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واگویه هاییدریک نشست خبری

تداوم پیشتازی دانشگاه فردوسی

عکس:پایگاه خبری اداره کل ورزش استان

گروه ورزش/مس��ابقات س��یزدهمین المپیاد فرهنگی-
ورزش��ی دانش��جویان دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش
عالی سراسر کشور ،در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته
های مختلف ورزشی ادامه یافت.به گزارش پایگاه اطالع
رس��انی المپیاد س��یزدهم تا زمان تنظیم خب��ر ،نتایج به
دست آمده در رقابت های مختلف ،به شرح زیر است:
دوومیدان��ی 4×100*:ام��دادی -1 :دانش��گاه تبری��ز
-2دانشگاه شیراز  -3دانشگاه خوارزمی تهران*پرش
ب��ا نی��زه-1 :وحی��د اس��کندری (دانش��گاه ته��ران)
-2محمدمه��دی جدی��دی (دانش��گاه ی��زد) -3حام��د
حقیقی (دانشگاه اصفهان)* 300متر با مانع-1 :علی
رس��تمی (دانش��گاه رجاء) -2بهزاد شنواساری نصیرلو
(دانشگاه محقق اردبیلی) -3رضا ش��هبازی (دانشگاه
تهران)*پرتاب نیزه-1 :علی رمضانی ارانی (دانش��گاه
کاشان)-2شهریار نظری راد گیگلو (دانشگاه مازندران)
-3بهزاد ذبیحی (دانش��گاه محق��ق اردبیلی)*1500
مت��ر-1 :عل��ی فهیم��ی (دانش��گاه اراک) -2عب��اس
کیان��ی فالورجان��ی (دانش��گاه غیرانتفاع��ی صنعت��ی
فوالد) -3سعید رضایی (دانش��گاه تهران)شنا200*:
مت��ر آزاد-1 :امیرعل��ی همتی��ان (دانش��گاه فردوس��ی
مش��هد) -2حس��ن بابایی (دانش��گاه بین الملل��ی امام
خمینی(ره)) -3رامتین کاظمی (دانشگاه غیرانتفاعی
شمال– آمل)* 50متر پروانه-1 :شایان حاج ابراهیمی
(دانشگاه باهنر کرمان) -2محمد حسین پور (دانشگاه
مازندران– بابلس��ر) -3امین نظری (دانشگاه سیستان
و بلوچستان)* 4×50متر مختلط-1 :دانشگاه شهید
بهش��تی -2دانش��گاه ته��ران  -3دانش��گاه فردوس��ی
مشهد* 400متر-1 :رضا کاش��ف (دانشگاه فردوسی
مشهد) -2سهند توانایی (دانشگاه کردستان) -3سجاد
عباسی زرنکشی (غیرانتفاعی غیاث الدین)بدمینتون:
تیمی-1:دانشگاه فردوسی مش��هد -2دانشگاه تهران
-3دانش��گاه یزد.نتایج برخی رقابت های آزاد دو نفره،
"اش��تری" و "هفت برادران" (س��هند تبریز)" ،مجتبایی"
و "خلیل الرحمان" (ش��هرکرد)" ،صادقی" و "ضرغامی"
(تبری��ز) "بیگلری" و "ش��نبه زاده" (ته��ران)" ،انصاری" و
"صنعتی زنجانی" (زنجان)" ،کوثر" و "صابریان" (عالمه
طباطبایی)" ،فقیه خراسانی" و "سهراب" (یزد) "و ...به
پیروزی رسیدند.
رده بن��دی کل��ی (ت��ا زم��ان تنظیم خب��ر)-1 :دانش��گاه
فردوس��ی مش��هد ( 154امتی��از) -2دانش��گاه ته��ران
( 137امتیاز) -3دانش��گاه فنی و حرف��ه ای مازندران
( 101امتی��از)

قایقنیمه واژگون«قایقرانی
استان»درگردابمشکالت !
آینده رشته ورزشی قایقرانی در استان با توجه به مشکالت پیش رو ،تیره و تار است و این مسئله ،موضوعی
نیس��ت که حتی رئیس ای��ن هیئت نی��ز از گفت��ن آن ابایی داش��ته باشد.نداش��تن م��کان آبی ب��رای تمرین
ورزشکاران،قایق های کهنه وفرسوده قایقرانان خراس��انی و کاهش روزافزون تعداد ورزشکاران این رشته
ومتوقف ماندن روند استعدادیابی و...گردابی مهیب را رودرروی"قایقرانی" استان ایجاد کرده است که بنا
به گفته مسئوالن در صورت چاره جویی نشدن برای حل آن،کشتی "نیمه واژگون" این رشته را غرق خواهد
کرد .مش��روح مهم ترین فراز پاسخ های مس��ئوالن حاضربه سواالت اهالی رس��انه در نشست خبری روز
گذشته هیئت قایقرانی استان با همین مقدمه،امروز تقدیم شما می شود...

گــزارش جلسه
بهروز
گزیده مه��م تری��ن فرازاظه��ارات «علیرضا
ارزانی» رئیس هیئت استان:

*حال واحوال رشته قایقرانی،اصال خوب
نیست وتنگناهای اقتصادی هم مشکالت
ما را مضاعف کرده است.
*مشکل اصلی و مهم ورزشکاران ما «نبود
مکان تمرینی» اس��ت که در اس��تان هایی
مثل«خراسانرضوی»کهمنابعآبیمحدود
دارند؛ «نمود»بیشتر دارد.البته مشکالت
این رشته منحصر به هیئت کنونی نیست و
در دوران قبل نیز حتی به مراتب نامساعدتر
از امروز بوده اس��ت*.ما تم��ام تالش های
خودرابرایخروجاز«بنبستهایکنونی»
انجام می دهیم وانصافا مسئوالن اداره کل
ورزشوجواناناستاننیزهمکاریخوبیبا
ما دارند؛اما متاسفانه «مشکالت»همچنان
پابرجاست وروز به روز بیشتر می شود.
*مکان تمرینی قایقرانی یا استخرهاست یا
سدها ویا مکان های آبی مربوط به بوستان
هاس��ت که ما در هرس��ه مورد ب��رای تامین
مکان تمرینی به مشکل خورده ایم...

•• همکاری نکردن مسئوالن
شهری و استانی

*ب��رای تمری��ن در اس��تخرها،اداره کل

ورزش،فق��ط 3روز در هفته«اس��تخر کوثر
مشهد» را طی ساعات7تا9صبح دراختیار
ما ق��رار داده اس��ت ک��ه ب��رای تمری��ن تیم
کانوپولوی اس��تان اختصاص یافته و حتی
همین  3روز هم اس��تخربه صورت نامنظم
در اختیار ماست.
* محدودیت های اداره کل ورزش را برای
تامین اس��تخر درک می کنیم و ای��ن اداره
برای تامین استخرورزشکاران هیئت های
شنا ونجات غریق و ...نیز بامشکالت مواجه
اس��ت؛اما نیاز ورزش��کاران ما به تمرین در
مکان آبی هم جدی است.
*متاس��فانه «س��ازمان آب منطقه ای» هم
برای دراختیار گذاشتن امکانات سدهای
آبی ب��ه ما ش��روط غیرمنطقی م��ی گذارد.
مثالازهیئت،ضمانتمحضریبرایاتفاق
نیفتادن حادثه وغرق نش��دن ورزشکاران
می خواهد در حالی که این تعهد محضری
معموال از ورزشکار اخذ می شود و نه هیئت
استان و کال به هیچ وجه با هیئت همکاری
ندارند.
*«ش��هرداری مش��هد» هم می تواند مکان
ه��ای آبی مث��ل :دریاچ��ه آبی وبرک��ه های
بوستان های کوهس��نگی و ملت و ...را در
اختیارماقراردهدکهاینکاررانمیکندوبا
وجود رایزنی های متعدد حتی مکان هایی
را که قبال در آن قایقرانی می ش��د ،به بهانه
تعمی��رات از ما گرفتند وبه م��ا پس ندادند.

••«مانع تراشی»برای تمرین قایقرانی
درسد چالیدره وسد فریمان

برنامه
استعدادیابی
این رشته نیز با
وجود همکاری
اداره کل آموزش
وپرورش استان،
وثبت نام65خانم
و35آقا به دلیل
نبود مکان
تمرینی،متوقف
شد !

*ورزش��کاران مظل��وم م��ا حت��ی ام��کان تمری��ن
درس��د«چالیدره» وس��د«فریمان» را نیز به دلیل
مانع تراشی برخی مسئوالن از دست داده اند.
* مس��ئوالن س��د چالیدره ،این مکان را س��اعت
5صبح برای تمری��ن قایقرانان در اختی��ار ما قرار
داده اند،درحالی ک��ه ایاب وذهاب ورزش��کار در
این س��اعت -که س��اعت خواب بدن نیز هست-
غیرعملی است*.سد فریمان هم که یکی از مکان
های مناسب تمرینی ما بوده ،به بهانه واگذاری به
بخش خصوصی،برای جذب گردشگر ،یک سالی
است از دسترس قایقرانان خارج شده است وبا این
توصیفات،معلوم نیس��ت ورزش��کار حرفه ای این
رشته مدال آور در استان باید کجا تمرین کند؟

••حیف از تلف شدن این همه استعداد

*قایقران��ان خراس��انی ب��ا هم��ه ای��ن تنگناه��ا
،اس��تعدادهای بس��یار خوب��ی دارن��د و ب��رای
مثال«متین جواهری» ورزش��کار خراسانی بارها
به تیم های ملی دعوت ش��ده اس��ت وی��ا در بخش
بان��وان از7ورزش��کار اعزامی ایران به مس��ابقات
جهانی کانوپولو3،نفر خراسانی هستند.
*متاس��فانه برخالف بس��یاری از نقاط کشور،در
استانمابهدلیل«جزیرهایعملکردن»مسئوالن
مربوطه(شهرداریهاوسازمانآبمنطقهایو)...
قایقرانی ،دچار چالش جدی شده است و راستش
ما هم از پیگیری بی نتیجه مشکالت خسته شده

ایم وبه نظرم راهکار حل این مشکل از کانال های
باالت��ر از اداره کل ورزش،مث��ل اس��تانداری یا...
امکانپذیر است.

••سرقت تجهیزات قایقرانی در فریمان!

*قایقرانی در مکان های آبی مستلزم تاسیساتی
مثل اسکله نگهداری از قایق هاست که متاسفانه
در برخی م��کان ها چون س��د فریم��ان که هیئت
امکاناتی را به این منظور فراهم کرده بود ،با معلق
شدن قایقرانی،تاسیسات مذکور و حتی کانکس
مربوطه ،بال تکلیف ماند و به سرقت رفت که بسیار
مایه تاس��ف وتاثر اس��ت *.برنامه اس��تعدادیابی
این رش��ته نیز با وجود همکاری اداره کل آموزش
وپرورشاستان وثبتنام65خانمو35آقابهدلیل
نبود مکان تمرینی،متوقف شد !

••قایق های مستهلک و فرسوده و کاهش
آمار ورزشکاران

آم��ار دقیق��ی ازتع��داد قای��ق هایم��ان در
استان نداریم،اما همین قدر بگویم که بیشتر این
قایق ها،فرس��وده ومستهلک اس��ت وفدراسیون
نیز تاکنون برای تامین قایق وکایاک وپارو ،کاری
نکرده است ،البته وعده هایی داده شده که منتظر
تحقق آن هس��تیم*.تعدادی از قای��ق ها را تعمیر
کرده ودر اختیار ورزش��کاران ق��رار داده ایم و در
حد وسع،هزینه اعزام ورزشکاران را به اردوهای
ملی تامین می کنیم.عالوه ب��ر آن،تعدادی الیف
وروکش قایق نیز خریداری شده،اما نیازها بسیار
بیشتر از وسع ماست*.آمار ورزش��کاران ما رو به

کاهش است ومثال در مش��هد به تنها30قایقران
رسیده است و در صورت تداوم مشکالت این آمار
کمتر هم خواهد شد *.قایقرانی استان روی«خط
قرمز مشکالت »رسیده ومشکالت تالش ما را کم
اثر کرده است.
گزی��ده اظه��ارات رئیس کمیت��ه کانوپولو(نفیس��ه
خرمی):

در بخ��ش بان��وان ،ظرفی��ت ه��ای بس��یار خوبی
داریم که به خاطر نبود مکان تمرینی بس��یاری از
ورزشکاراندرحالمهاجرتهستندوبرخیازآنها
نیز به همین علت برای استان های دیگر«پارو»می
زنن��د *.بان��وان کانوپولوی م��ا با 2هفت��ه تمرین
سال گذشته نایب قهرمان لیگ برتر کشور شدند
و3دعوت شده به اردوی تیم ملی بزرگساالن ویک
دعوت شده به تیم ملی جوانان داریم.
گزیده اظهارات ی��ک قایقران(محم��د خواجوی):

6س��ال اس��ت در ماده کایاک،قایقرانی می کنم
وتک و تنها صبح زود ب��ه چالیدره می روم وتمرین
می کنم *.عبور قایق های موتوری ،با ایجاد موج
در قایقرانی ما اخالل ایجاد می کند که ناچاریم با
همین اوضاع نامناس��ب درچالیدره تمرین کنیم
واعتراضی هم نکنیم.

••درحاشیه:

مج��ری ای��ن نشس��ت(رضا محمدی��ان نی��ک-
کارشناسروابطعمومیادارهکل) ورئیسهیئت
اس��تان در ابتدای سخنانشان،فرارس��یدن «روز
خبرنگار» را به خبرن��گاران حاضر تبریک گفتند.

چهره ها و خبرها
معاون بانوان اداره کل ورزش خراسان رضوی:

توان ورزش بانوان استان بیش از جایگاه دومی کشور است

پیروز -معاون بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراس��ان رضوی گفت :خراسان
رضوی توان بیش��تری در ورزش بانوان نس��بت به جایگاه فعلی خ��ود -یعنی دوم
کش��ور -دارد.به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان«،فهیمه
سروری»در گردهمایی هیئتهای ورزشی افزود :توقع از ورزش بانوان خراسان
رضوی بیش از این است ،در سال گذش��ته رتبه دوم ورزش بانوان کشور را کسب
کردیم اما میتوانیم با بهره گیری از تمام ظرفیتها ،افتخارات بیش��تری کسب
کنیم.وی افزود :باید از همه هیئتها برای کسب عنوان دوم کشور تشکر کنم؛ اما
درخواست من این است که با تالش ،جایگاه خود را ارتقا دهیم .

فرماندار بردسکن:

دوی امدادی«جاده والیت» فقطحرکت ورزشی نیست

ارسالکنید

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺑﮏ ﺷﻴﻤﯽ ﺗﻮس ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١٢۶۵٨و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٨٣۴٣٠

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٤٫٢٢ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
 اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﻗﺮار ذ�ﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ: ﺧﺎﻧﻢ ﺳﭙﻴﺪه ﺣﻤﻴﺪ� ازﻏﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٤٥٠٠٩١٨٨٠وآﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ� ازﻏﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻣﻠ�٠٩٣٩٢٧٥٥٠٣و آﻗﺎ� رﺿﺎﺣﻤﻴﺪ� ازﻏﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٤٠١٧٩٦٤٤و آﻗﺎ� ﺑﺎﺑ� ﻣﺼﺮ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٤٥٢٣١٥٣٢٨و آﻗﺎ� آرش ﺣﻤﻴﺪ� ازﻏﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٤٥٠٠٩١٨٧٢ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و آﻗﺎ� ﺣﺎﻣﺪ ﺣﻤﻴﺪ� ازﻏﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٣٨٩٥٠٥٦٨ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
ﻋﻠ�اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ آﻓﺎق �ﺎوﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ١٠٣٨٠١٥٢٣١٣ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرساﺻﻠ� و آﻗﺎ� ﭘﻮر�ﺎ ﺗﺮاﺑ� اﻧﮕﺠ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٤٥٢٧٥٣٩٥٣ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠ�اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� ﻣﺪت
��ﺴﺎل ﻣﺎﻟ� اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
 ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و ز�ﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ﭘﺎ�ﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩٤ﻣﻮرد ﺗﺼﻮ�ﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ا�ﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪ�ﺮان ،ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرتﻫﺎ� ﻣﺎﻟ� اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿ� در ﺳﻮاﺑﻖ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺮﻗﻮم ﺛﺒﺖ و در ﭘﺎ�ﮕﺎه آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﺳﺎزﻣﺎن
ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
 /٩٥١٤٧٤٠٩آ
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

ﺎذ ﺷﺪ:

ﺷﻤﺎره
ﻣﺼﺮ�
 ٠٤٥ﺑﻪ
ن ﻋﻀﻮ

ﺑﺎزرس
� ﻣﺪت

ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺨﺎب
ﺳﺎزﻣﺎن

 /٩٥١٤٧٤آ

ى ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ادارى رﻓﺎﻫﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮى و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٣۶١٧١و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۵١۶٨٧٨

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٥٫٥و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٨٣١٨٦ﻣﻮرخ
 ١٣٩٥٫٥٫٧اداره ﺗﻌﺎون �ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
 آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ اﻣﺠﺪ �ﺰد� از ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻠ� ﻋﺰل و آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﺷﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻤ� �ﺪ ﻣﻠ� ٠٩٣٩٤٨٢٣٨١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮا� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺪت ﺗﺼﺪ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٧٫٤٫١٥اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪ.
 �ﻠﻴﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺳﻨﺎد رﺳﻤ� و ﺗﻌﻬﺪآور ﺑﺎﻧ�� از ﻗﺒﻴﻞ ﭼ� ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮات اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎاﻣﻀﺎ� ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠ� ﺷﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻤ� و ﻣﺘﻐﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻫﺎد� ﻋﻄﺎرزاده �ﺎ
ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﺠﻴﺪ ﻫﺮاﺗ�زاده و ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ دارا� اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و اوراق ﻋﺎد� و
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ� آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﺷﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻤ� )ﺑﺎ ذ�ﺮ ﺳﻤﺖ( و ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ا�ﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮان ،ﺗﻌﻴﻴﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎء اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿ� در ﺳﻮاﺑﻖ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺮﻗﻮم ﺛﺒﺖ و در ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ�
اﻃﻼعرﺳﺎﻧ� ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥١٤٧٤٠٧آ

خوشحالم در سالنی باکیفیت،تهرانی ها را مغلوب کردیم

بردسکن،نوری -فرماندار بردسکن در جمع دست اندرکاران هفتمین همایش دوی
امدادی «جاده والیت» گفت:ورود دوندگان ج��اده والیت طی روزهای آینده به این
شهرستان یک افتخار اس��ت و همه باید تالش کنیم اس��تقبال خوبی از این عزیزان
داشته باشیم .به گزارش خبرنگار ما«برات علی نیا» با تاکید بر اینکه این حرکت فقط
یک حرکت ورزشی نیست ،افزود :بخش عمده ای از این حرکت ورزشی از اعتقادات
ما ریشه می گیرد.وی ،خواستار حضور پرشور مردم برای برگزاری هرچه باشکوه تر
این همایش شد و گفت :از تمام دستگاه ها انتظار دارم زمینه اطالع رسانی ،تسهیل
و ساماندهی حضور مردم را برای مشارکت در این همایش فراهم کنند.

سوژه خود را برایصفحهپیگیری
حرف مردم

سرمربی تیم فوتسال«فرش آرا»:

پیروز -سرمربی تیم فوتسال"فرش آرای مش��هد" پس از کسب پیروزی دلچسب
خارج خانه با نتیجه 4بر 3گفت :خوش��حالم در یک س��الن بس��یار ب��ا کیفیت در
تهران مقابل تیم "دانشگاه آزاد " بازی کردیم.به گزارش سایت این باشگاه"،مجید
مرتضایی"همچنین افزود:امروز ما برای برد به ته��ران آمده بودیم و حتی نتیجه
مس��اوی هم برای م��ا راضی کنن��ده نبود.برای همی��ن در حالی که تص��ور بر این
بود که پس از گل دقیقه پایانی ،بازی را کنترل می کنیم تا با یک امتیاز به مش��هد
برگردیم،اما  ۵نفره بازی کردیم و تیمم نش��ان داد که چه لیاقت هایی دارد .وی
افزود:این پیروزی در پی تالش بی وقفه ما در نیمه دوم به دست آمد .

اخــبــار

از میان خبرها

ورزش

ورزش

پیروزی نمایندگان فوتسال تربت جام درلیگ برتر استان
تربت جام ؛ اعلمی /نمایندگان فوتسال تربت جام
آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ادارى رﻓﺎﻫﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮى و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
در اولین هفته لیگ برتر استان درمقابل حریفان
١٠٣٨٠۵١۶٨٧٨
ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٣۶١٧١و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
خود به پیروزی دست یافتند .رئیس اداره ورزش
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٥٫٥و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٨٣١٨٦ﻣﻮرخ
وجوانان شهرستان به" خراسان رضوی" گفت :
 ١٣٩٥٫٥٫٧اداره ﺗﻌﺎون �ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
تیم "وحدت" این شهرستان درمقابل تیم" رنگ
٠٩٣٩٤٨٢٣٨١
مکملو آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﺷﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻤ� �ﺪ ﻣﻠ�
ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻠ� ﻋﺰل
 آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ اﻣﺠﺪ �ﺰد� از ﺳﻤﺖموی  2000مش��هد" بانتیجه  3بر 2پیروز ش��د
گروه ورزش /نخستین همایش داروشناسی
ﮔﺮد�ﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب
١٣٩٧٫٤٫١٥
ﺗﺎر�ﺦ
ﺗﺎ
ﻣﺪ�ﺮه
ﻫﻴﺌﺖ
ﺗﺼﺪ�
ﻣﺪت
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
که برای تی��م وحدت جام مس��عود امیدوار 2گل
ﺑﺮا� هیئت وزنه برداری مش��هد
ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞهمت
ﺳﻤﺖورزش��ی به
ﺑﻪهای
ﺑﺎ
ﺑﻬﺎدار
اوراق
ﺑﺮات
ﺳﻔﺘﻪ
ﭼ�
ﻗﺒﻴﻞ
از
ﺑﺎﻧ��
ﺗﻌﻬﺪآور
و
رﺳﻤ�
اﺳﻨﺎد
و
ﻗﺮاردادﻫﺎ
�ﻠﻴﻪ
و ایم��ان زنگوی��ی یک گل ب��ه ثمر رس��اند و2گل
برگزار شد .به گزارش "خراس��ان رضوی" ،در اینحدودﻣﺘﻐﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻫﺎد� ﻋﻄﺎرزاده �ﺎ
ﺷﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻤ� و
ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠ�
اﻣﻀﺎ�
گذش��ته ،با حضور
ﺛﺎﺑﺖجمعه ش��ب
س��مینار که
ورزشیﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ دارا� اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و اوراق ﻋﺎد� و
مختلفزاده و
هایﻫﺮاﺗ�
ﻣﺠﻴﺪ
ﻣﺪ�ﺮه
رﺋﻴﺲاز ﻫﻴﺌﺖ
ﻧﺎ�ﺐ
رشته
ورزشکاران
 100نفر
ﺑﻮد.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺷﺮ�ﺖ
ﻣﻬﺮ
و
ﺳﻤﺖ(
ذ�ﺮ
)ﺑﺎ
ﺷﻴﺮاﺑﺮاﻫﻴﻤ�
ﻋﻠ�
آﻗﺎ�
اﻣﻀﺎ�
ﺑﺎ
درخشش بانوان تکواندوکار کاشمری
ﻧﺎﻣﻪس��الن اجتماعات "آرمینه مصلی نژاد" مش��هد
در
ﺳﻤﺖبهﻣﺪ�ﺮان ،ﺗﻌﻴﻴﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎء اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﻌﻴﻴﻦ
استادانﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
شد ،ﻣﺴﺘﻨﺪ
برگزار ا�ﻦ
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
بیوشیمی،
داروشناسی و
تکواندوکارﻣﻠ�
بانواندر ﭘﺎ�ﮕﺎه
کاش��مر،مهدیان/ﺛﺒﺖ و
عوارضﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺮﻗﻮم
اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�
ﺳﻮاﺑﻖ
ﻣﺘﻘﺎﺿ� در
ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺪه
ورزش��ی و
داروهای
روند مصرف
تش��ریح
کاش��مری
ﺑﺎﺷﺪ.
ورزش��کاراندﺳﺘﺮس ﻣ�
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ
رﺳﺎﻧ�
اﻃﻼع
با کس��ب عناوین مختلف در مس��ابقات اس��تانی
پرداختن��د.در
آن در بی��ن
حاص��ل از
میزبانیرﺿﻮى
ﺧﺮاﺳﺎن
اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
رش��تهاﺳﻨﺎد و
ﮐﻞ ﺛﺒﺖ
ابتدا ،یک دانش��جویاداره
گناباد برگزار ش��د ،درخش��یدند.
که به
متابولیسم
دکترای
ﻣﺸﻬﺪ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى
ﻣﻮﺳﺴﺎت
و
ﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ
ﺛﺒﺖ
ﻣﺮﺟﻊ
آ
/٩٥١٤٧٤٠٧
رئی��س اداره ورزش و جوان��ان کاش��مر گفت :در
ورزشی و بیوشیمی دانش��گاه فردوسی مشهد ،با
این دوره از مس��ابقات که به منظور گرامیداشت
تشریح انواع استروئیدها و نحوه عملکرد آن در بدن
ده��ه کرام��ت و ب��ا حض��ور  130تکوان��دوکار از
انسان ،به عوارض ناشی از مصرف این هورمون ها
شهرستانهایگناباد،خواف،فیضآباد،کاشمر
در بدن اشاره کرد" .محسن دهباشی" ،با بیان این
که مص��رف هورمون های مردان��ه و زنانه در جنس
و بیدخ��ت برگزار ش��د ،ورزش��کاران کاش��مری
مسابقات اعزام ش��دند ،بیان کرد :مسابقات در
موفق به کس��ب  36عنوان اول تا سومی شدند.
مخال��ف ،در م��دت طوالن��ی ،ع��وارض نامطلوبی
از جمله عقیم ش��دن و نازایی را به ج��ا می گذارد،
 3رده سنی خردس��االن ،نونهاالن و نوجوانان و
مهندس "روش��ندل" با بی��ان این ک��ه  48بانوی
در اوزان مختلف در سالن ورزشی شهر بیدخت
ورزش��کار کاش��مری در قالب  2تیم ورزش��ی به
اس��تفاده از هر هورم��ون و مکمل غذای��ی را صرفا
برگزار شد.
مربیگری نسرین آرادمهر و زهره حسینی به این
با تایید پزش��ک متخصص تغذیه مجاز دانست.در
ادام��ه  ،دکت��ر "عبدالمه��دی نصیرزاده"مدیرکل
تربیتبدنیدانشگاهپیامنورودکتر"فرزینزیوری"
تیم تنیس روی میز بانوان استان روی سکوی سوم کشور
افسرکنترلدوپینگوادا(سازمانجهانیمبارزهبا
دوپینگ) و پزشک سابق تیم ملی وزنه برداری نیز
خراسانی توانست به همراه ورزشکاری از استان
بهروز-مس��ابقات تنیس روی میز بانوان کش��ور
به بیان مطالبی در خص��وص داروها و مکمل های
دیگر،رتبه دوم را به دست آورد".کاظم مستحقی
در خ��رم آب��اد ب��ه پای��ان رس��ید ک��ه تی��م اعزامی
ورزشیپرداختندودرپایان،بهشرکتکنندگاندر
راد"اف��زود :تی��م اعزامی اس��تان را نگی��ن ونگار
اس��تان درای��ن رقابت ها صاحب س��کوی س��وم
این همایش آموزشی ،گواهی شرکت در سمینار با
وفای��ی پور،مهش��ید اش��تری وفاطم��ه محمدی
کش��ور ش��د.رئیس هیئ��ت تنی��س روی می��ز
تایید اداره ورزش و جوانان مشهد ،اداره کل آموزش
تش��کیل دادند که مربیگری وسرپرستی این تیم
اس��تان به خبرنگارما گفت:همچنی��ن در بخش
و پرورش و هیئت پزشکی -ورزشی استان و هیئت
برعهده"فرشته رفیعان" بود.
دوبل(2نفره)نیز "مهش��ید اش��تری" ورزش��کار
وزنه برداری مشهد ،اعطا شد.

برگزاری همایش داروشناسی
مکمل های ورزشی در مشهد

تیم مش��هدی توس��ط امیرپورفتح ا ...و احس��ان
اصغرزاده به ثمر رس��ید" .گوهری" تصریح کرد:
تیم "ی��اران ج��ام" دیگرنماینده این شهرس��تان
نی��ز بانتیجه  5ب��ر  2ب��ر"ال .جی .کاش��مر"غلبه
ک��رد" .مصطف��ی رضوان��ی" و"عمادجعفری" 2
بار و"دانیال قادری" یکبارب��رای تربت جامی ها
گلزنی کردند وگل های تیم کاشمری نیز توسط
سجادساالری و محمدجوادمیدانی زده شد.

رقابت 257کشتی گیر در مسابقات
جوانان استان
پیروز -رئی��س هیئ��ت کش��تی خراس��ان رض��وی از
رقابت257کش��تی گیر در مس��ابقات قهرمانی جوانان
اس��تان خبر داد.به گ��زارش رواب��ط عمومی ای��ن هیئت
"محم��ود یعقوب��ی" افزود:ای��ن مس��ابقات با حض��ور 15
تیم در "خانه کشتی مش��هد" برگزار ش��د که در پایان تیم
های مش��هد  ،ش��هرداری قوچان وس��بزوار به ترتیب اول
تا س��وم ش��دند.وی در ادامه با بیان این که این مسابقات
ط��ی  6دور و ب��ا برگ��زاری  288کش��تی انج��ام ش��د،به
نتایج انفرادی اشاره کرد و افزود:علی دهستانی،سجاد
ترغو،امی��ر حس��ین خوش��دل،محمد متق��ی نیا،محم��د
حس��ین باوفا،رامین کی��ا نژاد،رضا ارج��ی و محمد وثوق
فیالبی به ترتی��ب در اوزان  50تا  120کیلوگرم قهرمان
شدند.وی خاطر نش��ان کرد:نفرات برتر این رقابت ها به
مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.

پایانمرحلهنخستمسابقات
فوتسالنونهاالناستان
خلیل آباد ،نوری /رئیس اداره ورزش و جوانان خلیل آباد
گفت :مرحله رفت مسابقات فوتسال قهرمانی استان در
شهرستان خلیل آباد به کار خود پایان داد" .علی قربانی"
بهخبرنگارماگفت:همزمانباآغازدههکرامت،مسابقات
فوتسال قهرمانی استان رده س��نی نونهاالن به میزبانی
این شهرس��تان با شرکت  4تیم از شهرس��تان های تربت
جام،تایباد،قوچان و خلی��ل آباد برگزار ش��د .وی افزود:
این بازی ها از گروه یک و مرحله رفت مسابقات و در سالن
ورزشی شهید محمدیان برگزار ش��د که در نهایت پس از
انجام  6بازی ،تیم ه��ای علم و ادب خلیل آباد و ش��اهین
قوچان ب��ه ترتیب با کس��ب 9و 6امتی��از در رده اول و دوم
گروه قرار گرفتند .قربانی اظهار کرد :مرحله برگشت این
مسابقات28و 29مردادماهامسالبهمیزبانی شهرستان
تربت جام برگزار خواهد شد .

