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معاون ورزش بانوان:

 130ورزشکار در ماراتن کشوری به میزبانی
هرمز شرکت میکنند

رئیس هیئت دوومیدانی هرمزگان
گفت 130 :ورزشکار خانم و آقا برای
هفتمین سال پیاپی در ماراتن کشوری
که به میزبانی این استان و با عنوان
جام هرمز در جزیره هرمز برگزار
میشود ،شرکت میکنند.
منصور روشن قیاس در گفتوگو
با ایرنا اظهار داشت :بر اساس
برنامهریزیهای صورت گرفته
پنجمین دوره رقابت ماراتن مردان با
حضور  80دونده از سراسر کشور در
روز جمعه  28دیماه در مسافتی به
طول  42کیلومتر و  195متر برگزار
میشود .وی افزود :رقابت دونیمه
ماراتن بانوان نیز با شرکت  50دونده
از سراسر کشور در روز پنجشنبه 27
دیماه در اطراف جزیره هرمز برگزار
خواهد شد.
وی با اشاره به جوایز ارزنده در نظر
گرفته برای این رقابتها ،گفت:
نفرات اول تا سوم در بخش بانوان
به ترتیب جوایز نقدی  100 ،140و
 70میلیون ریالی و در بخش مردان
 120 ،200و  70میلیون ریالی دریافت
خواهند کرد.
روشن قیاس خاطرنشان کرد :این
مسابقه از سوی فدراسیون دوومیدانی
کشور و با همکاری هیئت دوومیدانی
استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت دوومیدانی هرمزگان
تصریح کرد :همه تالش و برنامهریزی
فدراسیون در برگزاری این رقابت،
برندسازی این جام در سطح بینالمللی
است که بتوانیم در سالهای آینده،
این رقابت را با حضور دوندگان
خارجی بهصورت بینالمللی برگزار

نماییم.
روشن قیاس بیان داشت :هرمزگان از
ظرفیتها و استعدادهای فراوانی در
رشتههای ورزشی ازجمله دوومیدانی
برخوردار است که در صورت توسعه
زیرساختهای ورزشی در این استان
و توجه هر چه بیشتر به این بخش
میتوان شاهد پرورش قهرمانان و
میزبانی رقابتهای بیشتر ملی و
بینالمللی بود.
ماراتن یکی از انواع دو استقامت است
که در مسافت  42کیلومتر و  195متر
و بهطورمعمول بر روی جاده برگزار
میشود و نام آن برگرفته از نبرد
ماراتون در یونان است .این مسابقه
یکی از بخشهای اصلیِ بازیهای
المپیک است که در تمام ادوار
آن برگزار شده است البته مسافت
استاندارد آن در سال  1921میالدی
تعیین شد.
هرسال حدود  500مسابقه ماراتن در
نقاط مختلف دنیا برگزار میشود و
بیشتر شرکتکنندگان این رقابتها،
دوندگان تفننی هستند و به همین
دلیل ،گاهی دهها هزار دونده در این
رقابتها شرکت میکنند.
با توجه به اینکه شرایط آبوهوایی و
جغرافیایی ،مثل ارتفاع ،دما و رطوبت
هوا ،وزش باد و جنس و شیب جاده
در این مسابقه اهمیت زیادی دارند،
زمانهای ثبت شده در این مسابقهها
با یکدیگر قابلمقایسه نیستند .معمو ًال
بهترین زمانها در مسیرهای نسبتًا
مسطح در نزدیکی سطح دریا با
شرایط آبوهوایی مطلوب و کمک
دوندههای آهو ثبت میشوند.

چشمانداز ورزش بانوان در فارس موفقیتآمیز است

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان
فارس گفت :چشمانداز ورزش بانوان در فارس
موفقیتآمیز است و هدف ما قهرمانپروری
خواهد بود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره کل ورزش و
جوانان فارس ،فریبا خالدی که بهتازگی بهعنوان
معاون امور بانوان منصوب گردیده است درباره
وضعیت فعلی و آینده ورزش بانوان فارس
گزارشی ارائه داد و گفت :از حدود  4ماه پیش
که در این سمت منصوب شدم برنامههای خوبی
در جهت ارتقا ورزش بانوان بهصورت کوتاهمدت
و بلندمدت طراحی کردهایم که با توجه به پتانسیل
باالیی که ورزشکاران بانوی ما دارند ،چشمانداز
موفقیتآمیزی را برای استان پیشبینی میکنیم.
وی افزود :در این مدت  7طرح ملی از سوی
وزارت ورزش و جوانان به استانها اعالم شد که
فارس توانست همه آنها را اجرایی و عملیاتی کند.
خالدی درباره این طرحها توضیحاتی داد و گفت:
طرح پیرامید یا به عبارتی دختران خورشید،
ساختار اقامتی زنان و دختران روستا ،ورزشهای
محله محور ،طرح پارک گام ،اوقات فراغت بانوان
شاغل با ورزش ،طرح جامع نشاط و تندرستی و
جشنواره دا (مادر) ازجمله برنامههایی بود که در
استان فارس رتبههای خیلی خوبی کسب کرده
است.

معاون امور بانوان تصریح کرد :در المپیاد
استعدادهای درخشان با کسب  6مدال طال  11نقره
و  9برنز توانستیم به کار خود پایان دهیم و در
رشته هندبال و بسکتبال هم که میزبان مسابقات
بودیم خوشبختانه مقام دوم را در رشته هندبال
بانوان کسب کردیم.
خالدی بابیان اینکه عالوه بر ورزش همگانی
بیشترین هدف خود را بهسوی قهرمانپروری
معطوف کردهایم گفت :زیرساختها در استان
فارس نسبت به سایر استانها از پیشرفت خوبی
برخوردار است و همین موضوع موجب گردیده
در بحث استعدادیابی هیئتها را موظف کنیم
قدمهای مؤثری بردارند؛ ولی در سالهای گذشته
به ردههای پایه توجهی نمیشد.
معاون امور بانوان بابیان اینکه در توسعه رشد
و ورزش بانوان از هیچ تالشی دریغ نمیکنیم
خاطرنشان کرد :دربازیهای آسیایی و پاراآسیایی

فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری در نظرسنجی
برای انتخاب برترین وزنهبردار سال  2018جهان
در بخش مردان اسامی  5نامزد این عنوان را اعالم
کرد که نام سهراب مرادی دارنده مدال طالی
جهان و المپیک نیز به چشم میخورد.
به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم وبسایت
فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری ،نام سهراب
مرادی دارنده مدال طالی بازیهای المپیک 2016
ریو و  2مدال طالی قهرمانی سالهای  2017و

 2018جهان و طالی بازیهای آسیایی در بین 5
نامزد عنوان برترین وزنهبردار جهان قرار دارد.
پیشازاین کیانوش رستمی در سال  2016و بعد از
بازیهای المپیک ریو ،این عنوان را کسب کرده
بود.
این نظرسنجی تا روز  31ژانویه ادامه خواهد
داشت و کاربران برای شرکت در این نظرسنجی
میتوانند به آدرس https://www.iwf.net/
 /2018-best-liftersمراجعه کنند.

درگیری خیابانی ۲دانشآموز در شیراز
یک کشته برجا گذاشت

درگیری دو دانشآموز در بیرون از
یک مدرسه در شیراز منجر به مرگ
یک نفر از آنها شد.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی
فارس در این رابطه به خبرنگار مهر
گفت :تعدادی از دانشآموزان در
خارج از دبیرستان ارسنجانی شیراز
با یکدیگر درگیر شدند که یکی از

دانشآموزان به ضرب چاقو کشته
شد.
سرهنگ کاووس محمدی افزود:
در این خصوص سه نفر تاکنون
دستگیر شدهاند.
وی افزود :دستگیرشدگان دبیرستانی
هستند و تحقیقاتی در این رابطه
ادامه دارد.

نبرد آتشنشانان با شعلههای سرکش آتش
در یکمنزل قدیمی در شیراز

انبار کردن مواد ضایعات در منزلی
قدیمی در شیراز باعث آتشسوزی
شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان
آتشنشانی شیراز ،رخداد این
آتشسوزی ساعت  11:59دقیقه
به سامانه  125اطالعرسانی شد و
ستاد فرماندهی آتشنشانی شیراز
بالفاصله آتشنشانان ایستگاه  9و
 10را به محل آتشسوزی در خیابان
شهید وفایی واقع در بلوار سعدی،
اعزام کرد.
فرمانده عملیات که در محل حضور
داشت درخصوص این آتشسوزی
گفت :یک منزل مسکونی قدیمی
به علت تغییر کاربری و انبار
مواد ضایعاتی و بازیافتی دچار

آتشسوزی شده و منزل کام ً
ال طعمه
حریق شده بود.
وی اضافه کرد :آتشنشانان بهمحض
رسیدن به محل حادثه ،جریان اصلی
برق و گاز را قطع کردند و ضمن
ایمنسازی محل حادثه ،بهوسیله
تجهیزات خاموشکننده ،مشغول
مهار شعلههای سرکش آتش شدند.
همچنین گروه دیگری از نیروهای
آتشنشانی پس از مجهز شدن
به دستگاههای تنفسی ،عملیات
جستوجو در محل حادثه را آغاز
کردند که خوشبختانه فردی در میان
دود و آتش یافت نشد.
بنا به اظهار فرمانده عملیات علت
وقوع این حادثه در حال بررسی
است.

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری
 2سارق و کشف  15فقره سرقت
گوشی تلفن همراه در این شهرستان
خبر داد.
سرهنگ دالور القاصیمهر در
گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،بیان کرد :در پی
وقوع چند فقره سرقت موبایل در
شهرستان شیراز ،موضوع شناسایی
و دستگیری سارقان در دستور کار
مأموران قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شیراز افزود:

مأموران کالنتری  18ولیعصر
شهرستان شیراز در حین گشتزنی
و کسب اطالعات ،موفق شدند
مخفیگاه  2نفر سارق را شناسایی
و در یک عملیات ضربتی آنها را
دستگیر کنند .سرهنگ القاصیمهر
بابیان اینکه متهمان در بازجویی
فنی و تخصصی به  15فقره سرقت
گوشی همراه اقرار کردند ،اظهار
داشت :این سارقان حرفهای تحویل
مراجع قضایی و از آن طریق روانه
زندان شدند.

پلیس شیراز سارقان تلفن همراه را دستگیر کرد

مدیر تربیتبدنی شهرداری شیراز خبر داد:

 2018بانوان فارس درخشش خیلی خوبی داشتند
و این نشان میدهد افق ورزش بانوان بسیار
روشن و درخشان است و این موضوع موجب
گردیده برای المپیک هم برنامهریزی مناسبی
داشته باشیم به همین دلیل برای کسب سهمیه
المپیک دوچرخهسواری توسط فرانک پرتوآذر
حمایتهای مالی و معنوی انجام میدهیم.
وی همچنین به رعایت عدالتمحوری در ورزش
بانوان اشاره کرد و گفت :با توجه به ارزیابی که از
شهرستانها داریم سعی میکنیم برحسب موقعیت
جغرافیایی و استعدادها بتوانیم ورزش بانوان را
برای کل استان ترویج دهیم و به دلیل اینکه
مدیرکل ورزش و جوانان استان و معاونت توسعه
ورزش نگاه ویژهای به ورزش بانوان دارند و از
برنامههای ما پشتیبانی میکنند ،انشاءاهلل در دور
بعد بازیهای المپیاد باید ورزش بانوان فارس را
پس از تهران به رتبه دوم کشور برسانیم.
فریبا خالدی درباره برنامه ورزشی بانوان استان
تا پایان سال جاری توضیح داد و تصریح کرد:
در طرح جامع نشاط و تندرستی که بازیهای
شهرستانی و استانی برگزار شد و با قهرمانی تیم
شهرستان فراشبند به پایان رسیده است در بهمنماه
سال جاری نیز فارس میزبان مسابقات منطقه 5
کشور با حضور تیمهای فارس ،بوشهر ،کرمان و
هرمزگان است و همچنین در هندبال منطقهای هم
میزبان خواهیم بود.

مرادی نامزد کسب عنوان برترین وزنهبردار جهان

حـــــــــوادث

بازداشت کالهبرداران  ۱۰۰۰میلیاردی خریدوفروش خودرو

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز
از انهدام باند کالهبرداری شبکهای در قالب
خریدوفروش خودرو در این استان به مبلغ حدود
 ۱۰۰۰میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از تسنیم ،حاجی رضا
شاکرمی از انهدام باند کالهبرداری شبکهای در
قالب خریدوفروش خودرو در استان البرز خبر
داد و اظهار داشت :در پی فعالیت غیرقانونی یک
شرکت خریدوفروش خودرو با تشکیل پرونده

با موضوع مشارکت در کالهبرداری باندی ،این

موضوع جهت بررسی به پلیس آگاهی سپرده
شد .دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز
خاطرنشان کرد :در ادامه پنج نفر از متهمان
این پرونده دستگیر شدند و با قرار بازداشت
موقت جهت تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس
آگاهی قرار گرفتند .وی بابیان اینکه این پرونده
تاکنون بیش از  150شاکی دارد و هرروز به
تعداد شاکیان اضافه میشود ،ادامه داد :مبلغ مورد
کالهبرداری حدود  1000میلیارد ریال است.

آدمربایی که مرد جوان را به بهانه مزاحمت
برای همسرش ربوده بود ،بازداشت شد.
به گزارش مشرق ،مدتی قبل مرد جوانی با
حضور در شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران
اعالم کرد توسط مردی ربوده شده و مورد
ضرب و شتم قرارگرفته است.
شاکی درباره جزئیات شکایت به بازپرس گفت:
در جنوب تهران سکونت دارم ،روز حادثه در
منزل بودم که ناگهان صدای دادوفریاد از داخل
کوچه آمد و مرد جوانی مدام زنگ خانه ما را
زد ،زمانی که از خانه بیرون رفتم تا ببینم چه

خبر شده ،آن مرد مرا با قمه از ناحیه سر و کمر
مجروح کرد و بهزور داخل خودروی پرایدش
انداخت.
وی افزود :مرد آدمربا من را به خانهاش برد ،در
آنجا همسر وی نیز حضور داشت که همسر این
مرد بعد از دیدن من گفت فرد دیگری مزاحم
او شده و بهاشتباه شوهرش من را ربوده است،
آدمربا من را به بیمارستان برد تا مداوا شوم و
درنهایت از بیمارستان متواری شد.
پس از ثبت این شکایت ،تیمی از مأموران اداره
آگاهی پلیس پایتخت برای شناسایی و بازداشت

متهم دستبهکار شده و چند روز قبل موفق به
بازداشت مرد آدمربا شدند.
متهم با حضور در دادسرای امور جنایی و اقرار
به جرم خود ،به بازپرس گفت :فردی مزاحم
همسر من شده بود؛ اما همسرم آدرس محل
سکونت فرد دیگری را به من دادم که بعد از
ربودن و ضرب و شتم وی متوجه شدم ،او مزاحم
همسرم نبوده است و اکنون پشیمانم.
متهم پسازاین اظهارات با دستور قاضی سهرابی؛
بازپرس امور جنایی تهران بازداشت شد و در
اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفت.

شیفتهای متعدد و سختی کار ،باعث شد
پرستار جوان اهل الرستان جان خود را از
دست بدهد.
به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطالعرسانی
سازمان نظام پرستاری ،آسیبهای سختی کار
و کمبود نیرو در بخش پرستاری ،سالهای
سال است که مرگومیرهای پنهانی را به دنبال
داشته که مرگ پرستار جوان در اثر خستگی
ناشی از شیفتهای متعدد ،میتواند نمونهای از

دهها و صدها مرگومیر پرستاران کشور باشد.
شیفتهای متعدد و سختی کار ،باعث شد
پرستار جوان اهل الرستان جان خود را از
دست بدهد.
سعید عالیان پرستار  ۲۴ساله بخش داخلی مرکز
درمانی امام رضا (ع) الر ،تنها  ۱۸ماه سابقه کار
داشت .انجام شیفتهای متعدد و خستگی ناشی
از ساعت کار زیاد ،باعث شد در حین خدمت
دچار پارگی آئورت و مرگ مغزی شود.

در همین حال ،خانواده این پرستار جوان،
رضایت دادهاند که اعضای بدن او برای بیماران
نیازمند عضو اهدا شود .این اتفاق در حالی
رخداده است که جامعه پرستاری معتقد است
اگر متولیان نظام سالمت نخواهند اقدام ویژه و
برجستهای در جهت رفع کمبود پرستار انجام
دهند ،بیشک جان باختن این پرستار جوان،
آخرین مورد از حوادث تلخ حرفه پرستاری
نخواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ورزقان از
کشف  500کیلوگرم سنگ طالی قاچاق از
یک دستگاه خودروی سواری در این شهرستان
خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین از ایرنا ،سرهنگ
قاسم نظری اظهار داشت :مأموران انتظامی
بخش خاروانا از توابع شهرستان ورزقان در
حین بررسی و بازرسی خودروهای عبوری ،به
یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک
برخورد کردند که در بازرسی از صندوقعقب

آن  500کیلوگرم سنگ طال کشف شد.
به گفته وی ،این سنگ طال بهصورت غیرقانونی

آدمربایی اشتباهی به بهانه مزاحمت برای همسر

شیفتهای اجباری جان پرستار  ۲۴ساله را گرفت

کشف  500کیلوگرم سنگ طالی قاچاق در ورزقان

ورزﺷﻰ

حمل میشد و به همین دلیل خودروی حامل
این سنگ توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان افزود:
در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل
پرونده به مراجع قضایی معرفی شد .شهرستان
ورزقان با جمعیت  50هزارنفری در فاصله 85
کیلومتری شمال شرق تبریز واقع شده است.
معدن طالی اندریان بهعنوان یکی از معادن
طالی غنی کشور در شهرستان ورزقان واقع
شده است.

پخش زنده مسابقات فوتبال تیم ملی
ایران ،جام ملتهای آسیا 2019
در سالنهای ورزشی شیراز

مدیر تربیتبدنی و تفریحات
سالم شهرداری شیراز گفت:
شهروندان شیراز در سالنهای
ورزشی به تماشای فوتبال ایران
در جام ملتهای آسیا 2019
مینشینند.
به گزارش روزنامه طلوع به
نقل از اداره ارتباطات سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شیراز ،یحیی زارع
بابیان اینکه مسابقات تیم ملی
فوتبال جمهوری اسالمی ایران
در جام ملتهای آسیا 2019
در سالنهای ورزشی پخش
میشود ،اظهار کرد :این پخش
زنده با تأکید بر حمایت از
تیم ملی کشورمان صورت
میگیرد.
وی ایجاد شورونشاط و شادی

حالل و اجتماعی ،ایجاد محیطی
خانوادگی برای شهروندان،
استفاده از فرصت مناسب
برای ترویج فرهنگ ورزش
و سالمتی با توجه به حضور
اقشار مختلف جامعه در مدت
برگزاری رقابتهای فوتبال
جام ملتهای آسیا را از اهداف
پخش زنده مسابقات فوتبال
جام ملتهای آسیا  2019در
سالنهای ورزشی شیراز عنوان
کرد .مدیر تربیتبدنی و
تفریحات سالم شهرداری شیراز
بیان کرد :این برنامه در سالن
ورزشی امام حسن مجتبی (ع)
واقع در بلوار جانبازان و سالن
ورزشی پهلوانان نصیری واقع
در بلوار رحمت ،نبش خیابان
سپاه اجرا میشود.

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپهر میخ جاوید درتاریخ 1397/10/08
به شماره ثبت  49683به شناسه ملی  14008040005ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
موضوع فعالیت :تولید میخ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان شیراز ،بخش مرکزی،
شهر شیراز ،شاه قلی بیگی ،خیابان پاییز ،کوچه  ،11پالک  ، 0ساختمان سیمرغ
 ، 3طبقه اول ،واحد  1کدپستی  7177968867سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  300000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شرکا آقای فارس عامر به شماره فراگیر  115868051دارنده 150000000
ریال سهم الشرکه آقای فاضل الکواری به شماره فراگیر  116841933دارنده
 150000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای فارس عامر به شماره
فراگیر 115868051و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای
فاضل الکواری به شماره فراگیر 116841933و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق
امضا  :همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک –
سفته – بروات – قراردادها -عقود اسالمی با امضاء آقای فارس عامر همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء آقای فارس عامر
همراه با مهر شرکت معتبر است .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه
کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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آگهی ثبتی
تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری گیتی همیار ترجمه درتاریخ
 1397/10/01به شماره ثبت  3878به شناسه ملی  14008023733ثبت و
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع :گرد آوری و تنظیم مطالب ،تدوین مقاالت ،ترجمه(غیر رسمی)
متون و کتاب به زبانهای خارجی و بالعکس .شماره مجوز  22865/8تاریخ
مجوز  97/09/13مرجع صادرکننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :فارس شهر شیراز 12-متری نمازی-بلوار ستارخان-خیابان
نمازی-پالک -481طبقه اول -کدپستی  7184743619سرمایه شخصیت
حقوقی 1,000,000 :ریال می باشد.
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :خانم مریم برمک به شماره ملی
 2295561817دارنده  100,000ریال سهم الشرکه آقای علیرضا برمک به
شماره ملی  2300374269دارنده  900,000ریال سهم الشرکه
اولین مدیران :خانم مریم برمک به شماره ملی  2295561817و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  5سال آقای علیرضا برمک به شماره ملی
 2300374269و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 5سال
دارندگان حق امضا :تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور با
امضای آقای علیرضا برمک مدیر عامل و ممهور به مهر مؤسسه فرهنگی و
هنری گیتی همیار ترجمه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل
مؤسسه صادر خواهد شد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
شناسه آگهی342614 :
29201
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

