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برگزاری گردهمایی متولیان ورزش کارگری در انزلی

گردهمایی دو روزه ورزش کارگران طی روزهای  15و  16اردیبهشت
ماه در سنگاچین بندرانزلی برگزار شد که برای نخستین بار تمامی
متولیان ورزش کارگری استانها و ادارات کل و روسای انجمن ها
حضور داشتند.
سرپرست فدراسیون ورزش های کارگری :

از توان فنی استانها باید نهایت استفاده را ببریم

جواد رمضی در گردهمایی دوروزه ورزش کارگران در بندرانزلی
افزود :هیات های استانها دارای توان علمی و دانش فنی باالیی هستند
و از ایشان در ترکیب هیات رییسه استفاده بیشتری خواهیم برد و
بدین منظور یک کمیته ای برای بازنگری انجمن های ورزشی انجام
خواهیم داد.وی انجمن های فدراسیون ورزش کارگری را به سه بخش
زیر تقسیم کرد:
-1انجمن های رسمی که در کشورما جایگاه دارند و مورد تایید
فدراسیون های جهانی و تشکیالت جهانی ورزش کارگری هستند
 -2انجمن هایی که باید در قالب کمیته فعالیت کنند چون هنوز به

گستردگی کامل نرسیده اند
 -3انجمن های غیر رسمی
وی در پایان گفت :یقینا ما باید براساس ظرفیت های موجود در
ورزش کارگری حرکت کنیم و برای ایجاد یک انجمن و کمیته
سازوکاری مشخص داشته باشیم تا همه استانها توان حضور در
آن را داشته باشند ضمن اینکه حذف ورودیه از تیم ها در مسابقات
قهرمانی کارگران کشور از اهم اهداف اولیه ما در فدراسیبون
کارگری است.
مدیرکل اداره کل ورزشی وزارت کار

هدف ما صیانت از نیروی کار از طریق ورزش
و شادابی است

فرزاد حیدری در حاشیه گرد همایی دو روزه ورزش کارگران در بندر
انزلی افزود  :هدف نهایی از برپایی نشست ها و مسابقات و همایش
های متعدد  ،صیانت از نیروی کار از طریق ورزش و شادابی است و در

نخستین دوره بازیهای ورزشی آتش نشانان و امدادگران کارگر کشور

نخستین دوره بازیهای ورزشی آتش نشانان و امدادگران کارگر کشور
 ۱۹اردیبهشت ماه بکار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش کارگری در این
مسابقات که با همکاری مشترک فدراسیون ورزش کارگری و
انجمن ورزش آتش نشانان و امدادگران فدراسیون ورزشهای
همگانی برگزار گردید ۳۰۰ ،تن از ورزشکاران آتش نشان و امدادگر
کارگر از  ۲۰استان کشور و در  ۱۰رشته ورزشی شامل، :طناب
کشی،امداد و نجات،مچ اندازی،کراس فیت،دو و میدانی،والیبال
ساحلی،کشتی،فوتسال،کاراته و عملیاتی ورزشی از روز دوشنبه ۱۶
اردیبهشت ماه در مجموعه رفاهی و تفریحی سنگاچین(بندرانزلی) با
یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان بازی ها نتایج زیر به دست آمد:
در رشته مچ اندازی:
دردسته۸۰کیلوگرم:بابکموالییازپتروشیمیشیرازاول،آیدینقرآنی
ازآتشنشانیارومیهدومومجتبییاوریازاستانزنجانسومشد.
در دسته ی  ۹۰کیلوگرم :نورالدین خورشیدی از شهرک صنعتی البرز
اول ،فرهاد امینی از فردیس کرج دوم و علی جهانبخش از آتش نشانی
بوشهر سوم شد.
در دسته  -۱۰۰کیلوگرم :هادی رضایی از زنجان اول ،مسلم دائی چی
از کرمانشاه دوم و محسن احمدی از بوشهر سوم شد.
در دسته ی به عالوه  +۱۰۰کیلوگرم :داوود ملک پور از شهرکرد به
مقام اول ،هادی ناصری نیا از آتش نشانی اهواز مقام دوم و حبیب
کریمیان از شهرکرد مقام سوم را کسب نمودند.
نتایج مسابقات دو و میدانی:
در دوی  ۱۰۰متر :عبداهلل به مرد از بوشهر مقام اول ،مهدی احمدی از
ارومیه مقام دوم و محمدتقی ربیع نیا از استان مازندران مقام سوم را
کسب نمودند.
در دوی ۸۰۰متر :جواد مجیدی از بوشهر اول ،ارسالن محمدیان از
بوشهر دوم و علیرضا بقائی منش از استان خراسان رضوی مقام سوم
را کسب نمودند
در دوی  ۳۰۰۰متر :ارسالن محمودیان از بوشهر اول ،جواد مجیدی از

بوشهر دوم و علیرضا بقائی منش از خراسان رضوی مقام سوم را کسب
نمودند
در پرش طول :عبداهلل به مرد از بوشهر اول،مهدی احمدی از
آذربایجان غربی دوم و رسول شهسواری از محمدیه قزوین مقام سوم
را کسب نمودند.
در مسابقات رشته کراس فیت:
عبداهلل آهن چی از مشهد مقام اول ،محمد دهقان از شیراز مقام دوم و
محمد آقا یاری از زنجان مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب نمودند.
در مسابقات والیبال ساحلی:
تیم فرودگاه کیش مقام اول ،آتش نشانی زاهدان مقام دوم و آتش
نشانی ارومیه مقام سوم را کسب نمودند.
در رشته طناب کشی:
شهر کرد (الف) مقام اول ،قزوین مقام دوم و شهرکرد (ب) مقام سوم
را کسب کردند.
در مسابقات کاراته:
در سبک وزن :علی اصغر یوسف زاده از استان قم اول ،کوروش بشیری
از استان البرز دوم و مصطفی حیدری از استان فارس سوم شدند.
در سنگین وزن :محسن کاووسی از استان قم مقام اول،امیر
اسماعیلی از استان زنجان مقام دوم و حسن رستمی از استان
زنجان مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.
در مسابقات فوتسال که با حضور  ۹تیم برگزار شد تیم فوتسال قم مقام
اول این دوره از مسابقات را به دست آورد،تیم درود استان لرستان
دوم،ارومیه سوم و آتش نشانی شهرکرد مقام چهارم این مسابقات را
کسب کردند.
در مسابقات عملیات ورزشی تیمی اردبیل مقام اول ،فارس مقام دوم و
زاهدان مقام سوم را کسب نمودند.
در مسابقات عملیات ورزشی انفرادی سن زیر  ۳۰سال حسین مصری
از اردبیل مقام اول محسن تختی از اردبیل مقام دوم و وحید فتایی از
استان اردبیل مقام سوم را کسب نمودند.
در رده سنی زیر  ۳۵سال :محسن حسن بخشی از تهران مقام اول،اکبر
قاسم زاده از کرمان مقام دوم و مسعود آقامحمدی از اردبیل مقام سوم

این گردهمایی دو روزه در حقیقت دورنمای کلی ورزش کارگران را با
حضور نمایندگان کارگران از سراسر کشور ترسیم می کنیم تا با اتفاق
نظر بتوانیم هرچه بیشتر کارگران و خانواده ایشان را به سمت ورزش
سوق بدهیم.
وی گفت :استقبال مسئولین و همچنین کارگران از همایش های
خانوادگی و ورزش های ساده و راحت جهت گیری های ما را مشخص
کرده و ما بر آنیم تا با همایش ها و جشنواره های استانی و سراسری
برای کارگران و خانواده آنها فضایی شاد و پویا را به وجود آوریم تا این
فرهنگ هرچه بیشتر نهادینه شود.
حیدری با اشاره به اینکه توسعه ورزش کارگری با کارفرما و کارگر
میسر است و بایستی کارفرما نیز به این امر تشویق شود گفت :ما در
کشور براساس آنچه آمار تامین اجتماعی می گوید  15میلیون بیمه
شده داریم و اگر آن را ضریب بر  3هم بگیریم باز رقم باالیی است و این
 45میلیون نفر نیاز به برنامه ریزی و طراحی به روز دارند تا بتوانیم
ورزش را در بین خانواده کارگران نهادینه کنیم.
را کسب نمودند.
در رده سنی باالی  ۳۵سال :محمد امین کاویانی از شهرکرد ،مهدی
سرشار از تهران و سیامک خداوردی از شهرکرد به ترتیب مقام های
اول تا سوم را کسب نمودند.
در مسابقات کشتی که در  ۵وزن ، ۹۷ ، ۸۶، ۷۴ ،۶۵و  ۱۲۰کیلوگرم
برگزار گردید نتایج زیر حاصل شد:
در وزن  ۶۵کیلوگرم مهدی قربان نژاد از استان مازندران به مقام اول،
احمد سبحانی از استان البرز دوم و محمود محسنی از البرز و محمد
دهقان از فارس به مقام سوم مشترک دست یافتند.
در وزن  ۷۴کیلوگرم رسول شهسواری از قزوین به مقام اول ،کاظم
مختاری از خراسان به مقام دوم و عبدالرضا خادم زاده از خوزستان و
دلیر حملکرد از کردستان به مقام سوم مشترک نائل گردیدند.
در وزن  ۸۶کیلوگرم آرمان زبردست ازکردستان اول،حسین مصری از
اردبیل دوم،اسماعیل بحرانی از بوشهر و آیدین قرآنی از ارومیه به مقام
سوم مشترک دست یافتند.
در وزن  ۹۷کیلوگرم احسان امینی از بوشهر مقام اول ،فرهاد شافعی
از محمدیه قزوین مقام دوم ،داوود قلندر از کرمانشاه و جواد صفایی از
کیش به مقام سوم مشترک دست یافتند.
در وزن  ۱۲۰کیلوگرم سعید امیدی از بوشهر مقام اول ،محسن
احمدی از فارس به مقام دوم،علی حسن محمدی از قزوین و علی شاه
حسینی از اردبیل به مقام سوم مشترک دست یافت.
همچنین در حاشیه رقابت ها مسابقات دوستانه تنیس روی میز با
حضور  ۲۱نفر از ورزشکاران این رشته برگزار شد و نتایج زیر بدست
آمد:
اسماعیل بحرانی نژاد از استان بوشهر مقام اول،علیرضا شیر خورشید
از استان خوزستان مقام دوم ،آقایان حمید حمیدی از قزوین و غفور
جعفری از استان خوزستان به مقام سوم مشترک نائل شدند.
در مراسم اختتامیه این دوره از بازیها که با حضور دکتر امیرحسینی
سرپرست کل مسابقات و دیگر مسئوالن و دست اندرکاران برگزاری
این مسابقات در سالن آمفی تئاتر مجموعه رفاهی و تفریحی
سنگاچین بندرانزلی برگزار گردید ،از تیم ها و نفرات برتر با اهدا
مدال و حکم قهرمانی تقدیر به عمل آمد.
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