
 معرفي و تاريخچه شركت 
بـه     1329شركت توسعه و مديريت بافناز اصفهان در سال   

صورت شركت سهامي خاص در ابتدا تحـت نـام شـركـت         
ريسندگي و بافندگي شهناز و بعدها تـحـت نـام شـركـت            

 423ريسندگي و بافندگي بافناز تاسيس شد و طي شـمـاره     
در اداره ثبت شركتها و مالكيت اصفـهـان    1329ر9ر21مورخ 

به ثبت رسيده است. بر طبق اساسنامه مركز اصلي شـركـت،    
 اصفهان خيابان چهارباغ مي باشد.

توسط مراجع دولتي، شركت مشـمـول      1358ر6ر5در تاريخ 
بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران تشـخـيـص داده      
شده و از تاريخ مذكور شركت، توسط مـديـران مـنـتـخـب         

هيئت مـديـره    1359استانداري اصفهان اداره شده و در سال 
شركت توسط سازمان ملي ايران انتخـاب گـرديـده اسـت.         
متعاقباً با پيگيري و درخواست موسسه خيريه علي و حسيـن  

م       2نفري، موضوع ماده    5همدانيان و با راي هيئت  مـتـمـ

، شركت از 1365ر9ر3قانون حفاظت و توسعه ايران به تاريخ 
مشمول بند ج قانون فوق الذكر، خارج و در اختيار موسـسـه   
خيريه علي و حسين همدانيان قرار گرفته اسـت. در حـال        
حاضر، مطابق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مـورخ    

نام شركت به شركت توسعه و مديريت بـافـنـاز       1386ر8ر8
اصفهان (سهامي خاص) تبديل گرديد و هـمـچـنـان جـزء          

 واحدهاي تابعه موسسه خيريه همدانيان مي باشد.

 چشم انداز شركت 
 حفظ منافع و دارايي هاي خيريه

 افزايش و زايش ثروت و دارايي ها
ورود به امور سودآور و پربازده كه نهايتاً منجـر بـه كـمـك         

 بيشتر به ايتام و امور خير گردد.
 رسالت شركت 

 ماموريت در بازار سرمايه و بورس
 ماموريت در اجراي پروژه هاي توسعه

الف) ايجاد سامانه تامين اعتبار و تامين ساير منابـع جـهـت       
 پروژه هاي تـوسـعـه بـه صـورت كـارآفـريـنـي خـالق                   
ب) ايجاد سامانه مديريت بر فرآيند طراحي، سـاخـت و راه        

 اندازي پروژه هاي توسعه 
ج ) ايجاد سامانه مديريت بر فرآيند تهيه گزارش توجيه فنـي 

 اقتصادي، مالي -
د ) ايجاد ارزش افزوده بر كليه اراضي و امالك متعـلـق بـه       

 موسسه و يا شركتهاي تحت پوشش 
هـ) ايجاد سامانه انتخاب درست اولويت هاي مطالعاتي پروژه  

 هاي توسعه 
و ) ايجاد سامانه انتخاب درست اولويت هاي عملياتي پـروژه   

 هاي توسعه
 سال اخير 5دستاوردهاي شركت در 

اتمام سفت كاري پروژه هاي توسعه در دست اجـرا اعـم از       
(پروژه هفتم تيرتهران، آيت اهللا خادمي، حسينيه و شـهـرك     

 ميالد) و آغاز عمليات نازك كاري.

مال و اوالد، كشت و كار دنـيـا و     «امير المؤمنين(ع) فرمودند: 
عمل صالح، بذر آخرت است و گاهي خداوند، آنهـا را بـراي       

   »اقوامي جمع مي كند.
در تفسير اين حديث  مرحوم آيت اله مجتهدي تهراني  بيـان  
داشته اند كه پرونده عمل همه پس از مرگ بسته مـي شـود     
مگر سه طايفه: عالماني كه مردم از علم آنها منتفع مي شوند،  
كسانيكه ولد و فرزند صالح دارند و كسانيكه صدقـه جـاريـه      
داشته باشند يعني بيمارستان، مسجد و مدرسه بسازند ...  تـا       
زماني كه مردم از ساختمان آنها و كار نيك آنـهـا اسـتـفـاده        
ميكنند ثواب آنجا در پرونده عمل آن شخصي كه از دنيا رفته 
است، ثبت مي گردد. مدرسه مي تواند هم علم، هـم فـرزنـد       
صالح  و هم صدقه جاريه در خود جاي دهد. و چه زيبا خيرين  

 مدرسه ساز اين مسير را انتخاب كرده اند.

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 
 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همدانيانموسسه خيريه علي و حسين 
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 اَلسّالم عَلى الْحسينِ و على علىِّ بنِ الْحسينِ

 و على اَوالد الْحسينِ و على اَصحابِ الْحسينِ

فرارسـيدن ايـام سوگواري سرور و ساالر شهيدان حضرت              

بيت و ياران باوفاي ايشان را به عاشقان اهلالسالم)  (عليهاباعبدا...الحسين

 نمائيم. باالخص همكاران گرامي تسليت و تعزيت عرض ميالسالم)  (عليهم

 آشنايي با بيماري

 سـنگ كليـه
2 

 شركت توسعه و مديريت بافناز اصفهان 

 امر به معروف و نهي از منكر 

 در نهضت عاشورا

2 

 مدرسه سازي و باقيات الصالحات  

 بسم ا... الرحمن الرحيم 
علي است به بـرادرش مـحـمـد        بي ... اين وصيت حسين   «

دهد به توحيد و يگانگي خداوند و  حنفيه. حسين گواهي مي 
اين كه براي خدا شريكي نيست و محمد (ص) بـنـده و           
فرستاده اوست و آئين حق (اسالم) را از سوي خـدا (بـراي      

دهد كه بهشت و دوزخ    جهانيان) آورده است و شهادت مي 
حق است و روز جزا بدون شك به وقوع خواهد پيوسـت و    

 »ها را در چنين روزي زنده خواهد نمود. خداوند همه انسان

اش پس از بيان عقيده خويـش دربـاره      امام در وصيت نامه
توحيد و نبوت و معاد، هدف خود را از اين سفر اين چنـيـن   

 بيان نمود:

من نه از روي خودخواهي و يا براي خوشگذراني و نـه       «
براي فساد و ستمگري از شهر خود بيرون آمدم؛ بلكه هدف 

ام    من از اين سفر، امر به معروف و نهي از منكر و خواستـه 
از اين حركت، اصالح مفاسد امت و احياي سنت و قـانـون   

ابيطـالـب   بن جدم، رسول خدا (ص) و راه و رسم پدرم، علي  
(ع) است. پس هر كس اين حقيقت را از من بپذيرد (و از         
من پيروي كند) راه خدا را پذيرفته است و هر كس رد كنـد   
(و از من پيروي نكند) من با صبر و استقامت (راه خـود را)       

اميـه   را در پيش خواهم گرفت تا خداوند در ميان من و بني
 حكم كند كه او بهترين حاكم است. 

و برادر ! اين است وصيت من به تو و تـوفـيـق از طـرف          
 »كنم و برگشتم به سوي اوست. خداست. بر او توكل مي

واحد خيرات موسسه خيريه علي و حسين همدانيان به 
مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد غدير اقدام به پـرداخـت   

 عيدي به مددجويان تحت پوشش خود نمود.
اين عيدي به صورت واريز بـه حسـاب خـودپـرداز           
مددجوياني كه داراي شماره حساب بودند و نيز بـراي    
سايرين به صورت حضوري در واحد خيرات موسـسـه   

 طي برنامه زمانبندي منظم انجام گرديد.

 1329/09/ 21تاريخ تاسيس: 

به گزارش واحد روابط عمومي و ارتباطات موسسه خيريه عـلـي و حسـيـن           
همدانيان، دعاي پرفيض عرفه همنوا با مداهان اهل بيت عصمت و طهارت(ع)  
و با حضور خيل محبان حضرت اباعبدا... الحسين(ع) در جوار حسينيه مرحومين   

 علي و حسين همدانيان برگزار شد. 

 با حضور گسترده محبان حضرت اباعبدا... الحسين(ع)

برگـزاري مـراسـم معــنـوي   
دعـاي عـرفه در جوار حسينيـه  

 مرحومين علي و حسين همدانيان

 معرفي شـركتهاي تحت پوشش(قسمت چهارم):

پـرداخـت عـيدي بـه 

مددجـويان تحت پوشش 

 به مناسبت عيد سعيد غدير

 وصـيت نـامه
 امام حسـين (عليه السالم)

متن دست نويس مرحوم حسين همدانيان در افتتـاح  
 )1332اولين مدرسه علي و حسين همدانيان (سال 

من در زندگي خود شاهد لحظات شادي آفـريـن فـراوان        

ام ولي همه آنها را در مقابل فريادهاي ناشي از حـق       بوده

شناسي دانش آموزان مدرسه ناچيز يافتم. احساس مـن از     

مشاهده قيافه هاي معصوم كودكاني كه براي قدردانـي از    

يك اقدام خير، هلهله مي كردند تا حدي زيبا و دلپذير بود 

كه هرگز فراموش نمي شود و اميدوارم خداوند بـزرگ بـه     

من آن نيرو را عطا كند كه تا واپسين لحظات عمر پيشقدم 

 امور خير همگاني باشم.

بجا مي دانم از زحمات بي حد صادقانه اولياي مـدرسـه و     

همه كساني كه در اداره آن موثرند قدرداني كرده، توفـيـق   

 روزافزون آنها را آرزو كنم.

 حسين همدانيان

(خيابان نظر غربي) 1مدرسه شماره  (حسن آباد خلف دره) 2مدرسه شماره    

(خ جي ) 4و3مدرسه شماره  (آيت اهللا خادمي) 6مدرسه شماره    

(محله همت آباد) 7مدرسه شماره  (حسن آباد خلف دره) 8مدرسه شماره    

(منطقه زينبيه) 9مدرسه شماره  (روستاي دستجاء) 10مدرسه شماره    

(خلف دره) 11مدرسه شماره  (ده سرخ) 12مدرسه شماره    

(ركن الدوله) 14مدرسه شماره  (عاشق آباد) 15مدرسه شماره    

(مار چين) 16مدرسه شماره  (باغ ابريشم) 17مدرسه شماره    

مدارسي كه موسسه خيريه علي و حسين همدانيان در 
 استان اصفهان بنا نموده اند به شرح زير مي باشد: 



 

 ارتباط با نشريه

   6693541تلــفن:   •

  6693441دورنگار:  •

• www.hamedanian.com 

• info@hamedanian.com 

 

 دعوت به همكاري: 

لطفاً نظرات و پيشنهادات راه گشا و مطالب پيشنهـادي  
خود را جهت درج در شمـاره هاي بعدي براي ما ارسال 

    فرمائيد.

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

 من اراد اهللا به الخير قذف فى قلبه حب الحسين وزيارته و من اراد اهللا به السوء قذف فى قلبه بغض الحسين و بغض زيارته.عنِ ابى عبد اهللا (ع):  
اندازد و هر كس كه خدا بدخواه او  امام صادق (ع) فرمود: هر كس كه خدا خير خواه او باشد محبت حسين (ع) و زيارتش را در دل او مى

 ) 76، ص98، بحار االنوار، ج 388ص  10(وسائل الشيعه، ج اندازد.     باشد كينه وخشم حسين (ع) و خشم زيارتش را در دل او مى

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

سال ديده  45تا  18بيشترين شيوع سنگ كليه در گروه سنى 
سال از هر دو جـنـس    30مى شود. معموالً بزرگساالن باالى 

بـرابـر      10تـا     5(زن و مرد) را مبتال مى سازد اما در مردان   
شيوع آن باالتر است. ميزان بروز سنگ هاى كـلـيـوى در         

كشورهاى توسعه يافته بـيـشـتـر     
است كه به دليل مصـرف زيـاد       
پروتئين شيميائي همراه با رژيـم    
غذايى كم فيبر است. سنگ كليـه  
از نظر اندازه، از يك دانه شن تـا    
حدود يك توپ تخم مرغى متغير 
بوده و ممكن است مـنـفـرد يـا       

 متعدد باشد.
سنگ هاى كليـوى بـر اسـاس        
تركيب سنگ ها به انواع مختلفى 
تقسيم مى شوند. سـنـگ هـاى       
كلسيمى، شايع ترين نوع هستنـد  

درصد كل سنگ ها را 75و حدود 
تشكيل مى دهند. شايع ترين نوع  

اكسـاالت  «سنگ هاى كلسيمى، 
است. انواع ديگر سـنـگ    »كلسيم

و »سيستئـيـنـى   «، »اسيد اوريكى«هاى كليوى، سنگ هاى 
 است.»شاخ گوزنى«

بيماران مبتال به سنگ هاى كليه معموالً با دوره هـاى درد      
شديد و پيچشى (متناوب) كه هر چند دقيقه يك بار مى گيرد   
و ول مى كند، مراجعه مى كنند. درد معموالً ابتدا در نـاحـيـه     
پهلوها و پشت، درست پايين دنده ها، ظاهر مى شود كه بـه    
تدريج به كشاله ران و ناحيه تناسلى انتشار مى يابد و با دفـع  

 سنگ درد بيمار متوقف مى شود.
بيماران به دليل فعاليت دستگاه عصبى خودمختار (سمپاتيك)  
پوست سرد، تعريق و حالت تهوع دارند. اكثر بيماران خون در  
ادرار دارند كه ممكن است ميكروسكوپى باشد و تـنـهـا بـا         
آزمايش ادرار مشخص شود يا كامالً ادرار، كدر يا تيره به نظر 

 آيد.
چهل درصد بيماران مبتال به اولين حمله سنـگ كـلـيـه در         

 75سال دچار يك حمله مجدد مى شـونـد و        3تا  2عرض 

سال دچار عـود مـى        10تا  7درصد مبتاليان نيز در عرض 
شوند. به اين دليل پيشگيرى، مهمترين درمان است. تـمـام       
بيمارانى كه دچار اولين حمله سنگ كليه مى شوند بايد حدود 

لـيـتـر     2ليتر مايعات و عمدتاً آب خالص بنوشند تا حداقل  3
ادرار در روز ايجاد كنند. در طول شب  
نيز حتماً بايد مايعات مصـرف شـود       
چون در اين دوره، غـلـظـت ادرار،          
حداكثر است. مصرف پروتئين حيوانى  
و ميزان مصرف روزانه نمـك، بـايـد      
كاهش يابد و مشخص شده است اين 
دو تعديل غذايى، خطر سنـگ هـاى     
كليوى عودكننده را كاهش مى دهند. 
در صورت وجود سنگ هاى كلسيمى 
بايد از مصرف زياد شيـر و فـرآورده       

 هاى لبنى اجتناب شود.
 عوامل خطرزاى سنگ هاى كلسيمى:

 حجم كم ادرار -1
 مصرف زياد پروتئين هاى حيوانى  -2
رژيم غذايى نامتناسـب (مصـرف       -3

 بيش از حد كلسيم)
 پركارى غده پاراتيروئيد -4
 در بستر افتادن طوالنى مدت به هر دليل -5
 سوء مصرف الكل و برخى بيمارى ها و داروها است. -6

مصرف بيش از حد غذاهاى غنى از اكساالت مانـنـد چـاى،      
كوكاكوالها، آب پرتقال، اسفناج و بادام زمينى باعث افزايـش  

اكسـاالت  »و ايجاد سنگ هاى    «اكساالت»جذب گوارشى 
 مى شود..  «كلسيم

براى تشخيص سنگ كليه از آزمايشات و تصويربردارى هاى 
مختلف استفاده مى كنند. در ابتدا يك آزمايـش ادرار بـراى        

ادرار، مشخص كردن خون در ادرار و رد كـردن       PHتعيين 
عفونت، انجام مى شود. راديوگرافى ساده شكم تصويربردارى  

(در ايـن      (IVP)از كليه با تزريق داخل وريدى ماده حاجب 
حالت ماده حاجب از كليه ترشح مى شود و مى توان لگنـچـه   
كليه و مجارى ادرارى را مشاهده كرد) از ديـگـر اقـدامـات          

 تصويرى براى تشخيص سنگ كليه است. 
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همكاران گرانقدر جنابان آقايان؛ محمدحسين پيمانـي،  

عليرضا پورقديري، حسين درستكار، اكبر حسين زاده و 

 سركار خانم ستوده

صميمانه ترين تبريكات ما را به منـاسـبـت فـرا رسـيـدن           
زادروزتان در اين ماه پذيرا باشيد، سعادت و بـهـروزي روز         

 افزون شما آرزوي ماست.

 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 

 شمـاره هفتـم

خواص درماني 

 پرتقال
 

ها و امالح معدنـي   ـ پرتقال به جهت دارابودن انواع ويتامين
كننده عمومي بدن بوده و براي رشدونمو  مختلف يك تقويت

ها بسيـار   ها و همچنين رشد بچه ها، استحكام اندام استخوان
سودمند است؛ در ضمن مصرف آن به زنان حامله و شيـرده  

 شود. نيز توصيه مي
ـ پتاسيم زياد موجود در پرتقال، عامل افزايش ادرار است؛ در 

كند؛ در ضـمـن        نتيجه سموم را به سرعت از بدن دفع مي
پزشكان معموال به افرادي كه دچار مشكل يبوست هستنـد،  

 كنند كه مصرف پرتقال و آب آن را افزايش دهند. توصيه مي
ـ پرتقال باعث افزايش ترشحات معده و كـيـسـه صـفـرا          

شود؛ بنابراين افرادي كه از مشكالت معده و صـفـرا در      مي
 رنج هستند قبل از مصرف آن، با پزشك مشورت كنند.

هـايـي هـمـچـون           ـ مصرف پرتقال براي درمان بيمـاري 
سرماخوردگي، زكام، برونشيت، اسكوربوت (كمبود ويتاميـن   

Cبري (كمبود ويتامين  ) بريB1       بيماري قـنـد، عـوارض ،(
هاي ديگر   آسمي، رماتيسم، درد مفاصل و بسياري از بيماري

 مفيد و مؤثر است.
مصرف انار در معالجه راشي تيسم، كم خوني و ضـعـف        -

 اعصاب مؤثر است و به بدن نيرو مي بخشد. 

 (از باب دوم گلستان سعدي )درپوستين خلق افتادن  

خيز و مولع     ياد دارم كه در ايام طفوليت، متعبد بودمي و شب          
اهللا عليه) نشسته     زهد و پرهيز. شبي در خدمت پدر (رحمة         

ف عزيز بر كنار               صحـبودم و همه شب ديده بر هم نبسته و م
 اي گرد ما خفته. گرفته و طايفه

اي   دارد كه دوگانه     پدر را گفتم: از اينان يكي سر بر نمي            
اند؛ كه    اند كه گويي نخفته      بگزارد. چنان خواب غفلت برده     

 اند! مرده
گفت: جان پدر! تو نيز اگر بخفتي به، از آن كه در پوستين                

 خلق افتي. 
 نبيند مدعي جز خويشتن را

 ي پندار در پيش كه دارد پرده
 گرت چشم خدابيني ببخشند

 نبيني هيچ كس عاجزتر از خويش 
 

 ها: كلمه و تركيب
 مولع زهد بودم = براي زهد ولع داشتم
 دوگانه بگزارد = دو ركعت نماز بخواند

 ها آويزان شدن  در پوستين خلق افتادن = به ملت گير دادن و از جوراب آن

 حكايات 

 مالقات حربن يزيد رياحي با امام حسين(ع): محرم 1
 ورود امام حسين(ع)بكربالء(وروديه)محرم :  2
نخستين سخنرانى امام حسيـن(ع)دركـربـالء؛      محرم :   3

 ورود عمربن سعدملعون به كربالء
خطبه خواندن ابن زياد ملعون در مسجد كوفـه  محرم :   4

 و دعوت مردم براي قتل امام حسين(ع)
محاصره شدن امام حسين(ع) توسط دشمنان و محرم :  7

 منع ايشان از آب
امان نامه آوردن شمرملعون ازطرف عـبـيـداهللا    محرم :    8

 براي حضرت ابالفضل(ع) 
 تاسوعاء حسينيمحرم :  9

 عاشوراء حسينيمحرم :  10
 عبور بازماندگان امام حسين(ع) از قتلگاهمحرم :  11
 شهادت حضرت امام سجاد(ع)  محرم :  12
 آوردن اهلبيت(ع) به مجلس ابن زيادمحرم :  13
حركت دادن اهل بيت(ع) با سرهاي شهداء از   محرم :    19

 كوفه به شام
 اولين تخريب گنبد و ضريح سامراءمحرم :  23
 شهادت امام زين العابدين(ع) به روايتيمحرم :  25

امـام حـسـيـن (ع ) در ضمن بيان انگيزه هاى قيام خويش             
به امر به معروف و نهي از منكر اشاره مى فرمايد، آنجا كه                

يـكـى  مى گويد: (اُريد اَن آمرَ بالمعرُوف و اَنهى عن المنكرِ)          
از درسـهـاى نهفته در اين سخن، آن است كه فريضه امر به             
معروف و نهى از منكر، تـنـها در تذكراتى نسبت به بعضى از             
گناهان جزئى از سوى افراد عادى خالصه نمى شـود، بـلكـه          
قـيـام بـرضـد حـكـومـت ستم و تالش براى اصالح ساختار       
سياسى جامعه و تـشـكـيـل حـكومتى بر اساس حق و قرآن           
نيز از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، آنگونه كه          
امام حسين، حماسه عاشورايى خود را عبارت از همان دانست.     
مرحله قبلى اين فريضه، آن است كه انسان در درون،                  
دوستدار خوبيها و معروفها باشد و از منكرات و مفاسد و                 
گناهان بيزار باشد. اين محبت و نفرت قلبى، به زبان هم                
جارى مى شود و در عمل هم تجلى مى يابد. ساالر شهيدان             
نسبت به مرحله قبلى چنين مى فرمايد: خدايا من معروف را            
                  انّى اُحب و مدوست مى دارم و از منكر بدم مى آيد (الّله

در يـك مـرحله جلوتر، آن حضرت          المعروف و اكره المنَكر)   
در بيانهاى صريح خويش، يزيد را مردى شرابخوار و فـاسق و   
جنايتكار مى داند و پيروان او را مالزمان شيطان و                     
واگذارندگان (طاعت خدا) مى شـمـارد و حـكـومـت امـوى          

را حرام كننده حالل و حالل كننده حرام معرفى مى كند كه             
بدعتها را زنده و سنتها را ميرانده اند. با وجود اين منكرات               
آشكار در سلطه حاكم، شوريدن بر ضد او به عنوان نهى از               
منكر، وظيفه است. بـا ايـن مـبـنـاى دينى است كه امام،             
بيعت بايزيدراردمى كند و آن را مايه ننگ مى داند و حماسه              
كربال را پديد مى آورد. آنچه در زيارتنامه هاى امام حسين(ع)       
تأكيد مكرّر شده كه: مـن شـهـادت مـى دهـم كه تو نماز و             
زكات را بر پاداشتى و امر به معروف و نهى از منكر كردى،                
همه براى تبيين فلسفه قيام اوست تا رنگ مكتبى آن در               
هياهوى تبليغات دشمن گم و كمرنگ نشود. امام حسين(ع)          
در مسير راه كربال، در خطبه اى با اشاره به شرايط پيش آمده         
و اينكه دنيا دگـرگـون شـده و (مـعـروف)، رخـت بـر                
بـسـتـه و بـه حـق عمل نمى شود و از باطل دورى جسته              
نمى شود. شوق خود را به لقاء خدا و مرگ شرافتمندانه ابراز              

شمارد و    مى كند و زندگى در كنار ستمگران را مايه نكبت مى     
داند. سـكوت    اى مساعد براى قيام مي     چنين شرايطى را زمينه

در برابر ظلم و بدعت و انحراف، منكرى بود كه در آن عصر              
رواج داشت و مردم از تـرس جـان يـا بـيـم خـطـرهـا و               
ضـررهـا يـا بـه طـمـع دنـيـا و دريـافـت زر و سـيـم، در              
مقابل آشكارترين منكرات كه در باالترين سطوح انجام مى           
گرفت، اعتراض نمى كردند. قيام كربال راه (انتقاد از حكومت           
جور) و (اعتراض عليه ستم) و قيام بر ضد طاغوت را گشود و              
از آن پس بسيارى از خون شهداى كربال الهام گرفتند و                

 مبارزات خود را مبتنى و مستند به نهضت حسينى كردند.

در نهضت 

 عاشورا

 مناسبت هاي محرم الحرام 

 خواص ميوه ها 

))13401340تخت فوالد (دهه تخت فوالد (دهه   --ساخت بناي اوليه آرامگاه (حسينيه همدانيان) ساخت بناي اوليه آرامگاه (حسينيه همدانيان)    

 خودآگاهي

خودآگاهي، توانايي شناخت و آگاهي از خصوصيات، نـقـاط   
ضعف و قدرت، خواسته ها، ترس و انـزجـار اسـت. رشـد          
خودآگاهي به فرد كمك مي كند تا دريابد تحت اسـتـرس     
قرار دارد يا نه و اين معموال پيش شرط ضـروري روابـط       

 اجتماعي و روابط بين فردي مؤثر و همدالنه است.

 همدلي 

همدلي يعني اينكه فرد بتواند زندگي ديگران را حتي زماني 
درك كند. همدلـي بـه فـرد           كه در آن شرايط قرار ندارد

كمك مي كند تا بتوانند انسانهاي ديگر را حتي وقتي باآنها 
متفاوت است بپذيرد و به آنها احترام گذارد. همدلي روابـط    
اجتماعي را بهبود مي بخشد و به ايجار رفتارهاي حمـايـت   

 كننده و پذيرنده، نسبت به انسان هاي ديگر منجر ميشود.

 ارتباط مؤثر 

اين توانايي به فرد كمك مي كند تا بتواند كالمي و غـيـر     
كالمي و مناسب با فرهنگ، جامعه و موقعيت، خود را بيـان  
كند بدين معني كه فرد بتواندنظرها، عقايد، خواسـتـه هـا،      
نيازها و هيجان هاي خود را ابراز و به هنگام نياز بتوانـد از    
ديگران درخواست كمك و راهنمايي نمايد. مهارت تقاضاي  
كمك و راهنمايي از ديگران، در مواقع ضروري، از عوامـل  

 مهم يك رابطه سالم است.

 مهـارتهاي

 ده گانه زنـدگي

 ادامه در  شماره بعدي نشريه

 همكارگرامي جناب آقاي ابراهيم محمدي

و خانواده محترمـتـان    درگذشت پدرگراميتان را به جنابعالي 
تسليت عرض نموده و از خداوندمنان براي آن مرحوم طلب 

 مغفرت و براي بازماندگان صبر جزيل مسالت مي نمائيم.

 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تسليت 


