
مهندس »خوش نیت«
سرپرست تیم والیبال »مهندسان پیشگام«

سرپرست تیم والیبال »مهندسان پیشگام« یکی 

از سرپرستانی است که از برگزاری این دوره 

از مسابقات رضایت دارد و بودن برنامه های 

ورزشی همانند مسابقات را از ضرورت هـای 

ایجاد پویایی و تحرک در بین جامعه مهندسان 

می داند. 

»خوش نیت« در این باره گفت: با این که اطالع 

رسانی کمتر از آن چیزی که بایدبود  و این 

اطالع رسانی در شهرستان ها کمرنگ تر بود 

با این حال اعضا با استقبال زیاد در این دوره از 

مسابقات شرکت کردند.وی ادامه داد: کیفیت 

برگزاری مسابقات هم مثبت بود وامیدواریم 

که این  مسابقات ورزشی در سال های آینده هم 

تداوم داشته باشد. 

مهندس»مهرداد حسین چی«
سرپرست تیم فوتسال »پیشتازان«

تیم فوتسال »پیشتازان« از دیگر تیم های شرکت 

کننده در اولین مسابقات ورزشی مهندسان 

استان اسـت، سرپرست این تیم با بیان این که 

سنجش کیفیت و کمیت این دوره از این رقابت 

ها نشان می دهد که تیم های شرکت کننده به 

دلیل اولین تجربه حضور دارای نواقصی بودند، 

گفت: با این حال آنچه مهم است فلسفه انجام 

و برگزاری این مسابقات ورزشی است چرا که 

هدف از ورزش به ویـژه ورزش هـای گروهی و 

تیمی ایجاد همبستگی است و همین هدف 

متعالی برای توجیه و خوب بودن برگزاری این 

مسابقات کافی است.

مهندس»مهرداد حسین چی« با اشاره به این 

که به طور عام مهندسان در فضای کــاری با 

ــزود: این مسابقات  هم مالقات می کنند، اف

شرایطی را بـرای دورهمی های غیر کاری برای 

مهندسان ایجاد کرد و با وجود این که به طور 

طبیعی دارای ایراداتی بود اما حرکت مثبتی 

بود که اگر تــداوم داشته باشد قوی تر و بهتر 

برگزار خواهد شد.

وی پیشنهادی را هم مطرح کرد و آن برگزاری 

مسابقات فصلی و در فضاهای ورزشی متفاوت 

هـای  برنامه  وجــود  سرپرست  ــن  ای اســت، 

ورزشــی به ایـن شکل را موجب ایجاد انگیزه در 

بین مهندسان دانست.

مهندس »جاهد«

مسئول برگزاری مسابقات بسکتبال

مسئول برگزاری مسابقات بسکتبال اولین 

استان  مهندسان  جامعه  ورزشـی  مسابقات 

سطح برگزاری مسابقات بسکتبال را بسیار 

عالی دانست و گفت: 20 نفر در قالب 5 تیم 

شرکت  میدان  نیمه  بسکتبال  مسابقات  در 

داشتند. 

بسکتبال  هیئت  دبیر  که  »جــاهــد«  مهندس 

استان نیز هست، اظهارکرد: چند سالی است 

که بسکتبال نیمه میدان یا 3 نفره راه اندازی 

شــده اســت که در نصف زمین بسکتبال و به 

شکل رسمی برگزار می شود. وی افــزود: بـرای 

تشکیل تیم هـای بیشتر و برگزاری در زمان 

کمتر این شیوه از مسابقات برگزیده شد و با 

توجه به این که فقط در بین جامعه مهندسان 

استان برگزار می شد با استقبال بسیار گرم 

اعضا مواجه شد. 

وی با بیان این که نفرات شرکت کننده در این 

دوره از مسابقات از بازکنان نیمه حرفه ای 

بسکتبال استان هستند که در جام رمضان 

نظام مهندسی هم حضور داشتند ابرازداشت: 

این مهندسان از رشته های برق، الکترونیک و 

عمران بودند و به همین دلیل عملکرد بسیار 

خوبی داشتند و کارتیمی بسیار قوی را نشان 

دادند. 

وی ارائـه تقویم مسابقات نظام مهندسی را 

بـرای بهتر شـدن مسابقات پیشنهاد کـرد و 

افزود: با مشخص شدن زمان مسابقات، تمرین 

ها بیشتر انجام می شود، امکانات و تجهیزات 

به موقع تامین می شود و مشکالت احتمالی 

کاهش می یابد. استفاده از مربی در طول سال 

برای خارج شــدن مهندسان از حـالـت مبتدی 

هـم از دیگر پیشنهادهای مطرح شده از سوی 

این سرپرست بود.

مهندس »تقی زاده«

از بازیکنان تیم فوتبال مشاوران علم و صنعت

»تقی زاده« عضو تیم فوتبال مشاوران علم و 

صنعت و  از بازیکنان تیم والیبال در این دوره از 

مسابقات گفت: این دوره از مسابقات که تحت 

عنوان اولین دوره مسابقات  ورزشی مهندسان 

برگزار شد بیش از انتظار و با کیفیت مناسبی 

انجام شد که بازخورد مثبتی در بین مهندسان 

هم داشت.

وی با بیان این که با وجود اطالع رسانی کم و 

اولین سال برگزاری این مسابقات استقبال 

مهندسان خوب بود به نحوی که تعداد زیادی از 

تیم های فوتسال در این مسابقه شرکت کردند.

وی خواستار ادامه مسابقات در سال های آینده 

شد و افزود: مسابقات در این سطح باید برگزار 

شود اما قوانین باید کمی محکم تر باشد تا موارد 

صورت جلسه شده حتما اجرایی شود.

مهندس »رستمی«

سرپرست تیم فوتسال »مهساز«

فوتسال  تیم  سرپرست  »رستمی«  مهندس 

»مهساز« اولین مسابقات ورزشی مهندسان 

استان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه 

به تعداد اعضای شرکت کننده در مسابقات 

مناسب  بسیار  استقبال  که  گفت  تـوان  می 

بوده است.

وی با بیان این که بازی ها در سطح استاندارد 

با حضور 10 تیم 8 نفره انجام شـد، افـــزود: 

ایـن دوره از مسابقات موجب شور و نشاط و 

انبساط خاطر مهندسان بود و امیدواریم که 

این مسابقات در سال آینده نیز برگزار شود. 

وی ادامه داد: امیدواریم در سال های آینده 

با اطالع رسانی قوی تر، تشویق کنندگان و 

تماشاگران بیشتری برای دیدن این مسابقات 

حضور داشته باشند.

مهندس »معموری«

عضو تیم بسکتبال» عمران سازه«

مهندس »معموری« عضو تیم بسکتبال» عمران 

سازه «که رتبه سوم مسابقات بسکتبال اولین 

جشنواره ورزشی نظام مهندسان ساختمان 

ــت، هــدف از جشنواره را  ــرده اس را کسب ک

پویایی و همکاری بین مهندسان ذکر و اعالم 

کرد: اهداف ورزشی از مهم ترین اهداف این 

مسابقات بود و مهندسان به دنبال کسب مقام 

و جایگاه نبودند.

وی با بیان این که کار تیمی به جایگاه مهندسان 

ــت، ادامــه داد:  ــرده اس کمک هــای موثری ک

برگزاری این مسابقات و قرار گرفتن مهندسان 

ــی به طــور حتم موجب  در محیط هــای ورزش

بیشتر شدن فعالیت های تیمی می شود.

پیشنهاد این ورزشکار استمرار در برگزاری این 

مسابقات و قرار دادن مشوق هایی بیشتر برای 

جــذب مهندسان بــرای شرکت در مسابقات 

است.

این مهندس ورزشکار هم تمایل قطعی برای 

جشنواره  آیــنــده  ــال  س مسابقات  در  حضور 

استان  ساختمان  مهندسان  نظام  ورزشــی 

را دارد.

مهندس »فیض ا... محمدی«

از مهندسان شرکت کننده در مسابقات

مهندسان  از  محمدی«  ا...  »فیض  مهندس 

شرکت کننده در مسابقات تنیس روی میز و نفر 

سـوم ایـن مسابقات، گفت: نخستین مسابقات 

ورزشـی مهندسان نظام مهندسی ساختمان 

استان با کیفیت مطلوب برگزار شد و داشتن 

تجربه مسابقات در گذشته هم به این موضوع 

کمک کرد.

 این ورزشکار نیز سطح مسابقات را در نوع خود 

بی نظیر دانست و افزود: نخستین مسابقات 

ورزشی ورزشی مهندسان در سطح و کیفیت 

خوب و قابل قبولی برگزار شد. 

وی با بیان این که دچار روزمرگی شده بودیم، 

و این مسابقات راهــی بــرای تجدید قوا برای 

مهندسان بود، افزود: به نظر من این مسابقات 

باید در سال های آینده هم برگزار شود وی 

بـــرای بهتر شـــدن کیفیت بــرگــزاری مسابقات 

در سال های آتی پیشنهاد تشکیل کــارگــروه 

ورزشـــی بــرای ارائـــه برنامه های ورزشی 

بیشتر را داد. 27 نفر در رشته ورزشــی تنیس 

به رقابت پرداختند .

مهندس »سبحانی«
عضو تیم فوتسال» سیال ابنیه پارس«

مهندس »سبحانی« عضو تیم فوتسال »سیال 

ابنیه پارس« اولین مسابقات نظام مهندسی 

ساختمان استان را گردهمایی خوب برای 

ایجاد شور و نشاط در بین مهندسان قلمداد 

کرد و گفت: احساس کردیم با برگزاری این 

مسابقات همبستگی بیشتری بین مهندسان 

عضو سازمان ایجاد شد.

 وی افزود: بدنه اصلی این تیم همان کالبدی 

است که در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا 

می کرد بنابراین ارتباط ورزشی و دوستانه این 

تیم از گذشته وجود داشته است، با این حال می 

توان گفت که این مسابقات موجب استحکام 

بیشتر این ارتباط شد. 

وی بر خــالف سرپرستان تیم هــای ورزشــی 

اطالع رسانی را خوب و کافی دانست و ادامه 

داد: به طور مستمر از طریق پیامک برگزاری 

مسابقات جامعه مهندسان ساختمان به اعضا 

اطـــالع رســانــی مــی شــد و در ســایــت رسمی 

سازمان هم منتشر شده بود. 

وی سطح مسابقات را بیش از انتظار و توانایی 

ها ارزیابی و رقابت ها را همتراز با مسابقات 

کشوری در ســال هــای گذشته ذکــر و اعالم 

کرد: مسابقات ورزشی مهندسان راهی برای 

مالقات دوباره همکاران قدیمی بود و موجب 

گسترش روابط اجتماعی مهندسان شد.

مهندس» اسماعیل براتی«
سرپرست تیم »شهدای مدافع حرم«

سرپرست تیم شهدای مدافع حرم کیفیت و 

کمیت برگزاری اولین مسابقات ورزشی را با 

توجه به اولین دوره بودن آن خوب اعالم کرد 

و گفت: نواقصی در اجــرای کار وجود داشت 

که امـری کامال طبیعی اسـت و مشکالت و کم 

و کاستی هـای ایـن مسابقات تجربه ای برای 

برگزاری مسابقات در سال های آینده می شود. 

مهندس»اسماعیل براتی« افـزود: جلساتی بــا 

اعــضــای بــرگــزار کننده مسابقات بــرگــزار 

و پیشنهادات و انتقادات به آن ها اعالم شده 

بـرگـزاری  پیشنهادات  ایــن  از  یکی  اســت 

مسابقات ورزشــی مهندسان در قالب جام ها 

مناسبتی است که امیدواریم انجام شود. 

وی ادامه داد: محدود بودن زمان سالن های 

ورزشی از مشکالت این دوره از مسابقات بود که 

باعث شده بود تا مسابقات با نظم خاص برگزار 

نشود و شاهد بی نظمی هابی در این باره بودیم 

ــای  پیایی بازی  به نحوی که یک تیم در روزه

داشــت در حالی که یک تیم استراحت های 

بیشتری انجام می داد. 

وی اعـالم کـرد: بـدون در نظر گرفتن بـرد و 

باخت ایـن دوره بــازی هـا بــرای مهندسان 

بسیارارزشمند بــود چــرا کـه ارتــبــاط بین 

مهندسان بیشتر کــاری اســت و خیلی کمتر 

این  با همکاران شهرستانی دیــدار داریـــم 

مسابقات شرایطی برای ارتباط های دوستانه و 

دیدارهای رو در رو را فراهم کرد که جای تشکر 

و قدردانی دارد. وی خواستار برنامه ریزی 

های ورزشی از سوی افراد متخصص در رشته 

های ورزشی شد و گفت داشتن دانش ورزشی 

برای برگزاری این مسابقات بسیار کارآمد و 

مفید است.

مهندس »کاربین«
سرپرست تیم های فوتسال »کیان پارس«

»کاربین«سرپرست تیم های فوتسال »کیان 

پارس« حاضر در مسابقات ورزشی مهندسان 

خراسان شمالی گفت: مسابقات با کیفیت 

خوبی برگزار و جدول زمان بندی در زمان مورد 

نظر انجام شد و این امر مورد رضایت اعضای 

تیم بود. 

وی با بیان این که به طور طبیعی اولین تجربه 

برگزاری برنامه ها همیشه با ناهماهنگی هایی 

همراه است، اظهارداشت: با این حال اولین 

مسابقات ورزشی مهندسان در شرایط بسیار 

خوبی برگزار شد و به طور قطع باید مسابقات 

ــی مهندسان در ســال هــای آتــی ادامــه  ورزش

داشته باشد. 

وی ضــرورت بـرگـزاری ایـن مسابقات برای 

را در استحکام دوستی و  جامعه مهندسان 

همکاری اعضا دانست و ادامـه داد: در این دوره 

از مسابقات 10 تیم فوتسال شرکت کردند که 

تیم کیان پارس به رتبه چهارم دست یافت.

مهندس »ابراهیم لقمانی دوین«
سرپرست تیم فوتسال» شهید زرهرن«

مهندس »ابراهیم لقمانی دویــن« سرپرست 

ــرن« در بــاره نحوه و  تیم فوتسال »شهید زره

کیفیت برگزاری این دوره از مسابقات این 

گونه گفت: در حالت کلی و عام باید گفت که 

مسابقات در سطح و کیفیت خوبی برگزار شد 

با این حال همانند همه مسابقات ورزشی این 

دوره نیز نواقصی داشت که امیدواریم در سال 

آینده بر طرف شود.تیم فوتسال »شهید زرهن« 

متشکل از مهندسان عضو سازمان است که 

با اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی برای 

شرکت در مسابقات حاضر شده اند، سرپرست 

این تیم با اذعــان این که باید داوری ها کمی 

منسجم تر و بهتر باشد از عملکرد سـازمـان در 

این دوره از مسابقات تشکر و قدردانی کرد.وی 

ابراز داشت: استقبال مهندسان از مسابقات 

فوتسال خوب و بهتر از رشته های دیگر بود و 

مسابقات هم در فضای گرمی برگزار شد. 
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