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استان می رساند.
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شهرستان ها

بازدید سرزده بازرسان سازمان صمت استان از انبار یک شرکت پخش باتری در حاشیه مشهد

250میلیونگرانفروشیدر20روز!
گزارش

محمد بهبودی نیا

بنا به اعالم کارشناسان ،با شروع فصل سرما ،به دلیل
افزایش مشــکالت باتری های خودرو ،بازار فروش این
محصول هم گرم تر می شــود و همزمان با رونق گرفتن
این بازار برخی از متخلفان با هدف کســب سود بیشتر
دســت به تخلفاتی می زنند .پخش باتــری های تقلبی
در بازار  ،گران فروشی و تخلفاتی از این دست ،مواردی
اســت که بر اســاس اعالم بازرســان ســازمان صنعت و
معدن اســتان در این صنف مشــاهده می شود .مهدی
مقدســی کارشــناس مســئول اداره بازرســی سازمان
صمت خراســان رضوی در گفــت و گو با خراســان می
گوید :تخلفات درحوزه فروش باتری خودرو ها شــامل
چند دســته اســت کــه مــا در زمینه هــای مختلــف این
تخلفات تا امروز پرونده هایی را تشکیل داده و به مراجع
رسیدگی کننده فرستاده ایم .موضوعاتی از قبیل گران
فروشــی ،فروش باتری تقلبی و همچنین تخلف در نوع
محاسبه قیمت باتری ،برخی از این تخلفات است .وی
می افزاید :در هفته های اخیر نیز با توجه به رونق گرفتن
بازار باتری ،گروه های بازرسی را در استان فعال کرده
ایم تا زمینه بــروز این تخلفــات را کاهش دهیــم .برای
بررسی یکی از این تخلفات ،با بازرسان سازمان صنعت
و معدن استان همراه می شویم.

•رد زنی یک انبار غیر رسمی
اطالعاتی مبنی بر کشــف یک تخلف جدیــد در یکی از
مراکز پخش باتری خودروبه دســتمان می رسد  .بعد از
دریافتاطالعاتتکمیلیبههمراهساالریویوسفزاده
(دو تن از بازرسان سازمان صمت ) به سمت انبار مد نظر
کهمتعلقبهیکیازبزرگترینشرکتهایپخشباتری
در اســتان است و در حاشــیه شــهر قرار دارد ،می رویم.
کامیونی که محموله اش تعداد زیادی باتری خودروست
و به تازگی از یکی از اســتان های دیگر رســیده در حال
ورود به انباراست .همزمان با ورود کامیون ،خودمان را
به محوطه داخل انبار رساندیم .ساالری می گوید :چند
بار دیگر برای بازرسی از محل این انبار به این جا سر زده
ایم اما به در بسته خورده و نتوانسته ایم وارد انبار شویم.

•خودداری از تحویل اسناد مالی

بعــد از ورود بــه ایــن انبــار ،مســتقیم ســراغ بررســی
فاکتورهای این مرکز پخش می رویم و بعد از نیم ساعت
بررســی فاکتورها تخلف از البــه الی فاکتورهای مالی
کشف می شود .طبق اعالم کارشناسان سازمان صمت
استان ،مسئوالن این شرکت 10درصد از قیمت فروش
باتری را به صورت غیــر قانونی و بــدون ارائه هیچ گونه
خدماتی از مشــتری دریافت می کرده انــد که در حجم
باال مبالغ قابل توجهی است.

•ورود پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی به
ماجرا
با خودداری مســئوالن انبار از تحویل اســناد و مدارک
کامل ،پای پلیــس مبارزه با مفاســد اقتصادی اســتان
هم به داســتان باز می شــود .ســرهنگ «میر» ،از دایره
مبارزه با مفاســد اقتصــادی به محل انبــار توزیع باتری
مراجعه و به مســئوالن این شــرکت اعالم می کند  :در
صورت همکاری نکردن با بازرسان صمت و خودداری
از تحویل اسناد مالی ،با گرفتن مجوز از مراجع قضایی
انبــار به صــورت کامــل پلمب خواهد شــد .پــس از آن،

 1500بــرگ فاکتــور و  900فاکتور حمل بــار پس از
ثبت در صورتجلسه ،برای بررســی به بازرسی سازمان
منتقل می شود.

•نتایج بازرسی و بررسی اسناد

بعد از گذشــت چنــد روز بــرای باخبــر شــدن از میزان
تخلفاتمالیایننمایندگیبزرگپخشباتریبامهدی
مقدســی کارشــناس مســئول اداره بازرســی سازمان

صمت خراســان رضوی تماس می گیریم و مقدسی به
خراســان رضوی می گوید :از روزی که مســتندات این
شــرکت به ســازمان صمت خراســان رضوی رســید به
مدت یک هفته چند کارشناس زبده از بین کارشناسان
ما مســتندات فــروش و حمل بــار را مورد بررســی قرار
دادند و تخلف اضافه دریافتی این شرکت پخش ،کامال
برای ما محرز و مســلم شــده و پرونده ایــن تخلف برای
صدور رای به تعزیرات اســتان تحویل شــده است .وی
می افزاید:مسئوالن این شرکت پخش در روز بازرسی
قصد کشتن زمان برای از بین بردن مدارک را داشتند
که خوشــبختانه با هوشــیاری بین ســازمانی دســتگاه
قضا ،پلیــس مبــارزه با مفاســد اقتصــادی و بازرســان
صمت موفق به این کار نشــدند و ما در گزارش هایمان
به مراجع رسیدگی کننده عالوه بر اعالم تخلف بزرگی
که این شرکت انجام داده همکاری نکردن مسئوالن این
شرکت را با بازرســان در روز بازرسی بیان می کنیم که
بدون شــک این موضوع در تشدید مجازات این شرکت
تاثیر بــه ســزایی دارد .مقدســی تصریح می کنــد :این
شــرکت مبلغ دومیلیاردو پانصد میلیون تومان تنها در
طی  20روز فروش باتری داشته است که  250میلیون
تومــان از ایــن مبلغ بــه صــورت غیرقانونی از مشــتری
دریافت شده اســت و در صورت محاسبه فروش ساالنه
این شرکت و بررسی اســناد مالی آن در ســنوات قبل،
احتماال عددی قابل توجه به دست می آید که بی دلیل
از مردم دریافت شــده اســت .این مقام مســئول خاطر
نشــان می کند :این شــرکت پخش ،با ارائــه دو فاکتور
متفاوت ،در محصوالت خود  10درصد گران فروشــی
داشته اســت .مهدی مقدســی ادامه می دهد :مالکان
این شرکت با دریافتی های اضافه ای که در قالب قیمت
باتــری از مشــتریان داشــتند هزینه حمل باتــری های
کهنــه ای را که باهــدف بازیافت و بازتولید بــه کارخانه
باتری سازی بر می گردانده اند ،از جیب مشتری تامین
می کردند که این یک تخلف آشــکار اســت .کارشناس
مسئول اداره بازرسی ســازمان صمت خراسان رضوی
می افزاید  :این شــگرد جدیــد برای دریافــت اضافه از
جیب مشتریان را که تا امروز ظاهرا در بازرسی از شرکت
های پخش باتری به آن پرداخت نشده بود ،طی نامه ای
به سازمان صمت کشور اطالع رســانی خواهیم کرد تا
در سراسر کشور جلوی این گونه تخلف ها گرفته شود.

از ریاســت صــدا و ســیمای خراســان رضوی
تقاضامندیم در منطقه سروالیت روستای "بشکن"
به این مشکل که آنتن دهی تلویزیون وجود ندارد،
رسیدگی شود.

شهرداری

دو ســال قبل  300هزار تومان به شــهرداری
پرداخت کردیم ،برای دو عدد برچسب که روی در
وانت نصب کنیم که فقط جریمه نشویم .نمایندگان
شورای شهر فکری به حال وانت دارها کنند که در
قبال این مبلغ چه چیزی عاید ما شد.
مسئوالن شهرداری مشهدبرعملکردماموران
نظارت بر ســاخت وســازها دقت بیشــتری داشته
باشــند .بعضی از این افراد آهن آالتی کــه از زمین
های بــدون مجوز درحال ســاخت برمــی دارند در
ضایعاتی های خیــن عرب به فروش می رســانند با
قیمت کیلویی هزار تومان.
انتهای صابر  ۷واقع در منطقه  ۹شــهرداری،
فاقد آســفالت بوده و باعث آلودگی و زمین خوردن
اهالــی و صدمــه بــه خــودرو هــای مــا شــده
اســت .متاســفانه با وجود پیگیری های فراوان نه
شهرداری پاسخ گوست و نه سازمان آب.چون این
قسمت مربوط به سازمان آب است و باید هزینه اش
را بپردازد.
پیــرو تعویــض واصــاح بخشــی ازجــداول
خیابــان بولوارطبرســی شــمالی ،۶۱باتوجــه به
رعایت نکردن نکات فنی ازسوی پیمانکار،بخشی
ازجداول باشــیب بیشــتری نســبت بــه دیگرنقاط
اجراشــده،انجام شــده وکیفیت نصب بلوکه های
ســیمانی به شــکلی اســت که دریک خط مستقیم
قرارنگرفته و با توجه به لق بــودن آن ها،انگار روی
خاک اجراشده اند که این موضوع باعث خسارت به
خانه ها می شود.ال اقل اگر کاری برای شهر انجام
می دهید سعی کنید منجر به دوباره کاری نشود.
خیلی از ســاکنان شهرک نوفل لوشــاتو برای
ارتفــاع ســاخت ســاختمان بــا تراکــم متوســط
باارتفاع12مترمشــکل دارند .شهرداری هم هیچ
توجهی ندارد.لطفا پیگیری کنید.
شهردار مشهد ،ســاعت4صبح تا12ظهر کار
می کنیــم .ســاعت4صبح تا6صبح جزو ســاعات
شبکاری است .پول این دوساعت شبکاری را به ما
رفتگران شهرداری منطقه 3نمی دهند.
چراشــهرداری ســاختمان رهاشــده نبــش
کامیــاب  54را تعیین تکلیف نمی کند؟ 10ســاله
چهره منطقه را برهم زده است.
انتهــای بولوار خاقانی به ســمت بولــوار نماز،
همچنان خاکی است و به محل انباشت زباله تبدیل
شده است .از شهرداری منطقه می خواهیم به این
موضوع رسیدگی کند.
حدفاصل توس  96تا  130پیاده روها خراب
وکثیف است .سدمعبرهم زیاد وجود دارد و عابران

تلگرام 09393333027 :

باید از بین خودرو ها عبورکنند.

متفرقه

چه زمانــی اســتاندار جدید خراســان رضوی
معرفی می شود؟
جمــع آوری مــوش هــای غــول آســا کــه در
شــهرجوالن مــی دهند ،مربــوط به کدام ســازمان
اســت .چــرا اقدامــی بــرای جمــع آوری آن هــا
نمی شود؟
از ســرعت عمل نیروهــای تحت امــر فرمانده
انتظامی استان بابت دستگیری سارقان مسلحانه
نافرجام طالفروشــی خیابان امامت مشــهد تشکر
وقدردانی می شود.
فکــری به حــال کســانی کــه در بولوار شــاهد
زندگــی مــی کنند،بکنیــد .اهالــی حدفاصل بین
شــاهد  ۸۱تا  ۸۵از ســروصدای تعمیــرگاه ها که
خودروهــا را در پیــاده رو پــارک مــی کننــد ،اذیت
می شوند.
از گــزارش جالب تان دربــاره کوه خــواری در
کنگ لذت بردم .واقعا عالی بــود .ای کاش درباره
ارتفاعات روبه روی پارک خورشید هم گزارش تهیه
می کردید که تپه ها و کوه ها را می تراشند و در حال
ساخت و ساز هستند.
از دود ماشــین هــای شــهر خســته شــدیم.
چراکســی پیگیری و رســیدگی نمی کنــد؟ برخی
ماشــین های ســنگین و اتوبوس ها باعث آلودگی
می شوند.
تعداد موش های شهری وفاضالبی زیاد شده و
خطرناک اســت .لطفا مســئوالن بــرای جلوگیری
وافزایش این موجودات خطرناک هرچه ســریع تر
اقدامــات الزم رابــه کاربگیرنــد .خودم شــاهد این
موجــودات در خیابــان هایــی همچون فلکــه آب و
بولوار فرودگاه،سیدی و صبا بوده ام.
ازمسئوالنمحترموزحمتکشنیرویانتظامی
خواهشــمندیم با برخی افراد که در پارک حاشــیه
کال حدفاصل بولوارامامت و بزرگراه آزادی باعث
سلب امنیت و بی حرمتی به دانش آموزان دختر به
مدرسه می شوند ،برخورد قاطع شود.
از مســئوالن تقاضای رســیدگی به مشــکالت
شــهرمان راداریــم .چند ســاله که مشــکل بیکاری
درشهرمان حل نشده وهیچ صنعت قابل رشدی را
در درگز شــاهد نیســتیم .کارگرهای ســرگذرهمه
بیکارنــد و اکثرمــردم بــه دلیــل نبــودن کارازایــن
شهرستان مهاجرت کرده اند.مشکل بیکاری بیداد
می کند.
ورودی بزرگــراه مشــهد -باغچــه و در ابتدای
بزرگراه ،تعداد زیادی متکدی حضور دارند که این
موضوع ،اصال زیبنده کالنشــهر مشــهد بــه عنوان
پایتخت معنوی ایران نیســت .عالوه بر این ،ممکن
است که باعث بروز تصادف و از بین رفتن جان آن ها
نیز بشــود .آیا متولی برای رسیدگی به این موضوع
وجود ندارد؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار

لطفاکمیانسانباشیم

قانون شکنی راننده دولتی !

وقتی یک نهاد دولتــی بدون توجه به قانون و مقــررات ،خودروی اداری
را در پیاده رو پارک می کند دیگر نمی توان از مردم انتظار داشــت به این
قانونتوجهداشتهباشند.بهنظرمنپلیسراهنماییورانندگیبایدبرای
نهادهای دولتی قوانین سختگیرانه تری را وضع کند تا شاهد این قبیل
تخلف ها نباشیم و این کار برخی افراد ،باعث بدبینی مردم به پلیس وهمه
نهادهای دولتی نشود .این تصویر متعلق به پارک خودروی دولتی مقابل
اداره دارایی نیشابور است که در پیاده رو پاک کرده است.

اخبار
اقتصادی

مدیرکل راه آهن خراسان:

 35واگن خارجی برای صادرات کاال به آسیای مرکزی تامین شد
مدیــرکل راه آهــن خراســان گفــت :بــا هــدف
تامیــن نــاوگان حمــل و نقــل ریلــی بــه منظــور
صــادرات کاالی تجــار خراســان رضــوی35 ،
واگــن مســقف از کشــورهای آســیای مرکــزی
بــرای رفــع نیــاز در ایــن بخــش تامیــن شــد.
محمدهــادی ضیایی مهــر دیروز در گفــت و گو با
ایرنا افزود :این واگن های مســقف در پی رایزنی
بــا راه آهن های کشــورهای منطقه تامیــن و وارد
خراسان رضوی شده اند و این رایزنی ها تا تامین
ناوگان مــورد نیاز بــرای صادرکنندگان اســتان
ادامه خواهد داشــت .عضو هیئت مدیره اتحادیه
صادرکنندگان خراسان رضوی نیز به ایرنا گفت:
هم اکنــون بــه  200واگن قطــار برای صــادرات
بار رســوب کــرده صادرکننــدگان خراســانی در
انبارها نیاز اســت .کاظم شــیردل افزود :با توجه
به ایــن که نــاوگان ریلی ایــران بر خــاف ناوگان
ریلی کشــورهای آســیای مرکزی مجــوز ورود به
شبکه ریلی کشورهای سی.آی.اس(کشورهای

مشترک المنافع به جا مانده از شوروی سابق) را
ندارد لذا اولویت اصلی بایــد دریافت مجوز ورود
قطارهای ایرانی به شبکه ریلی آن کشورها باشد.
وی ادامــه داد :نتیجــه بخشــی ایــن رایزنــی ها،
نیازمنــد اقدامــات راه آهــن جمهوری اســامی
و وزارت راه و شهرســازی در ســطوح بــاال و بیــن
المللــی اســت .این فعــال اقتصــادی همچنین
گفت :واگن هایــی که عمدتا به منظــور صادرات
کاال وارد خراســان رضــوی مــی شــوند ،تاریــخ
مصــرف گذشــته انــد و تنها مــی توانند با کســب
موافقت دوجانبه برای صادرات کاال به کشورهای
ترکمنســتان و ازبکســتان اســتفاده شــوند.
نایب رئیــس اتاق مشــترک ایران و تاجیکســتان
افــزود :بــه دلیل مطابقــت نداشــتن اســتاندارد
این واگن ها با اســتاندارد راه آهــن های ممالک
حوزه ســی.آی.اس ،صادرات کاال به این شــکل
به کشــورهایی مثل تاجیکســتان ،قرقیزستان و
قزاقستان ممکن نیست.

طرحپایشمصرفگازدراداراتآغازشد
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضــوی گفت:
طرح پایش ادارات دولتی در این اســتان به منظور
مصرفبهینهوایمنگاز،آغازشد.بهگزارشروابط
عمومیاینشرکت،سیدحمیدفانیافزود:مطابق
بخشــنامه معاون اول رئیس جمهور همه سازمان
ها ،موسســات و شــرکت های دولتــی ،نهادهای
انقالب اسالمی ،نیروهای مســلح و استانداری تا
پایان ســال موظف به رعایت کامــل مصرف بهینه
و ایمن گاز طبیعی هســتند .وی ادامــه داد :برای
اجرایاینبخشنامه،رعایتدمای 18تا 21درجه
سانتیگراددرفضاهایداخلیوبستهودمای18
درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی
سرپوشــیده ،روشن کردن وســایل گرمایشی یک

ساعت پیش از آغاز وقت اداری و خاموش کردن آن
ها یک ســاعت پیش از پایان وقت اداری ،خاموش
کــردن وســایل گرمایشــی در روزهــای تعطیــل و
اســتفاده از دســتگاه های گازســوز اســتاندارد با
برچسبانرژیباالدراولویتقراردارد .مدیرعامل
شــرکت گاز خراســان رضوی گفت :انجام معاینه
فنی کلیه موتورخان ه ها توســط شرکت های تایید
صالحیت شــده (بر اســاس ماده 17قانون هوای
پاک) ،سرویس و تعمیر دور ه ای تجهیزات گازسوز
از طریق متخصصــان مجاز و نصب ســامانه پایش
هوشمندموتورخانهبهمنظورافزایشضریبایمنی
و بازدهی وســایل گازســوز نیز از وظایفی است که
بایدتوسطاداراتباجدیتپیگیریودنبالشود.

ما همه روزه به طبیعت ســری می زنیم و متاســفانه برخی بد رفتاری ها
را از سمت انسان ها با طبیعت شــاهد هستیم .کشتار حیوانات به روش
های مختلف این روزها در ابعاد گسترده به چشم می خورد ،نمی دانم تا
کجا می خواهیم به رفتار بی رحمانه مان با حیوانات ادامه دهیم ؟ چند
روز قبل با جسد بی جان این شغال در منطقه زشک برخورد کردیم که با
چند تیر کشته شده بود .به افرادی که این رفتار را می کنند می گویم که
«لطفا کمی انسان باشید».

گالیه شهروندان درود
از پلمب نشدن یک مرکزنگهداری دام
شهرداری:پسازابالغرأیدادگاهبهشهرداری،محلمدنظرپلمبمیشود
گزارش خبری
رضا رهگذر

«در خیابان کمربنــدی شهرســتان درود و در محدوده
شــهری ،مکانی وجود دارد که به محل نگهــداری دام و
طیور تبدیل شــده و باعث مزاحمت های زیــادی برای
ما شده است .پس از یک ســال پیگیری ،باالخره حکم
قضاییمبنیبرپلمباینمکانصادرشدوطیاینمدت
همبارهابهصاحبانآناعالمشدهبودکهبایداینمکان
را تخلیه کنند و دام های خود را به مکان دیگری ببرند.
در روز اجرای حکم پلمب ،متأسفانه تعدادی از اعضای
شورای شهر و برخی مسئوالن ،به جای آن که به اجرای
حکم قانونــی کمک کنند ،به بهانه ایــن که پلمب محل
باعث مختل شدن کسب و کار این افراد می شود ،مانع
ازاجرایحکمشدهاند.آیاایندرستاستکهمتولیان
رســیدگی به امور مردم ،این گونــه در اجرای یک حکم
قانونی وارد شــوند؟»نگهداری دام و طیور در محدوده

هایمحلسکونتشهرهاوروستاها،ازجملهمشکالتی
است که باعث گالیه های مردم شده است .با وجود آن
که بر مبنای قانون ،شــهرداری ها موظف هستند که از
نگهداری دام و طیور در محدوده های شهری ممانعت
کنند،اماگاهمشکالتیدراینزمینهبهوجودمیآید.از
جملهمشکلیکهبرخیمردمدرودباآنمواجهشدهاند
و مدعی هستند با وجود صدور رای قضایی برای پلمب
چنین مکانی ،برخی مسئوالن شــهری مانع از اجرای
آن شده اند.برای پیگیری این موضوع ،با شهردار درود
گفتوگومیکنیم«.رامینزمانی»میگوید:پیروابالغ
دستور قضایی به شــهرداری مبنی بر پلمب این مکان،
بالفاصلــه این محــل پلمب می شــود .وی مــی افزاید:
شــورای شــهر ،یک نهاد نظارتی اســت و نهــاد تصمیم
گیرندهبرایمانیستکهبخواهدجلویاجرایحکمرا
بگیرد.ویخاطرنشانمیکند:ظاهرارأیبهکالنتری
ابالغشدهوکالنتریهمیکباربهمحلمراجعهکردهو
کسیدرمحلحضورنداشتهاست.اماپسازارائهحکم
قضایی،اینحکمطی 48ساعتاجرامیشود.

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مسئوالن و مدیران روابط عمومی سازمان ها می توانند پاســخ های خود به پیامک های مردم را از طریق پست
الکترونیکیkho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامکهای
مردمی ،روزانه در همین ستون منتشر خواهد شد و به استحضار مردم خواهد رسید.

سازماناتوبوسرانیمشهد
در پاسخ به پیام شــهروند محترم مورخ  97.9.18با
موضوع «لطفا تعداد اتوبوس های خــط  21و  37.1را زیاد
کنید .در این مسیر مشکالت زیادی داریم»

به استحضار می رســاند :با توجه به این که اختصاص
اتوبــوس به هر خط بر اســاس میــزان مســافر جابه جا
شــده در آن خط برنامــه ریزی می شــود ،در بررســی
ســامانه نظارت تصویــری ( )AVLخط مد نظــر از آمار
نــاوگان مناســبی برخــوردار اســت .هم اینــک ،خط
 21بــا  10دســتگاه اتوبــوس و میانگیــن ســرفاصله
 10دقیقــه و خــط  37.1بــا  25دســتگاه اتوبــوس
و میانگیــن ســرفاصله  7دقیقــه در حــال ســرویس
دهی بــه شــهروندان محترم هســتند .بــه دلیل وجود
نداشــتن مســیر ویژه برای اتوبوس ها و ترافیک طول
مســیر ،گاهــی ســرفاصله خط افزایــش می یابــد .اما
برای دقــت در رعایت ســرفاصله هــا ،هماهنگی الزم
بــا مســئوالن خطوط یاد شــده صــورت گرفته اســت.

از شــهروندان محتــرم تقاضــا مــی شــود در صــورت
افزایــش ســرفاصله در مســیر خــط ،مراتب را بــا ذکر
مشــخصات دقیق (تاریخ ،بازه زمانی و ایستگاه محل
انتظــار) بــه شــماره تلفــن  32235اداره بازرســی
ســازمان اعــام کننــد تــا امــکان رســیدگی دقیق تر
فراهم باشد.
در پاســخ به پیام شــهروند محترم مــورخ  97.9.1با
موضوع «لطفا فکری به حال اتوبوس خط  17.1قاسم آباد
کنید .اگر اتوبوس ندارید ،خــط را تعطیل کنید .خدمات
دهی خوبی در این مسیر ندارد».

به اســتحضار می رســاند ،خط  17.1با هشــت دستگاه
اتوبوس و میانگین سرفاصله 12دقیقه در حال سرویس
دهی به شهروندان محترم است .با توجه به اعالم نشدن
مشکل ،بررسی الزم در خصوص سرفاصله خط از سامانه
نظارت تصویری ( )AVLانجام شد و هیچ گونه تاخیری در
سرویس دهی خط فوق مشاهده نشد.

سوژه خود را برایصفحه
ارسـالکـنــیـد
پیگیریحرف مردم

0939-3333027

@k h o r a s a n e r a z a v i

