اخبار

شنبه  20آبان  22 . 1396صفر  .1439شماره 19680

▪ 5تفاوتدههپایانیصفرامسال

اعالم آمادگی مشهدی ها برای اسکان  60هزار زائر پیاده
مهدی عسکری -آرام آرام صدای «رضا غریب الغربا» یشان
به گوش می رسد .با پای پیاده ،در دل جاده ،بی مرکب از
گوشه و کنار ایران ،راهی خراسان می شوند و اهالی خراسان
نیز خود را برای میزبانی از ایشان آماده می کنند .یکی غذای
شان را فراهم می کند ،یکی به نوشیدنی گرم مهمانشان می
کند و دیگری بهای نقدی می پردازد تا در میزبانی از زائران
حضرتکموکسرینباشدوخالصهاینکههرکسبهتناسب
توان خود در این خوان کرم سهیم می شود تا نامش در دفتر
خدام زائران پیاده به ثبت رسد .میزبانی مردم مشهد از زائران
پیادهدرمنازلخودهمفرهنگزیباییاستکهطیچندسال
گذشته رونقی دوچندان یافته است ،اتفاق مبارکی که حال

و هوای زیارت و میزبانی از زائران را جلوه ای دیگر بخشیده
است .امسال نیز مردم مشهد آماده تر از گذشته ،خود را برای
این میزبانی آماده می کنند و به گفته معاون استاندار ،برای
دهه آخر صفر امسال ،رکوردی بی سابقه ثبت شده است؛
آمادگی مردم مشهد برای مهمان داری  60هزار زائر پیاده.
به گزارش خراسان رضوی« ،محمدحسن واحدی» ،معاون
هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری در نشست ستاد
اطالع رسانی دهه آخر صفر با قدردانی از همراهی مردم
مشهد در میزبانی از زائران دهه پایانی ماه صفر بیان کرد:
برای امسال تاکنون مشهدیها اسکان  60هزار زائر در
منازل خود را پذیرفته اند.

معاون استاندار در این جلسه اظهار کرد :از جمله تفاوتهای
دیگردههپایانیماهصفرامسالباسالهایگذشتهمیتوانبه
پیادهرویسههزاردانشجوازسراسرکشوربهمشهد،تشکیل
کاروانویژهپیادهرویخانوادهشهدا،حضوریکروحانیدرهر
کاروانواجرای استانداردفرهنگیبرایهرایستگاهپذیرایی
اشاره کرد .معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار
در ادامه اظهار کرد :زیارت و امور زیارت باید همچنان مردمی
باشد و دولتیها نیز در اداره این امور باید در خدمت مردم
باشند .وی از حرکت کاروانهای اهل تسنن سراسر کشور به
عنوان نماد و نشان اتحاد و همدلی اهل تسنن و تشیع نام برد
و گفت :در این ایام دنیا باید به خوبی با ابعاد اتحاد مسلمانان
آشناشود.شایانذکراستشمارهتلفن 051-31208برای
درخواستعضویتبهعنوانخادمانافتخاریپیشبینیشده
است.همچنینبرایمشارکتدرارائهخدماتیاتأمینمکان
اسکان زائران پیاده ،شماره تماس  38597070و سایت
زائران پیاده به نشانی ، com.zaerin8آماده جلب مشارکت
هایمردمیاست.
▪زائرانپیاده درراهمشهدالرضا(ع)

درادامهحرکتوحضورکاروانهایپیادهاستانهایمختلف
کشور به سمت مشهد ،کاروان های پیاده شش استان دیگر،
حرکتبهسمتمشهدراآغازکردند.بهگزارشروابطعمومی
جمعیت خدمتگزاران زائــران پیاده امام رضــا(ع)« ،حسین
رضایی»،سخنگویاینجمعیتاظهارکرد:زائرانپیادهاستان
های گیالن ،گلستان ،سمنان و خراسان شمالی ،جنوبی و

رضوینیزحرکتبهسمتمشهدراآغازکردند.ویافزود:هم
اکنون بیش از چهار هزار زائر پیاده از استان های یاد شده در
راهمشهدهستندکهازاینتعداد 850نفرازخراسانرضوی،
دو هزار و  200نفر از استان های گیالن ،گلستان و خراسان
شمالی و هزار نفر از استان های خراسان جنوبی و سمنان
حرکتخودرابهسمتمشهدآغازکردهاند.
▪آمادگی«خیمهامت»برایمیزبانیازعزادارانکشورهای
اسالمی

مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس نیز از برپایی «خیمه
امت»برایمیزبانیازعزادارانکشورهایاسالمیدرروزهای
پایانی ماه صفر در صحن غدیر حرم مطهر رضوی خبر داد.
«سیدمحمدجوادهاشمینژاد»افزود:برنامههایعزاداریدر
اینرواقویژههیئاتمذهبیحوزهبینالمللبارگاهمنوررضوی
کهازکشورهایپاکستان،افغانستان،آذربایجان،ترکیه،عراق،
بحرین ،سوریه و  ...به حرم مطهر رضوی مشرف میشوند ،در
ساعاتمختلفشبانهروزوبهزبانهایمختلفاردو،فارسی،
آذری،ترکیاستانبولی،عربیو ...اجراخواهدشد.
▪تقدیرازتاکسیرانانیکهخادمزائرانمیشوند

در همین باره اداره ارتباطات مردمی روابط عمومی و امور
رسانهآستانقدسرضویدرجلسهایازتاکسیرانانصلواتی
مشهدی در ایام دهه پایانی صفر تقدیر کرد .به گزارش آستان
نیوز ،این گروه از تاکسیرانهای مشهدی در ایام دهه پایانی
صفروشهادتامامعلیبنموسیالرضا(ع)نیزخدماترایگان
وصلواتیبهزائرانایناماممهربانارائهمیکنند.

گفت وگو با «هوشنگ توکلی» بازیگر پیشکسوت:

مشهد شهر ثروتمندی است

نیمقرنازاولینحضورشبرصحنهتئاترمیگذرد.سرآغازی
که منجر به نقش آفرینی او در انبوهی نمایش ،سریال و فیلم
سینماییشد.هوشنگتوکلی69ساله،بازیگرپیشکسوت،
نویسندهتوانمندوکارگردانخالقدراینسالهایککارنامه
ُپرو پیمان تدارک دیده و حاال به اتکای آن ،راهی خطههای
مختلف کشور میشود تا جوانان با استعداد را در عرصه
بازیگری ،نویسندگی و ...شناسایی کند.او یکی از حامیان
جدیوروداستعدادهایجوانبهاینعرصههایهنریاست
که جایی گفته« :دوران فکر کردن به پول و گیشه برای من
گذشته و حاال زمانی است که جوانان باید حق خود را از تئاتر
بگیرند».حضوراینهنرمندتوانمنددرمشهد،بهانهایشدتا
کوتاهبااوبهگفتوگوبنشینیم:
▪اشتیاقیبرایپرورشاستعدادهایجوان

عالقه به هنر ،ریشه در کودکی او داشته است .ایامی که در
آن دلبسته موسیقی بوده و به واسطه استعدادی که داشته،
سازهای مختلفی را مینواخته است .به انضمام آن ،مشتاق
کتاب خواندن هم بوده و اغلب هم سراغ آثاری میرفته که
مناسباحوالبزرگترهابودند.بعدهاودردوراندبیرستان،
یکیازمعلمانشمسیرزندگیاورادستخوشتغییرمیکند،
آن هم با یافتن استعدادنویسندگی در هوشنگ جوان.شاید
با الهام از نگاه آن روز معلمش است که این روزها کمر همت به
شناساییاستعدادهایجوانبستهوازسالگذشتهیکدوره
برنامهایرانگردیراباهمینمحوریتآغازکردهاست.
خودشدراینخصوصمیگوید:بهمنظورشناساییظرفیت
های موجود برای برنامه های فرهنگی – هنریام تقریب ًا به

تمام استانها سفر میکنم .طی این سالها به دلیل رشد
فضای فرهنگی پایتخت و تمرکز ظرفیتها در مرکز ،کمتر
فرصت و بستر آن فراهم شد تا جوانان توانمند و مشتاق نسل
جدید از دیگر نقاط کشور به عرصههای خطیر هنری معرفی
شوندوفعالیتهایخودراعرضهکنند.ویادامهمیدهد:در
برخورد با نسل جدید میبینیم که این نیروها دارای آگاهی
الزم هستند ولی میدان و فضای الزم برای فعالیت فرهنگی
و هنری آنها در سطوح باالتر فراهم نیست .با همین هدف به
مشهد آمدم .این سفر بیشتر برای این بود که بتوانم از نزدیک
امکانات و ظرفیتهای کاری این شهر را شناسایی کنم .در
واقعبهدنبالشناساییظرفیتمنطقهبودمتادریابمکهچگونه
میتوانبابرگزاریکالسهایآموزشیحرفهاییاتولیدآثار
هنری ،فعالیتی را به همراه جمعی از هنرمندان خراسانی در
اینمنطقهآغازکرد.
▪مشهدوهنرمندانیکهنیازمندحمایتاند

او بر این بــاور است که در مشهد ،استعدادهای زیــادی در

عرصههای مختلف هنری وجود دارد و این ظرفیتی است که
نبایدآسانازآنچشمپوشید.
وی ادامــه می دهــد :در مالقاتها و گپ و گفتهایی که با
گروهها و چهرههای مختلف داشتم ،به این نتیجه رسیدم این
افرادازنظرتوانمندی،اشتیاق،شناخت،آگاهیهایعمومی
و ...بسیار جلوتر از نسلهای ما هستند و توانمندیهای
بالقوه فراوانی دارند .ظرفیتهایی که در این جوانان دیدم،
مرا با این دغدغه مواجه کرد که مدیریت فرهنگی کالن باید
تدبیری پیشه کند و برای بهرهمندی از این ظرفیت ،اقداماتی
را در این خصوص به ثمر برساند .البته این جنس جوانان
بااستعدادوتوانمند،دراقصینقاطکشوروجوددارندوکاش
متولیان فرهنگی برای کمک به آنها آستین باال بزنند.وی
تاکید میکند :اگر در مشهد ،در چارچوب تفاهم با مسئوالن
فرهنگی،بهامکاناتیحداقلیدستیابیم،میتوانیماقدامات
خوبیرادراینشهرکلیدبزنیموجایگاهیراکهشایستهمشهد
استبهاینشهربازگردانیم.
▪مشهد؛شهریثروتمندبهلحاظاستعدادهایانسانی

توکلی از یک مشکل هم سخن به میان مــیآورد و توضیح
میدهد :بعضی ارتباطات و تعامالت فرهنگی در مشهد با
دیگر نقاط کشور به ضعف دچار است و اطالعات کافی در این
خصوصوجودندارد.مثالپیشکسوتاناغلببارویدادهایی
که طی  ۱۵سال اخیر در ایران و دیگر استانها رخ داده ،تا
حدودیبیگانههستند.ویباوردارد:نمیتوانیمبامعیارهای
گذشته،شرایطتولیدآثارجدیدوخالقانهرابرایجوانانفراهم
کنیم.بایدبراساسواقعیتهایامروزیاینکارراانجامدهیم.

حقیقت آن است که در این شهر نیروی انسانی خوبی فراهم
است و حتی امکانات سختافزاری مقبولی در اختیار است
اما نیاز اصلی تفکری خالقانه است که به راهکارهای جدید
بینجامدونتیجهآنتولیدآثاریمتمایزباشد.درمجموعمشهد
راازنظرظرفیتهایش،شهریثروتمندمیدانم.
▪صداوسیماهمگامباجامعهرشدنکرد

حرف را با این هنرمند ،به فضای کاری جامعه هنری و گالیه
پیش کسوتان از محدودیتها میکشانیم .او جایی در این
خصوص گفته بــود :من جزو هنرمندانی نیستم که منتظر
دیگران بمانم تا به من پیشنهاد بدهند ،بلکه با پیشنهادهای
خــودم کــار میکنم و دلیل ک ـمکــاریام نیز همین است.
پروژههای زیادی را در این سالها برای تلویزیون نوشتم ولی
شرایط تلویزیون و همین طور سینما مناسب نیست و این آثار
همخودبهخودخاکمیخورند.وحاالدرتکملهآناظهارات،
شرایطتلویزیونراچنینتشریحمیکند:مشکلاینمجموعه
که به افت محصوالت و مخاطب آن منجر شده ،مدیریت در
بخشهای طرح و برنامه است؛ یعنی در فضاهایی که مورد
نیاز جامعه است ،تدبیر و اقدام الزم انجام نمیگیرد .به بیان
بهتر،صداوسیماهمگامباجامعهرشدنکردهاستوبهتناسب
نیازهای آن برنامهسازی نمیکند.وی ادامه میدهد :به باور
من،حوزهطرحوبرنامهواتاقفکراینمجموعه،همسو بارشد
جامعهنیستوشکافیشکلگرفتهکهمخاطبانآنرابهخوبی
احساسمیکنند .ادامه این خبر را می توانید در روزنامه
خراسان رضوی یا در سایت روزنامه خراسان به نشانی
 khorasannews.comمطالعه فرمایید.
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در پی درج خبر و به همت خیران

هزینه عمل رونیکا تامین شد
روز چهارشنبه هفته گذشته بود که با مــردی مصاحبه
کردیم که برای پرداخت هزینه عمل دختر دوسالهاش،
کلیهاشرابهفروشگذاشتهبود.درپیدرجاین مصاحبه
در روزنامه خراسان رضوی  ،تعدادی از خیران دست به
کار شدند و در کمتر از  48ساعت قسمت زیادی از هزینه
عمل پرداخت شد .صبح روز جمعه عمل رونیکای دو
ساله در یکی از بیمارستان های تهران انجام شد  .روح ا...
کهظهرروزگذشتهازتهرانعازممشهدبود،باخوشحالی
گفت  :رونیکا را عمل کردیم و در حال برگشتن از تهران به
سمتمشهدهستیم.فقط 500هزارتومانازهزینهعمل

ماندهبودکهشناسنامهخودموخانممرادربیمارستانگرو
گذاشتیم و رونیکا مرخص شد.به مسئوالن بیمارستان
قولدادمبهمحضاینکهبهمشهدبرسیم،بقیههزینههارا
پرداخت کنم»حاالخیالروحا...کمیآسودهشدهاستو
میتواندبهروزهایآیندهامیدوارترباشد.

یک هفته پس از هشدار  FATFو تصویب آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم مطرح شد

اقدام فوری دولت برای اصالح قانون مبارزه با پول شویی
در حالیکه اوایل هفتهقبل ،کارگروهاقداممالی()FATF
در بیانیه جدید خود ضمن هشدار به ایران اعالم کرده
بود که برای اعمال موارد الزم در برنامه اقدام فقط سه ماه
فرصت باقی مانده است ،دولت مجموعه ای از اقدامات را
دردستورکارقراردادهاستکهآخرینموردبهاصالحقانون
مبارزه با پول شویی مربوط است .به گزارش ایسنا ،ولی
ا ...سیف ،چهارشنبه  17آبان با اشاره به مصوبات جلسه
هیئتدولتاظهارکرد:ماامروزاصالحاتیدرزمینهقانون
مبارزهباپولشوییانجامدادیموایناصالحاتبهسرعتبه
مجلسمیرودودرحقیقتباپیگیریسریعاینموضوع،
میتوانپولشوییرادرنظامبانکیکشورریشهکنکرد.
شنبهگذشته،مقامات FATFطیبیانیهایپسازنشست
مشترکباگروهاقداممالیمشترکآمریکایالتیناعالم
کردند که این گروه همچنان درباره ایران نگران است و
ایرانتاماهنخستسال 11( ۲۰۱۸بهمن)96وقتدارد
بهتعهداتخوددرقبال FATFعملکند.عالوهبراین،هفته

گذشتهجزئیاتیازمصوبهدولتبرایمبارزهباتامینمالی
تروریسم منتشر شد که این مصوبه نیز در راستای اجرای
برنامه اقدام FATFقابل ارزیابی است .این مصوبه مربوط
به آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
بود که به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های اقتصاد،
اطالعاتوتأییدرئیسقوهقضاییهدرهیئتدولتتصویب
شد .این آیین نامه جزئیات بسیار مهمی درباره چگونگی
نظارت بر روندهای مالی به منظور ممانعت از همکاری با
شبکه های تامین مالی تروریسم دارد که در گذشته هفته
قبل خراسان (چاپ دوشنبه  15آبان) به تفصیل بررسی
شده است.سه شنبه گذشته نیز ،بانک مرکزی ،اصالحیه
ای بر "دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ،اسناد
بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر" زد که طبق آن،
امکان پیگیری ورود و خروج ارز کمتر از  10هزار یورو در
مواردی که ظن پول شویی یا تامین مالی تروریسم یا دیگر
جرایمبرایدستگاهقضاییوجوددارد،فراهمشدهاست.

وزارت بهداشت هشدار داد:

مدعیان کاذب طب سنتی؛ تحت پیگرد قانونی
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت تاکید کرد
طرح مطالبی در حوزه سالمت به ویژه در طب سنتی
بدون پشتوانه علمی و خارج از مجراهای قانونی در حکم
تشویش اذهان عمومی و قابل پیگرد قانونی است.
محمود خدا دوست در گفتوگو با ایسنا ،با تاکید بر این
که طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای
ابالغی رهبری در حــوزه سالمت ،تولیت سالمت بر
عهده وزارت بهداشت اســت ،اظهار کــرد :هر شخص
یا موسسهای که بخواهد در حــوزه بهداشت و درمان
مداخلهای کند ،صالحیت حرفهای اش باید از طرف
وزارت بهداشت تایید شود؛ در غیر این صورت تولیت
سالمت میتواند با آن فرد یا موسسه برخورد کند و آن
را به نام مداخله غیرمجاز در امر درمــان ،تحت پیگرد
قــرار دهــد .در سالهای اخیر عــدهای از افــراد با نگاه
اخباری گری و استفاده ابزاری از روایات و متاسفانه با
سوء استفاده از لباس مقدس روحانیت که مورد احترام

مردم است  ،شان و منزلت دین را تا حد استفاده ابزاری
از روایات تنزل دادهاند ،در حالی که دین برای به کمال
رساندن و هدایت انسان و رسیدن به خدا آمده است.
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت تاکید کرد:
الزم است حوزههای علمیه و مراجع عظام این اشخاص
را از استفاده ابزاری از دین پرهیز دهند؛ معتقدم استفاده
ابزاری از روایات منسوب به معصومین (ع) به سالمت
جامعه و باورهای دینی و اعتقادات مردم آسیب میزند.
از بعد پزشکی وزارت بهداشت متولی برخورد با این
تخلفات است و از بعد باورهای دینی ،خود حوزههای
علمیه هم باید ورود و این افراد را از این مداخالت منع
کنند .به گفته وی هم اکنون دفتر حقوقی و نظارت بر
درمان وزارت بهداشت بسیاری از کسانی را که در حوزه
طب سنتی ادعای کذب دارند تحت پیگرد قرار داده است
و شکایتهایی علیه کسانی که بدون مجوز و مستندات
قانونی در این زمینه فعالیت میکنند ،مطرح کرده است.
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