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 بتول باللی
روزچهارشنبهیهفتهیگذشتهازطریقصفحهی
شخصی یکی ازکاربران اینستاگرام متوجه شدم که بار
دیگرطی روزهای گذشته درسیرجان خودکشی اتفاق
افتاده است .از شنیدن چگونگی فوت یک جوان 20
سالهآشفتهبودوازخانوادههاواطرافیانشمیخواست
کهبهمشکالتشخصیفرزندانشانتوجهکنند.
دکتر تهمینه شاوردی جامعهشناس و عضو
هیئتمدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان به مناسبت
روزجهانی خودکشی به ایسنا گفته است؛ «خودکشی،
سومین یا چهارمین علت اصلی مرگ و میردرجوانان
 ۱۵تا  ۲۹ساله برای هر دو جنس پس از «آسیب
جادهای» و «خشونت بینفردی» محسوب میشده
و تالش برنامهریزان در سطح جهان در مسیر کاهش
میزانخودکشی استوکشورهامتعهدشدهاندتاسال
 ۲۰۳۰میزان خودکشی را تا یک سوم کاهش دهند».
خودکشی معضل اجتماعی دیرینی است که
کشورهای جهان با آن دست و پنجه نرم میکنند و
هنوزبرنامهیکاملیبرایکاهشمیزان آنتدویننشده
است.شهرماسیرجاننیزازاینقاعدهمستثنینیست.
روزانه موارد قابل توجهی ازاقدام به خودکشی درقالب
مسمومیت دربیمارستانهای شهربستری میشوند و
آماراینمعضل اجتماعی اعالمنمیشود.
 چندساعتدربیمارستانهایسیرجان
داخل اورژانس بیمارستان دکتر غرضی تخت
خالی وجود ندارد .روی یکی از تختها خانمی
جوان ،خوابیده است .اطراف چشم راستش کبود
و سیاه است .دستش را که سرم به آن وصل شده
روی پیشانیاش گذاشته و مدام به سقف اورژانس
نگاه میکند .کنارش که رفتم چشمانش را از نگاهم
دزدید .به نظر بیخیال میآمد .هرازگاهی روی تخت
مینشست .پرسیدم :خوبی؟ بیاعتنا فقط نگاه کرد.
برای گوش آدمهایی مانند این خانم هرنوع حرف یا
کلمهایکهبهزبانبیاید،شایدبیمعنیباشد.نمیتوانبا
آنها ارتباطبرقرارکرد.خواهرشبه آرامی گفت:حالش
زیاد خوب نیست .به کبودی دورچشمش اشاره کردم:
با همسرش بحث و مشاجره داشته است .خواهرش
با چشمهايی نگران ،یواشکی گفت :هنوزشوهرش به
سراغشنیامدهوحتیتماستلفنیهمنگرفته است.
پزشک اورژانس تایید کرد که این خانم خودکشی
ناموفقداشتهاست.
یک ماه پیش ساعت 9و نیم شب درمحوطهی
ورودی اورژانس بیمارستان امامرضا(ع) خانمی روی
صندلیها درازکشیده بود نحیف و الغر ،لباس سیاهی
به تن داشت .بیقراربود .ناله میكرد« :سرم گيج ميره،
کاش نفس نمیكشیدم ».چند دقیقهای بود که از
اورژانس مرخص شده بود .همراه این خانم با ناراحتی

گفت :به تازگی همسرش فوت کرده ،حال مساعدی
ندارد و آهسته ادامه داد :باالخره هنوزعمرش به دنیا
باقیبود.
عقربههایساعتهمچنانجلومیروند.ساعتی
گذشته از شب؛ عقربهها تقریبا ساعت  10را نشان
میدهند .اورژانس بیمارستان همچنان شلوغ است.
ماشینی ایستاد و به سرعت فردی را روی برانکارد
گذاشتند و بردند داخل اورژانس .بدنش حس و حال
نداشت .نیمهجان بود ،به حالت غشکردگی .این
پسر جوان را روی تخت خواباندند .دکتر و پرستارها
قدمهاشان را سریعتربرمیداشتند و دستانشان تندتر
بوجوش بیشتری در اورژانس
ازقبل کارمیکرد .جن 
شکل گرفت .پسرلباسهای سادهای به تن کرده بود.
لباس او را باال زدند و ضربان و نبضش را چک کردند.
پاسخیبرایسؤاالتپرستارهانداشت.
 افرادی که اقدامبهخودکشیمیکنند ،از
نظرجسمانیمشکلپیدامیکنند
بهگفتهیپریسازیدآبادینژادسرپرستاراورژانس
بیمارستان امامرضا(ع) تعداد مراجعانی که اقدام به
خودکشی میکنند ،زیاد است و هر هفته حداقل 10
مورد به اورژانس مراجعه میکنند اما آمار بیشتر از
اینها است .اکثر این افراد جوان و  18تا  32ساله
هستند .او درپاسخ به این سؤال که چند درصد افرادی
که تحت عنوان خودکشی به بیمارستان میآورند،
اقدام به خودکشی واقعی بوده است ،گفت :قبال
برای ترساندن خانوادهها اقدام به خودکشی میکردند
و گاهی هم دروغ میگفتند که دارو مصرف کردهاند.
اما اخیرا مواردی میبینیم که واقعا اقدام به مرگ بوده
و چند مورد منجربه فوت شده است .دردوس ه سال
اخیرا اکثرخودکشیها به قصد مرگ است .یکسوم
بیماران سابقهی مراجع هیقبلی داشتهاند .این افراد
واقعا افسرده هستند .افراد فکر میکنند باید دیوانه
باشند تا به روانپزشک مراجعه کنند .در صورتی که
روانپزشک میتواند یک مشاورخوب برای آنها باشد.
از او میپرسم به افرادی که دست به خودکشی زدهاند،
مشاورهدادهمیشود ،گفت:بله.روانشناسبیمارستان
به افرادی که مسمومیت دارند ،مشاوره میدهد.
معموال اقدام به خودکشیها مستقیما از اورژانس
مرخصنمیشوندوحداقلباید3-4روزدربیمارستان
تحتمراقبتقراربگیرندومرتبچکشوند .زیدآبادی
معتقد است؛ مصرف دارو به این شکل به مرورزمان
ممکن است به کلیهها و کبد آسیب برساند و ازنظر
جسمانیمشکلپیداکنند.
به گفتهی یک مسئول مطلع در بیمارستان
امامرضا(ع) سیرجان ،ماهانه  40-30مورد اقدام به
خودکشی در این بیمارستان ثبت میشود .وی گفت:
تعداد آمارفوتیهای ناشی ازخودکشی کم است .مثال

نگاهی به وضعیت و علل خودکشی

افسردگی را جدی بگیرید
دریک بازهی زمانی  6ماهه ممکن است  5مورد فوتی
داشتهباشیم.
 آمارخیلی باالترازاین است
محمود رضوان یزاده سرپرستار اورژانس
بیمارستان دکتر غرضی سیرجان نیز تعداد این نوع
مراجعهکنندهها را متغیر میداند .وی میگوید :در
روزهای اوج پیک کووید 19موارد اقدام به خودکشیها
افزایش پیدا میکند .وی در مورد ارتباط بیماری
کووید  19با خودکشیها گفت :باید این مورد بررسی
شود .به تازگی گاهی در یک شیفت شب 10 ،مورد
اقدام به خودکشی داشتیم .در صورتیکه قبال به این
شکل نبوده است .آمار خیلی باالتر از این است .در
حال حاضر این آمارماهانه به  200نفرمیرسد .بیشتر
سنین جوا ن و نوجوان هستند و دخترها بیشتر اقدام
به خودکشی میکنند .رضوان یزاده گفت :در خانمها
اقدام به خودکشی دو حالت دارد .حال اینکه نوجوان
و جوان هستند و قصهیعشق وعاشقی است یا اینکه
ازدواج کردهاند و به دلیل ناسازگاریهای زن و شوهر
است .وی ادامه داد :اینها اکثرا نجات پیدا میکنند
ن موارد اقدام به خودکشی است .یعنی
چون بیشترای 
فردنمیخواهدحتمابمیردوقصدشترساندنیاجلب
توجه و محبت اطرافیان است ولی متاسفانه مواردی
هم منجربه مرگ میشود.
سرپرستار اورژانس بیمارستان دکترغرضی بازه
سنی  13-12سال تا  60سال را جزو موارد اقدام به
خودکشی عنوان کرد و افزود :حتی مورد  100ساله
هم داشتیم و معموال تعداد کمی آن لحظه پشیمان

هستند .وی درپاسخ به این سوال که این بیماران بعد
ازنجاتبالفاصلهازبیمارستانمرخصمیشوند،گفت:
گاهی تا  48ساعت میمانند و مشاوره روانپزشکی
میشوند .برخی مرخص میشوند و برخی هم به بخش
روانپزشکیمنتقلمیشوند.
 شایعترین علت خودکشی ،افسردگی
است
در همین رابطه دکتر مینا محسنی متخصص
اعصاب و روان به پاسارگاد گفت :اقدام به خودکشیها
بیشتردرسنینجوانی اتفاقمیافتدوطبق آماراقدامبه
خودکشیدرخانمهابیشتراست اماخودکشیمنجربه
فوت درآقایان شایعتراست.
دکتر محسنی این باور را که اگر در مورد افکار
خودکشی ازفردیسؤال کنیمباعث القاءخودکشیدر
فرد میشود را غلط دانست و عنوان کرد :اینکه بیشتر
راجع به احساسات و افکارمان صحبت کنیم عامل
پیشگیری ازخودکشی است و باعث افزایش اقدام به
خودکشی نمیشود .به صورت پله به پله و تدریجی از
بیمار سؤال میکنیم .ابتدا در مورد روحیهی فرد و از
کارهایی که قبال برایش خوشایند بوده و اکنون لذت
نمیبرد ،سؤال میکنیم و بیشترراجع به افسردگی ازاو
میپرسیم .مثال ازاحساس ناامیدی و بیارزشی و گناه
و افکارپیرامون مرگ .اگرجواب این سؤالها مثبت
بود ،راجع به افکار خودکشی از بیمار سؤال میشود.
شایعترین عاملی که در افراد منجر به خودکشی
میشود،افسردگیاست.
این پزشک متخصص اعصاب و روان درباره

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری امور مربوط به
پروژه تکمیل کلینیک تخصصی سالمت

دانشـکده علومپزشـکی سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای واگـذاری امـور مربـوط به
پروژه تکمیل کلینیک تخصصی سلامت به شـماره  2000092962000010را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید.کلیـه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد
مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه  1400/06/22میباشـد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز سهشنبه تاریخ 1400/06/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روزشنبه تاریخ 1400/07/17
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روزشنبه مورخ 1400/07/03
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف) آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علومپزشکی  -تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :عملیات آبرسـانی
بـه فضای سـبز با تانکر آبرسـان) بـه شـماره  2000005674000075را از طریق سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق
سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/06/15میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز دوشنبه مورخ 1400/06/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12:00روز پنجشنبه مورخ 1400/07/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز شنبه مورخ 1400/07/03
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه
پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی  -شماره تماس034 - 41325000 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

تاثیر بیماری کرونا بر روی افزایش اقدام به خودکشی
گفت :کرونا به عنوان یک استرس مداومی که روی
افراد است ،منجربه افزایش شیوع بیماری اعصاب و
روان ازجمله افسرگی شده است و با افزایش افسردگی
اقدام به خودکشی درافراد بیشترمیشود.
دکترمحسنی تاکید کرد :باید افرادی که قصد
خودکشی داشتهاند و نجات پیدا کردهاند ،جدی گرفته
شوند و به آنها اهمیت داده شود .این باور غلط
است که این افراد برای جلب توجه این کار را انجام
دادهاند .مطالعات نشان داده خیلی از افرادی که جان
سالمبدربردهاند،میخواستهاندخودکشیشانمنجربه
فوت شود .وی افزود :گاهی فردی که افسرده است
آگاهی ندارد و باید ازطریق خانواده به او کمک شود.
اگر افراد عالیم افسردگی را دیدند ،خوددرمانی نداشته
باشند و بدون کمک روانشناس یا روانپزشک دارو
مصرفنکنند.
 خودکشیقابلپیشگیری است
دکتر محسنی گفت :بیماری افسردگی و
بیماریهای اعصابورواندرهمهی اقشارجامعهدیده
میشود چه افرادی که تحصیلکرده هستند یا سطح
تحصیالت پائینی دارند .مهم این است که هردو قشر
بهپزشکمتخصصمراجعهکنند.گاهیافرادتحصیل
کرده فکر میکنند میتوانند خودشان را درمان کنند.
افرادتحصیلکردهبدانندخوددرمانینداشتهباشندودر
صورت بروز افسردگی کمک بگیرند .حتی یک پزشک
روانپزشک باید برای درمان خود ازیک روانپزشک دیگر

کمک بگیرد .اینکه خودکشی اجتنابناپذیر است،
درست نیست .میتوان از خودکشی پیشگیری کرد.
برخی فکرمیکنند افسردگی درمان ندارد ولی افسردگی
کامالدرمانپذیراست.
 جامعه چه باید بکند؟
این پزشک متخصص اعصاب و روان هشدار
داد :مهم است افرادی که قبال اقدام به خودکشی
داشتهاند شناسایی شوند و بهتر است با آنها تماس
گرفته شود .وقتی به مرکزبهداشت مراجعه میکنند به
آنها بروشور آموزشی در مورد بیماریهای اعصاب و
روان داده شود .مهم است افراد بدانند درصورت بروز
مشکلبرایمشاورهبه کجامراجعه کنند.
محسنی در خصوص هشدار به مردم در مورد
افسردگی بیان کرد :عالیم افسردگی باید اطالعرسانی
شود و جدی تلقی شود تا خانوادهها بتوانند رفتارهای
پرخطرفرزندان را شناسایی کنند .عالیم افسرگی مثل
روحیهی غمگین ،لذت نبردن ازفعالیتهایی که قبال
خوشایندبوده است،تغییردرخوابو اشتها ،احساس
بیارزشی ،کاهش تمرکز ،ناتوانی در تصمیمگیری،
خستگیغیرقابلتوجیه،بیقرارییاکندیحرکتی،افکار
نامیدییا افکارپیرامونمرگوخودکشی ازجملهعالیم
بروزافسردگی است .درصورت مشاهده این عالیم در
خود یا افراد خانواده از خوددرمانیهایی نظیر اینکه:
مثبتبیندیشیدوخودسرانهدارومصرف کنید،پرهیز
کنید .وی همچنین بر افزایش آگاهی مردم دربارهی
بیماری اعصاب و روان و عالیم افسردگی تاکید کرد:
خیلیها فکرمیکنند که داروهای افسردگی وابستگی
میآورند درصورتی که این داروها افسردگی ندارند .بعد
از اینکه افسردگی شخص درمان شد این داروها به
تدریج کممیشود.
این عضو هیئت علمی دانشکده علومپزشکی
سیرجان درباره این سوال که برخی دانشآموزان تحت
فشار درس و کنکور یا دانشآموزی به دلیل نخریدن
تبلت توسط والدین اقدام به خودکشی میکنند،
توضیح داد :این باور درست نیست .اگر دانشآموز
کنکوری خودکشی میکند ،افسردگی داشته است.
زیرا خیلی افراد در کنکور رتبه نمیآورند ولی اقدام به
خودکشی نمیکنند یا کودکی که به دلیل نخریدن
موبایل یا تبلت یا دوچرخه خودکشی میکند ،زمینهی
بیماری افسردگی را داشته است .حتی برخی افرادی که
از نظر اقتصادی شکست میخورند ،اختالل زمینهای
افسردگیمیتواندعاملشعلهورکنندهباشد.
 اگر فردی در مورد خودکشی حرف زد،
حتماجدیبگیرید
دکترعلیسوندرومیجامعهشناس،خودکشیرا
یک فرآیند چهارمرحلهای میداند ،شامل :ایجاد میل
به خودکشی ،برنامهریزی و طراحی ،اقدام به خودکشی،

موفق بودن یا نبودن و پیامدهایی که برای خانواده و
جامعهدارد.
به گفتهی وی عوامل ایجادکنندهی میل به
خودکشی در فرد میتواند ژنتیکی ،اختالالت روانی،
فشارهای اجتماعی و نیز از دستدادن معنای زندگی
باشد .دو عامل مهم اجتماعی میزان خودکشی را
باال میبرد .یکی فردگرایی و کاهش ارتباطعاطفی و
احساس تنهایی بیشتردرفرد و دیگری آسیبدیدگی
اجتماعی ناشی ازبحرانهای اقتصادی ،تغییرات سریع
اجتماعی ،صنعتی شدن و ...میل به خودکشی دربرخی
افراد را باال میبرد .گاهی افراد ازشرایط اجتماعی متاثر
میشوند و میل به حذف فیزیکی خودشان در آنها
ایجاد میشود .حدود  30درصد افراد که به شرایط
آنومیک و فردی گرفتارمیشوند ،خشمی که در آنها
بهوجود میآید میل به حذف درآنها است.
این جامعهشناس ادامه داد :بین 3تا 30درصد
افراد جامعه درمعرض رفتارهای تهاجمی قراردارند که
این تهاجم با توجه به شرایط ممکن است به خودشان
یا به محیط برگردد .بنابراین 3درصد میل به خودکشی
در افراد جامعه داریم .این جامعهشناس افزود:
انسانهایی که احساس مسئولیت و ایمان ،عزت
نفس و اعتماد بنفس باالیی دارند درصورت افزایش
بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و تالطمهای فرهنگی
به جای میل به حذف خودشان یا دیگری و رفتارهای
تهاجمی میل به انجام وظیفه و تغییرشرایط دارند و
به صورت منطقی و اصولی و برحسب توامندیشان در
حوزهای عملکرد خودشان تاثیرگذارهستند .حال چه
میشود که این سه متغیرازدست میرود و افراد دچار
اختالل میشوند؟ منیت و احساس مالکیت ،دانایی و
توانایی باعث میشود فرد درچرخهی شومی گیرکند
و آسیبهای زیادی به خودش بزند .مقایسه افراطی و
دایم افراد و شرایط آنها با همدیگرعزت نفس و شان
افراد را میگیرد و میل به خودکشی را ایجاد میکند .بنا
به توصیهی سوند رومی ،اگرفردی درمورد خودکشی
حرف زد ،خانوادهها و دوستان و آشنایان موضوع را
پیش پا افتاده و به عنوان شوخی تلقی نکنند و حتما
جدی بگیرند و پیگیرباشند .با فرد حرف بزنند و همدلی
کنندوحتما ازمشاورینومتخصصان اینحوزه کمک
بگیرند زیرا این موضوع مثل یک بمب است و تبعات
زیادی دارد.
این جامعهشناس تاکید کرد :خودکشی دوعامل
دارد :یکی ناپختگی که درنوجوانان و جوانان باالتراست
و دوم احساس قدرت و اینکه فرد میتواند تاثیرگذار
باشد ،درحالیکه تا قبل از دوره نوجوانی فرد اینقدر
احساس قدرت ندارد .سیستم انگیزش وقتی با ناپختگی
همراه شود ،آسیب اجتماعی وارد میکند و یکی همین
خودکشیاست.

آگهی اجاره
دانشــگاه صنعتــی ســیرجان در نظــر دارد یــک بــاب ســالن بــه
مســاحت  193متــر مربــع در طبقــه همکــف خوابــگاه دانشــجویان
واقــع در چهــارراه خیابــان آیتالــه غفــاری را کــه قبــ ًا بــه صــورت رســتوران
و غــذای آمــاده بــوده اســت ،جهــت شــغل مناســب بــرای مــدت یــک ســال بــا
اجــاره قیمــت پایــه ســاالنه  694/800/000ریــال واگــذار نمایــد .متقاضیــان
میتواننــد قیمــت پیشــنهادی خــود را بــا پرداخــت مبلــغ  10درصــد بــه حســاب
 4001099707146828بانــک مرکــزی از طریــق ســامانه ســتاد حداکثــر
تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه  1400/6/24بارگــذاری نماینــد.

ـیرجان
ـگاه صنعتی سـ
                                                            روابطعمومی دانشـ

آگهی مزایده فروش لوازم اسقاطی هتل جهانگردی سیرجان

ـیرجان وابســته بــه شــرکت ســرمایهگذاری ایرانگــردی و جهانگــردی در
ـردی سـ
ـل جهانگـ
هتـ
نظــر دارد تعــدادی از لــوازم اســقاطی و مســتعمل خــود را از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند .لــذا
ـاعت  14روز  1400/07/01جهــت رویــت لــوازم
ـا سـ
ـخ  1400/06/22تـ
متقاضیــان میتواننــد از تاریـ
و دریافــت فــرم شــرکت در مزایــده بــه امــور مالــی اداری هتــل جهانگــردی ســیرجان مراجعــه نماینــد.
سایر شرایط:
 -1تمامــی هزینههــای مزایــده شــامل(هزینه کارشناســی و آگهــی) بــه عهــده برنــده مزایــده
میباشــد.
 -2زمــان بازگشــایی پــاکات تاریــخ  1400/07/03میباشــد و در دفتــر گــروه هتلهــای جهانگــردی
جنــوب شــرق میباشــد.
 -3سپرده شرکت در مزایده مبلغ  3/500/000ریال میباشد.
 -4نرخ پایه براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ  40/500/000ریال میباشد.
 -5زمان بازدید  9الی  14میباشد.
شــرکت در مزایــده و دادن پیشــنهادات هیچگونــه حقــی بــرای متقاضــی ایجــاد نخواهــد کــرد و
شــرکت در قبــول یــا رد پیشــنهادات مختــار اســت.
آدرس :سیرجان -خیابان خیام -روبروی سینما قدس
تلفن09120718640 - 42205175 - 42207878 :

