www.iran-newspaper.com

سال بیستوپنجم شماره 7041
سهشنبه  3اردیبهشت 1398

editorial@iran-newspaper.com

معاون اول رئیس جمهوری خبر داد

گزارشی درباره آلودگی نفتی
هورالعظیم دریافت نشده است

الیحه اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان در راه مجلس

تا سال گذشته بیش از  800هزار کودک فاقد هویت رسمی بودند
مهسا قوی قلب
خبرنگار

 ëëتنها اختیار مــادر حضانت فرزند تا
 7سالگی است
دســتیار ویــژه حقــوق شــهروندی
معاونــت زنــان رئیــس جمهــوری با
اشــاره به اینکه قانون مدنی کشــور ما
مصوب سال  1307است و در آن پدر
مــاک تابعیــت قــرار دارد ،توضیــح
میدهد :قانون فرزند را تابع کشوری
میداند که پدر تابع آن کشــور باشد و
مــادر کالً مــاک تابعیت نیســت ،در
واقع در این راســتا ولــی قهری اختیار
کامــل دارد و مــادر هیــچ اختیاری در
زمینه سرپرستی ندارد ،تنها اختیاری
کــه مــادر دارد حضانــت فرزنــد تا 7
سالگی است.
به گفته شهناز سجادی ،بر اساس
قوانیــن بینالمللــی در کشــورهای
مختلــف دو سیســتم خــاک یــا خون
مــاک تابعیــت قــرار میگیــرد و از
لحــاظ فقهــی اختیــارات ولــی قهری
بــه تابعیت فرزند از طریق پدر اثبات
میشــود ،به همین منوال ،اگر مردی
خارجــی بــا زنــی ایرانــی ازدواج کند،
تابــع کشــوری میشــود کــه پــدر تابع
آنجــا اســت و بالعکــس اگــر مــردی
ایرانــی بــا زنــی خارجــی ازدواج کنــد
بحــث تابعیــت ایرانــی را در پیــش
داریم.
بــر ایــن اســاس هــم مشــکالت

ایرنا

صبــح دیــروز اســحاق جهانگیــری
معاون اول رئیس جمهوری از ارسال
الیحهای بــه مجلس مبنی بر اعطای
تابعیــت از مــادر ایرانی بــه فرزندان
خبــر داد .تا قبل از ایــن فقط اعطای
تابعیــت ایرانــی از پــدر امکانپذیــر
بــود امــا اکنــون الیحهای بــه مجلس
فرســتاده شــد تــا فرزنــدان از مــادر
ایرانی هم تابعیت دریافت کنند.
بــه گــزارش «ایــران» طبــق قانــون
تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان
حاصل ازدواج زنــان ایرانی با مردان
خارجــی  -مصــوب  ،1385فرزندان
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا
مــردان خارجــی کــه در ایــران متولد
شــده یــا حداکثر تــا یک ســال پس از
تصویــب این قانــون در ایــران متولد
میشــوند میتواننــد بعد از رســیدن
به سن  18ســالگی تحت شرایطی به
تابعیت ایران درآیند.
در عین حال ،فرزندان موضوع حکم
ایــن ماده قبــل از تحصیــل تابعیت،
مجاز بــه اقامت در ایران میباشــند.
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
بــا اعــام اینکــه قانــون مذکــور در
خصــوص وضعیت فرزنــدان زیر 18
سال ســکوت اختیار کرده و با عنایت
به اینکــه بر اســاس برآوردهای اولیه
تــا ســال  ،1394حــدود  150هــزار زن
ایرانــی با اتبــاع خارجی ســاکن ایران
ازدواج کرده و حاصــل این ازدواجها
حدود بیــش از  800هزار کودک فاقد
هویــت رســمی میباشــد و اغلــب
ایــن افــراد از کلیه حقــوق اجتماعی،
آمــوزش ،بیمه ،یارانه و اقامت پایدار
محرومنــد و در شــرایط فقــر مطلــق

بــه ســر میبرنــد و در معــرض انواع
آســیبهای اجتماعــی قــرار دارنــد،
پیشــنهاد کرده تا الیحه اصالح قانون
تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان
حاصل ازدواج زنــان ایرانی با مردان
خارجی در فرآیند رسیدگی قرار گیرد
تــا بــر مبنــای آن زمینــه برخــورداری
این افراد از حقوق شهروندی فراهم
شود.

زیــادی بــرای فرزنــدان این افــراد به
وجــود آمــده اســت ،در زمانهــای
قدیــم مهاجرتهــا بــه شــکل امــروز
وجود نداشــت و مشــکالت به شــکل
امــروز نبــود ،بهعنــوان مثــال در
ســالهای اخیــر پــس از مهاجــرت
یکســری کشــورهای همجــوار ماننــد
عراق و افغانســتان مشــکالت بســیار
پررنگ شدند.
وی نداشــتن شناسنامه ،مشکالت
هویتــی و حقوق شــهروندی و به تبع
آن مشــکالتی از قبیل ثبتنام نشدن
در مدارس را از عمده مشــکالت این
افراد میداند و میافزاید :بر اســاس
آمار سال گذشته حدود  800هزار نفر
از افراد مذکور فاقد شناسنامه هستند
و از حقــوق شــهروندی برخــوردار
نیستند.
هرچند در دولتهــای مختلف با
اقداماتی از قبیل در اختیار قرار دادن
کارت اقامت یا طرحهای پیشنهادی
آمــوزش و پــرورش ،مشــکالت
تحصیلــی ایــن افــراد تــا انــدازهای
حــل شــده ولــی همچنــان بهدلیــل
نداشــتن اســناد هویتــی مشــکالت
محرز هستند.
دســتیار ویــژه حقــوق شــهروندی
معاونــت زنــان رئیس جمهــوری در
ادامــه بــا بیــان اینکــه ارســال الیحــه
تحــت عنــوان اعطــای تابعیــت بــه
مجلس شورای اسالمی اقدامی مهم
و باارزش اســت ،بیان میکند :الیحه
به مجلس ارسال شده ولی همچنان
بــا نقصهایــی از قبیــل برخــی امــور
پیشبینی نشــده مانند فــوت مادر یا
ســهلانگاری او در خصوص تابعیت
فرزنــد مواجه هســتیم که الزم اســت
هرچــه ســریعتر در کمیســیونهای
فرعی دولت پیشبینی شود.

افزایش نفوذ و قدرت ایران در دنیا
از نتایج مثبت الیحه اعطای تابعیت

یک حقوقدان و وکیل دادگســتری
با بیان اینکه الیحه انتقال تابعیت
بـــــرش از طریــق مادرحــدود  15ســال در
کش و قوس بــوده به «ایران» میگوید :این الیحه هم
در جهــت احقاق حقوق زنان و هم حاکمیت تأثیرات
مثبــت زیــادی دارد ،اندیشــمندان حقــوق بینالملل
خصوصــی معتقدنــد کشــورهایی کــه اتبــاع بیشــتری
دارند در سراسر دنیا ،نفوذ و قدرت بیشتری هم دارند.
به گفته ســهراب سلیمزاده ،درســت است که اعطای
تابعیــت برای دولتها مســئولیتهایی بهدنبال دارد
امــا در مقابــل بــرای شــهروندان هم مســئولیتهایی
ایجاد میکند.
اتبــاع ایرانــی مکلــف هســتند در سراســر دنیــا بــه
قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران احتــرام گذاشــته
و همچنیــن تصمیمــات قضایــی کشــورهای متبــوع

خــود را محتــرم شــمارند ،وقتــی ایــن الیحــه تصویب
شــود ،اتبــاع ایــران زیادتــر شــده و باعــث میشــود،
ســیطره و نفــوذ ایــران و حاکمیــت ایــران در دنیــا
تقویــت شــود ،بهعنــوان مثــال فرزنــدی کــه تــا دیروز
ایرانــی نبــود از روزی کــه ایرانــی میشــود ،دولــت
ایــران ،ایــن فــرد را تبعــه دانســته و احــکام قضایــی و
حقوقــی خــود را در خصوص ایــن فرد اجــرا میکند و
بــه همان نســبت هم در خــارج از کشــور از او حمایت
میکنــد .ایــن حقوقــدان از دیگر نقاط مثبــت الیحه را
تقویت و بهبود بخشــیدن به حقوق زن و ارزشــگذاری
بیشــتر به مقام زن میداند و اضافه میکند :بر اساس
این الیحه فرزندان متولد شده از ازدواج زنان ایرانی با
مــردان غیرایرانی میتوانند قبل از  18ســالگی توســط
مــادر تقاضــای تابعیــت کننــد و پــس از آن هــم طبق
قانون سابق میتوانند تقاضای تابعیت دهند.

مدیرکل دفتر اکوسیستمهای تاالبی سازمان حفاظت محیط
زیســت آخریــن وضعیــت تاالبهــای کشــور را درپــی وقــوع
اخبـــار
ســیلهای اخیر تشــریح کرد و گفت که هیچ گزارشی مبنی بر
آلودگی نفتی در هورالعظیم دریافت نشده است .ب ه گزارشایسنا مسعود باقرزاده
کریمی در نشست خبری روز «جهانی زمین»گفت :زمزمههایی در مجلس شورای
اســامی شــنیده میشــود که اعتبارات مربوط به احیای تاالبها به مدیریت ســیل
اختصاص یابد .این تصمیم درستی نیست چون تاالبها در چنین شرایطی که آب
به آنها وارد شــده اســت نیاز به مدیریت و اجرای برنامهها با جدیت دارد .باقرزاده
کریمی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی حقآبه تاالبها بهصورت جدیتر مطرح
شــده اســت ،گفت :وزارت نیــرو  ۱۱میلیارد متــر مکعب آب را برای محیط زیســت
کنار گذاشــته اســت .باید دقت کنیم برای دریاچه نمک که هشت استان از آن تأثیر
میپذیرنــد و  ۲۵میلیون جمعیت در حواشــی آن وجــود دارد و  ۳۰درصد اقتصاد
کشــور به این حوزه وابســته اســت ،تنها  ۱۵۴میلیون متر مکعب آب بهعنوان سهم
تعیین شده است .در حالی که جاجرود ،کرج رود ،قره سو و قم رود همچنین هشت
تــاالب به این حوزه وابســته هســتند .ســازمان حفاظت محیط زیســت باید ضمن
مهندسی دقیق این  ۱۵۴میلیون متر مکعب آب ،نیاز آبی کلیه مناطق را تشریح و
اعالم کند .مدیر کل دفتر اکوسیستمهای تاالبی سازمان حفاظت محیط زیست در
پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت تاالبها با اشاره به اینکه یک فهرست  ۴۵تایی از
تاالبهای تحت تأثیر خشکسالی تهیه شده است که وضعیت آنها را بهطور مرتب
رصد میکنیم ،اظهار کرد :متوسط خشکی این تاالبها  ۴۰تا  ۵۰درصد بوده است
که بعد از سیلهای اخیر به طور متوسط به  ۲۵درصد رسیده است.
وی در پایــان در پاســخ بــه ســؤالی در مــورد ورود آلودگــی نفتــی در خوزســتان و
هورالعظیــم ،اظهارکرد :آبگیری هورالعظیم به صورت کامل انجام شــده اســت و
هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی نفتی از سوی محیط زیست استان دریافت نکردهایم.
وزارت نفت نیز وقوع آلودگی نفتی را در این منطقه رد میکند.

بار مالی  ۲۰۰۰میلیارد تومانی رشد تعرفههای پزشکی
برای بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت :افزایش  ۱۰درصدی تعرفهها ،حدود ۱۸۰۰
تا  ۲۰۰۰میلیارد تومان بار مالی برایمان به همراه دارد.
بــه گزارش ایســنا ،مهندس طاهر موهبتی ،عنوان کرد :ســازمان بیمه ســامت در
شورایعالی بیمه به مصوبه این شورا درباره افزایش تعرفههای پزشکی سال ۱۳۹۸
رأی داد ،اما در آنجا هم موضوع را به تأمین اعتبار مورد نیازمان موکول کردیم.
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریم منابع مــورد نیازمان بــرای جبران هزینههای ناشــی از
افزایش نرخ تعرفه تأمین شــود ،افزود :بعد از ابالغ تعرفههای پزشــکی سال ،۱۳۹۸
ســازمان بیمه ســامت نیز این افزایش تعرفهها را از ابتدای سال عملیاتی کرده و به
سیســتم خودمان هم ابالغ کردهایم تا کار را پیش برند .بر این اســاس اگر قولی را که
درباره تأمین اعتبار الزم برای جبران هزینههای ناشی از افزایش تعرفههای پزشکی
داده شــده ،عملــی کنند و تأمیــن اعتبار انجام شــود ،در تأمین هزینههــای مرتبط با
افزایــش تعرفههای پزشــکی مشــکلی نخواهیم داشــت .مدیرعامل ســازمان بیمه
سالمت اعالم کرد :به طور معمول به ازای هر پنج درصد افزایش تعرفه ۹۰۰ ،میلیارد
تومان بار مالی برای ما ایجاد میشود .حال وقتی گفته میشود که به طور گلوبال در
تعرفههای بخش دولتی افزایش  ۱۰درصدی داشته باشیم ،این میزان افزایش برای
سازمان بیمه سالمت ،حدود  ۱۸۰۰تا  ۲۰۰۰میلیارد تومان بار مالی دارد.

