نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

رئيس هيات كوهنوردي مناطق نفت خيزجنوب اعالم کرد:

کسب مجوز صعود به قله های اورست و اروپا
حسين آزادي -كوهنوردي از جمله رشتههاي ورزشی سخت و در عین حال مفرحي است
كه قدمت زيادي در بين رشتههاي ورزش همگانی در وزارت نفت و شرکتهای تابعه از جمله
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب دارد.به گفته اسماعیل حاجیپور ،رئیس هیات کوهنوردی
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب ،كه  35سال است در اين رشته فعاليت ميكند و از سال

رييس هيات كوهنوردي مناطق نفتخیز
گفت :ايجاد روحيه نشاط ،سالمت و مودت در
بين كاركنان و خانوادههاي آنان ،از مهمترين
آثار و نتايج اين رشته ورزشي در سطح اين
شركت است.

صعودهای مهم

اسماعيل حاجي پور به مهمترين صعودهاي
اين هيئت در سال جاري اشاره كرد و گفت :فتح
ارتفاعات كبيركوه ايالم با حضور  80نفر از آقايان و
صعود به بلنديهاي باغملك طي  2برنامه جداگانه
و با حضور  120نفر از بانوان و آقايان ،از مهمترين
برنامههاي انجام شده است.
وي در ادامه با بيان اينكه اجراي اين برنامهها با
توجه به تقويم ورزشي ساالنه اين هيئت صورت گرفته
است ،يادآورشد :تا پايان امسال نيز چند برنامه صعود
به كو ههاي مختلف در تقويم ورزشي اين شركت
گنجانده شده است.

کوهنوردی و سالمت جسم

حاجيپور در ادامه با بيان اينكه گرايش و نزديكي
به ورزش ،عالوه بر حفظ سالمت و تندرستي ،موجب
فاصله گرفتن از انواع بيماريها نيز ميشود ،خاطر
نشان كرد :ما بايد ورزش همگاني را در بين خانوادههاي
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كاركنان نهادينه كنيم تا مجموعه عظيم مناطق
نفتخیز جنوب ،با پويايي و نشاط در مسیر صيانت از
توليد گام بردارند .وي تصريح كرد :امروزه كوهنوردي
و طبيعت گردي ،نياز خانواده صنعت نفت است و
استمرار فعاليت در اين رشته ورزشي ،عالوه بر بعد
رواني ،فرار از زندگي ماشيني نيز محسوب ميشود.

کوهنوردی و ورزش همگانی

رئيس هيئت كوهنوردي مناطق نفتخیز جنوب در
خصوص انتخاب مكانهاي صعود نيز اظهار داشت:
اقليم مستعد و غني استان و كشورمان باعث شده تا با
صعود به قلههاي مختلف ،نسبت به شناساندن اين
محيطها در بين خانوادهها اقدام كنيم.
وي در ادامه با بيان اينكه باشگاه فرهنگي  -ورزشي
مناطق نفتخیز جنوب ظرفیت الزم براي اشاعه و
گسترش تمامي رشتهها از جمله كوهنوردي را در بين
كاركنان و فرزندان آنها داراست ،يادآورشد :اين باشگاه
مي تواند نقش محوريت در ورزش همگاني را بين
خانواده بزرگ صنعت نفت ايفا كند.

فعال بودن هیات کوهنوردی مناطق نفتخیز

حاجي پور به اعتماد و اعتقاد فدراسيون كوهنوردي
و صعودهاي ورزشي كشور به هيات مناطق نفتخیز

 1366به استخدام صنعت نفت درآمده و طي اين سالها فتح تمامي قلههاي بيش از 4
متر كشور و همچنين صعود به رشته كوههاي آرارات تركيه و ارتفاعات اتريش را در ك
ورزشي خود دارد 70 ،درصد از کارکنان و خانواده های این شرکت ،همواره در بر
کوهنوردی هیأت حضور دارند.

جنوب نیز اشاره كرد و گفت :هيات كوهنوردي شركت
ملي مناطق نفتخیز جنوب ،يكي از هياتهاي فعال به
زعم فدراسيون است كه کسب مجوز صعود به قلههاي
مرتفع كشور و بينالمللي از جمله اورست و رشته
كوههاي اروپا ،بيانگر اين مدعاست.
وی با بيان اينكه هزينه کردن در ورزش ،نوعي
سرمايهگذاري است ،اظهار داشت :ما به عنوان بزرگترين
شركت توليدي نفت در كشور ،بايد كاركنان شاداب ،با
نشاط و تندرست داشته باشيم تا بتوانند با روحيهای
مضاعف ،نسبت به استمرار توليد اقدام کنند
كه ورزش و از جمله رشته كوهنوردي،
ميتواند از عوامل اصلي و موثر در اين
زمينه باشد .رئيس هيات كوهنوردي
منا طق نفتخیز جنو ب گفت :
خوشبختانه طي  35سال حضور و
مسئوليت در اين رشته ،هيچگونه اتفاق
ناگواري براي اعضای تيمهاي مختلف
كوهنوردي مناطق نفتخیز
جنوب به وجود نيامده و
ضمن اینکه همه صعودها،
با موفقیت به پایان
ر سید ه  ،تما م
کوهنوردان هم

سالمتشان حفظ شده است که این
هیات کوهنوردی مناطق نفتخیز ج

توصیه به ورزش همگانی

رئیس هیات کوهنوردی مناطق ن
از حمايتهاي مديرعامل باشگاه فره
نفتخیز جنوب و ساير دستدركار
كوهنوردي تقدير و اظهار اميدواري ك
ياري گر اين رشته باشند .وی افزود:
صعود به قلل باالی  4000م
بتوانیم با موفقیت آنها را
عین حال ،به تمام همک
توصیه میکنم که با
همگانی ،به سال
خود بها داد
باشند؛ چرا ک
بهتر زندگی
کوهنو
ور

