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از سوی دپارتمان داوری فوتبال و فوتسال هرمزگان

داوران هفته هفدهم و پنجم لیگهای
برتر  فوتبال و فوتسال مشخص شدند
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گروه ورزشی //محمود رییسی
اسامی داوران و ناظرين هفته ششم از دور برگشت ليگ برتر
فوتبال و هفته پنجم لیگ برتر فوتسال استان اعالم شد.

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال هرمزگانجمعه  ٢٢دیماه
در شهرهای بندرعباس ،بندرخمیر ،پارسیان و کوخرد
بستک وهر سه بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتسال
طی امروز پنج شنبه بیست ویکم و فردا جمعه در شهر
بندرعباس برگزار خواهد شد.
در رقابت های لیگ برتر فوتبال و در بندرعباس فوالد
هرمزگان میزبان دريانوردان بندركنگ است .این بازی در

ورزشگاه تختي بندرعباس با قصاوت داوران بالل ريسی،
فرزاد شيرمردی  ،علی آسفده و محمدرضا وثوقی انجام
خواهد شدو ناظر داوری این دیدار محمود رئیسی است.
در دیگر بازی شهر بندرعباس دربی این شهرستان بین
تیمهای آلومينيوم کارگری و جبل بر شهرو با قضاوت
داوران عباس صادقی ،مهدی جلوداری  ،امين حسن زاده
و ابراهيم فيروزی در ورزشگاه آلومينيوم برگزار می شود .کار
نطارت داوران را عليرضا كناری بر عهده دارد.
اتحاد دژگان در ورزشگاه آزاری بندر خمیر میزبان تیم پارس
مهر خليج فارس است .داوران این بازی مسعود كشاورز،
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محمد مدنی ،محمد شريفيان و معين رحيمی هستند.
اسحاق بازيار هم ناظر داوری این دیدار می باشد.
سيبه كوخرد بستک در خانه از تیم اتحاد رودان پذیرایی
خواهد کرد .از سوی دپارتمان داوری كوروش شعبانی
 ،اصغر منصف ،فرزاد مرادی و عبدالعظيم نيک پی به
عنوان داور و محمد رسول مظفری به عنوان ناظر داور ان
انتخاب شده اند .در حساس ترین دیدار هفته هفدهم
تیم جنوب انرژیبرپارسيان در ورزشگاه خانگی خودش با
تیم صدرنشین جدول رده بندی دريانوردان بندرعباس
بازی می کند  .يونس محمودی ،عزيزا ...محمدی ،

عبدا ...رحمان شناس و ياسر شاهين داوران این مسابقه
هستند و عبدالمجيد معماری هم نظارت بر کار داوران را
برعهده دارد.
هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال استان هرمزگان
امروز پنج شنبه بیست ویکم و فردا جمعه بیست و دوم
دی ماه برگزار خواهد شد .در بازی های امروز پنج شنبه
ساعت  ۱۴تیم بیمارستان امام رضا (ع)میزبان آزادگان
رودان است .این بازی در سالن کارگران بندرعباس برگزار
خواهد شد و داوران مهدی حمزه پور  ،مهران هاشمیپور
،علی ا کبر سحرخیز و محمدرضا علی پور هستند .فواد
معمار بنایی ناظر داوری این دیدار می باشد .در دیگر
بازی امروز ساعت  ۱۸تیم سرخ آبی پوشان در سالن فجر
بندرعباس با مقاومت میناب بازی خواهد کرد .مهدی
حمزه پور  ،محسن احمدی  ،علی ا کبر سحرخیز  ،و
محمدرضا علی پور کار قصاوت این بازی را برعهده دارند
و حمید رضایی ناظر بر کار داوران خواهد بود .در تنها بازی
فردا جمعه تیم های بندری خویشاوند و نریمان به مصاف
هم خواهند رفت .این بازی ساعت  ۱۴در سالن کارگران با
قضاوت محسن احمدی  ،مجتبی خواب جاوید  ،علی ا کبر
سحرخیز و محمدرضا علی پور انجام می شود  .فواد معمار
به عنوان ناظر بر کار داوران نظارت خواهد کرد.
در این هفته تیم آرش جغین رودان استراحت دارد.
در پایان هفته چهارم لیگ برتر فوتسال تیم سرخ آبی
پوشان دوهزار با  10امتیاز صدرنشین است .نریمان
بندرعباس با  9امتیاز در مکان دوم قرار گرفته است.
خویشاوند بندرعباس با  6امتیاز عنوان سومی را یدک می
کشد .تیم بیمارستان امام رضا(ع) با  5امتیاز چهارم است.
جغین رودان با  ، 3مقاومت میناب با  1و آزادگان رودان
بدون امتیاز در مکان های پنجم تا هفتم ایستادهاند.
فصل جدید لیگ برتر فوتسال استان با حضور  ۷تیم به
صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

فوتبالیستهای رودانی در حسرت زمین چمن
گروه ورزشی :
نیمه کاره رها شدن عملیات اجرایی بهسازی تنها زمین
چمن طبیعی رودان به دغدغهای بزرگ برای اهالی ورزش این
شهرستان تبدیل شده و موجب شده است فوتبالیست های
یکی از قطب های فوتبال هرمزگان هم چنان در حسرت زمین
چمن مناسب و مطلوب باشند.

به گزارش ایرنا ،نوسازی زمین چمن مجموعه ورزشی شهید
چمران رودان که یکی از مطالبه های بزرگ مردم بویژه
ورزشکاران این شهرستان محسوب می شود ،پس از فراز و
نشیب های بسیار ،در دستور کار قرار گرفت و با تخصیص و
تامین اعتبار ،عملیات اجرایی این زمین چمن ،اردیبهشت
ماه سال جاری آغاز شد .در حالی که ورزشکاران رودانی برای
بهره برداری از این زمین چمن لحظه شماری می کردند،
عملیات اجرایی این طرح ورزشی در میانه راه متوقف شد
و این امر نارضایتی و انتقاد شدید ورزشکاران را به دنبال
داشته است.
عده ای از ورزشکاران رودانی افزودند :نوسازی زمین
چمن فوتبال مجموعه ورزشی شهید چمران رودان یکی
از اقدام های قابل تحسین مسئوالن و متولیان امر بود که
در اردیبهشت ماه  96آغاز شد ،اما بالتکلیفی و رها شدن
عملیات اجرایی نوسازی تنها زمین چمن طبیعی شهرستان
هم اینکبه دغدغه ای بزرگ برای ورزشکاران تبدیل شده
است.
این ورزشکاران بیان کردند :زمزمه هایی به گوش میرسد که
نبود اعتبار ،علت اصلی توقف و تعطیلی عملیات اجرایی این
طرح ورزشی است.آنان با بیان این که تخریب و نیمه کاره
رها کردن تنها زمین چمن طبیعی شهر رودان ،ورزشکاران
شهرستان را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است،
اظهار داشت :ا گر اعتبار اجرای این طرح تامین نشده بود
چرا متولیان امر اقدام به تخریب زمین مذکور کردند؟
فوتبالیست دیگری کمبود زمین و امکانات در رودان را از
موانع توسعه ورزش اعالم کرد و خواستار تامین و توسعه
امکانات و زیرساخت ها و برطرف کردن مشکالت فراروی
ورزش شهرستان شد.
امید رحیمی با تا کید بر تسریع در تکمیل طرح نوسازی زمین
چمن رودان ،خاطر نشان کرد :زمین چمنی که هر سال در
ایام مختلف ،مورد استفاده شمار زیادی از عالقمندان به
فوتبال قرار میگرفت ،هم ا کنون به یک محل بال استفاده و
خا کی تبدیل شده است .وی اظهار داشت :انتظار می رفت
این طرح که در راستای تحقق مطالبه های مردم اجرایی
شده ،براساس برنام ه زمان بندی به اتمام رسیده و مورد
بهره برداری قرار بگیرد.
شماری از فوتبالیست های رودانی با انتقاد از کم توجهی
مسئوالن نسبت به تکمیل و اتمام طرح نوسازی زمین
چمن ،خواستار تعیین تکلیف و تکمیل تنها زمین چمن
طبیعی رودان شدند .این ورزشکاران کمبود زمین چمن
طبیعی را یکی از بزرگترین مشکالت فراروی ورزش فوتبال در

رودان دانستند و بر ضرورت ایجاد یک زمین چمن جدید در
این شهرستان تا کید کردند.
رئیس هیات فوتبال رودان نیز با تایید خبر تعطیلی
عملیات اجرایی این طرح گفت :عملیات اجرایی زیرسازی
تنها زمین چمن طبیعی این شهر ،اوایل سال جاری آغاز
شد.امیر ارسالن عابدینی گفت :برغم وعده های متعدد
متولیان امر مبنی بر تامین اعتبار الزم جهت ادامه عملیات
اجرایی (مرحله کاشت چمن) ،این طرح ورزشی ،هم چنان
بالتکلیف است.
وی با بیان این که عملیات زیرسازی زمین ،انجام شده و
آماده چمن کاری است ،خاطر نشان کرد :مدیر کل ورزش
و جوانان هرمزگان آبان ماه سال جاری در بازدید از زمین
چمن مجموعه ورزشی شهید چمران رودان ،از تامین اعتبار
الزم جهت ادامه عملیات اجرایی این این طرح خبر داد.
عابدینی اظهار داشت :مدیر کل ورزش و جوانان در بازدید
از این طرح ورزشی ،زمان آغاز و انجام عملیات کاشت چمن
زمین مذکور را نیمه اول آبان  ،96اعالم کرد.
وی خاطر نشان کرد :با گذشت دو ماه از زمان و موعد مقرر،
زمین چمن مجموعه ورزشی شهید چمران رودان ،همچنان
بالتکلیف مانده و خبری از چمن کاری نیست .سرپرست

اداره ورزش و جوانان رودان نیز تاخیر در تخصیص اعتبار
الزم را علت تعطیلی عملیات اجرایی طرح نوسازی زمین
چمن مجموعه ورزشی شهید چمران این شهر عنوان کرد.
محمدحسن رافتی بهسازی و ساماندهی زمین چمن
طبیعی رودان را یکی از مطالبه های مهم و دیرینه ورزشکاران
این شهرستان برشمرد و افزود :با تالش ،همت و پیگیری
مسئوالن ،دو میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارهای استانی
سال  ،95جهت بهسازی زمین چمن رودان تخصیص یافت.
وی با بیان این که اعتبار اختصاص یافته جهت بهسازی بود
نه نوسازی زمین ،ادامه داد :پس از بررسی های کارشناسی
مشخص و اعالم شد که زمین مذکور ،قابل ترمیم و بهسازی
نیست و باید نوسازی شود.
رافتی با اشاره به اعتبار  2میلیارد ریالی تخصیص یافته جهت
اجرای عملیات بهسازی این طرح ،خاطر نشان کرد :اداره
ورزش و جوانان درصدد بود با تعامل و همکاری برخی از
نهادها و دستگاه های شهرستان که مجهز به ماشین آالت و
تجهیزات الزم هستند ،عملیات زیرسازی زمین را انجام دهد
و اعتبار مصوب و تخصیص یافته را صرف کاشت چمن کند،
اما عدم تعامل و همکاری این دستگاه ها مانع از تحقق این
امر شد.

وی ادامه داد :ا گر نهادها و دستگاه ها در راستای تحقق
این امر مهم با اداره ورزش و جوانان همراه شده بودند،
هم ا کنون این طرح به سرانجام رسیده و مورد استفاده و
بهره برداری قرار می گرفت .رافتی در ادامه با اشاره به این
که عملیات نوسازی زمین چمن فوتبال مجموعه ورزشی
شهید چمران رودان اعتبار سه میلیارد و  500میلیون ریالی
را می طلبید ،خاطر نشان کرد :با توجه به وضعیت زمین و
به منظور جلوگیری از برگشت اعتبار دو میلیارد ریالی مصوب
و تخصیص یافته ،با نظر و تصمیم متولیان امر ،عملیات
نوسازی زمین چمن رودان در دستور کار قرار گرفت و
عملیات زیرسازی آن ،اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد.
وی با بیان این که انجام عملیات زیرسازی این طرح دو
میلیارد ریال هزینه در برداشته است ،گفت :برای اجرا ،اتمام
و تکمیل این طرح در مجموع سه میلیارد و  500میلیون ریال
اعتبار الزم است که دو میلیارد ریال آن از محل اعتبارهای
استانی سال  ،95تخصیص یافت.
رافتی افزود :با توجه به اهمیت تکمیل و اتمام این طرح
ورزشی ،با تعامل ،همت و پیگیری های مدیر کل ورزش و
جوانان ،فرماندار رودان و نماینده مردم شرق هرمزگان در
مجلس شورای اسالمی ،یک میلیارد و  500میلیون ریال
اعتبار از محل اعتبارهای استانی سال  ،96جهت تکمیل و
اتمام زمین چمن رودان ،مصوب شد.
این مسئول تاخیر در تخصیص اعتبار الزم را به عنوان علت
وقفه و تعطیلی پنج ماهه طرح ورزشی مذکور عنوان کرد.
رافتی اظهار داشت :کاشت چمن زمین مذکور ،دی ماه
جاری آغاز شده و این طرح مهم ورزشی اردیبهشت ماه
 ،97مورد بهره برداری قرار می گیرد .سرپرست اداره ورزش
و جوانان رودان در ادامه خاطر نشان کرد :این اداره در صدد
احداث استادیوم  10هزار نفری در این شهرستان است و یک
قطعه زمین به مساحت  10هکتار برای ساخت این فضای
ورزشی تعیین و مشخص شده و اقدام های الزم جهت
وا گذاری زمین مذکور به اداره ورزش و جوانان رودان در حال
انجام است.
شهرستان رودان یکی از قطب های مهم ورزش جذاب،
مهیج و پرطرفدار فوتبال استان هرمزگان ،دارای دو زمین
چمن طبیعی و مصنوعی است ،زمین چمن طبیعی
مجموعه ورزشی شهید چمران رودان که اردیبهشت ماه
سال جاری جهت نوسازی ،تخریب شد و به علت تاخیر در
تخصیص اعتبار الزم ،در بالتکلیفی به سر می برد و زمین
چمن مصنوعی شهر بیکاه که هم ا کنون محل برگزاری رقابت
های لیگ های استانی و شهرستانی است.
وجود یک مدرسه فوتبال و قریب به یک هزار ورزشکار
سازمان یافته در این رشته جذاب و مهیج ورزشی ،گواه این
است که ورزشکاران منطقه عالوه بر داشتن استعدادهای
ناب ،برای بروز و شکوفایی استعدادهای خود نیازمند
توسعه امکانات و زیرساخت های الزم و توجه ویژه متولیان
امر هستند.

گــــــزارش خبــــری

دررقابت های هندبال پسران مقطع ابتدایی ناحیه یک

مدرسه پویا عنوان قهرمانی را از آن خود کرد
گروه ورزشی :

درجریان رقابت های هندبال پسران
مقطع ابتدایی آموزش وپرورش
ناحیه یک بندرعباس تیم دبستان
غیر دولتی پویا دربازی پایانی با
نتیجه  5بر  4از سد تیم نور مهر عبور
کرد و موفق شد عنوان قهرمانی این
دوره از رقابت ها را از آن خود کند .
دراین رقابت ها که با حضور  16تیم
به صورت دوره ای در مرحله نخست
ودر مرحله بعدی به صورت حذفی
برگزار شد تیم های پویا  ،نور مهر ،
پایا هور و پویا به مرحله نیمهنهایی را
یاقتند وسر انجام دوتیم پویا ونورمهر
باشکست حریفان خود راهی
بازی پایانی شدند  .دو تیم پایاهور
وشهید عمرانی بازی ردهبندی را
برگزار کردند و تیم پایاهور با پیروزی
 3بر صفر توانست مقام سوم این
مسابقات را کسب کند .
در دیدار پایانی که درحضور بهرامی
ریئس اداره آموزش وپرورش
ناحیه یک  ،رهنواز معاون پرورشی
ناحیه  ،کمالی کارشناس مسئول
تربیتبدنی ناحیه  ،آیین جمشید
ریئس هیات هندبال وجمعی از
پیشکسوتان وعالقمندان به ورزش
هندبال برگزار شددوتیم پویا ونورمهر
یک بازی دیدنی وپایاپای را به
نمایش گذاشتند .درنیمه نخست
تیم نور مهر  3بر  2پیش افتاد.
بردیا غالمی درتیم پویا که درنیمه
نخست برای تیمش دوگل زده بود،
با درخشش بی نظیر خود توانست
بازدن دوگل دیگر بازی را به تساوی کشاند .در وقت اضافه
بازهم بردیا غالمی بود که با فتح دروازه حریف عنوان
قهرمانی را برای تیمش رقم زد.
درمراسم پایانی مدال وحکم قهرمانی به تیم های برتر

اهداشد .
مسئول برگزاری این مسابقات بر عهده ا کبری بود قضاوت
این بازی ها را خجسته  ،ساالری  ،علیزاده و طبیب زاده
انجام دادند.

چالش استانداردهای حرفه ای

لیگ برتر فوتسال ایران  ۸تیمی میشود
گروه ورزشی :

یکی از مباحثی که در مدت اخیر در جلسات سازمان لیگ
مورد بحث قرار گرفته استانداردهای حرفه ای باشگاه های
فوتسال است که کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال آینده آن را
مال ک قرار داده و در بازدیدهای خود به آن تا کید خواهد کرد.

پس از فوتبال حاال این چالش برای فوتسالی ها هم
به وجود آمده و با توجه به وضعیت بغرنج چند تیم در
لیگبرتر بعید است حرفه ای سازی در فوتسال به این
زودی ها سر و شکل جدی به خود بگیرد .شاید به همین
خاطر باشد که مسئوالن سازمان لیگ حتی بحث کاهش
تعداد تیم ها را هم مطرح کرده اند و ا گر دیدید پس از
سال ها تعداد تیم های لیگ برتر کاهش پیدا کرد تعجب
نکنید.
کاظم سلیمانی درباره اینکه با توجه به بحث گرفتن پروانه
حرفهایگری باشگاههای فوتسال از فدراسیون فوتبال
این روزها مطرح است ،آیا تعداد تیمهای شرکتکننده

سال آینده همین  ۱۴تیم خواهد بود گفت  :طبق جلسهای
که با تاج رئیس فدراسیون فوتبال در اصفهان داشتیم این
موضوع بررسی شد و قرار است در جلسه هیأت رئیسه روز
چهارشنبه در رابطه با این موضوع بحث و بررسی شود.
ما در کل  ۸تیم در لیگ برتر داریم که شرایط حرفهای
شدن باشگاه را دارند و در جلسه روز چهارشنبه در
این رابطه بحث شود که آیا ما باید با  ۸تیم لیگ برتر را
شروع کنیم یا بیشتر به این دلیل که سایر تیمها شرایط
حرفهایگری شدن باشگاهی را ندارند فقط اسم باشگاه را
یدک می کشند .اما می توانند در لیگ برتر به عنوان یک
تیم شرکت کنند .امسال ما تجربه بسیار خوبی در رابطه
با باشگاههایی که فاقد امکانات ورزشی و یا از نظر مالی
مساعد نیستند به دست آوردیم و احتمال زیاد از سال
آینده تعداد تیمهای شرکتکننده در لیگ برتر از امسال
کمتر می شود شاید  ۱۰الی  ۱۲تیم باشد البته این موضوع
بعد از جلسه هیأت رئیسه مشخص میشود.

وحدت سیکویی قهرمان لیگ برتر فوتبال سیریک شد
گروه ورزشی :
سرپرست هیات فوتبال سیریک گفت :مسابقات فوتبال
لیگ برتر سیریک که چند ماه پیش در سیریک آغازشده بود
با قهرمانی تیم وحدت سیکویی به پایان رسید.

اسماعیل قورچیزاده اظهار کرد :در دیدار پایانی وحدت
سیکویی  ۴بر صفر تیم طوفان طاهرویی را از مقابل
برداشت وبرسکوی قهرمانی ایستاد.

وی افزود :در این مسابقات  ۶۴گل از خط دروازهها
گذشت و عبدالجلیل تنوتاس از وحدت سیکویی آقای گل
این مسابقات شد.قورچیزاده اضافه کرد :یونس طاهری
از وحدت سیکویی بهترین بازیکن و مصطفی حاجیزاده
از تیم طوفان طاهرویی مربی اخالق این مسابقات معرفی
شدند.سرپرست هیات فوتبال سیریک تصریح کرد :این
دوره از مسابقات با حضور هفت تیم برگزار شد.

نخستین رئیس هیات هندبال بستک معرفی شد
گروه ورزشی :
عارف انوری به عنوان اولین رئیس هیات هندبال شهرستان
بستک معرفی شد.

پس از رایزنی وپیگیرهای یوسف برلس رئیس اداره ورزش
وجوانان شهرستان بستک مبنی بر راهاندازی رشته
هندبال در شهرستان ،باالخره به پیشنهاد برلس ،عارف

انوری به سمت ریاست هندبال این شهرستان منصوب
و آغاز به کار کرد .هنوز حکم انوری از سوی ریاست هیات
هندبال استان صادر نشده است اما ایشان کارشان را
آغاز کردند.گفتنی است هم ا کنون از بانوان عالقمند برای
حضور در کالس هندبال از سوی خانم آمون مربی این
رشته ثبت نام به عمل می آید.

فوتبال پیشکسوتان

نمایندگان رودان یک برد و یک مساوی کسب کردند

گروه ورزشی :
در هفته ششم لیگ برتر فوتبال پیشکسوتان استان یک برد
و یک تساوی برا نمایندگان شهرستان رودان رقم خورد.

در هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال پیشکسوتان
استان تیم استقالل بیکاه به تساوی و تیم بخش مرکزی
رودان مقابل حریف خودش به پیروزی دست یافت.
تیم پیشکسوتان استقالل بیکاه در استادیوم شهداء
بیکاه میزبان پیشکسوتان قشم بود که این دیدار با نتیجه

تساوی یک بر یک به پایان رسید.تیم بخش مرکزی دیگر
نماینده شهرستان رودان در این رقابت ها در استادیوم
شهداء بیکاه مقابل ستاره درگهان قشم قرار گرفت که با
یک گل مهمان خود را با شکست بدرقه کرد.
درهفته هفتم لیگ برتر فوتبال پیشکسوتان استان امروز
پنجشنبه  ۲۱دی ماه تیم بخش مرکزی مهمان تیم
مهاجرین بندرعباس و روز جمعه  ۲۲دی ماه تیم استقالل
بیکاه مهمان تیم توانیر بندرعباس می باشند .

دوره آموزشی جستجو و نجات در کوهستان
گروه ورزشی :
محمد حسن رافتی سرپرست اداره ورزش و جوانان از برگزاری
دوره آموزشی جستجو و نجات در کوهستان در شهرستان
رودان خبر داد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان از برگزاری
کارگاه آموزشی جستجو و نجات در کوهستان در

شهرستان رودان در تاریخ های  ۲۶و  ۲۷دی ماه با حضور
مدرس فدراسیون کوهنوردی کشور سعید زندیان
خبر داد.
وی هدف از برگزاری این کالس گسترش کمی و کیفی،
ارتقای سطح آموزش و همچنین باال بردن سطح ایمنی
کوهنوردان شهرستان رودان بیان نمود.

