برگزاری مسابقات پرتاب دارت در کنارک
گروه ورزش -رقابت های پرتاب دارت در شهرستان بندری کنارک برگزار شد.رئیس اداره ورزش و جوانان کنارک به خبرنگار ما گفت:
مسابقات پرتاب دارت در دو بخش آقایان و بانوان با همکاری ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان کنارک ویژه کارگران این
شهرستان برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد«.لعل بخش امیری» هدف از برگزاری این دوره را توسعه ورزش های همگانی میان کارگران
و ایجاد نشاط و شادابی در آن ها اعالم کرد و افزود :در بخش آقایان عارف حوت ،خالد پرواز و مهران پرواز و در قسمت بانوان بلوچ ،چاردیواری
و چاکری به مقام اول تا سوم دست یافتند.
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ورزش
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در گفت و گو با یک کارشناس تربیت بدنی بررسی شد:

ورزش های مضر در دوران بارداری
مرادبیکی -دوران ب���ارداری یکی از شیرین ترین
لحظات برای هر زن است که آرزو می کند در این
دوران لحظاتی خوش و شاد را سپری کند .در این
میان اف��رادی تصور می کنند با فرارسیدن دوران
حاملگی باید از همه فعالیت های روز مره و به خصوص
ورزش دست بکشند و هر چه قدر میزان استراحت و
تغذیه آن ها مناسب تر باشد فرزندی سالم تر به دنیا
می آورن��د که به دنبال آن بی شک دچ��ار ناراحتی
هایی می شوند ،غافل از این که اگر در کنار دوران
بارداری خود به فعالیت های ورزشی بپردازند نه تنها
سبب ایجاد آسیب به نوزاد نمی شود بلکه نوزادی
سالم تر نیز خواهند داشت .بنابراین فرد می تواند
با توجه به از دست رفتن انرژی در دوران بارداری،
نیازمندی به استقامت و توان باال ،ایجاد افسردگی،
ناراحتی و درد در عضالت بدن ،کاهش خواب ،ایجاد
استرس ،از بین رفتن تناسب ان��دام ،تقویت عضله
قلب و خون رسانی بیشتر به اندام های بدن با رعایت
دستورالعمل های مربوط به سالمتی و ایمنی دوران
حاملگی متفاوت تر از دیگران و در عین حال راحت
تر و شیرین تر را سپری کند ،البته هر ورزشی در این
دوران توصیه نمی شود.
مزایای ورزش در دوران بارداری
یک کارشناس تربیت بدنی درب���اره ورزش کردن
در دوران ب��ارداری می گوید :برخی از اف��راد تصور
میكنند ،برای یك خانم باردار غیر ممكن است كه
به طور شدید به فعالیت های ورزش��ی بپردازد زیرا
این امر موجب كمبود اكسیژن در مغز ك��ودك می
شود و به آن صدمه می زند ،اما آنچه كه به مغز كودك
آسیب می رساند ،كمبود كالری و افزایش درجه
حرارت بدن است«.الهه ضابطی» با اشاره به مزایای
ورزش در دوران ب��ارداری می افزاید :ورزش کردن
در این دوران از مزایای زیادی برخوردار است .فرد

برگزاریمراسمورزشهایپهلوانیدرخاش
گروه ورزش-مراسم ورزش های پهلوانی و زورخانه
ای به مناسبت سالروز والدت امام حسن عسکری
(ع) در خ��اش ب��رگ��زار شد.رئیس اداره ورزش و
ج��وان��ان خ��اش ب��ه خبرنگار م��ا گفت :ای��ن مراسم
همزمان با سالروز والدت امام حسن عسکری (ع)
با حضور پرشور پهلوانان ،پیشکسوتان ورزش��ی و

می شود .جنین همچون وزنه ای است که فرد ناگزیر
است در طول روز آن را در جلوی شکم خود حمل
کند ،بنابراین به دنبال وضعیت راحت و مناسبی برای
راحت خوابیدن در شب است که با ورزش کردن می
تواند همه ان��رژی اضافی بدن خود را بسوزاند و آن
قدر خسته شود که شب را بتواند به راحتی بخوابد.

در دوران ب��ارداری انرژی بسیار زیادی از دست می
دهد به گونه ای که نمی تواند بسیاری از کارهای
روزم��ره و زندگی خود را انجام دهد و گاهی با چند
بار نشستن و برخاستن احساس خستگی می کند که
موثرترین راه برای مقابله با این احساس ورزش کردن
و به خصوص پیاده روی آرام با رعایت اصول مربوطه
از قبیل داشتن کفش مناسب و لباس راحتی است.
وی ادامه می دهد :یک فرد باردار همواره باید خود
را برای شرایط زایمان آماده کند زیرا زایمان راحت
نیازمند فعالیت فیزیکی ،اراده و استقامت زیاد است
و از طرفی جنین در بانوانی که دوران بارداری خود
را به انجام فعالیت های ورزشی اختصاص می دهند
از آستانه تحمل بیشتری نسبت به دیگران در زمان
زایمان ب��رخ��وردار اس��ت .وی با اش��اره به کشیدگی
عضالت در دوران بارداری و ایجاد دردهای ناشی از
آن اضافه می کند :خانم های باردار در طول دوران
ب��ارداری خود همواره از درد در ناحیه کمر و شکم
شاکی هستند و به صورت طبیعی در این عده افراد
عضالت کشیده می شود که این بانوان می توانند زیر
نظر پزشک متخصص با انجام ورزش های پیاده روی
و شنا سبب تقویت عضالت بدن خود شوند و با بهبود
گردش خون و حرکت های کششی دردهای پشت و
کمر را کاهش دهند و عضالت شکمی خود را تقویت
کنند.وی درباره افسردگی در دوران حاملگی نیز می
گوید :اگرچه بارداری سبب ایجاد شادی مضاعف در
یک خانم می شود اما پس از گذراندن شش ماه و ورود
به ماه هفتم انتظار در فرد بسیار کم و ادامه بارداری
برای این خانم کسل کننده می شود به گونه ای که
دوست دارد این دوران به سرعت طی شود به همین
دلیل ممکن است به نوعی افسردگی قبل از زایمان
دچار شود که موثرترین راه برای درمان و از بین رفتن
این حس نامطلوب ،پیدا کردن یک فعالیت سازگار در
وضعیت بارداری است که تنها با ورزش کردن محقق

کاهش استرس
این کارشناس تربیت بدنی با اشاره به ایجاد استرس
در دوران حاملگی و از بین رفتن آن توسط ورزش بیان
می کند :هورمون سروتونین نوعی ماده شیمیایی
است که در مغز ترشح می شود و در احساسات و
اخالق تاثیر زیادی می گذارد و زمانی که فرد به انجام
ورزش و فعالیت های بدنی می پ��ردازد ،میزان این
هورمون در بدن افزایش می یابد و بنابراین روح تازه
ای به فرد می بخشد که این امر در کاهش استرس
های ایجاد شده در خانم ب��اردار به واسطه بارداری
وی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد .از طرفی نیز
زمانی که فرد احساس افسردگی می کند می تواند
با موسیقی بسیار آرام در فضایی خاص در منزل با
رعایت اصول و نکات الزم به انجام حرکات آرامشی
بپردازد .وی ،ورزش را عامل اصلی در رسیدن به
تناسب ان��دام می داند و اظهار می کند :یک خانم
باردار اگر طوری برنامه ریزی کند که ماهیچه های
بدنش در دوران حاملگی ،قدرت و کشیدگی مناسبی
داشته باشد ،بعد از سپری کردن زایمان ،بدن راحت
تر می تواند به وزن و حالت طبیعی خود باز گردد.
وی خاطر نشان می کند :بانوان باردار باید مراقب
باشند تا از انجام ورزش هایی که با خشونت همراه
است یا احتمال پرتاب شدن یا ضربه دیدن شخص
ب��اردار در آن فعالیت ها زیاد است ،بپرهیزند حتی
اگر فرد در این ورزش ها بسیار توانمند باشد باید
تا زمانی که ف��رزن��دش به دنیا می آی��د ای��ن ورزش

جمعی از مردم و مسئوالن این شهرستان در گود
زورخ��ان��ه ای برگزار شد«.عبدالغفور قلندرزهی»
افزود :ورزش های پهلوانی و باستانی از نظر ظرفیت
فرهنگی و معنوی فراوان ،میتواند در راستای ترویج
فرهنگ ارزشی در دیگر رشتههای ورزشی نیز مؤثر
باشد که می طلبد با توجه به این که فرهنگ ورزش
باستانی با ارزشهای واالی اسالمی و دینی پیوند
خورده است ،در جامعه نهادینه شود.وی ادامه داد:
به واسطه انتقال این فرهنگ می توان شاهد پرورش
روحیه جوانمردی در میان اقشار مختلف جامعه بود
که البته برای انتقال فرهنگ پهلوانی از نسلی به

نسل دیگر باید آموزش های الزم به مردم و به ویژه
نسل جوان ارائه شود به همین منظور به مناسبت

ها را کنار بگذاردکه از این ورزش ها می ت��وان به
اسکی ،سوارکاری ،مسابقات رالی ،دو و میدانی و
ژیمناستیک اشاره کرد زیرا انجام این ورزش ها در
دوران بارداری مضر است.وی درباره ورزش و اثرات
آن بر روی قلب مادر باردار نیز ادامه می دهد :مادر
به واسطه داشتن جنین نیازمند انرژی و خون رسانی
برای بهتر عمل کردن قلب خود و جنینش است که
ورزش در دوران بارداری نه فقط برای مادر بلکه برای
کودک نیز فواید قلبی -عروقی به همراه دارد زیرا
ورزش مادر ،در دوران بارداری ،اثرات مفیدی روی
دستگاه عصبی خودکار قلب جنین دارد.
ورزش های دوران بارداری
ضابطی به انجام چند ورزش در دوران ب��ارداری با
رعایت اصول و نکات الزم اشاره می کند و می گوید:
فعالیت های فیزیکی توصیه شده در دوران  9ماهه
بارداری شامل پیاده روی ،شنا و یوگاست.وی درباره
پیاده روی اظهار می کند :این ورزش یکی از مهم
ترین فعالیت های بدنی برای همه بانوان و به ویژه
مادران باردار محسوب می شود که باید در ماه های
آخر و به خصوص ماه  9ب��ارداری به صورت مستمر
به آن بپردازند و به این طریق بدن خود را برای یک
فرآیند بسیار مهم آماده کنند.وی با اشاره به شنا نیز
تصریح می کند :منظور از شنا این نیست که خانم
باردار در آب با انجام حرکات کرال ،قورباغه و هرگونه
حرکت نمایشی به انجام فعالیت بپردازد بلکه منظور
از شنا در دوران بارداری این است که باید مدتی را
در آب راه بروند یا بایستند و با انجام این حرکات
عضالت شکم و باسن خود را برای زایمان راحت تر
تقویت کنند ،از طرفی آب سرد برای مادران باردار
مناسب نیست.وی درباره یوگا نیز می گوید :این یوگا
با اث��رات بسیار ویژه و خاص برای باال بردن تمرکز
بوده و انجام آن برای مادران باردار سودمند است.

-1گالبی – مرگ  -هامون -ضمیر وزنی  -2نیزار-
معلم ثانی  -3دفع مزاحم -واحد سطح  -استراحت
زمین -خرس فلكی -دربست كارخانه  -4اشاره به
دور  -تازگی -خط کش مهندسی  -5زهر -چین
و چروک  -نهر -حرص  -6خشکی  -نیز -شادی-
درخت زبان گنجشك -همه  -7اگر -كشورآفریقایی-
جام جمشید  -8فعال  -قریه  -9وی -هاون  -سست
 -10سودای ناله  -اثرچربی -بی سواد -ماه سرد-
برج داستانی  -11بی حال  -ماست چكیده -پارچه
دریایی – نت ششم  -12بخیه درشت  -رشته كوهی
میان آسیا و اروپ��ا -اسب آذری  -13جنس خشن-
لحظه -قوت الیموت -تکرار ح��رف– حرف نداری
 -14گرفتگی -پایتخت هندوستان  -15باال آمدن
آب دریا  -شش -بانگ -تكرارحرف

های مختلف مراسم ورزش های پهلوانی و زورخانه
ای در این شهرستان برگزار می شود.
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برگزاری نشست علمی پژوهشی نیازهای فراغتی جوانان
نشست علمی ،پژوهشی سنجش نیازهای فراغتی جوانان با حضور رئیس مرکز
مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان در زاه��دان برگزار شد.به گزارش
«سیستان و بلوچستان» ،معاون مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان
در اولین نشست آموزشی و پژوهشی سنجش نیازها و عالیق فراغتی جوانان که
با حضور رئیس مرکز مطالعات راهبردی ،معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل
ورزش و جوانان و جمعی از اعضای سازمان های مردم نهاد استان و کارشناسان
فرهنگی ادارات در سالن جلسات اداره ورزش وجوانان زاهدان برگزار شد گفت:
مؤسسات مردم نهاد به عنوان مناسب ترین کارگروه های حمایتی جوانان با
بیشترین مشارکت قشر جوان و همکاری دولت در رفع چالش ها و نیازهای جوانان
فعالیت می کنند« .حسن کالشلو» در این نشست با تشریح مفهوم فراغت ،ارزش
ها و نگرش های جوانان از جمله اوقات فراغت ،الگوهای فراغتی جوانان و مباحث
مربوط به آن را نیز مورد بررسی قرار داد.وی با اشاره به طرح ملی پیمایش ارزش
ها و نگرش های جوانان که هر  ۳سال در مرکز پژوهش های راهبردی کشور اجرا
می شود به تشریح شاخص های مورد نظر حوزه جوانان از دیدگاه این قشر در
سه سال اخیر پرداخت و با افزایش این شاخص ها از  ۱۳به  ۱۷طی این مدت به
مشارکت جوانان و کمک دستگاه های مختلف در رفع چالش ها و نیازهای جوانان
تاکید کرد.وی اظهار کرد :سیستان و بلوچستان در زمینه ایجاد مؤسسات مردم
نهاد رشد خوبی داشته و دارای سمن های بی نظیری در زمینه محیط زیست و
آسیب های اجتماعی است.به گزارش خبرنگار ما در این نشست به نیازهای مبرم
جوانان و عوامل محدود کننده گذراندن اوقات فراغت از منظر آن ها ،شیوه های
نابهنجار گذران اوقات فراغت ،میزان برنامه ریزی جوانان و چگونگی گذراندن
اوقات فراغت ،میزان مسئولیت دولت برای اوقات فراغت و توجه آن ها به برنامه
ریزی اوقات فراغت از دیدگاه قشر جوان و  ...پرداخته شد.

وزنه بردار معلول استان داور مسابقات کشوری شد
وزنه بردار معلول و داور درجه يك وزنه برداری استان برای قضاوت در مسابقات
کشوری انتخاب شد.دبیر هیئت جانبازان و معلوالن استان به خبرنگار ما گفت:
احمد صباغ وزنه بردار قهرمان استان و داور درجه یک این رشته به دعوت رسمی
فدراسیون جانبازان و معلوالن استان از  6تا  9بهمن ماه امسال در رقابت های
قهرمانی وزنه برداری جانبازان و معلوالن کشور قضاوت می کند«.محمدرضا
تیموری» در ادامه از برگزاری اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جانبازان و معلوالن
به میزبانی زاهدان خبر داد و افزود :با توجه به این که تیم ملی دوچرخه سواری
جانبازان و معلوالن با ترکیب دو ملی پوش برای شرکت در مسابقات پاراآسیایی
بحرین  2017آماده می شود که به همین منظور اولین مرحله از تمرینات این ملی
پوشان از  19دی ماه به میزبانی زاهدان آغاز شد.وی ادامه داد :مهدی محمدی و
بهرام سلیمانی که در رقابت های قهرمانی کشور بیشترین امتیازات را کسب کرده
بودند با مربیگری فرهاد عصفوری به مدت 12روز تمرینات آماده سازی خود را در
زاهدان برگزار می کنند.

مسابقات اسب سواری با شرکت عالقه مندان این ورزش از منطقه سیستان فردا
در زابل برگزار می شود.رئیس اداره ورزش و جوانان زابل به خبرنگار ما گفت:
این دوره از رقابت ها با شرکت  20اسب سوار از بنجار ،نیمروز و هامون با حضور
مسئوالن استانی و شهرستان  23دی ماه در بولوار شهید باهنر (جاده زهک)،
کمربندی آیت ا ...سیستانی برگزار می شود«.مسعود دهمرده» بیان کرد :از
اهداف برگزاری این دوره از رقابت ها می توان به معرفی قابلیت های این رشته در
سیستانوایجادانگیزهدرعالقهمندانبهاینورزشبرایپرورشقهرمانانیارزنده
اشاره کرد.وی در ادامه از برگزاری یک دوره کالس استاژ فنی در این شهرستان
خبر داد و اظهار کرد :این دوره آموزشی به مدت  4روز با حضور ایمان سنچولی
بازیکن تیم ملی کاراته با شرکت  60نفر در بخش کمیته در باشگاه فرهنگی،
ورزشی شهرداری زابل برگزار شد.وی ارتقای دانش ورزشکاران این رشته از طریق
آموزش قوانین به روز کاراته به آن ها را از اهداف برگزاری این دوره اعالم کرد .وی
از برگزاری اردوی تفریحی ورزشی با حضور جمعی از ورزشکاران زابل و مسئوالن
نیز خبر داد و گفت :در این اردوی تفریحی ورزشی ،ورزشکاران و مسئوالن از
مناطق دیدنی و باستانی کوه خواجه ،شهرسوخته ،قلعه رستم و قلعه حوضدار
منطقه سیستان بازدید کردند.رئیس اداره ورزش و جوانان زابل خاطر نشان کرد:
این اردو با هدف معرفی فرهنگ اصیل سیستانی به ورزشکاران جوان برگزار شد.

هشتمین المپیاد ورزشی محالت با عنوان جام طلوع فجر بهمن ماه در زاهدان
برگزار می شود.رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر زاهدان به خبرنگار ما گفت:
با توجه به استقبال خوب ساکنان محالت مختلف زاهدان از فعالیت های ورزشی
و به منظور توسعه ورزش در محالت زاهدان هشتمین المپیاد ورزشی محالت از
 12تا  20بهمن ماه به مناسبت دهه فجر در این شهر برگزار می شود«.عباس
شیبک» افزود :برگزاری مسابقات فوتبال در دهکده المپیک ،والیبال بانوان
در محله طباطبایی ،کشتی کچ گردان در شیرآباد ،همایش بانوان رزمی کار در
خیابان امام خمینی(ره) غربی ،پیاده روی در ارتفاعات شریعتی شمالی ،خسو
خسو در رسالت ،مچ اندازی در پهلوانی شمالی و همایش رزمی آقایان در پارک
فرهنگیان در قالب این المپیاد پیش بینی شده است.وی اظهار کرد :ایجاد شور
و نشاط در میان بانوان و آقایان ساکن در محالت زاهدان ،استعدادیابی در رشته
های مختلف و پرورش افراد مستعد از اهداف برگزاری این المپیاد است.
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گروه ورزش -مسعود ریگی به عنوان کمک مربی تیم ملی بوکس بزرگساالن کشور
انتخاب شد.دبیر هیئت بوکس استان به خبرنگار ما گفت :فدراسیون بوکس
جمهوری اسالمی ایران از مسعود ریگی قهرمان بدون مدعی سال های گذشته
بوکس کشور و دارنده مدال طالی آسیا به عنوان کمک مربی تیم ملی در کنار
سرمربی کوبایی این تیم دعوت کرد«.محمود نهتانی» افزود :عبدالحمید شعلی،
معین کهرازه ،مسلم مقصودی و مبین کهرازه  4بوکسور برجسته استان در اردوی
تیم ملی بوکس بزرگساالن کشور حضور دارند که این امر در تاریخ بوکس استان
بی سابقه است.وی ادامه داد :تیم ملی بوکس بزرگساالن ایران برای شرکت
در مسابقات آسیایی  2017آماده می شود که بوکسورهای استان با توجه به
افتخاراتی که تاکنون کسب کرده اند امکان زیادی برای ماندن در ترکیب این تیم
و اعزام به رقابت های آسیایی دارند.

هشتمین المپیاد ورزشی محالت در زاهدان برگزار می شود
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حل جدول شماره 720

بوکسور استان کمک مربی تیم ملی شد

فردا؛ رقابت های اسب سواری در زابل

جدول شماره 721

ای -کمیاب  -5پسوند شباهت  -ان��دک -بی مو
– حلقوم  -6پیکر – پیمودن  -غذای بیمار -حرف
انتخاب -روستا  -7معلم اسکندر -برادرموسی (ع)
 -8واجب  -اثر -گریز -بی حركت  -9آش -درگاه
 -10ازسازهای ضربی -درون -مردم  -زائوترسان-
رود آرام  -11خوشحال -ع��دد ورزش��ی  -قلب -
گهواره  -12خاك -لقب پادشاهان حبشه -دیکته
 -13حرف انتخاب  -نمونه -سیلی  -14شهر بلقیس
– چله کمان – بوی رطوبت -توشه  -15خوب – گریز
– جملگی – نوعی پای افزار

اخبار
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نیازمنـــدیها
ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ�
٠٩١٥٣١٣٧٨٥١

ﺗﻌﻤﻴﺮ وﻧﺼﺐ آﺑﮕﺮم �ﻦ�،ﻮﻟﺮ،ﭘﻤﭗ
آب،ﺟﺎروﺑﺮﻗ�،ﭘﻨ�ﻪ�،ﺨﭽﺎل،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕ�
ﺑﺮا� رﺷﺘﻪ ﻫﺎ� ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ� واﻧﺴﺎﻧ�
وﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ٠٩٣٦٢٩٧٩٧٠٧ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
٠٩١٩٤٣٨٤١٦٨

اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ�spss

آﻣﻮزش ﺗﻀﻤﻴﻨ� ﻣﻮﺑﺎ�ﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ا�ﺰوﮔﺎم ﺗﻔﺘﺎن ﺷﺮق
اﺟﺮا و ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎى
ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻ�
رﻃﻮﺑﺘﯽ و ﭘﻠﻴﻤﺮى اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ

٠٩١٧٢٦٨٢٥١٧

٠٩٣٦٢٦٠٤٤٦١
٠٩١٥٥٤١٢٠٨٤

�ﺎﺑﻴﻨﺖ ﮔﺮدو

ﺟﻮ�ﺎي �ﺎر
٠٩٣٩٩٤٢٨٢٤٦
ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع اﺳ�ﻠﺘﻬﺎ� ﻓﻠﺰ�
ﺟﻮﺷ� وﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ا�

ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺟﺮاوﻧﺼﺐ  ،ﮐﺎﺑﻴﻨﺖ ،ﮐﻤﺪ،
دراور ،ﻣﻴﺰال ﺳﯽ دى ،ﻣﻴﺰﺗﺤﺮﯾﺮ و ...ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺒﮏ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزى وزن اﺳﮑﻠﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ روﺷﯽ اﻧﺤﺼﺎرى و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ در
زاﺑﻞ ،ﺑﻠﻮار وﻟﻴﻌﺼﺮ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ
وزن و ﻗﻴﻤﺖ ٠٩١٥٨٥٩٢٧٩٨
اﻣﺎم زﻣﺎن

٠٩٣٨٩٣٨٢٠٤٢

٠٩٣٠٤٠٨١٢٥١

ﭘﻮﺷﺎ�  TCMآﻟﻤﺎن
ﺑﻮرس اﻧﻮاع ﻟﺒﺎﺳﻬﺎى زﻧﺎﻧﻪ
ﻣﺮداﻧﻪ  ،ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ
ﮐﻔﺶ  ،ﮐﺎﭘﺸﻦ و ﻏﻴﺮه ...

ﭼﻬﺎرراه رﺳﻮﻟﯽ  ،ﺑﻌﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮ
،١٨روﺑﺮوى ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﺎﺳﺎژ ﺻﺪف  ،ﻏﺮﻓﻪ ١١١
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ :ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

٠٩١٥٩٤٨٣٩١٠

ﻓﺮوش ﺧﺮﻣﺎ�
درﺟﻪ �� ﺳﺮاوان
٠٩١٥٠٥٤١٤٥٣

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوﺷ�
داراى ﻣﺘﺮاژ  ١١٠ﻣﺘﺮ  ،دو ﺧﻮاﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ دوم  -ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ  ،اﻧﺒﺎرى ﻧﻮرﮔﻴﺮ
ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ  ،ﺗﺮاس  ،ﮐﻒ ﺳﺮاﻣﻴﮏ ،
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﭘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .
آب و ﺑﺮق  -ﻓﮑﻮرى  ۵ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ٨
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