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ابتکار :جهتگیری دولت حضور زنان در ورزشگاههاست
معــاون رئیس جمهــوری در امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری گفت :بانوان
در ســطح مسابقاتی همچون والیبال در
ورزشــگاه ،حاضر شدند و مسأله خاصی
نبــوده و فکر میکنیم کــه حضور آنها در
ورزشــگاهها بــه سالمســازی محیطهای
ورزشــی و رعایــت اخــاق بیشــتر کمک
میکند .به گزارش ایسنا معصومه ابتکار
افــزود  :از هواداران انتظــار داریم اخالق
را رعایت و بدین ترتیب به سالمســازی

فضــای ورزشــگاهها بــه منظــور حضــور
زنــان کمک کننــد .او با اشــاره به حضور
زنــان در ورزشــگاهها ،اظهــار کــرد :ایــن
موضوع یک شــیوهنامه دارد که در حال
دنبال شــدن اســت و امیدواریم اجرایی
شــود و مناسبســازی ورزشــگاهها برای
حضــور بانوان صــورت گیــرد.وی افزود:
درمســابقات جــام جهانــی فوتبــال در
ســالجاری شــاهد حضورخانمهــا در
اســتادیوم آزادی برای تماشــای بازیها

بودیم و هیچ مشــکل خاصــی نیز پیش
نیامــد و نیــروی انتظامی هــم همکاری
بســیار مطلوبی داشت و به نظرم بخش
مهمــی از مســائل حل شــده اســت و به
نظر نمیرســد که مشــکلی وجود داشته
باشد.
ابتکار اضافه کرد :تیمهای بزرگ ورزشی
دارای گروههــای هــواداری و تشــکل
هــواداران هســتند که این تشــکلها باید
هــوای خانمها را بیشــتر داشــته باشــند.

وی بــا اشــاره بــه وجــود ورزشــکاران زن
یهای
مــدالآور در کشــور ،گفــت :در باز 
آســیایی جاکارتــا ۳۰ ،درصــد از هیــأت
اعزامی به جاکارتا زن بودند و  ۳۰درصد
از مدالهــا را نیز آنها به دســت آوردند،
بنابراین نقــش خانمها در ورزش را چه
بهعنوان هوادار و چه بهعنوان ورزشکار،
نمیشود انکار کرد.
ابتــکار تأکیــد کــرد :بایــد حتمــاً نقــش
خانمهــا را در ورزش در قالــب موازیــن

شــرعی و در چارچوب قوانین و مقرراتی
ببینیــم کــه در ایــن امر شــکی نیســت و
خوشــبختانه بــا تدابیــر فدراســیونها،
کمیتــه المپیــک و وزارت ورزش و
جوانــان ،تحــوالت خوبــی در ایــن زمینه
در حــال رخ دادن اســت و امیدواریــم با
اجــرای شــیوهنامه ،حضــور خانمهــای
عالقهمند به تماشای مسابقات ورزشی
را در ورزشــگاهها شــاهد باشــیم.وی
دربــاره اینکــه با اجــرای این شــیوهنامه،

ُبعــد فرهنگــی حضور زنان در ورزشــگاه
برطــرف میشــود؟ گفــت :ایــن امــر
زمانبــر اســت و بایــد تالش کنیــم ،زیرا
جهتگیــری دولــت بــه ســوی حضــور
زنــان در ورزشــگاه هــا اســت و دســتور
صریــح رئیس جمهوری بوده که بســیار
امیدواریــم با کمــک هــواداران ،فضایی
ایجاد شــود که خانوادهها برای تماشای
مســابقات ورزشی در ورزشگاه ها حاضر
شوند.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت در گفت وگو با «ایران» :

روزانه  2هزار زائر به عتبات عالیات اعزام می شوند
مهسا قوی قلب

خبرنگار

اســت و اخیــراً نخســتوزیر عــراق هــم
به این امر اشــاره داشــت ،ریاست ستاد
اربعیــن در نامــهای از ســفارت عــراق
خواســتهاند که هزینــه ویزا را بر اســاس
دینار محاســبه و اعــام کنند .همچنین
در زمینه ارز مورد نیاز هم با رایزنیهایی
کــه با بانــک مرکزی انجام شــده اســت
بــزودی ارز مورد نیاز با قیمت مناســب
تأمین میشــود تــا با تخصیــص این ارز
زائــران اربعیــن هزینــه کمتــری را برای
دریافــت روادید پرداخت کنند.او درباره
شــروع ثبت نام برای ســفر بــه عراق در
اربعین توضیح میدهد :سامانه سماح
و دو هــزار و پانصــد دفتــر زیارتــی تحت
پوشــش سازمان حج و زیارت در سراسر
کشــور کامــاً آمــاده خدمترســانی بــه

ســخنگوی ثبت احــوال به خبر تعویض نــام خانوادگی
برخــی آقازادهها بــرای دور زدن افــکار عمومی واکنش
اخبـــار نشــان داد .ســیف اهلل ابوترابــی ،در گفتوگو با باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ،در واکنــش بــه خبــر تعویض نــام خانوادگــی برخی
آقازادههــا برای دور زدن افــکار عمومی گفت :مخاطب اداره ثبت احوال
عموم مردم هستند .افراد بیسواد ،باسواد ،پولدار ،فقیر همه و همه جزو
مراجعهکنندگان به ثبت احوال هستند و ما وظیفه ارائه خدمات یکسان
بــه همه افــراد را داریم .وی افــزود :برای تعویض نــام خانوادگی قوانین
خاصی مطرح اســت و تنها کسانی میتوانند نام خانوادگی خود را تغییر
دهند که نام خانوادگی مناســبی ندارند؛ درغیر این صورت با درخواست
تعویض نام خانوادگی موافقت نمیشود.

کالس اولیها   ۳۱شهریور به مدرسه میروند

عکس :ایسنا

در آستانه فرارسیدن تاسوعا و عاشورای
حسینی سیل ارادتمندان و عالقهمندان
زیــارت عتبــات عالیــات ایــن روزهــا بــه
حدی اســت که خیابــان ولیعصر محل
اســتقرار ســفارت عــراق در تهــران را به
یکــی از خیابانهــای شــلوغ پایتخــت
تبدیل کرده اســت ،هرچند که نوسانات
قیمــت ارز باعث نگرانی زائران شــده و
هنــوز ابهاماتــی در این خصــوص وجود
دارد ،بــاز هم از تعــداد مراجعه کنندگان
برای دریافت ویزا کاســته نشده است .در
این خصــوص مدیرکل عتبات ســازمان
توگــو بــا «ایــران»
حــج و زیــارت در گف 
میگویــد :در ایــام مــاه محــرم روزانه 50
گــروه در قالــب  40نفــره یعنــی روزانــه
 2هــزار نفــر بــه عتبــات عالیــات اعــزام
میشــوند که از این تعــداد  40درصد از
طریــق پروازهــای هوایــی و  60درصد از
طریق زمینی وارد خاک عراق میشوند.
مرتضی آقایــی در ادامــه میافزاید:
زائران  3شــب در نجف اشرف و  3شب
در کربــای معلــی و یــک شــب نیــز در
کاظمیــن اقامت دارنــد؛ زیارت حرمین
امامیــن عســگریین در ســامرا نیــز در
برنامه سفر آنها گنجانده شده است.

او با اشــاره به این که همــه کاروانها
از پوشــشهای امنیتــی ،درمانی و بیمه
برخوردار هستند ،درباره قیمت سفر به
عتبــات عالیات میگویــد :کمترین نرخ
اعــزام زمینــی یــک میلیــون و  600هزار
تومان و بیشــترین قیمت یک میلیون و
 900هزار تومان است ،همچنین قیمت
ســفر هوایی به عراق نیز از سه میلیون و
 200هزار تومان تا سه میلیون و  400هزار
تومــان اســت.مدیر کل عتبات ســازمان
حــج و زیــارت در ادامه با تأکیــد بر لزوم
دریافت روادید جهت مشــرف شدن به
کربــای معلی در ایام اربعین میگوید:
لغــو روادیــد بــرای اربعیــن ســالجاری
منتفی اســت و افــرادی کــه میخواهند
برای اربعین ســالجاری مشــرف شوند
چنانچــه فاقــد گذرنامه معتبر هســتند
باید هر چه سریعتر برای گرفتن گذرنامه
اقــدام کنند ،از ورود افــراد فاقد گذرنامه
به خاک کشــور عراق بشــدت جلوگیری
میشــود ،در ضمــن گذرنامــه از تاریــخ
شــروع ســفر به مدت  6ماه بایــد اعتبار
داشــته باشــد.آقایی با اشــاره بــه این که
هزینه ویزا در ســالجاری بــا دینار عراق
محاسبه و پرداخت میشود ،میافزاید:
قیمت دالری ویزا اعالم شــده اســت اما
با توجه به اینکه دالر از چرخه مبادالت
بین دو کشــور عراق و ایران حذف شــده

واکنش ثبت احوال  به تعویض
نام خانوادگی توسط آقازادهها

مردم اســت و در عین حال با مشخص
شــدن مبلــغ دینــاری روادیــد ثبــت نام
زائــران برای تشــرف در ایــام اربعین به
ســرعت آغاز میشــود.به گفته مدیرکل
عتبات ســازمان حج و زیارت بعضی از
افراد سودجو سعی داشتند نگرانیهایی
را بــرای زائــران اربعیــن ایجــاد کننــد و
جداولی از هزینههای باالی سفر اربعین
در برخــی پیــام رســانها منتشــر کردند
که با برنامههای ســتاد اربعین متفاوت
اســت ،زائــران توجــه داشــته باشــند که
همه تالش دســت اندرکاران این اســت
شرایطی را فراهم کنند تا زائران اربعین
تــا حد امکان با هزینه کمتر به این ســفر
زیارتــی مشــرف شــوند.مدیرکل دفتــر
امورمــرزی وزارت کشــور نیــز بــا اشــاره

بــه آمادگی کامــل برای برپایی باشــکوه
پیــادهروی اربعیــن بــه میزبانــی مــردم
عــراق ،میگویــد :ســال گذشــته بیش از
 ۲میلیون نفر از کشــورمان در پیادهروی
میلیونــی عاشــقان حســینی در ایــام
اربعین شرکت کردند.شــهریار حیدری
میافزاید :بر اساس اعالم سازمان حج
و زیــارت در ســالجاری تمامــی زائــران
اربعین جهت تشــرف ،باید در ســامانه
سماح نامنویسی کنند.
جابهجاییمسافرانعتباتعالیاتبا
ناوگان جادهای و ریلی
رئیس اتحادیه شــرکتهای تعاونی
اتوبوســرانی دربــاره تغییر قیمت بلیت
اتوبــوس در زمــان اربعیــن میگویــد:
نــاوگان جــادهای بــا  ۱۶هــزار و ۵۰۰
اتوبوس عهده دار جابهجایی مســافران
در ایــام اربعین اســت و هنوز تصمیمی
در خصــوص افزایــش قیمتهــا گرفته
نشده است.
احمدرضا عامــری در ادامه توضیح
میدهــد :در ســال گذشــته بیــش از دو
میلیــون زائــر در ایــام اربعین بــه عراق
ســفر کردند و بخش زیــادی از این افراد
از طریــق نــاوگان حمل و نقــل جادهای
و بــا اتوبوس به عتبات عالیات مشــرف
شدند.
ایــن روزهــا شــرکت حمــل و

نقــل بینالمللــی رجــا هــم در حــال
آمادهســازی برای جابهجایی مسافران
بــه کربــا و حضــور در مراســم اربعین
است.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی
رجــا در این زمینه میگویــد :جابهجایی
زائــران حســینی تــا ایســتگاه راهآهــن
کرمانشــاه و تدارک ســفر به کشور عراق
از مــرز مهــران بــرای حضور در مراســم
اربعین حســینی بــه نحو احســن انجام
میشــود.محمد رجبــی میافزایــد :در
خصــوص ظرفیتهای ایجــادی ،نحوه
خریــد بلیــت و چگونگی ســفر بــا قطار
برای حضور در مراسم اربعین حسینی
در کربــای معلی بزودی اطالعرســانی
میشود.
پرداخــت وام بــه دانشــجویان برای
زیارتاربعین
سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی
گفــت :وام قرض الحســنه یــک میلیون
تومانــی بــه دانشــجویان بــرای زیــارت
اربعیــن پرداخــت میشــود.به گزارش
خبرگزاری صدا و ســیما ،محمد مهدی
طهرانچی در مراسم امضای تفاهمنامه
میــان دانشــگاه آزاد اســامی و بانــک
قرضالحســنه مهر ایران افزود :این وام
بــا بازپرداخت  ۲۰ماهه به دانشــجویان
اعطا میشود.

دبیر ســتاد ثبتنام آموزش و پرورش شهر تهران گفت :تاکنون در تهران
یک میلیون و  ۹۶هزار نفر در مقاطع مختلف ثبتنام کردهاند و مراســم
روز اول مهر رنگ و بوی عاشورایی دارد.
قدرتاهلل گراوند با اشــاره به این مطلب به ایســنا ،گفت :آمار ثبتنام به
تفکیــک در دوره پیش دبســتانی  ۷۳۰۰نفــر ،در دوره ابتدایی  ۵۸۶هزار،
در دوره اول متوســطه  ۲۶۶هــزار نفــر و در دوره دوم متوســطه  ۲۳۶هزار
نفر است.
دبیــر ســتاد ثبتنــام آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران بــا بیــان اینکه در
مجمــوع حــدود  ۹۰۰هــزار دانشآموز ابتدایــی در مــدارس دولتی و ۱۹۶
هــزار دانشآموز در مــدارس غیردولتــی تحصیل میکننــد گفت :میزان
ثبتنامهــا بــه نســبت ســال قبل حــدود  ۱۵هزار نفر بیشــتر بوده و رشــد
داشــته اســت و احتمال اینکه  ۵۰۰۰نفر دیگر هم در مدت باقی مانده به
این آمار افزوده شود وجود دارد.
گراوند با بیان اینکه جشــن شــکوفهها برای کالساولیها  ۳۱شهریور ماه
به روال ســالهای قبل برگزار میشــود ،عنوان کرد :این مراسم نیز بدون
جشن و پایکوبی و با رنگ و بوی عاشورایی برگزار میشود .قصد داشتیم
قبل از فرارســیدن ایام محرم و  ۱۸شــهریور مراسم ویژهای داشته باشیم
که محقق نشد.

