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بهروز بقایی مدعی شد:

برخی بازیگران مسافرکش و میوه فروش شدند
7

همتی تخصیص ارز برای خرید واکسن کرونا از هند؛

عرضه ارز  ۲برابر معامالت
در سامانه نیما است

همتی گفت :عالوه بر تأمین ارز واکسن های موردنیاز
وارداتی از کشورهای اعالم شده قبلی  ،امروز ارز مورد نیاز
خرید واکسن از هند نیز تخصیص یافت.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حساب
اینستاگرامی خود نوشت :امروز هم به اتفاق وزرای ذیربط،
در دومین جلسه مشترک کمیسیونهای مجمع تشخیص
مصلحت نظام درخصوص مباحث  FATFشرکت کردیم.
درپاسخ به سؤاالتی که مطرح شد ،مطالب مهمی از طرف
نمایندگان دولت در جلسه ،در خصوص ضرورت و اهمیت
پیوستن به کنوانسیونهای مرتبط ،ارائه شد.
او افزود :معامالت حوالههای ارزی در سامانه نیما در یک ماه گذشته به صورت روان
و با ثبات قابل توجهی در جریان بوده است  .در یک ماه منتهی به سوم اسفندماه ،معادل
 ۱.۹میلیارد دالر با میانگین نرخ  ۲۳۵۰۰تومان به ازای هر دالر معامله شده است .این رقم
عالوه بر ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی و نیز واردات درمقابل صادرات  ،در این مدت،
بوده است .نکته جالب توجه اینکه ،همواره عرضه بیش از دو برابر معامالت انجام شده در
این بازار است .همتی تصریح کرد :میزان تسهیالت پرداخت شده توسط سیستم بانکی در
 ۱۰ماهه امسال به رقم حدود  ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان رسید .حجم مجموعه سپرده ها با
 ۴۴درصد رشد نسبت به ابتدای سال ،در پایان دیماه به حدود  ۳۶۰۰میلیار تومان رسید.
او ادامه داد :عالوه بر تأمین ارز واکسن های موردنیاز وارداتی از کشورهای اعالم شده
قبلی  ،امروز ارز مورد نیاز خرید واکسن از هند نیز تخصیص یافت.

اجازه سفر به شرط رنگ کرونایی شهرها؛

راه سبز سفرهای نوروزی

توضیحات محبوبه کاظمی دوالبی؛

آینده خانه پدری جالل
آل احمد و خبری تازه
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صفحه 8

خبر
جزئیات فروش فوقالعاده
نوروزی در تهران

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان
اینکه برگزاری حراج فصلی به شرط
رعایت پروتکلهای بهداشتی و دریافت
مجوز مجاز است گفت:در جشنواره
فروش فوقالعاده نوروزی تاکید بر عرضه
کاالی تولید داخل است ،کاالها باید با
برچسب قیمت در معرض دید خریداران
قرار گیرند و فروشنده هم مکلف به
صدور فاکتور فروش است.
قاسم نوده فراهانی ،با اشاره به
اینکه امسال برای جلوگیری از ازدحام
جمعیت و رونق در کسب و کار
واحدهای صنفی دارای پروانه کسب
جشنواره فروش فوقالعاده نوروزی،
جایگزین نمایشگاههای فروش بهاره
شد ،اظهار کرد :در این طرح بر عرضه
کاالی باکیفیت و با قیمت مناسب تاکید
شده و تمرکز بر روی عرضه اقالمی است
که بیشترین نیاز شب عید خانواده ها
را شامل میشوند ،از جمله گروههای
صنفی پوشاک ،کیف و کفش و همینطور
در بخش مواد غذایی مانند آجیل ،میوه
و شیرینی تمرکز شده است.
وی با بیان اینکه این طرح عالوه
بر تاکید بر اجرای پروتکلهای اعالم
شده و ممانعت از تجمع مردم ،از سوی
ستاد ملی مقابله با کرونا ،با ایجاد فرصت
برای عرضه محصوالت و کاالهای ایرانی
از تولید داخل و واحد های صنفی
رسمی دارای پروانه کسب حمایت
میکند ،درباره زمان برگزاری آن گفت:
مجوز برگزاری فروش فوقالعاده به همه
اتحادیه بخشنامه شده و برخی واحدهای
صنفی هم شروع کردند ،اما برخی منتظر
هستند به شب عید نزدیکتر شویم.
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران،
در کنار سایر بخشهای جشنواره ،کمیته
نظارت و بازرسی برای آن تعریف شده تا
با رصد و نظارت دقیق بر عملکرد و نحوه
اجرای فروش ،نه تنها از نظر قیمت ،که
کیفیت کاال و خدمات ارائه شده توسط
واحدهای صنفی به گونهای باشد تا
کمترین مشکل و بیشترین رضایت را
برای مشتریان به همراه داشته باشد.
بنابراین واحدهای صنفی مکلف به
ارائه کاال و خدمت با کیفیت و با قیمت
مورد تایید اتحادیه مربوطه هستند و
برای تامین رضایت طیف بیشتری از
جامعه ،تنوع در کاالهای ارائه شده نیز
مورد توجه قرار خواهد گرفت .همچنین
واحدهای بازرسی مکلف شدند تا پایان
اجرای این طرح ،در کمترین زمان به
شکایات مردمی رسیدگی کنند و در
صورت نیاز از ظرفیت نیروی بسیج
اتحادیه ها به عنوان بازرس استفاده
خواهد شد.

«خروج زنان از کشور» و «مهریه» ابزارهایی برای انتقام جویی؟

قانون گذرنامه مصوب سال  ۱۳۵۱و پیش
از انقالب است .مطابق با بند  ۳ماده  ۱۸این قانون
برای زنان شوهردار ولو کمتر از  ۱۸سال تمام ،تنها
با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه
دادستان شهرستان محل که باید نظر خود را حداکثر
ظرف سه روز اعالم کند ،گذرنامه صادر میشود ،این
درحالی است که برخی کارشناسان این قانون را مطابق
با شرایط پیش از انقالب میدانند و معتقدند با اصالح
آن امکان اعطای حق خروج از کشور بدون اجازه شوهر
به تمامی زنان شوهردار وجود دارد.
برخی از نمایندگان مجلس دهم در تالش بودند
تا با اصالحیهای زنان نخبه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و ...را از این قانون مستثناء و حق خروج از کشور را
به آنها بدهند که به علت مخالفتهای بسیار این مهم
تحقق پیدا نکرد.
از سوی دیگر اما برخی فعاالن حقوق زنان و
کارشناسان بر این باورند که بر اساس احکام فقهی و
حقوقی امکان اعطای حق خروج از کشور به تمامی
زنان و نه تنها زنان نخبه در حوزههای مختلف وجود
دارد و این مهم تنها همت مسئوالن برای اصالح این
قانون را میطلبد.
امروزه به علت وجود چنین قوانینی ،ممنوع
الخروج کردن زنان توسط شوهر منجر به عدم
فعالیتهای اجتماعی و تحصیلی و شغلی و  ...زنان
شده؛ از سوی دیگر حتی با ممنوع الخروج کردن
مردان به علت بدهکاری مهریه توسط زنان مواجهایم
که پیشتر برای مردان ورزشکار نیز مشکل آفرین بوده
است.
این در حالی است که به نظر میرسد اگر بتوانیم
حقوق برابری برای زن و مرد در هنگام تشکیل خانواده
قائل شویم زنان برای خروج از کشور که حق طبیعی
آنها است ،مشکلی نخواهند داشت و مهریه را دست
آویزی برای رسیدن به حقوق خود قرار نمی دهند تا

دادگاه میتواند مطابق با اصل  ۴۰قانون اساسی
موانع خروج از کشور را رفع کنند

این وکیل دادگستری معتقد است :این امر همچنان
به روشنی مصداق آن چیزیست که اصل چهل قانون
اساسی منع کرده است( .هیچکس نمی تواند اعمال حق
خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی
قرار دهد ).و دادگاه ها می توانند مستند به این اصل موانع
زنان برای خروج از کشور را رفع کنند.
قوانین مهریه و طالق خانواده را به میدان جنگ
بدل کرده است

مردی به علت بدهکاری مهریه ممنوع الخروج شود.
مرضیه محبی فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری
در اینباره به ایسنا گفت :قانون گذرنامه فعلی در مجلس
سنای نظام شاهی تصویب شده است و نگاهی کوتاه به
مذاکرات نهم اسفندماه سال ۱۳۴۴مجلس سنا در زمان
تصویب این قانون ،حکایت از رویکرد مردساالر و شیء
وارگی زنان دارد.
بند  ۳ماده  ۱۸قانون گذرنامه فاقد پشتوانه فقهی
است

این فعال حقوق زنان با اشاره به بند  ۳ماده
 ۱۸قانون گذرنامه ،ادامه داد :این ماده قانونی فاقد
پشتوانه فقهی است و ربطی به شرع و مقررات ندارد.
در حقوق خانواده ما ،خروج از کشور چنانچه مغایر
حقوق مرد باشد ،شامل وضعیتی موسوم به «نشوز»
می شود که مابه ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه
است .یعنی هیچ متن قانونی حکم نکرده که دست
و پای زنان را ببندید تا از تمکین خارج نشوند ،بلکه

به صراحت گفته شده در صورت عدم تمکین ،زنان
از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد .بنابراین
اصرار بر ابقای قانونی که بدون پشتوانه فقهی در
مجلس سنای شاهی تصویب شده ،بیشتر عجیب و
باور نکردنی است.
قانون نمیتواند وسیله انتقام جویی و تصفیه
حساب قرار گیرد

محبی افزود :قانون باید مبتنی بر عدالت وضع
شود و باعث تضییع حق گروهی از انسانها به نفع
گروهی دیگر نشود ،قانون نمی تواند وسیله انتقام
جویی و تصفیه حساب قرار گیرد .امروز قانون گذرنامه
وسیله ای برا ی محرومیت زنان از یک حق اساسی آنها
میشود ،مانند همین مورد زنان ورزشکار که اعمال
حقوق انسانی آنان تحت الشعاع اراده همسرانشان قرار
می گیرد ،با این قانون زنان زیادی از دیدار فرزندانشان
در خارج از کشور محروم می شوند ،زنان زیادی از
حقوق ناشی از تحصیل واشتغال خود باز می مانند.

وی تصریح کرد :قوانین خانواده باید تفاوت ماهوی
با سایر قوانین که روابط بین افراد را سازماندهی می
کند داشته باشد .امروز قوانین راجع به مهریه و طالق
خانواده این نهاد دیرین مدنی که باید جایگاه آرام و
قرار و تکامل آدمیان باشد را بدل به میدان جنگ کرده
است ،مرد بدهکار مهریه و زنی که از حق طالق محروم
است در قرن  21و در اوج تکنولوژیهای ارتباطی ،در
یک خانه براحتی نمی توانند زندگی کنند و فضای
زندگی مشترک تداعی کننده حقوق به خطر افتاده
آنها میشود.
به گفته محبی ،امروز که دستگاه های قضا و قانون
گذاری در اندیشه حذف آثار سوء مهریه های گزاف
بر خانواده هستند ،ضروریست به جانب دیگر یعنی
زنان هم نظر کنند و مساله خانواده را با رویکرد اجرای
عدالت و نه با تحمیل مشقت و ضرر و تنگناهای بیشتر
بر زنان ،حل کنند.
این فعال حقوق زنان در پایان گفت :باید به این
نکته توجه کرد که هرگونه اقدام برای حل مساله ای
اجتماعی بنام مهریه ،بدون رعایت عدالت در حق
زنان و بدون اندیشیدن به تمهیداتی برای پرکردن
خالءهای حقوقی ناشی از آن ،تنها اختالفات را شدیدتر
و احساس ستم دیدگی نزد زنان و ابتالی خانواده به
مصائب مختلف را بیشتر می کند.

کشف بیش از  ۱۴۰۰سالح سرد نامتعارف در تهران

اجرای طرح برخورد با «خانههای مجردی»

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد که  ۳۶۵سارق ،کیف قاپ و
حمل کننده سالح سرد نامتعارف در پایتخت دستگیر شدهاند.
سردار حسین رحیمی در اجرای ششمین مرحله از طرح «صاعقه» که
ظهر امروز در محل ستاد فاتب برگزار شد ،گفت :همکاران من در پلیس
پیشگیری هر مرحله از طرح صاعقه را به طور اختصاصی به برخورد با یک
جرم متمرکز می کنند که در این مرحله رویکرد اصلی برخورد با حامالن و
خرید و فروش کنندگان سالح سرد و کیف قاپان و سارقان بود .در همین
راستا نیز عملیات ویژه ای در روزهای اخیر در دستور کار قرار گرفته و
 ۳۶۵سارق ،کیف قاپ و موبایل قاپ و حمل کننده سالح سرد نامتعارف
دستگیر شدند.وی با بیان اینکه در مجموع بالغ بر  ۱۴۰۰قبضه انواع سالح
سرد در این مرحله از طرح کشف شد ،خاطرنشان کرد ۸۹ :نفر از دستگیر
شدگان قاپ زن بودند ۱۲۷ .نفر نیز از جمله مجرمانی بودند که از سرقت
ها و جرایم خود از سالح سرد استفاده کرده و متاسفانه سالح سرد به ابزار
اصلی آنان در ارتکاب جرم تبدیل شده بود .رییس پلیس پایتخت ادامه
داد ۴۱ :نفر از دستگیرشدگان جزو اراذل و اوباش بوده و  ۱۲۴نفر نیز
سارق خرد و خرده فروش مواد مخدر بودند.به گفته رحیمی ،در این طرح
 ۶۲وسیله نقلیه مسروقه نیز کشف شده و چهار قبضه سالح جنگی نیز از
دستگیرشدگان توقیف شد.رحیمی از اجرای مرحله دیگر از طرح برخورد با

«خانه های مجردی» نیز خبر داد و گفت :این طرح را از سال گذشته آغاز
کردیم و بر اساس آن با خانه هایی که تحت عنوان مجردی فعالیت کرده
اما در باطن به محلی برای مصرف مواد مخدر و تجمع افراد مجرم بدل
شده بود ،برخورد کردیم .وی با بیان اینکه این منازل در اطراف میدان امام
حسین و چند نقطه دیگر از تهران قرار دارد گفت :در این مرحله از طرح
 ۴۷باب منزل را در اطراف میدان امام حسین شناسایی و پلمب کردیم
که این منازل در مجموع دارای  ۱۴۷اتاقک بود که محل به اسکان خرده
فروشان مواد مخدر ،سارقان ،اتباع غیر مجاز بیگانه و  ...بدل شده بود.
افزایش  ۲۰تا  ۳۰درصدی ترافیک تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از افزایش  ۲۰تا  ۳۰درصدی ترافیک
عصرگاهی پایتخت در روزهای پایانی سال خبر داد.
سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای هم زمان دو طرح «صاعقه و
اقتدار» با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت پایتخت در روزهای
پایانی سال اظهار کرد :شاهد افزایش جمعیت در مراکز خرید و مگامال ها
هستیم و از سوی دیگر ترافیک عصرگاهی نیز افزایش داشته است.
وی ادامه داد :در همین راستا نیز پلیس راهور آمادگی بیشتری داشته
و تمامی ماموران این پلیس در آماده باش هستند تا نسبت به روان سازی
و مدیریت ترافیک اقدام کنند .در حال حاضر برابر آمارهای ما ترافیک در

پایتخت  ۲۰تا  ۳۰درصد افزایش داشته است که پیش بینی می شود این
وضعیت تا پایان اسفند ماه ادامه داشته باشد.
رحیمی درباره محدودیت های تردد شبانه و احتمال لغو یا تغییر آن
در روزهای پایانی سال نیز گفت :تاکید می کنم که هیچ تصمیمی درباره
لغو یا تغییر در محدودیت تردد شبانه اتخاذ نشده و تمامی خودروهای
غیرمجاز از ساعت  ۲۱تا  ۳بامداد جریمه خواهند شد .بنابراین الزم است
که شهروندان زمان رفت و آمد خود را مدیریت کنند .ساعت فعالیت صنوف
نیز تا ساعت  ۲۰بوده و پس از آن اجازه فعالیت ندارند ،اما اگر در روزهای
شب عید قصد فعالیت بیشتری را دارند می توانند ساعات آغاز به کار خود
را تغییر داده و از صبح فعالیت کنند .وی درباره قرنطینه تهران نیز گفت:
هیچ بحثی در مورد قرنطینه تهران وجود ندارد.

سرمقاله
کشک خاطرات

محسن جاللپور

خیلی زودتر از آنچه محاسبه کرده به
مقصد میرسد .خیابانها خلوت است و مغازهها
هنوز باز نکردهاند .از آینه ماشین به خودش نگاه
میکند؛ خودش را نمیشناسد .این چشمان پر از
ترس متعلق به کیستند؟ این صورت مدفون شده
زیر ماسک و این دستان پنهان شده زیر دستکش
نایلونی متعلق به چه کسی است؟
پیاده میشود و زیپ کاپشنش را تا زیر چانه
باال میکشد .وحشت ویروس خیابانها را متروکه
کرده .آدمها تک و توک میآیند و میروند و مرد
خودش را در خیابانی که هیچ وقت اینقدر خلوت
ندیده،رها میکند.هرچه به بازار نزدیک میشود،
انگار از بازار دور میشود .مگر میشود این راسته را
اینقدر خلوت دید؟
کناری میایستد و به میدان خالی خیره
میشود.یاد روزهایی میافتد که مغازهای همین
حوالی داشت.روزهایی که  500تومان فروش
بیشتر خوشحالش میکرد.یاد روزهایی میافتد
که چشم به در مغازه میدوخت تا مگر مشتری از
راه برسد و روزی زن و بچهاش را برساند.یاد دهه
٦٠مي افتدو روزهایی که از صبح تا شام  50تومان
هم نمیفروخت اما یک نفر سر چراغ پیدایش
میشد و به اندازه فروش پنج روزش خرید میکرد.
آنروزها همه امید مغازهداران به فروش شب
عید بود .چالههای کسب وکارشان را با فروش شب
عید پر میکردند،بدهیهایشان را میپرداختند و
چیزی هم برای سال بعد کنار میگذاشتند.هرسال
اواسط بهمن ،بازار از خواب زمستانی بیدار میشد.
بعضیها که کسب وکارهای خانگی داشتند ،زودتر
از بقیه به بازار میرفتند و خرید میکردند و مصرف
کنندهها میگذاشتند نزدیک عید.اگر فروش خوب
بود،دوباره اعتباری خرید میکردند و همین طور تا
آخرین دقیقههای سال ،مشتری میآمد و میرفت.
روزهای عادی دل خرده فروشان به این
خوش بود که دو یا سه هزارتومان بفروشند اما
هرچه به عید نزدیک میشدند ،فروششان به 15
هزارتومان میرسید و اگر  20یا  30هزار تومان
میشد ،از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدند.
حاال نزدیک همان مغازه و همان خیابان
ایستاده و در روزهای بی رونق به روزهای پر رونق
فکر میکند.این روزها چقدر همه چیز زود عوض
میشود و برای محو شدن یک پدیده الزم نیست
یک نسل صبر کند؛امروز میآید و فردا میرود.
مرد همان جایی ایستاده که زمانی کارگران
با چرخ و گاری میایستادند .بعدها همانجا وانت
و نیسان میایستاد.به اطرافش نگاه میکند ،هیچ
کس نیست .پس کارگران کجایند؟ وانتها و
نیسانها کجاست؟ وقتی بازار بسته و خلوت
باشد،بازار کارگر هم رونقی ندارد .بمانند کنار
خیابان که چه بشود؟ اما از کجا میآورند؟ چطور
نانی و پنیری تهیه کنند؟ زمانه رکود ،چه زمانه
بدی است .نه کارگر سهمی میبرد و نه مغازه
دار .نه بنکدار و نه بانکدار .راه میافتد به سمت
بازار اصلی .نه صدای تق و تقی از بازار مسگرها
میآید و نه صدای بوقی از میدان .نه بوی روغن و
کشک به مشام میرسد و نه بوی چیت و فاستونی.
تنها صدای پای مردی شنیده میشود که ماسک
به صورت زده و کشک خاطرات خودش را در
کاروانسرای حاج مهدی مزه مزه میکند.

