مجله خبری

چهارشنبه  17مهر  1392شماره 477

اهميتتوجهبهمعنايقرآندرگفتوگوباحجتاالسالمحقشناس

گپمسجدی

فكر كنيم آيه فقط براي ما نازل شده است
«طي يك تحقيق مش��خص شد كه با يادگيري
معن��ي 2درصد از واژههاي قرآني ميتوان معناي
82درص��د از ق��رآن را درك كرد به همين دليل
اي��ن واژهها در قالبهاي متن��وع از جمله فلش
كارت ،تقويم ،سررسيد و ...منتشر شد تا هر فرد
ب��ا توجه به عالقهمندي خود ب��ا تهيه آن بتواند
ترجمه قرآن را به آساني فراگيرد ».حجتاالسالم
«محمدصادق حقشناس» مجري طرح واژههاي
آس��ماني با بيان اين مطلب درباره طرح واژههاي
آسماني بيشتر توضيح داد.
طرح واژههاي آسمانی چطور آغاز و اجرا شد؟
مدي��ران ،مجموعه م��ا را با عنوان گروه ط��رح و برنامه قرآني
ميشناس��ند .مدتها در تدارك ش��هر قرآن��ي بهخصوص در
محدوده منطقه بوديم؛ با همكاري و مشاركت شهرداري منطقه،
تاكنون 140هزار كتاب در طرح واژههاي آس��ماني منتش��ر و
توزيع شده است .ما معتقديم كه شهر قرآني شاخصهايي دارد
كه در قالب زمان و مكان تعريف ميشود.
چگونه ميتوان با قرآن مأنوس شد؟
روايتي داريم كه اگر كس��ي درحالي كه جوان اس��ت قرآن

گپشهری

ت�لاوت كن��د قرآن ب��ا گوش��ت و خونش عجين ميش��ود
و وج��ودش قرآني ميش��ود .در اي��ن هنگام حت��ي چهره
ف��رد ،درون قرآن��ياش را هويدا ميكند .براي دس��تيابي به
اي��ن هدف باي��د روزي يك صفحه از قرآن تالوت ش��ود به
نحوي كه تصور كنيم هر آيه فقط براي ما نازل ش��ده است.
اينطوري وجود انسان قرآني ميشود.
چطور ميتوان بر تهاجم فرهنگي بهويژه در منطقه فائق
آمد؟
اگر مردم ،زيبايي كالم قرآن را بشناسند از آن تبعيت ميكنند.
براي مقابله با تهاجم فرهنگي كافي اس��ت كه زيبايي مس��ير
قرآني به افراد نش��ان داده ش��ود .يكي از مش��كالت منطقه و
جوانان ،گراي��ش ناآگاهانه به دينهاي ديگر اس��ت .اگر آيات
بهصورت ضربالمثلي به جوانان آموخته شود ديدشان نسبت
ب��ه قرآن و اس�لام عوض ميش��ود .بايد ظرافته��اي قرآن و
احاديث در حوزههاي مختلف ،شناس��ايي و در ميان هر يك از
گروهها مطرح شود؛ مث ً
ال اگر روايات و آيات مربوط به سالمت
و بهداشت انسان به دانشجويان پزشكي عرضه شود چون عمق
معنا و طرح آنها را در 1400سال پيش درك ميكنند ايمانشان
محكمتر ميشود.

كارشناسسالمتناحيه 3توضيحداد

تعامل براي ارائه خدمات مطلوب بهداشتي
خانههاي س�لامت كه از س��الها پيش در همه
محلهه��ا فعاليت خ��ود را آغاز كردن��د اكنون به
مكانهايي مورد اعتماد براي اهالي تبديل شدهاند
به نح��وي كه بس��ياري از ش��هروندان خدمات
بهداشتي و مشاورهاي خود را از اين مراكز دريافت
ميكنند« .زهرا دس��تخوش» كارشناس سالمت
ش��هرداري ناحيه 3ك��ه قب ً
ال مديري��ت پرديس
سالمت منطقه را برعهده داشت درباره وضعيت
ناحيه كارياش در حوزه سالمت توضيح ميدهد:
«محدوده ناحيه 3شامل ش��هرآرا و كوي نصر از
بافت فرهنگي مناسبي برخوردار است و جمعيت بسياري دارد.
يكي از ويژگيهاي اين ناحيه وجود مدارس زياد است كه بخش
مهمي براي سرمايهگذاري در حوزه سالمت محسوب ميشود
چون دانشآموزان و نوجوانان گروههايي هستند كه درصورت
آموزش در هر حوزه اثرگذاري خوبي در جامعه خواهند داشت».
او تأكيد ميكند كه با توجه به اينكه س�لامتي بهترين نعمتي
اس��ت كه به انسان داده شده بايد قدر اين نعمت را به درستي

گپفرهنگی
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دانس��ت و از آن محافظت كرد .دس��تخوش ميافزايد« :وجود
س��ازمان انتقال خون و مجموعه برج و بيمارس��تان ميالد نيز
يكي ديگر از ويژگيهاي ناحيه است كه براي اجراي برنامههاي
فرهنگي و ارتقاي س�لامت منطقه ظرفيت باالي��ي دارند ».او
درباره خانههاي سالمت كوي نصر و شهرآرا نيز توضيح ميدهد
كه با برپايي كارگاهها و جلسات مختلف براي افزايش سالمت
اهالي خود تالش ميكنند .دستخوش درباره چشمانداز سالمت
در ناحي��ه 3توضيح ميده��د« :قصد داريم ارتب��اط خود را با
گروههاي مردم نهاد ،مراكز فرهنگي و دانشگاهي بيشتر كنيم
و با تعامل بيش��تر بتوانيم خدمات و امكانات بهتر را در اختيار
ش��هروندان قرار دهيم تا همگي به مق��دار مطلوب از امكانات
فرهنگي و سالمت برخوردار باشند ».او ميافزايد« :فعاليتهاي
سالمت ناحيه با همكاري مديران محلهها و خانههاي سالمت
صورت ميگيرد .با همكاري يكديگر س��عي ميكنيم به افراد و
مراكزي كه نياز به همدلي دارند توجه بيشتري داشته باشيم و
بتوانيم اقدامات مناسبي را در حوزه سالمت در ناحيه و منطقه
رقم بزنيم».

مديركتابخانهموالناشهركقدس:

سرانه مطالعه در محله ما وضعيت بهتري دارد
كتابخان��ه «موالن��ا» ،طبق��ه دوم مركز خريد
س��پهر ش��هرك قدس .ش��ايد از نظر مكاني با
هم��ه كتابخانههايي ك��ه در محلههاي منطقه
وجود دارد فرق ميكند ،اما از نظر فعاليتهاي
فرهنگي تفاوت��ي با ديگ��ر كتابخانههاي فعال
منطقه ن��دارد .اين كتابخانه 20هزار جلدكتاب
دارد و بخ��ش ك��ودك و نوج��وان كتابخانه با
برخ��ورداري از 5ه��زار نس��خه كتاب ،بس��يار
پوياست .كتابخانه موالنا 2500عضو فعال دارد
و از ساعت 8تا  20:30به اهالي خدماترساني
ميكن��د« .فريب��ا رحماني» مدي��ر كتابخانه موالنا س��رانه
مطالع��ه را در محله خوب ارزياب��ي ميكند و ميگويد افراد
ب��ا عضويت ويژه در اين كتابخان��ه ميتوانند از 80كتابخانه
س��ازمان فرهنگي و هنري ش��هر ته��ران كتاب ب��ه امانت
دريافت و بهصورت اينترنتي از وضعيت كتابهاي موجود در
كتابخانهها مطلع شوند و كتاب مورد نظر خود را رزرو كنند.
وضعيت مطالعه در محدوده شهرك قدس مناسب به نظر
ميرسد!
شرايط در كتابخانه موالنا اندكي نسبت به ديگر كتابخانهها
ه��زار مترمرب��ع خطكش��ي مح��وري و نص��ب
10جزي��ره ايمني كه براي ايمني بيش��تر عابران
پياده كارب��رد دارند از جمله اقداماتي اس��ت كه
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متفاوت اس��ت .درحالي كه سرانه مطالعه در بيشتر كشور و
ش��هر پايين اس��ت اما اوضاع در محله ما اندكي بهتر است؛
بيش��تر اعضاي كتابخانه ما به جاي استفاده از سالن مطالعه
كه در بيشتر كتابخانهها متداول است از بخش امانت كتاب
استفاده ميكنند كه نشانگر سطح مطالعه خوب اهالي است.
براي افزايش سرانه مطالعه چه بايد كرد؟
صدا و س��يما و آموزش و پرورش نقش مهمي در اين زمينه
دارند .رسانه ميتواند براي افزايش مطالعه ،تبليغ و آموزش
و پرورش براي افراد از سنن كم انگيزه ايجاد كند.
يكي از برنامههايي كه تابس�تان امس�ال در كتابخانه
موالنا مثل هميشه اجرا شد قصهخواني براي كودكان
ب�ود .گوي�ا اين اقدام همس�و ب�ا همين ن�گاه صورت
ميگيرد؟
بله! قصهخوان��ي در فصل تابس��تان در كتابخانه و در فصل
مدرس��ه در مدارس ابتدايي اجرا ميشود .در اين جلسهها،
يك كارشناس براي كودكان داستان ميخواند .سپس درباره
داس��تان گفتوگو و سؤال و جواب ميشود و كودكان آنچه
درك كردهاند نقاش��ي ميكشند و با اهداي يك جلد كتاب
به هر يك از بچهها ،آنها رايگان عضو كتابخانه ميشوند.
مع��اون حملونقل و ترافيك ش��هردار منطقه در
طرح تجهيز 9مسير طاليي منطقه از اجراي آنها
نام برد.

شورایاری
شعبانعلي بيدكي

دبيرشوراياري
محلهكوينصر
افتتاحيكمجتمعديني
وفرهنگي

ـ مجتمع فرهنگي و ديني مس��جد
جعفري كوي نصر پس از پايان تجهيز
بهزودي افتتاح ميشود .برنامهريزي
شده فعاليتهاي مذهبي و اجتماعي
و فرهنگ��ي متنوعي در آن با حضور
شهروندان اجرا ش��ود بهصورتي كه
اين مكان تبديل ب��ه قطب ديني و
فرهنگي منطقه و محله شود.
ـ مه��د قرآن زير نظر خان��ه قرآن و
عترت از ابتداي مهر ماه فعاليت خود
را در حس��ينيه نورالزه��را(س) آغاز
كرده است.
ـ سراي محله و خانه سالمت نداريم.
مدي��ر محله ب��راي انج��ام اقدامات
فرهنگي فضاي مناس��بي در اختيار
ندارد.

سيدمحمودخالقي

دبير شوراياري
محله مخابرات
تكميلطرحها

ـ مراحل س��اخت فاز 2بوستان پرواز
آغاز ش��ده اس��ت .فاز نخس��ت اين
بوس��تان جنوب ميدان بهرود و فاز2
غ��رب اين ميدان و جن��وب خيابان
قمصري را شامل ميشود.
ـ مي��دان هن��ر كه انته��اي خيابان
پويش(عابدي) واقع ش��ده ،بهصورت
موقت با اس��تقرار نيوجرسي اصالح
هندس��ي صورت گرفته اس��ت .اين
مي��دان به دليل كمع��رض بودن در
گذشته با مش��كالت فراواني مواجه
بود .با خاكبرداري تپه شمال ميدان،
تردد در اين ميدان راحت شده است.

حسن سر آباداني

دبير شوراياري
محلهشهرآرا
ورزش و عمران

ـ پيادهروس��ازي خيابان ستارخان از
توحيد تا نيايش در حال انجام است
ل تردد ميشود.
كه باعث تسهي 
ـ بوس��تاني در انتهاي ملكوتي كنار
س��وله توحيد در حال ساخت است.
وسايل ورزشي بوستان شهرآرا عوض
شده و قرار است فضاي مجاور سراي
محله براي ورزشه��اي بدمينتون،
تنيس و واليبال مناسبسازي شود
كه اقدامات خوبي است.
ـ خانهها در س��راي محله بهصورت
گس��ترده در حال فعاليت هس��تند.
فوتبال دستي نيز بهصورت حرفهاي
بار ديگر راهاندازي شده است.

حجكم مقبول!

معتمدان و ش��هروندان منطقه! شما در
هفتههاي آين��ده ميتوانيدخيرمقدم به
حاجيان خانواده ،فاميل يا هممحلهايتان
را براي ما ارسال كنيد تا در همين ستون
با نام خودتان منتش��ر كنيم .با ش��ماره
 22368384تم��اس بگيريد و پيغامتان
را بفرماييد.

