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ورزش

گردونه ورزش

بودجه«صفر»برایورزشدانشگاهی!
استاندار ،رئیس شورای پشتیبانی المپیاد
ورزشیدانشجویان کشور درمشهد شد

▪ ▪ بودجه«صفر»
معاون وزی��ر علوم ،تحقیقات و فناوری نیز گفت :هم
اکنون بودجه ورزشی دانشگاهها بسیار ناچیز و به طور
کلی  40میلیارد ریال در سال است که با توجه به تعداد
دانشگاه های کشور این بودجه تقریبا صفر است .وی
اف��زود :از سوی دیگر رشد اعتبارات ورزشی در بخش
دانشگاهی در سال آینده نسبت به امسال با توجه به
منابع محدود دولت ،بسیار ناچیز و حدود  11درصد
است که باید ب��رای تقویت هیئت های ورزش��ی تالش
شود .استاندار هم در این مراسم با استقبال از برگزاری
المپیاد فرهنگی ،ورزشی دانشجویان کشور در مشهد
گفت :نقش ورزش در سالمت جسم و روان نسل جوان و
دانشجویان کشور بسیار مهم است و برگزاری این المپیاد
در مشهد آثار روحی و معنوی ویژه برای شرکت کنندگان
خواهد داشت" .علیرضا رشیدیان" اف��زود :این رویداد
فرصتی ارزشمند برای کسانی است که تاکنون به آستان
ملک پاسبان رض��وی و شهر مشهد مشرف نشدهاند.
همچنین س��رپ��رس��ت ف��دراس��ی��ون ملی ورزش ه���ای
دانشگاهی کشور نیزگفت :اعزام دانشجویان ورزشکار
برای شرکت در مسابقات بینالمللی سال آتی در 9
رشته ورزشی انجام می شود" .محمد حسین علیزاده
" در حاشیه ششمین گردهمایی روس��ای هیئت های
ورزش��ی دانشگاهی کشور در گفت وگو با خبرنگاران
افزود :اعزام دانشجویان برای حضور در مسابقات بین
المللی ورزشی در رشته های کاراته ،تکواندو ،شطرنج ،
فوتسال ،وزنه برداری ،کشتی ،بدمینتون ،دوومیدانی و
تیرو کمان صورت خواهد گرفت.
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منت وحاشیه مسابقه دیدنی فوتسال «ستارگان فوتبال وهرن»با تیم«یاران خداداد»

جشنواره گل درمسابقه ای که «بازنده» نداشت!

اشک جاری برگونه چهره های رسشناس ورزش و هرنبا دیدن توامنندی های دخرتان کم توان ذهنی وبدرسپرست مشهد
بهروز  ...پنج شنبه گذشته یک دیدار زیبای فوتسال با حضورجمعی از چهره های سرشناس فوتبال وهنرکشور در قالب یک تیم مقابل تیمی دیگر موسوم به "یاران خداداد عزیزی" در سالن شهید بهشتی
مشهد برگزار شد که با وجود رد و بدل شدن13گل ،هیچ بازندهای نداشت.چنانکه حتی نام یکایک تماشاگرانی که برای داغ شدن این رقابت ورزشی در سالن حاضر شدند ،به همراه تماشاگرانی که بلیت
خریدند ،اما نتوانستند از این بازی دیدن کنند ،نیز در پایان دیدارجز و پیروزمندان این مسابقه ثبت شد! دلیل این امر نیز کمک خداپسندانه به 400دختر کم توان جسمی وذهنی مرکز توانبخشی"همدم
فتح المبین"بود که انگیزه اصلی ومهم این رویداد ورزشی بود .به گزارش خراسان،این مسابقه دارای نکات زیادی در متن وحاشیه بود که به همراه مجموعه ای از عکس ها ،امروز تقدیم شما می شود...

شماره 10وشماره 11تکرار نشدنی فوتبال ایران در حلقه شادی

عکس ها:وحیدبیات،ایسناوایرنا

پیروز -استاندار خراسان رضوی طی حکمی از سوی
معاون وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،به عنوان رئیس
ش��ورای حمایتی و پشتیبانی سیزدهمین المپیاد
فرهنگی ،ورزشی دانشجویان دانشگاه های کشور (در
سال آینده)تعیین شد .به گزارش ایرنا ،مجتبی صدیقی
عصر پنجشنبه گذشته در جریان اب�لاغ این حکم به
استاندار با بیان اینکه این المپیاد م��رداد ماه سال
آینده در مشهد برگزار می شود ،گفت :برگزاری هر چه
مطلوب تر آن نیازمند حمایت و همراهی بخش های
مرتبط و بسیج امکانات در این استان است .وی با اشاره
به برگزاری این المپیاد به صورت دو ساالنه اظهار کرد:
دو سال قبل این المپیاد در دانشگاه شهید بهشتی
تهران با حدود  4هزار شرکت کننده به همراه مربیان
و سرپرستان گروه ها برگزار شد و پیش بینی می شود
در مشهد هم این المپیاد با همین حدود شرکت کننده
برگزار شود .وی گفت :شورای حمایتی و پشتیبانی
المپیاد با ریاست استاندار به منظور بسیج امکانات
برای میزبانی مطلوب در این رقابت ها ،هماهنگی و
برنامه ریزی های الزم تشکیل می شود .صدیقی افزود:
این رقابت ها در دو گروه دختران و پسران به صورت
جداگانه و هر یک در  12 - 13رشته برگزار می شود و
رویکرد ملی آن هم برگزاری پرشور و نشاط آن است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان

هنرنمایی دختران توانمند «همدم»

*این مسابقه با حضور بیش از 2500تماشاگربرگزار
شد که جریان آن به صورت مستقیم از شبکه های
سراسری ورزش واستانی سیما پخش شد.
*در ترکیب تیم هنرمندان و ورزش ،سام درخشانی،
پژمان بازغی و دانیال عبادی که گفته می شد در
این بازی حضور دارند،غایب بودند وتنها"سیاوش
خیرابی"و"نیما شاهرخ شاهی" نماینده هنرمندان
ب��ودن��د.ام��ا از م��ی��ان ورزش���ک���اران ه��م��ه م��دع��وان
ازجمله "علی دایی""،علیرضا منصوریان"" ،کریم
باقری""،مهدی هاشمی نسب""،مهرداد میناوند"،
"نیما نکیسا" و"پژمان جمشیدی" در میدان حضور
داشتند و سرمربیگری ای��ن تیم برعهده"مهدی
مناجاتی"بود.
*قبال قرار بود تیمی از پیشکسوتان فوتبال استان در
بازی حاضر شوند،که به دلیل جلوگیری از دلخوری
پیشکسوتان متعدد فوتبال،تیمی با گزینش"عزیزی"
درمیدان حاضر شدو با وجود چند چهره سرشناس
سال های دور فوتبال استان ،تعدادی بازیکن ناشناس
وگمنام نیز در ترکیب این تیم حضور داشتند .بازیکنان
شناخته شده تر این تیم عبارت بودند از":غالمحسین

علی مسعودی (علی مشهدی) روی نیمکت تهرانیها!
نخودیان""،حسینشاملو"" ،منصورشفیعی""،خداداد
و رض���اداد ع��زی��زی"" ،حسین الفاطمی" "مصطفی
صنوبری"و "جانداری" که با سرمربیگری"حاج مهدی
قیاسی" به میدان رفتند.
*فهرست بازیکنان 2تیم تا پایان مسابقه در اختیار
خبرنگاران قرار نگرفت.
*بی نظمی وهجوم دوستداران برای گرفتن عکس
وامضا ،وضعیت آشفته ای (به ویژه در ابتدای مسابقه)
به وجود آورد.
* اضافه وزن بازیکنان سرشناسی چ��ون :دای��ی،
میناوند ،منصوریان و ...حتی کریم باقری بسیار به
چشم می آمد ،درحالی که"مهدی هاشمی نسب"
مثل دوران فوتبال خود ترکه ای وچابک بود.
*نخستین گل مسابقه را "علیرضا منصوریان"با
ضربه ای دقیق به ثمر رساند تا"عباس آریک"گوینده
قدیمی ورزشگاه های فوتبال ،نام وی را با صدای
خاطره انگیزش اعالم کند.
*بی گمان"حسین شاملو"مهاجم تند وتیز سابق تیم
منحل شده"ابومسلم" ،یکی از آماده ترین های میدان
بود که هنوز تکنیک ناب و پاس های دقیقش در بازی

شکست تلخ خانگی تیم «ثامن»

درلیگ برتر بسکتبال

"پیکان" در تهران ،حریف مشهدیها نشد

قوچان نژاد:پیکانی ها انگیزه
زیادی برای برد داشتند

پیروز-تیم والیبال ثامن
ال����ح����ج����ج(ع) خ���راس���ان
رض��وی،چ��ه��ارش��ن��ب��ه شب
گذشته در هفته پانزدهم
لیگ برتر ،سومین شکست
پیکان را رقم زد .به گزارش
ایسنا ،این مسابقه در خانه والیبال تهران 3 ،بر  2به
سود خراسانی ها به پایان رسید.
سرمربی این تیم با بیان اینکه میتوانستیم راحتتر
در این مسابقه پیروز شویم ،گفت :انگیزه بازیکنان
پیکان کار را سخت کرد اما خوشحالم که در نهایت
برنده تهران را ترک کردیم".جبار قوچان نژاد" افزود:
حریف بسیار باانگیزه بود و آنها تحت شرایط خاصی
با ما روبهرو شدند و میخواستند به هر نحو ممکن در
تهران پیروز باشند .خوشحالم که شاگردانم خوب
بازی کردند ولی نباید بازی به  "5ست" میکشید.

ثبت شکستی دیگر در کارنامه
نماینده فوتسال استان در لیگ
دسته اول کشور
پیروز -تیم "ش��اهد شیراز" در خانه موفق شد تیم "پاژ
مش��هد" را شکس��ت دهد تا شکس��تی دیگر در کارنامه
تنها نماینده فوتس��ال استان در لیگ دسته اول کشور
ثبت شود .به گزارش"خانه فوتسال"در این دیدار که با
اش��تباهات داوری هم همراه بود ،دو تی��م بازی پرفراز
و نش��یبی داش��تند و کارش��ان در نیم��ه اول باتس��اوی
 2ب��ر  2به پای��ان رس��ید .در نیم��ه دوم ب��ازی ،میزبان
ش��یرازی موف��ق به زدن گل برتری ش��د و توانس��ت در
مصافی جذاب و دیدنی تیم پاژ مشهد را شکست دهد.

ازراست به چپ :باقری ،رضادادعزیزی ،نکیسا ،جمشیدی ،خداداد عزیزی و خیرابی

خنده بازار خداداد و منصوریان ...

جلب نظر می کرد" .شاملو"با یکی از نفوذهای خاطره
انگیزش از زاویه بسته گلی را وارد دروازه"نکیسا"کرد
که او رامیخکوب کرد وبازی را به تساوی کشاند.
*"ک��ری��م باقری"همان هافبک قلدر و ب��ازیس��از
همیشگی بود که با وجود اضافه وزن ،زننده گل دوم
تیم میهمان بود.
*"علی دایی" که همچنان چارچوب دروازه را بهتراز
دیگران می شناسد  ،شم گلزنی واشتهای سیری
ناپذیرش را بارها در این مسابقه نشان داد".دایی" به
تنهایی زننده 5گل تیمش بود و نمایش قابل قبولی
ارائه کرد".منصوریان"هم با به ثمر رساندن یک گل
دیگر نشان داد،هنوز بازیکن موثری در میانه میدان
است.
*"غالمحسین نخودیان"دروازه بان قدیمی خراسانی
نیز با وجود تالش زیادش بارها دروازه اش گشوده
شد...
*"نیما نکیسا" عملکرد بهتری از همتایش در برابر
تیم مقابل داشت که البته مدیون ضربات کم دقت
بازیکنان خراسانی ،دفاع قدرتمندانه تیمش ودر آخر
واکنش های خوبش بود.

فروشخیریه پیراهن امضا شده «کامرانیفر»بهمبلغ20میلیونتومان

*نیمه نخست بازی6،بریک به سود تیم میهمان تمام
شد وتماشاگران حاضر در اعتراض به نمایش ضعیف
تیم میزبان،با فریاد"6تایی ها" نسبت به این موضوع
واکنش نشان دادند!
*یاد شادروان"هادی ن��وروزی"در این مسابقه نیز با
فریادهای"خداحافظ هادی با تعصب" گرامی داشته
شد.
*خ��داداد عزیزی همچنان تکنیک خودش را حفظ
ک��رده ب��ود وگ��اه ب��ه نظر می رسید ب��ه خاطرجنبه
خیرخواهانه بازی در ارائه بازی فانتزی زیاده روی
می کند وبه همین دلیل نیزموفق به گلزنی نشد.در
مقابل"،رضا داد عزیزی" -برادر وی -یک گل درون
دروازه حریف تهرانی کاشت3.گل باقی مانده تیم
مشهدی را به ترتیب"حسین الفاطمی" و"منصور
شفیعی"به ثمر رساندند تا این مسابقه پرافت وخیز در
نهایت(8بر)5به سود تیم میهمان به پایان برسد.
*در میان2نیمه از خدمات"جمشید المی" و"رضا
واعظی"داوران قدیمی فوتبال استان،تجلیل شد.
*ص��دا وسیمای اس��ت��ان ب��ا کمی خوش سلیقگی
می توانست ب��رای گ��زارش تلویزیونی این دی��داراز

گزارشگر قدیمی ورزش استان"،بیژن قنبری"که
صدای خاطره انگیزش برای ورزش استان جاودانه
است،استفاده کند که این اتفاق نیفتاد و وی در
جایگاه خبرنگاران بازی را دنبال کرد.
*مسئوالن مسابقه ،جایگاه چندان مناسبی برای
خبرنگاران وعکاسان درسالن درنظر نگرفته بودند تا
این عزیزان با مشقت بسیارکارشان را انجام دهند.
*بازیکنان  2تیم بالفاصله پس از پایان مسابقه
از سالن خ��ارج شدند وفرصتی ب��رای گفت وگوی
خبرنگاران با آنان فراهم نشد.
* م��س��ئ��ول اط�ل�اع رس��ان��ی ای���ن ب��رن��ام��ه در ورود
خبرنگاران به داخل سالن وایجاد نظم تالش بسیاری
انجام داد که البته با بی نظمی و ورود افراد متفرقه به
داخل میدان ،تالش هایش کم رنگ شد.
رف���ت���اره���ای دوس���ت���ان���ه ،ب���ام���زه وگ����اه شیطنت
آمیز"خداداد عزیزی" با بازیکنان تیم مقابل ،به ویژه
"نکیسا""،هاشمی نسب" و"دایی" از جمله حواشی
جالب این مسابقه بود.
"حسن کامرانی ف���ر"داور سرشناس خراسانی ،با
چهرهای نگران ومتفکر بازی را دنبال می کرد...

دبیر فدراسیون:تغییرات متعدد مدیریتی از عوامل افت وزنه برداری خراسان رضوی است
اعالم برنامه های رئیس جدید هیئت استان برای تحول در وزنه برداری استان

مجید خروشی -مجمع انتخاب رئیس هیئت
وزن���هب���رداری اس��ت��ان پنج شنبه گذشته در ت��االر
اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان با حضور
دبیر فدراسیون وزنه برداری کشور ،مدیرکل ورزش
و جوانان خراسان رضوی ،نمایندگان باشگاه های
وزنه برداری استان،نمایندگان ورزشکاران ،داوران،
هیئت هایوزنهبرداریشهرستان هایقوچان،تربت
جام ونظارت اصحاب جراید برگزارشد .در این جلسه
5نفر به نام های جاللیان،خوشنویس،صادق زاده،
قاسمیان و هاشمی ،نامزد ریاست هیئت استان
بودند که در نهایت با حضور نیافتن جاللیان در
مجمع،صادق زاده و هاشمی نیز به نفع قاسمیان
کنار رفتند تا رقابت تنها بین 2نامزد( خوشنویس و
قاسمیان)برگزارشودکهدرپایاننیزمهندس"احسان
قاسمیان" با  14رای در مقابل  2رای رقیب با
حداکثر آرا به عنوان رئیس جدید هیئت وزنه برداری
خ��راس��ان رض���وی ب��ه م��دت  4س��ال انتخاب شد.
▪ ▪مجمع ف��دراس��ی��ون ،اوای����ل س���ال آی��ن��ده
در مشهد برگزار می شود
به گزارش خراسان ،در جلسه مجمع انتخاب رئیس
هیئت وزن��ه ب��رداری استان ،دبیر فدراسیون وزنه
ب���رداری ب��ا اش���اره ب��ه کسب اف��ت��خ��ارات ک��ش��وری و
جهانی در این رشته گفت:ورزش وزنه برداری یکی از
رشته های سخت و طاقت فرسایی است که به تمرین
و ممارست زیادی نیاز دارد".حسن مقامی" خاطر
نشان کرد:با وجود تالش های انجام شده در گذشته

عکس ها:میثمدهقانی

پیروز -هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال با پیروزی تیم
"شیمیدر تهران" در مشهد به پایان رسید .به گزارش
"ورزش سه"  ،در هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال
کشور،در مشهد ،تیم ثامن میزبان شیمیدر تهران بود
که نتیجه بازی در وقت قانونی برابر شد و در وقت اضافه
این تیم تهرانی بود که توانست  77بر  73میزبانش را
شکست دهد .در خور ذکراست تیم شیمیدر در بازی
رفت نیز بر تیم مشهدی غلبه ک��رده بود وشاگردان
دکتر"حاتمی"در گرفتن انتقام،ناکام بودند.

دایی؛ گلزن مثل همیشه...

بازدید از کودکان معلول مرکزهمدم فتح المبین

«احسان قاسمیان» با حداکثرآرا ،رئیس هیئت وزنه برداری استان شد

در این رشته هنوز نتوانستیم جایگاه اصلی خود را در
سطح ملی و جهانی به دست آوریم .وی ابراز امیدواری
کرد :سال  95سال شکوفایی ،احیا و پویایی وزنه
برداری در سطح کشور باشد .دبیر فدراسیون وزنه
برداری با بیان این که اوایل سال آینده مجمع ساالنه
فدراسیون در مشهد مقدس برگزار میشود ،از هیئت
وزنه برداری استان به عنوان بازوی قوی فدراسیون
وزنه برداری کشور یاد کرد و گفت :خراسان رضوی
با توجه به ظرفیتی که دارد ،می تواند در توسعه و
رونق مجدد این رشته در میان جوانان کشور نقش
بسزایی داشته باشد و فدراسیون نیز قول خواهد داد
که از هرگونه کمک و تأمین امکاناتی که هیئت وزنه
برداری استان به آن نیاز دارد ،دریغ نورزد.
وی یکی از دالیل افت ورزش وزنه برداری در خراسان
رضوی را تغییرات بی شمار مدیریتی طی چند سال

زاویه

عطریاد«تختی»...
بهروز -مراسم گرامیداشت سالروز
درگذشت"جهان پهلوان غالمرضا
تختی" پنجشنبه گذشته بر سرمزار
وی در "ابن بابویه"برگزار شد وجمعی
از عاشقان این بزرگمرد ورزش ایران
نیز در ای��ن م��راس��م ح��اض��ر ب��ودن��د.
م��ط��اب��ق ه���رس���ال ،اس��ت��اد «ع��ب��اس
شیرخدا» صدای ماندگار ورزش ایران ،نیز در این مراسم حاضر بود.وی که ارادت خاصی به این
دردانه ورزش پهلوانی دارد،در تماس با روزنامه"خراسان" وعده بیان خاطرات دیگری از جهان
پهلوان را به حضور در مشهد مقدس موکول کرد وگفت:به دلیل احساس تعلق خاطر به روزنامه
وزین خراسان در سفر آینده ام به مشهد مقدس – که زمان آن فعال مشخص نیست -به بیان این
خاطرات خواهم پرداخت .با تشکر وآرزوی عمر بابرکت برای این چهره ماندگار ورزش کشور...

اخیر دانست و تاکید کرد:برای توسعه و گسترش
ورزش وزنه برداری در استان ها به مدیران جوان و
کوشا نیاز داریم تا در کنار پیشکسوتان و با تجربهها،
این رشته را در میان جوانان توسعه دهند .وی ضمن
تبریک انتخاب رئیس هیئت جدید برای هیئت وزنه
برداری استان گفت :امیدوارم مجموعه وزنه برداری
استان با استفاده از تجربه پیشکسوتان وزنه برداری
برای عملیاتی کردن و استفاده از توانمندی های
جوانان در این رشته موفق به تحول شود.
▪ ▪اظهارات مدیرکل ورزش وجوانان استان
در ای��ن جلسه مدیر کل ورزش و جوانان خراسان
رضوی نیزاز رشته وزنه ب��رداری به عنوان یکی از پر
افتخارترین رشته های ورزشی یاد کرد و گفت :باید
در این رشته همانند سایر رشته های ورزشی به سمت

آگهی تغییرات شرکت تولید مواد
ساختمانی مانا خراسان سهامی
خاص به شماره ثبت  8997و شناسه
ملی 10380247529

به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1394.06.31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد مرشدی به شماره ملی
 ، 4579163915حمیدرضا مرشدی
به شماره ملی  0600110567و سعید
مرشدی به شماره ملی 4590159252
به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره تا
تاریخ  1395.11.7انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوی -مرجع ثبت شرکت ها
 /94426773م
و موسسات غیرتجاری مشهد

علمی شدن پیش برویم ".ک��ورش صبوریان" افزود:
تجربه در این رشته به تنهایی کافی نیست ،بلکه باید از
تلفیقی از تجربه و علم در این رشته استفاده کنیم تا هم
در سطح قهرمانی موفق باشیم و هم در مسیر پیشرفت
و توسعه علمی وزنه برداری گام های مثبتی برداریم.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد :رشته وزنه برداری
استانبعدازیکوقفه 14ماههکهبهصورتسرپرستی
هدایت شد  ،بتواند با یک برنامه ریزی علمی و مدون،
با استفاده از ظرفیتها و نیروهای ج��وان استان،
پیشکسوتان،آموزشگاه هاومراکزعلمی ودانشگاهی،
جایگاه اص��ل��ی خ��ود را در ک��ش��ور ب��ه دس��ت آورد.
▪ ▪تشریح برنامه ها توسط رئیس جدید هیئت
در ادام���ه رئیس جدید هیئت استان با اش���اره به
فعالیت  14ماهه خود به عنوان سرپرست هیئت وزنه
برداری خراسان رضوی،برخی تغییرات گذشته در
فدراسیون را مانع اجرای برخی از اهداف هیئت
وزن��ه ب��رداری استان دانست وگفت :در طول این
مدت ،تمام تالش خود را به کار بستم تا با تعامل با
مراکز و سازمان های اداری و کشوری و همچنین
ب��رق��راری ارت��ب��اط با رسانه ها و مطبوعات استان
فعالیت ها و کمبودهای ای��ن رشته را پوشش
دهم ".احسان قاسمیان"افزود :با کمک برخی
دوستان و مساعدت مدیر کل ورزش و جوانان
استان ،تنها سالن هیئت را در میدان تختی
مشهد بازسازی و مرمت و جلسات متعددی با
پیشکسوتان در باره حل مشکالت برگزار کردیم

آگهی مزایده
دهیاری روستا کشف از توابع
مرکزی مشهد در نظر دارد

برابر مصوبه  282مورخه 94/10/10
شورای اسالمی روستا کشف
تعداد یک قطعه زمین بایر به متراژ 1791
مترمربع واقع در روستا کشف خیابان اقاقیا
را از طریق مزایده عمومی برابر ضوابط
و مقررات واگذار نمایدمتقاضیان شرکت
در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده
تا تاریخ  94/10/16به دهیاری روستا
کشف واقع در بلوار توس توس 33
روستا کشف مراجعه یا باشماره تلفن

09156950937- 36907474
تماس حاصل فرمایند

 /94418323ق

و نوجوانان مستعد عالقه مند را جذب این رشته
کردیم .وی اف��زود :در ابتدا فقط  3ورزشکارحرفه
ای در این هیئت فعالیت می کردند و هم اکنون با
تالش های مستمر موفق شدیم  12عالقه مند به این
رشته را جذب کنیم که هم اکنون تمرینات مستمری
را زی��ر نظر مربیان برگزار می کنند تا در صورت
فراهم شدن شرایط در مسابقات کشوری شرکت
کنیم".قاسمیان" همچنین افزود :برنامه ای را برای
توسعه ورزش وزنه ب��رداری در استان تدوین کرده
ایم که بر اساس آن اهداف مهمی را دنبال خواهیم
کرد که عبارتند از:همکاری با ادارات ،سازمان ها
و نهادها ،توجه ویژه به حوزه آم��وزش ،خارج کردن
وزن��ه ب��رداری استان از حالت گلخانه ای و توسعه
عادالنه امکانات،برنامه ریزی و حضور در مسابقات
بر اساس تقویم سالیانه  ،شاخص کردن رشته وزنه
ب��رداری خراسان رض��وی در سطح ملی   و تبدیل
استان به قطب قهرمانی کشور.وی در باره راه اندازی
سالن ویژه هیئت در شهرک غرب مشهد(قاسم آباد)
گفت:با هماهنگی یکی از ارگان ها سالنی برای
تمرین  ،ج��ذب و آم��وزش عالقه مندان و جوانان
در این رشته در سال  95آم��اده تحویل می شود.

آگهی تغییرات شرکت تولید مواد ساختمانی
مانا خراسان سهامی خاص به شماره ثبت
 8997و شناسه ملی 10380247529
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1394.06.31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد مرشدی به سمت رئیس هیأت
مدیره به شماره ملی 4579163915
 آقای حمیدرضا مرشدی به سمتنائب رئیس هیأت مدیره به شماره ملی
0600110567
آقای سعید مرشدی به سمت عضو هیأت
مدیره به شماره ملی 4590159252
 آقای سید حسن سادات به سمت مدیرعاملبه شماره ملی  (2120847029خارج از
اعضای هیأت مدیره ) تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت
مدیره و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره
به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوی  -مرجع ثبت شرکتها و
موسسات غیر تجاری مشهد
 /94426751م

