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خبرنامه
70درصد جمعیت استان مرکزی
تحت پوشش شبکه فاضالب
تفاهم – استان مرکزی :استاندار مرکزی
در نشس��ت خبری مدیران صنعت آب و برق
در رابطه با کنفرانس ملی  GISاظهار کرد۷۰ :
درصد جمعیت ش��هرهای اس��تان مرکزی زیر
پوشش فاضالب قرار دارند .سید علی آقا زاده
اف��زود :ج��ی آی اس ت�لاش برای اس��تقرار
پ��روژه های مورد نظ��ر در نقاطی اس��ت که
می توانند بهره وری صحیح را برای آن صنعت
و پروژه داشته باشند ،یعنی اگر قرار است سد،
نی��روگاه و غیره ایجاد ش��ود ،قب��ل از مطالعه
نباید اق��دام کرد ،زیرا عدم داش��تن اطالعات
کافی از مکان و دیگر موارد مربوطه می تواند
مشکالتی به همراه داش��ته باشد .وی تصریح
کرد :برگ��زاری چهارمین کنفرانس ملی GIS
در استان مرکزی که سه دوره قبل آن در استان
مازندران برگزار ش��ده ،فرصت مناسبی برای
ارتقاء س��طح اس��تان و معرفی توانمندی های
آن اس��ت .اس��تاندار مرک��زی تصری��ح کرد:
خوشبختانه در این دوره از برگزاری کنفرانس،
شاهد اضافه ش��دن صنعت آب به موضوعات
کنفرانس هم هس��تیم که حضور وزیر نیرو در
این رویداد بزرگ هم جزو تقاضاهای ما بوده
و باید پیگیری ش��ود ،زیرا این کنفرانس اتفاق
بزرگی بوده و حتی می توان گفت :یک رویداد
فرامل��ی اس��ت و گروه ها و س��رمایه گذاران
میتوانند از کشورهای دیگر دعوت و در این
کنفرانس حضور یابند.
آقازاده بیان کرد :امیدواریم که اس��تان با
میزبانی این کنفرانس بتواند در موضوع صنایع
زیرساختی مثل گذشته پیش قدم باشد .وی ادامه
داد :در صنعت آب در استان با پیشرفتهای
خوبی مواجه هس��تیم و به رغم اینکه اس��تان
مرکزی اس��تان کم آبی اس��ت ،ام��ا به لحاظ
آب ش��رب و کشاورزی مشکل حادی نداریم
و جز در دش��ت س��اوه در بحث توزیع آب و
آب رسانی کشاورزی مشکلی نداشته ایم.
اس��تاندار مرک��زی عنوان ک��رد :نزدیک
 70درصد جمعیت ش��هرهای ما زیرپوش��ش
فاض�لاب و بی��ش از  99درص��د از جمعیت
اس��تان تحت پوشش آب آش��امیدنی هستند
و در بح��ث مه��ار آب ه��ای س��طحی در
س��ال های اخیر و همین طور در حال حاضر،
کارهای بزرگی انجام ش��ده است .وی افزود:
در ای��ن کنفران��س ما م��یتوانی��م اطالعات
مکانی س��ازمانها و ارگانه��ا را در رابطه
ب��ا آماده کردن زیرس��اختهای اس دی آی
تکمیل کنیم.
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برگزاری جشنواره فراگیر نخستین واژه آب در بادرود استان اصفهان
تفاه��م – اصفه��ان :اولی��ن برنام��ه از نهمین
جش��نواره فراگیر نخس��تین واژه آب در شهرستان
بادرود با حضور ش��هردار ،اعضای ش��ورای شهر،
معاون آموزشی و پرورشی اداره آموزش و پرورش
بادرود و بیش از  140نف��ر از دانش آموزان مقطع
اول ابتدایی برگزار شد.
مدیر آبفا بادرود از برگزاری جشنواره نخستین
واژه آب اب��راز خرس��ندی نم��ود و تصری��ح کرد:
برگزاری این جشنواره که به صورت موزیکال و با
نمایش های طنز و به زبان کودکانه مصرف صحیح
آب را ب��ه دانش آموزان مقطع اول ابتدایی آموزش
م��ی ده��د ،در ترغی��ب دانش آموزان در درس��ت
مص��رف کردن آب بس��یار مؤثر می باش��د .وی به
چگونگی وضعیت منابع آبی در ش��هر بادرود اشاره
و اعالم کرد :شهرس��تان بادرود تحت پوشش طرح
آبرس��انی اصفهان بزرگ قرار ندارد؛ به گونه ای که
آب شرب این شهرستان از طریق  7حلقه چاه آب
تأمین می شود .خوشبختانه به دلیل فرهنگ سازی
مصرف بهینه آب ک��ه با همکاری نهادهای مختلف
در این شهرس��تان در دستور کار قرار گرفت ،مردم
تا حدودی الگوی مصرف آب را رعایت می نمایند،
اما با این وجود به دلیل وقوع خش��ک سالی های
پیاپی ،ما ش��اهد افت منابع آب زیرزمینی هس��تیم
ک��ه این امر تأثی��ر نامطلوبی در ذخای��ر منابع آب

زیرزمینی دارد که اگر خشکسالی ها به همین منوال
ادامه یابد ،در س��ال های آینده در تأمین آب شرب
شهرستان بادرود با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی ادام��ه داد :ه��م اکنون اولوی��ت اول همه
مس��ئولین در شهرس��تان بادرود اعم از ش��هردار،
فرماندار ،ش��ورای ش��هر ،مدی��ران ادارات نهادها
و س��ایر مس��ئوالن ،موضوع تأمین آب شهرستان
بادرود می باش��د که در این زمینه تالش هایی در
دستور کار قرار گرفت .خامسی افزود :آبفا بادرود

تضمین آینده شغلی سربازان
در گرو توانمندسازی مهارتی آنان

تفاهم  -بوشهر :مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر در نشست با فرمانده بسیج کارمندی
این اس��تان با بیان اینکه توانایی بس��یج برای توسعه مهارت آموزی در جامعه نقشی پررنگ است ،اظهار
کرد :در این راس��تا با تدوین برنام ه های ویژه ،س��ربازان وظیفه بسیج استان بوشهر از نظر مهارتی توانمند
میشوند .عبدالرسول کازرونی با تأکید بر نقش مهم حضور بسیجیان در عرص ه های مختلف جامعه افزود:
بسیج هرجا احساس وظیفه کرده ،به عنوان گره گشای مشکالت کشور با قدرت وارد عمل شده است .وی
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه آموزش فنی و حرف ه ای عنوان کرد :ترویج و گسترش
ی رود تمام پایگاههای بس��یج با مراکز آموزش
آموزش فنی و حرف ه ای ،جزء تکالیف اس��ت و انتظار م 
فنی و حرفهای برای ترویج مهارت آموزی تعامل و همکاری داشته باشند تا با تربیت نیروی انسانی ماهر،
به جنگ بیکاری رفته و اشتغال جوانان فراهم شود .مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر با اشاره به
اینکه راه مبارزه با فقر و بیکاری ،توسعه آموزش فنی و حرف ه ای و ایجاد اشتغال پایدار است ،اظهار کرد:
ی تواند در کنار
پیروزی این جنگ نیاز به همکاری سایر دستگاه ها به ویژه بسیج دارد و بخش خصوصی م 
بخش دولتی اثربخشی بیشتری داشته باشد که عالوه بر فعالیت اقتصادی ،اشتغال جدید نیز ایجاد کند .وی
با اشاره به طرح توانمندسازی سربازان وظیفه افزود :سربازان ،سرمایه عظیمی از کشور هستند که در اختیار
نظام قرار دارند و باید برای توانمندسازی مهارتی آنان ،در جهت ایجاد زمینههای اشتغال پس از خدمت
سربازی گامی مهم برداشته شود .کازرونی با بیان اینکه توانمندسازی مهارتی سربازان ،آینده شغلی آنان را
تضمین میکند ،افزود :باید ارائه آموزشهای مهارتی با نیازسنجی بازار کار صورت گیرد تا خروجی آن
منجر به اشتغال پایدار برای سربازان در آینده شود.

ب��ه منظور مص��رف صحی��ح آب ،ادارات را ملزم
به اس��تفاده از تجهیزات کاهنده نم��ود و همچنین
ش��یرآالت کم مص��رف را در آب خوری مدارس
نصب نمود .حس��ن اعرابی -معاون آموزشی اداره
آموزش و پرورش بادرود نیز اظهار کرد :برگزاری
جشنواره نخس��تین واژه آب در شهرستان بادرود
نه تنها ب��ه دلیل برخ��ورداری از مضامین مصرف
صحی��ح آب دانش آم��وزان را ترغیب به مصرف
درس��ت آب می کند ،بلکه بخاطر شیوه برگزاری

این جش��نواره که بسیار شاد و موزیکال و به زبان
طنز می باش��د ،در ش��اداب ک��ردن دانش آموزان
هم بس��یار مؤثر می باش��د .وی تصریح کرد :اداره
آموزش و پرورش همه س��اله جلس��ات توجیهی
ب��رای مدی��ران و آم��وزگاران برگزار م��ی کند و
در این جلس��ات از آنها خواس��ته می ش��ود که به
روش ه��ای گوناگون ،دانش آموزان را ترغیب به
مصرف صحیح آب نمایند و نیز در جلس��ات اولیا
و مربیان ،نکات الزم در خصوص درست مصرف
کردن آب به اولیا آموزش داده می ش��ود تا الگوی
مصرف را در محیط خانه رعایت نمایند.
اعراب��ی خاطرنش��ان ک��رد :درح��ال حاضر
شهرستان بادرود حدود  4هزار دانش آموز دارد که
از این رقم ،حدود  400نفر دانش آموز کالس اولی
می باشند که ما از همه دانش آموزان خواسته ایم به
عنوان همیار آب ،تذکرهای الزم را به افرادی که آب
را به طور صحیح مصرف نمی کنند ،بدهند .الزم به
یادآوری است جشنواره نخستین واژه آب همه ساله
با همکاری شرکت آبفا و اداره کل آموزش و پرورش
برگزار می شود که در این راستا ،شرکت آبفا استان
اصفه��ان با اس��تفاده از گروه های هن��ری در قالب
نمای��ش های موزیکال ،طنز و محیطی سرش��ار از
ش��ادی و خن��ده دانش آموزان به درس��ت مصرف
کردن آب راهنمایی می کنند.

افتتاح پروژه گازرسانی
به روستای خیرآباد خراسان رضوی

تفاهم  -خراس��ان رضوی  -صابر ابراهیم بای :همزمان با هفته وحدت ،استاندار خراسان رضوی و
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان با حضور در روستای سنی نشین خیرآباد از توابع شهرستان تایباد ،پروژه
گازرسانی به این روستا را افتتاح کردند .علیرضا رشیدیان -استاندار خراسان رضوی در این مراسم با اشاره
به گرامیداشت هفته وحدت در جمع علما و مردم روستای خیرآباد اظهار کرد :هفته وحدت فرصت بسیار
مغتنمی اس��ت تا علمای بزرگوار ،روح وحدت و همدلی را بین مسلمانان رواج دهند و قدردان توفیقات
به دس��ت آمده باشند .استاندار خراسان رضوی با اشاره به حضور پرشور اهل سنت در راهپیمایی بزرگ
اربعین حسینی (ع) و مشارکت در ایستگاه های صلواتی اظهار کرد :مفهوم این مشارکت و حضور آنان در
مناسبت های مذهبی در کنار شیعیان ،مؤید آن است که مردم و علمای اهل سنت در حب پیامبر و اهل بیت
علیهم الس�لام با شیعیان اشتراک نظر دارند .وی ادامه داد :تحقق عدالت در توزیع امکانات و رسیدگی به
مشکالت در اقصی نقاط استان ،از رویکردهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم است .در ادامه این مراسم،
سید حمید فانی -مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به نهضت عظیم گازرسانی روستایی در
استان اظهار کرد :در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال  ،96هر  12ساعت یک روستا در خراسان
رضوی گازدار و در  12ساعت دیگر نیز عملیات گازرسانی به یک روستا را آغاز خواهیم کرد .وی افزود:
از ابتدای سا ل جاری تاکنون 174 ،روستای استان به شبکه سراسری گاز کشور متصل گردیده که امیدواریم
طی ماه های باقی مانده آخر سال ،این رقم به بیش از  300روستا افزایش یابد .فانی خاطرنشان کرد :در
پروژه گازرسانی به روستای خیرآباد شهرستان تایباد ،یک هزار خانوار با هزینه ای معادل پنجاه میلیارد
ریال از نعمت الهی گاز بهره مند شدند.

صورتجلسه فراخوان مزایده عمومی

خبرنامه
ضرورت توجه شهرداری البرز
به روش های نوین در مدیریت پسماند
تفاهم  -البرز  -محمد رضا خمس��ه :شهردار
کرج با بیان اینکه فرهنگ س��ازی و ارائه آموزش
شهروندی از جمله راهکارهای مدیریت پسماند در
شهرها است ،اظهار کرد :شهرداری این کالنشهر به
دنبال آن اس��ت تا با تغییر شیوه فعلی ،طرح های
خاصی را برای جمع آوری زباله اجرایی کند و در
این زمینه خواستار مشارکت بخش خصوصی است.
اصغر نصیری افزود :استفاده از روش های نوین در
مدیریت پسماند ،از مباحث مهمی است که مدیریت
ش��هری باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد؛ چرا
که با نظارت دقیق بر مدیریت این بخش می توان
عالوه بر کاهش پس��ماند در بازیافت پسماندهای
تولیدی نیز موفق عمل کرد و مشکالتی که سالیان
سال شهر با آن دست و پنجه نرم می کند را مرتفع
ساخت .نصیری با اشاره به اینکه مدیریت صحیح و
فنی پسماند یکی از راهکارهای کسب درآمد برای
ش��هرداری ها به حس��اب می آید ،بیان کرد :عدم
توجه به پسماندها نیز موجب آلودگی محیط زیست
و شیوع انواع بیماری ها می شود و وظیفه مسئوالن
ذی ربط ،تبدیل این تهدیدها به فرصت اس��ت که
تحقق این مهم در دس��تور کار س��ازمان مدیریت
پسماند شهرداری کرج گرفته است.
کاهش انتقال ویروس ایدز
از مادر به جنین در هرمزگان
تفاهم  -هرم��زگان :رئیس دانش��گاه علوم
پزش��کی هرمزگان در نشست خبری به مناسبت
هفت��ه ای��دز اظهار کرد :در س��ال جاری ،ش��مار
مبتالی��ان به وی��روس اچ آی وی در هرمزگان به
 1484نفر رس��ید که از این تعداد 1193 ،نفر مرد
( 80درصد) و  ۳۹۱نفر زن هستند .حسین داودی
افزود :سال گذشته شمار مبتالیان به این ویروس
در هرمزگان 1461 ،نفر بود که بیشترین موارد ابتال
از طریق تزریق با سرنگ آلوده بود .داودی اضافه
ک��رد :رقم ابتالی زنان در هرمزگان نیز بیش��تر از
شاخص کشوری و  27درصد در برابر  19درصد
کش��وری اس��ت .رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
هرم��زگان همچنین بیان کرد :در س��ایه تش��دید
مراقبت های بهداشتی و درمانی ،موارد انتقال این
وی��روس از مادر به جنی��ن در هرمزگان به صفر
رس��یده است .این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه
بیشترین مبتالیان به این ویروس در هرمزگان در
محدوده س��نی  25تا  45سال هستند ،افزود :این
ویروس با انجام یک آزمایش ساده قابل تشخیص
اس��ت و با توجه به پیشرفت های پزشکی در این
بیماری ،با تشخیص به موقع ،امکان زندگی عادی
برای مبتالیان فراهم خواهد بود.
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نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد بهره برداری اماکن جدول ذیل را طی فراخوان مزایده عمومی و بادرج آگهی در دونوبت روزنامهبه بخش غیر دولتی( اجرای ماده ( )88قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ( )2و دستورالعمل شماره /169/100ص 94/مورخ
 94/02/27وزارت ورزش و جوانان)را بصورت اجاره ماهیانه واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد صالحیت دعوت می گردد جهت تحویل ،تکمیل و ارائه اسناد فراخوان در مهلت مقرر به امور تعهدات و قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان به نشانی اهواز ،امانیه استادیوم تختی مراجعه فرمایند.

دزفول

1,100,000

92

زمین چمن مصنوعی

دزفول

1,100,000

93

سالن سقف کوتاه رزمی

1,300,000

94

سالن تنیس روی میز

95

سالن چندمنظوره ناصرخسرو

اهواز

استخر سرپوشیده کارون

اهواز

150,000,000

اهواز

3,000,000

ردیف

ردیف

سالن چند منظوره صفی آباد

دزفول

3,000,000

91

نام مجموعه ورزشی

شهرستان

مبلغ کارشناسی ماهیانه

ردیف

ردیف

نام مجموعه ورزشی

شهرستان

مبلغ کارشناسی ماهیانه

1

سالن حجاب

رامهرمز

3,500,000

31

2

سالن بوکس

رامهرمز

1,000,000

32

سالن رسالت

3

زمین چمن شماره3

رامهرمز

1,000,000

33

سالن بانوان

شوشتر

4

زمین چمن شماره 4

رامهرمز

1,000,000

34

سالن ژیمناستیک

شوشتر

1,200,000

5

سالن وشو

ماهشهر

2,000,000

35

خانه جودو

شوشتر

1,000,000

6

سالن تکواندو

ماهشهر

2,000,000

36

سالن آزادی

باغملک

1,300,000

66

7

سالن طالقانی

ماهشهر

1,000,000

37

زمین چمن باغملک

باغملک

1,100,000

67

زمین چمن شهداء

8

سالن کشتی

ماهشهر

2,000,000

38

سالن ورزشی بخش صیدون

نام مجموعه ورزشی

شهرستان

مبلغ کارشناسی ماهیانه

سالن چند منظوره

حمیدیه

1,500,000

حمیدیه

1,500,000

حمیدیه

1,000,000

اهواز

6,500,000
13,000,000

نام مجموعه ورزشی

شهرستان

مبلغ کارشناسی ماهیانه

مغازه تجاری پوریای ولی(1خ شرف)

اهواز

4,000,000

61

شوشتر

8,100,000

62

زمین چمن شماره  3مجدیان

4,200,000

63

زمین چمن شماره  2مجدیان

64

زمین چمن شماره  1مجدیان

دزفول

65

سالن زورخانه ولیعصر

دزفول

1,000,000

سالن الغدیر(هندبال)

دزفول

12,000,000

96

حمیدیه

1,500,000

97

زمین های تنیس  16هکتاری

باغملک

2,900,000

68

زمین چمن شهرک منتظری

دزفول

1,000,000

98

زمین چمن مصنوعی 16هکتاری

اهواز

2,000,000

9

سالن آموزش پزشکی

ماهشهر

1,000,000

39

سالن بخش میداوود

باغملک

1,300,000

69

سالن چند منظوره میانرود

دزفول

3,000,000

99

زمین چمن مصنوعی بابک معتمد

اهواز

2,000,000

10

استخر شهرک طالقانی

ماهشهر

1,100,000

40

سالن تمرینی کشتی

گتوند

1,000,000

70

زمین چمن شهر میانرود

دزفول

1,000,000

100

زمین چمن مصنوعی عین 2

اهواز

1,000,000

11

سالن بوکس

ماهشهر

2,000,000

41

سالن موعود

شوش

3,700,000

71

سالن تمرینی صفی آباد

دزفول

1,200,000

101

زمین چمن مصنوعی انقالب

اهواز

2,000,000

12

زمین چمن

ماهشهر

1,000,000

42

استخر

شوش

11,500,000

72

زمین چمن شهرک سید نور

دزفول

1,000,000

102

زمین چمن مصنوعی فرهنگسرا

اهواز

2,000,000

13

مهمانسرا

ماهشهر

1,000,000

43

سالن شهدای پتروشیمی

103

زمین چمن مصنوعی بانوان معلول

اهواز

1,000,000

شادگان

5,000,000

73

زمین چمن شهرک شهید کریمی

دزفول

1,000,000

14

سالن ورزشی نفت

هفتکل

3,500,000

44

سالن کوثر

شادگان

4,000,000

74

استخر سرپوشیده

رامهرمز

70,000,000

15

سالن چند منظوره غدیر

امیدیه

2,050,000

45

سالن الغدیر

شادگان

5,000,000

75

سالن بصیرت

هندیجان

3,300,000

16

سالن بصیرت

( باوی)

2,500,000

46

سالن حجاب

شادگان

3,000,000

76

سالن بانوان

هندیجان

3,300,000

17

سالن بصیرت شیبان

( باوی)

3,500,000

47

سالن تختی

شادگان

2,500,000

77

استخر

ایذه

80,000,000

18

سالن شهدای تشان

بهبهان

9,000,000

48

سالن فجر خنافره

شادگان

4,000,000

78

سالن تختی

ایذه

10,500,000

19

سالن بیلیارد صدف

بهبهان

1,800,000

49

سالن بسکتبال

بندر امام

3,600,000

79

چمن مصنوعی

ایذه

6,000,000

20

سالن والیت

بهبهان

40,000,000

50

سالن والیبال

بندر امام

22,000,000

80

سالن کلدوزخ

ایذه

1,000,000

21

سالن شجاعت

بهبهان

13,200,000

51

سالن هندبال

بندر امام

3,100,000

81

سالن پیروزی

ایذه

12,500,000

22

زورخانه

بهبهان

1,000,000

52

سالن تمرینی کشتی شهید سبحانی

دزفول

1,000,000

82

سالن (خانه) ژیمناستیک

ایذه

7,000,000

23

سالن نارنجستان

بهبهان

3,000,000

53

سالن تنیس روی میز

دزفول

3,000,000

83

استخر

مسجد سلیمان

30,000,000

24

استخر خانواده

بهبهان

100,000,000

54

سالن تمرین شهرک منتظری

دزفول

1,000,000

84

سالن ورزشی تختی

مسجد سلیمان

5,000,000

25

سالن چند منظوره خانواده

بهبهان

42,000,000

55

سالن چند منظوره شهر امام

دزفول

3,000,000

85

سالن ورزشی شهید آزادگان

مسجد سلیمان

1,000,000

26

چمن شماره 2

بهبهان

6,000,000

56

سالن تمرین شهر امام

دزفول

1,200,000

86

سالن پوپ

مسجد سلیمان

9,500,000

27

چمن شماره 3

بهبهان

6,000,000

57

زمین چمن شهر امام

دزفول

1,000,000

87

سالن والیبال تختی

شوشتر

2,000,000

28

سالن کوی مشروطه

سوسنگرد

2,100,000

58

زمین چمن صفی آباد

دزفول

1,000,000

88

سالن رزمی استقالل

رامشیر

1,200,000

29

زمین چمن شماره 1

شوشتر

1,900,000

59

زورخانه پوریای ولی

مسجد سلیمان

1,000,000

89

سالن چندمنظوره شهید تندگویان

رامشیر

3,900,000

30

سالن شهیدقصاب نژاد

شوشتر

1,250,000

60

سالن چند منظوره بانوان

رامشیر

1,800,000

90

مغازه تجاری پوریای ولی(2خ شرف)

اهواز

4,000,000

کلیه متقاضیان الزم است در ساعات اداری از تاریخ  96/09/14الی  96/09/19با مراجعه به امور تعهدات و قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند
 -1مهلت بازدید از پروژه  :هر یک از متقاضیان می توانند در تاریخ  96/09/21مراجعه به نشانی محل مورد نظر خود از وضعیت مکان ورزشی مطلع گردند.
 -2مهلت تکمیل و ارائه اسناد فراخوان  :متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  96/10/02نسبت به تکمیل و ارسال اسناد فراخوان اقدام نمایند.
 -3موعد بازگشایی اسناد فراخوان  :از تاریخ  96/10/03لغایت  96/10/06ساعت  9صبح ،کلیه پاکات متقاضیان در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان بازگشایی خواهد شد .
 -4شماره تلفن  06133339612حداکثر تا تاریخ  96/10/02آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان خواهد بود.
 -۵متقاضیان محترم با در دس��ت داش��تن اصل فیش واریزی ,به مبلغ 200،000 ,ریال به ش��ماره حساب س��یبا ( )2170552203000نزد بانک ملی ,قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به نام ,حساب درآمدهای متفرقه اداره کل
ورزش و جوانان خوزستان (این مبلغ به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود) تاریخ انتشارنوبت اول  96/09/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/09/18 :
اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

