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خبر

 شماره 1174
 شنبه  4خرداد 1398

در اولین گفتگوی مطبوعاتی پس از انتخاب به این سمت مطرح شد:

اولویت های کاری
مدیرعامل جدید گلگهر
کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری ،انسجام بخشی در کسب و کار و
پژوهشهای کاربردی  ،اکتشاف و توجه به مسئولیت های اجتماعی

گروه خبر :مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر در اولین اظهار نظر خود پس از انتصاب به این
سمت ضمن تقدیر از زحمات مدیران قبلی این مجتمع
با اش��اره به اولویتهای کاریاش به نگارستان گفت :با
توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص رونق
تولید هرآنچه در این خصوص الزم بدانیم انجام خواهیم
داد .وی همچنین با اشاره به اهداف و چشمانداز شرکت
در رش��د و سودآوری آن گفت :این شرکت یک شرکت

بورسی اس��ت و س��ودآوری یکی از اولویت های اصلی
کار ما است .مهندس جمشید مالرحمان افزود :در کنار
طرح های توس��عهای که انجام میدهیم به عنوان یک
قطب توسعه در حوزه صنایع و معادن کشور قطعاً باید
توسعههایمان همراه با سود روز افزون باشد و این یکی
از اولویتهای اصلی بنده در این شرکت است.
وی در پاس��خ ای��ن س��وال که آی��ا پ��روژه و برنامهی
خاصی هم ب��رای این افزایش س��ودآوری دارید یا خیر

گفت :بله اس��تفاده بهینه از منابع وکاهش هزینههای
تولی��د از اولویته��ای م��ا خواه��د ب��ود ،همچنین در
سرمایهگذاریهایی نیز که انجام میدهیم تالش خواهیم
کرد نسبت سرمایهگذاری به ازای هر تن تولید را پایین
بیاوری��م ضمن اینکه باال بردن راندمان کار و اس��تفاده
بهینه از پتانس��یلهای منابع شرکت نیز کمک خواهد
کرد سودآوری خوبی برای مجموعه داشته باشیم.
مهندس مالرحمان افزود :انسجام بخشی در کسب و کار
و توسعه زنجیره ارزش نیز از استراتژیهای اصلی شرکت
خواهد بود .همچنین توجه به مسئولیت های اجتماعی
ش��رکت و توس��عه پژوهشهای کاربردی در حوزههای
فعالیت ش��رکت و توجه به اکتشاف از برنامههای متداوم
جدیت دنبال میکنیم.
مجموعه گلگهر است که آن را با ّ
وی همچنین به افزایش کیفیتها در آموزش و پژوهش
اش��اره کرد و گفت :پیادهس��ازی سیستمهای هوشمند
نیز از مواردی اس��ت که حتماً دنبال خواهد ش��د .مدیر
عامل جدید ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر در پایان
به موضوع معیشت و رفاه پرسنل نیز اشاره کرد و گفت:
به افزایش انگیزه میان پرسنل با رفع دغدغههای رفاهی
و معیش��تی آنان که می تواند در افزای��ش راندمان کار
مجموعه بیانجامد نیز توجه خواهیم کرد.

سرپرست فرمانداری سیرجان در جلسه شورای اداری بیان کرد:

مدیران نباید در ساعت اداری
معاملهملکیداشتهباشند

 ما در طول سال باید یازده جلسه شورای اداری داشته باشیم و در این جلسات مسئولین باید آمادگی
داشته باشند که مورد انتقاد فرماندار و سایر مدیران قرار گیرند
بیژن ادبی
اولین جلسه شورای اداری شهرستان سیرجان
پس از انتصاب سرپرس��ت جدید فرمانداری،
بعدازظهر چهارش��نبه با حض��ور امام جمعه،
معاونان فرمانداری و مدیران ارشد شهرستان
برگزار ش��د و ت��ا دقایقی پی��ش از افطار ماه
مبارک رمض��ان نیز ادامه داش��ت .در ابتدای
جلس��ه ش��ورای اداری ،حجتاالس�لام سید
محمود حس��ینی امام جمعه سیرجان ،ضمن
دع��وت آح��اد م��ردم و بهویژه مس��ئولین به
بهرهگیری معنوی از برکات این ماه مبارک به

مس��ئولین توصیه کرد که در خصوص مقابله
جنگ نرم دشمنان هشیار باشند و سفارشها
و فرمایشهای مقام معظم رهبری را سرلوحه
ام��ور خویش ق��رار دهند و بدانند ک��ه اگر از
دغدغههای مردم گرهگش��ایی کنند ،مردم با
وجود مش��کالت فراوان از جمله گرانی نسبت
به آینده امیدوار میش��وند و در نهایت ،پیروز
میدان خواهیم بود.
ام��ا بیش��تر زمان مرب��وط به جلس��ه ،صرفِ
صحبتهای سرپرس��ت فرمانداری ش��د که
به مناس��بت نزدیک ش��دن به ایّام ش��هادت
الس�لام) ،سخنان طوالنی
امیرالمؤمنین(علیه ّ

استخدام در نیروی
دریایی و قرارگاه خاتم

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اس�لامی ایران
جهت تکمیل کادر درجهداری خود از بین جوانان (پسر)
مؤمن ،متعهد و عالقهمند به حرفه نظامیگری و رزمندگی

پیرامون مبحث عدالت در سیرهی عملی موالی
متقیان علی علیه السالم ایراد کرد و خواستار
الگوبرداری مدیران از سیره عملی آن حضرت
شد .حجتاالسالم شیخ محمد محمودآبادی
در ادامه به اهمیت جلسات اداری اشاره کرد و
گفت :در جلسات شورای اداری همه مسئولین
دولتی باید آمادگی این را داش��ته باش��ند که
م��ورد بازخواس��ت و انتقاد فرمان��دار و دیگر
مدیران قرار بگیرند .وی افزود :جلسات شورای
اداری و دیگر جلسات داخلی ادارات ،باید خارج
از وقت اداری باش��د و در طول س��ال ،حداقل
باید  ۱۱جلس��ه ش��ورای اداری در اول هر ماه

که دارای روحیه انقالبی ،سلحش��وری ،ازجانگذشتگی،
ایثارگری ،بس��یجی ،آمادگ��ی مأموری��ت در پایگاهها و
مناطق نیروی دریایی راهبردی آجا میباش��ند با داشتن
دیپلم متوسطه در رشتههای نظری (ریاضی فیزیک ،علوم
تجربی ،علوم انسانی ،علوم و معارف اسالمی) ،ف ّنیحرفهای،
رشتههای مهارتی کاردانش نیرو میپذیرد .برای متقاضیان
حداقل س��ن  16سال تمام و حداکثر  21سال و حداقل

سرکار خانم افروز
انتص�اب بجا و شایس�ته ش�ما ب�ه عنوان
رئی�س بان�ک پاس�ارگاد را تبری�ک عرض
نموده ،موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از
خداوند متعال خواهانیم.

مصطفی رحمانی

مدیریت کاشی پارس و رستوران گیالر

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

تشکیل شود .خبرنگاران نیز صرفاً با ارائه کارت
خبرنگاری میتوانند در جلسات شرکت کنند.
وی گفت :اگر کس��ی بدون داش��تن لیاقت و
وجدان از طریق ارتباط به مقام خاصی رسیده
و جایگاه ش��غلی غیرمرتبطی را اشغال کرده
است ،نهایتاً بهخاطر عملکردش برکنار خواهد
شد .مدیر باید  ۲۴ساعته در اختیار مردم باشد
نه اینکه در ساعات اداری ،معامله ملکی داشته
باشد و قرارهای شخصی بگذارد .اگر مدیری از
شرایطش ناراضی اس��ت ،کنار برود تا بهجای
او ،ی��ک جوان عالقهمند این مس��ئولیت را بر
عهده بگیرد .ش��یخ محم��د محمودآبادی در
جای��ی از گفتههایش با اس��تناد به گفتههای
امیرالمومنی��ن (علیهالس�لام) گف��ت که اگر
انحراف یا فساد مالی در شخصی وجود داشته
باشد ،باید جوری با او قاطعانه برخورد کرد که
زندگی زن و بچهاش هم به تنگنا بیفتد .وی در
پایان بهخاطر صحبتهای طوالنیاش که بیش
از یک ساعت به طول انجامید ،عذرخواهی کرد
و قول داد که در جلسات بعدی ،مدیران بیشتر
صحبت کنند.
پ��س از آن ،مهندس محس��ن آرش ،معاون
توس��عه و برنامهری��زی فرمان��داری نیز طی
سخنانی تصریح کرد :طبق آخرین بخشنامه

قد نیز برای تمامی داوطلبان  165سانتیمتر اعالم شده
است .داوطلبان میتوانند حداکثر تا  23خرداد  98جهت
ثبت نام و مشاهده جزئیات استخدام به آدرس اینترنتی
 /iranestekhdam.irمراجع��ه نماین��د .خبر دیگری
حاکی اس��ت قرارگاه پدافند هوایی خات��م االنبیاء(ص)
ارتش نیز در س��ال جاری به منظور تأمین نیروی انسانی
م��ورد نیاز از بین جوانان دارنده مدرک دیپلم برای طیف

مص��وب ،حض��ور ش��خص رئی��س اداره در
جلس��ات این شورا الزامی است و اگر مدیری
نیامد ،الزم نیست که کسی بهعنوان جانشین
او در جلس��ه حضور پیدا کند .آرش در ادامه
با اشاره به مسائل عمرانی شهر گفت :یک و
نیممیلیارد تومان برای تکمیل محور فرودگاه
در نظر گرفته شده که امیدوارم با هزینه کرد
این مبلغ مس��یر فرودگاه تا ش��هر از شرایط
مطلوبی برخوردار ش��ود .سرهنگ ایراننژاد،
فرمانده انتظامی سیرجان نیز در این نشست
از بیتوجهی برخی بانکها و دس��تگاههای
اداری درخصوص موضوع حس��اس امنیتی
انتقاد کرد و از آنان خواس��ت که تدابیر الزم
را با نصب دوربینها و تجهیزات امنیتی بهکار
بگیرند .در ادامهی اولین نشس��ت ش��ورای
اداری ،برخی مدیران دیگر نیز به فراخو ِر حال،
دغدغهها و انتقادات خود را از وزارتخانههای
دولتی مطرح کردند .در پایان جلس��ه نیز در
رابطه با بحث تنظیم بازار و کنترل قیمتها،
مباحث مختلفی مطرح ش��د و مس��ئولین
اصن��اف و صمت ،قول مس��اعد دادند که از
طریق بازرسان مانع از گرانفروشی در تمامی
صنوف از جمله فروش��ندگان میدان ترهبار و
میوهفروشیها شوند.

درجه داری به صورت رس��می و پیمانی ( 5ساله) همرزم
میپذیرد .رشتههای تحصیلی مورد نیاز عبارتند از :ریاضی
فیزیک ،علوم تجربی ،علوم انسانی و معارف اسالمی ،برق
صنعتی و الکترونی��ک صنعتی با معدل کل  13و کتبی
 .10عالقهمن��دان حداکثر تا  20خرداد  98فرصت دارند
با مراجعه به سایت  https://iranestekhdam.irثبت
نام نمایند.

مصالح ساختمانی عباسلو

کیفیتعالی

عرضه مستقیم آجر یزد
عرضه مستقیم سیمان
عرضه مستقیم
بلوک سبک لیکا و هبلکس
09133459414

بلوار هجرت ،چهارراه آهکیها

شیرینیخانگیعسل

انواع شیرینیهای خانگی ،سنتی ،فانتزی ،مسقطی خانگی،
شیرینیهای تر و انواع کیکهای تولد خانگی

بهترین کیفیت و مواد اولیه

سفارش مجالس با  20درصد تخفیف

خیابان جواداالئمه 09389197755 -

تاس�یس شرکت سهامی خاص آگه راهرو هوشمند درتاریخ  1397/08/02به شماره ثبت
 4515به شناسه ملی  14007908253ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ساخت وپشتیبانی سامانه
نمایش آگهی وطراحی س�ایت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
م�دت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  -شهرس�تان
سیرجان  -بخش مرکزی  -شهر سیرجان-محله بلوار قاآنی-کوچه قاانی 14-کوچه [سید
جمال الدین اس�دابادی 5-]9پالک 7-طبقه همکف -کدپس�تی  7815637377سرمایه
ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ  1000000ریال نقدی منقس�م به  100س�هم 10000
ریالی تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی
بانک�ی ش�ماره  46276/122م�ورخ  1397/07/11نزد بانک ملت ش�عبه مهیا ش�هر با کد
 4627.6پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای محمد رضا آشوغ به شماره ملی
3060038767و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت
 2سال خانم شهین آشوغ به شماره ملی 3071266901و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2س�ال خانم حکیمه آشوغ به شماره ملی 3179702761و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2س�ال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل :
طبق اساس�نامه بازرس�ان خانم بتول همایون فر به ش�ماره ملی  3071566255به سمت
بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی خانم هاجر آش�وغ به شماره ملی  3071857705به
س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت
درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()473448

 0114یکی از مسئوالن گفته گرانی
ربط��ی به تحریمه��ا ن��دارد ،این همان
چیزی اس��ت که همه مل��ت مدتها به
آن پرداختهاند فقط دلیلش میتواند 1-
خود شما مسئوالن باشید که نتوانستهاید
ت��وازن بین ص��ادرات و واردات را برقرار
کنی��د ۲- .عدم نظ��ارت کافی در توزیع
عادالنه مایحتاج مردم - ۳ ،عدم برخورد
ب��ا گرانفروش��ان ۴- ،عدم تع��ادل بین
گرانیها و افزایش حقوق کارمندان۵- ،
عدم هماهنگی مسئوالن در تصمیماتی
ک��ه میگیرن��د - ۶ ،از همه مهمتر نبود
اقتصاددان مجرب در بدنه دولت!
 8007ب��ا س�لام خدم��ت تمام
مس��ئوالن گلگهر م��ن دیپلم برق،
گواهینام��ه پای ه یک دارم ،گواهینامه
تراک هم دارم ،انصاف هس��ت بیکار
باش��م و بومی س��یرجان باش��م؟ در
صورتی بسیاری از کارمندان گلگهر
غیربوم��ی هس��تندخودتان قضاوت
کنید.
 4306س�لام .باالتری��ن عبرت!
ثروتمندترین فرد در کش��ورکویت با
نام ناصر الخرافی با سرمایهی بیش از
 12میلیارد دالر در بانکهای کویت
و صاح��ب 33نفتک��ش در جه��ان
و یک��ی از بزرگتری��ن مالکین هتل
جهان و س��هامدار نیمی از ش��رکت
زین و مالک 20برج آس��مانخراش
ب��ود به خان��هی قبر انتق��ال یافت و
نتوانس��ت یکی از ای��ن داراییهایش
را بهعن��وان باج ب��ه حضرت عزرائیل
الس�لام) تقدیم کند تا 1ساعت
(علیه ّ
دیگ��ر بتوان��د در یک��ی از خانههای
دنیایش بیشتر بماند.
 3236س�لام .خیاب��ان پان��زده
خ��رداد و خیاب��ان جواداالئم��ه از
قب��ل از عید برای حف��اری فاضالب
کندهکاریش��ده و هن��وز درس��ت
نشدهاند ش��هرداری چرا فکری برای
آسفالت آنها نمیکند؟!
 9687باس�لام خدمت ش��هردار
خس��تگیناپذیر ش��هرم نجف ش��هر
حاج علی نجفآبادی میخواس��تم از
زحمات بیدریغ شما صمیمانه تشکر
نمایم و از درگاه خداوند بزرگ طول
عمر باعزت و س��ربلندی برای ش��ما
آرزومندیم( .ع.ج)
 7016ت��ا ب��ه فکر خ��ود فتادم/
روزگار از دس��ت رف��ت -تا ش��دم از
کار واقف  /وقت کار از دس��ت رفت.-
قوت س��رپنجه مش��کل گشای /فکر
م��ن در ورق گردانی لی��ل و نهار از
دس��ت رفت -تا کمر بس��تم غبار از
کاروان ب��ر جا نبود /ازکمین تا س��ر
برآوردم ش��کار از دست رفت-باسالم
تو رو خدا صلهرحم رو تو ماه مبارک
رمضان انجام دهید چون روزگار زود
میگذرد .با تشکر (ص ج)
 5418س�لام خس��ته نباش��ید.
چرا مسئولین ش��هر نشستن و دست
رودس��ت گذاش��تن و برای گرانی ها
کاری نمیکنند؟ آقای شورای اصناف و
آقای تعزیرات! انبارهای عمدهفروشیها
پ��ر از روغ��ن و قن��د و ش��کر نبات و
غیره همش بات خری��د ارزان احتکار
کردهاند .با فاکتور جعلی اجناسش��ان
رو هر قیمتی دلشان بخواد میفروشند.
س��وپرمارکتها هم هرکس��ی یه نرخ
میده از دادس��تان و فرماندار خواهش
میکنم به این بیعدالتیها و گرانیها
ورود کنن��د .بخ��دا مردم گن��اه دارن.
ممنون

 7016ب��ا س�لام خدم��ت
نگارستانیهای عزیز چرا تو نجفشهر
روزنامهت��ان را نمیبینم .زود فروش
میرود یا گیر من نمیآید .با تشکر.
 5612با س�لام خدمت ش��هردار
محتر م بابت بازسازی پل دفاع مقدس.
ایکاش این آس��فالتی ک��ه کردید را
بیش��تر ادامه میدادید به سمت جاده
ش��یراز  ...با وج��ود تریلیها و ترافیک
وضعیت نامناسبی داره آسفالت اونجا
 ...ممنون
 0114اصولگ��را و اصالحطل��ب،
تن��درو ،میان��هرو و  ...فق��ط یک بازی
است .از تنور هیچکدامشان چیزی عاید
مردم تا حاال نشده و هیچکدامشان درد
و مش��کالت کارگر را لم��س نکردهاند
و به فکر رفع مشکالتش��ان نبودهاند
و نیس��تند بلکه سالبهس��ال وضعیت
معیشت آنها بدتر هم شده و فقط تا
توانس��تهاند شعار دادهاند ولی عملگرا
نبودهاند ،پس در انتخاباتهای پیش رو
در مجلس و ریاست جمهوری عاقالنه
تصمیم بگیرید.
 0114سرپرس��ت محت��رم
فرمان��داری :ازآنجاییک��ه توج��ه به
مس��ائل فرهنگی و رفاهی شهروندان
از اهمی��ت ویژهای برخوردار اس��ت
و حضرتعال��ی نی��ز همیش��ه آن را
در اولوی��ت کاری خود ق��رار دادهاید
لطف��اً پیگی��ر راهاندازی ش��بکههای
تلویزیونی استانی و کشوری از قبیل
شبکه شما ،تماشا و سایر شبکههایی
که مردم س��یرجان از دی��دن آنها
محروماند باش��ید تا ش��اید سرپوش
کمکاری س��ایر مسئولین شهری که
درزمین��هی فرهنگ��ی اقدامی انجام
ندادهاند یا کوتاهی کردهاند باشد.
 1210قاب��لتوج��ه مس��ئولین
فض��ای س��بز! تع��دادی درخت در
خیابان عاب��د وج��ود دارد که بیش
از یک س��ال اس��ت آبیاری نشدهاند،
اجازه ندهید خشک شوند .با تشکر
 9678م��ن از پرس��نل رس��می
ش��هرداری هس��تم .حاال چندین ماه
اس��ت ک��ه از حق��وق ماهان��ه ما کم
میکنند و میگویند اش��تباه ش��ده
درس��ت میکنیم آخرش هم درست
نش��ده تا ح��اال .ای��ن ش��رکتیهای
همکار ما هم وضع خوبی ندارند .لطفاً
مشکالتشان را بنویسید.
 1952 ب��ا س�لام و آرزوی قبولی
طاع��ات ،ای خدای مهرب��ان :دفترچه
قسطهایم را ورق میزنم تمامی ندارد
تا آخر عمر بدهکار رحمتت هستم.
 2157شب های قدر را بیشتر قدر
بدانیم .دنیا محل گذر است و ما هیچی
همراهمان نم��ی بریم ول��ی آنچه به
کارمان میآید همینهاست .شهادت
السالم)
موال ّ
موحدین امام علی (علیه ّ
پیشاپیش تس��لیت باد .امیدوارم شب
اول قبر به داد همه ما برسد.
 – 6570نمیدان��م چ��را خیابان
س��ردار جن��گل و خیابان ام��ام رضا
الس�لام) را ک��ه تازه آس��فالت
(علیه ّ
کرده بودند فاضالبیها آمدند دوباره
چال��ه کندند و به ه��م ریختند .چرا
قبل��ش ای��ن کاره��ا را نمیکنند تا
دوب��اره کاری نش��ود؟ ب��ه نظر من
ش��هرداری از حاال به بعد هر کجا را
که آس��فالت کرد اطالعی��ه بدهد به
اداره جات که بشتابید اینجا آسفالت
شده و اگر کاری دارید تعارف نکنید
مال خودتان است(!)

مرد نکونام نمیرد هرگز32 / .....
از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع
کردهای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ زندهیاد حاج حسن بداک
در ادامه معرفی افراد خیر در این ش��ماره به
مرحوم حاج حسن بداک میپردازیم که همین
روزها به دیار باقی ش��تافت .مرحوم بداک از
افراد خی��ری بود که همواره به مس��تمندان
کمک میکرد و در س��اخت بناهای فرهنگی
و مذهبی همچون مس��اجد در روس��تاهای
مختلف مساعدت و مشارکت مینمود .کمک
به هیئتهای مذهبی ،مجالس روضهخوانی و عزاداری امام حس��ین،
اهدای بس��تههای غذایی در ایام ماه مبارک رمضان به تعداد زیادی از
خانوادههای مس��تمند از دیگر کارهای خیر و خداپسندانه ایشان بود؛
السالم)
اما یکی از ماندگارترین اقدامات این خادم امام حس��ین (علیه ّ
کمک به بازسازی خیمهگاه اباعبدا ...و صحن و سرای حضرت ابوالفضل
(علیهالسالم) با تهیه و ارسال سنگهای مرمر از سیرجان به این اماکن
مقدس��ه بود که س��ال  82با چندین دس��تگاه تریلر از مقابل مهدیه
ّ
سیرجان به کربال ارس��ال شدند .زندهیاد بداک ازآنپس خود بارها به
کربالی معال رفت و بر بازسازی خیمهگاه اباعبدا ...با سنگهای اهدایی
نظارت داش��ت تا از این طریق ارادت خود را به ش��هدای کربال نشان
دهد .مرحوم حاج حس��ن بداک ،خود از ندب��ه خوانان و قاریان قرآن
کریم بود که صبحگاه پنجشنبه سوم رمضان امسال در سن  66سالگی
در اثر ایست قلبی به دیدار حق شتافت /.روانش شاد.
یک عدد گوشی آیفون پیدا شده

با ارائه کارتن و شماره سریال تحویل بگیرید.
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