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قدر اين شبها
را بدانيم
«قدر» كه از راه ميرسد بار ديگر
ب��ه اين فكر ميافتي��م كه لحظه
لحظ��ه زندگي چقدر ارزش��مند
است و نبايد به غفلت يا بيخبري
س��پري ش��ود .يادم��ان ميافتد
ك��ه بايد براي ه��ر لحظه زندگي
وقت بگذاريم تا فردا انگش��ت بر
ده��ان نگيريم كه ميتوانس��تيم
بهتر باش��يم و بهتر عمل كنيم ،اما بهگونه ديگري عمل كردهايم .شب قدر
بهانهاي اس��ت كه هم��ه اعمال زندگي از كوچك تا ب��زرگ را با خود مرور
كنيم تا قبل از آنكه دير ش��ود به راس��تي قدر هر لحظ��ه را بدانيم و براي
هر ثانيهاش برنامهريزي كنيم تا بتوانيم به آنچه شايس��ته لحظههاي زيباي
زندگي است دست يابيم.
اين ش��بها ،شب قدر است؛ ش��بهایي كه طبق روايات از همه شبهاي
سال باارزشتر است؛ شبهایي كه حرمت نزول قرآن بر قلب صادق پيامبر
اكرم(ص) را با خود به همراه دارد؛ ش��بهایي كه ميتوان با همه آنچه در
يك س��ال به ناراس��تي انجام دادهايم از پروردگار هس��تي طلب مغفرت و
آمرزش كنيم .ش��بهایي كه خداوند با همه خطاهايي كه از ما سر زده بار
ديگر آغوش بيمنتش را عيانتر از هميشه به روي ما گشوده است تا غبار
دل و تن بش��وييم و فارغ بال ش��ويم كه اگر عاقل باشيم اين زيباييها را با
خود به آينده خواهيم برد.
اين ش��بها يادآور شبهايي اس��ت كه موالي متقيان(ع) در سياهي شب،
پرده از ظلمت بر ميداش��ت تا دس��تگير نيازمنداني باشند كه روزگارشان
به س��ياهي شب گرده خورده بود .شايد آن روزها ،امام مهرباني به اين فكر
ميك��رد كه راهي را معلمي كند كه با ورود فقر از يك در ،دين از در ديگر
خارج نش��ود .به اين روزهاي مبارك و ش��بهاي قدر نگاهي بيندازيم و ما
هم روهروي كوچكي از اين مس��ير بيانتها باش��يم و نگذاريم همس��ايه و
دوس��تانمان با شكم گرس��نه يا روحي ناآرام ،شبش را به صبح برساند .اين
شبها را براي با خدا بودن و با هم بودن قدر بدانيم.

چهره هفته
محمدحسين قرچانلو؛ محقق و پژوهشگر

تهيه جغرافياي نجومي
با استفاده از آيات قرآن
«محمدحسين قرچانلو» كه توانس��ته از دانشگاه تهران دكتراي رشته
الهيات و معارف اس�لامي بگيرد از نويسندگان و مترجمان هممحلهاي
اس��ت كه تاكنون مقاالت بس��ياري ترجمه كرده است .او كه با ترجمه
كتاب «االعالق النفيس��ه» عن��وان مترجم برگزيده كتاب س��ال را در
كارنامه خود دارد از اس��تاداني است كه در تهيه و تنظيم قسمتهايي
از دايرهالمعارفهاي شيعه و اسالم همكاري كرده است .قرهچانلو بيش
از چهارصد مقاله تحقيقي و تاريخي نوش��ته است كه همه
آنها در مجله بررسيهاي تاريخي ارتش ،مجله بررسيهاي
دانش��كده الهيات و معارف اس�لامي و دايرهالمعارفهاي
مختلف فارس��ي به چاپ رسيده است .او عالوه بر توصيف
سرزمينهاي اسالمي ،درباره سرزمينهاي خارج از
جهان اسالم نيز تحقيق كرده و بهصورت كامل و
جامع از جغرافياي نجومي و رياضي با اس��تناد
ب��ه آي��ات قرآني و آثار نجوم��ي و نقل قول از
دانش��مندان نوشته است .قره چانلو كه اكنون
طراح مس��ائل تاريخ��ي در كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان است ،همه
تالش خود را به كار گرفته تا مسائل
علمي و ديني را خيلي ساده به گروه
سني كودك و نوجوان آموزش دهد.
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گزارش خبری
معاون فرهنگي و اجتماعي شهردار منطقه
خبر داد

«نسيم بهشت» در منطقه

فعاليته��اي اجتماع��ي و فرهنگ��ي
مبلغ��ان در م��اه مب��ارك رمض��ان با
عن��وان «نس��يم بهش��ت» در ح��ال
اجراس��ت .ب��ه گ��زارش خبرن��گار
همش��هري محله ،مع��اون فرهنگي و
اجتماعي ش��هردار منطقه در اين باره
گفت« :در برنامههاي نس��يم بهشت،
مبلغ��ان و روحاني��ون ب��ا حض��ور در
مكانهاي عمومي به مس��ائل شرعي
ش��هروندان پاسخ ميگويند و مش��اورههاي اسالمي به آنان
ارائ��ه ميدهند« ».ش��هابالدين صابونچي» برگزاري كالس
حق��وق و تكاليف ش��هروندي از دي��دگاه ق��رآن كريم را از
ديگر برنامههاي نس��يم بهشت در منطقه اعالم كرد و افزود:

«برنامههاي فرهنگي وي��ژه ماه مبارك رمضان با
محورس��راهاي محله و با حضور مديريت محلهها
برگ��زار ميش��ود».مع��اون فرهنگ��ي و اجتماعي
شهردار منطقه از برنامههاي شهرداري منطقه براي
غنچههاي ش��هر گف��ت« :آموزش ق��رآن و نماز به
كودكان توس��ط مادران ،آموزش روشهاي تربيتي
فرزندپروري براس��اس س��يره ائمه و قرآن از جمله
برنامههاس��ت .عالوه ب��ر اين دورههاي آموزش��ي،
تغذيه س��الم در ماه مب��ارك رمضان به
ش��هروندان ارائه خواهد ش��د » .در اين
دورهها ش��هروندان با سالمت معنوي و
تأثير روزه بر سالمتي بدن آشنا ميشوند
و خدمات مش��اوره با عن��وان تغذيه در
رمضان در خانههاي س�لامت وسراهاي
محله دريافت خواهن��د كرد .صابونچي
از نصب پيامهاي آموزش��ي س�لامت و
نكات بهداش��تي و ايمني در مساجد با
همكاري كانونهاي فرهنگي گفت و افزود« :گراميداش��ت روز
جهاني تغذيه با شير مادر با برگزاري همايش ،كارگاه آموزشي
در بوس��تانهاي منطق��ه از ديگر برنامههاي پيشبيني ش��ده
است».

خبر عکس
كارگر خدمات شهري ناحيه 6به دليل
ُحسن انجام وظيف ه با حضور مسئوالن
شهرداري ناحيه و معتمدان محله توحيد
مورد تحسين و قدرداني قرار گرفت« .داود
وصلي» دبير شوراياري محله توحيد گفت:
«مدتي پيش نيمهشب ،يكي از كارگران
خدمات شهري به نام «حسين راهدار» را
در محله مشاهده كردم كه بسيار خوب
و مسئوالنه ،در حال انجام وظيفه است.
از تالشها و وظيفهشناسي اين كارگر با
اهداي لوح و هديه قدرداني كرديم تا افرادي
مانند او بدانند كه كارشان ديده ميشود
و براي شهروندان از اهميت و ارزش
برخوردارند» .

شنبه
باشگاه تئاتر در ايران زمين

باشگاه تئاتر ايران زمين فرهنگسراي ابنسينا
روزهاي شنبه را به اجراي تئاتر اختصاص داده
است .اگر به تماشاي تئاتر عالقهمند هستيد
ميتوانيد روزهاي شنبه ساعت  17:30به
سالن آمفيتئاتر فرهنگسراي ابنسينا به نشاني
ابتداي خيابان ايران زمين شمالي مراجعه كنيد.

يكشنبه
آموزش كاشت گياهان

مركز آموزش و مشاوره گل و گياه شهرداري ،كالسهاي
مختلف پرورش گياهان را براي شهروندان برگزار ميكند .اگر
عالقهمند به شركت در اين كالسها هستيد ميتوانيد ساعت
 11هر روز به اين مركز در سعادتآباد ،بلوار دريا ،بوستان
دالوران ،مركز آموزش و مشاوره گل و گياه شهرداري منطقه
مراجعه كنيد.

خبر در هفته
سهشنبه
برپايي تفسير مثنوي معنوي

فرهنگسراي ابنسينا سلسله نشستهاي پاتوق
فرهنگي را سهشنبهها برگزار ميكند .اين نشستها
براي آشنايي مخاطبان با مفاهيم عرفاني مثنوي معنوي
و ارتقاي دانش شهروندان درخصوص موضوعهاي
فرهنگي ،هنري ،اجتماعي و فلسفي تدارك ديده شده
است .شهروندان براي حضور در پاتوق فرهنگي
ميتوانند روزهاي سهشنبه ساعت  17:30به
فرهنگسراي ابنسينا بروند.

خبر عدد

8000

چهارشنبه
برگزاري كالس روانشناسي

سراي محله شهرك قدس براي افزايش آگاهي
شهروندان درخصوص مسائل مختلف ،كالسهاي
روانشناسي را برگزار ميكند .شهروندان عالقهمند
به شركت در اين كالسهاي گروهي ميتوانند روزهاي
چهارشنبه هر هفته از ساعت  10تا  12به سراي محله
شهرك قدس مراجعه كنند.

مترمربع از پيادهروهاي خيابان س��تارخان ساماندهي و بهس��ازي شد .به گزارش خبرنگار
همشهري محله ،معبر پيادهرو و جويهاي خيابان ستارخان حدفاصل فلكه اول صادقيه تا
ميدان توحيد به همت اداره خدمات شهري منطقه مناسبسازي شده است.

