
چند روز بازي رسانه اي براي تحريم و حضور نداشتن در جشنواره 
فيلم فجر و تالش برخي از چهره هاي خاص براي دامن زدن به اين 
ماجرا، در نهايت با استقبال بي نظير عالقه مندان سينما از پيش فروش 
بليت های جشنواره فجر رنگ باخت.  اين بار نيز مردم نشان دادند كه 

نه تنها در سياس��ت بلكه در مسائل هنري مانند سينما رفتن نيز پيرو 
ادعاهاي قشر سلبريتي نيس��تند و اگر تصميم به كاري بگيرند، ديگر 
خوشايند يا عدم خوشايند سلبريتي ها برايشان اهميت ندارد. در حالي 
كه چند روز برخي از چهره ها تالش كردند با نشان دادن مخالفت خود 

با برگزاري جش��نواره فجر، از حضور در اين رخداد مهم ملي س��ر باز 
بزنند، عالقه مندان سينما با استقبال چشمگير از فروش بليت هاي اين 
جشنواره، نشان دادند فريب بازي چند سلبريتي و جوسازي ها در فضاي 
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امارات تروریست های القاعده را در جنوب یمن آزاد کرد

عوامل کیک های آلوده بازداشت شدند

تدابیر دولت براي بازار آرام شب عید  AFC پاسخ قاطع ایران به زیاده خواهی های
باشگاه ها: میزبانی خود  را  به هیچ کشوری نمی دهیم

بینالملل ام�ارات متحده عربی که 
ظاهراً به حضور مستقیم 
خود در یمن پایان داده است، همچنان در حال توطئه 
علیه مردم و انقالبیون این کشور است. براساس برخی 
گزارش     ها، ابوظبی شماری از تروریست های القاعده 
را در زندان  های خود در جنوب یمن آزاد کرده  است. 
براس��اس گزارش خليج آنالين ، پ��س از اينكه نيروهای 
ش��ورای انتقالی جنوب تحت حمايت ام��ارات متحده 
عربی نتوانستند كنترل استان شبوه را در اختيار بگيرند، 

ابوظبی از عناصر القاعده برای برهم زدن شرايط در اين 
استان كمک گرفته است. 

استان شبوه و ساير استان های جنوبی يمن تحت كنترل 
نيروهای مورد حمايت عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی اس��ت و پيش تر بار     ها از همكاری ميان عربستان و 
امارات با عناصر القاعده و داعش در جنوب يمن گزارش 
ش��ده بود.  پيش تر » صالح الجبوانی « وزير حمل و نقل 
دولت » عبدربه منصور هادی « رئيس جمهور مستعفی و 
فراری يمن در توئيتی نوشته بود: همه شواهد حاكی از 

ارتباط ميان امارات و القاعده و داعش در يمن است. 
وی افزوده ب��ود: امارات از اين تروريس��ت     ها برای ضربه 
زدن به ارتش يمن در اس��تان های شبوه و ابين استفاده 

می كند. 
درگيری ميان نيروهای مورد حمايت عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی در بخش های جنوبی يمن از ماه     ها 
پيش شروع شده است و با وجود انجام توافق     هايی ميان 
آنها در رياض، همچنان دو طرف يكديگر را به نقض اين 

توافق متهم می كنند. 

اجتماعی وزیر کش�ور از بازداشت 
عام�الن آل�وده ک�ردن 
کیک  های خوراکی خبر داد و گفت، بعضی از متهمان 
ب�رای تفری�ح دس�ت ب�ه ای�ن کار زده بودن�د. 
عبدالرضا رحمانی فضلی در پايان جلسه ستاد هماهنگی 
اطالع رسانی اقتصادی كشور توضيح داد: جريان كيک   ها 

هم در نيروی انتظامی و هم در وزارت اطالعات بررسی شد 
و به اين نتيجه رسيدند كه عده ای از افراد اين كار را بعد از 
خريد كيک انجام داده بودند كه بازداشت شدند . وی ادامه 

داد كه برخی اين كار را برای تفريح انجام داده بودند. 
وزير كشور همچنين با اشاره به نظر يک كارشناس درباره 
وجود نوعی سم در شير های پاستوريزه كه از رسانه ملی 

اعالم شد، گفت كه مجری و كارشناس برنامه تخصص و 
مالحظات الزم را نداشتند. 

وی افزود: از وزارت صمت و بهداشت و دستگاه   ها دعوت 
كرديم، دستگا ه های اجرايی و كارشناسان نسبت به اين 
موضوع اطمينان دادند كه باال  ترين استاندارد  ها در توليد 

شير رعايت می شود و جای هيچ نگرانی نيست. 

سخنگوي ستاد تنظیم بازار  اقتصادی
از عرضه ۲۳هزار تن سیب 
و ۳۰هزار تن پرتقال با قیمت مصوب تنظیم بازار در ایام 
پایاني سال خبر داد و گفت: برنج، روغن، شكر، مرغ و 
گوش�ت با نرخ دولتي در اختیار مردم ق�رار مي گیرد. 
محمدرضا كالمي در حاشيه جلسه ستاد تنظيم بازار در 
جمع خبرنگاران گفت: ستاد تنظيم بازار در جلسه خود، 
جزئيات طرح ويژه تأمين و توزيع كاال و ساماندهي بازار 
شب عيد را مصوب كرد كه بر اساس آن، مقرر شده عالوه 
بر برگزاري نمايشگاه هاي بهاره كه با مسئوليت كارگروه 
تنظيم بازار در استان ها و با رياست اس��تانداران برگزار 

مي شود، فروش هاي فوق العاده نيز برگزار شود. 
سخنگوي ستاد تنظيم بازار افزود: برگزاري نمايشگاه هاي 
بهاره با محوريت اتاق هاي اصناف به عنوان مجري و ناظر 
تصميمات كالن كارگروه تنظيم بازار اس��تان ها الزامي 

است و ستاد تنظيم بازار با اين تصميم، كار اجرايي را به 
خود صنوف و فعاالن اقتصادي، محول نموده است؛ اين در 
حالي است كه اگر هر استاني به هر دليلي، برگزاري اين 
نمايشگاه ها را متوقف كند، بايد مجوزهاي الزم را در اين 

رابطه از ستاد تنظيم بازار كشور دريافت كند. 
وي افزود: در رابطه با فروش هاي فوق العاده كه به معناي 
عرضه كاال با تخفي��ف ويژه اس��ت در واحدهاي صنفي 
منتخب، فروشگاه هاي زنجيره اي و ميادين ميوه و تره بار، 
اين فروش ها برگزار ش��ده و در كنار آن، طرح تش��ديد 
بازرسي در ايام پاياني س��ال نيز طراحي و اجراي آن در 

دستور كار قرار گرفته است. 
  عرضه ۵۳ هزار تن سیب و پرتقال شب عید

به گفته كالمي، بر اس��اس مصوبات س��تاد تنظيم بازار، 
۳۰هزار تن پرتق��ال و ۲۳ هزار تن س��يب كه به منظور 
تنظيم بازار ش��ب عيد خري��داري ش��ده، در انبارهاي 

استان هاي مبدأ موجود است و مقرر شده تا قبل از آغاز 
اسفندماه به اس��تان هاي مقصد، منتقل شده و با تعيين 
شبكه هاي توزيع منتخب كه كاالي تنظيم بازاري را در 
ايام پاياني سال عرضه مي كنند، در ايام پايان سال و عيد 

نوروز در اختيار مردم قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه در ايام پاياني س��ال، برنج، شكر، روغن، 
مرغ و گوشت قرمز در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كاال و 
بهاره با نرخ مصوب عرضه خواهند شد، گفت:  قيمت شكر، 
گوشت و مرغ و برنج نيز مشخص اس��ت و مصوب ستاد 
تنظيم بازار است و بر اين اساس، تناژ اقالم اساسي و قيمت 
عرضه براي توزيع در نمايشگاه ها، متعاقباً از سوي دبيرخانه 
تنظيم بازار ابالغ خواهد شد كه كاال در حاشيه قيمت بازار 
و با تخفيف مشخصي، به دست مصرف كنندگان برسد، در 
اين رابطه كار به كميته و دبيرخانه تنظيم بازار محول شده 

كه اعداد و ارقام را مصوب كرده و ابالغ خواهد كرد.

به دنب�ال تأیی�د خب�ر  ورزشی
محرومیت چهار نماینده 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا از امتیاز میزبانی که 
با شیطنت البی سعودی در کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به تصویب رسید، مس�ئوالن بلند پایه ورزش کشور، 
فدراس�یون فوتبال و مدیران چهار باش�گاه با اتخاذ 
موضعی محكم از حق میزبانی ای�ران دفاع و AFC را 
تهدید به کناره گیری کامل از لیگ قهرمانان آسیا کردند. 
اتخاذ همين سياس��ت محكم باعث ش��د تا صب��ح ديروز 
كنفدراسيون فوتبال آسيا در عقب نشينی ملموسی شرايط 
جديدی را به فدراسيون فوتبال ايران اعالم كند؛ شرايطی كه 
البته چندان تفاوتی با قبل نداشت و سعی داشت به نوعی با 
بازی با كلمات ايران را وادار به پذيرش شرايطی كند كه هيچ 

تضمينی برای اجرای آن وجود نداشت. 
داتو ويندزور جان، دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا در 
نامه ای به فدراسيون فوتبال ايران شرايط حضور تيم های 
ايرانی در ليگ قهرمانان آسيا را تغيير داد. در اين نامه به 
ايران اعالم شد كه در گام نخس��ت، تيم های استقالل و 
شهرخودرو، پلی آف اول خود را در زمين بی طرف برگزار 
كنند. در گام دوم نيز تيم های ايرانی كه در مرحله گروهی 
حضور دارند، در سه بازی دور رفت مرحله گروهی ليگ 
قهرمانان آسيا به عنوان تيم مهمان در زمين رقبای خود 
بازی كنند تا بر اين اساس موضوع بازی در زمين ايران در 

اين زمان نيز به نوعی حل شده باشد. 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا همچنين پيش��نهاد داده 
كه پس از اين مراحل، در ماه ه��ای آينده مجدداً درباره 
ميزبانی ايران تصميم گيری خواهد شد. در اين صورت 
اگر با ميزبانی ايران در ليگ قهرمانان آسيا موافقت شد، 
سه بازی پايانی تيم های ايرانی در ايران برگزار می شود 
و تيم های ايرانی می توانند در سه ديدار متوالی از رقبای 
خود در خانه پذيرايی كنند. البته اين شرايط شامل حال 
بازی های رو در رو با نمايندگان عربس��تان نمی ش��ود. 
همچنين AFC از برگزاری بازی های پلی آف استقالل و 
شهرخودرو مقابل نمايندگان كويت و بحرين به ميزبانی 

كشور قطر خبر داد. 

طبق نامه  AFC، فدراسيون فوتبال ايران تا پايان وقت 
اداری ديروز فرصت داشت كه با پيشنهاد كنفدراسيون 
فوتبال آس��يا موافقت كند، در غير اين صورت، تيم های 
ايرانی باي��د در زمين بی ط��رف ميزب��ان حريفان خود 

باشند. 
با ارائه اين پيشنهاد بالفاصله مديران و نمايندگان چهار 
باشگاه پرسپوليس، اس��تقالل، سپاهان و شهر خودرو با 
حضور مسئوالن فدراس��يون فوتبال جلسه ای را برگزار 
كردند و در پايان با تأكيد بر تصميم قبلی در حفظ عزت 
و اقتدار ايران پاس��خ نامه كنفدراس��يون فوتبال آسيا را 
اينگونه دادند: با عنايت به نامه مورخ ۲۰ ژانويه دبيركل 
كنفدراس��يون خطاب به دبيركل فدراس��يون فوتبال، 
جلسه ای تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر تصميمات 

به شرح ذيل اعالم تا به اطالع كنفدراسيون برسد؛
1-به اطالع می رساند باشگاه های ايرانی با اين استدالل 
كه هيچ دليل قانونی برای سلب حق ميزبانی آنان وجود 
ندارد اعالم می كنند به هيچ عن��وان ميزبانی خود را به 
هيچ وجه به خارج از مرزهای جمهوری اس��المی ايران 

منتقل نمی كنند. 
۲-كليه باش��گاه های ايرانی حاضر در مس��ابقات اعالم 
می كنند صرفاً در شرايطی در مسابقات حاضر می شوند 
كه كنفدراسيون به صورت رسمی اعالم كند اين باشگاه  ها 
از رقبای خود داخل سرزمين جمهوری اسالمی ميزبانی 

می كنند. 
۳-در صورت قبول شرايط فوق توس��ط كنفدراسيون، 
باشگاه های ايرانی صرفاً تغيير زمان برگزاری مسابقات 

داخل تقويم برگزاری را می پذيرند. 
4-مديران عامل باشگاه های ايرانی تقاضا دارند در اسرع 
وقت جلسه ای با رئيس و دبيركل كنفدراسيون فوتبال 

آسيا برگزار كنند. 
حيدر بهاروند، سرپرست فدراسيون فوتبال در پايان اين 
جلسه گفت : » با توجه به نامه اخير كنفدراسيون فوتبال 
آسيا، نمی پذيريم كه تيم های استقالل و شهر خودرو در 
اولين بازی مرحله پلی آف ليگ قهرمانان آسيا در زمين 
بی طرف به مص��اف حريفان خود بروند. باش��گاه   ها اين 

مسئله را نپذيرفتند و فقط در ايران بازی خواهيم كرد.«
مهدی علی نژاد، سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش 
هم با اشاره به اينكه از مواضع مان كوتاه نمی آييم، گفت: 
»درباره شركت باشگاه های ايرانی در ليگ قهرمانان تابع 
تصميم باشگاه   ها هس��تيم و از مواضع ملت ايران كوتاه 

نخواهيم آمد.«
اسماعيل خليل زاده، سرپرست باش��گاه استقالل هم با 
تأكيد بر اينكه در زمين بی طرف بازی نمی كنيم گفت: 
 »ما به هيچ عنوان در كشور بی طرف بازی نخواهيم كرد. 
امروز هم به اي��ن امضايی كه چهار باش��گاه انجام دادند 
پايبند هستيم و در هيچ كش��وری به غير از ايران بازی 
نخواهيم كرد و تن به اين ذلت نخواهيم داد. كشور  هايی 
كه عضو هيئت رئيسه AFC هستند سفير و كاردار در 
ايران دارند، می توانند گزارش بدهند ك��ه در ايران چه 
اتفاقی می افتد و چطور زندگی می كنن��د. ما اگر به اين 
كار تن بدهيم عماًل حرف آنها را تأييد كرديم. اگر باشگاه 
الكويت به ايران بيايد و بازی در ايران انجام ش��ود بازی 
خواهيم ك��رد و در غير اين صورت خ��ارج از ايران بازی 

نخواهيم كرد.«
فرهاد حميداوی، مدير عامل باشگاه شهر خودرو پيش از 
اعالم نظر نهايی باشگاه  ها با اشاره به اينكه به هيچ عنوان 
از حق ميزبانی خود كوتاه نمی آييم، گفت : » عزت و شرف 
ايران برای من از همه چيز مهم تر اس��ت و اگر قرار باشد 
ما در ديدار پلی آف در كش��ور خودمان ميزبان نباشيم، 
پيش��نهاد AFC را نمی پذيرم زيرا قطر با زمين حريف 
فرقی برای ما ندارد و من می خواه��م هواداران تيمم به 

راحتی به ورزشگاه بيايند و از تيم حمايت كنند.«
محمدحس��ن انصاريفرد، مدير عامل پرس��پوليس هم 
گفت :  »ما طبق مسائلی كه AFC گفته بازی نمی كنيم و 
هر چهار باشگاه هم اين موضوع را اعالم كردند. تضمينی 
وجود ندارد كه ما در بازی های برگشت ميزبان باشيم و 
 AFC زير بار اين موضوع نمی رويم. اين ظلمی است كه
به ما می كند، اگر درخواست AFC را بپذيريم به غرور 
ما خدشه وارد می شود. مطمئناً هواداران و ملت هم اين 

را نمی پذيرند.«

يادداشت هاي امروز
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رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن حج: 

عصبانیت امریکا  از ایستادگی 
ایران مقابل قلدر سرگردنه است 
  علت عصبانيت امريكايي ها از ملت ايران، جذابيت ناشي 
از تصوير ايستادگي يک نظام مستقل در مقابل يک قلدر سر 
گردنه است كه بايد از اين جاذبه براي نشر و توسعه حقيقت 

اسالم و ملت ايران استفاده كرد |  صفحه ۲

ويژه  جوان  

 بازرگان، بريده از قدرت يا بريده از امام و امت؟!
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مردم تحریم کنندگان  فجر را مات  کردند
فروش یک ساعته تمام بلیت های جشنواره فیلم فجر، »فیلم تحریم کنندگان« را بدون مشتری گذاشت

فرهنگی

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه اول بهمن 1۳98   -   ۲۵ جمادی االول 1441

سال بیست و یكم- شماره ۵849 - 16 صفحه
قیمت: 1۰۰۰  تومان

یادبود دانش آموختگان فقيد دانشگاه اميرکبير که در سانحه هواپيما به شهادت رسيدند - ناصر جعفري - تسنيم

سرکار خانم بیگلو 
سرپرست محترم روزنامه جوان در استان زنجان 

با نهایت تاسف و تاثرمصیبت وارده را به شما و کلیه 
بازماندگان تسلیت عرض نموده و براي آن عزیز از 
دست رفته غفران و علو درجات مسئلت می نماییم.

روزنامه جوان

  اعتراضات خيابانی عراق بعد از تصويب قانون اخراج نظاميان امريكا و در 
آستانه آماده  شدن عراقی    ها برای برگزاری تظاهرات ميليونی ضد امريكايی بار 

ديگر وارد فاز خونريزی و خشونت شده است | صفحه 1۵

اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها، قضات و به خصوص پزشكان مهم ترین 
مخالفان تصویب مدل پنج پله اي مالیات بر درآمد کارمندان بودند

 آشوب امریکایی در عراق
 برای فرار  از اخراج 

 البي نجومي بگیران 
مالیات حقوق را دوپله اي کرد
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 باشگاه ها: میزبانی خود  را 
به هیچ کشوری نمی دهیم

خروج از»NPT« روی میز ايران   سردار قاآنی: دشمنان 
سردار سلیمانی را جوانمردانه می زنیم

فدراسیون فوتبال و مدیران چهار باشگاه با اتخاذ موضعی محكم از حق میزبانی ایران دفاع و AFC را 
صفحه 1۲همین صفحهتهدید به کناره گیری کامل از لیگ قهرمانان آسیا کردند

 ظریف: اگر اروپایي ها به رفتار بالوجه خود ادامه دهند یا پرونده ایران را 
به شوراي امنیت بفرستند، از NPT خارج می شویم


