وزنه بردار استان در المپیک رقابت می کند
گروه ورزش -وزنه بردار استان در المپیک پیشکسوتان جهان به میزبانی نیوزلند رقابت می کند.معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش
و جوانان به خبرنگار ما گفت :المپیک پیشکسوتان جهان فروردین ماه سال آینده به میزبانی نیوزیلند برگزار می شود که محمد اسحاق
ناروئی پیشکسوت وزنه برداری استان برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان به این رقابت ها اعزام می شود«.ادهم کرد» افزود :رقابت های
انتخابی پیشکسوتان وزنه برداری ایران با حضور  250ورزشکار آذر ماه امسال به میزبانی تبریز برگزار شد که این وزنه بردار به همراه  11نفر
دیگر به عنوان اعضای تیم ملی ایران برای شرکت در المپیک انتخاب شدند.

3

ورزش
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در گفت وگو با بانوی قهرمان ووشوی استان مطرح شد:

افق روشن پیش روی بانوان ووشوکار
ذوالفقاری -ووش��و ترکیبی از رزم و هنر است و این
مجموعه کامل ورزشی سال هاست که در سیستان
و بلوچستان فعالیت می کند و روبه رشد است ،این
ورزش به خصوص در سال های اخیر روزهای خوشی
را در این استان پشت سرگذاشته است و نه تنها در
ووشو کشور و حتی فراتر از آن در سطوح بین المللی و
آسیایی حرف های زیادی برای گفتن دارد .چندسالی
است که روزهای ووشو استان به خوشی سپری می
شود و به لطف همدلی اعضای این هیئت تالش های
زیادی برای پیشرفت این رشته ورزشی انجام می شود
و همین همدلی به مسئوالن این رشته کمک کرده
است تا بتوانند ووش��و را در میان رده های مختلف
سنی گسترش دهند و عالقه مندان به این رشته و
استعدادهای آن را در شهرستان ها جذب و مسابقاتش
را در همه نقاط استان برگزار کنند.در سال های اخیر
بهلطفهمدلیوهماهنگیووشوکارانومسئوالناین
هیئت در استان شاهد برگزاری رقابت های کشوری
در رده های سنی مختلف به میزبانی این استان و حتی
فراترازآنرقابتهایبینالمللیوآسیاییبودیم،البته
مسئوالناینرشتهفقطدربخشآقایانسرمایهگذاری
نکرده اند و در بخش بانوان نیز حرف های زیادی برای
گفتن دارند به عنوان نمونه تعدادی از بانوان ووشوکار
ای��ن استان امسال در رقابت ه��ای بین المللی به
میزبانی زاهدان موفق به کسب عناوین قهرمانی شدند
و پرچم جمهوری اسالمی ایران را به اهتزاز درآورند.
به پاس این تالش و موفقیت با یکی از فعاالن این
رشته که در دوره های داوری هم حضور موفقی داشته
است و قصد دارد این ورزش را تا سطوح پیشرفته
مربیگری و داوری دنبال کند گفت و گویی انجام شد.

و عالقه مند به ورزش های رزمی بود فعالیت ورزشی
اش را در رشته کونگ فو ادامه داد و چند سال در این
ورزش تمرین کرد ،اما از سال  ۹۰فعالیت جدی اش
در ووشو را آغاز کرد و همچنان در این ورزش مشغول
فعالیت است و تاکنون موفقیت هایی را در سطوح
استانی ،کشوری و بین المللی کسب کرده و باعث به
اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسالمی ایران نیز شده
است.وی درباره ووشو می گوید :این ورزش ووشو یک
هنر رزمی دارای دو بخش تالو وسانداست .تالو شامل
حرکات نمایشی و کار با سالح می شود و ساندا مبارزه
روی سکو و دو به دو است ،ضمن این که چین مهد و
خاستگاه این رشته ورزشی بوده و فعالیت های این
ورزش به سبک های زی��ادی در کشورهای مختلف
به خصوص چین انجام می ش��ود .یکی از ویژگی
های ووشو این است که در طول تاریخ طوالنی اش،
همواره به دلیل ترکیب منحصر به فردش از تمرین
های سالمتی بخش ،دفاع شخصی و هنر و انضباط
فردی ،به وجود آمده است.وی با بیان این که ووشو
به عنوان نوعی ورزش ،همه فنون رزمی خود را حفظ
کرده است ادامه می دهد :این ورزش در سال 2004
توسط کمیته بین المللی المپیک به رسمیت شناخته
شد و حرکت خود را برای ورود به المپیک آغاز کرد.
وی تصریح می کند :ووشو به عنوان یک ورزش عناصر
فلسفی ،اخالقی ،زیباشناسی ،پزشکی و نظامی را در
بر دارد و با توجه به این که هدف فنون رزمی ووشو
ناتوان کردن و زیان رساندن به دشمن است ووشو یکی
از شیوه های تمرینی مهم ارتش های چین باستان بوده
است و حتی امروزه نیز در تمرینات پلیس و نیروهای
مسلح ارتش استفاده می شود.

عالقه به ورزش های رزمی
«آیدا محمدی مقدم» دانشجوی کارشناسی بهداشت
عمومی ورزش را از  9سالگی با رشته ژیمناستیک آغاز
کرد و بعد از آن به دلیل عالقه ای که به ورزش های
رزمی داشت و با توجه به این که پدرش نیز رزمی کار

افتخارات کسب شده
این قهرمان با اشاره به افتخارات خود در ووشو بیان
می کند :ع�لاوه بر کسب عنوان قهرمانی در دوره
های مختلف رقابت های استانی موفق به کسب دو
مدال در مسابقات قهرمانی ووشو کشور و مدال طالی

جشنواره استعدادیابی ورزشی
در  5رشته برگزار می شود

گروه ورزش-جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی
استان در پنج رشته به میزبانی زاهدان برگزار می
شود.رئیس گ��روه ورزش ه��ای همگانی اداره کل
ورزش و جوانان به خبرنگار ما گفت :این جشنواره در
رشته های کبدی ،دوومیدانی ،تیراندازی ،بدمینتون،
اتومبیل رانی و موتورسواری با حضور نمایندگان
وزارت ورزش و جوانان و استعدادیابان فدراسیون
های مربوطه از  27تا  29بهمن ماه در زاهدان برگزار

پیکارهای بین المللی جام صلح و دوستی به میزبانی
زاهدان شده ام و هفته گذشته هم در کالس بازآموزی
داوری ووشو در بخش ساندا شرکت کردم.به گفته وی
از آنجایی که ووشو در بخش ساندا نیاز به سکو دارد در
خانه ووشوی زاهدان این شرایط فراهم شده است و
ووشوکاران در این بخش فعالیت های خود را به صورت
منظم و مستمر برگزار می کنند ،دیگر شهرستان های
فعال نیز با تالش های رئیس هیئت ووشو استان مجهز
بهسکویسانداهستند.محمدیمقدمادامهمیدهد:
زینب عباسی مربی سابق تیم ملی ،داور بین المللی
ووش��و و از چهره های برجسته این رشته در کشور
عهده دار آموزش بانوان ووشوکار در زاهدان است که
تمریناتم را زیرنظر او انجام می دهم البته مربیان زیادی
در این استان برای هدایت ووشوکاران بانو فعالیت می
کنند اما می طلبد نسبت به ارتقای سطح علمی خود و
به روز کردن دانششان با فنون جدید تالش کنند.
ساندا؛ فعال تر
محمدی مقدم با بیان این که در سیستان و بلوچستان
بیشتر بخش س��ان��دا فعال اس��ت و روح��ی��ه ورزش��ی
ووشوکاران این منطقه در این گرایش بیشتر از تالو
است ،تصریح می کند :مربیان بسیار خوبی در بخش
ساندا در استان داریم که توانسته اند ورزشکاران این
رشته را برای کسب عنوان قهرمانی در سطوح ملی و
فراملی پرورش دهند و بازیکنان با استعداد و آینده
داری نیز در این رشته فعالیت دارند اما در بخش تالو به
اندازه ساندا نتوانسته ایم پیشرفت کنیم ،البته در این
گرایش نیز استعدادهای خوبی وجود دارد و به تازگی
آموزش های آن در استان آغاز شده است که امیدوارم
با همت و اراده مسئوالن و مربیان هیئت ووشو ،تالو هم
مانند ساندا پیشرفت کند و در آینده شاهد افتخارات
این بخش نیز باشیم.وی با اشاره به فواید ورزش برای
بانوان بیان می کند :همه رشته های ورزش��ی برای
خانم ها مفید است و نه تنها سالمتی روح و جسم آن
ها را به همراه دارد بلکه باعث ارتقای سالمت جامعه

می شود«.مصطفی لک زایی» برگزاری این جشنواره
را فرصتی استثنایی ب���رای حضور در اردوه���ای
تیم ملی دانست و اظهار ک��رد :در راستای برپایی
شایسته جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی
روز گذشته جلسه ای با حضور مدیرکل و معاونان
ورزش و جوانان ،رؤسای هیئت های ورزشی مربوطه
و مسئوالن اجرایی این جشنواره در اداره کل ورزش
و جوانان برگزار و درب��اره برنامه ری��زی های انجام

نیز می شود که ووشو نیز با توجه به این که هم باعث
افزایش قدرت و هم انعطاف بدن ورزشکار می شود
برای بانوان مفید است و مشکلی برایشان ایجاد نمی
کند .وی می گوید :با زحمات رئیس هیئت و مربیمان
هر سال شاهد رشد بیشتر این ورزش در میان همه
رده های سنی هستیم و در کنار برگزاری رقابت های
استانی مسابقات کشوری را در دو بخش بانوان و
آقایان و در همه رده های مختلف سنی میزبانی می
کنیم و عالوه بر این در دو سال اخیر شاهد برگزاری
رقابت های ووشو غرب آسیا و بین المللی نیز بوده ایم
که به طور قطع به توسعه این ورزش استان و همچنین
گسترش ورزش در میان مردم کمک زیادی می کند.
حضور پررنگ بانوان ووشوکار
ای��ن ووش��وک��ار اضافه می کند :هر دوره آموزشی و
مسابقه ای که توسط هیئت ووشو استان برگزار می
شود از بانوان فعال این رشته برای همکاری دعوت می
کنند ،همچنین بانوان ووشوکار سیستان و بلوچستان
در دوره های داوری و مربیگری که توسط فدراسیون
برگزار می شود حضور پر رنگی دارند.به گفته وی ،برای
اعزام برترین های ووشو استان به مسابقات کشوری
رقابت های این رشته ابتدا در شهرستان ها و بعد هم به
صورت استانی برگزار و نفرات برتر به منظور شرکت در
دور کشوری انتخاب می شوند که می طلبد ووشوکاران
با استفاده از همه تالش خود از امکانات این رشته و
فرصتی که برایشان فراهم است استفاده کنند ،برنامه
های فرهنگی و ورزشی مختلفی نیز در هیئت برگزار
می شود که انتظار می رود مسئوالن برای برگزاری
این گونه برنامه ها از هیئت ووشو استان حمایت کنند.
وی با اشاره به اهدافش در این رشته می گوید :مهم
ترین هدفم پیشرفت در ووشو در زمینه های قهرمانی،
داوری ومربیگری است و آرزو دارم تا سطوح بین المللی
در بخش های مربیگری و داوری این رشته پیشرفت
کنم و امیدوارم به این خواسته ام به زودی دست یابم
که البته از همه توانم در این راه استفاده خواهم کرد.

شده و روند فعالیت ها موضوعاتی مطرح شد.وی
با بیان این که جامعه هدف در این جشنواره رده
سنی بین  8تا  13سال است ،ادامه داد :از اهداف
ب��رگ��زاری جشنواره ب��زرگ استعدادیابی ورزش��ی
می ت��وان به پایه س��ازی ب��رای المپیک ،شناسایی
استعدادهای نهفته در قالب جشنواره خانوادگی،
آشنایی بیشتر خانوادهها با این طرح و مشارکت
آن ها در استعدادیابی فرزندانشان اش��اره کرد.
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بوکسورهای جنوب شرق کشور در خاش رقابت می کنند
گروه ورزش -بوکسورهای جنوب شرق کشور بهمن ماه امسال به میزبانی خاش
به مصاف هم می روند.دبیر هیئت بوکس استان به خبرنگار ما گفت :رقابت های
بوکس جنوب شرق کشور در رده سنی نونهاالن و نوجوانان با شرکت بوکسورهای
منتخب سیستان و بلوچستان ،یزد ،خراسان جنوبی ،بوشهر ،کرمان و هرمزگان
از  28تا  30بهمن ماه به میزبانی خاش برگزار می شود« .محمود نهتانی» افزود:
شرکت کنندگان در این رقابت ها در اوزان ،75 ،69 ،60 ،56 ،52 ،50 ،49
 91 ،81و  +91کیلوگرم به رقابت می پردازند که پیش بینی می شود 100
بوکسور در این دوره شرکت کند.وی اظهار کرد :خاش یکی از شهرستان های
مستعد این رشته در استان است که به ویژه در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان
حرف های زیادی برای گفتن دارد و به طور قطع برگزاری این گونه رقابت ها باعث
توسعه ورزش بوکس در این شهرستان می شود.

تیم منتخب هفته نهم فوتسال سیب و سوران شناخته شد
تیم منتخب فوتسال سیب و سوران در هفته نهم رقابت های فوتسال جام
خلیج فارس شناخته شد.رئیس هیئت فوتبال سیب وسوران به خبرنگار ما
گفت :تیم فوتسال شندان در حالی صدر نشین جدول هفته نهم این دوره از
رقابت ها شد که با کسب  24امتیاز و  63گل زده و  27گل خورده از دیگر تیم
ها پیشی گرفت«.عبدالصمد پورمند» افزود :در این مسابقات بانک تجارت نیز
با کسب  19امتیاز دوم و تیم آبفا با همین امتیاز و تعداد گل کم تر جایگاه سوم
را از آن خود کرد که در جدول رده بندی پس از تیم آبفا ،تیم های بنیاد شهید،
جایگاه سوخت درازهی ،آریا سوران ،بهزیستی ،ایران خودرو ،کهن کرمشاه،
پارکینگ امام حسین(ع) و شیشه بری بلوچستان به ترتیب در جایگاه چهارم
تا یازدهم ایستاده اند.همچنین از سوی کمیته فنی این دوره از رقابت ها داد
محمد سارانی به عنوان بازیکن اخالق معرفی و عبدا ...دهقان نیز به واسطه
بازی تکنیکی و زیبای خود به عنوان بهترین بازیکن هفته نهم شناخته شد،
خالد دهقان با  28گل ،جاسم جهاندیده با  25گل ،عبدا ...دهقان با 23
گل ،پدرام دهقان با  19گل و کاظم ناصری با  14گل نیز عنوان بهترین گل
زنان این هفته را ازآن خود کردند.وی از برگزاری یک دوره مسابقه فوتسال
میان تیم پایگاه استعدادیابی بسیج ناحیه زابل با تیم های فوتسال سیب و
سوران خبر داد و گفت :این دوره از پیکارها به صورت تدارکاتی از اول بهمن
ماه امسال به مدت  3روز در سالن ورزشی شهید ده��واری سیب و سوران
برگزار می شود.وی ادامه داد :از اهداف برگزاری این مسابقات می توان به
توسعه تعامل ورزشی در میان بازیکنان ،ایجاد انگیزه و آمادگی در آنها برای
حضوری قدرتمند در رقابت های استانی اشاره کرد.

 48ووشوکار استان در راه مسابقات کشوری
 48ووشوکار استان در رده های مختلف سنی از سیستان و بلوچستان به
مسابقات کشوری اعزام می شوند.رئیس هیئت ووشو استان به خبرنگار ما
گفت 48 :ووشوکار برتر استان در رده های سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان
و بزرگساالن در دو بخش آقایان و بانوان در رقابت های قهرمانی کشور
(انتخابی تیم ملی) شرکت می کنند«.عباس شیبک» اف��زود :رقابت های
قهرمانی ووشو کشور در رده نونهاالن ،نوجوانان و جوانان در بخش آقایان از
 10تا  12بهمن ماه به میزبانی استان فارس و مسابقات بانوان در قم برگزار
می شود ،آقایان بزرگسال نیز در اصفهان و بانوان به میزبانی البرز به مصاف
حریفان خود می روند.وی ادامه داد :این  48ووشوکار پس از برگزاری رقابت
های استانی میان برترین های شهرستان های فعال در این رشته انتخاب
شدند که درصورت تأمین اعتبار عازم رقابت های کشوری می شوند اما در
صورتی که اعتبارات کافی جذب نشود تنها قادر به اعزام یک سوم این افراد
خواهیم بود.وی اظهار کرد :اردوی آماده سازی تیم های ووشو استان با حضور
افراد مستعد این رشته از شهرستان های ایرانشهر ،هیرمند ،خاش و سرباز در
خانه ووشو زاهدان در حال برگزاری است.وی خاطرنشان کرد :نفرات برتر
مسابقات قهرمانی ووشو جوانان کشور به اردوی تیم ووشوی جوانان ایران به
منظور حضور در مسابقات آسیایی كره جنوبی دعوت می شوند.

مسابقات دوگانه در زاهدان برگزار می شود
رقابت های دوگانه ویژه نیروهای انتظامی ،در زاهدان برگزار می شود.رئیس
هیئت سه گانه استان به خبرنگار ما گفت :این رقابت ها با همکاری مشترک
فرماندهی انتظامی استان ،معاونت تربیت آموزش و اداره تربیت بدنی در
رشته های دوو میدانی و دوچرخه سواری با سالح  28دی ماه در زاهدان
برگزار می شود«.عزت ا ...احسان فر» افزود :با توجه به گرایش هیئت سه گانه
سیستان و بلوچستان به واحدهای نظامی و انتظامی در این دوره از رقابت ها
 180نفر در ستاد فرماندهی انتظامی استان رقابت می کنند.وی با اشاره به
صعود  14پله ای این هیئت از سال  94تا امسال اظهار کرد :رنکینگ هیئت
سه گانه استان تا سال گذشته عدد  29بود که امسال با رشدی قابل توجه
جایگاه این استان به 15رسیده است.وی درباره نشست صمیمانه اخیر این
هیئت ،با رئیس فدراسیون سه گانه نیز اظهار کرد :در این نشست که در دفتر
رئیس فدراسیون سه گانه برگزار شد ،محمدعلی صبور ضمن ابراز خشنودی
از اقدامات تاثیرگذار و قابل توجه هیئت سه گانه استان برای رشد و گسترش
هرچه بیشتر این ورزش در استان پیشنهادهایی را مطرح کرد.
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دانستنی های ورزش
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دویدن با پای برهنه و یا کفش؟
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تحقیقات اخیر نشان می دهد که دویدن و پیاده روی بدون استفاده از کفش
و با پای برهنه باعث بهبود و تقویت عضالت ناحیه مچ ،ساق و کف پا می
شود .طرفداران این ادعا بر این اعتقادند که استفاده از کفش باعث تنبلی
در عضالت ناحیه پاها و در نتیجه سستی و آسیب در تاندون ها و مفاصل این
نواحی در طوالنی مدت می شود .همچنین کاهش در توانایی تثبیت و تعیین
موقعیت پاها نیز از نتایج استفاده از کفش در حین تمرین است .دسترسی به
محیطی برای دویدن بدون کفش در زندگی روزمره به راحتی در دسترس
نیست بنابراین توصیه می شود ورزشکاران از کفش های سبک با کفی که
قابلیت خم شدن دارد و نرم و مستحکم است استفاده کنند .منبع :آکاایران
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نیازمنـــدیها
ﻓﺮوش ﺑﻠﻮ� ﺳﻴﻤﺎﻧ� ﺗﻪ ﭘﺮ
ﺗﻴﺮﭼﻪ در ﺳﺮ�ﻌﺘﺮ�ﻦ زﻣﺎن
٠٩١٥٥٠٥٢٤٤٧
ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎر� ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ

ﺟﻮﺷ�ﺎر� ﺳﻴﺎر و ﻟﻮﻟﻪ �ﺸ�
ﻣﻨﺎزل،ادارات وﻣﻮﺳﺴﺎت
٠٩٢١٤٠٦٥٨٨٦

ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻠ� ﻧﻮآوران ﺷﺮق

ﻓﺮوش و ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاى اﻧﻮاع
ﻃﺮاﺣﯽ و دﮐﻮراﺳﻴﻮن داﺧﻠﯽ و ﻧﻤﺎى
ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻃﺮاﺣﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،وﯾﻼ ،دﯾﻮار ﭘﻮش و ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ،pvcﮐﺎﻏﺬ
ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى ،ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎى دﯾﻮارى ،ﮐﻒ ﭘﻮش ﭘﺎرﮐﺖ ،ﮐﺎﺑﻴﻨﺖ
ﺗﺠﺎرى و ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ mdfو ...زاﻫﺪان ،زﯾﺒﺎ ﺷﻬﺮ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﭘﻼن و ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﺳﺎزى
وﯾﻼ و ﻓﺮﺧﯽ

٠٩٣٥٥١٧٩٨٧١

٠٩١٥٣٤٩٣٥٣٩

رﻧﮓ آﻣﻴﺰ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎ �ﻴﻔﻴﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب
٠٩٣٣٧٦٥٨٤٦٧

ﻃﺮاﺣ� وب ﺳﺎ�ﺖ
٠٩١٥٨٤٣٧٠٣٤

ﺗﺎﻻر ﭘﺬ�ﺮا�� �ﺎس

ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕ�
اﺳﺘﻮ� آﻟﻤﺎﻧ�

٠٩٠٣٣٣٦٣٢٣٢

ﺗﻔﺘﺎن ٠٩١٥٨٧٦٤٤٣٢

آدرس :ﺑﻠﻮارﺟﻤﻬﻮرى،
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ،
ﺑﻠﻮاراﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ)ع(

ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ،ﻗﻬﻮه ﺳﺎز ،ﭼﺎى ﺳﺎز،
ﺧﺮد ﮐﻦ ،آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﯽ و...
آدرس:ﭼﻬﺎرراه رﺳﻮﻟﯽ  ،ﺑﺎزارﭼﻪ

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

دوره آﻣﻮزﺷ� ﺷﻴﻮه ﺻﺤﻴﺢ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤ� و ﺗﺨﺼﺼ�

٠٩١٥٣٤٠٧٥٨٠

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

٠٩١٥٥١٠٧٤١٩

 /٩٥٣٠٧٨٤٦ش

