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 نجمه محمودآبادی
در گذشتههای نهچنداندور زندگی مشترک
افراد دوام طوالنیتری داشت و طالق به ندرت
اتفاق میافتاد .اما امروزه در عصر بیثباتی
اقتصادی ،افزایش ابتال به بیماریهای روانی
و ...طالق دیگر امری غیرعادی تلقی نمیشود و
بهویژه در خانوادههایی که زن و شوهر مدام
با نگرانیهای مالی قابل توجه و عدم سازگاری با
یکدیگر مواجهاند ،این امر تقریبا اجتنابناپذیر
است .درواقع همانگونه که ازدواجها به دالیل
مختلف اتفاق میافتند ،طالقها هم میتوانند
علل متفاوتی داشته باشند .اما سوال این است
چرا برخی زوجین پس از تشکیل خانواده آن هم
با هزار امید و آرزو ،زندگ ی مشترکشان چندان
دوامی نمیآورد .فاطمه سرحدی روانشناس
و مشاور خانواده در مورد علل و عوامل از هم
پاشیدگیزندگیهایمشترکمیگوید.عواملی که
مهرپایان برزندگی آدمها زده است.
مهمترینعواملطالقچههستند؟
عوامل زیادی در از هم پاشیدگی خانواده
دخیل هستند .ازجمله؛ اعتیاد ،گرانی و مشکالت
اقتصادی خانوادهها ،بیکاری قشربزرگی ازجامعه
که مردان را شامل میشود .نداشتن استقالل
مالی جوانان و دخالت خانوادهها ،پایین بودن
سن ازدواج ،اختالالت شخصیتی و ازهمه مهمتر
اختالالت جنسی .اینها موارد مهمی هستند که در
مراجعان خود میبینم که منجربه ازهم پاشیدگی
کانون خانواده میشود.
 مهمترینشان اختالالت جنسی است.
چرا؟
به خاطر تابوهایی که در جامعه داریم ،وقتی
زوجین به مشاورخانواده مراجعه میکنند و حتی
تصمیم به جدایی دارند خیلی روی اختالالت
جنسی مانور نمیدهند و دالیل دیگری برای
طالقشانعنوانمیکنند.مثالمیگویند؛ماتفاهم
اخالقی نداریم ،مشکالت مالی داریم ،دخالت
خانوادهها باعث جداییمان شده است .در اینجا
روانشناس وقتی با آنها حرف م یزند متوجه
میشود که درالبهالی مشکالت ،اختالالت جنسی
هم وجود دارد و باعث دلزدگی و طالق عاطفی بین
زوجین شده است .اختالالت جنسی مسئله بسیار
مهمی است درجدایی زوجین .روابط جنسی نیازبه
آموزش و مهارت دارد .باید زوجین قبل از ازدواج
حتی دردورههای آموزشی شرکت کنند.
خانمها به خاطر حجب و حیا و ارزشهای
فرهنگی که در جامعه وجود دارد خیلی حاضر
نیستندپیگیرآموزشویادگیری اینمسایلباشند

فاطمه سرحدی روانشناس و مشاور خانواده در مورد علل و عوامل طالق میگوید:

از اعتیاد و بیکاری تا مسایل جنسی

ووقتیواردزندگیمشترکمیشوند،متاسفانه
با یک سرخوردگی روبهرو میشوند .در طول
زندگی مشترک باز هم به جای اینکه به یک
روانشناس و مشاورمراجعه کنند ازخانواده،
مادر و دوستان مشاوره میگیرند و باعث
میشود نه تنها مشکالتشان حل نشود بلکه
به آنها دامن زده و منجربه جداییشان شود.
 وقتی زوجین برای طالق به دادگاه
مراجعه میکنند رجوع به روانشناس هم
یکی ازالزامات پروسه طالق هست؟
پرونده طالق به محض اینکه تشکیل
میشود افراد به مشاورین خانواده ارجاع داده
میشوند .در این راستا کلینیکهایی تحت
نظارت بهزیستی هستند که با دادگاه همکاری
میکنند و پروندههای طالق به آنها ارجاع داده
میشود و بیش ازسه جلسه مشاوره میشوند
و نظر روانشناس و مشاور ضمیمه پرونده
طالقشان میشود .خیلی پروندهها هستند
که در مرحله روانشناس و مشاور خانواده
آشتی میکنند و درخود مرکزمشاوره سازش
پیدا میکنند .بعد ازآن باید یک دوره مددکاری
را بگذرانند و سه جلسه الزام قانونی است.
فاطمه سرحدی روانشناس و مشاور خانواده  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
گاهیزوجینتمایلپیدامیکنند کهجلسات
مردم ما مراجعه به روانشناس را دوست پیش میآید .چرا من باید بعد از ازدواج استقالل
بیشتری با روانشناس برای حل مشکالت
ندارند و فکر میکنند اگر به روانشناس مراجعه و شخصیت خودم را ازدست بدهم و آن را تغییر
زناشوییشانداشتهباشند.
 چرا افراد به اهمیت روانشناس و کنند برچسب روانی بودن را میخورند .متاسفانه دهم؟ فرد برای به دست آوردن حس استقالل و
کمکهایی که میتوانند ازاو دریافت کنند پی حتی زوجینی که خودشان برای مشاوره پیش ما فردیت خود رو میآورد به رابطه خارج ازچارچوب.
بعد از ازدواج مسایل دیگری برای افراد در
مراجعه میکنند از مراجعه همسرشان به روان
نبردهاند؟
این مسئله باید در جامعه ما فرهنگسازی پزشک یا روانشناس به عنوان نقطه ضعف و اولویت قرار میگیرد که رابطه زناشوییشان را
شود .مثل استفاده از کمربند در هنگام رانندگی .جهت تخریب او نام میبرند .ما باید از این مسایل تحت شعاع قرار میدهد .مثل؛ بچهدار شدن،
قبال کسی ازکمربند ایمنی استفاده نمیکرد .ابتدا عبور کنیم و به جامعهای برسیم که روانشناس ،پیشرفتشغلی،پیشرفتتحصیلی،مسایلیچون
خرید خانه ،خرید ماشین و مشغلههای کاری و
فرهنگسازی شد و سپس برای استفاده نکردن مشاورو مددکارمثل پزشک خانواده باشد.
ساعات طوالنی کارکردن یکی اززوجین .پرداختن
دالیلخیانتزوجینچیست؟
از آن مجازات تعیین شد .حاال استفاده کردن از
خیانت یک سری دالیل زنجیرهای و ابعاد به این مسایل و در اولویت قراردادن آنها رابطه
کمربند ایمنی درجامعه بسیارعادی شده است.
همانطور که ماهیانه برای برخی مسایل مثل مختلفی دارد .که برای ریشهیابی آن باید به این زناشویی را کمرنگ و گاهی سرد میکند .وقتی
استفاده از اینترنت و تلفن هزینه میکنیم برای ابعاد و دالیل توجه کنیم .زوجین بعد از ازدواج فرد از نظر رابطه جنسی و دریافت محبت اشباع
برطرف کردن مشکالتمان هم از کمکهای یک سری محدودیتهایی برای هم اعمال نمیشود و زندگی وارد یک حالت روتین و تکراری
حرفهای روانشناس استفاده کنیم و بپذیریم میکنند .زوجین همدیگر را ،همانطور که میشود ،فرد احساس میکند جذابیت قبل را
همهی مشکالتمان را نمیتوانیم به تنهایی حل هستند،قبولنمیکنندومیخواهندبعد ازازدواج برای همسرش ندارد و میخواهد این احساس
کنیم .مسئله بهداشت روان مهمترین اصل در همدیگر را تغییر دهند .وقتی افراد احساس خواستهشدن و جذابیت را دوباره به دست آورد،
زندگی است و اگر ما روان سالمی داشته باشیم ،میکنند استقاللشان تحتالشعاع ازدواجشان پس وارد رابطههای خارج از چارچوب خانواده
قرار میگیرد ،یک احساس سرخوردگی برایشان میشود.
میتوانیم جسم سالمی هم داشته باشیم.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

تدوین برنامه جامع مدیریت محیط زیست منطقه گلگهر

ـر در نظــر دارد
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مديريـ
ـعه ،عمـ
ـركت توسـ
شـ
«تدویــن برنامــه جامــع مدیریــت محیــط زیســت منطقــه گلگهــر» را
بــه متقاضیــان واجــد شــرایط اعــم از شــرکتهای مهندســین مشــاور ،دانشــکدهها،
پژوهشــکدهها و اشــخاص حقیقــی کــه دارای رزومــه مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه
میباشــند ،واگــذار نمایــد.
لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآيــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ
 1399/06/18بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس www.geg-area.com :مراجعــه نمایند.
 -1آخرين زمان ارائه پاكتها و پيشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1399/06/30
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 250/000/000 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور ســيرجان-
شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه،
بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي (به غیر از ایام تعطیل)

وقتی ازدواج صورت میگیرد و مرد و زن
زیر یک سقف قرار میگیرند ،متوجه میشوند که
همسرشان معیارهایی را که آنها برای شریک
زندگیشان در نظر گرفته بودند ،ندارد .بعد نسبت
به زندگی مشترکشان و همدیگردلسرد میشوند.
فرد معیارها و فاکتورهایی را که برای همسر
آیندهاش درنظرداشته ،در افراد دیگرجستوجو
میکند و خیانت صورت میگیرد.
گاهی خیانت برای انتقامگیری صورت
میگیرد .یکی از زوجین خیانت کرده است و
حاال همسرش میخواهد با خیانت کردن از او
انتقامگیرد.
از دیگر دالیل خیانت ،پایین بودن سن ازدواج
است .افراد مخصوصا خانمها که زیر 18سال ازدواج
کردند ،چون هنوز به بلوغ عقالنی نرسیده و ثبات
شخصیتیپیدانکردهاندو ازدواج احساسیوهیجانی
بوده است ،ریسک خیانتشان درسنین بین  25تا
 30سال زیاد میشود .فرد دراین سنین به این نتیجه
میرسد کههمسرشان ایدهآل آنهانیست.

حس تنوعطلبی موارد کمی از افراد را
شامل میشود اما به هر صورت جزو موارد
خیانت است.
مهمترین مسئله در خیانت ،اختالالت
جنسی است .افرادی که دچار اختالالت
و ناتوانی جنسی هستند ،ریسک خیانت در
همسرانشان باال میرود .گاهی زوجین با دو
تیپ شخصیتی بسیارمتفاوت با هم ازدواج
میکنند .یکیشان بسیار گرممزاج است و
دیگری سردمزاج .کنارهم قرارگرفتن این دو
شخصیتمنجربهفاجعهمیشود.
از دیگر عوامل خیانت میتوان به اعتیاد
اشاره کرد .مسایل اقتصادی و ناتوانی مرد
درپرداخت هزینههای زندگی هم میتواند از
دالیل خیانت باشد.
گاهی هم افراد میگویند قصد خیانت
نداشتهاند اما دراین مسیرقرارگرفتهاند.
در اکثر موارد خیانت ،خود شخص
متوجه نیست که در حال خیانت است.
یعنی خیلی کم اتفاق میافتد که فرد برای
خیانتکردنبرنامهریزی کند.دراکثرموارد که
خیانتصورتمیگیردفردتصمیمقبلیبرای
خیانت نگرفته است .وارد یک رابطه دوستی و
معاشرت میشود و این رابطه کمکمعمیقتر
و درنهایت منجربه خیانت میشود.
 بازسازی رابطهای که در آن خیانت
صورت گرفته است،عملی است؟
خیانت زوجین خیلی کار روانشناس را
سخت میکند .چون دیوار اعتماد بین همسران
فرو ریخته است .ترمیم کردن دیوار اعتماد خیلی
سخت است .ترمیم کردن رابطهای که به خاطر
خیانت ازهم پاشیده شده را به این آسانی نمیتوان
درست کرد .درصد بسیارپایینی را میتوان به زندگی
مشترکشان برگرداند .همان چند درصدی هم که
به زندگی مشترکشان ادامه میدهند با سوءظن و
اکراههمراه است.همهمشاجرههاودعواهایشان
سر این مسئله است که تو باید اعتماد مرا دوباره
به دست آوری.
زوجین باید مهارتهای زندگی را بیاموزند.
وقتی وارد یک رابطه زناشویی میشوند ،تعهداتی
نسبت به هم دارند که باید آنها را رعایت کنند و
اگردرزندگی مشترک دچارمشکل شدند ،بتوانند

آگهی تمدید مهلت پیشنهادات مناقصه عمومی
انجام کلیه خدمات عمومی دفاتر شرکت

شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر در نظــر
دارد «انجــام کلیــه خدمــات عمومــی دفاتــر شــرکت» خــود را از طریــق
برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه شــرکتهای ذیصــاح واگــذار نمایــد.
لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآيــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ
 1399/06/15بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس www.geg-area.com :مراجعــه
نماینــد.
 -1آخرين زمان ارائه پاكتها و پيشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1399/06/26
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 139/954/524 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور ســيرجان-
شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه،
بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي (به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها
آگهــی تغییــرات شــرکت امیــران کابــل شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1838و شناســه ملــی 10860543923
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ
1397/04/17
 -1اعضــاء هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو
ســال انتخــاب گردیدنــد - :یونــس خضــری شــماره ملــی
 - 3179166002محمــد کورکــی نجــات قرائــی شــماره
ملــی  - 3179157534لیــا قرائــی خضــری شــماره ملــی
3071137206
 -2خانــم طاهــره خدامرادپــور خرســلو شــماره ملــی
 3060107793بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای احمــد احمــدی
ســعادت آبــادی شــماره ملــی  3071738234بعنــوان بــازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند .
 -3روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب
شــد .
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()976268

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــا صنعــت رســا پویــا شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4351و شناســه ملــی
 14007274791بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  1399/03/31تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  -1 :آقای
مجتبــی رفیعینــژاد شــماره ملــی  3071120729بــه ســمت
رییــس هیئتمدیــره  -آقــای محســن رفیعینــژاد شــماره
ملــی  3071106203بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
 آقــای علــی عطاپــور شــماره ملــی  2993751328بــهســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره
 -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل
چــک ،ســفته ،بــروات ،عقــود اســامی بــا امضــای مدیرعامــل
و نایبرییــس هیئتمدیــره و ســایر نامههــای اداری بــا
امضــای مدیرعامــل یــا نایبرییــس هیئتمدیــره همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()961806

لوفصل کنند تا منجر به
مشکالت خود را ح 
خیانت نشود .اگر منجر به خیانت شود درست
کردن رابطهشان بسیارسخت است و هرگزدوباره
مثل اول نخواهد شد.
فضای مجازی و فیلمهایی که از رسانههای
خارج از کشور پخش میشود قبح خیانت را
بین زوجین میشکنند .گاهی افراد میگویند من
که برای همسرم چیزی کم نگذاشتهام و یا اینکه
ارتباط با این فرد به من انرژی و انگیزه میدهد.
وقتی ریشهیابی میکنیم میبینیم رفتار این فرد
الگو گرفته از فیلمی است که دیده است و این
سبب میشود فرد احساس گناه نکند.
 گاهی افراد تلفنی حرف زدنو فرستادن
پیامکراجزوخیانتتلقینمیکنند.
خیانت فقط خیانت جنسی یا ارتباط فیزیکی
نیست .ما خیانت ذهنی هم داریم .خیانت یک
آیتم پنهانی بودن دارد .آیا شما هنگام پیامکبازی
با جنس مخالف یا تلفنی حرف زدن با او این کاررا
درخفا و دور ازچشم همسرتان انجام میدهید یا
درحضوراو؟ وقتی یکی اززوجین درنهان به فردی
پیامک میفرستد و یا تلفنی با او حرف م یزند،
خودش هم میداند که دارد خیانت میکند.
 اینکه همسران نسبت به حل
مشکالتشان اقدام نمیکنند .آیا بهانهجویی
است برای شروع خیانت یا توانایی حل
مشکالتشان را با انجام گفتوگو یا کمک
گرفتن ازمشاوررا بلد نیستند؟
همه مشکالت زوجین برمیگردد به این
موضوع که آنها پل ارتباطی ضعیفی دارند.
اگر ما بتوانیم ارتباط قوی با هم داشته باشیم
مشکالت ما حل میشود .اگرارتباط کالمی بین
زوجین تقویت میشد ،خیلی ازاین مشکالت در
زندگیشانبهوجودنمیآمد .گاهیزوجین انتظار
دارند طرف مقابلشان خودش بفهمد آنها چه
میخواهند.اینکهزوجینخودشانحدسبزنندیا
پیشبینی کنند که همسران چه ازآنها میخواهد
و یا اینکه چه توقعی ازآنها دارد غیرممکن است.
زوجین باید یاد بگیرند حرف بزنند و به همسرشان
بگویند که چه میخواهند؟ و چه چیزی آنها را
ناراحت میکند؟ و هرگاه نتوانستند خودشان با
حرف زدن مشکالتشان را حل کنند از مشاور
کمک گیرند .زوجین باید بدانند خیانت مهرپایان
زندگی مشترک است .وقتی دیوار اعتماد بین
زوجین خراب میشود ترمیم آن بسیار سخت
است .پس حل کردن مشکالتی که منجر به
خیانت میشود بسیار بهتر از پیدا کردن راههای
جایگزیناست.

مديريت امور حقوقي و قراردادها
آگهــی تغییــرات شــرکت یگانــه صنعــت فرهــاد شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4587و شناســه ملــی 14008192097
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399/03/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :بــه موضــوع
شــرکت تاســیس وبهــره بــرداری از دفتــر خدمــات پیــش خــوان
دولــت الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .در
صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ
مجــوز هــای الزم ( ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ
و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد ).اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری ســیرجان ()974916

آگهــی تغییــرات شــرکت بهیــن بســپار گســتر فــوم شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  4891و شناســه ملــی  14009156687بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/04/08تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
شــعبهای از شــرکت در اســتان تهــران منطقــه  15شهرســتان تهــران
بخــش مرکــزی شــهر تهــران -محلــه شــهید قنــدی -نیلوفــر -خیابــان شــهید
عبدالمجیــد صابونچــی -کوچــه شــهید محمدعلــی مهماندوســت (ســوم) -پــاک
 -8طبقــه دوم و بــه کــد پســتی  1533675414بــه مدیریــت خانــم حمیــده
فتاحیــان طهــران بــا کــد ملــی  0440043077تاســیس گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()972814

آگهــی تغییــرات شــرکت امیــران کابــل شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 1838و شناســه ملــی  10860543923بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ 1397/04/17
 -1تعییــن ســمت مدیــران -آقــای یونــس خضــری شــماره ملــی 3179166002به
ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره  -آقــای محمــد کورکــی نجــات قرائــی
شــماره ملــی 3179157534بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  -خانــم
لیالقرائــی خضــری شــماره ملــی 3071137206بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره
 -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت و ســایر نامــه هــای اداری بــا
امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری ســیرجان ()976265

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــا صنعــت رســا پویــا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  4351و شناســه ملــی  14007274791بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی مــورخ  1399/03/31تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1اعضای هیئتمدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
 مجتبــی رفیعینــژاد شــماره ملــی  - 3071120729محســن رفیعینــژاد شــمارهملــی  - 3071106203علــی عطاپــور شــماره ملــی  - 2 2993751328آقــای
ســعداله ســعیدپور شــماره ملــی  3149051932بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای
اصغــر بیــداد شــماره ملــی  3071866852بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای
مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()961807

