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اخبار
در ارزیابی اقتصادی پروژه های
تحقیقاتی شرکت های تابعه توانیر

شرکت برق منطقه ای خوزستان
رتبه اول را کسب کرد

شرکت برق منطقه ای خوزستان موفق به کسب
رتبه اول شاخص ارزیابی نسبت منفعت به هزینه
حاصل از بکارگیری پروژه های تحقیقاتی در بین
شرکت های تحت پوشش توانیر شد.مدیرعامل
این شرکت با بیان اینکه پژوهش یکی از محورهای
مهم در توسعه پایدار و پیشرفت هر کشور است،
افزود :در بازه زمانی سال  ۹۰تا  ۹۵برق منطقه
ای خوزستان طی قرارداد مشترکی با دانشگاه
شهید چمران اهواز جهت رفع مشکالت شرکت
و مجموعه نیروگاه های رامین و آبادان چندین
طرح تحقیقاتی را انجام داده است.محمود دشت
بزرگ اظهار کرد :در بررسی های به عمل آمده
ارزیابی منافع اقتصادی از سوی مشاور مشخص
شد کلیه طرح های تحقیقاتی این شرکت دارای
توجیه اقتصادی بوده اند.وی با اشاره به گزارش
شرکت توانیر به عنوان دستگاه نظارت بر ارزیابی
اظهار کرد :مجموع منافع ایجاد شده برای  ۱۰طرح
اجرایی شرکت برق منطقه ای خوزستان بیش از
 ۲هزار میلیارد ریال بوده است.مدیرعامل شرکت
برق منطقه ای خوزستان هزینه اجرایی شدن
این طرح ها را کمتر از  ۱۰میلیارد ریال اعالم کرد.
دشت بزرگ اضافه کرد :از مجموع منافع کسب
شده شرکت های تحت پوشش توانیر  ۵۱درصد
منافع حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی متعلق
به پروژه های تحقیقاتی برق منطقه ای خوزستان
است.وی ادادمه داد :با وجود پتانسیل هایی که
در شرکت برق منطقه ای خوزستان وجود دارد و
با اهتمام همکاران ادامه فعالیت های پژوهشی
منافع زیادتری را عاید صنعت برق کشور و
شرکت خواهد کرد.
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ده ماه گذشته بین رانندگان استان
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اخبار

استاندار گیالن در جلسه ستاد ساماندهی جوانان استان:

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی
قزوین خبرداد

هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست
مصطفی ساالری در جلسه مشترک ستاد
ش همگانی استان
ساماندهی جوانان و کمیته ورز 
با اشاره به طرحهای پیشنهادی اداره کل ورزش و
جوانان در خصوص اشتغال جوانان ،خاطر نشان
کرد :باید برنامه ها به گونه ای هدایت شود که
مسئولیت و مرکزیت پاسخگویی با یک سازمان
باشد و از حرکت جزیره ای پرهیز شود .ساالری با
انتقاد از تاخیر در اجرای طرح جام محلی فوتبال
در روستاهای استان گفت :باید اقدامات علمی
جدیتری در جهت برگزاری مسابقات و اجرای
ورزش های همگانی صورت می گرفت.نماینده
عالی دولت در گیالن با بیان اینکه نباید با پیچیده
و بزرگ کردن برنامهها ،کارهای فرهنگی و اجتماعی
را بیش از اندازه سخت کنیم؛ گفت :باید در حوزه
ورزش همگانی با نگاهی ساده و بدون تشریفات
زائد اقدام کنیم.وی با نفی ساختارسازی اضافه
و سنگین در حوزه ورزش همگانی در روستاها و
اعالم عدم رضایت از میزان و نحوه اجرای طرح
هزار روستا ،هزار ورزشگاه گفت :به منظور ایجاد
فراغت برای نوجوانان و جوانان روستایی و ایجاد
نشاط در آنها ،طی روزهای آتی بخشنامهای راسا از
سوی استانداری گیالن مبنی بر برگزاری مسابقات
ورزشی در روستاها به فرمانداران ابالغ می شود.
ساالری همچنین به برگزاری جشنواره های محلی
بر مبنای آیینها و محصوالت روستاهای استان
اشاره کرد و افزود :برگزاری این جشنواره ها نشاط
اجتماعی را با کمترین هزینه کرد از محل بودجه
دولتی و امکانات را محقق می کند و ضمن معرفی
ظرفیت های هر منطقه ،زمینه آشنایی شرکت
کنندگان در این مراسم ها با آیین ،سنت های کهن
و داشته های فرهنگی هر منطقه را فراهم می آورد.
استاندار گیالن همچنین به موضوع ضرورت
پویایی و نشاط فضای فعالیتهای فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی استان تاکید و خاطرنشان کرد:
مبنای ما در زمینه رویدادهای عمومی قانون است
و هر گروهی که قصد فعالیت دارد از قانون پیروی
کند و تعامل با این گروهها هم باید با رعایت اصل
برابری در برابر قانون صورت گیرد.
ساالری افزود :اصل  ۲۷قانون اساسی با جامعیت
به موضوع تشکیل اجتماعات پرداخته و بیان کرده
ل سالح ،ب ه شرط
ن حم 
ل اجتماعات بدو 
که تشکی 

استقرار 37واحد تولیدی

دانش بنیان در شهرکهای صنعتی

رشت  -احمدرضا مبرا :استاندار گیالن گفت :وقتی فردی مجوزهای الزم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و
قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی ،هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که
به هیچوجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمیدهیم و با کسانی که با اعمال خالف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان
را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد.

واژه برابری
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برگرفته از شرع
مقدس اسالم
است یعنی در
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فعالیتهاو
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آحاد جامعه
برابرهستند
م نباشد آزاد است.
ی اسال 
ل ب ه مبان 
ن ک ه مخ 
آ
استاندار گیالن بیان کرد :به تبع قانون اساسی،
قوانین عادی و آیین نامههای دولتی مشخص کرده
که اگر در جایی مراسمی برگزار شود معیارهای
تشخیص توسط مراجع رسمی کشور چه مواردی
است.نماینده عالی دولت در گیالن افزود :مالک
عمل شورای تامین استان در تمام جلسات،برنامهها
و سخنرانیها قانون است اما اینکه عدهای با فریاد
کشیدن و هیاهو مدعی باشند تشخیصشان باالتر
از حاکمیت است کار درستی نیست .ساالری با
بیان اینکه هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست
و نباید فراتر از انصاف،تقوا،حقوق شهروندی و

اخالق حرکت کند ،افزود :واژه برابری که در قانون
برگرفته از شرع مقدس اسالم است یعنی در
فرصت انجام فعالیتها و دسترسی به امکانات و...
همه آحاد جامعه برابر هستند.وی با بیان اینکه اگر
فردی که خالف قانون صحبت یا عمل نماید ،باید
به موجب جرم خود در برابر قانون پاسخگو باشد و
نباید در برخورد با این موضوع به جایگاه و منصب
آن توجه کنیم ،یادآور شد :نگاه برابر باید در جامعه
حاکم باشد و بنا به مقررات جمهوری اسالمی ایران
برگزاری تجمعات در محیطهای سربسته و دارای
حصار بدون اخذ مجوز ممنوعیتی ندارد و اگر در
این نوع مراسم و تجمعات فردی در گفتار یا عمل

برخالف قوانین و مقررات کشور عمل کرد باید
بدون در نظر گرفتن طیف سیاسی یا اجتماعی
آن بر اساس موازین قانونی به جرم آن رسیدگی
شود اما وقتی فردی مجوزهای الزم و تایید مراجع
رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران
و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص
خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی،
هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به
هیچوجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان
را نمیدهیم و با کسانی که با اعمال خالف قانون
قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند
طبق قانون رفتار خواهیم کرد.

چهارمحالوبختیاری

شهرکرد  -خبرنگار «ابتکار» :احمد جمشیدی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان چهارمحال و بختیاری از توزیع 26600
حلقه الستیک در ده ماه گذشته بین رانندگان
خودروهای سنگین خبر داد و گفت :این تعداد
الستیک از تاریخ  15مرداد سال گذشته تاکنون در
سایزهای مختلف و در سطح استان بین رانندگان
عزیز و زحمتکش توزیع شده است.وی افزود :از
 26600الستیک توزیع شده  25208حلقه مختص
خودروهای باری و  1392حلقه آن نیز مختص
خودروهای مسافری بودند.جمشیدی در ادامه
گفت :بیشترین الستیک تخصیص یافته در سایز
 315*22/5بوده که در ده ماه گذشته از این سایز
تعداد 11214حلقه بین رانندگان توزیع شد و بین
الستیک های توزیع شده در ده ماه گذشته در
استان کمترین الستیک در سایز  700*16بوده
است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان در پایان اظهار کرد :این اداره کل وظیفه
توزیع الستیک خودردهای سنگین بین رانندگان
محترم را برعهده دارد و تخصیص این الستیک ها
به استان در حیطه وظایف سازمان صمت است
که تا به حال با همکاری خوبی که بین اداره کل
صمت و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان صورت گرفته تعداد قابل قبول و مالحظه
ای الستیک به رانندگان عزیزاستان تحویل داده
شد و از این پس نیز با همتی دوچندان و با
همکاری اداره کل صمت تالش خواهیم کرد
که رانندگان محترم خودروهای سنگین و نیمه
سنگین مشکلی برای تهیه الستیک مورد نیاز خود
در استان نداشته باشند.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی؛

سازمان تامین اجتماعی هیچگونه مشاور برون سازمانی ندارد

تبریز  -فالح :پیرو برگزاری جلسات هم اندیشی با شرکای
اجتماعی ،مدیرکل تامین اجتماعی استان به همراه جمعی از
کارشناسان اداره کل و شعبه ممقان در محل شهر ک صنعتی
شهید سلیمی حضور یافته و با کارفرمایان واحدهای تولیدی و
صنعتی دیدار و مشکالت و مطالبات آنان را بررسی کرد.جعفر
سمساری مدیرکل تامین اجتماعی استان در این نشست با تاکید
بر ضرورت تعامل با نهادها و تشکل های کارگری و کارفرمایی
در جهت شناسایی مشکالت و تسهیل امور ،کارفرمایان را حامی
و پشتیبان سازمان دانست و گفت :رعایت حقوق متقابل و

قوانین و مقررات ،از الزامات بهبود فضای کسب و کار است و در
این راستا سازمان تامین اجتماعی با اطالع رسانی دقیق و شفاف
و برگزاری نشست های تخصصی و عمومی در راستای ارتقای
آگاهی عمومی مخاطبین گام برمی دارد.جعفر سمساری ،با اشاره
به دستورالعمل  ۱۷ماده ای ابالغ شده از جانب وزارت تعاون کار
و رفاه اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی را حامی کسب و کار
دانست و گفت :رونق تولید و پایداری اشتغال از الزامات ایفای
به هنگام و مطلوب تعهدات سازمان در قبال مخاطبین است و
لذا سازمان این مهم را مورد تاکید قرار داده و در راستای تحقق

آن همواره اهتمام داشته و دارد.مدیرکل تامین اجتماعی استان
با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی هیچگونه مشاور رسمی
برون سازمانی ندارد ،تصریح کرد :مراکز مشاوره و کارشناسان
اداره کل و شعب تابعه تامین اجتماعی استان آمادگی دارند
نسبت به راهنمایی و ارایه مشاوره به ذینفعان اقدام کند و توصیه
می کنیم که جهت اطالع از قوانین و فرآیندها اجرایی به مبادی
رسمی مستقر در واحدهای تابعه سازمان مراجعه شود.مدیرکل
تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه خدمات غیرحضوری سازمان
تامین اجتماعی در حال گسترش بوده و در حال حاضر بیش از
 ۳۰خدمت در حوزه مشتریان ،به صورت الکترونیکی ارایه می
شود ،استفاده از خدمات غیرحضوری را اقدامی در جهت صرفه
جویی در وقت و هزینه مخاطبین عنوان کرد و خاطر نشان کرد:
فرهنگ سازی در استفاده از این خدمات مستلزم یک اقبال و
اهتمام عمومی است.در این نشست کارفرمایان و نمایندگان
کارگاه های حاضر در جلسه ،مشکالت و چالش های پیش رو را
مطرح و راهکارهای کارشناسی را از جانب مدیرکل و کارشناسان
تامیناجتماعی استان اخذ کردند.مدیرکل تأمین اجتماعی استان
در پاسخ به انتقادات و پیشنهادات کارفرمایان در خصوص
بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ،با تاکید بر اینکه قانون
بازنشستگی سخت و زیان آور در جهت حفظ سالمت نیروی کار
تدوین شده است ،افزود :حذف و کاهش عوامل زیانآور از جمله
مسائلی است که مورد توجه قرار نگرفته و ضمن ایجاد مخاطره
در سالمت کارگران و تحمیل هزینه به کارفرما ،موجب خدشه
در فرهنگ کار و خروج نیروی کار متخصص از چرخه تولید شده
است و بایستی در خصوص اصالح این قانون اقدام متناسب با
فضای کسب و کار انجام پذیرد.

استان قزوین

حمیدرضا خانپور از استقرار و فعالیت ۳۷
واحد تولیدی دانش بنیان در شهرکها و نواحی
صنعتی استان قزوین خبرداد.
به گزارش «ابتکار» از قزوین ،حمیدرضا
خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
قزوین گفت :در حال حاضر 37واحد صنعتی و
تولیدی دانش بنیان و مستعد دانش بنیان در
شهرکها و نواحی صنعتی استان شناسایی شده
كه از از این تعداد 20واحد به عنوان شركت
دانش بنیان به ثبت رسیده و مابقی در مرحله
ثبت نهایی هستند .وی در ادامه یادآور شد:
شركتهای دانش بنیان متقاضی زمین صنعتی
در شهركها و نواحی صنعتی می توانند از امكان
پرداخت بخش نقدی به میزان ده درصد و یا ده
درصد بخشودگی نرخ حقوق انتفاع برخوردار و
همچنین امكان تقسیط بخش غیر نقدی آنها تا
 48ماه فراهم شده است.خانپور گفت :دریافت
تسهیالت و معافیت مالیاتی ،معافیت عوارض،
حقوق گمركی و سود بازرگانی ،ارائه تسهیالت
به شركتهای دانش بنیان جهت تبدیل ایده
به محصول و حمایت از صادرات محصوالت
شركتهای دانش بنیان از جمله برنامه های
حمایتی از این شركتها است.

توسعه ورزش با رویکرد کاهش
آسیبهای اجتماعی اولویت
برنامههای شهرداری گرگان

عبدالرضا دادبود در آئین اختتامیه مسابقات
جام موالی عرشیان ویژه ماه مبارک رمضان در
گرگان ،اظهار کرد :یکی از نگاههای شهرداری
گرگان همواره بر توسعه ورزش و ایجاد نشاط
اجتماعی به واسطه ورزش و مسابقات ورزشی
در شهر بوده و خواهد بود.
وی ادامه داد :در همین راستا در بخش
زیرساختهای ورزشی برنامههای متنوعی را
ایجاد کرده و امسال نیز در دستور کار داریم
و حتی در برنامهریزیهای انجام شده سعی ما
بر این است در پارکهای محلهای سعی کنیم
تا جای امکان زیرساختهای حداقلی رشتههای
تخصصی ورزشهای مختلف را ایجاد کنیم.
شهردار گرگان خاطرنشان کرد :کاهش
آسیبهای اجتماعی یکی از دغدغههای
شهرداری گرگان است و از آنجایی که ورزش
یکی از محکمترین راههای مبارزه با آسیبهای
اجتماعی است ،توسعه ورزش در هر دو زمینه
همگانی و قهرمانی را در اولویت دستور کار
داریم.دادبود در بخش دیگری با بیان اینکه
 ۲۰پروژه بزرگ با سرمایه گذاری  ۳۰۰میلیارد
تومانی در گرگان اجرا خواهد شد ،گفت:
عملیات اجرایی شهر بازی به زودی در گرگان
اجرا خواهد شد که امیدواریم تا پایان مرداد
ماه کلنگ آن به زمین زده شود.وی گفت :در
حوزه ترافیکی برنامههای مهمی داریم که اجرای
پروژه تقاطع غیرهمسطح افسران به کمربندی،
مطالعه پروژه «بیآرتی» و پروژههای مشابه و
متفاوت دیگر در دستور کار قرار دارد.
شهردار گرگان تصریح کرد :پروژه هایی
مانند آبشار ناهار خوران ،آب نمای پارک
شهر و ایستگاه دوچرخه النگدره را برای ایجاد
شور و نشاط مردم شهر گرگان راه اندازی
کردیم.
دادبود بیان کرد :با تاکید فرماندار گرگان و با
توجه به برنامههای پیشبینی شده از ابتدای
امسال انشاالله به امید خداوند سعی خواهیم
کرد هر ماه چنین جشنوارهها و برنامههایی را
در راستای توسعه نشاط اجتماعی در گرگان
برگزار کنیم.گفتنی است ،در این مراسم
«محمد حمیدی» فرماندار گرگان و اعضای
شورای اسالمی شهر گرگان حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم :

اصفهان – راعی  :مصطفی علوی ،با اشاره به اینکه سال گذشته حدود  20میلیارد و  430میلیون متر مکعب گاز طبیعی از طریق خطوط
انتقال به استان اصفهان وارد شده است ،گفت :میزان هدر رفت گاز در شبکه های گازرسانی سطح استان طی سال گذشته 4.78
درصد و درسال  96بالغ بر  5.39درصد از حجم گاز ورودی بوده است.وی تصریح کرد :کالیبره کردن به موقع کنتورها ،رفع نشتی
از شبکه ها ،ایستگاه ها و تجهیزات گازرسانی در سال گذشته استفاده از کنتورهای التراسونیک ،جایگزنی سریع کنتورهای خراب
حتی االمکان با کنتورهای ارتقاء یافته موجب کاهش میزان هدررفت گاز شده است .علوی در خصوص آخرین اقدامات صورت
پذیرفته برای کاهش میزان گازهای گمشده بیان کرد :یکی از اصلی ترین موضوعات برای کاهش میزان گازهای گمشده ،نصب
کنتورهای ارتقا یافته است.همچنین یکی دیگر از راه های کنترل میزان گازهای گمشده ،موضوع بلوک بندی شبکه های گازرسانی
است که در حال حاضر در این استان در حال انجام است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت :یکی دیگر از پارامترهای موثر در
افزایش میزان گازهای گمشده ،انشعابات غیرمجاز است که در این زمینه تالش کرده ایم از طریق گشت های نیروی انتظامی و همچنین گشتهای حراست
شرکت گاز کنترل های بیشتری انجام شود و با افرادی که انشعابات غیرمجاز داشته اند به شدت برخورد می شود.وی بیان کرد :سال گذشته تعداد 1334
کنتور صنعتی بر اساس برنامه ریزی انجام شده کالیبره شد همچنین کنتور توربینی  4ایستگاه به کنتور التراسونیک جایگزین شده است.علوی در ادامه با اشاره
به اینکه حدود  3هزار و  700دستگاه تصحیح کننده در ایستگاه های گازرسانی در دستور کار کالیبره شدن قرار گرفته است افزود :در سال گذشته  50دستگاه
کالیبره شد و حدود  270تصحیح کننده نیز مورد بازسازی قرار گرفت.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان  ،با تاکید بر اهمیت اجرای مانتیورینگ گاز به دو
صورت آفالین و آنالین درسطح استان اصفهان بیان کرد:از حدود 21میلیاردمتر مکعب گاز ورودی به استان ساالنه  80درصد گاز معادل  16.800میلیارد متر
مکعب آن مانیتور می شود.علوی همچنین از کاهش 300میلیون متر مکعب گاز ورودی به استان اصفهان خبر داد و گفت :سال گذشته  576میلیون متر
مکعب گاز طبیعی در بخش صنعت کمتر به مصرف رسیده است .وی افزود :در سال گذشته در بخش خانگی  275میلیون متر مکعب نسبت به سال قبل
از آن در سطح استان افزایش مصرف گاز داشتیم که این میزان افزایش با توجه به برودت هوا و واگذاری اشتراکات جدید بوده است.

ایالم –خبرنگار «ابتکار» :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم از تامین برق یک هزار و  ۵۰۰خانوار عشایری این استان از طریق
پنل های خورشیدی خبر داد.هادی شیرخانی اظهار کرد :از آنجایی که حداکثر  ۱۰درصد از توان برق از طریق منابع آبی تأمین و
سهم تولید برق از طریق پنلهای خورشیدی کمتر است ،امیدواریم برنامه ریزی برای افزایش تولید آن صورت گیرد.وی با بیان
اینکه تمام روستاهای ایالم از نعمت برق برخوردارند ،افزود :با توجه به شروع فصل گرما و افزایش میان مصرف برق برنامهها
و اقدامات اساسی و راهبردی برای مدیریت استراتژیک مصرف برق در وزارت نیرو در دستور کار است که با همراهی مردم و
مصرف درست برق بتوانیم گامی در جهت پیشگیری از قطع برق و عبور از پیک مصرف آن داشته باشیم.مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق ایالم تاکید کرد :این شرکت به مشترکینی که کمتر از مصرف ماههای قبل برق مصرف کنند تخفیف  ۲۰درصدی در
اعمال بهای برق مصرفی به عنوان تشویق اعمال خواهد کرد.شیرخانی سهم قابل توجه افزایش بار مصرفی برق را مربوط به مشترکین
خانگی دانست و یادآور شد :برای خانوارهایی که از میزان مصرف مجاز بیشتر برق مصرف کنند جریمه ای تحت عنوان افزایش بار مصرفی در قبوض اعمال
خواهد شد.وی متوسط مصرف سرانه خانگی برق در کشور را سه برابر متوسط جهانی عنوان کرد و گفت :با فرهنگ سازی و بهینه کردن لوازم خانگی برقی و
به ویژه به کارگیری المپهای کم مصرف و استفاده مناسب از لوازم برقی در ساعتهای کم بار بدون اینکه به رفاه مشترکین لطمهای وارد آید میتوان شاهد
کاهش مصرف برق در این بخش باشیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم تاکید کرد :نصب کنترهای هوشمند برای ادارات ،تغییر ساعت کاری ادارات
و نهادها ،کاهش مصرف برق صنعتی ،ایستگاههای پمپاژ ،چاههای کشاورزی و موارد دیگر در راستای مدیریت مصرف برق در ایام تابستان در نظر گرفته
شده است.شیرخانی افزود :هر فردی به نوبه خود باید در کاهش مصرف برق احساس مسئولیت کند و با خاموش کردن المپهای اضافی ،خروج شارژر از
برق در مواقع غیر استفاده ،عدم استفاده از کولرهای گازی ،عدم استفاده از لوازم غیر ضروری برقی به ویژه در ساعات اوج بار کمک کند تا کشور با بحران
قطع برق مواجه نشود.وی به مدیریت سهم استان در مصرف برق در غرب کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد با همکاری همه مردم ،دستگاههای اجرایی و
واحدهای تولیدی بتوانیم امسال بدون هیچ گونه خاموشی چالش جدی قطعی برق را پشت سر بگذرانیم.

کاهش گازهای گم شده در اصفهان

یک هزار و  ۵۰۰خانوار عشایری ایالم صاحب پنل خورشیدی شدند

