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ماندنی من بود؛ البته یکی دیگر از خاطرات
خوب من این است که در سن  ۱۲سالگی،
بدون سرمربی ،پینگ پنگ را شروع کردم و
در مدت بسیار کوتاهی توانستم قهرمان
مسجد سلیمان و استان خوزستان و کشور
شوم واین برای من خیلی خوشایند است.
چه زمانی نفتی شدید؟
من در سال  1327بود که با کمک رئیس
هیات مسجدسلیمان که فردی ورزشکار و
جزو روسای بزرگ شرکت نفت بود ،توانستم
کارمند شرکت نفت شوم.
به پینگ پنگ بازان امروزی چه
توصیه ای دارید؟
به همه توصیه میکنم که دستیابی به
قهرمانیدورنیستوخواستن،توانستن
است .در زمان ما مربی و امکانات این
چنینی وجود نداشت ،اما ما توانستیم
در این رشته قهرمان شویم .االن
امکانات بسیار عالی است ،از لحاظ
علمی ،تغذیه و مالی همه چیز برای
این رشته و ورز ش کردن فراهم است.
برای رسیدن به مراحل باالتر ،داشتن
تنی سالم و کسب افتخار برای
شهرستان ،استان و کشور خودتان،
فقط تالش کنید.

وصنعتنفت

شکسوت تنیس روی میزنفت

ه مناطق نفتخیز جنوب طی
ل صالحپور ،پیشکسوت ارزنده
یز کشور و نفت انجام شد ،از
کردند.
سول صالحپور ،پیشکسوت
خاطراتی از دوران جوانی و
و و از اینکه پیشکسوتان
ر دارند ،تقدیر کرد.
انه  ۸۰سالگی قرار دارد ،چند
های سنی مختلف و از جمله
یس روی میز شرکت کرده و
رمانی و سکوی نخست کشور
.
ادبود ،از سوی هدایت یزدی،
ئیس ورزش قهرمانی و محمد
یری به سید رسول صالحپور،
ز کشور اهدا شد.

ورزش نفت

به همه توصیه میکنم
که دستیابی به قهرمانی
دور نیست وخواستن،
توانستن است .در زمان ما
مربی و امکانات این چنینی
وجود نداشت ،اما ما
توانستیم در این رشته
قهرمان شویم .االن امکانات
بسیار عالی است

كوهنوردان شركت ملي نفت ایران طی
برنامهای به قله  2670متری دوكالي درازنو صعود
کردند .این قله یکی از قلل استان گلستان
درشهرستان كردكوي است.
 34نفرازکوهنوردان شرکت ملی نفت ایران
بعد ازرفتن به استان گلستان و استراحتی شبانه
ساعت  5:30دقیقه صبح به منطقه کوهستانی
رفته و با راهنمایی مربي و مدرس كوهنوردي،
حاج علي مراد منوچهري صعود خود را شروع
کردند و پس از حدود  5ساعت کوهپیمایی به قله
رسیدند.
برای رسیدن به قله ،چند مسیر از جمله دوآب،
مشتی مسیر ،اسماعیل جنی ،کاربند و ...وجود دارد،
که کوهنوردان شرکت ملی نفت از باال جاده به
درازنو صعود کردند.
در پایان این صعود ،فرماندارکردکوی ،حكم
صعود را به كوهنوردان اعطا کرد.
اسامي كوهنوردانی که در این صعود شرکت
کردند و حکم گرفتند ،به این شرح است:
محمد جواد ميرزايي ،مجيد خسرواني ،سيد
مصطفي احمدي نسب ،اله يار الياسي ،فريدون
ابوقداره ،اصغر رحيمنژاد ،مهدي الياسي ،اصغر

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

صعود نفتیها به قله دوكالي درازنو

رحيم نژاد ،احد كيا رستمي ،علي خواجوي ،محمد
عليپور حشمتي ،مسعود اصغري ،يونس قيصريان،
قادر شاديوند ،اميرپور شريف ،لطفاهلل تشكريان،
محمد عليپور حشمتي ،صفرعلي كشاورز ،هادي
جمشيدي ،علي قرباني شيران ،محسن صداقت ،مهدي

دياني ،محمدعلي عبادي ،محمدعلي شيخلو ،حسن
رزميان مقدم ،محسن حدادي ،آرش اسالمي قالتي،
سيد بهرام صفوي ،عبداهلل امامي ،فرامرز فرجي ،حميد
غفاري ،رحمت اهلل رزاقي (مربي) ،اكبر مهديزاده
(مربي) و حسين باقرزاده (سرپرست گروه).

پوربهبهانی:بهصعودامیدوارشدیم
سرمربی تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان امیدوار است که تیمش ،به
مرحله پلی آف برسد .خدیجه پور بهبهانی بعد از برد پرگل مقابل حریف خود در
هفته هجدهم گفت :بازی خوبی بود و بچهها تمام برنامههای تاکتیکی را در زمین
به خوبی پیاده کردند؛ البته حریف هم تیم خوبی بود؛ ولی بازیکنانم بهتر بازی
کردند و اجازه خود نمایی به آنها ندادند .بهبهانی در ادامه و اینکه چقدر
شانس صعود به مرحله پلی آف دارند ،گفت :این پیروزی به ما
خیلی کمک کرد و بیشتر از قبل امیدوار
شدیم .ما  3بازی سخت در پیش داریم
عالوه بر این ،نتایج سایر دیدارها هم
و
برای ما مهم است.
من فکرمی کنم اگر شرایط خوب
پیش برود ،جزو چهار تیم مرحله
نهایی و پلی آف باشیم؛ البته تکرار
عنوان قهرمانی سال گذشته سخت
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است؛ ولی دور از دسترس نیست .ما حریفان سرسختی چون حفاری و نامی نو
اصفهان را پیش رو داریم.

دختران آبادانی جشنواره گل به راه انداختند
تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان از
هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر ایران موفق شد
در دیداری پر گل برابر هیات فرخ شهر به برتری
برسد.
پاالیشیها در سالن  17شهریور آبادان و در
حضور هواداران نفتی موفق شدند در دیداری که
صاحب توپ و میدان بودند ،حریف خود را در
دیداری پرگل با نتیجه  13بر یک شکست دهند.
تیم پاالیش نفت آبادان که برای رسیدن به
ردههای باالی جدول به سه امتیاز این دیدار نیازداشت،
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بازی را هجومی آغاز کرد و در نهایت با جشنواره گلی که به راه
انداخت ،به خواسته خود رسید.
سهیال ملمولی ( 4گل) ،عاطفه عابدی ( 3گل) ،الناز آرمات و
راحله رفیعی (هر کدام  2گل) ،سپیده زرین و مهسا کمالی در این
دیدار برای پاالیش نفت آبادان گلزنی کردند.
تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان با این پیروزی 27
ت جای گرفت.
امتیازی شد و در مکان چهارم جدول این رقاب 
گفتنی است ،تیم فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز که
صدرنشین این رقابتهاست ،در این هفته استراحت داشت و بازی
نکرد.
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