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در برج ميالد راهاندازي شد

مرتفعتري��ن دلفيناري��وم (پارك دلفينها) جهان در ب��رج ميالد راهاندازي
ش��د .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،دلفيناريوم برج ميالد بهصورت
آزمايشي بهرهبرداري شده است و با آوردن دلفينها ،دوم تيرماه بهصورت
رس��مي افتتاح ميش��ود .نخس��تين دلفيناريوم غيرس��احلي خاورميانه و

پارك جانوران دريايي

5

مرتفعتري��ن دلفيناريوم جهان بهزودي ميزبان گردش��گران و ش��هروندان
تهران��ي در ب��رج فرهنگي و تفريحي ميالد خواهد ش��د .اي��ن مجموعه با
هدف جذب گردش��گر در برج بهعنوان يكي از جاذبههاي گردشگري شهر
تهران راهاندازي شده است.

برای اطالع

كودكان

پایگاه اطالع رسانی

دوست بچهها بود
عطوفت و رأفت امام خميني(ره) در كنار
جذب��ه و ابهتي ك��ه داش��ت مثالزدني بود.
بچهها او را به نام امام خوبيها ميشناختند.
اين وجه از شخصيت امام(ره) آنقدر پر رنگ
اس��ت كه بخش بزرگي از نمايشگاه امام در
برج مي�لاد به نمايش اين مهر و عطوفت در
قالب نقاش��ي امام با بچهه��ا اختصاص داده
ش��ده بود .تع��دادي طلبه هم ب��ا حضور در
اين بخش از نمايشگاه و هديه عكس نقاشي
ش��ده امام به بچهها س��عي در يادآوري اين
بعد از شخصيت امام داشتند« .سيد محسن
موسوي» يكي از طلبههايي كه در نمايشگاه حضور داشت خاطراتي را كه از مهرباني امام
نسبت به بچهها شنيده بود ،اينگونه تعريف ميكند« :از يكي از نزديكان امام(ره) شنيدم
كه روزي از كشور ايتاليا يك نامه و يك بسته براي امام ميرسد .در آن بسته يك گردنبند
بود .صاحب نامه ،نوش��ته بود من مس��لمان نيستم ،ولي شمار را خيلي دوست دارم و اين
گردنبند را هم به شما هديه ميدهم تا هر جوري كه دلتان ميخواهد از آن استفاده كنيد.
چند روز از اين ماجرا ميگذرد و يك روز صبح ،امام صداي گريه يك بچه را ميش��نوند
و ميگويند برويد ببنيد اين بچه كيست و چرا گريه ميكند .براي امام خبر ميآورند كه
او دختر كوچك يك ش��هيد اس��ت كه با مادرش آمده و ميخواهد شما را ببيند .امام(ره)
ميگوين��د او را زود بياوري��د اينجا .وقتي دختر كوچول��و را ميآورند ،هنوز در حال گريه
بوده كه امام(ره) او را بغل ميگيرد و روي زانوهاي خودمي نشاند .بعد او را ميبوسد و در
گوش��ش چيزهايي ميگويد .دختر كوچولو كمكم گريه را فراموش ميكند و و خنده به
لبانش مينشيند .بعد امام(ره)بلند ميشود و آن گردنبند را آورده و به گردن او مياندازد.
بچه هم با خوش��حالي امام(ره) را ميبوس��د و ميرود .اين طلبه جوان خاطره ديگري از
محبت امام نسبت به بچهها را كه از دختر امام چاپ شده است چنين نقل ميكند«:يك
روز دختر امام دنبال علي پسرش ميگردد ،اما پيدايش نميكند .با خودش ميگويد احتماً
علي به اتاق امام رفته .در اتاق امام را ميزند و داخل ميرود .ميبيند علي توپ كوچكش
را آورده توي اتاق به اصرار از امام ميخواهد كه با او بازي كند .امام هم با خونسردي ،آن
طرف اتاق ايستادهاند و به آرامي توپ را براي علي قل ميدهد».

كتاب

برگي از تفكرات امام

(ره)

ام��ام
شناس��اندن
خميني(ره) به نس��ل جديد
كار سختي نيس��ت و فقط
اب��زار خ��اص خ��ودش را
ميخواهد .در نمايش��گاهي
كه در ب��رج مي�لاد برگزار
شده بود ،دستاندركاران با
معرف��ي تأليفهاي امام خميني(ره) و نمايش و فروش كتابهاي ايش��ان با تخفيفهاي
ويژه س��عي در معرفي رهبر انقالب داشتند .از س��ري كتابهاي جالب در اين نمايشگاه،
 25جلد كتاب كوچك با عنوانهاي مختلف در خصوص سبك زندگي است .عنوانهايي
مثل حس��د ،تفكر ،ش��كر ،خوف و رجا ،شرح صدر ،خودبيني ،س��عادت ،آداب معاشرت و
اخالق اجتماعي تنها نام چند كتاب از اين  25كتاب اس��ت .قيمت اين  25عنوان كتاب
كه س��بك زندگي ايراني و اسالمي را بهطور خالصه و گزيده توضيح داده  60هزار تومان
اس��ت .اگر موفق به بازديد از نمايشگاه نشديد اين كتابها را ميتوانيد از مؤسسه تنظيم
و نش��ر آثار امام خميني تهيه كنيد .نماز يك��ي از موضوعهايي بود كه امام خميني(ره)
هميش��ه بر آن تأكيد بس��ياري داشت و جوانان را با روشهاي مختلف به اين واجب الهي
تش��ويق ميكرد .اين موضوع آنقدر در نظر ام��ام مهم بود كه حتي كتابي را هم با عنوان
س��ر الصلوه و با موضوع نماز و رازهايي كه در نماز نهفته اس��ت به رشته تحرير در آورده
اس��ت .خواندن اين كتاب يكي از پيشنهادهايي است كه مسئول غرفه كتابهاي امام در
نمايشگاه برج ميالد معتقد است كه نبايد آن را از دست داد .گويا اين كتاب در نمازخوان
كردن جوانهايي كه با نماز و ضرورت به جا آوردن آن در شبانهروز غريبه بودند تأثيرات
خوبي بر جاي گذاشته است.

س�ال  88بود كه دس�تاندركاران فرهنگي كشور با پيشرفت ابزار
ارتباطات�ي و عالق�ه جوانان به اطالعات و دادهه�اي اينترنتي تصميم
گرفتند براي آش�نايي جوانان با امام خميني(ره) يك پايگاه اينترنتي
هم�ه جانب�ه را راهاندازي كنند و طولي نكش�يد كه اي�ن اتفاق افتاد.
اكنون اين پايگاه اينترنتي يك�ي از پرطرفدارترين پايگاههاي مربوط
به امام خميني(ره) اس�ت و چيزي نيست كه سراغ آن را بگيريد و در
اين پاي�گاه اثري از آن پيدا نكنيد .مس�ئول روابطعمومي اين پايگاه
اينترنتي كه در نمايش�گاه حض�ور دارد توضيحات كاملي در خصوص
اين پاي�گاه ميدهد و ميگويد« :صحيفه امام يك�ي از بخشهاي اين
پايگاه اينترنتي اس�ت كه در آن تمام قسمتهاي وصيتنامه امام(ره)
با تفكيك موضوعات بيان شده است .بخش ديگر استفتائات است كه
كارشناس�ان آن با تكيه بر انديشهها و يافتههاي امام خميني(ره) و بر
اساس توضيحالمسائل ايشان به سؤاالت ديني مردم جواب ميدهند.
ب�راي اس�تفاده از اين بخش ميتوانيد روي قس�مت اس�تفتائات يك
بار كليك كني�د و در مرحله بعد با اس�تفاده از راهنماييهاي موجود
سؤالتان را مطرح كرده و منتظر پاسخ بمانيد».
اگ�ر ميخواهيد با همه ابعاد و جلوههاي ش�خصيتي امام خميني
آشنا شويد پيش�نهاد ميكنيم به قس�مت خاطرات برويد .نمايشگاه
تصاوير امام خميني(ره) هم يك�ي ديگر از بخشهاي ويژه اين پايگاه
اينترنتي اس�ت ك�ه ميتوانيد در آن عكسهاي�ي از امام را ببينيد كه
شايد آنها ر ا در جاي ديگري نديده باشيد.
بخش پرس�ش و پاس�خ هم از بخشهاي جالب توجه اين پايگاه
اينترنتي اس�ت كارشناس�ان اين پايگاه اينترنتي به هر سؤالي اعم از
سياسي ،اجتماعي ،ديني و اسالمي با تكيه بر انديشههاي امام خميني
پاسخ ميدهند.
كتابخان�ه ديجيتال هم از بخشهاي پر طرفداران اس�ت .در اين
پاي�گاه اينترنتي همه كتابهاي امام(ره) بهصورت ديجيتال در اختيار
عالقهمندان قرار ميگيرد.

