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پيامك300099004806 :
 زهرا خواجویینژاد
« 35نفرمبتال به کرونا 22 ،نفربهبود یافته
و  2نفرفوتی» این تمام آمار کرونا درسیرجان
است .آماری که بسیاری آن را باور ندارند و
معتقدند آمارمبتالیان و فوتیها خیلی بیشتر
از اینهاست و مسئوالن بهداشتی آن را اعالم
نمیکنند .این فرضیه بیشترراجع به فوتیهای
کرونا در سیرجان است .و این فرضیه زمانی
پررنگتر شد که رییس سازمان متوفیات و
آرامستانهای سیرجان درگفتوگو با پاسارگاد
آمارفوتیها را خیلی بیشتر ازدو نفر اعالم کرد.
از آن طرف تعدادی از مردم در زمانهایی که
به آرامستان رفته بودند با مواردی مواجه شده
بودند که عدهای با لباسهای مخصوص در
ن آنها بودند .از طرفی دیگر برخی از
حال دف 
پزشکان رادیولوژیست بارها در پیجهایشان
اعالم کردند نباید جواب آزمایشات مالک قرار
گیرد و باید سیتیاسکن مالک باشد چرا که
علیرغم اینکه جواب نمونه برخی افراد منفی
اعالم شده است اما جواب سیتیاسکنشان
مثبت بوده است .درجواب همه این حرفها
دکتر محمد موقری سخنگوی ستاد کرونا
سیرجان معتقد است همهی آمار اعالم شده
صحیح و بدون اغماض است و اگر مردم با
صحنههای فوتی مشابه با فوتیهای کرونا در
آرامستان مواجه میشوند به این دلیل است
که کلیه فوتیهای مشکوک و فوتیهای ناشی
از بیماریهای حاد تنفسی ،همانند فوتیهای
کرونا دفن میشوند.
شنبهشب در درمانگاه زینب به مدت یک
توگویی
ساعت مهمان دکتر موقری بودم .گف 
که پس ازچندین بارزنگ زدن شکل گرفت .دکتر
موقری که ازرفتارهای مردم و بیتوجهیهایشان
توگو
به این بیماری گالیهمند است درمیانه گف 
پس ازشنیدن برخی سؤاالت عصبانی میشود و
میگوید خواهش میکنم مصاحبه من را نزنید.
چرا که هرچه به مردم بگویید تاثیری ندارد و
باز هم دوست دارند حرفهای شایعه را گوش
کنند و همچنان بیتوجه به این بیماری خرید
میکنند ،به خیابان میروند و این حجم ازترافیک
نشاندهنده این است مردم هیچ ترسی ندارند و
من نگران این وضعیتم چرا که ممکن است به
زودی موج دوم کرونا با شدت بیشتری شروع
شود...
 در حال حاضر وضعیت کرونا در
سیرجان به چه صورت است ؟
االن تقریبا براساس موارد مثبتی که دارد

سخنگوی ستاد کرونای سیرجان:

آمار رسمی کرونا درست است

بررسی شبکههای مجازی نشانگر بیاعتمادی مردم به آمارهای رسمی است
مشخص میشود تقریبا همان روال قبل
است و به آن صورت تغییری نکرده که
افزایش آنچنانی داشته باشیم یا آمارمان صفر
شود .مثال هفته گذشته در یک روز یک نفر
داشتیم ،روزبعد سه نفرداشتیم .و امروزهم
یک مورد مثبت داشتیم .تقریبا همان روالی
که درخیلی جاها وجود دارد درسیرجان هم
وجود دارد و تفاوت چندانی نکرده است.
 نمونهها را به آزمایشگاه سیرجان
میفرستید؟
بله .به آزمایشگاه سیرجان میفرستیم .ما
روزی  7-8تا نمونه از افراد مشکوک را به
آزمایشگاه میفرستیم .کل فرآیند آزمایش
حدودا  5-4ساعت طول میکشد.
 تا االن  35مورد جمعا مثبت
داشتیم؟
بله .که از این تعداد  2نفرفوت کردند.
 بسیاری ازمردم معتقدند آماری که
رسما اعالم می شود صحیح نیستو آمار
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
گومیرکرونادرسیرجانبیشتر
شیوعومر 
احتمال را میدهد که یکی از تشخیصهای
ازاین آماری است که اعالم میکنید؟
واقعا چه دلیلی وجود دارد که اعالم نکنیم .بیماری کرونا باشد اما جواب نمونهاش منفی
بروند خودشان بپرسند .یک روز شنیدم یکی اعالم شده است .حاال به هردلیلی هم فوت کرده
میگفت  30نفر فوتی داشتیم یا میگفتند در باشد آن را به عنوان مشکوک به کرونا محسوب
یک روز  13نفر فوت کردند من برای آن فرد میکنیم .یعنی با همان شرایط بهداشتی که
نوشتم شما لطف کنید مشخصات این افراد را بیماران کرونایی را دفن میکنیم آن افراد هم باید
بدهید که بنده خدا عذرخواهی کرد و گفت من دفن شوند.
 تعدادی از مردم هم که به آرامستان
همینجور یک چیزی شنیدم و نوشتم .اگرکسی
در اثر کرونا فوت کرده باشد دریک شهر کوچکی رفته بودند و با صحنههای دفن به شکل دفن
مثل سیرجان همه خبردارنمیشوند؟ درفامیل و فوتیهای کرونایی مواجه شده بودندو به این
دوستان و افراد نزدیک هرکسی چقدرفوتی وجود موضوعبیشتردامنزدند؟
ببیند ما بیماران حاد تنفسی مشکوک را هم
دارد؟ مگرمیشود این همه فوتی داشته باشیم
به شیوه فوتیهای کرونایی دفن میکنیم .این
و کسی نفهمد؟
 آیا فوتیهای ناشی از بیماریهای موضوع را بارها درمصاحبهها گفتم تمام بیمارانی
تنفسی جز آمار فوتیهای کرونا محسوب که توی بخش حاد تنفسی فوت میکنند چون
احتمال دارد یک درصد مشکل داشته باشند یا
میشوند؟
نه .فوتی ناشی از کرونا زمانی جز آمار قرار خطا درآزمایششان باشد طبق دستورالعمل باید
میگیرد که آزمایش فرد مثبت اعالم شود .با رعایت ضوابط بهداشتی دفن شوند .اما برخی
مشکوک به کرونا کسی است که عالیم را تا از مردم این موضوع را نمیخواهند بپذیرند و
حدودی داشته است و پزشک متخصص این میگویند اینها کروناییهستند.

فروشگاه مواد غذایی در یکی از پر

ترددترین خیابان شهر با سابقه بیش از 10

 در همین برهه چند بیمار حاد تنفسی
داشتیدو چند نفرشان فوت کردهاند؟
از اول اسفند تا االن هرکسی دربخش بیماران
حاد تنفسی بستری بوده درصورت فوت با ضوابط
بهداشتی دفن شده است.
بهنظرشماچرامردمتصورمیکنند آمار
مبتالیان و فوتیها باالترازاین آمار است؟
در کل من نمی دانم چرا بعضی ازمردم دنبال
شایعات هشتند شاید دلیلش عدم اطالعرسانی
صحیح ما مسئوالن باشد اما خدمتتان عرض
کنم ازروز اول ما صادقانه موارد مثبت و فوتیها
را به مردم و رسانهها اعالم کردیم و دلیلی هم
ندارد که آمار را نگوییم .خوشبختانه با کمک
مردم و همت رسانهها و فضای مجازی انصافا
اطالعرسانی خوبی در زمینه کرونا داشتیم و
با کمک همه دستگاههای اجرایی وضعیت
مطلوبی درشهرستان داریم اما نباید مغرورشویم
و ازخطر کرونا غافل بمانیم .واقعا ترسمان این
است که با کم شدن محدودیتها و شلوغی
خیابانها و اصناف بحران جدیدی برای شهرمان

به یک نفر نیروی فنی کار آشنا به جوشکاری و
تاسیسات و دیگ بخار جهت همکاری در واحد

سال به فروش میرسد .ملک استیجاری میباشد

تولیدی صنایع غذایی دعوت به همکاری میشود

به یک منشی خانم و یک شاگرد
ساده جهت همکاری در دفتر
خدمات فنی نیازمندیم
42345909

برگ سبز خودرو سوواری پژو  206سفید

09031287921

به یک کارگر ساده جهت کار در
محوطه شرکت خرما ( در فاصله 100
کیلومتری سیرجان) نیازمندیم
09906479442
بهتعدادیاستادکار

و کارگر قالببند و

آرماتوربند نیازمندیم
09211194950

فروش امتیاز
وام رسـالـت

09103792289
ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

خریدار ضایعات

آهن و غیره هستیم

09132476144

09133470520

خریـد و
فروش امتیاز وام
رسالت
هر سه شعبه
09135323325

ضایــعـات

و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

09122051214

به شماره موتور 172B0031018
و شماره شاسی NAAP13FE3H7253960

به نام مهدی شیروانی

به شماره ملی  3060526176مفقود گردیده است

آگهی استخدام

به تعدادی نیروی استاد تراشکار

ماهر و نیمهماهر با شرایط سنی زیر
 30سال و تعدادی نیروی ساده با

شرایط سنی زیر  25سال نیازمندیم

09139563351
09900607002

امـــــالک
توکــــــل

خریــد فــروش ،رهــن اجــاره

09135989435
میدان آزادی

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

خـریـد و
فــروش آهـنآلـات
دسته دوم و ضایعات
در محل
09133791899
09396176997

باغچه30و40
قصبیحصارکشیشده
درروستایسعادتآباد
(هماشهر)بهفروشمیرسد
09195506417

و مردم ایجاد شود.
چندنفرمبتالبه کرونادربیمارستانهای
سیرجانبستریهستند؟
االن سه نفر در بیمارستان غرضی و یک نفر در
بیمارستان امام رضا بستری هستند .به نظر من
مردم اصال نباید دنبال این باشند که چند نفربستری
هستند ،چند نفرمبتال یا فوت شدند .باید قضیه را
جدی گرفته و مسایل بهداشتی را کامال رعایت کنند
و فاصلهگذاری اجتماعی و موازین بهداشتی را بطور
کامل و دقیق مورد توجه قراردهند.
 دربین مبتالیان به کرونا ازاتباع بیگانه،
معتادانو کودکان خیابانی همداشتهایم؟
نه نداشتهایم ،اما نمونهگیری ازشان داشتهایم
که خوشبختانه مورد مثبتی نبوده است .استان
کرمان درمجموع وضعیتاش خوب بوده است
فقط امیدواریم با این بیرون آمدنها خراب نشود
و آمارمان یک دفعه باال نرود.
 یعنی شما فکرمیکنید موج دوم کرونا
دراثراین بیرون رفتنها به وجود میآید؟
بله .البته این نگرانی در کل کشوروجود دارد.

 به نظرتان با توجه به وضع موجود
چقدرطول میکشد که کرونا تمام شود؟
واقعا معلوم نیست چند هفته یا چندماه
دیگر طول بکشد .چون همه چیز بستگی به
رفتار ویروس و رفتار مردم دارد .با این حال
تا آن موقع باید کلیه مسایل بهداشتی را به
صورت جدی رعایت کنیم.
 هزینه بیماران کرونایی در سیرجان
رایگان است؟
بله .در کل کشور کامال رایگان است.
ی ازافراد نزدیک
 همچنان نمونهگیر 
به فرد مبتال به کرونا ادامه دارد؟
بله .نمونهگیری همچنان ادامه دارد و
در همین نمونهها خیلی از بیماران کرونایی
مشخص شدند و خیلیهایشان بیماریشان
خانوادگی بوده است.
نحوه ابتالبه کرونادرسیرجانبیشتر
ازچه طریق بوده است؟
دقیقا نمیتوان مشخص کرد افراد از چه
طریق افراد مبتال شدند اما بعد ازعید که آمار
باال رفت ،ناشی از همین رعایت نکردن در عید
بود .برخی بیماری را جدی نگرفته بودند و دید و
بازدید و دورهمی و مهمانی رفته بودند که چند
نفر ازمیانشان نمونهشان مثبت درآمد .یا موارد
مثبت درروزهای ابتدایی سابقه مهمان ازتهران و
قم را داشتند .یا مثال طرف کاسب بوده و احتماال
از مشتریان بیماری را گرفته بود که پس از آن
خانوادهاش هم مبتال شدند .هنوز نتوانستهاند
رفتارویروس کرونا را کامل بشناسند و همه چیز
را در موردش نمیدانند .برای همین هر روز یک
چیز جدیدی در موردش شنیده میشود .مثال
ن موارد است ،روز
یک روزمیگویند عالیمش ای 
دیگرمیگویند این عالیم را هم دارد ،یا دررابطه با
مدت زمان دوره کومونش هرروزمطلب جدیدی
ارایه میشود.
 رده سنی افراد مبتال در سیرجان چقدر
بوده است؟
همه جوره رده سنی داشتیم از مسن گرفته
تا جوان؛ میانگین حدود  50سال بوده است.
یک مورد بچه داشتیم .فرد  19ساله 22 ،ساله،

آگهــی تغییرات شــرکت صنعتــی و معدنــی امیران صانع ســمنگان
گســتر شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4816و شناســه
ملــی  14008927787بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1398/12/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
الــف :تعییــن ســمت مدیــران :آقــای دانیــال امیریمقــدم شــماره
ملــی  3060429642بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیره
 آقــای عنایتالــه امیریمقــدم شــماره ملــی  3178921370بــهســمت رییــس هیئتمدیــره  -خانــم همــا طالبیگــی شــماره ملــی
 3071562829بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــرای
مــدت باقیمانــده انتخــاب گردیدنــد.
ب :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیل (چک،
ســفته و بــرات) و قراردادهــای شــرکت و ســایر نامههــای اداری با
امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهر شــرکت معتبر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()812327
آگهــی تغییــرات شــرکت توســعه شــایان آهــک ســمنگان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4156و شناســه ملــی
 14006390857بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1398/12/10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
الــف  -تعییــن ســمت مدیــران :آقــای مجیــد مقامــی شــماره ملــی
 3070107151بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره  -آقــای محمــد
حاتمــی شــماره ملــی  3070954774بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره  -آقــای عنایتالــه امیریمقــدم شــماره ملــی
 3178921370بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره
ب :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیل (چک،
ســفته و بــرات) و قراردادهــای شــرکت و ســایر نامههــای اداری
بــا امضــای ثابــت مدیرعامــل و امضــای نایبرییــس هیئتمدیــره
یــا در غیــاب ایشــان رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()812343
آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی پــارس معــدن کوهپنــج
ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت  2976و شناســه
ملــی  10104002910بــه اســتناد صــورت جلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1398/12/28تعییــن ســمت مدیــران :آقــای عیســی
قرائــی خضــری شــماره ملــی  3070430856به ســمت مدیرعامل
ورییــس هیئتمدیــره  -خانــم زهــرا قرائــی خضــری شــماره ملــی
 3071854609بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره  -آقــای
محســن قرائــی خضــری شــماره ملــی  3071199856بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره.
ب :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل (چک،
ســفته ،بــروات) عقــود اســامی و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()817301

 24ساله 32 ،ساله داشتیم و تقریبا همه سنی
داشتیم.
 از کادر درمان در سیرجان کسی مبتال
شده است؟
نه خداروشکرهیچکس تا به امروزمبتال نشده
است .ازکسانی که عالمت داشتند نمونه گرفتیم
اما جواب خوشبختانه منفی بود.
 نگرانی دیگر در مورد معدن گلگهر
است ،به دلیل تجمع باالی افراد یکی از
کانونها خطر محسوب میشود ،شما این
نگرانی را ندارید؟
از قبل از عید دارند میگویند معدن گلگهر
تعطیل کردنش در اختیار شهرستان و استان
نیست .ما هم نگرانیهایی در این زمینه داریم اما
کاری است کهدراختیارشهرستاننیست .ازهمان
روز اول گفتند امکان بستن آن وجود ندارد .مثل
پاالیشگاهها و صنایع بزرگ ...که نمیشود آنها
را تعطیل کرد و فقط با رعایت مسایل بهداشتی
باید ازشیوع بیماری جلوگیری کرد .تا االن دو نفر
بیشتردرمعدن گلگهرمبتال نشدند .بعد آمدند
شیفتها را کم کردند ،ماشینها را خلوت کردند
و خیلی کارها انجام شد .آنجا زیرنظر است و اگر
تخلف بهداشتی رخ دهد سریع میبینند اما شما
چرا شهررا نمیبینید با آن حجم ترافیکش ،پرسنل
بهداشت در بعضی از نانواییها و صنوف با رنگ
فاصلهگذاری را مشخص کردند اما به ندرت این
فاصله گذاری را رعایت میکنند .ما انتظار داریم
که خود مردم حساسیت موضوع را مثل گذشته
مثال ایام تعطیالت عید به خوبی درک کنند و در
رابطه با مکانهایی که احتمال انتقال ویروس
بیشتراست ،دقت بیشتری داشته باشند.
مثال به من پیام دادند پیست چمران باز است
و خیلی شلوغ شده است پیگیر شدیم چراغهای
پیست را خاموش کردند از آن طرف دوباره پیام
میدهند خدا خیرتان ندهد که پیست چمران
را بستید .یا مثال طرف پیام داده هر روز حداقل
میرفتیمیکقلیونیمیکشیدیمخداخیرتانندهد
قلیونیها را بستین .واقعا هیچ خبرو گزارشی باعث
ترسشاننمیشود.حتیفکرمیکنم اینهمهخبر
باعث شده ترسشان بیشتربریزد.
در پایان الزم است از کلیه پرسنل و کادر
درمانی بیمارستانها ،مراکز بهداشتی ،خانههای
بهداشت ،پرسنل اورژانس  ،115و ...تشکر
کنم .الزم به ذکر است باالی  90درصدجمعیت
شهرستان از طریق سامانه  4030مورد غربالگری
و پایش عالیم بیماری کرونا قرار گرفتند که کار
بسیارباارزش و بزرگی است.

خانواده محترم اسکندرزاده

درگذشت ناگهانی و تاسفبار دوست عزیزم،
فرزند گرانقدرتان ورزشکار بااخالق مرحوم مهدی
اسکندرزاده را به شما و سایر بستگان تسلیت عرض
میکنم .روحش شاد و یادش گرامی
دوستش مصطفی کهنشهری
آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی پــارس معــدن کوهپنــج
ســیرجان شــرکت سهامی خاص به شــماره ثبت  2976و شناسه ملی
 10104002910بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بــه طــور فوقالعــاده مــورخ  1398/12/28اعضــای هیئتمدیــره
عبارتنــد از :عیســی قرائــی خضــری شــماره ملــی - 3070430856
زهــرا قرائــی خضری شــماره ملــی  - 3071854609محســن قرائی
خضــری شــماره ملــی  3071199856بــرای مــدت  2ســال انتخــاب
گردیدنــد - .خانــم فاطمــه فرهــادی شــماره ملــی 3179723483
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای علــی شــمسالدینی لــری شــماره
ملــی  3130073108بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
 روزنامه پاسارگاد جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید.ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجع ثبت شــرکتها
و موسســات غیر تجاری ســیرجان ()817307
آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی پــارس معــدن کوهپنــج
ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2976و شناســه ملــی
 10104002910بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده
مــورخ  1398/12/28بــه موضــوع فعالیــت شــرکت مــوارد ذیــل الحــاق
گردیــد -1 :تهیــه و طراحــی و اجــرای طرحهای اکتشــافی معادن فلــزی و غیر
فلــزی  -2تجهیــز و راهانــدازی کارگاههــای معدنــی شــامل روبــاز -زیرزمینی
 معــادن ســنگ تزئینــی و معــادن شــن و ماســه و بهرهبــرداری از معــادنذکــر شــده  -3حفــاری اکتشــافی و اســتخراجی  -حمــل در معــادن روبــاز و
زیــر زمینــی و کلیــه کاوشهــای معدنــی  -4تهیــه و اجــرای طرحهــای مــزارع
کشــت و داشــت و برداشــت و طرحهــای پرواربنــدی و بســتهبندی گوشــت
و کارخانههــای فراوردههــای مــواد غذایــی و آب معدنــی و بســتهبندی مــواد
غذایــی  -5کلیــه امــور مربــوط بــه تاسیســات ،آب ،بــرق ،گاز و طرحهــای
انتقــال آنهــا  -6راهســازی و جادهســازی و پلســازی و جدولکشــی و
اجــرای کلیــه طرحهــای پیمانــکاری ،عمرانــی و ســاخت و ســاز ســاختمانهای
مســکونی ،اداری و تجــاری و ســاخت ابنیــه شــامل ســد ،خاکبنــد و طرحهــای
اسکلهســازی و ســاخت بنــادر و اســکلهها ،انجــام امــور شهرســازی و
شــهرداریها  -7اجــرای طرحهــای تولیــد انــرژی و نیــرو شــامل نیروگاههــای
حرارتــی و خورشــیدی  -8اجــرای طرحهــای کارگاههــا وکارخانههــای تولیــد
قطعــات کلیــه ماشــینآالت معدنــی شــامل لــوازم موتوری ،شاســی ،الســتیک
و جکهــا در ایــران و خــارج از کشــور  -9واردات و صــادرات و انجــام کلیــه
امــور بازرگانــی داخلــی و خارجــی  -10کســب نمایندگــی از شــرکتهای
داخلــی و خارجــی و دایــر نمــودن دفاتــر در کشــورهای خارجــی  -11احــداث
ســردخانههای نگهــداری مــواد غذایــی  -12تاســیس و بهرهبــرداری از
دفتــر خدمــات پیشخــوان دولــت پــس از اخــذ مجــوزات الزم بنابرایــن ماده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام
موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم ( ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد)
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()817299

