مدیر نمایندگی ستاد دیه استان:

 79زندانیجرایم غیرعمد
امسال آزاد شدند

پنج شنبه  23دی 1395

 13ربیع الثانی 1438

12ژانویه 2017

 4صفحه

شماره 747

قیمت 300 :تو مان

4

توسط مرکز اطالعات سپاه سلمان انجام شد

کشف12تنکاالیآمریکاییغیرمجازدرچابهار

صفحه2

شهرستان ها

جراحی تومور قلب کودک 5ساله در زاهدان
۳۰۰میلیونتومانبرایچشمههایآبگرمبزمان
دمای هوا در شمال استان کاهش می یابد

2
ورزش

در گفت وگو با بانوی قهرمان ووشوی استان مطرح شد:

افق روشن پیش روی بانوان ووشوکار

3

وزنه بردار استان در المپیک رقابت می کند

گفته ها و شنیده ها
درباره جگر مرغ

نکوداشتیاردیرینانقالب

صفحه4

ﻓﺮوش ﻣﻨﺰل
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -ﺗﺠﺎرى
 ٢۶٠ﻣﺘﺮ  ٣ﺧﻮاﺑﻪ
ﻣﺘﺮاژ ﺟﻠﻮ ﺑﻠﻮار  ١٢ﻣﺘﺮ

صفحه2

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار وﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﺟﻬﺖ واﮔﺬارى ﻃﺮح ﻫﺎى
ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اى از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

زاﻫﺪان

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺎﺿﻠ�

روﺑﺮو� ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ و
ﺷﻬﺮ� �ﺎرﮔﺎﻫ�

٠٩١۵٣۴٩۵۴۴٧

 /٩٥٣٠٢٨٣٨ز

/٩٥٢٨٩٦٤٦و

آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﻓﻌﺎل در ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوى ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ دارد :

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم :

-١دارا ﺑﻮدن ﻣ�ﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴﻞ �ﻴﻮﺳ� �ﺎ �� ﻣﻐﺎزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻓﺮوش ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ�
 -٢دارا ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴ�ﻠﺖ و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴ�ﻠﺖ
 -٣ﺗﻮاﻧﺎ�� ﺗﻮز�ﻊ و ﻓﺮوش روزﻧﺎﻣﻪ و ﺟﺬب آﮔﻬ�
 -٤دارا� ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺣﺪاﻗﻞ د�ﭙﻠﻢ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎى ذﯾﻞ
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .
٠۵١٣٧۶۵٨٩٣٨-٠۵١٣٧٠٠٩٨١۵

 /٩٥٣٠٦٩٦٧ش

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده  ٢٧ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ� ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺑﺨﺸ� از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ� دوﻟﺖ) (٢و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار� ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  ٥٨٦٢٠٦ﻣﻮرخ  ٩٥/٤/٥ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ�
�ﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﭘﺮوژه ﻫﺎ� ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم و اﺗﻤﺎم �ﺎ ﻓﺘﻪ،
ا�ﻦ اداره �ﻞ در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ﻫﺎ� ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣ�،
ﺗﻮاﻧﺎ�� ﻫﺎ و اﻣ�ﺎﻧﺎت ﻻزم واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥ /١١/٤
ﺑﻪ آدرس :زاﻫﺪان  -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮ�  -ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺪاد  -اداره �ﻞ
ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕ� ،ﺻﻨﺎ�ﻊ دﺳﺘ� و ﮔﺮدﺷﮕﺮ�  -ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� و
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� )ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� ﺗﻤﺎس(٣٣٢٣١٣٧١- ٣٣٢٢٤٤٩٩ :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

١

�ﻤﭗ ﺳﺎﺣﻠ� �ﻨﺎر�

١

�ﻨﺎر�

٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ� ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر

٩/٥

ﭼﺎﺑﻬﺎر

٣

�ﻤﭙﻴﻨﮓ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن

١٢

زاﻫﺪان

٤

�ﻤﭗ ﻧﻴ�ﺸﻬﺮ

٥

ﻧﻴ�ﺸﻬﺮ

٥

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ� ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ

٢٠

ﻫﺎﻣﻮن

٦

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ� ﺗﺨﺖ ﻋﺪاﻟﺖ

١

ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ

٧

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ� ﺟﺰ�ﻨ�

٢

زﻫ�

اداره ﮐﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

 /٩٥٣٠٨٣٣٢ز

