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توئیت جدید وزیر نفت با موضوع احداث پایانه جاسک

سخنگوی سازمان انتقال خون در گفتگو با روزنامه «امتیاز»؛

تشریح عملکرد سه ماه اول امنیت صادرات نفت
سال99سازمان انتقال خون ایران افزایش مییابد
سازمان انتقال خون در گفت و گو روزنامه امتیاز
گزارشی از خدمات این سازمان در سه ماه اول سال 1399
ارائه کرد که متن این گفت و گو به شرح زیر است :اهدای
خون در دنیای امروز یک ضرورت است و سازمان انتقال
خون تنها مرجع تصمیمگیری در زمینه تأمین و توزیع خون
و فرآوردههای خونی سالم در ایران است.خون سالم ،نجات
دهنده زندگی است .همه روزه ،در سراسر جهان بسیاری از
افراد به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند ،به طوری که
از هر سه نفر مردم دنیا ،یک نفر در طول زندگی احتیاج به
تزریق خون و فرآورده های خونی پیدا می کند /...صفحه 2

«پشت بام خوابی» پدیده بحران اجاره بها؛

اجارهنشینی
زیر آسمانشهر

توئیت جدید وزیر نفت با موضوع احداث پایانه
جاسک مطرح کرد .با امکان صدور نفت خام در بیرون
تنگه هرمز امنیت صدور نفت ایران دو چندان میشود.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت روز پنجشنبه ،پنجم تیرماه در
حساب کاربری توئیتر خود نوشت« :با امکان صدور نفت
خام در بیرون تنگه هرمز از طریق احداث پایانه صادرات
نفت در جاسک و خط لوله هزار کیلومتری به آن تا پایان
امسال ،با همت کارکنان صنعت نفت امنیت صدور نفت
ایران نسبت به دیگر صادرکنندگان خاورمیانه و همسایگان
دو چندان می شود».

با هدف مدیریت بازار و افزایش عرضه؛

افزایش سقف خرید ارز توسط صرافیها
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صفحه 3

اشد مجازات برای پدر و جد پدری در صورت آزار عمدی

یادداشت
کرونا و اثرگذاری اش روی
فوتبال ایران

محمد هدایتی

برای فهم آنچه بر فوتبالمان میگذرد
و اینکه اولویت با چه چیزهایی است ،بررسی
مورد کرونا راهگشا خواهد بود .احتماالً مقایسه
واکنش ورزش ما به این ویروس با واکنش
دیگر کشورها سرنخ هایی به دست دهد.فوتبال
حرفه ای امروز بیش از هر چیز با داللت های
اقتصادی اش شناخته می شود .می شود از این
روند انتقاد کرد و به پولی شدن همه مناسبات
اشاره کرد ،اینکه متغیرهای اقتصادی تقریباً به
همه چیز فوتبال بدل شده اند .بهرحال تردیدی
نیست که امروزه اقتصاد در فوتبال نقش بسیار
تعیین کننده ای دارد .وقتی از فوتبال به مثابه
صنعت یا اقتصاد صحبت می کنیم منظورمان
این است که فوتبال تولید ارزش مالی می کند.
اینجا پای هواداری ،تبلیغات ،اسپانسرینگ ،حق
پخش تلویزیونی و بسیاری مسائل دیگر به میان
می آید .در کشورهای اصطالحاً صاحب فوتبال،
گسترش کرونا و تعطیلی مسابقات فوتبال ،بیش
از همه به نگرانی های اقتصادی دامن زد .خیلی
سریع برآوردهایی به عمل آمد از ضررهای
میلیونی تیم های ورزشی .بالفاصله این مسئله
مطرح شد که در صورت ادامه وضعیت ،از هزینه
ها و به ویژه دستمزدهای بازیکنان باید کاست
تا بخشی از ضررها جبران شود .حتی گفته شد
که در تیم هایی مثل بارسلونا بازیکنان بخشی از
دستمزدهایشان را بخشیده اند .همه این ها در
متن نظامی معنا پیدا می کند که در آن رویه
های مشخصی برای دخل و خرج وجود دارد و
حسابرسی ورزشی اهمیت دارد .شاید یکی از
دالیل شرو ِع سریع مسابقات در لیگ های معتبر
اروپایی هم همین مسئله باشد .در ایران اما ،از هر
چیزی صحبت شد غیر از متغیرهای اقتصادی.
هیچ خبر یا برآوردی از ضرر و زیان تیم های
ورزشی وجود نداشت .خب اینجا می شود به
الگوی مدیریت دولتی ورزش اشاره کرد ،اینکه
غالب باشگاه ها دولتی هستند و از بودجه عمومی
ارتزاق می کنند .نکته جالب تر اما اینجاست که
اتفاقاً آن تیم هایی در لیگ خواهان تعطیلی
مسابقات بودند که در ظاهر به بخش خصوصی
تعلق داشتند .این تیم ها در این سال ها از آفت
های مدیریت دولتی گفته بودند و اینکه می
خواهند الگوی جدیدی از مدیریت ورزشی در
ایران را معرفی کنند .اما خودشان ،بدون توجه
و لحاظ کردن به مسائل اقتصادی خیلی سریع
خواهان پایان لیگ شدند .بررسی این مسئله
احتماالً نشان دهنده ساختار مدیریت ورزشی در
ایران باشد .شاید یکی از دالیل این باشد که حتی
در این باشگاه های خصوصی هم هیچ خبری از
مدیریت اقتصادی ،در معنای مدرن آن نیست.
یعنی این تیم ها هم ،صرفاً «مدیریت هزینه»
می کنند .منابع درآمدی شان مشخص نیست،
یا حتی منبعی غیر از ثروت های شخصی ندارند.
بنابراین برگزاری یا عدم برگزاری بازی ها ،غیر از
برخی هزینه ها ،عم ًال تاثیری در دخل و خرج
باشگاه ندارد .مورد کرونا نشان داد داستان
مدیریت ،چیزی فراتر از دولتی یا خصوصی بودن
باشگاه هاست و اینکه ما کماکان با اصول حرفه
ای فوتبال ،با فوتبال به مثابه صنعت ،بیگانه ایم.

ورود زنان به ورزشگاه منع قانونی ندارد

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری گفت :حق دوچرخه سواری ،موتور
سواری و ورود زنان به ورزشگاه منع قانونی ندارد اما
مشکلی که دختران با آن مواجهاند اعمال نظرات شخصی
در جامعه است و باید مسئولین از اعمال نظرهای شخصی
افراد در جامعه جلوگیری کنند.
اشرف گرامیزادگان در این نشست در خصوص
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ،الیحه صیانت ،کرامت
و تامین امنیت زنان در برابر خشونت و همچنین اعمال
سالیق شخصی در جامعه علیه زنان توضیحاتی ارائه داد.
اشرف گرامی زادگان در ابتدای این نشست با اشاره
به تفاوت میان سن انجام معامالت با سن ازدواج گفت :در
گذشته سن انجام همه امور از جمله سن ازدواج ،معامالت
و 18 ...سال عنوان شد اما پس از انقالب اسالمی سن بلوغ
افراد برای دختران  ۹سال و برای پسران  ۱۵سال ذکر شده
و سپس به  13سال و  15سال تبدیل شد اما با توجه به
مشکالت به وجود آمده در حوزه ازدواج ماده  1041را مطرح
کردیم .این الیحه در کمیسیون لوایح دولت موجود است و به
زودی به مجلس ارائه خواهد شد .ضرورت این طرح به دلیل
وجود آداب و رسوم و تفکر غالب کشور بوده و این اصالحیه به
صورت الیحه تا دو ماه آینده به مجلس ارائه میشود.
او با بیان این موضوع که هر فردی برای انجام هر
عملی باید به سن رشد برسد ،افزود :اعتقاد ما بر این است
باید فرد به بلوغ ذهنی برای انتخاب و انجام امور یا دیگر
ارتباطات برسد و امیدواریم قانون به مرور ،سن درست و
مشخصی را برای همه موارد لحاظ کند تا دیگر شاهد
مشکالت عدیده ازدواج در سن پایین نباشیم.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری در خصوص الیحه حمایت از کودکان و
نوجوانان ،تصریح کرد :این الیحه بیشتر از  ۱۰سال است که
در قوه قضائیه تدوین شده و در دستور کار مجلس و دولت
قرار گرفته است اما به دلیل وجود اولویت در مسائل دیگر
رسیدگی به این الیحه بسیار طوالنی شد .او افزود :متاسفانه
همیشه شاهد این موضوع هستیم که قوانین و لوایح حوزه
زنان ،خانواده و کودکان همواره با تأخیر بررسی میشود.
گرامیزادگان با اشاره به قانون حمایت از اطفال و
نوجوانان افزود :تکالیف والدین در این قانون مشخص شده
است .کودک باید از لحاظ روانی و جسمی سالم باشد  ،کودک
باید بتواند تحصیل کند .با کودک نباید بد رفتاری شود .او

خاطرنشان کرد :اگر اعمال والدین منجر به فرار کودکان از
خانه و یا مدرسه شود همه موارد گفته شده به عنوان جرم
تلقی میشود و همچنین  ۹دستگاه اجرایی مانند آموزش و
پرورش ،بهزیستی ،ناجا و سازمان زندانها به عنوان نهادهای
حامی اطفال در این الیحه مطرح هستند که هر دستگاه
اجرایی وظایف خودش را دارد .مشاور حقوقی و پارلمانی
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد :به
طور مثال در این زمینه پلیس اطفال و نوجوانان را داریم که
وجود آن میتواند در زمینه کودک بزهکار و یا بزه دیده موثر
باشد .همچنین سازمان زندان ها باید استانداردهای خاصی
را برای تفکیک میان زندانی کودک با بزرگسال قرار دهد.
موضوع دیگر حفظ محرمانگی اسناد و اطالعات مربوط به
کودکان است که باید در بهزیستی مورد توجه قرار گیرد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری گفت :یکی از مسائل مهمی که در این
قانون گنجانده شده است بحث ترک تحصیل است که به
جد مانع ترک تحصیل کودک میشود.
گرامیزادگان ضمن اشاره به مشکل موجود در این
قانون بیان کرد :تنها مشکل موجود در این قانون استثناء
والدین در مجازات است و ما با تالش بسیار الیحهای را
تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام
به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم .او افزود :این
الیحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر الیحه بسیار
مفیدی است .هرچند که باز هم جای کار داشته است اما

در مجموع ،الیحه بسیار خوبی است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری در خصوص نبود برخی ممنوعیتها در
قوانین برای برخی فعالیتهای زنان از جمله دوچرخه سواری،
موتور سواری و ورود به ورزشگاه افزود :مواردی که منع قانونی
ندارد هیچ اشکال ندارند؛ مشکلی که دختران در جامعه با آن
مواجهاند اعمال نظرات شخصی است و باید مسئولین جلوی
اعمال سلیقههای شخصی افراد را بگیرند.
او با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل و مشکالت حوزه
زنان توسط مفاد این الیحه حل میشود ،افزود :ماده  ۹این
قانون در مورد اشد مجازات پدر و جد پدری در صورت آزار
عمدی تدوین شده تا از این پس شاهد اتفاقاتی چون موضوع
رومینا اشرفی نباشیم و نسبت به تمام فرزندان سرزمینمان
مسئول هستیم .مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اصل  ۲۹قانون اساسی،
در خصوص تساوی زن و مرد تصریح کرد :در کشور ما تساوی
بین زن و مرد پذیرفته نیست و تفاوتها آنان همواره مطرح
است که فعاالن حوزه زنان تالش کردند این دیدگاهها را تا
حدی اصالح کنند اما همواره مشکل ما همان اعمال نظرات و
سالیق شخصی است .او ادامه داد :آنچه مهم است اینکه قوه
قضائیه و قانونگذار باید اصل انسانی را برای همه زنان و مردان
اجرایی کند که تحقق این امر هم قطعاً زمان طوالنی میطلبد.
گرامیزادگان در خصوص ارتباط با مجلس شورای
اسالمی جدید گفت :مجلس دهم همسو با دولت یازدهم و

دوازدهم بود و در مجلس نهم نیز که اکثرا از خواهران اصولگرا
بودند ،ارتباط بسیار خوبی با معاونت زنان داشتند .او ادامه داد:
در برگزاری جلسات تعامل بسیاری با آنها داشتیم و هر زمان
که طرحی در مجلس مطرح بوده است نمایندگان معاونت به
نشست ها دعوت میشدند .در دوره قبل نیز با مجلس تعامل
خوبی داشتیممشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری خاطر نشان کرد :دوره جدید نیز
که اکثر آنان از خواهران اصولگرا هستند ما همچنان روند
سابق را ادامه میدهیم و تعاملمان را با مجلس حفظ میکنیم
و اگر عزیزان نماینده بخواهند میتوانیم جلساتی را با یکدیگر
داشته باشیم .گرامی زادگان گفت :البته هر دو قوه ناگزیرند که
با هم تعامل داشته باشند چون این ارتباط قاعدتا باید دو سویه
باشد .به نظر میرسد بتوانیم با نمایندگان ارتباط خوبی برقرار
کنیم اگر آنها مانند ما عالقه مند به این ارتباط و تعامل باشند.
او با اشاره به تغییرات در بندهای الیحه حمایت از کودکان
و نوجوانان تا قانونی شدن آن تصریح کرد :این قانون در کل
کودکان زیر  18سال را مد نظر قرار داده است این در حالی
است که ما در گذشته شاهد وجود برخی مجازات برای کودکان
زیر  18سال بوده ایم.مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت :این الیحه هیچ تفاوتی
میان دختران و پسران قائل نشده است و در آن موضوع آموزش
و حق بهداشت دختران مورد احترام قرار گرفته است.او افزود:
این دو الیحه حمایت از کودکان و صیانت از زنان لوایح خوب و
جامعی است البته به شرط آنکه در مرحله اجرا هم به موفقیت
دست پیدا کنند و همانند بسیاری دیگر از قوانین مسکوت
نماند.گرامیزادگان در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون
رفع تبعیض زنان ،گفت :ایران به این کنوانسیون نپیوسته است
چرا که شورای نگهبان پیوستن به این کنوانسیون را نپذیرفت
که پس از آن تصمیمگیری در مورد آن به مجمع تشخیص
مصلحت نظام رفت و در کل این امر مسکوت ماند و هنوز در
این خصوص تصمیم گیری الزمه نشده است .او اضافه کرد :این
در حالی است که قانون منع خشونت علیه زنان یا همان صیانت
از حقوق زنان یک قانون بومی است که در کشور ما میتواند در
حوزه زنان مصونیت ایجاد کند.
او در پایان طی توصیه ای به دختران عنوان کرد:
دختران ایران زمین با مطالعه کتاب ،متون و پژوهش باید
به حق و حقوق خود آگاه باشند تا کمتر دچار مشکل
شوند و شروط ضمن عقد و ازدواج را جدی بگیرند تا از
حق تحصیل و شغل برخوردار شوند.

«موافقت رهبر انقالب» با کمک ویژه مالیاتی به شرکتهایی که امسال وارد بورس میشوند

کمک ویژه مالیاتی به شرکتهایی که امسال وارد بورس میشوند به
تایید مقام معظم رهبری رسیده است.
بازار سرمایه در ماه های اخیر یکی از پررونق ترین ایام تاریخ خود را
می گذراند و عالوه بر حضور تعداد بیشتری از مردم و فعاالن اقتصادی در
آن ،شرکت های زیادی نیز تمایل پیدا کرده اند با عرضه بخشی از سهام
خود در این بازار ،بتوانند سرمایه و نقدینگی مناسبی را جمع آوری کنند.
در این راستا ،دولت هم تصمیماتی برای افزایش کارآیی این بازار انجام
داده و به گفته برخی مسئوالن اجرایی و کارشناسان فعال در این حوزه،
قرار است حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت های دولتی ،برای
تامین مالی بودجه از راهکار عرضه سهام شان صورت بگیرد.
اما با وجود اینکه بسیاری از بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط خوب
بازار سرمایه ،تمایل زیادی دارند برای ورود به بورس پذیرش بگیرند ،به
دلیل برخی شایعات یا رویه های نادرست ،برخی از این بنگاهها که حتی
شرایط مالیاتی شفاف و روشنی هم داشته اند نگران بودند اگر وارد بازار

سرمایه شوند ،زمینه و بهانهای پیدا می شود تا پرونده مالیاتی و اقدامات
سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.
بنابراین ،این موضوع از طریق وزیر اقتصاد در دولت مطرح و به دلیل
جوانب مختلف آن ،به شورای عالی هماهنگی اقتصادی راه پیدا کرد .طی
روزهای اخیر نیز حجت االسالم روحانی رییس جمهور در نامه ای به فرهاد
دژپسند با ابالغ این مصوبه شورای مذکور که در جلسه شماره  ۵۰شورا
مورخ  ۳خرداد به تصویب رسیده ،خبر داده که این موضوع به تایید مقام
معظم رهبری نیز رسیده است.
بر این اساس ،ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های
ماقبل  ۱۳۹۸تمامی شرکت هایی که در سال جاری در بورس پذیرش
میشوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب های سنوات
ت ها فقط بابت صورت مالی سال
گذشته آنها نخواهد شد لذا این شرک 
 ۱۳۹۸خود مالیات خواهند پرداخت.
همچنین مقرر شده این شرکتها موظف باشند حداقل  ۲۵درصد سهام

شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد
نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر  ۳ماه یکبار به
دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
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هومن جعفری

اتفاقات بازی استقالل و فوالد بار دیگر
نشان داد زخم هایی در فوتبال ایران هست که
هرازچندی سرباز می کند .می شود به تحلیل
فنی داوران پرداخت
صحنه های بازی و تصمیمات ِ
و مث ًال نشان داد که آیا حقی از تیمی ضایع شده
است یا نه؟ در کنار این اما مسائل دیگری هم به
وجود آمد که شاید اهمیتش بیشتر باشد .نخست
عادتِ اعتراض یا حتی پرخاش به داور که گویا در
فوتبال ما نه نوعی بی هنجاری که خود هنجار
است.
وقتی در بازی نیمه نهایی جام ملت های
آسیا در برابر ژاپن بازیکنان تیم ملی ایران آنچنان
کودکانه به داور یورش بردند و خیلی راحت گلی را
تقدیم ژاپن کردند ،وقتی سیل انتقادات به سمت
این حرکت روانه شد ،گفتیم که شاید این سیلی
که البته هزینه اش از دست دادن جام بود ،مقدمه
ای باشد برای اصالح رفتار فوتبالیست های ایرانی.
که کمی هم خویشتن داری پیشه کنند ،بی خیال
داور شوند و تمرکز کنند روی بازی خودشان .اما
گویا در بر همان پاشنه می پرخد .استقالل می
تواند به تصمیمات داوری در بازی با فوالد معترض
باشد ،می تواند برای رفع مسئولیت از عوامل تیم
و یا آرام کردن هوادارنش بیانیه دهد و تهدید به
کناره گیری از لیگ برتر کند .اما فکر می کنم
خو ِد هواداران استقالل هم می دانند که آنچه در
این بازی شاهدش بودیم نوعی بی مسئولیتی تمام
عیار بود .پرسش ساده این است :چرا بازیکنی مثل
عارف غالمی اینچنین راحت تیمش را ده نفره می
کند؟ اما از بعد دیگری می توان به بررسی این
بازی نشست که اتفاقاً فقط محدود به این بازی
نیست و زنگ خطری برای فوتبال ایران و به ویژه
داوری آن است .اینکه داوران ما ،عموماً مدیریت
مناسبی ندارند .وقتی از مدیریت بازی توسط داور
صحبت می شود منظور تصمیماتِ فنی ،اعالم
خطاها یا کارت ها نیست .چون این چیزها منطقاً
وابسته به چیزی نیستند مگر آنچه در لحظه می
گذرد و تصمیمی که باید گرفته شود .منظورمان
ادبیات داورها در زمین ،الفاظی که به کار می برند
و مهم تر زبان بدن است .اینکه داور ،خود تا چه
آرامش دارد ،برافروخته است یا نه؟ حتی شیو ِه
کارت دادن ،لبخند یا اخم احتمالی هم اهمیت
دارد .اینکه داور ،در لحظه بحرانی و زمانیکه بازیکن
یا مربی عصبانی است چه شکل مواجهه ای را در
پیش می گیرد؛ آیا رفتار و زبان بدنش مخاطب را
آرام می کند یا بر عصبانیتش می افزاید .اینجاست
که آقای سیدعلی و البته خیلی از داوران فوتبال
ما نمره خوبی نمی گیرند .آن ها سهم مهمی
بودن داور را
در التهاب ها دارند ،فصل الخطاب ِ
با نوعی زورگویی برابر می دانند ،اراده شان را با
تحکم اعمال می کنند و همه این ها باعث می شود
که کل فضای درون و بیرون زمین ملتهب شود.
می دانیم که داوری فقط آمادگی جسمانی،
نزدیکی به صحنه ها و تصمیمات درست نیست.
شناسی داوری و مدیریت بازی اهمیتی
بلکه روان
ِ
شاید بیشتر داشته باشد .و اینجاست آن پاشنه
آشیل داوری ما ،تا بدان جا که داوران ایران خود
یک پای ثابت جنجال فوتبال در سال های اخیر
بوده اند.

