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 برگزاری اولین جلسه مشترک 
 ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 

و دادگستری 

رشت  –   علی حیدری: به گزارش روابط عمومی اداره کل 
تعاون، کار و رفاهه اجتماعی استان گیالن : در اجرای تفاهم نامه 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و قوه قضاییه ، اولین نشست 
اداره کل  در  آبان  استانی  دوشنبه  26  دو دستگاه  مشترک 

دادگستری استان برگزار شد.
در این نشست که واحدی مقدم معاون مالی و پشتیبانی 
دادگستری و علیزاده مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
از مدیران و روسا و کارشناسان دو دستگاه  به همراه جمعی 
حضور داشتند درباره تفاهم نامه مشترک بحث و بررسی و مقرر 
شد در خصوص ایجاد بانک اطالعاتی تعاونی های زیر مجموعه 
آنها ،  برای رفع مشکالت  اتخاذ تصمیم  دادگستری استان و 
برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران تعاونی های مربوطه 
ادارات  کارکنان  مسکن  و  اعتبار  جدید  های  تعاونی  ایجاد   ،
دادگستری و ایجاد شعبات تخصصی برای رسیدگی به دعاوی 

تعاونی ها اقدامات الزم صورت پذیرد.
همچنین در پایان این نشست بر ادامه برگزاری آن به صورت 

ماهانه تاکید شد.   

بازدید شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر، از روند احداث پروژه رودکنار 

منطقه گردشگری دره گردو
بین  امور  و  ارتباطات  اداره  گزارش  - به  اراک 
اراک  شهردار  شفیعی  مهندس  اراک،  شهرداری  الملل 
و  معاونین  و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  همراه  به 
مدیران شهرداری،از روند احداث پروژه رودکنار منطقه 

گردشگری دره گردو بازدید نمودند. 
الزم به ذکر است، پروژه رودکنار منطقه گردشگری دره گردو 
، با اعتباری بالغ بر ۱2۰ میلیارد ریال، تحت نظارت عالیه معاونت 
امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری، با جدیت در 

دست اقدام می باشد.

رئیس دانشگاه خبر داد:

نخستین خوابگاه استاندارد دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان تا پایان سال جاری به 

بهره برداری خواهد رسید

بندرعباس – کیوان حسین پور: رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان از مراحل 
پایانی ساخت نخستین خوابگاه استاندارد دانشگاه علوم 

پزشکی هرمزگان خبر داد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  هرمزگان؛  مفدا  گزارش  به 
هرمزگان درجلسه مشترک با مسئول مالی صندوق رفاه وزارت 
بهداشت با اشاره به ساخت نخستین خوابگاه استاندارد در حوزه 
دانشجویی گفت: خوابگاه دخترانه پردیس از جمله پروژه های 
اندازی آن،  راه  با  که  است  دانشجویی  حوزه  در  موثررفاهی 
نخستین خوابگاه استاندارد دانشگاه واردچرخه خدمت رسانی به 
دانشجویان می شود. دکتر حسین فرشیدی گفت:برنامه تعمیر، 
بازسازی و نوسازی برخی از زیر ساخت های حوزه دانشجویی 
مشکالت  از  برخی  و  است  خورده  کلید  اخیر  سال  یک  در 
کرد:  تصریح  فرشیدی  شد.  خواهد  مرتفع  برنامه  این  در  نیز 
خوابگاه پسران نیز درمجموعه پردیس ساختش آغازشده است 
و این خوابگاه با ظرفیت بهتر و استاندارد خوابگاهی نیز خواهد 
بود. مسئول مالی صندوق رفاه وزارت بهداشت نیز با اشاره به 
رفاهی   بخش های  بازسازی ونوسازی  برنامه های ساخت،  اجرای 
اظهارکرد: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دربخش رفاهی برنامه 
های خوبی همچون ارتقا آشپزخانه سلف دانشجویی، ساخت و 
تجهیز سالن سلف جدید، ارتقا تجهیزات و بازسازی زیر ساخت 
های ورزشی و تعمیر اساسی زیر ساخت های خوابگاه کوثر در 
دستور کار دارد و در آینده ای نزدیک این خدمات تاثیراتش 
را در رضایتمندی خواهد داشت. دکترحمیدرئیسی تاکیدکرد: 
صندوق رفاه وزارت بهداشت در حوزه رفاه دانشجویی بیشتر 
علوم  دانشگاه  با  بازسازی  و  ساخت،نوسازی  در  را  مساعدت 
پزشکی خواهد داشت. معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان نیز در این جلسه به برنامه های این 
معاونت درحوزه رفاهی گفت: تجهیز و نوسازی سلف سرویس 
به صورت صنعتی، تجهیز و بازسازی زیرساخت های حوزه ورزش 
همچون تعمیراساسی موتورخانه استخرپردیس، نوسازی سیستم 
روشنایی استخر، آغاز تعمیر اساسی بلوک های خوابگاه کوثر از 
جمله برنامه های رفاهی در حوزه دانشجویی است که صورت 

گرفته است. 
آغاز ساخت درمانگاه جزیره هنگام با مشارکت خیرین

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی 
با مشارکت خیرین سالمت و  ساخت درمانگاه جزیره هنگام 
دانشگاه علوم پزشکی خبر داد. دکتر حسین فرشیدی در مراسم 
کلنگ زنی این پروژه بهداشتی درمانی در جزیره هرمز که با 
حضور استاندار هرمزگان برگزار شد؛ گفت: این مرکز بهداشتی 
مربع و  متر  و 2۰۰  به مساحت یک هزار  زمینی  در  درمانی 
ساختمان درمانی به مساحت 2۴۳ متر مربع با اعتباری بالغ 
بر ۴۰ میلیارد ریال با مشارکت خیرین و دانشگاه طی یکسال 
ساخت و به بهره برداری می رسد. دکتر فرشیدی افزود: 6۰ 
درصد از اعتبار ساخت پروژه برعهده خیرین حمید و مهدی 
بامداد و حاج مهدی احمدی و ۴۰ درصد هزینه بر عهده دانشگاه 
علوم پزشکی می باشد. وی عنوان کرد: از دیگر اقدامات زیربنایی 
و عمرانی در محیط این درمانگاه شامل محل زیست پزشک 
به  و دیوارکشی  نگهبانی و سرایداری، محوطه سازی  ماما،  و 

مساحت ۹۹۰ متر مربع می باشد. 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

یک پست برق در گتوند وارد مدار می شود
اهواز - رحمان محمدی: 
برق  شرکت  مدیرعامل 
منطقه ای خوزستان از وارد 
مدار شدن پست برق شهید 
روزهای  در  گتوند  منجزی 

آینده خبر داد.
بیان  بزرگ  دشت  محمود 
کرد: فاز اول پست ۱۳2 به ۳۳ کیلو ولت شهید منجزی گتوند 
آماده بهره برداری است و طی روزهای آینده وارد مدار خواهد 
شد. وی گفت: فاز اول این پست ۵۰ مگاولت آمپر ظرفیت دارد 
و تعداد خروجی های آن 6 مدار ۳۳ کیلو ولت است. مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: با وارد مدار شدن 
پست شهید منجزی ظرفیت تامین انرژی منطقه گتوند و عقیلی 
افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و باعث کاهش بارگیری از 

سایر پست های ناحیه شمال شرق خواهد شد.

اجرای 100 درصدی طرح ملی حذف 
قبوض کاغذی گاز در استان قزوین

در  قزوین  استان  گاز  شرکت  - مدیرعامل  قزوین 
از  صیانت  و  سبز  مدیریت  مشترکین،  تکریم  راستای 
محیط زیست از مشارکت 100 درصدی  مشترکین گاز 

استان به منظور حذف قبوض کاغذی گاز خبر داد.
قزوین،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمود:  بیان  شرکت  این  مدیرعامل  بوشهری  مفرد  اسماعیل 
در راستای اجرای طرح حذف قبوض کاغذی گاز، شرکت گاز 
استان توانست با استفاده از اطالع رسانی در سایت شرکت گاز 
استان قزوین و چاپ ونصب بنر و بیلبورد در سطح استان و 
ساخت وپخش تیزرهای تبلیغاتی و زیرنویس در شبکه استانی، 
اطالعات مورد نیاز ۱۰۰درصد مشترکین را جمع آوری وثبت 
تعامل و همکاری خوب شهروندان  از  با قدردانی  نماید. وی 
گاز  مشترکین  کل  تعداد  افزود:  ملی  طرح  این  اجرای  در 
استان حدود۴۳8 هزارمشترک می باشد که اطالعات کل این 
مشترکین در سامانه مربوطه ثبت گردیده است. وی همچنین 
در پایان گفت مشترکین جدید می توانند با یکی از روش ها 
شامل: )ارسال شماره اشتراک خود به سامانه 2۰۰۰۰۳۱۹۴ 
، مراجعه به سایت شرکت گاز استان قزوین و انتخاب گزینه 
ماموران  به  خود  تلفن  شماره  ارائه   ، کاغذی  قبوض  حذف 
گاز  کاغذی  قبوض  حذف  طرح  در  شرکت  این  کنتورخوان 

مشارکت نمایند(

اخبار ایراناخبار ایران تعامل شرکت آبفا و نیروی انتظامی برای ایجاد سالمت پایدار در استان اصفهان
اصفهان- یحیی مرادیان:  مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اصفهان در هفته نیروی انتظامی از حافظان نظم و امنیت  
زمینه  در  انتظامی  نیروی  در  فعاالن  گفت:  و  نمود  تقدیر 
امنیت مردم تالش می کنند و فعاالن در صنعت آبفا زمینه 
ساز سالمت اقشار مختلف جامعه هستند، بنابراین این دو 
نهاد می توانند با تعامل بیش از پیش بستر امنیت و سالمت 

جامعه بهتر و گسترده تر را مهیا کنند.
هاشم امینی با بیان اینکه  محافظت از تاسیسات صنعت آبفا 
از اهمیت بسزایی برخوردار است عنوان کرد: تاسیسات آبفا به 
ویژه تصفیه خانه آب و شیرخانه فلمن تامین کننده آب شرب 
سالم و بهداشتی بیش از ۴ میلیون نفر در استان اصفهان است 
بطوریکه تصفیه خانه آب اصفهان بعنوان یکی از مراکز حساس 
از سوی نهادهای ذیصالح شناخته شده است. وی ادامه داد: از 
انتظار می رود همانند همیشه در  اصفهان  امنیت در  حافظان 
حفاظت از تاسیسات این شرکت خدماتی، بیشتر حمایت کنند 
تا خدمات به صورت پایدار در اختیار مردم قرار گیرد. مدیرعامل 
در  فاضالب  به سرقت دریچه های  اصفهان  استان  آبفا  شرکت 
نمود:  تصریح  و  کرد  اشاره  استان  در  مختلف  شهرهای  سطح 
متاسفانه در چند سال اخیر بیش از ۱۳۳۹ فقره دریچه منهول 
های فاضالب در استان  به سرقت رفته که این امر مخاطراتی 
برای مردم و عابرین اعم از اشخاص و وسایل نقلیه، به وجود آورده 
است. هاشم امینی افزود: با سرقت دریچه های منهول فاضالب 

بعضا دیده شده برخی از شهروندان به درون چاه فاضالب که تا 
عمق ۹ متر می باشد، سقوط کرده اند که منجر به از دست دادن 
جان فرد شده است، براین اساس برای شرکت آبفا استان اصفهان 

حائز  بسیار  فاضالب  منهول  های  دریچه  سرقت  از  جلوگیری 
اهمیت است چرا که با سرقت این کاال جان مردم در خطر می 
افتد. وی با اشاره به همکاری نیروی انتظامی با شرکت آبفا استان 

اصفهان اظهار داشت: در چند سال اخیر نیروی های انتظامی در 
محافظت از تاسیسات آبفا با این شرکت همکاری دارند و انتظار 
می رود در قالب ایجاد یک کار گروه مشترک وانعقاد یک تفاهم 
نامه، همکاری این دو دستگاه بیش از پیش باشد تا خال درایجاد 
امنیت و سالمت جامعه روی ندهد. مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اصفهان به گستردگی خدمات در روستاها و شهرها پرداخت و 
اظهار داشت: در حال حاضر در بیش از ۹8 شهر و هزار روستا 
خدمات 2۳ گانه شرکت آبفا استان اصفهان ارائه می شود و این 
اختیار  در  روز  شبانه  ساعت   2۴ در  پایدار  صورت  به  خدمات 
تمام اقشار جامعه در سطح استان قرار می گیرد. در ادامه این 
مراسم جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: پلیس 
برای اینکه بتواند برای ایجاد امنیت در جامعه بیش از همیشه 
موفق عمل کند به همکاری و مشارکت همه دستگاه ها نیاز دارد 
بطوریکه امنیت پایدار تالش و همکاری  همه دستگاه ها ، نهادها 
و شرکتهارا می طلبد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر ادامه داد: 
رویکرد نیروی انتظامی، رویکرد امنیتی است این درحالیست که 
امنیت و سالمت مکمل یکدیگر هستند و نیروی انتظامی برای 
ایجاد سالمت و امنیت مردم هر اقدامی را در دستور کار قرار می 
دهد. وی ادامه داد: سرقت دریچه های منهول فاضالب جان مردم 
را تهدید می کند بنابراین نیروی انتظامی به منظور جلوگیری از 
سرقت این دریچه ها همکاری الزم را با شرکت آبفا استان اصفهان 

با ایجاد یک کارگروه اعمال می نماید.

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: به 
منظور ایجاد بانک اطالعات مجرمان حرفه ای در آذربایجان شرقی مشخصات 
کامل و سوابق کیفری مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان استخراج، پایش 
و جمع آوری و در بانک های اطالعاتی تمامی دستگاه های ذیربط به اشتراک 

گداشته شده است.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در نوزدهمین نشست 
سراسری دادستان های عمومی و انقالب، نظامی و ویژه روحانیت که با حضور آیت اهلل 
رئیسی و بصورت ویدئو کنفرانسی و با عنوان »نقش دادستان ها در حفظ امنیت و حقوق 
عامه و حمایت از تولید« برگزار شد، در خصوص بررسی اهمیت کنترل مجرمین حرفه ای و 
سابقه دار در ایجاد امنیت اظهار داشت: از جمله علل وقوع و گسترش جریام در جامعه تکرار 
رفتارهای مجرمانه از سوی مجرمان حرفه ای و سابقه دار است به ویژه در ایامی که در خارج 
از زندان هستند. وی افزود: مجرمان حرفه ای و سابقه دار به لحاظ روحیات و ویژگی خاصی 
که دارند با رفتار و عملکرد خود و تکرار رفتارهای مجرمانه اسباب اخالل در نظم و امنیت 
جامعه را فراهم می کنند. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: همچنین تکرار 
رفتارهای مجرمانه توسط این افراد و کمرنگ شدن قبح رفتارهای مجرمانه موجب ترغیب 

و تحریک افراد مستعد به ارتکاب بزه را به بروز رفتارهای مجرمانه می کند. وی بیان کرد: 
پیشگیری و برخورد مدبرانه با پدیده جرم و تکرار جرایم از جمله مسایل مهم مورد توجه 
قانونگذار و مسوالن قضایی بوده و در این راستا تشکیالت قضایی استان نیز اقدامات خوبی را 
انجام داده است. خلیل الهی با اشاره به منویات آیت اهلل رئیسی مبنی بر پیشگیری و برخورد 
با جرایم علی الخصوص رصد و کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار خاطرنشان کرد: در 
راستای پیشگیری از جرایم ارتکابی توسط مجرمان حرفه ای و دارای حالت خطرناک و 
سلب امکان هرگونه اقدام خطرناک از ناحیه آنها به عنوان یکی از عوامل اخالل در نظم 
عمومی جامعه و لزوم پایش آنها و اجرایی نمودن دستورالعمل اجرایی و کنترل مجرمان 
سابقه دار دادگستری استان اقدامات شاخصی را انجام داده است. وی ادامه داد: از اقدامات 
شاخص انجام شده در این زمینه تشکیل ستاد کنترل مجرمین حرفه ای و باسابقه بوده که 
خوشبختانه جلسات این ستاد در استان به صورت مستمر برگزار شده و مصوبات آن به 
صورت جدی پیگیری می شود. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه خاطرنشان 
کرد: همچنین به منظور ایجاد بانک اطالعات مجرمان حرفه ای در آذربایجان شرقی در کنار 
تشکیل ستاد و تالش همکاران دستگاه قضایی استان مشخصات کامل و سوابق کیفری 
۱۵2۴ نفر از مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان استخراج، پایش و جمع آوری شده و 

در بانک های اطالعاتی تمامی دستگاه های ذیربط به اشتراک گداشته شده است. وی با 
اشاره به موضوع صدور دستورات قضایی توسط دادستان ها به استناد دستورالعمل اجرایی و 
کنترل مجرمان سابقه دار تصریح کرد: موضوع کنترل، دعوت، توجیه، اخذ تعهد از مجرمان 
حرفه ای و سابقه دار و خطرناک خطاب به مراجع انتظامی به صورت مستمر در طول سال 

و بخصوص در ایام خاص دستوراتی برای پیشگیری از وقوع برخی اتفاقات صادر می شود.

رئیس کل دادگستری استان خبر داد؛

راه اندازی بانک اطالعات مجرمان حرفه ای در آذربایجان شرقی

قم - باالخره پس از پیگیری های چندین ساله، مطالبه 
پل  احداث  خصوص  در  قم  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان 

هوایی در مقابل این دانشگاه محقق شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛  از بدو تاسیس دانشگاه 
بدلیل  دانشگاه  دانشجویان  تردد  قم تاکنون،  همواره  صنعتی 
مجاورت دانشگاه با جاده قدیم  قم – تهران که به عنوان یکی از 
شاهراه های اصلی مواصالتی کشور محسوب می شود ، با مخاطرات 
و حوادث ناگواری همراه بوده است . تردد ماشین های سنگین 
و سرعت زیاد وسایل نقلیه در این جاده  بارها باعث  تصادف و 
بوجود آمدن خسارت های جانی و مالی زیادی  برای دانشجویان 
شده است . اهمیت حفظ جان دانشجویان باعث شد  که درخواست 
احداث پل هوایی بعنوان یک مطالبه جدی از سوی دانشجویان 

ومسئولین دانشگاه از همان سالهای اولیه تاسیس دانشگاه مطرح 
شود.درسالهای اخیر با توسعه دانشگاه ، افزایش تعداد دانشجویان و 
به تبع آن افزایش تردد دانشجویان،  نیاز به احداث پل هوایی عابر 
پیاده بیش از پیش نمایان شد. درنهایت ، مطالبه مکرر دانشجویان 
در خصوص احداث پل هوایی و پیگیری های مجدانه مسئولین 
دانشگاه باعث شد علی رغم مشکالت موجود، مسئوالن مربوطه 
استانی با اهتمام ویژه به این موضوع ، با رایزنی وکسب موافقت 
های الزم،  این خواسته وآرزوی دیرینه دانشگاه را در جهت حفظ 
جان دانشجویان و ایجاد آرامش و امنیت آنها برآورده نمایند. به 
این منظور با تالش و همت مسئولین ذی ربط یکی از پل های 
هوایی اطراف دانشگاه پس از جانمایی و جابجایی  تیر برق های 
مجاور، به روبروی این دانشگاه منتقل شد. جامعه دانشگاهی صنعتی 
قم بدینوسیله از زحمات و پیگیری های دکتر امیر آبادی نماینده 
مردم شریف استان قم در مجلس شورای اسالمی، دکتر سقاییان 
نژاد شهردار قم ، معاونین محترم دادستان عمومی و سازمان حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری، مدیرعامل  محترم شرکت برق منطقه 
ای استان، روسای محترم سازمان ترافیک استان و پلیس راهور 
ناجای استان، جهت جامه عمل پوشاندن به مطالبه چندین ساله 
دانشجویان و انتقال پل هوایی به مجاور دانشگاه ، تشکر و قدردانی 

می نماید.

همکاری  ادامه  در  دادبود  عبدالرضا  - دکتر  گرگان 
تفاهمنامه  راستای  در  گوانگجو  شهر  با  متقابل  های 
خواهرخواندگی با این شهر چینی از راه اندازی اتاق مشترک 

خبر داد. 
دادبود با اعالم این خبر گفت: یکی از موضوعات مورد توافق 
با سرکنسولگری، راه  اندازی اتاق گرگان در شهرداری گوانگجو 
و اتاق گوانگجو در شهرداری گرگان بوده است. وی بیان کرد: 
باتوجه به اهمیت و ظرفیت پیمان خواهرخواندگی، پیگیری  های 
ما به گونه ای خواهد بود که کل استان و حتی سایر شهرها از این 
توافق بهره  مند شوند. شهردار گرگان اظهار کرد: به منظور بهره 
 مندی از ظرفیت لجستیکی بیشتر مقرر شد ارتباطاتی با بنادر 
نزدیک به شهر گرگان صورت بگیرد و موضوع ارتقاء ظرفیت حمل 
و نقل دریایی نیز عالوه بر خطوط جاده ای، ریلی و هوایی مورد 
بحث قرار گرفت. دادبود به ایجاد پایگاه داده در راستای همکاری 
در زمینه  های صنعتی، تجاری، کشاورزی و فرهنگی و . . .  اشاره و 
بیان کرد: ایجاد شهرک  های صنعتی تخصصی گوانگجو در گرگان 

که توسط شهرداری گوانگجو پیشنهاد داده شده بود جزو اولویت 
 هایی است که از سوی شهرداری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.  
وی به برنامه  های توسعه پایدار اشاره و اظهار کرد: به منظور بهره 
مندی از کمک  های رسمی برای توسعه پایدار مقرر شد طرح  
هایی با محوریت محیط  زیست، منابع طبیعی و حمل و نقل پایدار 
تعریف شود تا بتوانیم از ظرفیت  های گوانگجو و کمک  هایی در 
قالب وام  های بلندمدت که از سوی طرف چینی تامین می  شود، 
استفاده کنیم. وی از پیگیری سازمان جهاد کشاورزی استان در 
خصوص ایجاد شرکت مشترک برای خشکه  کاری برنج خبر داد 
و در ادامه گفت: در این نشست همچنین مباحثی در حوزه  های 
صنعت کشاورزی و غذایی، ایجاد فضای اختصاصی برای پارک 
علم و فناوری در شهر شنزن چین و تبادل غرفه  های نمایشگاهی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  شهردار گرگان تصریح کرد: در 
نیز مقرر شد پروژه  هایی در قالب شهر  حوزه مدیریت شهری 
هوشمند با همکاری شهرداری گوانگجو تعریف شود و در اولویت 
برنامه  ها قرار بگیرد. عبدالرضا دادبود در ادامه بیان کرد: برگزاری 
سمپوزیوم با محوریت موضوعات تاریخی و باستان شناسی ایران و 
چین و سایر حوزه  های فرهنگی، امکان همکاری در زمینه تولید 
ایجاد  ایرانی و  باتوجه به اعالم آمادگی کارگردانان معتبر  فیلم 
بسکتبال،  مانند  استان  پرطرفدار  ورزشی  رشته  های  در  روابط 
والیبال و کبدی در دستور کار این نشست قرار گرفت. دادبود 
به ایجاد باشگاه دیپلماتیک اشاره کرد و گفت: راه  اندازی باشگاه 
دیپلماتیک با مشارکت بخش خصوصی در شهرداری با موضوعات 
صنایع دستی و فرهنگی ملل به ویژه گوانگجو و رستوران  های 

بین  المللی مورد بحث قرار گرفت.  

خواسته ای که پس از سال ها برآورده شد

اتاق گرگان در شهرداری گوانگجو راه اندازی می شود  

انتصاب جنابعالی به عنوان مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان، 
نشان از درایت و کارآمدی شماست. این انتصاب را خدمت جنابعالی و 
خانواده تامین استان تبریک عرض می نمائیم. امید است در سایه ایزد 

مّنان، در پیشبرد اهداف سازمان بیشتر از قبل موفق و موید باشید.
کامران و کیوان حسین پور

 برادر گرامی
جناب آقای عباس اکبری
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