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یادداشت

قصه فیل موالنا و مشکالت الینحل مانده جامعه ما

*
 دکتر زهرا رنجبر
در داستان فیل ،موالنا داستان مردمی را حکایت
میکند که به علت تاریکی اطاق و ندیدن فیل فقط از
حس المسه خود برای شناخت آن میتوانند استفاده
کنند .به علت بزرگی فیل هر کدام قسمتی از بدن او را
لمس و روایت خود را از آن بیان میکنند .یکی میگوید
باد بزن است ،یکی میگوید ستون است و...
داستان مشکالت جامعه ما هم همین است ،داستان
مشکالت جامعه ما اعم از سیاسی فرهنگی ،اقتصادی و...
که به علت داشتن دهها علت متفاوت و پیچیده ،مسایل
بزرگی هستند و نور کافی هم وجود ندارد .یعنی نور علم
کامل و یا انسان کامل در دسترس نیست ،شبیه همین
قصه فیل است.
مسولین با دیدگاههای متفاوت و اطالعات متفاوت
هرکدام در زمان مسئولیت خویش میخواهند به تنهایی
و یا حداکثر با نظرات یک حزب ،مشکالت جامعه را رصد
و راه حل ارایه دهند .در صورتیکه هرکدام حرف درستی
میزنند ولی هیچ کدام هم نظر کاملی نمیدهند.
در واقع برای حل بهتر یک مشکل ،درستتر این
است که همه نظرات را کنار هم بگذاریم .شاید بتوان
تصویر واقعگرایانهتری از مشکل و علل آن پیدا کرد .در
این صورت است که راه حل کاملتری ایجاد خواهد شد.
گرچه تصویر حاصل باز هم ممکن است تصویر کامل
نباشد ولی حداقل بر اساس امکانات موج تصویر نسبتا
کامل و راه حل کاملتری خواهد بود.
در قصه فیل موالنا وقتی به حقیقت میرسیم که روی
نظر خود تعصب نداشته باشیم .من از این زاویه میبینم
دیگری از آن زاویه ،آن یکی از یک زاویه دیگر.
براساس شرایط مکانی و زمانی ،براساس باورها و
اعتقادات ،براساس معلومات و اطالعات حتی براساس
احساسات .من این نقطه از مسئله برایم بولد شده است
آن یکی نقطه مقابل .هیچکس نمیتواند ادعا کند همه
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 مسئولیتپذیری ،ایستادگی در مقابل
ظالمان ،عدم سکوت در مقابل فسادهای
اقتصادی و غیره از آموزههای دین مبین
اسالم و جامعه مدنی است که نیاز به ترویج و
گفتمانسازی دارد« .اصالحات مسیری نیست
که یکشبه طی شود .اصالحات نیازمند رخ
دادن اتفاقات بسیاری است که ممکن است
سالیان دراز طول بکشد و باید امیدوار باشیم».
اینها بخشی از صحبتهای ملیحه سادات
منصوری ،فعال مدنی اصالحطلب است .وی از
عموزادگانبنانالشریعههماشهراست.
سرکار خانممنصوری درشروع گفتوگو
لطفا یک رزومهی شخصی از خود برای
خوانندگانبیانکنید؟
ملیحه سادات منصوریپور متولد سال ۱۳۵۵
هستم که پدرم مرحوم سیداحمد منصوریپور از
مالکان خوشنام و مشهور بردسیر و جد مادرم بیبی
تآباد سیرجان (هماشهر فعلی
زهرا رضوی اهل سعاد 
) است .تحصیالت خود را در مدارس شهرستان
بردسیر به اتمام رساندم و با رتبهی  ۸۰۰در دانشگاه
ملی اصفهان رشتهی دبیری معارف اسالمی پذیرفته
شدم .از سال  ۷۳تا  ۷۷در دانشگاه اصفهان عضو
انجمناسالمی دانشجویان دانشکدهی ادبیات و علوم
انسانی بودم و با حضور فعال در انجمناسالمی
دانشجویان به فعالیت بیشتر در عرصهی اجتماعی
و سیاسی عالقهمند شدم .در تبليغات انتخابات
ریاست جمهوری  ١٣٧٦و انتخاب خاتمی حضوری
فعال داشتم و با جريان فكري اصالحطلب همراه
بوده و هستم و در سال  ۷۷طبق تقسیمبندی
آموزشوپرورش به استان یزد رفته و کار دبیری خود
را در دبیرستانهای این شهر آغاز کردم و پس از پنج
سال و اتمام دورهی تعهد دبیری به استان کرمان
منتقل و مشغول به تدریس شدم .همچنین در سال
 ۸۲در دانشکدهی الهیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز پذیرفته شدم و سال ۸۴در رشتهی علوم
قرآنی فار غالتحصيل شدم و در سال  ۱۳۹۳پس از
قبولی در آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج
ازکشور ،به مدت دو سال با خانواده در کشور قطر
مشغول به تدریس در مدارس ایرانی بودیم .سپس به
کرمان برگشتم و در حال حاضر در مدارس کرمان
مشغولبهتدریسهستم.
برای نهادینه کردن مسئولیتپذیری در
جامعه و گسترش فرهنگ جامعه مدنی چه
راهکاریپیشنهادمیدهید؟
یکی از جلوههای توسعهیافتگی که در جامعهی
ما متاسفانه مورد کمتوجهی قرار گرفته است ،اصل
مهم مسئولیتپذیری است .این اصلی است که اگر

یداند .حقیقت
حقیقت را در مورد یک چیز یا همه چیز م 
خیلی بزرگ عمیق و الیهالیه است .فقط معصوم یا انسان
کامل به قدرت خدا میتواند کامل ببیند .هرکدام از ما
بخشیازحقیقترامیبینیمکهقسمتیازحقیقتاست
ولی تمام حقیقت هم نیست.
وقتی میتوان به حقیقت کامل یا حداقل کاملتر
رسید که من نگویم همین گوشی که من دیدم اصل
حقیقت است؛ دیگری اشتباه میکند ،دیگری نگوید،
همین پایی که من دیدم اصل حقیقت است ،آن فردی
که گوش دیده است ،اشتباه میکند.
این طرز تفکر و بینش یعنی من نمیخواهم حقیقت
را ببینم؛ من خودم را دارم میبینم من خودم مطرح
هستم هرچه من میگویم درست است .در عوض اگر
قصد دیدن اصل حقیقت هست باید احتمال بدهم
دیگری هم دارد چیزی میبیند .مسلما دیدن چند نفر
از یک نفر دقیقتر و کاملتر است.
در مورد مشکالت جامعه هم همین مساله جاری و
ساری است و سبب هدر رفتن انرژیهای خود و طرف
مقابل میشویم .به جای همافزایی و تکمیل هم سبب
فرسایش و تخریب هم و به هدر رفتن وقت و انرژی
هم میشویم و به جایی هم نمیرسیم .چون هرکس
میخواهد به جای مورد نظر از قبل تعیین شده خود برسد
و نظر خودش را ثابت کند.
چهل سال پس از انقالب هنوز بسیاری از
مشکالت ما الینحل مانده است .به نظر میرسد
وقت آن است که همه صاحبنظران و فعاالن
سیاسی در همهی گروهها برای حل مشکالت فرا
خوانده شوند و نظرات آنها کنار هم گذاشته شود
تا تصویر واقعیتری از مشکالت و علل آنها پدیدار
و راه حل کاملتری پیدا شود و جامعه به آینده
امیدوارترشود.
* پزشک متخصص و فعال اجتماعی  -سیاسی

ملیحه سادات منصوری ،فعال مدنی اصالحطلب:

بساط مافیای ثروت و قدرت جمع شود
 استفاده از نیروهای متخصص جای خود را به سیاسیکاری داده است

مردم آن را به شکل حقیقی پیاده نکنند ،خساراتش
جبرانناپذیر خواهد بود .این خسارات جبرانناپذیر
میتواند یک جامعه را تا ورشکستگی فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی پیش ببرد .مردم در
همین انتخابات پیش رو فرصت اظهارنظر و مشارکت
دارند اما پس از این مشارکت نباید به خانههایشان
بروندوبنشینندتاچهارسالدیگر .بلکهبایددرمیدان
بمانندومطالبهگریکنند.ایناصلمطالبهگرییکی
از اصول اساسی جامعه مدنی است .ما در اسالم
فضیلتهای بسیاری برای اظهارنظرهای اجتماعی
و سیاسی ،ایستادگی در مقابل ظالمان ،عدم سکوت
در مقابل فسادهای اقتصادی و . .داریم که نمیبایست
مورد بیتوجهی قرار گیرند .بازگشت به اصول حقیقی
اسالم ناب محمدی و تالش برای اصالح امت اسالمی،
که شعار حرکت عظیم امام حسین(ع) بود یکی از
ملزومات امروز جامعه ماست که از اهمیت بسیاری
برخورداراست.
در مقوله سیاسی در جامعه در برخی موارد
شاهدفساداداری،پارتیبازیورانتخواریهستیم
علل آن چیست و چه راهکاری ارایه میدهید؟
علتها فراوان است .اولین رکن مردمساالری
دینی حضور مردم است .ما در حاکمیتی تحت نام
«جمهوری اسالمی» حرکت میکنیم .هر کسی که
به نوعی تالش بکند به یکی از این دو اصل مهم ضربه
بزند در حقیقت در خالف ارزشهای امام و انقالب
حرکت کرده است .جمهوریت نظام مرهون تالشها

و مجاهدتهای مردم است .این مردم نه فقط در
انتخاباتها بلکه در هر عرصهای که نظام نیازمند
به حضور آنان بود ،به بهترین نحو ممکن حضور
داشتند .در مجاهدتهای بسیار قبل از انقالب ،در
روزهای سخت انقالب ،در هشت سال دفاع مقدس،
در صحنههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
مختلف همواره پیروز میدانها بودند .در مبارزات با
تروریستهای منطقه و دستاوردهای علمی همیشه
توانمند ظاهر شدند .معتقدم در دولتها و مجالس
مختلف متاسفانه برهههایی از تاریخ وجود دارد که
از جیب مردم برای آنچه که آنها لیاقتش را داشتند
هزینه نشد .موارد متعدد اختالس و فساد اقتصادی
بیانگر همین مسئله است .البته این مردم هستند که
بازهم میدان را خالی نمیکنند و با مشارکت بیشتر در
مناسبات قدرت در ایران ،همانند سالهای انقالب و
جنگ تحمیلی طومار این مفسدان را در هم خواهند
پیچی .د
وجودگفتمانوجناحهایمختلفدرجامعه
چه کمکی به پویایی و رشد آن جامعه میکند؟
تکصدایی به منزله فساد است در همه جای دنیا
از تکصدایی پرهیز میکنند .قرائتهای مختلف و
روشهای مختلف در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و . .میتواند نویدبخش روزهایی
بهتر باشد .در این زمینه استفاده از همه ظرفیتهای
نیرویانسانیقطعارهاییبخشخواهدبود.بایدفضاو
فرصتیایجادشودکهفرصتخدمتبرایهمهآنهایی

که دل در گرو این نظام و انقالب دارند ایجاد شود .این
مشارکتمیتواندرویکردهاینووعملکردهایمثبت
بسیاری را رقم بزند .نباید با تنگنظری دایره خودی
و ناخودی ایجاد کرد و آن را این قدر تنگ کرد که
خواسته یا ناخواسته دلسوزانی در خارج از این دایره
قرار گیرند .با مشارکت همه ایرانیان ،ایران را میشود
زیباترساخت.
وضعیت اقتصادی جامعه نامناسب است
راهکار کاهش فشارهای اقتصادی را در چه
میبینید؟
وضعیت اقتصادی فعلی نیازمند حرکتهای
جدی است .ابتدا به ساکن یک اصل بسیار مهم
وجود دارد و آن هم این است که مبارزه با فساد در
همه ردهها و با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود
میبایست صورت پذیرد .این رکن اول و شاید بهتر
بگویم پیششرط رشد کشور است .اختاپوس مافیای
ثروت و قدرت اگر ریشهکن نشود ،فرصتهای رشد
سوخت خواهند شد .نکته بعد جلوگیری از انزوای
اقتصادی کشور است .شاید برخی بخواهند یک کره
شمالی دیگری بر نقشه جهان بیافزایند اما هوشیاری
مردم قطعا مانع خواهد شد .مسئوالن نیز باید وظیفه
خود بدانند که در شرایط جنگ اقتصادی فعلی نوک
پیکان ،دستگاه دیپلماسی ماست که میبایست
حمایت شود .استفاده از تمام ظرفیتهای داخلی
نیز عامل دیگریست که میتواند اقتصاد ما را متحول
کند .نکته مهم این است که شعار مبارزه با خامفروشی

در معادن و صنایع میبایست تبدیل به عمل شود که
به نظر میرسد در حد شعار باقی مانده است و به علت
سود سرشاری که برای عدهای دارد ممکن است برای
همیشه در حد شعار باقی بماند و فروش این ارثیه
وطنهمچنانادامهیابد.
در شرایط فعلی در بین نخبگان و برخی
از مردم یک ناامیدی وجود دارد راهکار شما
چهاست؟
ساختن کشور و اصالحات مسیری نیست که
یکشبه طی شود .اصالحات نیازمند رخ دادن اتفاقات
بسیاری است که ممکن است سالیان دراز طول بکشد
و باید امیدوار باشیم که اگر صد پله باشد ما پله چهل
هستیم ،گاهی هلمان دادند به پایینتر ،گاهی دو پله
را در یک آن طی کردیم .این مسیر مشکالت فراوان
دارد و باال و پایینیهای بسیاری دارد .نباید از همین
پله به عقب برگردیم .ملتهایی پیروز میدان سخت
توسعهیافتگی شدند که در هر شرایطی پایمردی
کردند ،این پایمردی باید یاس را از بین ببرد و خدای
ناکرده یک بیتفاوتی و یا یک ناامیدی ممکن است
بحرانهای بزرگتری در پی داشته باشد.
خانممنصوریمردمشهرستانسیرجان
و بردسیر با چه مشکالتی روبهرو هستند علت
وپیشنهادشماچیست؟
در سیرجان متاسفانه این روزها گالیههای مردم
از برخی سوءاستفادهها و پرنفوذها به حد اعالی خود
رسیدهاست.واقعانم یدانیمکهچگونهبرخیمیتوانند
اینگونه رفتار کنند .استفاده از نیروهای متخصص
و متعهد نباید جای خود را به سیاسیکاری و دایره
ستادی و غیرستادی بدهد .همه مردم در این انقالب
و تمام دستاوردهای آن شریک هستند .این نظام و
این انقالب و این کشور ارث پدر هیچ کسی نیست.
بسیاری از مسایلی که متاسفانه امروز میشنویم رنگ
و بویی از انقالب اسالمی که یک اتفاق بزرگ مردمی
بود ندارند .اما مردم باز هم اجازه نخواهند داد .من فکر
میکنم اتفاقات بزرگی در راه خواهد بود.
بردسیر نیز شهرستانی است که سالیان مختلف
متاسفانهموردبیمهریهایبسیاریقرارگرفتهاست.
استفاده از ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی آن بسیار
ناچیز بوده است .مردم بردسیر از فریبخوردنها،
گلههای بسیار دارند از منتهای بیخود و بیجا
گلهمندند .از رویکردهای بسته و دایرههای خودی
و ناخودی دلخورند .از اینکه بسیاری از ظرفیتهای
نیرویانسانیاستفادهنمیشودوهرچهارسالیکبار
کسییادشانمیکندناراحتند.بردسیرالزاماهمهچیز
را برای رشد و توسعه دارد و فقط به توجه نیازمند
است.بردسیربرایرشدوپیشرفتدربحثنمایندگی
مجلسبایدمستقلشود.

دکترناصر گلمحمدی رییس اداره ورزش و جوانان سیرجان مطرح کرد:

برگزاری این نمایشگاه ،منجر به وفاق و همدلی بیشتر درجامعه ورزش سیرجان شد
 خیلیها فکر نمیکردند سیرجان این همه ورزشکار داشته باشد

بتول باللی

اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان به
مناسبت چهل و یکمین بهار انقالب اسالمی نمایشگاهی
از دستاوردهای  ۴۱سال ورزش شهرستان سیرجان را با
عنوان یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
ی ورزش سیرجان
برگزار کرد15 .تا  19بهمن  98جامع ه 
در محل استادیوم تختی یکجا دور هم جمع شدند تا
گوشهای از گستردگی ورزش سیرجان را به نمایش
بگذارند و همدل و همراه در جهت رشد و توسعه ورزش
سیرجان گام بردارند.
در این نمایشگاه تمامی هیئتهای ورزشی،
باشگاههای خصوصی اعم از باشگاه فرهنگی ورزشی
گلگهر ،باشگاه گهر زمین ،باشگاه آرمانگهر ،شهرداری،
تربیتبدنی نیروی دریایی ،آموزشوپرورش ،دانشگاه آزاد
اسالمیوبسیجحضوریافتندتاتمامدستاوردهایورزشی
خود را در سالهای بعد از انقالب به نمایش بگذارند.
بسیاری از بازدیدکنندگان با ابراز رضایت از برگزاری چنین
نمایشگاههایی معتقد بودند چنین فضاهایی عالوه بر
ایجاد فضای شادی و شعف در جامعه باعث میشود افراد
استعدادهای خود را محک بزنند.
این نمایشگاه واقعا راضیکننده بود

دکتر ناصر گلمحمدی رییس اداره ورزش و جوانان
شهرستان سیرجان درخصوص ایده برگزاری نمایشگاه
دستاوردهای ورزشی سیرجان به پاسارگاد گفت« :دهه
فجر بهانهای برای ارایه  41سال دستاوردهای ورزش
شهرستانسیرجانشد.شبیهایننمایشگاهقبالدرکرمان
برگزار شده بود و با همفکری دوستان به نتیجه رسیدیم
این نمایشگاه را در سیرجان نیز برگزار کنیم .مجموعهی
ورزشی شهر که در توسعه ورزش سیرجان دخیل بودند را
دعوت کردیم و همه درخواست ما را پذیرفتند و همکاری
کردند» .گلمحمدی در تکمیل توضیحاتش بیان کرد:

 مجموعهی ورزشی شهر را دعوت کردیم و همه درخواست ما را پذیرفتند و همکاری کردند
«قبل از انقالب رشتههای ورزشی کمتر
بودند .اکثر رشتههای ورزشی بعد از انقالب به
وجود آمدند .رشتههای نوپایی مثل بیلیارد،
اسکواش ،ورزشهای همگانی و ...خیلیها
فکر نمیکردند سیرجان این همه ورزشکار
داشته باشد 400 .باشگاه ورزشی در سطح
سیرجان فعالیت دارند 8 .تیم لیگ برتری
داریم .حدود  20تیم در لیگ برتر و دستهی
 1و  2داریم» .
وی افزود« :نمایشگاه ،محلی برای
ارایه دستاوردهای قدیم و کنونی ورزش،
معرفی رشتههای ورزشی ،معرفی قهرمانان
و پیشکسوتان رشتههای مختلف ورزشی
و باعث همدلی بین جامعه ورزشی شهر
و وفاق و همدلی بین هیئتهای ورزشی،
باشگاهها منجمله باشگاههای خصوصی و
ارایه عملکردهای ورزشی آنها شد .جا دارد
از جامعه ورزش سیرجان تشکر کنم».
رییس اداره ورزش و جوانان سیرجان از برگزاری این
نمایشگاه ابراز رضایت کرد و افزود« :این نمایشگاه 57غرفه
داشت .از مجموع 44هیئت ورزشی که در سیرجان داریم،
تعدادی از هیئتها فعالیتشان را به صورت برنامههای
میدانی و نصب بنر نشان دادند و تعدادی هم در غرفههای
مربوطه فعالیت کردند .هرچند ایراداتی در کار داشتیم اما
این نمایشگاه واقعا راضیکننده بود».
وی اظهار امیدواری کرد این نمایشگاه از سال آینده
نهادینه شود تا جامعه ورزشی شهرستان هر سال در هفته
تربیتبدنی به مدت یک هفته شاهد برگزاری چنین
نمایشگاهیباشد.
سال آینده به شیوهی بهتری آماده
همکاریخواهیمبود

علیرضا پوررضا مدیر روابطعمومی باشگاه
فرهنگیورزشیگلگهرسیرجاندربارهعملکرداینباشگاه
در نمایشگاه گفت« :در این نمایشگاه باشگاه گلگهر غرفه
بزرگی داشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت .بخشی
از این غرفه به حوزه هواداری گلگهر اختصاص داشت.
بازی گلگهر و تراکتور تبریز با این نمایشگاه همزمان شده
بود و ما در این غرفه توزیع بلیط رایگان بین هواداران و
استقبالکنندگان داشتیم .هواداران تراکتور در غرفه
گلگهر حضور پیدا کردند .همچنین بروشورهایی درباره
معرفی باشگاه ،معرفی فیلم در قالب اقدامات و عملکرد
باشگاه گلگهر داشتیم و یکسری بازیها را اطالعرسانی
کردیم .مثل فوتبالدستی ،بازیهای تفریحی هیجانی و...
استقبالکنندگان بیشتر قشر نوجوان و جوان بودند».

پوررضا از برگزاری این جشنواره ابراز رضایت کرد و افزود:
«اگر سال آینده این جشنواره برگزار شود ،به شیوهی
بهتری آماده همکاری خواهیم بود».
تجربهی بسیار خوبی برای اهالی ورزش بود

دکتراصغرحدیدیرییسهیئتفوتبالسیرجان
درباره برگزاری نمایشگاه دستاوردهای ورزشی در
سیرجان ،گفت« :نمایشگاههایی که در سطح دنیا
برگزار میشود بیشتر انگیزههای اقتصادی دارند اما آنچه
اینجا انجام شد ،عرضهی مسایل فرهنگی و دستاوردها
بود .این نمایشگاه خیلی خالقانه و نو بود و در سنوات
گذشته در ورزش سیرجان انجام نشده بود .تمام
هیئتها توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند و
خودشان را معرفی کردند و با سایر هیئتها نیز آشنا

شدند» .وی دیدار با دوستان و جامعهی
ورزشی را از دیگر مزایای این نمایشگاه
عنوان کرد« :افرادی را در نمایشگاه
دیدیم که هیچوقت فرصت دیدار برایمان
مهیا نمیشد .به عنوان مثال آقای عطا
ناظری یکی از پیشکسوتان رشتهی
فوتبال از این نمایشگاه و از غرفهی هیئت
فوتبال بازدید و خاطراتی را بیان کرد.
همچنین جلساتی در محل غرفهها برپا
میشد که مزایایی از جمله تبادل نظر و
بحث داشت .مربیان میآمدند و تجارب
خوبی از این جلسات به دست میآمد».
وی ارزیابی بسیار مثبتی از نمایشگاه ارایه
داد و گفت« :تجربهی بسیار خوبی برای
اهالی ورزش بود .از نظر تفریح و تنوع
برنامهها خیلی خوب بود و برای گذران
اوقات فراغت بسیار شاد و مفرح بود».
حدیدی فعالیتهای هیئت فوتبال را در
این نمایشگاه برشمرد« :ارایه نتایجی که تیمهای حاضر
گ برتر و لیگ  1و  2کسب کردند ،اطالعرسانی
در لی 
کالسهای آموزشی ،ارایه عکس و پوستر از پیشکسوتان
سنوات قبل و شهدای ورزشکار فوتبالیست به عنوان
الگوهای اخالقی ،برگزاری نشستهای تخصصی با
پیشکسوتان فوتبال ،داوران ،بانوان ،مداس فوتبال و
نشست کمیتههای آموزش ،قهرمانان به نا ِم ورزش
فوتبالشهرستان».
به معرفی رشته ورزشی فوتسال پرداختیم

باشگاه گهرزمین یکی از باشگاههای شرکتکننده
در نمایشگاه دستاوردهای ورزش سیرجان بود .سیدرضا
مهدوی مدیرعامل این باشگاه دلیل عمده شرکت باشگاه
ورزشی گهرزمین در این نمایشگاه را قرار گرفتن در فضای

صمیمی ورزش شهرستان اعالم کرد .وی با ابراز رضایت
از برگزاری این نمایشگاه گفت« :در این نمایشگاه عملکرد
باشگاه گهرزمین را نشان دادیم و با ارایه کاتالوگهایی در
این زمینه به معرفی رشته ورزشی فوتسال پرداختیم».
مهدوی برگزاری مسابقه پنالتی دروازه گلکوچک و اهدای
جایزه به چند نفر را از دیگر فعالیتهای این باشگاه در
طول مدت برگزاری نمایشگاه دستاوردهای ورزشی
سیرجان عنوان کرد.
 فکر نمیکردیم اینقدر از غرفه شطرنج
بازدیدشود
دکترموحدصادقیانرییسهیئتشطرنجشهرستان
سیرجانونمایندهورزشکارگریشرکتمعدنیوصنعتی
گلگهر گفت« :در غرفه شطرنج ،چند نفر از شطرنجبازان
خوب سیرجان برای فعالیت در این غرفه حضور داشتند.
ما چهار مدرسه شطرنج در سطح شهر داریم .بسیاری از
بازدیدکنندگاندرمدارسشطرنجثبتنامکردند.دراینغرفه
مربیان شطرنج به کسانی که عالقهمند بودند ،آموزشهایی
را دادند و با آنها بازی کردند .حتی مسابقههایی برای
عالقهمنداندراینجشنوارهبرگزارکردیم.هیئتشطرنجروز
جمعهوهمزمانبابرگزاریایننمایشگاهیکدورهمسابقات
جام فجر را نیز با حضور  60شطرنجباز در کل استان و به
روشسوئیسیدرسالنسردارشهیدقاسمسلیمانیمجموعه
ورزشی گلگهر برگزار کرد .فکر نمیکردیم اینقدر از غرفه
شطرنجبازدیدشود.پایینترینسنمراجعهبهغرفهشطرنج4
سالهبود» .صادقیانضمنابرازرضایتازایننمایشگاهگفت:
«نمایشگاه خیلی خوب بود ولی اگر اطالعرسانی بیشتری
انجامشدهبود،قطعااستقبالبیشترمیشد.خیلیسریعبرای
جشنواره آماده شدیم .دوست داشتیم در این جشنواره غرفه
بزرگتروتعدادمیزوصندلیهایبیشتریداشتیمتابتوانیم
در زمان کم ،مسابقات سریع را بین افراد بازدیدکننده برگزار
کنیم».

