
 :السالم در بستر شهادت وصاياي امام على عليه

او را ضـربـت     -كه خدا لعنتش كند   -هنگامى كه ابن ملجم 
: السالم چنين فـرمـود      زد حضرتش به حسن و حسين عليهم

كنم و اينكه در طلب دنيا   شما را به تقواى الهى سفارش مى« 
بر نياييد گرچه دنيا در طلب شما برآيد، و بر آنچـه از دنـيـا        
محروم مانديد اندوه و حسرت مبريد و حق بگوييد و بـراى      

 .كار كنيد و دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد) اخروى(پاداش 

 
ام و هر كس را كه ايـن      شما دو نفر و همه فرزندان و خانواده

كنم به تقواى الهى و نـظـم       رسد سفارش مى  ام به او مى  نامه

كارتان و اصالح ميان خودتان، چرا كه از جدتان صـلـى اهللا       

اصالح ميان دو كس از   « :  عليه و آله و سلم شنيدم كه فرمود

 ».انواع نماز و روزه برتر است

خدا را خدا را درباه يتيمان در نظر آريد، هـر روز بـه آنـان          

رسيدگى كنيد و حتى يك روز دهان آنان را خالى نگذاريد و   

 .مبادا در حضور شما تباه شوند

خدا را خدا را درباه همسايگان در نظر داريد، كه آنان سـخـت   

مورد سفارش پيامبرتان هستند، پيوسته بـه هـمـسـايـگـان         

 .كرد تا آنجا كه پنداشتم آنان ارث بر خواهد نمود سفارش مى

خدا را خدا را درباره قرآن ياد كنيد، مبادا ديگران به عمل بـه    

 .آن بر شما پيشى گيرند

 .خدا را خدا را درباره نماز ياد كنيد كه آن ستون دين شماست

خدا را خدا را درباره خانه پروردگارتان ياد كنيد، تا زنده هستيد 

نگذاريد؛ كه اگر اين خانه متروك بماند )  خلوت( آن را خالى و 

 .ديگر مهلت نخواهيد يافت

خدا را خدا را درباره جهاد در راه خدا به مال و جان و زبانتـان  

ياد آريد، و بر شما باد به همبستگى و رسيدگى به يكديگر، و 

امر به مـعـروف و     .  بپرهيزيد از قهر و دشمنى و بريدن از هم

شـونـد     نهى از منكر را رها نكنيد كه بدانتان بر شما چيره مى

 .گردد كنيد ولى مستجاب نمى آن گاه دعا مى

مبادا شما را چنان بينم كه به بهانـه  !  اى فرزندان عبدالمطلب

به خـون مسـلـمـانـان             اينكه اميرالمؤمنين كشته شد دست

بياالييد؛ هش داريد كه به قصاص خون من جز قاتلم را نبايد 

بكشيد؛ بنگريد هر گاه كه من از اين ضربت او جان سـپـردم   

بر او بزنيد و اين مـرد را      يك ضربت  تنها به كيفر اين ضربت 

چرا كه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آلـه و        )  1(  .مثله نكنيد

از مثله كردن بپرهيزيد گرچه بـا    « :  فرمود سلم شنيدم كه مى

 ) 2( ».سگ هار باشد

از وصيت ديگر آن حضرت پيش از شهادت و پس از ضـربـت   

وصيت من به شما آن اسـت كـه         « :  زدن ابن ملجم ملعون

چيزى را با خدا شريك مسازيد، و به محمد صلى اهللا عليه و   

ايـن  .  كنم كه سنت او را ضايع مگذاريد آله و سلم سفارش مى

دو ستون را به پاداريد و اين دو چراغ را افروخته بداريد، و تـا    

ايد هيچ نكوهشى متـوجـه شـمـا         از جاده حق منحرف نشده

من ديشب يار و همدم شما بودم و امروز مايه عبـرت  .  نيست

خداوند من و شما .  ام و فردا از شما جدا خواهم شد  شما گشته

اگرزنده ماندم خودم صاحب اختـيـار خـون خـود         .  را بيامرزد

هستم و اگر فانى شدم فنا ميعادگاه من است، و اگر بخشيـدم  

بخشش مايه تقرب من به خدا و نيكويى براى شماست؛ پس 

خواهيد كه خـدا هـم شـمـا را               آيا نمى« شما هم ببخشيد 

اى ناگهانى از مـرگ    به خدا سوگند هيچ حادثه)  3(   » ببخشايد؟

اى   به من نرسيد كه آن را ناخوش دارم، و نه هيچ وارد شونده

كه ناپسندش دانم؛ و من تنها مانند جوينده آبى بودم كه بـه    

و « يافـتـه اسـت؛          آب رسيده، و طالب چيزى كه بدان دست

 )5(و ) 4( » براى نيكان بهتر است آنچه نزد خداست

اى ناگهـانـى از       به خدا سوگند هيچ حادثه«: از اين كه فرمود

شـود كـه امـام          مـعـلـوم مـى      »  ... مرگ به من نرسيده كه

السالم پيوسته از روى شوق در انتظار شهادت بـه سـر         عليه

دانسته است كه آنچه پيامبر راستگـوى امـيـن        برده و مى  مى

صلى اهللا عليه و آله و سلم به او خبر داده ناگزير فـراخـواهـد    

رسيد چنانكه قيامت آمدنى است و شكى در آن نـيـسـت و        

وعده او ترك و تخلف ندارد و آن حضرت با دلى پر صبـر در    

بنا به نقل گروهى از دانشمندان مانند ابـن    -انتظار آن بود و 

ترين اين امت از چـه        شقى« :  فرمود  مى -عبدالبر و ديگران 

برد كه اين محاسن را از خون ايـن سـر سـيـراب           انتظار مى

به خدا سوگند كه موى صورتم را « : فرمود و بارها مى» سازد؟

 ».از خون باالى آن سيراب خواهد كرد
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 :پي نوشت ها
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به مناسبت ميالد مسعود يگانه منجي عالم بشريت، حضرت 

شعبان طي مراسم جشني با  14، در روز ) عج( مهدي موعود

نفر از شهروندان عزيز در محل دفتر موسسه،   5000حضور 

 .واقع در خيابان عباس آباد پذيرايي به عمل آمد

از اين پس در هر شماره از نشريه، گوشه اي از زندگي نامه و   

خاطرات بنيانگذاران موسسه خيريه علي و حسين همدانـيـان   

 .در اين ستون درج مي گردد
 

ش و بـرادرش      . هــ    1287زنده ياد علي همدانيان در سال 

ش در اصـفـهـان و در          . هـ 1289حسين همدانيان در سال 

پدر آنها حاج محـمـد   .  خانواده مذهبي ديده به جهان گشودند

 . رضا همداني از تاجران معتبر اصفهان بود

سالگي با تـاسـيـس     27در سن  1314علي همدانيان در سال 

شركت صنايع پشم فعاليت صنعتي خود را در سطح وسيع آغاز 

نفر و    250تعداد كارگران آن كارخانه در بدو تاسيس به .  كرد

 1329سپس در سال   .  نفر مي رسيد 1220به  1355در سال 

باف ناز (با تاسيس شركت سهامي ريسندگي و بافندگي شهناز 

همراه با برادر خود وارد مرحله جديدي از فـعـالـيـت         )  فعلي

صنعتي شد به نحوي كه روحيه تالش، بـلـنـد پـروازي و           

كاآفزيني، انديشه اخالق، مديريت توانمند و شخصيت تيزبين 

و آينده نگر آنان اين شركت جديد را به بزرگترين كـارخـانـه    

نساجي در خاورميانه تبديل نمود و مـحـصـوالت آن بـه             

. كشورهاي عربي به ويژه عربستان صعودي صادر مـي شـود    

پارچه تترون براي اولين بار در ايران در اين كارخنه تـولـيـد      

نفر كارگر  4200با اشتغال  1342اين كارخانه در سال .  گرديد

 . نفر و هزاران بقچه نخ توليد  مي نمود 120000روزانه 

علي و حسين همدانيان به عنوان سهام داران    1334در سال 

اصلي اقدام به تاسيس چهارمين كارخانه سيمان ايران يعـنـي   

بهره برداري از ايـن    .  شركت سهامي سيمان اصفهان نمودند

تني به روش تـر       200با يك كور  1337كارخانه در شهريور 

به ترتيـب سـه      1355و  1347، 1341آغاز شد و در سالهاي 

تن در روز با سيسـتـم    900.   700، 500كوره با ظرفيت هاي 

تني بـعـداً    900كوره .  توليد خشك به آن اضافه گرديده است

 . به بهره برداري رسيد 1379تني تبديل و در سال  2000به 

بخشي از سهام شركت قـنـد    1345حسين همدانيان در سال 

به بهره برداري رسيـده بـود      1340نقش جهان را كه از سال 

 .خريداري نمود

دار فاني را وداع گـفـت و در          1342علي همدانيان در سال 

مقبره خانوادگي واقع در تخت فوالد اصفهان به خاك سپـرده  

مـوسـسـه       1344شد و حسين همدانيان برادر وي در سال   

خيريه علي و حسين همدانيان را به عنوان بزرگترين بـنـيـاد    

خيريه و نيكوكاري در ايران تا آن زمان تاسيس و كليه سهـام  

و اموال منقول و غير منقول و كارخانه هاي خود را بـه ايـن     

موسسه واگذار و مدت چند سال امور جاري موسسه را شخصاً 

 . و همراه با هيئت امناي خيريه اداره نمود

 ادامه در شماره هاي بعدي

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 
 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همـدانيانموسسه خيريه علي و حسين 

 

ويژه نـامه ماه 

 مبارك رمضان
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 شماره سوم •

 1390مرداد ماه  •

 1432رمضان   •
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فرا رسيدن مـاه مبارك رمـضان، مـاه خـيـر و          

بركـت و ماه نزول قـرآن را به همه هـمـكـاران      

گرامي تبريك و تهنيت عرض نموده و از درگـاه  

حق تعالي قبولي طاعات و عبادات خالصانه هـمـه   

 .مسلمين جهان را خواستاريم

 توصيه هاي سالمتي 2
 در ماه رمضان

 حق بگوييد و براى پاداش اخروى كار كنيد و دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد 

 ؛)ع(حضرت امام حسن 2

 اسوه احسان

 درباره بنيانگذاران موسسه 

 :در آستانه فرا رسيدن ماه مبارك رمضان اجرا شد

تهيه و تحويل ارزاق كامل به هزار 
 خانواده نيازمند و يتيم تحت پوشش

 برگزاري جشن نيمه شـعبان

خانواده نيازمند و يتيم تحت پوشش خيريه سـبـد      1000به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان جهت 
توسط ماموران موسسه بـا رعـايـت        )  ع(ارزاق كامل تهيه و با اقتداء به شيوه موالي متقيان، حضرت علي

 .تكريم و احترام، درب منازل خانواده ها تحويل گرديد



 .ماه رمضان، ماه بركت و رحمت و آمرزش است. 1

اين ماه نزد خدا بهترين ماه است و روزهايش بـهـتـريـن       .  2

روزها و شبهايش بهترين شبها و ساعتـهـايـش بـهـتـريـن          

 .ساعتهاست

در اين ماه شما به ميهمانى خدا دعوت شده ايد و در زمـره  .  3

 .بهره مندان از كرامت خداوند قرار گرفته ايد

در ماه رمضان نام هاى ميهمانان خدا كه بر او وارد مـى        .  4

 .شوند، نوشته مى گردد

خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه خلق خود قرار داد،تا به .  5

 .سبب طاعت او به سوى خشنوديش از يكديگر سبقت گيرند

 .در اين ماه نفسهاى شما تسبيح خداست .6

 .در اين ماه خواب شما عبادت است. 7

 .در اين ماه اعمال شما پذيرفته است. 8

 .در اين ماه دعايتان به اجابت مى رسد. 9

رمضان ، بدين سبب رمضان ناميده شده است كه گناهان .  10

 .را مى سوزاند

 .رمضان يكى از نامهاى خداى متعال است. 11

در نخستين شب ماه رمضان، درهاى آسمان گشوده مـى  .  12

 .شود و تا آخرين شب آن بسته نمى شود

اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند، آرزو مى كـنـد كـه        .  13

 .سراسر سال ، رمضان باشد

 .در اين ماه روزيها قسمت شده و اجلها نوشته مى شود. 14

 .ماه رمضان، ماه خداست. 15

) با اجابت شدن دعاهـا ( ماه رمضان ماهى است كه آرزوها .  16

 .درآن نزديك است

اين ماه آغازش رحمت است و ميانش آمرزش و پايانـش  .  17

 . رهايى از آتش
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 دعوت به همكاري ارتباط با نشريه

نظرات و پيشنهادات راه گشـا    6693541: تلفن •

و مطالب پيشنهادي خـود را      

جهت درج در شـمـاره هـاي      

    .بعدي براي ما ارسال نمائيد

  6693441: دورنگار •

• www.hamedanian.com 

• info@hamedanian.com واحد روابط عمومي و ارتباطات 

 :امام حسن عليه السالم فرمود

  ان اهللا جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، فيستبقون فيه بطاعته الي مرضاته

 به درستي كه خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه خلق خود ساخته
 .تا به وسيله طاعتش به رضاي او سبقت گيرند

 

 )239تحف العقول، ص (

الم    ( اگر به زندگي امام حسن مجتبي  بـراسـاس   )  عليـه السـ
گزارش هاي قرآني و روايي و تاريخي نگاه گـذرا شـود بـه        

الم      ( خوبي مي توان دريافت كه آن امام همام    عـلـيـه السـ (
 .الگوي كامل احسان بوده است

گزارشي كامل از احسان و   )  هل اتي(خداوند در سوره انسان 

از پـدر و    )  عليه السالم( ايثارگري امام و خانواده آن حضرت 

 .مادر و برادر و خواهر بيان مي كند

در خردسالي در زمانـي كـه هـر        )  عليه السالم( آن حضرت 

كودكي براي امور كوچك و جزيي گريه مي كندودر بـرابـر     

غذا و گرسنگي بي تابي مي كند، نه تنها يك شـبـانـه روز      

شبانه روز از غذاي خويش مي گذردو هماننـد بـرادر      3بلكه

. خردسالش آن را به افراد فقير و يتيم و اسـيـر مـي دهـد        

 )8انسان آيه(

اين خصوصيت و منش اخالقي كه در كنف تربيت رسول خدا 

) عليه السالم( و اميرمؤمنان علي )  صلّي اهللا عليه و آله و سلّم( 

پديد آمده بود، موجب شد كه وي   )  سالم اهللا عليها( و فاطمه 

تا آخر عمر به عنوان يكي از محسنان و نيكوكـاران روزگـار     

 .مطرح باشد

در روايات بسياري از احسان و ايثارگري امام سخن به مـيـان   

كه با ترجمه احـمـد      »الحياه«در كتاب ارزشمند .  آمده است

عـلـيـه    ( آرام منتشر شده آمده است كه امام حسن مـجـتـبـي    

، دو بار از همه مال خود دست كشيـد، و سـه بـار          )  السالم

اموالش را در راه خدا تقسيم كرد، حتي كفشي را مي بخشيـد  

 )299، ص301، 3ج(و كفشي ديگر را نگاه مي داشت 

اين كه حضرت دو بار همه دارايي و ثروت خويش را مـيـان     

خود و فقيران تقسيم كرد عملي است كه از بسياري برنـمـي   

آيد و كم تر كسي به خود چنين جرأت مي دهد كـه از آن        

همه اندوخته ها و مالي كه به سخـتـي و زحـمـت از راه             

كشاورزي و جهاد و تجارت به دست آورده دست بكشد و بـه    

و )  عـلـيـهـم السـالم       ( تنها خاندان اهل بيت . ديگران بخشد

پيروان صديق ايشان هستند كه از چنين منش و خـلـق و         

 .خويي بهره مند مي باشند

آن حضرت خود چنان بود كه با عمل و گفتار ديگران را بـه      

تمام كـردن احسـان از       :  احسان دعوت مي كرد و مي فرمود

 .آغاز كردن آن بهتر است

هركـس  :  چنان كه از آن حضرت نقل كرده اند كه مي فرمود

احسان هاي خود را به زبان آورد بخشندگي خود را تباه كـرده  

احسان آن است كه تأخيري در پـيـش   : و يا مي فرمود. است

 .و منتهي در پس نداشته باشد

عـلـيـه    ( در روايات آمده است كه مردي خدمت امام حسـن   

اي فرزند اميرالمؤمنين به حق آن :  آمد و عرض كرد)  السالم

خدايي كه نعمت بسيار بر شما كرامت فرموده تو را قسم مي 

دهم كه به فرياد من برسي و مرا از دشمني كـه حـرمـت        

پيران را نگه نمي دارد و به كودكان و نوجوانان رحم نـمـي     

 .كند، نجات دهي

 دشمن تو كيست تا از او دادخواهي كنم؟: امام پرسيد

 .فقر است: آن مرد گفت

هر چه مال در نزد تو هسـت    «:  امام به خادم خود دستور داد

 .»به او بده

 .او پنج هزار درهم حاضر كرد و به او داد

تـو را بـه       «:  رو به مرد فقير كرد و گفت)  عليه السالم( امام 

خداوند متعال قسم مي دهم كه هر وقت اين دشمن بر تو رو 

 .»آورد شكايتش را نزد من بياور تا از تو دفع شر كنم

 ) سال دهم بعثت() عليها السالم(وفات حضرت خديجه كبرى: دهم رمضان    ••••

 )سال سوم هجرى) (عليه السالم(روز والدت حضرت امام حسن مجتبى: رمضانپانزدهم     ••••

 )سال دوم هجرى(سالروز پيروزى در جنگ بدر  : رمضانهفدهم     ••••

 )سال چهلم هجرى) (عليه السالم(سالروز ضربت خوردن امير مؤمنان على: رمضاننوزدهم     ••••

 السالم عليه(سالروز شهادت موالى مّتقيان، اميرمؤمنان على: رمضانبيست و يكم     ••••
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 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

واحد روابط عمومي و /  همـدانيانموسسه خيريه علي و حسين 

 اسوه احسان)  عليه السالم(امام حسـن

محققان روانشناسي در تحقيقي از عدهاي خواستند تا بـراي    

آرامش افرادي كه در اتاق ديگر قرار دارند دعا كنند و نتيجـه  

اين بود كه افراد ديگر بدون اين كه بدانند مورد دعـا قـرار       

 . گرفته اند آرام تر شدند

حتي همين نتيجه هم مورد بررسي قرار گرفت و ديده شد در 

طول زمان به دنبال وقايعي چون شكستهاي فردي، جنگ و   

 .درگيري كه سيستم ايمني بدن به خطر مي افتد

و احتمال مبتال شدن به بيماري هاي قلبي و نارحتـي هـاي     

گوارشي بيشتر ميشود، با انتقال احساس آرامش از فردي بـه  

فرد ديگر سيستم دفاعي بدن به صورت غيرمستقيم تقـويـت   

 .مي شود

محققان ژاپني در تازه ترين تحقيق خود به تاثير عجـيـب و     

سريع دعاهايي پي بردند كه بيشتر اوقات، افراد در برخورد بـا  

 .هم به صورت تعارف رد و بدل مي كنند

در اين تحقيق ثابت شدواكنش مغزآدمي به اين دعاها، مشابه 

واكنشي است كه درهنگام دريافت هداياي مالي حس ميشود 

و در حقيقت،اين دعاها بخشي از اعصاب مغز را كه در هنگام 

 .دريافت هداياي مالي واكنش نشان مي هند فعال مي كند

هزار كارمند دولتي در طـول   10تحقيقي روي  1993در سال 

سال انجام گرفت كه در بين آنها، هم افراداهل دعا بودند  26

مشاهده شد ميزان مرگ و   .  و هم كساني كه دعا نمي كردند

مير افرادي كه دعا نميكردند به خاطر مشكالت قـلـبـي و        

 .عروقي بسيار بيشتر از افرادي بود كه اهل دعا بودند

نفـر كـه      250تحقيق ديگري روي  1995همچنين در سال 

عمل جراحي قلب باز كرده بودند انجام شد و دانشمنـدان در    

كمال حيرت ديدند آن دسته افرادي كه از ارتباط مذهبـي و    

باركمتر از آنهايي 12حمايت اجتماعي بيشتري برخوردار بودند،

 .كه فاقد اين ارتباط بودند با مرگ دست به گريبان شدند

اين تحقيقات روي افراد عادي هم انجام گرفت و ديده شـد    

در ميان افرادي كه عادت به انجام امور مذهبي از قبيل دعا و 

 . نماز داشتند، بيماري افسردگي شيوع كمتري داشت

 اهميت و تاثير دعا در زندگي انسان 

برنامه غذايي ما در ماه مبارك رمضان نبايد نسبت به قـبـل     

همچنين .  خيلي تغيير كند و در صورت امكان بايد ساده باشد

بايد طوري تنظيم شود كه بر روي وزن طبيعي تأثير زيـادي    

 .نداشته باشد

با توجه به ساعات طوالني گرسنگي در روز، بايد غذاهايي را   

مصرف كنيم كه به كندي و دير هضم مـي شـونـد مـثـل          

ساعـت   8غذاهاي ديرهضم معموالً .  غذاهاي حاوي فيبر زياد

در دستگاه گوارش مي مانند، در حاليكه غذاهاي زود هضـم    

ساعت در معده باقي مي مانند و فرد خـيـلـي زود       4تا 3فقط

 .احساس گرسنگي خواهد كرد

حبوبات و غالت مـثـل جـو،      :  غذاهاي دير هضم عبارتند از 

برنج با پوسـت    آرد سبوس دار، عدس، گندم، جو دوسر، لوبيا،

 ).كه كربوهيدرات هاي پيچيده ناميده مي شوند(و غيره 

غذاهايي كه حاوي قـنـد، آرد     :  غذاهاي زود هضم عبارتند از 

كه به اين گروه كربـوهـيـدرات هـاي       ( سفيد و غيره هستند 

غذاهاي حاوي فـيـبـر غـذايـي        ).  تصفيه شده گفته مي شود

سبوس، گندم سبوس دار، غـالت   غذاهاي حاوي:  عبارتند از 

  ذرت،    و حبوبات، انواع سبزي ها مانند لوبياي سبز، نخـود،    

برگ چغندر، ميوه هاي با پوست، ميوه خشك شـده     اسفناج،

 .بادام و غيره آلو خشك،  انجير، زردآلو، مثل برگه

غذاهاي مصرفي بايد در حالت تعادل با يكديگر باشنـد و از      

گوشت و مـرغ     همه گروه هاي غذايي مثل ميوه، سبزيجات،

ماهي، نان و غالت و گروه شير و لبنيات بايد در بـرنـامـه       و

 .غذايي ما وجود داشته باشد

 از چه غذاهايي پرهيز كنيم ؟

 غذاهاي سرخ كردني و چرب .1

 غذاهاي حاوي قند زياد .2

 خوردن غذاي زياد بخصوص هنگام سحر .3

چاي باعث افـزايـش ادرار     .  چاي زياد هنگام سحر خوردن .4

شده و از اين طريق نمك هاي معدني كه در طـول روز      

 .بدن به آنها نياز دارد، دفع مي شوند

اگر شما نمي توانيد كشيدن سيگار را يك دفـعـه     :  سيگار  .5

قطع كنيد از هفته هاي قبل از ماه رمضان مصرف آن را     

 .به تدريج كاهش دهيد

 چه غذاهايي را مصرف كنيم ؟

مصرف كربوهيدرات هاي مركب در سـحـر كـه مـدت            .1

طوالني تري هضم مي شوند و باعث مي شوند كه كمتـر  

 .گرسنه شويد

يك منبع عالي پروتئين بوده و از غذاهائي است كـه   حليم .2

 .دير هضم مي شود

منيزيـم   فيبر، كربوهيدرات، پتاسيم و خرما منبع عالي قند،  .3

 .مي باشد

 .كلسيم و فيبر ميباشد بادام غني از امالح خصوصا مغز .4

 .موز منبع غني پتاسيم، منيزيم و كربوهيدرات ميباشد .5

مصرف زياد آب يا آب ميوه در فاصله بين افطار و زمـان       .6

 .خواب باعث تأمين آب مورد نياز بدن مي شود

 توصيه هاي سالمتي در ماه رمضان
   www.bashgah.net: منبع
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 همكاران گرانقدر جنابان آقايان؛

دكتر سيدحسين بدخشيان، مهندس محسن مشكاتـي،  

 حسين تميمي و رسول عنايتي

صميمانه ترين تبريكات ما را به مناسبت فـرا رسـيـدن      

زادروزتان در اين ماه پذيرا باشيد، سعادت و بهروزي روز   

 .افزون شما آرزوي ماست
 

 همكارگرامي؛ جناب آقاي حسين تميمي

قدم نوگل زندگيتان را صميمانه تبريك عرض نـمـوده،     

براي شما و خانواده گراميتان سالمتي و نيك بـخـتـي      

  .آرزومنديم
 روابط عمومي و ارتباطات موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 

 ويژه ماه مبارك رمضان/ شماره سوم 

 خالصه اي از فضيلت ماه رمضان  


