
گفت و گوی »جوان آنالین« با سردار باران چشمه، رئیس سیزم قاره آسیا
برگزاری مسابقات تیروکمان براي ورود به المپیک سیزم است

قهرمان�ی   مس�ابقات 

 وحید صابری
تیروکم�ان ارت�ش های   جوان آنالین 

جهان در حالی به میزبانی 
ارت�ش جمهوری اس�المی ای�ران با حض�ور نظامیان 
کشور های چین، روسیه، اوکراین، کره شمالی، سریالنکا، 
برزیل و ایران در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود 
که تا امروز فینالیست ش�دن تیم ملی ایران و روسیه 
دربخش کامپوند قطعی شده است. در بخش ریکرو ، تیم 
مردان کشورمان درعین ناباوری برابر برزیل حذف شد، 
تیمی که امید اصلی برای قهرمانی به شمار می رفت اما 
در بخش بانوان برای نخستین بار توانستیم درسطح 
جهان�ی مق�ام س�وم مس�ابقات را کس�ب کنی�م.

سردارمهرعلی باران چشمه رئیس سیزم قاره آسیا، مسئول 
کمیته سیزم ایران و مش��اور ورزش��ی رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح  درباره اینکه چطور میزبانی به ایران داده 
شد گفت: سال گذشته طی جلسه ای که در هیئت رئیسه 
سیزم در کشور فرانس��ه برگزار شد در خصوص برگزاری 
مس��ابقات تیروکمان طرحی ارائه ش��د که رئیس سیزم 
شخصاً در آن جلسه اش��اره کرد که ایران به عنوان اولین 
میزبان این دوره از رقابت ها انتخاب شود که خوشبختانه 
با موافقت تمامی اعضا این افتخار نصیب کش��ورمان شد 
و امروز ما میزبان این دوره ازرقابت ها هس��تیم. بنده هم 
به عنوان مسئول کمیته سیزم ایران آن را به سازمان تربیت 
بدنی ارتش جمهوری اسالمی سپردم تا مسئول اجرایی 

این دوره از رقابت ها باشند.
وی با اشاره با اینکه برگزاری این مسابقات درایران ازاهمیت 
بسیار باالیی برخوردار اس��ت اظهار داش��ت: از آنجا که 
این نخستین دوره مس��ابقات به میزبانی ما است، جای 
خوشحالی اس��ت، ضمن اینکه حضور زنان هم دررشته 
ریکرو و هم کامپوند ، مایه مباهات است. با توجه به بحث 
حجاب بازیکنان زن خارجی و با توجه به احترام به آئین و 
مذهب ما تمامی شرکت کنندگان ، قبل ازمسابقات دراین 
باره توجیه ش��دند که باید احترامات الزم را در این دوره 
رعایت کنند که انصافاً همکاری الزم را انجام داده اند. دیروز 
درجلسه ای هم که با همکارم سرهنگ کارلوس ، نماینده 
سیزم در این دوره از مسابقات داشتم، بسیار ابراز خرسندی 
کردند از نحوه برگزاری مسابقات و پذیرایی و مهمان نوازی 

ما ایرانی ها.
رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه 
مسابقات در سطح باالیی برگزار می شود، افزود: اطالعات 
دقیق داریم که تیم روس��یه و برزیل با تمام ملی پوشان 
خود در این دوره حاضر ش��ده اند. این نش��ان دهنده این 
است که آنها متوجه قدرت ایران در این رقابت ها بوده اند 
و نمی خواهند از پیش بازنده باش��ند. ضم��ن اینکه تیم 
کره شمالی هم با بازیکنان خوبی پا به مسابقات گذاشته 
است و در اندیشه سکو رفتن هستند. تیم ملی تیروکمان 
کشورمان هم قبل از شروع مسابقات، یک دوره مسابقات 
انتخابی در بین نیرو های مسلح برگزار کرد و برای اینکه 
قدرتمندتر در این دوره از مسابقات ظاهر شود از تعدادی 
از بازیکنان تیم ملی کش��ورمان هم دعوت کرد تا در این 

مسابقات حضور داشته باشند.
مسئول کمیته سیزم ایران در ادامه افزود: دیروز تیم ریکرو 
مردان کشورمان به رغم تالش زیاد اما درعین ناباوری برابر 

برزیل بازی را واگذار کردند و حذف شد. نتیجه ای که غیر 
قابل پیش بینی است و ما امید به قهرمانی این تیم داشتیم. 
در بخش بانوان هم برای نخس��تین بار تی��م ملی بانوان 
کشورمان توانست در سطح جهانی مقام سومی مسابقات 
را کسب کند؛ موضوعی که برای ما و حتی فدراسیون هم 
حائز اهمیت است. در بخش انفرادی هم مسابقات در حال 
پیگیری است، امیدوارم بهترین نتیجه ممکن را ملی پوشان 
کشورمان کس��ب کنند. در بخش کامپوند ، تیم مردان و 
تیم بانوان ما با تیم ملی روسیه به فینال راه یافتند که باید 
رودرروی هم مس��ابقه دهند.امیدوارم در رشته کامپوند 

قهرمان اولین دوره از این مسابقات شویم.
رئیس سیزم قاره آسیا با اشاره به اینکه ۱۳۶ کشور در جهان 
عضو سیزم هستند، اظهار داشت: پس از کمیته بین المللي 
المپیک )IOC(، سیزم با ۱۳۶ کشور بزرگ ترین مجموعه 
ورزشی دنیا را در اختیار دارد. سیزم یک رئیس و دبیر کل 
دارد. دبیرخانه مرکزی آن هم در کش��ور بلژیک استقرار 
دارد و از هر قاره هم یک نماینده دارد که س��ال ۹۴ طی 
انتخاباتی که بین من و نماینده کشور عربستان انتخابات 
برگزار شد بنده با ۸۶ درصد رأی توانستم برای اولین بار 
نماینده کشور ایران در سیزم باش��م. در واقع این عنوان 
پس از حضور ۵۸ ساله ایران در سیزم کسب شد که مایه 
مباهات است. در آس��یا هم از ۴۳ کشوری که وجود دارد 
۳۳ کشور به عضویت س��یزم درآمده اند و یکی از اهداف 
اصلی من به عضویت درآوردن این ۱0 کشور است. ژاپن و 
کشورهای تازه استقالل یافته از جمله کشورهایی هستند 

که به عضویت سیزم درنیامده اند.
وی افزود: تعامل و هماهنگی زیادی با آقای شعبانی بهار 
و کیارستمی و سایر دوس��تان در فدراسیون تیروکمان 
داشتیم و س��عی کردیم با کمک آنها  این رقابت ها را بر 
اساس استانداردهای فدراسیون های جهانی برگزار کنیم. 
مشاور ورزشی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درپاسخ 
به »ج��وان آنالین« مبنی بر اینکه چرا هفت کش��ور در 
این دوره حضور یافتند، اظهار داش��ت: وقتی این مطرح 
شد بیش از ۱۲ کش��ور آمادگی خود را برای حضور اعالم 
کردند که بعدا بنا بر دو دلیل عمده به هفت کشور کاهش 
یافت.هزینه های مال��ی یکی از مواردی اس��ت که باعث 
شد تا برخی از کشورها نتوانند در این دوره حضور یابند، 
مثاًل کره جنوبی رسماً اعالم کرد که باید یک سال زودتر 
شرایط مسابقات اعالم می شد تا این نوع مسابقات را در 
ردیف بودجه ورزشی کشورش��ان قرار می دادند. دومین 
مورد مسائل سیاسی است که متأسفانه باعث شد  برخی 
کشورها در این دوره حضور نداشته باشند.  به رغم اینکه 
شعار سیزم ، صلح و دوس��تی میان ملت هاست اما بازهم 
کارشکنی برخی کشورها باعث شد در این دوره شرکت 
نکنند. برای این دوره با توجه به اینکه ورودی المپیک چین 

بود برای ما مهم است.
المپیک چین سال آینده برگزار می شود و قرار است رشته 
تیروکمان هم جزو رش��ته هایی باشد که در این المپیک 
شرکت داده می شود. .نکته جالب اینکه ما هنوز در سیزم 
رئیس کمیته تیروکمان نداریم و مسئولیت فعاًل بر عهده 
من است تا ان ش��اءاهلل طی ماه آینده شخصی را برای این 
کمیته منصوب کنم تا او مقدمات این رشته را در المپیک 

سیزم فراهم کند.

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
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سردار غیب پرور:  

برخي براي كارنكرده 
تبليغ و هياهو مي كنند

   در دوراني زندگي مي کنیم که برخي افراد براي کار نکرده 
تبلیغ و هیاهو مي کنند، در صورتي که ش��هدا با وجود اقدام 

بزرگ هیچ ادعایي نداشتند | صفحه 2

سر مقاله

 دستگاه قضا و عمل به وعده 
در مجازات مجرمان اقتصادي

س��حرگاه چهارش��نبه ۲۳ 
آب��ان ۱۳۹۷ حک��م وحی��د 
مظلومین فرزن��د حبیب اله و 
محمداسماعیل قاسمي فرزند 
غالمعل��ي که به جرم افس��اد 
في االرض از طریق تش��کیل 
شبکه فس��اد اخالل در نظام 
اقتصادي و ارزي و پولي کشور 
با انجام معامالت غیرقانوني، 
غیرمجاز و قاچاق عمده و کالن 

ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شد. در 
این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال ۹۶ بانک مرکزي 
و سپس با گزارشات اطالعاتي و انتظامي، تعدادي از عوامل 
مهم و مؤثر در اخ��الل ارزي و تالطم بازار، از جمله دو مجرم 
فوق شناسایي و دستگیر ش��دند و گرچه متأسفانه از زمان 
اعالم بانک مرکزي و دستگیري فرزند وحید مظلومین به نام 
محمدرضا مظلومین اعضاي شبکه موفق شده بودند بخشي 
از اسناد و مدارك جرم را معدوم یا مخفي نمایند، معذلک با 
تحقیقات میداني و تحقیق از جمعي از متهمان دستگیر شده، 
مشخص ش��د ش��بکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعاالن 

غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده است. 
مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته 
است با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ ترین شبکه اخالل 
ارزي و خرید و فروش بدون مجوز س��که را تش��کیل داده و 
محمد اسماعیل قاس��مي معروف به محمد سالم نیز یکي از 
اعضاي این شبکه بوده است و تراکنش مالي شخص اسماعیل 
قاسمي در این شبکه ۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است! 
در ادامه تحقیقات مشخص ش��د در شبکه وحید مظلومین 
۱۷0هزار تراکنش مالي در قالب ۲۹0 فقره حساب به مبلغ 
۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. شبکه مظلومین با خرید 
و فروش عمده و کالن کاغذي و معامالت فردایي، بازار ارز و 
سکه را ملتهب نموده و از اقدامات غیرمجاز دیگر این شبکه 
خروج منابع مالي به صورت غیرقانوني از کش��ور بوده است؛ 
اقدامي که با نقشه هاي س��عودي براي بحران آفریني ارزي 

نوعي از هماهنگي را نشان مي دهد. 
   اعتمادسازي؛ نقطه قوت دستگاه قضا

مسئولیت دستگاه قضایي به عنوان قوه  نظارتي باالدستي به 
نحوي است که همواره بار بي دقتي ها و سوء تدبیرهاي سایر 
نهادها را به دوش مي کشد و از این رو همواره در معرض نقد 
و ایراد است و اگر عملکرد نامناسبي را در لحظات حساس از 
خود نشان ندهد، مي تواند بیشتر اعتمادس��وز باشد؛ اما این 
جایگاه در عین حال مي تواند با برخورد جدي، قاطع و اصولي 
با مفاسد و خطاهاي صورت گرفته در سایر ارگان ها و اشخاص، 
از این موضع خارج شده و با جلب اعتماد عمومي از سویي به 
قدرت خود براي مقابله با مفاسد بیفزاید و از سویي، به فرآیند 
اعتمادسازي در نظام اسالمي کمک شایاني کند. پس از کسب 
اجازه رئیس قوه قضائی��ه از رهبر معظم انقالب براي برخورد 
عاجل و س��ریع تر با پرونده هاي فساد، بس��یاري از کانال ها و 
افراد معاند داخلي و خارجي به نقد آن پرداخته و آن را اقدامي 
نمایشي دانستند اما با رسانه اي شدن دادگاه هاي رسیدگي 
به این پرونده ها، وارد شدن دستگاه قضا به پرونده هاي بزرگ 
که حتي مقامات حاضر در بانک مرک��زي را نیز دربرگرفت و 
دستگیري و تشکیل پرونده نسبت به سرشبکه هاي فساد ارزي 
انجام شد، دوست و دش��من به واقعي بودن اقدامات دستگاه 
قضا پي برده و بر آن صحه گذاش��تند. صدور احکام اعدام در 
دادگاه هاي انقالب شیراز و تهران، مقابله با برخي مفسدین و 
رسیدگي عاجل به آنها در استان کرمان، صدور جریمه و حبس 
ابد و حبس هاي طوالني مدت و دستور مصادره  اموال و حکم 
اخیر وحید مظلومین و محمد سالم همگي به برخورد سخت 
دستگاه قضایي با مفسدان مهر تأیید مي زند. ذائقه و مطالبه  
مردمي نیز همین است و در صورت استمرار این منش رفتاري، 
اعتماد مردم به دستگاه قضایي بیشتر خواهد شد. مردم ایران 
با مشاهده  این برخوردهاي انقالبي امیدشان افزایش مي یابد 
و این موضع جاي تقدیر از قوه قضائیه دارد اما در عین حال، 
چشم ها و گوش ها منتظر برخورد با کساني است که به نوعي 
با تصمیمات غلط ارزي خود، زمینه پدید آمدن چنین فساد 

بزرگي را براي امثال مظلومین و قاسمي  فراهم کردند.
بقیه در صفحه 2

حسن رشوند

کارشناس سیاسي

امروز باید با قدرت در برابر توطئه امریکا بایستیم
امروز همه جهانیان فهمیدند ک��ه امریکایی ها یک بار دیگر داعیه 
غلطي داش��ته و تبلیغات غلطي را ب��ه راه انداختن��د و اهدافي را 
دنبال مي کردند که هیچ وقت به آن نخواهند رس��ید. آنها فکر مي کردند 
که نفت ایران را به طور کام��ل قطع مي کنند، اما خودش��ان در روزهاي 
آخر فهمیدند که این کار عملي و امکان پذیر نیست؛ هم به خاطر مسائل 

داخلي خودش��ان و هم به خاطر قیمت نفت، امکان پذیر نیست. عالمت 
بزرگ را در داخل کشور، وزارت نفت داد و به امریکایی ها فهماند نفت مان 
را مي فروش��یم  و آنها هر کاري هم بکنند، آنقدر راه و مسیر براي فروش 
 نفت داریم که تحریم آنها بي اثر اس��ت. این کاري بسیار ارزشمند بود که 

انجام گرفت. 

روحاني: به امريكا فهمانديم 
نفت مان را مي فروشيم

  نزدیک به دو ماه از وع��ده اروپا برای راه اندازی کان��ال ویژه مالی برای حفظ 
مبادالت مالی با ایران، راه اندازی این سامانه همچنان معلق است. وزارت خارجه 
اتریش دیروز به صراحت اعالم کرد که به دلیل شک و تردید     ها و همچنین خطرات  
در موقعیتی قرار ندارد که قادر باش��د میزبانی این نه��اد را بپذیرد | صفحه 15

   ۲۴ س��اعت پ��س از حم��الت موش��کی 
گروه ه��ای مقاوم��ت غ��زه ب��ه ش��هرك های 
صهیونیست نش��ین وزی��ر جنگ ای��ن رژیم، 
از س��مت خ��ود اس��تعفا داد | صفح�ه 15 

پاسکاري »كانال مالی برجام «  
در اروپا براي اتالف وقت!

 اصابت موشك های مقاومت اتریش نپذیرفت، فرانسه، لوكزامبورگ و بلژیك  هم خطر نمي كنند 
به قلب كابینه اسرائیل 

لیبرمن استعفا كرد، جشن در غزه

 | صفحه 2

ورزش قهرماني براي هر کشوري 
ارزش افزوده است

تقدیر رهبر انقالب از قدرت نمایي فرهنگي قهرمانان پاراآسیایي

پرچمداري کاروان ورزشي ایران به وسیله  یک بانوي داراي حجاب چادر یا اقامه  نماز جماعت و حضور در نماز 
جمعه به معناي ایستادن یک تنه در مقابل تهاجم بي بندوباري و ولنگاري روزافزون دنیا و کم نیاوردن در مقابل 
این هجوم است. در شرایطي که برخي در میادین جهاني توانایي مقاومت در مقابل هجوم توقعات بي پایان جبهه  کفر و 
استکبار را ندارند و عقب نشیني مي کنند، شما ایستادگي کردید و با »قدرت نمایي فرهنگي« از حجاب، عفاف، لباس ملي 
و دیني خود دفاع کردید که من به همین دلیل صمیمانه و عمیقاً از اعضاي کاروان ورزشي جمهوري اسالمي ایران تشکر 
مي کنم. یکي از مشکالت بزرگ کشور در شرایط کنوني، استفاده نکردن از ظرفیت هاي فراوان ملي همچون ظرفیت هاي 
جغرافیایي، فرهنگي، انساني، منابع زیرزمیني، تجاري و رفت وآمدهاي بین المللي است. اگر از این ظرفیت ها به درستي 

استفاده شود، قطعاً بسیاري از مشکالت کنوني اقتصاد کشور حل خواهد شد. | صفحه 13

اعدام مفسدان اقتصادي با سلطان آغاز شد
 وحید مظلومین معروف به »سلطان سکه« و محمد اسماعیل قاسمي به جرم افساد في االرض دیروز به دار آویخته شدند

     سیاسي 

ه 3
فح

 ص
ن -

یزا
د| م

ربن
شی

ي 
عل

ويژه نامه 
تحليلي-  اقتصادي   ضميمه رايگان  روزنامه جوان

شنبه 26 آبان  منتشر مي شود
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