گزارش
روزانه چند نفر در لیست انتظار
دریافت پیوند فوت میکنند؟

ایران زمین
آغازعملیات نصب تجهیزات سنگین تکمیل فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت

همزمان با آغاز ماه پرخیروبرکت رمضان ،عملیات نصب تجهیزات ســنگین تکمیل پروژۀ فوالدســازی شــرکتفوالد سفیددشــت
چهارمحال و بختیار ی ،یکی از طرحهای هفتگانۀ فوالدی کشــور ،آغاز شــد .محمود اربابزاده مدیرعامل شــرکت فوالد سفیددشت
چهارمحال و بختیاری ضمن اعالم این خبر گفت :با حمایتهای شــرکتفــوالد مبارکه و تالش پیمانکاران ،نصــب تجهیزات پروژۀ
فوالدســازی این کارخانه مطابق برنامۀ زمانبندی آغاز شده اســت.در همین خصوص ،رامین لطفی مدیر تکنولوژی و توسعۀ شرکت
فوالد سفیددشــت نیز افزود :با توجه به برنامۀ زمانبندیپروژه و ورود جرثقیل400تن به ســایت پروژۀ فوالدسازی ،ترانس کوره و
سایر متعلقات آن با موفقیت نصب شد.

تفکیکاصفهانازالیحهکاپیتوالسیونبدتر!

استاد سابق دانشگاه اصفهان با تاکید
بر اینکه از نظر اقتصادی طرح تفکیک
استان اصفهان از الیحه کاپیتوالسیون
بدتر است ،گفت :با توجه به اینکه کاشان فاصله
بســیاری تا استان شــدن دارد ،احتمال دارد
کاشان به استانی فقیر ،با درآمدی کم و محدود
مبدل شــود و تمام بار خود را بر دوش دولت
بگذارد.
عبدالحسین ساســان با بیان اینکه از زمانی
که طرح تفکیک اســتان اصفهان در مجلس
تصویب شد همواره به یاد قانون کاپیتوالسیون
میافتم ،اظهار کرد :اگر بخواهم مقایســهای
دقیق داشته باشــم قبل از انقالب الیحهای با
عنوان کاپیتوالسیون در مجلس تصویب شد
و براساس آن هر آمریکایی که در ایران مرتکب
قتل میشــد ،دادگاه ها حــق محاکمه وی را
نداشتند.
وی با اعتقاد بر اینکه از نظــر اقتصادی طرح
تفکیک استان اصفهان از الیحه کاپیتوالسیون
بدتر است ،تصریح کرد :در درجه نخست این
طرح روحیه واگرایی ،از هم دور شــدن و نفی
یکدیگر را تقویت و به آینده کشور لطمه خواهد
زد و به طــور قطع نفس روحیــه جداطلبی و
واگرایی ،آینده کشور را به مخاطره میاندازد.
این کارشناس مســائل اقتصادی همچنین با
بیان اینکه سیستمهای اداری کشور پرهزینه،
گسترده و بینهایت برای خزانه کشور زیان آور
است ،گفت :یک واحد استانداری که تاسیس
شود در واقع بار سنگینی بر دوش خزانه کشور
خواهد گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه بار سنگین این هزینهها به
طور قطع بر دوش صنایع خواهد افتاد ،اظهار

کرد :مطمئناً کمر صنایــع از محل پرداخت
مالیاتها خواهد شکست.
ساسان با بیان اینکه هزینههای اداری ،آخرین
قطرهای است که منجر به سرریز شدن ظرفیت
خزانه کشور میشود ،تاکید کرد :طرح تفکیک
استان اصفهان بار مالی باالیی به دولت اضافه
میکند.
وی در خصوص طرح تفکیک استان اصفهان
و تاثیر بر بودجه دریافتی از دولت ،اظهار کرد:
برای اصفهان ،جنبه سود و زیان کاشان مطرح
نیست و شاید از لحاظ بودجهای به نفع اصفهان
باشــد ،اما کاشــان به عنوان افتخار و نگین
اصفهان ،نباید این جایگاه را از دست دهد.
استاد سابق دانشــگاه اصفهان افزود :در حال

ی خورشیدی بازدهی مناسبی برای
انرژ 
سرمایهگذاران دارد
حســین قائدی -مدیر
دفتر بازار برق شــرکت
توزیع برق شهرستان اصفهان
گفــت :در زمینــه انــرژی
خورشــیدی ظرفیتهــای
خوبیدر اصفهان وجود دارد،
از ابتدای سال تاکنون  47مورد
ســرمایهگذاری با حدود 1/5
مگاوات تولید برق در اصفهان
در حالفعالیت هستند ،این سرمایهگذاران تا امروز حدود  1/5میلیارد تومان درآمد کسب
کردند که نشاندهنده سود مناسب در بخشانرژیهای خورشیدی است .همچنین هشت
سامانه خورشیدی در ادارات اصفهان فعال هستند.
ســارا صالحی ادامه داد :دو طرح برای مشــترکانی که دارای دیزل ژنراتور هستند وجود
دارد که میتوانند از آنهــا بهره ببرند،در این زمینه آمادگی وجــود دارد که برق تولیدی
این مشترکان به صورت تضمینی خریداری شود و مشوقهای خوبی نیزبرای آنها در نظر
گرفته شده است .در ادامه مرســل صالحی با بیان اینکه  350هزار مشترک پر مصرف در
اصفهان وجوددارد ،عنوان کرد :در خصوص صنایع شرایطی در نظر گرفته شده تا شاهد
کاهش مصرف برق آنها در تابستان باشیم که ازآن جمله میتوان به تغییر ساعات کاری
اشاره داشت.
او اضافه کرد :مردم باید توجه داشته باشند که کولرهای آبی میزان مصرف برق را تا  5برابر
و میزان هزینه برق را 4برابر افزایش میدهند ،کولرهای گازی نیز مصرف برق را  7برابر و
هزینهها را تا  10برابر زیاد میکنند.
او در ادامه به مقوله آموزش مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت :سال گذشته در  113مدرسه
به بیش از  40هزار دانشآموزآموزشهای الزم ارائه شــد ،بیش از یک هزار و  560دقیقه
برنامه رادیویی تهیه و پخش شد 6 ،هزار بروشــور چاپ و توزیعشد و جلسات مختلفی با
روسای سازمانها و ادارات استان و خادمان مساجد برگزار شد ،جلساتی نیز با شهرکهای
صنعتیبرگزار شد و تالش شد همه اقشار با راههای مدیریت مصرف و صرفهجویی آشنا
شوند و آموزشهای الزم را فرا گیرند.
او خاطرنشان کرد :برای شهر اصفهان میزان کاهش بار هر کدام از شاخصها و برنامههای
تدوین شــده ،مشــخص شــده اســت ازجمله در خصوص اصالح تعرفهها  34مگاوات،
ایستگاههایCNG حدود  1/6مگاوات ،در فناوریهای نوین  1/6مگاوات،کنترل روشنایی
معابر  2مگاوات و در بخش سرمایش کولرها  1/2مگاوات باید کاهش بار صورت گیرد.
او تاکید کرد :میزان مصرف و اتالف انرژی در کشور ما بهمراتب باالتر از کشورهای صنعتی
است و وضعیت مصرفانرژی در کشور ما با اصول مربوط به ارتقا ،بهرهوری و بازدهی انرژی
در دنیا مغایرت دارد ،پس باید عزم ملی را جزمکنیم و برای داشتن برقی پایدار و مطمئن
تمام تالش خود را به کار گیریم ،توجه کنیم که افزایش بارندگی تا اندازهای توانستهبه ما
در تامین برق پایدار کمک کند چراکه حدود  15درصد از تامین برق از طریق نیروگاههای
برقآبی صورت میگیرد وبنابراین در ساعات پیک بار که از ساعت  11تا  15و از ساعت 19
تا  23است باید استفاده از وسایل پر مصرف را بهکمترین میزان ممکن برسانیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان اذعان داشــت :در ســال  97در
تعرفههای مختلف پاداشهای قابلتوجهیپس از عقد تفاهمنامه با شرکت توزیع برق به
مشترکین تعلق گرفت که مجموع پاداشها مبلغ  45میلیارد ریال بوده است.
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سرزمین من

طرحی بدون توجیه اقتصادی؛

معاون درمان دانشــگاه علو م پزشکی مشهد گفت:
آمار کشوری نشــان میدهد ،در هر  ۱۰دقیقه یک
نفر به لیست انتظار میپیوندد و روزانه  ۷تا  ۱۰نفر
در لیست انتظار دریافت پیوند عضو فوت میکنند.
شــاپور بدیعی اول ،در نشســت خبــری روز ملی
اهدای عضو که در ســازمان مرکزی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد برگزار شــد ،عنوان کرد :آمارهای
کشوری نشــاندهنده اهمیت موضوع اهدای عضو
است.
وی افزود :ما باید بیشتر روی این مسئله کار کنیم
که جان انســا نهای بیشــتری را نجات دهیم .به
همیــن دلیل ســعی کردهایم در ســالهای اخیر
تمرکز ویژ های روی این موضوع داشتهباشیم.
بدیعی با اشــاره به اینکه «ســاالنه حدود  ۴هزار
مرگ مغزی در کل کشــور داریم کــه میتوانند
اهدای عضو داشتهباشــند» ،گفــت :اهدا عضو در
سال گذشــته حدود  ۲۵درصد در کل کشور بوده
که این درصد در برخی کشورها به  ۶۳درصد هم
رسید ه است.
معاون درمان دانشــگاه علومپزشــکی مشهد بیان
کرد 31 :اردیبشــهت روز ملی اهدای عضو است.
در سال  ۱۳۸۰پس از تصویب مجلس ،اهدای عضو
در دانشگاه علو م پزشکی مشــهد شروع شد و کار
را شروع کردیم .ســال  ۸۰در دانشگاه از تعداد سه
مورد مرگ مغزی شش عضو پیوندی را داشتیم.
وی ادامه داد :در این بخش ما به مواردی رسیدیم
که از ســال  ۸۰تا امروز تعــداد  ۸۸۴مورد اهدای
عضو انجام شــده که از این تعــداد حدود ۳هزار و
 ۳۹۱نفر پیوند اعضا انجام داد هاند.
یکی از این مثا لها تعداد  ۷۲۲مــورد بیمار نابینا
بود که با پیوند قرنیه توانستند بینایی خودشان را
کسب کنند.
بدیعی خاطرنشــان کرد :اهدای عضو نیازمند دو
محور و مسئله مهم است؛ محور اول پذیرش مردم
است که تشــکر میکنم از مردمی که با دید باز به
این مسئله نگاه کردند تا با این رشد مواجه شدیم و
نکته دوم زحماتی بود که از قشرهای مختلف به ما
کمک کردند تا بتوانیم این کار مهم را انجام دهیم.
معاون درمان دانشــگاه علومپزشکی مشهد با بیان
اینکه «بــا فعالیتهــای تیم و با درایت ریاســت
دانشــگاه و معاونین دیگر توانســتیم در سال ۹۷
بیشــترین تعداد اهــدا از مرگ مغزی را داشــته
باشیم» ،ادامه داد :از این تعداد مرگ مغزی ۱۲۳
نفر و بیشــترین عضو اهدایی تعداد  526نفر را در
سال  ۹۷داشتهایم که آمار بسیار امیدوارکنند های
است.
در ســال  ۹۸تا امروز  ۲۶مورد اهدا کننده مرگ
مغزی داشــتهایم که از این تعداد به  ۱۰۵نفر اهدا
عضو انجام شد هاست.
ما با تمام قوا امســال هم برنامهریزی کردیم تا این
روند روبه رشد خودمان را ادامه دهیم.
وی افزود :دانشــگاه علو م پزشــکی مشهد پس از
دانشگاه ایران و تهران رتبه ســوم در زمینه پیوند
قلب را دارد و در پیوند کبد پس از دانشگاه تهران
و شیراز رتبه ســوم را داریم ،امیدواریم بتوانیم در
سال جاری در جایگاهی قرار بگیریم و سعی داریم
به رتبه اول برســیم تا بتوانیم کمک بیشــتری به
بیماران داشته باشیم.
بدیعی با بیان اینکه «پیوند کلیــه از ابتدا تاکنون
حدود  ۱۳۹۹مورد در دانشگاه انجام شد ه است»،
گفت :در پیوند کبد  ۲۸۸مورد از ابتدا تاکنون ،در
پیوند قرنیه  ۷۲۲مورد ،پیوند پوســت  ۴۶۱مورد،
پیوند قلب  ۶۹مورد ،پیوند همزمان کلیه و کبد 6
مورد و پیوند همزمان پانکراس(لو زالمعده) وکبد
 7مورد در دانشگاه علو م پزشکی مشهد انجام شد ه
است.
معــاون درمان دانشــگاه علو مپزشــکی مشــهد
خاطرنشان کرد :کد اطال عرســانی  ۲۴۷که افراد
کمی از آن مطلع هســتند میتواند جان بیماران
زیادی را نجات دهد.
در  ۲۴ســاعت هــر روز در هفــت روز هفتــه
متخصصین ما در کتلب بیمارســتان حاضرند که
اگر بیمار به موقع حضور پیدا کند و رگش بســته
باشد مستقیما کار انجام میشــود که میتواند از
مرگ حتمی بیمار جلوگیری کند.
متاســفانه بیــش از نیمــی از بیمــاران قلبی ما
نمیدانند این کد وجود دارد و باید اطال عرســانی
در مورد این کد بیشتر شود.
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حاضر مثلث گردشگری اصفهان ،شیراز و یزد
در کشور ایجاد شده که با اجرای طرح تفکیک
اســتان اصفهان هماهنگی های الزم از بین
میرود.
ساســان با اعتقاد بر اینکه حتی طرح مسئله
جداسازی استان اصفهان اشتباه است ،گفت:
در صورت تفکیک اســتان اصفهان و با توجه
به اینکه کاشان فاصله بسیاری تا استان شدن
دارد ،احتمال دارد کاشــان به استانی فقیر ،با
درآمدی کم و محدود مبدل شود و اگر بخواهد
تمام بار خود را بر دوش دولت بگذارد ،باید دید
دولت تا چه میزان توان تحمــل این هزینه را
خواهد داشت.
از سویس دیگر ،استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

با اشــاره به هزینههای اداری و اجرایی طرح
تفکیک استان اصفهان ،گفت :به واسطه فناوری
و گرایش به تشکیل دولت الکترونیک ،امروز
بسیاری از فواصل جغرافیایی در حال کاهش
است و تفکیک استان بزرگی همچون استان
اصفهان توجیه اقتصادی ندارد.
کمیل طیبی در خصوص طرح تفکیک استان
اصفهان و بار هزینــهای آن برای دولت ،اظهار
کرد :معموالً طرحهای تفکیک اســتانها در
تمام دنیا باید براساس یکسری ضوابط اقتصادی
باشد.
مث ً
ال باید دید ایجاد یک اســتان جدید چقدر
مزیت نسبی دارد و چه منافع اقتصادی حاصل
میشود؟ و آیا میتوان به اقتصاد همان منطقه
از جهت ایجاد اشتغال و یا تقویت تولید کمک
کرد و با استانهای همجوار صادرات و واردات
داشت.
وی با اشاره به مزیتهای نسبی اقتصادی ،گفت:
باید کاالها و خدماتی که در همان استان جدید
و محل تفکیک شــده به تولید و ارائه میشود
قابلیت صادرات داشته باشــد و از سوی دیگر
این خدمات در استانهای همجوار کمتر باشد.
ایــن تحلیلگر اقتصــادی با تاکید بــر اینکه
جداسازی و تفکیک استان اصفهان میتواند
بار هزینهای باالیی برای دولت به همراه داشته
باشد ،تصریح کرد :به واسطه فناوری و گرایش
به تشــکیل دولت الکترونیک ،امروز بسیاری
از فواصل جغرافیایی در حال کاهش اســت و
تفکیک استان بزرگی همچون استان اصفهان
توجیه اقتصادی ندارد ،چرا که شــهرهایی از
استان نسبت به اصفهان با فاصله زیادی از جنبه
رتبه اقتصادی و تأثیرگذاری قرار دارند.

قیمتگذاری سلیقهای مسکن
درکرج
عضــو هیئت رئیســه
اتحادیــه مشــاورین
امالک کرج با اشــاره وضعیت
بغرنــج قیمــت مســکن در
کــرج گفــت :در خیلــی از
قیمتگذاریها دیده میشود
کــه مالــک میگویــد چون
همســایه من ملکش را متری
هشت میلیون تومان فروخته
پس من هم همان قیمت را بر روی ملک خود گذاشتهام ،در حالی که ممکن است آن ملک
کمتر از آن قیمت ارزش داشته باشد.
فریدون کردلو با اشاره به جهش قیمت مســکن در کرج گفت :وضعیت مسکن در کرج
بغرنج است ،بخشی از این وضعیت متأثر از شرایط اقتصادی کشور و گرانی مصالح و باال
رفتن تورم است.
کردلو در خصوص اینکه گفته میشــود دفاتر امالک در باال رفتن قیمت مســکن نقش
دارند افزود :نقش امالکیها زیاد نیست و در نهایت به پنج درصد میرسد ،مسأله اصلی
در قیمتگذاری مسکن توافق طرفین است مث ً
ال ممکن است ملکی شش میلیارد تومان
قیمت داشته باشد اما مالک هشت میلیارد تومان آن را قیمتگذاری کند.
وی ادامه داد :در این شــرایط حتی اگر مشــاور امالک چنین قیمتی را نپذیرد با وجود
سایتها و برنامههای اینترنتی فروش مسکن این امالک بدون کارشناسی قیمتگذاری
میشود.
عضو هیئت رئیســه اتحادیه مشــاورین امالک کــرج افزود :در حال حاضــر نظارت بر
قیمتگذاری مسکن در توان اتحادیه امالک نیست ،برای بهبود وضعیت باید به اتحادیه
امالک مجوز داده شــود تا بتواند امالک را براســاس نوع ســاخت ،مصالح ،منطقه و ...
کارشناسی و قیمتگذاری کند.
وی تصریح کرد :در خیلی از قیمتگذاریها دیده میشود که مالک میگوید چون همسایه
من ملکش را متری هشت میلیون تومان فروخته پس من هم همان قیمت را بر روی ملک
خود گذاشتهام ،در حالی که ممکن است آن ملک کمتر از آن قیمت ارزش داشته باشد.
کردلو در ادامه اعالم کرد :در حال حاضر مهرشهر گرانترین منطقه کرج به شمار میرود و
قیمت مسکن در این منطقه از حدود  13تا  14میلیون تومان شروع میشود؛ در عظیمیه
هم تقریباً قیمت شروع همین میزان است اما در برخی نقاط آن حدود متری  8.5تا 10
میلیون تومان هم قیمتگذاری شده است.
وی افزود :شــهرهای اقماری و حیدرآباد ارزانترین مناطق کرج هستند ،در این مناطق
قیمت یک آپارتمان قولنامهای از متری دو تا  2.5میلیون تومان شروع میشود.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاورین امالک کرج خاطرنشان کرد :وضعیت به گونهای شده
که در این شــرایط تقاضا برای ملک در کرج باال رفته اما فروشندگان از عرضه خودداری
میکنند.
وی یکی از عوامل باال رفتن تقاضا برای مسکن در کرج را سرریز جمعیت تهران عنوان و
تصریح کرد :اگر در تهران هزینه اجاره مسکن برای هر مترمربع سه میلیون تومان برآورد
شــود فرد به جای اجاره خانه در تهران برای خرید خانه با همان قیمت به کرج میآید و
به دلیل موقعیت کرج این تمایل وجــود دارد ،این وضعیت به همراه مهاجرپذیری کرج،
تقاضا را باال برده است.

تنها راه نجات دریاچه ارومیه
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه
در آذربایجان غربی گفت :تنها راه نجات دریاچه
ارومیه بهره برداری از پروژههای آبرسانی است.
فرهاد سرخوش با اشاره به افزایش تراز دریاچه
ارومیه بــا توجه به رها ســازی و بارندگیهای
بهار امســال افزود :اگرچه این عوامل ســبب
افزایش تــراز و حجم آب دریاچه شــدند اما با
آغاز فصل گرما و تبخیر روند کاهشی آب دور از
انتظار نیست و تنها راه نجات دریاچه آبرسانی
دائم در طول سال اســت که این امر با افتتاح
پروژههای آبرسانی محقق میشود.وی با اشاره
به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان و
آغاز آبگیری از ســد کرم آباد پلدشت ،افتتاح
ســد انحرافی بویالپوش خوی ،ســد مخزنی
سردشت و بخشی از شــبکه آبیاری طرح سد
سیلوه پیرانشهر ادامه داد :پروژههای آبرسانی
به دریاچه ارومیه چنانچه هرچه سریعتر به بهره
برداری برسد زودتر به تراز اکولوژیک خواهیم
رسید.مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه
ارومیه در آذربایجــان غربی با اشــاره به تراز
فعلی دریاچه افزود :تــراز فعلی دریاچه ارومیه
 ۱۲۷۱.۹۲اســت که نســبت به مدت مشابه
سال گذشته یک متر و  ۱۰سانتی متر افزایش
داشته است.
پیادهسازی استاندارد ملی
در مهد کودکهای شهر ایالم
کارشناس استانداردسازی شهر بازیهای استان
از پیادهسازی استاندارد ملی در مهد کودکهای
شهر ایالم خبر داد«.جعفر فرهادبیگی» اظهار
کرد :برای اولین بار توسط اداره کل استاندارد
اســتان مهدکودک های شــهر ایالم مطابق
اســتاندارد ملی  8905مراکز پیش دبستانی و
مهدکودکها در ادریبهشــت ماه سال جاری
مورد بازرسی قرار گرفتند .وی گفت :اداره کل
استاندارد استان ایالم به منظور سنجش میزان
اســتقرار الزامات اســتاندارد مهدکودک ها و
وسایل بازی کودکان در مهد کودک ها اقدام به
انجام بازرسی چند مهدکودک( در سطح شهر
و به صورت پایلوت) کرد .کارشناس شهربازی
اداره کل اســتاندارد افزود :در این بازرسیها
تمامی وســایل بازی کــودکان و زمینهای
بازی مهدکــودک و تمام الزامات بهداشــتی،
ایمنی و رفاهی در مهدکودک ها مورد کنترل
و بررســی قرار گرفت .فرهادبیگی گفت :امید
اســت با برطرف نمودن نواقص و پیاده سازی
اســتاندارد ملی  8905در مهدکــودک ها ی
هدف ،بتوان در نهایت بــرای آنها گواهینامه
استاندارد تشویقی خدمت مهدکودک توسط
این اداره کل صادر شــود .وی در پایان خاطر
نشان کرد :در این طرح بازرسی وسایل و زمین
های بازی و همچنین الزامات اســتاندارد ملی
مربوطه برای  5مهدکودک به صورت پایلوت در
دست اقدام است.
پیشبینی برداشت  300هزار تن گندم
در استان ایالم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایالم
گفت :پیشبینی میشود 300هزار تن گندم از
مزارع استان برداشت شود«.حیدر نعمتی» در
بازدید از سیلوهای ذخیره گندم دهلران اظهار
کرد :با توجه به فصل برداشت کشاورزان دقت
کنند محصول خود را به مراکــز مجاز تحویل
دهند تا در خصوص دریافت بهای گندم مشکلی
نداشته باشند  .وی با اشــاره به رشد برداشت
گندم در استان و تحویل به مراکز خرید افزود:
پیش بینی ها از برداشــت 300هزار تن گندم
در اســتان خبر می دهد و ســیلوهای ذخیره
گندم در اســتان نیز مهیــای خریداری گندم
مازاد کشــاورزان هســتند  .معاون اقتصادی
اســتاندار ایالم تاکید کرد :گندم بعنوان یک
محصول اســتراتژیک هر ساله خرید تضمینی
آن از طریق شورای اقتصاد پیگیری و مصوبه آن
برای اجرا به استان ها ابالغ می شود « .کامران
ســلیمانپور» مدیر کل غله استان ایالم نیز با
بیان اینکــه به زودی مطالبــات  550میلیارد
ریالی کشــاورزان پرداخت می شــود ،تصریح
کرد:از آغاز فصل برداشــت گندم در استان و
بویژه مناطق گرمســیری  140هزار تن گندم
تحویل مراکز خرید شــده ســت  .وی یادآور
شــد :تاکنون  1390میلیارد ریال از مطالبات
کشاورزان به روز پرداخت شده و  550میلیارد
ریال مطالبات آنها که با تاخیر مواجه شــده با
پیگیری هــا و تامین اعتبار بــزودی پرداخت
خواهد شد .

