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گزارش
آییننامه اعطای تابعیت
به فرزندان زنان دارای همسر خارجی ابالغ میشود 

تصویب تابعیت مادرانه

[شهروند] دیروز آییننامه قانون اعطای
تابعیت به فرزندان زنان دارای همسر خارجیدر
هیأت دولت تصویب شد تا براساس آن فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی ،تا
قبل از هجدهسالگی به درخواست مادر و پس
از آن به درخواست خودشان بتوانند تقاضای
تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت
کنند .اینالیحه درحالی تصویب شده که قبل
از این درسال  1394نمایندگان مجلس با طرح
«اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای
غیرایرانی» مخالفت کرده بودند؛ طرحی که در
دوم مهر  1398هم بعد از س هبار رفت و برگشت
میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان
اصالح و نهایی شد و به دولت رسید تا برای
اجرای به س ه وزارتخانه کشور ،رفاه و دادگستری
ابالغ شود.
آییننامه اعطای تابعیت اینبار با دو تبصره
به تصویب رسید تا کمی از مشکالت فرزندان
بدون تابعیت ایرانی بکاهد؛ تبصره یک قید در
حیات یا در دسترس نبودن را مورد تأکید قرار
داده است؛ در صورتی که پدر یا مادر متقاضی
در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشد ،در
صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز
نسب با دادگاه صالح است .تبصره دوم شرط
نداشتن سوءپیشینه کیفری و نداشتن مشکل
امنیتی (بهتشخیص وزارت اطالعات و سازمان
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی) را در
نظر گرفته است؛ افراد فاقد تابعیتی که خود
و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد
شده باشند ،میتوانند پس از رسیدن به ۱۸سال
تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که
در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز
نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران
انقالب اسالمی) به تابعیت ایران پذیرفته
میشوند.
حل 10درصد مشکالت
براساس آمارهاازسال 92تا 98نزدیکبه7هزار
ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی صورت گرفته؛
تعدادی از این ازدواجها هم غیرقانونی و جایی
ثبت نشدهاند .بهشید ارفعنیا ،وکیل و استاد
حقوق بینالملل خصوصی بر این باور است که
زن ایرانی هم مانند مرد باید بتواند تابعیتش
را به فرزندش هر کجا که به دنیا آمده ،انتقال
بدهد .همانطورکه مرد ایرانی طبق بند دو ماده
976بچهای که به دنیا بیاید چه در ایران چه خارج
ایرانیمحسوبمیشودبایداینموضوعدر مورد
زنان هم صدق کند .ارفعنیا به«شهروند» از تکرار
ایراد ماده واحدسال  85در الیحه تصویبی جدید
میگوید« :اینفرزندان هنوز هم تا هجده سالگی
از منظر تابعیت بالتکلیفاند و این درحالی است
کهبرای کوچکترین کارها شناسنامه و کارت ملی
نیاز است و این برای این فرزندان تنهایک معنا
دارد؛ اینکه تا هجدهسالگی هیچ کاری نمیتوانند
انجامبدهندودر برزخبالتکلیفیمیمانند».
این استاد حقوق بینالملل خصوصی با
اشاره به اینکه اغلب مهاجرانی که در ایران
بهدنبال تابعیت و اقامتاند ،مهاجران
افغانستانی هستند ،میگوید« :حذف معافیت
از شرط اقامت که در ادامه ماده  980قانون مدنی
آمده راهکار حلمشکالت این بخش از جامعه
است .بعد از ماده 980قانون مدنی ،مادهای
آمده کهداشتن زن و فرزند ایرانی را شرط گرفتن
تابعیت میداند ،داشتن زن و فرزند ایرانی به
مهاجران کمک میکند شرط سخت اقامت
پنجساله را نداشته باشند اگرچهاجباری در نظر
گرفته نشده است اما با وجوداین ،حذف آن
میتواند به این زنان وفرزندان کمک کند».
دولت افغانستان در فهرست کشورهای
وزارت امور خارجه جزو دولتهایی است که
تابعیتشان را به همسرتحمیل میکنند و این
درحالی است که قوانین افغانستان دراین مورد
تغییر کرده ولی هنوز به گفته وزارت خارجه کتبا به
ایران ابالغ نشده است .زنان ایرانی که با این
مردان ازدواج میکنند تابعیت ایرانی خود را از
دست دادهو تابعیت کشور متبوع همسرشان
را میگیرند .ارفعنیا دراینباره میگوید:
«متأسفانهبا وجود تغییر قانون افغانستان زنان
بسیاری با مردان افغانستانی که تابعیت
کشورشان را دارند ازدواج میکنند و تابعیت
ایرانیشان را از دست میدهند تا همسرشان
اقامت وتابعیت ایرانی بگیرد» .

میز خبر

«شهروند» جزئیات اقدام غیرقانونی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در اسفند سال گذشته را بررسی کرد

پشتپرده فراخوان ســاختگی
برای جذب نیروی پر ســتار

آمار ابتالبه کروناباشیبمالیم
درحال افول است
[شهروند] فرمانده عملیات مقابله با کرونا در
تهران از شیب مالیم کاهش ابتال به کرونا در تهران
خبر داد.علیرضازالیدراینباره گفت«:علتافولو
کاهش محسوس مبتالیان به کرونا در تهران،
رعایت متعهدانه بهداشت فردی از سوی
شهرونداناست».اوبابیاناینکهماهیت کووید-
 ۱۹ماندگاری باال در سطوح است ،ادامه داد« :تغییر
رفتار ویروسکرونادور از ذهننیستواینویروس
کشندهمیتواندمیزبانهایجدیدخودراباشدت
عالیمبیشتر درگیر وشکار کند.بنابراینتازمانیکه
زنجیرهانتقالویروسقطعنشدهبایدتوصیههابا
شدتوقوتادامهیابد».

  پرســتاران گیالنی را تنها برای ســه ماه کرونایی خواستند

 [زهرا جعفرزاده] جمعی از پرستاران گیالنی در اعتراض به فراخوان
ساختگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن و ارایه قراردادهای  89روزه به جای
یکساله در بحران کرونا ،روز گذشته مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند ،اما
نتیجهایحاصلنشدوهمهآنهاییکهشبانهبهسمتبر جهایدوقلویوزارت
بهداشت رفته بودند ،حاال بادست خالی دوباره در جاده تهران  -رشت قرار
گرفتند.

ماجرااز چهقرار است؟
دانشگاهعلومپزشکیگیالنهفتماسفندسالگذشتهفراخوانیبرایجذب
نیروی پرستار و فعالیت در بخشکرونای بیمارستانها داد .در این فراخوان
صحبتاز قراردادهای 89روزهشدهبود؛قراردادهای 89روزه،قراردادهاییبدون
تعهد بیمه ،ساعتی و بدون مزایاست و پس از پایان ،تعهدی برای تمدید آنها
وجود ندارد، اما کسی استقبال نکرد .دانشگاه علوم پزشکی گیالن اینبار از
شیوه دیگری برای جذب پرستار استفاده کرد .در فراخوان جدید دیگرحرفی
از قراردادهای سه ماهه به میان نیامد و اعالم شد که با پرستاران قراردادهای
یکسالهوشرکتیبستهمیشود.پرستارانبیمارستانهایخصوصیوآنهایی
که پس از فار غالتحصیلی دوره طر حشان را میگذراندند ،از فراخوان جدید
استقبالکردندوبابررسیهاینظامپرستاریرشتوسایر بخشهابهپرستاران
این اطمینان خاطر داده شد که قطعا با آنها قرارداد یکساله منعقد میشود
و جای نگرانینیست .با این اتفاق پرستارانی که در بیمارستانهای خصوصی
فعال بودند ،مدارکشان را به شرکت آواسالمت بهعنوان شرکتی که قرار بود
با آنها قرارداد یکساله منعقد کند ،ارایه کردند و راهی بیمارستانهایدولتی
شدند .از میان تمام بیمارستانهای دولتی گیالن ،بیمارستان رازی بیشترین
نیرو را گرفت ،چراکه بهعنوان مهمترین و در عین حال شلوغترین بیمارستان
رشتشناختهمیشودودر اسفندتبدیلبهسانتر کروناشد.مسئوالنبخش
پرستاریبیمارستانهاحتیبااشتغالپرستاراندر دوبیمارستانهممخالفت
کردهبودندواز آنهاخواستندشیفت کاملرادر بیمارستاندولتیبگذرانند.به
همیندلیلحتیپرستارانیکهدرجایدیگریفرصتشغلیداشتند،آنجاراترک
کردندوبهطور کاملدر اختیار دانشگاهعلومپزشکیگیالنقرار گرفتند.آنهارابه
چندبیمارستاندر رشت،تالش،فومن،صومعهسرا،هشتر و...معرفی کردند.
اسفندتمامشدواز قراردادخبرینشد.فروردینآمدوباز همخبرینشد.اواسط
اردیبهشتدانشگاهبرگهایمقابلپرستاران گذاشت کهحکایتاز قرارداد89
روزه بدون بیمه و کارانه و مزایای دیگر داشت .همین شد تا صدایاعتراض آنها
شود.
همبلند 

از اینجاماندهواز آنجارانده
پرستاران میگویند دانشگاه علوم پزشکی گیالن آنها را فریب داده و حاال
خوددانشگاههمدستور دادهاستکهقراردادهای 89روزهتمدیدنشودوعمال
پرستاران از اینجا مانده و از آنجا رانده شدند .نه میتوانند بهبیمارستانهای
خصوصی برگردند و نه در بیمارستان دولتی جایی دارند .یکی از این پرستاران
با 6سالسابقه به «شهروند» میگوید که رئیس بیمارستان خصوصی که قبال
در آنجا فعالیت داشت ،اعالم کرده استافرادی که از بیمارستان رفتهاند ،نباید
دوبارهبهکار گرفتهشوند.اوکهنخواستنامشدر گزارشبیاید،ادامهمیدهد:
«دانشگاهعلومپزشکیچنینمجوزیبرایاستخدامنیرونداشته.آنهادرنهایت
میتوانستندقراردادهای89روزهباپرستارانمنعقدکنندنهیکسالهوشرکتی
با مزایا .چرا که باید هزینهها را خودشانتأمین میکردند ».این پرستار میگوید
هر زمانکهپیگیر قراردادهایمانمیشدیمبهمامیگفتندصبر کنید.تعطیالت
است .کرونا آمده شرایط سخت است .طول میکشد .همینطور ما را فریب
دادند« :نمیدانستیمقرار است سه ماه بدون حقوق و بیمه کار کنیم ».او یکی
از پرستارانی است که در این دوره شرایط سختی در بخش کرونا بیمارستان
رازی داشته« :از هجدهم اسفند در بخش آیسییو بیمارستان رازی رشت کار

مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت و خانــواده وزارت
بهداشــت هشــدار داد   :

کاهشرشدجمعیتایران
به کمتر از یکدرصدبراینخستینبار

میکنمو شاهد اتفاقات تلخی بودم .بیماران مثل برگ خزان میافتادند» .این
پرستاران قبل از ارایه قراردادهای  89روزه ،در هفدهم اردیبهشت تجمعی در
مقابل دانشگاه علوم پزشکیگیالن داشتند« :نامهای با امضای 400نفر از 536
نفری که به این صورت در بیمارستانهای دولتی مشغولبه کار شده بودند،
تهیه و به استانداری گیالن ارایه دادیم .آنها فقط وعده پیگیری دادند ».خانم
«ن»پرستار دیگری است که شرایط مشابهی دارد .او میگوید برای کار در بخش
دولتی ،آن هم با بیماران مبتال بهکرونا ،تحت فشار زیادی از طرف خانواده خود
و همسرش بوده .فرزندش نوزاد است و تمام این مدت از طرفهمسرش
مراقبت میشده .قرارداد او هم خرداد تمام میشود و باید مستقیم به خانه
برود.مسئوالنوزارتبهداشتروز گذشتهبهآنهاگفتهاندکه«بخشنامهایکه
از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکیگیالن داده شده جذب نیرو
براساسقراردادهای89روزهتاپایانکروناوبدونتعهداستخدامدایمومستمر
بودهاست».اینپرستار میگویدمسئوالنمتوجهنیستندکهماسهماهاست
حقوقنگرفتهایموبیمهنداریم .آنهمدر روزهایی کهبیشترینفشار راتحمل
کردیم« :اگر با ما قرارداد شرکتی میبستند حقوقمانبه چهار و نیممیلیون
تومانمیرسید .»
جامعهپرستاریملتهباست
محمدشریفیمقدم،دبیرکلخانهپرستار،ماجرایاینپرستارانرامیداند
و از شرایطی که برای این افراد آن هم در دورهای که سختترین شرایط را
داشتهاند ،گالیه میکند .او به «شهروند» میگوید« :با تعریف و تمجید از
پرستاران احساسات آنها را برانگیختند حاال با آنها این رفتارها را میکنند.
بیماران مبتال به کرونا هر نفسی که میکشند و هر عطسه و سرفهای که
میکنند پر از ویروس است که به سمت پرستاران میرود.استرس و اضطراب
ناشیاز بیماریوفشارهایروانیزیاد،مسائلیاستکهپرستاراندر اینمدت
با آن روبهرو بودهاند ».به گفته او جامعه پرستاری ملتهب است .بیکاری و
برخورد توهینآمیز با پرستاران گیالن در شرایطی است که به گفته شریفی
مقدم ،تاکنون 6نفر از پرستاران این استان در اثر ابتال به کرونا جانشان را از
دست دادهاند .محمد حسین دلسوز ،رئیس نظام پرستاری رشت هم با
انتقاد از این برخوردها ،اقدام دانشگاه علوم پزشکی گیالن را تخلف میداند:
«از این  536نفر  267نفر از بیمارستانهای خصوصی آمده بودند و مابقی
نیروهای طرحی بودند .البته اگر نیروهایتأمین اجتماعی و مرکز  115را در نظر
بگیریمتعدادشانبهباالی600نفر میرسد».به گفتهاو،ماجرابارئیسسازمان
نظام پزشکی در میان گذاشته شده و از قوه قضائیه ،دولت و وزارت بهداشت
درحالپیگیریاست.

خبرگزاری آنا

استخداماین
افرادبایدمصوبهستاد
مقابلهبا کروناشو د
محمدحسین قربانی،
نماینده تاماالختیار وزیر
بهداشت در استانگیالن
که بعد از شادنوش به این
سمت منصوب شد و این
تصمیم قبل از انتصاب او
گرفته شده ،میگوید که
این اتفاق به دلیل ناآگاهی
دانشگاه از قوانین رخ داده
است .او به «شهروند»
میگوید در آن دوره رئیس
بیمارستان مبتال به کرونا
بود و تمام این تصمیمات از
سوی معاونان او گرفته شد.
به گفته او زیرساختها و
مجوز برای استخدام این افراد
وجود ندارد مگر در شرایط
خاص .چرا که دانشگاه مجوز
استخدام به این صورترا
ندارد« :پیشنهاد من این
است که این پرستاران
قراردادها را امضا کنند .ما هم
از وزیر بهداشت خواستیم
تااستخدام این افراد که
تعدادشان هم باال نیست
مصوبه ستاد مقابله با کرونا
شود تا مجوز استخدامشان
صادرشود».

[شهروند] مدیرکل دفتر سالمت جمعیت،
خانواده و مدارس وزارت بهداشت نسبت به
کاهش شاخص رشد جمعیت کشور به کمتر
از یکدرصد هشدار داد .حامد برکاتی دراینباره
گفت« :ایران ازسال ۱۳۹۵پای در سنین میانسالی
گذاشته است و برآورد میشود تا سال ۱۴۳۰
کشورمانمیانسالوپیرشود».
حامد برکاتی دراینباره گفت« :رشد جمعیت
کشور در سالهای اول انقالب حدود ۲.۴۵درصد
بود؛ به این معنا که جمعیت کشور ساالنه حدود
۲.۵درصدنسبتب هسالقبلافزایشمییافت.با
وقوع کاهش جمعیت بهویژه در دهه  ۱۳۷۰به
ناگهان یک شاخص از این رقم کم شد ،در ابتدای
ورودبهدهه۸۰بهشاخصحدود۱.۵رسیدیموطبق
آخرینآمارهانیز درسال۱۳۹۸رشدجمعیتکشور
متاسفانهبراینخستینبار در تاریخایرانبهکمتر از
یکدرصدرسیدهاست».
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان تهــران
خبــر داد:

پروندهقضائیبرایبویبداطراففرودگاه
بینالمللی

[شهروند]رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی
استانتهراناز ارسالپروندهبویبداطراففرودگاه
امام(ره)بهقوهقضائیهخبر داد.
بهگزارشایسنا،در جلسهویژهبررسیورفعبوی
بداطراففرودگاهامامخمینی(ره)بهریاسترئیس
سازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانتهراناز چهار
شرکتودامداریبزرگنامبردهشدکهسهمزیادی
در تولیدکودوفضوالتحیوانی(بویبد)در چندده
کیلومتری فرودگاه بینالمللی دارند .برخی از این
شرکتهاودامداریهابااحداثتصفیهخانهمجهز
به سپراتور و سیستم کلر زنی و برخی هم بدون
توجه به هشدارها و اخطارها به فعالیت خود ادامه
میدهند.
نعمتاهلل ترکی گفت« :دامداریها و
شرکتهاییکهقانونرادر موردرفعبویبدناشیاز
فعالیتهایخودرعایتنمیکنندپساز هشدار و
بررسیوضعاز سویمحیطزیستاستانتهرانبه
مراجعقضائیمعرفیشوند».

برج آزادی در مسیر جهانی شدن

غافلگیری تهرانیها از بارش شدید باران

زباله را هها را بســت

  شــهرداری تهران :روزانه  500تن زباله از کانالهای شــهری جمعآوری میشود

توپنج میلیمتر بارش در  18دقیقه سهشنبهشب تهران
[شهروند] بیس 
کافیبودتابسیاریاز خیابانها ُپر آبشودورفتوآمدمختل .بارشیکهمیزان
َ
آنبابارشچندسالپیشدر کن،کهدر عرض۲۰دقیقه۲۵،میلیمتر بارانبارید،
برابریمیکرد.همینمیزانبارشدر کنعاملوقوعسیلوجانباختنتعدادی
از شهروندانشد.در بارشسهشنبهشبکهآخرینبارشزیاداردیبهشتماه
امسال است 9 ،نقطه در معابر اصلی پایتخت و بخشی از بزرگراههای چمران،
ستاری،همت،صدر والبتهبخشهاییاز خیابانولیعصر در محدودهولیعصر،
میرداماد و هفتتیر با آبگرفتگی روبهرو شد .هرچند پس از آن اصغر عطایی،
مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران اعالم کرد که این آبماندگی به
معنایآبگرفتگیدر مسیلهاورودهانیستوآببرایرسیدنبهنهرهایکنار
خیابان با توجه به حجمزیاد بارش ،زمان میخواهد ،اما برای شهروندان مانده
در خیابان وضع شکل دیگری داشت و شدت بارندگی در مناطق ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱
 ۱۵،۱۴،۶و ۲۲مردمراغافلگیر کرد.اینغافلگیریدر حالیبودکهمجتبییزدانی،
معاونخدماتشهریشهرداریتهران،از هشدارهاوپیشبینیهواشناسی
در اینباره خبر داده و گفته بود« :بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی،
شامگاهسهشنبه(سیاماردیبهشتماه)پایتختدچار بارانبهاریشدیدی
خواهدشد».بهگفتهیزدانی،براساسهمینپیشبینیهانیروهایمعاونت

15

خدمات شهری و  ۲۵۰۰آتشنشان برای رویارویی با خطرات احتمالی در حالت
آمادهباشبودندوجز چندمنطقهمثلمیدانهفتمتیر واتوبانبسیجکهحجم
آبدر آنهازیادبود،بقیهمناطقشهر بامشکلجدیمواجهنشدند.
بارشهای امسال در تهران آنطور که احد وظیفه ،رئیس مرکز ملی
خشکسالیومدیریتبحرانسازمانهواشناسیمیگویدنسبتبهنرمال
۵۰درصد بیشتر شده است و ایستگاه فیروزکوه تهران با  ۵۶میلیمتر،
بیشترین بارش بیستوچهار ساعته گذشته کشور را ثبت کرده است.
ازجملهدالیلیکهمدیرانشهریبرایماندنآبدر خیابانهانامبردهاند،حجم
گستردهزبالهدر مسیلهاست.غالمحسینمحمدی،رئیسمرکز ارتباطات
وامور بینالمللشهرداریتهرانباانتشار فیلمهایی،از خارجکردنپتواز جوی
و نهرهای آب خبر داده و گفته است روزانه  500تن زباله از کانالهای شهری
جمعآوری میشود« :هفت روددره در اطراف شهر تهران داریم که اینها به ۱۳
مسیل تقسیم میشوند و به داخل شهر تهران میآیند و از اینرو ،الیروبی
دائمیامریضروریاست،چراکهاینمسیلهابهدلیلاینکهشنوماسهرااز
باالدستبهپاییندستمیآورند،نیاز استبهصورتمنظمدر همهفصول
سال الیروبی شود .اگر رودخانهها الیروبی نشده بود ،مشکالت زیادی برای
شهر تهرانبهبار میآورد».

[شهروند] «برج آزادی» در قالب پروند ه
زنجیرهایاز میراثمعماریمعاصر کشور،برایثبت
در فهرستمیراث جهانی آماده میشود .معماری
این برج که درسال  49حسین امانت ساخته،
تلفیقیازمعماریهخامنشی،ساسانیواشارههای
است.

نمادینیاز معماریپساز اسالم
به گزارش ایسنا ،در نامهای که معاون میراث
فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری به مشاور و مدیرکل حوزه ریاست
وزارتخانهنوشته،تأکیدشدهکههر چندثبتجهانی
برجآزادیبهدلیلمحدودیتهادر سهمیهنیازمند
زمانبیشتریاست،اماقطعااینبرجتاریخیهمراه
با تعدادی از میراثمعماری کشور در اولویتهای
ثبتجهانیقرارمیگیر د.
در این نامه محمدحسن طالبیان خطاب به
ابراهیمی ،مشاور مونسان آورده است« :درباره
پیشنهاد ثبتبرج آزادی تهران در فهرست میراث
جهانی یونسکو ،ثبت زنجیرهای میراث معماری
معاصر کشور در اولویتبرنامههای این معاونت
قرار داشته و کمیتهای کارشناسی متشکل از
صاحبنظران معماری معاصر در ستاد وزارت
درحالبررسیآثارشاخصمعماریمعاصربهجهت
ت».
تطبیقبامعیارهایثبتجهانیاس 

