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گزارش «ایران» از حضور زنان تماشاگر در کنار  80هزار مرد در استادیوم آزادی

راهکارهای ایران برای
عبوراز تحریمهاینفتی

زنان پیروز فینال سرخ

در حالــی که اکثر کارشناســان بازار نفت تأکیــد میکنند که حذف
گـــزارش ایران از بازار نفت و انرژی امکانپذیر نیست ،برایان هوک نماینده
گـروه جــــهان ویــژه امریکا در امور ایران از تالش کشــورش برای اعمال حداکثر
فشــار اقتصــادی بر ایران میگوید .او روز گذشــته اعالم کرد که «هــدف امریکا صفر کردن
صــادرات ایــران بــدون بــاال رفتــن قیمت نفــت اســت .البته در ایــن مســیر نمیخواهیم
بــه دوســتان و متحدانمــان صدمــهای زده شــود و مــدام در حــال ســنجش و کار دقیــق
هســتیم».احتمال اینکه این ادعای امریکا نیز مانند صفر شــدن صادرات نفت ایران تا 4
نوامبر فقط یک بلوف باشد ،بسیار زیاد است اما با این حال کارشناسان داخلی نسبت به
وضع موجود هشدار میدهند و معتقدند که دولت
صفحه  5را بخوانید
باید از هر تهدیدی برای اقتصاد ایران پیشگیری کند.
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قو هتأسیسیه

یادداشتی از سعید حجاریان درباره نظارت جدید
مجمع تشخیص مصلحت نظام
همراه با گفت وگویی با غالمرضا مصباحی مقدم
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واکنش وزیر امور خارجه
به افزایش قیمتها:

مدیریت حلقه ضعیف

این یادداشــت زمانی نوشــته میشــود که بــازی فینال جام
باشــگاههای آســیا انجام نشــده اســت و قهرمان ایــن دوره
مشــخص نیســت .هرچنــد امیدواریم که تیم پرســپولیس
قهرمان شــود ولی اگر هم نشــد ،باکی نیســت .آنچه که این
یادداشــت درصدد بیان آن اســت ،اگرچه مربوط به فوتبال
ایران و این تیم به عنوان یک نمونه است ،ولی در حقیقت یک موضوع کلی است و
فقط مصداق آن در اینجا فوتبال است.
هر خدمت یا کاالیی که در جامعه عرضه میشود ،محصول ترکیب نیروی انسانی و
امکانات است؛ امکانات شامل سرمایه و فناوری و زمین و سایر تجهیزات مادی است.
نیروی انســانی نیز شــامل مدیریت و نیروی کار اســت ،کیفیت هر کاال و خدمتی را به
طور معمــول بدترین این عوامل تعیین میکنند .برای مثــال اگر بهترین امکانات و
سرمایهراداشتهباشیمولینیرویکارناکارآمدوفاقدتخصصیاانگیزهداشتهباشیم،
نمیتوانیم کاال یا خدمت خوبی را عرضه کنیم .اگر نیروی کار خوبی داشته باشیم ولی
مدیریت ناکارآمد و فاسد باشد نیز با همین نتیجه مواجه هستیم .بنابراین هر نظام
تولیدی باید بکوشــد که تناســبی جدی میان این مؤلفههای چندگانه برقرار کند .ولی
در میان ســرمایه ،امکانات فیزیکی ،نیروی کار و مدیریت ،میتوان گفت که مدیریت
از همه آنها مهمتر اســت .مدیریت قوی ،میتواند ســرمایه و امکانات جذب کند ،به
نیروی کار انگیزه و آموزش دهد ،ترکیب عوامل تولید را به بهترین شکل انجام دهد.
ولی عوامل دیگر نمیتوانند مدیریت را سامان دهند .برعکس هم هست .مدیریت
ضعیف میتواند امکانات را تلف کند ،نیروی کار را بیانگیزه و فاسد نماید و کالً عوامل
تولید را تخریب و بیاثر نماید.
ورزش بــه علت آنکه تحت تأثیر مقررات بینالمللی اســت و اقتدار فدراســیونهای
جهانی نیز باالست ،یکی از محلهایی است که نقاط ضعف ما بویژه در امر مدیریت را
به وضوح نشان میدهد .دو نمونه آن مدیریت و نگهداری ورزشگاه آزادی و تغییراتی
است که در این ورزشگاه برای مسابقه فینال ایجاد شده است .تغییراتی که باید پیش از
این برای رفاه مردم و شهروندان ایرانی در نظر گرفته میشد ولی ظاهراًکسی توجهی
به این ماجرا نداشته است.
ولی نمونه دوم آن به عللی مهمتر است .تیم پرسپولیس به دلیل خطایی که در اداره
آن صورت گرفته اســت ،بــرای مدتی از حق گرفتن بازیکــن از تیمهای دیگر محروم
شــده است .اکنون که با زحمت نیروی انسانی (بازیکنان) به مرحله نهایی رسیده در
هیچیک از عوامل تیمداری قابل مقایسه ،نه با حریف ژاپنی که با حریفهای قبلی
خود نیز نیست .این تیم اکنون با نیمکت ضعیف مواجه است که دست مربی را برای
اتخاذ تاکتیکهای مناسب و تعویض بسته است .با مصدوم شدن برخی از بازیکنان
این دســتها بســتهتر نیز شده است .ولی مســأله مهم این است که از نوع اشتباهات
مدیریــت مذکــور در داخل کشــور و در همــه زمینهها به وفور یافت میشــود ،فقط در
ورزش است که به دلیل وجود یک نهاد باالسری مثل فدراسیونهای جهانی ،عوارض
این تخلفات و اشتباهات برمال میشود .در حالی که در سایر زمینههای جامعه شاهد
چنین اشتباهاتی هستیم بدون آنکه کسی مورد سؤال واقع شود.
آیــا مجموعــه عوامل تولیــد در ایران ضعیف هســتند؟ پاســخ،خیر اســت .به لحاظ
تجهیــزات و امکانــات مالــی و نیروی انســانی کم و کســری جــدی نداریــم .هنوز هم
ورزشــگاه آزادی بزرگترین اســت ،فوتبالیســتهای ایرانی در ردههای باالی فوتبال
آسیا هستند .سرمایه که اصالً کم نداشتهایم .تنها عاملی که هماهنگ با بقیه عوامل
تولید نیست ،طبعاً عامل مدیریت است .حتی در همین ورزش فوتبال فقط به دلیل
حضور مدیریتومربی تیمملی خارج از چارچوبهای مدیریتیمرسوم ،توانستهایم
موفقیتهای بیشتری از گذشته به دست آوریم.
چرا وضع مدیریت چنین اســت؟ چون ضابطههای انتخاب مدیریت با سایر نیروی
انسانی فرق میکند .انتخاب فوتبالیست در میدان مسابقه صورت میگیرد .چند نفر
کارشناسخبرهمیتوانندرویهربازیکنقیمتگذاریمنصفانهکنند.ولیآیامدیران
نیز چنین جایگاهی دارند .در تیمهای اروپایی مدیران یا به انتخاب سهامداران و اعضا
هستند یا آنان نیز مثل بازیکنان قیمت دارند و در بازار مدیریت شناخته شده هستند.
عدم توازن میان کیفیت مدیران که براســاس رابطه و سیاســت انتخاب میشــوند با
بازیکنان و امکانات مادی و پولی یک تیم ،موجب میشود که نیروی انسانی و امکانات
نیز به دست این نوع مدیران اتالف شوند.

ابوالفضل نسایی  /ایران
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همچونمردم
احساسخوبی
از گرانیها
ندارم

مالیات برای همه فعاالن اقتصادی

در شــرایط کنونــی کــه بــا وجــود تحریمهــا کشــور بایــد
وابســتگی به نفــت را کاهش دهــد ،مالیــات مهمترین
یادداشت
منبع درآمدی دولت است .به عنوان مثال بنیاد مسکن
هماکنون در شهرســتان دماوند واحدهایی برای کســب
ســود میســازد ،چرا نباید مالیات دهد؟ این یک قانون
کلی اســت و هرکس در کشــور درآمــد دارد ،باید مالیات
دهد .وقتی بنیاد شــهید نیروگاه و شرکت سرمایهگذاری
مهدی پازوکی
دارد ،بــه هیــچ وجــه نبایــد از مالیات معاف باشــد .این
اقتصاددان
معافیتهــای مالیاتــی ،عرصــه رقابت را بــرای بخش
خصوصی تنگ میکند.
در شــرایط کنونی اقتصادی کشــور ،افزایش نرخ مالیات شــاید اقدامی اشتباه
باشــد و بنگاههــا را به ســمت رکود ســوق دهد اما بهتر اســت کــه پایه مالیاتی
باال برود و گســتره آن بیشــتر شــود .باال رفتن گســتره مالیاتی ،بدان معناست
کــه معافیتهــای مالیاتــی باید به ســمت صفر میــل کند .طــرز تفکر برخی
سیاســتگذاران دربــاره معافیــت مالیاتــی خــاف اصــول کارشناســی اســت.
هماکنون نرخ مالیات در ایران نســبت به تولیــد ناخالص داخلی  7.5درصد
اســت ،این نــرخ در ترکیــه  20درصد و در کشــورهای اســکاندیناوی حدود 50
درصد اســت .در شــرایط فعلی که فروش نفت و قیمــت آن بهطور همزمان
کاهش یافته ،بودجه جاری کشــور ما از محل مالیاتها تأمین میشود .توجه
به تمام آمار و ارقام داخلی و بینالمللی تنها تأییدکننده این نکته است که ما
باید گستره مالیاتی را باال ببریم.
در ایــن میــان معافیــت مالیاتی تنها بایــد مختص به مناطق محروم باشــد.
مثالً در سیســتان و بلوچستان باید نرخ مالیات را برای سرمایهگذاران نزدیک
بــه صفر کنیم تا ســرمایهگذاران داخلی و خارجی با جذابیت بیشــتری اقدام
به ســرمایهگذاری و توســعه فعالیتهای خود در این دست مناطق کنند .در
غیر این صورت همه نهادهایی که فعالیت اقتصادی انجام داده و به کســب
درآمــد میپردازنــد الزم اســت کــه مالیــات پرداخت کننــد و اســتثنایی نباید
وجود داشــته باشد .طبیعتاً اگر نظام مالیاتی کشور چتری همهگیر برای همه
فعاالن اقتصادی اعم از دولتی ،خصوصی یا شــبهدولتی شــود آنگاه میتوان
امیــدوار بود که یکی از پایههای رقابت در کشــور شــکل گرفتــه و اقتصاد ایران
را رقابتپذیرتر کرده اســت .در غیر اینصورت بنگاههای ما از یک ســو انرژی
ارزان استفاده میکنند و مالیات نمیپردازند و از سویی دیگر محصوالتی را به
بازار روانه میکنند که خریداری در بازارهای جهانی ندارد.

سید حسن نصراهلل :قدرت موشکی نقطه قوت ماست

ســید حســن نصراهلل دبیــر کل حــزباهلل لبنــان ،روز گذشــته در
سخنرانی خود به مناسبت روز شهید با اشاره به استمرار جنبش
خبـــر مقاومت علیه ظلمت و استبداد گفت« :روند مقاومت با قدرتی
قاطع در جریان است و توانسته به دستاوردهایی برسد .این دستاوردها با خون
شــهدا و عصاره جان انســانهای بزرگ فراهم شده است» .او با اشاره به تمرکز
رژیم صهیونیســتی روی دستاوردهای موشــکی حزباهلل تصریح کرد« :امروزه
شاهد هستیم که دشمن ما ،رژیم صهیونیستی ،روی موضوع موشکی مقاومت
تمرکز کرده اســت .نقطه قوت مقاومت همان قدرت موشکی است زیرا ارتش
لبنــان اجــازه برخورداری از موشــکهای پیشــرفته را نــدارد .بنیامیــن نتانیاهو
میخواهد این قدرت را از حزباهلل بگیرد» .او در ادامه درباره عادیسازی روابط
برخی کشــورهای عربی با این رژیم گفت« :ما هرگونه تالش برای عادیســازی
روابــط بــا این رژیــم را تقبیح میکنیم و از شــرافتمندان جهــان میخواهیم در
برابر ظالمان و اشغالگران ایستادگی کنند .برقراری ارتباط با اسرائیل به معنای
نادیده گرفتن حقوق مردم فلســطین اســت .عادیســازی کنونی روابط ،نفاق
عربی را آشکار کرد و نقابها را از چهره منافقان برداشت .فریبکاران و منافقان
همان کسانی هستند که پیروزی و رشد بیداری حقیقی را به تأخیر میاندازند».

پایانی بر حیوانآزاری تنها با تصویب یک قانون

سگکشــیهای دردناک در شیراز با اسید ، ،تکهتکه کردن خرس
قهــوهای در ســمیرم ،صحنــه زنــده ســوزاندن االغــی در اســتان
یادداشت
فارس ،اعدام بزمجه در شاهینشهر اصفهان و ...از جمله موارد
حیــوانآزاری اســت کــه طی ســالهای اخیــر در فضــای مجازی
انتشــار یافته و واکنش گســترده کاربران را به همراه داشــته است.
اما متأســفانه بــا وجود واکنش تنــد افکار عمومی نســبت به این
صحنههــا ،شــاهد آن هســتیم که پدیــده حیــوانآزاری در کشــور
مینومؤمنی
متوقــف نشــده و روز بــه روز بــه حجــم ایــن حیــوانآزاری افزوده
روزنامهنگار
میشــود و کار به جایی میرســد که سازمانهایی که خود وظیفه
ســاماندهی حیوانــات بیسرپرســت را برعهــده دارنــد نیز خــود مرتکب حیــوانآزاری
میشوند .در تازهترین اقدام میتوان به ویدئوی سوزاندن سگها در اهواز اشاره کرد.
در مــورد جدیــد کــه بــه نوعــی شــهرداری اهــواز زیــر تیــغ اتهــام قــرار دارد ،مســأله بــا دیگر
حیوانآزاریهای صورت گرفته متفاوت اســت چرا که شهرداری طبق قانون موظف است از
گسترش جمعیت حیوانات در فضای شهری جلوگیری کند که این کار نیز باید طبق اصول
یعنی زندهگیری حیوان و عقیمســازی توســط دامپزشــک و نهایت الصاق پالک بهداشــتی
و رهاســازی صورت بگیرد؛ کاری که در کشــور همسایه ما ترکیه سالها است انجام میشود و
زندگی مسالمتآمیز حیوانات در کنار انسانها به نوعی تبدیل به جاذبه توریستی این کشور
شــده اســت .اما متأسفانه بحث عقیمسازی اصولی از سوی بســیاری از شهرداریها اجرایی
نمیشود و در بیشتر مواقع کنترل جمعیت حیوانات همچون گربه و سگ برونسپاری شده
و پیمانکار؛ معدومســازی از طریق مسموم کردن ،شلیک مستقیم و دهها روش غیرانسانی
را جایگزین روش بهداشــتی و اصولی عقیمســازی میکنند که در اینجا نیاز است شهرداران
محترم سرتاسر کشور یکبار دیگر روشهای انسانی کنترل جمعیت حیوانات را مورد مطالعه
قرار دهند تا دیگر نیاز نباشد عملکرد اشتباه پیمانکاران خود را به نوعی توجیه کنند.
جدا از این مســأله باید گفت ایران برخالف بســیاری از کشورهای جهان ،تاکنون قوانین
مصوب و یکپارچهای در حمایت از حقوق حیوانات نداشته و همین نبود قانون مشخص
باعــث شــده که مبارزه بــا حیوانآزاری دچار چالش جدی شــود چرا کــه این فعالیتها
هیچگونه پشتوانه حقوقی و تضمین مشخصی ندارد و حتی احکام قضایی در این زمینه
ســلیقهای اســت و به تشخیص قاضی بســتگی دارد و این خأل قانونی سبب میشود که
مجرمین با آسودگی از رفتارهای شکنجهبار خود نسبت به حیوانات فیلم و عکس تهیه
کرده و در فضای مجازی به اشتراک بگذارند.
به هرحال خأل قانونی برای حمایت از حیوانات و مبارزه با حیوانآزارها اگر جزو اولویت
مسئوالن به شمار نیامده است اما از سوی نهادهای مردمی بشدت پیگیری شده است تا
آنجا که باید گفت تالش برای ایجاد قانون مصوب در جهت حمایت از حقوق حیوانات
از حدود  17ســال پیش آغاز شــده اســت و انجمن «حمایت از حیوانات» یک قانون ٤٨
مادهای را به مجلس ششم پیشنهاد کرد که البته این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفت و
چهار دوره در مجلس خاکخورد و نهایت در اوایل سال  95نخستین الیحه حمایت از
حقوق حیوانات به مجلس رفت و این الیحه به کمک دولت در شرایطی تشکیل شد که
یک کمپین در فضای مجازی شکل گرفت با عنوان جمعآوری یک میلیون امضا برای
تصویب قانون حمایت از حقوق حیوانات که این کمپین مجازی جملهای منتســب به
گاندی را شعار خود برگزیده بود با این عنوان که میزان فرهنگ یک جامعه را میتوان از
رفتار آنها با حیوانات متوجه شد.
گفتنی است سرنوشت این الیحه هنوز مشخص نیست اما تدوین یک قانون مشخص
برای حمایت از حیوانات ،ضروری است و قانونگذار و مسئوالن امر نباید به دیده یک
قانــون بــدون اولویت به آن نــگاه کنند چرا که حیوانآزار تنها تهدیــدی برای حیوانات
نیست و به نوعی به دلیل مشکالت روانی جامعه را نیز تهدید میکند به این صورت
که حیوانآزار براحتی و بدون ترس از مجازات در گوشهگوشــه این مملکت دســت به
خشونت علیه حیوانات میزند و کسی که به حیوانات آزار میرساند و فیلم آن را پخش
میکنــد ،به همان راحتی هم میتواند به بقیه شــهروندان مخصوصاً کودکان صدمه
بزند؛ نمونه عینی را میتوان با مراجعه به آرشیو اخبار حوادث به دست آورد .داستان
«بیجه» قاتل کودکآزاری که به  15بچه در پاکدشــت تجاوز کرده و بعد آنها را به قتل
رسانده بود ،این فرد در بازجوییهای خود اعتراف کرده بود که جنایت خود را با کشتن
یک ســگ آغاز کرده بود و به نوعی ســالها بعد از خشــونت علیه حیوانات به ســمت
کشتن کودکان جذب شده بود.

خانواده محترم همکار عزیزمان

مرحوم حمید هوشنگی

سوگوارانه ،درگذشت شادروان حمید هوشنگی ،معاون
خبر پیشین ایرنا را از صمیم قلب تسلیت میگوییم .از
خداوند بزرگ برای ایشــان آمرزش و برای بازماندگان
تندرستی و شکیبایی آرزومندیم.
در ضمن به آگاهی میرساند مراسم ختم آن مرحوم روز
یکشنبه (امروز) مورخ  97/8/20از ساعت  13/30تا 15
در مسجد نور ،واقع در میدان فاطمی برگزار میگردد.
سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی،
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و دانشکده خبر

جناب آقای دکتر حسن میرمحمدصادقی

بدین وسیله درگذشــت مادر عزیزتان را به جنابعالی تسلیت
عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحومه غفران واســعه
الهی و برای شما و بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم.
مسعود سلطانیفر -محمد سلطانیفر و حسین صدیقی

