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    مهندس »رازقندی«
مسئول برگزاری مسابقات ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

         مسابقات ورزشی مهندسان  نمود بارز یک کار تیمی

»معصومیان«
داور شنا

رقابت سالم

»معصومیان« یکی از داوران رقابت هـــای 

شــنــای جـامـعـه مـهـنـدسـان ساختمان 

ــی مهندسان  استان رقابت هــای ورزش

استان را از بهترین و سالم تـری رقـابـت 

هـای ورزشـــی دانست که موجب ایجاد 

فضایی آرام برای برگزاری این دوره از 

مسابقات شده بود.این داور ملی شنای 

استان با بیان ایـن که 10 داور ایـن دوره 

از مسابقات را داوری کردند، افـزود: 20 

نفر از اعضای جامعه مهندسان استان در 

دو رشته شنای قورباغه و آزاد با یکدیگر 

رقابت کردند و هیچ گونه اعتراضی به 

داوری ها نیز وجود نـداشـت.وی شرکت 

مهندسان در زمان های آزاد تمرین برای 

حضور در رقابت هـای شنا را در عملکرد 

بهتر آن ها و جــذاب تر شــدن رقابت ها 

مثبت دانست و گفت: پیشنهاد می کنم 

مهندسان در کــالس هــای هیئت شنا 

مشارکت مستمر داشته باشند تا شاهد 

شناسایی استعدادهای برتر هم باشیم.

»بهادری«
مربی و داور مسابقات آمادگی جسمانی

دوستانه اما حرفه ای

مسابقات  داور  و  مــربــی  »بــهــادری« 

دوره  اولــیــن  جـسـمـانـی  آمـــادگـــی 

ساختمان  مهندسان  جامعه  مسابقات 

خراسان شمالی با بیان این که رقابت 

هـا در سطحی دوستانه امـا کامال حرفه 

ای انجام شـد، افــزود: با این که انتظار 

داشتیم افــراد بیشتری از بانوان مهندس 

در ایــن مسابقات حضور داشته باشند 

اما حـدود 15 نفر در ایـن دوره رقابت ها 

شرکت داشتند که به این امر به دالیل 

ــاری آن ها بـــود.وی افـــزود: 2  مشغله ک

داور ایــن رقابت ها را داوری کردند و 

عالی  سطح  در  چیز  همه  خوشبختانه 

برگزار شد و اعتراض و انتقادی هـم بـه 

داوری هـا وجـــود نـداشـت. وی ادامــه 

داد: مسابقات آمادگی جسمانی به شکل 

انـفـرادی انجام شد و بــانــوان آمادگی 

کاملی برای مسابقات داشتند.

»نکویی«
داور مسابقات تنیس روی میز

مسابقات حرفه ای

»نکویی« داور مسابقات تنیس روی میز 

جامعه مهندسان ساختمان استان در 

ورزشـــــی  مسابقات  دوره  اولین  ــاره  ب

استان،  سـاخـتـمـان  مــهــنــدســان 

گفت: تمام مسابقات تنیس استان را ما 

برگزار می کنیم و اگر بخواهیم مقایسه 

ای بین مسابقات برگزار شده ادارات با 

سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی 

داشته باشیم باید بگویم که ایـن دوره از 

مسابقات با توجه به اولین تجربه آن در 

سطح حرفه ای تر نسبت به دیگر نهادها 

روی  تنیس  ملی  داور  شد.تنها  برگزار 

میز استان با بیان این که 4 داور در این 

رقابت ها حضور داشتند، افـزود: سـرداور 

این رقابت ها بودم و 28 نفر از اعضای 

مهندسان استان در این رقابت ها شرکت 

کرده بودند که بیش از انتظار ما بود.وی 

با بیان این که این 28 نفر در قالب 8 تیم 

با هم رقابت کـردنـد، اضافه کرد: پیش از 

مسابقات آموزش های مقدماتی به شرکت 

کننده ها ارائه شد و مسابقات در فضایی 

دوستانه انـجـام شـد بـه نـحـوی کـه مـی 

تـوان نمره خوبی به ایـن مسابقات داد. وی 

ادامه داد: بهتر شدن مسابقات بـرای ما 

یکی از مهم ترین خواسته هاست بنابراین 

پیشنهاد می کنم و شرکت کنندگان در 

مسابقات ورزشـی مهندسان برای ورود 

به دنیای حرفه ای ورزش و بهتر شدن 

مسابقات درکـــالس هــای هیئت های 

ورزشی شرکت کنند.وی ابراز امیدواری 

کرد مسابقات این چنین منظم در سال 

های آینده هم برگزار شود. 

»شرکاء«
ناظر مسابقات بسکتبال

گسترش ورزش

»شـــرکـــاء« نــاظــر مــســابــقــات بسکتبال 

اولـیـن دوره از مسابقات ورزشــی جامعه 

مهندسان استان با بیان این کـه حرکت 

مثبت سـازمـان موجب گسترش ورزش 

در آینده می شــود، گفت: 5 تیم 4 نفره 

در مسابقات وبــســکــتــبــال حـــضـــور 

داشــتــنــد و مسابقات دوستانه آن ها با 

حضور 5 داور حرفه ای انجام شد.وی با 

بیان این که مسابقات در سطح مبتدی و 

دوستانه برگزار شد، اظهارکرد: فضای 

دوستانه و کارتیم قوی شرکت کنندگان و 

اعـضـای تیم هـا باعث شـده بـود از چالش 

هـای داوری در مسابقات خبری نباشد و 

داوری ها در آرامش انجام شود.

»مرتضوی«
داور

نمره قبولی

یکی از داوران اولین دوره از مسابقان 

جامعه مهندسان استان که سوت رقـابـت 

هــای والـیـبـال ایــن دوره از مسابقات را 

زده است، گفت: کیفیت و سطح مسابقات 

از همه زوایــا عالی بود و با این که اولین 

ساختمان  مهندسان  مسابقات  دوره 

نمره  توانستند  مهندسان  بود  اسـتـان 

قابل قبولی دریـافـت کنند.»مرتضوی« 

با بیان این که 5 داور استان در این دوره 

مهندسان  جامعه  والیبال  مسابقات  از 

استان حضور داشتند ادامــه داد: داوران 

خــوب شهرستانی و حتی دوران ملی 

ــی مهندسان  داوری رقابت های ورزش

را بر عهده داشتند و می تـوان گفت که 

ایـن داوری ها بــدون نقص و با کیفیت 

عالی انجام شد.این داور ملی با سابقه 

والــیــبــال کشور  15 ســـال داوری در 

افـــزود: تعدادی از داوران با مکاتباتی 

که با هیئت های ورزشی انجام شد برای 

داوری ایــن دوره از مسابقات انتخاب 

شدند و با شــروع مسابقات سـوت داوری 

مسابقات را زدنـــد.وی با بیان این که با 

توجه به تعداد باالی مشارکت مهندسان 

و فعالیت و مشغله زیاد مهندسان انتظار 

رقابتی منظم وجود نداشت، ادامـه داد: 

با این حال این دوره از مسابقات با نظمی 

خاص و هدفمند برگزار شد و داوران هم از 

شیوه بـرگـزاری مسابقات رضایت کامل 

داشـتـنـد.وی با بیان ایـن که به طـور کلی 

داوری ها بــدون هیچ مشکلی در ایــن 

مسابقات انجام شد.

مسئول و اهرم اجرایی این دوره از مسابقات ورزشی 

مهندسان خراسان شمالی مسابقات مهندسان استان 

را نمود بارز کار تیمی دانست و گفت: مصوبه هیئت 

مدیره در شهریور سال جاری موجب آغاز اولین دوره 

مسابقات ورزشــی جامعه مهندسان شد و با جلسات 

منسجم و متعدد کمیته ورزش و سازمان نظام مهندسی 

استان این دوره از مسابقات به شکلی هدفمند از اول 

آبان سال 96 تا پایان 15 آذر ماه برگزار شد.مهندس 

»رازقندی« برگزاری مسابقات فوتسال در هفتم آبان 

ماه را آغازگر اجرای این دوره از مسابقات نظام مهندسی 

استان اعالم کرد و افزود: اولین مسابقات ورزشی نظام 

مهندسی استان در 6 رشته ورزشی فوتسال، والیبال، 

بسکتبال، تنیس روی میز، شنا و آمادگی جسمانی 

بانوان ودر 4 سالن ورزشی شهرستان بجنورد برگزار 

شد.

این مقام مسئول با بیان این که اختتامیه این دوره 

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در 15 آذر ماه 

در سالن همایش ایثار برگزار شد، به کیفیت و کمیت 

مثبت این مسابقات اشاره و عنوان کرد: به طور کلی 

سطح مسابقات خوب بود اما از منظر منطقی اجـرای 

این مسابقات به عنوان اولین دوره از برگزاری مسابقات 

خالی از نقص هم نبود با این حال تجربه برگزاری اولین 

دوره از مسابقات کمک بزرگی به اجــرای بهتر آن در 

سال های آتی خواهد کرد و این تجربه اندوزی بسیار 

ارزشمند است.وی استقبال از رشته های ورزشی را 

خوب ارزیابی کرد و افزود: بیشترین استقبال از رشته 

فوتسال شکل گرفت و 90 نفر در قالب 10 تیم در این 

مسابقات شرکت کردند.

مهندس »رازقــنــدی« ایجاد روحیه شادابی و نشاط، 

ارتباط و تعامل بیشتر مهندسان سازمان نظام مهندسی 

را از ارکان و اهداف برگزاری مسابقات برشمرد و اذعان 

داشت: با نظرسنج هایی که در آینده انجام می شود 

بازخورد مسابقه و تحقق اهداف مذکور مورد ارزیابی 

و بررسی قرار می گیرد.وی در بخش دیگری از سخنان 

خود به اضافه شدن رشته های ورزشی بیشتر اشاره و 

اعالم  کرد: با توجه به استقبال مهندسان عضو سازمان 

و موافقت و نظر هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 

استان افزایش تعداد رشته ها مورد نظر قرار می گیرد.

وی برگزاری این دوره از رقابت ها را کار تیمی قلمداد 

کرد که تمامی هیئت های رشته های ورزشی حاضر 

در مسابقات در اجرایی شدن آن مشارکت و همکاری 

داشتند وی این همکاری دو سویه را ارزشمند خواند و 

از تمامی کسانی که سازمان را در برگزاری مسابقات 

حمایت کردند قدردانی کرد.


