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جامعه
ماجرای زنان و مردانی که مدارک هویتی ندارند

بیشناسنامه

آمــاری از بی شناسنامه های استان در
گروه جامعه
دست نیست اما تعداد آن ها از سال  92از
هفت هزار نفر تجاوز کرده است .موضوع بی شناسنامه ها در
استان تازه نیست اما بر اساس گزارش ها در دهه  90برای
 25هزار نفر که تابعیت آن ها در شورای تامین شهرستان ها
مورد تایید قرار گرفت شناسنامه صادر شده است .بر اساس
آمــار هــای رسمی و غیر رسمی تعداد زیــادی از افــراد بی
شناسنامه در استان و حاشیه شهرها زندگی می کنند که
بخش بزرگی از این خانواده ها را فرزندان زنان ایرانی که با
مردانی از دیگر کشورها ازدواج کرده اند تشکیل می دهد به
همین دلیل مدارک هویتی برای این اشخاص صادر نشده
است.

شناسنامهندارم

«رحیم» مرد  19ساله ای که از داشتن شناسنامه بی بهره
است به خبرنگار ما می گوید :اکثر مردم تصور می کنند بی
شناسنامه های استان تابعیت افغانستانی دارند در حالی که
خانواده هایمان در قدیم به دنبال گرفتن شناسنامه نبودهاند.
پدر بزرگ هایم عشایر بودند به همین دلیل زمانی که برای
صدور شناسنامه از ثبت احوال آمده بودند آن ها نتوانستند
صاحب شناسنامه شوند و بعدها که این مدرک جزئی از
ضروریات شد همه ما با مشکل مواجه شدیم .وی که به گفته
خودش پدرش هم شناسنامه ندارد خاطرنشان می کند :تا
کالس پنجم دبستان بیشتر نتوانستم درس بخوانم استعداد
خوبی در درس خواندن داشتم اما نداشتن شناسنامه سبب
شد از دیگر همکالسی هایم که اکثر آن ها در دانشگاه درس
می خوانند باز بمانم .وی با بیان این که در مدت هفت سال
بارها با مراجعه به ثبت احوال ،فرمانداری و استانداری پیگیر
شناسنامه بوده و مراحل قانونی را طی کرده است تصریح
می کند :از آخرین باری که برای دریافت شناسنامه مراجعه
کرده ام یک ماه می گذرد و چون مدارک الزم برای دریافت
شناسنامه را نــدارم این بار شناسنامه دار شدنم به بعد از
سال موکول شده است چون طبق قانون هرکس که در

سنگ صبور
مسلم کرد
ی
دانشجویدکترایروانشناسیشناخت 

دالیل دروغگویی

ایران زندگی می کند باید ایران االصل بودن او برای صدور
شناسنامهثابتشود.

سابقهصدورشناسنامه

مدیرکل ثبت احــوال هم می گوید :صــدور شناسنامه در
سیستان وبلوچستان پس از تاسیس اداره ثبت احوال زابل
در دوم اسفند  1307آغاز شد و پس از آن در زاهــدان که
حوزه دو زابل محسوب می شد سند سجلی تنظیم شد اولین
اسناد شهرهای بلوچستان در خاش ،ســراوان و ایرانشهر
درســال هـــای ،1321چابهار 1313و نیکشهر1315
تنظیم شد« .رضا راحت دهمرده» می افزاید :زابل در ابتدا
دارای دفتر ثبت والیتی بود که با نظارت به حوزه های ثبت
احوال بلوکی از دفاتر درجه سه کشور محسوب می شد و
دلیل شروع کار ثبت احوال ابتدا از زابل را می توان ارتباط
آن با حکومت مرکزی دانست که به وسیله فرماندار نظامی
نیز اداره می شد ولی بلوچستان که قسمتی از ایالت کرمان
محسوب می شد گرفتار نوعی هرج و مرج بود و حکومت
مرکزی اشراف کامل به این منطقه نداشت پس از تقسیم
کشور و تبدیل والیات به  10فرمانداری کل ،در قالب استان
هشتم یا فرمانداری کل از نظر تقسیمات کشوری مرکب بود
از نواحی کرمان ،بلوچستان و سیستان و از نظر تقسیمات
اداره کل آمار وثبت احوال کشوراستان هشتم محسوب می
شد  .به گفته وی سال 1330رامی توان آغاز تحولی نو در پی
ریزی تشکیالت جدید اداری یا به اصطالح استانی برشمرد
که از این سال به بعد به دلیل داشتن ادارات ثبت احوال
مستقل در شهرستان ها ماموران با دهگردشی در مناطق
روستایی برای ثبت وقایع حیاتی اقدام می کردند .وی ادامه
می دهد :این روند تا سال 1356با مراجعه مردم به ادارات
ثبت احوال و دهگردشی ماموران به مناطق روستایی برای
ثبت وقایع حیاتی ادامه داشت ،بعضی از مردم بنا به دالیلی
که به زودی اعالم می شود از دریافت شناسنامه خودداری
مــی کــردنــد تــا ایــن کــه درس ــال هــای 1356و 1357در
مناطق بلوچستان به صورت طرح اکیپی و ضربتی با حضور

مشاورحقوقی
اسما دهمرده
کارشناس ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی

مهریه مادر
بعد از فوت مادرم پدرم دوباره ازدواج کرد .از همسر پدرم سه خواهر داریم .پدرم یک
سال پیش فوت کرد و همسرش مهریه اش را طلب کرد .آیا می توانیم ما هم مهریه
مادرمان را که  ۲۰سال پیش از دنیا رفته است اجرا بگذاریم؟ در مجموع نحوه تقسیم
ارث میان ما چگونه است؟
عمل زن پدر شما کامال قانونی است و شما هم می توانید مهریه مادرتان را اجرا
بگذارید .با توجه به قانون و عرف جامعه می توان گفت که مهریه حق زن است و پس
از فوت همسر می تواند آن را مطالبه کند بنابراین همسر دوم متوفی طبق قانون عمل
کرده و مهریه زن جزو دیون ممتازه است که در ابتدا با درخواست زوجه از کل اموال
برداشته و به او پرداخت و مابقی ترکه میان دیگر وراث تقسیم می شود .درباره مهریه
همسر اول که  20سال قبل از دنیا رفته قانون سکوت کرده است اما رویه قضایی و
رویه دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد.
درباره تقسیم ارث :در ارث سه طبقه وجود دارد طبقه اول پدر ،مادر ،اوالد و اوالد
اوالد ،طبقه دوم اجداد ،برادر ،خواهر و اوالد و طبقه سوم اعمام و عماد ،اخوال و
خاالد و اوالد آن هاست .طبق این تقسیم بندی فرزندان و همسر دوم متوفی در طبقه
اول هستند و در صورت وجود مادر و پدر متوفی به هر کدام یک ششم و به زوجه با
وجود داشتن همسر یک هشتم و بقیه میان فرزندان به این صورت که ذکور دو برابر
اناث ارث می برند تقسیم می شود و در صورتی که همه فرزندان دختر باشند آن چه
که از ارث متوفی مانده است میان آن ها به طور مساوی تقسیم می شود.

برای  25هزار نفر از فاقدان شناسنامه سند سجلی صادر شد

نمایندگان ژاندارمری ،شبکه بهداری به سرپرستی نماینده
ثبت احوال به همراه دو نفر از ماموران در حضور معتمدان
محل پس از تشکیل پرونده با اظهار نظر اعضا نسبت به تنظیم
سند سجلی و صدور شناسنامه اقدام می شد به طوری که
اکثر افــراد بزرگسال باالی 18ســال در این طرح موفق به
دریافت شناسنامه شدند .به گفته وی ،بعد از پیروزی انقالب
اسالمی که همزمان با اتفاق های سیاسی و نظامی در کشور
مجاور بود عده زیادی از اتباع افغانستان مجبور به مهاجرت به
ایران شدند و به جای استقرار در اردوگاه های سازمان ملل
به لحاظ نبود انسجام تشکیالت اداری در اوایل انقالب وارد
شهرها و روستاهای استان شدند و مانند شهروندان ایرانی
شروع به زندگی عادی خود کردند و به دلیل آرامش و امنیت
موجود در ایران سعی کردند به هر نحو ممکن در این کشور
بمانند این افــرادی که در ایران مانده اند به دنبال گرفتن
شناسنامه ایرانی با مشکل مواجه می شوند.

بیشترین بی شناسنامه ها

مدیرکل ثبت احــوال می گوید :با وجــود سابقه طوالنی و
قدمت ثبت احوال در استان و صدور اولین شناسنامه در سال
 1307در حوزه سیستان و اجرای طرح های دهگردشی
مختلف بــرای صــدور شناسنامه بــرای افــراد در سال های
گذشته ،همچنان افــرادی در گوشه و کنار استان مدعی

شیرینیپزی
شیرینیکشمشی

مـــواد الزم :آرد  ۱۵۰گــرم،
روغـــن جــامــد  ۱۰۰گــرم،
کشمش  ۸۰گرم ،تخم مرغ
دو عــدد ،پــودر شکر ۱۵۰
گرم ،وانیل یک دوم قاشق
چای خوری
را به
طرز تهیه :ابتدا کره ،وانیل و پودر قند
کمک همزن خوب هم بزنید تا سبک شود ،سپس تخم مرغ
ها را دانه دانه بیفزایید و هم بزنید .آرد الک شده را به مخلوط
اضافه کنید و با قاشق هم بزنید .کشمش ها را بشویید و
خشک کنید در کمی آرد بغلتانید ،به مخلوط بیفزایید و هم
بزنید .مواد را به کمک قیف با ماسوره ساده روی سینی فر
که کاغذ انداخته اید با فاصله قرار دهید و در فر  ۲۰۰درجه
سانتی گراد به مدت  ۱۵دقیقه قرار دهید تا زمانی که دور
شیرینی طالیی شود.
نکات :خمیر این شیرینی را نباید خیلی هم زد تا کیفیت
خودش را از دست ندهد .اگر مایل هستید شیرینی شما
نرم تر باشد باید مقدار آرد را تا  ۱۸۰گرم بیشتر کنید و اگر
می خواهید شیرینی شما بیسکویتی و خشک تر باشد باید
مقدار روغن را تا  ۱۵۰گرم افزایش دهید .در صورتی که آرد
شیرینی را زیادتر کنید.

داشتن تابعیت ایرانی و فاقد شناسنامه هستند .وی با اشاره
به تشکیل پرونده برای افراد ایرانی فاقد شناسنامه ادامه می
دهد :از سال  1392بیش از هفت هزار پرونده مربوط به
افراد فاقد شناسنامه در استان رسیدگی شد که برای 25
هزار نفر و فرزندان آنان که تابعیت آن ها در شورای تامین
شهرستان ها مورد تایید قرار گرفت شناسنامه صادر شد.
وی با بیان این که افراد فاقد شناسنامه باید ایرانی بودن خود
را با مدارک و اثبات نسب ثابت کنند ،خاطرنشان می کند:
پس از تشکیل پرونده بررسی هویت و تابعیت از طریق مراجع
ذی صالح بررسی و در صورت تایید تابعیت از طریق شورای
تامین شهرستان برای صدور شناسنامه آنان اقدام می شود.
وی یکی از مشکالت کنونی افراد فاقد شناسنامه در استان
را فرزندان حاصل ازدواج زنــان ایرانی با مــردان خارجی
می داند و می افزاید :طبق قانون امکان تشکیل پرونده و
صدور شناسنامه در ثبت احوال وجود ندارد و این افراد باید
برای سیر مراحل قانونی به اداره کل امور اتباع و مهاجران
خارجی استانداری مراجعه کنند .وی تصریح می کند :اگر
اقامت اتباع بیگانه قانونی باشد والدت فرزند در ثبت احوال
به ثبت میرسد و به جای شناسنامه ،گواهی والدت اتباع
خارجه صادر می شود که فرزند پس از رسیدن به  18سالگی
میتواند بعد از دریافت سند تابعیت از وزارت امور خارجه،
برای دریافت شناسنامه اقدام کند.

مدیر کل ثبت
احوال :مشکل
کنونی افراد
فاقد شناسنامه
در استان،
فرزندان حاصل
از ازدواج زنان
ایرانی با مردان
خارجی است

نگاه

دلیل این که برخی افراد زیاد دروغ می گویند
چیست؟
دروغ یک پدیده اجتماعی و رفتار آموزنده شایعی است
که سبب می شود روابط دچار مشکل و زندگی فرد با
چالش همراه شود .بر اساس پژوهشی که در یکی از
کشورهای غربی انجام شد ،روانشناسان به این نتیجه
رسیدند اکثر افــراد در شبانه روز بیش از دو بار دروغ
میگویند که با توجه به جایگاهی که هر فرد در آن دارد
تعداد این دروغ ها کم و زیاد می شود .البته بیشتر این
دروغ ها به دلیل طفره رفتن از جواب دادن به سوال ها
و مسئولیت هاست .این پدیده یک رفتار است و مانند
هر رفتار دیگری آموخته می شود .طبق نظریه یادگیری
مشاهده ای آلبرت بندورا اگر ما ببینیم فردی با گفتن
دروغ یا هر رفتار دیگری مورد پاداش یا تنبیه قرار می
گیرد آن گاه به نیابت آن رفتار را حتی بدون تجربه کردن
مستقیم یاد می گیریم .از منظر دیدگاه های تحلیلی
و پویشی دروغ گویی یک مکانیزم دفاعی است که فرد
به کار می گیرد برای این که خود را از تهدید و آسیب
حفظ کند و اگر جنبه افراطی پیدا کند آن گاه فرد نمی
تواند تفاوتی میان واقعیت و دروغ بگذارد و به اصطالح
آن مکانیزم تبدیل به مکانیزم غالب می شود .همه ما
به نوعی در زندگیمان دروغ گفته ایم ولی اگر دروغ به
عنوان خصلت و صفت شخصیتی فرد درآید آن گاه جنبه
آسیب شناسانه خواهد داشت .در هیچ مسلک و مذهبی
دروغ جایز نیست و راه نجات در صداقت و راستی است.
متاسفانه آثار دروغ در جامعه دیده می شود .دروغ می
تواند دالیل و عوامل مختلفی داشته باشد در برخی از
مواقع فرد زیر استرس و فشار بیرونی مجبور به دروغ
گویی می شود .به عنوان مثال کودکی را در نظر بگیرید
که که توسط والدینش تحت فشار قــرار می گیرد تا
بگوید پدر و مادرش خانه نیستند! این یک مصداق از
دروغگویی به دلیل فشار است .یکی از دیگر عوامل دروغ
می تواند ناشی از نداشتن اعتماد به نفس در فرد باشد.
فردی را در نظر بگیرید در جمعی قرار دارد و برای این
که تصویر خوبی از خود به جا بگذارد شروع به دروغگویی
می کند و تصویر کاذبی از خود ایجاد می کند.

شهرکی

بازار گرم سیلندر گاز
در حوالی برخی میدان های زاهدان وحتی
در کنار بعضی از دکه های فروش مواد غذایی
چند ردیف سیلندر گاز مایع دیده می شود.
سیلندرهایی که قیمت آن ها بیشتر از نرخ
مصوب است و به صورت آزاد به فروش می
رسد .جال آن که اغلب ظاهری سالم تر از
سیلندرهایی دارد که به صــورت مصوب به
فروش می رسد یا تعویض می شود .برخی
از این آزاد فروشی ها سیلندرها را با دو یا سه
برابر نرخ مصوب تعویض می کنند و قیمت
های فروش آن ها هم بیشتر از قیمت مصوبی
است که مردم از طریق شرکت مربوطه خریداری می کنند! این موضوع را بیشترمی توان در حوالی خیابان
جمهوری اسالمی مشاهده کرد به عالوه نرسیده به بازار مشترک زاهدان هم چندین ردیف سیلندر خودنمایی
می کند و فروشندگان آن ها سعی در جذب مشتری دارند .به گفته یکی از شهروندان آزاد فروش ها به راحتی
به سیلندرهای سالم دسترسی دارند و می توانند آن را تعویض کنند .در حالی که مردم می توانند با نرخ مصوب
سیلندرهای خود را تعویض کنند این نوع فروش سیلندر را می توان به نوعی بازار سیاه برای فروش سیلندرهای
گاز مایع دانست .عجیب آن که فروش آزاد سیلندر فقط مربوط به خیابان های دور از هسته مرکزی شهر نیست
بلکه حتی در برخی از خیابان های پر رفت و آمد هسته مرکزی هم این موارد دیده می شود و مدت هاست که به
راحتی به فعالیت خود ادامه می دهند!

ایستگاههایثبت نامکارت ملی
ثبت نام کارت ملی هوشمند در 66
گروه جامعه
ایستگاه در سیستان و بلوچستان
انجام می شود .مدیر کل ثبت احوال با اشاره به ظرفیت
نوبت گیری کارت هوشمند ملی در استان به خبرنگار
ما گفت :ثبت نام کارت هوشمند ملی در  66ایستگاه با
ظرفیت روزانه بیش از چهار هزار نفر در استان در حال
انجام است« .رضا راحت دهمرده» تصریح کرد با توجه
به حجم مراجعه کنندگان برای ثبت نام کارت هوشمند
ملی و تسهیل در امر خدمات رسانی به کارکنان دولت
و افرادی که صبح امکان مراجعه به ادارات را ندارند،
ایستگاه شیفت عصر برای ثبت نام کارت هوشمند
زاهدان راه اندازی شد  .وی اظهار کرد :این ایستگاه از
ساعت  16تا  19:30در اداره ثبت احــوال زاهدان
آمــاده پاسخگویی به افــرادی است که برای دریافت
کارت هوشمند ملی ثبت نام نکرده اند .وی با اشاره به
روند ثبت نام کارت هوشمند ملی بیان کرد :این کار از
طریق پایگاه اینترنتی  www.ncr.irانجام می شود و
افـــراد بــاالی  15ســال مــی توانند در هــر نقطه که
دسترسی به اینترنت دارن ــد بــرای ثبت نــام کارت
هوشمند ملی خود اقدام کنند .

