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نخستین هفته

آموزش درست
غذا خوردن به
بچه ها
ص0

نامه ویژه
جان موال حرف حق را گوش کن

همسران

شمع بیت المال را خاموش کن
ماه پر فیض و برکت رمضان است و خوشا به حال
روزه داران واقعی آنها که روزه میگیرند و همراه
گرسنگی و تشنگی جسمشان روحشان را هم صیقل
می دهند ،خو شا به حال بندگانی که از دروغ و تهمت
و ریا و غیبت در این ماه دوری می ورزند و سعی
می کنند سفره ای را هم برای گرسنه ای
بگسترانند،خوشا به حال آنان که شک ،بین رفتن به
کدام مهمانی افطار را ندارند و به نان و خرمایی
بسنده می کنند ،خوشا به حال آنان که به جای
گستردن سفرهای افطاری چند رنگ برای سران و
مسئولین و بزرگان و رؤسا  ...قبل از افطار به درب
خانه های نیاز مندان آبرو دار رفته نیازشان را بی
هیچ منتی بر طرف می کنند،خوشا به حال
سحرخیزانی که با چند نوع سحری نه ،که با یک دعا
و نماز عاشقانه روحشان را آماده روزه داری یک
روز می سازند ،خوشا به حال آنکه با زبان روزه،
گره از کار مردم می گشاید  ،خوشا به حال آنکه با
لب تشنه سیراب می سازد نیاز مندانی را که به
سراغش می آیند،خو شا به حال روزه داری که از
استراحتش می کاهد تا کار مردم را رواج دهد حتی با
خواندن و نوشتن و امضاء ،خوشا به حال روزه
داری که با صبر تمام به درد و دل بندگان خدا گوش
می دهد ،خوشا به حال روزه داری که زمان تشنگی
همان موقع که سر و تن به آب میزند به یاد بی آبی
هموطنی باشد که آبی برای نوشیدن هم ندارد .خوشا
به حال روزه داری که کالم خدا را این روزها با
گوش جان می شنود و در زندگانی خویش به کار می
بندد ،خوشا به حال شما که می فهمید و می دانید
مهمان خدا بودن یعنی چه! و هر چه بود آن عزیز
سفر کرده گفت و این شبهای پیش رو شبهای عشق
بازی است اگرعاشق باشیم  .زیبا دانستیم اگر نامی
از شاعر عزیزمان مرحوم آقاسی آوردیم ابیاتی از
شعر شیعه وی نیز به یادگار تقدیم نمائیم.
التماس دعای فراوان داریم.
یا علی درویش و صوفی نیستم
فاش می گویم که کوفی نیستم
یا علی لعل عقیقی جز تو نیست
هیچ درویشی حقیقی جز تو نیست
شد زمین لبریز مسکین و یتیم
ما گرفتار کدامین هیأتیم
جان موال حرف حق را گوش کن
شمع بیت المال را خاموش کن
این تجمل ها که بر خوان شماست
زنگ مرگ و قاتل جان شماست
لنگ لنگان طریقت را ببین مردم دور از حقیقت را
ببین
خیل درویشان دکان آراستند کام خود را تحت نامت
خواستند.
ادامه صفحه 2

سیاوش خلیل خانی و همسرش ص 9

ازدواج خوبه
اما اسیر می
شی...
ص3

شهر من خانه من
شایسته است تا هر یک از ما ایرانیان به شهرمان بیشتر توجه نمائیم از این رو ستونی را با عنوان شهر من خانه
من در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم تا اخبار شهر مان را در آن به اطالع دیگر خوانندگان برسانیم این اخبار
از معرفی شهر در نقطه و ناحیه شهر مان تهران یا هر شهر دیگری از کشور پهناورمان خواهد بود که توسط شما
به دستمان می رسد  .در این شماره ما پیش قدم شدیم و از معرفی شهردار محترم منطقه  99تهران شروع کردیم.
درود بر وی و دوستان و همکاران صدیقش.

جناب آقای قاسم موالیی
شهردار محترم منطقه 22
سخن شهردار:

دوستان و همکاران هفته نامه همسر در
منزل حجت االسالم علی صابری

شهرداری منطقه  ،22بعنوان قطب تفریحی گردشگری تهران با تامین زیر ساختهای ویژه گردشگری با کاربری
منطقه ای ،فرا منطقه ای و حتی ملی همپای دیگر مناطق پایتخت بوده و سعی در تامین همزمان سرانه ها و
زیرساختهای مورد نیاز شهروندان بمنظور جلب رضایت آنها داشته است .بار این مسئولیت در سال  ۳۹که به فرموده
رهبر معظم انقالب حضرت آیت هللا امام خامنه ای(مدظله العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
نام گرفته ،بر دوش ما سنگین تر خواهد بود و این موضوع ،گامهای مسئوالن شهر را در راه تحقق این شعار و در
مسیر ارائه خدمت استوارتر کرده است.
شهرداری تهران که در سالهای اخیر پیشرو در احداث پروژه های عمرانی رفاهی ،و تامین سرانه ها و زیرساختهای
شهر بوده است ،با ورود جناب آقای دکتر قالیباف شهردار تهران به عرصه شهرداری ،با واژه و ادبیات مدیریت
جهادی کامال آشناست اما امسال تالش مضاعف و چند برابر را به کار می گیرد ،با ایجاد کار و تعامل هر چه بیشتر با
شهروندان ،شعار سال را بیش از پیش جامه عمل بپوشاند.

