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برگزاری 
مسابقات عملیات 

ورزشی 
آتش نشانان 
جزیره کیش 

اقتصــاد کیــش-  دومین دوره مســابقات عملیاتی 
ورزشــی آتش نشــانی با حضــور 10 نفــر از نیروی 
 های عملیاتی آتش نشــانی با همکاری شــبکه نســیم 

برگزار شد.. 
به گزارش شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد 
کیش،  مســعود احمدی مدیر بحران و پدافند غیر عامل 
ایمنی و آتش نشانی جزیره کیش  گفت: مسابقات عملیات 

ورزشــی به منظور حفظ آمادگی جسمانی آتش نشانان 
کیش طی دو روز 25 و 26 آبان بین 10 نفر  از آتش نشانان 
کیش و با همکاری تیم چند درجه شبکه نسیم در جزیره 

کیش برگزارشد.
به گفته مســعود احمــدی با توجه بــه تمرینات 
مســتمر آتش نشــانان،  برگزاری این رقابت ها فرصتی 
بــرای بررســی وارزیابی بهتــر آمادگی آتش نشــانان 

 کیــش وارتقــاء روحیه پویایــی و نشــاط دربین آنان  
است.

احمــدی افــزود: بخــش هــای مختلــف این 
مســابقه براســاس فعالیت های عملیاتی آتش نشــانان 
 طراحی شــده اســت و باعث کارآیی بهتر آتش نشانان 

خواهد شد.
گفتنی اســت دراین رقابت ها کــه اولین دوره آن 

در ســال 97 برای آتش نشــانان کیش برگزار شد آتش 
نشانان در 6 آیتم هدف زنی با آب، دیواره آتش، خاموش 
کــردن آتش، حمل تجهیــزات و اطفاءحریق ، باال رفتن 
از بــرج عملیاتی و پاییــن آمدن با قرقره و حمل مصدوم 
به صــورت گروهی و انفــرادی در مرکز فنون عملیاتی 
 و آتش نشــانی و خدمــات ایمنی کیــش باهم رقابت

 نمودند .


