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امشب؛ افتتاحیه المپیاد ورزشی
پسران دانشجوی کشور در مشهد

سه شنبه  12مرداد  .  1395شماره 3347

بهروز -مراس��م افتتاحیه المپیاد ورزش��ی دانش��جویان
پسر کشور ،امشب در سالن22بهمن دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار میشود.به گزارش خبرنگار ما این مراسم
از ساعت20امش��ب آغاز می ش��ود و  3500ورزش��کار
دانش��جوی پس��ر رقابت خود را در رش��ته ه��ای مختلف
برگزار می کنند.
درخور ذکراس��ت مش��هد هفته گذش��ته میزب��ان رقابت
های دختران دانشجو بود که این مس��ابقات با قهرمانی
دانشگاه تهران پایان یافت .در مسابقات دختران وپسران
دانشجوی کش��ور در مجموع6هزار دانشجو در مشهد با
یکدیگررقابتمیکنند.گفتهمیشودجمعیازمسئوالن
کش��وری در مراس��م امش��ب حض��ور خواهن��د داش��ت.

در گفت و گو با یک مربی عنوان شد:

ورود تیم ملی کشتی فرنگی
بهمشهد

پی��روز -ب��ا اس��تقبال مدی��رکل ورزش و جوانان خراس��ان
رضوی،اعضایکادرفنیوبازیکنانتیمملیکشتیفرنگی
کشورمان وارد مشهد شدند.به گزارش پایگاه خبری اداره
کل ورزش و جوانان اس��تان ،ظهر دی��روز با حضور کوروش
صبوریان وجمع��ی از مس��ئوالن  6 ،فرنگ��ی کار المپیکی
کش��تی فرنگی  ،به همراه اعضای کادر فنی ،وارد مش��هد
مقدس شدند تا با حضور در بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) از
لحاظروحیوروانیخودرابرایحضوردرالمپیک2016
ریوآمادهکنند.

••وعده سوریان

کاروان دوندگان "جاده والیت"
به "دهدشت" رسید
پیروز -کاروان دوندگان جاده والیت روز گذشته با حرکت
از شهرس��تان بهبهان و دودین و طی کردن بی��ش از100
کیلومترواردشهرستان"دهدشت"-یکیازشهرهایاستان
کهگیلویهوبویراحمد-شدند   ·.بهگزارشپایگاهخبریاداره
کل ورزش و جوانان استان ،اعضای این کاروان در سومین
روز از جشنواره فرهنگی ورزشی جاده والیت حرکت خود
را از شهرس��تان بهبهان به سمت شهرستان دهدشت آغاز
کردند و با دویدن بی��ش از 100کیلومتر به کار خود در روز
سومپایاندادند.درخورذکراستبرنامهدویامدادیجاده
والیت امسال برای هفتمین سال متوالی برگزار میشود.

رئیسهیئتاستانخبرداد:

حضور100تیم در المپیاد بومی
ومحلی نوجوانان استان

بهروز /نخستین المپیاد ورزش��ی بومی و محلی نوجوانان
استان از روز گذش��ته آغاز ش��د.به گفته رئیس این هیئت،
این مس��ابقات ب��ا حضور100تیم در 6رش��ته 7 :س��نگ،
دال پالن،ال��ک دولک،خ��روس جنگ��ی،کالس کالس و
یه قل دو قل در 2بخش پس��ران ودختران به تدریج برگزار
م��ی ش��ود".محمدرضا خ��وش باطن"اف��زود :ب��ا حض��ور
ورزشکاران24شهرستان،اینرقابتهادر15شهرستان
برگزارمیشود.

گفت و گو
گروه ورزش
رش��ته ورزش��ی ج��ودو از جمله رش��ته های
ورزشی مهمی است که در استان،طرفداران
بسیاری دارد.
این رشته ورزش��ی ،یکی از 3رشته ای است
که ورزش��کاران آن در اس��تان توانس��ته اند،
مج��وز حض��ور در المپی��ک برزیل را کس��ب
کنند .در آس��تانه رقاب��ت ه��ای المپیک ،به
سراغ یکی از مربیان فعال در این رشته رفتیم
تا با وی درباره ظرفیت های جودو در استان
به گفتگ��و بپردازیم .با همی��ن مقدمه کوتاه
ماحصل این گفت و گو را به عالقه مندان این
رشته تقدیم می کنیم. ...

••خودتان را کامل تر معرفی کنید و
درباره پیشینه تان در جودو بیشتر
توضیح دهید.
"محم��د زند روحانی" هس��تم وس��ال هادر تیم های جودوی اس��تان در مس��ابقات
حضور داش��تم واکنون نیز به عنوان مربی
خدمتگ��زار جودوی اس��تان هس��تم .پدرم
نخستین مش��وق من در این رشته ورزشی
بود و با این ک��ه کارمند بانک بود ،س��ال ها
در جودوی استان فعالیت می کرد .همین
مس��ئله هم باعث شد که به رش��ته ورزشی
جودو عالقه مند شوم .ضمن این که نسبت
به همس��االنم ،کمی درش��ت اندام تر بودم
و این امر نیز موجب ش��د تا انگیزه مضاعف
ب��رای ورزش پی��دا کن��م .از  14س��الگی
آموزش ج��ودو را ش��روع ک��ردم؛ اولین بار
در همین س��ن در مس��ابقات ج��ام رمضان
مشهد ش��رکت کردم که  2برد و یک باخت
داشتم.چند ماه بعد ،در مسابقات انتخابی
نوجوانان اس��تان ش��رکت کردم و قهرمان
ش��دم؛ اما در مس��ابقات قهرمانی کشوری
همین رده سنی ،نتیجه را به حریف واگذار
ک��ردم .بع��دا در رده جوانان در مس��ابقات
کشور ،مقام س��وم را در س��ال  1383و در

وزن  90کیلوگ��رم به دس��ت آوردم که این
مسئله باعث شد به اردوی تیم ملی جوانان
دعوت ش��وم .در مقطعی نیز در اردوی تیم
مل��ی ،در وزن خ��ودم نفر اول ب��ودم .بعد از
مدتی ،دوباره مس��ابقات انتخاب��ی برگزار
ش��د و فرد دیگری ب��ه مس��ابقات قهرمانی
آسیا اعزام ش��د که طال هم گرفت؛ اما بعدا
نتیج��ه آزمای��ش دوپین��گ او مثب��ت اعالم
شد .به نظرم ،حق من در این دوره به خاطر
دوپینگ حری��ف ،از بین رفت ک��ه این کار،
تأثیر بسیار بدی روی روحیه من که جوان
ب��ودم ،گذاش��ت .رده س��نی بع��دی که در
مسابقات آن حضور داشتم ،رده "امید" بود
که اتفاقا در آن زمان ،توجه خوبی نیز به آن
می ش��د .در مس��ابقات امیدهای جودوی
کشورسومشدمودرمسابقاتانتخابی تیم
ملی امید نیز اول ش��دم .اما به دلیل آسیب
دیدگی کتف ،نتوانستم در اردوی تیم ملی
امید بمانم.در همین سال ها به سراغ رشته
کوراش هم رفتم.

••چرا کوراش؟

 رشته ورزش��ی جودو ش��باهت زیادی بهکوراش دارد .با توجه به این که من در فنون
گارد باال تخص��ص داش��تم ،از طریق آقای
خسرو دلیر که سرمربی خراسانی وقت تیم
ملی کوراش بودند ،در مس��ابقات کوراش
شرکت کردم .بهترین رتبه من در مسابقات
ک��وراش ،در  1387در وزن  90کیلوگرم
بود که در کشور مغولستان ،در بزرگساالن
جه��ان دوم ش��دم .در ادامه در مس��ابقات
کوراش قهرمانی آسیا هم که سال 1384
در تهران برگزار شد ،شرکت کردم و پنجم
شدم و سال  1385هم در تورنمنت سوریه
در  100کیلوگرم دوم ش��دم وبعد از آن در
تورنمن��ت بین المللی ترکمنس��تان س��وم
شدم.اما تلخ ترین خاطره من در مسابقات
جودوی دانشجویی اتفاق افتاد...

••چه خاطره تلخی؟

 از س��ال  1385ت��ا  1391ک��ه دوراندانش��جویی ام بود ،در کش��ور ،مدال های

سفر جودوکار المپیکی استان
به برزیل
عکس ها :صادق ذباح

در خور ذکر اس��ت «حمید س��وریان» در ب��دو ورود وعده
هشتمین مدالش را با یاری از امام هشتم در المپیک داد.

حواشی «جودو»  باهمدلیریشهکنمیشود

رنگارن��گ ط�لا و نقره ب��ر گ��ردن آویختم و
در مس��ابقات بین المللی دانش��جویان نیز
ه��ر س��ال عن��وان داش��تم و حائ��ز رتبه می
ش��دم .اما تل��خ تری��ن خاطره ورزش��ی من
س��ال  2009رقم خورد .در این سال ،در
مسابقات انتخابی یونیورسیاد (مسابقات
دانش��جویان جه��ان در بلگ��راد) منتخ��ب
کشور شدم؛ اما متأسفانه به من و یکی دیگر
از ورزش��کاران اعالم ش��د که ش��ما ،تجربه
شرکت در این مس��ابقات را ندارید و برخی
مس��ئوالن  ،مانع از شرکت ما ش��دند .این،
خاطره تلخ ورزشی من است .حتی در این
وزن ،ورزشکاری به مسابقات اعزام نشد که
بعدا شنیدم یکی از همراهان ورزشکاران را
بهجایسهمیهمن،برایتماشایمسابقات
اعزام کرده بودند!

••از چه سالی مربیگری می کنید؟

 آخرین مسابقه ای که در آن شرکت کردم،در مس��ابقات بین المللی دانش��جویان در
سال  1392بود و از آن سال ،به مربیگری
روی آوردم .پس از مدت ها ورزش ،احساس
کردم که بای��د تجربیاتم را در اختیار نس��ل
جوان قرار دهم .هم اکنون ،مربی باش��گاه
آس��تان قدس رضوی هس��تم ک��ه حمایت
ه��ای خوب��ی از ورزش ،در قال��ب ورزش

همگانی دارد .طی مدتی ک��ه در رده های
پایه مش��غول مربیگری ب��وده ام 5 ،عنوان
قهرمان��ی نونه��االن باش��گاه های مش��هد
نصیب تیم من شده است.

••رشته جودو،رشته المپیکی
ورزش استان است .برای افزایش
ظرفیت ها وکاهش برخی حاشیه ها
در این رشته چه باید کرد؟
 مسئوالن ارشد استان ،حمایت بیشتریاز جودو داشته باشند و صاحبان سرمایه را
به سمت حمایت از ورزشکاران سوق دهند.
همه باید کمک کنیم که جودو رش��د کند و
حرفوحدیثها وبرخیتفرقههاکمشود.
در جودوی استان ،برخی اختالفات وجود
دارد که امیدواریم با ن��گاه مثبت وهمدلی
جامعه جودو ،اعم از مربیان و پیشکسوتان
حل شود.

••و...سخن پایانی؟

اولی��ن مربی من پ��درم ب��وده  ،ضمن اینک��ه آقای��ان "دهق��ان"" ،دلی��ر" و مرح��وم
"غضنفری" نیز در کس��وت مربی برای من
زحمت کش��یده اند .جا دارد ک��ه از همگی
و همچنین م��ادرم که دیگر مش��وق من در
ورزش بود ،تشکر کنم.

همه باید کمک
کنیم که جودو
رشد کند و حرف و
حدیث ها و برخی
تفرقه ها کم شود.
در جودوی استان،
برخی اختالفات
وجود دارد که
امیدواریم با نگاه
مثبتوهمدلی
جامعه جودو،
اعم از مربیان و
پیشکسوتان،
حل شود

پیروز -جودوکار چنارانی تیم ملی ،ش��ب گذشته برای
ش��رکت در مس��ابقات المپیک ب��ه همراه تی��م ملی عازم
کشور برزیل شد.
به گزارش ایلنا ،تیم ملی جودوی ایران که توانست در 3
وزن جواز حضور در المپیک ریو را کس��ب کند ،دوشنبه
ش��ب گذش��ته تهران را ب��ه مقصد ری��و ت��رک کرد".جواد
محج��وب" تنه��ا ج��ودوکار خراس��انی در وزن منه��ای
100کیلوگرم ،علیرضا خجسته در منهای 66کیلوگرم
و سعید مالیی در منهای81کیلوگرم 3،جودوکار ایرانی
هس��تند که در رقابتهای المپیک روی تاتامی خواهند
رفت.محمدرضا رودک��ی ،احمد گورای��ی و نصرتخان
ولیف به عنوان مدی��ر تیمهای ملی ،سرپرس��ت تیم ملی
و س��رمربی تیم مل��ی تیم س��ه نفره ج��ودوی ای��ران را در
رقابتهای المپیک همراهی میکنند.
تیم ملی جودوی ایران پی��ش از این قرار ب��ود نهم مرداد
ایران را به مقص��د برزیل ت��رک کند .در خور ذکر اس��ت
"ج��واد محجوب" ج��ودوکار اس��تان طب��ق برنام��ه21 ،
مردادماه روی تاتامی می رود.

کارگاه بازآموزی پیالتس
در مشهد برگزار شد
خروشی -کارگاه باز آموزی حرکات رشته"پیالتس" زیر
نظر هیئت ورزش های همگانی استان برگزار شد.رئیس
این هیئ��ت با بی��ان ای��ن مطلب اف��زود :به هم��ت کمیته
پیالتس ،ی��ک دوره کالس باز آم��وزی حرکات اصالحی
برای مربیان اس��تان با حضور  120نفر در س��الن آمفی
تئاتردانش��کده مهندس��ی دانش��گاه آزاد برگزار شد ،در
پایان این دوره برای شرکت کنندگان گواهی پایان دوره
صادر شد".رازیتا حیدری" افزود :رشته ورزشی پیالتس
باع��ث هماهنگ��ی اعضای ب��دن می ش��ود و حال��ت ها و
حرکات نادرست بدن را اصالح می کند.

چهره ها و خبرها
رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال در مشهد تاکید کرد:

ملی پوش خراسانی بسکتبال جوانان:

ضرورت تغییر نگاه مسئوالن به داوری

پیروز -رئیس دپارتمان داوری فدراس��یون فوتبال گفت :نگاه مس��ئوالن کش��وری و
استانیبایدبهداوریوداورانفوتبالتغییرکندتاشاهدپیشرفتروزافزونداوریدر
کشورباشیم".حسینعسگری"درحاشیهبرگزاریکالسهایبازآموزیوتوجیهی
داوران و ناظران خراسانی در گفت و گو با  مهر اظهار کرد :به منظور توسعه داوری در
خراسانرضوی،کالسبازآموزیوتوجیهیویژهداورانوناظرانخراسانیدرمشهد
برگزار ش��د.وی افزود :با توجه به تغییراتی که در تمام قوانی��ن 17گانه داوری به جز
قانوندومبهوجودآمده،ضروریاست داوراندرکالسهایتوجیهیشرکتکنند.

پیروزی بر"چین" راه قهرمانی م ا را هموار کرد

خبر
ورزش

ورزش

قهرمانی نوجوانان گناباد و کاشمر
در مسابقات بومی و محلی

بازدید مسئوالن ورزشی از
اردوی تیم ملی والیبال نشسته
در مشهد

••زیارت حرم رضوی قبل از مسابقات المپیک
صبوریان نی��ز در ادامه عنوان کرد :در مش��هد امکانات نرم
افزاری و سخت افزاری بس��یاری در سطح استانداردهای
ملی و بین المللی برای میزبانی از اردوی تمرینی تیمهای
ملیوجوددارد؛امامهمترازهمهاینمواردوجودحرممطهر
رضوی است که میتواند برای ورزشکاران پیش از اعزام به
مسابقات المپیک و پاراالمپیک آرامش خاطر فراهم کند .

نایب قهرمانی رزمی کاران زاوه
تربت حیدریه،غضنفری /رئی��س اداره ورزش زاوه از نایب
قهرمان��ی تیم این شهرس��تان درمس��ابقات رزمی اس��تان
خبرداد".رضایی" گفت :زاوه بعد از مشهد به نایب قهرمانی
دست یافت.

نایبقهرمانیدخترانوالیبالیستاستان  
پیروز -تیم "خراسان رضوی" درمس��ابقات والیبال قهرمانی نوجوانان
دختر منطقه 3کش��ور در مش��هد ،نایب قهرمان ش��د .به گزارش روابط
عمومیاینهیئت،رئیسهیئتوالیبالخراسانرضویگفت:مسابقات
والیبال قهرمانی نوجوانان دختر منطقه  3کشور با حضور 9استان در
س��الن مهران مش��هد برگزارش��د" .فخار" افزود :پس از 20دیدار که به
صورتدورهایاجراشد،تیمهایتهران،خراسانرضویومازندرانبه
ترتیباولتاسومشدندوخراسانجنوبی نیزجاماخالقرابهخانهبرد.

2صعودفریمانیهابه"علمکوه"
فریمان،اصغ��ری  /رئی��س اداره ورزش و جوان��ان
فریمان گفت28:نفر از کوهنوردان شهرس��تان
به سرپرس��تی "علی اکب��ر زحمتی" ب��ه قله "علم
کوه" صعود کردند.به گزارش خراس��ان رضوی،
"محمدعلی نهادی" گفت:در این صعود موفقیت
آمیز قله  5ه��زارو 850متری علم کوه از مس��یر
حصارچال منطقه کالردشت فتح شد .همچنین
مسئولروابطعمومیجهادکشاورزیفریماننیز
گفت:گروه کوهنوردی این اداره نیز با موفقیت به
قله علم کوه صعود کرد.
"علی نوی��دی" گفت:کوهن��وردان ای��ن اداره به
سرپرستی مهندس حس��ین متین زاده ،قله علم
کوه را ب��ه ارتفاع4ه��زارو  850متر ب��ا موفقیت
فتح کردند .

گل 145خودم را در لیگ برتر فوتبال به ثمر رساندم

پیروز -ملی پوش خراسانی تیم بسکتبال جوانان گفت :شاید کسی فکر نمیکرد
"چین" را ببریم ،ام��ا همان برد ،راه قهرمانی ما را هم��وار کرد.به گزارش  فارس،
"ابوالفضل سیدی" پس از قهرمانی تیم بسکتبال جوانان ایران در آسیا اظهار کرد:
خدا را شکر که همه چیز به خوبی تمام شد و قهرمان شدیم .فشار روی تیم ما زیاد
بود ،اما بعد از 2باخت ،انسجام تیمی خود را نشان دادیم .وی در مورد غیبتش در
3بازی آخر ،گفت :یک مقدار "کمر درد" داشتم و در  2بازی هم با درد بازی کردم
و در نهایت ،پزشکان به من استراحت دادند.

ازمــیــانخــبــرهــا

پی��روز -مدی��رکل ورزش و جوانان خراس��ان رضوی روز
گذش��ته از اردوی تیم ملی والیبال نشس��ته کش��ورمان
بازدید کرد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری اداره کل ورزش و جوان��ان
استان" ،کوروش صبوریان"  ،به همراه" حسین یوسفی"
مدیرعامل موسسه آستان قدس رضوی" ،هوشنگ ولی
پور" معاون توس��عه ام��ور ورزش" ،جعفر قدی��ری" معاون
فرهنگی و امور جوانان "،س��ید هاشم حس��ینی" مشاور
مدی��رکل و سرپرس��ت رواب��ط عموم��ی اداره کل ورزش
و" مجید پوررضایی" رئیس اداره ورزش و جوانان مشهداز
اردوی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان بازدید کرد.در
این بازدید هادی رضایی( سرمربی خراسانی تیم ملی)
ضمن ارائه گزارش کوتاهی از وضعیت و شرایط تیم ملی
والیبال نشس��ته ،از میزبانی شایس��ته اس��تان خراس��ان
رضوی از تیم ملی تقدیر و تشکر کرد.

عنایتی:

ترب��ت حیدریه،غضنفری /اولی��ن مرحله المپیاد ورزش��ی ب��ازی های
بومی محل��ی منطق��ه ی��ک نوجوانان پس��ر از روس��تاهای شهرس��تان
های کاش��مر،مه والت،خلی��ل آباد،گناباد و تربت حیدریه در  2رش��ته
االختر(خروس جنگی) و الک دولک در ورزش��گاه تختی شهرس��تان
تربت حیدریه برگزار شد.در حاشیه این مسابقات ،رئیس هیئت ورزش
روس��تایی وبازی های بومی محلی تربت حیدریه و مس��ئول برگزاری
مس��ابقات گفت :در این دوره از رقاب��ت ها و در رش��ته االختر(خروس
جنگی)کهباشرکت10ورزشکارازروستاهای5شهرستانکاشمر،مه
والت،خلیل آباد،گناباد و تربت حیدریه برگزار شد ،حمزه باقریان،علی
صادقی و علی عبداللهی به ترتیب از گناباد،خلیل آباد و کاشمر عناوین
اول تا سوم را به دست آوردند".علی حسین زاده" افزود:در رشته الک
دولکتیمکاشمرباترکیب"امیرمحمدزراعتکار"و"سیدحسینحسن
نژاد" مقام اول را کس��ب کرد و تیم های خلیل آب��اد و تربت حیدریه نیز

داور تایبادی در لیگ یک
فوتبال کشور سوت می زند
ناس��خ -یکی از داوران تایبادی امسال در لیگ یک
فوتبالکشورقضاوتمیکند.
به گزارش خراس��ان رض��وی "،انوردورانی" یکی از
داوران خبره تایباد و اس��تان به منظ��ور قضاوت در
لیگ یک فوتبال از س��وی کمیته داوران اس��تان به
فدراسیونفوتبالمعرفیشدهاست.
عالوه بر دورانی "،عباس مهدی زاده" از چناران نیز
درلیگیک فوتبالقضاوتخواهدکرد.درخورذکر
اس��ت،علی زاهدی و حمزه متولی زاده نیز از دیگر
داورانتایبادیهستندکهدرردهپایهفوتبالقضاوت
خواهندکرد.درخورذکراستداورانفوتبالتایباد
درسالهایاخیررشدخوبیداشتهاندوتوانستهاند
درمسابقات بدرخشند.

پیروز -مهاجم خراس��انی تیم فوتبال "صبای قم" گفت :در دی��دار مقابل پیکان،
یکصدوچهل وپنجمین گل لیگ برتری خود را در فوتبال ایران به ثمر رساندم.به
گزارش  فارس" ،رضا عنایتی" پس از تساوی یک بر یک صبا مقابل پیکان درباره
گل خود در لیگ برت��ر  ،اظهار کرد :برخی میگوین��د  140گل زده ام و آمارهای
مختلفی در این زمینه داده میشود؛ اما من  145گل به ثمر رسانده ام .کاپیتان
اس��بق تیم های"پدیده"و"س��یاه جامگان" درباره بازی تیم جدیدش (صبای قم)
خاطرنشان کرد :بازی بدی نبود و هر دو تیم جنگنده بازی کردند.

دوم و سوم شدند.وی افزود:امیر ارسالن نامدار باوفا،مصطفی زمانی
و مرتضی رضوانی داوران این مس��ابقات بودند و نظارت ها نیزبرعهده
"غالمرضا حریری" بود.

معرفیاعضایهیئتبسکتبالمشهد
پیروز -اعضای جدید هیئت بسکتبال مشهد معرفی شدند .به گزارش
روابط عمومی هیئت بس��کتبال اس��تان ،در نشس��ت صمیمانه هیئت
بسکتبال مشهد با رئیس هیئت بسکتبال استان ،ناصر خجسته ،سید
مهدی میر ش��فیعی ،محمد ضیایی��ان ،     مجید محمدیان ،س��یدجواد
جعفری ،س��عید خزاعی و س��ید بهن��ام حس��ینی زهرایی ب��ه ترتیب به
عنوان نایب رئیس ،دبیر و رئیس کمیته های سه نفره و مینی بسکتبال،
انضباطی،مربیان،داورانو روابطعمومیمعرفیشدند .دراینجلسه،
رئیسهیئتبسکتبالاستانضمنتقدیروتشکراززحماتوفعالیتهای
هیئتمشهدتاکیدکردکهبهطورقطع،همدلیوهمراهیورزشکارانبا
یکدیگر،نشاطوپویاییبسکتبالاستانراافزایشخواهدداد.

ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﮐﻮﺛﺮان ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺣﺪود  ٥٠درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ
ﺑﺎ �ﻠﻴﻪ ﻣﺪار� ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ �ﻞ  ٣ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ادار�  ٣٨٧ﻣﺘﺮ  ،اﻧﺒﺎر� آﻫﻨ�
و آﺟﺮ  ٣١٨ﻣﺘﺮ  ٨ ،درﺑﻨﺪ ﻣﻐﺎزه
ﺗﺠﺎر�  ٣٩٤ﻣﺘﺮ و ...
اول ﺟﺎده ﻓﺮ�ﻤﺎن
ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ -روﺑﺮو� ﺑﺎﺳ�ﻮل
ﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﺰاده

٠٩١۵١١٢٠٠٩١

 /٩٥١٣٨٨٥٨ش

ﻣﻠﮏ ﻓﺮوﺷﯽ
و ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮ
)ﺣﺪود ٤٠٠ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎر� در
ﻣ�ﺎﻧﻬﺎ� ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز( ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﻠ�٤٣٧٫٥ :ﻣﺘﺮ ﻋﺮﺻﻪ و
اﻋﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ٢٣٥ﻣﺘﺮ ﻫﻤ�ﻒ و
١٠٨ﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ و ١٥١ﻣﺘﺮ
اﻧﺒﺎر� ﺑﺎﺗﻤﺎم اﻣﺘﻴﺎزات و ﺗﺮا�ﻢ
ز�ﺎد واﻗﻊ در �ﻮﻫﺴﻨﮕ� ٣٤

٠٩١۵١١٠٣٨۶٨-٠٩١۵۵٠٢٩۶۴٢
٣٨۴۴١۵۶٧-٣٨۴١۴١١۴

 /٩٥١٣٨٣٩٠آ
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@k h o r a s a n e r a z a v i

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ�
ﻣﺼﺮف �ﺎر�ﻨﺎن دارا�� ﺧﺮاﺳﺎن در روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٦٫١٧ﺳﺎﻋﺖ  ١٧در
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ اداره �ﻞ واﻗﻊ در ﺳﻪ راه
ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺸ�ﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از اﻋﻀﺎء
ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ راس ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬ�ﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻌﺪاد آرا� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺳﻪ را�
و آراء و�ﺎﻟﺘ� ﻓﺮد ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ �� را� ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و�ﻴﻞ و ﻣﻮ�ﻞ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺗﺎ
ﺣﺪا�ﺜﺮ دو روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ �ﺎرت ﻋﻀﻮ�ﺖ
�ﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰاﻣ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -١اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن
 -٢ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ�
ﻓﺮورد�ﻦ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ٩٤
 -٣ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ�
ﺳﺎل ) ٩٤از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫٥٫١ﻟﻐﺎ�ﺖ
 (٩٥٫٤٫٣١ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 -٤ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎل
ﻣﺎﻟ� ٩٦-٩٥
 -٥ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -٦اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�
 -٧اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺮا� ﻣﺪت ��
ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�
ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺎﮐﺰادى رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن داراﯾﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
 /٩٥١٣٦١٤١م

