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اعالن جنگ شرافت علیه کرونا

شناسنامه دار شدن  50هزار کودک بدون شناسنامه !

بررسی برگزاری همزمان
کالس مجازی و حضوری
برای سال تحصیلی آینده

خبــــــر

مهسا قوی قلب

خبرنگار

اعطــای تابعیت بــه فرزندان حاصل
از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان
خارجــی از مســائلی بــوده اســت کــه
ســالها در مجلــس و دولت بررســی
میشــد؛ حتی در ســال  94هم تالش
برای رفع مشــکالت این مسأله قوت
گرفــت ،امــا همچنــان بالتکلیــف
مانــده بود .تا اینکه ســخنگوی دولت
در حاشــیه جلســه هیــأت وزیــران بــا
اشــاره بــه مشــکالتی کــه بــرای زنــان
ایرانــی که با مــردان خارجــی ازدواج
کردهانــد ،وجــود دارد ،گفــت :در
نهایــت آییننامــه اعطــای تابعیــت
ایرانــی به فرزندان حاصــل از ازدواج
زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی بــه
تصویــب هیأت دولت رســید .محمد
شــریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعــی هم در توئیتر خود نوشــت
که با تالش فعاالن مدنی و رســانهای
و اهتمــام دولــت مفهــوم ســرزمین
مــادری معنــا یافــت و پیشــتر انتقال
تابعیــت مــادری بــه فرزندانشــان
ممکن شد.
معصومــه ابتکار ،معــاون رئیس
جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده،
نیــز در گفتوگــو بــا «ایــران» در
ایــن بــاره میگویــد :رونــد پرداختــن
بــه مشــکالت زنانــی کــه بــا مــردان
خارجــی ازدواج کردنــد و فرزنــدان
آنها قادر به گرفتن شناســنامه ایرانی
نیســتند ،از چنــد ســال پیــش شــروع

شــد و همــواره تالش میشــد تــا این
مشــکالت حــل شــوند .خوشــبختانه
در چنــد روز اخیــر بــا اصالحاتــی کــه
صــورت گرفتــه ،مشــکالت عدیده در
ایــن حوزه رفع شــده اســت .بهعنوان
مثال تا قبل از ایــن ،مردان ایرانی که
بــا زنــان خارجــی ازدواج میکردنــد،
میتوانســتند براحتی بــرای فرزندان
خــود شناســنامه ایرانی بگیرنــد؛ این
در حالی اســت کــه زنان ایرانــی که با
مــردان خارجی ازدواج کــرده بودند،
تاکنــون امــکان دریافــت شناســنامه
ایرانی را برای فرزندان خود نداشتند.
بهگفته او ،خوشــبختانه در دولت
اخیــر ،کارهــای مثمــر ثمــری انجــام
شده و تالشهای زیادی در این حوزه
شــده اســت .آقایــان شــریعتمداری
و ربیعــی وخانــم جنیــدی از جملــه
افرادی بودند که تالش کردند ،الیحه
بــه دولــت رفتــه و تصویب شــود .در
مجلس دهم تالشهای زیادی برای
نهایــی شــدن الیحــه انجــام گرفت و

خوشــبختانه بــا اصالحــات صــورت
گرفتــه و رفــع مشــکالت مطروحــه،
در نهایــت ،شــورای نگهبــان هــم آن
را تصویــب کــرد و خوشــبختانه ایــن
قانون از ســوی رئیــس جمهوری هم
ابالغ شــد .البتــه به لحــاظ جلوگیری
از مشــکالت امنیتــی بــرای عملیاتی
شــدن آن کارهایــی صــورت گرفتــه
اســت ،تــا آییــن نامــه اجرایــی در
تعاریــف و روش کار بــه مشــکالت
امنیتــی بر نخورد .در این خصوص با

هشدار مسئوالن وزارت بهداشت درباره خطر سفر و انتقال کووید  19در تعطیالت عید فطر

افزایش ابتال به کرونا با سفرهای جدید

همزمــان با آغــاز تعطیالت عید ســعید
فطــر ،از دیــروز جادههــای منتهــی بــه
استانهای شمال کشور بنا به اعالم مرکز
کنترلترافیکپلیسراهورناجاباترافیک
نیمــه ســنگین و پــر حجــم مواجــه شــد.
مسافرانی که بهدلیل چهار روز تعطیلی و
کم شدن محدودیتها و باز شدن هتلها
وبرخیرستورانهایبیرونبر،باروبندیل
ســفر را بسته و دل به جاده زدهاند .این در
حالی است که مسئوالن وزارت بهداشت
همچنان هشدار میدهند؛ برای سفرهای
تعطیــات عید فطــر برنامهریزی نکنید.
کرونا به آخر کار نرسیده و همچنان خطر
به قــوت خــودش باقی اســت .وضعیت
هیچ شــهری ســبز اعــام نشــده ،تهران،
خوزســتان و لرســتان هنــوز مهمتریــن
کانون کرونا هســتند و بقیه شــهرها نیز در
وضعیــت قرمــز ،زرد و نارنجیانــد .ایــن
یعنی هنوز کرونــا در حال زندگی کردن با
ما اســت و با سفر به اســتانهای همجوار
ویــروس را دستبهدســت بــه شــهرهای
دیگــر منتقــل میکنیــم .موضوعــی کــه
براحتــی میتوانــد روزهای تلخ اســفند و
فروردیــن را برای ما تکــرار کند .در همین
زمینه نیز وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی ســفرهای جدیــد را بــه معنــای
ابتالهای جدیــد به کوویــد 19میداند و از
مردم خواســته در تعطیالت عید فطر به
ســفر نروند .او گفته است که شرایط کشور
همچنان کنترل شده از نظر کرونا نیست.
این در حالی اســت که برآوردهای وزارت
بهداشت از وضعیت شیوع ویروس کرونا

در کشور نشــان میدهد؛ با وجود آنکه در
اســتانهای مختلف مــوارد فــوت ،ابتال و
بســتری ناشــی از کرونا کم شــده اما هنوز
منحنی کرونا روند سینوسی دارد و منحنی
در هیچ اســتانی به ســمت مهــار بیماری
حرکت نکرده است و در خوشبینانهترین
حالت ایــن وضعیت در اغلب اســتانها
مدیریت شــده اســت ولی این به معنای
مهار کرونا در هیچ استانی نیست.
مسئوالن دانشــگاههای علوم پزشکی
شمال کشور نیز با پیشبینی موج گسترده
مســافرت طــی تعطیــات عید فطــر به
شــهرهای ســاحلی ،نســبت به افزایشــی
شــدن رونــد شــیوع کرونــا در اســتانهای
شــمالی هشــدار میدهنــد .همچنیــن
ســخنگوی وزارت بهداشت تأکید میکند
توصیههــای بهداشــتی از جملــه رعایت
فاصلهگــذاری اجتماعــی ،پرهیــز از
ترددهای بین شــهری و احتمال طغیان
بیماری در شهرهای مسافرپذیر همچنان
بــه قوت خــود باقی اســت و مردم کشــور
بویژه در استان خوزستان نکات بهداشتی
فــردی را رعایــت و از ســفرها و ترددهای
غیــر ضروری پرهیز کنند تا همه اقدامات

در ســتاد ملــی کرونــا منجــر بــه کنتــرل و
مهــاری بیمــاری شــود .وزیر بهداشــت با
تأکیــد بــر رعایــت مــردم در تعطیــات
عیــد فطــر و عــدم مســافرت ،میگویــد:
بزرگتریــن نگرانــی مــا ایــن اســت که با
عدم رعایــت فاصلهگــذاری و پروتکلها
دوبــاره گرفتــار پیکهایــی از بیمــاری در
کشــور باشــیم .او بــا بیان اینکه ســفرهای
جدیــد ،بــه معنــای ابتالهــای جدیــد به
کووید ۱۹است ،میافزاید :در حال حاضر
جمعیت کشــور که هنوز به بیماری مبتال
نشده است ،در بسیاری از مناطق ،بیش از
 ۹۰درصد است .اگر اتفاق جدیدی بیفتد
و خــدای نکرده این گرفتــاری باعث خیز
جدید بیماری در کشور شــود ،واقعاً برای
بنده و همکارانم بســیار بسیار کار سخت
و نفســگیری خواهــد شــد ،ضمــن اینکــه
عزیزانی که برای گذراندن اوقات خوش،
بــه ســفر میرونــد ،یــک مــدت طوالنــی
بیماری را باید با خودشان به همراه داشته
باشند ،ضمن اینکه همه از این بستر جان
سالم به در نمیبرند.
ëëدراستانهایقرمزترددنکنید
دکترنمکــی میگویــد :از مــردم

درخواســت دارم فعــاً ســفر نرونــد ،در
اســتانهای قرمز که درحال حاضر برای
ما مشــکل ساز هســتند ،تردد نکنند .این
تصور که با گرم شــدن هــوا بیماری مهار
خواهــد شــد ،یــک خیــال بســیار بیهوده
ایســت ،اســتانهای گرمســیر مــا دچــار
بیماری هستند .البته دکتر علیرضا زالی
فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری
کرونــا در کالنشــهر تهــران نیــز میگوید:
میــزان مــرگ و میــر تقریبــاً حــدود ۱۵
درصد نیز نسبت به روز آخر اردیبهشت
کاهــش داشــته و در میــزان مراجعــات
بــه مجموعههــای بهداشــتی بــا کاهش
 ۲۲درصــدی و در مجموعــه مراجعــات
درمانــی بــا کاهــش  ۲۹درصــدی مواجه
شــدیم .مدیر عامل شرکت بهرهبرداری
متــرو تهــران هــم بــا اشــاره بــه افزایش
آمــار مســافران متــرو طی روزهــای اخیر
میگویــد :طــی روزهــای گذشــته آمــار
مســافران مترو به بیــش از  ۸۰۰هزار نفر
در روز رســیده و هر چند این آمار نســبت
بــه مدت مشــابه ســال قبل بســیار کمتر
اســت ولی بهدلیل شــرایط کرونایی این
آمار میتواند در صــورت رعایت نکردن
موازیــن بهداشــتی توســط مســافران
مشــکالتی را بــه همــراه داشــته باشــد.
وی میافزایــد :مســافران متــرو جهــت
پیشــگیری از ابتــا به ویــروس کرونا پس
از اجــرای طــرح ترافیــک تهــران بایــد
ســفر خود را بــا مترو برنامهریــزی کنند و
حتیالمقــدور از تردد در ســاعات پیک و
انجام سفرهای غیر ضروری بپرهیزند.

دستگاههای زیادی از جمله وزارت امور
خارجه و وزارت کشور تعامالتی صورت
گرفته اســت .بــه اعتقاد ابتــکار ،حقوق
زنان ایرانی ،از نظر تعیین تکلیف برای
بچههــای خــود و دریافــت شناســنامه و
داشــتن هویــت ایرانی ،اهمیــت باالیی
دارد.
بهگفتــه او ،آمارهــای متفاوتــی در
خصــوص ایــن فرزنــدان وجــود دارد،
کــه گاهــی از  ۳۰تــا  ۵۰یــا حتــی ۱۰۰
هــزار و  ۲۰۰هــزار مــورد هــم ســخن بــه
میــان آمده اســت ،اما بر اســاس منابع
رســمی ،در ایــن حــوزه ،حــدود  ۳۰تــا
 ۵۰هــزار نفــر ،فرزندانــی هســتند کــه
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان
خارجــی هســتند و هنــوز شناســنامه
ندارنــد .بیشــتر ایــن بچههــا در مناطق
مــرزی و اســتانهایی ماننــد سیســتان
و بلوچســتان ســاکن هســتند .در ســال
 ۹۷بــرای افتتــاح مدرســهای بهنام چاه
جمــال در ایرانشــهر ،راهــی سیســتان و
بلوچســتان شــدم .ایــن مدرســه ،ویــژه
دختــران فاقــد شناســنامه و بازمانــده
از تحصیــل اســت .در آنجــا بــا دختران
 ۱۲ســاله و  ۱۴ســالهای برخــورد کــردم
کــه بهدلیــل نداشــتن شناســنامه هنــوز
ســواد خوانــدن و نوشــتن نیز نداشــتند.
وی اظهــار داشــت دختــران زیــادی در
کشــور مــا بهدلیــل نداشــتن شناســنامه
از تحصیــل بازماندهانــد .تصویــب این

قانــون و آییــن نامــه اجرایــی آن کــه در
چهارشــنبه پیش تصویب شــد ،قابلیت
دریافــت شناســنامه بــرای مادرانــی که
بچههای زیر  ۱۸ســال دارنــد و با مردان
خارجــی ازدواج کردهانــد ،فراهــم کرده
اســت و ایــن افــراد میتواننــد براحتــی
شناســنامه بگیرند .البته در سنین باالی
 ۱۸ســال نیــز خــود بچههــا ،میتواننــد
برای دریافت شناســنامه شــخصاً اقدام
کننــد .در ایــن خصــوص آییــن نامهای
نیز نوشــته شده تا کســی نتواند از قانون
جدیــد سوءاســتفاده کند .متأســفانه در
برخی کشورهای همسایه ،ناامنی و فقر
و مشــکالت زیــادی وجــود دارد .به این
دلیــل مهاجرتهــای غیرقانونی زیادی
صــورت مــی گیــرد و در ایــن خصــوص
قاچاق هم میشــود .تالش بر این بوده
تــا بــا هماهنگــی دســتگاههای امنیتــی
بــا تصویــب قانــون جدیــد ،در جهــت
سوءاستفادههای احتمالی در این حوزه
جلوگیریهــای الزم بــه عمــل بیایــد و
بچههایــی که ســالهای ســال اســت که
برای دریافت شناســنامه پشــت درهای
دوایر ماندهاند ،بتوانند در فرصت زمان
کوتاهی شناسنامه خود را دریافت کنند.
ابتــکار ،در خصــوص اینکــه زمــان
اجرایــی شــدن این قانــون از چه تاریخی
اســت ،توضیــح میدهــد :بــا ابــاغ آن
از ســوی رئیــس جمهــور ،ایــن قانــون
از همــان زمــان قابلیــت اجرایــی دارد
و همــه دســتگاههای متولــی از جملــه
فرمانداریهــا و اســتانداریها و وزارت
امــور خارجــه و دســتگاههای امنیتــی و
اطالعاتــی بایــد رویههــای الزم را آمــاده
کرده باشــند .دولت در اجرای این قانون
بســیار مصمم است .فراکسیون مجلس
دهــم و دولــت و ســایر نهادهــا همراهی
زیادی برای تصویب این الیحه کردهاند،
تا این مهم به سرانجام برسد .امیدوارم
نتایــج خوبی هم داشــته و موضوعی که
مدتهاســت مــورد بحــث قــرار گرفتــه
است ،در روزهای آینده مرتفع شود.

بنــگاه

معاون اول رئیس جمهوری گفت:
بــرای ســال تحصیلــی آینــده بایــد
روشهــای متفــاوت از روال عادی
تشــکیل کالسهــای درس در نظــر
بگیریم .به گزارش تسنیم ،اسحاق
جهانگیری در نشســت بــا معاونان
و مدیران ارشــد آمــوزش و پرورش
تأکیــد کرد:مجموعــه آمــوزش و
پرورش کشــور مــا که بــا  14میلیون
دانشآمــوز ســر و کار دارد بایــد
دغدغــهاش این باشــد کــه حاال که
مــدارس و مراکز آموزشــی تعطیل
شدهاند ،به نحوی برنامهریزی کند
کــه دانشآمــوزان و دانشــجویان از
درس عقــب نماننــد .وی مجمــوع
اقدامــات انجــام شــده وزارت
آمــوزش و پــرورش بــرای جبــران
تعطیلــی مــدارس را قابــل تقدیــر
توصیــف کــرد و گفــت :اینکــه یــک
خانــم معلــم کــه در بیمارســتان
بســتری اســت و امــکان آمــوزش
حضوری به دانشآموزان را ندارد،
بــا اســتفاده از ابزار فضــای مجازی
مطالب درســی را به دانشآموزان
منتقــل میکنــد ،صحنــهای زیبــا و
ماندگار است که باید در تاریخ ثبت
شــود .جهانگیری با اشــاره به اینکه
در حــال حاضــر روزهــای پایانــی
ســال تحصیلی را ســپری میکنیم،
افــزود :امتحانــات نیــز مطابــق بــا
برنامهریزیهای انجام شده برگزار
خواهد شد اما برای سال تحصیلی
آینــده بایــد پیشبینیهــای الزم و
ســناریوهای احتمالــی مختلــف را
بررسی کنیم.
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شهردار تبریز :نگاه مردم به شهرداری نسبت
به چهار سال قبل تغییر کرده است

شــهردار تبریز گفت :نگاه مردم به مجموعه شــهرداری و شورای شهر
تبریــز نســبت به چهار ســال گذشــته تغییر یافته اســت که ایــن تغییر
نگــرش بــه خاطر تــاش کارکنــان در خدمترســانی و پــای کار بودن
مدیران این نهاد در عرصههای مختلف است.
بهگزارش شــهریار ،ایرج شــهینباهردر جلســه مدیران شــهرداری
تبریز با اشــاره به طرح کاشــت یک میلیون اصله نهــال گفت :در کنار
ایــن اقدام مهم ،بــا تملک  ۵۰هکتار از باغها قدیمــی تبریز ،در آینده
نزدیــک شــاهد افزایش فضای ســبز و امکان کاشــت نهــال در همین
باغها خواهیم بود.
ëëاحداث هزار واحد جدید در بافت حاشیهنشین تبریز
شــهردار تبریــز حــل معضــل حاشیهنشــینی را نیازمنــد تغییــرات
اساســی در قوانیــن کلــی کشــور دانســت و گفــت :بــا وجود این ســعی
داریــم از قوانیــن موجــود بــه نحــو احســن اســتفاده کــرده و در مدت
مســئولیت خود بخشــی از این مشــکل را برطرف ســازیم .شهینباهر
در حاشــیه جلســه کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای شــهر
تبریــز کــه بــا موضــوع حاشیهنشــینی برگــزار شــد ،افــزود :قوانیــن و
بخشــنامههای موجــود در کل کشــور موجــب شــده گامهــای اساســی
در ســاماندهی حاشــیه نشینی برداشــته نشــود ،از اینرو در پی تدوین
تعــدادی بخشــنامه و قوانین از طریــق نمایندگان مجلس هســتیم تا
بهصــورت مصوبه مجلس و دســتورالعمل هیأت وزیران ابالغ شــود.
وی گفــت :هــر چنــد شــهرداری تبریــز وظیفه اصلی ســاخت و ســاز را
بــر عهــده نــدارد ولــی از محل منابــع خود در حــال احداث یــک هزار
واحــد در شــمال تبریز و شــهرک اندیشــه اســت .او از وجــود  ۱۰۰هزار
واحد مســکن حاشیهنشــین و بدمســکن در بافت حاشیهنشــین تبریز
خبر داد

اجرای پروژههای عمرانی با کیفیت خوب
و سرعت باال در تبریز

رئیس شــورای شهر تبریز گفت :با وجود مشکالت اقتصادی حاکم در
شــهر شــاهد تالش قابل توجهی از ســوی شهرداری هســتیم بهطوری
که پروژههای عمرانی با کیفیت خوب و ســرعت باال انجام میشــوند.
شــهرام دبیــری در آیین آغاز عملیات عمرانــی و اجرایی دوربرگردان
پاســداران بــه کــوی نصر اظهــار داشــت :بــر اســاس برنامهریزیهای
انجام یافته امســال ،ســال فعالیت ،کار ،تــاش و برنامههای عمرانی
اســت .دبیــری افــزود :بــر ایــن اســاس امســال تمامــی پروژههــای
عمرانــی پیشبینــی شــده در بودجــه با حمایــت و برنامهریزی شــورا
و فعالیتهــای شــهرداری بــه بهرهبــرداری میرســند .او بــا اشــاره به
برخــی از این برنامههــا و پروژهها گفت :امســال برنامههــای متنوعی
در تمــام زمینههــای ترافیکــی ،تقاطعهــای غیرهمســطح ،آســفالت
اساســی خیابانها ،درختکاری ،حملونقل عمومی ،پارک باغشمال،
فــاز نخســت پارک بزرگ و ...تدارک دیده شــده اســت کــه اجرای این
اقدامــات در افزایش رضایتمنــدی و ایجاد حس امیدواری در جامعه
تأثیرگذار خواهد بود.

