻮار رﺳﺎﻟﺖ-
ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﻫﻮا�� -ﮔﺎراژ رﻧﮕﺎﻧ�
ﻣﺴ�ﻮﻧ�)و�ﻼﺋﻲ(
ﺳﺒﺰوار -ﻣﻴﺪان اﺳﺮار� -ﻮﭼﻪ
ﭘﺎدرﺧﺖ
ﻣﺸﻬﺪ -رﺿﺎ ﺷﻬﺮ -ذ�ﺮ�ﺎ� ﺷﻤﺎﻟ� ﻣﺴ�ﻮﻧ�)آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ�(
 -١٠ﭘﻼ�  ٩٩٫١ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم

اﻋﻴﺎن) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ)رﯾﺎل(

وﺿﻌﻴﺖ

6٧

ﻗﻴﻤﺖ �ﺎرﺷﻨﺎس
رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ�

ﻣﺘﺼﺮف دارد

٢٣٣٠

*

٢٨٢٫55

١١١

*

١65٫45

ﻗﻴﻤﺖ �ﺎرﺷﻨﺎس
رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ�
ﻗﻴﻤﺖ �ﺎرﺷﻨﺎس
رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ�
ﻗﻴﻤﺖ �ﺎرﺷﻨﺎس
رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ�

ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد
ﻣﺘﺼﺮف دارد

زﻣﺎن :ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ ﭘﺎ�ﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :زﻣﺎن در�ﺎﻓﺖ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٥روز �ﺎر� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ
ﻣ�ﺎن در�ﺎﻓﺖ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ واﺣﺪ ادار� و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ� ﻗﻮاﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ�ﺴﺘ� در ﭘﺎ�ﺖ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﯽ روزﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﻴﻦ در ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎم دارد.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﻬﺎى  ٠٩١۵٣٣٢٠۵۴١ -٠۵١٣٧۶۵۵۵٣٠ -٠۵١٣٧۶۵١۵۶۴ -٠۵١٣٧۶۵٢۴٧۴ :و
 ٠٩١۵۵٠۴٢۵٩۵ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ.

 /٩٥٣٦٥٧٥٣ب

 /٩٥٣٦٥٣٤٥ب

