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رقابتی برای ایجاد شور و نشاط در راستای کمک به رشد سالمت و تقویت فرهنگ کار تیمی 

رقابت 210 مهندس ورزشکار در اولین جشنواره 
ورزشی سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی

 مهندس »علی اکبر رمضانی«
 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

رقابتی برای رشد سالمت و تقویت کار تیمی
روحیه  تقویت  و  سالمت  حفظ  بــر  ورزش  اهمیت 

ورزشکاری و کار تیمی بر هیچ کس پوشیده نیست بر 

همین اساس هم متولیان ورزشی کشور بر گسترش 

روز افزون ورزش به ویژه از طریق دستگاه ها و نهادهای 

دولتی و خصوصی تاکید دارند تا جایی که دستگاه 

های دولتی موظف هستند یک درصد از بودجه خود 

را به ورزش و توسعه ورزش اختصاص دهند. سازمان 

نظام مهندسی خراسان شمالی با ساختار مالی کامال 

مستقل از اعتبارات دولتی و سازمانی مردم نهاد یکی 

از سازمان های موفق در توسعه ورزش در استان است 

و در این مسیر هم گام های موثری برداشته است، از 

جمله عملکرد موفق این سازمان می توان به برگزاری 

اولین جشنواره ورزشی مهندسان استان اشاره کرد که 

بازخورد مثبتی در بین جامعه هدف داشته است. رئیس 

سازمان نظام مهندسی درباره چگونگی برگزاری این 

جشنواره با بیان این که آغاز مباحث ورزشی در سازمان 

نظام مهندسی مربوط به 8 سال قبل است، گفت: در 

حوزه رفاهی و ورزشی مهندسان تصمیماتی اتخاذ 

شد تا مهندسان عضو سازمان از طریق فضای ورزشی 

تقویت شوند.

مهندس »علی اکبر رمضانی« هدف از این تصمیم 

را کمک کردن به حرفه مهندسان و شناخت بیشتر 

مهندسان نسبت به یکدیگر ذکر و اعالم کرد: برگزاری 

برنامه های ورزشی باعث می شود تا کار تیمی در پروژه 

ها تقویت شود و تأثیر گذاری مسابقات تیمی در پروژه 

های گروهی سازمان نظام مهندسی نمود پیدا می کند.

وی یکی دیگر از اهداف برگزاری جشنواره ورزشی را 

هدفی عمومی که رشد سالمت و سرزندگی در بین 

کارکنان است، دانست و ادامه داد: بخشی از وظایف 

نهاد ها و دستگاه ها ایجاد نشاط، سرزندگی و کمک 

به سالمت جسم، روح و روان اعضا و پرسنل است و 

سازمان هم با این دو هدف عمده برگزاری مسابقات 

در قالب اولین جشنواره ورزشی نظام مهندسی استان 

را آغاز کرد.

وی از فرآیند و نحوه اجرای کار هم سخن گفت و ادامه 

داد: سالن های ورزشی برای مسابقات ورزشی مورد 

نظر تامین شد و مهندسان عضو سازمان با تشکیل 

تیم یا به صورت انفرادی در قالب 6 رشته ورزشی وارد 

جشنواره شدند و به رقابت پرداختند.

این مقام مسئول با بیان این که دوره های ورزشی در 

سطح مسابقات کشوری هم تاکنون برگزار شده است 

و تیم هایی از نظام مهندسی خراسان شمالی در این 

مسابقات شرکت کرده اند، افــزود: تیم های موفقی 

هم در رشته های ورزشی از استان در رقابت ها حضور 

داشته اند.

وی با بیان این که اهداف سازمان نظام مهندسی کشور 

با برگزاری مسابقات به شکل حرفه ای منافات دارد، 

ادامه داد: شورای مرکزی برای منحرف نشدن سازمان 

از اهداف خود تصمیم گرفت مسابقات در استان در حد 

بضاعت و توانایی انجام شود، بر همین اساس سازمان 

نظام مهندسی خراسان شمالی در رشته های مورد 

درخواست مسابقات ورزشی را برگزار کرد.

وی اضافه کرد: رشته های مورد تقاضا برای برگزاری 

مسابقه تقویت شدند و با تصویب هیئت مدیره سازمان 

مقرر شد اولین جشنواره ورزشـــی ســازمــان نظام 

مهندسی خراسان شمالی برگزار شود، هیئت مدیره 

برای نزدیک کردن اعضا به یکدیگر و ترویج شور، نشاط 

و همکاری این پیشنهاد را مطرح کرد و کمیته ورزشی 

سازمان با تنظیم اطالعیه برای جامعه مهندسان رشته 

های مورد تقاضا را شناسایی و جشنواره را اجرایی کرد.

وی با بیان ایــن که ایــن مسابقات در قالب 6 رشته 

والیبال، تنیس روی میز، بسکتبال، شنا،آمادگی 

جسمانی و فوتسال برگزار شد، اعالم کرد: حدود 210 

نفر از جامعه مهندسان عضو سازمان در این 6 رشته در 

جشنواره ورزشی شرکت کردند و به رقابت پرداختند.

عالی ترین مقام نظارت بر ساخت بنا در استان با بیان 

این که در بازدید های به عمل آمده شاهد جنب و جوش و 

نشاط بسیار خوبی در بین اعضا بوده ایم، اظهارکرد: در 

بحث کار تیمی و گروهی که هدف اولی سازمان است، 

مهندسان با جدیت و تعصب کار تیمی را پی گیری می 

کردند که این نشان از موفقیت آمیز بودن جشنواره 

ورزشی استان است، با این که هدف سازمان ورود حرفه 

ای به ورزش و فعالیت های ورزشی نیست اما سعی 

می شود در حد ورزش های عمومی که سازمان را از 

اهدافش منحرف نکند کار را دنبال کنیم.

وی از شناسایی افراد توانمند در حوزه 

ــی نیز سخن گفت و  مدیریت ورزش

افزود: در حوزه مدیریت ورزشی نیز 

سازمان افــرادی را دارد که به شکل 

مسابقات  ــزاری  ــرگ ب در  داوطلبانه 

شرکت داشتند که الزم است 

از آن ها تقدیر و تشکر شود، شناسایی این افراد ظرفیتی 

است که می توانند به کمیته ورزش کمک کنند تا در 

سال های آینده با قدرت و قوت بیشتری این مسابقات 

و جشنواره ورزشی را برگزار کنیم.رئیس سازمان نظام 

مهندسی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان 

خود تأکید کرد: تالشمان بر این است که مدیریت این 

جشنواره های ورزشی به گونه ای صورت بگیرد که 

اهداف اصلی و حرفه ای سازمان را تحت شعاع قرار 

ندهد و یاری گر اهداف سازمان شود.

وی به دیگر برنامه های ورزشی سازمان نظام مهندسی 

خراسان شمالی اشاره و اعالم کرد: برنامه های ورزشی 

سالیانه برای اعضا وجود دارد و ورزش هایی همچون 

فوتسال، والیبال، شنا، آمادگی جسمانی و بسکتبال 

در طول سال انجام می شود.

وی سازمان نظام مهندسی را سازمان مردم نهاد و 

غیردولتی دانست و افزود: این استقالل قانونی است 

بنابراین می تواند تصمیماتی را برای فعالیت های 

ورزشی متناسب با بودجه موجود اتخاذ کند و سعی می 

شود به نحو بهینه و مفید استفاده شود، بودجه مذکور 

طبق قانون و آیین نام ها از محل کارکرد خود مهندسان 

تأمین می شود.

سازمان نظام مهندسی یکی از سازمان 

های استان است که عملکرد قابل قبولی 

در حوزه ورزش داشته است و برنامه های 

متعددی را بــرای فعالیت های ورزشی 

اعضا در نظر گرفته است.


