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همزمان با ی�وم هللا نهم دی در مشهد برگزار شد

پایان مسابقات والیبال سراسری

پست بانک (جام والیت) یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی
نهمیــن دوره مســابقات سراســری والیبــال
پســت بانــک ای ـران (جــام والیــت) یابــود ســردار
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی همزمــان بــا یــوم اللــه
نهــمدیبــاشــناختتیــمهــایبرتربــهپایــانرســید.در
مراســماختتامیــهایــندورهازرقابــتهــاکــهازهفتــمدیمــاه
بــا حضــور  6تیــم والیبــال پســت بانــک منتخــب بســیجیان
ازسراســرکشــوربــهمیزبانــیمشــهدآغــازشــدهبــودمهنــدس
تفريشــی  ،فرمانــده مركــز مقاومــت بســيج وزارت ارتباطــات و
فنــاوریاطالعــات،ســرهنگمشــمولمســئولتربيــتبدنــیســپاه
امــامرضــا(ع)،ســرهنگكهنســالمســئولبســيجاداراتوکارمنــدان
ســپاه امــام رضــا (ع) و ســرگرد حســينی فرمانــده حــوزه بســيج ادارات
مالــی و بانكــی اســتان بــه عنــوان میهمانــان ویــژه حضــور داشــتند کــه
درپایــانتیمهــایوالیبــالپســتبانــکتهـران،خراســانرضــویومنتخــب
اصفهــانومرکــزیبــهترتیــببــرســکویاولتــاســوممعرفــیشــدندضمــن
اینکــهتیــممنتخــبهمــدانوهرمــزگانعنــوانتیــماخــالقرقابــتهــارابــه
خــود اختصــاص داد.
فرماندهبسیجپستبانکایران:
بهدنبالترویجمعروفاتازطریقورزشهستیم
فرمانــده بســیج پســت بانــک ای ـران بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون هشــت دوره
از رقابــت هــای والیبــال پســت بانــک بــا عنــوان جــام والیــت بــه مناســبت ســوم
خــرداد ســالروز خرمشــهر عزیــز در ســالهای گذشــته برگ ـزار شــده اســت گفــت:
هــدف از ایــن رقابــت هــا ترویــج معروفــات از طریــق ورزش اســت و همــان طــور
کــهعنــوانایــنرقابــتهــابــرمــیآیــدمســابقاتتحــتعنــوانجــاموالیــتبرگ ـزار
مــیشــودچــوندردوســالاخیــرمحدودیــتهــایکرونایــیوجــودداشــتوقفــه
ای ایجــاد شــد و نتوانســتیم در ســالروز آزاد ســازی خرمشــهر نهمیــن دوره را
برگ ـزارنماییــمبــههمیــنجهــتودرراســتایپــابرجــامانــدنارزشــهایانقــالب
نهــمدیکــهبــهفرمــودهحضــرتآقــایــوماللــهنامگــذرایشــدهاســتوهمچنیــن
قـرارگرفتــندرروزهــایمنتهــیبــهوفــاتحضــرتزهـرا(س)ودومیــنســالروز
شــهادتحــاجقاســمســلیمانیکــهخــودســربازوالیــتبودنــدبــرآنشــدیمتــا
ایــندورهازرقابــتهــارادرایــنزمــانومــکانبرگ ـزارکنیــم.
حجــت االســالم والمســلمین عبدالرحمــان آقایــی بیــان کــرد :انتخــاب
مشــهد بــه عنــوان میزبــان دوره نهــم رقابــت هــا نیــز بــه تعمــد بــوده
اســت چ ـرا کــه در کنــار فیــض زیــارت امــام هشــتم (ع) یــاد و خاطــره حــاج
قاســم ســلیمانی نیــز خــود از خــدام حضــرت رضــا(ع) بــود را گرامــی
داشــتیم.ضمن اینکــه از همــه مهمتــر بــا حضــور همــکاران در
مشــهد بــه ایــن بهانــه ش ـرایط عــرض ادب بــه ســاحت امــام
مهربانــی هــا و توفیــق زیــارت ایشــان در مشــهد فراهــم شــد.
مدیرشعبپستبانکاستانخراسانرضوی:
افتخــارمــیکنیــمبــهمیزبانــیازهمــکارانورزشــکاردر
مشــهد
مدیرامورشــعب پســت بانــک اســتان خراســان
رضــوی کــه میزبانــی ایــن دوره از رقابــت را بــر
عهــده داشــت نیــز بــا بیــان ایــن مطلــب
کــهبــاهمــکاریبســیجپســتبانــک
ای ـران ق ـرار بــر ایــن شــد تــا در
مشــهد میزبــان نهمیــن

دوره مســابقات سراســری والیبــال پســت بانــک ای ـران (جــام والیــت) یابــود
ســردارشــهیدحــاجقاســمســلیمانیباشــیماظهارداشــت:میزبانــیازهمــکاران
پرتــالش مجموعــه پســت بانــک افتخــاری بــود ب ـرای مــا در مشــهد چ ـرا کــه ایــن
عزی ـزان توفیــق داشــتند در کنــار زیــارت امــام رضــا(ع) در رقابــت هایــی شــرکت
کننــدکــهبــهیادبــودســرداردلهــاحــاجقاســمســلیمانیآنهــمهمزمــاندرایــام
فاطمیــه و ســالروز شــهادت حضــرت زه ـرا(س) حضــور داشــته باشــند.
محمــودشــیردلهمچنیــنایجــادفضایــیبــانشــاطدرمیــدانورزشدرراســتای
باالبــردن ســطح ســالمت کارکنــان را یکــی از مزایــای برگ ـزاری مســابقات ورزشــی
دانســتوافــزود:تشــکرمــیکنــمازهمــکارانبســیجپســتبانــکدرته ـرانکــه
هماهنگــی هــا و زحمــات مســابقات والیبــال بــر دوش آنهــا بــود و خوشــحالیم از
بابــتکــهمیزبانــیازهمــکارانبســیجیپســتبانــکای ـراندرمشــهدمقــدس.
مدیرامورشعبپستبانکاستاناصفهان:
ورزشباعثباالرفتنروحیهونشاطکارکنانمیشود
مدیرامــور شــعب پســت بانــک اســتان اصفهــان بااب ـراز رضایــت از برگ ـزاری
مســابقات والیبــال کارکنــان پســت بانــک ای ـران در مشــهد گفــت :برگ ـزاری
مســابقات ورزشــی مــی توانــد باعــث افزایــش روحیــه و نشــاط کارکنــان شــود
کــه در  2ســال اخیــر باتوجــه بــه شــیوع کرونــا وقفــه ای بــه وجــود آمــده بــود کــه
خــدا را شــکر بــا انجــام رقابــت هــای والیبــال در مشــهد ش ـرایط مناســبی ب ـرای
همــکاران و بــاال رفتــن روحیــه آنهــا شــد .
افشــین کالنــی افــزود :تشــکر ویــژه ای دارم از فرماندهــی بســیج شــعب و
همچنیــن از همــکاران خوبمــان در اســتان خراســان رضــوی کــه ایــن فرصــت را
ایجــادکردنــدتــاضمــنحضــوردرمســابقاتوالیبــالازفضــایخــوبزیــارتامــام
رضــا(ع)نیــزدرروزهــایبــابرکــتشــهادتحضــرتزه ـرا(س)،ســالگردشــهادت
حــاج قاســم ســلیمانی و ایــام اللــه نهــم دی بهــره منــد شــویم .امیدواریــم ایــن
برنامــه هــا در آینــده تــداوم پیــدا کنــد و بتوانیــم مســابقات بیشــتری داشــته
با شــیم.
مدیرامورشعبپستبانکاستانهمدان:
حضوردرمشهدسطحمعنویماراباالبرد
مدیرامــورشــعبپســتبانــکاســتانهمــدانگفــت:همــانطــورکــهمــیدانیــم
مجــریبرگـزاریایــنمســابقاتبســیجاســتوبســیجدر ســازمانجایگاهــیرفیــع
داردکــههمــهچیــزمشــروعیتورســمیتمــیبخشــدبــههمیــندلیــلبرگ ـزاری
اینچنیــن مســابقاتی باعــث مــی شــود بســیج و بســیجی جایــگاه خــود را در بیــن
کارکنــانهمچنــانحفــظنمایــد.
عباداللــه نیــازی بیــان کــرد :بایــد تشــکر کنــم از برگ ـزار کننــدگان ایــن مســابقات
بــه جهــت اینکــه شــهر مشــهد را بــه عنــوان میزبــان انتخــاب کردنــد مشــهد
شــهری اســت کــه بــه جهــت وجــود مقــدس و نازنیــن حضــرت رضــا(ع) همیشــه
مــورد توجــه همــه مــا ق ـرار داشــته و هــر بــار بــا حضــور در مشــهد بــر ســطح
معنویــات مــا اضافــه مــی شــود خوشــحالم کــه ایــن رقابــت هــا باعــث شــد تــا
بعــد از مــدت هــا همــکاران در مشــهد دور هــم جمــع شــوند و ضمــن شــرکت در
یــک رقابــت ورزشــی ب ـرای بــاال بــردن روحیــه و نشاطشــان ش ـرایط زیــارت امــام
هشــتم نیــز برایشــان فراهــم شــد.
جانشینحوزهمقاومتبسیجپستبانکایران:
علیرغــم برخــی محدودیــت هــا تمــام ســعی خــود را کردیــم تــا مســابقات در
فضایــی ســالم و بــا نشــاط برگ ـزار شــود
جانشــین حــوزه مقاومــت بســیج براســاس برنامــه هــای ابالغــی و بــا توجــه بــه
فروکــششــدنکرونــابــرآنشــدتــانهمیــندورهمســابقاتسراســریوالیبــال
جــاموالیــترابــاش ـرایطیخــاصوکــمکــردنتعــدادتیمهــابــهجهــتصرفــهجویــی
درهزینــههــاوبــاهــدفترویــجواشــاعهفرهنــگبســیجوهمچنیــنزنــدهنگــه
داشــتن یــاد و خاطــره شــهداء در آســتانه دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار

خوبــیهــاحــاجقاســمســلیمانیدرجــوارمنــور
حضــرت علــی بــن موســی الرضــا (ع) در شــهر
مقــدس مشــهد برگ ـزار نمایــد .البتــه اســتانهای
دیگــری تمایــل بــه میزبانــی مســابقات داشــتند ولــی
در کمیتــه ورزش حــوزه مقاومــت بســیج تصمیــم بــر آن
شــدنهمیــندورهمســابقاتبــهجهــتتقــارنآنبــاچندیــن
مناســبتملــیومذهبــیایــندورهنیــزدرشــهرمقــدسمشــهد
برگ ـزار شــود.
در پایــان ضمــن قدردانــی از همــه عوامــل اجرایــی و همــکاران
عزیزمــان در پســت بانــک اســتان ،تشــکر ویــژه خــود را از حجــت
االســالم آقایــی فرمانــده بســیج پســت بانــک ای ـران  ،مدیریــت و
فرماندهــی پایــگاه بســیج والیــت پســت بانــک خراســان رضــوی و
همچنیــن از میهمانــان ارجمنــد کــه بــا حضــور خــود در مراســم اختتامیــه
زینــتبخــشایــنمحفــلورویــدادورزشــیپســتبانــکایـرانبودنــداعــالم
ميــدارم
پزشکمسابقات:
دغدغهماایجادبهترینشرایطبرایبرگزاریمسابقاتبود
پزشــک مســابقات گفــت :بــا موافقــت مدیرعامــل محتــرم پســت بانــک ایــن
دوره از رقابــت هــای والیبــال بــه خوبــی برگ ـزار شــد و بعــد از دوری دو ســاله ای
کــه همــکاران ورزشــکار از میادیــن ورزشــی داشــتند دغدغــه مــا ایــن بــود کــه
ش ـرایطی فراهــم شــود تــا کمتریــن مشــکل ب ـرای آنهــا بــه وجــود نیایــد کــه خــدا
را شــکر همیــن طــور هــم شــد.
دکتــر احمــد قضــاوی افــزود :بــا توجــه بــه وجــود کرونــا تمــام تــالش مــا در
راســتای ارتقــاء ســطح بهداشــت و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــود کــه از
ابتــدای ســفر تیــم هــا و بعــد از آن ایــن موضــوع بــه جدیــت دنبــال شــد و باعــث
شــد تــا بــدون مشــکل مســابقات بــه پایــان برســد.
مسئولتربیتبدنیبسیجپستبانکایران:
محدودیتهایکروناییباعثکاهشحضورتیمهاشد
مســئول تربیــت بدنــی بســیج پســت بانــک ای ـران درخصــوص رونــد
برگ ـزاری نهمیــن دوره مســابقات سراســری پســت بانــک گفــت :ایــن
دوره از رقابــت هــا بــا حضــور  6تیــم از منتخبیــن سراســر کشــور در
مشــهد برگ ـزار شــد کــه بنــا بــه محدودیــت هایــی کــه در موضــوع کرونــا
وجــود داشــت مجبــور بودیــم تعــداد تیــم هــای کمتــری را دعــوت
کنیــم و همچنیــن زمــان مســابقات را نیــز کاهــش دهیــم تــا بــا
رعایــت کامــل مســائل مســابقات برگ ـزار شــود.
محمــدمهــدیشــفیعیاظهــارداشــت:طبــقدورههــایگذشــته
مســابقاتجــاموالیــتدرســالروزآزادســازیخرمشــهربرگـزار
مــیشــدامــابــاتوجــهبــهشــیوعکرونــادریکــیدوســالاخیــر
ایــناتفــاقنیفتــادوبهتریــنبهانــهبـرایبرگـزاریمجــدد
اســتارترقابــتهــابــهیــادبــودحــاجقاســمســلیمانی
در ســالروز شــهادت ایــن شــهید بزرگــواربــودکــه
بایدتشــکرکنــمازهمــکارانخوبمــاندراســتان
خراســانرضویومشــهدمقدسکهضمن
مهمــاننــوازیخوبــیکــهازمــاداشــتند
بــه نحواحســن مســابقات را
میزبانــیکردنــد.

