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اخبار
نگرانی از روند افزایشی مصرف
برق در خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
با ابراز نگرانی از روند افزایشی مصرف برق در
استان گفت :مصرف برق در شنبه هفته جاری
نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود ۱۲
درصد رشد داشته است.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد :در ۲۴
ساعت گذشته هفت هزار و  ۷۷۷مگاوات برق
مصرف شده که نسبت به شش هزار و ۹۵۰
مگاوات مصرفی مدت مشابه در سال قبل ۱۱.۹
درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به پیش بینی های افزایش دما (
وقوع دماهای  ۴۹درجه و باالتر از آن ) تا اواسط
هفته جاری در استان ،بیان کرد :این نگرانی ها
وجود دارد که با توجه به ظرفیت شبکه و روند
افزایشی دما و افزایش مصرف برق ،در صورت
رعایت نکردن الگوی مدیریت مصرف خطاهایی
ناشی از پرباری در شبکه رخ دهد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
با بیان اینکه اوج مصرف برق در ساعت ۱۴:۵۱
دقیقه رخ داده است ،عنوان کرد :از همه
مشترکین درخواست داریم تا مصارف غیر
ضروری و استفاده از وسایل برقی پر مصرف
را از ساعات اوج مصرف ( ساعت  ۱۳تا  ۱۷و ۲۰
تا  )۲۳به سایر ساعات شبانه روز منتقل کنند
و همانند سال گذشته همراه و همیار صنعت
برق استان باشند.

با حضور فرمانده کل سپاه

اجالسیه نهایی کنگره ملی5400
شهید کردستان برگزار میشود

اجالسیه نهایی کنگره ملی  5400شهید
کردستان با حضور سردار سالمی فرمانده کل
سپاه در سنندج برگزار میشود.
کنگره ملی  5400شهید کردستان از چند
سال قبل کلید خورده است و طی این سالها
برنامههای متنوع فرهنگی زیادی اجرایی شده
است .ازجمله فعالیت های این کنگره ،برگزاری
اجالسیههایشهرستانی،اجالسیههایقشری،
ساخت و رونمایی از تندیس و سردیس
شهدای شاخص استان و همچنین تالیف و
چاپ کتابهایی در خصوص شهدای استان
بوده است.
در تمامی شهرستانها اجالسیههای مربوط
به شهدای آن شهرستان برگزار شده که جدای
از رونمایی از کتب و تندیس شهدا ،خانواده
معظم شهدا نیز مورد تجلیل قرار گرفتهاند.
اجالسیه نهایی کنگره سیام ماه جاری با
حضور سردار حسین سالمی فرمانده کل سپاه
در سالن  6هزار نفری  22گوالن سنندج برگزار
خواهد شد.
در این اجالسیه ،جدای از حضور خانواده
معظم شهدای تمامی شهرستانهای استان،
فرماندهان و مسئوالن قبلی استان کردستان و
همچنین مهمانانی از  22استان کشور در این
اجالسیه حضور خواهند یافت.

اخبار

مدیرشعب بانک کشاورزی استان مرکزی درسالروز تاسیس بانک کشاورزی اعالم کرد

 86سال همراهی وهمدلی با تولیدکنندگان بخش کشاورزی
مسعود رضائی گفت :مانده کل سپرده های بانک
کشاورزی استان مرکزی از  16.453میلیارد ریال در
پایان سال  ،1396با  2.931میلیارد ریال افزایش،
به  19.384میلیارد ریال در پایان سال  1397رسیده
است( .رشد ساالنه  18درصد)این افزایش در حالی
اتفاق افتاده که ضمن رعایت نرخ های سود سپرده
مصوب شورای پول و اعتبار ،سهم سپرده های ارزان
قیمت این بانک از  44.52درصد در سال  1396به
 50.54درصد در سال  1397افزایش یافته است.
وی ادامه داد  :مبلغ تسهیالت پرداختی بانک در
سال  1397با  1.768میلیارد ریال رشد نسبت به
سال  ،1396به حدود  12.172میلیارد ریال رسید
که نسبت به سال گذشته  17درصد افزایش داشته
است .ترکیب پرداخت های بانک در سال  1397به
نفع پرداخت های سرمایه ای تغییر کرده و برای
اولین بار  68درصد از کل تسهیالت پرداختی در سال
گذشته به پرداخت های سرمایه ای اختصاص یافت
و دلیل عمده آن پرداخت تسهیالت توسعه اشتغال
پایدار روستایی و محدود کردن پرداخت های خارج
از بخش شعب شهری درپشتیبانی بیشتر از تولید
بخش کشاورزی بوده است .رضائی افزود :مانده
کل تسهیالت پرداختی بانک نیز در سال  1397از
رشد قابل توجهی برخوردار بود و با  33.83درصد
رشد ،از  14.364میلیارد ریال در پایان سال 1396
به  19.232میلیارد ریال در پایان سال  1397رسیده
است .وی گفت  :پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون
کشاورزی به مبلغ  660میلیارد ریال یکی دیگر از
فرازهای عملکردی بانک کشاورزی در سال 1397
به منظور افزایش بهره وری در تولیدات کشاورزی
بوده است .الزم به ذکر است که در سال های
اخیر براساس هماهنگی انجام شده با وزارت جهاد
کشاورزی تقریبا ً  100درصد ماشین ها و تجهیزات
موردنیاز بخش کشاورزی ،بدون محدودیت توسط
بانک کشاورزی تأمین مالی می شود .رضائی در
ادامه گفت  :پرداخت تسهیالت برای اجرای طرح
های اولویت دار نظیر توسعه گلخانه ها  ،پرورش
ماهی  ،تسهیالت صندوق توسعه ملی  ،رونق تولید
و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط  ،حمایت از
زنان سرپرست خانوار و تسهیالت ازدواج نیز از جمله
موارد مهمی بوده که در سال گذشته در دستور کار
این بانک قرار داشته و امیداست با پیگیری بیشتر و
تقویت همکاری ها و اجرای تفاهم نامه های منعقد
شده و همراهی و همدلی سایر دستگاههای اجرایی
همچنان در سال جاری نیز با قدرت و قوت استمرار
یابد .
مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی گفت
:یکی از عمده ترین فعالیت های بانک در سال

مدیرشعب بانک کشاورزی استان مرکزی درسالروز تاسیس بانک کشاورزی ضمن تبریک  86امین سالگردافتتاح این بانک به کلیه مشتریان،
همراهان و همکاران با اشاره به اینکه  86سال خدمت و قدمت افتخار بس بزرگی برای بانک کشاورزی است ،به تشریح عملکرد بانک کشاورزی
استان مرکزی در سال گذشته پرداخت .

تقریب ًا100
درصدماشینها
و تجهیزات
موردنیازبخش
کشاورزی،
بدون
محدودیت
توسط بانک
کشاورزیتأمین
مالی می شود
 ،1397پرداخت موفقیت آمیز تسهیالت توسعه
اشتغال پایدار روستایی و عشایری بود ،در قالب
این طرح که با اذن مقام معظم رهبری و سیاست
راهبردی دولت تدبیر و امید برای امید آفرینی و
ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اجرا
شد  ،با پرداخت  827میلیارد ریال تسهیالت با نرخ
ترجیهی  6درصدی ،تعداد  680طرح و کسب و کار
کوچک با میزان فرصت اشتغال  1318نفر به اجرا
درآمد و بر اساس بازخورد های اخذ شده اجرای این
طرح یک اتفاق مثبت و بی نظیر در سطح جامعه
روستایی و عشایری در تمام سال های پس از
انقالب به شمار می رود و موجی از امید و تحرک
اقتصادی در جامعه روستایی و عشایری ایجاد کرده
و جذب مابقی اعتبار به سرعت ادامه دارد .وی در
ادامه با اشاره به اینکه بانک کشاورزی با حمایت
از تداوم تولید همواره در کنار تولید کنندگان است
گفت  :وقوع خسارت در بخش کشاورزی تا حدود

زیادی اجتناب ناپذیر است .بانک کشاورزی به
منظور مدیریت عوارض بالیای طبیعی و کمک به
بازسازی توان تولیدی کشاورزان خسارت دیده ضمن
استفاده از ابزار بیمه کشاورزی ،در زمینه وصول
بدهی کشاورزان خسارت دیده تا حد امکان با آنان
همراهی و مساعدت می کند .در سال  1397نیز
در اجرای بند «خ» تبصره  33قانون برنامه ششم
توسعه با وجود ابالغ دستورالعمل درماه های پایانی
سال ،بدهی بالغ بر  3.785کشاورز خسارت دیده
در چارچوب بند مذکور و به مدت  3سال امهال
شد .برای سایر کشاورزان غیرمشمول نیز بسته
حمایتی خاصی از سوی این بانک به شعب تابعه
ابالغ شد و نهایت همراهی و مساعدت در مورد آنها
به عمل می آید .رضائی گفت  :خوشبختانه عالوه بر
رشد عملکرد در شاخص های اصلی  ،تکریم و ارزش
آفرینی برای مشتریان و رعایت حقوق شهروندی در
دستور کار تمامی پرسنل استان قرار داشته و ضمن

کسب رضایت مراجعین در ارزیابی شاخص های
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موفق به
کسب نمره عالی شد و تنها بانکی است که توانسته
رتبه سطح یک را به خود اختصاص دهد .وی در
پایان ضمن اعالم آمادگی کامل کارکنان شریف و
پرتالش بانک کشاورزی استان مرکزی برای اجرای
فرامین مقام معظم رهبری و راهبردهای دولت
تدبیر و امید در سال 1398در پشتیبانی از تولید
پایدار کشاورزی و کمک به تحقق شعار «رونق
تولید» در استان  ،افزود :شعب این بانک که آماده
پاسخگویی به در خواستهای مشتریان گرامی بوده
و درسال جاری نیزبه منظور پرداخت وجوه گندم
مازاد کشاورزان برنامه ریزی و هماهنگی الزم صورت
گرفته است و تا کنون  2600تن گندم در استان
مرکزی تحویل دولت شده و صد درصد وجوه
بارنامه های ثبت شده تا  15خرداد ماه به حساب
کشاورزان گندم کار واریز شده است.

چالش زمان تنها مساله در حذف قبوض کاغذی است

اصفهان-راعی  :نشست تخصصی شرکت های توزیع برق معین
خدمات مشترکین به میزبانی شرکت توزیع برق اصفهان 22
خردادماه برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاون هماهنگی توزیع شرکت
توانیر ،مدیر کل و معاون دفتر مدیریت مصرف و خدمات
مشترکین شرکت توانیر ،معاون اجرایی طرح فهام و شرکت های
توزیع استانهای شیراز ،شمال کرمان ،مشهد ،گلستان و زنجان و
استان اصفهان به میزابانی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
برگزار شد پس از گزارشهای مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان

از عملکرد این شرکت در تمام شاخصه ها  ،فرآیند های مختلف
حذف قبوض کاغذی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .در
حاشیه این نشست رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع توانیر
در پاسخ به برنامه ها و چالش های پیش رو برای حذف قبوض
کاغذی گفت  :طرحی در وزارت نیرو کلید خورد به نام قبض سبز
الکترونیکی و تمام هدف آن کاهش مراجعه به درب منازل مردم
و همچنین کاهش هزینه های مختلف بود که با الکترونیکی شدن
قبض ها این مهم محقق می شود  .وی در ادامه گفت :یکی از
روشها ارسال پیامک به مشترکین است و روش دیگر استفاده از
آپها است که به صورت الکترونیکی و به شکل فرم های اولیه
قبض میسر می شود و دیگر وجود شرکت های  psbکه در
کشور ما زیاد است و می تواند قبوض را به صورت الکترونیکی
در اختیارمشترکین قرار دهد .وی خاطر نشان کرد  :این فرآیند تا
ابتدای مهر ماه سال جاری باید اجرایی شود که به صورت آزمایشی
در مرداد و شهریور ماه اجرایی می شود و این برنامه برای کل
کشور دیده شده است و منوط به چند استان و شهرستان نیست
به عبارتی نزدیک به  36میلیون مشترک برق از مزایای این طرح
بهره مند می شوند و نزدیک به  300میلیارد تومان در کاهش
هزینه ها موثر است.
وی در پاسخ به سواالت اختصاصی کارشناس خبر شرکت توزیع

برق اصفهان گفت :ما تجربه های زیادی را برای الکترونیکی کردن
فرایندها در کشور داشته ایم ولی آنچه که مهم و کلیدی است در
حال حاضر چالش زمان است و باید در مدت تعیین شده فرایندها
را عملیاتی کنیم .وی در خصوص چالشهایی که به طور احتمالی
در وصول مطالبات مردمی ایجاد می شود تصریح کرد  :به هیچ
وجه ما در این خصوص با مشکلی روبرو نخواهیم شد چرا که با
هوشمند کردن سیستم ها روش های پرداخت مردمی و وصول
مطالبات به راحتی مورد ارزیابی قرار می گیرد و خطاها را بررسی
کرد البته این پردازش ها به آسانی شکل نمی گیرد بلکه تالش و
کوشش  24ساعتی همکاران را به دنبال دارد و همانطور که می
دانیم ارائه خدمات همیشه به طور شبانه روزی بوده است که این
پروژه را نیز در بر می گیرد و به عبارتی هم در مباحث سخت افزار
و هم نرم افزاری و امنیت شبکه باید تالش مضاعفی صورت گیرد
که این مهم صورت گیرد.
وی در پایان پس از بازدید ازسمیع و دیسپاچینگ شرکت توزیع
برق اصفهان خاطر نشان کرد  :کارهای ارزشمند و مهمی در بخش
های غیر حضوری و بهره برداری صورت گرفته است که نشان از
پشتکار و تالش همکاران در اصفهان است و به نظر می رسد در
بخش خدمات غیر حضوری مشترکین با وجود آپ ها بتوانند به
خدمات مورد نیاز خود دسترسی راحت تری داشته باشند .

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین:

 ۳۰۰هزار نفر در قزوین تحت

پوشش طرح کنترل فشار خون
قرار میگیرند

ارداقیان گفت :با اجرای طرح بسیج ملی
کنترل فشار خون بیش از  ۳۰۰هزار نفر در
استان تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
به گزارش «ابتکار» از قزوین؛ محمد حسن
ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین در نشست خبری به مناسبت
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون
اظهارکرد :ساالنه حدود ۱۰۰هزار نفر در استان
با مشکالت ناشی از فشار خون باال مواجه
میشوند که با آموزش و اطالع رسانی به موقع
باید برای کاهش عوارض این بیماری اقدام
شود.ارداقیان یادآور شد :در شهرستان قزوین
برای اجرای این طرح تعداد  ۶مرکز شهری۱۸ ،
پایگاه سالمت ۲۰ ،مرکز روستایی ۱۰۷ ،خانه
بهداشت و  ۳۴واحد سیار پیش بینی شده که
در صورت همکاری و مشارکت مردم میتوانیم
از تعداد بیماران فشار خون کم کنیم.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
قزوین گفت :کاهش وزن ،اصالح شیوه زندگی،
تغذیه غذایی مناسب ،کاهش استرس و
نخوردن غذاهای فست فود میتواند به سالمت
شهروندان کمک کند.طرح بسیج ملی کنترل
فشار خون از  ۲۷اردیبهشت تا  ۱۵تیر ماه در
سراسر کشور و استان قزوین برگزار میشود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان
گیالن :

به ارتقاء سطح کیفی خدمات

درمانی به بیمه شدگان خواهیم
پرداخت

شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی
استان گیالن در جمع روسای مراکز درمانی
و همکاران عضو کارگروه توسعه مدیریت
درمان گیالن عنوان کرد :علی رغم مشکالت
موجود در تامین نقدینگی ،با همت و
تالش همکاران ارجمند بخش درمان تامین
اجتماعی استان گیالن سطح کیفی و کمی
خدمات درمانی ارائه شده در سطح استان
حفظ و برنامه ریزی مناسبی برای ارتقاء
خدمات انجام شده است .مدیر درمان تامین
اجتماعی استان گیالن با بیان این نکته که
در سال گذشته میزان خدمات پزشکان
متخصص 20درصد افزوده شده است ،ابراز
امیدواری کرد تا با بهره برداری از فواید
نسخه الکترونیک  ،فرآیند پذیرش نوبت دهی
مکانیزه سطح کمی خدمات در سال جاری
افزایش قابل توجهی بیابد .وی با تاکید بر این
نکته که حفظ رضایتمندی و کیفیت خدمات
ارائه شده به بیمه شدگان  ،مهمترین هدف
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیالن
است از روسای مراکز درمانی برای تالش
موثر و مستمری که در این راه انجام می
دهند قدردانی کرد.شهدی نژاد تاکید کرد که
یکی از راههای حفظ و نگهداشت سطح کیفی
و کمی خدمات درمانی ،برنامه ریزی موثر برای
حفظ انگیزه پرسنل و پزشکان محترم مراکز
است که برای نیل به این رضایتمندی برنامه
ریزی الزم صورت گرفته و مقرر شده است تا
در خور جایگاه پزشکان و پرسنل جلسات تقدیر
و تشکر برگزار شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهرهبرداری آب و فاضالب کشور ،روند اجرایی بازسازی و توسعه بخشی از شبکه و خطوط آبرسانی در شهرهای بوشهر ،برازجان و جم را مورد بازدید و بررسی قرار داد
سید علی رضا طباطبایی در بررسی روند اجرای
نوسازی و توسعه شبکه آبرسانی بوشهر با بیان
اینکه مشکالت آبرسانی بوشهر بهبود مییابد
اظهار کرد :با توجه به شرایط خاص استان
بوشهر در عرصه تامین آب آشامیدنی ،برای رفع
این مشکل در شهرهای بوشهر ،برازجان و جم از
ظرفیت اعتباری شرکتهای بزرگ آب و فاضالب
در کشور استفاده میشود.
وی ،از تعدیل توزیع آب در شبکه آبرسانی شهرها خبر داد و تصریح
کرد :عملیات اجرایی توسعه و اصالح شبکه آبرسانی بوشهر ،برازجان و جم
با مشارکت شرکتهای آبفای مشهد ،تهران ،اصفهان ،شیراز و آذربایجان
شرقی از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است.
وی اجرای طرح نوسازی و توسعه شبکه آبرسانی را استفاده از لوله با
جنس چدن داکتیل دانست و بیان کرد :شرکت آبفای آذربایجان شرقی و
اصفهان در شهر بوشهر ،مشهد و شیراز در شهر برازجان و در جم شرکت
آب و فاضالب استان تهران در توسعه و اصالح شبکه آبرسانی همکاری
میکنند.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهرهبرداری آب و فاضالب کشور ،با اشاره به نقش

مهم اجرای این طرح در بهبود وضعیت آبرسانی بیان کرد :اجرای این طرح
بیشتر با هدف تعدیل شرایط موجود برای گذر از تابستان پیشرو و شرایط
سخت است.
طباطبایی با اشاره به اینکه تاکنون پیشرفت فیزیکی این طرحهاباالی ۵۰
درصد است افزود :کل حجم طرحهای اجراء شده افزون بر  ۴۲کیلومتر
است که تکمیل آن نقش مهمی در بهبود شرایط توزیع عادالنه آب دارد.
وی با تاکیدبر همکاری مشترکین آب در گذر از شرایط سخت در تابستان
پیشرو گفت :مصرف بهینه آب باید در دستور کار همه مشترکان قرار
بگیرد.
تاسیسات جدید آب شیرینکن به ظرفیت  ۶۰هزار متر مکعب در شهرهای
مختلف استان بوشهر درحال اجرا است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت:به ظرفیت  ۶۰هزار
متر مکعب در شبانهروز آب شیرینکن در استان بوشهر در حال اجرا است
عبدالحمید حمزهپور در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه  ۲دهه
خشکسالی امسال پشت سرگذاشتیم اظهار کرد :سال آبی  ۹۷ - ۹۶شاهد
کمترین بارش باران در کشور و بوشهر بودیم که در  ۵۰سال گذشته بی
سابقه بود و این مهم بر کمبود تامین آب آشامیدنی استان بوشهر اثرگذار
بود.

وی ،با بیان اینکه بیش از  ۸۵درصد منابع آب آشامیدنی استان بوشهر
خارج از استان است خاطر نشان کرد ۶۰ :درصد آب آشامیدنی استان
بوشهر از سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد و  ۲۵درصد هم از خط
آبرسانی کازرون و مابقی از طریق چاههای آب استان تامین میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از تولید آب از طریق
شیرین سازی آب دریا خبر داد و بیان کرد :اکنون  ۲سایت آب شیرینکن
در کنگان و بوشهر با ظرفیت  ۲۲هزار و  ۵۰۰متر مکعب تولید در شبانهروز
وارد مدار است که  ۸درصد از آب استان بوشهر را تامین میکند.
حمزهپور از اجرایی شدن تاسیسات جدید آب شیرینکن در شهرهای
مختلف استان بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد :اکنون به ظرفیت  ۶۰هزار
متر مکعب در شبانهروز آب شیرینکن در استان بوشهر در حال اجرا است
که با وارد مدار شدن این طرحها ،تولید آب از آبشیرینکنهای استان
بوشهر از  ۸درصد به  ۴۰درصد افزایش مییابد.
وی ،با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح آب شیرینکن  ۳۵هزار متر
مکعب بوشهر آغاز شده گفت :فاز سوم  ۱۰هزار متر مکعبی بوشهر و ۱۵
هزار متر مکعب در شهرهای وحدتیه  -دالکی و آب پخش  -سعدآباد در
شهرستان دشتستان عملیات اجرایی آن آغاز که این پروژهها در قالب ۴
سرمایهگذار عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه بهزودی ۳
پروژه آب شیرینکن دیگر آغاز میشود افزود:آب شیرینکن عسلویه و
تنگستان هر کدام به ظرفیت  ۵هزار مترمکعب و آب شیرینکن  ۱۷هزار
متر مکعبی برازجان که در ساحل بوشهر ساخته میشود بهزودی پیمانکار
و سرمایهگذار آن تعیین میشود.حمزهپور بیان کرد :در مجموع طرحهای
اجرایی ظرفیت شیرین سازی آب دریا برای تامین آب آشامیدنی استان
بوشهر به  ۹۰هزار مترمکعب میرسد.وی ،از وارد مدار شدن فاز نخست
آب شیرینکن بوشهر خبر داد و تصریح کرد :طرح  ۱۰هزار متر مکعب
آب شیرینکن بوشهر در حال اجرا است که  ۵هزار متر مکعب آن اواسط
تابستان امسال و  ۵هزار متر مکعب دیگر پاییز وارد مدار تولید میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه آب استان
بوشهر همیشه از طریق منابع مذکور تخصیص مییابد گفت :یکی از
مشکالت آبرسانی استان بوشهر ،فرسودگی شبکهها است که بازسازی و
نوسازی شبکهها در دستور کار قرار دارد.
حمزهپور از همکاری شرکتهای آب و فاضالب استانهای دیگر برای
نوسازی شبکه آب استان بوشهر خبر داد و افزود :در این زمینه  ۵۰کیلومتر
شبکه آب استان بوشهر در سه شهر بوشهر ،برازجان و جم با اعتبار ۴۰
میلیارد تومان نوسازی میشود که نقش مهمی در توزیع عادالنه آب دارد.

