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سخنگوی ثبت احوال کشور اعالم کرد:ثبت  210شناسنامه با پدرومادر فرضی در شش ماهه نخست سال

سخنگوی ثبت احوال کشور گفت :برای  ۲۱۰کودک
که پدر و مادرشــان نامشــخص هستند و نمیتوان
گفت که نامشروع متولد شدهاند ،در ۶ماه اول سال
 ۹۷شناسنام ه با پدر و مادر فرضی صادر شدهاست.
بهگزارشایلنا،بهگفتهسیفاهللابوترابیراهدیگری
جز این راه برای تعیین هویت نوزادان فاقد والدین
وجود نــدارد .درباره نــوزادان غیرایرانی هم ،گواهی
والدت اتباع ایرانی صادر میشــود .اگــر این نوزاد در
ایرانمتولدشدهباشدوگواهیاتباعایرانیرادریافت
کــرده باشــد و بعد از پایان ۱۸ســالگی به مدت یک

سال از کشور خارج نشود به خودی خود تابع دولت
ایران میشــود و شناســنامه ایرانی دریافت میکند.
وی افــزود :برای نوزادی که پدر و مادر او نامشــخص
هستندونمیتوانگفتکهنامشروعمتولدشدهاند،
هنــگام صدور شناســنامه نــام پــدر و مــادر فرضی
انتخاب میشــود؛ یعنی پدر و مادری که بــرای او در
شناسنامه ثبت میشــود ،فاقد مشخصات است و
صرفاً نامشــان در شناســنامه کودک وجود دارد .در
انتهای شناسنامه نیز ذکر میشود که پدر و مادر فرد
توسطبهزیستیبهشکلیفرضیثبتشدهاند.

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور در زمینه از
ســر گرفته شــدن صــدور کارت ملی هوشــمند نیز
بیــان کرد :دســتهای از افرادی که بــرای کارت ملی
هوشــمند ثبتنــام کردنــد و فاقــد هرگونــه کارت
هستند؛ یعنی حتی کارت ملی قدیمی هم ندارند،
تدابیــری برایشــان اندیشــیده شــده تــا براســاس
پیشبینیهای صــورت گرفته ،بدنــه قبلی همان
کارتها به آنها تحویل داده شود .افرادی که کارت
خــود را به هر دلیلی گم کردهاند ،نیز جزو این گروه
هســتند و کارت ملی دریافت میکننــد .تا به امروز

معاون وزارت ورزش و جوانان موضوع را بررسی می کند

فرآینــد ثبتنام بیش از  ۴۶میلیون و  ۶۰۰هزار نفر
تکمیــل شــد ه اســت و بیــش از  ۴۳میلیــون و ۶۰۰
هزار کارت هم صادر شــده و مابقی هم که کمتر از
 ۱۵میلیون هســتند ،ظرف چند مــاه آینده فرآیند
دریافت کارت برای آنها انجام میشود و پایان سال
 ۹۷پایان پروژه کارت هوشمند ملی خواهد بود که
البتــه نیــاز بــه ســازوکاری دارد و آن هم تخصیص
بودجــه و تأمیــن اعتبــارات الزم اســت .در همین
خصوصوزیرکشور،رئیسجمهوریوثبت احوال
پیگیرهستند.

گزارش «ایران» از اعتراضات صنفی معلمان نسبت به حقوق و معیشت خود

صدای مطالبات معلمان را بشنویم
هدی هاشمی
خبرنگار

عکس :آژانس عکس «ایران»

با اینکه فقط دو ماه از ســال تحصیلی جدید گذشــته
امــا صــدای اعتــراض معلمــان بارها و بارها شــنیده
شده است .در این مدت برخی از معلمان معترض
این نارضایتی خود را به اشکال مختلف نشان دادند.
برخیهایشــان در کنار مجلس و برخــی دیگر در کنار
وزارت آمــوزش و پــرورش تجمــع کردند .برخیهای
دیگــر هــم بــه کالس درس نرفتند و عکسهایشــان
را در شــبکه اجتماعی منتشــر کردنــد .معترضان در
دفاتر مدرسه با در دست گرفتن پالکاردهای کوچک،
خواســتار بهبود شرایط کار و معیشت خود شدند .در
پالکاردهایــی که در دســت معلمان بود شــعارهایی
همچــون «بیتوجهی بــه آموزشوپرورش مســاوی
اســت با افزایــش آســیبهای اجتماعــی»« ،معلم
بیــدار اســت ،از تبعیــض بیــزار اســت» و «تضعیف
فرهنگیان ،تخریب فرهنگیان اســت» مطرح شد .با
این حال اگر پای درد دل معلمان بنشینیم ،بسیاری
از آنان رضایت کافی از وضعیت حقوقی خود ندارند.
موضوعیکهچندیندههازسویمعلمانومسئوالن
آموزشــی کشور مطرح شده است تا جایی که به گفته
بســیاری از معلمــان حــاال دیگــر جایــگاه و منزلتــی
در جامعــه ندارنــد .معلمــان اعــام کردنــد ،بحران
چهارگانهمعیشت،منزلت،معرفتومهارت،نظام
آموزشیکشوررابشدتتهدیدمیکند.مهدیبهلولی
معلم ریاضی و فعال صنفی معلمان در این باره به
خبرنگار «ایران» میگوید :متأسفانه در همه دولتها
اعتراضهای صنفی معلمان وجود داشــته اســت و
این موضوع نشــان میدهد اعتــراض معلمان اصالً

ربطیبهدولتهانداردوبیشترصنفیاست.بنابراین
خواســته اصلی معلمان حقوق و مزایای آنها است.
آنها بــر این باورند که تــورم در ســالجاری  40درصد
بودهاستاماحقوقومزایایآنهافقط 10درصدرشد
داشته است.وی با اشاره به اینکه کف حقوق معلمان
 2میلیون تومان و سقف حقوق آنها 3میلیون تومان
اســت ،میافزاید« :مگر میشــود با حقوق 3میلیون
تومان یک ماه زندگی کرد و دوام آورد هر کســی که در
اینجامعهزندگیمیکند،میداندکهبااینحقوقها
نمیشودخانوادهرا ادارهکرد.معلمهاخانواده دارند،
زن و بچــه دارنــد و همــه اینها خــرج دارد .باید برای
زندگی کردن درآمد معقولی داشته باشند ».بهلولی
با تأکید بر اینکه اکثر معلمان ســه شــیفت در روز کار
میکنند،اظهارمیدارد«:برخیازمعلماندوشیفت
درمدرسهکارمیکنندوبرخیهایدیگردرمؤسسات
آموزشــی کار میکننــد و برخیهــا هم دو شــیفت در
مــدارس و آموزشــگاهها و یک شــیفت شــب هــم با
ماشــین مشــغول کار هستند .شــما فکر کنید همین
معلــم فــردا صبحــش بایــد در کالس درس حاضر
شــود و انرژی داشته باشد مگر میتوانند خالقیت در
کالس درس یا صبر و حوصله داشته باشند .معلمی
که ذهنش درگیر مشــکالت مالی و معیشــتی است،
نمیتواند سر کالس معلم پویایی باشد .همیشه سر
کالس به مشکالت معیشتیاش فکر میکند و اینکه
اجارهخانهدهدیابهفکراقساطشباشد».
ëëصدایمانرابشنوید
تابســتان امســال بــود کــه در فضــای مجــازی
چالشی به راه افتاد که طی آن معلمان با پاره کردن
فیشهــای حقوقی نســبت بــه آنچــه بیعدالتی در
ســاختار آموزشی کشور میدانستند اعتراض کردند،

اعتراضی که موجب شــد تا مسئوالن وزارت آموزش
و پــرورش برای حل این مشــکل موضوع رتبهبندی
معلمــان را دوبــاره مطرح کنند .آن طــور که فعاالن
صنفــی معلمان میگوینــد فیش حقوقــی دغدغه
اصلی معلمان اســت .محمد رضا نیکنژاد معلم
فیزیــک و فعــال صنفی بــا اشــاره به اینکــه برخی از
کارمندانارگانهایدیگرافزایش 40درصدیحقوق
را داشــتهاند و چــرا فقــط فرهنگیــان بایــد  10درصد
افزایش داشته باشند ،میگوید :افزایش تورم موجب
شده تا سطح کیفی زندگی معلمان کاهش پیدا کند
شــما دقت کنید همه معلمان زیر خط فقر هستند
و زندگــی اکثرشــان ایــن روزها با مشــکالت بســیاری
مواجه شــده اســت .با این حال چندین ســال اســت
کــه معلمان میگوینــد میزان دریافتیشــان با دیگر
سازمانها برابر نیست .بسیاری از سازمانها عالوه بر
حقوقمزایاییبسیاریدریافتمیکننداینموضوع
را بارها گفتهایم که معلمان هیچ مزایایی ندارند اما

صدای ما به گوش هیچ کس نمیرسد .وی میگوید:
مــا دانشآموزانــی داریم که بــدون خوردن صبحانه
بــه کالس میآیند .معلم وقتی درگیــر این موضوع
میشــود میفهمــد کــه خانــواده ایــن دانشآمــوز
مشکالت مالی بسیاری دارد لذا معلم ذهنش درگیر
دانشآموزانــش میشــود و ایــن فاصلــه طبقاتی را
نمیتوانددرککند.
نیکنژادباتأکیدبراینکههمهمشکالتمعلمان
مربوط به حقوقشان نیست توضیح میدهد« :تراکم
کالسهــا بــاال رفته اســت .وزارت آمــوزش و پرورش
بــا کمبود معلم روبهرو شــده اســت و از ســوی دیگر
معلمــان در تصمیمســازیهای کالن وزارتخانــه
دخالت داده نمیشوند .ما در کالسهای درس کاری
را بایــد انجام دهیم که وزارتخانــه میخواهد و اصالً
نمیتوانیمکاردیگریانجامدهیمبرخیازمعلمان
در همیــن کالسهــای درس بــا مشــکالت بســیاری
روبهرو شدند .البته معلمان در کنار مطالبات صنفی

خود ،خواهان رســیدگی به وضعیــت دانشآموزان
دولتی ،مهــاجرت گسترده دانشآموزان به مدارس
غیــر انتفاعــی ،دانشآمــوزان محــروم و بازمانــده
از تحصیــل ،حــق دسترســی همگانــی و عادالنــه
دانشآموزان به تحصیل ،مقابله با خصوصیسازی
مــدارس که بــا اصل ســیام قانون اساســی مبنی بر
آمــوزش رایگان مغایر اســت و رســیدگی به مدارس
فرسودهوقدیمینیزهستند».
ëëافزایش کیفیت خدمات درمانی
شــهرام جمالــی فعال صنفــی معلمــان هم با
اشــاره به اینکه اعتراضهای معلمان همیشــه بوده
است اما به جایی نرســیده میگوید :این اعتراضها
در دولــت یازدهم و دوازدهم به رســمیت شــناخته
شــده اســت و خوشــبختانه رفتارهایی که در گذشته
بــا معلمان میشــد در این ســالها کمتر شــاهد آن
بودیم با این حال معلمان نسبت به شرایط صنفی
خود معترضند و نمایندگان همراه دولتمردان باید
مشکالت این قشر از جامعه را برطرف کنند.
ویاظهارمــــــــــیدارد:یکیازگالیههایمعلمان
نســبت به وضعیــت بیمه تکمیلی ،خدمــات پایین
ارائــه شــده اســت .بــه گونــهای کــه برخــی مراکــز و
بیمارستانهای طرف قرارداد به تعهدات خود عمل
نمیکنند.خدماتدرمانیارائهشدهدرمراکزدرمانی
طرف قــرارداد با بیمه تکمیلی فرهنگیــان تقریباً در
تمامــی موارد نه تنها از کیفیت قابل قبولی برخوردار
نبودهاند ،بلکه به لحاظ کمی هم شــاهد یک کاهش
نسبی هســتیم .یعنی برخالف افزایش ساالنه سهم
بیمهپایهوسهمبیمهگذارکهعمدتاًباتوجیهافزایش
تعرفههایخدماتدرمانیصورتمیگیرد،تعدادو
کیفیتاینخدماتافزایشنمییابد.

انتقاد فرماندار رشت
از برخورد با نوازندگان جوان

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان
گفت :وضعیــت جوانان نوازنده رشــتی باید بــه طور جدی
خبر پیگیری شود و یکی از مدیران کل معاونت جوانان وضعیت
این جوانان را از استان گیالن جویا خواهد شد.
محمدمهــدی تندگویــان در ایــن خصــوص به ایســنا توضیــح داد :اگرچه در
مورد موســیقی خیابانی قوانین متقنی وجود ندارد ،با وجود این در مورد حقوق
شــهروندی و برخورد با مردم و شــهروندان به اندازه کافی قانون درکشــور وجود
دارد .نیــروی انتظامــی یا هر نهاد دیگــری در مورد موضوعــات یا حتی تخلفات
شهری مانند سد معبر و ...نباید به این شکل با مردم برخورد کند.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :اصل «احتــرام» باید در مورد شــهروندان و همه
مــردم رعایــت شــود کــه ایــن فیلم نشــان میدهــد این موضــوع رعایت نشــده
اســت .ما حــق نداریم حتی با مجرمان هم به این شــکل رفتار کنیم ،چه برســد
به این جوانان که مشغول نواختن ساز هستند .این دست فعالیتها پدیدههای
جدیدی در جامعه هستند که قانون در مورد آن هیچ پیشبینی نداشته است.
تندگویــان بــا بیان اینکــه ابتدا باید در حقوق شــهروندی و شــهری در مورد
این دســت فعالیتها پیشبینیهایی صورت گیرد ،اظهار کرد :شــورای شــهر
کالن شــهرها باید مصوباتی در این مورد داشــته باشند و مجلس هم میتواند
بــه شــکل کالن درمورد نوع اجــرا و دریافت مجوزها ،قوانین کلــی وضع کند تا
بــا تصویب آنها مشــکالت آتی هم برطرف شــود.فرماندار شهرســتان رشــت
نیــز بــا تأکید بر لزوم تــاش در جهت ارتقای نشــاط اجتماعی گفــت :قانون و
هنجارهای عمومی باید از سوی همگان رعایت شود.
به گزارش ایرنا  ،میرشــمس مؤمنــیزاده در ادامه افزود :به فرمانده نیروی
انتظامی اعالم شد تا در مورد ابعاد ماجرا بررسی و متعاقباً پیگیری و اقدامات
مقتضــی در اســرع وقت صــورت گیرد تا رفتار یک شــخص موجــب لطمه به
زحمــات و تالشهــای مدبرانــه و شــبانه روزی فرماندهــی و پرســنل نیــروی
انتظامی در ســایر حوزهها نشود.فرماندار رشت با تصریح اینکه تقویت نشاط
و امید در جامعه باید بر مدار قانون و هنجارها باشــد ،گفت :نباید با رفتارهای
نادرســت و فراقانونی ،تصویری نادرست از فضای فرهنگی و اجتماعی استان
که در ســطح کشــور کــم نظیر اســت ،ایجــاد یا بــا واکنشهــای هیجانی چنین
موضوعــی را بــه دیگران القــا کنیم.مؤمنــیزاده ،عمــوم جامعه را بــه رعایت
قانــون ،هنجارها و اخالق دعوت کرد و گفت :حســب تأکید اســتاندار گیالن به
جهت اهمیت حفظ آرامش فرهنگی و اجتماعی استان ،پیگیریهای الزم در
مورد موضوع برخورد با نوازندگان جوان در رشت انجام میشود.

