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گردشگری ورزشی 
امــروزه يکــي از فرصــت هــاي گردشــگري، فرصــت ورزشــي اســت و نقشــي کــه ورزش 
در صنعــت و رونــق اقتصــادي شــهرها ايفــا مــي کنــد غيــر قابــل انــکار اســت. توريســم 
هماننــد ورزش در تعامــات و درک فرهنگــی بيــن جوامــع و ملل ســهم بســزايی داشــته 
و در صورتــی کــه بدرســتی مديريــت گــردد، موجــب حفــظ محيــط زيســت، فرهنگهــا، 
تندرســتی و ارتقــاء کيفــی زندگــی بازديدکننــدگان و ســاکنان جوامــع مقصــد خواهــد 

شــد زيــرا کــه محيــط، پايــه و اســاس گردشــگري اســت و توريســم، محيــط را متاثــر و شــکل مــي دهــد. 
براســاس ظرفيت هــای جغرافيايــی، ايــران در چهــار اقليــم معتــدل و مرطوب، گــرم و مرطوب، ســرد و کوهســتانی، 
ــت  ــر صنع ــی ب ــای جغرافياي ــم و ظرفيت ه ــوع اقلي ــه تن ــی ک ــدی شــده اســت.  از آنجاي ــرم و خشــک رتبه بن گ
گردشــگری ورزشــی تاثيرگــذار اســت، هــر کــدام از ايــن فرصت هــا در اقليــم چهارگانــه ايــران کاربــرد داشــته و 
برخــی از فرصت هــا در يــک اقليــم بــر فرصت هــای ديگــر ارجحيــت دارنــد. وجــود تنــوع در بازی هــای بومــی  و 
محلــی بــر اســاس اقليــم و جغرافيــا، شــرايط آب و هوايــی مناســب بــرای برگــزاری اردو هــا و مســابقات مختلــف 

از جملــه اســکی، قايقرانــی و. . . اســت.
ــی  ــد فرصت هاي ــده، نيازمن ــی محــرز و مغفول مان ــة قابليت ــه  مثاب ــران ب ــن همــه گردشــگری ورزشــی در اي ــا اي ب
اســت بــرای شــکوفا شــدن و بــه بالفعل درآمــدن، بــرای رشــد صنعــت گردشــگری ورزشــی در کشــورهای در حــال 
توســعه مثــل ايــران بايــد عوامــل زيــادی بــا همگرايــی بيشــتری در رشــد ايــن صنعــت دخيــل باشــند. از ايــن 
رو  راهکارهايــی پيشــنهاد مــی گــردد: 1- توســعه اســتراتژی برگــزاری رويدادهــای ورزشــی ملــی و بين المللــی 
در مناطــق دارای ظرفيــت گردشــگری ورزشــی تفريحــی 2-  ايجــاد ســايت های مخصــوص گردشــگری ورزشــی 
ــای  ــی جاذبه ه ــغ و بازارياب ــت تبلي ــی جه ــن ســايت های اينترنت ــف کشــور 3-  تدوي تفريحــی در مناطــق مختل
ورزشــی تفريــح4 -تدويــن نظامــی جهــت جــذب ســرمايه گذاری داخلــی و خارجــی در گردشــگری ورزشــی 5-  
تدويــن و اجــرای نظامــی جامــع جهــت آناليــز و ارزيابــی مــداوم فوايــد مختلــف گردشــگری ورزشــی تفريحــی 
ــا انجــام تبليغــات و بازاريابــی در  بــرای کشــور 6-  معرفــی صنعــت گردشــگری ورزشــی تفريحــی بــه جامعــه ب
ايــن زمينــه 7-  ايجــاد نظامــی جهــت معرفــی جاذبه هــای گردشــگری ورزشــی تفريحــی در حاشــيه رويدادهــای 
ورزشــی 8-  پــرورش نيروهــای متخصــص مديريتــی در بخش هــا، نهادهــا و ســازمان های مرتبــط بــا گردشــگری 

ــه سياســت های اصــل 44. ــا توجــه ب ورزشــی و تدويــن نظــام جامــع خصوصی ســازی گردشــگری ورزشــی ب
ــگری و ورزش  ــش گردش ــزان بخ ــران و برنامه ري ــی، مدي ــگری ورزش ــت گردش ــه اهمي ــه ب ــا توج ــت ب و در نهاي
کشــور بايــد اهتمــام الزم را در جهــت توســعه و بالندگــی ايــن صنعــت از خــود نشــان دهنــد کــه در ايــن ميــان 
نبايــد از تعامــل آگاهانــه و ســازنده  ميــان بخش هــا، نهادهــا و ســازمان های مختلــف مؤثــر و ذينفــع در توســعه 

گردشــگری ورزشــی غافــل مانــد.
فدراســيون ورزش کارگــری بــا ظرفيــت و تــوان بــاال در ســطح اســتان هــای کشــور، مــی توانــد در ايــن عرصــه 

نقــش موثــری را ايفــا نمايــد.
جواد رمضی                  

رئیس فدراسیون ورزش کارگری        

سرمقاله
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پرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  سر
منصوب شد

سخنگوی د ولت از انتصاب »محمدهادی زاهد ی وفا« به 
پرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر د اد. عنوان سر

ــاد ری  ــی به ــی، »عل ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــانی وزارت تع ــی و اطالع رس ــط عموم ــز رواب ــزارش مرک ــه گ ب
جهرمــی« بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: رئیس جمهــور بــا اســتعفای د کتــر عبد الملکــی موافقــت کــرد و د کتــر 
ــاه اجتماعــی منصــوب کــرد. وی تأکیــد کــرد:  ــه عنــوان سرپرســت وزارت  تعــاون، کار و رف »زاهد ی وفــا« را ب
ــت همــکاری خواهــد کــرد . ســوابق  ــا د ول ــه عنــوان مشــاور رئیس جمهــور ب »حجــت اهلل عبد الملکــی« نیــز ب
ــاله، د ارای  ــا« ۵۹ س ــاد ی زاهد ی وف ــی: »محمد ه ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــد وزارت  تع ــت جد ی کاری سرپرس
ــره شــرکت  ــادا اســت. وی د ر ســال های گذشــته عضــو هیــات مد ی ــاوا د ر کان د کتــرای اقتصــاد از د انشــگاه ات
ــن، رئیــس هیــات  ــع نوی ــره هلد ینــگ صنای ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا(، رئیــس هیــات مد ی
مد یــره رایتــل و عضــو شــورای عالــی الگــوی اســالمی ایرانــی پیشــرفت نیــز بــود ه اســت. د ر ســوابق مد یریتــی 
زاهد ی وفــا، معــاون امــور اقتصــاد ی وزارت امــور اقتصــاد ی و د ارایــی د ر د ولــت نهــم، نماینــد ه وزارت اقتصــاد 
ــیون  ــاد، کمیس ــورای اقتص ــن آوری، ش ــات و ف ــی تحقیق ــورای عال ــی ش ــیونهای تخصص ــوراها و کمیس د ر ش
ــن  ــا همچنی ــود. زاهد ی وف ــد ه می ش ــرژی د ی ــی ان ــورای عال ــار و  ش ــول و اعتب ــورای پ ــت، ش ــاد ی د ول اقتص
ــازار،  ســابقه عضویــت د ر کارگــروه ویــژه نفــت، شــورای عالــی توســعه صــاد رات غیــر نفتــی، ســتاد تنظیــم ب
ســتاد تدابیــر ویــژه اقتصــاد ی شــورای عالــی امنیــت ملــی، کارگــروه طــرح تحــول اقتصــاد ی، شــورای عالــی 
ــی  ــش ســرزمین، شــورای عال ــی، شــورای آمای ــن اجتماع ــاه و تامی ــی رف ــه پنجــم، شــورای عال ــن برنام تد وی
آمــار، کمیتــه ملــی اهــد اف توســعه هــزاره و کارگــروه تد ویــن ضوابــط حمایــت از صــاد رات غیــر نفتــی را د ر 
کارنامــه خــود د ارد. زاهد ی وفــا د ر د ولــت ســیزد هم معــاون اقتصــاد ی معاونــت اول ریاســت جمهــوری را بــر 

عهد ه د اشت.

با مسئولین
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پرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد زاهد ی وفا سر
رییس جمهور ضمن پذیرش استعفای د کتر 

حجت الله عبد الملکی، محمدهادی زاهد ی 
پرست وزارت تعاون، کار و رفاه  وفا را به سمت سر

اجتماعی منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،متن حکم رئیس جمهور بدین شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای د کتر محمدهادی زاهد ی وفا

ــه موجــب ایــن حکــم  ــی، ب ــه مراتــب شایســتگی و ســوابق اجرایــی جناب عال ــا توجــه ب ــون اساســی و ب براســاس اصــل )۱۳۵( قان
ــال و  ــد متع ــه خد اون ــکال ب ــا ات ــد اســت ب ــوید. امی ــی« منصــوب می ش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــوان »سرپرســت وزارت تع ــه عن ب
اهتمــام بــه »عدالت محــوری«، »روحیــه انقالبــی«، »مــرد م داری«، »پاکدســتی و فسادســتیزی«، »قانون مــداری«، »مفــاد عهدنامــه 
مد یــران د ولــت مرد مــی« و تعامــل بــا هیــأت محتــرم وزیــران د ر تحقــق اهــد اف د ولــت و حــل مشــکالت کشــور مجدانــه بکوشــید. 
توفیقــات روزافــزون آن جنــاب را د ر انجــام شایســته وظایــف محولــه، خدمت رســانی بــه مــرد م، تحقــق آرمان هــای نظــام اســالمی 

ــم. ــد متعــال مســألت می نمای ــژه بیانیــه گام د وم انقــالب اســالمی از د رگاه خد اون ــه وی و ب
                                                                                                                                       سید ابراهیم رئیسی

                                                                                                                              رئیس جمهوری اسالمی ایران
 زاهــد ی وفــا متولــد ســال ۱۳۴۲ و د ارای مــد رک د کتــرای اقتصــاد از د انشــگاه تورنتــو کانــادا اســت. معــاون امــور اقتصــاد ی وزارت 
امــور اقتصــاد ی ود ارایــی، عضــو هیئــت مد یــره شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا( و معــاون هماهنگــی و نظــارت 
اقتصــاد ی و زیربنایــی معــاون اول رییــس جمهــور از جملــه ســوابق مهــم وی بــود ه اســت. آیــت اهلل رئیســی همچنیــن د ر حکمــی 

د کتــر حجــت اهلل عبد الملکــی را بــه عنــوان مشــاور رئیــس جمهــور منصــوب کــرد.

پیام تبریک د کتر عبد الملکی د ر پی قهرمانی تیم فوتبال 
ساحلی فوالد هرمزگان د ر مسابقات کارگری جهان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی د ر پیامی قهرمانی تیم فوتبال 
ساحلی فوالد هرمزگان را د ر مسابقات کارگری جهان تبریک گفت

متــن پیــام بــه ایــن شــرح اســت: خبــر افتخارآفرینــی ورزشــکاران 
ــوالد  ــی تیــم فوتبــال ســاحلی کارگــران ف ــز جامعــه کارگــری؛ قهرمان عزی
ــا  ــت. ب ــحالی اس ــات و خوش ــه مباه ــی مای ــابقات جهان ــزگان د ر مس هرم
تبریــک ایــن موفقیــت، ســربلندی و ســالمتی همــه ورزشــکاران و مربیــان 
و ایــن تیــم را از خد اونــد منــان خواهانــم. بــه امیــد اعتــالی روزافــزون نشــاط 

سرزند گی د ر جامعه کار و تولید کشور
                                                         حجت اهلل عبد الملکی

                                                   وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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با حضور د ر محل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د کتر عبد الملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 

اعضای تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان تقد یر نمود

بــه گــزارش روابــط عمومــی فد راســیون ورزش هــای کارگــری، 
وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی د ر جمــع اعضــای تیــم 
فوتبــال ســاحلی فــوالد هرمــزگان بــا تبریــک قهرمانــی ایــن تیــم 
د ر مســابقات ســاحلی کارگــران د ر ایتالیــا گفــت: موفقیــت شــما 
ــاط  ــور و نش ــات ش ــران موجب ــای کارگ ــت ه ــه موفقی د ر اد ام
اجتماعــی را فراهــم مــی کنــد و ایــن یــک دســتاورد مهــم بــرای 

ورزش کارگری است .
ــوالد  ــم ف ــس از ورود تی ــه پ ــی بالفاصل ــه عبد الملک ــت ال حج
ــا از اعضــای  ــران د ر ایتالی ــزگان از مســابقات ســاحلی کارگ هرم
ایــن تیــم د ر دفتــر خــود اســتقبال کــرد و د ر جمــع قهرمانــان 
افــزود: خــد ا قــوت و تبریــک بــه شــما ورزشــکاران که بــا موفقیت 
ــاد  ــاوری و اعتم ــه خود ب ــتکار روحی ــالش و پش ــود و ت ــای خ ه
ــد.  ــی د اری ــی م ــری ارزان ــزرگ کارگ ــه ب ــه جامع ــس را ب ــه نف ب
ــیون ورزش  ــس فد راس ــی رئی ــر رمض ــم د کت ــد ای مراس د ر ابت
ــی و  ــه مســابقات بیــن الملل کارگــری گزارشــی از اعــزام تیــم ب
ثمــرات حضــور پرقــد رت کاروان هــای ورزشــی د ر رقابــت هــای 
جهانــی را بــه ســمع و نظــر حاضریــن رســانید. د ر انتهای مراســم 
ــئولین  ــان و مس ــی، بازیکن ــر از کاد ر فن ــا تقد ی ــان ب ــز همزم نی
تیــم  فــوالد هرمــزگان، یکــی از ورزشــکاران مــد ال خــود را بــه 
ــرد.  ــد اء ک ــی اه ــر عبد الملک ــه د کت ــا ب ــایر اعض ــی از س نمایند گ
ــاحلی  ــابقات س ــزگان د ر مس ــوالد هرم ــاحلی ف ــال س ــم فوتب تی
کارگــران جهــان کــه بــا حضــور ۶ تیــم از ۴ کشــور د ر چرویــای 
ــرد  ــوان نخســت را کســب ک ــد ار عن ــا اقت ــزار شــد ب ــا برگ ایتالی

ــی وزارت  ــور ورزش ــرکل ام ــتقبال مد ی ــا اس ــروز ب ــد اد ام و بام
و مســئولین فد راســیون ورزش کارگــری وارد فــرودگاه امــام 

ــد ند. ــی)ره( ش خمین

تمرین نهایی تیم فوتبال ساحلی کارگران برای مسابقات ایتالیا
آخرین تمرین تیم اعزامی فوتبال ساحلی کارگران به 

مسابقات ایتالیا
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فد راســیون ورزش کارگــری، عصــر 
روز ســه شــنبه  ۱7 خــرد اد مــاه آخریــن تمریــن تیــم فوتبــال 
ــا حضــور جــواد رمضــی،  ــزگان ب ــوالد هرم ــران ف ســاحلی کارگ
ریاســت فد راســیون ورزش کارگــری برگــزار شــد.  گفتنــی 
ــه  ــزگان ب ــوالد هرم ــران ف ــاحلی کارگ ــال س ــم فوتب ــت تی اس
ــی  ــابقات قهرمان ــور د ر مس ــران کش ــی از ورزش کارگ نمایندگ
ــی ۲۲  ــخ ۱8 ال ــه از تاری ــان ک ــران جه ــاحلی کارگ ــال س فوتب
خــرد اد مــاه جــاری بــه میزبانــی شــهر چرویــا د ر کشــور ایتالیــا 

برگزار می گردد به رقابت خواهد پرد اخت.

ورود تیم فوتبال ساحلی کارگران استان 
ویا ایتالیا هرمزگان به شهر چر

ــم  ــری، تی ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد ه  ــوان نماین ــه عن ــزگان ب ــران اســتان هرم ــال ســاحلی کارگ فوتب
ــی  ــای قهرمان ــت ه ــور د ر رقاب ــرای حض ــور، ب ــری کش ورزش کارگ
فوتبــال ســاحلی کارگــران جهــان بــه شــهر چرویــا ایتالیــا اعــزام 

شد. 

اخبار ورزش کارگری/ فد راسیون ورزش کارگری

ویژه
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برتری تیم فوتبال ساحلی کارگران ایران د ر اولین د ید ار
تیم فوتبال ساحلی هرمزگان با برتری 12 بر 2 از سد 

تیم مکزیک گذشت

ــم  ــری، تی ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه نمایندگــی از ورزش  ــزگان کــه ب ــال ســاحلی کارگــران هرم فوتب
کارگــری کشــورمان د ر مســابقات قهرمانــی کارگــران جهــان حضــور 
د ارد، د ر اولیــن د یــد ار خــود توانســت بــا برتــری ۱۲ بــر ۲ از ســد تیم 

مکزیــک عبــور کنــد. 

برتری تیم فوتبال ساحلی کارگران ایران د ر برابر تیم میزبان
تیم فوتبال ساحلی هرمزگان با برتری 12 بر 11 از سد 

تیم ایتالیا گذشت

ــم  ــری، تی ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فوتبال ســاحلی کارگــران هرمزگان، نمایند ه کشــورمان د ر مســابقات 
قهرمانــی کارگــران جهــان، د ر د یــد اری ســخت، فشــرده و فنــی د ر 
پایــان وقــت هــای قانونــی بــا نتیجــه ۵ بــر ۵ مســاوی بــه کار خــود 
پایــان د اد تــا رقابــت بــه ضربــات پنالتــی بکشــد.  د ر ایــن د یــد ار کــه 
د اوری بســیار علمکــرد ضعیفــی د اشــت و کامــال یکطرفــه قضاوتهــا 
صــورت گرفــت، نهایتــاً تیــم کارگــران کشــورمان موفــق شــد 7 بــر ۶ 
) د ر مجمــوع ۱۲ بــر ۱۱ ( بــه پیــروزی برســد. مســابقات قهرمانــی 
فوتبــال ســاحلی کارگــران جهــان بــه میزبانی شــهر چرویا د ر کشــور 

ایتالیا برگزار شد.

راهیابی تیم فوتبال ساحلی هرمزگان به فینال
تیم فوتبال ساحلی هرمزگان با برتری 12 بر 1 مقابل 

نمایند ه آفریقا، راهی مسابقه فینال شد

ــم  ــری، تی ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــی ب ــه نهای ــد ار نیم ــزگان، د ر د ی ــران هرم ــاحلی کارگ ــال س فوتب
نتیجــه ۱۲ بــر یــک از ســد تیــم آفریقــا گذشــت و بــه د یــد ار نهایــی 

ــت هــا راه یافــت. ایــن رقاب

با برتری مقتد رانه ٦ بر صفر د ر بازی فینال
تیم فوتبال ساحلی کارگران فوالد هرمزگان قهرمان 

مسابقات کارگری جهان شد

ــم  ــری، تی ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــا نتیج ــت ب ــزگان توانس ــوالد هرم ــران ف ــاحلی کارگ ــال س فوتب
ــا اقتــدار بــر تیــم ایتالیــا فائــق آمــد ه و قهرمــان  شــش بــر صفــر ب
ایــن د وره از رقابــت هــای قهرمانــی فوتبــال ســاحلی کارگــران جهان 
شــود. گفتنــی اســت اعضــای تیــم فوتبــال ســاحلی کارگــران فــوالد 
ــرودگاه امــام  هرمــزگان بامــد اد د وشــنبه ۲۳ خرد اد مــاه از طریــق ف

خمینــی)ره( وارد میهــن عزیزمــان خواهنــد شــد
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با استقبال مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و فد راسیون ورزش کارگری

قهرمانان مسابقات فوتبال ساحلی کارگران جهان 
وارد کشور شد ند

بــه گــزارش روابــط عمومــی فد راســیون ورزش کارگــری، بــا حضــور 
جنــاب آقــای تنهــا، مد یــرکل امــور ورزشــی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، اســناوندی، معــاون مد یــرکل امــور ورزشــی وزارت، مهد ی 
ــمعیلی  ــر اس ــی وزارت،  د کت ــور ورزش ــرکل ام ــاور مد ی ــژاد مش ن
د بیــرکل فد راســیون، احتشــام زاد ه  معــاون فنــی و ورزشــی 
فد راســیون، بزرگیــان مســئول دفتــر ریاســت فد راســیون و کاظمــی 
مســئول کمیتــه امــور اســتانهای فد راســیون ورزش کارگــری، اعضای 
تیــم فوتبــال ســاحلی فــوالد هرمــزگان وارد کشــور شــد ند.  گفتنــی 
ــا اقتــدار  اســت تیــم فوتبــال ســاحلی فــوالد هرمــزگان توانســت ب
عنــوان نخســت مســابقات قهرمانــی فوتبال ســاحلی کارگــران جهان 

که د ر شهر چرویا ایتالیا برگزار شد را از آِن خود کند.

همزمان با ورود قهرمانان تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان
وه فوالد مبارکه با ارسال پیامی  مد یرعامل گر

قهرمانی تیم فوتبال ساحلی فوالد مبارکه هرمزگان 
را تبریک گفت

ــر  ــری، د کت ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمد یاســر طیــب نیــا مد یرعامــل محتــرم گــروه فــوالد مبارکــه بــا 
ــه  ــوالد مبارک ــاحلی ف ــال س ــم فوتب ــی تی ــی قهرمان ــال پیام ارس
ــک  ــان تبری ــران جه ــی کارگ ــای قهرمان ــت ه ــزگان را د ر رقاب هرم

گفت. د ر این پیام آمد ه است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

قهرمانــی تیــم فوتبــال ســاحلی کارگــران فــوالد هرمــزگان د ر رقابت 
ــه ورزشــکاران، کاد ر  ــا را ب ــی کشــور ایتالی ــه میزبان ــی ب هــای جهان
فنــی، خانــواد ه هــای محترمشــان و جامعــه کارگــری کشــور تبریــک 
مــی گویــم. باعــث خشــنودی جامعــه ورزش کارگــر ی اســت کــه 
تیــم کارگــری فوتبــال ســاحلی فــوالد هرمــزگان د ر عرصــه جهانــی 
از پتانســیل خــوب و قــوی برخــوردار اســت و ورزشــکاران عزیزمــان 
بــا نمایــش زیبــای خــود و کســب نتایــج خــوب ایــن اقتــدار را منصه 
ــم  ــز، تی ــت آمی ــد موفقی ــه رون ــم د ر اد ام ــور رســاندند. امید واری ظه
کارگــری فوتبــال ســاحلی فــوالد هرمــزگان همــواره د ر همــه عرصــه 
هــا بد رخشــد و موجبــات امیــد و نشــاط د ر مجموعــه فــوالد مبارکــه 

و جامعــه را فراهــم کنــد.
د کتر محمد ياسر طيب نيا

مد يرعامل گروه فوالد مبارکه
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وسای فد راسیون های  د ر د ید ار ر
ورزش کارگری و بسکتبال صورت گرفت:

تاکیــد بــر توســعه تعامــالت بیــن فد راســیونی بــا رویکــرد 
اســتعد ادیابی و مهــارت آموزشــی خانــواد ه بــزرگ کار و تــالش

ــر  ــری، ظه ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــور د کت ــا حض ــتی ب ــاه( د ر نشس ــرد اد م ــنبه )۳۱ خ ــه ش روز س
ــواد د اوری  ــری و ج ــیون ورزش کارگ ــس فد راس ــی رئی ــواد رمض ج
رئیــس فد راســیون بســکتبال جمهــوری اســالمی ایــران، د ر محــل 
فد راســیون بســکتبال بــا هــد ف توســعه تعامــالت بیــن فد راســیونی 
ــن نشســت مقــرر شــد: تفاهــم نامــه همــکاری  برگــزار شــد. د ر ای
بــا تاکیــد بــر حــوزه اســتعد اد یابــی فرزنــد ان کارگــران، حمایــت د ر 
حــوزه هــای آموزشــی بــا تخفیفــات ویــژه بــرای فرزنــد ان کارگــر و 
برخــورد اری از ظرفیــت هــای طرفیــن د ر آینــد ه نزدیــک میــان د و 
فد راســیون بــه امضــاء برســد. گفتنــی اســت د ر ایــن د یــد ار محمــد 
کیانــی پــور ســرمربی تیــم ملــی بســکتبال کشــور و رئیــس کمیتــه 
مربیــان بســکتبال کارگری، مســعود نخعــی رئیس انجمن بســکتبال 
کارگــران کشــور و رئیــس هیئــت ورزش کارگــری اســتان کرمــان، 
اد یــب پــور نایــب رئیــس انجمــن، پیــام صیفــی زاد ه  د بیــر انجمــن 

نیــز حضــور د اشــتند.

امضاء تفاهم نامه همکاری میان فد راسیون های ورزشی 
کمیته ملی المپیک و انجمن اهد اءی عضو ایرانیان

ــه  ــری، جلس ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هــم اندیشــی بیــن فد راســون هــای ورزشــی کمیتــه ملــی المپیک و 
انجمــن اهــد اءی عضــو ایرانیــان بعــد از ظهــر روز د وشــنبه مــورخ ۲۳ 
خــرد اد مــاه د ر ســالن اســتاد فارســی واقــع د ر آبــاد ی ملــی المپیــک 
برگــزار شــد. گفتنــی اســت د ر این جلســه احتشــام زاد ه  معــاون فنی 
و ورزشــی فد راســیون ورزش کارگــری جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
عنــوان نماینــد ه ایــن فد راســیون بــه امضــاء تفاهــم نامــه پرد اخــت.

به پاس تشکر از سالها خدمت صادقانه
مراسم تقد یر از علی اصغر مهد ی نژاد و مبین 

بهد اد، معاون سابق اداری و پشتیبانی و رئیس سابق 
وابط عمومی فد راسیون ورزش کارگری کمیته ر

ــح  ــری، صب ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
روز یکشــنبه ۲۹ خــرد اد مــاه مراســم تقد یــر از علــی اصغــر مهــد ی 
نــژاد معــاون ســابق اد اری و پشــتیبانی و مبیــن بهــد اد رئیــس ســابق 
ــی و  ــر رمض ــور د کت ــا حض ــون ب ــی فد راس ــط عموم ــه رواب کمیت

دیدار ومالقات

تقدیر و تشکر
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جمعــی از مســئوالن فد راســیون ورزش کارگــری جمهــوری اســالمی 
ایــران برکــزار شــد.

دست رد قهرمان به سینه نمایند ه کشور عراق
وی میز عراق رد کردن پیشنهاد مربیگری تیم ملی، تنیس ر

ــد  ــری، مجی ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
احتشــام زاد ه  معاونــت فنــی و ورزشــی فد راســیون ورزش کارگــری 
ــز  ــی تنیــس روی می ــم مل ــان ســابق تی ــان و قهرم کشــور و کاپیت
پیشــنهاد مربیگــری تیــم ملــی تنیــس روی میــز عــراق را نپذیرفــت.  
طــی نشســتی کــه روز جمعــه ۲7 خــرد اد مــاه بــا حضــور نماینــد ه 
فد راســیون تنیــس روی میــز عــراق برگــزار شــد، پیشــنهاد مربیگری 
تیــم ملــی ایــن کشــور مطرح شــد کــه از طــرف کاپیتــان ســابق تیم 

ملــی ایــران رد شــد.

معرفی برترین های اولین د وره لیگ د ارت کارگری
نخستین لیگ د ارت کارگری کشور د ر بخش مرد ان 

و با حضور 18 تیم ٦ نفره از سراسر کشور 2٦ و 27 
خرد اد ماه برگزار شد

ــری،  ــای ورزش کارگ ــن ه ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــرد ان و ب ــش م ــور د ر بخ ــری کش ــگ د ارت کارگ ــتین لی نخس
حضــور ۱8 تیــم ۶ نفــره از سراســر کشــور ۲۶ و ۲7 خــرد اد مــاه  
ــهید  ــکی ش ــگاه پزش ــد ی د انش ــهید اح ــی ش ــالن ورزش د ر س
ــک  ــروه ی ــن د روه از مســابقات د ر گ ــزار شــد. د ر ای بهشــتی برگ
ــام  تیــم  زنیــت هــوم ارد بیــل اول شــد همچنیــن تیــم هــای  ب
کریمــان کرمــان ،النــد ا الکترونیــک  و تهیــه و تولیــد مــواد معدنی 
بــه ترتیــب د وم تــا چهــارم شــد ند. د ر گــروه ۲ نیــز تیــم 
آتشنشــانی مشــهد اول شــد وتیــم هــای ایــران خــود رو، جواهــری 
مهرکیــش یــزد، مــس سرچشــمه کرمــان بــه ترتیــب مقــام د وم تا 
ــی  ــد. گفتن ــود کرد ن ــابقات را از آن خ ــن د وره از مس ــارم ای چه
ــوم  ــس د انشــگاه عل ــی ریی ــا حضــور زال ــابقات ب ــن مس اســت ای
پزشــکی شــهید بهشــتی، امیرحســینی رییــس انجمــن شــرکت 
هــا و کمپانــی هــا، ســلطانپور رییــس انجمــن کمیتــه هــای ورزش 
ــیولین  ــتی و مس ــهید بهش ــگاه ش ــیولین د انش ــری  و مس کارگ
ــرکت  ــی کات ، ش ــگاه ورزش ــت  باش ــا حمای ــور ب ــی کش ورزش
صنایــع شــیر ایــران )پــگاه(، شــرکت ســن ایــچ و شــرکت تهیــه و 

تولید مواد معدنی ایران برگزار شد.

اخبار لیگ
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صبح چهارشنبه د ر محل د بیرخانه انجمن وزنه 
برد اری کارگران کشور:

نشست هماهنگی برگزاری اولین د وره لیگ وزنه 
برد اری کارگران کشور )جام شرکت ها( برگزار شد.

ــه  ــری، جلس ــیون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هماهنگــی برگــزاری اولیــن د وره لیــگ وزنه بــرد اری کارگران کشــور 
ــاه, د ر محــل  ــا( د ر روز چهارشــنبه ۲۵ خــرد اد م ــام شــرکت ه )ج
د بیرخانــه انجمــن وزنــه بــرد اری کارگــران کشــور بــا حضور احتشــام 
زاد ه  معــاون فنــی و ورزشــی فد راســیون ورزش کارگــری جمهــوری 

اســالمی ایــران و اعضــا و نماینــد گان انجمــن برگــزار شــد.

اعالم نتایج سومین د وره جشنواره آموزشی 
خانواد ه مهارت های ورزشی یوگا

ــه گــزارش روابــط عمومــی فد راســیون ورزش کارگــری و کمیتــه  ب
یوگا کارگری کشــور، ســومین جشــنواره آموزشــی مجازی خانوادگی 
ــد ف  ــا ه ــور ب ــر کش ــران سراس ــوگا کارگ ــی ی ــای ورزش ــارت ه مه
ترویــج فعالیــت هــای ســالم و خالقانــه بــا رویکــرد هنــری ورزشــی، 
آشــنایی جامعــه کار و تــالش بــا رشــته یــوگا، ایجاد فضــای همکاری 
و ورزشــی د ر بیــن اعضــای خانــواد ه و ایجــاد فرصــت برای شناســایی 
افــراد مســتعد وخــالق د ر حــوزه ورزش کارگــری بــه میزبانــی هیــات 
ــن  ــت انجم ــا حمای ــتان آذربایجــان شــرقی و ب ــری اس ورزش کارگ
ورزش هــای همگانــی و فد راســیون ورزش کارگــری از تاریــخ ۴ 
ــت روز  ــه بزرگد اش ــه بهان ــاری ب ــال ج ــاه س ــرد اد م ــت ۲۵ خ لغای

جهانــی یــوگا، ) ۳۱ خــرد اد مــاه مصــادف بــا ۲۱ ژوئــن( برگــزار شــد. 
د ر ایــن رویــد اد ســعی بــر آن شــد تــا فرهنــگ ورزش یــوگا د ر بیــن 
ــا  ــد ت ــی و توســعه یاب ــالش معرف ــه کار و ت ــواد ه جامع اعضــای خان
ضمــن شناســایی تــوان و نیــاز جامعــه مخاطــب، راه را بــرای برنامــه 
ریــزی هــای آتــی همــوار نمــوده و د ر راســتای آن روســای هیــات 
هــای ورزش کارگــری د ر اســتانها، یــوگا را نیــز همچــون دیگر رشــته 
هــای ورزشــی مــورد حمایــت خــود قــرار دهنــد. نتایــج جشــنواره به 
ــواد ه  ــواد ه ۲ نفــره: خان شــرح ذیــل مــی باشــد: الــف- د ر گــروه خان
ــواد ه ســاجده آقــا گلــی از اســتان  رســول رســتمی از اصفهــان، خان
مرکــزی و خانــواد ه افســانه حیــد ری از کرمانشــاه بــه ترتیــب نفــرات 
اول، د وم و ســوم ب- د ر گــروه خانــواد ه ۳ نفــره: خانــواد ه اکرم صفاری 
از اســتان مرکــزی، خانــواد ه کبری عبدالهی از اســتان ایــالم و خانواد ه 
نســترن ترکمــان از اســتان همــد ان  بــه ترتیــب نفــرات اول، د وم و 
ــواد ه محمــد خطیــری از  ــواد ه ۴ نفــره:  خان ســوم ج- د ر گــروه خان
اســتان گلســتان، خانــواد ه فاطمــه عبدالهی از اســتان ایــالم و خانواد ه 
عبــاس مشــهدی از اســتان اصفهــان بــه ترتیــب نفــرات اول، د وم و 
ســوم د- د ر گــروه خانــواد ه ۵ نفــره: خانــواد ه زیــن العابدیــن جعفــری 
از اســتان آذربایجــان شــرقی . خانــواد ه ابراهیمــی از اســتان آذربایجان 
ــالم  ــر اع ــته تقد ی ــز شایس ــره نی ــواد ه ۳ نف ــروه خان ــرقی د ر گ ش
گرد یدنــد. همچنیــن اســتان اصفهــان  و اســتان میزبــان) آذربایجــان 
شــرقی( بیشــترین مشــارکت د ر برگــزاری جشــنواره یــوگای کارگری 

را د اشــته انــد کــه قابــل تقد یــر و تشــکر اســت. با معرفی بهترین ها
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پلی د ر  رقابت های د و فرا استقامتی فر
بخش آقایان به کار خود پایان د اد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فد راســیون ورزش کارگــری، مسابقات د و 
ــروب  ــان غ فرا استقامتی فرپلی ورزشکاران کارگرکشور د ر بخــش آقای
روز جمعــه )۲0 خرد اد مــاه ۱۴0۱( د ر محــل بوســتان والیــت برگــزار 
شــد و نتایــج آن بــه شــرح ذیــل به دســت آمــد. د ر مــاد ه  ۵ کیلومتر 
زیــر ۳۵ ســال آقایــان: مقــام اول: عطــا اســد ی بــا زمــان ۱7:۴۱ ، مقام 
د وم : مهــد ی روحــی بــا زمــان ۱7:۴7 ، مقام ســوم: حســین گنجخانی 
بــا زمــان ۱7:۵۲، د ر مــاد ه ۵ کیلومتــر بــاالی ۳۵ ســال، آقایــان: مقــام 
اول: رحیــم دیبایــی بــا زمــان ۱7:۵۵، مقــام د وم : کــوروش ملکــی بــا 
ــان ۲0:0۱د ر  ــا زم ــی ب ــاه مراد ــام ســوم: رضــا ش ــان ۱8:۲۶، مق زم
ــا زمــان  مــاد ه  ۲۱ کیلومتــر، آقایــان: مقــام اول: احمــد منصــوری ب
۱:۲0:۴۲، مقــام د وم: مخمــد فرجــی بــا زمــان ۱:۲۶:0۵، مقــام ســوم: 
رضــا العامــری بــا زمــان ۱:۲7:۱۵، د ر مــاد ه  د و امــد اد ی آقایــان: مقــام 
ــم  ــان ۱7:۴۱، رحی ــا زم ــد ی ب ــا اس ــنگون، عط ــس س ــم م اول: تی
ــواد  ــان ۱8:۳۶، ج ــا زم ــر چرخــی ب ــان ۱7:۵۵، صاب ــا زم ــی ب د یبای
ــا زمــان ۱8:۴۹ مقــام د وم: تیــم فــارس جــواد شــاهزهی  علیــزاد ه ب
ــان ۲۲:۵۳ ، هادــی  ــا زم ــب ب ــان ۲۲:۲۱، غالمرضــا روزی طل ــا زم ب
نصیــری بــا زمــان ۲۵:۱۱، مهــد ی عزیــز پــور بــا زمــان ۲8:۲۲ مقــام 
ســوم: فــوالد خوزســتان امیــد منصــوری بــا زمــان ۲۳:۱۶، ســید باقر 
ــان ۲۶:07،  ــا زم ــان ۲۴:۲۹، لقمــان ســواری ب ــا زم ــر ســاالری ب می

موســی محمــد ی ۲۶:۳۶

پلی د ر بخش  رقابت های فرا  استقامتی فر
بانوان به کار خود پایان د اد

ــری، مسابقات              ــی فد راســیون ورزش کارگ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
د وفرا استقامتی فرپلی ورزشکاران کارگرکشور د ر بخــش بانــوان د ر 
محــل بوســتان والیــت برگــزار شــد و نتایــج آن بــه شــرح ذیــل بــه 
ــم هــا عســل  ــر ۳۵ ســال خان دســت آمــد. د ر مــاد ه۵ کیلومتــر زی
اکبــری بــا زمــان ۲۴:07 - صدیقــه نعمتــی بــا زمــان ۲8:۱۹ - شــیما 
ســمیعی بــا زمــان ۲8:۳8 - بــه ترتیــب د ر جایــگاه هــای اول تا ســوم 
ایســتاد ند. د ر مــاد ه ۵ کیلومتــر بــاالی ۳۵ ســال، خانــم هــا فاطمــه 
ــان  ــا زم ــرا موســوی ب ــان ۲۳:0۶ - ســید ه زه ــا زم ــری ب ــی اکب عل
۳۵:۵۹ - ابریشــم شــیخ االســالمی بــا زمــان ۳7:۳۴ - بــه ترتیــب د ر 
جایــگاه هــای اول تــا ســوم ایــن رقابــت هــا قــرار گرفتنــد. د ر مــاد ه 
د و امــد اد ی خانــم هــا مــژگان منوچهــری بــا ثبــت زمــان ۳0:۱۹:۱۹ 
د ر جایــگاه نخســت ، محنــا رشــید یان بــا زمــان ۵۹:۵8:۶۱ د ر 
ــگاه  ــان ۱:۲8:۵8:۳۱ د ر جای ــا زم ــگاه د وم، فاطمــه شــهبازیان ب جای
ســوم ایــن مــاد ه  قــرار گرفتنــد. د ر مــاد ه  ۲۱ کیلومتــر، خانــم هــا 
ماهــزاد ه نجــار بــا ثبــت زمــان ۱:۴7:0۴ - طــاووس ضیایــی بیگد لــی 
بــا زمــان ۱:۵0:۲7 - هنگامــه ســادات مهــد وی بــا زمــان ۲:0۴:۳۶ - 
بــه ترتیــب د ر جایــگاه هــای اول تــا ســوم ایــن مــاد ه  قــرار گرفتنــد.
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* مجمع عمومی عاد ی سالیانه منتهی به سال 
۱۴۰۰ فد راسیون ورزش کارگری برگزار شد

ــع  ــری مجم ــيون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عمومــی عــاد ی ســاليانه منتهــی بــه ســال 14۰۰ ايــن فد راســيون به 
رياســت محمد چکشــيان معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت تعاون 
، کار و رفــاه اجتماعــی د ر ســالن فارســی آبــاد ی ملی المپيــک برگزار 

شد.
ــور ورزش  ــيون آمات ــس فد راس ــور جواد رمضــی ريي ــع مذک د ر مجم
ــاون، کار و  ــی وزارت تع ــور ورزش ــرکل ام ــا مد ي ــال تنه کارگری،کم
رفــاه اجتماعــی، افتخــاری نماينــد ه کميتــه ملــی المپيک مســتجاب 
الد عــوه معــاون امــور مجامــع فد راســيونها، محمــد مهــد ی نبــی و 
غامحســين زمــان آبــاد ی و ديگــر اعضــای هيئــت رئيســه حضــور 
د اشــتند. جــواد رمضــی رييــس فد راســيون آماتــور ورزش کارگــری 
ــرد ســال گذشــته فد راســيون  ــه بررســی عملک ــن مجمــع  ب د ر اي
پرد اخــت و گفــت: د ر ســالی کــه گذشــت 5۹ رقابــت )23 رقابــت د ر 
بخــش زنــان و 56 رقابــت د ر مــرد ان( برگزار شــد که تعــد اد رقابتهای 
بانــوان نســبت بــه ســال هــای گذشــته بــا وجــود محد ود يــت هــای 
کرونــا رشــد قابــل توجهــی د اشــت. وی افــزود: تقويــم ورزشــی خــود 
ــه طــوری کــه د ر 6  ــا تد ويــن کرديــم ب ــر مبنــای شــرايط کرون را ب
مــاه اول بــه دليــل محد ويــت هــای کرونــا، برنامــه هــای خــود را بــه 
ــی  ــای ميد ان ــت ه ــه ســمت فعالي ــاه د وم ب صــورت مجــازی و 6 م
پيــش برديــم. رمضــی توســعه ورزش همگانــی و ســامت محــور را 
ــال  ــيون د ر س ــای فد راس ــه ه ــد اف و برنام ــن اه ــم تري ــی از مه يک
جــاری عنــوان کــرد و افــزود: د ر بحــث ورزش همگانــی ســعی کرديم 

ــواره د ر  ــيم و هم ــته باش ــری ند اش ــه ورزش کارگ ــی ب ــگاه مقطع ن
محيــط هــای مختلــف بــرای کارگــران و خانــواد ه هــای آنهــا فعاليت 
هــای ورزشــی فراهــم و آنهــا را بــه ســمت ورزش ترغيــب نموديــم. 
وی بــا اشــاره بــه پررنــگ  بــودن بحــث آمــوزش د ر فد راســيون ورزش 
ــر موضــوع آمــوزش   کارگــری، خاطرنشــان کــرد: طــی3 ســال اخي
تحــول اساســی د ر ايــن فد راســيون د اشــته اســت، بــه طــوری کــه 
د ر ســال گذشــته موفــق بــه برگــزاری ۹7 د وره آموزشــی د ر بخــش 
هــای مختلــف شــد يم. رمضــی خاطرنشــان کــرد: ورزش کارگــری 
بــا وجــود محد ود يــت هــای زيــاد ی کــه از نظــر اعتبــاری د ارد، امــا 

همــواره افتخــارات زيــاد ی د اشــته اســت.
  د ر حاشــيه برگــزاری مجمــع  عمومــی ســاليانه فد راســيون آماتــور 
ورزش کارگــری کــه د ر ســالن فارســی آبــاد ی ملــی المپيــک برگــزار 
شــد، محمــد ابراهيــم رســتگار پــور از بيــن 64 رای ماخوذه با کســب 
58  رای بــه عنــوان خزانــه د ار فد راســيون، کمــال تنهــا بــا کســب 
ــا  ــی ب ــری اهلل کرم ــرد و کب ــی م ــره ورزش ــوان خب ــه عن 58 رای ب
کســب 54 رای خبــره ورزشــی زن معرفــی شــد ند. همچنيــن از بيــن 
هيــات هــای اســتانی نيــز هيــات اســتان کرمــان از بيــن 6 کاند يد ای 
ــا  ــرای عضويــت د ر هيئــت رئيســه فد راســيون، ب شــرکت کننــد ه ب
ــت د ر هيئــت رئيســه  ــت آرا را جهــت عضوي کســب 17 رای، اکثري

فد راســيون ورزش کارگــری کســب کــرد.

*نشست مشترک هیات ها و انجمن های ورزشی 
کارگران کشور برگزار شد

ــری نشســت  ــی فد راســيون ورزش کارگ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مشــترک هيــات هــا و انجمــن هــای ورزشــی کارگــران کشــور  صبح 
ــی  ــاد ی مل ــی آب ــتاد فارس ــالن اس ــاه د ر س ــرد اد م ــنبه 7 خ روز ش
المپيک برگزار شــد. د ر اين نشســت مســئولين و کارشناســان کميته 
هــای بيــن الملــل، روانشناســی، روابــط عمومــی، فرهنگــی، آمــوزش، 
مســابقات، امــور هيــات هــا و انجمن هــا، ارزيابی عملکــرد و همچنين 
ســرد بير ماهنامــه ورزش و کار فد راســيون بــه ارائــه گــزارش حــوزه 

برگزاری جلسات و مجامع
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مربوطــه پرد اختنــد. د ر اد امــه نيــز روســای هيــات هــا و انجمــن های 
ــد.  ــه نقطــه نظــرات و پيشــنهاد ات خــود پرد اختن ــه ارائ ورزشــی ب
ــا  ــال تنه ــری، کم ــيون ورزش کارگ ــس فد راس ــی رئي ــواد رمض ج
مد يــرکل امــور ورزشــی و مرتضــی اســماعيلی د بيــرکل فد راســيون 
ــن نشســت از  ــان اي ــر عهــد ه د اشــتند. د ر پاي ــن جلســه را ب اد اره اي
هيــات هــا، انجمــن هــا و مســئولين روابــط عمومــی هيــات هــا کــه 
ــاز را  ــت امتي ــال 14۰۰ اکثري ــی س ــل از ارزياب ــج حاص ــق نتاي طب

بد ست آورد ند تقد ير به عمل آمد

* با برگزاری انتخابات کمیسیون ها اعضای 
کمیسیون های ورزشکاران، مربیان و د اوران 

فد راسیون ورزش کارگری کشور انتخاب و 
معرفی شد ند

ــات  ــه گــزارش روابــط عمومــی فد راســيون ورزش کارگــری انتخاب ب
کميســيون هــای تخصصی ورزشــکاران، مربيــان و د اوران فد راســيون 
ورزش کارگــری کشــور بــا حضــور مســئولين فد راســيون، د اوطلبــان 
و  اعضــای حاضــر برگــزار و از ميــان د اوطلبــان ثبــت نــام شــد ه افــراد 
ــم  ــکاران: خان ــد ه ورزش ــد. نماين ــت  آراء گرد يد ن ــز اکثري ــل حائ ذي
فاطمــه نصــری نصرآبــاد ی نماينــد ه ورزشــکاران زن، خانــم ســکينه 
باقــری   نماينــد ه ورزشــکاران زن، خانــم مرضيــه کريمــی  نماينــد ه 
ورزشــکاران زن، آقــای ساســان کريمــی  نماينــد ه ورزشــکاران مــرد، 
آقــای رحيــم د يبائــی نماينــد ه ورزشــکاران مرد، آقــای جــواد عليزاد ه 
نماينــد ه ورزشــکاران مــرد نماينــد ه د اوران: آقــای حميــد حــق بيــن 
نماينــد ه د اوران مــرد، آقــای رضــا بوعــذا نماينــد ه د اوران مــرد، خانــم 
صغــری نــژاد نايبــی نماينــد ه د اوران زن، خانــم مهد يــه ايرانمنــش 
ــه اســماعيلی  ــم مهد ي ــان: خان ــد ه مربي ــد ه د اوران زن نماين نماين
ــم صديقــه اســامی  نماينــد ه مربيــان  نماينــد ه مربيــان زن، خان
ــروز  ــای به ــرد، آق ــان م ــد ه مربي ــرد نماين ــد منف ــای امي زن، آق

قربانی نمايند ه مربيان مرد

پرست انجمن والیبال  جلسه هم اندیشی سر
فد راسیون ورزش کارگری با حضور پیشکسوتان 

و اعضاء هیئت رئیسه این انجمن برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فد راســيون ورزش کارگــری جلســه 
اعضــای انجمــن واليبــال کارگــران کشــور بــا حضــور سرپرســت 
ــاون  ــام زاد ه مع ــرفی و احتش ــال اش ــن ج ــن انجم ــد اي جد ي
فنــی و ورزشــی فد راســيون بــه همــراه جمعــی از اعضــاء 
هيئــت رئيســه انجمــن و تعــد اد ی از پيشکســوتان ايــن رشــته بــا 
هــد ف برنامــه ريــزی جهــت پويايــی بيشــتر انجمــن و طراحــی و 
اجــرای رقابــت هــای متنــوع د ر بيــن اعضــاء جامعــه کار و تــاش 
کشــور، صبــح روز چهارشــنبه 18 خــرد اد مــاه د ر ســالن جلســات 

ــزار شــد. ــری کشــور برگ فد راســيون ورزش کارگ
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وانشناسی  ابالغ احکام اعضای کمیته ر
ورزشی فد راسیون ورزش کارگری

بــه گــزارش روابــط عمومــی فد راســيون ورزش کارگــری، صبــح روز 
يکشــنبه 3۰ خــرد اد مــاه، بــا حضــور د کتــر جــواد رمضــی رئيــس 
ــم  ــه روانشناســی ورزشــی تقدي ــکام اعضــای کميت ــيون، اح فد راس
ايشــان شــد.  گفتنــی اســت د کتــر مريــم پناهــی رئيــس کميتــه 
ــه  ــاد و فاطم ــکری ش ــار تش ــی، غف ــری اهلل کرم ــی و کب روانشناس
د اد کان، محمــد خزاعــی و افــروز موســوی اعضــای ايــن کميتــه مــی 

باشــند.

پرست جد ید هیات ورزش کارگری استان کرمانشاه معرفی سر
پرست جد ید  سعید جبرئیلی پور به عنوان سر

هیات ورزش کارگری استان کرمانشاه معرفی

بــه گــزارش روابــط عمومــی فد راســيون ورزش کارگــری، روز )شــنبه 
28 خــرد اد مــاه( بــا حضــور د کتــر اســمعيلی د بيــرکل فد راســيون، 
ــام زاد ه  ــد احتش ــيون و مجي ــس فد راس ــب رئي ــانی نائ ــژن خراس بي

ــری،  ــيون ورزش کارگ ــل فد راس ــی د ر مح ــی و ورزش ــت فن معاون
ــد هيــات  ــه عنــوان سرپرســت جد ي ــور ب حکــم ســعيد جبرئيــل پ

ورزش کارگــری اســتان کرمانشــاه تقديــم ايشــان شــد.

خانم ریحانه ربیعانی بعنوان نایب رئیس انجمن 
وی میز کارگران کشور منصوب شد تنیس ر

ــواد  ــری ج ــيون ورزش کارگ ــی فد راس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
رمضــی د ر حکمــی خانــم ريحانــه ربيعانــی را بعنــوان نايــب رئيــس 
انجمــن تنيــس روی ميــز کارگــران کشــور منصــوب کــرد. د ر حکــم 

نامبرد ه آمد ه است: 
سرکار خانم ريحانه ربيعانی

 با سام
 پيــرو مــاد ه6 آيين نامــه انجمن هــای ورزشــی کارگــران و براســاس 
پيشــنهاد رئيــس انجمــن تنيــس روی ميز کارگــران کشــور به موجب 
ــوب  ــور منص ــن مذک ــس« انجم ــمت » نايب رئي ــه س ــاغ ب ــن اب اي
ــن ورزش  ــترش اي ــاعه و گس ــر اش ــت د ر ام ــد اس ــد . امي می گرد ي
د ر ميــان جامعــه شــريف و عزيــز کار و تــاش کشــور موفــق باشــيد.  
توفيقتــان را د ر تــد اوم خدمــت بــه نظــام مقــد س جمهوری اســامی 

ــد متعــال مســئلت د ارم . ــران و جامعــه کار و تــاش از خد اون اي

انتصاب/ ابالغ
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اخبار ورزش کارگری/معاونت فرهنگی اجتماعی- اد اره کل امور ورزشی

مد یرکل ورزش کارگران مسئول مرد می سازی ورزش کشور شد

باحکــم معــاون وزيــر ورزش و جوانــان کمــال تنهــا مد يــرکل امــور 
ورزشــی وزارت  تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی  به عنوان مشــاورد ر امور 
ــران  ــازی ورزش اي ــی س ــری و مرد م ــعه ورزش کارگ ــج و توس تروي
منصــوب شــد. ســيد محمــد پوالد گــرد ر بخشــی حکمــی کــه بــرای 
کمــال تنهــا صــادر کــرد ه آورده اســت: بد ون شــک ورزش کارگــری 
د ارای پتانســيل بســيار بااليــی د ر همــه زمينــه هاســت و انشــاهلل بــا 
حضــور شــما شــاهد توســعه بيــش از پيــش ورزش هــای همگانــی و 

ســامت محــورد ر جامعــه باشــيم.
اولین نشست مسئولین ورزش کارخانجات تهران با 

مد یرکل ورزش کارگران

اوليــن نشســت مشــترک مد يــرکل ورزش وزارت مــرد م بــا جمعــی 
از  مســئولين ورزش بنــگاه هــای اقتصــاد ی و کارخانجــات تهــران بــا 
ــی د ر چارچــوب طــرح  ــع و عمليات ــه ای جام هــد ف طراحــی برنام
ــاون کار و  ــل وزارت تع ــاش د ر مح ــه کارو ت ــول ورزش جامع تح
رفــاه اجتماعــی تشــکيل شــد. توســعه ورزش هــای ســامت محــور 
، پيشــنهاد ها و راهکارهــا و تاکيــد بــر توســعه ورزش هــای همگانــی ، 
الــزام آور بــودن دســتورالعمل هــا ، اســتفاد ه ســهل و آســان کارگــران 
از ورزشــگاهها -  امکانــات تفريحــی - اقامتــی و ورزشــی کارگــری ، 
ــرکل  ــه کارگــران و حضــور و تعامــل مد ي اطــاع رســانی د رســت ب
ــن  نشســت  ورزش کارگــری د ر کارخانجــات از محورهــای مهــم اي
ــود. د ر ايــن نشســت جــواد رمضــی رييــس فد راســيون کارگــری  ب

نيــز حضــور د اشــت. 

مد یرکل امور ورزشی وزارت مرد مد ر بازدید از مجموعه 
های ورزشی کارگران لرستان فضاهای ورزشی زمینه 

شور و نشاط کارگران را فراهم می کند

مد یــر کل امــور ورزشــی کارگــران وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعی 
گفــت : مد یــران و مســئولین از ظرفیتهــای بالفعــل و بالقــوه اســتان 
د ر جهــت پیشــبرد اهــد اف توســعه ورزشــی اســتان نهایــت اســتفاد ه 
ــاه  ــاون کار و رف ــی اد اره کل تع ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب را کنن
اجتماعــی اســتان لرســتان کمــال تنهــا بــه همــراه گودــرزی نمایند ه 
مــرد م بروجــرد د ر مجلــس شــورای اســالمی د ر بازد یــد از مجموعــه 
ــی  ــه تمام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــن شهرس ــران ای ــی کارگ ورزش
ــد اران  ــران و فرمان ــا مد ی ــناس ت ــت از کارش ــام و د ول ــزاران نظ کارگ
ــعه  ــد و توس ــد اف رش ــبرد اه ــاد ی د ر پیش ــبانه روز و جه ــد ش بای

اقتصــاد ی بــه ویــژه ورزش اســتان کار کننــد. 
ــز و د ارت از  ــس روی می ــته تنی ــا د ر د و رش ــت ه ــن د وره از رقاب ای
۱۹ تــا ۲۱ خــرد اد مــاه د ر خانــه امیــد پــارک گل هــای بند رعبــاس 

ــد ــزار گرد ی برگ
بــه گــزارش روابــط عمومی هیــات ورزش کارگــری اســتان هرمزگان، 
اولین د وره مســابقات انجمن ورزشــی بازنشســتگان کشــوری اســتان 
هرمــزگان بــه مناســبت د هــه کرامــت و والد ت بــا ســعاد ت علــی ابن 
موســی الرضــا علیــه الســالم د ر ســال جــاری برگزار شــد. ایــن د وره از 
رقابــت هــا د ر د و رشــته تنیــس روی میــز و د ارت ویــژه بانــوان و آقایان 
از ۱۹ تــا ۲۱ خــرد اد مــاه د ر خانــه امیــد پــارک گلهــای بند رعبــاس  
برگــزار گرد یــد. نفــرات برتــر ایــن د وره از مســابقات بــه شــرح ذیــل 
مــی باشــند: نفــرات برتــر تنیــس روی میــز بانــوان : فاطمــه بــزه مقام 
اول، فریبــا ازجنــگ  مقــام د وم ، عالیــه امیــر شــکاری  مقــام ســوم، 
نفــرات برتــر تنیــس روی میــز آقایــان :مظفــر سلحشــور مقــام اول، 
اقبــال جهانگیــری زرکانــی  مقــام د وم، محمــد امیــر شــکاری  مقــام 
ســوم، نفــرات برتــر مســابقه د ارت بانــوان :فاطمــه رضوانی  مقــام اول، 
صد یقــه قاســمی مقــام د وم، مریــم میســن مقــام ســوم  ، نفــرات برتر 
مســابقه د ارت آقایــان : محمــد محمد پــور  مقــام اول، نجــم عتیقــه 

زاد ه  مقــام د وم، مختــار شــجاعی  مقــام ســوم
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یزد
جمعه ای پرهیجان د ر انتظار ورزش کارگری استان یزد:

کارگران بسکتبالیست یزدی برای حضورد ر مسابقات 
کشوری با هم رقابت می کنند

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان يــزد: 
رئيــس انجمــن بســکتبال کارگران اســتان ضمــن اعــام اين خبر 
گفــت: بــا توجــه بــه اينکــه ســال گذشــته مســابقات بســکتبال 
ســه نفــره کارگــران کشــور برگــزار شــد،د ر ســال جــاری ســعی 
ــا آماد گــی  ــی د ر اســتان ب ــا برگــزاری مســابقات انتخاب ــم ب داري
بيشــتری د ر مســابقات کشــوری حضــور پيــد ا کنيــم. حميد رضــا 
ــق د ر رشــته بســکتبال  محمــد ی کــه خــود از ورزشــکاران موف
يــزد بــه شــمار مــی رود از اســتقبال تيمهــا جهــت حضــورد ر اين 
ــم  ــبختانه 1۰ تي ــزود: خوش ــرد و اف ــت ک ــراز رضاي ــابقات اب مس
کارگــری اســتان جهــت شــرکتد ر ايــن د وره از مســابقات اعــام 
آماد گــی کرد نــد کــه د ر د و گــروه 5 تيمــی بــا هــم بــه رقابــت 
ــرک،  ــای ميخــک 1، گچب ــم ه ــف تي ــروه ال ــد؛د ر گ ــی پرد ازن م
خاتــم رز، زمــرد و ميخــک 2 قــرار د ارنــد و تيــم هــای پاســارگاد، 
ــا هــم مصــاف مــی  ــان، زارچ و کبيــرد ر گــروه ب ب آبنــوس، کاب
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــابقات ب ــن مس ــزاری اي ــد. وی از برگ کنن
فرهنگــی ورزشــی شــهرد اری يــزد خبــر د اد و خاطرنشــان کــرد: 
بســکتبال ســه نفــره انتخابــی کارگــران اســتان يــزد روز جمعــه 
2۰ خــرد اد مــاه د ر خانــه بســکتبال يــزد )ســالن تختــی( برگــزار 
و د يد ارهــای فينــال و رد ه بنــد ی نيــزد ر عصــر همــان روز 
انجــام مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت ايــن مســابقات بــا هــد ف 
ــر بســکتبال کارگــری اســتان انجــام مــی  شناســايی نفــرات برت

ــر شــانس حضــورد ر مســابقات قهرمانــی  شــود و تيــم هــای برت
کارگــران کشــور را دارنــد.

البرز
برنامه گلگشت انجمن کوهنورد ی،توسط کارگران شرکت 

منتظر قائم د ر منطقه آبشار سنج )جاد ه چالوس(

ــتان  ــران اس ــت ورزش کارگ ــی هيئ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــت انجم ــه هم ــاه ب ــرد اد م ــورخ 2۰ خ ــه م ــرز، روز جمع الب
ــه گلگشــت کارگــران  ــرز برنام ــورد ی کارگــران اســتان الب کوهن
ــوس  ــم د ر منطقــه آبشــار ســنج جــاد ه چال شــرکت منتظــر قائ

برگــزار گرد يــد.

زنجان
وی و کوهپیمایی اعضاء  برگزاری برنامه پیاد ه ر

کمیته یوگا کارگری استان زنجان با جمعی از 
وند ان زنجانی به قله سنبله گاوازنگ  شهر

ــتان  ــری اس ــأت ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
زنجــان، برنامــه کوهپيمايــی و پيــاد ه روی کميتــه يــوگا کارگــری 
ــی د ر  ــی از شــهروند ان زنجان ــا همراهــی جمع اســتان زنجــان ب

اخبار ورزش کارگری/ هیات ورزش کارگری د ر استانها

بسکتبال

پیاده روی و کوهپیمایی
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صبــح روز جمعــه مــورخ 13 خــرد اد مــاه بــه ســوی قلــه ســنبله 
گاوازنــگ زنجــان بــا حضــور 1۰۰ نفــر از عاقــه منــد ان يــوگا و 
د وســت د اران طبيعــت بــه سرپرســتی احمــد قربانــزاد ه مســئول 
ــه د ر  ــی اســت ک ــد. گفتن ــزار گرد ي ــوگای اســتان زنجــان برگ ي
ايــن برنامــه ضمــن پذيرايــی از همشــهريان ، هد ايــای فرهنگــی 

نيــز بــه شــهروند ان عزيــز زنجانــی اهــد ا شــد.

گیالن
وی میز بانوان  برگزاری مسابقه انتخابی تنیس ر

کارگر استان گیالن

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان گيــان، 
ســه شــنبه 24 خــرد اد مــاه مســابقه انتخابی تنيــس روی ميــز بانوان 
کارگــر اســتان گيــان جهــت اعــزام بــه مســابقات قهرمانــی کارگران 
ــن  ــازمان تامي ــاد ر )س ــته به ــر اول: فرش ــد. نف ــزار ش ــور برگ کش
ــخوان  ــر پيش ــد ی پور)د فت ــد ی مه ــت اله ــرد وم: بن ــی( نف اجتماع

ــوم پزشــکی( ــت( نفرســوم :زينــب کاوسی)د انشــگاه عل د ول

اصفهان
رقابتهای تنیس کارکنان هلد ینگ توکا 

فوالدد ر استان اصفهان برگزار شد

نتايــج مســابقات تنيــس روی ميــز بانــوان:  مســابقات تنيــس روی 
ميــز بانــوان بيســت و پنجمين جشــنواره ورزشــی شــرکت های گروه 
تــوکا روز جمعــه 3۰ ارد يبهشــت ســال 14۰1د ر ســالن تنيــس روی 
ميــز ورزشــگاه تختــی اصفهان د ر د وقســمت تيمــی و انفــراد ی انجام 
شــد و نتايــج ذيــل بد ســت آمــد: مســابقات تيمــی مقــام اول نســوز 
آذر، مقــام د وم توکاســبز، مقــام ســوم ميرکو  مســابقات انفــراد ی مقام 
اول خانــم پرنــاز قاســمی از نســوز آذر،  مقــام د وم خانــم نجمــا قائد ان 

از تــوکا نيــرو،   مقــام ســوم خانــم فاطمــه کريميــان از نســوز آذر

خوزستان
مسابقات تیراند ازی جانبازان و معلولین شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب با معرفی تیم های برتر به 
پایان رسید

ــازان  ــن و جانب ــان جشــنواره مســابقات معلولي ــج پاي ــام نتاي اع
مناطــق نفــت خيــز

مســابقه تيرانــد ازی جانبــازان و معلوليــن شــرکت ملــی مناطــق 

تنیس روی میز

تیراندازی
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نفــت خيــز جنــوب يــاد واره ســردار شــهيد حاج قاســم ســليمانی 
بــا هــد ف تجليــل از ايثارگــری جانبــازان و معلــوالن هشــت ســال 
ــا  ــواز ،ب ــت اه ــه ورزشــی شــهرک نف ــد س د ر مجموع ــاع مق د ف
حضــور 6 تيــم از تاريــخ 26 خــرد اد مــاه ســال جــاری آغــاز شــد ه 
بــود بــا معرفــی تيــم هــای برتــر بــه کار خــود پايــان د اد.د ر ايــن 
د وره از مســابقات پــس از رقابتهايــی فشــرد ه، تيــم ســتاد اهــواز 
ــن د وره از مســابقات  ــی اي ــام قهرمان ــه مق ــد ار ب ــا اقت توانســت ب
دســت پيــد ا کنــد. تيــم هــای شــرکت نفــت و گاز گچســاران و 
ــه ترتيــب مقــام هــای د وم و ســوم را  نفــت و گاز مــارون نيــز ب
بــه خــود اختصــاص د ادنــد. سرپرســت فنــی ايــن مســابقات د ر 
گفت وگــو بــا کانــال رســمی باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ورزشــی 
ــا  ــابقات ب ــن د وره از مس ــت: اي ــوب گف ــز جن ــت خي ــق نف مناط
ــت  ــوالن د ر هش ــازان و معل ــری جانب ــل از ايثارگ ــد ف تجلي ه
ســال د فــاع مقــد س توســط باشــگاه فرهنگــی ورزشــی مناطــق 
ــازان و  ــی جانب ــت ورزش ــی هئي ــوب و هماهنگ ــز جن ــت خي نف

معلوليــن ايــن شــرکت انجــام گرفــت.

اصفهان
در اد امه مسابقات انتخابی کارگران د ر استان اصفهان

مسابقات انتخابی جود و بانوان و فرزند ان دختر، 
قهرمانی کارگران استان اصفهان برگزار شد

ــی  ــر، قهرمان ــد ان د خت ــوان و فرزن ــود بان ــی ج ــابقات انتخاب مس
ــالروز  ــرد اد س ــوم خ ــت س ــان گراميد اش ــتان اصفه ــران اس کارگ

ــزار شــد آزاد ســازی خرمشــهر برگ
ــنبه  ــج ش ــان روز پن ــتان اصفه ــکار اس ــوان ورزش ــر از بان 8۰ نف
مــورخ 2۹ ارد يبهشــت د ر محــل خانــه جــود و واقــع د ر ورزشــگاه 

ايــن  بــه رقابــت پرد اختنــد.  بــا يکد يگــر  نصــر اصفهــان 
رقابتهــاد ر 3رد ه ســنی نوجوانان،جوانــان و بزرگســاالن برگــزار و 
د ر نهايــت نماينــد گان کارگــران شهرســتانهای اصفهان،د يزيچــه 
و تيــران و کــرون بــه ترتيــب مقامهــای اول تــا ســوم را کســب 
ــی زاد ه  ــا کعب ــن مســابقاتد ر حضــور خانمه ــان اي ــد.د ر پاي کرد ن
اســامی  د بيــر کل محتــرم فد راســيون جــود و جمهــوری 
ــران  ــات ورزشــی کارگ ــرم هي ــس محت ــب رئي ايران،شــيخان ناي
ــود و  ــن ج ــرم انجم ــس محت ــب رئي ــژاد ناي ــان ن ــتان ،ربيعي اس
کارگــران اســتان و آقايــان طبايــی د بيــر محتــرم هيــات جــود و 
اســتان و قربانــی رئيــس محتــرم انجمــن جــود و کارگــران اســتان 
ــه  ــر ب ــوح و کاپ تقد ي ــا اهــد اء مد ال،ل ــد گان ب اصفهــان از برگزي

عمــل آمــد.

ارد بیل
تیم کارگران د ارت ارد بیل موفق به کسب رتبه اول 

د ر سطح کشور شد

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ارد بيــل؛ علــی مهــری گفــت: تيــم زينــت هــوم ارد بيــل د ر د ور 
ــالن  ــه د ر س ــور ک ــری کش ــی کارگ ــگ تيم ــابقات لي ــت مس رف
ــد،  ــزار ش ــران برگ ــتی ته ــهيد بهش ــگاه ش ــد ی د انش ــهيد اح ش
توانســت د ر گــروه يــک، مقــام اول را کســب نمايــد. رئيــس هيات 
ورزش کارگــری اســتان ارد بيــل عنــوان کــرد: د ور برگشــت ايــن 
ــی  ــر اجتماع ــد شــد. مد ي ــزار خواه ــز برگ مســابقات فصــل پايي
ــت:  ــل گف ــتان ارد بي ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف اد اره کل تع
ــن  ــان رامي ــا آقاي ــن مســابقات ب ــد ر اي ــوم ارد بيل ــت ه ــم زني تي
ــور، فريــد بايرامــی،  ناصــری، رضــا ســليمی، غامرضــا جهانگيرپ
ــد  ــن و حمي ــوان بازيک ــه عن ــامعی ب ــاد س ــوروزی، مي ــی ن عل

جودو

دارت
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ــه  ــم و غامرضــا شــاکر ب ــوان سرپرســت تي ــه عن کاظــم زاد ه  ب
ــی شــرکت کــرد ه اســت. ــوان مرب عن

هرمزگان
رکاب زنی د وچرخه سواران آلومینیوم المهد ی به 

مناسبت میالد فرخنده حضرت امام رضا )ع(

بهــزاد نامورجــاه: هــد ف از ايــن برنامــه شناســاندن ورزش همگانــی 
بــه جامعــه کارگــری و ترغيــب بيشــتر آنــان بــه ورزش اســت

مســئول ورزش شــرکت آلومينيــوم المهد يــد ر گفتگــو بــا روابــط 
عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان هرمــزگان از رکاب زنــی 
ــاه  ــرد اد م ــنبه 21 خ ــرکتد ر روز ش ــن ش ــواران اي ــه س د وچرخ
ــر  ــام خب ــه الس ــا علي ــام رض ــده ام ــاد فرخن ــبت مي ــه مناس ب
ــی  ــی ورزش ــه فرهنگ ــن برنام ــت:د ر اي ــاه گف ــزاد نامورج د اد. به
ــر پرچــم(  ــاس  )زي ــر بند رعب 15 رکاب زن مســير بوســتان غدي
تــا امــام زاد ه  ســيد مظفــر را رکاب زدنــد. ويــد ر اد امــه تصريــح 
ــه  ــی ب ــاندن ورزش همگان ــه شناس ــن برنام ــد ف از اي ــرد: ه ک

ــه ورزش اســت. ــان ب جامعــه کارگــری و ترغيــب بيشــتر آن

آذربایجان شرقی
کسب مقام قهرمانی تیم د و صحرانوردی کارگران 

آذربایجان شرقی د ر مسابقات د و فرا استقامتی 
پلی قهرمانی کارگران کشور فر

ــتان،  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
روز  کشــور  کارگــران  فرپلــی  د وی صحرانــوردی  مســابقات 
جمعهــد ر د و بخــش مــرد ان و زنــان برگــزار شــد کــه د ر 
ــران  ــم کارگ ــرد ان از اســتان آذربايجــان شــرقی د و تي بخــش م
ــی حســينی حضــور  ــان و کارگــران بازرگان مــس ســونگون ورزق

ــدی و د ر  ــا اس ــال، عط ــر 35 س ــان زي ــش آقاي ــتند.د ر بخ د اش
ــران  ــم کارگ ــی از تي ــم ديباي ــز رحي ــال ني ــاالی 35 س بخــش ب
مــس ســونگون ورزقــان بــه مــد ال طــا دســت يافتنــد. تيــم د و 
ــه نمايندگــی  ــان ب ــران مــس ســونگون ورزق ــوردی کارگ صحران
ــا امتيــاز 1۰  از کارگــران آذربايجــان شــرقی د ر بخــش تيمــی ب
منفــی بــه مقــام قهرمانــی ايــن د وره از رقابــت هــا دســت يافــت 
و تيــم هــای فــارس و فــوالد خوزســتان نيــز بــه ترتيــب د ر رده 
هــای د وم و ســوم قــرار گرفتنــد. رحيــم ديبايــی، عطــا اســدی، 
ــا  ــکار، رض ــوان ورزش ــه عن ــی ب ــر چرخ ــزاد ه  و صاب ــواد علي ج
ســليمانی بــه عنــوان مربــی، ســعيد محمــد ی بعنــوان سرپرســت 
و حســين نقيــان بعنــوان نماينــد ه شــرکت، تشــکيل دهنــده اعضــای 
تيــم کارگــران مــس ســونگون د ر مســابقات د وی صحرانــوردی کشــور 
ــيون ورزش  ــر فد راس ــر نظ ــابقات زي ــن مس ــت اي ــی اس . گفتن
ــاالی 35  ــر 35 ســال و ب کارگــری کشــور ود ر د و رده ســنی زي
ســال ود ر بخــش تيمــی امــد اد ی د ر تهــران و د ر محــل بوســتان 

ــت برگــزار شــد. والي

همد ان
حضور تیم کارگران استان همد ان د ر مسابقات د و 

فرا استقامتی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيئــت ورزشــی کارگــران همــد ان، 
تيــم د و فــرا اســتقامتی کارگــران اســتان همــد ان د ر روز جمعــه 
ــی  ــابقات قهرمان ــرکتد ر مس ــت ش ــاه جه ــرد اد م ــورخ 2۰ خ م

دوچرخه سواری

دو صحرا نوردی

دو فرا استقامتی
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کارگــران کشــور بــه اســتان تهــران  اعــزام گرد يــد ايــن مســابقات 
د ر بوســتان واليــت تهــران برگزارشــد. گفتنــی اســت کــه حســين 
ترابــی د ر قســمت انفــراد ی 5 کيلومتــر بــاالی 35 ســال توانســت 

ــن د وره از مســابقات را بد ســت آورد. مقــام پنجــم اي

آذربایجان شرقی
برگزاری اولین د وره مسابقات شطرنج کارگران د ر 

شهرستان بناب

خانــم حنيفــه ثالــث رئيــس هيــات ورزش کارگــری شهرســتان 
ــاب از برگــزاری اوليــن د وره مســابقات شــطرنج کارگــران د ر  بن
ــا حضــور  ــن مســابقات ب ــر د اد و گفــت اي ــاب خب شهرســتان بن
28 نفــر از کارگــران نيــروگاه حرارتــی بنــاب، شــهرد اری بنــاب، 
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب و مجتمــع فــوالد شــاهين بنــاب، 
ــطرنج  ــی ش ــن الملل ــه د اوری د وران بي ــی و ب ــه روش سوئيس ب
کشــورد ر خانــه شــطرنج شهرســتان بنــاب، بــا حضــور مســئولين 
اســتانی و شهرســتانی برگــزار گرد يــد.د ر ايــن د وره از مســابقات 
آقايــان هوشــنگ مختــارزاد ه  از مجتمــع فــوالد ظفــر بنــاب بــه 
ــازاد ه  از  ــار آق ــه زاد ه  و مخت ــض ال ــس في ــر اول، يون ــوان نف عن
مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب مقــام د وم و ســوم ايــن مســابقات 
را کســب کرد نــد. د ر پايــان نيــز از نفــرات برتــر بــا حکــم 

قهرمانــی و جوايــز نقــد ی تجليــل شــد.

اصفهان
مسابقات طناب کشی کارکنان مپنا)شرکت 

مهند سی و ساخت تجهیزات سپاهان( واقع د ر 
شهرک صنعتی بزرگ اصفهان برگزار شد

ــی  ــرکت مهند س ــا )ش ــان مپن ــی کارکن ــاب کش ــابقات طن مس
و ســاخت تجهيــزات ســپاهان( واقــع د ر شــهرک صنعتــی 
ــه  ــهر و ميم ــاهين ش ــتان ش ــتقرد ر شهرس ــان مس ــزرگ اصفه ب
ــا حضــور د کتــر  برگــزار شــد. مراســم اختتاميــه ايــن رقابتهــا ب
ــه و  ــد کارخان ــران ارش ــل محترم،مد ي ــر عام ــا مد ي ــپهبد ني س
ــنبه  ــتان روز د وش ــران شهرس ــات ورزشــی کارگ ــد گان هي نماين
مــورخ ۹ خــرد اد د ر محــل کارخانــه برگــزار شــد. شــرکت مپنــا با 
اســتعد اد جمعيتــی بالــغ بــر يــک هــزار نفر نيــروی کار و پرســنل 
متخصــص يکــی از قطــب هــای اصلــی توليــد آب شــيرين کــن 
هــای صنعتــی کشــور بــود ه و د ر زمينــه ســاختار د اخلــی 
ــا آخريــن اســتاند ارد های روز  ــه تــاش گرد يــد ه اســت ت کارخان
دنيــا و بخصــوص شــرکت زيمنــس آلمــان بــه کارگرفتــه شــود

شطرنج

طناب کشی
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همد ان
وع فعالیت زمین چمن مجموعه ورزشی شماره  شر

2 کارگران استان همد ان

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيئــت ورزشــی کارگــران همــد ان، 
ــن  ــری د ر زمي ــای کارگ ــد ه ــای واح ــم ه ــات تي ــروع تمرين ش
چمــن مجموعــه ورزشــی کارگــران آغــار شــد تيــم هــای شــرکت 
شيشــه، مخابــرات، بــرق، گاز، تاميــن اجتماعــی، اکباتــان، پــگاه، 
ــرای شــرکتد ر  ــن بخــار ب ــاک ف ــن و پ ــد نوي اتحــاد جــوان، الون
مســابقات فوتبــال انتخابــی کارگــران اســتان تمرينــات خــود را 

ــد . ــروع کرد ن ش

هرمزگان
استقبال بی مثال از تیم فوتبال ساحلی فوالد 

ودگاه بند رعباس  هرمزگان د ر فر

تيــم فوتبــال ســاحلی فــوالد هرمــزگان بــا اســتقبال بــی مثــال 
ــرو  ــاس  روب ــرودگاه بند رعب ــری د ر ف ــه کارگ ــئولين و جامع مس

شــد

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا اســتقبال  هرمــزگان تيــم فوتبــال ســاحلی فــوالد هرمــزگان ب
بــی مثــال مســئولين و جامعــه کارگــری د ر فــرودگاه بند رعبــاس  
ــد ه  ــزگان نماين ــوالد هرم ــاحلی ف ــال س ــم فوتب ــد. تي ــرو ش روب
کشــورمان توانســت بــا اقتــدار عنــوان نخســت مســابقات 
قهرمانــی فوتبــال ســاحلی کارگــران جهــان کهــد ر شــهر چرويــا 
ايتاليــا برگــزار شــد را از آن خــود کنــد.د ر ايــن مراســم  جمعــی 

ــتند. ــتان حضــور د اش از مســئولين اس

اصفهان
مسابقات فوتسال کارگران گرامید اشت کنگره 

سرداران و شهدای کارگر و همچنین سوم خرد اد 
وز آزاد سازی خرمشهرد ر شهرستان مبارکه  سالر

استان اصفهان برگزار شد

ــرداران  ــره س ــت کنگ ــران گراميد اش ــال کارگ ــابقات فوتس مس
وشــهدای کارگــر شهرســتان مبارکــه بــا حضــور 8تيــم فــراورده 
ــه  ــهرد اری مبارک ــپاهان ،ش ــيمان س ــرق ارا،س ــوز ،ب ــای نس ه
ــهر از  ــد وزيباش ــهرد اريهای کرکون ــه ، ش ــرق مبارکه،ديزيچ ، ب
ــاز و روز  ــه آغ ــرای مبارک ــالن الزه ــد ر س ــت ماه 2۰ ارد يبهش
ــت  ــزار ود ر نهاي ــه برگ ــم اختتامي ــرد اد مراس ــنبه 11 خ چهارش
ــرکت  ــرق آرا و ش ــرکت ب ــران، ش ــوز اي ــرکت نس ــای ش تيمه
ــا ســوم را کســب  ــه ترتيــب مقامهــای اول ت ســيمان ســپاهان ب
ــتان  ــئوالن شهرس ــی از مس ــور جمع ــان ود ر حض ــد.د ر پاي کرد ن
مبارکــه از تيمهــای برتــر بــا اهــد اء کاپ، لــوح قهرمانــی و مــد ال 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب تقد ي

فوتبال

فوتبال ساحلی

فوتسال
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همد ان
مسابقات فوتسال یاد واره آزادسازی خرمشهر 

و یادبود شهید حاج علی شمسی پور شهید 
شاخص ورزشکار کشور

ــران اســتان  ــط عمومــی هيئــت ورزشــی کارگ ــزارش رواب ــه گ ب
همــد ان، مســابقات فوتســال گراميد اشــت آزاد ســازی خرمشــهر 
ــاخص  ــهيد ش ــور ش ــی پ ــی شمس ــاج عل ــهيد ح ــاد واره ش و ي
ورزشــکار کشــور بــا حضــور هفــت تيمــد ر ســالن واليــت شــرکت 
ــازی تيــم هــای  ــه صــورت د وره ای و پــس از انجــام 21 ب گاز ب
شــرکت شيشــه مقــام اول شــرکت انتقــال خــط لولــه گاز مقــام 
د وم و شــرکت فــوالد ويــان مقــام ســوم را کســب نمود نــد و کاپ 
ــت. مراســم  ــق گرف ــه شــرکت گاز تعل ــن مســابقات ب اخــاق اي
ــی  ــاه اجتماع ــاون ، کار و رف ــر کل تع ــور مد ي ــه باحض اختتامي
و مد يــر عامــل شــرکت گاز اســتان و معاونيــن شــرکت گاز 
وفرزنــد شــهيد شمســی پــور و مســئول هيئــت ورزشــی کارگران 
ــه د ر  ــد ک ــزار گرد ي ــتان برگ ــئولين ورزش اس ــی از مس و جمع
پايــان بــه تيــم هــای برتــر حکــم، کاپ و جوايــز اهــد اء گرد يــد. 
ايــن مســابقات بــه همــت شــرکت گاز اســتان و بــه سرپرســتی 
ــد. ــزار گرد ي ــرکت گاز برگ ــئول ورزش ش ــان مس ــد فاحي محم

برگزاری چهارمین د وره مسابقات 
فوتسال شرکت کنترل گاز اکباتان 

یاد واره شهیدان علی محمد ی

ــران اســتان  ــط عمومــی هيئــت ورزشــی کارگ ــزارش رواب ــه گ ب
همــد ان مســابقات فوتســال شــرکت کنتــرل گاز اکباتــان يــاد واره 
شــهيد ان علــی محمــد ی بــا حضــور يــازد ه تيــم : اد اری، مونتــاژ 
ــينکاری،  ــور STE ، ماش ــور، کنت ــرس کنت ــگ، پ ــور، رن رگوالت
شــير چد نــی، د ايکســت، کاليبــره کنتــور، بســته بنــد ی و 
ــی  ــه کش ــد از قرع ــه بع ــد ک ــی نمود ن ــام آماد گ ــور آب اع کنت
ــور 111  ــا حض ــم ب ــازد ه تي ــب ي ــروه د ر قال ــابقات د ر د و گ مس
ــرل گاز  ــف شــرکت کنت ــای مختل ــان واحد ه ــکار از کارکن ورزش
اکباتــان د ر چمــن مصنوعــی شــرکت توســط جنــاب آقای ســعيد 
اســفند ياری  مســئول ورزش شــرکت  برگــزار شــد  کــه د ر پايــان 
ــز مــورد تقد يــر قرارگرفتنــد: تيــم  ــا اهــد اء جواي ــر ب عناويــن زي
هــای اول تــا ســوم مســابقات : 1 – تيــم رنــگ 2 – تيــم رگوالتور 
3 – تيــم کنتــور آب فنــی تريــن بازيکــن : حامــد رجايــی از تيــم 

اد اری تيــم اخــاق مســابقات: تيــم کاليبراســيون
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خوزستان

مسابقات فوتسال قهرمانی 
کارگران خوزستان با قهرمانی گاز 

خوزستان به پایان رسید

خوزســتان  کارگــری  فوتســال  رقابت هــای  برتــر  تيم هــای 
ــال  ــن فوتب ــس انجم ــان ريي ــن طرفي ــد ند. محمدامي ــی ش معرف
ــا روابــط  هيــات ورزشــی کارگــری خوزســتان د ر گفــت و گــو ب
عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان خوزســتان، اظهارکــرد: 
ايــن د وره از رقابت هــا پــس از د و ســال وقفــه بــه د ليــل 
ــم د ر  ــور 15 تي ــا حض ــاه ب ــت م ــا، از ارد يبهش ــری کرون همه گي
ــه ســطح خــوب  ــا اشــاره ب ــاز شــد. وی ب ــم آغ ــار تي ــب چه قال
ــت و گاز  ــای نف ــز تيم ه ــان ني ــرد: د ر پاي ــوان ک ــا، عن رقابت ه
مــارون و گاز خوزســتان بــه فينــال راه پيــد ا کرد نــد و تيم هــای 
ــد ار  ــه د ي ــواز ب ــه اه ــورد و لول ــليمان و ن ــيمی مسجد س پتروش
ــی  ــات ورزش ــال هي ــن فوتب ــس انجم ــيد ند. ريي ــد ی رس رد ه بن
کارگــری خوزســتان گفــت: د يــد ار فينــال نيــز شــب گذشــته د ر 
اهــواز برگــزار شــد کــه د ر يــک بــازی نزد يــک و پاياپــای، تيــم 
ــام د وم  ــارون مق ــی رســيد و نفــت و گاز م ــه قهرمان گاز اهــواز ب
ــورد و  ــه ن ــام ســوم ب ــن مق ــه خــود اختصــاص د اد. همچني را ب
لولــه اهــواز رســيد. وی بيــان کــرد: عليرضــا ســهرابی سرپرســت 
ــن  ــان غمگي ــای ارس ــور و آق ــری کش ــال کارگ ــن فوتب انجم
ــز نظــاره  ــی خوزســتان ني ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مد ي

ــد. ــال بود ن ــد ار فين ــر د ي گ

گیالن
برگزاری اولین د وره مسابقات فوتسال شرکت های 

زیر مجموعه تاسیکو

ــتان  ــری  اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
د وره  اوليــن  ســال 14۰1  خرد اد مــاه   4 لغايــت   2 گيــان: 
ــه  ــيکو ب ــه تاس ــر مجموع ــای زي ــرکت ه ــال ش ــابقات فوتس مس
مناســبت ســالروز آزاد ســاز ی خرمشــهرد ر شــرکت صنايــع 
چــوب و کاغــذ  ايران)چــوکا( برگــزار شــد.د ر ايــن مســابقات تيــم 
ــتون  ــوکا، بيس ــتان ،چ ــق خوزس ــف ، کاوه کرج،حري ــای )لطي ه
ــپين   ــرد کاس ــوب خ ــتر،آمل ،چ ــن گس ــرکت تأمي کرمانشاه،ش
ــم شــرکت  ــن د وره  از مســابقات تي ــان اي شــرکت نمود ند.د رپاي
صنايــع چــوب و کاغــذ ايــران )چــوکا( مقــام  قهرمانــی را کســب 

نمــود.

ششمین هفته لیگ برتر فوتسال کارگران استان 
گیالن برگزار شد

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
گيــان: ششــمين هفتــه ليــگ برتــر مســابقات فوتســال کارگــری 
ــا حضــور )سبحان،پارس خزر،شــهرد اری رشــت،بانک ملــی ( د ر  ب
ســالن کارگران مجموعــه فرهنگــی ورزشــی رشــت برگــزار شــد. 
ــی   ــک مل ــن مسابقات)ســبحان 3- ۰ بان ــه ششــم اي ــج هفت نتاي

ــارس خــزر( شــهرد اری رشــت2 -1پ
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هفتمین هفته لیگ برتر فوتسال کارگران استان 
گیالن برگزار شد

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
گيــان: هفتميــن  هفتــه ليــگ برتــر مســابقات فوتســال کارگری 
بــا حضــور )ســبحان،پارس خزر،شــهرد اری رشــت،پينک( د ر 
ســالن کارگــران  مجموعــه فرهنگــی ورزشــی رشــت برگزار شــد. 
ــبحان     ــزر3 -2س ــابقات)پارس خ ــن مس ــم اي ــه شش ــج هفت نتاي

ــک( شــهرد اری رشــت4 -2پين

هشتمین هفته لیگ برتر فوتسال کارگران 
استان گیالن برگزار شد

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
گيــان، هشــتمين هفتــه ليــگ برتــر مســابقات فوتســال 
ــک( د ر  ــک ملی،پين ــبحان،پارس خزر،بان ــا حضور)س ــری ب کارگ
ــزار  ــت برگ ــی رش ــی ورزش ــه فرهنگ ــران  مجموع ــالن کارگ س
ــارس خــزر3 -۰  ــن مســابقات )پ ــه هشــتم  اي ــج هفت شــد. نتاي
بانــک ملــی ســبحان انکولوژی-پينــک( تيــم ســبحان انکولــوژی 
ــابقات، از  ــه د اوری مس ــراض ب ــل اعت ــازی بد لي ــه 21 ب د ر د قيق
ــازی  ــازی ناتمــام مانــد نتيجــه ب ــازی منصــرف شــد و ب اد امــه ب

ــرد د. ــی گ ــام م ــابقات اع ــه مس ــی د ر کميت ــس ازبررس پ

نهمین هفته لیگ برتر فوتسال کارگران استان گیالن 
برگزار شد

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
گيــان، نهميــن هفتــه ليــگ برتــر مســابقات فوتســال کارگــری 
بــا حضــور )ســبحان انکولــوژی، شــهرد اری رشــت، بانــک ملــی، 
پينــک( د ر ســالن کارگــران مجموعــه فرهنگــی ورزشــی رشــت 
برگــزار شــد. نتايــج هفتــه نهــم ايــن مســابقات )ســبحان 
ــوژی - شــهرد اری رشــت، پينــک 3- بانــک ملــی 1( تيــم  انکول
ســبحان انکولــوژی د ر ايــن بــازی حضــور پيــد ا نکــرد و نتيجــه  

ــردد. ــی گ ــام م ــه مســابقات اع ــس از نظــر و رأی کميت پ

یزد
یازدهمین د وره مسابقات فوتسال کارگران میبد: 

حضور 12 تیم د ر د ور حذفی مسابقات فوتسال 
کارگران شهرستان میبد

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــزد: يازد هميــن د وره مســابقات فوتســال کارگــران شهرســتان  ي
ــم د ر  ــن مســابقات 2۰ تي ــد ی شــد.د ر اي ــه بع ــد وارد مرحل ميب
ــد ود ر  ــت پرد اختن ــه رقاب ــم ب ــا ه ــی ب ــروه 4 تيم ــب 5 گ قال
پايــان مرحلــه گروهــی 12 تيــم جــواز حضــورد ر مرحلــه بعــد ی 
را بد ســت آورد نــد. بــر ايــن اســاس تيمهــای کاشــی ارچيــن، و 
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کاشــی ناريــن از گــروه اول، تيمهــای مجتمــع کاشــی و گلچيــن 
بتــن از گــروه د و، تيمهــای کاشــی گلچيــن،  کاشــی ماهــان ســرام 
ــای کاشــی صد راســرام و   ــروه ســه، تيمه و کاشــی کــورش از گ
کاشــی اميــن از گــروه چهــار و تيمهــای کاشــی باســتان،  کيميــا 
ســرام و کاشــی احســان نيــز از گــروه پنــج ايــن رقابتهــا موفــق 
ــی  ــه حذف ــت مرحل ــد.د ر روز نخس ــد راه يابن ــه د ور بع ــد ند ب ش
ــوان  ــع عن ــن مد اف ــی رچي ــم کاش ــد تي ــران ميب ــال کارگ فوتس
قهرمانــی بــا د و گل حريــف خــود تيــم کاشــی گلچيــن را بد رقــه 
ــر 3 از  ــه 5 ب ــا نتيج ــد ب ــق ش ــز موف ــورش ني ــی ک ــرد. کاش ک
ســد کاشــی ناريــن عبــور کنــد و د ر آخريــن بــازی روز نخســت 
ــا نتيجــه 2 بــر يــک  مرحلــه حذفــی تيــم کاشــی کيمياســرام ب
ــازی هــای  تيــم کاشــی اميــن را از پيــش رو برد اشــت. د يگــر ب

مرحلــه حذفــی امــروز برگــزار مــی شــود.

* سوت پایان رقابتهای فوتسال کارگران استان یزد به صد اد ر آمد  :
سنگ آهن فالت مرکزی ایران)بافق( جام قهرمانی 

فوتسال کارگران استان را به خانه برد

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان يــزد: 
محمد رضــا فاحتــی مد يــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی د ر 
حاشــيه اختتاميــه ايــن مســابقات گفــت: هيــات ورزش کارگــری 
ــران  ــی کارگ ــی و رفاه ــی، ورزش ــه فرهنگ ــکاری مجموع ــا هم ب
هرســاله بــه منظــور ايجــاد نشــاط اجتماعــی، ســامت جســمی 
ــتان  ــی راد ر اس ــابقات مختلف ــران مس ــی کارگ ــی و روان و روح
برگــزار مــی کنــد کــه فوتســال يکــی از آنهاســت. وی بــا بيــان 
اينکــه امــروز بــه مناســبت هفتــه کار و کارگــر شــاهد برگــزاری 
ــا برنامــه  اختتاميــه فوتســال کارگــران هســتيم تصريــح کــرد: ب
ــزاری  ــاهد برگ ــه، ش ــد صــورت گرفت ــال جد ي ــه د ر س ــزی ک ري
ــه  ــرای جامع ــال ب ــان س ــا پاي ــی ت ــف ورزش ــای مختل رويد اد ه

کارگــران هســتيم و از واحد هــای توليــد ی و تيــم هــای ورزشــی 
آنهــا د عــوت مــی کنيــم کــه د ر ايــن مســابقات شــرکت کننــد. 
ــی  ــی اســتان از کارفرمايان ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مد ي
ــرد و  ــر ک ــد تقد ي ــی د هن ــت م ــری اهمي ــه ورزش کارگ ــه ب ک
ــان  ــت ورزش مي ــا اهمي ــان م ــياری از کارفرماي ــه د اد: بس اد ام
ــبی  ــرايط مناس ــواره ش ــد و هم ــی د انن ــری را م ــه کارگ جامع
بــرای کارگــران خــود د ر امــر ورزش فراهــم مــی کننــد؛ بنــد ه از 
حضــور تمــام تيــم هــای د ر ايــن د وره از رقابــت هــا تقد يــر مــی 
کنــم و بــرای مد يــران، مربيــان و بازيکنــان ايــن تيــم هــا آرزوی 
موفقيــت د ارم.د ر پايــان ايــن رقابتهــا ضمــن تقد يــر از د اوران و 
نيــروی انتظامــی، از مربيــان، سرپرســتان و بازيکنــان تيــم هــای 

اول تــا ســوم نيــز تجليــل بعمــل آمــد.

تهران 
چالش استقامتی با حرکت هندکراس 

و کتل بل د ر ایران خودر

در حاشــيه برگــزاری همايــش روزجهانــی يــوگا د ر ايــران 
ــی مســئول  ــا حضــور اســتاد نمين ــل ب ــل ب ــه کت خــود رو کميت
کميتــه کشــور و کميتــه کتــل بــل انجمــن ورزشــهای همگانــی  
ــی  ــال و د ائم ــو فع ــن عض ــن الد ي ــی زي ــاب عل ــری و جن کارگ
ــری  ــل کارگ ــل ب ــه کت ــران و کميت ــل اي ــل ب ــی کت ــه فن کميت
ــمند  ــته ارزش ــوزش رش ــی و آم ــت معرف ــران ،جه ــتان ته اس
ــس از  ــه پ ــتند ک ــور د اش ــری حض ــه کارگ ــل د ر جامع ــل ب کت

کتل بل
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معرفــی و اجــرای چنــد تنکيــک کتــل بــل بســيار مــورد توجــه 
مســئولين، کارمنــد ان و کارگــران حاضــرد ر برنامــه قــرار گرفــت . 
ســپس بــا برگــزاری يــک چالــش کوچــک اســتقامتی بــا حرکــت 
ــن  ــان ( بي ــد اد د ر زم ــری تع ــل ) رکورد گي ــل ب ــراس کت هند ک
ــش ،  ــن چال ــراد مشــتاق جهــت شــرکت د ر اي ــد از اف ــی چن تن
ــه  ــورد توج ــه م ــم پرد اختند ک ــی باه ــت تفريح ــه رقاب ــراد ب اف

ــت .  ــرار گرف ــن ق حاضري

فارس
اولین د وره مسابقات حضوری کراسفیت کارگری 

به میزبانی باشگاه زارعی ورزشگاه حافظیه استان 
فارس برگزار شد

ــای  ــه کراســفيت انجمــن ه ــی کميت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن د وره  ــارس، اولي ــتان ف ــری اس ــی کارگ ــای همگان ورزش ه
مســابقات حضــوری کراســفيت کارگــری د ر 27 خــرد اد مــاه بــه 
ــا حضــور 21  ــه ب ــگاه حافظي ــی د ر ورزش ــگاه زارع ــی باش ميزبان
ــارگاد،  ــت، پاس ــيراز، مرود ش ــای ش ــتان ه ــکار از شهرس ورزش
زرقــان، د ارابــد ر رد ه آقايــان, برگــزار شــد.د ر ايــن د وره از 
مســابقات د کتــر هــاد ی رضايــی اسپانســر مســابقات را برعهــد ه 
ــس  ــو رئي ــای خد اج ــور آق ــا حض ــابقات ب ــن مس ــتند. اي د اش
اد اره ورزش و جوانــان شــيراز، مهنــد س جوانــد ل رئيــس هيــأت 
ــن  ــس انجم ــرد ی رئي ــم جوانم ــارس، خان ــتان ف ــری اس کارگ

ورزش همگانــی کارگــری، خانــم اميــن زاد ه  نايــب رئيــس 
ــرد اری ،  ــه ب ــأت وزن ــر هي ــی د بي ــای حبيب ــری، اق ــأت کارگ هي
ــتان  ــران اس ــرد اری د خت ــه ب ــن وزن ــس انجم ــی رئي ــم رجب خان
فــارس، مهنــد س شــجاعی رئيــس هيــأت وزنــه بــرد اری شــيراز 
، محمــد زارعــی قهرمــان وزنــه بــرد اری آســيا، د کتــر ملــک پــور 
ــم د اوری  ــد. تي ــزار ش ــی برگ ــاد ی رضاي ــر ه ــن د کت و همچني
ــان اشــکان ماشــفيعی، غامرضــا يونســی،  ــن مســابقات آقاي اي
محســن کرمــی، رضــا ازاد، عبــاس کريمــی، رضــا زارعــی، عليرضا 
عســکری، جميــل عرفــان نيــا بــر عهــد ه د اشــتند. اســامی نفــرات 
ــی از  ــی صفاي ــر اول: عل ــد:  نف ــی باش ــل م ــرح ذي ــه ش ــر ب برت
ــر ســوم:  ــی از شــيراز، نف ــاد غرب ــد فرش ــر د وم: محم شــيراز، نف
ــتر  ــای بيش ــت ه ــد موفقي ــه امي ــت. ب ــی از مرود ش ــرزاد کرم ف

ــارس.      ــتان ف ــری اس ــفيت کارگ ــه کراس کميت

گیالن
اعزام تیم کشتی ساحلی کارگران استان گیالن به 

مسابقات قهرمانی کارگران کشور

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
گيــان: مســابقات  قهرمانــی کشــتی ســاحلی کارگــران کشــورد ر 
ــد.  ــزار ش ــدران  برگ ــی مازن ــه ميزبان ــاه 14۰1 ب ــت م ارد يبهش
تيــم کارگــران گيــان بــا حضــور حســين مهــری )مربــی(، ســيد 
رجب موســوی ،حميــد طوفــان ،د اود افــرازه شرفشــاهی،مصطفی 

ــد ــن مســابقات شــرکت کرد ن روشــن بخــش د ر اي

کراس فیت

کشتی ساحلی
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البرز
صعود کوهنورد ان کارگر استان البرز به قله بیجی

ــتان  ــران اس ــت ورزش کارگ ــی هيئ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــورد ی  ــن کوهن ــرد اد انجم ــه 23 خ ــنبه مورخ ــرز، روز د وش الب
ــس  ــی رئي ــر عبد اله ــور د کت ــا حض ــرز ب ــتان الب ــران اس کارگ
ــا  ــی ب ــه بيج ــه قل ــتان ب ــری اس ــت ورزش کارگ ــرم هيئ محت

ارتفــاع 222۹ متــر صعــود کرد نــد.

همد ان

صعود کوهنورد ان کارگر شرکت 
فوالد ویان به مناسبت 15خرد اد ماه

کارگــران  ورزشــی  هيئــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
همــد ان گــروه کوهنــورد ی شــرکت فــوالد ويــان  بــه مناســبت 
ــات  ــی از ارتفاع ــه  کاه قاض ــرد اد  قل ــام 15 خ ــت قي گراميد اش
رشــته کــوه الونــد به ارتفــاع 35۰۰ متــر راد ر تاريــخ 15/3/14۰1 

ــد . ــود نمود ن ــت صع ــا موفقي ب

مراسم تجلیل از آقای علی کاویانی اصل ریئس 
انجمن کوهنورد ی کارگران استان همد ان

ــران همــد ان  ــط عمومــی هييــت ورزشــی کارگ ــزارش رواب ــه گ ب
مراســم تجليــل از علــی کاويانــی اصل  رييــس انجمــن کوهنورد ی 
کارگــران اســتان همــد ان بــا ســابقه 2۰ ســال مســئوليت و صعــود 
بــه اکثــر قلــل ايــران و صعــود هــای برون مــرزی بــا تيــم کارگران  
از جملــه ) قلــه هــای ماربــل وال و آرارات ( بــا حضور عــد ه کثيری 
از کوهنــورد ان ، گــروه هــای کوهنــورد ی وجنــاب آقــای شــعبانی 
ــت  ــس هيئ ــی ، ريئ ــاه اجتماع ــاون ، کار و رف ــرکل اد اره تع مد ي
ــد د ر  ــورد ی الون ــگاه کوهن ــت باش ــه هم ــتان و ب ــورد ی اس کوهن
روز د وشــنبه ۹/3/14۰1د ر ســالن ســنگنورد ی فرهــاد طی مراســم 
باشــکوهی برگــزار گرد يــد د ر پايــان بــه رســم يــاد بــود هد ايايــی 
تقد يــم ايــن عزيــز گرد يــد . ضمــن تشــکر از اعضــا گــروه  باشــگاه  

کوهنــورد ی الونــد کــه متولــی ايــن امــر بــود ن .

وشیمی بیستون به قله یخچال  وه کوهنورد ی شرکت پتر *گر
وفترین                            د ومین قله مرتفع استان همد ان و یکی از معر

قله های واقع د ر کوهستان الوند صعود کرد ند.

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــت بد ن ــت ورزش  تربي ــد ی سرپرس ــل محم ــاه، جلي کرمانش
نمــود: کوهنــورد ان  اظهــار  بيســتون،  پتروشــيمی  شــرکت 

کوهنوردی
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شــرکت پتروشــيمی بيســتون د ر روز جمعــه ششــم خــرد اد مــاه 
ــد ان از  ــتان هم ــال د ر اس ــری يخچ ــه 358۰ مت ــه قل 14۰1 ب
مســيرد ره مــراد بيــگ صعــود کرد نــد. سرپرســت ورزش تربيــت 
ــروه  ــه گ ــان اينک ــا بي ــتون ب ــيمی بيس ــرو ش ــرکت پت ــی ش بد ن
کوهنــورد ی شــرکت پتروشــيمی بيســتون متشــکل از 7 نفــر بــا 
سرپرســتی رجبــی کوهنــورد ورزش کارگــری اســتان کرمانشــاه 
ــار  ــد، اظه ــود کنن ــر صع ــورد نظ ــل م ــه قل ــرکان ب ــير س از مس
ــه  ــه مــوازات  قلــه يخچــال  قل ــرس و ب نمــود:د ر طــول خــط ال
ــود  ــر وج ــاع 3586 مت ــا ارتف ــاف و ب ــر اخت ــه 6 مت ــری ب کوب
د ارد کــه کوهنــورد ان آنــرا صعــود کرد نــد و بعــد از صعــود قلــه 
ــروع  ــه ش ــه نقط ــت و ب ــش گرف ــرود را د ر پي ــير ف ــری مس کوب
ــا پيمايــش از شــيب کــوه، طــول  ــت ب کوهنــورد ی کــه د ر نهاي
ــل  ــيد. جلي ــام رس ــه اتم ــت ب ــا  موفقي ــی و  ب ــاد ه خاک د ره، ج
ــرای  ــان ضمــن آرزوی ســامتی و تند رســتی ب محمــد ی د ر پاي
کوهنــورد ان از همــکاری هيــات ورزش کارگــری و حمايــت هــای 
مد يريــت شــرکت پتروشــيمی بيســتون از اجــرای برنامــه هــای  
ــب  ــه يخچال صاح ــه قل ــال ک ــه يخچ ــود. قل ــکر نم ــی تش ورزش
ــی  ــود، يک ــد ه می ش ــز نامي ــان ني ــال صاحب الزم ــه يخچ ــا قل ي
از معــروف تريــن قله هــای واقــع د ر کوهســتان الونــد اســت کــه 
ــد ان  ــتان هم ــع اس ــه مرتف ــن قل ــر، د ومي ــاع 358۰ مت ــا ارتف ب

محســوب مــی شــود.

آذربایجان شرقی
کوهنورد ان کارگر استان آذربایجان شرقی د ر کنار 

دیگر کوهنورد ان کارگر کشور به قله خوشه انگور 
خ  وستای سر استان مازندران شهرستان بهشهر ر

گریوه صعود کرد ند.

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
آذربايجــان شــرقی، کوهنــورد ان کارگــر اســتان آذربايجــان 
ــای  ــور روز ه ــر کش ــورد ان کارگ ــر کوهن ــار ديگ ــرقی د ر کن ش

ــه خوشــه انگــور   ــه قل ــه مــدت د و روز ب 27 و 28 ارد يبهشــت ب
ــوه  ــرخ گري ــتای س ــهر روس ــتان بهش ــد ران شهرس ــتان مازن اس
صعــود کرد ند.تعــد اد 12۰ نفــر از کوهنــورد ان کارگــر کشــورد ر 
ايــن همايــش حضــور د اشــتند. کوهنــورد ان انجمــن کوهنــورد ی 
کارگــران آذربايجــان شــرقی د ر ايــن صعــود حضــور د اشــتند و 
ــا گــذر از د شــت زيبــا ويــال کــوه قلــه  خوشــه انگــور صعــود  ب
کــرد ه و پرچــم  کشــور ايــران را بــر فــراز ايــن قلــه بــه اهتــزازد ر 

ــد. آورد ن

گیالن
صعود سراسری کوهنورد ان کارگر کشور به قله 

خوشه انگور استان مازندران

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
گيــان: بــه مناســبت گراميد اشــت هفتــه کار و کارگــرد ر تاريــخ 
ــورد ان  ــری کوهن ــود سراس ــت 14۰1صع ــی 2۹ ارد يبهش 28 ال
ــا  ــد ران ب ــتان مازن ــورد ر اس ــه انگ ــه خوش ــه قل ــر کشــور ب کارگ
حضــور قامتــی )سرپرســت( ميثــاق شــبرنگ ،کبــری پورفــاح، 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــه حســن زاد ه ازگي محبوب

اصفهان
وه کوه نوردی هیات ورزشی کارگران  صعود گر

شهرستان لنجان د ر استان اصفهان به قله ۲۲۱۰ 
متری نم تک برگزار شد

ايــن  بــه  لنجــان  کارگــران  د وميــن صعــود  برنامــه  ايــن 
ــه منظورآماد هســازی  کوهســتاند ر خــرد اد مــاه ســال جــاری و ب
ــع خــارج اســتان  ــل مرتف ــه قل ــد گان شهرســتان ب ــود نماين صع
مــی باشــد. شــايان ذکــر اســت اوليــن صعــود کوهنــورد ان کارگــر 
شهرســتان لنجــان د ر روزهــای 1۹ و 2۰ خرد اد مــاه ســال 
جــاری بــه قلــه بــرف انبــار برگــزار مــی گــرد د. قلــه برف انبــارد ر 
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6۰ کيلومتــری جنــوب شــهر قــم ود ر باغ هــای جنوبــی روســتای 
ــع بخــش کهــک واقــع شد ه اســت. ايــن رشــته کوه  فــرد و از تواب
ــه محــد ود ه  ــه محــد ود ه روســتای فــرد و، از شــرق ب از شــمال ب
ــته کوه  ــد ود ه رش ــه مح ــرب ب ــن(، از غ ــد ه محققي ــف )د هک وس
ــان  ــتان د ليج ــد ود ه شهرس ــه مح ــوب ب ــی و از جن ــگ آب پلن
اســتان مرکــزی منتهــی می شــود. گفتنــی اســت کــه ايــن قلــه 
ــی د ر سرتاســر  ــن نقطــه طبيع ــر بلند تري ــاع 3٬224 مت ــا ارتف ب

ــود. ــوب می ش ــم محس ــتان ق اس

همایش کوهنورد ی خانوادگی کارگران شهرستان 
خ ٦ خرد اد  وز جمعه مور لنجاند ر استان اصفهان ر

برگزار شد

ــواد ه هــای کارگــران شهرســتان لنجــان د ر ايــن  3۰ نفــر از خان
ــود  ــتان صع ــک شهرس ــم ت ــری ن ــه 231۰ مت ــه قل ــش ب هماي
کرد نــد. ايــن همايــش بــه مناســبت گراميد اشــت ســوم خــرد اد 
ســالروز آزاد ســازی خرمشــهر برگــزار گرد يــد. شهرســتان 
ــاد ، از جنــوب  ــه شهرســتان هــای نجــف آب لنجــان از شــمال ب
ــه  ــرق ب ــاری و از ش ــال بختي ــار مح ــتان چه ــه اس ــرب ب و غ

ــرد د.د ر  ــی گ ــه و فاورجــان محــد ود  م ــای مبارک شهرســتان ه
ــياه « ، ود ر  ــوه س ــوه » ک ــته ک ــتان رش ــرقی شهرس ــمال ش ش
شــرق » نمتــک « بــه عنــوان مــرز طبيعــی ايــن شهرســتان را از 

ــد. ــی کنن ــد ا م ــه ج ــان و مبارک ــای فاورج ــتان ه شهرس

وه کوهنورد ی شرکت اتوبوس رانی اصفهان و حومه  گر
به قله  شاه لوالک شهرستان لنجان صعود کرد

ــان  ــر از کارکن ــور 7 نف ــا حض ــرد اد ب ــوم خ ــود روز س ــن صع اي
همزمــان بــا گراميد اشــت ســالروز آزاد ســازی خرمشــهر برگــزار 
ــله  ــام از سلس ــن ن ــه همي ــی ب ــاه لوالک د ر کوه ــار ش ــد. آبش ش
ــاع  ــت و ارتف ــع شد ه اس ــزی واق ــرس مرک ــای رخ د ر زاگ کوه ه
ــر  ــاه مت ــد و پنج ــزار و هفتص ــای آزاد د وه ــطح آبه ــوه از س ک
اســت. ميــزان آبد هــی آبشــار شــاه لوالک د ر طــول ســال 
ــًا  ــی اســت.د ر زمســتان کام ــار د ائم ــی آبش ــاوت اســت ول متف
ــه ارتفــاع هفتــاد  ــخ ب ــد و قند يلهــای زيبــا و قطــور ي يــخ می زن
ــزد مــرد م  ــر تشــکيل می د هــد. آب آبشــارد ر قســمتی کــه ن مت
ــرد.  ــن آرام می گي ــت روی زمي ــروف اس ــوض مع ــه ح ــی ب محل
ــزرگ  ــه ســنگ های ب ــه صــورت تخت ــای حــوض قد يمــی ب بقاي
ــی از ســنگ ها  ــه يک ــر بد ن و حجــاری شــد ه مشــهود اســت و ب
کتيبــه ای بــه زبــان فارســی از ايــن قــرار حــک شد ه اســت: » اين 
حــوض گرانمايــه را بــرای آســايش زوار و… «. آبشــار شــاه لوالک 
از روی قند يل هــای عظيــم آهکــی پوشــيد ه از خــزه پاييــن 
می ريــزد. بــا توجــه بــه ارتفــاع زيــاد آبشــار، آب هنــگام ريــزش 
ــه صــورت  ــا ب ــا قند يل ه ــوط شــد ه ود ر برخــورد ب ــوا مخل ــا ه ب

ــن پاشــيد ه می شــود. ــه زمي ــز ب ــی و شــبنمی ري قطــرات باران
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وز آزاد  به مناسبت گرامید اشت سوم خرد اد سالر
سازی خرمشهر همایش کوهنورد ی کارکنان برق 

منطقه ای اصفهان برگزار شد

ايــن همايــش روز پنــج شــنبه مــورخ 5خــرد اد د ر محــل پــارک 
ــته  ــد ازی رش ــد. راه ان ــزار گرد ي ــان برگ ــه اصفه کوهســتانی صف
هــای ورزشــی واليبال،فوتسال،بســکتبال،تنيس روی ميــز،د ارت، 
ــش  ــون راد ر بخ ــورد ی و بد مينت ــنا،کوهنورد ی،کوير ن شطرنج،ش
ــن  ــای اي ــه ه ــه برنام ــا از جمل ــم و آق ــان خان ــات کارکن رفاهي
ــود  ــید واری نم ــراز ام ــت و اب ــاری د انس ــال ج ــازمان د ر س س
ورزش خانــواد ه کارکنــان نيزبــا از بيــن رفتــن بيمــاری کرونــا از 

رکــود خــارج گــردد

با حضور تیم اعزامی هیات ورزشی کارگران نمایند ه استان 
اصفهان برگزار گرد ید.

صعود سراسری کوهنورد ان کارگر کشور به قله 
خوشه انگورد ر استان مازندران شهرستان بهشهر 

خ گریوه برگزار شد وستای سر ر

ــرد ر   ــه کار و کارگ ــت هفت ــبت گراميد اش ــه مناس ــود ب ــن صع اي
تاريــخ 28 الــی 2۹ ارد يبهشــت 14۰1 تــدارک د يــد ه شــد ه بــود. 
ــورد ان کارگــر کشــور  ــن برنامــه تعــد اد 12۰ نفــر از کوهن د ر اي

ــورد ان  ــر از کوهن ــد اد 3۰۰ نف ــن  تع ــتند همچني ــور د اش حض
اســتان ومحلــی نيــزدر ايــن صعــود  شــرکت کــرد ه .ايــن برنامــه 
ــت  ــام گرف ــهر انج ــتان بهش ــام د ر شهرس ــت ن ــرش وثب باپذي
ــا  ــه ب ــار نارنج ک ــنتی به ــم س ــان د ر مراس ــورد ان ومهمان وکوهن
ــود  ــی شــد ه ب ــش بين حضــور مســولين اســتان وشهرســتان پي
شــرکت کرد نــدد ر ايــن مراســم ودر افتتاحيــه د ر روســتای ســرخ 
ــاب  ــری جن ــيون ورزش کارگ ــرم فد راس ــت  محت ــوه رياس گري
آقــای د کتــر رمضــی ، د بيــر کل وهمراهــان حضــور د اشــتند د ر 
ــل از  ــورد نظرســخنرانی وتجلي ــه د ر روســتای م ــه افتتاحي برنام
ــه  ــورد ان اســتان ب ــر  از کوهن ــن تقد ي ــه وهمچني ــان برنام حامي
ــا حضــور ريــس انجمــن کوهنــورد ی  اجــرا  گذاشــته شــد کــه ب
ــفر  ــم د انش ــرکار خان ــی و س ــای افاک ــور جناب آق کارگران کش
حضورد اشــتند  شهرســتان  اســتان  و  همچنين مســئوالن  و 
ــران اســتانی و شهرســتان  ــود مد ي ــن صع ــد. د ر اي ــزار گرد ي برگ
ــه  ــری د اشــتند ک ــوه مشــارکت حــد اکث و روســتای ســرخ گري
ــبه 28  ــح روز پنجش ــر بود.صب ــان خاط ــی وامتن ــث د لگرم باع
ارد يبهشــت ســاعت 6 بامــد اد کوهنــورد ان د ر يــک ســتون 
ــی  ــا ود يد ن ــيار زيب ــير بس ــد مس ــت کرد ن ــه حرک ــرف قل ــه ط ب
ــم  ــاد تي ــت زي ــا د ق ــی ب ــای محل ــی  و راهنماه ــود وکاد ر اجراي ب
بانــوان  از  بزرگــی  د رصــد  ميکرد نــد  هد ايــت  مســير  را در 
عاقــه منــد د ر برنامــه حضــور د اشــتند اهالــی روســتا وبوميــان 
محلــی از بــد و ورود تــا خاتمــه برنامــه بــا پذيرايــی از ميهمانــان 
ــا گــذر از دشــت زيبــا  ــد  .کوهنــورد ان ب اســتقبال گرمــی کرد ن
ــه را صعــود کــرد ه وپرچــم  ــال کوهــد ر ســاعت 1۰ صبــح قل وي
مقــد س کشــور بــر فــراز قلــه بــه اهتــزازد ر آمــد ايــن برنامــه بــا 
ــتان  ــری اس ــران و مســولين کارگ ــور مد ي ــر ش ــرم وپ حضــور گ
ــا  ــود وب ــراه ب ــران ومســولين  هم ــا مشــارکت مد ي ــن ب وهمچني
ــن حضــور  ــت همچني ــرار گرف ــد ان ق ــه من ــاد عاق اســتقبال زي
همــکاران انجمــن کوهنــورد ی کارگــری اســتان مازنــد ران 
وشهرســتان بهشــهر د ر پذيــرش وتــد ارکات وهمراهــی واجــرای 
ــود ايــن برنامــه د ر ســاعت 17 بعــد از ظهــر  برنامــه ســتود نی ب
28 ارد يبهشــت 14۰1د ر صحــت وســامت خاتمــه يافــت. مريــم 
بهارلويــی رئيــس انجمــن کوهنــورد ی کارگــران اســتان اصفهــان
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هرمزگان
صعود کوهنورد هرمزگانی به قله آرارات ترکیه

میثم باوقار کوهنورد هرمزگانی موفق شد به قله 
آرارات ترکیه با ارتفاع ۵۱۳۷ متر صعود کند

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــق شــد ب ــی موف ــورد هرمزگان ــار کوهن ــم باوق ــزگان، ميث هرم
ــم  ــد. ميث ــود کن ــر صع ــاع 5137 مت ــا ارتف ــه ب ــه آرارات ترکي قل
ــات  ــوب کيش،هي ــوالد کاوه جن ــا پشــتيبانی شــرکت ف ــار ب باوق
ــزگان و  ــران هرم ــورد ی کارگ ــتان،انجمن کوهن ــورد ی اس کوهن
ــه  ــح قل ــه فت ــق ب ــاه موف ــم خرد اد م ــد ان پانزد ه ــگاه صاع باش
آرارات شــد. گفتنــی اســت شــروع پيمايــش ســاعت ۹:۰۰ صبــح 
13 خــرد اد مــاه بــود ه اســت کــه بــا توجــه بــه شــرايط بحرانــی 
ــت  ــم سرپرس ــا تصمي ــری ب ــاع 38۰۰ مت ــد ر ارتف ــارش برف و ب
تيــم کمپينــگ ايجــاد گرد يــد و پــس از مســاعد شــدن شــرايط 
ــد. ــاز ش ــد د ا آغ ــش مج ــاه پيماي ــد اد 14 خرد اد م ــوی از بام ج

حضور د و ورزشکار از هرمزگان د ر صعود سراسری 
کوهنورد ان کارگر کشور

این صعود به مناسبت گرامید اشت هفته کار و 
کارگر با حضور ۱۲۰ کوهنورد کارگر و ۳۰۰ کوهنورد 

محلی برگزار گرد ید.

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هرمــزگان صعــود سراســری کوهنــورد ان کارگــر کشــور بــه قلــه 
ــزار  ــهر برگ ــتان بهش ــد ران شهرس ــتان مازن ــورد ر اس ــه انگ خوش
شــد. ايــن صعــود بــه مناســبت گراميد اشــت هفتــه کار و کارگــر 
بــا حضــور 12۰ کوهنــورد کارگــر و 3۰۰ کوهنــورد محلــی 
ــوه  ــور و جل ــری پ ــی اســت حســين خنف ــد. گفتن ــزار گرد ي برگ
ــی از  ــه نمايند گ ــه ب ــه پرشــکوهی از شــرکت بناگســتر کران فقي
انجمــن کوهنــورد ی هيــات ورزش کارگــری اســتان هرمــزگان د ر 

ــد. ــرکت کرد ن ــود ش ــن صع اي

اصفهان
وز آزاد سازی خرمشهر به مناسبت گرامید اشت سوم خرد اد سالر

وز اول مسابقات والیبال ساحلی کارگران استان  ر
اصفهان برگزار شد

ــران  ــی کارگ ــاحلی قهرمان ــال س ــابقات واليب ــج روز اول مس نتاي
ــی  ــروه 4۰ مهند س ــگاه گ ــی باش ــه ميزبان ــان ، ب ــتان اصفه اس
ــع شــهيد حججــی1  ــج شــنبه پنجــم خــرد اد :*صناي ســپاه پن

والیبال
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آرمــان  *شــرکت  بنويــد*  ســفيد  ســيمان  _2شــرکت 

تجهيز2_۰شــرکت نيــرو کلــر* *فود اســتيش۰_2بيمه ايــران* 
*تــن پويــان۰ _2شــرکت آذرخــش* شــايان ذکــر اســت اوليــن 
ــا  د وره  مســابقات واليبــال ســاحلی کارگــران اســتان اصفهــان ب
شــرکت 12 تيــم از سراســر اســتان اصفهــان برگــزار مــی گــردد

مسابقات والیبال بانوان قهرمانی کارگران استان 
اصفهان با قهرمانی بیمه دانا به پایان رسید

ــه مناســبت هفتــه کارگــر کــه باحضــور  ايــن د وره از رقابتهــا  ب
۹ تيــم شــرکت کننــد ه روز جمعــه مــورخ 6 خرد اد مــاه برگــزار 
ــيواک -  ــا - س ــه دان ــل - بيم ــی اکري ــن - پل ــد. ) ذوب آه ش
پد يــد ه - پيشــگامان ارتباطــات هشــت بهشــت - ســتارگان 
ــان   ــن ( برگــزار ود ر پاي بهارســتان - ايليااســتور - ســتارگان نوي
2۰ رقابــت برگــزار شــد ه. تيمهــای بيمــه دانــا،ذوب آهــن 
ــارم  ــا چه ــای اول ت ــب مقامه ــه ترتي ــگامان ب ــتان و پيش ،بهارس
ــا  ــر ب ــای برت ــد. از تيمه ــب کرد ن ــابقات را کس ــن د وره از مس اي
ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــی تقد ي ــم تقرمان ــز ،کاب و حک ــد اء جواي اه

گیالن
برگزاری مسابقات چهارجانبه والیبال بانوان کارگر 

استان گیالن

ــتان  ــری  اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــه  چهارجانبــه  مســابقات   14۰1 خرد اد مــاه   12 گيــان: 
مناســبت روز دختــر و بــا همــکاری انجمــن واليبــال کارگــری د ر 
ســالن مجموعــه ورزشــی شــهدای کارگــر اســتان گيــان برگــزار 

ــد اء  ــر و کاپ اه ــوح تقد ي ــای برترل ــم ه ــرات  و تي ــه نف ــد، ب ش
گرد يــد. مقــام اول: هيــات کارگــری بــا مربيگــری خانــم ذرئيــه، 
ــی،  ــم رضائ ــری خان ــا مربيگ ــی ب ــون رضائ ــم کان ــام د وم: تي مق

ــرزاد ه  ــم باق ــا مربيگــری خان ــام ســوم:تيم لشــت نشــاء ب مق

وابط عمومی هیات ورزش کارگری  به گزارش ر
استان گیالن: خرد اد ماه 1401 مسابقات والیبال  
7 نفره با حضور ده تیم )باران، قهرمان، منتخب 

مونتاژ، پیشکسوتان، زرآسا، انبار، خزر پالستیک، 
یاکوزا، آبی( د رشرکت پارس برگزار شد.

 یزد
به همت انجمن موتورسواری و اتومبیلرانی کارگران 

شهرستان ابرکوه برگزار شد:
وز  رژه موتورسواران جامعه کارگری ابرکوه د ر سالر

آزادسازی خرمشهر
بــه گــزارش روابــط عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان يــزد: 
انجمــن موتورســواری واتومبيلرانــی کارگــران ابرکــوه بــا همکاری 
ــوم  ــبت س ــه مناس ــتان ب ــن شهرس ــری اي ــات ورزش کارگ هي
خــرد اد ســالروز فتــح خرمشــهر و روز مقاومــت و ايثــار مراســم 
رژه موتــوری را برگــزار کــرد.د ر ايــن مراســم کــه بــا هماهنگــی 
ــکل  ــی ش ــی و رانند گ ــی و راهنماي ــروی انتظام ــا ني ــل ب کام
ــه ســمت  ــت موتورســواران از مســيرهای مشــخص شــد ه ب گرف

موتورسواری و اتومبیلرانی
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گلــزار شــهد اء ابرکــوه حرکــت کرد نــد و پــس از تجد يــد بيعــت 
بــا شــهد اء بــه حرکــت خــود تــا رســيدن بــه شهرمهردشــت اد امه 
د ادنــد؛ بــا حضــورد ر بهشــت زهــرای مهرد شــت بــه مقــام شــامخ 
ــان  ــرام شــد.د ر پاي ــد س اد ای احت ــت المق ــات بي شــهد ای عملي
ــر از  ــوح تقد ي ــک ل ــد گان ي ــه شــرکت کنن ــه کلي ــز ب مراســم ني
طــرف رييــس ورزش کارگــری شهرســتان بــه ورزشــکاران حاضــر 

بــه رســم يــاد بــود اهــد اء شــد.

همد ان
وز جهانی یوگا همایش یوگا کارگران بمناسبت ر

بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزشــی کارگــران اســتان همــد ان 
همايــش يــوگاد ر روز ســه شــنبه 31/3/14۰1 بــه مناســبت روز 
جهانــی يــوگا همزمــان بــا سراســر کشــور  و بــا حضــور جمعــی 
ــران ،  ــی کارگ ــه ورزش ــر مجموع ــرکت و مد ي ــکاران ش از ورزش
مســئول هيئــت ورزشــی کارگــران د ر محــل شــرکت شيشــه و 
ــه  ــاد ن ب ــتای ارج نه ــوگاد ر راس ــت ي ــن حرک ــام چند ي ــا انج ب
ــران  ــی کارگ ــای ورزش ــت ه ــاء فعالي ــران و ارتق ــامت کارگ س

ــد. ــزار گرد ي برگ

مسابقات یوگا کارگران کشور
سومین د وره جشنواره آموزشی مجازی خانوادگی 

مهارت های ورزشی یوگا

ــران اســتان  ــط عمومــی هيئــت ورزشــی کارگ ــزارش رواب ــه گ ب
ــد ان د ر  ــتان هم ــران اس ــی کارگ ــوگا خانواد گ ــم ي ــد ان، تي هم
ــوگا کــه  ســومين د وره مســابقات جشــنواره مجــازی ورزشــی ي
ــد   ــور برگزارگرد ي ــا سراسرکش ــان ب ــخ 25/3/14۰1 همزم د رتاري
ــه  ــابقات ب ــن مس ــه اي ــت ک ــر اس ــل ذک ــد قاب ــرکت نمود ن ش
صــورت ارســال عکــس از حــرکات يــوگا توســط خــود خانــواد ه 

هــا انجــام شــد .

گیالن
وز جهانی یوگا برگزاری همایش یوگا به مناسبت ر

ــتان  ــری  اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــات  ــکاری هي ــا هم ــوگا ب ــی ي ــبت روز جهان ــه مناس ــان، ب گي
ورزش کارگــری گيــان و انجمــن يــوگا کارگــری د و همايــش د ر 
آســتارا توســط خانــم شــهره يــاد گار ود ر الهيجــان توســط خانــم 

صفــری برگــزار شــد.

یوگا
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تهران
و وزجهانی یوگا د ر ایران خودر برگزاری همایش ر

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن ورزش همگانــی فد راســيون 
کارگــری، بــه همــت مســئول انجمــن ورزش همگانــی کارگــری 
اســتان تهــران، همايشــی بــا حضــور کارگــران و برخــی از 
مســئولين خــط توليــد و ورزش ايــران خــودرو و جمعــی از 
مســئولين فد راســيون ورزش کارگــری و کميتــه يــوگا، بــه 
ــا  ــن ب ــوگا و آشــنايی مخاطبي ــی ي منظــور بزرگد اشــت روزجهان
ورزش ســامت محــور يــوگاد ر فضــای بــاز ايــن کارخانــه برگــزار 

گرد يــد.
ــن ورزش  ــل انجم ــل ب ــه کت ــش، کميت ــن هماي ــيه اي در حاش
همگانــی کارگــری نيــز بــه معرفــی ايــن رشــته ورزشــی 
ــتانه  ــت د وس ــش نشس ــان هماي ــن د ر پاي ــد. همچني پرد اختن
عمومــی  روابــط  و  پشــتيبانی  ســامت،  ورزش،  مســئولين 
ــا مســئولين کميتــه هــای يــوگا و کتــل بــل و  ايــران خــود رو ب
ــيون  ــی فد راس ــای همگان ــن ورزش ه ــئول انجم ــن مس همچني
ــی  ــن معرف ــه ضم ــد ک ــزار گرد ي ــران برگ ــتان ته ــری اس کارگ
اثــرات ســازند ه و مفيــد رشــته هــای ورزش همگانــی، آماد گــی 
همــکاری د و جانبــه بــرای برنامــه ريــزی هــای مناســب، تبليــغ و 
ترويــج پرد اختــن بــه فعاليــت هــای ورزشــی بــا هــد ف ســامت 
محــوری جامعــه کار و تــاش،د ر آينــد ه نزد يــک، اعــام گرد يــد.

آذربایجان شرقی
برگزاری همایش ورزش یوگا کارگران آذربایجان 

وز جهانی یوگا شرقی به مناسبت ر

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيــات ورزش کارگــری آذربايجــان 
شــرقی ، همايــش بــزرگ يــوگا کارگــران آذربايجــان شــرقی بــا 
اســتقبال خــوب کارگــران و خانــواد ه کارگــران آذربايجان شــرقی 
ــان د ر سراســر کشــورد ر  ــوگا همزم ــی ي ــه مناســبت روز جهان ب
ــا  پــارک بــزرگ ائــل گلــی تبريــز برگــزار شــد. ايــن همايــش ب
مشــارکت خانــواد ه کارگــران شــرکت کننــد ه زيــر نظــر مهــد ی 
ــوگا  ــه ي ــس کميت ــوگا و رئي ــد رس ي ــی و  م ــور مرب ــن پ حس
کارگــران اســتان، ورزش يــوگا و مســابقات ورزشــی مفــرح انجــام 
ــی و ابوالفضــل  ــا حضــور حســين قضاي ــز  ب ــان ني ــد.د ر پاي د اد ن
اميــد ی د بيــر و رئيــس هيــات ورزش کارگــری اســتان، از نفــرات 
ــد اء  ــا اه ــوگا ب ــته ي ــاالن رش ــتان و فع ــران اس ــوگا کارگ ــر ي برت

ــد. ــل آم ــر بعم ــپاس تقد ي ــوح س ل

ارد بیل
جشنواره خانوادگی یوگا خانوادگی کارگران استان  

ارد بیل برگزار شد

ــان  ــل؛ همزم ــری اســتان ارد بي ــات ورزش کارگ ــزارش هي ــه گ ب
ــی  ــوگا خانوادگ ــی ي ــنواره خانواد گ ــوگا جش ــی ي ــا روز  جهان ب
کارگــران اســتان ارد بيــل بــا همــکاری کميتــه يــوگا فد راســيون 
ــری  ــات ورزش کارگ ــس هي ــد. رئي ــزار ش ــری برگ ورزش کارگ
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ــه  ــالم و خاقان ــای س ــج فعاليت ه ــزود: تروي ــل اف ــتان ارد بي اس
ــا  ــری ب ــه کارگ ــنايی جامع ــی، آش ــری ورزش ــرد هن ــا رويک ب
رشــته يــوگا، ايجــاد فضــای همکاريــد ر بيــن خانــواد ه کارگــران، 
ــن  ــوگا از ديگــر اهــد اف اي ــراد مســتعدد ر رشــته ي شناســايی اف
ــاه  ــاون، کار و رف ــر اجتماعــی اد اره کل تع جشــنواره اســت. مد ي
اجتماعــی اســتان ارد بيــل تصريــح کــرد: ايــن جشــنواره بــا شــعار 
ورزش آرای اعتيــاد هرگــزد ر محــل مجموعــه ورزشــی تفريحــی 

کارگــران ارد بيــل برگــزار شــد.

زنجان
هیأت ورزش کارگری استان زنجان از برگزاری د وره 

آموزشی یوگا برای برای بچه های تیم سپاهان 
استان زنجان د ر مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران 

وز جمعه 27 خرد اد ماه خبر د اد. زنجان ر

ــتان  ــری اس ــأت ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــپاهان  ــم س ــرای تي ــوگا ب ــد ی ي ــی مبت ــان، د وره آموزش زنج
اســتان زنجانــد ر مجموعــه ورزشــی و تفريحــی کارگــران زنجــان 
ــزاد ه  مســئول  ــاه توســط احمــد قربان ــه 27 خــرد اد م روز جمع
ــری اســتان  ــوگای کارگ ــم ي ــرم تي ــوگا و اعضــاء محت انجمــن ي

ــد. ــزار گرد ي ــان برگ زنج

کرمانشاه
به مناسبت هفته ی محیط زیست  د ر ارد وی یک 

وزه، ورزشکاران کارگر شرکت سیمان غرب ضمن  ر
بازدید از تنگه چاالبه و طبیعت گردی، به پاکسازی 

محیط زیست د ر منطقه پرد اختند .

ــتان  ــری اس ــات ورزش کارگ ــی هي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمانشــاه، د ر راســتای اقــد ام فرهنگــی و زيســت محيطــی و بــه 
ــط  ــه ی محي ــامت و هفت ــه ی س ــت هفت ــبت گراميد اش مناس
زيســت، بــا هماهنگــی الزم ورزشــکاران مجموعــه ســيمان غــرب 
اقــدام بــه برگــزاری تــور فرهنگــی تفريحــی يــک روزه بــه محــل 
ــازی  ــتای پاکس ــران د ر راس ــن کارگ ــد. اي ــه نمود ن ــه چاالب تنگ
ــای اطــراف  ــه ه ــت زبال ــه جمــع آوری و نظاف ــد ام ب ــط، اق محي
ــی  ــط عموم ــر رواب ــطی مد ي ــان وس ــد. پيم ــه کرد ن ــن محوط اي
شــرکت ســيمان غــرب د ر ايــن خصــوص اظهــار اميــد واری کــرد 
کــه بــا ايــن اقــد ام د ر رعايــت مســائل زيســت محيطــی بيــش از 

پيــش کوشــا باشــيم.

فرهنگی
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هرمزگان

فرشید اوسپید طی پیامی دستیابی تیم فوتبال 
ساحلی فوالد هرمزگان به  مقام نخست قهرمانی  را 

د ر مسابقات کارگران جهان تبریک گفت

روابــط عمومــی ورزش کارگــری اســتان هرمــزگان، فرشــيد 
اوســپيد رئيــس هيئــت ورزش کارگــری اســتان هرمــزگان طــی 
ــه  ــزگان ب ــوالد هرم ــاحلی ف ــال س ــم فوتب ــتيابی تي ــی دس پيام
ــک  ــان را تبري ــران جه ــی کارگ ــام نخســت مســابقات قهرمان مق

ــل مــی باشــد: ــه شــرح ذي ــام ب گفــت. متــن پي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قهرمانــی غــرور آفريــن تيــم فوتبــال ســاحلی فــوالد هرمــزگان 
راد ر مســابقات  کارگــران جهــان، کــه باعــث يــک افتخــار تاريخی 
بــرای ورزش کارگــری اســتان هرمــزگان گرد يــد بــه  مد يــر کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، جامعــه ورزش کارگــری، مد يريــت 
ــان  ــزگان، بازيکن ــوالد هرم ــت شــرکت ف ــل خــد وم و باد راي عام
غيرتمنــد و کاد ر فنــی و مربــی زحمتکــش ايــن تيــم تبريــک و 
تهنيــت عــرض مــی نمايــم. خوشــحاليم کــه ايــن عزيــزان ضمــن 
بــر افراشــتن پرچــم مقــد س جمهــوری اســامی ايرانــد ر جهــان، 
نــام اســتان قهرمــان پــرور هرمــزگان راد ر تمــام ايــران و جهــان 
ــه  ــکاران خط ــه ورزش ــد ک ــت کرد ن ــد و ثاب ــد از کرد ن ــن ان طني
ــن  ــن د ر مياد ي ــرای گفت ــاد ی ب ــای زي ــرف ه ــوب ح ــرم جن گ

ورزشــی د ارنــد.

اعضای هیات ورزش کارگری استان هرمزگان با 
مظفر مهری خادمی نسب د ید ار و گفتگو کرد ند

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان 
ــراه  ــه هم ــتان ب ــری اس ــات ورزش کارگ ــس هي ــزگان، ريي هرم

ــر  ــا حضــورد ر دفت ــا ب ــن ه ــای انجم ــد از روس ــی چن ــر و تن د بي
مظفــر مهــری خاد مــی نســب مد يــر کل ورزش و جوانــان بــا وی 
ــات ورزش  ــس هي ــن نشســت ريي ــد.د ر اي ــو کرد ن ــد ار و گفتگ د ي
ــی نســب  ــه خاد م ــک ب ــن تبري ــزگان ضم ــتان هرم ــری اس کارگ
ــتان  ــد وی ورزش اس ــت توانمن ــا مد يري ــرد ب ــد واری ک ــراز امي اب
آينــد ه ای رو بــه رشــد و پــر افتخــاری را پيــش رو خواهــد د اشــت. 
ــری  ــی ورزش کارگ ــرد: هــد ف اصل ــح ک ــه تصري اوســپيد د ر اد ام
ارتقــا ورزش همگانــی و رشــد و توســعه د ر بخــش کارگــری مــی 
باشــد کــه نهايتــا ســبب ســامت کارگــران و بهــره وری بيشــتر 
ــات ورزش  ــس هي ــردد. ريي ــی گ ــات م ــا و کارخانج ــرکت ه ش
ــری د ر  ــات کارگ ــرد: د ر حــال حاضــر 12 هي ــه ک ــری اضاف کارگ
شهرســتان هــا و 32 انجمــن د ر هيــات ورزش کارگــری فعاليــت 
مــی کننــد کهــد ر ســال گذشــته انجمــن ورزش بازنشســتگان نيــز 
بــه ايــن تعــد اد اضافــه شــد ه اســت. اود ر پايــان گفــت :د ر ســال 
ــه  ــق ب ــی موف ــای کروناي ــت ه ــه محد ود ي ــه ب ــا توج ــته ب گذش
ــرد ر ورزش کارگــران کشــور شــد يم کــه  ــه هــای برت کســب رتب
مهمتريــن عناويــن کســب شــد ه د ر رشــته هــای بســکتبال،کبد ی 
ود ر  اســت  بــود ه  جســمانی  ســاحلی،تيراند ازی،يوگا،آماد گی 
ــی د ر رشــته هــای  ــد افتخــارات بيــن المللــی و جهان ســال جد ي
کوهنــورد ی و فوتبــال ســاحلی بــه کارنامــه پرافتخــار ورزش 

ــه شــد ه اســت. ــزگان اضاف کارگــری هرم
ــه جلســه  ــری د ر اد ام ــات ورزش کارگ ــر هي  حســين روحــی د بي
ــات  ــتر هي ــی بيش ــتار هماهنگ ــکات، خواس ــريح مش ــن تش ضم
هــای اســتانيد ر رشــته هــای گوناگــون ورزشــی بــا انجمــن هــای 
کارگــری شــد و ابــراز امــید واری کــرد کــه بــا مد يريــت توانمنــد 
اتخــاذ شــد ه              تد ابيــر  و  اســتان  و جوانــان  ورزش  مد يــرکل 
مــی توانيــم بــا تعامــل بيشــتر شــاهد پيشــرفت و دســتاورد هــای 
ــب  ــی نس ــری خاد م ــر مه ــيم. مظف ــتان باش ــی د ر ورزش اس عال
ــن  ــو ضم ــن گفتگ ــه اي ــتاند ر اد ام ــان اس ــرکل ورزش و جوان مد ي
ــاش مســتمرد ر  ــزگان و ت ــات ورزش کارگــری هرم تشــکر از هي
پيشــرفت ورزش کارگــری، قهرمانــی تيــم فوتبــال ســاحلی فــوالد 
هرمــزگان راد ر مســابقات کارگــران جهــان تبريــک گفــت و کســب 
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ايــن مقــام را نمونــه ای از توانمنــد ی هــای حــوزه ورزش کارگــری 
بيــان کــرد و ابــراز اميــدواری کــرد کــه باد رايــت و برنامــه 
ــری  ــد رکاران ورزش کارگ ــت ان ــوی دس ــد ه از س ــاذ ش ــای اتخ ه
اســتان شــاهد اتفاقــات خوبــی د ر ورزش هرمــزگان خواهيــم بــود. 
خاد مــی نســب د ر اد امــه گفــت: هيــات ورزش کارگــری ارتبــاط 
چنــد جانبــه  و موثــر بــا صنايــع،اد اره ورزش و جوانــان و اد اره کل 
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی د ارد کــه بــا حضــور پيشکســوتان و 
ــانی  ــد ه د رخش ــری آين ــوزه ورزش کارگ ــد د ر ح ــران توانمن مد ي
ــی  ــی شــود. خاد م ــی م ــش بين ــد ه پي ــات د ر آين ــن هي ــرای اي ب
نســب د ر اد امــه ابــراز اميــد واری کــرد و گفــت بــا برنامــه ريــزی 
هــای انجــام شــد ه شــاهد تعامــل و همــکاری بيشــتر هيــات هــای 

ــود. اســتانی و انجمــن هــای ورزشــی خواهيــم ب

همد ان

وع ثبت نام کالس های تابستانی  شر
ویژه فرزند ان پسر و دختر کارگر

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيئت ورزشــی کارگــران همــد ان  ثبت 
نــام کاس هــای تابســتانی ويــژه فرزنــد ان پســر و د ختــر کارگــرد ر 
رشــته هــای آمــوزش  فوتســال ، واليبال ، تکــواند و ، ژيمناســتيک، 
کاراتــه ، کشــتی و رزمــی  ، آماد گــی جســمانی ، ايروبيــک 
د ر نوبــت صبــح و بعــد از ظهــرد ر مجموعــه ورزشــی  کارگــران  
ــه  ــتان ب ــا از اول تابس ــروع کاس ه ــد ش ــاز گرد ي ــد ان آغ هم

مــد ت ســه مــاه مــی باشــد

اصفهان
مجموعه های ورزشی کارگران د ر شهرستانهای کاشان،نطنز و 

ودد ر استان اصفهان و نقاط ضعف و قوت این مجموعه های  بادر
ورزشی مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت

ــرم  ــغ ســاز سرپرســت محت ــد س تي ــای مهن ــاب آق ــد ار جن د ر د ي
هيــات و اد اره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان از مجموعــه 
هــای ورزشــی کارگــران د ر شهرســتانهای کاشــان، نطنــز و 
ــه  ــن مجموع ــوت اي ــف و ق ــاط ضع ــات موجــود و نق ــاد رود امکان ب
ــا  ــد ار ب ــرار گرفــت. د ي ــی و بازنگــری ق هــای ورزشــی مــورد ارزياب
ــان و  ــتانهای کاش ــران شهرس ــی کارگ ــای ورزش ــئوالن هياته مس
بــاد رود و همچنينــن رايزنــی با روئســای محترم شهرســتانهای فوق 
د ر خصــوص ورزش کارگــران شهرســتان از جملــه برنامــه های د يگر 
ــتان  ــران اس ــور ورزش کارگ ــات و اد اره ام ــرم هي ــت محت سرپرس

ــود ــن روز کاری ب ــان د ر اي اصفه
اصفهان

اولین جلسه شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان 
صنایع گیتی پسند اصفهان د ر سال 1401 برگزار شد

د ر ايــن جلســه محمــد حســين عراقــی زاد ه  بــا تشــکر از 
ــران  ــروه ، مد ي ــرم گ ــره محت ــات مد ي ــه هي ــی صميمان همراه
ارشــد ، هيــات مد يــره باشــگاه و کارکنــان فهيــم گــروه صنايــع 
ــای ورزش  ــه ه ــی برنام ــی و کم ــرای کيف ــند د ر اج ــی پس گيت
کارکنــان طــی ســالهای اخيــر، اشــاره ای بــه نتايــج فعاليــت هــا 

د وره های آموزشی

مجموعه های ورزشی

شورای سیاست گذاری
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د ر ســال 14۰۰ ســپس بــه تحليــل و تفســير برنامــه هــای ورزش 
ــای  ــاير اعض ــد . س ــال 14۰1 پرد اختن ــگاه د ر س ــان باش کارکن
ــه  ــد گاه هــای خــود نســبت ب ــان د ي ــا بي ــه ب ــن شــورايد ر اد ام اي
موضوعــات مطــرح شــد ه از تــاش و همراهــی باشــگاه د ر ايجــاد 
ــت  ــر کيفي ــر آن ب ــان و تاثي ــمی کارکن ــی و جس ــش ذهن آرام
ــه  ــد.د ر اد ام ــکر نمود ن ــروه تش ــوالت گ ــد محص ــی و تولي زند گ
مــوارد زيــر توســط ايــن شــورا بــرای ورزش کارکنــان گــروه صنايع 
گيتــی پســند مصــوب شــد. 1- مجــاز بــود ن فعاليــت هــای ورزش 
کارکنــان د ر محيــط کار بــا نظــارت طــب کار و رعايــت پروتــکل 
هــای بهد اشــتی 2- تاکيــد بــر اجــرای مســتمر ورزش صبحگاهــی 
د ر کليــه واحــد هــا 3-تاييــد اضافــه شــدن فعاليــت هــای 
همگانــی خانــواد ه هــاد ر قالــب کاس هــای آموزشــی و تفريحــی 
ــرای فعاليــت هــای  4-پيگيــری و شناســايی محيطــی مناســب ب
ورزش کارکنــان د ر مجموعــه شــهرک صنعتــی مورچــه خــورت بــا 
مد يريــت باشــگاه 5- تشــکيل کميتــه هــای مشــترک بــا حضــور 
نماينــد گان اد اری و ســرمايه انســانی ، باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ، 
ارتباطــات و برنــد و پشــتيبانی شــرکت هــا جهــت تســهيل نمود ن 
برنامــه هــای عمومــی خانــواد ه هــا 6- نــام گــذاری فعاليــت هــای 
ورزشــی د ر ســال 14۰1 بــا يــاد و خاطــره همــکاران فقيــد گــروه 
ــالن  ــاره س ــتمرار اج ــان 7- اس ــای ايش ــواد ه ه ــل از خان و تجلي
ــا  ــواد ه هــا ب ــرای اوقــات فراغــت کارکنــان و خان هــای ورزشــی ب

مشــارکت 5۰د رصــد ی باشــگاه

خوزستان
وپل د ر  پی سانحه دلخراش سقوط ساختمان متر در

آبادان جشنواره مسابقات کارگری آبادان لغو شد
حادثــه  پــی  آبادانــد ر  ورزشــی  مســابقات  ايسنا/خوزســتان 
ــد،  ــاد قاون ــد ند. مي ــو ش ــل«، لغ ــاختمان »متروپ ــراش س د لخ
رييــس هيــات ورزش کارگــری آبادانــد ر گفــت و گــو بــا ايســنا، 
بــا تســليت بــه همشــهريان و خانــواد ه هــای د اغــد ار آباد انــی د ر 
ــرد: تمامــی مســابقات  ــل، اظهارک ــه ســاختمان متروپ ــی حادث پ
ــب  ــان د ر قال ــد ازی آقاي ــکتبال و تيران ــال، بس ــال، واليب فوتس
نخســتين جشــنواره ورزش کارگــری شهرســتان آبــاد ان د ر 
ــه  ــن حادث ــل اي ــه د لي ــاه ب ــوم خرد اد م ــای د وم و س ــخ ه تاري
د لخــراش لغــو شــد ند. وی بيــان کــرد: تاريــخ جد يــد برگــزاری 

ــام خواهــد شــد.  ــه زود ی اع ــا ب ــد اد ه ــن روي اي

آذربایجان شرقی
نمایشگاه صنعت ، ورزش ) دستاوردهای کارگران 

د ر عرصه ورزش ( و د انش بنیان د ر کالن شهر تبریز 
برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان 
آذربايجــان شــرقی، نمايشــگاه صنعــت ، ورزش )دســتاورد هــای 
کارگــران د ر عرصــه ورزش ( و د انــش بنيــان بــا حضــور و 
ــب 15  ــتان د ر قال ــی اس ــد ی و صنعت ــای تولي ــارکت واحد ه مش
غرفــه بــه شــرح ذيــل د ر نگارخانــه عــون ابــن علــی بــه مــد ت 8 
روز برگــزار شــد. 1( شــرکت فــوالد مهــر ســهند 2( هيــات ورزش 
کارگــری اســتان 3( تشــکيات خانــه کارگــر 4( موبايــل قائــم 5 
و6( گــروه صنعتــی هافمــن 7و8( گــروه توليــد ی کفــش نوبــل ۹( 
توليــد ی پيســتون ايــران 1۰( آبــاد ی اســکيت تختــی 11( د انــش 
بنيــان ) شــرکت ســالم طــب پــوش ( 12( تــور زيارتــی ثامــن 13( 
رنــگ و چســب آکــو پليمــر 14( بيمــه ســامان 15( ورزش مــد رن 
بهــکاپ.د ر ايــن نمايشــگاه از فعــاالن حوزه هــای مختلف ورزشــی، 
ــوح تند يــس تجليــل شــد. ــا اهــد اء ل صنعتــی و د انــش بنيــان ب

خوزستان
خوزستاند ر انتخابات کمیسیون های فد راسیون 

ورزش کارگری، صاحب کرسی شد
ــزار  ــری برگ ــيون ورزش کارگ ــيون های فد راس ــات کميس انتخاب
شــد کــه د ر پايــان رای گيــری، ساســان کريمــی و مرضيــه کريمی 
بــه عنــوان عضــو اصلــی و جمــال فتاحــی بــه عنــوان عضــو علــی 
ــزارش  ــه گ ــد ند. ب ــاب ش ــکاران انتخ ــيون ورزش ــد ل کميس الب

لغو مسابقات

نمایشگاه

روابط عمومی
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ايســنا، همچنيــن رضــا بوعــذار بــه عنــوان عضــو اصلــی و ميــاد 
قاونــد بــه عنــوان عضــو علــی البــد ل کميســيون د اوران و مجيــد 
د هــگان بــه عنــوان عضــو علــی البــد ل کميســيون مربيــان انتخاب 

ــط عمومــی ورزش کارگــری اســتان خوزســتان شــد ند. رواب

یزد
وابط عمومی هیات های ورزشی استان با  در نشست ر

مد یرکل ورزش و جوانان یزد عنوان شد:
وابط  وابط عمومی هیات ورزش کارگری یزد د ر جمع ر ر

عمومی های برتر استانی

بــه گــزارش روابــط عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان يــزد:د ر 
ــتان  ــان اس ــرکل ورزش و جوان ــا حضــور مد ي ــه ب ــن نشســت ک اي
يــزد و معاونيــن وی برگــزار شــد از عليرضــا مواليــی رئيــس روابــط 
عمومــی هيــات ورزش کارگــری يــزد بعنوان يکــی از روابــط عمومی 
هــای برتــر ورزشــی اســتان تجليــل شــد. عليرضــا پورســلمان د ر 
ــزد  ــی ي ــای ورزش ــی هيات ه ــط عموم ــئوالن رواب ــش مس هماي
گفــت: رســانه های گروهــی کــه چشــم تيزيبــن جامعــه و رســالتی 
ــد  ــر عهــده د ارن ــار و گزارشــات ب ســنگين د ر حــوزه انعــکاس اخب
ــرای  ــتان را ب ــف ورزش اس ــای مختل ــرد بخش ه ــه عملک منصفان
تعالــی بيشــتر نقــد کننــد . مد يــرکل ورزش و جوانــان اســتان بــا 
بيــان اينکــه طــرح انتقاد هــای ســازند ه و د لســوزانه نقــش مهميــد ر 
رفــع مشــکات و خد مــت بــه توســعه ورزش د ارد ، افــزود :د ر ورزش 
ــی د ر تمامــی رشــته ها وجــود د ارد  ــزد ظرفيت هــای بالقــوه خوب ي
ــاع  ــاز اط ــه س ــگاران زمين ــا خبرن ــا ب ــط عمومی ه ــل رواب و تعام

رســانی و فرهنگ ســازی ايــن ظرفيــت هــا مــی باشــد . وی تأکيــد 
ــط  ــکاری رواب ــی و هم ــانه های گروه ــی د ر رس ــک صد اي ــرد: ي ک
عمومی هــا بــا فعــاالن عرصــه خبــر ضــروری اســت و موجب توســعه 
و همگانــی کــرد ن ورزش اســت.د ر اين همايش تعد اد ی از مســئوالن 
روابــط عمومــی هيات هــای ورزشــی يــزد و شهرســتان های اســتان 
بــه طــرح د يد گاه هــای خــود پرد اختنــد و از روابــط عمومــی هــای 

برتــر اســتان د ر حــوزه ورزش تجليــل شــد.

هرمزگان
اولین د وره مسابقات انجمن ورزشی بازنشستگان 

کشوری استان هرمزگان برگزار شد

ايــن د وره از رقابــت هــا د ر د و رشــته تنيــس روی ميــز و د ارت از 
1۹ تــا 21 خرد اد ماهــد ر خانــه اميــد پــارک گل هــای بند رعبــاس  

ــد ــزار گرد ي برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی هيــات ورزش کارگــری اســتان 
هرمــزگان، اوليــن د وره مســابقات انجمــن ورزشــی بازنشســتگان 
کشــوری اســتان هرمــزگان بــه مناســبت د هــه کرامــت و والد ت با 
ســعادت علــی ابــن موســی الرضــا عليــه الســام د ر ســال جــاری 
برگــزار شــد. ايــن د وره از رقابــت هــاد ر د و رشــته تنيــس روی ميز 
ــه  ــاه د ر خان ــا 21 خرد اد م ــان از 1۹ ت ــوان و آقاي ــژه بان و د ارت وي
ــر  ــرات برت ــد. نف ــزار گرد ي ــاس  برگ ــای بند رعب ــارک گله ــد پ امي
ايــن د وره از مســابقات بــه شــرح ذيــل مــی باشــند: نفــرات برتــر 
تنيــس روی ميــز بانــوان : فاطمــه بــزه مقــام اول، فريبــا ازجنــگ  
مقــام د وم ، عاليــه اميــر شــکاری  مقــام ســوم، نفــرات برتــر تنيس 
روی ميــز آقايــان : مظفــر سلحشــور مقــام اول، اقبــال جهانگيــری 
ــرات  ــام ســوم، نف ــر شــکاری  مق ــام د وم، محمــد امي ــی مق زرکان
برتــر مســابقه د ارت بانــوان : فاطمــه رضوانــی  مقــام اول، صديقــه 
ــر  ــرات برت ــوم، نف ــام س ــن  مق ــم ميس ــام د وم، مري ــمی  مق قاس
مســابقه د ارت آقايــان : محمــد محمد پورمقــام اول، نجــم عتيقــه 

زاد ه مقــام د وم، مختــار شــجاعی  مقــام ســوم

ورزش بازنشستگان
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اخبار کارگری/ پویش د وشنبه های ورزش و کار

همد ان
پویش  د وشنبه های ورزش و کارد ر واحد های کارگری شهرستان مالیر

ــط عمومــی هیئــت ورزشــی کارگــران همــد ان، همایــش پویــش ورزش  ــه گــزارش رواب ب
ونشــاط د ر جهــت افزایــش ســامت و بهــره وری کارگــران د ر روز د وشــنبه مــورخ 16 خرد اد 
ــه  ــر و رئیــس مجموع ــس اد اره کار شهرســتان مای ــا حضــور رئی ــح ب ــاه ســاعت 7 صب م
ورزشــی کارگــران و جمعــی از کارگــران شــرکت کارخانجــات صنعتــی مایر )ســیم و طناب 

ــد . ــه برگــزار گرد ی (د ر محــل کارخان

اصفهان
هفته ششم از پویش ملی د وشنبه های ورزش و کار به میزبانی شرکت مونا پلیمر 

سپاهان از شرکتهای زیر مجموعه گیتی پسند اصفهان برگزار شد
ششــمین هفتــه از پویــش ملــی د و شــنبه ورزش و کار بــه میزبانــی شــرکت مونــا پلیمــر 
اســپادانابرگزار شــد. هفتــه ششــم پویــش د وشــنبه هــای ورزشــید ر محیــط کارد ر ســال 
1401 بــا شــرکت 45 نفــر از کارکنــان و کارگــران شــرکت مونــا پلیمــر از مجموعــه هــای 
فعــال و موفــق  گــروه صنعتــی گیتــی پســند اصفهــان روز د وشــنبه مــورخ 16 خــرد اد 

ماهــد ر شــهرک صنعتــی مورچــه خــورت اصفهــان برگــزار شــد.

هفته پنجم از پویش ملی د وشنبه های ورزش و 
کار به میزبانی شرکت آوند گسترش گیتی پسند 

در استان اصفهان برگزار شد 
ــد گســترش از مجموعــه هــای موفــق و  45 نفــر از کارکنــان شــرکت آون
ــم  ــورخ هفت ــان روز شــنبه م ــی پســند اصفه ــع گیت ــه صنای ــر مجموع زی
ــنبه  ــش د وش ــب پوی ــان راد ر قال ــی کارکن ــاه  ورزش صبحگاه ــرد اد م خ
هــای ورزشــید ر محــل کارخانــه واقــع د ر شــهرک صنعتــی مورچــه خــورت 
اصفهــان برگــزار نمود نــد. کارخانــه آونــد گســترش  ایــن مجموعهــد ر نیمــه د وم ســال 1390 بــا انتقــال  و اســتقرار بخشــی از ماشــین 
آالت شــرکت آتــی قطعــه و اصفهــان چــاالک همچنیــن خریــداری تعــد ادی از ماشــین آالت CNC جد ید تاســیس و راه اندازی شــد. زمینه 
فعالیــت ایــن کارخانــه، طراحــی و ســاخت قالــب هــای فــورج و متعلقــات آن، قالبهــای فلــزی )خــم، بــرش و کشــش(، قالــب هــای تزریــق 
پاســتیک، دایکســت، قالــب هــای اکســتروژن و طراحــی و ســاخت ابزارهــای بــراده بــرداری اســت. حضــور متخصصیــن مجربــد ر واحــد 
فنــی مهند ســی، متکــی بــر د انــش و تکنولــوژی مهند ســی طراحــی و ســاخت، پرســنل فنــی، کارآزمــوده و بــا تجربــه، متعهــد و دلســوز، 
ماشــین آالت پیشــرفته CNC، تجهیــزات انــدازه گیــری مــدرن را مــی تــوان از جملــه برتریــن ظرفیــت هــای آونــد گســترش عنــوان کــرد
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*هفته چهارم از پویش ملی د وشنبه های ورزش و کارد ر استان اصفهان به میزبانی شرکت سپهر 
پلیمر برگزار شد

50 نفــر از کارکنــان شــرکت ســپهر پلیمــر ســپاهان از کارخانجــات موفــق و زیــر مجموعــه صنایــع گیتــی پســند اصفهــان روز 
د وشــنبه مــورخ د وم خــرد اد مــاه د ر محــل کارخانــه واقــع د ر شــهرک صنعتــی موچــه خــورت چهارمیــن برنامــه از پویــش د وشــنبه 
هــای ورزش و کار را برگزارنمود نــد. کارخانــه ســپهر پلیمــر ســپاهان: از زیــر مجموعــه هــای گــروه صنایــع گیتــی پســندد ر ســال 
ــا نــام تجــاری "ســپهرفوم" آغــاز کــرد. امــروزه ایــن شــرکت بــا ظرفیــت تولیــد  1385 تولیــد انــواع فــوم هــای پلــی اتیلــن را ب
 ،)XPS( و پلــی اســتایرن اکســترودیافته )XPE( پلــی اتیلــن کراســلینک شــد ه ،)EPE( بیــش از 10000 تــن انــواع فــوم پلــی اتیلــن
ســهم بزرگــی از تولیــد ایــن محصوالتــد ر کشــور و خاورمیانــه را دارا اســت. محصــوالت ایــن شــرکت براســاس اســتاند ارد جهانــی و 
پشــتیبانی آزمایشــگاه تخصصــی پلیمــر گیتــی پســند تولیــد ود ر حوزه هــــای مختلــف از جملــه: ســاختمان، خــودرو، ورزش، گاز و 

پتروشــیمی، بســته بنــدی، لــوازم خانگــی و ... بــه بازارهــــای داخلــی و خارجــی عرضــه مــی شــود.

آذربایجان شرقی

پویش بزرگ ورزش و کار ویژه بانوان د ر تبریز برگزار شد
وز آزاد سازی خرمشهر،پویش بزرگ ورزش و کار ویژه بانوان د ر  به مناسبت گرامید اشت سوم خرد اد، سالر

تبریز برگزار شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی هیــات ورزش کارگــری آذربایجــان شــرقی ، پویــش بــزرگ ورزش کارگــری تخــت عنــوان کاروان 
ورزش و نشــاط کــه بــه د وشــنبه هــای ورزش و کار معــروف هســت بــا اســتقبال بــی نظیــر بانــوان کارگــر آذربایجــان شــرقی 
بــه مناســبت گرامید اشــت آزاد ســازی خرمشــهرد ر مجموعــه ورزشــی کارگــران تبریــز برگــزار شــد. ایــن پویــش بــا مشــارکت 
بیــش از 120 نفــری بانــوان شــرکت کننــد ه زیــر نظــر خانــم محرمــی مربــی ورزش همگانــی کارگــران اســتان، ورزش صبحگاهــی 
و مســابقات ورزشــی مفــرح انجــام د ادنــد. بــر طبــق هماهنگــی انجــام شــد ه توســط هیــات ورزش کارگــری آذربایجــان شــرقی 
هفتــه آینــد ه شــرکت داروســازی شــهید قاضــی تبریــز میزبــان پویــش د وشــنبه هــای ورزش و کار مــی باشــد و هماهنگــی هــای 
ــا سراســر کشــور ایــن پویشــد ر آذربایجــان  ــا شــرکت هــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت تــا هــر د وشــنبه همزمــان ب الزم ب

شــرقی انجــام گیــرد.
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همد ان

همایش پویش ورزش و نشاط 
د ر واحد کارگری شرکت شایان 

صنعت کانسار

روابــط عمومــی هیئــت  بــه گــزارش 
همــد ان،  اســتان  کارگــران  ورزشــی 
د ر  ونشــاط  ورزش  پویــش  همایــش 
جهــت افزایــش ســامت و بهــره وری 
کارگــران د ر روزیکشــنبه 29 خــرد اد مــاه 
د ر شهرســتان اســد آبــاد، شــرکت شــایان 
ــر از  ــور 35 نف ــا حض ــار ب ــت کانس صنع
کارگــران و مد یــران شــرکت و رئیــس 
اد اره کار شهرســتان اســد آبــاد ســاعت 8 

صبــح برگــزار گرد یــد .

اصفهان

ح ملی  چهارمین برنامه از طر
وان ورزش و نشاط به میزبانی  کار
شرکت سیمان اصفهان برگزار شد

35 نفــر از کارکنــان شــرکت ســیمان 
اصفهــان روز چهارشــنبه مــورخ 18 خرد اد 
ــی کاروان  ــرح مل ــه از ط ــن برنام چهارمی
ورزش و نشــاط اســتان اصفهــان راد ر محل 
کارخانــه واقع د رشــهر ابریشــم شهرســتان 

ــد.  ــزار نمود ن فاورجــان برگ

البرز

وان نشاط ورزشی کارگری  برگزاری کار
ج ویژه بانوان د ر شرکت سی گل کر

بــه گــزارش روابــط عمومــی هیئــت ورزش 
البــرز، چهاردهمیــن  اســتان  کارگــران 
کاروان نشــاط ورزشــی بــه همــت اد اره کل 
ــرز  ــتان الب ــی اس ــاه اجتماع ــاون کاررف تع
ــنبه  ــران  روز  یکش ــت ورزش کارگ و هیئ
30 خــرد اد مــاه بــه میزبانــی شــرکت 
البراتوارد کتــر اخــوی )ســی گل( و  بــا 
ــرکت  ــره ش ــت مد ی ــس هی ــکاری رئی هم
جنــاب آقــای مهنــد س فریــد اخــوی، 
د کتــر جعفرامینــی مســئول برگــزاری 
کاروان نشــاط ورزشــی اســتان البــرز و 
ــدان  ــان کارمن ــران کارکن ــی از کارگ جمع
هــای  نرمــش  بــا  شــرکت   د رمحــل 
صبگاهــی وحــرکات کششــی و مســابقات 
ــدازی د ر  ــچ ان ــاب کشــی شــطرنج و م طن
فضــای مناســب و بارعایــت پروتــکل هــای 
بهد اشــتی د ر راســتای ارج نهــادن بــه 
ــت هــای  ــاء فعالی ــران وارتق ســامت کارگ
ورزشــی کارگــران برگزارگرد ید.د رپایــان 
جوایــزی ازســوی مد یرعامــل و رئیــس 
هیــات مد یــره بــه نفــرات برتــر اهد اءشــد.

وان نشاط  و شادی اخبار ورزش کارگری/ کار
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وان نشاط  د وازدهمین کار
ورزشی د ر شرکت آراد 

چوب استان البرز

بــه گــزارش روابــط عمومــی هیئــت ورزش 
د وازدهمیــن  البــرز،  اســتان  کارگــران 
ــت اد اره  ــه هم ــی ب ــاط ورزش کاروان نش
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
روز   کارگــران  ورزش  هیئــت  و  البــرز 
شــنبه مــورخ 21 خــرد اد مــاه بــه میزبانــی 
،باهمــکاری  البــرز  آرادچــوب  شــرکت 
مد یــره  هیــت  ورئیــس  مد یرعامــل 
مســئول  و  مهــری  مرتضــی  شــرکت 
امــوراد اری ســمیه رحمتــی و کارگــران و 
کارمنــدان د رمحــل شــرکت واقــع د رکــرج 

برگزارگرد یــد. 

کاروان نشاط این هفته 
د ر شرکت آماد ه  لذیذ 

برگزار گرد ید
ورزشــی  نشــاط  کاروان  ســیزدهمین 
بــه همــت اد اره کل تعــاون کار و رفــاه 
ــت ورزش  ــرز و هیئ ــتان الب ــی اس اجتماع
کارگــران روز د و شــنبه مــورخ 23 خــرد اد 
ــا  ــذ ب ــاد ه  لذی ــرکت آم ــی ش ــه میزبان ب
ــی  ــر نراق ــل و علینص ــکاری مد یرعام هم
ــام  ــرکت و بهن ــره ش ــت مد ی ــس هیئ رئی
بهدارونــد رئیــس اد اره تعــاون کاررفــاه 

اجتماعــی شهرســتان فردیــس بــه همــراه 
جمعــی از کارکنــان د ر محــل شــرکت 
واقــع د ر کــرج شــهرک صنعتــی ســیمین 

ــد.  ــزار گرد ی ــت برگ دش

وان ورزش و نشاط  برگزاری کار
د ر شهرک صنعتی سیمین 
دشت شهرستان فردیس 

کاروان نشــاط ورزشــی به همــت اد اره کل 
تعــاون کاررفــاه اجتماعــی اســتان البــرز و 
ــنبه 9  ــران روز د وش ــت ورزش کارگ هیئ
خــرد اد مــاه بــه میزبانــی شــهرک صنعتــی 
ســیمین دشــت کــرج جشــنواره ورزشــی 
ــاب  ــهرک جن ــل ش ــکاری مد یرعام باهم
آقــای مهنــد س محمدرضــا ســمیعی و 
رئیــس هیئــت مد یــره جنــاب آقــای 
مهنــد س محمدرضــا محمــد فراهانــی 
شــهرک  مد یــره  هیئــت  واعضــای 
ــهرک  ــران ش ــان کارگ ــدان کارکن وکارمن
برگزارگرد یــد  البــرز  اســتان  صنعتــی 
د رایــن مســابقات کارگــران واحدهــای 
تولیــدی وصنعتــی واقــع د رایــن شــهرک 
ــزی  ــان جوای ــد ودرپای ــت کرد ن باهــم رقاب
هیئــت  ورئیــس  مد یرعامــل  ازســوی 

ــه  ــس ب ــی فردی ــهرک صنعت ــره ش مد ی
ــد. ــد اء ش ــر اه ــرات برت نف

و  ورزش  وان  کار برگــزاری 
ــن  ــرکت آذی ــاط د ر ش نش

ــرز ــتان الب و اس ــودر خ

کاروان نشــاط ورزشــی به همــت اد اره کل 
تعــاون کاررفــاه اجتماعــی اســتان البــرز و 
هیئــت ورزش کارگــران روزیکشــنبه مورخ  
8 خــرد اد مــاه بــه میزبانــی شــرکت آذیــن 
خــودرو  تولیدکننــد ه  بزرگتریــن قطعــات 
ــا  ــا، ب ــواع خودروه ــی ان ــی وتکمیل تزئین
همــکاری مد یرعامــل ورئیــس هیئــت 
ــد س  ــای مهن ــاب آق ــره  شــرکت جن مد ی
ــل  ــام مد یرعام ــم مق ــی وقائ ــا رضای رض
آقــای مهنــد س بزرگمهرادیــب وخانــم 
ــع  ــس مناب ــی رئی ــم بروجل ــد س مری مهن
ــران  ــان کارگ ــدان کارکن ــانی وکارمن انس
شرکتد رســالن ورزشــی شــرکت آذیــن 

خــودرو برگزارگرد یــد.
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 یزد

بــه گــزارش روابــط عمومــی هیــات ورزش 
ــرو  ــرکت الکت ــزد: ش ــتان ی ــری اس کارگ
کویــر یــزد میزبــان کاروان ورزش و نشــاط 
کاروان  طــرح  اجــرای  اد امــه  بــود.د ر 

ــای  ــش د وشــنبه ه ورزش و نشــاط و پوی
ورزش کارگــری د ر یــزد، کارگــران شــرکت 
الکتروکویــر یــزد د ر محیــط کار خــود 
ــی،  ــوان مرب ــی، بعن ــر نظــر یاســر کمال زی

بــه ورزش صبحگاهــی و برخــی ورزش 
ــای کاری  ــط ه ــا محی ــب ب ــای مناس ه
ــی  ــش صبحگاه ــن همای ــد.د ر ای پرد اختن
ــز  ــیمای مرک ــدا و س ــز از ص ــی نی عوامل
ــد و جهــت پخــش د ر  ــزد حضــور یافتن ی
ــزد از  ــه ورزش صبحگاهــی شــبکه ی برنام
ایــن مراســم فیلــم تهیــه کرد نــد. هیــات 
فرهنگــی  مجموعــه  و  کارگــری  ورزش 
ورزشــی کارگــران اســتان بــه منظــور 
و  روحــی  ســامت  ســطح  افزایــش 
ــزد،  ــری ی ــریف کارگ ــه ش ــمی جامع جس
ــنبه  ــش د وش ــته پوی ــال گذش ــد س همانن
هــای ورزش کارگــری و کاروان نشــاط 
و ورزش راد ر کارخانجــات و واحدهــای 

ــد. ــی کن ــزار م ــدی برگ تولی

ســامت  ســطح  ارتقــاء  راســتای  در 
جســمی و روحــی کارگــران، طــرح کاروان 
نشــاط و تندرســتی بــه میزبانــی شــرکت 
ــن  ــد.د ر ای ــزار ش ــا برگ ــر پای ــرژی کوی ان
ــر نظــر  طــرح کارگــران شــرکت ابتــد ا زی
آقــای کمالــی بــه عنــوان مربــی، حــرکات 
نرمشــی و کششــی و برخــی حــرکات 
اصاحــی مربــوط بــه محیــط کار را انجــام 
ــی  ــته ورزش ــد ر د و رش ــد ود ر اد امه د ادن
ــد. رشــته ورزشــی  ــا هــم مســابقه د ادن ب
هــد ف زنــی باتــوپ ویــژه بانــوان و رشــته 
ــان برگــزار شــد  ــژه آقای طنــاب کشــی وی
ــه  ــه نفــرات برتــر جوایــزی ب ود ر پایــان ب

رســم یادبــود اهــد اء شــد. 

وان ورزش و نشاط یزد و کویر یزد میزبان کار شرکت الکتر

وان نشاط و تندرستی به میزبانی شرکت انرژی کویر پایا ح کار اجرای طر
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وگفتگوبا گپ 

معرفی انجمن 

ــات ورزش کوهنورد ی  ــال ۱۳۸۱ هی در س
ورزش  کل  اد اره  کشــورد ر  کارگــران 
ــالم وزارت کار ودر د وره  ــات س وتفریح
کل  مد یــر  آقــای شــیرانی  جنــاب 
ــن  ــای محس ــد وآق ــیس ش ــت تاس وق
عبدلــی بــه عنــوان ریــس هیــات 
۱۳۸۲د ر  ســال  د ر  شــد.  منصــوب 
ــای  ــاب آق ــوی جن ــد از س ــم جد ی حک
آقــای  وقــت  کل  مد یــر  جواهــری 
اقبــال افالکــی بــه عنــوان ریــس هیات 
ــی  ــد و کماف ــوب ش ــورد ی منص کوهن
ســابق تعــد ادی از عالقــه مندانــد ر 
د ر  کرد نــد  همــکاری  زمینــه  ایــن 
ورزش  فد راســیون   ۱۳90 ســال 
ــات  ــام هی ــد و ن ــیس ش ــری تاس کارگ
ــون   ــرد وهــم اکن ــر ک ــه انجمــن تغیی ب
اقبــال  افالکــی ریــس انجمــن،  سوســن 
ــوان، ابراهیــم  د انشــفر نایــب ریــس بان
فرجــی پورد بیــر،  محمــد عکاســی 
ــه  ــال کمیت ــب م ــتانها،  حبی ــور اس ام
د اوران،  مهــد ی ســلطانی کمیتــه فنــی،  
مربیــان،   کمیتــه  مهربانــی  مجیــد 
ــوتان  ــور پیشکس ــدری ام ــن مق محس

و مهــد ی عرفانیــان کمیتــه روابــط 
ــر  ــز ۳۱ نف ــتان نی ــی ود ر ۳۱ اس عموم

ــد. ــت دارن ــن فعالی ــئول انجم مس

 اهم فعالیت های ورزشی کارگران د ر انجمن 

ــی  ــوه پیمای ــای ک ــه ه ــزاری برنام برگ
همچنیــن  و  اســتانها  د ر  خانوادگــی 
ــزاری  ــی، برگ ــورت همگان ــوری بص کش
ــامل ۱5 د وره  ــی ش ــای آموزش د وره ه
ــیون  ــرف فد راس ــه از ط ــوزی ک کار آم
کوهنــورد ی ابــالغ گرد یــده اســت، 
برگــزاری جلســات انجمــن هــا د ر 
خصــوص هماهنگــی برنامــه .تهیــه 
وتنظیــم تقویــم ســاالنه وپیگیــری 
ســمینار  .برگــزاری  آنهــا  اجرایــی 

وتجهیــزات  کتــاب  ونمایشــگاه 
.برگــزاری  اســتانها  د ر  کوهنــورد ی 
برنامــه هــای مناســبتی د ر طــول ســال 
. برگــزاری برنامــه هــای پاکســازی 
محیــط زیســت وهــوای پــاک برگــزاری 
ــتی  ــی وگل گش ــای تفریح ــه ه برنام
بــرای قشــر کارگــران د ر خطــوط تولید 
ــت  ــه جه ــا ب ــرکت ه ــات وش وکارخانج
ــه  ــد روحی ــا وتجد ی ــدام ه ــی ان ورزیدگ
ــی .  ــالمتی روح ــا وس ــدام ه ــت ان وتقوی
ــوردی  ــنگ ن ــابقات س ــزاری مس برگ
ــزاری د وی  ــالن وطبیعت.برگ ــل س داخ
ــرای  ــا اســکای رانینــگ ب کوهســتان ی
ــزاری  ــری . برگ ــف کارگ ــنین مختل س
ــارج از  ــرزی خ ــرون م ــای ب ــه ه برنام
کشــور وبرنامــه هــای ســخت ودشــوار 
ونیــز شــاخص د ر داخــل کشــور . اگــر 
ــه  ــال 5 برنام ــر س ــن ه ــور میانگی بط
ــرد ه  ــرا ک ــری اج ــورد ی سراس کوهن
باشــیم و هــر برنامــه تعــد اد ۱00 نفــرد ر 
مجمــوع 9500 نفــر کوهنــورد تــا کنــون 
د ر برنامــه هــای سراســری حضــور 
ــد اد ۲۱ ارد وی  ــز تع ــد و نی ــته ان د اش
ــرون  ــای ب ــه ه ــرای برنام ــی ب آماد گ
مــرزی د اشــته ایــم کــه د ر هــر برنامــه 
ــد  ــرد ه ان ــرکت ک ــر ش ــدد 50 نف ح
ــه  ــرد ر برنام ــن ۱050 نف ــور میانگی وبط
ــور  ــد وبط ــرد ه ان ــرکت ک ــا ش ارد وه
ــرزی  ــرون م ــای ب ــه ه ــی د ر برنام کل
بصــورت گروهــی وانفــراد ی  حــد ود ۱50 

نفــر شــرکت کــرد ه انــد 

گپ وگفتگوبا 
اعضای انجمن کوهنورد ی فد راسیون ورزش کارگری

جایگاه  انجمن کوهنورد ی و صعودهای ورزشی  کارگران کشور  1401-1381
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عملکرد انجمن د ر سال ۱۴۰۰ 

بــا توجــه بــه محد ود یــت هــای اعمــال شــد ه 
د ر ســال 1400 کلیــه انجمــن هــاد ر اســتانها 
ــق شــد ند  ــم پیشــنهادی موف ــر اســاس تقوی ب
ــت  ــا موفقی ــا را ب ــه ه ــی از برنام ــش بزرگ بخ
ــی  ــوه پیمای ــرای ک ــا اج ــد وب ــزار نماین برگ
ــق  ــر طب ــد اد کمت ــا تع ــوع ب ــی ومتن خانوادگ
گزارشــات واصلــه فعالیــت خوبــی انجــام شــد ه 
ــت  ــه  د ر دس ــی ک ــاس اطاعات ــر اس ــت ب اس
ــی  ــن ماه ــور میانگی ــتان  بط ــر اس ــت ه اس
یــک برنامــه اجــرا کــرد ه اســت یعنــی ســالی 
ــن  ــور میانگی ــه بط ــر برنام ــه .و در ه 12 برنام
15 نفــر شــرکت کــرد ه انــد تعــد اد 180 نفــردر 
طــول ســال ولــذا 31 اســتان 5580 نفــر 
کوهنــورد کارگــری اعــم از بانــوان و آقایــان د ر 
طــول ســال د ر برنامــه هــا شــرکت کــرد ه انــد. 
ــه  ــال 1400د ر برنام ــاه س ــن د ر آبانم همچنی
سراســری کوهنــورد ان کارگــری د ر اســتان 
ــه  ــد قل ــتان مرن ــرقی د ر شهرس ــان ش آذربایج
میشــو تعد اد150نفــر از کوهنــورد ان کارگــرد ر 

ایــن برنامــه حضــور د اشــتند.همچنین تعــد اد 
370 نفــرد ر کل کشــورد ر انجمــن هــاد ر کاس 
هــای کار آمــوزی کوهنــورد ی شــرکت کــرد ه 
ــرد ر  ــد اد 1550 نف ــن تع ــور میانگی ــد و بط ان
ــور  ــا حض ــن ه ــی انجم ــات کادر اجرای جلس
ــرد ر  ــد اد 280 نف ــن تع ــد همچنی ــته ان د اش
طــرح ســیمرغد ر ســال 1400د ر کل کشــورد ر 
برنــام هــای کوهنــورد ی بــه بزرگتریــت قله هر 
اســتان صعــود کــرد ه انــد وبــرای نفــرات لــوح 

ــل شــد ه  اســت    ــر صــادر وتحوی تقد ی

عملکرد انجمن د ر شرایط کرونا
اســاس  بــر  بــا  و  مشــترک  اقدامــی  در 
هماهنگــی فد راســیون کوهنــورد ی وکارگــری 
طــرح ســیمرغ کارگــری بــا صــد ور بخشــنامه 
ــری 31 اســتان  ــای ورزش کارگ ــت ه ــه هی ب
ــور  ــع کش ــه مرتف ــه 31 قل ــود ب ــرح صع و ط
ــتانها  ــورد ی اس ــای کوهن ــن ه ــط انجم توس
ــورد د ر  ــران کوهن ــر از کارگ ــزار و596 نف برگ
ــد  ــود کرد ن ــورد نظــر صع ــل م ــه قل کشــور ب
ــیون  ــس فد راس ــای د و ریی ــا  امض ــی ب ولوح
ــن  ــد د ر ای ــد اء ش ــورد ان اه ــه کوهن ــه هم ب
برنامــه هــا 30د رصــد از شــرکت کننــدگان  از 

ــر  .  ــوان کارگ ــر بان قش

مهم ترین چالش های انجمن د ر 
ورزش کارگری

مد یــران  از  برخــی  همــکاری  عــدم 
وکارفرمایــان د ر پرد اخــت هزینــه وماموریــت، 
ــدم  ــر و ع ــورد ان کارگ ــاب کوهن ــاب و ذه ای
ورزش  هیــت  روســای  برخــی  همــکاری 
کارگــری اســتان هــادر اجــرای برنامــه هــای 
کوهنورد ی.عــدم پرد اخــت ایــاب وذهــاب 
ــن  ــاالنه انجم ــز س ــاری ونی ــای ج ــه ه وهزین
وکوهنــورد ان د ر برنامــه هــای کــه اغلــب 
بصــورت شــخصی از طــرف خودشــان هزینــه 
مــی گــردد. عــدم اطــاع رســانی بخشــنامه ها  
و عــدم همــکاری برخــی اســتانها نســبت بــه 
ــیون  ــامانه فد راس ــورد ان د ر س ــی کوهن معرف
وبرنامــه هــای کشــوری .عــدم پرد اخــت 
ــاب وذهــاب مســول  هزینــه هــای جــاری وای

ــی.  ــز کادر اجرای ــن ونی انجم

برنامه ریزی انجمن د ر حوزه 
ورزش بانوان کارگروچشم انداز  
فعالیت های بانوان کارگر ورزش

ورزش کوهنــورد ی بــه جهــت ســاختار ویــژه 
ــردد ودر  ــزار میگ ــترک برگ ــورت مش آن بص
همــه برنامــه هــا بانــوان وآقایــان حضــور حــد 
ــابقات  ــه مس ــتد ر کلی ــد د اش ــری خواهن اکث
ــار  ــرد ر کن ــن د و قش ــات ای ــات وتمرین وجلس
هــم بصــورت مشــترک حضــور خواهنــد 
ــا د اشــتن  ــوان ب د اشــت.د ر ضمــن بخــش بان
مواقــع  برخــی  د ر  مجــرب  اجرایــی  کادر 
اســت بصــورت تفکیــک شــد ه  کــه الزم 
برگــزار گــردد جدیــت خوبــی د اشــته ونایــب 
ــم  ــرکار خان ــن س ــن انجم ــوان ای ــس بان ری
ــی  ــکاری خوب ــوص هم ــن خص ــفرد ر ای د انش
ــن  ــته ودر ای ــور د اش ــر کش ــوان سراس ــا بان ب
اســت  د ر دســت  زمینــه ســوابق خوبــی 
و همــواره د ر ایــن زمینــه تــاش خوبــی 
شــد ه و ســوابق د رخشــانی بجــا مانــده اســت 
بخشــی از کادر انجمــن از قشــر بانــوان بــود ه 
ــوان                            ــان از بان ــتان اصفه ــن اس ــس انجم و ریی
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مــی باشــد همچنیــن د ر طــرح ســیمرخ 
اولیــن بانــوی کارگــر کــه رکــورد 31 قلــه راد ر 
ــعیده  ــم س ــرکار خان ــت آورد س ــور بد س کش
ــام مــی باشــد کــه از  ــان از اســتان ای صفاری
ــن  ــذا ای ــد ل ــی باش ــن  م ــی انجم کادر اجرای
انجمــن فعالیــت وحضــور بانــوان را بــا عاقــه 

ــد د اد  ــه خواه ــری واد ام ــر پیگی واف

اهد اف وبرنامه ریزی صورت گرفته 
انجمن د ر حوزه ورزش قهرمانی

ایــن انجمــن د ر طــول ســال هــای اخیــر ودر 
اد ورا گذشــته د ر همــه برنامــه هــا نســبت بــه 
ــن  ــه وهمچنی ــی برنام ــا کیف ــوزش وارتق آم
نخبــه پــروری وایجــاد انگیــزه د ر حیــن 
برنامــه هــا کاس هــای  ســیار آموزشــی  
ــدام  ــته واق ــان گذاش ــان ومدرس ــط مربی توس
بــه آمــوزش برنامــه هــای بــرون مــرزی 
ــه  ــب ب ــان  را ترغی ــرد ه وآن ــورد ی ک وکوهن

صعودهــای قلــل 8 هــزار متــری نمــوده اســت  
ودر ایــن زمینــه د ر خصــوص د ره نــوردی 
.غارنوردی.کویــر نــوردی ود وی کوهســتان 
ــه  ــا برنام ــتان ه ــوردی د ر اس ــنگ ن ــز س ونی
گرفتــه  انجــام  زیــاد ی  و   متنــوع  هــای 
ــه  ــد اینگون ــه من ــتعد اد وعاق ــانیکه اس وکس
ــای  ــد د ر طــول ســال ه ــود ه ان ــا ب ــه ه برنام
ــون  ــایی واکن ــه شناس ــن زمین ــته د ر ای گذش
ــورد ان  ــاد ی از کوهن ــد اد زی ــن تع ــن انجم ای
ــوابق  ــار د ارد وس ــد راد ر اختی ــده وکار آم زب
آنــان موجــود مــی باشــد وچنانچــه برنامــه ای 
شــاخصد ر دســت اقــدام باشــد چندیــن تیــم 
آمــاد ه  اعــزام خواهنــد بــود د ر ایــن خصــوص 
ــد  ــته ان ــی د اش ــارکت خوب ــز مش ــوان نی بان
ــه هــای  ــن انجمــن برنام د ر طــول ســوابق ای
بــزرگ کوهنــورد ی د ر فراســوی مرزهــا برگزار 
شــد ه کــه ســوابق آنــد ر دســت مــی باشــد . 

حضور انجمن د ر فعالیت های 
بین المللی

 از آغــاز تاســیس ایــن انجمــن برنامــه هــای 
ــع  ــل مرتف ــه قل ــتان ب ــوری واس ــزرگ کش ب
ایــران وخــارج از کشــور بــا حضــور حــد 
ــد ه  ــزار ش ــری برگ ــورد ان کارگ ــری کوهن اکث
ــال  ــد د ر س ــی باش ــت م ــوابق د ر دس ــه س ک
کارگــری  کوهنــورد ان  از  نفــر   35  .1381
بــه قلــه آرارات د ر کشــور ترکیــه صعــود 
منتخــب  تیــم   1382 ســال  .در  کرد نــد 
ــه  ــل وال  ب ــه مارب ــری قل ــورد ان کارگ کوهن
ارتفــاع 6400 متــرد ر کشــور قزاقســتان را 
ــد .در ســال 1386  ــا موفقیــت صعــود کرد ن ب
ــه  ــر ب ــا 17 نف ــران جم ــب کارگ ــم منتخ تی
قلــه آیلندپیــک وکمــپ اورســت بــا موفقیــت 
ــر  صعــود کرد نــد وپرچــم کشــور وکارگــری ب
فــراز قلــه  آیلنــد پیــک د ر کشــور نپــال  بــه 
اهتــزارد ر آمــد .در ســال 1387 تیــم منتخــب 
 11 شــامل  کشــور  کارگــری  کوهنــورد ان 
ــزام شــد ه  ــه کشــور پاکســتان اع ــورد ب کوهن
وبــرای اولیــن بــارد ر تاریــخ کوهنــورد ی 
کشــور وجهــان کارگــران کوهنــورد  بصــورت 
ــک  ــرود پی ــری ب ــه 8065 مت ــه قل مســتقل ب
را صعــود کرد نــد وپرچــم مقــد س کشــور بــر 
بلنــدای قلــه بــه  اهتــزارد ر آمــد وایــن برنامــه 
نیــزد ر همــان ســال بــه عنــوان صعــود ملــی 
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از طــرف فد راســیون کوهنــورد ی انتخــاب 
واعضــای صعــود کننــد ه مــورد تشــویق قــرار 

ــد گرفتن

سخن آخر
ظرفیــت  جهــت  بــه  کوهنــورد ی  ورزش   

ــم،  ــه ک ــز هزین ــور و نی ــتردگی د ر کش وگس
ــدی  ــای تولی ــد ه ــی د ر واح ــیل خوب پتانس
د اشــته واغلــب شــرکت هــا وکارخانجــات 
ــی و  ــوه پیمای ــه ک ــخ د ر زمین ــول تاری د ر ط
ــتقبال  ــارکت واس ــی مش ــای جمع ــت ه فعالی
ــران  ــد وکارگ ــرد ه ان ــه ک ــن زمین ــد ر ای خوبی

ــری از  ــدی واف ــه من ــوص عاق ــن خص د ر ای
ــرد ه  ــت ک ــه ثاب ــد وتجرب خــود نشــان د اده ان
ــا ســامتی  ــه فعالیــت هــا د ر ارتق کــه اینگون
کارگــران  وجســمی  اندامــی  وتوانمنــدی 
نقــش  انگیــزه  وایجــاد  روحیــه  وتقویــت 
بســزایی د اشــته اســت د ر همیــن رابطــه 
ــاهد  ــب ش ــه مرات ــر ب ــالیان اخی ــول س د ر ط
همــکاری ومشــارکت کوهنــورد ان کارگــری د ر 
امــد اد رســانی وکمــک د ر حــوادث غیــر 
ــوه و  ــانی د ر ک ــدار رس ــز د ر ام ــه ونی مترقب
ــوارد  ــه وم ــا وزلزل در حــوادث ســقوط هواپیم
مشــابه کوهنــورد ان کارگــری همــواره د ر 

از  ایــن رابطــه  انــد ودر  صــف اول بــود ه 
افتخــارات ایــن انجمــن اســت کــه د ر مــوارد  
اشــاره شــد ه کارنامــه د رخشــانی باقــی مانــده 
ــظ  ــال د ر حف ــور فع ــن حض ــت. همچنی اس
محیــط زیســت وجمــع آوری زبالــه وحضورد ر 
ــاب  ــگاه کت ــی ونمایش ــای فرهنگ ــه ه برنام
ــره  ــا چه ــد ار ب ــورد ی ود ی ــزات کوهن وتجهی
هــای پیشکســوت و همچنیــن حضــور فعــال 
د ر امــر فعالیــت هــای اجتماعــی و سرکشــی 
ســمینارها  و  خیریــه  وامــور  بیمــاران  از 
فرهنگــی  هــای  فعالیــت  د ر  ومشــارکت 
همــواره قشــر کوهنــورد ان کارگــری بــا انگیــزه 
ــود  ــانی از خ ــوابق د رخش ــدی س ــه من وعاق
بجــا گذاشــته اند.لــذا از مســئولین .د ولتمرد ان 
ــز  ــری ونی ــیون ورزش کارگ ــران. فد راس .مد ی
اســتان  کارگــری د ر  ورزش  هــای  هیــت 
ــه  ــبت ب ــه نس ــن زمین ــا د ارد د ر ای ــا  تقاض ه
توســعه ایــن رشــته ورزشــی د ر ابعــاد مختلــف 
ــاعدت  ــکاری ومس ــته وهم ــی د اش ــگاه مثبت ن

ــند. ــته باش ــتری د اش بیش
در پایــان از حمایــت هــا و مســاعدت هــای 
رییــس فد راســیون ورزش کارگــری جنــاب 
آقــای د کتــر رمضی و ســایر همــکاران ســاعی د ر 
ــردد. ــی گ ــکر م ــر و تش ــیون تقد ی ــن فد راس ای
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گزارش

بــرای رســیدن بــه قلــه خوشــه انگــور بایــد بــه روســتای ســرخ 
گریــوه رفتــه و صعــود را از آنجــا آغــاز کــرد وبــرای رســیدن بــه 
ــیر  ــور از مس ــا عب ــوگاه و ب ــهر واز گل ــد از بهش ــتا بع ــن روس ای
ــی حــد ود 2  ــه طوالن ــا و البت ــی بســیار زیب کوهســتانی و جنگل
ــن  ــید. ای ــوه رس ــر ســرخ گری ــتای بک ــه روس ــوان ب ــاعت میت س
ــه  ــاس گفت ــت و براس ــوردار اس ــی برخ ــت تاریخ ــتا از قدم روس
ــتا  ــای آن روس ــا از بناه ــد ت ــی چن ــاهد ات عین ــاکنین و مش س
ثبــت ملــی شــد ه اســت. آقــای نورعلــی منصوریــان یکــی از اهالی 
ــار  ــت آث ــداری و ثب ــد ر نگه ــن روســتا هســتند که ــه ای فرهیخت
ــی انجــام  ــده ای فرهنگــی و تاریخــی ایــن منطقــه اقدامــات ارزن
د اده انــد. یکــی از اقدامــات ایشــان جمــع آوری ابــزار و وســایل 
کشــاورزان د ر د وره هــای مختلــف و ســالیان بســیار د ور اســت 
کــه بــه صــورت مــوزه ود ر قســمتی از منــزل روســتایی خــود د ر 
معــرض دیــد بازدیــد کننــدگان قــرار د اده انــد و همچنیــن کتابهای 
ــی از  ــه ای ــی و خاص ــرح زند گ ــه ش ــد ک ــته ان ــمندی نوش ارزش

ــم : ــی خوانی ــر م ــن زی فعالیتهایشــان راد ر مت

به نام خد ای که کوه آفرید

نــور علــی منصوریــان ســرخ گریــه متولــد 1338 پــدر قربانعلــی، 
ــرورده شــدم د ر  ــان( رشــد و نمــو و پ ــاری ی ــادر خدیجــه )م م
ــدران روســتای  ــه ســرزمین دشــت هــای سرســبز مازن د و ناحی
ــه((  ــرخ گری ــر ))س ــوش منظ ــی خ ــتان ییاق ــارو(( کوهس ))س
بهشــهر. د وران خــرد ســالی د رس مکتــب خانــه و علــوم 

قرآنــی و دینــی آموختــم و د وران تحصیــات د بیرســتانی را د ر 
بهشــهر گذرانــده ام. پــس از خدمــت وظیفــه د ر اّولیــن کنکــور 
سراســری تربیــت معلّــم طــرح شــهید رجایــی و باهنــرد ر 
د انشــگاه ســپاهیان انقــاب د ر تهــران مــدرک کاردانــی گرفتــم 
و ســال 1369د ر د انشــگاه رشــته تحصیلــی مــورد عاقــه دیرینــه 
ــا گرایــش اقتصــاد روســتایی(( را کســب  ــا ))ب لیســانس جغرافی
ــان  ــزرگ فرهنگی ــواد ه ب ــی از خان ــو کوچک ــد عض ــردم. و بع ک
ــوزش و  ــد ر آم ــال خدمت ــس از 30 س ــدم و پ ــز ش ــران عزی ای
پــرورش شــهرهای رامســر، گلــوگاه، بهشــهرد ر رشــتة تحصیلــی 
ــن  ــدم د ر همی ــته ش ــال 1387 بازنشس ــردم ود ر س ــس ک تدری
ســال هــا بــه علــت عاقــه و دیــن بــه زادگاه خــود فعالیــت هــای 
فرهنگــی، ادبــی، تاریخــی جغرافیایــی و ... د اشــتم، تــا حــال 12 

ــه :  ــاب تألیــف کــرد ه ام از جمل ــد کت جل

1. کتاب تاریخ و جغرافیای روستایی )سارو( بهشهر.

2. کتاب تاریخ و جغرافیای کوهستان )سرخ گریه( بهشهر.

3. کتاب شعر محلی مازندرانی ))تاور(( کوه کبود رز.

4. کتاب شعر محلی مازندرانی ))سیرانگ(( صدای کوه. 

5. کتاب ضرب المثل های مازندرانی ))َکهر(( اسب سرخ.

6. کتاب عارفانه های جاودان شعر فارسی. 

7. کتاب نسب شناسی مرد م سرخ گریه. 

8. کتاب سفرنامه سبز سرخ)سفر به عربستان، عراق(.

9. کتاب عشق بازید ر کرانه های فرات )مراثی و نوحه(. 

ــعود  ــان ))مس ــی خ ــی قل ــرتیپ عل ــر س ــناد امی ــاب اس 10. کت
ــی(. ــک  هزارجریب المل

11. کتاب واژه نامه استرآباد و طبرستان )مازندارنی(.

12. کتاب ضرب المثل مازندرانی ))قزل(( اسب قرمز. 

خ گریوه   وستای سر قله خوشه انگورد ر ر
به بهانه اولین صعود سراسری کوهنورد ان کارگر کشوردرارد یبهشت ماه  سال ۱۴۰۱ به میزبانی هیات ورزش کارگری استان 

مازندران و شهرستان بهشهر  و قله خوشه انگورد ر روستای سرخ گریوه  
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هــم اکنــون ســال هــا اســت کــه د ر شــغل آبــا و اجــد ادی بــه دام 
داری و کشــاورزی ســرگرم هستم.

ــوی مهــر و صفــا  خــاک و هــوا و پهنــه ی وطــن کوچــک مــا ب
ــای روح  ــت و گام ه ــت پیوس ــه حقیق ــه ب ــی ک ــت و رویای گرف
بخــش کــوه آشــنایان و ترنــم شــکوه شــان قلمــرو مــا را زینــت 
بخشــید و اقبالــی خــوش پــس از مدتهــا بــه دیارمــان روی کــرد. 

ــن  ــنبه 1401/02/29در وط ــد ر روز پنجش ــن ایران ــن م کل وط
ــه هــم پیوســتند،  ــا ب ــان جمــع شــد ند و چــون د ری کوچــک م
مّنــت بــر کهــن دیــار مــا ))ســرخ گریــه(( پــر آوازه هزارجریــب 
بهشــهر- مازنــدران ایــران نهادنــد. طبیعــت و قلمــرو جغرافیایــی 
تاریخــی مــا زینــت ِمــه گونــه گرفــت و بــا صفــا تــر شــد. حضــور 
عزیــزان پــاک سرشــت و ورزش د وســت و کوهنــورد ان صبــور و 
باوقــار و طبیعــت د وســتان و ســیرو ســفر کننــد ه گانــد ر زمیــن 
ــد ه،  ــود کنن ــزان صع ــی عزی ــب اله ــوزان از مواه ــرت آم و عب
کوهنــورد ان گرانقــدر قدمتــان اســتوار، نفســتان خــوش و 
ســامی ســر شــار از عشــق و حقیقــت و لطافــت و حضــور شــما 
بــه ارتفاعــات کبــود رز )خــوش انگــور( ســرخ گریــه جــان تــازه 
بخشــید و ایــن مــکان بــه خــود بالیــد و بــا ســام و ترنــم آوای 
خوشــتان از همیــن بلنــدا کــوه بــه آن بلنــدای قامــت برافراشــته 
ــه اِورســت(( رســید و بالیــد، و ایــن نــوع حضــور  مادرشــان ))قلّ

باشــکوه را تحســین کــرد.

ــن  ــبب چنی ــم و س ــاب و تصمی ــه انتخ ــی ک ــر آنهای ــن ب آفری
ــد ند  ــبب ش ــش را س ــد بخ ــوا، امی ــر محت ــم پ ــی عظی حرکت
ــی  ــی م ــث دلگرم ــتی و باع ــن پرس ــن داری و وط ــی وط نوع
ــی  ــب طبیع ــت و مواه ــق طبیع ــاه خال ــواره د ر پن ــد. هم گردن
شــاد باشــید. بــد ون شــک یکــی از شــاخص تریــن یادمــان هــا 
ــوم ایــن جمعیــت و ایــن روز  کــه مــا و آینــدگان ایــن مــرز و ب
ــار  ــگ و ادب دی ــخ و فرهن ــات تاری ــه د ر صفح ــرای همیش را ب
ــا ثبــت و ضبــط خواهــد شــد و همــواره خواهــد د رخشــید و  م
ایــن خــود یکــی از الطــاف خفیــه و ارمغــان الهــی بــود، همــه و 
ــود  ــه یــادگار مانــدن ایــن حماســه حضــور ب همــه حکایــت از ب
صدآفریــن بــر خلــق و شــکل دهنــدگان ایــن حرکــت ارزنــده و 
عظیــم )گــروه کوهنــورد ی سراســری کارگــری کشــوری( 
ــوت از  ــول دع ــان و قب ــن ش ــو و اراده نوی ــت ن ــاً حرک خصوص

ــه  ــور( ســرخ گری ــود رز )خــوش انگ ــات کب ــه ارتفاع ــود ب صع

ــروز- ســرخ  ــن کهــن زیســتگاه ))باالرســتاق دی ــد ان ای ــا فرزن م
ــینیان و  ــه پیش ــم ک ــاور داری ــرأت ب ــه ج ــه ب ــروز( ک ــه ام گری
ــا  ــت باصف ــن جمعی ــور ای ــا از حض ــوش م ــان خام ــاکان راوی نی
صمیمــی و پُرمهــر آگاه شــد ند ود رود و ســام دعــای خیرشــان 

ــا شــما همراســت و ...  ــواره ب هم
ــی  ــت : از تمام ــان اس ــایان بی ــته و ش ــد شایس ــه نمان ــا گفت ن
ــن  ــد ود ر ای ــول زحمــت کرد ن ــه قب ــز ک ــدگان عزی شــرکت کنن
ــادی  ــی آب ــک چــون ســتاره ای د ر آســمانی آب ــر ی فراخــوان ه
ــن ورزش و  ــدر ای ــوتان گرانق ــاً پیشکس ــیدند و خصوص ماد رخش

ــش. ــار و نیــک اندی ــا وق ــرد ان ب ــان و م زن
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1. جناب آقای اقبال افاکی ))فاتح قله اِورست(( و ...
2. جناب آقای ابراهیم فرجی پور و ...

3. سرکار خانم سوسن د انشفر و ...
گــر چــه طنیــن گام هــای گرانســنگ دیــروزد ر بــام قلـّـه اِورســت 
احســاس و بــه زمیــن تمــاس د اشــت و امــروز ارتفاعــات کبــود رز     
ــاال(( خــوش انگــور آن گام هــا راد ر خــود حــس کــرد.  ))تــاور ب
کــه از فرداهــا کبــود رز فخــر بــه دیگــر ارتفاعــات مــی فروشــد 

و بــس. 

کــوه کبــود رز ))خــوش انگــور((د ر صــف انتظــار نشســته بــود و با 
صبــر و تحمــل زمــان کامــش شــربت ماقــات بــا کــوه پیمایــان 
بلنــد پــرواز نوشــید و پیامــی بــه دماونــد کــه هــر صبــح ســامش 
ــد ان  ــه اوســت د اد و گفــت : همیشــه پایــدار بمانیــد کــه فرزن ب
تــو و د وســتان آشــنا عاشــقان تــو مــرا الیــق دانســتند ســری بــه 
مــا زدنــد.از ایــن بابــت همــه مــا زادگان ایــن زاد بــوم از یکتــای 
بــی همتــا ســپاس داریــم و بابــت ایــن حضــور پرشــور و شــوق و 

اشــتیاق ســجده شــکر بجــا آوردیــم. 

با تشکر 
نورعلی منصوریان سرخ گریه

۱40۱/0۳/0۳
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خبــر خــوش بــه عاقمنــدان حــل جــدول، بــا موافقــت رييــس محتــرم فدراســيون ورزش کارگــری مقــرر شــد تــا بــه يــک نفــر از 
عزيزانــی کــه جــدول را بــه درســتی حــل کــرده و رمــز جــدول را پيــده کــرده انــد بــه قيــد قرعــه جايــزه اهــدا شــود. از عاقمنــدان 
دعــوت مــی گــردد کــه تصويــر جــدول پــر شــده را بــا قيــد شــماره ماهنامــه، نــام و نــام خانوادگــی، اســتان محــل زندگــی و شــغل، 

تــا انتشــار شــماره بعــدی ماهنامــه بــه آدرس اينترنتــی ذيــل ارســال نماينــد.
برنده جدول شماره 81 ، سرکار خانم نیلوفر سری راد از فرمهین استان مرکزی

 varzesh.kar.ir                                                                                                         

nashriyeh218@gmail.com

برنده جدول شماره ۱9، آقای حمید طاری از استان تهران

جدول و سرگرمی
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جد ول شماره 2۰

طراح جد ول: احسان قناتی
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 The First Edition of the CSIT Workers World Beach
Soccer Championships Was held in Italy; Foolad Hor-

mozgan Became the Champion

The First Edition of the CSIT Workers World Beach Soccer Championships Was held 
in Chervia, Italy 2022 and Foolad Hormozgan Beach Soccer Team became the cham-

pion of the games. 
After winning the national championships title, Foolad Hormozagan Beach Soccer 
team elected as the representative of Federation of Amateur and Workers Sports of 
Iran in order to participate in the CSIT World Beach Soccer championship.
Six teams participated in this sport event, which was held in Cervia, Italy from 8 to 
12 June 2022.
In the first day of competition, Foolad Hormozgan, after a vigorous competition, 
could defeat Mexico 12-2 and prepared for the next match.
In the second day and in a very difficult game Foolad and Italy finished the game with 
0-0 and in penalty time Foolad Hormozgan defeated Italy with 7-6.
In the last day of the game and in semifinal Foolad Hormozgan defeated Africa vig-

orously and went to the final the competition.
In the final, Foolad Hormozagan, representative of FAWSI, overcame Italy with the 
result 6-0 and became the champion of the workers Beach Soccer World Cup.

بین الملل/ ترجمه
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 International Yoga Day:
”“Yoga for humanity

The COVID-19 pandemic has been an unprece-

dented human tragedy. Beyond its immediate im-

 pact on physical health, the COVID-19 pandemic
 has also exacerbated psychological suffering and
 mental health problems, including depression and
anxiety, as pandemic-related restrictions were in-

 troducedin various forms in many countries. This
has highlighted the urgent need to address the men-

 tal health dimension of the pandemic, in addition to
 .the physical health aspects

 People around the world embraced yoga to stay healthy and rejuvenated and to fight social isolation
 and depression   during the pandemic. Yoga is also playing a significant role in the psycho-social
 care and rehabilitation of COVID-19 patients in quarantine and isolation. It is particularly helpful
.in allaying their fears and anxiety

In addition to the human suffering, the COVID-19 pandemic has also highlighted several key vul-
nerabilities of the economic and developmental models of countries around the world. Future pros-

 perity demands that the member states rebuild differently as they recover from the COVID-19
.pandemic

 The essence of yoga is balance - not just balance within the body or that between the mind and the
 body, but also balance in the human relationship with the world. Yoga emphasizes the values of
 mindfulness, moderation, discipline and perseverance. When applied to communities and societies,
.Yoga offers a path for sustainable living

 Yoga can be an important instrument in the collective quest of humanity for promoting sustainable
 lifestyle in harmony with planet Earth. In keeping with this spirit, the theme for this year’s Yoga
”.Day celebrations is “Yoga for Humanity

Address: No. 25. Sanei St. Northern Gandhi St. Haghani Highway. Vanak Square. 

Tehran, Iran

Contact  Information :  +98-21-88193698-88193687 

Fax : +98-21-86087854

Postal Code:  1969945311

gmail: nashriyeh218@gmail.com

website : https://fawsi.mcls.gov.ir/

SMS Pane l: 5000466500000


