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اعطای تابعیت ایرانی، پس از آزمایش ژنتیک
80هزار کودک دارای مادر ایرانی در انتظار اعالم نظر پزشکی قانونی برای دریافت شناسنامه هستند

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی 
کشــور اعالم کرده که براساس قانون، تعیین هویت 
بیش از 80هزار کــودک حاصــل از ازدواج مادران 
ایرانی با اتباع غیرایرانی بر عهده ســازمان پزشکی 
قانونی کشور گذاشته شــده و این سازمان مکلف به 
تهیه و تأیید پروفایل ژنتیک آنان است. سال ها بود 
که تابعیت فرزندان حاصــل از ازدواج مادر ایرانی با 
پدر خارجی کالفی سر درگم بود و به واسطه نداشتن 
اسناد هویتی این افراد از بسیاری از امکانات رفاهی 
مانند آموزش محروم بودند. اما به نظر قرار است این 

مشکل حل شود.

جمعیت ۸۰هزار نفری منتظر شناسنامه 
قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۹8 تصویب شد 
و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. براساس آیین نامه 
اجرایی این قانون، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی 
ازدواج کــرده و در نتیجه ایــن ازدواج، دارای فرزند 
زیر ۱8سال باشــد و همچنین هر فردی که از مادر 
ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شــده و دارای بیش از 
۱8سال تمام است، می تواند متقاضی اعطای تابعیت 
ایران باشد. در فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به 
فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی، چندین دستگاه 
دخیل هستند و طبق قانون، تعیین هویت کودکان 
حاصل ازدواج مــادران ایرانی با اتبــاع غیرایرانی بر 
عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده و 
این سازمان مکلف به تأیید پروفایل ژنتیک آنان است 
که پس از گذراندن مراحــل قانونی و تعیین هویت، 
در نهایت ســازمان ثبت احوال بــرای این فرزندان، 

شناسنامه صادر می کند.

در هماهنگی با وزارت کشــور، وزارت تعاون و رفاه 
اجتماعی و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران، کار تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادران 
ایرانی با اتباع بیگانه به سازمان پزشکی قانونی واگذار 
شده است. این سازمان زیرنظر قوه قضاییه فعالیت با 
بزرگ ترین شبکه آزمایشگاهی ژنتیک کشور است. 
رئیس سازمان پزشــکی قانونی می گوید: در تعیین 
هویت فرزندان حاصل از ازدواج مــادر ایرانی با پدر 
خارجی، تخمین زده می شود یک میلیون جمعیت 
متاثر از این موضوع باشند. در تفاهمنامه ای با وزارت 
رفاه تالش خواهد شد که برای بیش از 80هزار نفری 
که اعالم شده به ســرعت اقدامات الزم برای تعیین 
هویت و صدور شناســنامه صورت بگیــرد. تعداد 
فرزندان حاصــل از این نوع ازدواج در اســتان های 
سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و خراسان 
جنوبی بیشتر بوده و کار تعیین هویت این افراد دراین 

استان ها آغاز شده است.

آزمایش های تعیین هویت در 3 استان 
رئیس ســازمان پزشــکی قانونی افزود: در سازمان 
پزشــکی قانونی ۴00میلیون تومــان اعتبار برای 
تجهیزات دستگاه های مورد نظر برای انجام آزمایش 
ژنتیک درنظر گرفته و این دستگاه ها تهیه، مجهز و 
کار شروع شده است. مســجدی آرانی با بیان اینکه 
تفاهمنامه با وزارت رفاه منعقد شده و اعتبارات نیز به 
این وزارتخانه اختصاص یافته، خاطرنشان کرد: برای 
تعیین هویت این افراد یک ریال اعتبار هم به سازمان 
پزشکی قانونی داده نشده است. اگر قرار بود که این 
افراد به آزمایشــگاه های خصوصی بــرای آزمایش 
ژنتیک مراجعه می کردند بــرای هر نفر 2.5میلیون 
تومان هزینه در برداشت. از آنجایی که این افراد عموما 
از خانواده های با توان پایین مالی هستند و تعرفه ها 
در پزشکی قانونی نزدیک به 500هزار تومان است، 
اگرچه کیت های تشــخیص آزمایش ژنتیک حدود 

۴00درصد افزایش قیمت داشــته، ولی خواستیم 
این کمک برای تعیین هویت و تعیین تکلیف اینگونه 
افراد انجام شود. او می گوید: هم اکنون آزمایش های 
تعیین هویت و ژنتیک فرزندان حاصل از ازدواج مادر 
ایرانی با پدران خارجی در استان مازندران شروع شده 
است و در سیستان و بلوچستان با سرعت بیشتری در 
جریان بوده و در تهران هم در حال انجام اســت. در 
استان گلستان هم به دلیل اینکه آزمایشگاه ژنتیک 
ندارد، نمونه ژنتیک افراد گرفته شده و با رعایت اصول 
علمی، نمونه به اســتان مازندران یا دیگر استان ها 
منتقل می شود. به همکاران خود توصیه کرده ایم با 
انجام شــیفت های فوق العاده و اضافه کاری در کنار 

کارهای جاری، آزمایش اینگونه افراد تسریع شود.

زندگی این افراد با شناسنامه دگرگون می شود
پیمــان حقیقت طلــب، مدیــر پژوهــش انجمن 
»دیاران« که انجمن حامی مهاجران اســت درباره 
آغاز آزمایش هــای ژنتیک برای افــرادی با مادران 
ایرانی می گویــد: »آمار روشــنی در این باره وجود 
ندارد. وزارت رفاه در پیمایشــی این عدد را ۴8هزار 
نفر اعالم کرده بود که اگرچه از نظر تعداد کم شمار 
بود، اما از نظر درصدی و استان های درگیر پیمایش 
دقیقی به حساب می آمد. در جای دیگری ابوالفضل 
ابوترابی، نماینده اصفهان اعالم کرد که ۱۱0هزار نفر 
با مادر ایرانی متقاضی شناســنامه دار شدن هستند 
که برای ۱۱هزار نفر آنها شناســنامه صادر شــده 
است. اکنون اعالم شده که 80هزار متقاضی وجود 
دارد. آخرین عددی که وزارت کشور نیز اعالم کرد، 
مهرماه۱۴00 بود. آن زمان وزارت کشــور این عدد 
را حدود 85هزار نفر دانسته بود.« او ادامه می دهد: 
»براســاس سرشــماری وزارت رفاه، حدود نصف 
بچه های مادر ایرانی، ساکن سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و گلســتان هستند. شکل حاد فقر 
مطلقی که مدنظر تصویب کنندگان قانون بود، در این 

استان ها وجود داشت. خانواده هایی که از پوشش های 
حمایتی دولت بی بهره هستند. کودکان  این خانواده ها 
بدون شناسنامه و فقر نسلی در آنها ادامه دار است و 
نسل دوم و سوم بی شناسنامه ها در آنجا شکل گرفته. 
بنابراین هر اقدامی درباره اینکه این بچه ها از چنین 
چرخه ای خارج شوند بسیار مثبت خواهد بود. البته 
این درصورتی است که سیاست ها روشن باشد. زیرا 
این کار در خراسان رضوی انجام شده، اما در استعالم 

امنیتی متوقف مانده است.« 
وزارت رفاه بیش از یک ســال اســت که با پزشکی 
قانونی به توافق رســیده، اما کار شناسنامه دار شدن 
فرزندان مادر ایرانی به کندی پیش می رود. به گفته 
حقیقت طلــب انجام آزمایش دی ان ای نخســتین 
گام خواهد بود و این بچه ها راه پیچیده تری در پیش 
دارند. او می گوید: »دسترسی به شناسنامه و هویت 
زندگی این افراد را دگرگون خواهد کرد. درنظر بگیرید 
که فقر مطلق ایرانی ها برای این افراد یک مرحله از 
خوشبختی اســت. زیرا هیچ چیزی ندارند و به جز 
مشاغل سیاه کاری نمی توانند انجام دهند. شناسنامه 
باعث می شــود این افراد بتوانند تحصیل کنند، کار 
کنند و از خدمات بهداشتی درمانی بهره مند شوند. 
با این رشــد می توانند زندگی خودشــان را نجات 
دهند.« سفر سال گذشته ابراهیم رئیسی و دستور 
رسیدگی به وضعیت مشکوک التابعه ها به نظر باعث 
ایجاد چنین فعالیت هایی شده است. حقیقت طلب 
می گوید: »این کار نیاز به سیاستگذاری دارد و هنوز 
سیاست مشخصی برای این کار درنظر گرفته نشده. 
اگر سیاســت مشخص باشد حل مســئله راحت تر 
خواهد بود. اگر پیمایش وزارت رفاه را درنظر بگیریم، 
در آن پیمایش فقط حدود ۴6درصد بچه های مادر 
ایرانی سیستان و بلوچستانی هیچ مدرکی نداشتند و 
نیازمند انجام آزمایش دی ان ای بودند. بنابراین باید 
دید پس از این آزمایش ها رسیدن به شناسنامه این 

افراد چقدر تسهیل خواهد شد.«

 ثبت اسامی مادران باردار
 در سامانه جامع وزارت بهداشت 

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با بیان اینکه در اجرای 
قانون حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت هنــوز در ابتدای راه 
هستیم، در عین حال با اعالم ثبت اســامی تمام مادران باردار در 

سامانه ای جامع، به برخی پرسش ها در این حوزه پاسخ داد.
 »صابر جباری« درباره شــکل گیری قــرارگاه جوانی جمعیت و 
فرزندآوری در وزارت بهداشت، گفت: »بیش از 50درصد تکالیف 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر عهده وزارت بهداشت 
اســت. این وزارتخانه بعد از آموزش و پرورش بزرگ ترین دستگاه 
اجرایی کشور است که تکالیف متعددی در این رابطه دارد. با توجه 
به اینکه از نظر الگوی مفهومی و اجرایی، نیازمند یکپارچه سازی 
اقدامات بوده ایم، قــرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری شــکل 
گرفته است. در قرارگاه، ما تکالیف قانونی خود و سایر معاونت های 
وزارت بهداشت را تعیین کرده تا ملزم به اجرای وظایف خود شوند 
و درصورت بروز هرگونه مشکل سعی در برطرف کردن آن خواهیم 

داشت.«
او درباره فرایندی که در جهت حفظ و صیانت از جنین سالم طی 
می شود، بیان کرد: »در گذشــته بنابر تشخیص پزشک و گواهی 
پزشک قانونی، فرایند سقط جنین ناسالم اجرایی می شد. در شرایط 
فعلی براساس ماده56 قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک 
سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط 

جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می شود.«
او ادامه داد: »ما غربالگری  انجام نمی دهیم که بخواهیم جنینی را 
سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می دهیم تا به مادر و خانواده 
اطمینان دهیم جنین سالم است. در موارد استثنا ممکن است به 
دالیل مختلف پزشکی یا َحَرج نیاز به سقط باشد که این موارد در 
پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی درنظر گرفته و انجام می شود. 
البته در این موارد نیز نباید بروج روح اتفاق افتاده باشــد و ســن 
بارداری باید کمتر از ۴ماه باشد. خانواده ای که دغدغه غربالگری را 

دارد باید در زمان معین به پزشک مراجعه کند.«
  جباری تأکید کرد: »از زمانی که خانم باردار به پزشــک مراجعه 
می کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می گیرد، نتایج 
آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود. براساس دستورالعمل علمی 
چه در بررسی های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه 
مشخص شود نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات 
باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور 
افزایش یابد.« او همچنین اشاره کرد که طرح پایلوت سامانه، اجرایی 

شده اما هنوز در کشور نهایی نشده است.
رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال 
که درصورت سقط خودبه خودی جنین فرایند جرم انگاری چگونه 
انجام می شود؟ توضیح داد: »در این شرایط دیگر پزشک یا شخص 

دیگری مسئول نیست.«
به گفته جباری در دستورالعمل جدید انجام اعمال تهاجمی مانند 
آمینوسنتز ممنوع است مگر اینکه در فرایند ارجاع مادر باردار با 
تشخیص پزشکی قانونی این عمل انجام شود. اگر به دلیل عوارض 
آمینوســنتز جنین از بین برود، این اتفاق هم با رضایت والدین و 

تشخیص پزشکی قانونی بوده است.
این مقام مسئول افزود: »در فرایند عادی اجازه آمینوسنتز وجود 
ندارد. لذا سقط القایی یا ناشــی از عوارض انجام اعمال تهاجمی 
را متصور نیســتیم. به طور کلی انجام غربالگری اختیاری است؛ 
یعنی هیچ پزشــکی نمی تواند مادر را مجبور به انجام غربالگری 
کند؛ درصورت درخواست والدین کلیه فرایند به آنها توضیح داده 
می شود و اگر شامل مواردی باشند که غربالگری برایشان الزم است، 
فرم رضایت نامه ای وجود دارد که باید آن را امضا کنند و بعد پزشک 
متخصص کار را آغاز می کند.« او تأکید کرد: »در قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت کلیــد واژه ای داریم به نام »حق حیات 
جنین«. این یعنی وقتی نطفه شکل می گیرد، نباید شیء پنداری 
صورت گیرد که فکر کنیم اختیار آن با پدر یا مادر است. هیچ کجای 
دنیا در ادیان هم به این صورت نیست و سقط جنین به صورت عمدی 
کاری ناپسند است. در کشور ما که مســلمان هم هستیم بعد از 
شکل گیری نطفه ولو جنین زیر ۴ماه باشد باز هم سقط حرام است.«

 
پلیس

کالهبرداری 2میلیاردی با شبکه شاد 
با پیگیری شکایت ۱00نفر، کالهبرداری سایبری به ارزش 
2میلیارد تومان با سوء استفاده از شبکه آموزشی شاد کشف 

شد. 
داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با 
اعالم این مطلب از افزایش تعداد شاکیان این پرونده خبر داد 
و گفت: »در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس 
فتاي پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری 
آنها در شبکه اجتماعی تلگرام و کالهبرداری از مخاطبین 
آنها، موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار پلیس فتاي 
پایتخت قرار گرفت.« به گفته گــودرزی در تحقیقات اولیه 
مشخص شد، مجرمان با ایجاد چندین اکانت در شبکه شاد 
با نام اپراتور پشتیبان پیامی با عنوان حذف حساب کاربری 
برای کاربران ارسال کرده و افراد را ترغیب می کنند که برای 
تأیید هویت خود کد پنج رقمی کــه از طریق پیامک برای 
آنها ارسال می شود را برای پشــتیبان ارسال کنند: »پس 
از ارسال کد برای سارقان از سوی کاربران شبکه آموزشی 
شاد که عموما قشر نوجوان هستند، این شیادان با دسترسی 
غیرمجاز به شــبکه اجتماعی تلگرام افراد با سوءاستفاده از 
شماره تلفن و هویت آنها اقدام به کالهبرداری از مخاطبین 
شاکیان می کردند.« او ادامه داد:  »افسران سایبری پلیس 
فتاي پایتخت با بررسی همه جوانب پرونده و به کارگیری 
روش های فنی و علمی موفق شــدند متهمان را در فضای 
مجازی شناسایی و پس از تشــریفات قضایی هر دو مجرم 
را در محل اختفای خود در حاشــیه تهران دستگیر کرده 
و همراه تجهیزات الکترونیک بــه پلیس فتا منتقل کردند. 
این مجرمان با سوءاستفاده از ناآگاهی برخی کاربران شبکه 
آموزشی شاد اقدامات مجرمانه خود را پیش برده وبازیچه 
اهداف شوم خود قرار داده بودند.« گودرزی با اشاره به لزوم 
فعالسازی تأیید رمز 2مرحله ای برای حساب های کاربری 
شبکه های اجتماعی به شهروندان توصیه کرد هنگام فعالیت 
در شبکه های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی 
را رعایت و از در اختیار گذاشــتن اطالعات حساب کاربری 

خود به دیگران خودداری کنند.

مصطفی جمالی
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران 

ذخایر خونی کشــور اکنــون در بهترین 
وضعیــت و مطمئن تریــن حالــت قــرار 
دارد و امیدواریم شــیب رو بــه افزایش 
کرونــا خللی بــه ایــن رونــد وارد نکند تا 
پاســخگوی ۱۰۰درصــدی نیــاز بیمــاران 
به فرآورده های خونی باشیم. براساس 
گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی از 
حیث ســامت و کیفیت خــون هم تراز 

با آمریکا و اروپا هستیم.

محمد رازقی 
معاون عملیات پلیس راهور پایتخت

بــا اجرای طــرح جدیــد برخورد بــا تخلفات 
خودروهای حادثه ساز، دیگر این خودروها 
به پارکینگ منتقل نمی شوند و با توقیف 
ســاعتی اعمــال قانــون خواهنــد شــد. در 
محــل توقــف خودروهــای متخلــف، بنری 
روی خودرو نصب می شــود که تذکر برای 
خود راننــده و دیگر رانندگان باشــد تا این 

تخلف را تکرار نکنند.

سعید کریمی 
معاون درمان وزارت بهداشت 

مراجعان سرپایی کرونا در بیمارستان های 
کشــور هفته گذشــته ۱۰۰درصــد افزایش 
داشــت و تعداد بســتری ها هــم ٧٠درصد 
بیشتر بود. تعداد افراد بستری ٣٨٠٠ نفر 
و بستری در ای سی یو نیز ٦٨٠ نفر است. 
خوزســتان و خراســان جنوبــی بیشــترین 
مراجعــان ســرپایی و قــم و کرمــان هــم 

بیشترین بستری را دارند.

نقل قول خبر

تــحــــت پوشــــش دانــشــگــاه هـــــای 
علــوم پزشــکی بــرای ارائــه خدمــات 
واکسیناســیون فعــال و برخــی از آنهــا 
در شیفت بعدازظهر هم ارائه خدمت 
خواهند داشت. به تأکید متخصصان 
ایــن روزهــا کــه هنــوز ویــروس به طــور 
کامل در جامعه چرخش نداشــته باید 

برای تزریق دوز یادآور اقدام کرد.

522
مرکز

خانــوار جدیــد بــه چرخــه حمایت های 
سازمان بهزیســتی افزوده شــدند و تا 
پایان ســال هم آمار پشــت نوبتی های 
جهیزیه در این سازمان به صفر خواهد 

رسید.

130
هزار

بیــت هللا الحــرام از طریــق فرودگاه هــای 
امام خمینی )ره(، تبریز و کرمان به کشور 
بازگشــته اند و عملیات بازگشــت زائران 
از حــج تمتــع تــا ۷ مــرداد در ۱۸ فــرودگاه 

بین المللی ادامه خواهد داشت.

3027
زائر

 از کودکان کار و خیابان اتباع هســتند 
و تا زمانی که یک نظام جامع رهگیری 
برای شناســنامه دار کــردن، بــا هویت 
ایــن  بــرای  پیشــنهادی  و  حداقلــی 
کودکان وجود نداشته باشد، سازمان 
بهزیستی نمی تواند اقدامی درباره آنها 

انجام دهد.

90
درصد

عدد خبر

خبر

 ستاد ملی کرونا، ارائه خدمات از 

سالمت
سوی دســتگاه ها را مشروط به 
تزریق دوز یادآور واکسن اعالم و 
تأکید کرد از ۱5مرداد این افراد با 
ممنوعیت دریافت خدمات مواجه خواهند شد. چند 
روزی اســت که آمار مبتالیان بیماری در کشور 
صعودی شده و تعداد شهرهای در وضعیت قرمز و 
نارنجی هم افزایش پیدا کرده است. براساس اعالم 
وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز طی 
یک هفته گذشــته از ۴ به ۱5 و تعداد شهرهای با 
وضعیت نارنجی از ۱۴ به ۳5شــهر افزایش یافته 
است. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 
۱۴2 به 208 و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 288 
به ۱۹0شهر رسید. حاال به گفته حسین قاسمی، 
دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا به ایلنا براساس مصوبه ستاد 
کرونا تکلیف شده است که خدمات در بستر سامانه 
ایران من براساس دوز یادآور ارائه شود: »افرادی که 
6ماه از تاریخ تزریق دوز دوم واکسن شان گذشته 
است حتما دوز یادآور را تزریق کنند. این مصوبه به 
تمام دستگاه ها ابالغ شده و ارائه خدمات از ۱5مرداد 
بر مبنای تزریق دو دوز واکسن به اضافه دوز یادآور، 
برای افرادی که 6ماه از تزریق دوز دومشان گذشته، 
خواهد بود.«  قاسمی تأکید می کند: »اکنون شاهد 
افزایش مراجعات سرپایی هستیم و اغلب موارد نیز 

مبتال به زیرسویه های اومیکرون هستند. دلیل این 
شــرایط هم این اســت که رعایــت پروتکل ها و 
دستورالعمل ها با توجه به واکسیناسیون و جو آرامی 
که مدتی پیش برقرار بود، کمتر شــده است. اما 
شرایط پاندمی کماکان در دنیا ادامه دارد و ویروس 
کووید۱۹هم در حال گردش است و هر چند وقت 
یک بار سویه های جدید نمایان می شود. به همین 
دلیل باید در شرایط پاندمی به موضوعاتی که باعث 
می شود بیماری مشکالتی را ایجاد کند توجه کنیم.« 
به گفته این مسئول در دو سال و چند ماه گذشته که 
از شــرایط شــیوع بیماری می گذرد تجربه های 
ارزشمندی به دســت آمده که در نهایت منجر به 
راه اندازی سامانه ایران من و بحث مدیریت هوشمند 
در بستر این سامانه شده است: »استعالم از سامانه 
ایران من برای وضعیت واکسیناسیون و بیمار نبودن 
کماکان ادامــه دارد و با توجه بــه بحث مدیریت 
هوشمند، مانند روزها و ماه های ابتدایی کرونا دیگر 
شاهد اعمال محدودیت ها نخواهیم بود، مگر اینکه با 
شرایط عجیب و غریبی مواجه شویم که احتمال آن 
هم بسیار ضعیف است. بر این اساس تمام خدماتی 
که در بســتر ســامانه ایران من ایجاد شــده، از 
۱5 مرداد ماه اعمال می شود و اگر افرادی باشند که 
از تزریق دوز دومشان 6ماه گذشته و برای تزریق دوز 
یادآور اقدام نکرده باشند، براساس این سامانه از ارائه 

خدمات به آنها خودداری می شود.« 

ممنوعیت جدید برای واکسن نزده ها از ۱۵مرداد


