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مرگ ومیر پرندگان به سواحل 
بندرگز  رسید

دیــروز رئیــس 
اداره نظــارت بر امور 
حیات وحــش اداره 
کل محیط  زیســت 
گلستان گفت: از سه 

روز گذشته تاکنون الشه حدود ۱۵۰۰ پرنده 
مهاجر در ســواحل بندرگز در شــرق خلیج 

گرگان جمع آوری شده است.
به گفته محمود شکیبا، غالب گونه های تلف 
شده از نوع چنگر، فالمینگو و مرغابی هستند. 
رئیــس اداره نظــارت بر امــور حیات وحش 
گلســتان بیان کرد: نیروهای محیط زیست 
و دامپزشــکی به صورت مســتمر در منطقه 
حضور دارند و الشه پرندگان را از سطح خلیج 
و سواحل جمع آوری می کنند. زمستان سال 
گذشــته بیش از ۴۳ هزار قطعه پرنده مهاجر 
آبزی در محدوده تــاالب میانکالــه و خلیج 
گــرگان در دو اســتان مازندران و گلســتان 
تلف شــدند. این تلفات در ابتــدا از بهمن ماه 
در محــدوده مازندران آغاز شــد و رفته رفته 
به گلســتان رســید و تا زمان گرم شدن هوا و 

مهاجرت پرندگان ادامه داشت.
    

 امسال نمایشگاه بهاره 
نخواهیم داشت 

عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشــور 
بــا تاکید بــر این که 
فروش های فوق العاده 
ویــژه نوروز توســط 

اصناف پیگیری خواهد شــد از عدم برگزاری 
نمایشگاه های بهاره برای امسال خبر داد.

    
جدی شدن معضل نخاله های 

ساختمانی در تهران
درپــی افزایــش 
حجم ساخت و ساز در 
بسیاری از شهرهای 
کشــور، رهــا کردن 
نخاله های ساختمانی 

در محل هــای غیرمجاز به یکــی از معضالت 
زیست محیطی برخی شــهرها و حاشیه آن ها 
از جمله برخی شهرســتان های استان تهران 
تبدیل شده است. علیرضا عطائی، رییس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم 
می گوید: معموال حمل و انتقــال نخاله های 
ساختمانی به محل دفع مجاز به  پیمانکاران یا 
اشخاص ثالثی واگذار می شود اما متاسفانه این 
افراد به جای انتقال این نخاله ها به محل های 
دفع مجاز، اقــدام به تخلیه آن ها در حاشــیه 

شهرها می کنند.
    

 مشاهده »کور کور بال سیاه« 
در تهران

رییس اداره نظارت 
بر امور حیات وحش 
محیط زیست استان 
تهران از مشــاهده و 
ثبت تصویر یک »کور 

کور بال سیاه« برای اولین بار در استان تهران 
توسط کارشناسان این اداره در پایش منطقه 
حفاظت شده »کویر« خبر داد. محمد کرمی 
با اشاره به اینکه »کورکور بال سیاه« از راسته 
شاهین سانان و خانواده قوشیان است، گفت: 
»کورکور بال سیاه« پرنده ای شکاری است که 
به وســیله اندازه کوچک، رنگ سفید و روشن 
و سیاهی روی شــانه هایش از سایر کورکورها 
قابل تشخیص است.  گونه مذکور در فهرست 
پرندگان حمایت شده ایران قرار دارد و دارای 

ارزش حفاظتی است.
    

به منظور نوسازی خانه ها و ازسوی سازمان 
مدیریت بحران؛

۲۰ میلیون تومان به زلزله زدگان 
سی سخت پرداخت می شود

در پــی زلزلــه 
چند روز گزشــته در 
سی سخت، اسماعیل 
نجار، رئیس سازمان 
مدیریــت بحــران 

گفت: برای عبور از اســکان موقت به دائم که 
بازســازی آن ســریعاً آغاز خواهد شد مبلغ 
۲۰ میلیون تومــان در اختیار افراد آســیب 
 دیده که خانه های آن ها نیاز به نوســازی دارد 

قرار خواهد گرفت.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در روزهایی که افکار عمومی سخت 
درگیــر ماجــرای ممنوع الخروجی 
سرمربی تیم ملی اسکی زنان کشور 
است که به دلیل عدم اجازه همسرش، 
از همراهی تیم در اعزام به مســابقات 
جهانی در ایتالیــا بازماند، امام جمعه 
موقت اصفهان، همه هــم و غمش را 
متمرکز بر دوچرخه سواری زنان کرده 
و در آخرین اظهاراتش در این خصوص 
دوچرخه ســواری زنان را همسنگ با 

معضل گرانی دانسته است.
محمدتقــی رهبــر کــه برخی 
توصیه های او در ســال 9۳ برای امر 
به معروف کردن آن هم فراتر از تذکر 
لسانی را ســبب اســید پاشی های 
زنجیره ای به چندین زن در اصفهان 
می داننــد، در آخرین صحبت هایش 
با اعتماد آنالیــن گفت: »ائمه جمعه 
وقتی به دوچرخه سواری زنان جلوی 
چشم جوانان معترض می شوند، حتماً 
اشکالی را احســاس می کنند. من در 
سال گذشته همین موضوع را مطرح 
کردم، اما حساســیت زیادی هم به 
گرانی، رشوه خواری و مشکالت دیگر 
دارم. باالخره دوچرخه سواری زنان هم 

مثل گرانی معضل است«.
در این میان اما زنــان حتی برای 
انجام امور قانونــی و در جهت منافع 
کشــور و بدون آنکه جلوی چشــم 
جوانان مورد نظر تقی رهبر باشــند 
هم با معضالت فراوانی روبرو هستند 
کــه از جملــه آن ممنوع الخروجی 
آنها از کشــور بدون اذن همسر، پدر 

یا قیم اســت. قیمومتی که قانون در 
بیشتر دوره های ســنی یا شاید همه 
دوران زندگــی، از دســت و پای آنها 
باز نمی کنــد و همیــن موضوع هم 
اعتراضات و واکنش های زیادی در پی 

داشته است.
حتما خبری که چنــد روز پیش 
در رســانه ها مبنی بر اعزام تیم ملی 
اســکی زنان و مردان ، به رقابت های 
قهرمانی جهان منتشر شد را شنیده یا 
خوانده اید. در این اعزام سمیرا زرگری، 
ســرمربی تیم زنان توسط همسرش 
ممنوع الخروج شــد و نتوانست تیم 
ملی را همراهــی کنــد. زرگری در 
صفحه شــخصی خود در اینستاگرام 
خواســتار حمایت مســئوالن شد و 
نوشــت: »روزها، ماه ها و سال هاست 
که شغل من از طرف شوهرم مسخره 
می شود. شــوهری که آمریکا به دنیا 
آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. 
دالیل دیگر ممنــوع الخروجی را هم 
خواهم گفت. فقط به حمایت مسئوالن 
محترم نیاز دارم چون سال هاســت 
برای پرچم کشورم زحمت کشیده ام 

و عاشق کشورم هستم«.
خروج زنان از کشور با اذن همسر 
مساله تازه ای نیست، چند سال پیش 
هم نیلوفر اردالن، بازیکن فوتســال و 
کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، 
به همین بــال دچار شــد. اردالن به 
دلیل مخالفت همســرش نتوانست 
تیم ملی فوتسال زنان ایران را در جام 
ملت  های آسیا در سال ۲۰۱۵ همراهی 
کند. محرومیــت اردالن از حضور در 
جام ملت  های آسیا توسط همسرش 
جنجال زیادی به پا کرد. او از مسئوالن 
تقاضا کرد که مشکلش را به طریقی 

حل کنند که بتواند تیم ملی فوتسال 
را همراهی کند. سرانجام او توانست 
با اجازه دادســتانی راهی مسابقات 
دیگر قهرمانی فوتســال زنان جهان 
۲۰۱۵ در گواتماال شــود. با این حال 
ماجرا به اینجا ختم نشد، زهرا نعمتی، 
پرچمدار بازی  هــای المپیک ۲۰۱۶ 
ریو و قهرمان پاراالمپیک ۲۰۱۶ ریو 
در رشته تیر و کمان از سوی همسرش 
در سال 9۶ ممنوع  الخروج شد. این در 
حالی بود که همسرش مدعی شده بود 
که »بعد از بازی های پاراالمپیک ریو، 
زهرا نعمتی بنا به دالیلی منزل را ترک 
کرده و تا این لحظــه با اینکه چندین  
بار خواستار بازگشت او به منزل بودم 
از زندگی با من امتنــاع کرده و حتی 
درخواســت طالق داده است. پس از 
این اتفاق او را ممنوع الخروج کرده ام 
تا نتواند در هیچ  تورنمنت برون مرزی 
شرکت کند«. مشکلی که نعمتی هم 

آن را به طریق دیگری حل کرد.
اما این تنها حکایت زنان ورزشکار 
و صاحــب نامــی اســت کــه عدم 
همراهیشان با تیم به چشم می آید و 
اعتراض شان رسانه ای می شود. برخی 
معتقدند ســاالنه صدها زن از حقوق 
اولیه خود برای خروج از کشور محروم 
می شوند و حتی برخی از مردان اجازه 
خروج زنان شــان را به عنوان ابزاری 
برای گروکشی های خانوادگی استفاده 
می کنند و آنها را در تنگناهای فراوان 

قرار می دهند. 
  قانونی که در مجلس 

به جایی نرسید
براســاس قوانین موجــود زنان 
برای خروج از کشــور نیازمند اجازه 
همسران خود هستند، حال آنکه در 

مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه 
از جمله قهرمانان ملی از کشور موجی 
از نارضایتی را در میان زنان به وجود 
آورده و ضمــن اینکه بــا اصل قانون 
مشکل دارند،  خواســتار قائل شدن 
اســتثنائاتی در این زمینه هستند. 
حتی نمایندگان دوره پیشین مجلس 
شورای اسالمی چند ســال پیش از 
ارائه طرحی خبر دادند که بر اســاس 
آن خروج زنان نخبه از کشور تسهیل 
می شود. هر چند بسیاری تصویب این 
طرح را گامی رو به جلو برای شکوفایی 
استعداد زنان نخبه تلقی کردند، برخی 
آن را ناقص و تبعیض آمیز دانستند، اما 
همین پیشنهاد سر و دم بریده هم راه 
به جایی نبرد و اساسا در صحن علنی 

مطرح نشد.
جمع آوری امضا برای درخواست 

بازنگری در قوانین 
در حالی که مدتی بود اجازه خروج 
زنان از کشور از صدر اخبار خارج شده 
بود با رسانه ای شدن ماجرای سمیرا 
زرگری، سرمربی تیم اسکی زنان این 
مطالبه عمومی دوباره مطرح شــد و 
حتی تا این لحظه حدود ۶ هزار نفر با 
امضای نامه ای به محمدباقر قالیباف، 

رئیــس مجلس و فاطمه قاســم پور، 
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای 
اســالمی، درخواســت بازنگری در 
قوانین مربوط به خروج زنان از کشور 

را مطرح کردند.
در این نامــه که امــکان امضای 
آن در ســایت کارزار بــه آدرس:  
www.karzar.net/women-

demands فراهم اســت آمده: »با 
توجه به مواردی که اخیــراً پیرامون 
مسئله خروج از کشور ورزشکاران زن 
پیش آمد و نظر به واکنش گســترده 
افکار عمومی در این مورد، بازنگری در 
قوانین مربوطه و اصالح آنان ضروری به 
نظر می رسد. خواهشمندیم با بررسی 
دقیــق موضوع و اســتفاده از نظرات 
کارشناسان حقوق شهروندی نسبت 

به تغییر قوانین فعلی اقدام فرمایید«.
قوانین چه می گوید؟

قانــون گذرنامه در ایــران حدود 
۵۰ سال پیش، یعنی در سال ۱۳۵۱ 
تصویب شد و جزو قوانینی بود که پس 
از انقالب هم مورد بازبینی قرار نگرفت. 
هر چند در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان 
تبصره ای بر آن افزود که زنان  متقاضی 
رفتن به حج واجب را از شمول این اذن 

خارج می کرد.
جدای از این تبصــره، در ماده ۱۸ 
قانون، نحوه خروج مشــموالن نظام 
وظیفه، صغــار، محجوریــن و زنان 
شــوهردار از ایران مــورد بحث قرار 

گرفته است.
در بند ۳مــاده ۱۸ امده اســت: 
»زن شــوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال 
با موافقت کتبی شــوهر )طی اوراق 
مخصوص و با امضای گواهی شــده 
زوج توســط دفتر اســناد رسمی( و 
در موارد اضطراری اجازه دادســتان 
شهرستان محل درخواست گذرنامه 
که مکلف است نظر خود را اعم از قبول 
درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه 

روز اعالم دارد، کافی است«.
همچنین به موجب ماده ۱9 همان 
قانون شــوهر اختیار ممنوع الخروج 
کردن همسر خود را دارد. همچنین 
این ماده مقرر کرده است: »در صورتی 
که موانع صدور گذرنامــه بعد از آن 
حادث شود یا کســانی که به موجب 
ماده ۱۸ قانون صدور گذرنامه موکول 
به اجازه آن است، از اجازه خود عدول 
کننــد، از خــروج دارنــده گذرنامه 
جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط 

خواهد شد«.
در حالی که اکنــون تنها فرصت 
قانونی برای حل ایــن موضوع بحث 
شــروط ۱۲ گانه ضمن عقد است و بر 
اساس آن، شــوهر به زن، وکالت در 
امضای اسناد الزم برای صدور و تمدید 

گذرنامه و اجازه خروج مکرر از کشور 
را می دهد، اما برخی معتقدند راهکار 
برون رفت از این مشــکل نه شــروط 
ضمن عقد که بســیاری از خانواده ها 
در زمان عقد به آن بی توجه هستند یا 
طرح آن را ناپسند می دانند، که تغییر 

قوانین است.
امیدهای قانونی 

اما »حق خروج زنان از کشــور« 
موضوعی است که ســال ها از سوی 
فعاالن حوزه حقوق زنــان پیگیری 
می شــود و حتی در الیحــه »حفظ 
کرامت و حمایــت از زنــان در برابر 
خشونت« هم مورد توجه قرار گرفته 
و برایش راهــکاری نیز در نظر گرفته 

شده است.
اشــرف گرامی زادگان، مشــاور 
حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان 
و خانواده رئیس جمهوری، در این باره 
به ایسنا گفته است: »در ماده ۵۷ الیحه 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت  آمده است که؛ زنانی که برای 
خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، 
در صورت خودداری غیرموجه وی از 
اعطــای اذن، می توانند ضمن تقدیم 
دادخواســت، مدارک و مســتندات 
خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور 
را بــه دادگاه خانواده تســلیم کنند. 
دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع 
رســیدگی کرده و در صــورت احراز 
ضرورت امر، عنداللــزوم پس از اخذ 
تامین مناسب، اذن خروج از کشور با 

ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد«.
با این حال بســیاری راه حل هایی 
از این دســت را مقطعــی می دانند و 
معتقدند به دلیــل نیازهای پیش رو 
جامعه زنــان و رشــد فعالیت های 
اجتماعــی، علمــی و اقتصــادی 
و ... نیمــی از جمعیت کشــور، باید 
 اقــدام اساســی تری در ایــن بــاره 

صورت گیرد.

سخنی با امام جمعه محترم اصفهان؛

ممنوعالخروجیزنانمعضلاستنهدوچرخهسواریشان

خبر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز پس از 
جلسه این ستاد، در مورد وضعیت گردش کرونای 
انگلیسی در کشور، واردات واکسن کرونا و شروط 
انجام سفر در ایام عید توضیح داد. علیرضا رییسی 
درباره وضعیت گردشگری و سفرهای نوروزی با 
توجه به شیوع کرونا، گفت: چنانچه روند نزولی  
شیوع کرونا ادامه پیدا کند و میزان بستری و مرگ 
و میر ناشی از کرونا در کشور کاهش یابد و تعداد 
شهرهای آبی و زردمان غالب باشد، در قالب رعایت 
پروتکل های کنترل شده، اجازه برخی سفرها داده 
خواهد شــد و هتل ها فعال خواهند بود. رییسی 
سفرهای نوروز را به چهار دسته تقسیم بندی کرد و 
گفت: ممکن است یک گروه با تور به سفر بروند که 
از قبل تحت نظارت تور برنامه ریزی شده و هتل 
و گردش ها نیز تحت نظارت سازمان گردشگری 
خواهد بــود. گروهی دیگــر بــرای رزرو هتل و 
اسکان شان با تور هماهنگ می کنند، اما با ماشین 
شخصی یا پرواز و... سفر می کنند که این گروه نیز 
تحت نظارت و کنترل موارد بهداشــتی هستند. 
اما گروه سوم که خودشــان به مسافرت می روند 

و در ویالها و ... ساکن می شوند و گروه چهارم که 
در محل سفر اقدام به چادر زدن می کنند، تحت 
نظارت از جهت رعایت پروتکل های بهداشــتی 
نخواهند بود. که در خصوص ایــن دو گروه باید 

تمهیداتی اندیشیده شود
 اگر دچار خیز چهارم شدیم، تمام 

برنامه ریزی ها باطل می شود
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: 
اگر در شرایط فعلی و نزولی تر از فعلی باشیم، این 
کنترل صادق است، اما. این را از االن به دوستان 
اعالم می کنیم که در حال حاضر بر اساس شرایط 
موجود برای آینده برنامه ریزی می کنیم. اگر این 
شرایط تغییر کند، قطعا برنامه ریزی ها هم تغییر 
می کند. اگر وضعیت شــهرها قرمز شود، قطعا 
محدودیت ها و ممنوعیت تردد بین شــهری و...

باز می گردد.
۳ ویژگی ویروس کرونای انگلیسی

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درباره 
وضعیت گردش ویروس انگلیســی در کشــور، 
گفت: ویروس کرونای انگلیسی چند خصوصیت 

دارد؛ اول اینکه قدرت سرایت بسیار باالیی دارد، 
دوم اینکه افراد کم سن و سال تر بیشتر عالمت دار 
می شــوند و ســوم اینکه در حال حاضر الگوی 
درگیری ریه در این ویــروس مقداری با ویروس 
اصلی ووهان متفاوت تر شده است. به طوری که 

۳۰ درصد میزان کشندگی اش باالتر رفته است.
وی افزود: به طور کلــی در اپیدمی ها اینگونه 
است که ویروســی که قدرت ســرایت باالتری 
داشته باشد، به ســرعت جایگزین ویروس قبلی 
می شود. زیرا در یک رقابت با ویروس قبلی است 
و بر این اساس به سرعت رشد کرده و بقیه جامعه 
را می گیرد و فرصتی نمی دهد که ویروس قبلی 
انتقال یابد. منتها اگر بیماریابی در جامعه ای قوی 
باشد و اطرافیان بیمار را تست و قرنطینه کنید، 
شانس سرایت و نشر بیماری بسیار کاهش می یابد. 
به گفته او ویروس انگلیسی در کشور گردش کرده، 

اما هنوز جایگزین ویروس قبلی نشده است. 
رییســی تاکید کرد: بــه طور کلــی از زمان 
شناسایی یک ویروس به شرطی که کنترل هم 
نشــود، حدود سه ماه طول می کشــد که بتواند 

جایگزین ویروس قبلی شود. البته یکسری عوامل 
مداخله گر مانند رعایت پروتکل ها، اســتفاده از 
ماسک، واکسیناســیون و... می تواند سرعت را 

بسیار پایین آورد.
واردات ۲۵۰ هزار دوز واکسن چینی کرونا 

طی ۱۰ روز آینده 
رییسی درباره واکسن هندی و چینی کرونا و 
واردات آن ها به کشور نیز گفت: برای واکسن چینی 
نیاز به یکسری مستندات بود که به سازمان غذا و 
دارو تحویل داده شده و امیدواریم که طی یک هفته 
تا ۱۰ روز آینده اولین محموله واکسن سینوفارم 
چینی در حدود ۲۵۰ هزار دوز وارد کشــور شود و 

 بعد دو میلیون دوز قرارداد بستند که به ما بدهند.
وی افــزود: در زمینه واکســن بهــارات هند که 
کووواکسین نام دارد، تفاهمی امضا شده و قول هایی 
داده اند اما به اندازه واکسن چینی مطمئن نیستیم 

که به زودی وارد شود. 
بر اساس تفاهمی که انجام شده، اعالم کردند 
که یک میلیون دوز می دهیم که ممکن اســت 
در فروردین و اردیبهشــت به دســت مان برسد، 
اما بیشــترین امید ما به کووکس است و واکسن 
آسترازنکایی که قرار است به ما تحویل دهند که 
حدود ۴.۲ میلیون دوز اســت و امیدواریم از نیمه 

فوریه تا آخر فوریه به دست مان برسد.

شرط سفرهای نوروزی اعالم شد

ادامه »روند نزولی  کرونا« و عدم ورود به پیک چهارم 

امام جمعه موقت اصفهان: 
»ائمه جمعه وقتی به 

دوچرخه سواری زنان جلوی 
چشم جوانان معترض 

می شوند، حتماً اشکالی 
را احساس می کنند. من 

در سال گذشته همین 
موضوع را مطرح کردم، 

اما حساسیت زیادی هم 
به گرانی، رشوه خواری 
و مشکالت دیگر دارم. 

باالخره دوچرخه سواری 
زنان هم مثل گرانی معضل 

است«

ساالنه صدها زن از حقوق 
اولیه خود برای خروج از 

کشور محروم می شوند و  
حتی برخی از مردان اجازه 

خروج زنان شان را به عنوان 
ابزاری برای گروکشی های 

خانوادگی استفاده 
می کنند
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