
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 »عباسی«

یکی از شرکت کنندگان در مسابقات تنیس 
روی میز

مهندس »عباسی« یکی از شرکت کنندگان در 

مسابقات تنیس روی میز با بیان این که پیشنهاد 

برگزاری مسابقات به شکل المپیاد ورزشی 

ــزود: خوشبختانه با همت نظام  ارائــه شد، اف

مهندسی این مسابقات به شکل اولین دوره 

مسابقات ورزشی برگزار شد. 

وی ادامه داد: شروع کار بسیار خوب بود و با 

توجه به جامعه آمــاری شرکت کننده در این 

مسابقات می تــوان گفت استقبال هم خوب 

و قابل توجه بود، اما با توجه به ابهامی که در 

ترتیب بازی های گروهی برای تنیس روی میز 

وجود داشت این مسابقات به شکل انفرادی 

برگزار و افراد و توانایی آن ها شناسایی شد. 

وی اظهارداشت: با این حال کیفیت مسابقات 

بسیار بــاال و در سطح عالی بــود و مسابقات 

موجب شناخت توانمندی ها و ظرفیت های 

خیلی خــوب شهرستانی به ویــژه شهرستان 

شیروان شد. 

مسابقات  قالب  در  نفر   7 داد:  ادامـــه  وی 

انفرادی در جدول دوره ای حذفی مسابقات 

ورزشـــی بـا هـم رقـابـت کـردنـد و نفر اول از 

بجنورد، نفر دوم از شیروان بودند و این دوره 

از مسابقات دارای مقام سوم مشترک بود. 

پیشنهاد ایــن سرپرست بــرگــزاری مسابقات 

بیشتر  آشنایی  آینده،  هـای  سـال  در  تیمی 

مهندسان با این رشته و برگزاری مسابقه در بین 

بانوان عضو جامعه مهندسی است.

مهندس »ریحانی«

سرپرست تیم فوتسال» بلند سازه«

مهندس »ریحانی« سرپرست تیم فوتسال »بلند 

ــازه« یکی از سرپرستانی اســت که ورزش  س

را الزمــه ایجاد نشاط و در مجموع مسابقات 

را حرکتی مفید در این بــاره دانست و گفت: 

کیفیت این ر قابت ورزشی با توجه به نخستین 

دوره بودن آن باال بود اما جا برای بهتر شدن 

وجود دارد. 

وی با اشاره به تعداد استقبال کنندگان نسبت 

سازمان  عضو  مهندسان  آمــاری  جامعه  به 

و  ها  تیم  در  مهندسان  حضور  اظـهـارکـرد: 

مسابقات فوتسال بسیار خـوب بـود با این که 

اطالع رسانی در بهترین و مطلوب ترین حالت 

ممکن انجام نشد اما می توان گفت که استقبال 

متناسب با پیش بینی ها بود. 

وی به کـار تیمی مهندسان در ایـن دوره از رقابت 

ها اشـاره و اعالم کرد: بهترین اثر ماندگار از 

مسابقات، کـار تیمی و گروهی مهندسان بود که 

قابل تأمل است و این کار تیمی به طور شک در 

سال های آینده منسجم تر خواهد بود.

مهندس »شاد دل«

سرپرست تیم های والیبال »سازه پویان راد«

مهندس »شاددل«سرپرست تیم های والیبال 

»سـازه پویان راد« اما استقبال از این رشته 

ورزشــی در این دوره از مسابقات را کمرنگ 

دانست و گفت: با این حال مسابقات در بین 

همان تعداد تیم اندک هم بسیار خوب و گرم 

برگزار شد. 

وی ادامـــه داد: ســازمــان نـظـام مهندسی 

امــکــانــات و تـجـهـیـزات مــــورد نــیــاز بــرای 

ورزشـکـاران را به خوبی فراهم کـرد و کم و 

کاستی در اجرای مسابقات وجود نداشت. 

وی ادامـه می دهد: پیشنهاد می کنم برای سال 

های آینده اطالع رسانی ها گسترده تر و زودتر 

انجام شود تا تعداد بیشتری در مسابقات شرکت 

کنند. برگزاری مسابقات با نظم بیشتر و ادامه 

دار بـودن برگزاری این مسابقات و جشنواره 

های ورزشی از موارد مطرح شده توسط این 

سرپرست بود.

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 »محمد رضا دوست«

سرپرست تیم فوتسال» حفار سنگ خاوران«

»محمد رضا دوســت« سرپرست تیم فوتسال 

»حفار سنگ خــاوران« اگر چه نگاه مثبتی به 

تیم ها و کیفیت مسابقات داشت اما نقدهایی 

هم به کیفیت و نوع برگزاری مسابقات ورزشی 

قهرمان  نائب  هدایت  او  داشـت،  مهندسان 

تیم فوتسال این دوره از مسابقات را بر عهده 

داشـت. 

این مهندس با بیان این که کیفیت مسابقات 

در نــوع خــود عالی بــود، افــزود: با ایــن حال 

کیفیت بــرگــزاری مسابقات با توجه به نوپا 

بودن اولین مسابقات ورزشی مهندسان کم 

و کاستی های داشت که امری طبیعی است 

و در سال های آینده با تجربه به دست آمده 

بهتر خواهد شد. 

این سرپرست با این حال مسابقات را فراتر از 

چیزی که تصور می شد دانست و اظهارکرد: 

استفاده از ظرفیت هیئت های ورزشی استان 

و نهادها با سابقه ورزشـی در بــرگــزاری این 

مسابقات ضــروری به نظر می رسد چرا که 

برگزاری مسابقات ورزشـی فرآیندی کامال 

تخصصی اسـت و ظرافت هـای خـاص خود 

را دارد. 

وی سطح تیم خود را باال ذکر و اعـالم کرد: با باال 

رفتن سطح مسابقات تیم ها پیشرفت بیشتری 

خواهند کرد به همین دلیل هم این مسابقات 

باید در سال های آینده برگزار شود تا با تجربه 

ای که به دست آمده سال آینده تیم ها با قدرت 

بیشتری به رقابت بپردازند.

مهندس»خزچین«

سرپرست تیم فوتسال» سیال ابنیه پارس«

فوتسال  تیم  سرپرست  مهندس»خزچین« 

»سیال ابنیه پــارس« و قهرمان ایــن دوره از 

مسابقات با اشــاره به کیفیت باالتر از انتظار 

ساختمان  مهندسان  مسابقات  دوره  اولین 

اسـتـان، گفت: با وجــود ایـن که مهندسان 

اطــالع چندانی از نحوه برگزاری مسابقات 

نداشتند اما می توان گفت که با توجه به اولین 

دوره بــودن مسابقات سطح مسابقات بسیار 

باال بود. 

وی ادامه داد: کیفیت اولین مسابقات در دو 

بخش مسابقات و بــرگــزاری مسابقات قابل 

بررسی است و در هر دو مورد کمیت، کیفیت 

ــود. وی  ــزی ها منظم و منسجم ب و برنامه ری

اظهارکرد: هماهنگی زمـان مسابقات و تمرین 

با توجه به محدودیت سالن ها کار دشواری بود 

که خوش بختانه سازمان موفق به انجام آن شد 

و شرایط را بـرای برگزاری مسابقات در محیطی 

مناسب فراهم کرد.

مهندس »لنگری«

سرپرست تیم والیبال» یولدوز آالداغ«

»لـنـگـری« سرپرست تیم والـیـبـال »یولدوز 

آالداغ «با بیان این که کیفیت برگزاری اولین 

استان  مهندسان  جامعه  ورزشـی  مسابقات 

متوسط بود، گفت: 4 تیم 8 نفره در مسابقات 

والیبال این مسابقات حضور داشتند که نسبت 

به تیم های ورزشی همچون فوتسال استقبال 

کمتر بود و این امر هم به اطالع رسانی و آگاهی 

بخشی از برگزاری مسابقات باز می گردد. وی 

با اشــاره به مشکالت و نواقصی که در برگزاری 

مسابقات وجود داشت، اظهارکرد: نداشتن 

سالن تخصصی موجب  ایجاد مسائلی برای 

تیم ها شده بود، از نظر فنی و حرفه ای تیم ها 

باید زمان های تمرین بیشتری داشته باشند و 

یا زمان برای گرم کردن وجود داشته باشد اما 

عمومی بودن سالن مورد نظر و محدود بودن 

زمان باعث شده این مباحث به خوبی انجام 

اطـالع  هم  سرپرست  ایـن  پیشنهاد  نشود. 

های  رشته  تعدد  موقع،  به  و  بیشتر  رسانی 

ورزشی، اعالم جوایز قبل از برگزاری مسابقات 

برای ایجاد انگیزه بیشتر و اختصاص سالن در 

زمان بیشتر است. 

با ایــن حــال ایــن سرپرست هم همانند دیگر 

مسابقات  ورزشـــی  هــای  تیم  سـرپـرسـتـان 

مهندسان استان تمایل زیــادی به ادامــه این 

برنامه های ورزشی دارد و این تداوم را موجب 

کمتر شدن مشکالت، تجربه بیشتر و مسابقات 

بهتر دانست.

مهندس »عقیل عباسی«

سرپرست تیم برتر والیبال »بتن جاجرمی«

سـرپـرسـت تیم بـرتـر والـیـبـال »بتن جاجرمی« 

مهندسان  ورزشـــی  مسابقات  درنخستین 

اولین  گفت:  شمالی  خــراســان  ساختمان 

مسابقات ورزشــی مهندسان حرکتی نو در 

سازمان نظام مهندسی بود که برگزاری آن 

جای تقدیر و تشکر دارد. 

مــهــنــدس »عــقــیــل عــبــاســی« ایـــن حــرکــت را 

تالشی در تنوع بخشی به روحیه مهندسان 

عضو سازمان دانست و افزود: حرفه  با دغدغه 

مهندسی یکی از پر مشغله ترین حرفه ها بوده 

و هست بنابراین برگزاری و پیگیری این گونه 

فعالیت ها در سازمان نظام مهندسی استان و 

کشور ضمن کمک به گسترش و ترویج فرهنگ 

ورزش همگانی تاثیری معنی دار در کاهش 

استرس هـای روزمــره شرکت کنندگان خواهد 

داشت.

وی شروع به کار اولین دوره از مسابقات  ورزشی 

مهندسان استان با شرکت حــدود 250 نفر 

از جامعه مهندسان ساختمان را رکوردی در 

ورزش جامعه مهندسی استان دانست و افزود: 

میانگین سنی شرکت کنندگان در این دوره 

از مسابقات 35 سال است که این موضوع به 

عنوان رکــوردی کم نظیر درشروع مسابقات 

ورزشی سازمان ثبت خواهد شد.

بــا حضور   وی پیشنهاد طــراحــی مسابقاتی 

اعضای خانواده های مهندسان و فراهم آوردن 

زمینه برای حضور همکاران خانم را در این گونه 

مسابقات را نیز مطرح و اضافه کرد: با حضور 

خانواده مهندسان مسابقات در سطح گسترده 

تر و باکیفیت بهتری برگزار خواهد شد.

 وی از تحقق رضایت بخش اهـداف مسابقات 

هم سخن گفت و ورزش را عامل موثری در 

تقویت و تمرین کارگروهی و روحیه تعاون دربین 

همکاران دانست، وی اگر چه برگزاری این 

دوره از مسابقات را موفقیت آمیز خواند اما به 

این نکته هم اشاره کرد که هنوز جای کار برای 

بهتر شدن وجود دارد.

مهندس »مظفری«
سرپرست ورزش بانوان و تیم آمادگی 

جسمانی بانوان

سـرپـرسـت ورزش بــانــوان و تـیـم آمـادگـی 

جسمانی بانوان در اولین مسابقات ورزشی 

گفت:  شمالی  خـراسـان  مهندسان  جامعه 

تیم ورزشی بانوان دارای انسجامی بی نظیر 

بود و این نظم و انسجام ناشی از فعالیت های 

ورزشــی بانوان در سال های گذشته است چرا 

که ورزش بانوان نظام مهندسی استان از سال 

91 فعال است.

مهندس »مظفری« افزود: در سال های گذشته 

یک یا دو مسابقه برای بانوان مهندس برگزار 

شده است و این دوره از مسابقات بـرای بانوان 

اولین دوره مسابقات محسوب نمی شد با این 

حــال اولین سالی اســت که نظام مهندسی 

مسابقه ای با این کیفیت و در این سطح بـرای 

بانوان و آقایان برگزار می کند و ما هم زیر پرچم 

اولین مسابقات ورزشی قرار گرفتیم.

وی با بیان این که بانوان در برنامه های جمعی به 

ویژه برنامه های ورزشی حضور کمرنگی دارند، 

ادامه داد: این موضوع در جامعه عمومیت دارد 

و باعث شده تا برای ایجاد اشتیاق حضور برای 

بانوان تالش های زیادی انجام شود.
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