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مهندس »قلی پور«
                                                                             رئیس کمیته ورزش سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

                                 پویایی، شادابی و همدلی در مسابقات ورزشی نظام مهندسی

پایان یک هیجان ورزشی مهندسی
تـوپ، تـور، تحرک و پویایی یک مسابقه ورزشـی با آویختن 

مدال های رنگارنگ به گردن ورزشکاران پایان یافت، پایانی 

به یاد ماندنی برای مسابقات مهندسی شده که ورزشکاران 

آن نیز از جامعه نظام مهندسی ساختمان استان بودند، 

اولین مسابقات ورزشی نظام مهندسی ساختمان خراسان 

شمالی که شـوق رقابت بـرای 210 مهندس ورزشـکـار را 

ایجاد کرد و پای آن ها را به میدان رقابتی دوستانه باز کرد. 

رقابتی نفس گیر اما حرفه ای، رقابتی دوستانه و خوش 

آوازه که شنیدنش حال همه ورزشـی های استان را خوب 

کرد. سوت پایان این مسابقات اما در سالن همایش ایثار 

استان و با حضور هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره، مسئول 

ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، 

مسئول برگزاری مسابقات، کمیته ورزش و مهندسان و 

خانواده های آن ها زده شد در این پایان نامه به یاد ماندنی 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از چگونگی 

برگزاری اولین مسابقات ورزشــی مهندسان ساختمان 

استان سخن گفت، از برنامه های ورزشی که با هدف تقویت 

کار تیمی تدوین شده اند و قرار است در آینده نیز تداوم 

داشته باشند.

عالی ترین مقام نظارتی بر ساخت بنا در استان در این 

مراسم با ابراز همدردی با زلزله دیدگان کرمانشاه، حوادث 

پیش آمده را فرصتی برای تقویت و ترویج فرهنگ استفاده 

از یافته های علمی و حرفه ای در حوزه مهندسی دانست 

و ابــراز امیدواری کرد با ترویج مقررات ملی ساختمان، 

نفوذ توسعه مهندسی ساختمان در جامعه و ایجاد فرهنگ 

عمومی ساخت و ساز، همزمان با همگام شدن مسئوالن در 

موضوع کیفی سـازی شاهد افزایش فرهنگ عمومی ساخت 

و ساز در استان باشیم.

زیستی  سطح  ارتــقــاء  از  رمضانی«  اکبر  مهندس»علی   

شهروندان نیز غافل نماند و در مراسم اختتامیه مسابقات 

ورزشی نظام مهندسان ساختمان استان روحیه تعامل، 

همدلی، مشارکت و کار تیمی ورزشکاران را در ارتقاء این 

امر مهم و موثر اعالم کرد.

مهندس »رازقــنــدی« مسئول برگزاری اولین مسابقات 

ورزشی مهندسان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در 

آیین اختتامیه از شرکت 210 نفر از مهندسان عضو سازمان 

در این رقابت ها سخن گفت و از حضور مهندسان در رقابت 

های 6 رشته ورزشی همچون فوتبال،  والیبال، بسکتبال، 

شنا، آمادگی جسمانی و تنیس روی میز خبر داد. در طول 

برگزاری مراسم اختتامیه از قهرمانان، نائب قهرمانان، 

نفرات و تیم های برتر به شکلی ارزنده و به یاد ماندنی تشکر و 

قدردانی و لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا و مدال های افتخار 

به گردنشان آویخته شد.

مهندسی  نظام  مسابقات  اولین  پــرونــده  شــدن  بسته  با 

ــی منظم،  ــان شــمــالــی، بــرنــامــه ورزشـ ــراس ساختمان خ

سازماندهی شده در سازمان نظام مهندسی استان شکل 

گرفت که هدف آن فراتر از یک برنامه ورزشی مفرح بود، 

نوک پیکان این برنامه ترویج کار تیمی را هدف گرفته بود و 

به جرات می توان گفت که سازمان نظام مهندسی ساختمان 

خراسان شمالی در نشانه گیری بسیار عالی عمل کرد به 

طوری که  جای خالی ورزش در بین کارکنان را پر و کارنامه 

ورزشی خود را نیز درخشان کرد.

ورزش منظم یکی از اصلی ترین عوامل پیشگیری از بروز 

بیماری هاست، الزمه داشتن ورزش منظم و سازمان 

دهی شده، داشتن ساختار منسجم ورزشی است، این 

سیستم نظام مند در سازمان ها و نهادها توسط کمیته 

های ورزشی انجام می شود، کمیته های ورزشـی هر 

سازمان به گونه ای قلب ورزش و تحرک یک سازمان 

هستند زمانی حس پویایی، سالمت و شادابی در بین 

کارکنان سازمان ها دیده می شود که کمیته ورزش پویا 

و فعالی داشته باشند، یکی از کمیته های فعال سازمان 

نظام مهندسی خراسان شمالی کمیته ورزش آن  اسـت 

که با بـرگـزاری مسابقات ورزشی مهندسان کارنامه 

قابل قبولی را از خود ارائــه داده است. این کمیته با 

عمر 8 ساله خود هم اکنون یکی از بهترین روزهــای 

خود را سپری می کند. چرا که مسئول کمیته ورزش 

سازمان نظام مهندسی استان هم از همدلی، شادابی 

و تحرک در رقابت های ورزشی نظام مهندسی استان 

سخن گفت.

مهندس »قلی پور« سال 88 را سال تولد کمیته ورزشی 

اعالم کرد و سال 89 را آغاز حرکت جدی این کمیته به 

دستور دکتر ترکان دانست که منجر به مشخص شدن 

اعضای کمیته های ورزشــی شد، این مقام مسئول 

سابقه ای مثبت از عملکرد این کمیته ارائه کرد.مهندس 

»قلی پور« با بیان این که تاکنون جامعه مهندسان عضو 

ــی ملی  نظام مهندسی دو بــار در المپیادهای ورزش

شرکت کرده اند، افزود: حاصل حضور مهندسان استان 

در این رقابت های ورزشی کسب مقام هـای عالی در 

رشته هـای ورزشــی فوتسال، شطرنج و والیبال بوده که 

برگشت آن ها همراه با آوردن جام این دوره از المپیادها 

به استان بوده است. وی با اشاره به برگزاری مسابقات 

ورزشی بین استانی اظهارداشت: در این مسابقات هم 

سازمان نظام مهندسی استان حضور پیدا کرد و این بار 

هم اعضای سازمان حضور مثبت و قابل قبولی را در این 

مسابقات داشتند.وی به طور کلی ورزش این سازمان 

را مثبت ارزیابی کرد اما به مشکالت و مسائلی که در 

این بخش وجود دارد نیز اشاره کرد، مشکالتی همچون 

عملکرد سازمان دهی نشده مهندسان عضو سازمان در 

رقابت های ورزشی که منجر به حضور پراکنده تیم ها در 

این رقابت ها شده بود، با این حال به گفته وی این تیم ها 

در سال جاری ساماندهی و دسته بندی شدند تا جدی 

تر و رسمی تر در رقابت های ورزشی مشارکت داشته 

باشند.این مقام مسئول در سازمان نظام مهندسی 

استان با اشاره به برگزاری مسابقات نظام مهندسی، 

اضافه کرد: برگزاری این دوره از مسابقات در برنامه 

ورزشی بلند مدت سازمان قرار  دارد . 


