
 تاريخچه شركت:

با سرمايه موسسه  1370شركت حمل ونقل همدانيان درسال 
خيريه علي وحسين همدانيان و با همكاري شركت سيـمـان   
اصفهان وابسته به همان موسسه وبا هدف حمل انحـصـاري   
محصوالت توليدي شركت سيمان اصفهان وهـمـچـنـيـن        
مشاركت درحمل محصوالت وملزومات ومواد اولـيـه مـورد      
نيازسايرشركتهاي وابسته به موسسه خيريه راه اندازي شد و   
مدتي به صورت يك واحد خود گردان تحت نظـر هـيـئـت       
سرپرستي منتخب موسسه مذكور اداره مي شد . اين شركـت   

با تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام  1371/7/28درتاريخ 
ماده اي داراي شـخـصـيـت        20وتنظيم وتصويب اساسنامة 

 1371/10/16حقوقي مستقل شد و اساسنامه مذكور درتاريخ 
در اداره ثبت اسناد و امالك شـهـرسـتـان      306تحت شماره 

فالورجان به ثبت رسيد و در روزنامة رسمي كشور و از جمله 
 روزنامه رسالت آگهي شد.

 
 فعاليتها:

 حمل تخصصي سيمان درسال به ميزان يك ميليون تن. •

 حمل محموالت ترافيكي. •
بـرداري،     مجري پروژه هاي معـدنـي، حـفـاري، خـاك          •

 دپوسازي.
مجري پروژه هاي خدماتي، تامين نيرو، ايـاب و ذهـاب        •

 كارخانجات و شركتها.
 
 اهم دستاوردها و فعاليتها: 

حمل كليه محصوالت شركت سيمان اصفهان و شكستن  •
 ركورد حمل بار روزانه و ساالنه سيمان.

پيگيري هاي الزم جهت ارتقاء كيفيت كار و بـاال بـردن      •
 رضايتمندي مشتريان.

برنامه ريزي صحيح در خصوص اعالم بـار، بـارگـيـري،        •
حمل و تحويل به موقع محموالت بارگـيـري شـده بـه         

 صاحبان بار از طريق سيستم مكانيزه.
با توجه به محدوديت هاي حـمـل سـيـمـان تـوسـط               •

كاميونهاي ملكي شركت و به منظور استفاده از حـداكـثـر    
ظرفيت كاميونهاي مذكور، عقد قرارداد حمل پودر بنتونيت 
با شركت حمل و نقل توكا از مبادي انارك ، سـجـزي و     

 كاشان به مقصد مجتمع فوالد مباركه.
حمل محصوالت فروخته شده كارخانه سيمان اصفهان بـا   •

نرخ كرايه حمل كمتر از ساير كارخانجات سيمان اسـتـان   
 بصورت تحويل در مقصد خريداران.

برنامه ريزي و پيگيري در خصوص نوسازي و بـازسـازي     •
كاميونهاي ملكي ، در همين راستا خريدشش دستگاه بونكـر  
حمل سيمان ، بازسازي چهار دستگاه كفي جهت اسـتـفـاده      
بهينه از كاميونهاي ملكي و فروش چهار دستگاه كـامـيـون    

 فرسوده شركت.
به منظور افزايش درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات، خريد  •

و انعقاد قرارداد اجـاره آن بـا         470يكدستگاه لودر مدل 
 كارخانه سيمان اصفهان.

افزايش سطح فعاليت و درآمد دفتر اميركبير از طـريـق        •
 جذب بازارهاي جديد.

تمديد قراردادهاي اياب و ذهاب، تنظيف، آبدارخانه، دپوي  •
خاك ، حفاري و بارگيري با كارخانه سيمـان و انـعـقـاد         
قرارداد اجاره لودر و بيل مكانيكي و برنامه ريزي مناسب و 
به موقع جهت بهبود در روند اجراي قراردادها و بهره وري 

 مناسب از انجام قراردادهاي مذكور.
اتمام پروژه ساختمان اداري شركت حمل ونقل همدانيـان   •

و    1388درمحل پاركينگ كاميونهاي سنگين در سـال      
 .1389شروع به بهره برداري در ابتداي سال 

سرمايه گذاري و مشاركت در شركت ايمن محور سپاهان  •
 (صدور معاينه فني مكانيزه) واقع در پايانه اشترجان.

تحويل غرفه وادامه مشاركت در توسعه پايانه ي حـمـل      •
شهرك صنعتي   ونقل كاالي شهرستان فالورجان واقع در

 اشترجان.

 سرآغـاز

صداي بوق كارخانجات صنايع پشـم،   1342/10/03صبح روز 
بافناز و سيمان اصفهان هواي يخبندان زمستاني را شكافت و   
كارگران نوبت روز را به كنار ماشين ها فرا خواند. اما كارگران  
به جاي قرار گرفتن پشت ماشين ها دسته دسته به خـيـابـان    
دنبال رودخانه (مطهري) مي رفتند: شتابان، ناباور و غـم زده.      
پيكر او را درخانه غسل دادند، در تابوت نهادند و آن تابوت را   
در عماري ترمه پوش پنهان كردند، از سي وسه پل گذشتند و 
عماري را جلو در كارخانه بافناز(شهناز) بر زمين نهادند. سيـل     
جمعيت از چهار جانب شهر در سرماي طاقت سوز زمستـانـي   
خود را به دركارخانه مي رساند. قاب عكسي از مردي نسـبـتـا     
فربه با خال بزرگ سياهي بر باالي گونه چپ و موهاي كـم    
پشت و ابروهاي به هم نزديك كه چين عميقي آن دو را از       

 يكديگر جدا مي كرد در جلو عماري به حركت درآمد. 

بزرگان شهر از دولتي و خصوصي و روحانيون و بازاريها و در   
صدر ايشان حاج آقا رحيم ارباب در جلو جمعيت قرار گرفتنـد.  
برادر نتوانست براي تشييع جنازه خود را به اصفهان برسـانـد.   
زمين فرودگاه ها و جاده ها يخ بسته بود. اتوبوس زنجير بسته  
او كندتر از آن حركت مي كرد كه بتواند در اين ساعت او را از 
تهران به اصفهان برساند. همين كه ال الـه اال ا... گـويـان              
عماري را برداشتند تا راه تخت پوالد را در پـيـش گـيـرنـد،          
ناگهان گروهي پيش تاختند و از ايشان يكي مي گريسـت و    

غريد: نمي گذاريم او را به تخت پوالد ببريد. بـايـد او را          مي
همين جا در دهنة كارخانه به خاك بسپاريد تا ما صبح و عصر 

 كه مي آييم و مي رويم براي او يك فاتحه بخوانيم ...

لحظه به لحظه سيل جمعيت انبوه تر مي شد و سرما نهـيـب   
مي زد و به اجراي مراسم سرعت مي بخشيـد. امـا سـودي         
نداشت و مراسم تدفين تا ساعت سه بعدازظـهـر بـه طـول         
انجاميد. روبه روي تكيه مادر شازده در فضاي باز، گوركن بـا     
ريختن بيل هاي خاك بكارت سفيد بـرف را مـي زدود و           
پيرامون حفره اي را كه مي كند سياه مي كرد. گنجشكها كـز   
كرده و سر در بر فرو برده مي لرزيدند و خار بوته ها به زحمت 
سنگيني برف را بر نازكاي شاخه هاي خود تحمل مي كردنـد  
و نمي دانستند ساعتي بعد شصت هفتاد هزار نفر پشـت سـر     
حاج آقا رحيم ارباب بر پيكري نماز خواهند خواند كه مقدر بود 

 پنجاه و ششمين زمستان عمرش را زير خاك بگذراند.
مردي ايستاده بر بلندايي فريادكشان از جمـعـيـت شـهـادت        

گرفت : علي آقا همدانيان چطور آدمي بود؟ سينة سـرد و      مي
 سياه تخت پوالد پيكر علي آقا را در خود مي فشرد.

 راستي علي آقا چطور آدمي بود؟ اصالً كي بود؟

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 
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رحلت پيامبر عظيم الشان اسالم، حضرت ختمي مرتبت، سيد              

و شهادت سبط   (صلي ا... عليه و آله و سلم)           المرسلين، محمد مصطفي  

و سالله  (عليه السالم)   اكبرش، كريم آل طه، حضرت امام حسن مجتبي  

را بر همه شيعيان (عليه السالم) پاكش، ثامن الحجج، حضرت امام رضا

 نمائيم. تسليت و تعزيت عرض مي(عليهم السالم) ودوستداران اهل بيت

 نكات بهداشتي  در

 كار با كامپيوتر
 هشت روش براي تقويت  2

 قدرت خالقيت
2 

 زندگي نامه بنيانگذاران موسسه 

روزى گروهى از مردم در محضر امام رضا(ع) اجتماع نموده و  
كـردنـد. نـاگـاه          از آن حضرت درباره مسائل دينى استفتا مى

مردى وارد مجلس شد و گفت: اَلسالم عَليك يا ابنَ رسـولِ     
اللَّه. من از دوستان و شيعيان شما و اجداد طاهـريـن شـمـا        

ام و خرج راه را گم كرده   اكنون از سفر حج برگشته هستم. هم
ام و براى رسيدن به وطن نياز به مـبـلـغـى       دست شده  و تهى

پول دارم. اگر براى شما ممكن است، پولى را به من عنايـت   
كنيد تا به وطن برسم و در آن جا به همان مقدار از طـرف      

 شما صدقه دهم؛ زيرا من در شهر خود ثروتمندم.

حضرت فرمود: بنشين، خدا تو را رحمت كند! سپس رو كـرد    
به مردم و پاسخ مسائل شرعى آنان را داد تا اين كه خانـه از    
مردم خالى شد و همگان پراكنده گشتند، مگر سه چهار نفـر.  

گاه امام (ع) وارد اندرونىِ خانه شد و پـس از دقـايـقـى               آن
بازگشت، اما به آن اتاق وارد نشد، بلكه از پشت در صـدا زد:    
كجا است آن مرد خراسانى كه نفقه راه خويش را گم كـرده    
بود؟ آن مرد برخاست و عرض كرد: اينجا هستم. امام(ع) از       
باالى در، دويست دينار (اشرفى) را به او داد و فرمـود: ايـن        
مقدار را بگير و هزينه سفر و بازگشت به وطن كن، و الزم     
نيست آن را از جانب من صدقه بدهى. اكنون از ايـن جـا          

 بيرون برو تا من تو را نبينم و تو نيز مرا نبينى.

ها را گرفت   مرد خراسانى اشرفى
و از امام تشكر كرد و از آن جـا    
بيرون رفت. سپس امام وارد اتاق  
شد يكى از اصحاب، كه نـاظـر     
اين جريان بـود، از امـام (ع)            
پرسيد: فداى تو گردم، عـطـاى      

نيازش كـرد،    وافر بخشيدى و بى
اما چرا روى از او پوشاندى؟ امام (ع) فرمود: زيرا نخـواسـتـم       
ذلت سؤال را در چهره او مشاهده كنم. جدم، پيامبراكرم(ص)   
 فرمود: پنهان كننده نيكى، هر عملش معادل هفتاد حج است.

 )125، ص3 كشف الغمة فى معرفة األئمة، ج(

به منظور ارتقاي سالمت و افزايش روحـيـه و نشـاط        
كاركنان، مسابقات دوستـانـه فـوتسـال در روزهـاي            

در محل سالن  18الي  16چهارشنبه هر هفته از ساعت 
 گردد. ورزشي بافناز با حضور پرسنل موسسه برگزار مي

 1371/07/ 28تاريخ تاسيس: 

با توجه به فرا رسيدن ماه صفر همكاران موسسه اقدامـات  
اوليه جهت برپايي مجلس سوگواري رحلت پيامبراكرم(ص) 
و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) كه توسط موسسـه      
خيريه علي و حسين همدانيان طبق سنوات قبل بـرگـزار     

 گردد را آغاز نمودند. مي
مصادف با  1390/10/24قابل ذكر است اين مراسم از شام 

شب در مـحـل حسـيـنـيـه            10اربعين حسيني به مدت 
 باشد. مرحومين همدانيان برقرار مي

 معرفي شـركتهاي تحت پوشش(قسمت پنجم):

 برگزاري مسابقات  فوتسال 

 نيكي نمودن به صورت پنهاني

 ادامه در  شماره بعدي نشريه

 همزمان با فرارسيدن ماه صفر آغاز شد:

 (عليهم السالم)سازي محل برگزاري روضه ماه صفر توسط خادمين اهل بيت آماده



 

 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

 مـن لقى فقيـرا مسلما فسلم عليه خالف سالمه على االغنياء لقى اهللا عزوجل يـوم القيامه وهو عليه غضبان. عنِ علي بن موسي الرضا (ع):  
امام رضا (ع) فرمودند: كسى كه فقير مسلمان را مالقات نمايد و بر خالف سالم كردنش بر اغنيا بر او سـالم كند، در روز قيامت 

 . )52,ص 2(عيون اخبار الرضا,ج در حالى خـدا را مالقات نمايـد كه بـر او خشمگيـن بـاشـد.     

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

جهت جلوگيري از درگيري عضالني و اسكلتي موارد زير را            
 رعايت كنيد:

 ميز و صندلي خود را به شكل استاندارد انتخاب كنيد. -1
از ميز، صندلي، مانيتور، صفحه كليد و موس بـه شـكـل       -2

 صحيح استفاده كنيد.
انجـام حـركـات       -3

نـرمشــي سـاده بــه       
صورت تمرين روزانـه  

 را فراموش نكنيد.
حال به برسي مـوارد    

 باال مي پردازيم :
طريقه صحيح استفاده 
از مـيـز، صـنـدلـي،        
مانيتور، صفحه كليد و 

 موس:
بهترين حالت نشستن 
پشت ميز اين اسـت    
كه كمي بدن را بـه      

ها و تـنـه    عقب متمايل كنيم، به طوري كه زاويه ي بين ران
درجه شود. البته از آنجايي كه اين زاويه مـمـكـن      135حدود 

است باعث سرخوردن ما به عقب و حتي افـتـادن شـود(اگـر        
درجه هم رضايـت  120تكيه گاهي نداشته باشيم)، محققان به 

توانـد بـاعـث        داده اند. آنها مي گويند اين گونه نشستن مي 
 كاهش كمر درد شود.

ساعت را  10درصد مردم بيش از  32به گفته ي اين محققان 
كنند و نيمـي از آنـان         در روز، به صورت نشسته سپري مي 

كننـد و دو        حتي براي صرف ناهار نيز،ميز خود را ترك نمي
گردند، باز هم مي  سوم مردم زماني كه از كار به منزل باز مي 

 نشينند. 
ها نشان داده است كه يك سوم افراد به  عالوه بر اين، بررسي

همين علت، يعني بد نشستن هاي طوالني، از كمر درد رنـج  
مي برند. پس، از آنجا كه بد نشستن مي تواند با ايجاد فشـار   

هاي مربوطه، انسان را دچار دردمزمن   بر ستون فقرات و رباط
و بد شكلي كند، الزم است اصول درست نشستن را بدانيم تا 

 دچار اين مشكالت نشويم.

بيشتر ما در طول ساعات كاري، پشت ميز و روي صـنـدلـي    
هايي نشسته ايم كه نه به وضعيت قرار گرفتن شان تـوجـه     
داريم ونه به نحوه ي نشستن خودمان روي آنها. اما وقتي كه  
كارمان تمام مي شود، از دردي كه در كمر و گردنمان حـس    

فهمـيـم    مي كنيم، مي
كه بايد نشستن خـود  

 را اصالح كنيم.
وقتي كـه زاويـه ي       
نشستن ما قائمه باشد، 
انحناي طبيعي ستـون  
فقراتمان كمتر شده و 

شـود بـه         باعث مي
صفحه هاي ژلـه اي    
بين مهره هـا فشـار       
بيشتري وارد شود. در   
ضمن ثابت نشسـتـن   
طوالني با فشار پي در 
پي، باعث خوردگي و   
ساييدگي مهره ها و نرسيدن خون كافي به ديسك و سخـت  
شدن و كاهش قابليت انعطاف آن مي شـود.هـمـه ي ايـن          
 عوامل دست به دست هم داده و ما را دچار كمردرد مي كنند.

تا جايي كه مي توانيد باسن خود را به تـكـيـه گـاه(پشـت)           
صندلي نزديك كنيد. ارتفاع نشيمنگاه صـنـدلـي را طـوري         
تنظيم كنيد كه كف پايتان صاف روي زمين قـرار گـيـرد و        

هايتان باشند (ران وساق پا زاويه   زانوهاي شما در راستاي ران
 درجه داشته باشند). 90ي 

درجه بسازد. در اين  120پشتي صندلي بايد با نشيمنگاه زاويه 
زاويه كمترين فشار بر ستون مهره هـا وارد مـي شـود و              

گيرند. اگـر الزم      انحناهاي آن در وضع طبيعي خود قرار مي 
است از كوسن هاي كوچك استفاده كنيد تا پايين و بـاالي      

 كمرتان هم تكيه گاه داشته باشد.
اين كار باعث مي شود انحناي طبيعي ستون فقـرات حـفـظ      
شود و فشار كمتري به كمر وارد شود. دسته هاي صندلي هم  
بايد طوري تنظيم شود كه وقتي دست ها را روي آن قـرار        

 دهيد، شانه ها يتان شل و آزاد باشند. مي

 نكات بهداشتي  در كار با كامپيوتر
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همكاران گرانقدر جنابان آقايان؛ سيدرسول ديباجـي،  

 ابراهيم محمدي و سركار خانم رشيدي

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

 افزون شما آرزوي ماست.
 

 همكار گرامي جناب آقاي رحمان ميرشيري 

قدم نوگل زندگيتان را صميمانه تبريك عرض نموده، بـراي    
  شما و خانواده گراميتان سالمتي و نيك بختي آرزومنديم.

 

 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 

 شمـاره هشتـم

 با كيـوي

 جوان بمانيد!
 

خواص آنتي اكسيداني ميـوه  
تر و بيشتـر اسـت.      ها بسيار قوي كيوي نسبت به ساير ميوه

ها  اكسيدان اين در حالي است كه مصرف و جذب بيشتر آنتي
هـا،     تواند در پيشگيري از بروز انواع خاصي از سـرطـان   مي

 هاي قلبي و عالئم پيري موثر واقع شوند.  بيماري
اي چه بـه   رسد هيچ ميوه اكسيداني مي وقتي پاي قدرت آنتي

توانـد بـا كـيـوي          لحاظ كميت و چه به لحاظ كيفيت نمي
هاي موجود در كـيـوي    اكسيدان برابري كند. متابوليسم آنتي 

تر جذب جـريـان خـون         تر انجام گرفته و راحت بسيار ساده
هـا و مـواد          ها شامل ويـتـامـيـن       اكسيدان شوند. آنتي  مي

فيتوشيميايي موسوم به فالنوئيدها هسـتـنـد كـه قـدرت          
هاي مخرب و بيماري زا تحـت   سازي عملكرد مولكول خنثي

هاي راديكـال آزاد     هاي آزاد را دارند.مولكول  عنوان راديكال
 هاي مزمن و پيري درافراد شوند.   توانند باعث بروز بيماري مي

 (از باب هفتم گلستان سعدي )روزي و روزي ده  

گفت اي    يكي را شنيدم از پيران مربي كه مريدي را همي           
پسر چندان كه تعلق خاطر آدمي زاد به روزيست اگر به                

 روزي ده بودي به مقام از مالئكه در گذشتي
 روانت داد و طبع و عقل و ادراك

 جمال و نطق و راي و فكرت و هوش
 كنون پنداري اي ناچيز همت

 كه خواهد كردنت روزي فراموش
 

 (از باب سوم گلستان سعدي )طايي  بزرگ همت تر از حاتم 

اي   حاتم طايي را گفتند: از تو بزرگ همت تر در جهان ديده            
 اي؟ يا شنيده

گفت: بلي. روزي چهل شتر قربان كرده بودم امراي عرب را           
پس به گوشه صحرايي به حاجتي برون رفته بودم، خاركني           
را ديدم پشته فراهم آورده. گفتمش به مهماني حاتم چرا              

 اند؟ گفت: نروي كه خلقي بر سماط او گرد آمده
 هر كه نان از عمل خويش خورد 

 منت حاتم طائى نبرد

 حكايات 

السالم  وارد كردن سرمطهر امام حسين عليهصفر الخير:  1
 به شام، ورود اهل بيت عليهم السالم به شام.

 ا... عليه بنا بر نقلي. مجلس يزيد لعنتصفر الخير:  2
والدت حضرت امام محمد باقر عليه السالم صفر الخير:  3

 هجري قمري به روايتي.  57
شهادت حضرت رقيه سالم اهللا علـيـهـا و      :  صفر الخير  5

 هجري قمري.  61اهللا علي قاتليها،  لعنة
 128والدت امام موسي كاظم عليه السالم :  صفر الخير 7

 هجري قمري.
رحلت جانسوز رحمت للعالمين پـيـامـبـر     :  صفر الخير 28

... عليه و آله و سلّم در روز دوشنبه     صـفـر      28اكرم صلي ا
شهادت مظلومانه سبط اكبر امـام   -هجري قمري  11سال 

 هجري قمري.  50مجتبي عليه السالم 
 203شهادت امام رضا عـلـيـه السـالم         :  صفر الخير 30

 هجري قمري. 

استراتژي مهم برايتان آورده ايم كه شما را            8در اين مقاله     
تشويق مي كند تا كارآمد و مفيد فكر كنيد تا راه حل                    

 مشكالتتان را خودتان به دست آوريد.
و ديدگاه  . به مشكالت از جوانب مختلف نگاه كنيد،           1

هاي جديدي را انتخاب كنيد كه كسان ديگري از آن استفاده           
نمي كنند. لئوناردوداوينچي عقيده داشت كه براي به دست           
آوردن علم در مورد يك مشكل، بايد ياد بگيريد كه چطور آن     
مشكل را به راههاي مختلف بازسازي كنيد. اوميگفت هميشه    

 اولين رويكرد او به يك مشكل كمي متعصبانه بوده است.
مشكل فكر    حل يك   به  انيشتين وقتي . تجسم كنيد!     2

كرد تاموضوع خودرا با استفاده از نمودارهاي      كرد، سعي مي مي
مختلف به چند طريق ممكن فرموله كند. او راه حل ها را                
تجسم مي كرد. عقيده داشت كه كلمات و اعداد به آن شكل             
نقش مهمي در فكر كردن در مورد راه حل يك مشكل                 

 ندارند.
يكي از ويژگي هاي متمايز نابغه ها استعداد         . ايجاد كنيد!    3

 توليدي و زايايي آنهاست. 
مخترع   2،036دين كيت از دانشگاه كاليفرنيا در مطالعه ي           

تاريخ، به اثبات رساند كه بزرگترين دانشمندان نه تنها آثار             
فوق العاده اي مي ساختند، بلكه آثار بد و به درد نخوري هم              

در كارنامه ي خود داشته اند. آنها از شكست نمي ترسيدند، و             
 آنقدر تالش كردند تا به موفقيت دست يافتند.

افكار، ايده ها، تصاوير و انديشه     . تركيبات جديد بسازيد. 4
هايتان را تركيب كنيد و دوباره تركيب كنيد و آنها را بصورت             
تركيبات مختلف درآوريد، هرچند كه طبيعي و مناسب نباشند.    

ي آن قرار داده      قانون هاي توارث كه علم جديد ژنتيك برپايه   
 شده كه حاصل تركيب رياضيات و بيولوژي است.

بين موضوعات نامشابه ارتباط       . رابطه سازي كنيد.        5
ايجادكنيد.ساموئل مورس توانست با مشاهده ي ايستگاه هاي 
حمل و نقلي توسط اسب، ايستگاه هاي تقويت كننده اي              

 براي سيگنال هاي تلگراف اختراع كند.
فيزيكدان معروف نيلز بوهر عقيده       . متضاد فكر كنيد.      6

داشت كه اگر متضادها را كنارهم بياوريد، خواهيدديدكه افكار         
و انديش تان به مرحله ي جديد منتقل مي شود. افكار معلق             
و مسكوت مي تواند به شما براي خلق يك شكل جديد                

 كمك كند.
ارسطو استعاره را يكي از عالمت        . استعاري فكر كنيد.      7

هاي نوابغ مي دانست. و عقيده داشت كه هر فردي كه                 
ظرفيت درك شباهت هاي بين دو قلمرو كامالً مختلف باشد           

 و بتواند آنها را به هم ربط دهد، يك نابغه است.
هرچه براي انجام    . خود را براي شانس آماده كنيد.           8

كاري تالش كنيم و شكست بخوريم، مشغول كاري ديگر            
خواهيم شد. اين اولين اصل تصادف خالقانه است. شكست           
زماني مي تواند سودمند باشد كه ما به آن بعنوان يك نتيجه             

 بي حاصل فكر نكنيم. 

هشت روش براي تقويت 

 قدرت خالقيت

 مناسبت هاي ماه صفر الخير 

 خواص ميوه ها 
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 روابط بين فردي 

اين توانايي به ايجاد روابط بين فردي مثبت و مؤثر فرد بـا    
انسانهاي ديگر كمك مي كند. يكي از اين موارد، توانـايـي    
ايجاد روابط دوستانه است.كه در سالمت رواني و اجتماعي،  
روابط گرم خانوادگي، به عنوان يك منبـع مـهـم روابـط         

 اجتماعي ناسالم نقش بسيار مهمي دارد.

 تصميم گيري 

اين توانايي به فرد كمك مي كند تا به نحو مؤثـرتـري در     
مورد مسائل تصميم گيري نمايد. اگر كودكان و نوجـوانـان    
بتوانند فعاالنه در مورد اعمالشان تصميم گيـري كـنـنـد،       
جوانب مختلف انتخاب را بررسي و پيامد هر انـتـخـاب را      
ارزيابي كنند، مسلما در سطوح باالتر بهداشت رواني قـرار    

 خواهند گرفت.

 حل مسأله 

اين توانايي فرد را قادر مي سازد تا به طور مؤثرتري مسائل 
زندگي را حل نمايد. مسائل مهم زندگي چنانچه حل نشده  
باقي بمانند، استرس رواني ايجاد مي كنند كـه بـه فشـار        

 جسمي منجر مي شود.

 تفكر خالق 

اين نوع تفكر هم به مسأله و هم به تصميم گيـري هـاي     
مناسب كمك مي كند. با استفاده از ايـن نـوع تـفـكـر،             

حلهاي مختلف مسأله و پيامدهاي هر يك از آنها بررسي  راه
مي شوند. اين مهارت، فرد را قادر مي سازد تا مسائل را از    
وراي تجارب مستقيم خود را دريابد و حتـي زمـانـي كـه         
مشكلي وجود ندارد و تصميم گيري خاصي مطرح نيست، با 

 سازگاري و انعطاف بيشتر به زندگي روزمره بپردازد.

 مهـارتهاي

 ده گانه زنـدگي

 ادامه در  شماره بعدي نشريه

 ادامه از شماره قبلي نشريه


