
 موضوع فعاليت شركت

الف) توليد انواع فرآورده هاي بتوني شامل: بتون آمـاده بـا         
انواع رده هاي مقاومتي به همراه حمل و پمپاژ جهت پـروژه    

متـري، بـلـوك       12هاي ساختماني، تيرچه خرپائي تا دهانه 
سقفي، ديواري سبك و سنگين و تيغه اي و انـواع جـداول       
پرسي خياباني و نيوجرسي، انواع قطعات بتونـي مـبـلـمـان        
شهري وپاركي (گلدان، جداول باغچه اي و تزئيني، ميزپينگ  
پنگ، صندلي، نيمكت و...)، انواع قطعات پيش ساخته بتونـي   

 شامل: دال، باكس، كانال، پل،  ديوار، دريچه و اسلب  
 ب) طراحي،نظارت و اجراي پروژه هاي ساختماني

 دستاوردهاي شركت 

 اخذ پروانه استاندارد اجباري بتون آماده و تيرچه  •
 اخذ پروانه بهره برداري براي كليه محصوالت شركت  •
تـن     1920دستيابي به ركورد توليد بتون آماده به ميزان  •

 ساعت كاري 12در 
 مترطول تيرچه در روز 1500توليد  •
 قالب انواع بلوك در روز  12000توليد  •
 پروژه بزرگ ساختماني 45اجراي بيش از  •
توليد انواع متنوع جداول پرسي، قطعات مبلمان شـهـري     •

 و قطعات پيش ساخته 
 ماموريت و چشم انداز شركت  

شركـت توسعـه ساختمـان و بتـون همدانيان در راسـتـاي       
اهداف مورد نظر و سياستهاي خير بانيان و مسئولين محتـرم  
موسسه خيريه همدانيان (ارتقاء نگاه و تفكر استراتژيك) هـم    
راستا با آرمانهاي ملـي به عنوان يكي از تاثير گذار و عـمـده   
ترين توليد كنندگان فرآورده هاي بتوني در استان اصفهـان،  
ضمن ارتقاء كمي و كيفي رسالتها و ماموريتهاي ارزشـمـنـد      
موسسه در ارائه خدمات عام المنفعه از طريق توانمنـدسـازي   
بستر اقتصادي و صيانت و بهره برداري از منابع سال هـاي    
قبل با نگاه روشن تر به آينده (ارتقاي توامان كـيـفـيـت و          
كميت و تجهيز بهتر و بيشتر ماشين آالت) در پـيـشـرفـت        

 تكنولوژي توليد و عرضه محصوالت گام مي نهد.

 ريشه ها
علي آقا و حسين آقا فرزندان حاج محمدرضا همداني بودند و   
اين شخص تاجر بود و در تيمچة ملـك حـجـره داشـت و           
سالهاي عمرش در روزگاري سپري شد كه بسيار بـجـاسـت      
خوانندگان اين نشريه تا اندازه اي در حال وهواي آن دوران     

 قرار گيرند. 
چون در دوران كودكي است كه بخش عمدة شخصيت انسان 
شكل مي گيرد. ديدن ها و شنيدن ها و آزمودن هـاي ايـن        
دوران است كه در سال هاي بلوغ راهبراعمال و اقدامات فـرد  
است. بنابراين آگاهي از دوران كودكي علي آقا و حسين آقا و    

 محيط زيست و پرورش ايشان از ضروريات حتمي است.

 اصفهان آن سال ها

اين شهر در بخش شمالي خود محله هاي جوباره و دردشـت    
را داشت كه در شمال شرقي به  باغ قوشخانه و قبرستان شورا 
( دبيرسان هاتف و كشتارگاه سابق) و در شمال غـربـي بـه          
قبرستان آب بخشكان (امروز ميدان شهدا) محدود بود. غـرب     
آن كش مي آمد، چارسوي علي قلي آقا و بيدآباد را و بـعـد       
محله درب كوشك را در بر مي گرفت و بعد محله چهارسوق. 
اما پشت دروازه دولت كاخهاي صفوي قرار داشتـنـد و حـد        
جنوب غربي چهارباغ بودو باغهاي صفوي. مادي فرشادي حد  
جنوبي اصفهان بود، بعني از وسط مدرسه چهارباغ و هـتـل       
عباسي مي گذشت و مي رسيد به دروازه حسن آباد و ديـگـر     
مي رفت به محله هاي نيمه ويران شيخ يوسف و خـواجـو و     

تلواسگان.  اما خط مرزي شهر از طوقچـي مـي خـورد بـه            
منارچل دختران و بعد قبرستان سيد احمديان و گلستـانـه تـا          

مي رسيد به دروازه ظله ( پائين تر از مسجد نورباران امـروز).      
ديگر لنبان و الياران و جوزدان خارج از شهر بودند. جلـفـا آن      
سوي رودخانه حال وهواي خود را داشت و حسـيـن آبـاد و          
سيچان دهات در شهري به شمار آمدند و تخت پوالد هم كـه  
مكان و منزل درويشان بود و قبرستان. هنوز هم سالـمـنـدان     
سيچان و جلفا وقتي مي گويند رفتيم شهر، منظورشان طـرف  
شمالي آب است. شهر همين بود و تازه خيلي از جـاهـاي آن      

) كه نگاه كنيد مـي     1302خراب بود. به نقشه سيدرضا خان (  
بينيد در ميان محله ها نام عمارتهاي حاجي ها و خان هـا و      
فالن الملك و بهمان السلطنه آمده است. درآن روزگار هـنـوز    
شهر از لحاظ طبقاتي تقسيم نشده بـود و دارا و نـدار در               

 همسايگي هم مي زيستند.
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پيشاپيش سالروز ميالد پيامبر نور و رحمت حضرت             

و سالله پاكش   (صلي ا... عليه و آله و سلم)         محمد مصطفي   

را به تمامي محبان    (عليه السالم)   حضرت امام جعفرصادق  

 خاندان پـاك نبوت تبـريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

 

 زانو و زانو درد
 چگونه مهارت گوش دادن 2

 را در خود تقويت كنيم؟ 

2 

 زندگي نامه بنيانگذاران موسسه 

انقالب اسالمي، تجلي شكوهمند حماسه اي اسـت كـه در       
روزگار قحطي انسانيت، صفحه اي زرين را در تاريخ حـيـات   
آدمي گشود و صالي خداخواهي، معنويت، آزادي و استقالل 

 را در گوش جان جهانيان طنين انداز كرد.
انقالب اسالمي ايران، نه تنها سرنوشت كشور را تغيير داد و   
اسالم را به حكومت نشاند، بلكه بر كشورهاي مـنـطـقـه و       
قواعد بين المللي و جهاني نيز تأثير گذاشت و عرف نظام بين 
المللي را بر هم زد. اين انقالب كه معجزه قـرن بـيـسـتـم           
شمرده مي شود، شرنگ مرگ به كام طاغوتـيـان ريـخـت،       

سلطه را به گورستان سلطنت سپرد و كنگره هاي كاخ ستـم  
را فرو ريخت. بنابراين، شناخت اهداف و دستاوردهاي آن از    
جمله نكاتي است كه بايد هميشه مدنظر مسؤوالن نظـام و    

 امت بيدار و هميشه در صحنه قرار داشته باشد.
انقالب اسالمي ايران به تعبير امام بزرگوار (رضوان اللّه تعالي  
عليه) انفجار نور بود، ظلمات دنياي مادي با اين انفجـار، بـه     
نورِ وحي و ارزش هاي الهي روشن شد و در اركان جاهلـيـت   
مدرن، شكاف به وجود آمد. با پيروزي انـقـالب اسـالمـي،          
باتالق كفر و ستم خشكيد و گلبوته هاي عشق و اميد روييد. 
اينك بار ديگر فرا رسيدن فجر انقـالب را بشـارت بـاش          

 ميگوييم و پيامش را با تمام وجود پاسداري مي كنيم.

گرامي باد هفته ي وحدت، كه درآن ميثاق ها تحكيـم مـي     
شود، پبمان ها استوارتر مي گردد، خون ها در هم مي جوشد، 
دست ها وبازوها درهم قرار مي گيرد، چهره ها بر يكـديـگـر    
لبخند پبروزي و صفا مي زند، قشرها همه باهمـنـد، امـت،      
يكپارچه و منسجم است و شيعه و سني، به ياد سالروز ميـالد  
رسول گرامي اسالم، با هم و در كنار هم، در يك راه و بـه      

 سوي يك هدف سرود وحدت مي خوانند.
قبله ي مشترك، رسول مشترك، كتاب واحد و 
رهبر واحد، وحدت بخش قشرهاي ايـن امـت     

 شهيد است.
گرامي باد هفته وحدت، سالروز والدت پبـامـبـر    
رحمت و مربي انسانها و سفير گرانقدر الهي بـه  

 سوي مردم.
گرامي باد هفته وحدت كه در بردارنـده والدت    
ششمين پبشواي شيعه است. گرامي باد هفـتـه    

ي وحدت، كه خنثي كننده ي توطئه هاي دشمنان، درمسيـر  
 تفرقه افكني است.

گرامي باد هفته وحدت، كه هفته نور و سرور، و ايام شادي و   
همبستگي است. گرامي باد هفته وحدت كه مـلـت مـا را           
منسجم تر ميكند، و امتمان را با رهبر خود پبوندي مجدد مي 

توان ها  زند، گرامي باد اين هفته كه بازوها را با هم گره زده،
 را درجهت واحد و بر ضد دشمن متجاوز به كار مي گيرد.

گرامي باد هفته وحدت، كه پبام رسالت و نداي  امامت را بـه  
 گوش متجاوز، به كار مي گيرد. 

هفته ي وحدت، چتري مبارك ازايثار و فداكاري بـر مـردم       

است. چشمه ساري از معرفت و شعور، در كام تشنه ي خلـق   
خداست. سايه ساري آرامش بخش، دل انگيز و روح پـرور       
براي هموطنان مسلمان ماست. الهام بخش حركت و انسجام 

 و اخالص است.
زداينده ي كينه ها، كدورت ها، خودخواهي ها، گروه گـرائـي   

ها، تعصب ها، مليت پرستي ها، فرقه بازي ها و تفرقه جوئي 
 هاست.

هفته ي درس آموزي از كالس معلم بشريت، حضرت ختمي 
مرتبت(ص) است كه به بركت ميالدش چهـره ي جـهـان          
دگرگون شد، شرك ها به توحيد مبدل گشت، عبـادت خـدا     
جاي اطاعت از طاغوت ها را گرفت، نفاق ها به يـكـرنـگـي     
گرائيد و خصومت ها و دشمني هاي چندين ساله، به  اخـوت  
اسالمي تبديل شد، مهاجر و انصار، برادر شدند و   
عرب و عجم، يار هم گشتند و سفيد و سياه برابـر  

 گرديدند. 
دراين هفته، رسالتمدار بزرگ، حضرت محمد بـن  
عبداهللا (ص) ديده به جهان گشود تا نعمت خـدا،      
بربندگان تكميل شود، راه از چاه باز شناخته گردد 
و مردم در سايه نبوتش، از ضاللت به هدايـت، از    

 ظلمت به نور و از تفرقه به وحدت برسند.
اكنون نيز، كه هزار و چهارصد و اندي از آن تاريخ مي گذرد، 
ملت ما، در سالگرد اين ميالد مقدس، پرشكوهترين مراسـم،  
گرم ترين مجالس و باصفا ترين تجمعات را به پا مي دارند تا 
روح اخوت اسالمي درپبكره ي اجتماع، بيش از پيـش زنـده     

 شود.

 1371/07/ 28تاريخ تاسيس: 

به مناسبت فرار رسيدن ايام سوگواري پيامبر اكرم (ص) و   
امام حسن مجتبي (ع) و آقا علي ابن مـوسـي الـرضـا(ع)        

شب در حسينيه مـرحـومـيـن      10مجلس توسلي به مدت 
علي و حسين همدانيان برگزار و سخنرانان به بيان سيـره  
پيامبر اسالم(ص) و الگوهاي رفتاري ايشان جهت ايـجـاد     
محبت در قلوب مردم پرداخته و ذاكران اهل بيت(ع) بـه      
سوگواري و سينه زني پرداختند و در پايان مجلس با اطعام 

 شام از عزاداران پذيرايي بعمل آمد.

معرفي شـركتهاي تحت 

 پوشش(قسمت ششم):

 هفتـه وحـدت

 انقالب اسالمي ايران؛ معجزه قرن بيستم

 ادامه در  شماره بعدي نشريه

روضـه ماه صفر در محل حسينيه 
 علي و حسين همدانيان برگزارشد

 ادامه از شماره قبلي نشريه



 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

 ألمؤمنون إخوه تتكافؤ دماؤهم و هم يد علي من سواهم. قال النبي (صلي ا... عليه و آله و سلم):  
 )404، ص 1(كافي، جلد نبي اكرم (ص) فرمود: مؤمنان با هم برادرند و خونشان برابر است و در برابر دشمن متحد و يكپارچه اند. 

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

 

 زانو درد چگونه دردي است؟ 

چه كساني به آن مبتال مي شوند؟ اصوال چه دلـيـلـي      

 موجب پيدايش اين بيماري مي شوند؟

بايد گفت كه علت اصلي بروز اين بيمـاري بـه     
روشني معلوم نيست گاهي بعد از وارد آمـدن        
ضربه اي به زانو يا راه رفتن در فواصل طوالني 
خصوصا در سر پاييني ها مثل پايين آمـدن از      
كوه يا در ورزش هايي كه فشار زيادي به زانـو    
وارد ميكند مثل فوتبال، بسكتبال، اسكـي و...      
ظاهر مي شود. در پيدايش اين بيماري تغييرات  
بيوشيميايي غضروف مفصل از جـملـه عـلـل         
شناخته شده است كه در نتيجـه آن غضـروف       
مفصل شفافيت خود را از دست مي دهد و بـه      
رنگ زرد تيره در مي آيد در اين حالت استخوان 

ها با يكديگر در هنگام حركت تماس مستقيم دارند و در اثـر  
اصطكاك استخوان ها، سطح مفصلي، ريشه ريشه و ناهمـوار  
ميشود و غضروف كشكك در بعضي نقاط به كلي از بـيـن       
ميرود و استخوان زير آن نمايان ميشود. در اين حالت به علت  
تماس مستقيم استخوان ها درد زيادي در ناحيه زانو احسـاس  
مي شود. علت هاي پزشكي ديگري از جمله كيست بـيـكـر،     
آرتريت روماتوئيد يا استئو آرتريت ( آرتروز ) و.... نيز مـوجـب      

 زانو درد مي شود.
 چند توصيه براي پيشگيري از زانو درد

هيچگاه براي مدت طوالني در يك وضعيت ثابت نايستيد  -1
و هر چند دقيقه يكبار وزن خود را از يك پا به پـاي ديـگـر      

 منتقل كنيد.
زمانيكه مجبوريد كاري را سرپا انجام دهيد و يا مجبوريـد   -2

براي مدت طوالني يكجا بايستيد مثل ايستادن در صـف، در    
آشپزخانه و يا در هنگام اطو كردن و... پاي خود را روي يـك     
چهار پايه كوتاه قرار دهيد و پس از چند دقيقه پاي خـود را      

 عوض كنيد اين كار براي كمر شما نيز مفيد است.
درجـه اسـت      90بهترين حالت براي استراحت زانو زاويه  -3

بنابراين بهتر است هنگام نشستن بر روي مبل بنشينيد تا بـر  
روي زمين نشسته و پا هاي خود را دراز كنيد. نشستن دو زانو  

و چهار زانو نه تنها باعث استراحت زانو نمي شود بلكه بـراي  
 زانو مضر هم هست.

حتي المقدور از توالت فرنگي استفاده كنيد زيرا خم شدن  -4
 كامل زانو بسيار زيان آور است.

قوي كردن عضالت هـمـسـتـريـنـگ،          -5
چهارسر ران و دو قولو كه مفصل زانو را در بر 

 دارد نيز از زانو درد جلوگيري ميكند.
 ورزشهاي مفيد براي پيشگيري از زانودرد

محكم كردن زانو : بنشينيد و پاها را مـقـابـل     
خود دراز كنيد. زانوي خود را محكـم راسـت      
كنيد. آن را به زمين فشار دهيد و همزمان پـا   

 5را از مچ به سمت خود بكشيد زانو را تـا        
ثانيه راست نگه داريد سپس آن را كامال شـل  

 مرتبه) 10باردرهرروزهربار 3كنيد. (
باال بردن پا در حالت كشيده : بنشـيـنـيـد و        
پاهاي خود را راست كنيد و در حالي كه زانوي خود را راسـت  
كرده ايد( يعني ساق پاي شما با ران شما در يك امتداد قـرار   
گيرد) پاي خود را باال ببريد و تا نزديكي زمين پاييـن آوريـد      

بار انجام دهيد سپس پاي خود را عـوض       10اين حركت را 
 بار برسانيد. 30كنيد سعي كنيد اين تعداد را به 

چرخش مفصل ران : بنيشينيد و مفصل زانوي خود را راسـت   
كنيد در حالي كه زانو را در همان حالت كشيده قفل كرده ايد 
پاي خود را باال ببريد و دايره هايي را با پاي خود به سـرعـت   

تايي برسانيد. ايـن   10در فضا رسم كنيد و آن را به سه سري 
تمرين را ميتوانيد به صورت نوشتن حروف الفبا نـيـزانـجـام       

 دهيد. 
بنيشينيد و مفصل زانوي خود را راست كنيد در حالي كه زانـو  
را در همان حالت كشيده قفل كرده ايد پـاي خـود را بـاال          
بياوريد و به صورت عرضي آن را به سمت خارج بدن ببريد و 
به آرامي آن را به مركز برگردانيد و پايين بياوريد. اينـكـار را      

 براي هر دو پا تكرار كنيد.
باال بردن پا در وضعيت دمر : روي شكم بخـوابـيـد زانـو را          
راست نگه داريد و پا را از عقب كمي باال ببريد اين وضعـيـت   

 3ثانيه حفظ كنيد و سعي كنيد به تدريج آن را بـه           3را تا 
 تايي برسانيد. 10سري 

 زانو و زانو درد
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 همكار گرانقدر جناب آقاي حسن عابدي

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

 افزون شما آرزوي ماست.
 

 ابراهيم محمديهمكار گرامي جناب آقاي 

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 نهــم

 دارويي نارنـج-خواص غذايي
نارنج ميوه اي از خانواده ي مركبات 
است. آب نارنج ترش مطبوع و سـر   

 شار از ويتامين ث است. 
آب نارنج مخلوط با شكر مسهل  •

صفرا بوده و فشار خون را پاييـن  
 مي آورد.

 خوردن ميوه نارنج با شكر در رفع يبوست موثر است. •
مصرف اين ميوه هضم غذا را آسان مي كند و مـربـاي        •

 بهار نارنج تقويت كننده ي معده است.
عرق بهار نارنج براي ضعف اعصاب و غم و افسـردگـي      •

 مفيد و نشاط آور است.
برگ نارنج آرام بخش ضد تشنج و هضم كننده است. بي   •

 خوابي و ميگرن را معالجه مي كند.
بهار نارنج تازه در تهيه آب مقطر بهار نارنج و اسانس بـه   •

 كار مي رود.
 تذكر:    ••••

زياده روى در خوردن نارنج كبد را ضـعـيـف مـى كـنـد،             
 مخصوصا اگر ناشتا خورده شود.

 (گلستان سعدي )اجابت دعا  
 درخبرست ازسروركائنات،محمدمصطفي صلي ا... عليه وآله:

هرگاه كه يكي از بندگان گنه كار پريشان روزگار، دست              
انابت به اميد اجابت، به درگاه حق جلَ وعال بردارد، ايزد               
تعالي در وي نظر نكند. بازش بخواند، باز اعراض كند. بازش 

يا «به تضرع و زاري بخواند، حق سبحانه و تعالي فرمايد:              
               ري فََقدَغي لَه سَلي دي وبنْ عم تييتَحسَكتي َقد االئم
غََفرْت لَه؛ دعوتش را اجابت كردم و حاجتش برآوردم كه از             

 .»بسياري دعا و زاري بنده همي شرم دارم

 كرم بين و لطف خداوند
 گارگنه كرده است و او شرمسار 

 

 

 چشم پوشي حكيم از ناسزاگويي ديگران 
حكيمي را ناسزا گفتند. او هيچ جوابي نداد. حكيم را گفتند:            

از آن  «اي حكيم، از چه روي جوابي ندادي؟ حكيم گفت:            
روي كه در جنگي داخل نمي شوم كه برنده آن بدتر از                 

 .»بازنده آن است

 حكايت نامه 

هجرت رسول خدا(ص) از مكه به مـديـنـه     ربيع االول:   1
 هـ.ق) 1ليله المبيت(-(مبداتاريخ مسلمانان)

 هـ.ق) 1پيامبر(ص) در غار ثور(ربيع االول:  4
 هـ.ق) 117وفات حضرت سكينه(س)(ربيع االول:  5
 -هـ.ق)    260شهادت امام حسن عسگري ( ربيع االول:   8

 هـ.ق) 260آغاز امامت حضرت مهدي(عج)(
وفات جناب عبدالمطلب جدرسول خدا(ص) ربيع االول: 10

 قبل از هجرت) 45(
ميالد مبارك پيامبر اسالم (ص) به روايت   ربيع االول:   12

 اهل سنت(عام الفيل)
ميالد مبارك پيامبر اسـالم (ص) عـام           ربيع االول:   17

مـيـالد   -سال قـبـل ازهـجـرت)        53-ميالدي 570-الفيل
 هـ.ق) 83حضرت امام صادق(ع)(

غزوه بني نضير وبخشيدن فدك از پيامبرربيع االول:   22
 هـ.ق) 4(ص) به فاطمه زهرا(س)(

 هـ.ق)  41صلح امام حسن(ع) با معاويه (ربيع االول:  26

اي اعم از همكاران و      در حين رويارويي با هر مراجعه كننده •
ام تا زماني كه كامالً متوجه موضوع             يا اعضاء خانواده   

 كنم. وگو را به بعد موكول نمي ام، زمان گفت نشده
در طول صحبت كردن طرف مقابل، مشغول قضاوت و             •

 گذاري كالم او در ذهن خودم نيستيم. ارزش
ام به سخنان     هاي قبلي   بدون پيشداوري و فارغ از شنيده       •

كنم. به اين ترتيب ذهن من با            طرف مقابل گوش مي    
 پردازد. نگاهي تازه به تحليل مسئله مورد نظر مي

هاي طرف مقابل به خودم فرصت فكر          بعد از اتمام حرف    •
دهم. من مجبور نيستم بالفاصله تصميم بگيرم          كردن مي 

 و يا چيزي بگويم.
گويم تا فرصت الزم براي درك         كوتاه و روشن سخن مي     •

 كالمم و نيزصحبت كردن ازطرف مقابل وجودداشته باشد.
براي ذكر مصاديق در حرفهايم از خاطرات دور و دراز خود             •

كند و رشته كالم را       كه تعريف آنها زمان زيادي صرف مي      
 كنم. گسلد، پرهيز مي نيز از هم مي

وگو با حركات سر و كلمات مناسب تمايل و            در حين گفت   •
 دهم. عالقمندي خود را به شنيدن نشان مي

كنم كه اصل كالم و منظور         وگو تالش مي    در طول گفت   •
 طرف مقابل را درك كنم و به برداشت ذهنم اكتفا نكنم.

دانم خشم مانع فهم درست معاني خواهد شد، بنابراين            مي •
كنم با سكوت بيشتر و توجه به           در اين زمان تالش مي     

 بيان و احساس گوينده موجب كنترل خشم در خود شوم.
كنم دقيقاً متوجه منظور طرف        در مواقعي كه احساس مي      •

تر و با استفاده از         ام، با جمالت واضح      مقابل خود نشده   
 كنم. كلمات گوينده سوال مي

كنم. اما اگر از نظر       تا حد امكان سخن گوينده را قطع نمي        •
زمان در تنگنا باشم، اين مورد را با لحن مناسبي مطرح              

 كنم. وگوي بعدي را معين مي كنم و حتماً قرار گفت مي
اي   در هنگام شنيدن با بدني مايل به جلو و در فاصله                •

گيرم و با وضعيتي      مناسب رودرروي طرف مقابل قرار مي      
گرم و پذيرا، هشياري همراه با آرامش خود را به او انتقال             

 دهم. مي
كنم عوامل محيطي مزاحم      در حين گوش دادن سعي مي       •

را به حداقل برسانم مثالً تلويزيون و راديو را خاموش كنم،      
 گاهي حتي تلفن را قطع كنم و يا در را ببندم.

كنم سؤاالت كمتري     وگو با طرف مقابلم سعي مي       در گفت  •
بپرسم تا او وقت بيشتري براي سخن گفتن داشته باشد و            

 هدايت مكالمه به دست او باشد.
درصورت نياز به پرسش، از سؤاالت بازاستفاده ميكنم،             •

يعني سؤاالتي كه به پاسخي بيشتر از يك كلمه احتياج             
 دارند.

كنم و    همواره به ارزش سكوت در گوش دادن فكر مي            •
دانم كه نقطه آغاز فرد، سكوت و گام دوم آن گوش                مي

 دادن است.

 چگونه

 مهارت گوش دادن
را در خود تقويت كنيم؟   

 مناسبت هاي ماه ربيع االول 

 خواص ميوه ها 

  فرا رسيدن دهه فجر انقالب اسالمي را تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.فرا رسيدن دهه فجر انقالب اسالمي را تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

 

 تفكر انتقادي 

تفكر انتقادي، توانايي تحليل اطالعات و تـجـارب اسـت.        
آموزش اين مهارت ها، نوجوانان را قادر مي سـازد تـا در       
برخورد با ارزش ها، فشار گروه و رسانـه هـاي گـروهـي         

 مقاومت كنند و از آسيب هاي ناشي از آن در امان بمانند.

 توانايي حل مسأله

اين توانايي فرد را قادر مي سازد تا هيجان ها را در خـود و    
ديگران تشخيص دهد، نحوه تأثير هيجان ها بر رفـتـار را     
بداند و بتواند واكنش مناسبي به هيجان هاي مختلف نشان 
دهد. اگر با حاالت هيجاني، مثل غم و خشم يا اضـطـراب     
درست برخورد نشود اين هيجان تأثير منفي بـر سـالمـت      
جسمي و رواني خواهد گذاشت و براي سالمت پيامـدهـاي   

 منفي به دنبال خواهند داشت.

 توانايي مقابله با استرس

اين توانايي شامل شناخت استرس هاي مختلف زندگـي و    
تأثير آنها بر فرد است. شناسايي منابع استرس و نحوه تأثير  
آن بر انسان، فرد را قادر مي سازد تا با اعمـال و مـوضـع        

 گيري هاي خود فشار و استرس را كاهش دهد.

 مهـارتهاي

 ده گانه زنـدگي

 ادامه از شماره قبلي نشريه


