ورزش نفت

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

تاجدار ،سرمربی جدید تيم فوتبال نفت امیدیه
سرمربی جدید تیم فوتبال نفت امیدیه معرفی شد.
تیم فوتبال نفت امیدیه بعد از اینکه در پایان نیم فصل
نخست لیگ دسته دوم فوتبال ایران با  15امتیاز در
رتبه دهم قرار گرفت ،مدیران باشگاه به فکر تقویت
کادر فنی افتادند.در همین زمینه ،بعد از بررسیهای
الزم با حکم رئیس امور ورزش و تربیت بدنی نفت
امیدیه ،سلمان تاجدار ،به عنوان سرمربی جدید تیم

گاهی
بهتر،
حتی
ای که

نبرد پرگل نفتیهای تهران و اهواز
برنده نداشت
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فوتبال این باشگاه انتخاب و معرفی شد .پونده نژادان،
رئیس امور ورزش و تربیت بدنی نفت امیدیه ضمن
تشکر از تالش صادقانه و زحمات فراوان حسن کرمی،
مربی سابق تیم ،برای ایشان در ادامه راه آرزوی
موفقیت کرد و متذکر شد که این تیم با تاجدار،
سرمربی جدید خود بتواند نتایج مطلوب بگیرد و به
ردههای باالی جدول صعود کند.

همایش دوچرخه سواری فرزندان
مناطق نفت خیز
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مصاف فوتسالیستهای توسعه منابع انسانی تهران
و اهواز ،در دیداری پرگل برنده نداشت.در حاشیه
بازدید عملیاتی روسا و کارشناسان امور کارکنان
مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران از
مناطق و واحدهای عملیاتی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران ،مسابقه
دوستانه فوتسال با منتخب همکاران حوزه منابع
انسانی شرکت نفتخیز جنوب برگزار شد که در پایان

دیدار پرگل ،دو تیم به نتیجهای بهتر از تساوی  5بر 5
دست پیدا نکردند .برای تیم ستاد شرکت ملی نفت
علی اکبر علیزاده ،مراد مرادپوری ،حمیدرضا آقایی،
رضا رضایی فرد ،مهدی عبدی و محمدجواد اکبری
بازی کردند و در تیم منتخب مناطق نفتخیز جنوب
نیز منوچهر بارانی ،اسکندررویین پور ،محمد تمیمی،
قاسم شیخی ،یونس رحیم دشتی و امیررضا رویین پور
به میدان رفتند.

به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گمنام و نیز توسعه ورزش همگانی و حلقه سالمت،
همایش دوچرخه سواری ویژه کارکنان و فرزندان مناطق نفتخیز جنوب اهواز برگزار شد.
شرکتکنندگان ،مسیر باشگاه فرهنگی  -ورزشی مناطق نفتخیز جنوب تا جاده سالمت و یادمان
شهدای گمنام شهرک نفت را رکاب زدند.
این برنامه هر ساله و به همین مناسبت در چند دوره برای فرزندان و کارکنان برگزار میشود.
در پایان این برنامه و با حضور مدیرعامل باشگاه فرهنگی  -ورزشی مناطق نفتخیز جنوب ،مسؤوالن
و پیشکسوتان ورزشی ،به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه البسه ورزشی اهدا شد.

صعود بانوان نفتی به ارتفاعات گتوند

04

هیات کوهنوردی امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با
هدف توسعه ورزش همگانی و نیز ایجاد حلقه سالمت و شناسنامه ورزشی کارکنان و
خانوادههای آنان ،اقدام به برگزاری برنامه کوهپیمایی ویژه بانوان کرد .به همین منظور
در هفتهای که گذشت  120نفر از کارکنان خانم مناطق نفتخیز جنوب اهواز و
خانوادههای آنان از جمله فرزندان در برنامهای ورزشی  -زیارتی به
ارتفاعات امامزاده زید گتوند که ارتفاع قلل آن
باالی  2000متر است،
صعود کردند.
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