نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

مدیرعامل باشگاه مناطق نفتخیز جنوب:

می خواهیم درورزش کشور
تاثیرگذارباشیم

توسعه و گسترش ورزش همگانی و در کنار آن سالمت کارکنان و خانوادههای آنها
و همچنین اجرایی کردن طرح جدید شورای ورزش ،یعنی ایجاد شناسنامه سالمت
کارکنان به عنوان امری مهم ،از برنامههای این روزهای اموروزش  4شرکت اصلی و
تابعه است .در نخستین اقدام شاهد بودیم که در هفته تربیت بدنی امور ورزش و
هدایت یزدی مدیرعامل
باشگاه فرهنگی  -ورزشی
مناطق نفتخیز جنوب در این
زمینه گفت  :از  ۲۶مهر تا  2آبان
در سراسر کشور ،به عنوان هفته
ورزش و تربیت بدنی نامگذاری
شده است .ضمن تبریک باید
بگویم ،هفته تربیت بدنی بهانهای
شد تا با هدف توسعه و گسترش
ورزش همگانی و نیز سالمت
کارکنان و خانواد ههای آنها،
برنامههایی را در نظر بگیریم که
خوشبختانه با همکاری هیاتهای
ورزشی برنامههای فرهنگی -
ورزشی متنوعی در سطح مناطق
نفتخیز جنوب در ایام هفته تربیت
بدنیبرگزارشد.ازمهمتریناقدامهای
انجام شده در هفته تربیت بدنی،
بازگشایی و تعمیرات اساسی استخر
بانوان شهرک نفت اهواز بود .این
استخر به مناسبت این هفته به
بهرهبرداری رسید.برگزاری برنامههای
متنوع فرهنگی  -ورزشی ،برپایی غرفه
ایستگاه سالمت و تست ورزش که از
مهمترین برنامههای این امور در طول
هفته تربیت بدنی بود و نیز ارائه
دستاوردهای باشگاه ،کوهپیمایی بانوان
و آقایان به منطقه ارتفاعات مال آقا
شهرستان باغملک ،گل افشانی و غبار
روبی از مزار شهدای حادثه ترور اهواز،
دیدار و تجلیل از پیشکسوتان ورزشی،
تقدیر از خبرنگاران فعال عرصه ورزش و...
از جمله برنامههای انجام شده در هفته
تربیت بدنی است.او در ادامه اشارهای هم
به برنامهها و کارهای انجام شده در فوتبال
پایه با توجه به اهمیت آن و حضور فرزندان
نفتی در این تیمها داشت و از اینکه آنها از

42

آینده سازان ورزش نفت هستند ،سخن
گفت.

حمایت از نسل جوان

یزدی گفت :با توجه به سرمایه انسانی که
داریم ،بخصوص فرزندان نفتی ،میخواهیم
از باشگاههای تاثیرگذار در فوتبال ایران
با شیم  .مد یر عا مل با شگا ه منا طق
نفتخیزجنوبباابرازرضایتازتیمهایپایه
فوتبال این باشگاه درمسابقات باشگاههای
کشورادامهداد:نسلجدیدفوتبالخوزستان
در تیمهای مختلف استان درحال شکوفا
شدن است و ما نیز تا حد توان خود از این
نسل در باشگاه حمایت میکنیم.
یزدی با اشاره به اینکه هم اکنون 115
تیم در تمامی رشتههای ورزشی زیر نظر
باشگاه مناطق نفتخیزجنوب درحال
فعالیت هستند ،گفت :از این تعداد  14تیم
در رشته فوتبال در شهرهای اهواز ،امیدیه و
مسجدسلیمان در دستههای مختلف
باشگاههای کشور حضور دارند و به رقابت با
حریفان خود میپردازند.

ظرفیت های باالی ورزشی

وی با بیان اینکه هم اکنون در تمامی
ردههای سنی رشته فوتبال ،تیمداری
میکنیم ،گفت :با توجه به وجود عالقه و
ظرفیت در فوتبال استان خوزستان،
انتظارمی رود با حمایت این رشته ورزشی ،به
یکی از باشگاههای تاثیرگذار در فوتبال ایران
تبدیل شویم.مدیرعامل باشگاه مناطق
نفتخیز جنوب با بیان اینکه مدرسه فوتبال
این باشگاه در طول سال فعال است ،اضافه
کرد :در سطح شهر اهواز تیمهای فوتبال
باشگاه بجز رده سنی بزرگساالن در سایر
ردههایسنینیزفعالهستند.یزدیبااشاره
بهاینکهتیمنفتاهواز،درمسابقاتلیگبرتر

تربیت بدنی و باشگاه مناطق نفتخیز جنوب ،ضمن برگزاری برنامههای ورزشی
ایستگاههای سالمت ،تست ورزش کارکنان را راهاندازی کرد و با انجام معاینات
پزشکی ورزشی از صحت و سالمت کارکنان در کنار ورزش کردن مطلع شد و به آنها
خدمات رسانی کرد.

فوتبال امید باشگاههای کشور ،شرایط بدی
ندارد ،گفت :کادر فنی تیم ملی فوتبال
کشورمان با تماشای بازی این تیم از شرایط
فنی آنها رضایت داشتند و نفراتی را برای
اردوهای آینده تیم ملی امید مدنظر قرار
دادند.وی با بیان اینکه تیم نفت اهواز هم
اکنون درمکان دوم جدول ردهبندی لیگ
برتر فوتبال جوانان باشگاههای کشور
قراردارد ،گفت :این نتیجه درحالی تاکنون
رقمخوردهاستکهتیمهایفوالدخوزستان،
سپاهان اصفهان ،تراکتورسازی تبریز و مس
کرمان با جذب بهترین نفرات این رده سنی،
پا به عرصه مسابقات گذاشتند.
یزدی با تبریک روز جهانی مربی به
تمامی مربیان ،بویژه مربیان شاغل در باشگاه
مناطقنفتخیزجنوبگفت:مربیان،نقشی
اساسی در معرفی ،رشد و شکوفایی
ورزشکاران و قهرمانان آینده دارند و زحمات
آنها به هیچ عنوان قابل جبران نخواهد بود و
ورزشکاران و مسئوالن باید همیشه
پاسخگوی ایثار و کوشش آنها باشند.وی ابراز
امیدواریکردکهمربیانهمچونمعلماندر
جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند.

نگاه ویژه به نشاط جامعه

مدیرعامل باشگاه مناطق نفتخیز
جنوب با بیان اینکه  75درصد ترکیب
تیمهای ورزشی از جمله فوتبال باشگاه را
فرزندانشاغلوزارتنفتتشکیلمیدهند،
اظهارداشت :تمامی بازیکنان و اعضای
تیمهای پایه نفت اهواز را بازیکنان بومی
تشکیل میدهند .مدیرعامل باشگاه مناطق
نفتخیز جنوب با بیان اینکه فوتبال در
خوزستان از جایگاه بسیار باالیی برخوردار
است ،گفت :خوزستان ،مهدفوتبال و ورزش
است .فوتبال تنها سرگرمی جوانان
خوزستانی به شمار میرود و در صورت

بیتوجهی به ورزش این قشر ،جامعه
به سمت ناهنجاریها سوق داده
خواهد شد.
یزدی با اشاره به اینکه تنها راه
سال مت و نشا ط جا معه ،
حضورحداکثری مردم در انجام
فعالیتهای ورزشی است و نیز از آنجا
که یکی از وظایف آنها به مسئولیت
اجتماعی در قبال جامعه برمیگردد،
عنوان کرد :باتوجه به شرایط خاص
استان ،نیاز به حمایت مدیران و

دستگاههای اجرایی استان به ورزش
از گذشته دوچندان شده و انتظار
میرود ،نگاه ویژهای به شور و
نشاط جامعه از طریق
پرداختن تمامی افراد جامعه به
ورزش داشته باشند.
وی در پایان از حمایت مدیران
ارشد استان و شرکت ملی مناطق
نفتخیزجنوبازبخشورزشتقدیر
و ابراز امیدواری کرد که بتوانند در
تمام ردههای ورزش موفق باشند.

