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کارشناس امور کودکان در گفت وگو با پاسارگاد:

دسترسی کودک به گوشی
هوشمند را محدود کنید

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

 هدی رضوانی
شادی ،جستوخیزو فعالیتهای فیزیکی یکی
ازپتانسیلهای وجودی کودکان است؛ به نحوی که اگر
کودکی از این فعالیتها سرباززند ،ازدید متخصصان
دچار مشکل است .اما در عصر حاضر با آمدن
گوشیهای هوشمند و دسترسی آسان کودکان در
سنینپایینبهفضایمجازی اینتحرکوجستوخیز
کمترشده و کودکان ازدنیای بازیهای کودکی فاصله
گرفته و به دنیای دیجیتال روی آوردهاند که میتواند
مزایا و معایبی به دنبال داشته باشد .این پدیده این
روزها با شیوع کرونا ،آموزش مجازی نیاز بچهها را به
گوشی دو چندان کرده و از طرف دیگر والدین برای پر
کردن اوقات فراغت بچهها به آنها گوشی میدهند تا
کمترحوصلهشانسربرود.درگفتوگوباریحانهمهرابی
دکترای روانشناسی بالینی و کارشناس امور کودکان به
جوانب مثبت و منفی دسترسی زودرس کودکان به
فضایمجازیو گوشیهایهوشمندمیپردازیم.
 دسترسی به فضای مجازی و گوشی چه
تاثیراتیبرکودکگذاشته؟
در گذشته اکثر والدین که با من صحبت
میکردند اتفاق نظرداشتند که فرزندانشان تا رسیدن
به دانشگاه گوشی هوشمند نداشته باشند ولی در
جامعه امروزو حتی با شیوع کرونا خانوادهها مجبور
شدند این دسترسی را حتی تا سن مهد کودک هم
پایین بیاورند .درسنین پایینترو تا قبل از ۱۲سالگی
کودکان اگربخواهند با گوشی در ارتباط باشند ،چون
ذهن کودک در مرحله پیش عملیاتی قرار دارد،
نمیتواند یک سری پیشرفتها و تکنولوژیها را قبول
کند و وارد شدن به فضای مجازی دراین سنین آسیب
زیادی به ذهن کودک م یزند و جلوی خالقیت او را
میگیرد .ازسن  ۱۲سال به بعد امکان درک تکنولوژی
و تشخیص خوب و بد فضای مجازی بیشتر فراهم
میشود و به همین میزان آسیبرسانی هم کاهش
مییابد.
 این کودکان ممکن است درمعرض چه
آسیبهاییقراربگیرند؟
خواه ناخواه ممکن است کودک به یک سری

دادهها ،تصاویر و اطالعات دسترسی پیدا کند که
مناسب سن او نیست .اگروالدین بتوانند این مورد
را کنترل کنند آسیبی که ایجاد میشود کمترخواهد
بود .درصورت نبود کنترل الزم ،هجمه این اطالعات
ً
مخصوصا با دیدن
به ذهن کودک آسیب م یزند.
صحنههای خشن به جای رشد خالقیت ،در ذهن
کودک خشونت رشد و پرورش داده میشود .تاثیر
استفاده از گوشی هوشمند درقسمت پیشپیشانی
کودکباعثمیشودیادگیریوخالقیت کاهشیابد.
چرا که این قسمت از ذهن مربوط به حل مسئله و
تصمیمگیری است و نیاز به رشد و پرورش دارد .با
استفاده زودهنگام و بیرویه از گوشی هوشمند این
قسمت از مغز آسیب میبیند .از نظر جسمی هم
تاثیرات زیادی بررشد کودک دارد .وقتی کودک تحرک
ندارد و مدام درخانه ازگوشی استفاده میکند به چاقی
مفرطمبتالمیشود.
 آیا اختالل نقص توجه با استفاده از
گوشیهوشمنددرکودکرخمیدهد؟
خیر ،بر اختالل نقص توجه تاثیری نمیتواند
داشته باشد .بهتر است این طوربگوییم کودکانی که
بیشفعالهستند،عالقهبیشتریبه استفاده ازفضای
مجازی دارند .کودکان بیشفعال و باهوش برای
ارضای حس کنجکاوی خود بیشتربه سمت استفاده
از گوشی هوشمند کشیده میشوند اما تاثیر گوشی
هوشمند در ایجاد اختالل نقص توجه و بیشفعالی
ک مرنگ است.
 این تاثیرمیتواند برانزواطلبی کودکان
همواقع شود؟
از یک سو بله .انزوا و میل به تنهایی هم در
کودکان ایجاد میشود اما ازطرف دیگر اگرکودک به
سراغ محتوای مطلوب مثل فیلمهای آموزشی برود
این باعث میشود رشد کالمی در کودک را شاهد
باشیم.اینانزواطلبیدرمقایسهباتحرکیکهکودکدر
فضای واقعی دارد چندان مخرب نیست ،تنها ممکن
است ورود کودک به اجتماع را کمرنگترکند.
 آیا عدم حضورکودک درجمع دوستان
میتواند در دامنه ارتباطات کودک تاثیر منفی

به یک پرستار جهت پرستاری از
سالمند نیازمندیم.
با حقوق و جای سکونت

09131451326

بگذارد؟
وقتی کودک با گوشی بازی میکند ،رشد
جسمی او تحتالشعاع قرارمیگیرد .زندگی آپارتمانی
در یک فضای بسته و کوچکشدن خانوادهها دامنه
فعالیت کودکان را محدود کرده .جامعه دارد به این
سمت پیش میرود و خواه ناخواه این اتفاق میافتد
کهبساطبازیهایفیزیکی کوچکترشود.ظهوروبروز
گوشیهای هوشمند این روند را سرعت بخشیده .در
بین بازیهای هوشمند بازیهای خوب و سازنده هم
داریم که اگر استفاده از آنها توسط والدین کنترل
شودحتیمیتواندمفیدهمباشد.
 خانواده چگونه میتواند استفاده از
گوشیراصرفابرایبحث آموزشی کنترل کند؟
تا قبل از سن مدرسه ،کنترل خانواده بر
کودک خیلی زیاد است .اما ازسن  ۷سال به بعد این
کنترل کمترمیشود .والدین میتوانند برای استفاده
کودک از گوشی زمان مشخصی را تعیین کنند .یا
برای قسمتهایی از گوشی که مایل نیستند کودک
به آنها دسترسی داشته باشد رمز تعیین کنند تا
آسیب به حداقل برسد .اما نمیتوان گفت به هیچ
وجه کودک از گوشی استفاده نکند .برخی سایتها
یا صفحات مجازی مثل اینستاگرام باعث کنجکاوی
کودک و بلوغ زودرس در او میشود که باید ً
حتما
دسترسی به آنها را محدود کرد.
 بلوغ زودرس چه تبعاتی بهدنبالدارد؟
ایجاد بلوغ زودرس در نوجوانان منجر به بروز
اثرات منفی بررشد طبیعی جسم و روان ،گوشهگیری
و انزوا و بروز افسردگی در نوجوانان و کودکان،
بروز رفتارهای عصبی و غیرمتعادل ،تپش قلب و
بیاشتهایی و یا کماشتهایی و رنجورشدن جسم و
ب یمیلیبهامرتحصیلوفعالیتهایورزشیمیشود.
همچنین عدم تمایل و یا کمرغبتی به حضور در
مجامععلمیومذهبی،مشغولشدنو استفادهزیاد
ازتلفن همراه برای بازی و یا دیدن کلیپ و موسیقی
(اعتیاد به تلفن همراه) ،بیخوابی و کاهش مطالعات
درسیوغیردرسیوبروزافتتحصیلی ،انتخابلباس
و آرایش ظاهری به سبکهای نامأنوس و ناهنجار و

نمایندگی کیف و کفش
زنانه توتفرنگی
( خیابان خواجو) به
صورت یکجا با قیمت
توافقی به فروشمیرسد.

09210388614

کاهش انگیزه برای کارو تالش ازدیگرآسیبهای کار
با گوشی همراه به صورت افراطی است.
 این پرتاب شدن ناخواسته به فضای
مجازی درحوزه آموزشی با توجه به شیوع کرونا
تاچه اندازهتوانستهمفیدواقعشود؟
درواقع میزان مفید بودن آن بسیاراندک است.
اکثر خانوادهها را درگیر آموزش کودک کرده .کودک
به تنهایی نمیتواند این آموزش را دریافت کند .بار
اصلی بر دوش مادر قرار گرفته تا محتوای آموزشی
را استخراج و در اختیار کودک قراردهد .خیلی اتفاق
میافتد که مادر داخل کالس مجازی دروس را
دریافت میکند و کودک مشغول بازی است .بنابراین
گوشی هوشمند از نظر آموزشی نفعی برای کودکان
نداشته .چون کودک برای دریافت آموزش به ارتباط
چهرهبهچهرهنیازمند استوبسیاری ازکودکانتوجهی
به آموزشهای آنالین و آموزش از طریق تلویزیون
ندارند و آن به چشم بازی مجازی و برنامه کودک نگاه
میکنند .اکثرکودکان استفاده متفرقه ازگوشی دارند
و مشغول بازی میشوند .چرا که جذابیت آن بیشتر
از کالس و آموزش آنالین است .کودک گوشی و
تلویزیون را به عنوان محیط آموزشی قبول ندارد و از
این رو نمیتواند استفاده مفید ازاین فضا ببرد.
 یکی ازمهمترین عوامل برای تعیین اثر
مثبتیامنفیگوشیهوشمندچهمیتواندباشد؟
یکی از این عوامل مدت زمانی است که
کودک یا نوجوان از آن استفاده میکند و مسئله
دیگرنوع فعالیتهایی است که با آنها درگیراست.
وقتی کودک برای مدت طوالنی به سراغ گوشی
میرود ،در سایر فعالیتهای تحصیلی ،ارتباطی و
اجتماعی دچار عقبماندگی میشود .استفاده زیاد
و کنترلنشده از گوشی موجب افزایش وزن ،رکود
عملکرد اجتماعی -ارتباطی ،گوشهگیری ،انزوا و
غمگینی میشود .همچنین بازیهای خشن کودکان
و نوجوانان را مستعد مشکالت رفتاری و پرخاشگری
میکند.ولی اگرازبرنامههایصحیح آموزشی استفاده
شود خالقیت افزایش مییابد و فرصتی برای اکتشاف
و جستجوگری دراختیاراو قرارمیگیرد.
 خانواده چگونه میتواند کودک را به
استفادهمفیدازگوشیهوشمنددرفضایمجازی
هدایتکند؟
کنترل کودکبهترینراه است.مادربرای اینکه
کودک را از سر خود باز کند گوشی را به دست او
ندهد .برای استفاده کودک از گوشی زمان مشخص
کنند و برنامههای متناسب با سن فرزندشان را برروی
گوشی نصب کنند .زمانی که کودک مشغول بازی
است ،کنار او بنشینند و محیط بازی را رصد کنند.
دسترسی کودک به صفحات گوناگون را محدود
کنند و اجازه استفاده ازبرنامههای خاصی را به کودک
بدهند تا فرصت استفاده بهینه ازگوشی برای کودک
فراهم شود .والدین به کودکان بیاموزند هرچیزی که
دراینترنت میبیند یا میخواند لزوما درست و واقعی
نیست .حتما با اطالعات و تکنولوژیهای جدید آشنا
شوند .دورماندن والدین ازپیشرفتهای جدید باعث
ایجاد شکاف نسلی بین آنها با فرزندانشان میشود.
والدین زمانهایی را اختصاص دهند تا همراه کودک
از سایتهای مناسب دیدن کنند ،راجع به محتوای
آنهاصحبتکنند.

به دو نفر کارگر به
صورت درصدی
جهت کار در کارواش
نیازمندیم.
09212876270

امـالک امیـرکبیـر

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه
مسجدصاحبالزمان،طبقهاول
دفتر پیشخوان دولت نوین ارتباط(پستبانک)

- 42235099

داخلی 1

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

09132476144
09133470520

منزل  18قصب  150متر زیربنا سند تکبرگ آیت اهلل سعیدی قصبی  200میلیون
منزل  8قصب دو نبش نوساز  175متر زیربنا شهرک والیت کارشناسی  2/500میلیارد

منزل  11قصب  2طبقه آهن ریزی و سقف شهر پاریز کارشناسی  800م
زمین  140قصب شهرک صنعتی پاریز توافقی
منزل  16قصب  200متر زیربنا معمولی درب ساختمان کوی شریعتی کارشناسی

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

زمین قطعه  179فاز  3فخرآباد توافقی

آپارتمان تک واحدی نوساز  190متر زیربنا تکمیل خیابان طالقانی
آپارتمان تک واحدی نوساز  150متر زیربنا آخر ولیعصر جنب جوانان
مساجد تکمیل  1/100میلیارد
آپارتمان  8متر دوخوابه طبقه چهارم شمالی با آسانسور و پارکینگ آیت
اهلل سعیدی  590میلیون

منزل همکف مستقل  12قصب ویالیی تیرآهنی گنبدی رهن و اجاره توافقی

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360
09923963619 - 09132799667

افتخاری

20

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

 %تخفیف

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

محمود سلطانی

قابل توجه همشهریان گرامی خدمات ثبت احوال
فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

صـدور و تـحویل دو روزه

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط

تکیه بر
عصای سفید

آدرس :میدان شهرداری،
خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان ،طبقه اول دفتر پیشخوان دولت
034-42235099
نوین ارتباط(پست بانک)

 50میلیون تومان وام شما را ضامن

زمین قطعه شماره  49ار اراضی فرهنگیان  120هکتاری  650میلیون

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

 نجمه محمودآبادی
دست در دست
شوهرش آمد .چشمانش
گفتوگو با فاطمه مظفری بانوی روشندل
دو ستاره که در روز هم
میدرخشیدند .مادر است،
مهربان و صبور .یک دختر
دارد و یک پسر .دخترش
امسال مدرسه تیزهوشان
قبول شده است .زندگیاش
آن طور که خودش میگوید
عادی است مثل زندگی بقیه
مردم اما کمی کندتر و آرامتر.
از سال  86برای بچههای
 در سیرجان حدود  500نابینا
مردم که مثل خودش
و کمبینا وجود دارد
از نعمت بینایی محروم
ماندهاند آموزگاری کرده
است .او کارشناس آموزش
ابتدایی است و حاال دارد یاد
شاگردانشمیدهدکهچگونه
عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
یک ناتوانی را با تواناییهای
دیگر جایگزین کنند« :وقتی دچار یک ناتوانی خودم نفهمیدم که افسرده شدم .از افسردگی محیط باز با صدای هوایی که مانعی مثل دیوار
مثل از دست دادن بینایی میشویم ،بقیه هم درآمدم باز هم نفهمیدم کی از افسرگی در آن قرار دارد با هم فرق میکنند .ما چون از
حواس پنچگانهمان قویتر میشوند .چون از درآمدم .چون خواهرم هم به همین طور گوشهایمانزیاداستفادهمیکنیمبهراحتی
آنها بیشتر استفاده میکنیم .ما در زندگیمان بیناییاش را از دست داد ،من تا حدودی این صداها را از هم تشخیص میدهیم».
همیشهدنبالراهحلهستیموهمیشهراهحلی آمادگیاش را داشتم .در این میان همسرم ،فاطمهادامهمیدهد«:درراسهمهیاتفاقاتی
پیدا میکنیم که شرایط را برایمان ساده کند ».پدر و مادر و خواهرم به من خیلی کمک که در زندگیمان روی میدهد ،اگر خدا را در
طبق آمارها «شیوع اختالالت بینایی در کشور کردند ،اگر حمایتهای آنها نبود ورود به نظر بگیریم ،خیلی وقتها مشکالتمان را
در سنین باالتر از  ۵۰سال ،حدود چهار درصد این مرحله از زندگیام خیلی سخت میشد ».فراموش میکنیم .آرامش داریم و گاهی
است .بر اساس تخمینها  ۳۰هزار کودک فاطمه خیاطی میکند .آشپزی میکند و هم نبودش عادی میشود .انگار از روز اول
کمبینا و هفت هزار و  ۵۰۰کودک نابینا در کارهای خانهاش را خودش انجام میدهد :از داشتن چنین نعمتی برخوردار نبودی .اما
کشوروجوددارد.همچنینجمعیتنابینایان «زندگی من و همسرم و بچههایم یک زندگی اگر خدا را در نظر نگیریم زندگی خیلی سخت
باالی  ۵۰سال ایران حدود  ۸۰هزار نفر است .عادی است مثل بقیه .عین همهی زن و میشود و کوچکترین مشکلی آدم را ناراحت
گفتنیست 135میلیون نابینا در جهان وجود شوهرهایی که هر دو شاغل هستند ،من و میکند ».فاطمه دلش میخواهد همه چیز را
دارد که 90درصد آن در کشورهای در حال همسرم بیرون از خانه کار میکنیم و وقتی یاد بگیرد .همه چیز را تجربه کند و این حس
توسعه است .ایران رتبه شانزدهم دنیا در به خانه برمیگردیم و با هم در کارهای خانه باعث شده است.
گلیمبافیوگلبال
زمینه آمار نابینایان و کمبینایان را دارد و تعداد مشارکت داریم .محدودیتهایی هم داریم
فاطمه علیرغم نابیناییاش گلیمهای
کمبینایان در ایران  6برابر نابینایان است» در که باعث میشود همسرم کمک بیشتری در
زیباییمیبافدودربارهییادگیریگلیممیگوید:
سیرجان به گفته مدیرعامل انجمن نابینایان خانه به من بکند».
 صدا نقش مهمی در زندگی ما «خانم علیخانی مربی گلیمبافی است .برای
حدود  500نابینا و کمبینا وجود دارد که 210
بافتن گلیم راهحلهایی وجود دارد که از طریق
نفرشان تحت پوشش این انجمن هستند و دارد
فاطمه ادامه میدهد« :تا به حال لمس شروع به بافتن کنیم .برای رنگها هم
مابقیازبهزیستیخدماتدریافتمیکنند.
به صدای سرخ شدن سیبزمینی گوش از فرد بینایی کمک میگیرم .رنگها را در
 وقتینابیناشدمافسردهشدم
فاطمه مظفری معلم مدرسه نابینایان دادهاید؟ صدای جلز و ولز سیبزمینی از جعبههایی قرار میدهم و اسمشان را با خط
سیرجان است .او از همان اول نابینا نبوده و به اول تا آخرش با هم فرق میکند .ابتدا که بریل روی جعبه چسباندهام .نقشه هم خانم
مرور زمان نابینا شده است .خودش میگوید سیبزمینی خام را توی ماهیتابه میریزیم تا علیخانی برایمان به صورت صدا ضبط کرده
تا وقتی دیپلم گرفته میدیده است اما با آخر که خوب سرخ و پخته میشود ،صداهای است.نقشهخواندهمیشودومنهممیبافم».
شروع دانشگاه تنها حروف درشت را میدید گوناگونی دارد و بعد امتحانش میکنم و فاطمهعضوتیمگلبالهمهست«:اینورزش
و خواندن حروف ریز برایش سخت میشود مطمئن شدم که پخته از روی گاز برمیدارم ».مخصوص افراد نابینا است .توپ ما زنگوله
و در پایان دانشگاه نابینا میشود« :مشکل از فاطمه غذا هم سوزانده ،گاهی غذایش هم دارد و بیشتر به صورت نشسته انجام میشود.
شبکه چشم بود .میگویند عملی در شیراز شور شده است« :آشپزی کردن ما مثل بقیه از صدای زنگ زنگولهها میفهمیم توپ از
انجاممیشودکههزینهاشزیاداستوبینایی استاماباکمیمکثبیشتر.کمیمتفاوتتر .کدام سمت میآید پس مواظبیم گل نشود».
کمیهمبهچشمبرمیگرداندبرایهمینمن مثال ما باید اول کمد ادویهها را پیدا کنیم .من فاطمه عضو هیئتمدیره کانون نابینایان هم
به این عمل فکر هم نمیکنم ».فاطمه وقتی اسم ادویهها را با کمک خط بریل رویشان هست« :در سیرجان حدود  450نفر فرد نابینا
 17سالش بود ازدواج میکند« :شروع نابینایی چسباندهام .ادویه مورد نظرم را پیدا و استفاده وجود دارد و از این تعداد حدود  210نفر عضو
من در اوج جوانیام بود .همراه با ازدواجم .میکنم ».فاطمه توضیح میدهد که صدا چه کانونهستند.مهمترینمشکلبچههاینابینا
خیلی سخت است که بیناییات را از دست نقش مهمی در زندگی افراد روشندل دارد :اشتغالاستباوجوداینکهاکثراتحصیلکرده
بدهی.فکرکنموقتینابیناشدمافسردهشدم« .مثال وقتی داریم راه میرویم صدای هوای در دانشگاههستنداماشغلیندارندوتعدادکسانی

42235099

میشویم با نامه حسابداری (با دریافت 20
میلیون تومان از وام با پرداخت اقساط توسط خودمان)

09334016628

یک نفر خانم مجرد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم
به باال جهت کار در دفتر پیشخوان دولت خیابان انقالب
دعوت بعمل میآید .مراجعه حضوری
آدرس میدان شهرداری خیابان انقالب نبش کوچه
مسجد صاحب الزمان طبقه اول
دفتر پیشخوان دولت نوین ارتباط

به دو نفر ضامن
کارمند جهت وام
ازدواج نیازمندیم.
09916894113

که شاغلند بسیار کم است .کانون به افرادی
احتیاج دارد که از آن حمایت کند تا بتواند به
نوبهیخودازاعضاحمایتکند.خیلیازبچهها
هستندکهتواناییهایخوبیدارندکهاگرازآنها
حمایت شود ،میتوانند موفقیتهای بزرگی
همکسبکنند».بهنظرفاطمهافرادنابینابایداز
عصای سفید استفاده کنند« :استفاده از عصای
سفید بین افراد نابینا خیلی کم است دلیلش
هم طرز برخورد افراد بینا با آنهاست .افراد
نابینا نمیخواهند از دیگر افراد جامعه متمایز
باشند .میخواهند زندگی عادی و متعادلی
داشته باشند و شاید عکسالعمل افراد بینا
نسبت به آنها سبب میشود کمتر از عصای
سفید استفاده کنند .به نظر من نباید برای ما
مهم باشد که دیگران نسبت به من چه فکری
میکنند؟ باید از عصای سفیدم استفاده کنم تا
بتوانم استقالل بیشتری داشته باشم و نیازی
نباشد همه جا یک فرد بینا همراهم باشد».
فاطمه از بعضی رفتارها هم دلخور و ناراحت
است« :گاهی که در یک مکان میرویم دو نفر
که کنار هم نشستهاند به هم اشاره میکنند که
طرف نابینا است .ما نابینایان نه کمتوان ذهنی
هستیم و نه ناشنوا .موضوع این است ما
میفهمیم و درک میکنیم .اینکه ما را نادیده
میگیرند واقعا سخت است .مثال چون فکر
میکنند ما نمیبینیم با ما سالم و احوالپرسی
نمیکنند .فکر میکنند چون نمیبینیم پس
متوجه نمیشویم کسی آنجا هست .یا مثال
وقتی به مطب پزشک میرویم ،به جای اینکه
از خودمان بپرسند که مشکلتان چیست؟ از
همراهیمانمیپرسندومیخواهنداوتوضیح
دهد .چرا؟» امسال فاطمه  4شاگرد کالس
دومی و سومی دارد .فاطمه به شاگردانش یاد
میدهد از تمامی تواناییهای خود برای رشد و
پیشرفتشاناستفادهکنند.فاطمهشاگردانش
را دوست دارد و دلش میخواهد یک روز
دوباره ببیند اما حاال راضی است به رضای خدا.

به نصاب کابینت
شاگرد کنافکار
نصاب کاغذ دیواری
نیازمندیم.
09130246848

به یک کارگرخانم ( 40سال به
باال) جهت انجام امور منزل
نیازمندیم
09133478 0 4 1
به یک خانم جوان ترجیحا مجرد جهت کار
خدماتی به صورت دائمی در منزل واقع در

بلورد نیازمندیم(.محل سکونت محیا است)
09164458335

شناسنامه و فیش کارت ملی به نام هادی

خانــه باغچه واقــع در پسـوجـان 14
قصـب دارای ساختمانی با متـراژ
 140متـر  ،دوبلکس ،مبـله با تمام
امکانات(آب ،برق ،گاز) ویو روبرو کوه
رودخانه پایین منزل  -جوی آب قنات از
جلو درب منزل تمام فصل
عبور میکند

به فروش
میرسد.

09133454596

سلطانزاده به همراه کلیه مدارک ماشین به شماره
شناسنامه  230:و شماره ملی3071109334 :
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
پیمانکاری ایزوگام ،آسفالت ،قیرگونی

نصب انواع ایزوگام برای پشت بام ،استخر ،سوله ،پشت بام گنبدی و ...
 شیببندی ساختمان (دورچینی ،خاکریزی ،پوکهریزی) کاهگلبرداری  -سیمانکاری روی کاهگلنقد و اقساط
 قیرگونی سرویسها و پیهای ساختمانمدیریت جمالی 0 9 1 4 3 6 1 5 3 6 8
 4ماهه

