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بستن گلوگاه فروش مال غیر در قم تا 
دو سال آینده

قم - سیروس سالمتی مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان 
قم  ، گفت: سازمان ثبت اسناد و امالک استان قم در سال 
های اخیر از شیوه ثبت امالک و اسناد به صورت سنتی 
خارج و به سبک نوین در قالب فضای مجازی نزدیک تر 
شده است به گونه ای که 90درصد امور ارباب رجوع به 
صورت مجازی و بدون حضور او در سازمان، انجام می شود.

وی افزود: با الکترونیکی کردن امور مربوط به ثبت اسناد عالوه 
بر شفاف سازی امور، سالمت اداری و تسهیل در ارائه خدمات به 
متقاضیان نقش موثری در کاهش سفرهای برون شهری و درون 
شهری ایفا کرده است. سالمتی بیان کرد: با تثبیت مالکیت افراد، 
وقوع جرم های زمین خواری و کوه خواری و.. به صفر می رسد 
و در این راستا اداره ثبت اسناد و امالک استان خوش درخشیده 
است، همچنین اعتباربخشی به معامالت و قرارها از طریق تنظیم 
اسناد رسمی، تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی افراد از طریق ثبت 
ازدواج و طالق، ثبت اختراعات، شرکت ها و موسسات از دیگر 
وظایف این اداره به شمار می رود. وی ضمن اشاره به اینکه کاهش 
پرونده های مراجع قضایی و جلوگیری از اختالفات و برهم زدن 
نظم عمومی از دیگر وظایف این اداره است، اظهار کرد: قانون 
حدنگار در طرح تحول قوه قضاییه مورد تاکید بسیار و از اولویت 
های مهم نظام جمهوری اسالمی ایران است. مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک استان قم بیان کرد: این قانون در راستای مبارزه با زمین 
خواری، جلوگیری از تعدی به اراضی دولتی، شفاف سازی و تثبیت 
مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی است و اگر این قانون به اجرا 
برسد با کاهش 25 درصدی پرونده های قضایی روبرو خواهیم 
شد. وی افزود: یکی از مولفه های بسیار مهم در طرح تحول قوه 
قضاییه تنظیم سند رسمی با هدف جلوگیری از فروش مال غیر 
به چندنفر است و این طرح با 17 ماده و 12 تبصره به تصویب 
رسیده و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شده است. سالمتی 
با تاکید بر اینکه امروزه در جامعه با جرائم ناشی از تنظیم سند 
عادی مواجه هستیم، گفت: تعهد نسبت به کلیه امور و معامالت از 
قبیل انتقال مالکیت، رهن، اجاره برای مدت بیش از 2 سال و پیش 
فروش آپارتمان ها باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت برسد 
در غیر این صورت در هیچ یک از ادارت و مراجع قضایی پذیرفته 
نخواهد شد. وی بیان کرد: بر اساس این قانون، مشاورین امالک 
فقط می توانند پیش نویس سند تنظیم کنند و اداره کل ثبت اسناد 
پیش نویس را در سامانه دفاتر اسناد رسمی ثبت می کند، تا دو 
سال دیگر فروش به مال غیر نخواهیم داشت و با این کار تمام 
گلوگاه ها بسته می شود. مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان قم 
اظهار کرد: از مساحت 1 میلیون و 123 هزار هکتاری استان قم، 
950 هزار هکتار از این مساحت، اراضی ملی است و بیش از ٨٥٠ 
هکتار از اراضی ملی دارای سند مالکیت هستند و ٤٠ درصد از این 

اسناد مالکیت در قالب طرح جامع کاداستر است.

هرمزگانی ها، قبوض برق خود را 
پرداخت کنند

پور:  حسین  کیوان   – بندرعباس 
شده  داده  فرصت  یافتن  پایان  با 
پرداخت  برای  نیرو  وزارت  توسط 
با  همراهی  منظور  به  برق  قبوض 
ضروری  کشور،  سراسر  مشترکان 
است مشترکین هرمزگانی، قبوض برق خود را در مهلت 

مقرر، پرداخت کنند.
نیروی  توزیع  مشترکین شرکت  و خدمات  فروش  معاون 
برق هرمزگان گفت: با پایان یافت مهلت سه ماهه وزارت نیرو 
به مشترکان برای پرداخت قبوض برق که به دلیل شیوع بیماری 
کرونا در نظر گرفته شده بود و افزایش بدهی های مشترکان در 
بخش های خانگی و تجاری، ضروری است مشترکین به منظور 
همراهی خدمتگزاران خود در عرصه تامین برق، قبوض برق 
الکترونیکی خود را در مهلت مقرر پرداخت کنند. دکتر مهرداد 
حاجی زاده اظهار داشت: پیرو دستور وزیر نیرو و در راستای کمک 
به هم استانیها به منظور کاهش آثار منفی اقتصادی ناشی از شیوع 
بیماری کرونا، به مشترکان هرمزگانی برای پرداخت قبوض برق 
تا پایان اردیبهشت ماه فرصت داده شد که با پایان یافتن زمان 
تعیین شده، ضروری است مشترکین، قبوض برق خود شامل 
بدهی های قبلی را در مهلت تعیین شده در قبوض الکترونیکی 
صادره جدید، پرداخت کنند. حاجی زاده با بیان این که با شیوع 
بیماری کرونا، میزان بدهی در بخش های خانگی و تجاری استان 
افزایش قابل مالحظه ای داشته است گفت: عالوه  هرمزگان، 
بر قبوض الکترونیکی، مشترکان می توانند با مراجعه به درگاه 
اینترنتی این شرکت به نشانی www.hedc.co.ir بخش میز 
خدمت الکترونیک، اطالعات آخرین قبض خود را دریافت و بهای 

برق مصرفی خود را پرداخت کنند.

بازدید مدیر مخابرات منطقه 
خوزستان از مخابرات شهرستانهای 

دشت آزادگان وحمیدیه

اهواز- رحمان محمدی: مدیر مخابرات منطقه خوزستان 
مخابرات  از  ارتباطی  شبکه  وضعیت  منظوربررسی  به 

شهرستانهای دشت آزادگان و حمیدیه بازدید کرد . 
رحیم فالح زاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان در راستای 
توسعه ارتباطات در بازدیدهای دوره ای خود به منظور بررسی 
وضعیت شبکه ارتباطی ، از طرحها وپروژه های مخابراتی صورت 
گرفته ودر دست اقدام به طور جداگانه ای از ساختمانهای اداری و 
بخشهای فنی مراکز شهرستانهای دشت آزادگان وحمیدیه از جمله 
سویچ ، سالن دستگاه و... بازدید وبا همکاران دیدار وگفتگو کرد .  

رویکرد برنامه های رضوی در هفته 
کرامت قدردانی از مدافعان و 

جهادگران سالمت

شهرقدس - فریبا میرزایی پندار: مسئول دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در شهرستان قدس از اجرای برنامه 
های ویژه فرهنگی و مذهبی در سیزدهمین جشن های 

مردمی دهه کرامت خبر داد. 
جلسه ستاد گرامیداشت دهه کرامت در شهرستان قدس با 
حضور امام جمعه، فرماندارقدس، فرماندهی انتظامی شهرستان 
قدس، شهردار شهرقدس و رؤسای دیگر ادارات شهرستان در 
محل دفتر امام جمعه برگزار شد.  در این جلسه قدرت اهلل کریمی 
مسئول نمایندگی دفتر آستان قدس رضوی در جلسه ستاد 
گرامیداشت دهه کرامت شهرستان قدس با اشاره به برگزاری 
سیزدهمین جشن های مردمی دهه کرامت، اظهار داشت: با توجه 
به محدودیت های موجود و شیوع ویروس کرونا، رویکرد برنامه 
های رضوی در جهت قدردانی از مدافعان و جهادگران سالمت 
برگزار خواهد شد. وی افزود: به همین منظور خدام رضوی در 
شهرستان قدس حضور خواهند یافت و در این دهه برنامه های 
مختلف فرهنگی و مذهبی گوناگون با همکاری دستگاه ها و ادارات 
نمایندگی آستان قدس  برگزار می شود. مسئول دفتر  مرتبط 
رضوی شهرستان در تشریح برنامه ها گفت: این برنامه ها شامل 
تجلیل از کادر درمانی اداره بهداشت و درمان، دیدار با خانواده 
شهدا، ایثارگران و جانبازان، دیدار با پاکبانان شهرداری که برای 
اولین بار به سفر مشهد مشرف شدند، دیدار با جهادگران سالمت 
و مراکز تولیدی ماسک و مواد ضدعفونی کننده، دیدار با آتش 

نشانان و پرسنل اورژانس خواهد بود. 

اخبار ایراناخبار ایران  افتتاح پست فشارقوی و فشار متوسط شماره 2 شهید خرازی و 
رونمایی از بویلر بازیافت حرارت از نیروگاه گازی فوالد مبارکه اصفهان

اجرای  مدیر  استکی  علیرضا  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
پروژههای انرژی و سیاالت فوالد مبارکه ضمن اعالم این 
خبر گفت: این اقدام مهم در راستای منویات مقام معظم 
رهبری در سال جهش تولید و در راستای سیاستهای اقتصاد 

مقاومتی انجام گرفته است.
وی هدف از احداث پستهای انتقال ۴00 کیلوولت و فوق توزیع 
۶3 کیلوولت را تغذیۀ توسعههای نواحی تولید تا سقف 7.2 میلیون 
تن و نیز تقویت پایداری ترانزیت شبکۀ سراسری و شبکۀ توزیع 

زیرسقف عنوان نمود و مدتزمان اجرای آن را ۴ سال اعالم کرد.
استکی سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای این پروژه را 8 هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: ظرفیت ایجادشدۀ پست برق 1500 
مگاولت آمپر و مساحت زمین در نظر گرفتهشده برای پروژه 12 
هزار مترمربع است. وی تصریح کرد: در اجرای این پروژه 730 هزار 
نفر ساعت کار انجام شده است و بعد از بهرهبرداری برای 75 نفر 
اشتغالزایی مستقیم دارد. استکی تأکید کرد: پروژۀ مذکور با همکاری 
بیش از ۴0 شرکت داخلی انجام شده و ۶0 درصد تجهیزات آن از 
داخل کشور تأمین گردیده است. مدیر اجرای پروژههای انرژی و 
سیاالت فوالد مبارکه افزود: از ویژگیهای خاص این پروژه میتوان به 
طراحی و اجرای همزمان چهار نوع پست فشارقوی و فشار متوسط 

ازلحاظ نصب شامل پست ۴00 کیلوولت
 فضای باز AIS، پست گازی ۴00 کیلو ولت NIS2، پست 

فضای داخلی ۶3 کیلوولت MIS2 و پست ۶.۶ کیلوولت کامال بستۀ 
فلزی اشاره کرد.

گازی  نیروگاه  از  حرارت  بازیافت  بویلر  احداث  از  رونمایی 
)HRSG(

استکی در ادامه در تشریح هدف اجرای این پروژه گفت: تولید 
بخار سوپر هیت با بازیافت حرارت از دودکش نیروگاه گازی جهت 
استفاده در نیروگاه بخار و در صورت نیاز از مدار خارج کردن یکی 
از بویلرهای فعلی مهمترین هدف در اجرای این پروژه بوده است. 
این پروژه در مدتزمان 30 ماه با صرف ۴10 هزار نفر ساعت انجام 
گرفته و در اجرای آن بهصورت 100 درصد از توانمندیهای داخل 
استفادهشده است. وی میزان سرمایهگذاری انجامشده در این زمینه 
را یک هزار و 100 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: ظرفیت ایجادشده 
200 تن بخار در ساعت، مساحت زمین پروژه یک هزار و 500 
مترمربع و میزان اشتغالزایی آن بعد از بهرهبرداری 15 نفر بهطور 
مستقیم است. مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیاالت فوالد مبارکه 
گفت: در این بویلر، انرژی حرارتی موجود در دودکش نیروگاه گازی 
با دمای حدود 550 درجۀ سانتیگراد از طریق مبدلهایی به نام هارپ 
به آب پرفشار منتقل میشود و بخار سوپرهیت را با فشار حدود 70 
بار و دمای بیش از ۴00 درجه تولید میکند. با توجه به اینکه بخار 
فوق جایگزین بخار خروجی بویلرهای حرارتی موجود میشود، اجرای 
این پروژه از مصرف نزدیک به 90 میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
در سال جلوگیری میکند و باعث صرفهجویی 250 میلیارد ریال 
ساالنه میشود. وی خاطرنشان کرد: این پروژه در سایت کنوانسیون 
تغییرات آبوهوایی سازمان ملل متحد بهعنوان مکانیسم توسعۀ پاک 

)CDM( از طرف فوالد مبارکه به ثبت رسیده است.

همراه  به  کرمانشاه  استان  آبفای  مدیرعامل   - کرمانشاه   
فرماندار شهرستان گیالنغرب به بازدید مشترک از وضعیت 
مشکالت  بررسی  و  شهرستان  این  روستاهای  آبرسانی 

موجود پرداختند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه، 
فرماندار گیالنغرب در نشست با مدیرعامل آبفای استان که پیش از 
این بازدید برگزار شد، ضمن تشکر و قدردانی از توجه مدیرعامل 
آبفا استان به این شهرستان، به یخزدگی شبکه توزیع آب در فصول 
سرد سال و مشکالتی همچون اختالف سایز لوله های خط انتقال، 
گرفتگی آنها و افت فشار در شبکه توزیع آب به عنوان مشکالت حوزه 
آب روستایی اشاره کرد و گفت: در این میان می توان به مشکالت و 
فرسودگی خط انتقال مجتمع های چله، حیدریه و...اشاره نمود که 
دارای چندین روستا هستند. کوروش محمودیان همچنین با اشاره 
به اینکه اکثر مخازن پوسیده و فرسوده هستند و نیاز مبرم به مرمت 
و بازسازی دارند، گفت: 2۴ روستا به طول حداقل 9 کیلومتر در 
شبکه انتقال خود دچار فرسودگی هستند که احتیاج به بازسازی 
دارند. فرماندار شهرستان گیالنغرب وجود انشعابات غیرمجاز و پشت 

کنتوری که متأسفانه  توسط برخی شهروندان صورت می گیرد را 
از مهمترین مشکالت آب شهری و روستایی شهرستان برشمرد که 
مشترکین قانونی و خدمات رسانی آبفا را با مشکل مواجه کرده 
است. دکتر علیرضاکاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشاه نیز طی سخنانی مشکالتی همچون عدم پرداخت آب 
بها،عدم الگوی مصرف و اصول مدیریت مصرف آب، نزدیک شدن 
فصل تابستان و شروع گرما، شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن را 
عواملی برشمرد که باعث بروز مشکالتی بیش از پیش در تأمین آب 

شرب شهروندان استان می شود. 

اردبیل - رحیمی: به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اردبیل سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت، عملکرد 
سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح توضیح داد: در سه 
ماهه ابتدایی سال جاری بیش از دو هزار و 500 مصرف کننده 
جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی،تجاری و صنعتی 
جذب این شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد 
مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت به 492 هزار 

829 مشترک رسیده است.
سردار اسماعیلی روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح 
استان اردبیل را 1315 روستا برشمرد و جمعّیت شهری بهره مند از 
گاز طبیعی در سطح استان را صد در صد و جمعیت تحت پوشش 
روستایی را بیش از 9۴ درصد عنوان کرد و افزود : استان اردبیل 
دارای 29 شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار هستند.   وی در بخش دیگری از سخنان خود 
در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات اظهار داشت : 

ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 35 کیلومتر شبکه گاز به شبکه 
های گازرسانی این استان اضافه شده است که با این وجود میزان 
شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از نه هزار 
و ۶۶0 کیلومتر رسیده  و تعداد یک هزار  و 37 عدد  انشعاب گاز 
جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب 
شده در سطح استان اردبیل  تا کنون به 238 هزار و  325 انشعاب 

رسیده است.

همدان - مالمیر گفت: از بین 295 رشته صنایع دستی در کشور ، 130 رشته صنایع دستی 
در استان همدان فعال است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از همدان، »علی مالمیر« در نشست خبری با خبرنگاران همدان به 
مناسبت روز جهانی صنایع دستی گفت: بسته بندی صنایع دستی مشکلی است که از گذشته بوده و 
اکنون نیز با توجه به اینکه تولیدات صنایع دستی متنوع است همین امر بسته بندی را با مشکل مواجه 
کره است. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد حمایت از کارگاه 
های صنایع دستی آسیب دیده از بحث کرونا افزود: 10 رشته صنایع دستی مورد حمایت قرار گرفته 
است. وی ادامه داد: در جهت حمایت از کارگاه های صنایع دستی آسیب دیده از کرونا امسال تالش 
می کنیم نمایشگاه فصلی صنایع دستی بیشتر برپا کنیم و همچنین تالش می کنیم جمعه بازار صنایع 
دستی را در باغ نظری راه اندازی کنیم. وی در ادامه به اقدامات طی 7 ساله گذشته میراث فرهنگی استان 
اشاره کرد و گفت: در طی این مدت 8 هزار و 800 کارگاه  صنایع دستی با اشتغال زایی 12 هزار نفر 
در استان ایجاد شده است. مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان افزود: 
در طی 7 سال گذشته همچنین برپایی ۶50 نمایشگاه دائمی در ایام مختلف، برپایی 270 بازارچه به 
صورت فصلی برگزار شده است. مالمیر ادامه داد: کسب 83 مورد نشان کشوری، صادرات 170 میلیون 
دالر صنایع دستی، آموزش 13 هزار نفر در رشته های مختلف صنایع دستی و گردشگری از دیگر 

اقدامات انجام شده است.
وی اظهار داشت: از بین 295 رشته صنایع دستی در کشور ، 130 رشته صنایع دستی در استان 

همدان فعال است.

در بازدید مشترک مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه و فرماندار گیالنغرب صورت گرفت: 

بررسی مشکالت آبرسانی روستایی شهرستان گیالنغرب

 عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در سه ماهه سالجاری

فعال بودن ۱۳۰ رشته صنایع دستی در استان همدان

تبریز- لیال پاشایی: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی از اجرای طرح ملی دوگانه سوز نمودن رایگان خودروهای عمومی باری و 

مسافری خبر داد.
علی روح اللهی با بیان اجرای طرح ملی دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی 
باری و مسافری گفت: در راستای توسعه بهره مندی از گاز طبیعی بعنوان سوخت پاک و 
نقش آن در رشد اقتصادی، صرفه جویی در مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا و حمایت از 
تولید کارخانه ای، تبدیل 1۴۶۴000 دستگاه خودروی باری و مسافری به دوگانه سوز انجام 
خواهد گرفت. علی روح اللهی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بمنظور 
اجرایی کردن این طرح اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکار مجری طرح نموده است لذا 
مالکین خودروهای عمومی باری و مسافری می توانند جهت ثبت نام و نوبت دهی دوگانه 

مدیر  نمایند.  مراجعه   GCR.niopdc.ir به سایت رایگان خودروی خود  نمودن  سوز 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی یادآور شد: 3۴1 باب جایگاه 
عرضه مواد نفتی و سی ان جی در منطقه با تمام ظرفیت آماده ارائه خدمات سوخت رسانی 
می باشند که از این تعداد 172 باب جایگاه مربوط به مجاری عرضه گاز طبیعی می باشد.  

توزیع نفت سفید با زیرساخت بانکی در منطقه آذربایجان شرقی
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی همچنین از عملیاتی 
شدن توزیع نفت سفید با زیرساخت بانکی از تیرماه سال جاری دراین منطقه خبر داد. علی 
روح اللهی با اعالم اینکه الکترونیکی کردن توزیع نفت سفید گامی ارزشمند در راستای خدمت 
رسانی مطلوب به مصرف کنندگان می باشد، اظهار کرد: با تجهیز فروشندگی های منطقه به 
پایانه فروشگاهی با همکاری بانک تجارت از تیرماه سال جاری توزیع نفت سفید با استفاده 
از زیرساخت بانکی محقق خواهد شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت توزیع نفت سفید با زیرساخت بانکی افزود: حذف فیزیکی 
کاال برگ نفت سفید و کاهش هزینه های مربوطه، امکان دریافت سهمیه تخصیصی به صورت 
چند مرحله ای، اطالع رسانی شارژ به صورت آنالین به مصرف کنندگان، کاهش مراجعات 
حضوری فروشندگان جهت انجام امور اداری و کنترل توزیع فرآورده از مزایای اجرای این طرح 
می باشد. علی روح اللهی یادآور شد: در حال حاضر 325 باب فروشندگی روستایی و شهری  

فعال در منطقه آذربایجان شرقی توزیع نفت سفید را بر عهده دارند.
تشکیل کارگروه انرژی و مدیریت سبز در منطقه آذربایجان شرقی

کارگروه انرژی و مدیریت سبز با هدف بررسی موضوعات مربوط به بهینه سازی مصرف 
انرژی و محیط زیست با حضور مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی تشکیل شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی با اشاره به اهمیت استفاده از الگوهای بهینه سازی مصرف انرژی و تأثیر آن در رشد و 
توسعه اقتصادی گفت: اولین جلسه کارگروه انرژی و مدیریت سبز با حضور مسئولین ذیربط 
جهت پیگیری امور مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از 
اتالف منابع و بهره برداری موثر از آن در ستاد منطقه برگزار شد. علی روح اللهی ضمن اعالم 
برنامه های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در راستای اجرای 
طرح های مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود کیفیت محیط زیست افزود: پروژه فاز 
تکمیلی آبیاری قطره ای فضای سبز انبارهای نفت شهدای پخش تبریز و ناحیه ویژه میانه، 
اصالح روشنایی فضاهای داخلی ساختمان های اداری با تجهیز به المپ های LED و اصالح 
روشنایی باندوال مخازن انبار نفت شهدای پخش تبریز و سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی 
تبریز بعنوان پروژه های پیشنهادی سال 99 با مدنظر قرار دادن وضعیت اقتصادی و شرایط 

اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جامعه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛

اجرای طرح ملی دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری

۱۴


