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دیدگاه
| معــاون اول رئيس جمهور با بيان اين كه بخش زيــادى از تخلفات و 
سوءاســتفاده ها در نظام پولى و بانكى اتفاق مى افتد، گفت: بانك مركزى بايد 
به عنوان اصلى ترين دســتگاه ناظر بر عملكرد بانك هــاى عامل با اقتدار كامل 
در انتخاب مديران حرفه اى و اعضاى هيئت مديره بانك ها كه داراى صالحيت 

اخالقى و تخصصى هستند عمل كند.
اسحاق جهانگيرى در چهل و چهارمين جلسه ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد 
اقتصادى با تاكيد بر اينكه آسيب شناسى تخلفات صورت گرفته بايد با جديت و 
دقت هر چه بيشتر دنبال شود، گفت: در مبارزه با فساد نبايد تعلل و سستى به 
خود راه دهيم و بايد با جديت در اين مسير گام برداريم و در عين حال از عملكرد 

نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع كنيم.
معاون اول رئيس جمهور با اشــاره به اين كه متاسفانه شاهد تكرار فسادهاى 
مشابه در كشور هســتيم، تصريح كرد: پرونده هاى فســادى كه كشف و با آنها 
برخورد شده است نبايد رها شوند، بلكه بايد ضمن برخورد با موارد مختلف فساد، 
رويه ها و روندها نيز اصالح شود تا از تكرار وقوع فسادهاى مشابه جلوگيرى شود.
جهانگيرى اصلى ترين راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادى را شفافيت دانست 
و افزود: اگر فرايندها اصالح شود و عملكردها در معرض ديد عموم جامعه باشد 

از بسيارى تخلفات و سوءاستفاده ها جلوگيرى خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اين كه بخش زيادى از تخلفات و سوءاستفاده 
ها در نظام پولى و بانكى كشور اتفاق مى افتد، گفت: بانك مركزى بايد به عنوان 
اصلى ترين دســتگاه ناظر بر عملكرد بانك هاى عامل با اقتدار كامل در انتخاب 
مديران حرفه اى و اعضــاى هيئت مديره بانك ها كه داراى صالحيت اخالقى و 

تخصصى هستند عمل كند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدى باشد.
جهانگيرى با اشاره به سياســت گذارى بانك مركزى در خصوص چك هاى 
تضمينى اظهار كرد: اين اقدام نتايج مثبت و سازنده اى به همراه داشت و اميدوارم 
اين گونه برنامه ها و اصالح فرايندهاى نادرســت در ساير بخش هاى اقتصادى 

نيز با قاطعيت دنبال شود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشــاره به گزارش دبيرخانه ســتاد در 
خصوص كميته تخصصى فرادســتگاهى آسيب شناسى شــكل گيرى مفاسد 
اقتصادى، از دبيرخانه ستاد خواست برنامه آسيب شناسى علل وقوع فساد را با 
جديت هر چه بيشــتر دنبال كند و راهكارها و پيشنهادات الزم براى شناسايى 

گلوگاه هاى فسادخيز و نيز اصالح فرايندها را در جلسات بعدى ارائه كند.
جهانگيرى همچنين با اشاره به فشــارهاى سنگين اقتصادى از سوى آمريكا 
عليه ملت ايران خاطرنشان كرد: آمريكا 30 درصد اقتصاد دنيا را در اختيار دارد 
و به تعبير خودشــان جنگ اقتصادى تمام عيار عليه جمهورى اسالمى ايران به 
راه انداخته اند. آنها تصور مى كردند كه با اين فشارها، اقتصاد ايران به سرعت با 
فروپاشى مواجه خواهد شد، اما به فضل الهى نه تنها اهداف آنها محقق نشد بلكه 

روز به روز بر اقتدار كشور افزوده مى شود.
در اين جلســه حجت االســالم والمسلمين محســنى اژه اى معاون اول قوه 
قضاييه نيز با بيان اين كه ضعف ها و اشــكاالتى در برخى بخش ها وجود دارد 
گفت: با وجود همه اين ضعف ها و عليرغم فشــارهاى بسيار سنگين دشمنان، 
اما به لطف خداوند و با همت مديران كشور وضعيت معيشت و امنيت در كشور 

قابل قبول است.

پزشكيان نايب رئيس اول مجلس شوراى اســالمى هم در اين جلسه با بيان 
اين كه ريشه تمام مشكالت كشور نبود اطالعات و داده هاى دقيق براى تصميم 
گيرى است گفت:  اگر بانك اطالعاتى كامل وجود داشته باشد تصميم گيرى ها 
با دقت بيشتر انجام خواهد شد و زمينه بروز تخلفات و فساد از بين خواهد رفت.
در اين جلسه كه وزراى دادگسترى، اطالعات، امور اقتصادى و دارايى، رييس 
كل بانك مركزى، رئيس ســازمان برنامه و بودجه، رئيس سازمان بازرسى كل 
كشور، رئيس كل ديوان محاسبات، دادستان عمومى و انقالب تهران، نمايندگان 
اطالعات سپاه و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى عضو ستاد نيز حضور داشتند، 
دبير ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى گزارشى از جلسات برگزار شده 
كميته تخصصى فرادستگاهى آسيب شناسى و بازنگرى در فرايندها و گلوگاه هاى 
فسادخيز و پيشگيرى از فساد مبتنى بر پرونده هاى مفاسد كالن اقتصادى كه با 
مشاركت قواى سه گانه و نهادهاى اطالعاتى و امنيتى برگزار مى شود، ارائه كرد.
در اين گزارش علل اصلى شــكل گيرى مفاسد اقتصادى در نظام بانكى مورد 
آسيب شناسى قرار گرفت و ضمن تشريح پرونده هاى فساد در برخى بانك ها، 
راهكارهاى پيشگيرانه براى عدم تكرار اين تخلفات ارائه شد و مقرر گرديد اين 
جلسات براى بررسى و آسيب شناسى ساير موضوعات حوزه ضد فساد نيز ادامه 
يابد و راهكارهاى مربوطه اســتخراج و در ستاد مطرح شود.در ادامه اين جلسه 
پس از ارائه گزارش كميته تخصصى فرادستگاهى آسيب شناسى و بازنگرى در 
فرايندها و گلوگاه هاى فسادخيز، اعضاى جلسه نظرات و ديدگاه هاى خود را در 
خصوص اين گزارش ارائه كردند و راهكارهاى پيشگيرى از بروز تخلفات و تكرار 

فسادهاى ادارى و اقتصادى مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ســرمقاله
روابط ایران و ژاپن

| رضا امیری مهر- گذشــته 
از سوابق تاريخى، با بستن يك قرارداد 
دوســتى در ســال 1308 خورشيدى 
برقرار گرديد. در روابــط ايران و ژاپن 
از بدو تأســيس تا به امــروز، همواره 
جنبه هــاى اقتصــادى داراى اهميت 
ويژه بوده اســت. از يك طرف ژاپن به 
نفت و بازار ايران نيازمند مى باشد و از 
طرف ديگر ايران نيز ژاپــن را همواره 
بازار عمده براى فــروش نفت و تأمين 
كاالهــاى صنعتى و فنــاورى قلمداد 
نموده است. پس از انقالب 1357 ايران، 
حجم مبادالت تجارى بين دو كشــور، 
گسترش چشــمگيرى يافت و در سال 
2006 به مرز 3٫12 ميليارد دالر رسيد.
كشورهاى شرق آسيا در دوران باستان، 
تحت تاثير فرهنگ ايرانــى بودند و به 
مانند كره و چيــن، ژاپن نيز از فرهنگ 
ايران تاثير پذيرفته است. در دهه شصت 
ميالدى، تكه چوبى - پيش از ورود كاغذ 
به ژاپن، آن ها از چوب براى نوشــتن 
اســتفاده مى كردند - در ژاپن پيدا شد 
كه بر روى آن نام چند ديپلومات ايرانى 
نوشته شده بود. همچنين تعداد زيادى 
سكه ايرانى از زمان خســرو پرويز در 
ژاپن پيدا شده است كه نشان از روابط 
تجارى اين دو كشور دارد.ابريشم پيدا 
شــده در ژاپن به تقليد از هنر ايرانى. 
نشــان دادن يك ســوار درحال شكار 
مرســوم ترين طرح در هنر ساســانى 
است.تاثير ايران بر ژاپن در قرن ششم 
و ابتداى قرن هفتم ميالدى به اوج خود 
رسيد. در اين دوران، ابريشم ايرانى در 
جهان بسيار پرطرفدار بود و مهم ترين 
تاثير ايران بر ژاپــن در اين دوره نيز به 
تجارت ابريشــم باز مى گردد. ابريشم 
پيدا شــده از قرن هشــتم ميالدى در 
ژاپن، نشان مى دهد كه تاثير فرهنگى 
ايران بر اين كشور تا دستكم يك قرن ، 
زنده مانده است.روابط سياسى ايران و 
ژاپن گذشته از سوابق تاريخى، با بستن 
يك قرارداد دوســتى در سال 1308 
خورشــيدى برقرار گرديد. دولت ژاپن 
در ســال 1305، اقدام به تأسيس يك 
نمايندگى بازرگانى در ايران نمود و به 
دنبال آن تمايل خــود را براى برقرارى 
روابط سياســى ابراز داشــت كه مورد 
اســتقبال ايران واقع شد. بدين ترتيب 
در فروردين ماه ســال 1308، پيمان 
نامه كه حدود و اساس روابط دو طرف 
را مشــخص مى نمود به امضاء رسيد و 
در تير ماه ســال 1309، سفارت ايران 
در توكيو گشايش يافت.با وقوع جنگ 
جهانــى دوم در ســال 1321، روابط 
دو كشــور قطع گرديد و با فشارى كه 
از ســوى متفقين بر دولت ايران وارد 
مى شد، ايران مجبور گرديد در 9 اسفند 
ماه سال 1323 رســماً به ژاپن اعالن 
جنگ نمايد. البتــه خصومت و تضاد 

منافع بين دو كشور وجود نداشت. 

اصالح روندها 
برای جلوگیری 
از تکرار 
فسادهای 
مشابه ضروری 
است

خاک برسر ملتی که....
ساعد مراغه ای از نخست وزیران دوران قبل 

از انقالب  نقل کرده بود:
زمانى که نایب کنســول شدم با خوشحالى 
پیش زنــم آمدم و این خبــر داغ را به اطالع 

سرکار خانم رساندم…
اما وی با بى اعتنایى تمام ســری جنباند و 

گفت: 
«خاك بر سرت کنند؛ فالنى کنسول است؛ تو 

نایب کنسولى؟!»
گذشت و چندی بعد کنسول شدیم و رفتیم 
پیش خانم؛ آن هم با قیافه ای حق به جانب…

باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت: 
«خاك بر ســرت کنند؛ فالنى معاون وزارت 

امور خارجه است و تو کنسولى؟!»
شــدیم معاون وزارت امور خارجه؛ که خانم 

باز گفت :
«خاك بر سرت؛ فالنى وزیر امور خارجه است 

و تو…؟!»
شدیم وزیر امور خارجه گفت :

«فالنى نخست وزیر است… خاك بر سرت 
کنند!!!»

القصه آن که شدیم نخست وزیر و این بار با 
گام های مطمئن بــه خانه رفتم و منتظر بودم 
که خانم حسابى یکه بخورد و به عذر خواهى 

بیفتد...
تا این خبر را دادم به من نگاهى کرد؛ سری 

جنباند و آهى کشید و گفت:
«خاك برســر ملتى که تو نخست وزیرش 

باشى»!!

کات و مات
نویسنده: کیش میش

14 راهکار 
تابستانی شما

تعطيالت تابســتان در پيش اســت و مثل هميشــه 
بزرگترين نگرانى همه ما در كنار خوشــحالى ناشــى از 
بيكارى، گذراندن مفيد تعطيالت و اســتفاده از آن براى 
كاهش فشار و اســترس روزهاى كارى و شلوغ قبل و بعد 

از آن است. با هم چند راهكار ساده را مرور مى كنيم.
1. براى خانواده و دوستان وقت مى گذارند.

اين مورد براى آن دســته از افرادى اهميت دارد كه در 
طول هفته براى عزيزانشان زياد وقت صرف نمى كنند.

2. ورزش مى كنند.
همه بايد ورزش كنند و اگر نمــى توانيد 4 يا 5 روز در 
هفته ورزش كنيد، بايد در تعطيالت آخر هفته اين كار را 
بكنيد تا جبران روزهاى ديگر بشــود. اين فرصت بهترين 
زمان براى باز شــدن ذهــن و خلق ايده هاى نو اســت. 
همچنين مى توانيد روابط خود را گسترش دهيد و با افراد 

جديدى آشنا شويد.

3. دنبال يكى از عاليق خود مى روند.
يكى از مديران خالق يك شــركت كارت پســتال، در 
تعطيالت آخر هفته به مدرســه قديمــى اش مى رفت تا 
عشق خود به هنر را دنبال كند. اين عالقه او باعث شد كه 
عشق او به شــعر گفتن هم پرورش يابد. افراد موفق براى 
آنچه مهم است و براى تفريح وقت مى گذارند. آنها براى 
فعاليت هايى كه به زندگى شــان تعادل مى دهند زمان 

مى گذارند.
4.  تعطيالت  

رفتن به تعطيالت براى آخر هفته فرصتى عالى براى دور 
شدن از مشغله و استرس محل كار است.

5. قطع كردن ارتباط اينترنتى.
موفق ترين افــراد براى مدت كوتاهى هم كه شــده از 
خواندن ايميل هاى خود دورى مــى كنند. نه اينكه كل 
آخر هفته هيچيك از ايميل هاى خود را چك نكنيد، ولى 

حداقل وقتى براى پياده روى بيرون مى رويد، تلفن همراه 
خود را نبريد تا كمى احساس آزادى كنيد.

6. كارهاى داوطلبانه انجام مى دهند.
كارهاى داوطلبانه از جملــه كارهاى خيريه مى توانند 
بين كار و زندگى شما تعادل ايجاد كنند و نيازهاى معنوى 
شــما را برطرف كنند. افراد موفق بســيارى در كارهاى 
نيكوكارانه شــركت مى كنند. اين راه خوبى براى آشــنا 
شدن با افرادى با عاليق مشابه شماست و البته اين كارهاى 

بشردوستانه به تبليغ برند شما هم كمك مى كنند.
7. از انجام كارهاى روزمره اجتناب مى كنند.

هر آخر هفته يك ســرى كارها هست كه هميشه بايد 
انجام شود، ولى شما دوست داريد كه اين كارها كمترين 
وقت ممكن را از شما بگيرند. يك سرى از كارهاى مهم را 
انجام دهيد و بقيه را كنار بگذاريد و به ذهنتان استراحت 

دهيد.
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میترا واجد الح

فرار و دستگیری چند تن از سرداران سپاه صحت ندارد
| سردار شريف هدف دشمن از طرح شايعات و ادعاهاى كذب عليه فرماندهان سپاه را انتقام از محبوبيت 
روز افزون و معنادار اين نهاد مردمى پس از اقدام شــيطانى اخير آمريكايى ها در قرار دادن نام سپاه در فهرست 
سازمان هاى تروريستى دانست.سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف سخنگو و مسئول روابط عمومى كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى در پاسخ به سوالى پيرامون چرايى تالش دشمن در افزايش شايعات و انتشار اخبار كذب 
عليه فرماندهان و مسئولين اين نهاد در هفته هاى اخير اظهار داشت: پس از اقدام كينه توزانه و مغاير با قوانين 
بين المللى آمريكايى ها در قرار دادن نام ســپاه پاسداران انقالب اسالمى در فهرست سازمان هاى تروريستى كه 
تالشى نامتعارف و خباثت آميز به شمار مى رفت، شاهد واكنش هاى گسترده بين المللى و انتقاد اغلب رسانه ها، 
كارشناسان و كشورها از اين تصميم شيطانى بوديم.وى افزود: به رغم آمال و آرزوهاى دشمنان انقالب و نظام، به 
ويژه رژيم پليد و تروريستى اياالت متحده آمريكا، اين اقدام قبيحانه بر خالف تصور كاخ سفيد و دنباله روهاى ترامپ 
، در صحنه اى معكوس در داخل كشور باعث شكل گيرى وحدت و حمايت ملى و معنادار از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى شد كه به ويژه آمريكايى ها را بسيار منفعل و دچار حيرت و گيجى كرد.سخنگوى سپاه اقدام آمريكايى ها 
در معرفى سپاه به عنوان سازمان تروريستى را خطايى راهبردى توصيف و با اشاره به اقدام قابل تحسين آنى دولت 
و مجلس شوراى اسالمى در تروريست خواندن نيروهاى آمريكا در منطقه موسوم به سنتكام و تمام نيروهاى وابسته 
به آن در منطقه خاطرنشان كرد: دشمنان براى تاثيرگذارى بر روند حمايت و همراهى شگفت انگيز افكار عمومى 
داخلى و خارجى از سپاه پاسداران انقالب اسالمى، به تاكتيك نخ نما شده اى متوسل و در صدد برآمدند با بهره 
گيرى از رسانه هاى وابسته و شبكه  هاى اجتماعى تبهكار پس از تغييرات و تحوالت اخير در سطح فرماندهى سپاه 
و برخى ديگر از فرماندهان، به شايعه پراكنى پيرامون سرداران و مسئولين و بعضاً خانواده آنان در سپاه بپردازند 
و در همين راستا به طرح اكاذيب مشمئزكننده اى مانند فرار از كشور و يا دستگيرى چند تن از سرداران سپاه از 

جمله سرداران نصيرى، ربيعى، تواليى و ... مبادرت ورزيدند.

سردبیر واشنگتن اگزمینر:

تنش های میان ایران و آمریکا جدید نیست
| سردبير واشــنگتن اگزمينر، با تاكيد بر غيرقابل 
قبول بودن تحريم هاى آمريكا عليه ايــران، ايران را ملتى 
مغرور دانست كه در مقابل تحريم ها سر خم نمى كنند. به 
گزارش كائنات به نقل از ايلنا، هوگو گوردون سردبير كنونى 
واشنگتن اگزمينر، و سردبير سابق پايگاه اينترنتى كنگره 
آمريكا (هيل) اســت. وى نظرات خود را در مورد سياست 
خارجى ترامپ و تصميــات دولت آمريكا عليه ايران مطرح 
كرد.گوردون در مــورد اختالف ميان ايران و آمريكا گفت: 
ببينيد من چيز جديدى در تنش هاى ميان ايران و آمريكا 
مشاهده نمى كنم، چهل سال است كه اختالف ميان ايران و 
آمريكا وجود دارد. در واقع ترامپ با روى كار آمدنش شروع به افزايش تهديد و فشار بر ايران كرد و با خروج 
از برجام، تحريم ها را بر ايران تحميل كرد. چيزى كه مشخص است، آسيبى است كه اين تحريم ها به اقتصاد 
يك كشــور وارد مى كند. دولت آمريكا نه تنها خود بر اقتصاد ايران فشــار وارد مى كند بلكه از تمام جهان 
مى خواهد با اين سياست همراه شوند.وى در ادامه در مورد تاكيد ايران بر اجراى تعهدات اروپا گفت: آمريكا 
در تهديدهاى خود جدى است. تهديد كرده اســت يا تجارت با ايران را انتخاب كنيد يا تجارت با آمريكا را. 
حتى اخيرا آب پاكى را روى دستان اروپايى ها ريخت و گفت اگر ايران را انتخاب كرديد، ديگر با تجارت آمريكا 
به طور كامل خداحافظى كنيد.اين تحليل گر سياسى در ادامه بر موثر نبودن تحريم هاى  آمريكا عليه ايران 
اشاره كرد و در اين باره گفت: تحريم هاى اقتصادى تا اين لحظه نتوانسته است باعث شود ايران تسليم شود. 

جهانخبر

ــاسب؟ ــ زمان من
    یک اتفاق خوب، یک اتفاق بد! 

از كجا آورده ای؟ایم؟ اند؟
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| قانون «از كجا آورده اي» آبان سال 94 در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به تأييد نهايي رسيد و يك ماه بعد رئيس مجلس آن 
را ابالغ كرد. قوه قضائيه طبق قانون موظف بود ظرف حداكثر شش 
ماه آيين نامه اجرايي قانون را تهيه و رئيس قوه آن را ابالغ كند.اما 
قوه قضائيه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان كرد، قانون 
را اجرا نكرد. مسئوالن قضايي وقت معتقد بودند اجراي اين قانون در 
عمل ممكن نيست. حجت االسالم منتظري دادستان كل كشور در 
اسفند 96 و در واكنش به انتقادها از معطل ماندن اجراي اين قانون 
گفته بود: «در جلسه مسئولين عالي قوه قضاييه چند جلسه متوالي 
بحث هاي فراوان شد و آيين نامه اي را براي اجراي اين قانون در آن 
جمع بررســي مي كرديم و ديديم در اجرا با مشكالت جدي مواجه 
شديم كه نهايتاً با سه مشكل اساسي برخورد كرديم و آيت اهللا آملي 
به اين نتيجه رســيد كه اجراي اين قانون با اين قوانين مشكالتي 
را ايجاد مي كند».اما با وجود مقاومت مســئوالن قضايي وقت در 
اجراي قانون مشهور به «از كجا آورده اي»، رئيس جديد قوه قضائيه 

اجراي اين قانون رو جــزو اولويت هاي خود قرار داد و در هفته هاي 
اول كاري، معاونت حقوقي قوه قضائيه را مأمور كرد آيين نامه اجرايي 
اين قانون را در يك مدت مشخص تدوين كند. آيت اهللا رئيسي 10 
ارديبهشت 98 با اشاره به تهيه آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به 
اموال مسئوالن در دستگاه قضايي گفت: « اين آيين نامه به زودي 
ابالغ خواهد شد و معتقديم كه با اجراي اين قانون و همكاري خود 
مديران و مسئوالني كه مشــمول اين قانون هستند، اين مسئوالن 
در برابر حاشيه ها، شايعات و مسائلي كه ممكن است از سوي برخي 
افراد يا جريان ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صيانت قرار خواهند 
گرفت».در شــرايطي كه يكي از خطوط عمليــات تبليغي جريان 
معارض، متهم كردن كليه مســئوالن كشور به فساد و القاي فساد 
فراگير و سيستماتيك است، اجراي درست قانون رسيدگي به اموال 
مسئوالن  مي تواند ضمن ايجاد بازدارندگي، ســره را از ناسره جدا 
كند و اجازه ندهد با تبليغات دشمن، مقوله فساد به همه مسئوالن 

تعميم داده شود.

قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوري اسالمي ایران پس از سالها سرانجام اجرایي خواهد شد؛
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    مهران مدیری، جواد رضویان و سیامک انصاری سریال می سازند  همکاری سه خاطره ساز
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پنجره مجازی

حباب بازار خودرو هنوز تخلیه 
نشده است

ساختمان ها در تهران چگونه
سبز می شوند 

کاری که می کنم شکست مطلق 
است

 شعر نیمایی دیگر
به اوج نمی رسد

2

2

4

4

واکنش فرزاد مجیدی به حضور فرهاد مجیدی در تیم ملی 

امید: نذاشتند و نخواستند که استقالل را به روزهای اوج 

خود بازگردانی

عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود، 

نوشت: قبالً نیز تأکید کردم، در اجرای سیاست های جدید ارزی 

در قبال صادرکنندگان و نقشی که در...

فرهاد مجیدی پس از جدایی از استقالل و انتخابش به عنوان 

سرمربی تیم امید با انتشار عکسی در اینستاگرام خود نوشت: 

دوباره در آستانه خداحافظی از استقالل قرار گرفته ام...

علی کریمی در اینستاگرام خود به مهناز افشار به مناسبت سالروز 

تولدش تبریک گفت و نوشت: تولدتون مبارک خانم افشار. 

بهترین ها رو براتون کنار خانواده آرزو می کنم...

بال ايران معتقد است كه تيم ملى در دو 
| پيشكسوت والي

هفته اول ليگ ملت هاى 2019 روان بازى كرد و شرايط خوبى دارد 

اما، بهتر است كادرفنى در بازى هاى مثل ديدار با چين و ژاپن از 

ستفاده كند. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، 
جوانان خود بيشتر ا

يبال ايران در هفته هاى 
رباره عملكرد تيم ملى وال

بهنام محمودى د

اول و دوم ليــگ ملت هاى 2019 در چين و ژاپــن، توضيح داد: 

واقعيت اين است كه روند بازى تيم ملى ايران درست و به جا است. 

تيم ما شاداب بازى مى كند و از شرايط خيلى خوبى ميان جوانان 

را همه كارشناسان 
و با تجربه هاى تيم برخوردار است. اين موضوع 

د و به قول ما در بازى هاى 
مى دانند كه تيم ملى روان بازى مى كن

مختلف دچار ناهماهنگى نمى شود. يكى ديگر از مسائلى كه باعث 

شده تيم ملى ايران روند خوبى را در اين دو هفته طى كند، انگيزه 

باالى بازيكنان خصوصاً با تجربه هاى تيم ملى اســت، چرا كه ما 

ش رو داريم و اگر اين نفرات بتوانند براى 
بازى هاى المپيك را پي

بار دوم راهى المپيك شوند، به گونه اى ركوردشكنى كرده اند.او در 

تر در دو هفته اول 
ادامه با بيان اينكه جوانان ما مى توانستند بيش

ل واليبال ما باال است و 
باره اظهار كرد: پتانسي

بازى كنند، در اين 

من فكر مى كنم اين موضوع را در چين و ژاپن با چشم ديديم. با اين 

د به آن اشاره كنيم حضور بازيكنان با 
حال موضوع ديگرى كه باي

تجربه ما در ليگ هاى خارج از ايران است. متأسفانه سرمايه گذارى 

گ برتر واليبال ايران صورت نگرفته اســت و بازيكنان 
كافى در لي

مجبور هستند براى داشــتن درآمد در ليگ هاى معتبر خارجى 

توپ بزنند. حضور نفرات شناخته تيم ملى در اين ليگ هاى معتبر 

ز نظر تجربه نيز در سطح خوبى قرار گرفته و 
خارجى باعث شده ا

مر باشند.كارشــناس واليبال ايران 
براى موفقيت تيم ملى مثمرث

وان ما از نظر آمادگى و شرايط فنى سطح 
كيد كرد: بازيكنان ج

تا

خوبى دارند كه مى توان در برخى از بازى ها كه مى دانيم نســبت 

شوند. البته موضوع 
به حريف برترى فنى و نسبى داريم، استفاده 

يبال ايران با انگيزه 
ديگرى هم كه باعث شده اســت تيم ملى وال

ما در اروميه و اردبيل اســت. 
كند، دو هفته ميزبانى 

بااليى بازى 

بازيكنان ما با ذهنيت قبلى كه دارند مى دانند حضور بى شــمار 

هواداران واليبال در ســالن ها باعث باال رفتن روحيه مى شود و به 

صعود به مرحله بعدى ليگ ملت ها را 
همين دليل سعى دارند كار 

ن تمام كنند. همان طور كه من قبًال گفته ام درصد صعود ما 
در ايرا

به مرحله بعد خيلى باال است و تا حدودى هم قطعى است. اميدوارم 

را در اروميه و اردبيل داشــته و 
كه تيم ملى بتواند عملكرد خوبى 

ب در دو هفته ابتدايى را تكرار كنند.
همين روند خو

باید از جوانان بیشتر استفاده کرد

محمودى در پاسخ به اين سوال كه آيا كوالكوويچ نمى توانست 

ان داشته باشد، گفت : تيم هايى همچون 
استفاده بيشترى از جوان

ى از بازيكنان اصلــى خود را براى 
آمريكا، ايتاليا و فرانســه برخــ

اند تا آنها اســتراحت كنند. من نيز 
هفته هاى پايانى نگه داشــته 

معتقد هستم كه ايران مى توانست در بعضى از بازى ها جوانانش را 

ت كنند، اما با وجود 
قرار دهد تا با تجربه ها استراح

مورد اســتفاده 

ى واليبال بــا تجربه هاى ما 
بازى هاى المپيك پيــش روى تيم مل

اشــتند كه از ابتداى اين مسابقات به ميدان 
انگيزه بسيار بااليى د

بروند كه خوشبختانه اين انگيزه باال روند خوب تيم ملى را در پى 

ت. اميدوارم كه همين شــرايط براى تيم ملى ادامه دار 
داشته اس

ه كوالكوويچ بايد بيشتر از جوانان 
د، اما باز هم تاكيد مى كنم ك

باش

آنها احتياج داريم. 
ما استفاده كند چون ما در انتخابى المپيك به 

شايد در يك مسابقه روز خوب يكى از با تجربه هاى خود را شاهد 

نباشيم چون اين واليبال است و نمى توان آن را پيش بينى كرد. در 

ســتند كه به تيم ملى كمك خواهند 
آن مواقع اين نفرات جوان ه

 ايران با بيان اينكه جوانان ايران مى توانند 
كرد.پيشكسوت واليبال

مطمئناً كوالكوويچ در ادامه و 
اشته باشند، افزود: 

عملكرد خوبى د

ايران به مرحله بعد 
در صورت حتمى شدن صعود تيم ملى واليبال 

از جوانان استفاده مى كند، اما بهتر است در بازى هايى مانند بازى با 

رو گردن باالتر بود اين نفرات بيشتر 
ژاپن و چين كه تيم ملى يك س

استفاده مى شدند خصوصاً بازيكنانى همچون جواد كريمى (پاسور) 

و پوريا يلى (پشــت خط زن) تا با تجربه هاى ما دچار مصدوميت 

او در مورد نقطه قوت و ضعف تيم ملى در اين دو هفته نيز، 
نشوند.

گفت : اصلى ترين نقطه قوت ما انگيزه بسيار باالى بازيكنان خصوصاً 

با تجربه ها است. نفراتى همچون سعيد معروف، امير غفور و سيد 

ى كرده اند. همچنين از 
محمد موسوى كه كمك شايانى به تيم مل

ده به عنوان كارشناس، بزرگترين نقطه ضعف ما هم استفاده 
نظر بن

نكردن بيشتر از جوانان است.
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سفر نخست وزیر 
ژاپن در چارچوب 

روابط سنتی و 
دیرینه دو کشور 

انجام می شود


