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کاراته جام شهید تختی نژاد

«فجر بندرلنگه» بر سکوی نخست ایستاد

گــــــزارش خبــــری

با حضور بانوان ساندا كار بندرعباسى

رقابتهاى ووشو جام رمضان برگزار شد

مسابقات جام رمضان در بخش
بانوان با حضور  ۹۲کاراته کا
در حالی در سالن رزمی فجر
بندرلنگه برگزارشد
که با تشیع پیکر پاک دومین شهید
مدافع حرم از استان هرمزگان مصادف
شد و تصمیم بر این شد که
این دوره از مسابقات
یادواره شهید مدافع
حرم «خلیل تختی نژاد »
برگزار شود.

گروه ورزشی :

رقابت هاى ووشو بانوان تحت عنوان جام رمضان با
حضور  30ساندا كار بندرعباسى در خانه ووشو برگزار شد.
رقابت هاى ووشو بانوان تحت عنوان جام رمضان با حضور
 30ساندا كار بندرعباسى برگزار شد.
اين رقابت ها در دو رده سنى نونهاالن و نوجوانان به
مناسبت جام رمضان و يادواره شهيد مدافع حرم خليل
تختى نژاد در سالن اختصاصى خانه ووشو بندرعباس
برگزار شد و نفرات برتر به شرح ذيل معرفى شدند.

در وزن  -٢٢كيلوگرم نونهاالن غزل رحيمى مقام اول
،ياسمن ديوجان مقام دوم ومبينا زارعى مقام سوم
 ،در وزن  -٢٧كيلوگرم نونهاالن تينا على نسب مقام اول
،آتنا آروانى مقام دوم ،در وزن  -30كيلوگرم نونهاالن
الهه ناصربازيارى مقام اول  ،رمينا مولوى فر مقام دوم
 ،در وزن  -42كيلوگرم نوجوانان آرواره زيبا مقام اول
،هنگامه امامداديان مقام دوم ،ياسمن حسين طالئى مقام
سوم ودر وزن  -48كيلوگرم نوجوانان فاطمه زارعى مقام اول
و آرياناز قربانى مقام دوم را به دست آوردند.

رئیس هیات انجمن های ورزشی استان اعالم کرد:

هرمزگان میزبان مسابقات قهرمان کشوری
ورزشهای هوایی و آبی
گروه ورزشی :

گروه ورزشی //محمود رییسی

یازدهمین دوره مسابقات کاراته جام رمضان یادواره
شهید خلیل تختی نژاد برگزارشد.
مهدی صابری رئیس هیات کاراته شهرستان بندرلنگه از
برگزاری یازدهمین دوره مسابقات کاراته جام رمضان طبق
روال سال های گذشته در ماه مبارک رمضان خبر داد.
وی تصریح کرد :مسابقات جام رمضان در بخش بانوان با
حضور  ۹۲کاراته کا در حالی در سالن رزمی فجر بندرلنگه
برگزارشد که با تشیع پیکر پا ک دومین شهید مدافع حرم از
استان هرمزگان مصادف شد و تصمیم بر این شد که این
دوره از مسابقات یادواره شهید مدافع حرم خلیل تختی نژاد
برگزار شود.
صابری افزود شهدای مدافع حرم با جان فشانی خود
آسایش و آرامش را برای کشورمان به ارمغان می آورند و
ورزشکاران می بایست یاد و راه این دلیرمردان ایران زمین را
سرلوحه کار خود قرار دهند.
مهدی صابری درخصوص نتایج این مسابقات افزود پنج
تیم از شهرهای بندرلنگه ،بندرکنگ و بندرچارک در این
مسابقات شرکت کردند و در مجموع تیمی،تیم فجر ب با
کسب  ۱۱مدال طال بر سکوی نخست ایستاد .
تیم مروارید کنگ با  ۶طال دوم  ،تیم فجر الف با  ۵طال سوم

و تیم بسیج با  ۴طال عنوان چهارم و بندر چارک با  ۱نقره مقام
پنجم این مسابقات را کسب نمود.
گفتنی است قضاوت این دوره از مسابقات را لیال
حیدری،فریده مضیئی،مهرنوش کریمی زاده،هدی
رضوانی،سمیه زار ع،بیتا نامجو،زهرا نیکوکار،فاطمه شعبانی
،مینا مالنسب،فاطمه تکمار برعهده داشتند.
نتایج مسابقات :
کیهون:
محدثه مظفریان اول  ،سلیمه خا کپور دوم
کاتا رنگی:
گروه الف -۱:ایلناز مفیدی راد -۲الینا ساجدی-۳
فاطمه زهرا خانه زر
گروه ب -۱ :نگار رنجبری-۲فاطمه دهقانی-۳اسرا
مهجور باشی
گروه پ -۱:تابان مبارک پور-۲نیایش ابراهیم
مظفری-۳طوبی گلبت
گروه ت -۱ :ستاره سالمی-۲پریا راعی-۳فرنوش
طاهرپور
گروه ج-۱:فاطمه نظرپور-۲مهنا گودرزی-۳معصومه
کوچک زاده
گروه د-۱:زهرا پورمیردادی-۲زهرا اسماعیلی-۳شیفته

حدادی
گروه ه-۱:هلیا زارعی-۲کژال مقیمی-۳پریا ملوئی زاده
و ستایش پور ذا کری
گروه و  -۱:سوسن دهقانی -۲الهام رحیمی  -۳پروانه
پور شنبه
رده قهوه ای مشکی:
گروه الف -۱:فاطمه شهابی-۲فاطمه پهلوزاده-۳
نرگس ساالری
گروه ب -۱:ریحانه کهنوی-۲ستایش ربیعی-۳راحیل
یوسفی نیک
گروه پ -۱:اسما سرگپ-۲دینا ساجدی-۳کوثر گلبت
گروه ت-۱:اسرا حسین پور-۲نرگس سلیمانی-۳ستاره
احمدی برنطین و فاطمه حالفی
گروه ث-۱:فاطمه زهرا کهن-۲مهال پیروی-۳ستایش
علیزاده
گروه ج -۱:مارال مقیمی-۲ساناز مفیدی راد-۳دریا
راعی و مبینا پیروی
گروه د-۱:کوثر اسکندری-۲محدثه ناصری-۳شادی
شکفته
کومیته:
نونهاالن رنگی:

وزن  -۲۰کیلوگرم -۱ :منا عباس نژاد-۲الینا ساجدی-۳
ایلناز مفیدی راد و اسرا مهجور باشی
وزن  -۲۵کیلوگرم-۱:پریا ملویی زاده-۲ستایش
پورذا کری-۳فرنوش طاهرپور و ستاره سالمی
وزن -۲۸کیلوگرم-۱:ستایش کوچک زاده-۲فاطمه
نظرپور-۳معصومه کوچک زاده و مهنا گودرزی
نونهاالن قهوه ای مشکی:
وزن  -۲۸کیلوگرم -۱:فاطمه زهرا کهن-۲ریحانه
کهنوی-۳راحیل یوسفی نیک و ستایش علیزاده
وزن -۳۰کیلوگرم  -۱:دینا ساجدی-۲کوثر گلبت-۳
فاطمه پهلوزاده و اسما سرگپ
وزن  -۳۵کیلوگرم-۱:ستاره احمدی برنطین-۲مرضیه
براهویی-۳کژال مقیمی و شیفته حدادی
وزن  -۳۸کیلوگرم  -۱:فاطمه سادات اسدی -۲نرگس
ساالری-۳ستایش ربیعی و فاطمه شهابی
وزن  -۴۰کیلوگرم -۱:اسرا حسین پور-۲فاطمه
حالفی-۳مبینا پیروی
وزن  -۴۵کیلوگرم -۱:مارال مقیمی-۲آمنه امیری-۳
یلدا حسین پور و ساناز مفیدی راد
بزرگساالن  +۵۰کیلوگرم-۱:کوثر اسکندری-۲محدثه
ناصری-۳سوسن دهقانی و شادی شکفته

باید مسوولیت های بیشتری در فدراسیون داشته باشیم
گروه ورزشی :

شهرام ساالری از با سابقهدارترین شطرنجبازان استان
هرمزگان است که سالها سابقه قهرمانی استان و حضور
در لیگ شطرنج برتر کشور را در کارنامه دارد.
وی در حال حاضر سمت دبیر هیات شطرنج استان هرمزگان
را برعهده دارد اولین داور بینالمللی شطرنج استان هرمزگان
نیز می باشد.
این داور بینالمللی که به عنوان داور ممتاز در کشور شناخته
شده است برای قضاوت یکی از جدولهای مسابقات
ردههای سنی آسیا دعوت شده است.
ساالری در پاسخ به این سوال که در حال حاضر باالترین
درجه داوری شطرنج در استان را دارید لطفا در این مورد
توضیح دهید گفت  :با توجه به نیاز استان و عالقهای که به
کارهای اجرائی داشتم داوری را ادامه دادم و موفق شدم در

تعداد داور فعال نسبت به فعالیتهای برگزاری مسابقاتی که
داریم خصوصا در شهرستانها کم است وباید کالس های
آموزشی بیشتری گذاشته شود.
ساالری بهترین راهکار را برای پیشرفت شطرنج استان
ی داند زیرا
تاسیس مدارس و باشگاههای تخصصی شطرنج م 
با این کار رقابت ایجاد می شود و همچنین کیفیت آموزش
هم باال می رود.
دبیر هیات درباره جایگاه اش در فدراسیون شطرنج هم گفت:
بنا به پیشنهاد رئیس کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون
اینجانب با حکم رئیس فدراسیون شطرنج به عضویت رئیس
کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون در آمدم ولی بازهم این
موضوع کم است وبرای این که جایگاه شطرنج هرمزگان بیشتر
ارتقا پیدا کند باید مسوولیت های بیشتری در فدراسیون
داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتسال آذرخش بندرعباس:

امیدوارم بهترین عملکرد آذرخش را در فصل جدید رقم بزنیم
گروه ورزشی :

«عباس روزپیکر» به مدت یکفصل دیگر هدایت تیم
فوتسال آذرخش بندرعباس را پذیرفت.
روزپیکر که در سه فصل گذشته نیز بر نیمکت این تیم در
لیگ برتر تکیه زده و توانسته بود باوجود شرایط سخت مالی،
نماینده هرمزگان را در لیگ برتر نگه دارد ،بار دیگر بر صندلی
داغ سرمربیگری آذرخش نشست.
وی با بیان این که پس از صحبت با مالک باشگاه آذرخش
و رفع برخی موضوعات ،قرارداد خود را تمدید کردم ،تصریح
کرد :تا  31خرداد فرصت نقل و انتقاالت باقی است و فرصت
اندکی مانده و باید هرچه زودتر کار خود را شروع میکردیم و به
همین واسطه در جلسهای با مالک باشگاه تمامی خواستهها
را مطرح و پس از پذیرفتن آنها ،قراردادم را تمدید کردم.
روزپیکر با اشاره به این که از شواهد و سخنان مالک باشگاه
امیدوارم در فصل جاری روزهای بهتری نسبت به فصول
گذشته شاهد باشیم ،اضافه کرد :خوشبختانه با حمایت
مسئوالن امیدوارم شرایط مالی بهتری داشته و بتوانیم با

تمرکز بیشتر نتایج مناسبتری کسب کنیم.
سرمربی تیم فوتسال آذرخش بندرعباس با بیان این که
چهار بازیکن کلیدی فصل قبل خود را از دست دادیم ،عنوان
کرد :میثم برمشوری ،مسعود محمدی و میالد چراغی راهی
تیمهای دیگر شده و میثم خیام به خدمت سربازی رفت.
وی با اشاره به این که فرصت کمی تا آغاز مسابقات لیگ برتر
باقیمانده و زمان زیادی را از دست دادیم ،اضافه کرد :در
حال حاضر مرتضی فراهانی و مصطفی طیبی حضورشان در
جمع بازیکنان آذرخش بندرعباس قطعی شده و دو بازیکن
دیگر ظرف روزهای آینده جذب خواهیم کرد.
روزپیکر ادامه داد :امین نصرا ...زاده و میالد قنبرزاده دو
بازیکن فصل قبل نیز قراردادشان را تمدید خواهند کرد و
محمدرضا دهقانی و عارف شبانه گرد نیز در نیمفصل پس
از پایان دوران خدمت به جمع بازیکنان آذرخش خواهند
پیوست.
سرمربی تیم فوتسال آذرخش بندرعباس با بیان این که
وضعیت بهزاد میری زاده که در فصل قبل با مصدومیت

جاسک مرکز آموزش موج سواری کشور میشود
گروه ورزشی :

رئیس انجمن موج سواری ایران ابراز امیدواری کرد که
شهرستان جاسک با توجه به پتانسیل های موجودش
به عنوان مرکز آموزش موج سواری کشور تبدیل
شود.
علیرضا رستمی عزت با اعالم این خبر افزود :براساس
بررسیها از توسعه ورزش در سواحل مکران ظرفیت موج
سواری از شهرستان جاسک تا مرزپا کستان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد :دو سال است که انجمن موج سواری

مواجه شد را مناسب ارزیابی کرد و افزود :این بازیکن در حال
حاضر تمریناتش را آغاز و در حال گذران فیزیوتراپی است و
از هفته چهارم به بعد میتواند به ترکیب تیم آذرخش اضافه
شود.
روزپیکر در پایان با بیان اینکه ا گر حمایت مسئولین در فصل
قبل نبود بهواقع نمیتوانستیم سهمیه آذرخش را در لیگ
برتر حفظ کنیم ،اظهار کرد :بازیکنان و کادر فنی بومی تیم
آذرخش تنها  15درصد از مطالباتشان را دریافت کردند اما با
این شرایط امیدوارم در فصل جاری بهترین نتیجه چهارفصل
اخیرمان را در لیگ برتر بگیریم.
فراهانی دروازه بان جدید آذرخش
مرتضی فراهانی دروازبان سال گذشته تیم مقاومت البرز
با قراردادی یکساله به تیم آذرخش بندرعباس پیوست.
تمریناتتیمفوتسالآذرخشبندرعباسبرایفصلجدیدلیگ
برتر کشور از هفته آینده در سالن فجر بندرعباس آغاز می شود.
مسابقات لیگ برتر فوتسال از  ۱۵تیرماه شروع می شود که
تیم آذرخش در نخستین دیدار خود میزبان ارژن شیراز است.

تشکیل شده و با چند مدرس خارجی این ورزش به
ورزشکاران و عالقمندان آموزش داده شده است.
رستمی عزت اضافه کرد :باتوجه به این ظرفیت مسابقات
و اردوهای کشوری و بین المللی در این شهرستان
برگزار میشود.رئیس انجمن موج سواری ایران در پایان
خاطرنشان کرد :در این رابطه با استاندار هرمزگان و فرماندار
شهرستان جاسک هماهنگی انجام شده است که نتیجه آن
فراهم کردن مقدمات برگزاری و آموزشهای این ورزش آبی
است.

در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان مطرح شد:

برنامههای اوقات فراغت به خوبی برگزار شد
گروه ورزشی :

دبیر هیات شطرنج هرمزگان

نهایت به داوری بینالمللی شطرنج که باالترین درجه داوری
است دست یابم.
وی بیان داشت  :برای دستیابی به درجه داوری بینالمللی
میبایست سلسله مراتب طی شود
و به ترتیب عالقمندان باید مدرک داوری درجه سه ،داوری
درجه دو و داوری درجه یک را بگیرند وبعد هم باید در سمینار
داوری فیده و کسب مدرک داوری فیده در جهت اخذ داوری
بینالمللی قضاوت در مسابقات رسمی بینالمللی و کسب
نورمهای مورد نیاز و تایید کمیته داوری فدراسیون جهانی
و تصویب در جلسه هیات رئیسه فیده که چنانچه شخص
فعال باشد حدودا ده سال طول میکشد .دبیر هیات شطرنج
استان اظهار داشت  :ا گر کسی می خواهدشطرنج را فرا گیرد
باید از سن چهار سالگی شروع کند  .وی در خصوص وضعیت
داوری شطرنج هم گفت :

رئیس هیات انجمن های ورزشی هرمزگان از میزبانی
مسابقات کشوری ورزش هایی هوایی در آذر ماه و
مسابقات جت اسکی در دی ماه سال جاری خبر داد.
بختیار صالحی رئیس هیات انجمن های ورزشی استان
هرمزگان اظهار داشت:ورزشکاران سازماندهی شده در
حال حاضر در  ۴۹۹رشته ورزشی در قالب  ۱۸کمیته یا
انجمن ،در استان هرمزگان فعالیت دارند.
وی با بیان این که در سال گذشته سیریک و بندرعباس
میزبان مسابقات کشوری جت اسکی( پیست و مسافت)
بانوان و آقایان بودند ،اضافه کرد:در بهمن ماه سال جاری
همچنین میزبان مسابقات قهرمان کشوری موج سواری
در شهرستان جاسک و در دی ماه سال جاری میزبان
مسابقات قهرمان کشوری دارت در بندرعباس خواهیم
بود.رئیس هیات انجمن های ورزشی هرمزگان توجه به

امور زیرساختی را از جمله برنامه های مهم این هیات در
سال جاری عنوان کرد و گفت:با توجه به وجود نعمت
دریا در هرمزگان باید توجه ویژه ای به ورزش های دریایی
شامل موج سواری ،اسکی روی آب و جت اسکی شود که
امیدواریم در سال جاری میزبانی مناسبی برای مسابقات
قهرمان کشوری جت اسکی داشته باشیم.صالحی سرکشی
به خانواده های ورزشکاران شهید را از دیگر برنامه های
هیات انجمن های ورزشی استان در سال جاری عنوان کرد
و افزود :هم ا کنون تعداد  ۵۸۰ورزشکار سازماندهی شده
در رشته های فوتبال روی میز  ،سپک تا کرا ،دارت  ،بیس
بال ،سافت بال ،جهت یابی  ،طناب کشی  ،را کبی  ،کریکت
 ،پارکور  ،اسپوکس  ،بازی ها و ورزش های الکترونیک ،
ساواته  ،فلور بال  ،کیک بوکسینگ (وا کو)  ،ورزش های
هوایی شامل پارا گالیدر  ،پارا موتور  ،چتر بازی  ،کایت ،
مدل  ،پاراسل و بانجی عضو هستند.

دومین جلسه ستاد
ساماندهی امور جوانان
استان باموضوع اوقات
فراغت به ریاست ا کرمی
معاون سیاسی،امنیتی
و اجتماعی استانداری
وباحضور دانشور مدیرکل
ورزش وجوانان وسایر
اعضاء جلسه در محل
استانداری هرمزگان برگزار گردید.
غالمعلی دانشور اظهارداشت :دومین جلسه ستاد
ساماندهی جوانان برای پرکردن اوقات فراغت جونان در
فصل تابستان می باشد .وی افزود :امیدواریم این جلسه
خروجی خوبی در غنی سازی اوقات فراغت جوانان استان
داشته باشد و روند رو به رشدی را در امسال در این حوزه
را شاهد باشیم.
علی خواجه فینی معاون فرهنگی وامور جوانان دستورکار
جلسه را به حاضرین ارائه نمود.در ادامه معاون سیاسی
امنیتی استاندار ضمن تشکر از مردم بندرعباس که در
مراسم تشییع پیکر شهیدخلیل تختی نژاد شرکت نموده
بودند اظهارداشت :امیدواریم بتوانیم راه این شهدا را به
خوبی و شایستگی ادامه دهیم و رهرو راه شهدا باشیم .
ا کرمی ادامه داد  :از اداره کل ورزش وجوانان که پیگیر
مسائل جوانان است تشکر می کنم و درخواست دارم تا
برنامه های اوقات فراغت جوانان به خوبی انجام شود و
از همکاری همه اعضا با دبیر خانه نیز تشکر می نمایم.
وی درادامه از همه دستگاه ها خواست که برنامه های
امسال اوقات فراغت بهتر ،خالقانه تر و پربار تر از سال های
قبل باشد و برنامه های سال 97با سال گذشته متفاوت
ترباشد.معاون سیاسی امنیتی استاندار بیان داشت:

در راستای هماهنگی و
برنامه ریزی برای جوانان
،با سردار ترابی فرماندهی
سپاه امام سجاد(ع)برای
تشکیل گروه های جهادی
جوانان هماهنگی شود و
گروه جهادی حتما تشکیل
شود.
ا کرمی بیان داشت :برای
موضوع گردشگری نیز در
استان (قم ،مشهد،جزایر استان و سایر استان ها)برنامه
ریزی شود و کتبا به سایر مدیران دستگاه های اجرایی
ابالغ کنید و برای مهارت ها حتما برنامه ریزی شود.
وی با بیان اینکه حوزه ورزش نیزباید فعال شودزیرا همه
جوانان در تابستان وقت آزاد بیشتری دارند و می توانند
برای ورزش وقت بگذارندخاطرنشان کرد:دانشگاه ها
باید برای اوقات فراغت دانشجویان فراخوان و ثبت نام
نمایندو هر دانشجویی در رشته تحصیلی خود به محیط
کار مرتبط با رشته اش برای یادگیری کار برود.
ا کرمی با اشاره به این که هیچ دستگاهی نباید کار موازی
انجام دهداظهارکرد:همه دستگاه های اجرایی استان
باید مستندسازی را انجام دهند از فعالیت های صورت
گرفته و گزارشی از برنامه های اوقات فراغت را مکتوب برای
دبیرخانه بفرستند و اداره کل نیز در طول تابستان بر روی
این برنامه ها کنترل و نظارت داشته باشد.
الزم به یادآوری است از دستگاه های برتر اوقات
فراغت 96نیز تجلیل و قدر دانی به عمل آمد.درادامه سایر
دستگاههای عضو ستاد گزارشی از برنامه هایی که برای
اوقات فراغت جوانان در نظر گرفته بودند را ارائه دادند
وآمادگی خود را برای هرجه بهتر برگزار نمودن کالس ها
وکارگاه های آموزشی برای جوانان اعالم کردند.

بانوی هرمزگانی مسافر هلند شد
گروه ورزشی :

فرزانه حیدری بانوی هرمزگانی به همراه تیم ملی
والیبال نشسته بانوان کشور در مسابقات جهانی
هلند شرکت می کند.
کادرفنی تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشور ترکیب
نهایی این تیم را برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان
اعالم کرد که بر این اساس نام فرزانه حیدری ملی پوش
هرمزگانی هم در ترکیب  ۱۲نفره این تیم دیده می شود.
این بازیکن مینابی طی سال های گذشته عضو ثابت

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران بوده و به همراه این
تیم افتخارات زیادی کسب کرده است.تیم ملی والیبال
نشسته بانوان کشورمان سال گذشته در مسابقات
قهرمانی آسیا به همراه فرزانه حیدری به مقام سوم دست
یافت.
تمرینات تیم ملی تا پیش از اعزام به مسابقات جهانی
زیر نظر فریبا سلیمانی سرمربی این تیم برگزار می شود.
مسابقات جهانی والیبال نشسته بانوان روزهای  ۲۴تا ۳۱
تیر در کشور هلند برگزار خواهد شد.

