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نگاهی به احتمال افزایش قیمت و کیفیت نان در سیرجان

توگو با طاهره مکی بانویکارآفرین درزمینه عروسکبافی
گف 

ابالغ رسمی برای افزایش قیمت نداشتیم
 هدی رضوانی
البهالی تورم ،گرانی و افزایش قیمتهای افسارگسیخته درهمه
صنوف و اجناس ،زمزمههایی مبنی برافزایش قیمت نان هم شنیده
میشود .در کنار این زمزمههای افزایش قیمت ،گالیه مردم ازپایین
بودن کیفیت نان برخی از نانواییها را هم باید در نظر گرفت که نان
نامرغوب به دست مردم میدهند تا قوتغالبشان را با اکراه سق بزنند.
 یک طرف نانها خمیراستو یک طرف ،برشته
فریدونساکنیکی ازمحلههایپایینشهراست .ازنانوایینزدیک
خانهشان گالیه دارد که نان بیکیفیت به دست مردم میدهد« .نانوایی
محله ما هیچ دقتی درپخت نان ندارد .اصال نمیشود آن را خورد .یک
طرف نان خمیر است؛ یک طرف سوخته .یکی دو ساعت هم که در
سفره بماند بو میگیرد و قابل خوردن نیست ».او مجبور است روزانه
مسافت بیشتری را برای تهیه نان طی کند« .ازمحله خودمان هرروزبه
بلوارقاآنی میآیم تا نان با کیفیت بهتری تهیه کنم .کلی هم باید بنزین
بسوزانم.زیادهم کهنمیشودنان گرفتچون آنهاهمبمانندممکن
است از کیفیتشان کم شود .مجبورم این مسیررا هرروزطی کنم».
نجمه از نانوایی محل راضی است اما با اندازه نان مشکل دارد« .نان
نانوایی محله ما قابل خوردن است اما به اندازه یک کف دست است.
یعنی برای ما که چهارنفرهستیم یکی دو تا نان کفاف نمیدهد ».او
سوالی هم ازمسئوالن مربوطه دارد «مگروزن چانههای نان برای همه
نانواییها یکسان نیست؟ چرا بعضی ازنانواییها نان کوچک به دست
مردم میدهند؟ اما بعضیها نانهایی که تولید میکنند خیلی بزرگ
استً .
لطفابه گوشمسئوالنبرسانید کهبراندازهنانتولیدینانواییها
همنظارتداشتهباشند».
 دستمزدپایینبرکیفیتنان اثردارد
مسئله کیفیت نان یکی ازمسایل مهم هست که بسیاری ازمردم
به آن توجه میکنند .افشاردوست مسئول اتحادیه صنف نانوایان در
خصوصکیفیتوافزایشاحتمالیقیمتنانمیگوید:هنوزافزایش
قیمتبهما ابالغنشده اما اگربهمانرخجدیدبدهند ً
واقعاروی کیفیت
نانهمتاثیرمیگذارد.وقتینانوا ازنظرمالیتامینباشد،میتواندشاطر
بهتری را به کاربگیرد و کیفیت را باال ببرد اما حقوق کم باشد دلسرد
هستند و دل به کارنمیدهند .ازطرفی ،نانواییها ازسال ۹۸نرخ جدید
نداشتند،بهقولقدیمیهاذلیلشدیمدراین کار.
وی اضافه میکند :به عنوان مثال حقوق پیشنهادی شاطرماهر
ماهی  ۱۰میلیون تومان است ،اما حقوق اداره کار ۵میلیون است.
شاطرماهر ۵میلیون تومان باالترازحقوق اداره کارمیخواهد .وقتی
نرخجدیدنداشتهباشیمچطورمیتوانیمحقوق آنهاراتامین کنیم؟
مجبوریم ازشاگردسادهباحقوق کمتراستفاده کنیمدرحدی که کارراه
بیندازد .کیفیتهمبههماننسبتپایینمیآید .افشاردوستپایین
بودندستمزدهارادلیلیبرعدمکیفیتنمیداندوخاطرنشانمیکند:با
اینتفاسیربازهمچندینرتبهطالییدربازدیدهاداریموهموارهباالتراز
سطحاستانیهستیم.االنهممیتوانیمبگوییمکیفیتنانبدنیست.
بالغ بر ۲۰واحد نانوایی همواره توسط اداره صمت و بهداشت بازرسی
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میشوند .به عنوان مسئول اتحادیه با هیچ کدام
ازاعضابرسرکیفیتنانتعارفندارم .اگرکیفیت
پایین باشد تذکرمیدهم .جریمه هم میشوند.
به تعزیرات میروند .کسر سهمیه میشوند .از
نظربهداشتی اگرمشکل داشته باشند ،بهداشت
جریمه میکند و واحدهای متخلف را پلمب
میکنند و همه این موارد اعمال میشود تا نان
با کیفیت به دست مردم برسد .مسئول اتحادیه
صنف نانوایان خاطرنشان میکند :اما نانواییها
هم واقعا تحت فشار هستند در این شرایط
تورمیً .
مثالقیمتیکبستنی ازسال ۹۸تاکنون
چند برابر شده ولی نان همان هزار تومان باقی
مانده ،در حالی که نانواییها هم هزینه و خرج
خیلیزیادیدارند.باتوجهبه اینکهنانواییهافقط
یک نوع کاال یعنی نان را میفروشند .اگر مجاز
بودند در کنارنان جنس دیگری هم به فروشند،
میشد درآمد بهتری داشت .ما حتی نمیتوانیم
دو نمونه نان بفروشیم .این محدودیت ها ً
قطعا
تاثیرگذار است .با این حال مرتب بر عملکرد
نانواییها نظارت داریم .هرماه جلسه کارگروه آرد
و نان تشکیل میشود و کلیه بازرسیها در این
جلسهبررسیمیشوند.بهشدتمراقبهستیم
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
کهنانواییهادرعملکردخودتخطینکنند.
نان امروزه مصرف جوششیرین به کلی منسوخ شده که به افزایش
 هنوزافزایشقیمتنان ابالغنشده
شورای آرد و نان شهرستان و ستاد تنظیم بازار از جمله مراکزی کیفیتنانکمکمیکند.
وی درپاسخ به این سؤال که آیا درسیرجان هم با افزایش قیمت
هستند که میتوانند هم بر کیفیت و هم بر قیمت نان تولیدی در
شهرستان نظارت داشته باشند .ستاد تنظیم بازار در فرمانداری و به نان روبرو خواهیم بود؟ میگوید :نرخ نان تابع تصمیمات کارگروه آرد
ریاست فرماندارتشکیل میشود که کارنظارت برعملکرد نانواییها و نان کشور است و استانداران به شهرستانها قیمت جدید را ابالغ
زیرنظرآن است .عباسپورمعاون فنی و عمرانی فرمانداری درخصوص میکنند .درتعیین قیمت نان عوامل بسیاری دخیل است و پس از
اقدامات ستاد تنظیم بازاربرای نظارت برعملکرد نانواییها می گوید :آنالیزنهایی به فرمانداریهای شهرستانها ابالغ میشود .هنوزرسما
درشورای آرد و نان شهرستان عملکرد نانواییها سنجیده شده و طبق ابالغی برای افزایش قیمت نان دریافت نکردهایم .ما مجری مصوبات
گزارش بازرسان تعزیرات ،نانواییها بر حسب عملکردی که داشتند کارگروهآردوناناستانهستیمکهاگرتصمیمبرافزایشقیمتبگیرند
به صورت ماهیانه جریمه یا تشویق میشوند .وی به نظارت مداوم مابهنانواییهاابالغمیکنیم.
در صحبتهای گفته شده در این گزارش به ابالغ رسمی برای
هم اشاره کرده و اضافه میکند :نظارت مداوم بر عملکرد نانواییها
ً
معموال روال کار بر این اساس
و کیفیت نان تولیدی آنها وجود دارد .بعضا به مردم حق میدهیم افزایش قیمت نان اشاره نشده ،اما
ازکیفیت برخی نانواییها گالیه داشته باشند .این آرد وقتی درمنزل است که قیمت نان به صورت نامحسوس و خودجوش از سوی
بهنانخانگیتبدیلمیشود ،کیفیتبهترینسبتبهنانماشینیپیدا نانواییها افزایش پیدا میکند و یک مدت که مردم با این افزایش
میکند .بخشی از دالیل آن برمیگردد به دقت نانوا و کیفیت آرد .قیمت نان سازگارشدند ،ابالغ آن ازسوی مراجع کشوری به استانها
یک بخشی هم مربوط به ماشینآالت و حجم نان تولیدی توسط آن و شهرستانها ارسال میشود .خوب است در افزایش قیمت نان
است .ماشینآالت پخت نان هم گران است و نمیتوانند زودبهزود مسئوالن مربوطه به خالی شدن سفرههای مردم هم توجهی داشته
تعویضکنند.درکناراینعواملنمیتوانعاملانسانیرانادیدهگرفت .باشندو آنهارابهیکبارهمردمرابا افزایشدرصدبسیارباالیقیمتنان
همیشه بررسی کیفیت و کمیت نان دردستورکارماست و حتی آن روبهرو نکنند .اگرقشرضعیف جامعه دستشان ازتهیه نان هم کوتاه
را به آزمایشگاه میدهیم تا بررسی شود .برای افزایش بهبود کیفیت شود،دیگرچیزیدرسفرههایشانباقینمیماند.

عروسک ترنج نمادی ازفرهنگ و هنرایرانیان
 پاسارگاد
مدرن کردن صنایع سنتی و استفادههای امروزی از
آنها یکی از نیازهاییست که ایران در دوران معاصر به
آن نیاز دارد؛ نیازی فرهنگی و روانی برای حفظ داشتهها
در کنارپاسخ به احتیاجات زمانه ،نیازی برای حفظ هویت.
کاری که در برخی رشتهها شده و در برخی رشتهها هنوز
در ابتدای راه است .حرکتی که به جز جنبهی فرهنگی آن
میتواند تولید و عرضهی کاالیی اقتصادی هم به تقاضای
بازارباشد و به درآمدزایی برسد .ترکیبی هنرمندانه ازدانش
و فن و کارآفرینی.
طاهره مکی یکی اززنان توانمند سیرجانی است که در
رشتهی عروسکبافی به این مهم رسیده است .او متولد
 ۱۳ ۶۱است و کارشناس کامپیوترو از ۲۰سال پیش هنر
عروسکبافی را آغاز کرده است .او با بهرهگیری از هنرهای
سنتی پتهدوزی و گلیمبافی ،توانسته آنها را به صنعتی
درآمدزا تبدیل کند و عروسکهایی با هویت کرمانی
و سیرجانی به بازار عرضه کند .پاسارگاد به مناسبت روز
توگو کرده
کارآفرینی با این بانوی کارآفرین و هنرمند گف 
است
 ازکی شروع کردیو چه شد به این ایده رسیدی؟
حدود  ۶سال است که آموزشگاه تاسیس کردم و
کار آموزش انواع عروسک را شروع کردم و به موازات آن
کار تولید عروسک را هم دارم .در سال  ۹۴برای شرکت در
مسابقه کشوری عروسکهای بومی و سنتی ،ایده ساخت
عروسک ترنج به ذهنم رسید .عروسکی که مدل لباسش
سنتی است و پارچه لباس از شال پته و روی لباس پته
دوزی و سوزن دوزی .گرچه در اون مسابقه برنده نشدم
ولی حس خوبی که نسبت به این عروسک داشتم و همین
طورواکنش دیگران به این عروسک باعث شد که به فکر
ثبت و تولید این عروسک بیفتم.
 ترنج توی هیچ جشنوارهی دیگری هم رتبه
نیاورد؟
ترنج در مسابقه ششمین جشنواره ملی اسباب بازی
و مسابقه برترین عروسکهای ایرانی جزء  ۱۰عروسک برتر
انتخاب شد و همینطور در مسابقه مدیافت با رویکرد
محیط زیست جزو ده عروسک اول انتخاب شد.
 استقبالهای مردمی ازترنج تا کنون چطوربوده
است؟
هم اکنون ده نفر در خط تولید این عروسک مشغول
به کار هستند .باعث افتخارم است که این عروسک به
عنوان نمادی ازفرهنگ و هنرما ایرانیان به جاهای مختلف
جهان رفته و همچنین مورد استقبال هممیهنان عزیزمون
قرارگرفته است.

 عروسک ترنج تا حاال به کدام
شهرها و کشورها صادرشده؟
در شهرهای ایران که خیلی جاها
کرمان و شهرهای استان ،شیراز ،اصفهان،
مشهد ،تهران و ...همچنین ایرانیان مقیم
خارج این عروسک رو به عنوان سوغات
کرمان با خودشون میبردند .یا برای اقوام
خودشون که مقیم کشورهای دیگه
بودن میفرستادند به کشورهایی مثل
استرالیا ،آلمان ،کانادا و...
 پس خودتان مستقیم صادرات
ندارید؟
در موردش فکر کردم ولی یه سری
شرایط سخت داره که ترجیح میدم
واسطهها و کسانی که کار بازرگانی و
صادرات دارند این کار رو انجام بدهند.
چون برای خودم هزینهبره.
 در تولیدی شما چند
عروسکباف مشغول به کار هستند
و خط تولید چه عروسکهایی به جز
ترنجدارید؟
در حال حاضر  ۱۰نفر در خط تولید
طاهره مکی،کارآفرین درزمینه عروسکبافی عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
عروسک گلی و گوهر و  10نفر در خط
تولید عروسک ترنج و  ۱۵نفربافنده پوشاک با دست داریم هم زیاد داشتیم.
 انتقاد یا گالیهای هم دراین راه از کسی داری؟
که همگی از هنرجویان آموزشگاه که مشتاق کار خانگی
گالیهای که دارم اینه که هنرمندان گلیمباف سیرجانی
هستند.
 دربارهی عروسک گلی و گوهر بیشتر توضیح به راحتی کار من که مدت زیادی برای طراحی و تولید و
فروشش زحمت کشیدم را کپی میکنند و متوجه نیستند
بدهید.
از اونجایی که سبک عروسکهایی که کار میکنم که با این کارشان به کارآفرینی ضرر م یزنند .برند آژیده
معموال درساختشان ازصنایع دستی استفاده میکنم ،بعد ثبت شده است و کسی از تمامی محصوالتی که تحت
از ثبت جهانی گلیم سیرجان ،به این فکر افتادم که با چه این برند هستند ،حق کپیبرداری ندارد .عروسک ترنج هم
شیوهای میتوانم با گلیم سیرجان عروسک درست کنم .که جداگانه ثبت آثارهنری فردی به نام خودم شده است.
چند تا طرح زدم که در نهایت عروسک گلی و گوهر را عروسک گلی و گوهرهم دارد مراحل ثبت را طی میکند
درست کردم .یک عروسک آویزی دو رو هست که یک اما چون بافندهها به راحتی طرحهای گلیم را از هم کپی
سمتش گلیم و سمت دیگرش پته کارشده است .تمامی میکنند ،گمان میکنند عروسک هم چون گلیمی است
متریال عروسک طبیعی و سازگار با محیط زیست است .به راحتی میتوانند ازرویش کپی کنند .دیگرفکرنمیکنند
 90درصد متریال عروسک ازنخ گلیم و پارچه پشمی پته که عروسک خالقیت خودم بوده .قصد بدی هم ندارند ولی
است .در مدت بسیار کم این عروسک مورد استقبال فقط متوجه نیستند .یکی از این افراد میگفت من تازه
همشهریها و هم استانهای عزیزقرارگرفت .معموال این با پیجتان آشنا شدم .خیلی ممنون که به ما ایده دادید،
عروسک رو به عنوان نمادی از هنر سیرجان یعنی گلیم چون گلیم بافی را بلدم ولی نمیدانستم چطوری باید ازش
شیرکی پیچ به دیگران هدیه میدهند .گاه شرکتهای استفاده کنم و فردا میرم یه عروسک برای دخترم میبافم.
منطقهی گلگهرهم سفارش انبوه میدهند برای هدیه به کلی برایش توضیح دادم تا قانع شد و در نهایت نوشت
کارکنانشان .باشگاه گلگهر هم سفارش داد .فروش تکی حاال فقط یه دونه برای دخترم درست میکنم.
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تولیدکننــدگان نهــال غیــر مثمــر با شــرایط ذیــل اقــدام نماید.
 .1تولیدکنندگان نهال میباید دارای پروانه بهرهبرداری و مجوز تولید نهال از وزارت جهاد کشاورزی باشند.
 .2نهالهــای غیــر مثمــر همیشــه ســبز و خزانکننــده مــورد نیــاز مطابــق لیســت ذیــل ،میبایــد عمــر بــاالی  10ســال داشــته باشــند و محیــط بــن
آنهــا  30تــا  60ســانتی متــر باشــد.
 .3نهالها میباید ریشه پر بوده و عاری از هرگونه آفات و بیماریها باشند.
نهالهای مورد نیاز عبارتند از:
نارون

توت آمریکایی
سرو الوسون

زبان گنجشک

صنوبر

کاج کاشفی

سدروس

چنار

ارغوان

سپیدار

اقاقیای پیوندی

توت نرک

نخل فونیکس

نخل واشنگتونیا

جگ یا شیشم

پده

کاج توپی

کاج تهران

کلیــه تولیدکننــدگان واجــد شــرایط در صــورت تمایــل بــه شــرکت در فراخــوان میبایــد نــوع نهالهــا (مطابــق بــا لیســت فــوق) و تعــداد نهالهــای از
هــر نــوع را کــه میتواننــد تأمیــن نماینــد ،بــه همــراه پروانــه بهرهبــرداری و مجــوز تولیــد نهــال خــود از وزارت جهــاد کشــاورزی و نشــانی کامــل نهالســتان
خــود را در پاكــت دربســته و مهــر و مــوم شــده (روي پاكــت بايســتي نــام تجــاری تولیدکننــده ،شــماره و موضــوع فراخــوان قيــد شــود) قــرار داده و حداكثر
تــا تاريــخ دوشــنبه  1400/5/10بــه نشــاني دفتــر مركــزي شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در تهــران -خيابــان دكتــر فاطمــي -روبــروي هتــل
اللــه -ســاختمان نگيــن ،پــاك  –273دبيرخانــه مركــزي -کــد پســتی  1414618551و يــا بــه نشــاني دفتــر كميســيون معامــات شــركت معدنــي و
صنعتــي گلگهــر واقــع در كيلومتــر  50جــاده سیرجان-شــيراز ارســال نماينــد .ضمنــأ الزم اســت تصاویــر نهالهــا بــا ذکــر مشــخصات کامل نهالســتان به
آدرس ایمیــل  mottaghi_mo@golgohar.comارســال گــردد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای جابجایی

و اصالح شبکه کندرو و تقاطع مکیآباد (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصـر :جابجایـی و اطالح
شـبکه کنـدرو و تقاطـع مکیآباد) بـه شـماره  2000005674000068را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت
عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/05/04میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تا سـاعت  18:00روزچهارشـنبه
مـورخ 1400/05/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه مورخ 1400/05/24
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه مورخ 1400/05/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ـیرجانبنیاد در نظــر دارد حــدود  330تــن انــواع پســته از محصــول تولیــدی خود
ـاورزی سـ
ـرکت کشـ
شـ
را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند .بدینوســیله از اشــخاص حقیقــی و حقوقی کــه تمایل به
خریــد دارنــد دعــوت بهعمــل میآیــد جهــت رویــت نمونــه محصــوالت ارائــه شــده بــرای فــروش و اخــذ

ـخ  1400/05/05هم ـهروزه بجــز ایــام تعطیــل در
ـا تاریـ
ـر تـ
بــرگ شــرایط شــرکت در مزایــده حداکثـ
ســاعات اداری بــه دفتــر شــرکت واقــع در ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -حــد فاصــل
چهــارراه قاآنــی و سـهراهی کرمــان -شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفنهــای
 034 - 42304403 - 42305430واحــد بازرگانــی شــرکت و شــماره همــراه  09131456552مدیر
بازرگانــی تمــاس و یــا بــه وبســایت  www.pistachio-tooka.irمراجعــه و پیشــنهادات خــود را
ـنبه  1400/05/06تحویــل دبیرخانــه شــرکت نماینــد.
ـاعت  10روز چهارشـ
حداکثــر تــا سـ
زمــان برگــزاری مزایــده روز چهارشــنبه  1400/05/06راس ســاعت  11در محــل دفتــر مرکــزی
شــرکت میباشــد.

ـورخ 1400/05/02
ضمنــا لیســت اقــام پســته مــورد مزایــده و همچنیــن بــرگ شــرایط فــروش در مـ
در ســایت درج خواهــد گردیــد.

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای کانیو وسط کوچه
جهت معابر سطح شهر شماره یک سال ( 1400نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح
و اجـرای کانیـو وسـط کوچـه جهـت معابـر سـطح شـهر شـماره یـک سـال  )1400بـه شـماره
 2000005674000064را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق
درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه مورخ 1400/05/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

