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تحقیقات نشان میدهد که
خستگی راننده یکی از عوامل
مؤثر در بیش از  ۲۰درصد
تصادفات جادهای و بیش از
یک چهارم تصادفات کشنده و
جدی است.

دعاى
روز نهم
ماه رمضان

یادداشت

ی شهر تهران آشنا شوید؟
با محفلهای قرآن 

ضیافت رمضان
ضیافت قرآن

اگر چراغ دل ما روشن نمیشود

مکان:مسجددانشگاهامام
صادق(ع)،واقعدراتوبانشهید
چمران،پلمدیریت
زمان:یکشنبههاازساعت19 :30
تا پاسی از شب
قاری:جلسهقرآنامیربخشی

مکان:حسینیهحضرت
ابوالفضل(ع)مرزداران،خیابان
ناهیدجنوبی،گلستانپنجم
زمان :هر شب از ساعت
18 :30
قاری:جلسهمجیدخدایاری

مکان:پونک،خیابان
اشرفیاصفهانی،باالتراز
شهیدهمت،خیابانشهید
مخبری،میدانعدل
زمان:یکشنبهشبهااز
ساعت 21:30تا۲۴
قاری:جلسهآموزش
عمومیتجویدقرآن،مسعود
وادیپور

مکان:خیابانشریعتی،
انتهایمعلم،خیابانشهید
گوهری،کوچهشهیدگرامی،
پالک۱۲
زمان:جمعههاازساعت
 ۱۷تالحظاتیپیشازاذان
مغربوعشا
قاری:جلسهآموزشعلوم
جتنلویزان
مکان:امامزادهپن 
زمان:یکشنبههااز ساعت 18 :30قرائتباتدریسابراهیمآهور
قاری:جلسهآموزشعمومیقرآن،
محمدمهدیبحرالعلوم

مکان:حسینیهقمربنیهاشم
ابوالفضل(ع)،خیابانارج،روبهروی
پارکینگرفاه
زمان:پنجشنبهها،ساعت ۱۸تا۱۹:30
قاری:جلسهآموزشعمومیقرائت
قرآنباتدریسسیدعلیسجادهاشمی

نجوا

روزهداروبهدیگرانبخوران
نهبخورروزوشب،شکمبدران
رکنالدیناوحدیمراغهای

آیین

«برنج زرد» رسمی در اندونزی

گروهی از بوداییهای شــهر مالنگ در استان
جاوهشرقی در اندونزی ،اقدام به دادن افطاری به
همشهریان مسلمان خود میکنند .توزیع غذای
افطاری میان روزهداران و همشــهریان مسلمان
در ایام رمضان ،مراسمی سنتی محسوب میشود
که ا ز سال  1998آغاز شده است .افطاری رایگان
نخستین بارسال 1998هنگام بحران اقتصادی
کشور و برای کمک به محلیهایی که با مشکالت
اقتصادی مواجه بودند ،آغاز شد .ابتدا  60-80نفر
از محلیها هر روزه برای گرفتن افطاری میآمدند،
امابعدهااینرقمبه 100نفردرروزنیزافزایشیافت.
این حرکت با هدف ترویج پیام صلح و همزیستی
مسالمتآمیزباهمشهریانوهمسایگانمسلمان
آغاز شده اســت .آنها از ابزارهای پاک برای تهیه
غذای حالل برای همسایگانشــان اســتفاده
میکنند و درنهایت در آخریــن روز ماه مبارک
رمضان و به مناسبت عید فطر غذای ویژه «برنج
زرد»رابرایافطاریآمادهمیکنند.

مکان:مسجدجامع
المهدی(عج)،فلکهاول
دولتآباد
زمان:روزهایزوج(شنبه،
دوشنبه،چهارشنبه)ازساعت
22 :30
قاری:آموزشعمومیقرآن،
حجتاالسالمسیدمحمدجواد
موسویدرچهای،قاریممتاز
کشور

روزهداریوتندرستی

درنگ

خاطرهبازی

کارشناس مذهبی

مکان :میدان محمدیه،
ایستگاه قناتآباد ،کوچه شهید
دهقانی ،حسینیه جاننثاران
علیابنموسیالرضا(ع)
زمان :سهشنبهشبها
قاری :علی سیاحگرجی،
پیشکسوت قرآنی

مکان:حسینی هخام 
س
آلعبا،بزرگراهشهید
نوابصفوی،تقاط عپل
امامخمینی(ره)،خیابان
گلها،نبشکوچ هعبدی
زمان:پنجشنبهشبهادر
تاریخهای۲۶اردیبهشتماه
و ۹خردادماه از ساعت۲۳
قاری:جلسهآموزش
عمومیقرآن،محمد
کاکاوند،مدرسوقاریممتاز
کشور

دعای روز نهم ماه رمضان با درخواســت قــرادادن نصیبی از
رحمتواسعهخداوندآغازمیشود.
اگر ما احســاس رحمت خدا را نســبت بــه خودمان درک
نمیکنیم ،باید بدانیم که فیض خدا دایمی است .در دعای شب
جمعه میخوانیم :فضل خدا دایمی است .خدا در همه مکانها
و زمانها به ما رحم میکند .واسطههای فیض خدا که چهارده
معصوم هســتند ،دایما لطف و رحمت آنها شــامل حال همه
میشود .اگر چراغ دل ما روشن نمیشــود ،بدانیم که مشکل
از ماســت و ما باید مانع را برداریم .یکی از شــاگردهای عارفی
مینویسد که مدتی است که در خودم صفا و خوشی نمیبینم،
اشــکال کار کجاست؟ عارف به شــاگردش نامهای مینویسد:
بیصفایی ،غم و کدورت نتیجه پشــتکردن به خدا و توجه به
خود است .ما روی از خدا برمیگردانیم و به هوا و هوس خودمان
میپردازیم ،این منشــأ تمام خودمحوریها ،خودخواهیها و
بیصفاییها است .ما باید دست از خودمان برداریم و رو به خدا
بکنیم .این اتفاق وقتی میافتد که ما خواســتههای خودمان
را فدای خواســتههای خدای متعال بکنیم و این نورانیت را در
خودمانایجادبکنیم.شخصیبهپیامبر(ص)گفت«:مندوست
دارم در نور محشور بشوم ».پیامبر (ص) فرمود« :اگر در دنیا به
کسیظلمنکنیبانورمحشورمیشویی».
اگر ما میخواهیم این رحمت همیشــه در وجودمان جاری
باشد ،باید همیشــه به فکر خدا باشــیم و آه مظلوم پشت سر
ما نباشد .اگر آه مظلوم پشت ســر ما نباشد ،قطعا بدانید که ما
رستگارهستیم.بزرگیمیفرمود«:تمامدغدغهمنایناستکه
آه مظلوم پشت سر من نباشــد .با خدا راحت میشود کنار آمد
ولی در محشر بیشــتر مردم در موقف حقالناس وقوف دارند».
امیرالمومنین (ع) میفرماید« :به حساب خودتان برسید قبل از
اینکه در قیامت به حساب شما برسند ».برای عموم مردم ،در
روز قیامت حساب و کتاب خیلی سخت است .روایت داریم که
به خاطر یک درهم حقالناس ،هفتاد نماز مقبول را برمیدارند تا
طرف بگذرد هم چنین روایت دیگری داریم :اگر شما یک درهم
بدهی را به صاحب حق برگردانی ،هم گناه شما پاک میشود و

هم به شما پاداش میدهند .کســی که بدهی ندارد آزاد است و
رحمت شامل حال او میشود .وقتی شما یک درهم به صاحبش
برمیگردانی ،ثوابش هفتاد حج مقبول مســتحبی است .امام
صادق(ع) میفرماید« :اگر کســی یک لقمه حرام را به خاطر
خدا ترک کند ،ثواب این کارش افضل از دو هزار نماز مستحبی
است ».همچنین میفرماید که عبادت ده جز است که ن ُه جزء آن
در کسب حالل است؛ یعنی90درصد عبادت کسب حالل است.
در لقمه ما نباید حقالناس باشد .ما فکر میکنیم عبادت همین
اعمال ظاهری اســت .در روایت داریم« :کســی که لقمه حرام
بخوردتاچهلروزنمازشقبولنمیشود.یکیازمهمترینموانع
استجابت دعا لقمه حرام است؛ یعنی یک لقمه حرام رحمت را
قطع میکند .اگر ما شاداب نیستیم و روحیه ما شاد نمیشود،
باید خودمان را تقویت کنیم ».امیرالمومنین(ع) در خطبه224
نهجالبالغه قسم میخورد که اگر بدن من را برهنه کنند یا من
را در غل و زنجیر بکنند ،این برای من راحتتر از این اســت که
خدا را مالقات کنم؛ در حالیکه مالی را غصب کرده باشــم یا به
بندهای ظلم کرده باشم ».در پایان خطبه میفرماید که به خدا
قسم(امیرالمومنینقسمجاللهمیخوردواینمهماست.روایت
داریم که قسم دروغ حرام است و قسم راست مکروه است .فردی
ادعا کرد که پانصد درهم از امام سجاد(ع) طلب دارد .آنها پیش
قاضی رفتند و چون امام شاهد نداشت باید قسم میخورد .امام
گفت که پانصد درهم را به او بدهید .اســم خدا برتر از این است
که من برای پانصد درهم قسم بخورم ).اگر هفت طبقه آسمان
و زمین را به من بدهند که من به ناحق پوســت جو را از دهان
مورچهای بیرون بکشم ،این کار را نخواهم کرد .ما پیرو حضرت
امیر هســتیم و نباید ظالمپرور بشــویم .مرحوم کشــمیری
میفرمودند که افرادی که مشکل خاصی در زندگی دارند ،اول
خدمت امام حسین(ع) میروند و اگر مشکل حل نشد ،خدمت
حضرت ابوالفضل میروند و اگر باز مشکل حل نشد ،به در خانه
حضرت مســلم میروند .او نایب خاص امام حسین(ع) بود و در
تنهاییبهشهادترسید.امامحسین(ع)بهحضرتمسلمبرادرو
پسرعمومیگفتند.هنگامشهادتیکیازوصیتهایایشاناین
بود که من هفتصد درهم به مردم کوفه بدهکار هستم ،زره من را
بفروشیدوبدهیمنرابدهید.آنهامعادراقبولداشتند.
برای دریافت رحمت واقعی پروردگار عالم باید موانع را از وجود
خودمانبزداییمتارحمتبیپایانپروردگارشاملماهمشود.

محمدحسین بخشیان

شــهروند| ماه رمضان ماه خداوند ،ماه نزول قرآن و از شریفترین ماههایسال
است.اماممحمدباقر(ع)فرمودهاست«:برایهرچیزیبهاریاستوبهارقرآن،ماه
رمضاناست».بههمینمنظورهرسالهدرماهمبارکرمضاندراغلبمساجدوتکایا
ختم قرآن برگزار میشود« .شهروند» به معرفی  برخی از جلسات قرآن شهر تهران
کهدرماهمبارکرمضانبرگزارمیشود،پرداختهاست.
مکان:میدانشهدا،خیابانپیروزی،خیابانشکوفه،
خیابانکیا،نبشبنبستمینو
زمان :از ساعت18:30
قاری:جلسهآموزشعمومیقرآن،مسعودسیافزاده،
قاریوحافظممتازکشور
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مکان:یوسفآباد،تقاطعخیابانبیستونو
بیستوهشتم،مسجدمسلمبنعقیل
زمان :یکشنبهها از ساعت ۱۸تا19 :30
قاری:جلسهآموزشعمومیحمیدقاسمی،
مدرسوقاریممتازکشور

دیابتیها میتوانند روزه بگیرند؟

شهروند|تمامافرادمبتالبهدیابتدرگروهبیمارانیقرار
نمیگیرندکهبرایروزهداریممنوعیتدارند.شرایطبیمار
و نظر پزشک تعیینکننده نحوه روزهداری این افراد است.
بیماران دیابتی که قند خونشــان به خوبی تحت کنترل
است و مبتال به بیماریهای دیگر نیستند؛ یعنی دیابت به
کلیهها ،چشــمها ،قلب و دیگر اعضایشان صدمهای نزده
است ،همچنین انسولین مصرف نمیکنند ،میتوانند روزه
بگیرند .نکتهای که مطرح میشود این است که روزهداری را
نباید معادل رژیم غذایی برای کاهش قند دانست و ضرورت
دارد که بیماران دیابتی اصول درست روزهداری و رژیم دایم
خود را در این ماه نیز رعایت کنند .آنها نباید کالری دریافتی
خود را در این ماه افزایــش دهند و همچنین باید مصرف
قندهاوموادشیرینمثلزولبیاوبامیهرامحدودکنند.
کنترل قند خون و مصرف دارو
بهترین حالت این اســت که بیماران دیابتــی که روزه
میگیرند به وسیله گلوکومتر قند خونشــان را پیش از
افطار 2 ،ســاعت پس از افطار و نیز پیش از سحری اندازه
بگیرند .در صورتی که قند خون فرد دیابتی  2ساعت پس
از افطار باالی  250باشد ،شب بعد باید 20درصد از میزان
کالری خود را در زمان افطار کم کند .در مورد سحر هم اگر
قند خون پیش از ســحر بیش از  200میلیگرم در دسی
لیتر بود ،باید 20درصد از میــزان کالری دریافتی در زمان
سحر کم شود ،اما اگر قند خون بیمار قبل از سحر بیش از
 350میلیگرم در دسی لیتر بود ،بهتر است اصال روزه نگیرد.

در مورد مصرف قرصهای پایینآورنده قند خون توصیه
میشود که قرصهای مصرفی صبح و ظهر همزمان هنگام
افطاروقرصهایمصرفیشبانهپیشازسحرمصرفشود.
مهمترین و خطرناکترین عارضهای که بیماران دیابتی را
در زمان روزهداری تهدید میکند ،افت شدید قند خون در روز
(هیپوگلسیمی) است .این وضع خطرناک که با عالیمی چون
عرقکردن ،احســاس گیجی ،تپش قلب ،لرزش بدن ،تاری
دید ،بیحالی و درنهایت بیهوششدن مشخص میشود ،در
صورتیکهبالفاصلهبامصرفموادقندیدرماننشود،میتواند
منجر به اغما و حتی مرگ بیمار شود .نکته مهم این است که
در افرادی که دچار هیپوگلیســمی مکرر میشــوند ،ممکن
است نخستین عالمت کاهش سطح هوشیاری و اغما باشد.
بیماران دیابتی که قصد روزهگرفتن دارند باید حتما به پزشک
معالجشان مراجعه کنند و نام داروهایی را که مصرف میکنند
بهاوبگویند.
افراددیابتیبهتراستدرمواردزیرروزهنگیرند:
بیماران دیابتی که انسولین مصرف میکنند ،بهتر است روزه
نگیرند؛ مگر کسانی که میزان انسولین مصرفی آنها زیاد نبوده و
طیروزدچارافتقندخوننمیشوند.
بیماران دیابتی که سحری نخوردهاند ،بهتر است در آن روز
روزهنگیرند.
بیمارانی که به هر دلیل قند خونشان پیش از سحر بیشتر از
 350میلیگرمدردسیلیترباشد،بهتراستاصالروزهنگیرند.
منبع:کتابراهنمایسالمتدرماهمبارکرمضان

خاطرهرضا صادقی از ماه رمضان

یک نوشیدنی ویژهروزداران

دمنوش موز و دارچین

یادش بخیر اذان بابا

مصرف مایعاتی مثل آب آشــامیدنی ،آبمیوه ،شیر
کمچرب ،دوغ بدون نمک و دمنوشها در فاصله پس
از افطار تا هنگام خوابیدن کمک میکند که تعادل آب
و الکترولیتهای بدن هنگام روزهداری حفظ شــود.
پیشــنهاد ویژه ما برای امروز یــک دمنوش متفاوت
اســت که میتواند در خــواب مفید شــما تاثیرگذار
باشــد .دمنوش موز و دارچین یک درمان مناســب
برای بیخوابی و بازگرداندن قوای از دست رفته است،
همچنین این دمنوش جادویــی مانند یک دارو عمل
میکند و بهعنوان آرامبخش نیز مورد اســتفاده قرار
میگیرد.
خواصدرمانی
داروهای ضــددرد ،آنتیهیســتامینها ،داروهای
ضدفشار خون و داروهای قلبی که باعث خوابآلودگی
میشوند ،اغلب داروهای پرخطر هستند ،بنابراین یک
داروی طبیعی راهحل مناســبی برای رفع بیخوابی
است .موز و بهخصوص پوست آن سرشار از پتاسیم و
منیزیم است و مواد معدنی مورد نیاز بدن شما را تامین
میکند.
طرزتهیه
موز ارگانیک یک عدد
آب یک قوری
دارچین به مقدار دلخواه
قســمتهای باال و پایین موز را قطع کنید و موز را
درون ظــرف آب قــرار دهید ،تا به مــدت  ۱۰دقیقه
بجوشد ،اما باید در نظر داشــت که آب مورد نظر باید
سالم و خالص باشد.
در هنگام جوشیدن آب مقداری دارچین به آن اضافه
کنید و هنگامی که موز به مدت  ۱۰دقیقه جوشید آن را
از درون ظرف خارج و مایع حاصل را از صافی رد کنید و
مایع به دست آمده که به صورت گرم و چسبنده است
را بنا به ذائقه خودتان دارچین اضافه کنید و از خوردن
این دمنوش انرژیزا لذت ببرید.

رضا صادقی ،خواننده موســیقی پــاپ ایرانی اهل
بندرعباس است .او روایتی از ماه رمضان دوره کودکی را
درصفحهاینستاگرامشمنتشرکردهکهیادآورخاطرات
زیبایی در دوران کودکی و نوجوانی این هنرمند است؛ در
همینزمینه رضاصادقی،خوانندهپاپ کشورمانعکسی
قدیمی از خود را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و
ضمن روایت بخشــی از خاطرات ماه رمضانهای دوران
کودکیاش نوشت« :لطفا سر سفره افطار همسایهها رو
فراموشنکنید».
صادقی نوشت« :یادش بخیر ماه مبارک رمضان با بابا
میرفتیم مسجد ،کلی لبخند بود و انتظار اذان و بعد نماز
وبعدافطار...
بعدش هم ختم قرآن و بعــد خونه مادربزرگ و فامیال
و بعد خواب و صدای دعای سحر و بعد نوازش مادر برای
بیداری سحری و بعد نماز و یکم لبخند و خواب و مدرسه
و غیره .ماه رمضان ،ماه مبارکیه ،حس حالش همیشــه
برام زیباست و محترم .خیلیها روزهداری شروعکردن
و امشبم که شروع ماجرای عاشقیه با خدا .لطفا سر سفره
افطار همسایهها رو فراموش نکنید ،تو این وضع نابسامان
اقتصادیهوایکمدرآمدهاروداشتهباشیمهممون.سربه
بزرگترابزنیموازهمهمهمترکتابخداروباتفکربخونیمو
لذتببریمازرحمانورحیمش...
فصل تازه رضا صادقى .این عکس قدیمی برای رمضان
است ،اما ســالش و دقیق نمیدونم ،توی روستای پدری
«کریان»اطرافمیناب.استانهرمزگان».
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