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مســابقه بزرگ شطرنج ســیمولتانه تبریز 2018 با حضور ده اســتاد بزرگ شطرنج دنیا و 
حمایت های همه جانبه شرکت هافمن در تبریز برگزار شد. در این مسابقه که روز دوشنبه، 11 
تیرماه به مناســبت تبلیغ رویداد گردشــگری تبریز 2018 در پارک ائل گلی اجرا شد، آناتولی 
کارپوف روسی، اســتاد بزرگ و اسطوره شطرنج جهان و رامبد جوان به عنوان میهمانان ویژه 

حضور یافتند.
به گزارش پنجره ایرانیان، شــطرنج سیمولتانه، مســابقه هم زمان استاد بزرگ  این رشته با 
چندین نفر به صورت هم زمان اســت. در سیمولتانه تبریز 8 اســتاد بزرگ از ایران، جمهوری 
آذربایجان و گرجســتان حضور داشــتند. اســتاد بزرگ احســان قائم مقامی، رکورددار تاریخ 
ســیمولتانه جهان و گینس، اســتاد بزرگ اصغر گلی زاده، تنها استاد بزرگ تاریخ آذربایجان 
ایران، استاد بزرگ مرتضی محجوب زردست، رکورددار اسبق سیمولتانه جهان و گینس، استاد 
بزرگ مسعود مصدق پور، قهرمان اسبق جوانان جهان، استاد بزرگ پوریا درینی، استاد بزرگ 
امیررضا پوررمضانعلی، اســتاد بزرگ الوی باجارانی، از جمهوری آذربایجان و قهرمان ســابق 
نوجوانان جهان، اســتاد بزرگ کنستانتین شــاناوا، عضو تیم ملی گرجستان، استاد بین المللی 
احمد عســگری زاده، قهرمان سابق نوجوانان آسیا، اســتاد بین المللی امید نوروزی، قهرمان 
ســابق نوجوانان آسیا و جام فجر، اســتاد فدراسیون جهانی نیما حســین زاده، امیر رضاپور 
آقاباال، پدیده درخشــان شطرنج تبریز و آذربایجان و سارا سادات خادم الشریعه، برترین بانوی 

شطرنج باز ایران به عنوان مسابقه دهندگان هم زمان با 2018 نفر در تبریز حضور داشتند.
مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز که با حضور رئیس فدراسیون شطرنج آغاز شد، از 5 شبکه 
صداوسیما به صورت زنده پخش شد. این مسابقه با حضور 2018 شطرنج باز در رده های سنی 

مختلف و به همت ســازمان ورزش شهرداری کالن شــهر تبریز از ساعت 7:30 روز دوشنبه، 
11 تیرماه در پارک ائل گلی برگزار  شــد. البســه و تجهیزات شــطرنج بازان که آرم و نشان 
هافمن روی آنها نقش بســته بود قبل از آغاز مسابقه توسط عوامل اجرایی میان ورزشکاران 

و شرکت کنندگان توزیع شد.
حرکت اول نمادین آناتولی کارپوف

رحیم شهرتی فر پیش از برگزاری و در جلسه هماهنگی این رویداد گفت: خدابخش استاندار 
آذربایجان شرقی و آناتولی کارپوف استاد بزرگ جهان و اسطوره بالمنازع شطرنج دنیا حرکت 

اول مسابقه را به صورت نمادین انجام می دهند.
رئیس ستاد برگزاری مسابقه بزرگ بین المللی سیمولتانه تبریز 2018 گفت: مراسم افتتاحیه 
این رویداد ســاعت 8 روز دوشنبه 11 تیرماه 97 برگزار می شود و مسابقه به صورت رسمی با 

حضور 2018 نفر از شرکت کنندگان و 10 استاد بزرگ شطرنج آغاز خواهد شد.
شــهرتی فر با اشاره به زمان برگزاری جشن اختتامیه گفت: جشن اختتامیه ساعت 19 روز 
دوشــنبه به صورت مردمی در پارک ائل گلی تبریز برگزار می شــود و در ساعت 21 نیز شاهد 
آتش بازی خواهیم بود. همچنین برنامه موسیقی سنتی آذربایجانی توسط هنرمندان به صورت 

زنده اجرا می شود.
وی ســپس گفت: برای اولین بار در کشــور است که رویدادی به این بزرگی و با این تعداد 

شرکت کننده برگزار می شود.
وی همچنین از پخش زنده تصویری این رویداد از چندین شــبکه سراســری و بین المللی 

سیما خبر داد.

با حضور 10 استادبزرگ و 2018 شطرنج باز برگزار شد؛

مسابقه بزرگ شطرنج 
سیمولتانه تبریز با حمایت هـافـــمن
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تبریز 2018 بهترین فرصت رویدادهای بین المللی
رامبد جوان که به عنوان مهمان در مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز 2018 حضور داشت، در 
نشســت خبری این مسابقه اظهار داشت: از لحظاتی که در تبریز سپری می کنم لذت می برم 
و مســابقه نیز خیلی خوب برگزار می شود. بیش از 2 هزار شطرنج باز در حال مسابقه هستند. 
حضور آقای کارپوف در تبریز که نخبه بین المللی شــطرنج هستند افتخار بزرگی است. برای 

من نیز حضور در کنار این چهره هیجان انگیز بود.
وی ادامــه داد: اصوال مردم تبریز اثبات کرده اند که به خوبی می توانند برنامه های مختلف را 
طراحی و اجرا کنند و این موضوع را در بخش های مختلف نشــان داده اند. تصورم این است 
که رویداد تبریز 2018 بهترین فرصت اســت تا بتوان مسابقات این چنینی را با موضوعات و 
بهانه های مختلف برگزار کرد. دیگر شهرها نیز می توانند از تجربیات تبریز استفاده کنند چراکه 

در این شهر همه چیز خوب برگزار می شود.
جوان با اشاره به تاثیر مسابقات ورزشی در معرفی تبریز خاطرنشان کرد: امیدوارم برگزاری 
چنین مســابقاتی رونق بیشتری بگیرد. در آینده توریست ها نیز می توانند به این نوع مسابقات 

اضافه شوند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اقداماتش در رسانه ملی برای رویداد تبریز 2018 خاطرنشان 
کرد: ما این مسابقه را پوشش می دهیم و از تجربه مان نیز در برنامه سخن خواهیم گفت. اگر 
در آینده هم برنامه های دیگری برگزار شــود، تالش می کنیم آنها را نیز پوشش دهیم. تبریز 
2018 رویداد مهمی اســت که باید همه ما در کنار این شــهر باشیم چراکه این رویداد فقط 
مختص تبریز نیست بلکه به کل کشور مربوط می شود. ممکن است با توجه به مشغله موجود 

از این رویداد غافل شده باشیم که در این رابطه پذیرای پیشنهاد های شما هستیم.
سیمولتانه تبریز در راستای توسعه توریسم گردشگری

مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تبریز مســابقات بین المللی ورزشــی ابزار توسعه 
گردشگری دانســت و گفت: سیمولتانه تبریز 2018 در راســتای توسعه توریسم گردشگری 

اجرا شده است.
علیرضا رحیمی در پاسخ به انتقادات وارده در خصوص هزینه های این مسابقات گفت: این 
مسابقه مصوب ستاد تبریز 2018 اســت، مجری اصلی این برنامه سازمان ورزش شهرداری 
تبریز اســت و ما تالش کردیم با ارتباط ایجادشــده استادان شــطرنج کشورمان بدون هیچ 
حق الزحمه ای در این مســابقه حضور بیابند و برنامه تلویزیونــی خندوانه بدون دریافت هیچ 

ریالی این مسابقه را انعکاس خواهد داد.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز همچنین با اشاره به برنامه های پیش روی این 
سازمان در راستای توسعه ورزش شطرنج گفت: تجهیز پارک های سطح شهر به میز شطرنج 

ازجمله برنامه هایی است که پیگیری می کنیم.
۵0 شهروند باالی ۶0 سال در سیمولتانه تبریز

بر اســاس این گزارش، بیش50 شهروند باالی ۶0 سال در مسابقه سیمولتانه تبریز 2018 
ثبت نام کرده بودند و این رویداد بزرگ بین المللی از 5 شبکه تلویزیونی سراسری کشورمان 
پخش شــد. رحیمی، مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تبریز ضمــن اعالم این خبر، 
خاطرنشان ساخت: استقبال باالی شهروندان تبریزی و غیر تبریزی از این رویداد و نیز ثبت 
نام این تعداد از افرد باالی ۶0 سال نشان از ترویج ورزش همگانی در سطح این شهر دارد.

اختتامیه و اهدای نماد عمارت شهرداری تبریز 
در آیین اختتامیه این مسابقه که عصر روز دوشنبه 11 تیرماه 97 در پارک ائل گلی برگزار 
شد، نماد عمارت شهرداری تبریز توسط سعید حاجی زاده، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
به آناتولی کارپوف، احســان قائم مقامی و پهلوان زاده، رئیس فدراســیون شطرنج جمهوری 

اسالمی ایران اهدا شد.
همچنین علیرضا رحیمی، مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تبریز نیز با اهدای 
لوح تقدیر از اســتادان مطرح کشوری که در این دوره از مسابقات در تبریز حضور یافتند 

قدردانی کرد.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز در خصوص این مسابقه گفت: مسابقه شطرنج 

سیمولتانه در قلب تاریخ تبریز ثبت می شود.
وی افزود: از طرف تمامی تبریزی های مهمان دوســت از تشــریف فرمایی استادان بزرگ 
شــطرنج جهان و کشور در تبریز تشــکر می کنم. تبریز و پارک و عمارت تاریخی ائل گلی 
تبریز، این روز تاریخی را در تاریخ درخشــان خود ثبت خواهد کرد. امروز ورزش در کشــور 
ما به عنوان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشــگری محســوب می شود که حضور استادان 

بین المللی بر جذابیت این مسابقات می افزاید.  
مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تبریز با بیان اینکه این مســابقات در رسانه های 
مختلف جهانی منعکس می شود، ادامه داد: می توانیم با استفاده از برگزاری چنین مسابقاتی، 

اماکن گردشگری شهر ازجمله ائل گلی تبریز را به مردم ایران و جهان معرفی کنیم.
گفتنی اســت، شرکت هافمن یکی از مطرح ترین تولیدکنندگان پروفیل در و پنجره کشور 

نیز در این مسابقات به عنوان حامی حضور فعال و چشمگیری داشت.


