رییس هیات پزشکی ورزشی فارس اعالم کرد :باشگاه های ورزشی یکی از مشاغل ارزشمند اجتماعی هستند و ناراحتم از اینکه مصیبت بیماری کرونا این بعد و سایر عرصههای ورزش را هم تحت تاثیر قرار داده است.
دکتر کاوه باشتی بیان داشت  :ورزش که می تواند باعث افزایش ایمنی بدن انسان ها شود تحت تاثیر این بیماری خطرناک قرار گرفته است از این رو دچار محدودیت شده و تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت باشگاه ها زیر نظر دولت و وزارت بهداشت و درمان است
اما مردم در خانه ورزش را فراموش نکنند.وی اضافه کرد  :هیات پزشکی ورزشی در واقع یک نهاد است که زیر نظر فدراسیون فعالیت دارد و کارش ارایه خدمات است و در عین حال نظارت به صورت موازی با کمک وزارت بهداشت انجام می دهیم و اینکه این هیات
دستور دهد که باشگاهی باز باشد و یا بسته در چارچوب اختیارات ما نیست.این جراح و متخصص ارتوپدی اشاره کرد :به هرحال باید همه اقشار در این ۲هفته که محدودیت برقرار شده است رعایت کنند تا با وجود همه سختی ها بتوانیم این بیماری را ریشه کن کنیم.
*ورزشکاران تمدید بیمه خود را فراموش نکنند
باشتی همچنین به ورزشکاران توصیه کرد که کاری به بازگشایی باشگاه ها نداشته باشند و هر چه زودتر از طریق سامانه نسبت به تمدید بیمه خود اقدام تا در صورت بروز حوادت بتوانند از بیمه خود استفاده کنند.
وی ادامه داد :خدمات بسیار خوبی را برای کسانی که طی سه سال گذشته در موعد مقرر بیمه خود را تمدید کرده اند در نظر داریم و تا  ۸۰در صد از خسارات آنها پرداخت خواهد شد که فکر نمی کنم هیچ بیمه تکمیلی این همه خدمات را بدهد.
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نماینده ولی فقیه در فارس:

شهادت جبهه مقاومت را در مقابل استکبار جهانی مصمم تر خواهد کرد
نماینده ولی فقیه در استان فارس طی بیانیه ای به مناسبت
شهادت دانشمند هسته ای کشور گفت :شهادت  ،جبهه مقاومت
را در مقابل استکبار جهانی مصمم تر و استوارتر می کند.
در پی شهادت شهید واال مقام ،محسن فخری زاده دانشمند
هستهای کشورمان ،حجت االسالم دژکام نماینده ولی فقیه در
فارس و امام جمعه شیراز و تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع)
بیانیهای صادر کرد.
بسما ...الرحمن الرحیم
ِین أَنْف َُس ُه ْم َوأَ ْم َوال َ ُه ْم ب َِأ َّن ل َ ُه ُم ال ْ َج َّن َة
إ ِ َّن ا ...اشْ ت ََری م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ون َو ْع ًدا َعلَ ْی ِه َح ًّقا فِی ال َّت ْو َرا ِة
ون فِی َسب ِ
ون َویُ ْق َت ُل َ
ِیل اَ ...ف َی ْق ُت ُل َ
یُقَات ِ ُل َ
ــروا ب َِب ْی ِع ُک ُم
َو ْالِن ْجِ ِ
یل َوالْق ُْر ِ
آن َو َم ْن أَ ْو َفی ب ِ َع ْه ِد ِه م َِن اَ ...ف ْ
است َْبشِ ُ

الَّذِی بَایَ ْعت ُْم ب ِ ِه َو َذل َِک ُه َو ال ْ َف ْو ُز
یم  -سوره توبه آیه ۱۱۱
ال ْ َعظِ ُ
شهادت برای آنکه شهید
میشود سعادت است و برای
ملت انقالبی ما چراغ هدایت
یکی دیگر از زمینهسازان
ظهور حضرت مهدی موعود
(عــج) ،شــهید جاویــدان،
دانشمند هستهای و صنعت
دفاعی کشــورمان محسن
فخــری زاده اعلیاهللمقامه
الشریف به شهادت رسید و به لقاءاهلل پیوست.

اینجانب ضمــن تبریک و
تسلیت شــهادت این عزیز به
پیشگاه حضرت بقیةا ...االعظم
(عــج) و رهبر عظیمالشــأن
انقالب اسالمی و ملت شریف
ایران ،این سخن ساالر شهیدان
اباعبدا ...الحسین (ع) را یادآور
میشــوم که “ هیهات مِن أن
تُؤث َِر طا َع َة الل ِئــا ِم َعلی َمصا ِر ِع
الکِرا ِم “آری مقاومت ادامه دارد
و این شهادتها جبهه مقاومت
را در مقابل استکبار جهانی استوارتر و ما را در نابودی استکبار

جهانی مصممتر خواهد ساخت.
سردمداران استکبار و ُع ّمال داخلی آنان این آرزو را که پیروان
خمینی کبیر و ســربازان امام خامنهای عزیز تسلیم در مقابل
ظلم را ،بر شهادت درراه خدا و ایستادگی و مقاومت در مقابل
دشمنان حق ترجیح دهند به گور خواهند برد.
اینجانــب از مســئوالن امنیتی و ذیربط کشــور به جد
خفاشان شــب زده و تروریست را سد
خواســتارم راه رخنه بر
ِ
کنند و انتقام خون مقدس این شــهید و ســردار شهید حاج
قاسم سلیمانی و سایر شهدای مقاومت را وجهه عمل خویش
قرار دهند و آگاه باشــند که هرگونه کوتاهی در این امر ،خزی
و ســرافکندگی دنیا و خــذالن و خواری آخــرت را به دنبال
خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

قیمت مرغ روزانه کاهش پیدا میکند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت :تولید و

عرضه مرغ ،مازاد بر نیاز مصرف کنندگان خواهد بود از این رو
قیمت مرغ روزانه کاهش پیدا میکند.
محمد مهدی قاسمی در حوزه گرانی اخیر گوشت مرغ ،با
اشاره به اینکه گوشت مرغی که به دست مصرف کننده می
رسد تولید  ۴۵روز قبل است ،اظهار داشت :کمبود جوجه و
جوجه ریزی مربوط به محدوده زمانی یک هفته ای بود ولی
چون دهه قبل و بعد از آن میزان جوجه ریزی بیشــتر بوده،
جبران این کسری شده است.
وی ابراز کرد :مرغ منجمد تولید استان فارس نیز به صورت
نامحدود و به قیمت کیلویی  ۱۵هزار تومان در اختیار مصرف
کنندگان قرار می گیرد.

به گفته قاسمی ،مرغ منجمد متعلق به سه الی چهار ماه
قبل است که با روش های استاندارد منجمد و ذخیره سازی
شده است و در فروشگاه های زنجیره ای ،تعاونی های مصرف
کارگری و کارمندی و در بعضی از نقاط با کامیون یخچالدار
توزیع می شود.
وی افزود :در صورت تقاضای سایر واحدهای صنفی مرغ
منجمد در اختیارشــان قرار می گیرد تا با نظارت سازمان
صمت به دست مصرف کننده برسد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان فارس با اشاره به
اینکه صنعت مرغداری یک صنعت مونتاژ است ،گفت :نهاده
های ذرت و کنجاله سویا از خارج کشور تامین می شود که

با توجه به شرایط تحریمی کشور و عدم امکان تامین ارز در
زمان مناســب ،نهاده به میزان مشخص و در زمان مقرر به
دست مرغدار نرسید.
قاسمی اضافه کرد :باالتر از  ۶۰درصد نهاده ها تامین شده
و مرغدار ناگزیر به تهیه مابقی نهاده ها از بازار آزاد است از این
رو تفاوت قیمتی ایجاد می شود که در کارگروه تنظیم بازار
محاسبه شده و به استحضار تولیدکنندگان،اتحادیه مرغداران،
کشتارگاه ها و زنجیره های تولید رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد:
صادرات مرغ ممنوع است و در حال حاضر صادراتی در این
زمینه در کشور انجام نمی شود.

دانشجویان شیرازی در تجمع مقابل دفتر نمایندگی وزارت خارجه:

مذاکره با عامالن شهادت دانشمند هستهای نشانگر ضعف دیپلماسی است
عبدالغفور مصطفایی  -نیم نگاه | به دنبال ترور شهید
محسن فخریزاده ،دانشمند هستهای کشورمان ،جمعی از
دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس در
مقابل دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شیراز ،تجمع کردند.
شــرکت کنندگان در این تجمع که با هدف اعتراض به
واقعه ترور یکی از فرزندان برومند ایران اسالمی و همچنین

مطالبه اقدام درخور دســتگاه دیپلماســی و دادن پاسخی
کوبنده به عامالن آن انجام شد ،با شعارهای شرکت کنندگان
همراه بود.
در پایان این تجمع ،بیانیهای قرائت و ضمن آن اعالم شد:
بار دیگر خون عزیزی ریخته شد که فخری کم نظیر از مفاخر
ایران سربلند بود .بار دیگر شاهد آخرین دست و پا زدن های

قلدران بی سر و پای روزگار بودیم .البته که بار دیگر داغ بر
جگر ملت غیور ما گذاشــتند و فرزند دانشمند و مجاهد و
عزیزی را از ما گرفتند اما این کوردالن نمیفهمند؛ بل احیا
عند ربهم یرزقون؛ آری شهدای ما زنده اند و مرگ اسرائیل
نزدیک است.
در بخش دیگری از این بیانیه ضمن اینکه از مســئوالن

درخواست شده است که در اسرع وقت و با تمام وجود نسبت
به واکنشــی موثر در این خصوص اقدام کنند ،آمده است:
هرگونه مذاکره در هر سطحی ،با کسانی که عامل یا حداقل
شریک این جنایات وحشتناکاند ،نشانگر بیعقلی ،ضعف،
زبونی و بیاطالعی نســبت به اصول روابط بینالملل و پا
نهادن بر خون دانشمندان شهیدمان است.

مدیرکل استاندارد فارس:

نظارت استاندارد تعطیل نمیشود
مدیرکل استاندارد استان فارس گفت :برنامه نظارتی استاندارد
بر روند تهیه و توزیع اقالم خوراکی ،بهداشتی و کل محصوالتی که
مشمول قانون استاندارد اجباری ،تعطیل بردار نیست و تداوم دارد.
مرتضی رهنما گفت :بسیاری از امور تحت هر شرایطی تداوم
دارد و انجام برخی فعالیتها در شــرایط خاص ،اهمیت بیشتری
داشته و با حساسیت و جدیت باالتری انجام و دنبال میشود.
رهنما با یادآوری اینکه انجام وظایف اداره کل استاندارد هم جزو
فعالیتهایی است که هیچ زمانی تعطیل نمیشود ،گفت :با وجود
تعطیل بودن بسیاری از فعالیتها در بخشهای مختلف و حتی
تعطیلی یا کاهش فعالیت دستگاههای دولتی ،روند نظارت و پایش
توسط کارشناسان استاندارد ،ادامه دارد.

او گفــت :از ابتــدای
شیوع بیماری کرونا ،تمرکز
بیشتری بر نظارت روی روند
تهیــه و تولید و توزیع اقالم
غذایی و بهداشتی ،از سوی
بازرسان استاندارد در فارس
اعمال شده است.
رهنما خاطرنشان کرد:
در این ایام ،نظارت به شکل
روزانه بر عملکرد و فعالیت
واحدهای توزیع و فروش محصوالت غذایی و بهداشتی تداوم دارد

و هدف ،شناسایی و حذف
اقالم فاقد نشان استاندارد
یا کشــف اقالمی است که
از نشــان جعلی اســتفاده
میکنند.
مدیرکل استاندارد فارس
با بیان اینکــه موارد کمی
از جعل نشان اســتاندارد
دیده شده است ،گفت :کل
اقالم غذایــی ،محصوالت
بهداشتی ،شویندهها و مواد ضدعفونی کننده ،مشمول استاندارد

اجباری است.
رهنما همچنین از تداوم نظارت بر روند تولید محصوالت غذایی
و بهداشتی در فارس خبر داد و گفت :کار نظارت و پایش بر مواد
اولیه وارداتی هنگام ترخیص از گمرک نیز جزو وظایت این اداره کل
محسوب میشود که با جدیت دنبال شده است.
مدیر کل اســتاندارد فارس تاکید کرد که بازرســان این اداره
کل با حضور مســتمر و پایش روند تولیــد و عرضه کاالها ،راه را
بر سوءاستفاده کنندگان بستهاند.رهنما از شهروندان درخواست
کرد که در صورت مشــاهده تخلف مرتبط با استاندارد ،یا مواجه
با تردید در مورد اقالم مشمول استاندارد اجباری ،با شماره تلفن
 36290906در شیراز تماس بگیرند.
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رییس هیات پزشکی ورزشی فارس :کرونا گریبان باشگاههای ورزشی را گرفته است

مدیرکل تامین اجتماعی فارس خبر داد:

مهلت  ۶ماهه برای پرداخت حق بیمه
فعاالنگردشگری

مدیــرکل تامین اجتماعی فارس گفت :به کارفرمایان کســب و
کارهای حوزه گردشگری برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی
مهلت داده میشود.
ابراهیم کشاورز اضافه کرد :همه کارگاههایی که فعالیت آنها منطبق
با جدول فعالیتهای اقتصادی حوزه گردشگری است ،میتوانند از
تسهیالت پیش بینی شده طرح امهال بیست درصد حق بیمه سهم
کارفرمایی بهره مند شوند.
کشاورز گفت :در این طرح کارفرمایان کارگاههای مذکور باید با
ارسال ماهانه لیست کارکنان شاغل در کارگاه نسبت به پرداخت ۳
درصد بیمه بیکاری و هفت درصد سهم بیمه شدگان خود اقدام کنند
و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۰نسبت به تعیین تکلیف
حقبیمه معوق شده سهم کارفرمایی دوره مهر ماه لغایت اسفند ماه
سال  ۹۹اقدام کنند.
کشاورز خاطرنشان کرد :پس از تعیین تکلیف حق بیمه معوق ،
کارفرمایان میتوانند با پرداخت یکجای آن در اردیبهشت ماه سال
 ۱۴۰۰و یا پرداخت آن حداکثر در  ۶قسط نسبت به تسویه بدهی
خود اقدام کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس:

حامی پروژه های خیرساز در حوزه
ورزش هستیم

عبدالغفور مصطفایی  -نیم نگاه | مدیر کل ورزش وجوانان
استان فارس در بازدید از پروژه خیر ساز ماهان اظهار کرد :اداره کل
ورزش و جوانان برای پیشبرد ورزش در میان جوانان به ِویژه مناطق
محروم و کم برخوردار همواره حامی پروژههای خیرســاز در حوزه
ورزش هستیم.
عباس حاجی زاده تصریح کرد :این سازمان آمادگی کامل دارد تا
درراه اندازی کارگاههای آموزشی در بخش های فرهنگی اجتماعی
ورزشی و اشتغال جوانان مشارکت جدی داشته باشد وخدمات رایگان
خودرا به گروههای مد نظر ارایه دهد.
وی با بیان اینکه احداث مجتمع فرهنگی ،ورزشی ماهان در محله
کمتر برخوردار ناهنجــاری را در جامعه کم میکند افزود به زودی
مجمع خیرین ورزشی و ورزش یار راه اندازی میکنم و ازروش های
مجمع خیرین شهرساز وفرهنگ ساز الگو برداری می شود .
مدیرکل ورزش و جوانان خاطرنشان کرد :با برخورداری از مشارکت
گسترده جوانان وتشکل های مردم نهاد آمادگی کامل برای مشارکت
در طرح های فرهنگی ورزشی مجمع خیرین شهرساز وفرهنگ ساز
را داریم .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
فارس عنوان کرد:

پرداخت 16361تسهیالت به مددجویان
و واجدین شرایط استان فارس

پایان دیماه ،آخرین فرصت برای شرکت در طرح خرید کتاب از نویسندگان و انتشاراتیها
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس اعالم کرد :نویســندگان و ناشــران هر استان ،میتوانند
کتابهای خود را که از روز نخست بهمنماه سال گذشته تا روز
نخست بهمنماه سال جاری ،چاپ و منتشر نمودهاند ،برای شرکت
در این طرح معرفی کنند.
مهدی امیدبخش ،گفت :در راســتای فرهنگسازی کتاب و
کتابخوانی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر ساله بودجهای را
برای خرید کتاب از نویسندگان و ناشران در نظر میگیرد تا پس
از خرید این کتابها ،رایگان برای بهرهبرادی مردم ،به کتابخانهها،
مدارس و ایدههای کتابخوانی اهدا شود.

امیدبخش افزود :نویســندگان و ناشران هر استان ،میتوانند
کتابهای خود را که از روز نخست بهمنماه سال گذشته تا روز
نخست بهمنماه سال جاری ،چاپ و منتشر نمودهاند ،برای شرکت
در این طرح معرفی کنند.
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس بیان داشت :نویسندگان و انتشاراتهایی که میخواهند در
این طرح شــرکت کنند ،میبایست در گام نخست یک نسخه از
کتاب را به همراه نامه درخواست خود ،تا پایان دیماه به معاونت
فرهنگی و مطبوعاتی این اداره کل یا ادارههای فرهنگ و ارشــاد
اسالمی شهرستان خود ،تحویل دهند.

وی ادامه داد :درخواســتها در شورای خرید کتاب استان
بررسی خواهند شد تا سهم خرید هر کتاب ارزیابی شود .پس از
بررسی درخواستها ،درخواستکنندگان میبایست در بازهای
یک ماهه ،تعداد نســخه کتاب که مورد تایید شورا قرار گرفته
است را برای خریداری شدن به این اداره کل بفرستند.
گفتنی اســت نویسندگان و انتشــاراتیهای استان فارس
میبایست برای شرکت در این طرح تا پایان دیماه سال جاری،
کتابها و درخواست خود را به معاونت فرهنگی و مطبوعاتی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس یا ادارههای شهرستانی
فرهنگ و ارشاد اسالمی تحویل دهند.

چهار شبکه «تماشا ،شما ،امید و ایرانکاال» به بستههای اول و دوم اضافه میشود
الهام فیروزی  -نیم نگاه | در یک فرآیند زمانی
که از امروز یکشنبه به دستور رییس سازمان صداوسیما
آغاز می شود بطور همزمان در کل کشور تغییراتی در
کمیت و کیفیت شبکه های تلویزیونی دیجیتال به وقوع
خواهد پیوست.
همزمان با تغییر چیدمان شبکههای تلویزیونی در
فرســتندههای دیجیتال موجود  ،چهار شبکه «تماشا،
شــما ،امید و ایــرانکاال» بــه بســتههای اول و دوم
اضافه میشود.
این امر به تدریج و با مراجعه تیم های فنی صداوسیما
به تک تک ایستگاههای قبال دیجیتال شده سطح استان
و اعمال تغییرات و سپس جستجوی مجدد گیرنده های
دیجیتال توسط مخاطبان ارجمند انجام خواهد شد.

به این ترتیــب برای بیــش از  96درصد جمعیت
اســتان فارس  4شــبکه جدید افزوده خواهد شــد و
نیازی به هیچگونه تغییر سخت افزاری یا خرید دستگاه
جدیدگیرنده نیست .در این دسته شبکه «پرس تیوی»
حذف و کیفیت همه شبکه ها اسدی خواهد بود.
با توجه به اینکه در یک پروژه ارزشمند شبکه های
صداوسیما به  ( HDبا کیفیت و وضوح بیشتر تصویر)
ارتقا یافته برای اینکه امکان ارسال بیشترین تعداد شبکه
بر روی فرســتنده های موجود بسته سوم  3TSفراهم
شود استاندارد جدید فشرده سازی  HEVCو نسل دوم
دیجیتال  2DVB-Tدر این بخش انتخاب شده و مراکز
استان ها و نقاطی که قبال فرستنده بسته سوم را داشته
اند هشت شبکه یک ،سه ،خبر ،مستند ،ورزش ،آیفیلم

 ،نسیم و پویا قابل دریافت با گیرندههای -HEVC/ T2
 DVBخواهد بود.
پوشش جمعیتی این بخش در استان فارس حدود
 57درصد کل استان شامل شیراز و مراکز شهرستانهایی
می باشد که قبال با تامین اعتبارات الزم صاحب بسته
ســوم بوده اند.فقط درمراکز استانها وکالن شهر شیراز
بعنوان بســته چهارم پخش نسخه اچدی چهار شبکه
«تماشــا ،نمایش ،افق و ایرانکاال» قابل دریافت تنها با
گیرندههای  DVB -HEVC/ T2خواهد بود.
در طی این فرآیند بروز اشــکاالتی در صداوتصویر
محتمل است که ان شا اهلل همکاران فنی مرکز با بسیج
همه جانبه امکانات و تشکیل تیم های مختلف سعی در
به حداقل رساندن اشکاالت خواهند داشت.

پایان بررسی آثار چهارمین جشنواره کشوری
«بهونه» در شیراز
دبیر اجرایی جشنواره کشوری «بهونه» از پایان روند بررسی آثار چهارمین دوره این رویداد
ملی خبر داد.
علیرضا موسوی با اشــاره به پایان بررسی آثار چهارمین جشنواره کشوری بهونه ،گفت:
چهارمین جشــنواره کشوری بهونه در زمینه شعر و دلنوشته ،که از مهرماه و همزمان با روز
بزرگداشت حافظ شیراز ،آغاز شد ،و تا پایان آبانماه جاری ادامه داشت ،به پایان رسید.
دبیر اجرایی جشنواره کشوری بهونه ،ادامه داد :آثار رسیده به دبیرخانه نخست در شورای
اولیه شامل هادی امامیمقدم ،غزل بهارستانی ،نوید جعفری ،ترانه حمادی ،علی دهقانی ،مریم
ذاکری ،آمنه عوضپور و طاها فقیه بررسی شدند و سپس آثار راهیافته به پله پایانی ،در شورای
منتقدین شامل کیوان اصالحپذیر ،محمدامین مزارعی و کرامتاهلل یزدانی و شورای داوری
شامل فرهاد ارشاد ،رضا گشتاسب و دکتر سهیال نجم بار دیگر بررسی شدند.
وی ،افزود :از  ۷۶۰اثر رسیده به دبیرخانه ۴۲ ،اثر به داوری پایانی رسیدند که پس از داوری
پایانی و با معرفی برگزیدگان ،آئین پایانی جشنواره نیز بر بستر مجازی برگزار خواهد شد.

عبدالغفور مصطفایی  -نیم نگاه | مدیر کل کمیته امام خمینی
(ره) استان فارس گفت :در  8ماهه نخست سال جاری تعداد 16361
فقره تسهیالت در فصل ســرما به مددجویان و اقشار آسیب پذیر
استان فارس پرداخت شده است.
محمد بذرافشان اظهار کرد :تسهیالت ارائه شده شامل مسکن،
اشتغال ،فرهنگی و حمایتی به مددجویان و اقشار آسیب پذیر استان
ارائه شده است ،که بیشترین میزان ارائه تسهیالت در سرفصل کاالی
حمایتی با تعداد  8187فقره و اعتبار  472میلیارد و  859میلیون
ریال پرداخت شده است.
مدیر کل امداد فارس خاطر نشان کرد :در مدت یاد شده 1908
فقره وام اشــتغالزایی به مبلغ  286میلیارد و  985میلیون ریال و
 4174فقره تسهیالت مسکن به ارزش  486میلیارد و  305میلیون
ریال به خانوارهای تحت حمایت این نهاد در استان و متقاضیان واجد
شرایط پرداختشده است.
بذرافشان اضافه کرد :در ادامه ارائه خدمات خیرخواهانه به جامعه
هدف بیش از  85مورد تســهیالت در زمینه آموزش کسب و کار با
اعتبار  3میلیارد و  40میلیون ریال و  249موارد فرهنگی نیز با اعتبار
 13میلیارد و  720میلیون ریال هزینه شده است.

