رئیس  ۱۲ساله دوباره رئیس هیات هندبال شد
مجمع انتخاباتی هیات هندبال استان هرمزگان با حضور علیرضا پا کدل رئیس فدراسیون هندبال،
خادمی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع در سالن جلسات اداره
کل ورزش و جوانان استان برگزار شد .در این مجمع که حسن آیین جمشید و فرامرز عیانی هرمزی
کاندید ریاست هیات بودند عیانی در حین برگزاری مجمع از کاندیدی انصراف داد تا این مجمع
تنها یک کاندید داشته باشد .پس از برگزاری مجمع حسن آیین جمشید که  ۱۲سال سکان هدایت
هندبال استان را بر عهده دارد با ۱۲رای از  ۱۴رای ماخوذه برای یک دوره چهارساله دیگر به عنوان
رئیس هیات هندبال انتخاب شد.
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فرماندار پارسیان در حاشیه افتتاح
سه پروژه ورزشی در شهرستان با اشاره
به این که پارسیان در رشته های
مختلف ورزشی با توجه به پتانسیل
هایی که دارد می تواند یکی از
شهرستان های سرآمد کشور باشد

با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان:

سه پروژه ورزشی در شهرستان
پارسیان به بهره برداری رسید

صبح ساحل  //محمودرئیسی:
در آئینی با حضور فرامرزیان معاون توسعه
مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان
دو سالن ورزشی چند منظوره در روستای
بستانه و ستلو پارسیان با اعتبار  ۳۰میلیارد
ریال به بهره برداری رسید.
در آئینی با حضور خانم فرامرزیان معاون
توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و

جوانان ،ناجی معاونت سیاسی امنیتی
استانداری هرمزگان ،امیاری مدیرکل ورزش و
جوانان استان،فرماندار و جمعی از مسئولین
محلی دو سالن ورزشی چند منظوره روستای
بستانه و ستلو پارسیان با اعتبار  ۳۰میلیارد
ریال به بهره برداری رسید.
مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان ضمن
خیرمقدم به خانم فرامرزیان به جهت حضور

به مناسبت دهه فجر و یادواره شهید سلیمانی برگزار شد

مسابقات پتانک برای آقایان و بانوان

صبح ساحل  //محمودرئیسی
به مناسبت دهه مبارک فجر و یادواره شهید
سردار سپهبد قاسم سلیمانی یک دوره
مسابقات پتانک برگزار شد.
انجمن پتانک کارگری بندرعباس با همکاری

دانشگاه پیام نور واحد فین یک دوره مسابقه
پتانک به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی و
یادواره شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی
در دو بخش آقایان و بانوان و در ماده انفرادی
برگزار کرد.

در استان هرمزگان و شهرستان پارسیان و
افتتاح پروژه های عمرانی ورزشی به مناسبت
گرامیداشت دهه فجر اظهارداشت :اجرای
این پروژه ها از مطالبات اصلی ورزشکاران و
مردم منطقه بوده که تکمیل و به بهره برداری
رسیده است و در اختیار آن ها قرار گرفت.
فرماندار پارسیان هم گفت  :زمین چمن
مصنوعی روستایی فومستان با اعتباری بالغ

بر ۳میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال با مشارکت
دولت و دهیاری روستا به بهره برداری رسید.
رضاپور در ادامه با اشاره به افتتاح سالن
چند منظوره روستای ستلو گفت :سالن چند
منظوره روستای ستلو از توابع بخش کوشکنار
بااعتباری بالغ بر یک میلیاردو پانصد میلیون
تومان افتتاح و تقدیم به جوانان و ورزشکاران
شد.
رئیس شورای سیاستگذاری ورزش شهرستان
پارسیا ضمن قدردانی از مشارکت خیرین
نیکاندیش در عرصه ورزش ،بیان داشت
 :سالن روستای بستانو با اعتباری بالغ بر
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به بهره
برداری رسید.
مجتبی رضاپور در ادامه تصریح نمود :یکی از
عرصههای مهم اجتماعی که نقش مهمی در
سالمت و نشاط جامعه دارد ،ورزش است که
حضور و حمایت خیرین در آن بسیار ضروری
است .
فرماندار پارسیان در حاشیه افتتاح سه
پروژه ورزشی در شهرستان با اشاره به این
که پارسیان در رشته های مختلف ورزشی با
توجه به پتانسیل هایی که دارد می تواند یکی
از شهرستان های سرآمد کشور باشد ،اظهار
داشت :حضور بخش خصوصی و خیرین
در ورزش شهرستان می تواند نقش موثری
در ایجاد تحول در استان و ورزش پارسیان
داشته باشد .

این رقابت ها با استقبال خوب ورزشکاران و
در سطح بسیار باال انجام شد که در بخش
بانوان به ترتیب فاطمه حسین پور ،پری ناز
شادکام و الهه طاهری زاده و در بخش آقایان
محسن قانع ،محمد امین چشم براه و الیاس
ماجرایی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
کادر اجرایی مسابقات متشکل از عماد کریمی،
محمود طاهری زاده ،محمدرضا کارگر و فرزان
قارا گزلیان بود .
دو نفر از بانوان پتانک استان به نام های مریم

سیامک زاده و زهرا درویش نژاد در رقابت های
المپیاد ورزشی بانوان کارگر به میزبانی استان
تهران شرکت نموده و توانستند با همکاری
تیمی سایر رشته های اعزامی در جایگاه سوم
کشور قرار گیرند.
همچنین تیم پتانک کارگری آقایان و بانوان
استان هرمزگان نیز در حال آماده سازی برای
حضور در رقابت های پتانک قهرمانی کارگران
کشور از  ۶تا  ٩اسفند ماه به میزبانی استان
خراسان رضوی می باشد.

در محله ولیعصر جاسک برگزار شد

مسابقات دوومیدانی ،طناب کشی و دوچرخه سواری

صبح ساحل //محمودرئیسی
یکدوره مسابقات ورزشی به مناسبت دهه
مبارک فجر در محله ولیعصر جاسک برگزار
شد.

به مناسبت دهه مبارک فجر به همت
قرارگاه تحول فرهنگی شهید شمش الدینی
و همکاری اداره ورزش و جوانان ،ناحیه
مقاومت بسیج وآموزش وپرورش جاسک

یک دوره مسابقات ورزشی در رشته های
دوومیدانی ،طناب کشی و دوچرخه سواری در
محله ولیعصر جاسک برگزار شد و به نفرات برتر
جوایزی اهداء شد .در رشته دوومیدانی مقطع

متوسطه اول محمدمیرزایی ،اشکان برخانی و
علی نورالدینی اول تا سوم شدند .در مقطع
ابتدایی دور دوم ابوطالب نقیبی اول شد .
ابوالفضل بمپوری دوم و مهدی محمدی در
مکان سو م ایستاد .در مقطع ابتدایی دور اول
مرتضی بمپوری بر سکوی قهرمانی ایستاد.
کاظم مهدی دوم و محمد بارانی در مکان سوم
ایستاد .در رشته دوچرخه سواری احمدرضا
الپکی زود تر به خط پایان رسید .مهدی پادنی
دوم شد و رضوان گردان زاده درمکان سوم
ایستاد .در رشته طناب کشی که با شرکت ۸
تیم به صورت حذفی برگزار شد تیم متوسطه
غدیرمقام قهرمانی را کسب کرد.مراسم پایانی
این مسابقات با حضور عبدالمجید مرادی
رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک  ،کاملی
جانشین ناحیه مقاومت بسیج و فرمانده حوزه
شهری امام جعفر صادق(ع) برگزار شد و به
تیمها و نفرات برتر جوایزی اهدا شد.
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به مناسبت دهه فجر برگزار شد

مسابقات دارت ،تنیس روی میز و فوتبال دستی
صبح ساحل  //محمودرئیسی
از سوی شرکت مدیریت
تولید برق هرمزگان یکدوره
مسابقات دارات  ،تنیس
روی میز و فوتبال دستی
برگزار شد.
به همت کمیته ورزش و
امور بانوان و خانواده شرکت
مدیریت تولید برق هرمزگان
و به مناسبت دهه مبارک
فجر یک دوره مسابقه دارت
ویژه بانوان شاغل در نیروگاه
بندرعباس برگزار شد که
در پایان به ترتیب منصوره
مقیمی  ،زهره رضایی و
زهره جعفری مقام های
اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین یک دوره مسابقه
تنیس روی میز در شهرک مسکونی نیروگاه بندرعباس برگزار شد که در پایان علی خیرمند
اول شد ، .مهدی سهرابی دوم و محمد امین خدادادی عنوان سوم را کسب کرد.
یکدوره مسابقه فوتبال دستی هم بین جوانان شهرک مسکونی نیروگاه بندرعباس برگزار
شد که در پایان غالم خوشاب وکیوان سرتکی به مقام اول  ،اسماعیل تنی ومهرزاد راسته
مقام دوم وارسطو کمالی وامین رستمی به مقام سوم دست یافتند .

در پارسیان برگزار شد

مسابقات پاورلیفتینگ یادواره شهید سلیمانی

صبح ساحل  //محمودرئیسی
به مناسبت دهه مبارک فجر از سوی هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان
پارسیان یک دوره مسابقات پاورلیفتینگ یادواره شهید سردارحاج قاسم
سلیمانی
با حضور  ۸تیم و ۶۱ورزشکار برگزار شد.
در این مسابقات و در بخش بزرگساالن باشگاه پوریای ولی پارسیان اول شد .آتش
نشانی بیدخون در مکان دوم ایستاد و تیم قهرمانان بندرعباس سوم شد.
در رده سنی جوانان تیم دانشگاهیان بهده بر سکوی قهرمانی ایستاد .تیم سهمو دوم
و باشگاه اخند در مکان سوم ایستاد .در رده سنی نوجوانان مقام اول راباشگاه عالیش
فراشبند کسب کرد.
مقام دوم به باشگاه شهدای سهمو جنوبی رسید و مقام سوم از آن باشگاه پوریایولی
شد.

والیبال بخش مرکزی بندرعباس

«شهید دادور» بر سکوی قهرمانی ایستاد
صبح ساحل  //حسین نارنجی نسب
مسابقات واليبال بخش
مركزی بندرعباس یادواره
سردار سپهبد شهید
قاسم سلیمانی كه با
حضور  ۹تیم در دو گروه
در سالن ورزشي روستای
محمد شمسی آغاز شده
بود ،با قهرمانی تيم شهید
محمد دادور به پايان
رسيد.
در بازی پایانی که بين دو تيم شهید دادور و فتح درگیردرسالن دبستان شهید دادور
روستای محمد شمسی برگزار شد تيم شهید دادور با يک بازی ديدنی موفق شد درسه
ست پی درپی 25بر  25 ، 23بر  22و  25بر  22با نتيجه سه بر صفر حريف سختكوش خود
را شكست دهد و جام قهرمانی اين دوره را باالی سر برد.
تيم های فتح درگیر و چاهو به ترتيب دوم وسوم شدند .دراین دوره از رقابت ها تیم های
شهید محمد دادور  ،جوانان شهید دادور  ،شهدای کنارو  ،قالت باال  ،کانون والیبال
ایسین  ،چاهو  ،جوانان تازیان پایین  ،جمال احمد و فتح درگیر به رقابت پرداختند.
مراسم پايانی اين مسابقات با حضور فریدون الهامی ریئس هیات والیبال استان،جمشید
سلیمانی ریئس کمیته داوران والیبال استان  ،محمد مسلمی سرپرست اداره ورزش
وجوانان بخش مرکزی  ،دهيار روستای محمد شمسی و جمعی از اعضای شورای
روستای های منطقه وتماشا گران عالقمند به والیبال برگزار شد و به تیم های برتر مدال
وجام قهرمانی اهدا شد.

