
سردار يزدي در جمع خبرنگاران مطرح كرد
كشف انبارهاي كاالي احتكار شده توسط سپاه تهران

سپاه محمد رسول اهلل  تهران مدت هاست كه   جامعه
به موضوع مفاسد اقتصادي ورود كرده و به نتايج 
ارزش�مندي در اين زمينه هم دس�ت يافته است. 
كشف انبارهاي كاالهاي احتكار شده در تهران طي 
25 روز گذشته كه شامل كاالهاي گوناگوني بوده اند، 
اس�ت.  ته�ران  س�پاه  اقدام�ات  جمل�ه  از 
س��ردار محمدرضا يزدي در حاش��يه نشست خبري 
شناسايي و تفحص 135 شهيد دفاع مقدس كه ديروز 
شنبه 17 شهريورماه برگزار شد، در جمع خبرنگاران در 
خصوص كشف انبارهاي كاالهاي احتكار شده در شهر 
تهران گفت: گشت هاي عملياتي سپاه تهران از دي ماه 
س��ال گذش��ته با هماهنگي مقام قضايي و نيروهاي 

انتظامي آغاز شده است. 
 اين گش��ت ها اقدامات خوبي را انجام داده اند و مردم 
عزيزمان در مناطق مختلف شهر تهران امنيت ناشي از 
حضور گشت هاي عملياتي سپاه را به همراه نيروهاي 
انتظامي لمس كرده اند، اين گش��ت ها ادامه و توسعه 
پيدا خواهند كرد، اما حتماً فعاليت شان با هماهنگي 
مقامات قضايي و نيروهاي نظامي با نام طرح رضويون 

ادامه خواهد داشت. 
وي در خصوص كشف كاالهاي احتكار شده اظهار كرد: 
ما در تهران بزرگ از ۲5 روز پيش تا امروز با هماهنگي 
دستگاه هاي قضايي و اطالعاتي و تعزيرات حكومتي 
توانس��تيم هش��ت انبار بزرگ احتكار را شناسايي و 
كشف كنيم.  فرمانده س��پاه تهران با بيان اينكه اين 
انبارها توسط بسيجيان سپاه تهران بزرگ شناسايي 
شده است، افزود: امروز ما در سپاه تهران بزرگ سعي 
مي كنيم به دقت گزارش هاي مردمي را كه به دست مان 
مي رسد، بررس��ي كنيم تا اوالً خداي نكرده آبرويي از 
كس��ي نرود و دوماً بدون مالحظات اخالقي و اداري، 

ورود به حريم غير نداشته باشيم. 
سردار يزدي با بيان اينكه شناس��ايي تمام انبار هاي 
احتكار در تهران توسط بسيجيان سپاه تهران بزرگ 
و با دستور مرجع قضايي بوده است، تأكيد كرد: پس 

از اينكه مجموعه اطالعات بس��يج سپاه تهران بزرگ 
از تخلف قانوني احتكار در يك انبار يا مركز اطمينان 
حاصل مي كند، با هماهنگي مرجع قضايي به اين انبار ها 
ورود كرده و آن را در اختيار مرجع قضايي مي گذارد. 

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل )ص( يادآور شد: 
عمده كاال هاي احتكار شده كه توسط سپاه حضرت 
محمد رس��ول اهلل )ص( كشف شد، ش��امل كاال هاي 
اساسي مورد نياز مردم نظير برنج، شكر، روغن، مواد 
بهداش��تي، يخچال، ماشين لباسش��ويي و الستيك 

بوده است. 
وي با بيان اينكه ارزش يكي از انبار هاي كشف شده در 
تهران ۸۰ ميليارد تومان و مابقي انبار ها از 5۰ ميليارد 
تومان به باال هستند، گفت: هيچ كدام از انبار هاي احتكار 
كشف شده توسط سپاه تهران بزرگ، متعلق به كسبه 
ُخرد نبودند.  اكنون مدت هاست كه س��پاه مبارزه با 
مفسدان اقتصادي دانه درشت را در اولويت كاري خود 
قرار داده و در اين خصوص با مراجع قضايي و انتظامي 
همكاري مي كند. كساني موجب بي عدالتي، افزايش 
فاصله طبقاتي و فقر شدند كه اكنون با اشرافي گري 
زندگ��ي مي كنند و روز ب��ه روز بر ثروت ش��ان اضافه 
مي شود. اين موضوع براي نظامي كه بر مبناي عدالت 

اجتماعي ايجاد شده يك آفت است. 
براي مبارزه با فساد دستگاه هاي مختلفي وجود دارد 
كه وظايف شان را انجام مي دهند، اما سپاه و بسيج هم 
در اين راس��تا مبارزه با دانه درشت ها را در دستور كار 
خود قرار داده اند. سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
راستاي وظايف و رس��الت ذاتي خود و اجراي فرمان 

هشت ماده اي رهبر معظم انقالب اسالمي در برخورد با 
مفاسد اقتصادي و بسترسازي براي ايجاد فعاليت هاي 
اقتصادي سالم و امن و تحقق عملي شعار »مبارزه با 
فس��اد اقتصادي و مالي«، سال هاست كه با همكاري 
سيستم قضايي، مفس��دان اصلي اقتصادي كشور را 

شناسايي و معرفي مي كند. 
 تشييع پيكرهای 135 ش�هيد دفاع مقدس 

در ماه محرم
فرمانده سپاه تهران همچنين  از برگزاري مراسم تشييع 

پيكر 135 شهيد در تهران در ايام ماه محرم خبر داد. 
به گزارش جوان، س��ردار محمدرضا ي��زدي، رئيس 
ستاد گراميداشت تش��ييع 135 شهيد گفت: مراسم 
وداع ب��ا پيكر 135 ش��هيد دوران دف��اع مقدس روز 
۲1شهريورماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در موزه 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس برگزار خواهد شد و قرار 
است مراسم تشييع پيكر اين شهدا صبح روز پنج شنبه 
)۲۲شهريورماه( مصادف با س��وم محرم از مقابل در 

اصلي دانشگاه تهران برگزار شود. 
س��ردار يزدي در ادامه افزود: از اين تعداد 17 شهيد 
شناسايي شده و در اختيار خانواده هايشان قرار خواهد 
گرفت و پيكر 45 شهيد ديگر احتمال شناسايي دارند. 
اين شهدا در مناطق عملياتي شلمچه، مجنون،  كربالي 
5، والفجر ۸، والفجر 1، منطقه عمومي فكه، شرهاني، 

جزيره بوارين، نفت شهر و سومار كاوش شده اند. 
فرمانده س��پاه تهران گفت: پيكر اين ش��هدا در روز 
۲6شهريور در مراكز استان و شهرستان هاي خودشان 
تشييع خواهد شد. آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان 
رضوي، خوزستان، فارس، كرمان، كرمانشاه و مازندران 
اس��تان هايي هس��تند كه اين پيكرها در آن تشييع 
مي شوند. از 17 پيكري كه شناسايي شده  است هفت 

پيكر به خانواده هاي تهراني تعلق دارد. 
 سردار يزدي گفت: ما اكنون به فناوري هاي پيشرفته 
در زمينه هويت يابي از طريق آزمايش DNA دست 
يافته ايم، بنابراين امكان ندارد در شناسايی پيكر شهدا 

اشتباهی رخ دهد. 

ارسال 2هزار جهيزيه اهدايي رهبر معظم انقالب به زوج هاي مناطق محروم كشور

عالميان: مسئوالن حمايت كنند مدال جهاني و المپيك دور از دسترس نيست

تأمين جهيزيه براي زوج هاي     ايران
مناطق محروم كشور يكي 
از دس�تورات مؤكد رهبر معظم انقالب است كه با ارسال 
300 جهيزيه از مجموع 2هزار جهيزيه آغاز مي شود و در 
ماه هاي آينده اتفاقات بسيار خوبي در خدمات رساني به 

مناطق محروم روي خواهد داد. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در آيين ارسال ۲هزار 
جهيزيه اهدايي رهبر معظم انق��الب به زوج هاي مناطق 
محروم كشور با اعالم خبر فوق گفت: هر كه از اين انقالب 
برخوردارتر، ناراضي تر و هر ك��ه كم برخوردارتر راضي تر 
اس��ت.   دكتر محمد مخبر با يادآوري اينك��ه تفاهمنامه 
درمان نوزاداني كه احتياج به كاش��ت حلزون دارند هفته 
گذشته امضا ش��د، تصريح كرد: رهبر معظم انقالب روي 
نرخ رش��د جمعيت حس��اس هس��تند كه يكي از موانع 
اين مسئله مش��كالت مربوط به تأمين جهيزيه و مسكن 

اس��ت. در س��تاد اجرايي فرمان امام روي اين مس��ائل از 
جمله اش��تغال با مدل هاي مختلف در حال كار هستيم.  
وي با اش��اره به اجراي پروژه هاي اش��تغالزايي در مناطق 
كمترتوسعه يافته، گفت: بر اين اساس تاكنون 4۰۰ هزار 
شغل به صورت مستقيم و غيرمستقيم طي پنج سال اخير 
ايجاد ش��ده و قطعاً در پنج س��ال آينده اين رقم افزايش 
خواهد يافت.  مخبر با اعالم اينكه »مس��كن محرومان را 
ساماندهي كرده ايم كه تاكنون 11 هزار واحد آن تكميل و 
تحويل شده است«، افزود: بعد از اينكه بنياد بركت احسان 
سامان گرفت، تأمين جهيزيه با هدفگذاري انجام شد. در 
بركت احسان هم هر كاري كه در حال انجام است بر اين 

محور بوده است. 
وي با تأكيد بر اينكه »يكي از نيازهاي كنوني ما كمك به اركان 
نظام است«، گفت: در ستاد آمادگي داريم هر كمكي به دولت 

و اركان نظام انجام دهيم. 

 حمايت گروه هاي جهادي از تأمين جهيزيه
 معاون مشاركت هاي اجتماعي بنياد احسان بركت وابسته به 
ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در اين مراسم گفت: ساالنه 65۰ 
تا 7۰۰ هزار ازدواج در كش��ور اتفاق مي افتد كه از اين ميزان 
15 درصد دچار مشكالت اقتصادي از جمله تأمين جهيزيه 
مي شوند.  امير حسن مدني افزود: در مناطقي از كشور جواناني 
هستند كه حدود چهار سال است در عقد مانده اند اما وسايل 

اوليه زندگي را ندارند. 
وي با اشاره به سياست هاي ستاد اجرايي فرمان امام در اين 
 NGO رابطه تصريح كرد: در طرح تأمين جهيزيه مشاركت

و گروه هاي جهادي را داشتيم. 
مدني در خصوص به برنامه ريزي براي اعطاي ۲هزار جهيزيه 
اظهار كرد: بر اساس برنامه، تمركز روي مجموعه هايي مثل 
خيريه ها و گروه هاي جهادي اس��ت كه بخ��ش زيادي از راه 

تأمين جهيزيه را رفته اند. 

سال هاي زيادي بود كه از رشته 

وحيد صابري
  جوان آنالين

اخب�ار  مي�ز  روي  تني�س 
اميدوار كنن�ده اي ب�ه گوش 
نمي رسيد؛ موضوعي كه باعث شده بود در چند سال اخير، 
در غفلت مسئوالن، هيچ وقت در آسيا حرفي براي گفتن 
نداشته باشيم. پيروزي برابر چين قدرت بالمنازع تنيس 
روي ميز، شبيه به رؤيا بود اما چند سالي است به واسطه 
حضور برادران عالميان به خصوص نوشاد، توانسته ايم در 
سطح اول دنيا اسم و رسمي براي خودمان دست و پا كنيم 
و اين رؤيا را به واقعيت تبديل كنيم. شگفتي سازي نوشاد 
و كسب مدال برنز آن هم پس از 52 سال، قدم بلندي در 
جهت اعتالي اين رش�ته ورزش�ي در آس�يا شده است؛ 
قاره اي كه به عنوان مهد اول اين رشته، هميشه رنكينگ 
اول تا چه�ارم جه�ان را در اختيار خود داش�ته اس�ت. 
نوش��اد عالميان بازيكن تيم ملي تني��س روي ميز ايران در 
گفت و گو با »جوان آنالين« درباره اينكه چطور توانست در 
جاكارتا، مأموريت غير ممكن را مقابل قدرت هاي شرق دنيا 
ممكن سازد، گفت: از آغاز اين رشته تا امروز، مهد پينگ پنگ 

در آس��يا بوده و هس��ت. اروپايي ها با وجود سرمايه گذاري و 
برگزاري ليگ هاي قدرتمند، همچنان نتوانس��ته اند حرفي 
براي گفتن مقابل كشورهاي آسياي ش��رقي داشته باشند. 
من بعد از المپيك تمام هدفم بازي هاي آسيايي جاكارتا بود. 
حمايت هاي خوب فدراس��يون با وجود بودجه كم باعث شد 
انگيزه مان دو برابر شود و ما بتوانيم بهترين عملكرد را در اين 
دوره از رقابت ها داشته باشيم. مسابقات آسيا با توجه به حضور 
تيم هاي قدرتمندي چون چين، ژاپن و هنگ كنگ در سطح 
بااليي برگزار شد. تمام قدرت هاي دنيا با تمام توان به ميدان 
آمده بودند كه خدا را ش��كر من توانستم با ارزش ترين مدال 
ايران را كسب كنم. مدال من هر چند برنز است اما از بسياري 

جهات مثل طال با ارزش تر است. 
وي درباره اينكه چرا كارشناسان، ارزش اين مدال را با مدال طال 
برابر مي دانند، اظهار داشت: ببيند من واقعاً از همه سپاسگزارم. 
در اين چند روز هم كه به ايران بازگشتم همه از ارزش اين مدال 
صحبت مي كنند. اوالً دوست دارم اين نكته را بگويم كه اين 
مدال متعلق به من نيست و اگر كسب شده حاصل كار گروهي 
به خصوص مربي ام است. مدالم متعلق به مردم كشورم است، 

متعلق به ايران است. مهم نيست چه كس��ي مدال را گرفته، 
مهم اين است كه كش��ورم، ايران سرافراز شده است. هميشه 
آرزو داشتم تا به عنوان نماينده ايران، روي سكو بروم. پيش از 
اين، تنيس براي اولين بار در سال 1۹۸۸ توانست برنز تيمي 
بگيرد. سال 1۹66 هم هوشنگ بزرگ زاده توانسته بود مدال 
برنز انفرادي بگيرد، االن هم مهم نيست چه كسي مدال گرفته، 
مهم اين است كه تيم ايران توانست بر سلطه چيني ها در رده 
سومي غلبه كند و بدرخش��د. جنگيدن برابر غول هاي بزرگ 
دنيا خيلي سخت اس��ت اما من چون همواره با اين بازيكنان 
از رده هاي جوانان تا به امروز مسابقه داده ام، در روز مسابقه ، 
از روحيه خيلي خوبي برخوردار بودم. براي همين توانستم با 
اتكا به تجربه و انگيزه آنها را شكست دهم. اين نكته مهم است 
كه ارزش اين مدال آسيايي دس��ت كمي از نشان المپيك و 
قهرماني جهان ندارد و اگر من در المپيك ۲۰۲۰ بخواهم مدال 

كسب كنم بازهم بايد از سد حريفان چيني و ژاپني بگذرم. 
اين مدال مي تواند سرآغاز يك روند رو به جلو در تنيس باشد. 
مسئوالن حمايت كنند قطعاً مدال جهاني و المپيك خيلي 

دور از ذهن نيست.

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک   شنبه 18 شهريور 1397   -    28 ذي الحجه 1439

سال بيستم- شماره 5463 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

مديريت ارزي جايي در ورزش ندارد
شيوا نوروزي

13

الگوي عملي براي مقابله با جنگ رسانه اي
 و تبلیغاتی دشمن/ عباس حاجي نجاري

۲

آدرس غلط به معترضان بصره 
احمد کاظم زاده

15

در بيست ويكمين نشست شنبه هاي انقالب مطرح شد

مراکز آموزشي سينما 
بعد از انقالب 50 برابر شده است

   زن در س��ينماي پهلوي نه مؤثر بود، نه تصميم گير و نه 
صاحب نقش. ما ام��روز دهها و صدها كارگردان، نويس��نده 
و تهيه كننده زن در س��ينماي انقالب داري��م.  امروز نيروي 
انساني سينماي انقالب 3۰هزار نفر است. قبل از انقالب فقط 

1۰۰۰ نفر درگير سينما بودند | صفحه 16

ويژه هاي جوان  

 باز هم رفتار خارج از عرف نماينده مجلس
صفحه 2 خاندان هاشمي  علیه روحاني

ارسال 2هزار جهيزيه اهدايي 
رهبر انقالب به زوج هاي

مناطق محروم كشور

سردار يزدي در جمع خبرنگاران مطرح كرد

کشف انبارهاي کاالي احتكار شده 
توسط سپاه تهران

نوشاد عالميان در گفت وگو با »جوان آنالين«:

مسئوالن حمايت كنند مدال جهاني
 و المپيک دور از دسترس نيست

چوبه دار  در انتظار سلطان سکه
روز گذشته اولين جلسه دادگاه حميد مظلومين معروف به سلطان سكه برگزار و براي متهم رديف اول و دوم باند وي درخواست اجراي مجازات افساد في االرض شد

انحراف مشکوک اعتراضات بصره به كنسولگری ايران

 روحاني: التهاب ارزي
منشأ  داخلي دارد

تأخير صادركنندگان در عرضه ارز خيانت به كشور است
   امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد كه بخشي از آن به خاطر فشار امريكا و خارجي 
است اما به عنوان رئيس دولت اعالم مي كنم كه بخشي از اين التهاب منشأ داخلي 
 دارد. يعني صادركننده دولتي و خصولتي، ارزي را كه بايد در اختيار سامانه نيما

قرار دهد با تأخير 4۸ ساعته انجام مي دهد و اين كار خيانت به كشور است

   امريكا از يك طرف ملت ايران را تحت فشار قرار مي دهد و از طرف ديگر از طرق 
مختلف پيغام مذاكره مي فرستد كه مي خواهيم مسئله را حل كنيم، در اين شرايط 
قسم حضرت عباس را قبول كنيم يا دم خروس را؟ پيغام و نرمش در پيام شما را 

ببينيم يا عمل ددمنشانه  شما را مالك قرار دهيم؟ | صفحه 2

 دور جديد اعتراضات مردم بصره به مشكالت معيشتی از مسير 
مس��المت  آميز خود خارج ش��ده و با حمله برخ��ی معترضان به 
كنسولگری ايران، اين تحوالت وارد فاز بحرانی  شده است؛ حمله ای 
كه به گفته برخی تحليلگران، رد پای عربستان و رژيم صهيونيستی 

در آن مشهود است تا وجهه ايران را تخريب كنند. مقامات عراقی 
هم س��عودی     ها و امريكا را در دامن زدن به اعتراضات بصره مقصر 
می دانند. سناريوی حمله به كنسولگری ايران در بصره مشكوك 
است و به نظر می رسد برخی طرف های خارجی در پشت اين ماجرا 

قرار دارند. اسكات بنت، يك افسر سابق جنگ روانی ارتش امريكا 
بر اين باور است كه حمله اخير به كنسولگری ايران در بصره تالشی 
از سوی مأموران مزدور رياض و تل آويو با هدف ايجاد اختالف بين 

ايران و عراق بوده است | صفحه 15

رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول اهلل )ص( در همدان |  ایمان حامی خواه |  مهر
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