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عکسنوشت

پیروزی بزرگ نه ،توافق خوبی بود

عکس :مهر


سرپرس��ت معاونت قهرمانی وزارت
ورزش درباره جلسه با دبیرکل AFC
گفت :او بدون پیششرط میزبانی دور
برگش��ت لیگ قهرمانان در ایران را
پذیرف��ت .به گزارش ایس��نا ،مهدی
علینژاد ،سرپرست معاونت قهرمانی
وزارت ورزش درباره جلسه با دبیرکل
 AFCراج��ع ب��ه س��لب میزبان��ی از
نماین��دگان ایران در لیگ قهرمانان
آسیا اظهار کرد :روز جمعه در نامهای
به تاریخ  ۱۷ژانویه اعالم کردند که بازیهای پلیآف و لیگ
قهرمانان آسیا را نمیتوانید در ایران میزبانی کنید که به خاطر
تظاهرات و تغییر مس��یر پروازها بود .ما به کمک رس��انهها،
باش��گاهها و وزارت ورزش و کمیت��ه مل��ی المپیک روی این
موضوع پافش��اری کردیم که خارج از ایران بازی نمیکنیم.
روز دوشنبه نام ه دیگری آمد که این تصمیم تصویب شده و
باید کلیه بازیها را خارج از خانه بازی کنید.او افزود :آنها دو
پروپوزال هم ارائه دادند که گفتند در هیات رئیسه میتوانند
مطرح کنند .این که بازیهای پلیآف را در خارج از خانه بازی
کنی��د و بازیه��ای رف��ت را در خارج از خانه برگزار کنید و ماه
اسفند و فروردین مسائل امنیتی را بررسی میکنیم و نتیجه
را اعالم میکنیم .ما تجربه مش��ابهی برای بازی با تیمهای
عربستانی داشتیم که پنج سال پیش  AFCاین کار را با ایران
را کرده بود و تضمینی راجع به امس��ال نبود .آنها قطعا این
کار را دوباره میکردند و ما نمیتوانستیم این تجربه را دوباره
داشته باشیم .به همین دلیل ما این پروپوزال را نپذیرفتیم .در
این میان افرادی گفتند که پرس��پولیس و س��پاهان شما نباید
پاسوز شهر خودرو و استقالل شوید و بلعکس این موضوع هم
وجود داشت AFC .یک انشقاقی در سیستم هواداری با سلب
میزبانی ایجاد کرد و به همین دلیل ما به  AFCاعالم کردیم
که باید تصمیمی برای هر چهار باشگاه گرفته شود.سرپرست
معاونت قهرمانی وزارت ورزش در ادامه توضیحاتش گفت:
 AFCدر ادامه گفته که این ماجرا ربطی به ماجرای عربستان

صهبایی:شهردادروحانیفرارکرد!

عمرانی «پهنه رودکی» که به گفته او در رفت و آمد
مخاطبان تاثیر منفی گذاشته توضیح داد :من به هیچ
عنوانقرارنبودکهدراینکنسرتارکسترسمفونیک
تهران ،به عنوان رهبر حضور داش��ته باش��م اما گویا
رهبر ارکس��تر سمفونیک تهران به دلیل مشکالتی
ک��ه ب��ه وجود آمده بود ،دو هفته پیش بدون اینکه با
مسئوالن بنیاد رودکی صحبتی کرده باشد ،از ایران
فرار کرده اس��ت! بنابراین اگر چیز دیگری همچون
دالیل پزش��کی و از این دس��ت مسائل نوشتهاند من
قبول ندارم.بعد از این جمالت صهبایی بود که یکی
از تماش��اگران س��الن که با صدایی بلند اعالم کرد:
«درس��ت نیست شما پشت س��ر همکار خود چنین
حرفی بزنید که فرار کرده است!» و صهبایی نیز در
واکن��ش به ای��ن صحبتها در اظهارنظری عجیب
گفت« :مطرب باید بره دنبال جایی که مطربیاش
رو بکنه!» .این دیالوگ موجب شد برخی از مخاطبان
دیگر در س��الن نیز نس��بت به اظهارات این تماشاگر
واکنش نشان دهند.صحبتهای کنسرت مایستر و
اعتراضی که حاش��یه را به تماش��اگران کشاند بعد از
حدود نیم س��اعت ش��نیدهها حکایت از آن داشت به
دلیل اوضاع نامس��اعد جس��می منوچهر صهبایی و

کارواخال :طارمی کیفیت باالیی دارد

سرمربی تیم ریوآوه می گوید تمایل تیم های بزرگ
به جذب مهدی طارمی طبیعی است .به گزارش ایسنا،
مهاجم ایرانی فصل قبل الغرافه قطر ،پس از اینکه با
باشگاه ریوآوه پرتغال به توافق نهایی رسید و قرارداد
امضا کرد ،در این فصل عملکرد خوبی در تیم پرتغالی
داشته است و توانسته در امر گلزنی موفق ظاهر شود.
در روزهای اخیر پیش��نهادات زیادی از اس��تون ویال،
پورتو و بنفیکا به دس��ت این بازیکن رس��یده اس��ت و
کارواخال س��رمربی ریوآوه نیز درباره این موضوع به
صحبت پرداخت و گفت :من طارمی را خیلی وقت بود
می شناختم .او در تیم ملی ایران بازی می کند که قبال
کیروش روی نیمکت این تیم بود و بازیهای ایران را
می دیدیم .در قطر نیز طارمی را یک بار دیدم ولی فکر
نمیکردم او را در ریو آوه داشته باشم چرا که تیم های
ما نمی توانند هم اندازه تیم های قطری پول بازیکن
دهند .با این حال مهدی با انتخاب ریو آوه نش��ان داد
شخصیت باالیی دارد و به دنبال پول نیست.

ندارد .من از همه دستگاهها از وزارت
خارجه و دیگر ارگانها تشکر میکنم
که باعث شدند ما به مذاکره حضوری
برس��یم .چهارشنبه شب ما به مالزی
رفتیم که سهش��نبه صبح این جلسه
هماهنگ ش��د .ما پنجش��نبه ساعت
 ۱۱ ،۱۰:۳۰به مالزی رسیدیم و پس
از آن جلس��ه حدود  ۲س��اعت طول
کشید .ما موضعمان را اعالم کردیم
که ایران امن است و دالیل شما هیچ
ش��اهد و مدرک��ی ن��دارد و االن هم با پ��رواز آمدیم و خطری
تهدی��د نمیکن��د .اعالم کردیم که تظاهراتی در ایران وجود
ندارد و مش��کل امنیتی نداریم .ما به آنها اعالم کردیم که
توقع داریم مشکل را حل کنیم .ویندزور جان ،دبیرکل AFC
اعالم کرد که ما با شما همراه هستیم و به همین دلیل هنوز
انصراف شما و جرایم متعددی که میتوانستیم اعمال کنیم
را اعمال نکردیم .جرائم مالی انصراف هم خیلی زیاد اس��ت.
او دالیل خودش را برای نامههای  AFCگفت .ما به او گفتیم
که ما تجربه عربستان را داریم و شرط شما را قبول نمیکنیم.
علینژاد ادامه داد :اگر شما بپذیرید که بازیهای دور برگشت
ب��ه ط��ور قطع به میزبانی ایران باش��د ،ما راجع به بازیهای
پلیآف فکر میکنیم .جان نیم ساعت تقاضای تنفس کرد و
تماسهای متعددی با مسئوالن مختلف داشت و پس از آن
اعالم کرد که ما میپذیریم که بدون پیشش��رط بازیهای
برگش��ت در ایران برگزار ش��ود .با این اتفاق چند اتفاق افتاد.
ی��ک ای��ن ک��ه ما اعالم کردیم که از حقمان نمیگذریم .این
مهمترین دس��تاورد ماس��ت که از حق خودمان نگذشتیم .ما
تضمین خواستیم برای میزبانیهایمان و این اتفاق افتاد .ما
دو پل��یاف را دادی��م و بی��ن  ۱۰تا  ۱۲ب��ازی را برای گروهی
گرفتی��م .وقت��ی  AFCاع�لام میکند که میزبانیها در خانه
خواهد بود ،در نتیجه تیمملی را هم تضمین کردیم .موضوع
تیمملی هم در جلس��ه مطرح ش��د ولی نمیخواهم راجع به
آن توضیح دهم.

توقف صدرنشین در هفته یازدهم لیگ
هندبالبانوان

هفت��ه یازدهم لیگ برت��ر هندبال بانوان با توقف تیم
صدرنشین اشتادسازه مشهد مقابل نماینده کازرون به
پایان رسید .به گزارش ایسنا ،هفته یازدهم لیگ برتر
هندبال بانوانامروز(جمعه) برگزار و طی آن سه بازی
انجامشد.تیمصدرنشین اشتادسازهمشهدمیزبانتیم
شهیدشاملیکازرونبودکهدرنهایتدوتی مبهتساوی
 ۱۹بر  ۱۹رضایت دادند.تاسیسات دریایی تهران ه م
مقابل فوالد مبارکه سپاهان به میدان رفت .نیمه اول
این بازی با برتری  ۱۱بر  ۱۰تاسیسات به پایان رسید و
نماینده تهران در نیمه دوم برتری خود را حفظ کرد و در
نهایت ۲۰بر ۱۷پیروز شد .تاسیسات دریایی همچنان
درردهدومجدولردهبندیقراردارد.آخرینبازیهفته
یازدهم هم بین تیمهای نفت و گاز گچساران و ذوب
آهن اصفهان برگزار شد که در نهایت نماینده اصفهان
 ۲۹بر  ۱۸به پیروزی رسید.

نوبت دوم

اعالن تشخیص نوعیت زمین

شب پرحاشیه تاالر وحدت

منوچهر صهبایی رهبر مهمان ارکس��تر سمفونیک
تهران ،قبل از شروع کنسرت ضمن انتقاد از عملیات

از میان اخبار

 AFCمیزبانی دور برگشت در ایران را بدون پیششرط پذیرفت
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تیوپ سواری در ارتفاعات اراک

تازهترین کنس��رت ارکستر س��مفونیک تهران در
حال��ی به رهبری منوچهر صهبایی در تاالر وحدت
ته��ران برگزار ش��د که ای��ن مجموعه دولتی یکی
از ش��بهای پرحاش��یه خود طی سالهای اخیر را
برای مخاطبان رقم زد.تازهترین کنس��رت ارکستر
سمفونیک تهران در حالی پنجشنبه شب با رهبری
منوچهر صهبایی در تاالر وحدت تهران برگزار شد
که این اجرا شبی تلخ و پرحاشیه برای مخاطبان رقم
زد.طب��ق اع�لام قبلی در این برنامه آثاری منتخب
از راخمانینف و آثاری از بتهوون برای تماش��اگران
اجرا ش��د که البته حواش��ی این برنامه بر متن آن
س��ایه انداخت.بنیاد رودکی طی روزهای گذش��ته
با انتش��ار اطالعیهای اعالم کرده بود« :با توجه به
مشکالت پزشکی و به درخواست شهرداد روحانی،
رهبر دائم ارکس��تر س��مفونیک تهران ،تازهترین
کنس��رت این ارکس��تر به رهبری منوچهر صهبایی
اجرا میش��ود».صحبتها و انتقادات تند صهبایی
را در واکنش به این اطالعیه در حاشیه اجرا ،باعث
ش��د تازهترین کنس��رت ارکستر سمفونیک تهران
تبدیل به پرحاش��یهترین کنس��رت این ارکستر در
س��الهای اخیر ش��ود .کما اینکه غیبت ناگهانی و
طوالنی مدت ش��هرداد روحانی در هفتههای اخیر
نیز در برخی محافل غیررس��می و رس��انهای باعث
طرح برخی شایعات و حرف و حدیثها درباره پشت
پرده این جدایی شده بود.
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تصمیم تعدادی از نوازندگان ارکستر مبنی بر حضور
نیافت��ن روی صحن��ه ،باالخره تصمیم بر این ش��ده
ت که نوازندگان روی صحنه حاضر ش��ده و به
اس�� 
احترام تماشاگرانی که بلیت این کنسرت را خریداری
کردهاندبادرنظرگرفتنایننکتهکهمنوچهرصهبایی
روی صحنه حضور نداش��ته باش��د ،قطعاتی را بدون
رهبر اجرا کنند.محمدرضا کریمی کنس��رت مایستر
ارکس��تر سمفونیک تهران بعد از استقرار نوازندگان
در مح��ل اجرای خود خطاب به تماش��اگران گفت:
متاسفانه در بخش اول کنسرت بیاحترامی به آقای
شهرداد روحانی شد که ما تصمیم گرفتیم برنامه را
در قس��مت دوم اجرا نکنیم.همین توضیح کوتاه که
موید شنیدهها بود باعث شد اینبار تعداد بیشتری از
تماش��اگران نسبت به این اقدام نوازندگان اعتراض
کرده و در محل استقرار خود با صدای بلند نسبت به
این تصمیم نوازندگان موضعگیری کنند .شرایطی
که حتی باعث ش��د تعدادی از تماش��اگرانی که در
ردیفهای مختلف س��الن نشسته بودند ،در واکنش
ب��ه غیبت منوچهر صهبای��ی و این اقدام نوازندگان
صندلیخودراترککنند.جالباینکهبهنظرمیرسید
نوازندگان ارکستر نیز اجماع کلی روی این تصمیم
نداشتهاند و همین موضوع نیز به خودی خود باعث
ش��د عدهای از تماش��اگران در حمایت از صهبایی و
تع��دادی دیگر نیز در حمای��ت از اقدام نوازندگان به
موضعگیری بپردازند .در این بین حس��ن س��هرابی
معاون تولید هنر و آموزش بنیاد رودکی ،امید صدیق
مدی��ر رواب��ط عمومی بنیاد رودکیو تعدادیدیگر از
کارکنان تاالر وحدت نیز تالش زیادی میکردند تا
اوضاع به سمت آرام شدن پیش رود.
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تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  98/10/25 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 98/11/5 :

برنامهاقدامفوریگردشگریایرانچیست؟

برنامه اقدام فوری گردشگری ایران با هدف خنثی سازی
تبلیغ��ات منف��ی و ترمیم چهره کش��ور از روز ش��نبه اجرا
میشود ،برنامه ای که طبق گفته وزیر میراث فرهنگی،
گردش��گری و صنایع دس��تی ،بودجه ویژه ای ندارد اما
قرار اس��ت دس��تگاه های دیگر برای به نتیجه رس��اندن
آن همکاری داش��ته باش��ند .علی اصغر مونسان به دنبال
وضعی��ت بحرانی که در گردش��گری پ��س از وقایع اخیر
ایران و منطقه ایجاد شده است ،روز سه شنبه (اول بهمن
ماه) جلس��ه ای با جمعی از تورگردان ها داش��ت که در آن
گفت :سران قوا ،شورای امنیت ملی ،وزرای امور خارجه و

اقصاد در جریان وضع گردشگری کشور قرار گرفتهاند و
گزارش کاملی هم در اختیار رییس جمهور قرار داده شده
و پیشنهادهایی هم به وزرای اقتصاد و خارجه فرستاد ه و
دولت هم تمهیداتی دارد و تالش میکند اثر اخبار منفی
را کنترل کند.او در واکنش به درخواس��ت هایی که برای
حمایت مالی از گردشگری مطرح شد ،خیلی صریح گفت
که بودجه دولت زیر فش��ار اس��ت ،بنابراین انتظار نداشته
باش��ید بودجه ویژهای به گردشگری اختصاص یابد.وزیر
میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دس��تی اشاره کرد
که محور برنامه اقدام فوری گردشگری ایران« ،تبلیغات

مثبت» است اما به جزئیات دیگر آن اشاره ای نکرد .پیش
از این ،مدیرکل بازاریابیو تبلیغات گردشگری برنامه ای را
باعنوان«اعتمادسازیتبلیغاتگردشگریایران»باهدف
عبور از چالش های بوجود آمده اس��ت ،منتش��ر کرده بود.
ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ـ اما در توضیح جزئیات برنامه
اقدام فوری گردشگری ایران به ایسنا گفت :رخداد تلخی
اتفاقافتادهوتصویرمقصدگردشگریایرانمقداریدچار
آس��یب ش��ده است .در این ش��رایط باید وارد فاز بازسازی
تصویر و ترمیم آسیبها شد.
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