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شماره 3102

رزم حسینی؛ وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و توزیع گوشت مرغ در کشور

اخبار

بانك

به دنبال شکستن انحصار خودرو هستیم

همتی :از هر مسیری رفتیم به مانع برخوردیم

برای خرید واکسن کرونا مشکل داریم

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی
توضیحاتی را درباره واکسن کرونا و تالش
های این بانک برای انتقال پول در این زمینه
را ارائه کرد.عبدالناصر همتی در صفحه شخصی
اینستاگرام خود نوشت :برخی نادانسته یا
مغرضانه ،سعی در تطهیر اقدامات غیرانسانی
آمریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای
دروغین امریکا بر عدم محدودیت برمعامالت
دارو تاکید میکنند ،برای ثبت درحافظه تاریخی
می گویم:
اعالم خبر مربوط به توزیع واکسن کرونا
توسط برخی کشورهای همسایه بین مردمشان
تلخ ترین پاسخ به این عده است.
از آنجا که خرید واکسن کرونا ()covax
بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی
انجام گیرد ،تاکنون هر طریقی برای پرداخت و
انتقال ارز مورد نیاز ،به خاطر تحریم غیرانسانی
دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک ،با
مانع مواجه شده است.کره جنوبی ،بابت انتقال
پول از مسیر  U-turnدالر برای خرید های
بشردوستانه ،نتوانست تضمینی برای عدم
مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت
آمریکا درهنگام انتقال بدهد .صندوق بینالمللی
پول با فشار و تهدید آمریکا و علیرغم اذعان به
حق ایران و عدم وجود هیچ گونه مانع اقتصادی
یا حقوقی ،حتی جرأت مطرح کردن وام بشر
دوستانه ایران در هیئت مدیره صندوق را
پیدانکرد.
البته ،انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت
پیگیری است که انشااهلل با همکاری و اقدام به
موقع دستگاههای ذیربط به نتیجه خواهد رسید.
خریدواکسن از دیگر کشورها نیز در دستور
کار همکاران وزارت بهداشت قراردارد.اخبارواصله
درخصوص تولیدداخلی واکسن کرونا نیز امیدوار
کننده است.

وزیر صمت گفت :وزارت جهاد کشاورزی
مسئول تولید و توزیع گوشت مرغ در سراسر کشور
است ضمن اینکه خرید مرغ باید توسط شرکت
پشتیبانی امور دام انجام گیرد.
علیرضا رزم حسینی افزود :با تفکیک وظایفی که
انجام شد ،مسئول تامین نهادههای دامی وزارت صمت
بوده است که خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی
تاکنون بیش از نیازهای وزارت جهادکشاورزی نهادهها
را تحویل این وزارتخانه داده ایم.
وی اضافه کرد :وزارت صمت ،نهادههای دام
و طیور مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را حتی
بیشتر از نیاز این وزارتخانه به موقع تأمین کرده است
وزارت جهاد کشاورزی هم نهادهها را در گمرک پس
از ترخیص ،تحویل میگیرد و در بازارگاه در اختیار
دامداران و مرغداران قرار میدهد .وزیر صنعت ،معدن
و تجارت همچنین گفت :به دنبال شکستن انحصار در
حوزه خودرو هستیم و این کار را انجام خواهیم داد.رزم
حسینی افزود :نه تنها در حوزه واردات بلکه در حوزه
تولید داخلی نیز باید شرکتهای بخش خصوصی را
تقویت کنیم تا رقیب خودروسازان شوند.
وی رقابت سالم را باعث افزایش کیفیت و
همچنین کاهش قیمت خودرو دانست و اضافه کرد:
این مهم ،افزایش اشتغال و فعالتر شدن قطعه سازان
را نیز به دنبال خواهد داشت.

وزیر صمت با اشاره به افزایش تولید خودرو در
چند ماهه گذشته ،گفت :پیش بینی میکنیم که این
افزایش تا پایان سال به  ۵۰درصد برسد.
رزم حسینی با بیان اینکه تعهدات خودرویی
مردم در حال پاسخ دهی است ،افزود :دنبال افزایش
تولید هستیم و در خصوص واردات خودرو چند مولفه
باید همراه باشند که در کارگروههای کارشناسی در
حال بررسی آنها هستیم تا خالء بازار برطرف شود.

وی درباره ابالغ شیوه نامه جدید فوالد با
بیان اینکه بورس کاال و خدمات برای عرضه همه
محصوالت تولیدی است گفت :در فرآیند قیمت
گذاری در بورس دخالت نداریم بلکه نظارت میکنیم
ضمن اینکه میخواهیم جلوی رانت را بگیریم.
وزیر صمت با بیان اینکه بنا داریم مدیریت بازار
را انجام دهیم افزود :یکی از راههای مدیریت بازار این
است که تولیدکنندگان موظف به عرضه محصوالت

خود در بورس شده اند و هر خریدار میتواند حداقل
 ۲۰تن کاال بخرد البته در شرایط کنونی به علت مازاد
تولید ،قیمتها نزولی است.
رزم حسینی گفت :در فاصله تولید تا بازار ،عدهای
از فرصت سوء استفاده کردند و قیمتها را باال بردند
از این رو ما به دنبال معقول و متعادل کردن قیمتها
و تقویت تولید داخل هستیم ضمن اینکه در سایر
زنجیرههای مرتبط با محصوالت فوالدی از جمله
خودروسازیها و لوازم خانگی باید این تعادل در قیمت
را شاهد باشیم البته قیمت در زنجیرههای مرتبط
باید بر اساس قیمتهای معقول توسط تشکلها و
مسئوالن تعیین قیمت شود.
وی افزود :عرضه محصوالت نهایی در بورس
شروع شده است و در گام نخست با ابزارهایی که داریم
شرکتها را به عرضه در بورس موظف میکنیم .در
این باره هفته گذشته عرضه خوبی صورت گرفته که
تداوم دارد .وزیر صمت با بیان اینکه باید اجازه دهیم
تا محصول با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده
قرار گیرد گفت :چرا در چند ماه گذشته فوالدسازان
کشور ما محصول را در بازار داخل ،باالتر از قیمتهای
جهانی به فروش رسانده اند این در حالی است که
مواد اولیه ،انرژی و نیروی کار را در داخل با قیمت
مناسب استفاده کرده اند بنابر این محصول باید با
قیمت مناسب در اختیار مصرفکننده قرار میگرفت.

در برخی استان ها اتفاق افتاده است؛

نان هم در کانال فروش اقساطی محصوالت

گرانی نان و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه شهروندان را مجبور
به خرید اقساطی نان کرده است.
یک منبع آگاه در شهرستان دشت آزادگان در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان از اهواز ،گفت :افزایش قیمت نان و کاهش قدرت
خرید مردم به دلیل شرایط اقتصادی ،سبب شده تا تعدادی از نانوایان
اقدام به فروش اقساطی این محصول و غذای اصلی مردم کنند.
او افزود :نان جزو موادغذایی اصلی و پرمصرف مردم خوزستان
محسوب میشود و مصرف آن نسبت به سایر استانهای کشور بیشتر
است.
این شهروند ساکن شهرستان دشت آزادگان اظهار داشت :برخی
شهروندان به دالیل مختلف از جمله کسادی کسب و کارها ،منبع
درآمدی نامناسب ،آسیب از کرونا و  ...قادر به خرید نان به صورت
نقدی نیستند و مجبورند آن را به صورت اقساط خریداری کنند ،به
همین منظور نانوایان هم در این زمینه همکاری و مایجتاج و محصول
مهم موردنیاز آنها را تامین میکنند.
او بیان کرد :البته سپاه پاسداران خدمات بسیاری در قالب
کمکهای مومنانه ،توزیع بستههای معیشتی و فرهنگی به شهروندان
نیازمند ،اقشار کم درآمد ،خانوادههای آسیب دیده از کرونا و هر
شهروندی که برای تامین کاالهای اساسی با مشکل مواجه است،
ارائه میدهد.

وزیر راه خواستار ساماندهی فرودگاه
مهرآباد شد

وزیر راه و شهرسازی در مراسم کلنگ
زنی احداث مجموعه جدید سازمان هواپیمایی
کشوری با اشاره به ساماندهی ،بهسازی و ارتقای
عملکرد فرودگاه مهرآباد ،بر ادامه تحوالت و
ساماندهی این فرودگاه تاکید کرد.
محمد اسالمی در مراسم کلنگ زنی احداث
مجموعه جدید سازمان هواپیمایی کشوری با
بیان اینکه ساماندهی ،بهسازی و ارتقای عملکرد
فرودگاه مهرآباد از مهمترین برنامههای در
دستور کار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران است بر ادامه تحوالت و ساماندهی
فرودگاه تاکید کرد .وی در این مراسم که ۱۶
آذر با حضور تورج دهقان زنگنه ،معاون وزیر
و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و سیاوش
امیرمکری ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برگزار
شد ،در سخنانی با تاکید بر اینکه ساماندهی،
بهسازی و ارتقای عملکرد فرودگاه مهرآباد از
مهمترین برنامههای در دستور کار شرکت است،
عنوان کرد :امیدواریم برنامهای مدون در این
راستا با هدایت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
شرکت تدوین شود.اسالمی با تاکید بر ضرورت
ادامه تحوالت و ساماندهی فرودگاه مهرآباد
گفت :سازمان هواپیمایی کشوری بخش مهم
هوانوردی بینالمللی را در بردارد و باید دارای
ساختمانی در شأن باشد .امیدواریم در ساخت
مجموعه جدید سازمان شاهد طراحی فاخر،
اجرایی زیبا و ساختمانی باکیفیت باشیم.

فروش قسطی نان در برخی استان ها

همچنین سایت نیوز نوشت :با خط نه چندان خوشی نوشته
است« :حساب نان وایی»! آخرین صفحه دفتر حساب را با خودکار
آبی به دو نیم کرده و ردیفهای طوالنی اسم است که پشت هم قطار
شدهاند .سمیرا.ب -احمد.ک -سالم.ر -رامین.ج -نازخاتون.پ و …
عددهای روبروی اسامی باورنکردنی هستند.
یکی  15هزار تومان بدهکار است و دیگری فقط  3هزار تومان.
بدهی یکی به  70هزار تومان میرسد و نانوا را شاکی کرده است.
نانوایی که خودش یکی از اهالی قصرقند است .قصرقند سیستان
و بلوچستان که حاال اهالیاش نان را نسیه میخرند و نانوای فقیر
میگوید که دستان خودش هم تنگ است و آنقدرها نمیتواند
نسیهفروشی کند.
این اما ماجرای یک نانوایی نیست .نانواهایی در زابل سیستان
و بلوچستان یا حتی رودان هرمزگان و دشتی بوشهر وجود دارند که
نان را قسطی میفروشند .بعضیهایشان کارت ملی مشتریها را گرو
گرفتهاند و بعضی هم به حساب آشنایی و همسایگی کار میکنند و

فقط به نوشتن اسم و بدهی اکتفا کردهاند.

نه کشاورزی ،نه ماهیگیری و نه حتی کارگری در بنادر

سیستان و بلوچستان سالهاست که زمینگیر خشکسالی شده
و رد نمک تفتیده بر جای جای خاکش دیده میشود .خاک شور
و نبود آب ،زمینهای کشاورزی را سوزانده و باغهای موز و خرما را
خشکانده است.
ماهیگیران کوچک اجازه دارند فقط در سواحل تور بیندازند
اما کشتیهای تجاری بزرگ ذخایر دریا را آنقدر شخم زدهاند که
دیگر سهمی به تور ماهیگیران خرده پا نمیافتد .دلخوشی سیستان
و بلوچستانیها به همین بندر چابهار و اسکلههای کالنتری و بهشتی
است که این روزهای تحریم و کرونا سوت و کورشان کرده و ماه به
ماه است که کشتی در آن لنگر نمیاندازد تا کارگران فقیر بارهایش را
به دوش بگیرند و جابهجا کنند و نانی درآورند.
بودجه صدا و سیما  2.6برابر بودجه توسعه سواحل مکران

اقتصاد به گل نشسته حاال بزرگترین مجتمعهای صنعتی منطقه
را هم مجبور به تعدیل نیرو کرده است .خالد شفیعی که در مجتمع
پتروشیمی توسعه نگین مکران باغبان بوده ،جز همین اخراجیهاست.

بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک
ملی ایران در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی
خود و رفع نیازهای خرد مشتریان ،در هشت ماه
ابتدای امسال بیش از  218هزار فقره تسهیالت
قرض الحسنه و جعاله پرداخت کرده است.
به گزارش امتیاز ،این بانک خدماتی از قبیل
پرداخت وام قرض الحسنه ،پرداخت تسهیالت
جعاله احتیاجات ضروری ،نگهداری و حفاظت از
طال و جواهرات مشتریان به ویژه تولیدکنندگان
طال ،تخصیص صندوق امانت به مشتریان،
افتتاح انواع حساب های بانکی ،خدمات بانکداری
الکترونیک ،حراج سکه با دستور بانک مرکزی به
منظور تنظیم بازار و  ...را ارایه می کند.تسهیالت
قرض الحسنه بانک کارگشایی در ازای ترهین 50
گرم طال در قالب یک فقره سند  20میلیون ریالی
در هر قرارداد و تسهیالت جعاله در ازای ترهین100
گرم طال تا سقف  100میلیون ریال است.بانک
کارگشایی در هشت ماه نخست امسال بالغ بر
 170هزار و  929فقره تسهیالت قرض الحسنه به
ارزش دو هزار و  425میلیارد ریال جهت نیازهای
ضروری متقاضیان اعطا کرده است.همچنین تعداد
 47هزار و  728فقره تسهیالت جعاله به ارزش
چهار هزار و  65میلیارد ریال پرداخت شده است.
مدت زمان بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه و
جعاله کارگشایی در یک قسط و حداکثر تا یک
سال خواهد بود.بانک کارگشایی دارای  13شعبه
است و شعبه مرکزی آن در میدان محمدیه تهران
قرار دارد.

رتبه اول بانک صنعت و معدن در تامین
مالی واحدهای صنعتی و معدنی در شبکه
بانکی کشور در  20ماهه گذشته

اینجا منبع درآمد خانواده ها یارانه است

رحیم پرموته ،نانوای سیستان و بلوچستانی به تجارتنیوز
میگوید که اینجا خانوادههای زیادی هستند که تنها منبع درآمدشان
یارانه است .خانوادههای  9-8نفره که مجموع یارانه  45هزار و 500
تومانی و یارانه بنزینشان به یک میلیون تومان نمیرسد.
آنها هر ماه منتظر واریز یارانههایی هستند که با آن بدهی
نانشان را میدهند .البته گهگدار ،خیریهای پیدا میشود که سراغ
نانواییها میآید و بدهی بدهکاران نانواییها را صاف میکند اما
پرموته معتقد است که این کارها چه فایدهای دارد؟
او میگوید :چرا برای مردم شغل ایجاد نمیکنند که چشمشان به
دو قران یارانه نباشد و غرور نوجوانها زیر دستان ترحم شهرنشینهای
شیک خرد نشود؟ شهرنشینهایی که با خودروهای شاسی بلند آفرود
میآیند و برای یک جفت کفش یا یک دست لباس ،دهها عکس و
سلفی تبلیغاتی با بچههای منطقه میگیرند و در «اینترنت» منتشر
میکنند.
نانوای دیگری که بیشتر دندانهای جلوی فکش ریخته و تک و
توک دندان سالمی در دهانش دیده میشود ،میگوید ما اینجا بندر
چابهار و ساحل مکران را داریم که گنج است ولی کسی جدیاش
نمیگیرد« .حق ما این نیست!»

تامین نیازهای خرد با تسهیالت
بانک کارگشایی

شفیعی به تجارتنیوز می گوید که زندگیاش سخت و
طاقتفرسا میگذرد و کاش میشد راهی پیدا کرد که مدیرعامل
پتروشیمی را راضی کند به کار برگردد.
شفیعی که برای برگشت به کار حتی دست به دامن خبرنگار
محلی منطقه شده تا برایش پا درمیانی کند ،توضیح میدهد که
کار پیدا کردن در این منطقه از هفتخوان رستم سختتر است.
چون اینجا حتی جاده درست و حسابی ندارد و کامیونهایی که بار
کارخانهها را ببرند.
به گفته او سواحل مکران فقط در اخبار رنگ و لعاب دارد و
در واقعیت چیزی جز فقر و محرومیت نیست .البته چندان بیراه
نمیگوید و شاید باور نکنید که در الیحه بودجه سال  1400که همین
چند روز پیش دولت به مجلس برده ،اعتبار صدا و سیما را  2.6برابر
اعتبار توسعه سواحل مکران در نظر گرفتهاند!
کابینه حسن روحانی برای توسعه سواحل مکران فقط 1000
میلیارد تومان اختصاص داده اما بودجه صدا و سیما را  2619میلیارد
تومان پیشنهاد کرده است .گذشته از مدیریت ناکارآمد اقتصاد ،از نگاه
خیلی از کارشناسان ،تحریم و انزوای اقتصاد ایران آسیب فراوانی به
معیشت مردم زده است.
جواد صالحی اصفهانی ،اقتصاددان تخریب اقتصاد در  10سال
اخیر را بیسابقه توصیف کرده و پیش از این به تجارتنیوز گفته
بود که مصرف سرانه در ایران در این دوره  10ساله حدود 17.5
درصد افت کرده و در این میان وضعیت روستاها بسیار بدتر است .در
روستاها مصرف سرانه حدود  30درصد کمتر شده و از هر پنج نفر
یکی فقیر است.

بانک صنعت و معدن از محل تبصره 18
قانون بودجه سال جاری با پرداخت  ۳۹هزار و
 ۱۹۸میلیارد ریال رتبه اول را در تامین مالی
واحدهای صنعتی و معدنی در بین سایر بانک
های کشور در  20ماهه گذشته داشته است.
منابع تخصیصی از محل تبصره  ۱۸در
سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
فعاالن اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی
ماشینآالت و طرحهای که بیش از  ۶۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارند ،پرداخت میشود.این میزان
تسهیالت از ابتدای شروع طرح (آغاز سال  )۹۸تا
پایان آبانماه  ۹۹به واحدهای صنعتی و معدنی
پرداخت شد .بررسیها حاکی است در سال  ۹۸در
مجموع  ۷۳۶فقره تسهیالت از این محل به ارزش
 ۴۰هزار و  ۹۱۲میلیارد ریال و از ابتدای امسال
تا پایان آبانماه  ۵۱۴فقره تسهیالت به ارزش
 ۳۰هزار و  ۳۷۶میلیارد ریال به واحدها پرداخت
شد ۲۵.درصد تسهیالت یاد شده در مجموع ۲۰
ماه گذشته صرف تامین سرمایه ثابت و  ۷۵درصد
آن به تامین سرمایه در گردش واحدها اختصاص
یافت .استان اصفهان با هشت هزار و  ۲۱۶میلیارد
ریال ،تهران با پنج هزار و  ۵۷۸میلیارد ریال و
البرز با چهار هزار و  ۷۲۰میلیارد ریال ،به ترتیب
سه استان برتر در پرداخت این تسهیالت محسوب
میشوند و پس از آن استانهای آذربایجانشرقی،
یزد و فارس در رتبههای بعدی قرار دارند.همچنین
 ۶استان برتر در جذب این منابع به ترتیب ایالم
با  ۱۷۹درصد ،اردبیل با  ۱۴۵درصد ،قم با ۱۲۳
درصد ،مازندران با  ۱۱۲درصد ،سمنان با ۱۱۱
درصد و خراسانجنوبی با  ۱۰۷درصد بودند .بانک
صنعت و معدن با پرداخت  ۳۹هزار و  ۱۹۸میلیارد
ریالباالترین عملکرد را در پرداخت این تسهیالت
به واحدها داشت و پس از آن بانکهای آینده،
توسعه تعاون ،تجارت و ملی قرار دارند.

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستعالت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

نوبت دوم

ایــن اداره کل در نظــر دارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود را از طــرق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده ،بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارات الکترونیکــی دولــت  setadiran.irبــه صــورت الکترونیکــی بــه شــرح :جــدول
زیــر بــه فــروش برســاند .ضمنــا رعایــت مــوارد ذیــل الزامــی اســت:
-1مراحــل برگــزاری صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده ( در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه) پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده (ودیعــه) ،ارســال
پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
-2کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
-3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و رهبردی سامانه02141934 :
ردیف
1
2
3
5

5

6

9
1
1

11

11

شماره

شماره

مشارکتی شهرک سعدی

2

دوم

(جنوبی)11

مشارکتی شهرک سعدی

2

دوم

(شمالی)12

161

مشارکتی شهرک سعدی

2

دوم

(جنوبی)13

161

121.111.111

مشارکتی شهرک سعدی

2

سوم

(جنوبی)23

161

125.111.111

21.111.111.111

گلها

 11661فرعی از 1
اصلی

231.1

11.111.111

21.161.111.111

1.153.155.111

واقع در ویالشهر خیابان

 11691فرعی از 1

252.9

121.111.111

21.111.111.111

1.555.111.111

295.51

311.111.111

12.651.111.111

5.132.511.111

A1

122

151.111.111

11.215.111.111

115.911.111

A2

31.96

21.111.111

6.551.611.111

322.111.111

شرح پالک
پروژه  55واحدی
سنندج

پروژه  55واحدی
سنندج

پروژه  55واحدی
سنندج

پروژه  55واحدی
سنندج

بلوک

طبقه

زمین تجاری -مسکونی

واقع در ویالشهر خیابان

زمین تجاری -مسکونی
گلها

واحد تجاری واقع در

مجتمع سپهر آبیدر جنب
فروشگاه کوروش

واحد تجاری(

 (A1واقع

در مسکن مهر بهاران

شماره واحد

پالک ثبتی

پالک ثبتی
اصلی

پالک ثبتی 3155
فرعی از  2اصلی

سنندج

واحد تجاری(

 (A2واقع

در مسکن مهر بهاران
سنندج

یک واحد تجاری مسکن
مهر  515واحدی

دیواندره( واحد اول)
یک واحد تجاری مسکن

پالک ثبتی 12161

دیواندره( واحد سوم)

اصلی دیواندره

شناسه آگهی1057050 :

(متر مربع)

متر(ریال)

واحد(ریال)

در مزایده

161

121.111.111

21.161.111.111

1.111.111.111

121.111.111

21.161.111.111

1.111.111.111

21.161.111.111

1.111.111.111
1.151.111.111

پالک ثبتی

 12161فرعی از

 2219از  51اصلی

مهر  515واحدی

مساحت

قیمت هر

قیمت

 %5سپرده شرکت

13.95

91.111.111

6.531.921.111

326.516.111

دیواندره

فرعی از  2219از 51

52.21

11.111.111

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

3.921.651.111

116.132.111

