نظرسنجی اندیشکده شورای اروپا:
اتحادیه  20سال دیگر وجود ندارد

تصویب بخش دیگری از طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در مجلس

اسیدپاشان با رضایت قربانی
هم بخشیده نمیشوند

هراس مکرون
ازآینده اروپا

صفحه 4

 1180سال و 188روزگذشت
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گفتوگوی«وطنامروز» با بهروزکمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی
درباره جزئیات افزایش  4برابری غنیسازی در کشور

تزریقبیشتر
اورانیوم

«وطنامروز» جدول ادوار لیگ برتر فوتبال
ایران را بررسی میکند

18سالگی
■■چرا پرامتیازترین تیم ادوار لیگ برتر
پرافتخارترینتیمنیست؟

صفحه 5

کشور بدون اضافه کردن سانتریفیوژ
و زنجیره ،ب��ه حدود  4برابر افزایش
یافت و اطالعات طراحی در اینباره
ب��ه آژان��س بینالمللی ارائه ش��ده
است» .بهروز کمالوندی ،سخنگوی
س��ازمان انرژی اتمی ایران عصر روز
دوشنبه در جریان بازدید خبرنگاران
از تاسیس��ات مجتمع غنیس��ازی
ش��هید احمدیروش��ن (نطنز) این
خبر را اعالم کرد.
صفحه  2را بخوانید

عكسKhamenei . ir :

«از روز دوشنبه گذشته و در راستای
اجرای ابالغیه ش��ورای عالی امنیت
ملی ،تولید غنیسازی اورانیوم 3/67
درصد کش��ور با طراح��ی جدید به
ح��دود  4برابر افزایش یافت .در این
راس��تا با توجه ابالغیه اخیر شورای
عال��ی امنی��ت ملی مبن��ی بر عدم
رعایت سقف  300کیلویی  UF6در
کشور و دستور رئیس سازمان انرژی
اتمی برای ایج��اد زمینههای الزم،
ظرفیت تولید محصول غنیس��ازی

یک مقام بانک مرکزی در گفت وگو با «وطنامروز»
نسبت به پایین نگه داشتن دستوری سود بانکی
هشدار داد

«وطنامروز» گزارش میدهد؛ ترامپ :هیچ نشانهای مبنی بر اینکه ایران ایاالت متحده را
تهدید میکند ،وجود ندارد

خطرات
سودتحمیلیبانکی

ساز جداییترامپ از بولتون

اس��ت .توئیتهای س��اعت  4ت��ا  5صبح او از س��ر
عصبانیت و خشم بیحد و اندازه است و صحبتهای
او با رسانهها عقبنشینی آشکار از توئیتها و مواضع
مشاورانش به حساب میآید .صفحه  2را بخوانید

س��یگنالهای متناقض ترامپ برای گفتوگو یا
جنگ با ایران ،رسانههای آمریکایی ،سران کشورهای
اروپایی ،دول��ت روحانی و حت��ی بنیامین نتانیاهو،
نخس��توزیر رژیم صهیونیستی را نیز متعجب کرده

■■سفتهبازان و دالالن به علت
پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم
مشتریهای جدی وام هستند
صفحه 3

فوتبال به عقيده عموم مردم دنیا
نگاه
پرهيجانتري��ن و پرطرفدارترين
ورزشهاست كه باش��گاههاي زيادي در دنيا روي
آن س��رمايهگذاريهاي كالن انج��ام ميدهند تا
بتوانند به موفقيتهاي چش��مگير دس��ت يابند.
البته در سايه همين موفقيتهاست كه طرفداران
پرشماري را دور خود جمع و سودهاي هنگفتي را
نصيب صاحبان باشگاهها ،تلویزیونها و فعاالن این
«صنعت  -ورزش» میکند .همچنين عدم موفقيت
به معناي ضرر و از دست دادن سرمايه براي باشگاه
و سرمايهگذاران است.
دلیل اصلی نتیجهگیری تیمهای موفق
چیست؟

«آرسن ونگر» یکی از بزرگترین تاکتیسینهای
جهان فوتبال و از پرافتخارترین سرمربيان دنیا معتقد
است نگرش صحیح و «ثبات» ،نتيجه نهايي را رقم
ميزند« .كارلو آنجلوتي» هم میگوید« :به باور من
بزرگترين ويژگي در صدرنشيني ،درخشش تيمها
و کسب جام ،اين نكته است كه باثباتند».
اما آيا واقعاً ثبات عامل مهمي در موفقيت يك
تيم ورزشي است؟ چگونه ميتوان گفت يك تيم
باثبات است؟ مهمترين عامل موفقيت در يك تيم
ثبات مربي است يا مدير يا بازيكنان؟
ثبات در فوتبال چيست؟

صفحه 7

ثب��ات يعني فرص��ت دادن براي ش��كل دادن
اعتماد به نفس در وجود مدير ،مربي و ورزش��كار
براي ساختن دورنمايي چندين ساله .مثال كاهش
جابهجايي مدیران س��بب ثبات و ماندگاري و در
نتیجه برنامهریزی بلندمدت میشود ،زيرا مدیران
براي برنامهریزی ،مربیان برای تطبيق با كارشان و
ورزشکاران رشتههای تیمی از جمله فوتبال برای
هماهنگ شدن با یکدیگر به زمان نياز دارند .مدير،
مربي ،ورزشكار و تماشاگر اضالع چهارگانه موفقيت
يك تيم یا باشگاهند.
مدير :يك��ي از عوام��ل موفقيت باش��گاه ،ثبات
مدیریتی است .ثبات مديران ،پيامد تعهد سازماني
آنهاست و اهميت ويژهاي دارد ،زيرا ثبات و پايداري
مديري��ت ،يك��ي از عوامل مؤثر ب��ر موفقيت هر
سازمان است .توجه به ثبات و پايداري نشاندهنده
ارزشي است كه مديريت باالدستی که مدیر باشگاه
را منص��وب کرده برای مدی��ر ،مجموعه و اهداف
ترسیمشده قائل است.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب:

برای زبانفارسی نگرانم

گزارش و منتخبی از اشعار خوانده شده در این دیدار را درصفحه فرهنگ و هنر بخوانید

ثبات؛ گمشده فوتبال ایران

سهگانه مقابله با جنگ اقتصادی

محمدمهدیتقوی

حسن رضایی

به ه��ر حال یک زم��ان طبيعي ب��راي تغيير
مديريت وجود دارد .در مجامع سياسي اين اتفاق
معموالً  4ساله بوده و پس از برگزاري انتخابات و در
محيطهاي تجاري پس از اتمام قرارداد مديرعامل
رخ ميدهد .تعويض ،جابهجايي يا اخراج یک مدیر
بابرنام��ه تأثيرات منفي معن��اداري بر عملكرد آن
مجموعه خواهد گذاشت .بر اساس نتايج پژوهشها
تغيي��رات و جابهجاييه��اي پيدرپي در مديريت
باش��گاه ،همچنين اخراج مدير يا سرمربي ،ضمن
اينكه موجب ايجاد نارضايتي ميشود ،باعث از هم
گسيختگي در پيشبرد برنامهها نیز ميشود و در
نهايت بر عملكرد آن باشگاه تأثير منفی ميگذارد.
ناگفته پیداس��ت تغيير مدير نات��وان ميتواند در
موفقيت تأثير مطلوبي به جا گذارد ولی تغییرات
مکرر نتیجه عکس دارد.
سرمربی :از مهمترين داليلي كه مديران تصميم
ب��ه اخراج مربيان ميگيرند ،مواجهه با ش��رايطي
است كه باشگاه بزرگ در آستانه از کف دادن جام
یا سهمیه مسابقات قارهای است و باشگاه متوسط
یا کوچک در خطر س��قوط به دسته پايينتر قرار
ميگيرد .بر همين اس��اس مديران به اميد بهبود
عملكرد باش��گاه اقدام به تغيير سرمربي ميكنند
اما شواهد نش��ان میدهد اخراج مربيان در بهبود
عملكرد كلي تيم تأثير مهمي نميگذارد.
بازیکنان :تمديد قرارداد و حفظ بازيكنان در كسب
نتايج بهتر و بازي مؤثرتر بازيكنان تأثير مثبت دارد.
همچنین افزایش تعداد فصول بازی بازیکنان کنار
یکدیگر موجب هر چه هماهنگتر ش��دن آنها و
نتیج ه گرفتن تیم میشود .تغییر تدریجی بازیکنان
پا به سن گذاش��ته و جایگزینی بازیکنان جوان و
مس��تعد روش��ی اس��ت که تیمهای بزرگی نظیر
بارسلونا و لیورپول در پیش میگیرند و این موجب
نداشتن نوسان در نتایج میشود.
 ۳تیم موفق لیگ ایران

 -1پرسپولیس بهعنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر
با  ۵قهرمانی ،در  ۹سالی که از قهرمانی دور ماند،
چوب عدم ثبات را خورد؛ مدیران بسیار ،سرمربیان
پرشمار و تغییر پیاپی بازیکنان موجب شد این تیم
از ثبات دور ش��ود ولی با آمدن برانکو ،پرسپولیس
گمشده خود را یافت و با برنامهریزی خوب وی ،در
 ۴دوره اخیر  ۳قهرمانی و یک نایبقهرمانی حاصل
کارش��ان بوده است؛ نایبقهرمانیای که با تفاضل

گل به دس��ت آمد ،اگرنه پرسپولیس همامتیاز با
قهرمان آن فصل ـ استقالل خوزستان که متاسفانه
این فصل به دسته پایینتر سقوط کرد ـ موفق نشد
اول شود .پرسپولیس نمونه خوب موفقیت به خاطر
ثبات در س��رمربی است؛ تیمی که با انواع و اقسام
مربیان داخلی و خارجی نتیجه نگرفت اما با انتخاب
برانکو تیمی دستنیافتنی شد.
 -2اس��تقالل با بیشترین امتیاز ،باثباتترین تیم
 ۱۸دوره برگزاری لیگ برتر است .این تیم اگرچه
نسبت به  ۲تیم سپاهان و پرسپولیس  ۲بار کمتر
قهرمان ش��ده اما با  ۹۸۶امتیاز پرامتیازترین تیم
لیگ برتر اس��ت و احتماال به نخستین تیم تاریخ
رقابتها تبدیل خواهد ش��د ک��ه  ۱۰۰۰امتیازی
میشود .پرسپولیس با  ۹۲۸امتیاز و فاصلهای ۵۸
امتیازی ـ تقریبا امتیازات کسبشده توسط قهرمان
یک فصل ـ در رده دوم است و سپاهان  ۹۱۱امتیاز
تاکنون کسب کرده است .استقالل  ۳قهرمانی۴ ،
نایبقهرمانی و  ۶عنوان سومی دارد .این تیم غیر از
یکی ـ دو فصل معدود در اغلب فصول تیمی مدعی
بوده است .موفقیتهای توأم با قهرمانی در دوران
 ۳مدیرعامل مختلف ثبت ش��ده که نشاندهنده
عدم ثبات مدیر بوده اما هر سه دوره قهرمانی لیگ
برتر توسط امیر قلعهنویی به دست آمده که نقش
ثبات سرمربی را اثبات میکند .همچنین در دورانی
که استقالل در کسب قهرمانی توفیق یافته ،اغلب
بازیکنان مدتها کنار یکدیگر بازی کرده بودند؛ به
عنوان مثال نخس��تین قهرمانی استقالل در لیگ
برتر زمانی به دس��ت آمد که اعض��ای تیم اصلی
ت نخورده  ۳س��ال کنار یکدیگر بازی
تقریبا دس�� 
کردند؛ جالب آنکه مدیرعامل هم در این  3س��ال
«محمدحسین قریب» بود و قلعهنویی هم در هر
 3فصل سرمربی تیم بود و بعد از پروسهای  3ساله
استقالل فاتح لیگ برتر شد.
 -۳س��پاهان تیمی اس��ت که دلی��ل موفقیت
آن ،پایهگ��ذاری دقیق ی��ک برنامه مدون و ثبات
مدیریتی اس��ت .تیمی که قهرمانیاش در لیگ
دوم ش��گفتی محسوب میشد ،غیر از فصل قبل
که نزدیک بود سقوط کند ،همواره جزو مدعیان
بوده و امسال هم تا روز آخر پرسپولیس را تعقیب
کرد .قلعهنویی در  ۳فصل اخیر در تراکتورسازی،
ذوبآهن و س��پاهان نشان داد همچنان بهترین
مربی ایرانی لیگ برتر است.
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مجموع��ه تح��والت سیاس��ی-
دیدگاه
اقتص��ادی چند س��ال اخیر اگر
جامعه ایرانی را به یک نتیجه مش��ترک رس��انده
باش��د ،حتما این اس��ت که عالج اصلی کشور در
اصالح رویکرده��ای مدیریت اجرایی اس��ت و نه
مذاکره با این و آن .تا همین یک س��ال پیش ،دل
برخی جوانترهای تاریخندیده و پیران عبرتنگرفته
از تاریخ ،هنوز هم به اروپا خوش بود .حاال اما حتی
اصالحطلب��ان هم میدانن��د که اروپا هم س��گ
زردی اس��ت که فقط در وعده دادن تخصص دارد.
وعدههایی نسیه که نقد شدن آنها حداقل به عمر
دهه شصتیها -و چنان که بویش میرسد ،به عمر
دهه نودیها هم! -قد نخواهد داد .جامعه اکنون باور
کرده اس��ت که کسی از برلین ،پاریس ،لندن ،ژنو،
نیویورک یا هر جای دیگر قرار نیست بیاید تا یکباره
همه چیز را درست کند .معجونی هم در کار نیست
که با عقد یک برجام دیگر ،بت��وان آن را وارد و به
مرکب اقتصاد تزریق کرد تا چهارنعل خیز برداشته،
رکود ،تورم ،نقدینگی و همه چیزهای بد را ببلعد!
راهحل اصلی در داخل کشور و به دست مدیرانی
است که یا باید راهکارهای اقتصادی خود را تغییر
دهند ،ی��ا اینکه زحمتش��ان را از دوش مردم کم
کنند و جای خود را به جوانان پرانگیزه و باس��وادی
بس��پارند که مرد این میدانند .مدیران عالی دولت
و نمایندگان مجلس ،نق��ش کلیدی در این زمینه
دارند و باید با رصد مداوم عملکرد وزیران و مدیران
وزارتخانههای اقتصادی ،زمینه تحرک اقتصادی در
بخشه��ای مختلف را فراهم کنند .در این میان3 ،
وزارتخانه صنعت ،جهاد کشاورزی و راهوشهرسازی،
به علت سروکار داشتن با بخش مهمی از جمعیت
شاغل کشور ،نقش کلیدیتری در مقابله با جنگ
اقتصادی دشمن دارند .در شرایط حاضر و با توجه
به کاه��ش درآمده��ای نفتی ،مهمتری��ن اولویت
وزارت راهوشهرس��ازی ،باید پیگی��ری اخذ مالیات
بر عایدی مس��کن باش��د .عباس آخون��دی ،وزیر
س��ابق راهوشهرسازی طی  5سال مسکن نساخت؛
توجیهش هم این بود که در کش��ور خانه خالی به

ان��دازه کافی داریم! مضحکتر اینک��ه تا بود ،هیچ
اقدام موثری هم ب��رای وارد کردن خانههای خالی
مدنظ��ر به چرخه مصرف خانواره��ای ایرانی انجام
ن��داد تا در نهایت قیمت خانه و رهن و اجارهاش در
تمام کشور به قیمت ویالی وزیر در منطقه لواسان
برسد! برنامهریزی و طراحی برای هدایت بخشی از
نقدینگی عظیم موجود در کشور به سمت صنعت
ساختمان ،دیگر وظیفه وزارت راهوشهرسازی برای
کاستن از شمار بیکارش��دگان این صنعت و رونق
تولید در بیش از  200صنعت مرتبط با آن اس��ت.
اینک��ه جماعت گچ��کار ،برقکار ،کاش��یکار ،بنا و
جوشکار ماهر طی سالهای اخیر به کارگری روزمزد
یا قراردادی در بخش صنعت و کش��اورزی رضایت
دادهاند ،نتیجه اشتباهی است که وزیر سابق در حق
بخش مسکن روا داشته است و مدیریت جدید باید
به صورت عمیق ،رویه سابق را دگرگون کند.
در وزارت صنعت ،اولی��ن و فوریترین اقدام،
تعیین تکلیف دریافتکنندگان دالر جهانگیری
اس��ت .وقتی صحب��ت از رانتخ��واری چندهزار
میلی��اردی در ای��ن حوزه میش��ود ،ای��ن تنها
وزارت صنعت اس��ت که با دسترس��ی به سامانه
ثبتس��فارش ،میتوان��د مش��خص کن��د کدام
دریافتکننده ارز خارج از شمول تعهدات و زمینه
کاری خود واردات انجام داده است .وزارت صنعت
موظف است ضمن همکاری تنگاتنگ با دستگاه
قضایی ،مشخص کند چه کس��انی با استفاده از
ارز دولتی در این شرایط اقتصادی ،غذای سگ و
گربه ،دسته بیل و سنگپا به کشور وارد کردهاند.
نمایندگان مجلس اگر واقعا نماینده مردم هستند
و خود را در پایان سال جاری نیازمند رای مجدد
موکالن خود میدانند ،باید پیگیر این مطالبه از
وزارت مربوط و دستگاه قضایی باشند تا دست این
افراد را از چپاول اموال ملت قطع کنند .این رویه
که بانک مرکزی لیس��ت کلی دریافتکنندگان
ارز دولتی را منتش��ر کند ،اسمش هر چه باشد،
شفافیت نیست یا حداقل شفافیت مورد نیاز برای
جلوگیری از توزیع رانت نیست!
در شبکههای اجتماعی

@vatanemrooz

صفحه 8

کارویژه دیگر وزارت صنعت ،چنانکه رهبر انقالب
در دیدار اخیر خود اعالم کردند ،برنامهریزی برای
استفاده از فرصت تحریم جهت حرکت به سمت
خودکفایی است .ما به هر دلیل ،هنوز نتوانستهایم
ارتباط صنعت و دانشگاه را به شیوه صحیح برقرار
کنیم .در ش��رایط کنونی ام��ا وزارت صنعت باید
دس��ت صنایع نیازمند کاالهای واس��طهای را در
دست مجموعههای توانمند در بخشهای مختلف
کش��ور -اعم از علمی ،دانش��گاهی ،نظام��ی و-...
بگذارد و هرچه سریعتر نسبت به ایجاد قرارگاهی
مخصوص این امر اقدام کند .وزارت جهادکشاورزی
با توجه به وجود حدود یک س��وم اشتغال موجود
در کشور در این بخش و بارندگیهای بسیار خوب
اخیر ،دس��تگاه دیگری است که میتواند و باید با
حمایت از کشاورزان و دامداران ،رونق تولید در این
حوزه را اجرایی کند .قطع دس��ت دالالن از منافع
این قشر شریف -کش��اورزان و دامداران -میتواند
یکی از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه باشد.
برنامهریزی برای پایان دادن به جوالن دالالن
در حوزه عرضه محصوالت کشاورزی با ایجاد مراکز
عرضه دولتی میوه و ترهبار همیش��گی در شهرها،
هدایت بخشی از نقدینگی عظیم موجود در کشور
به س��مت تامین س��رمایه واحده��ای دامداری و
کشاورزی که از کمبود سرمایه رنج میبرند و قطع
دس��ت دالالن در حوزه واردات نهادههای دامی ،از
مهمترین کارویژههای وزارت کشاورزی در جنگ
اقتصادی حاضر به ش��مار میآید .به طور خالصه،
اص�لاح رویکردهای مدیریت��ی در وزارتخانههای
اقتصادی ،ش��اهکلید حل معضالت فعلی اس��ت.
مجلس متاسفانه در سالهای اخیر کمترین نقش را
در این زمینه ایفا کرده و در موارد متعددی علنا بر
ناکارآمدی مدیران دولتی مهر تایید زده است .نوع
مواجهه نمایندگان با عباس آخوندی ،وزیر س��ابق
راهوشهرسازی ،یکی از نقاط عطف در همین زمینه
است که بعید است تاریخ هرگز آن را فراموش کند.
دولت  2سال و مجلس کمتر از یک سال دیگر برای
این همه فرصت دارند.

