
 سيل از خوزستان عقب نشسته است
در سيستان جوالن مي دهد
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مدیرکل عتبات عاليات سازمان حج و زیارت خبر داد

کاهش۲۰درصدیهزینهسفرعتبات

دولت به پاس فعاليت هاي 

عليرضا سزاوار
  اجتماعي

مریم ميرزاخاني، قانون 
تابعيت را ب�ه زناني که با 
غيرایراني ها ازدواج کرده اند هم اختصاص مي دهد. 
معاون اول رياس��ت جمهوري با حضور در جش��نواره 
علم و زن در جمع برگزيدگان و مس��ئوالن با اش��اره 
به قدرداني دول��ت از فعاليت هاي خان��م ميرزاخاني، 
گفت:»دولت قان��ون تابعيت را كه پي��ش از اين تنها 
ب��ه مرد هايي كه فرزند داش��تند، تعل��ق مي گرفت به 
زنان نيز اختصاص داده اس��ت. چراكه ش��نيده بوديم 
 مريم ميرزاخاني عالقه مند بود براي فرزندش تابعيت 

ايراني بگيرد.«
 يعني اگر يك خانم ايراني از م��ردي غيرايراني فرزند 
داش��ته باش��د و بخواهد براي او تابعيت ايراني بگيرد، 
مي تواند از اين پس اقدام كند. اين اليحه در حال حاضر 
در مجلس اس��ت و به گفته آقاي جهانگيري، به زودي 

اصالح و تصويب مي شود. 
موضوع اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

ايراني با مردان غيرايراني، تبديل به موضوعي پيچيده 
شده است كه سال هاس��ت درباره  آن بحث و گفت وگو 
مي شود. قوانين مدني ايران انتقال تابعيت از خون پدر را 
به صورت ذاتي پذيرفته است. فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ايراني با مردان غيرايراني تنها بعد از سن ۱۸سالگي 

مي توانند تقاضاي تابعيت كنند. 
جمعيت كودكان بي شناس��نامه اي ك��ه از مادر ايراني 
و پدر غيرايراني متولد ش��ده اند، حدود ۵۰۰ هزار نفر 
تخمين زده مي شود. البته برخي از مسئوالن آمار باالتر 

و در مواردي كمتر در اين باره ارائه كرده اند. 
 به هر حال آمار خيلي دقيقي از اين كودكان در دست 
نيست. بر همين اساس رسيدگي به اين موضوع نيازمند 
اليحه اي از طرف دولت بوده كه خوشبختانه اين اليحه 

به مجلس ارسال شده است. 
 مصائب و مشكالت بي شناسنامه ها بعضاً واقعاً دردآور 
است. مثاًل چند وقت پيش موردي بود كه مادر خانواده 
حتي پس از م��رگ فرزندش به خاطر نداش��تن هيچ 
مدرك هويتي نمي توانس��ته بچ��ه اش را دفن كند و با 

مشكالت پيچيده اي مواجه شده است. 
نداش��تن م��دارك هويتي موجب ش��ده مش��كالت و 
آسيب هاي زنجيرواري براي اين قش��ر به وجود بيايد 
يعني كالف سردرگمي از مشكالت امنيتي و اجتماعي 
كه از دل هم بي��رون مي آين��د، اما معم��والً در اعالم 
مش��كالت به معلول ها مي پردازيم و علت ها را ناديده 

مي گيريم. 
اگر كسي مادرش ايراني باش��د و پدرش خارجي، بايد 
بين ۱۸تا ۱۹سالگي تقاضاي تابعيت ايراني بدهد و فقط 
هم يك سال براي اين كار مهلت دارد! بسياري از افرادي 
كه در مناط��ق محروم زندگي مي كنن��د، اين قانون را 
نمي دانند و هنگام تقاضا چنين پاسخي را مي شنوند كه 
فقط يك سال مهلت داشته اي و بعد از آن ديگر هرگز به 

تو تابعيت ايراني نمي دهيم!
 فكرش را بكنيد به خاطر فرآيند طوالني اعطاي تابعيت، 
افرادي هس��تند كه چندين دهه از عمرشان گذشته، 
اما هنوز شناس��نامه ندارند كه اكنون قرار اس��ت ورق 

برگردد. 

عتب�ات  مدی�رکل  عاليات سازمان حج و   اجتماعي 
زیارت گف�ت: رایگان ش�دن صدور وی�زای زائران 
عتبات، کاهش ۲۰ درصدی هزینه سفر زمينی و ۱۵ 
درصدی هزینه سفر هوایی و همچنين افزایش تعداد 
اس�ت.  داش�ته  دنب�ال  ب�ه  را  زائ�ران 
مرتضی آقايی در مورد صدور ويزای رايگان برای زائران 
عتبات عاليات عراق گفت: ۴۸۶ هزار تومان مبلغی بود 
كه برای صدور ويزا از زائران دريافت   می شد كه با رايگان 
شدن آن، اين مبلغ از هزينه سفر زائران كم شده است. 
مديركل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت افزود: به 
همين دليل ۲۰ درصد از هزينه اعزام زمينی عتبات و 

۱۵ درصد از هزينه اعزام هوايی كاهش پيدا كرده است. 
آقايی با اشاره به اينكه رايگان ش��دن صدور ويزا برای 
زائران عتبات باعث رونق اين سفر  ها شده است، گفت: 
با توجه به اينكه در ايام اعياد شعبانيه هستيم، به همين 
دليل شاهد افزايش سفرهای زائران به عتبات عاليات 
بوده  ايم، به طوری كه ميزان اعزام   ها نسبت به ايام نوروز 

هم بيشتر بوده است. 
وی با اش��اره به اينكه رايگان ش��دن هزينه رواديد به 
معنای لغو رواديد نيست، گفت: برخی از عالقه مندان 
تشرف برداشت شان از رايگان ش��دن اين بوده كه كاًل 
رواديد لغو شده است به همين دليل بدون داشتن ويزا 
به مرز  ها س��فر كرده اند كه همين موضوع باعث ايجاد 

مشكالتی برای آنها شده است. 
به گفته آقايی، زائران بايد حتماً قبل از تش��رف رواديد 
دريافت نمايند و در صورت نداش��تن ويزا اجازه عبور و 

ورود به عراق به آنها داده نمی شود. 
مديركل عتبات عاليات س��ازمان ح��ج و زيارت اظهار 
داشت: مش��تاقان زيارت عتبات عراق برای دريافت و 
صدور وي��زا بايد از طريق ۲ه��زار و۵۰۰ دفاتر خدمات 
زيارتی تحت پوشش سازمان حج و زيارت اقدام كنند. 

وی با اش��اره به اينكه روزانه بيش از ۱۰ ه��زار ويزای 
رايگان ازسوی سفارت عراق صادر می شود، گفت: از ۱۷ 
فروردين ماه هزينه صدور ويزا لغو ش��ده است و تقريباً 

تاكنون ۲۰۰ هزار ويزا برای زائران صادر شده است. 

يادداشت هاي امروز

عمليات بازار باز يا جبران كسري بودجه دولت؟! 
مهران  ابراهيميان

۴

 پيامدهاي يک انتصاب استراتژيک
عبداهلل متوليان

۲

بن بست نشست بين االفغانی با طالبان
سيد عباس حسينی

۱۵

اعطاي درجه سرلشکري 
به سردار سالمي

   فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي عصر ديروز 
به دريافت درجه سرلشكري از دست فرمانده معظم كل قوا 

مفتخر شد | همين  صفحه

ويژه هاي جوان  

 نظريه پردازی بي سود آخوندي
  شوراي نامگذاري شهر

صفحه ۲

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  3 اردیبهشت ۱398   -    ۱7 شعبان ۱44۰
سال بيست و یکم- شماره ۵633 - ۱6 صفحه

قيمت: تهران و استان البرز ۱۰۰۰تومان
 شهرستان ها ۵۰۰ تومان

پاس�داران انق�اب   سياسي فرمان�ده کل س�پاه 
اسامي عصر دیروز به دریافت درجه سرلشکري از 
دس�ت فرمان�ده معظ�م کل ق�وا مفتخ�ر ش�د. 
در اين مراس��م كه فرمانده��ان عالي رتب��ه نظامي و 

انتظامي حضور داش��تند، حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 
پس از اعطاي درجه سرلشكري به فرمانده كل سپاه، 
ابراز اميدواري كردند س��ردار سرلش��كر س��المي، در 
مسئوليت جديد با ابتكار، روحيه و نفس تازه، حركت 

كند و به پيش برود. 

اعطايدرجهسرلشكريبهسردارسالمي

 جهاد همبستگي  مشاركت ملي
در بازسازي

 شماره   حساب  جارى طاليى  نزد   بانك  سپه  به  نام

  حوادث   غيرمترقبه   سازمان  بسيج  مستضعفين
(   با   مجو  ز   با نك  مركز  ى   ) 

 شماره حساب:  5151818086011
IR030150000005151818086011 :شماره شبا

شماره كارت:  5892101214485209

سردار سرلشکر  پاسدار حسین سالمی 
 انتصاب شايس��ته جنابعالی را از س��وي فرمان��ده کل قوا 
به فرماندهي کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي تبريک 

مديرمسئول و کارکنان روزنامه جوانمی گويیم. 

سردار سرلشکر  پاسدار محمدعلی جعفری 
 انتصاب شايس��ته جنابعالی را از س��وي فرمان��ده کل قوا 
 به فرماندهي قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه اهلل)عج( 

مديرمسئول و کارکنان روزنامه جوانتبريک می گويیم. 

 عمران خان: در پاكستان جديد 
دنبال  انقالب  ايران هستیم

 رهبر انقالب  در ديدار نخست وزير پاكستان: 

روابط ایران و پاکستان به رغم دشمنان باید مستحکم شود

  ايران و پاكستان براي مبارزه با تروريسم در مرزهاي خود 
نيروي واكنش سريع مشترك تشكيل مي دهند. اين تصميم 
مهم ترين خبري بود كه روز گذش��ته در اجالس مش��ترك 

هيئت های عالی رتبه ايران و پاكستان اعالم شد 

  نخست وزير پاكستان:  من در سال ۱۹۷۲ سفري به تهران داشتم 
و در آن زمان شكاف فرهنگي عميقي را  بين فقرا و اغنيا مالحظه 
كردم اما ديروز و امروز با چشمان خودم ديدم كه اين شكاف بسيار 

بسيار كاهش يافته و اين به خاطر بركات انقالب شماست

  روحاني: ايران آماده است نيازمندي پاكستان در زمينه نفت 
و گاز را تأمين كند و همچنين اقدامات الزم براي اتصال لوله گاز 
به اين كش��ور را انجام دهد. آماده ايم تا صادرات برق از ايران به 

پاكستان به ۱۰ برابر افزايش يابد |   صفحه ۲ 

  دیروز پس از آنکه پمپئو دوباره به خریداران 
نفت ایران برای کامل کردن تحریم ها هشدار 
داد، کش�ورهای چين، هند، ترکي�ه و عراق 
به عن�وان طرف ه�ای اصلی تج�ارت نفتی و 
غير نفتی ای�ران به س�خنان او واکنش منفی 

نشان دادند | صفحه ۱۵

 آخرین نفس هاي
 دشمني با  ایران
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  دريادار تنگسيري: در صورت وجود هرگونه تهديد در حمايت و دفاع 
از آب هاي ايران كوچك ترين ترديدي نخواهيم كرد | صفحه ۲

فرمانده نيروي دریایي سپاه: 

 اگر در استفاده از  تنگه هرمز 
محدود شويم آن را خواهیم بست

قاضي به نماینده پتروشيمي: 

 طفره نرو
به سؤاالت جواب بده!

 خروج خوزستان 
از شرایط اضطراري
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