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ساماندهی رودخانه ها در شهرستان 
صومعه سرا آغاز شده است 

رشـت – علـی حیـدری:   مدیـر 
دفتـر مشـارکت هـای مردمـی و طـرح 
هـای زود بـازده آب منطقـه ای گیـان 
از آغـاز سـاماندهی و الیروبـی رودخانـه 
های شهرسـتان صومعه سـرا خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی آب منطقه 

ای گیـان ابراهیـم اصاحـی مدیر دفتر مشـارکت هـای مردمـی و طرح های 
زود بـازده آب منطقـه ای گیـان به خبرنگار این روابـط عمومی گفت: الیروبی 
و ترمیـم دیـواره خاکـی رودخانـه ها در شهرسـتان صومعه سـرا به طـول 9.7 
کیلومتـر آغـاز شـده اسـت. وی افـزود: ایـن عملیـات در حـال حاضر بـر روی 
رودخانـه پلنـگ ور در فتمـه سـر و ُکلسـر در حـال انجـام اسـت و بناسـت در 
امنـدان، راجیـر و پشـتیر نیـز تا ابتـدای فصل زراعـی به پایان برسـد. اصاحی 
مدیـر دفتـر مشـارکت هـای مردمـی و طـرح هـای زود بـازده آب منطقـه ای 
گیـان گفـت: هـدف از اجـرای ایـن پـروژه مقابلـه با سـیاب هـای احتمالی 
پیش رو و ممانعت از سـر ریز شـدن دیواره رودخانه پلنگ ور به سـمت اراضی 

کشـاورزی، واحـد هـای صنعتـی و منازل مسـکونی مردم اسـت.

باحضور تیم نظارت عالیه سازمان بنادر و 
دريانوردي صورت گرفت :

مميزي  الزامات و استانداردهاي 
پايانه هاي نفتي بنادر هرمزگان

بندرعبـاس – کیوان حسـین پور : 
معـاون امور بندري و اقتصـادي اداره كل 
بنـادر و دريانـوردي هرمـزگان از حضور 
تیم تخصصي نظارت عالیه اين سـازمان 
با هدف تطبيق الزامات و اسـتانداردهاي 
پايانـه  بـر نحـوه عمليـات در  جهانـي 

هـاي نفتـي بنـادر اسـتان خبـر داد. بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره كل بنادر 
و دريانـوردي اسـتان هرمـزگان، منصـور خـرم شـكوه در اين رابطـه گفت: تيم 
مميزان سـازمان بنادر و دريانوردي متشـكل از نمايندگان اداره كل امور بندري 
و كارشناسـان بنادر امام خميني )ره( خرمشـهر، بوشـهر ،چابهار، امير آباد، انزلي 
و نوشـهر بـه منظـور انطباق الزامات و اسـتانداردهاي مرتبط بـا پايانه هاي نفتي 
بـه اسـتان هرمزگان سـفر كرده و به بررسـي مسـتندات، نحـوه عمليات تخليه 
و بارگيـري مـواد نفتـي در بنـادر خليـج فارس، شـهيد باهنر و قشـم پرداختند. 
خرمشـكوه ضمـن تبييـن فرآيند مميـزي و ابعاد مختلـف رويه هاي جـاري در 
مميـزي پايانـه هـاي نفتي اظهارداشـت:  بررسـی عملکـرد پایانه هـای نفتی با 
هـدف تعییـن انطباق مدیریـت نفتی بنادر با شـاخص هـا والزامـات پایانه های 
نفتـی بشـكل دوره اي برنامـه ریزی واجرا شـده و نتايج حاصلـه در ارزيابي و اثر 
بخشـی فعاليتها بسـيار حائز اهميت اسـت. اين مقام مسـئول، ايمني در فرايند 
اجـراي عمليـات، مديريت ترمينـال هاي نفتي ، فرايند انتقال بار به اسـكله ها و 
نيـز بررسـي تجهيزات با توجه به مخاطراتي احتمالي را مهمتريـن موارد ارزيابي 
شـده عنوان كرد و گفت: بررسـي و بازبيني در اين بخشـها با حضور كارشناسان 
ناظـر بنـدر خليـج فـارس، مديـران و نيروهـاي عملياتـي پايانه هاي نفتـي به، 
محوريـت تیم تخصصی نظارت عالیه سـازمان بنادر ودريانـوردي صورت گرفت. 

در راستای اهمیت پدافند غیر عامل؛
دوره آموزشی پدافند غيرعامل در 

شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه قم برگزار شد

قـم - به منظـور ارتقـای سـطح دانـش 
همـکاران و در راسـتای نقش برجسـته 
زیـر  از  دفـاع  در  عامـل  غیـر  پدافنـد 
آموزشـی  دوره  شـرکت،  سـاخت های 
مسـئوالن  بـرای  غیرعامـل  پدافنـد 
سـتادی و عملیاتـی برگـزار شـد. بـه 
گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ملی پخـش فرآورده هـای نفتی منطقـه قم، 
این دوره آموزشـی به مدت ۸ سـاعتی دو روز کاری برای اعضای کمیته بحران 
و پدافند غیرعامل منطقه در سـالن آموزش سـتاد برگزار شـد. حسـن محبوبی 
کارشـناس اسـتانداری قـم و مدرس این دوره آموزشـی، ضمـن معرفی پدافند 
غیرعامـل به بررسـی مصداقی آن در شـرکت ملی پخـش فرآورده های نفتی و 
اسـتان پرداخت. وی ضمن اشـاره به جایگاه اسـتان از منظر سیاسی، اجتماعی 
و جغرافیایـی، شـرکت ملـی پخـش را یکـی از خطـوط مقـدم اسـتان در ایـن 
حوزه دانسـت. در ادامه محبوبی ضمن تشـکر از فعالیت های منطقه، راه اندازی 
جایگاه هـای کوچـک شـهری را به علت قابلیت دسترسـی آسـان تر به ویـژه در 
مواقـع بحران، حائز اهمیت دانسـته و برنامه ریزی شـرکت در راسـتای اقدامات 
مسـتمر و مشـابه در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را مهم تلقی کرد.

با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری و استاندار قزوین؛

پست ۲۰/۶۳ کيلوولت معلم کاليه به 
بهره برداری رسيد

قزویـن - در هشـتمین روز از دهـه 
مبـارک فجر؛بـا حضـور جمالـی پـور 
اسـتاندار قزویـن و محمد امیـد معاون 
توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم 
معـاون اول رییـس جمهـوری ، پسـت 
بـرق ۲۰/۶۳ کیلوولـت معلـم کایـه 
افتتـاح شـد. بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی اسـتانداری ، هدایـت اهلل 
جمالـی پـور  در آئیـن افتتـاح پسـت بـرق ۲۰/۶۳ کیلولـت معلـم کایـه که 
بـا حضـور محمـد امید معاون توسـعه روسـتایی و مناطق محروم معـاون اول 
رییـس جمهـوری و به مناسـبت گرامیداشـت دهه مبـارک فجر برگزار شـد، 
اظهار داشـت: رشـد و توسعه کشـور در ابعاد مختلف پس از انقاب شکوهمند 
اسـامی در حالـی به دسـت آمـده که میهن مـا در تحریم بوده اسـت.  وی با 
بیان اینکه با وجود تشـدید تحریم ها و بی سـابقه بودن آنها از ابتدای انقاب 
تاکنـون، بـا تـاش هـای دولـت دسـتاوردهای بزرگـی طی سـال هـای اخیر 
نصیـب کشـور شـده اسـت،اظهار داشـت: دولت دکتـر روحانی بـا وجود همه 
مشـکات و مسـاله تحریم ها، در خدمت رسـانی بـه مردم کارنامـه موفقی از 
خود به جا گذاشـته اسـت. اسـتاندار قزویـن، ارتقای بهـره وری در بخش های 
مختلـف را از اهـداف مهم دولت برشـمرد و گفـت: دولت فعلی برخاف برخی 
دوره هـا کـه بـا وجـود منابـع مالی قابـل توجه به ایـن موضوع توجهی نشـد، 
بـه بهـره وری و هزینـه کرد مناسـب بودجه در محل های تعیین شـده توجه 
ویـژه دارد. وی در ادامـه بـر خدمت رسـانی هرچه بیشـتر مدیـران تاکید کرد 
و اظهـار داشـت: کسـب رضایـت مندی مـردم باید مهـم ترین هـدف مدیران 
باشـد چرا که داشـتن پسـت و مقام هیچ ارزش دنیوی نداشـته بلکه خدمت 
صادقـه بـه جامعه ذخیـره کار ما مدیـران خواهد بـود. جمالی پـور در ادامه با 
اشـاره بـه اهمیت حق النـاس در مبانی دینی اسـام،اظهار داشـت: در همین 
راسـتا صیانـت از آرای مـردم بایـد از اولویت هـای مجریان و دسـت اندرکاران 
انتخابـات باشـد. پسـت ۲۰/۶۳ کیلوولت معلـم کایه در زمینی به مسـاحت 
هشـت هـزار متـر مربع با هزینـه ۱۲7 میلیـارد ریال مـورد بهره بـرداری قرار 
گرفـت. ایـن پسـت بـرق از خطـر ۶۳ کیلو ولـت دومـداره بیدسـتان - معلم 

کایـه و رجایـی دشـت به طـول ۲۰ کیلومتـر تغذیه می شـود.

بازديد بانوان شاغل شرکت گاز استان مرکزی 
از بيت و زادگاه حضرت امام خمينی)ره(در 

شهر خمين همزمان با ايام اهلل دهه مبارک فجر 
اراک – تهمینـه دباغچـی : همزمـان با ایـام اهلل دهه مبارک فجر و سـومین 
روز از ایـن دهـه مبارک،بانـوان شـاغل درشـرکت گاز اسـتان مرکـزی از بیت و 
زادگاه حضـرت امام خمینی)ره(در شـهر خمین بازدید بعمـل آورند.  به گزارش 
روابـط عمومی شـرکت گاز اسـتان مرکـزی،در پی تصمیمات شـورای فرهنگی 
این شـرکت بمناسـبت گرامیداشـت ایام ا... دهـه مبارک فجر و بـا برنامه ریزی 
هـای صـورت گرفتـه بـه همـت امـور بانـوان و واحـد اجتماعی رفاهی شـرکت 
گاز اسـتان،همکاران انـاث شـاغل در ایـن شـرکت طـی برنامـه ریـزی صـورت 
گرفتـه ضمن بازدید از اماکن تاریخی شـهرخمین از بیـت و زادگاه حضرت امام 

خمینـی)ره(در این شـهر بازدید بعمـل آوردند .

اخبار ایراناخبار ایران افتتاح هشت پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور رئيس مجلس و وزير نيرو
اهـواز - رحمـان محمـدی : هشـت پـروژه شـرکت بـرق منطقـه ای 
خوزسـتان بـا حضـور رییس مجلـس شـورای اسـامی و وزیر نیـرو، با 

اعتبـاری بالـغ بـر۶ هـزار و 50 میلیـارد ریـال افتتاح شـد.
مدیرعامـل ایـن شـرکت در آییـن افتتـاح ایـن پـروژه هـا در پسـت شـهید بقایی 
اهـواز ، گفـت: ایـن پـروژه هـا شـامل پسـت ۴۰۰ کیلو ولـت متن به همـراه خط 
۴۰۰ کیلـو ولـت ۲ مـداره شـهید بقایـی و خـط ۲۳۰ کیلوولـت ۲ مـداره متن به 
نیـروگاه غـرب کارون ، فـاز اول پسـت و خـط ۴۰۰ کیلوولت جندی شـاپور، کلید 
خانـه پسـت و خـط ۲ مداره ورودی ۴۰۰ کیلوولت شـهید بقایی و نصـب دوبی در 
پسـت ۴۰۰.۲۳۰ شـهید بقایی هسـتند. محمود دشـت بزرگ با بیان اینکه قطار 
پویـش ملـی الف- ب – ایران این هفته در ایسـتگاه اسـتان خوزسـتان توقف دارد، 
تصریـح کـرد: در ایـن پویـش ملـی برنامه ریزی شـده که تـا پایان سـال هر هفته 
طـرح هـای صنعـت برق در اسـتان های مختلف بـه مرحله بهره برداری برسـند و 
یـا عملیـات اجرایـی آن ها به طور رسـمی آغاز شـوند. وی بیان کرد: بـا افتتاح این 
هشـت پروژه که چهار پروژه پسـت فشـار قـوی ۴۰۰ کیلوولت و چهـار پروژه خط 
۴۰۰ و ۲۳۰ کیلـو ولـت اسـت بالـغ بـر ۸۰۰ مگاولـت آمپر به ظرفیت پسـت ها و 

معـادل ۱۱۸ کیلومتر مدار به مجموعه شـبکه برق خوزسـتان اضافه شـده اسـت. 
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان تاکید کرد: این خطوط و پسـت ها 

در شـبکه بهره برداری برق اسـتان قرار می گیرند و برای تابسـتان سـال 99 شبکه 
برق اسـتان را تقویت خواهند کرد. دشـت بزرگ با اشـاره کسـب رتبه نخسـت در 

مدیریـت مصـرف برق در دو سـال پیاپی بیان کرد: با اقدامات انجام شـده و شـناور 
سـازی سـاعت کاری ادارات کـه یک الگو در کشـور شـد در سـال 97 بـرای اولین 
رشـد منفـی ۳.7 درصـد را در مصـرف بـرق ثبـت و در سـال 9۸ نیـز آن را تکـرار 
کردیـم. وی گفـت: صنعـت برق سـرمایه بـر و کاالی گرانی اسـت و عقب ماندگی 
ناشـی از جنـگ و عـدم تـوازن در توزیـع منابـع باعث عقـب افتادگـی این صنعت 
در خوزسـتان شـده کـه نیازمنـد حمایت و پشـتیبانی و تقویـت بودجـه ای برای 
جبـران ایـن عقـب ماندگی اسـت.  مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان 
تاکید کرد: در مصوبه سـال 9۶ مقرر شـده بود منابع الزم برای توسـعه و پایداری 
شـبکه برق خوزسـتان بـه میزان۱۵۰۰ میلیـارد تومان ختصاص پیـدا کند که اگر 
تخصیـص سـال 9۸ آن به طور کامل انجام شـود ۱۰۰۰ میلیارد دیگـر آن با وجود 

که در سـال سـوم برنامه هسـتیم اختصاص پیدا نکرده اسـت.
دشـت بـزرگ گفـت: امیدوار هسـتیم که ایـن بودجه تـا ۱۴۰۰ ادامه پیـدا کند و 
درخواسـت مـی کنیـم که این تبصره تمدید شـود تـا بتوانیم از ایـن ظرفیت برای 
توسـعه شـبکه برق اسـتان اسـتفاده کنیم تا در مقابل مردم خوزسـتان پاسـخگو 

و شـرمنده آنها نشویم.

اصفهـان-  یحیـی مرادیـان: دکتـر خـداداد غریب پـور، رئیـس هیئـت عامل 
ایمیـدرو، کـه دکتر رضا رحمانـی وزیر صنعت، معـدن و تجـارت را در بازدید از 
شـرکت های ورق خـودرو چهارمحال و بختیـاری و فوالد سفیددشـت همراهی 
می کـرد، در مصاحبـه با خبرنـگار فوالد گفت: شـرکت ورق خـودرو چهارمحال 
و بختیـاری در تولید ورق موردنیاز خودروسـازان پیشـتاز اسـت و عـزم فوالد 

مبارکـه و ایمیـدرو برای توسـعۀ این دو شـرکت جدی اسـت.
 معـاون وزیـر صمـت در ادامـه گفـت: شـرکت ورق خـودرو با پشـتیبانی فنی ویـژه فوالد 
مبارکـه رو بـه پیشـرفت اسـت و ایمیـدرو نیـز همـراه بـا فـوالد مبارکـه از توسـعۀ هر دو 
بـا  افـزود:  غریب پـور  ورق خـودرو حمایـت می کنـد.  و  فـوالد سفیددشـت  مجموعـۀ 
برنامه ریزی هـای انجام شـده تولیـد گریدهـای جدیـد، به ویژه در حـوزۀ ورق هـای موردنیاز 
خودروسـازان، در ایـن مجموعـه انجـام خواهـد شـد. وی بـا بیـان این که پیش بینـی ما از 
مصـرف ورق خـودرو رونـدی افزایشـی اسـت تصریـح کـرد: نیاز صنعـت خـودرو روزبه روز 
افزایـش می یابـد و این شـرکت نیز بـا در اختیار داشـتن نیروهای متخصـص و بهره مندی 
از تجهیـزات بـه روز در تولیـد گریدهـای موردنیـاز صنعت خودرو پیشـتاز اسـت. غریب پور 
توسـعۀ کمی و کیفی در ورق خودرو را نقطۀ قوت این شـرکت دانسـت و گفت: هم جواری 

ایـن شـرکت با شـرکت فوالد سفیددشـت زمینـۀ الزم را بـرای تعریف و اجـرای طرح های 
توسـعۀ مشـترک بـرای ایـن دو شـرکت فراهـم می کند. بنا بـر ایـن گـزارش، در ادامۀ این 
بازدیـد، رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو باحضـور در شـرکت فوالد سفیددشـت، بـا تأکید 
بـر اهمیـت بهره بـرداری هرچـه سـریع تر از فـاز دوم فـوالد سفیددشـت خاطرنشـان کرد: 
خوشـبختانه امکانـات فنـی، ظرفیت فیزیکـی، مواد اولیـه و نیاز مصرفی بـازار این الـزام را 
در فـوالد سفیددشـت و ورق خـودرو بـه وجـود آورده اسـت کـه توسـعه های آن هـا هرچه 
سـریع تر اجـرا و بـه بهره بـرداری برسـند. گفتنی اسـت طرح فـوالد سفیددشـت به عنوان 
یکـی از طرح هـای هفت گانـۀ اسـتانی در ۳۵ کیلومتری جاده شـهرکرد- بروجن در سـال 
۱۳۸۶ شـروع شـد. ادامۀ اجرای این پروژه پس از یک دورۀ توقف نسـبتا طوالنی در مرداد 
۱۳9۳ بـا حمایـت و سـرمایه گذاری ۶۵ درصـدی شـرکت فـوالد مبارکـه و ۳۵ درصـدی 
ایمیدرو به جریان افتاد. این شـرکت شـامل واحد احیا مسـتقیم و پروژه های فوالدسـازی 
و پشـتیبانی اسـت. پـروژۀ احیـا مسـتقیم ایـن شـرکت در آذرمـاه ۱۳9۵ بـا موفقیـت به 

بهره بـرداری رسـید، تـا جایـی کـه از زمـان راه اندازی تاکنـون ۱ میلیـون و ۶۶۰ هـزار تن 
آهـن اسـفنجی در ایـن واحـد تولید شـده اسـت. فـاز دوم این شـرکت پروژۀ فوالدسـازی 
و ریخته گـری مـداوم بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه ۸۰۰ هزار تن اسـلب اسـت و بـا توجه به 
این کـه ایـن پـروژه در حـال حاضر ۸۰ درصد پیشـرفت دارد، پیش بینی می شـود تا سـال 
۱۳99 ایـن واحـد نیز به بهره برداری برسـد. بـا راه اندازی واحدهای فوالدسـازی و واحدهای 
جنبـی این شـرکت به طور مسـتقیم بـرای 7۵۰ نفر و به صورت غیرمسـتقیم بـرای ۶۵۰۰ 
نفـر فرصـت شـغلی ایجاد خواهد شـد. در طرح های توسـعۀ آتـی این شـرکت احداث یک 
واحـد نورد سـرد با ظرفیت سـاالنه 7۰۰ هزار تـن به منظور تأمین مواد اولیـۀ کارخانه های 
ورق خـودرو و تـاراز دیده شـده اسـت که قـرارداد هر دو طـرح از طریق مناقصۀ بین المللی 
منعقـد شـده اسـت. ضمـن این کـه در طرح هـای توسـعۀ آتـی این شـرکت، احـداث یک 
مگامـدول  ۱.۵ میلیـون تنـی و احـداث کـورۀ قـوس الکتریکـی و کـوره پاتیلـی بـرای 

دسـت یابی بـه دو میلیـون تـن فـوالد نیز پیش بینی شـده اسـت.

تبریـز - فاح: اسـتاندار آذربایجان شـرقی، خدمت صادقانـه و بی منت 
را بدهـی تمـام مسـئوالن به مـردم دانسـت و گفـت: انقاب اسـامی 
منشـأ خدمات ارزشـمندی به ملـت ایران بود کـه در این میـان، امنیت 

بزرگتریـن خدمت و دسـتاورد این انقاب اسـت.
محمدرضا پورمحمدی در مراسـم افتتاح پروژه های صنعت آب و فاضاب اسـتان، 
بـا قدردانـی از تـاش مدیـران و کارکنان این صنعـت در ارائه خدمات شایسـته به 

مـردم، گفـت: پروژه هـای این حـوزه برای مردم اسـتان مهم و حیاتی هسـتند.
وی خاطرنشـان کـرد: طرح زه کشـی آجی چای و انتقـال آب آن بـه دریاچه ارومیه 
کـه امـروز بـه بهره بـرداری می رسـد، نقـش مهمـی در تامیـن آب مورد نیـاز برای 
احیـای دریاچـه دارد و بیـش از ۱۵ میلیـون مکترمکعـب در سـال از این طریق به 
دریاچـه هدایـت می شـود. پورمحمـدی ادامه داد: نتیجـه اقدامـات مدبرانه و موثر 
مدیـران حـوزه آب در اسـتان و بـارش هـای خـوب در ابتـدای سـال، افزایش یک 

و نیـم متـری تـراز اکولوژیـک دریاچه ارومیه اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: به رغم 
اینکـه بـارش هـای بسـیار خوبـی را شـاهد بودیم ولـی نمی تـوان این امـر را تنها 
علـت بهبـود وضعیت دریاچه ارومیه دانسـت؛ چرا که در سـال 9۱ نیـز بارش های 
خوبـی در اسـتان وجود داشـت ولـی دریاچه، وضعیت چندان مسـاعدی نداشـت.

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در بخـش دیگری از سـخنان خـود با اشـاره به افتتاح 
و بهـره بـرداری بیـش از ۲۰ هـزار میلیارد تومـان پروژه در دو سـفر رئیس جمهور 
بـه تبریـز در سـال جاری، افـزود: در دهه فجر امسـال نیز یـک هـزار و ۳۶۵ پروژه 
بـا سـرمایه گـذاری بالغ بر شـش هزار میلیـارد تومان در اسـتان افتتاح می شـود.

پورمحمـدی ایمـان و اعتقاد به اسـام، همراهی و حضور حداکثـری مردم در برهه 
هـای حسـاس و رهبـری امام خمینـی و آیت اهلل خامنـه ای را رمز پیـروزی و تداوم 
انقـاب اسـامی دانسـت و تصریح کرد: عاوه بـر هزاران اقدام و خدمات ارزشـمند 
بـه مـردم پـس از پیروزی انقاب اسـامی، امنیت، اصلی ترین و بهترین دسـتاورد 
انقـاب اسـت. وی افـزود: بعـد از جنـگ جهانـی دوم، هیـچ کشـوری در مقابـل 
سیاسـت های آمریـکا مقاومـت نکرده اسـت، اما این جمهوری اسـامی بـود که با 
موشـک باران پایـگاه آمریکایـی در عراق، هیمنه اسـتکبار جهانی را درهم شـکت و 
حضـور میلیونی مردم ایران در مراسـم تشـییع پیکر شـهدای مقاومـت نیز آمریکا 
را سـر جـای خـود نشـاند. پورمحمـدی به تحریـم هـای ظالمانه و سیاسـت های 
خصمانـه آمریـکا بـر ضد جمهـوری اسـامی ایران اشـاره کـرد و گفت: بایـد آژیر 
جنـگ اقتصـادی در کشـور بـه صـدا درآید تـا مردم بـاور کنند کـه در یک جنگ 

تمـام عیـار اقتصادی با دشـمنان قـرار داریم.

استاندار آذربایجان شرقی: باید آژیر جنگ اقتصادی در کشور به صدا درآید 

افزایش تراز دریاچه ارومیه حاصل اقدامات مدبرانه مدیران حوزه آب آذربایجان شرقی است

ارادۀ فوالد مبارکه و ایمیدرو توسعۀ فوالد سفیددشت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری


