4

از امام باقر نقل شده است كه بارها مى فرمود :مردم از ناحیه ما كه خاندان رحمت  ،شجره نبوت  ،كان حكمت  ،جایگاه فرشتگان و محل نزول وحى هستیم ،
( ارشاد مفید ،ص )۲۵۰
مورد كینه و عقوبت قرار نمىگیرند.

جامعه

• شماره •3500شنبه  23تير•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
برای نخستین بار:

طرح پایش سالمت زائر
در حرم مطهر رضوی اجرا میشود

رئیس بنیاد سالمت رضوی از اجرای طرح پایش سالمت زائر رضوی همزمان با
ایامدههکرامتدرورودیهایحرممطهرامام علیبنموسیالرضا(ع)خبرداد.

به گزارش آستان نیوز ،محمود شبستری با بیان اینکه این طرح برای
نخستین بار اجرایی خواهد شد ،گفت :با توجه به حضور چشمگیر
شیفتگان حضرت رضا(ع) در ایام دهه کرامت در حرم مطهر رضوی،
امسال به همت بنیاد سالمت رضوی و با همکاری دارالشفاء امام(ع)،
بیمارستان رضوی و همچنین جمعی از نیروهای افتخاری حوزه سالمت،
چهار پایگاه پایش سالمت زائر در راستای ارائه خدمات پایش سالمت و
معاینه رایگان زائران در چهار ورودی حرم مطهر برپا خواهد شد.
وی بیان کرد :در گذشته در مناسبتهای خاص ،خدمات غربالگری و
ویزیت بیماران معموال در حاشیه شهر به صورت پراکنده و بدون یک نگاه
دقیق و جامع انجام میشد و خدمت مستقیمی برای زائران بارگاه رضوی
وجود نداشت ،این در حالی است که نیاز به ارائه این خدمات به ویژه در
ایام پیک حضور زائران در حرم مطهر احساس میشد.
شبستریافزود:ازاینرواینخدماتبهطورمنسجموسازمانیافتهدرمبادی
ورودی حرم مطهر رضوی تعریف شد تا در ایام مبارک دهه کرامت رضوی که
شیفتگان و عاشقان امام علی بن موسیالرضا(ع) از نقاط مختلف به بارگاه
رضوی مشرف میشوند ،زیارت آسودهای را تجربه کنند و با دغدغه بیماری و
مشکلدسترسیبهخدماتدرمانیکمترمواجهشوند.
وی ادامه داد :در قالب اجرای این طرح ،توان و ظرفیت پراکنده افراد
عالقهمند به خدمت در حوزه سالمت در محدوده حرم مطهر رضوی
ساماندهی شده است ،به طوری که حدود  170نفر از پزشکان،
اپتومتریستها ،پرستاران و کارشناسان بهداشت محب امام رضا(ع) از
مشهد و سراسر کشور به صورت افتخاری به طور روزانه در دو شیفت
صبح و عصر در پایگاههای مذکور ارائه خدمت خواهند کرد.
شبستری گفت :این چهار پایگاه در ورودی صحن غدیر ،ورودی صحن
جامع حد فاصل باب الرضا(ع) و باب الجواد(ع) ،ورودی کوثر و
همچنین پارکینگ سه در مجموع به مساحت هزار و  600مترمربع دایر
و ارائه خدمت خواهند کرد .یک پایگاه دیگر نیز در چهار راه شهدا دایر
خواهد شد که خدمات محدودتری ارائه میکند.

* نگاهی پیشگیرانه

رئیس بنیاد سالمت رضوی با اشاره به اهمیت پایش سالمت به ویژه در
سنین میانسالی با توجه به رشد جمعیت سالمند در کشور ،تصریح کرد:
جمعیت سالمندان در ایران تا سال  2025میالدی به بیش از ده درصد
و تا سال  2050میالدی به بیش از  21/7درصد میرسد ،از اینرو توجه
به مقوله پیشگیری از ابتال به بیماریهایی چون دیابت ،فشار خون و
عوارض چاقی از اهمیت بسیار باالیی دارد و در بلند مدت از صرف
هزینههای گزاف در حوزه بهداشت و درمان کشور خواهد کاست.
وی درباره خدمات این پایگاهها افزود :ویزیت رایگان بیماران توسط
پزشک ،انجام تستهای رایگان فشار خون ،قندخون ،بیناییسنجی
و اندازهگیری قد و وزن به منظور محاسبه شاخص توده بدنی یا BMI
مراجعان باالی  40سال و همچنین ارائه بروشورهای آموزشی و ارائه
مشاورههای بهداشتی و درمانی برای کنترل و حفظ سالمت جسمانی
مراجعهکنندگان از جمله خدمات این پایگاهها به شمار میرود.
با عرض پوزش ادامه را در  etedaldail.irبخوانید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار معاون فرهنگی وزیر خارجه اتریش:

گسترش اندیشههای اعتدالی و عقالنی مبنای روابط
فرهنگی تهران-وین
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
دیدار معاون فرهنگی وزیر خارجه
اتریش با وی ،بر گسترش روابط دو
کشور در زمینه های سینما ،تئاتر،
موسیقی ،گفت و گوهای مذهبی
و دینی با هدف معرفی چهره واقعی
اسالم و گسترش اندیشه های
اعتدالی و عقالنی در سطح جهان
تاکید کرد.
سید عباس صالحی در دیدار خانم
«اینجین» با اشاره به روابط دیرینه
ایران واتریش ،گفت :روابط دو
کشور بر مبنای فرهنگ آغاز شده و
این نشان دهنده فرهنگی بودن پایه و
بنیان این تعامالت است.
عضو کابینه دولت دوازدهم
یادآورشد :دو کشور بیش از ١٦٠
سال روابط دیپلماتیک با یکدیگر
دارند وسفراخیر رییس جمهوری
ایران به اتریش نشانگر سطح عمیق
روابط سیاسی دوکشوراست .اخیرا
دکتر روحانی از سفر خود به اتریش
گزارشی ارائه داد واز مجموعه نتایج
این سفررضایت داشت و عالقه مند
به ادامه موضوعات مطرح شده در
این سفر بود.
صالحی خطاب به معاون فرهنگی
وزیر امور خارجه اتریش گفت:
خوشحالم سفر شما به ایران در
حوزه گسترش روابط فرهنگی دو
کشور با فاصله کمی از سفر رییس
جمهور ایران به اتریش انجام شده
است و حوزه های متنوعی برای
همکاری های مشترک در بخش
های فرهنگی ،هنری ،علمی و دینی

میان دو کشور وجود دارد.
وی ادامه داد :در دهه های اخیر
سفارت ایران در اتریش و انجمن
فرهنگی اتریش در ایران تالش های
خوبی در گسترش روابط فرهنگی
با یکدیگر داشته اند و عالقه مند
به ادامه و تعمیق این روابط هستیم،
زیرا آنچه روابط دو ملت را عمیق
و پایدار می کند گسترش روابط
فرهنگی و هنری و همکاری های
مشترک در این زمینه است.
صالحی درعین حال افزود :دو
کشور تاکنون در زمینه های فرهنگی،
علمی و هنری از جمله موسیقی،
تئاتر و سینما همکاری های خوبی
با یکدیگر داشته اند .ایران در هر سه
زمینه از جایگاه خوبی برخوردار
است و در زمینه ادبیات و شعر نیز
شهرت جهانی دارد و قرار گرفتن
زبان فارسی به عنوان یک زبان
اختیاری در سرفصل های برخی
دانشگاه های اتریش اقدام خوبی
در جهت گسترش این زبان است.
وی درادامه سخنان خود بر گسترش

دیروز جمعه  22تیرماه در مسجد چهارمردان قم

پوستر فراخوان چهل مسجد
شاخص کشور رونمایی شد
مراسمرونمائیازپوسترفراخوانچهلمسجد
شاخص کشور در قالب جشنواره چله سرو،
دیروز جمعه  22تیرماه بعد از نماز مغرب و
عشا در مسجد چهارمردان قم برگزار شد

طیمراسمیازپوسترفراخوانچهلمسجدشاخص
کشور در قالب جشنواره چله سرو ،رونمایی شد.

جشنواره چله سرو عنوان مجموعه جشنواره
هایی در پاسداشت چهلمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است که به همت سازمان فرهنگی
ورزشی شهرداری قم در دو بخش ملی و استانی برگزار می شود.
یکی از بخشهای این جشنواره مربوط به حوزه مساجد است که مراسم
رونمایی از پوستر فراخوان چهل مسجد شاخص کشور با حضور استاندار
قم و حجت االسالم سید علی خمینی دیروز جمعه  22تیرماه بعد از نماز
مغرب و عشا در مسجد چهارمردان قم برگزار شد.

روابط دو کشور در زمینه های سینما،
تئاتر،موسیقی،گفتوگوهایمذهبی
و دینی با هدف معرفی چهره واقعی
اسالموگسترشاندیشههایاعتدالی
و عقالنی در سطح جهان تاکید کرد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
با اشاره به تفاهم نامه همکاری های
فرهنگی میان دو کشور افزود :برنامه
مبادالت فرهنگی میان دو کشور
مسیر همکاری های فرهنگی را
مشخص تر می کند و ما از ادامه آن
استقبال می کنیم.
* * هدف سفر از زبان
معاون فرهنگی وزیرامور
خارجه اتریش
درادامه این دیدارمعاون فرهنگی
وزیرامور خارجه اتریش نیز ضمن
ابراز خرسندی از سفر به ایران،
هدف از سفرش را در پی سفرآقای
دکترروحانی به اتریش و برای
پیگیری نتایج فرهنگی و علمی این
سفرعنوان کرد.
خانم اینجین در ادامه با ارائه

گزارشی ازمجموعه فعالیت های
وزارت امور خارجه اتریش درحوزه
های فرهنگی ،برگسترش روابط دو
کشوردرزمینه همکاری های موزه
ای نیز تاکید کرد.
این مقام اتریشی گفت :وزارت امور
خارجه در اتریش در زمینه فعالیت
های فرهنگی بسیار فعال است و
ساالنه قریب به  ٦تا  ٧هزار پروژه
فرهنگی در سطح جهان با دیگر
کشورها دارد.
معاون فرهنگی وزیر امور خارجه
اتریش افزود :همواره در همکاری
های مشترک خود با دیگر کشورها
تالش می کنیم بر جوانان خالق
متمرکز شویم و در گفتمان با ایران
نیز می توانیم با جوانان خالق
همکاری داشته باشیم.
وی با اشاره به جلسه صبح امروز
خود با مسئوالن سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ادامه داد :طرفین
بر گسترش روابط دولت ها و ملت
ها تاکید داشتند و یادداشت تفاهم
نامه در این زمینه می تواند همکاری
های مشترک دو کشور را برنامه
ریزی و سازماندهی کند.
معاون فرهنگی وزیر امور خارجه
اتریش در ادامه بر گسترش فعالیت
های دو کشور در زمینه گفت و گوی
ادیان تاکید کرد و گفت :انجمن
فرهنگی اتریش با اتحادیه اروپا به
صورت مشترک پروژه های فرهنگی
با دیگر کشورها انجام می دهد و
عالقه مندیم این پروژه ها را با ایران
نیز داشته باشیم.

طبق یک سنت چندساله و در آستانه دهه کرامت صورت گرفت؛

آغاز حرکت کاروا ن طالب و فعاالن فرهنگی
بهبهانی از گرگان به سمت حرم رضوی
جمعی از طالب و فعاالن فرهنگی در شهرستان بهبهان ،طبق یک رسم چند
ساله با سفر به شمال شرق کشور ،مسیر بیش از  600کیلومتری گرگان تا حرم
مطهر امام رضا(ع) را با پای پیاده طی میکنند.
به گزارش آستان نیوز ،مسئول فرهنگی آئین مذهبی پیاده روی ساالنه
مردم شهرستان بهبهان تا قدمگاه امام رضا(ع) گفت :طبق یک رسم چند
ساله ،متولیان این آئین سنتی هرسال با سفر به شهر گرگان حرکت خود
را از این نقطه شروع میکنند و هم اکنون به سمت حرم مطهر رضوی
در حال حرکت هستند.
وی افزود :در این چند سال شاهد کرامتها و عنایات ویژهای از سوی
حضرت رضا(ع) در طول مسیر بودیم ،به طوری که جمعی از روستاییان از
قبل به استقبال این کاروان میشتابند.
وی پیش بینی کرد که این کاروان تا  28تیرماه به مشهد مقدس مشرف شود
و افزود :کاروان زائران بهبهانی ضمن اجتماع در میدان شهدا مشهد همراه
زائران امام هشتم(ع) به سمت حرم مطهر رضوی حرکت و روضه منوره امام
هشتم(ع) شیعیان را گلباران میکنند.

یك بازیگر سینما و تئاتر:

جشنواره رضوی آب حیات در
برهوت غربت کتاب است
پیام دهکردی  ،بازیگر سینما و تئاتر گفت :جشنواره کتابخوانی رضوی
در برهوت غربت کتاب ،فرصت مغتنی را برای حیات و تداوم امر کتاب
و کتابخوانی در جامعه فراهم کرده است.
پیام دهکردی به ایرنا گفت :جشنواره کتابخوانی رضوی کار بی نظیر،
قدمی درخشان و اتفاق در خور تحسینی است به شرط اینکه بتواند به
بازتولید اندیشه ها در قالب قصه و حکایت بیانجامد.
وی ادامه داد :بر کسی پوشیده نیست که کتاب عنصر کارآمدی است که در
سالهایاخیرباهجومتکنولوژیوشبکههایمجازیآرامآرامنقشکتابدر
زندگیافرادکاهشیافتهوماازکتابخوانیبهتیترخوانیتنزلیافتهایم.
دهکردی ،الزمه ارتقای جامعه را امر کتابخوانی دانست و گفت :آنچه
جامعه ما را ارتقا می دهد ،کتابخوانی است و از آن مهم تر عمیق خوانی

است تا مفاهیم را درک و در آن تامل کنیم ،این در حالی است که اکنون
از مرحله تیترخوانی هم عبور کرده و به تیتربینی رسیده ایم.
این بازیگر سینما و تئاتر تصریح کرد :جامعه امروزی ما حتی تیتر را هم
نمی خواند و فقط آن را می بیند که این یک خطر جدی و نیازمند جهادی
عمومی از طرف مردم و مسئوالن است.
دهکردی افزود :یکی از این اقدامات جهادی ،برگزاری جشنواره
کتابخوانی رضوی است و امید می رود سال به سال شاهد نتایج مطلوب
آن بر افزایش سرانه مطالعه در کشور باشیم.
وی ادامه داد :نقش جشنواره کتابخوانی رضوی از یک سو رفتن به سمت
بسط و گسترش کتابخوانی در بین مردم جامعه و از سوی دیگر پیاده
سازی اندیشه های امام رضا (ع) است که تحقق این دو هدف مهم،
نیازمند برنامه ریزی عمیق است.
این هنرمند عرصه سینما و تئاتر خاطرنشان کرد :جشنواره کتابخوانی
رضوی آغوش خود را به سمت همه مفاهیم متعالی و همه اقشار باز کرده
و هر سال شاهد رشد این جشنواره بوده ایم.
(ع)
جشنواره کتابخوانی رضوی از مجموعه جشنواره بین المللی امام رضا
فعالیت خود را از ششمین دوره زیر نظر نهاد کتابخانههای عمومی آغاز
کرده است و امسال هشتمین دوره آن در حال برگزاری است.

