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حال بارسلونا خوب نیست

سرمربی آبیاناریها اعتراف کرد تیمش در شرایط خوبی به سر نمی برد و او مسئولیت
کامل ناکامی تیم را بر عهده می گیرد .لوئیس انریکه در نشست خبری بعد از بازی گفت:
روزهای خوبی را تجربه نمی کنیم .اتلتیکو مادرید در کارهای دفاعی بسیار خوب ظاهر شد
و اجازه نداد بازی همیشگی خود را به نمایش گذاریم .هرچند در نیمه نخست فرصت گلزنی
نداشتیم اما در نیمه دوم تا حدودی بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و چند بار روی دروازه
حریف موقعیت خلق کردیم .به هر حال باید به اتلتیکو مادرید تبریک گفت .آنها تیم خوبی
هستند و با شایستگی به دور بعد راه پیدا کردند .او در ادامه درباره عملکرد لیونل مسی
نیز افزود :نمی توانم مسی را به خاطر این شکست سرزنش کنم همچنان که نمی توانم به
خاطر فشار زیادی بازی های انتقاد کنم و یا بهانه بیاورم .مسی تنها یک بازیکن از بارسلونا
است و این شکست به همه ما تعلق داشت.سرمربی آبیاناریها گفت :مقصر اصلی هستم و
مسئولیت این شکست را برعهده می گیرم.

کیمیا علیزاده میگوید :نمیگذارم فرصت کسب سهمیه المپیک از دست برود و تمام تالش
را می کنم که به ریودوژانیرو برسم.
ملی پوش تکواندوی بانوان در خصوص رقابتهای کسب سهمیه تکواندوی المپیک از مسابقات
گزینشی قاره آسیا گفت :این رقابت ها آخرین فرصت کسب سهمیه برای من و اکرم خدابنده
است .برای حضور در این رقابتها انگیزه زیادی دارم .تمام تالشم را میکنم که سهمیه المپیک
ریو را کسب کنم.وی افزود :مدتی دچار مصدومیت بودم که خوشبختانه با کمک پزشکان و
مربیان دوباره به شرایط آرمانی رسیدم .خدابنده نیز آسیب دیده بود و این مصدومیت ها
تمرینات ما را تحت تاثیر قرار داد.دارنده برنز جهان ادامه داد :ما حتی می توانستیم از طریق
رنکینگ به سهمیه برسیم اما نتوانستیم امتیازات الزم را کسب کنیم .اما حاال شرایط برای
کسب سهمیه مهیا شده و نباید این فرصت را به راحتی از دست داد.
علیزاده در خصوص رقبای خود گفت :رقبای سختی پیش رو دارم .هیچ حریفی را دست
کم نمی گیرم اما کار خود را می کنم و برای کسب سهمیه می روم .باید به فینال برسم تا به
سهمیه المپیک برسم .خیلی به المپیک فکر میکنم و باید به هدفم برسم.

مــیـــز خـبـــــــــــــــــر

گــــزارش خبـــــری

کارنامه عباس سرخاب در آلومینیوم :

یک برد  ،نه تساوی و سیزده باخت

گروه ورزشی  :علیرضا محمدی
از سری رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور در هفته سی
و سوم آلومینیوم هرمزگان در استادیوم عضدی رشت با  3گل
مغلوب تیم داماش گیالن شد تا پرونده نتایج اسفبار سرخاب
در آلومینیوم تکمیل شود .آلومینیوم که هفتمین شکست
متوالیاش را تجربه کرد فقط روی کاغذ برای بقاء در لیگ یک
شانس دارد و در واقعیت از همین االن باید آلومینیوم را در لیگ
دسته دوم ببینیم  .حال اگر بخواهیم عملکرد سرخاب را بررسی

احمد مرادی:

هیچ کس نمی تواند بر شایستگی افراد معلول جامعه چشم بپوشد
گروه ورزشی :

نماینده منتخب مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی گفت:
هیچ کس نمی تواند بر شایستگی و بایستگی افراد معلول جامعه
چشم پوشد.

احمد مرادی با حضور در سالن جانبازان و معلولین استان
هرمزگان ،با بیان این که موفقیت های جانبازان و معلوالن موجب
مسرت و ارتقای روحیه جامعه می شود ،از تمامی مسوالن استان
خواست که در فراهم آوردن امکانات و مناسب سازی محیط و
مناسب سازی هرچه بهتر اماکن عمومی برای حضور این قشر
تاکید کرد.وی اظهار کرد :ورزش به عنوان بهترین سرگرمی باید
در بین همه اقشار جامعه نهادینه شود و جامعه معلولین نیزبه
عنوان بخشی از جامعه ،نباید از این مهم غافل شوند.
ریاست هیئت جانبازان و معلولین استان هرمزگان تصریح کرد:
هیچ کس نمی تواند بر شایستگی و بایستگی افراد معلول جامعه
چشم بپوشد.

مرادی خاطرنشان کرد :معلوالن با باور توانمندی ها و استعدادهای
خود می توانند زمینه اشتغال خود را بخوبی فراهم سازند ،لذا
مسئولین وظیفه دارند با مناسب سازی محیط ،و استفاده بهینه
از پتانسل ها و ظرفیت های بالقوه آنان ،زمینه حضور و مشارکت
بیشتر معلوالن را در جامعه فراهم سازند.
نماینده منتخب مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به این که باید از ظرفیت ها و قابلیت های افراد معلول در
تمامی ابعاد جامعه به نحو شایسته ای استفاده شود ،بیان کرد:
در سال های اخیر ورزش جانبازان و معلولین در بعد قهرمانی در
هرمزگان پیشرفت زیادی داشته که این امر باید تداوم داشته
باشد.مرادی در پایان افزود :موفقیت ها و افتخار آفرینی های
جانبازان و معلولین برای مردم جامعه و مسئولین بسیار ارزشمند
است .الزم به ذکر است ،مرادی از روند احداث سالن بدنسازی
هیئت جانبازان و معلولین بازدید و دستورات الزم جهت تسریع
در روند ساخت این مجموعه را صادر کرد.

مهدی صابری :

بخش مرکزی بندرلنگه نیازمند امکانات ورزشی بیشتری است
گروه ورزشی:

بخشدار بخش مرکزی بندرلنگه گفت :این بخش نیازمند امکانات
ورزشی بیشتری است که بخشی از آن با تکمیل پروژههای نیمه
تمام و برخی دیگر نیز با ایجاد پروژههای جدید تامین میشود.

غالمعلی دانشور مدیرکل اداره ورزش وجوانان ،پاسالر فرماندار،
مهدی صابری بخشدار بخش مرکزی و جمعی از مسئوالن
بندرلنگه از پروژههای نیمهتمام روستاهای بندر شناس،
بندربستانه ،بندر مغویه ،دیوان ،ارمک و چاه مسلم از توابع بخش
مرکزی بازدید کردند.مهدی صابری در حاشیه این بازدید با اشاره
به اهمیت توسعه ورزش پایه در سراسر منطقه ،عنوان کرد :در
زمینه توسعه و گسترش ورزش پایه تالشهای بسیاری خوبی
صورت گرفته که نشان دهنده عزم جدی مسئوالن برای پیشرفت
این شهر بوده و این موضوع نیز قابل تقدیر است.بخشدار بخش
مرکزی بندرلنگه خاطر نشان ساخت :ورزشکاران بندرلنگه از
توان و استعداد بسیار خوبی برخوردارند و در برخی رشتهها در
استان هرمزگان مقام نخست را کسب میکنند که در نتیجه نیز
استعدادهای خوبی را به ورزش کشور معرفی کردهاند.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژههای نیمهتمام در این منطقه،
تاکید کرد :بخش مرکزی بندرلنگه همچنان نیازمند امکانات
ورزشی بیشتری است و بخشی از آنها با تکمیل پروژههای نیمه
تمام و برخی دیگر نیز با ایجاد پروژههای جدید تامین میشود.
وی با بیان اینکه ورزشکاران نیز باید همگام با مسئوالن برای

رشد و توسعه ورزش گام بردارند ،اظهار داشت :آینده و پیشرفت
ورزش هر شهری در اختیار ورزشکاران و هیئتهای ورزشی آنها
است و هر چقدر برنامهریزی بهتر و تالش بیشتری صورت بگیرد،
موفقیت بیشتری به دست میآید؛ هرچند مسئوالن نیز باید از
آنها حمایت کرده و امکانات مورد نیاز ورزشکاران را فراهم کنند.
صابری پیرامون آینده ورزشی بخش مرکزی بندرلنگه تصریح
کرد :آینده ورزش بخش مانند آینده ورزش کشور درخشان است
و این موضوع تاکنون با معرفی ورزشکاران مستعد به ورزش کشور
ثابت شده است.بخشدار بندرلنگه با تاکید بر رسیدگی به وضعیت
ورزش در سطح روستاهای سطح بخش ،گفت :مردم روستا قشر
زحمت کش جامعه ما هستند و میبایست با تمام توان در جهت
رفع مشکالت این عزیزان از جمله مسائل ورزشی تالش کنیم.
درادامه ،غالمعلی دانشور مدیرکل اداره ورزش وجوانان هرمزگان
با قول مساعدت در زمینه اتمام پروژههای ورزشی نیمه تمام در
این روستاها ،گفت :برای چهار روستا نیز احداث زمین چمن
مصنوعی به صورت مشارکتی در نظر داریم.وی افزود :احداث
رختکن و رفع مشکالت روشنایی برای چند زمین فوتبال در
روستاها را نیز در دستور کار داریم که به زودی نیز اجرایی
میشود.دانشور از عملکرد دهیاریها و بخشداری مرکزی در
خصوص زیرساختهای ورزشی و همچنین حمایتهای فرماندار
به جهت همکاری با مجموعه اداره ورزش و جوانان و اهمیت به
ورزش تشکر کرد.

از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری :

برنامه های دومین المپیاد ورزش های ساحلی اعالم شد

گروه ورزشی:
محمد مهدی جهانبخش در نشست برنامه ریزی دومین المپیاد
ورزش های ساحلی به مناسبت روز ملی خلیج فارس که با حضور
معاونین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس و روسای
هیئت های ورزشی استان هرمزگان برگزار شد ،افزود :با توجه
به وجود ساحل  ،این نعمت بی کران الهی درشهر بندرعباس
و وجود استعداد های بی شمار و درخشان در حوزه ورزش
های ساحلی  ،توسعه و پیشرفت ورزش های ساحلی از رئوس
برنامههای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس است
که باید با برنامه ریزی صحیح و اجرای هدفمند بتوانیم به این
مهم دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه توسعه ورزش ساحلی به توسعه ورزش حرفهای
و قهرمانی منجر می شود ،تصریح کرد :این المپیاد می تواند جز
برنامه های شاخص روز ملی خلیج فارس باشدکه می توان با
بهره گیری از فکر ها و ایده های موجود در رشته های ورزشی
که امکان استفاده از ساحل و برگزاری آن را دارا می باشدبا
کمی سرمایه گذاری و برنامه ریزی درست بستر تبدیل شدن
بندرعباس را به مرکز توسعه ورزش های ساحلی ایران فراهم
کرد.

جهابنخش با اشاره به اینکه ورزش حرفه ای بدون پشتوانه به
مدارج قهرمانی نمی رسد ،خاطرنشان کرد :با توجه به قرار گیری
این المپیاد در تقویم ویژه برنامه های روز ملی خلیج فارس و
توجه و نگاه ویژه مسئولین به ورزش های ساحلی می توان با
همت و تالش همه جانبه تمام دستگاه های درگیر این المپیاد
را در پهنهی وسیع تری تبدیل به یک المپیاد ملی کرد که می
تواند به رشد و ارتقاء ورزش حرفه ای استان و شهر بندرعباس
کمک شایانی کند .مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
بندرعباس با بیان اینکه ورزش بندرعباس سرشار از استعدادهایی
است که نیازمند کمی حمایت است ،خاطرنشان کرد :امیدوارم
با اجرای طرح های مناسب در آینده ورزشی بندرعباس و کشف
استعداد های برتر از دل همین مسابقات ،آغازی مناسب برای
تحولی شگرف در سطح ورزش استان و کشور عزیزمان باشیم .
وی در پایان از برگزاری این المپیاد در اردی بهشت ماه خبرداد و
اضافه کرد :به طور قطع این مهم بدون حمایت مسئولین ذیربط
و هیئت های ورزشی میسر نمی شود و در این راه از هر ایده
مناسب نیز بهره می گیریم تا بتوانیم شاهد برگزاری مسابقاتی
در خور شان ورزش بندرعباس باشیم تا از خروجی و نتایج آن
بهرههای الزم را ببریم.

سومین جشنواره یاد یاران در بندرعباس

گروه ورزشی:
سومین جشنواره فرهنگی ورزشی یاد یاران (حماسه
خرمشهر) در بندرعباس برگزار خواهدشد.سرپرست اداره
ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس گفت  :سومین جشنواره
فرهنگی ورزشی یاد یاران امسال به یاد مسئول ورزش بانوان
استان اصالت پورغالم نامگذاری شده است .امین رئیسی افزود :
مسابقات فرهنگی وورزشی یاد یاران از دهم اردیبهشت لغایت 3
خرداد ماه برگزار خواهدشد .در این جلسه سعید رضایی رئیس
هیات بسکتبال شهرستان بندرعباس هم گفت  :هیات بسکتبال
در رده سنی جوانان مسابقات باشگاهی در سطح شهرستان را

برگزار خواهد کرد  .بختیار صالحی رئیس هیات بسیج ورزشکاران
نیز بیان داشت :هشت رشته ورزشی با هماهنگی انجمن
های ورزشی به مناسبت حماسه آزادسازی فتح خرمشهر در
بندرعباس برگزار خواهیم کرد .در این نشست روسای هیات های
ورزشهای رزمی  ،کاراته  ،نجات غریق  ،ورزش های بومی محلی ،
همگانی و جودو جهت برگزاری مسابقات اعالم آمادگی کردند .
در مجموع بیش از  1000نفر ورزشکار در رشته های مختلف در
سطح شهرستان بندرعباس در سومین جشنواره فرهنگی ورزشی
یادیاران حماسه خرمشهر پاس داشتن اصالت پورغالم شرکت
خواهند کرد.

عکس //محمد کرمی-صبح ساحل

کنیم ایشان در  23بازی که در فصل جاری هدایت این تیم
را بر عهده داشته است فقط موفق به کسب یک برد شده است
و در بقیه مسابقات نیز  13باخت و  9تساوی کسب کرده است.
جالب هم این است که در هیچ کدام از این  13باخت سرخاب
خودش را مقصر قلمداد نکرده است و همیشه مشکالت مالی و
داوری را عامل اصلی شکست عنوان کرده است .در واقع عباس
سرخاب همیشه خودرا مبرا از هر نوع اشتباهی دانسته است .حال
اگر مصاحبه ایشان را بعد از بازی آلومینیوم و خونه به خونه را
و مصاحبه ا بعد از بازی با شهرداری اردبیل انجام دادند مقایسه
کنیم نمی دانیم چرا ناخودآگاه خنده مان می گیرد .ایشان پس
از باخت به خونه به خونه همه مشکالت آلومینیوم را به گردن
مدیریت باشگاه انداخت و این نکته را ذکر کرد که هیچ کدام از
مسئولین آلومینیوم هیچ کمکی به این تیم نمی کنند و وظایف
مدیرعامل تا تدارکات تیم را خود به تنهایی انجام می دهد و هیچ
کدام از مسئولین آلومینیوم را در این روزها ندیده است اما پس
از باخت به شهرداری اردبیل که ششمین باخت متوالی آلومینیوم
بود سرخاب که کامال متوجه شده بود آن حرفها و بهانه های
نخنما را دیگر هیچ کسی قبول نمی کند حرف از جوانگرایی
میزند و این سخن را بیان می کند که پس از مشورت هایی که

با مسئولین باشگاه انجام داده است به این نتیجه رسیده اند که
اگر قرار به باختن است بهتر است با بازیکنان جوانشان ببازند.
حال این سوال را از سرخاب داریم مگر ایشان تا همین چند
هفته قبل نمی گفتند که هیچ کدام از مدیران باشگاه نقشی
در تیم ندارند و او همه کاره تیم است .آیا حال که در یک بازی
خانگی  5گل دریافت کرده است به فکر جوانگرایی و مشورت با
مسئولین باشگاه افتاده است ؟ آیا ایشان سخنان خود را پس از
باخت به پاس همدان که عنوان کردند شک نکنید آلومینیوم در
لیگ یک می ماند را فراموش کرده اند؟ حال مطلب جالب تر
از همه این است عباس سرخاب برای سال آینده هم از همین
االن برنامه ریزی کرده است و قول جوانگرایی را در فصل آینده
میدهد اما ما فقط از ایشان این خواهش را داریم که دست از
سرتیم آلومینیوم بردارد .آیا سقوط تنها نماینده استان در لیگ
یک برای استعفاء شما کافی نیست ؟ آیا هنوز قبول ندارید که
تیم آلومینیوم را از نظر فنی نابود کردید؟ آیا هنوز فکر می کنید
که از نظر فنی چیزی در چنته دارید ؟ آقای سرخاب شما امسال
برای پنجمین بار امتحانتان را در فوتبال استان پس دادید و برای
پنجمین بار مردود شدید پس دیگر فکر نکنم فرصتی برای شما
باقی مانده است  .در طول سه فصل هر سه نماینده استانمان
در لیگ یک به لیگ دسته دو م سقوط کردند پس دیگر تیمی
برایمان باقی نمانده است که شما آن را در جایگاه آخر جدول
قرار دهید.
دو سال قبل البدر بندرکنگ  ،سال گذشته شهرداری و امسال
هم آلومینیو م المهدی به راحتی آب خوردن سقوط کردند در
ضمن آقای سرخاب اگر شما فکر می کنید یک مربی درجه یک
هستید و دارای دانش باالی مربیگری هستید پس من هم مایکل
اسکافیلد ( شخصیت فیلم فرار از زندان ) هستم.

چــــهرههــــــا

جلسه شورای اداری روسای ادارات ورزش وجوانان هرمزگان به ریاست غالمعلی
دانشور مدیرکل ورزش وجوانان وبا حضور معاونین وروسای ادارات شهرستانها
درسالن جلسات اداره کل برگزارشد .دانشور مدیر کل ورزش وجوانان استان پیرامون
اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل وهمت وتالش همه ی همکاران در جهت تحقق
شعار(اقتصادمقاومتی ،اقدام وعمل) از سوی مدیران ستادی اداره کل خواستار شد.
متولی ورزش افزود :همانگونه که در سال گذشته توانستیم موفقیت های چشمگیری
همچون کسب بیش از  198مقام طال ،نقره و برنز در رشته های مختلف ورزشی داشته
باشیم ،امسال نیز امیدواریم با تالش های بیشتر بتوانیم به مقام های باالتر ومدال های
بیشتر دست یابیم .ایشان همچنین از افتتاح وبهره برداری 10پروژه ورزشی درسال
جدید در شهرستان ها و بخش های استان خبردادونیز از مسئولین ادارات خواست
در جهت پرکردن اوقات فراغت جوانان ونوجوانان در فصل تابستان و نگاه ویژه به
سازمانهای مردم نهاد وباشگاه ها و هیئت های ورزشی داشته باشند .همچنین وی
به تشکیل جلسات در سال جدید تاکید نمودو اظهارداشت :همه ی شهرستان ها و
بخشهای استان باید در سال جدید شش جلسه ستادساماندهی امورجوانان وشش
جلسه شورای عالی ورزش همگانی تشکیل دهند.

نمیگذارم فرصت المپیکی شدن از دست برود

ایران

هفته ششم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور:

شهـرداری بندرعباس برای برد
نیاز به حمایت هواداران دارد
گروه ورزشی//محمود رئیسی

برنامه هفته ششم تا دهم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور

اعالم شد .براساس اعالم سازمان لیگ فدراسیون فوتبال هفته ششم
این رقابت ها فردا یکشنبه بیست ونهم فروردین ماه آغاز خواهد
شد که طی آن شهرداری بندرعباس در یک بازی حساس میزبان
سپیدرود رشت است .نارنجی پوشان که در بازی پایانی دوردوم در
رشت به این تیم با یک گل باخت درصدداست که با جبران این
شکست یک باردیگر خودش را دربین تیم های باالنشین جدول گروه
دوم ببیند .این بازی ساعت 17درورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
برگزار خواهدشد وشهرداری برای رسیدن به لیگ یک نیاز به حمایت
هوادران خوددارد.حال که آلومینیوم امیددیگری نداردکه در لیگ باشد
هواداران همت نمایندیک باردیگر به ورزشگاه بیایندودر این چندبازی

باقی مانده از شهرداری حمایت نمایند تا یک باردیگر استان هرمزگان
حداقل یک نماینده در لیگ یک داشته باشد .در سایردیدارهای این
هفته کارا شیراز با نفت و گاز گچساران در ورزشگاه بعثت شیراز
بازی می کند .کیمیا فرایند تهران میزبان بادران تهران در ورزشگاه
اتکااست .در بازی های هفته هفته هفتم که سوت آن یکشنبه پنجم
اردیبهشت ماه به صدادرخواهد آمد شهرداری بندرعباس در ورزشگاه
کارگران مهمان بادران تهران صدرنشین ویکی از تیم های مدعی
صعود به لیگ دسته اول است .نفت و گاز گچساران با کیمیافرآیند
تهران و سپیدرود رشت با کارا شیرازدر ورزشگاه عضدی رشت بازی
خواهند کرد .در هفته هشتم که یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه
برگزار می شود شهرداری بندرعباس به شیراز خواهدرفت و با کارا
این شهردرورزشگاه بعثت بازی خواهد کرد .نفت و گاز گچساران

با بادران تهران در ورزشگاه شهداء نفت گچساران بازی می کند و
کیمیا فرایند تهران با سپیدرود رشت در ورزشگاه اتکا تهران مسابقه
خواهد داد .درهفته نهم که یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه بازی
های آن کلید خواهد خورد شهرداری بندرعباس با کیمیافرآیند تهران
در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس دیدار خواهد کرد .بادران تهران
با کاراشیرازدر ورزشگاه کارگران تهران و سپیدرود رشت با نفت و
گاز گچساران درورزشگاه عضدی رشت بازی می کند .در هفته دهم
و پایانی این رقابت ها یکشنبه بیست وششم اردیبهشت ماه شهرداری
بندر عباس با نفت و گاز گچساران در ورزشگاه شهداء نفت گچساران
بازی می کند .سپیدرود رشت با بادران تهران در ورزشگاه عضدی
رشت و کیمیا فرایند تهران با کارا شیرازدر ورزشگاه اتکا تهران
مسابقه خواهند داد.

مدیرکل ورزش وجوانان :

ورزش هرمزگان را درسطح ملی وبین المللی مطرح کنیم
گروه ورزشی :
سال گذشته هیات های ورزشی با تمام کمبودهایی مالی
و مشکالت پیش رو توانستند هیات های خود را به خوبی
اداره کنند و در فعالیتهای ورزشی به موفقیت هایی در سطح
کشوری و بین المللی دست یابند .
مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان در نخستین نشست روسای
هیات های ورزشی هرمزگان بیان کرد  :در سال جدید که با نام
اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری نام
گذاری شده تالش کنیم تا ورزش استان را در سطح ملی و
بینالمللی مطرح کنیم  .وی افزود  :ارائه تقویم اجرایی یک ساله
از سوی هیات ها و برنامه ریزی می تواند به موفقیت های هیات
ها کمک کند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان بیان داشت  :هیات هایی که
تاکنون اجاره اماکن ورزشی خود را پرداخت نکرده اند نسبت به
پرداخت آن تا پایان فروردین ماه اقدام نمایند .غالمعلی دانشور
گفت :نزدیک به  40هزار ورزشکار سامان یافته در سال گذشته
به ثبت رسید که نسبت به مشابه آن  8هزار نفر کمتر بوده است .
وی افزود :فدراسیون پزشکی به منظور افزایش درصد بیمه ورزشی
پانزده استان کشور را استثناء قرار داده است که می توانند بهره
کامل یک ساله از بیمه های خود ببرند که هرمزگان نیز جز این
پانزده استان می باشد.
احمد مرادی منتخب مردم در انتخابات  7اسفند در خانه ملت و
همینطور رئیس هیات جانبازان و معلولین هرمزگان به بیان نقطه
نظرات خود در خصوص توسعه ورزش در ابعاد مختلف آن پرداخت.
وی گفت :مسئولین باید به کمک رشد و پیشرفت ورزش بیایند چرا
که اداره کل ورزش و جوانان و هیاتها به تنهای قادر به توسعه
ورزش در همه ابعاد آن نیستند.
منتخب مردم بندرعباس ،حاجیآباد ،قشم ،بندرخمیر و ابوموسی
در مجلس شورای اسالمی افزود :یکی از راههای رشد و پیشرفت
ورزش در کشور و در هرمزگان تقویت روحیه مطالبهگری در میان
روسای هیاتها و ورزشکاران در جهت توسعه همهجانبه ورزش
بهخصوص در سطوح قهرمانی آن است تا بتوانیم از نگاه سطحی به
امر ورزش فاصله گرفته و روحیه کار جمعی موفق را در میان همه
ورزشکاران تقویت کنیم.
مرادی با بیان این که ورزش هرمزگان در شرایط حاضر در رکود
به سر میبرد ،خاطر نشان کرد :مجموعههای ورزشی و باشگاههای
درون استان دارای ظرفیتهای با ارزش تجاری هستند و باید از این
ظرفیت به نحو مناسبتری استفاده شود.
وی تاثیر رکود اقتصادی در کشور بر حوزه ورزش را یادآور شد و
ابراز امیدواری کرد تا با اصالح رفتارهای اقتصادی و بهبود شرایط
در این زمینه شاهد رشد و شکوفایی ورزش در رشتههای مختلف و
در هر دو حوزه بانوان و آقایان باشیم.
منتخب مردم در خانه ملت یکی از اقدامات بسیار مناسب
صورتگرفته در زمینه توسعه ورزش در سطح محالت را احداث
ن در زمان استانداری مقتدایی در استان هرمزگان
زمینهای چم 
عنوان کرد و گفت :امیدوارم با همت مجموعه دستگاههای متولی
در این زمینه شاهد تداوم ساخت و توسعه ورزش در سطح محالت
بیش از گذشته باشیم تا استعدادهای فراوانی به عرصه ملی معرفی
شود.
مرادی در عین حال از مجامع صنعتی خواست تا به توسعه و رشد
ورزش در استان کمک کنند و با انتقاد از برخی سوء مدیریتها
و بیتدبیریها در مدیریت تیمهای ورزشی حرفهای در استان،
گفت :تا زمانی که نگاهها به ورزش سیاسی باشد ،ورزش هرمزگان
از بیماری به مرگ خواهد رسید .سیاسیون نباید از ورزشکاران در
راستای اهداف سیاسی خود استفاده کنند و مجموعههای ورزشی
را بهعنوان مکانهای سیاسی مورد استفاده قرار دهند.
در ادامه کیانوش جهانبخش رییس هیات همگانی گفت  :برای
افزایش آمار بیمه ورزشکاران هیات پزشکی باید سهمی از افزایش
بیمه شدگان را به هیات ها پرداخت کند .

دیدار با رئیس کل دادگستری
دانشور مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان به همراه اعضای
شورای معاونین اداره کل با حضور در دفتر حجت االسالم
والمسلمین اکبری مدیر کل دادگستری استان با ایشان
دیدار نمودند.دانشور گزارشی از عملکرد سال  94و
برنامههای پیش روی در سال  95را تشریح نمودند.متولی
ورزش استان از افتتاح وبهره برداری مجموعه ورزشی،سالن
ورزشی ،زمین چمن  ،زمین روستایی که درسال  94با
وجود کمبود اعتبارو مشکالت پیش رو به بهره برداری
رسید خبرداد وافزود :ورزش همگانی وقهرمانی استان
رشد چشمگیری داشته است.در ادامه حجت االسالم
اکبری ریاست دادگستری استان عملکرد مجموعه ورزشی
را مطلوب واثر گذاری آن در جامعه را رضایت بخش
عنوان کرد.ایشان با اشاره به رصد کردن اخبار در جراید
و رسانههای دیداری و شنیداری از هیئت های مختلف
ورزشی عملکرد ورزش استان را مطلوب و این عملکرد را
مدیون مدیریت مدبرانه متولی ورزش استان و مسئولین
دانست.اکبری در ادامه به مقوله ی ورزش پرداخت وگفت:
زمان فراغت جوانان اگر مدیریت نشود می تواند شروع یک
آسیب باشد  ،لذا تاکید نمودند در پر کردن اوقات فراغت
جوانان که بخشی از آن مربوط به ورزش وجوانان می باشد
را مطلوب خواند واز همه ی دستگاههای اجرایی استان
خواستند تا با پر کردن اوقات فراغت جوانان از آسیب
های آن ها جلوگیری شود.همچنین سجادی معاون
فرهنگی،ورزشی دادگستری نیز در این جلسه از خدمات
مدیرکل ومعاونین وی تشکر و قدردانی نمود.
عملکرد هیئت بازیهای بومی و محلی حاجی آباد
آرش اسماعیلی رئیس هیئت بازی های بومی و محلی
شهرستان حاجی آباد عملکرد نوروزی این شهرستان
را تشریح کرد.وی گفت :هئیت بازیهای بومی و محلی
شهرستان حاجی آباد با حمایت هئیت استان در ایام
نوروز توانسته برنامه های خوبی را جهت پر کردن
اوقاغت فراغت ورزشکاران در روستاهای این شهرستان
برگزارنماید.اسماعیلی بیان نمود :این هئیت در سال جدید
با حمایت هئیت استان در نظر دارد برنامه های متنوعی
را در این شهرستان برگزار کند که امیدواریم با حمایت
هئیت بازیهای بومی و محلی استان ،اداره ورزش و جوانان
شهرستان حاجی آباد و اداره کل ورزش و جوانان استان
در برگزاری برنامه های این هیئت همکاری الزم را با
هئیت شهرستان داشته باشند تا در همگانی نمودن
ورزش که یکی از اولویت های فدراسیون بازیهای بومی
و محلی نیز می باشد گام های موثری را در شهرستان
حاجی آباد برداریم .وی افزود:پرونده مسابقات نوروزی این
شهرستان با شرکت  66تیم فوتبال،فوتسال ،گل هندبالی
،والیبال و والیبال ساحلی و5تیم متشکل از  100ورزشکار
که بازیهای بومی و محلی منطقه را در این ایام برگزار نمو
ده اند بسته شد و1011نفر ورزشکار روستایی از روستاهای
یاد شده با حضور خود در برنامه های ورزشی این هئیت
ایام نوروز  95را به پایان رساند ند.برگزاری مسابقات فوتبال
در بخش مرکزی این شهرستان با حضور  16تیم در4گروه
به میز بانی روستای طارم بخش مرکزی ،برگزاری مسابقات
فوتبال به میزبانی بخش احمدی با حضور 8تیم در 2کروه
4تیمی در روستای سرگز احمدی،برگزاری مسابقات
فوتبال گل هنئدبالی به میزبانی بخش فارغان با حضور 10
تیم در  2گروه 5تیمی به میزبانی روستای شمیل بخش
فارغان،برگزاری مستابقات والیبال بخش فارغان با حضور
8تیم در  2گروه 4تیمی ،برگزاری جشنواره بازیهای بومی
و محلی بخش فارغان در رشته های بومی و سنتی(زد
رو،چوب و کل،مجول ،ترکه بازی(،پابازی)(،کشتی
محلی)،برگزاری مسابقات والیبال با حضور  8تیم در 2
گروه به میزبانی روستای سیاهک بخش فارغان  ،برگزاری
مسابقات فوتبال گل هندبالی محالت حاجی آباد با حضور
7تیم در زمین چمن مصنوعی به میزبانی روستای گود
کهنوئیه از برنامه های نوروزی این هیات یوده است.
نشست با نایب روسای بانوان پارسیان
رئیس اداره ورزش و جوانان پارسیان گفت :ورزش برای
حفظ سالمت انسان امری ضروری است و سالمت بانوان نیز
با ورزش تامین میشود .علیاصغر قنبرزادگان در نخستین
ب روسای هیاتهای ورزشی در بخش
جلسه و نشست با نای 
بانوان در محل اداره ورزش و جوانان پارسیان اظهار داشت:
همانگونه که ورزش برای آقایان مهم است برای بانوان در
عین مهم بودن ،واجب میباشد و میبایست برای این قشر
هم به مانند آقایان برنامهریزی کرد.وی افزود :ورزش بانوان
مسئلهای مهم است که پیرامون آن بحثهای زیادی شده
است .زنان بهعنوان نیمی از پیکره اجتماع و مدیر خانه و
مسئول نظم و تربیت کودکان برای حفظ نشاط ،شادابی و
سالمتی به ورزش نیاز دارند.رئیس اداره ورزش و جوانان
پارسیان اضافه کرد :در بیان لزوم ورزش بیان شده که
ورزش برای حفظ سالمت انسان امری الزم است .در مورد
بانوان نیز این مسئله صدق پیدا میکند ،زیرا سالمت بانوان
نیز با ورزش کردن تامین میشود.قنبرزادگان تصریح کرد:
ورزش برای بانوان بهعنوان حرفه و شغل مطرح نیست،
بلکه ورزش نوعی تفریح سالم است که زن نیز بهعنوان یک
فرد از اجتماع باید از آن بهرهمند شود.وی ادامه داد :یکی
از نکاتی که ورزش حرفهای را برای زنان منطقه ایران حایز
اهمیت میکند ،تاثیرات روحی است که ورزش دارد و دیگر
کمکی است که ورزش حرفهای به تداوم انجام ورزش به
بانوان میکند.این مسئول با تشریح برنامههای پیشبینی
ک ساله اداره ورزش پارسیان برای بانوان گفت:
شده برای ی 
فعالیتهای بدنی و ورزشی به جهت نتایج روانشناختی
مانند تغییر نگرشها ،دیدگاهها ،روابط انسانی و کارآییهای
اجتماعی ،بهبود ادراک و پاسخهای حسی ،توسعه سالمت
روحی و جسمی ،احساس آسودگی و آرامش بیشتر،
تسکین نارساییها ،اختاللهای روانی و کسب مهارتهای
حرکتی حائز اهمیت است.سپس در پایان نایبروسای
هیاتهای ورزشی هر کدام در حوزه ورزشی تحت پوشش
در مورد مسایل و مشکالت هیات خود ،مطالبی را بیان
نمودند.

وی بیان کرد  :پرداخت همین مبلغ ناچیز به هیات ها باعث دلگرمی
آنان می شود و باعث می شود هیات ها تالش بیشتری نسبت به
بیمه کردن ورزشکاران خود انجام دهند .
رییس هیات شنا ی استان هم گفت  :هزینه هایی بسیار باالی
استخر هفت تیر باعث شده تا هیات آن طور که باید فعالیت خود
را ادامه ندهد.
مهدی نسب افزود  :این هیات هزینه هنگفتی بابت نگهداری استخر
هفت تیر انجام داده است که اگر اداره کل بخشی از هزینه ها را
پرداخت نماید می تواند کمک بزرگی به هیات شنا باشد .وی
اظهار کرد به علت آماده نبودن استخر دو سال است که تیم و
اتریلو از تمرین محروم بوده است .
عبدی رئیس هیات تکواندو گفت  :تا زمانی که ورزش دغدغه
مسئوالن نباشد و به آن بهاء ندهند ورزش استان پیشرفت نخواهد
کرد  .وی افزود  :استان هرمزگان با در آمدهای سرشار نباید مشکل
ورزش استان پول باشد .
کشاورز رئیس هیات جودو و تربیت بدنی بسیج گفت  :امسال
برنامهریزی اداره تربیت بدنی بسیج گسترش  20رشته ورزشی
است که هدف آن بیشتر کمک به هیات های ورزشی استان می
باشد.
وی بیان کرد  :اداره تربیت بدنی بسیج دارای  70سالن ورزشی
است و  95درصد از این سالن ها تکمیل شده است و اگر مشکل
تجهیز و برق آن نیز برطرف شود همه هیات ها می توانند از آن
استفاده کنند .
جمشید رئیسی ،رییس هیات قایقرانی هم اظهارداشت  :یکی از
مشکالت هیات قایقرانی نداشتن فضای مناسب برای ورزشکاران
این رشته هنگام تمرینات است .

رئیسی افزود :به هنگام تمرین قایقرانان در حوضچه پشت
فرمانداری بندرعباس قایق و وسایل شخصی آنان مورد دستبرد
قرار میگیردکه بارها این مشکل مطرح شده اما هنوز برای آن فکر
اساسی نشده است و از آن جایی که قایقرانان استان تعداد زیادی
ملی پوش هستند این انتظار دارند که در هنگام تمرین بدون
دغدغه به فعالیت بپردازند .
سعیدی رئیس هیات تنیس روی میز در ادامه این جلسه گفت :
تنیس روی میز استان با برنامه ریزی انجام شده در سال گذشته
توانست موفقیت هایی کسب کند و امسال با همکاری اداره کل
ورزش و جوانان و فدراسیون در اعزام مربی و بازیکن کره ای برای
آموزش بازیکنان رده سنی پایه می تواند به پیشرفت این رشته در
آینده ای نزدیک کمک کند .
هوشنگ دبیده رئیس هیات نجات غریق هم بیان کرد  :این هیات
در آموزش توانسته پیشگام باشد .وی پیشنهاد کرد اگر کمیته
اقتصادی تشکیل شود می تواند به ورزش استان کمک کند و
هیات ها دغدغه مالی کمتری داشته باشند .
فتح الهی رئیس هیات پزشکی ورزشی هم گفت  :سال گذشته
نزدیک به  40هزار بیمه شده ورزشی از سوی هیات ها در هیات
پزشکی به ثبت رسیده است.
وی افزود  :اگر مکان مناسبی در اختیار هیات پزشکی قرار گیرد
این هیات به تجهیزات فیزیوتراپی و روانشناسی مجهز خواهد شد .
فریدون الهامی رئیس هیات والیبال استان گفت  :پول ورزش در
این استان چه کسی باید بدهد.باید در نظر گرفت که  80درصد از
خانواده ها با ورزش سروکار دارند و در حوزه ورزش باید به منابع
مالی آنها توجه کردو مسئوالن استان نگاهشان به ورزش عوض
شود .

ارتقای هیاتهای ورزشی حاجیآباد
رئیس اداره ورزش و جوانان حاجیآباد گفت :ارتقای
هیاتهای ورزشی حاجیآباد نیازمند اقدام و عمل است.
ابراهیم ارشد درنخستین جلسه هیئتهای ورزشی در
سال جدید که از سوی مقــام معظم رهبری به نام اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل نامگذاری شـده اسـت ،اظهار کرد:
اقتصاد مقاومتی زمینهساز تحول در زمینههای اقتصادی،
اجتماعی ،ورزشی خواهد بود.وی توسعه و گسترش ورزش
همگانی در سطح کشور و تمامی آحاد جامعه براساس
فرمایشات مقام معظم رهبری ،تعیین جایگاه زنان در
ورزش کشور و نقشدهی و بهرهگیری از آن در توسعه
ورزش همگانی و اهداف ورزشی وزارتخانه را از مهمترین
اولویتهای وزارت ورزش و جوانان در سال  95عنوان
کرد.رئیس اداره ورزش و جوانان حاجیآباد در ادامه به
نقـــش محوری ورزش در ایــجـاد تحـرک اشاره کرد و
افزود :حرکـت و جـنبش از ویژگیهای حیات انسان اسـت
و ریشه در سـرشـت او دارد و همــچنین عامـلی برای
رشــد و سـالمت و نشاط انسان است و منع انسـان از
حرکـــت ن ه تنـها موجب توقف رشــد خواهد شد ،بلکه
سبــب افسـردگی ،بروز رفتار ناهنجار و از دسـت رفتـن
شور و نـشاط زندگی مـیشود.ارشد مسئولیتپذیری را در
ت هیئتهای ورزشی ضروری خواند و افزود:
توسعه فعالی 
این وظیفه و تکلیف بر عهده ما گذاشته شده اسـت که
با برنامهریزی مدون برای ورزش شهرستان و توجه به
مقوله آموزش و استـعدادیابی در ورزش با توجه به اصـول
اخالقی جامعه ،طـبق شریعت دینی و اسالمی کشــور در
این شــهرستان گام برداریم.
وی به مشکالت هیاتهای ورزشی اشاره کرد و ادامه داد:
با برنامهریزی دقیقتـر ،انـسجام ،هـمدلی و تـعـامل بیشتر
میتوان همه مشـکالت را حل کرد.
ک شدن زمان اوقات فرافت تابستان
این مسئول به نزدی 
و حضور دانشآموزان در هیاتهای ورزشی اشاره کرد و
گفت :اگرچه فعالیتهای خوبی از سوی هیاتهای ورزشی
شاهد بودیم ،اما امسال باید هیئتها در عمل ،اوقات فراغت
را شکوفاتر سازند.

