
 تاريخچه:

 1385شركت سرمايه گذاري نور همدانيان در مهر ماه سال   

با نام شركت سرمايه گذاري كيا كنز تاسيـس گـرديـد. در         

همان سال موسسه خيريه همدانيان اين شركت را به صورت 

 1386سهام از موسسين خريداري نموده . و در سال    % 100

شركت به شركت سرمايه گذاري كـنـزهـمـدانـيـان          33نام

 تغييريافت.

شـركت فعاليت اصلي خود را رسـماً در ارديبـهـشـت سـال       

آغاز نمود. و در همان سال نام شركت، بـه شـركـت          1388
 سرمايه گذاري نور همدانيان تغيير يافت.

فعاليت اصلي شركت حضور و فعاليت در بورس اوراق بهـادار  

 و خريد و فروش سهام و انجام مشاوره مي باشد. 

 سهامداران:

 سهامداران اصلي شركت به شرح ذيل مي باشند:

 درصـد    98      موسـسـه خـيـريـه هـمـدانـيـان:                     ) 1

 درصـد    0/5     شركت توسعه و مـديـريـت بـافـنـاز:              ) 2

ــان:            3 ــي ــمــدان ــت نســاجــي ه  درصــد   0/5    ) شــرك

 درصـد    0/5      )   شركت توسعه بـتـن هـمـدانـيـان:             4

 ريشه ها (اصفهان آن سال ها)

قلب شهر در بازار مي تپيد كه معناي آن زمان بازار هـم بـا       

معناي امروزي آن تفاوتهايي داشت. امروز ديگر محل خريد و  

فروش است اما آن روز مركز توليد انواع كاالها هم بود. راستة  

اصلي فقط محل خريد و فروش جزئي بود. اما كـاروانسـراهـا     

يك در در راستة اصلي داشتند و يك در كوچه هاي پشتي كه 

تقريبا به موازات راسته اصلي محل گذر كاروان هـا بـودنـد.        

كاالهاي وارداتي و صادراتي برُگرده چارپايان از اين كوچه هـا  

به اين كاروانسراها پيوسته در حال ورود و خروج بـودنـد. در        

همين كاروانسراها پيشه وران و استادكاران هركدام در راستـة  
خود به ساختن چيزهاي گوناگون مشغول بودند و در بعضي از 

آنها انواع پارچه ها بافته مي شد. تاجرها در تيمچه ها مستقـر   

بودند كه هركدام بنابر وسع خود تعدادي شاگرد و پادو داشتند.  

اين تاجرها كاالهاي ساخته شده پيشه وران را مي خريدنـد و    

صادر مي كردند. كاالهاي مورد نياز شهر را از شهرهاي ديگـر  

وارد مي كردند و به دادوستدهاي معمول مي پرداختنـد و در      

بين مردم از احترام خاصي برخوردار بودند. و اين دليل داشت.  

اول آن كه تظاهر به كارهاي زشت   نمي كردند و جلو مـردم  

به اعمالي كه شرعاً حرام بود دست نمي زدند. در خانه هـاي     

اعياني و بزرگ مراسم روضه خواني بر پا مي كردند. سـفـره        
مي انداختند و مردم را شرمنده سـخـاوت و ديـانـت خـود                   

مي كردند. دوم آن كه رابطة مستقيم و تنگاتنگي با علـمـا و      

روحانيون داشتند. با پرداخت وجوه شرعي رونق مدارس علميه  

را تأمين مي كردند و علما نيز به نوبه خود از منافـع مشـروع     

آنها دفاع مي كردند و چون قدرت بسيج مـردم را داشـتـنـد         

پشتوانة كارسازي براي تجار بودند كـه هـرگـاه حـكـومـت           

استبدادي خيال تجاوز به منافع آنها را داشت به حمايت آنـان    

مي پرداختند. ازطرف ديگر حكومت هم ريشش پيش تـجـار      

گير بود. اتفاق مي افتاد كه نمي توانست ماليـات و حـقـوق         

حكومت مركزي را بدهد. يا خود وارد مـعـامـالت تـجـاري                

مي شد و كم مي آورد. در اين صورت همين تجار بودند كـه     
گره از مشكل آن باز مي كردند و با دادن وام به حكومت بـر    

 نفوذ و قدرت خود مي افزودند.

اما ايران در وضعيت نيمه استعماري روزگار مـي گـذرانـد و        

تحميل امتيازات گوناگون از سوي قدرت هاي بزرگ خارجـي  

كمر مملكت را خم كرده بود. مصلحان و روشنفكران ناراضـي   

از وضع موجود هركدام به شيوه اي مخالفت خـود را ابـراز            

 مي كردند و در صدد تغيير آن وضع بر مي آمدند.

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 
 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همدانيانموسسه خيريه علي و حسين 
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پيشاپيش والدت امام يازدهم سبط سيد البشر و والد امام منتظر            

علي عسكري  ابن محبوب قلوب هر نبي و وصي حضرت امام حسن

صلوات اهللا عليه را بـه فرزند بزرگوار آن حضرت و دوستـداران             

 اهـل بيـت عليهم السالم تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

 

 شاد بودن 2 محافظت از پوست

 در محيط كار
2 

 زندگي نامه بنيانگذاران موسسه 

 روز خير و بركت

روز احسان و نيكوكاري، روز خير و بركت فرا رسيد. نسـيـم      

رحمت خداوند از هر سو به مشام مي رسد؛ جسم و جان ما را 

مي نوازد و همه ما را به نكوكاري فرا مي خواند، بياييددر اين 

 روزباعملي نيك، هر چند اندك، به جمع نيكوكاران بپيونديم.

 اجر و مزد انفاق

در فرهنگ شكوهمند اسالم، انفاق در راه خـدا، از      

مصاديق احسان شمرده شده و روايـات و آيـات           

بسياري در تأكيد آن آمده است. قرآن مجيد اجـر و     

مزد انفاق در راه خدا را هفتصد برابر بيشتر مي داند. 

اگر چيزي را در راه او انـفـاق         «و نيز مي فرمايد:  

كنيد، خداوند عوض آن را مي دهد و جاي آن را پـر  

 »مي كند و او بهترين روزي دهندگان است.

 منفقان رستگارانند

قرآن مجيد، انفاق در راه خدا و دوري از صفت نـاپسـنـديـده     

بخل و طمع را، از ويژگي هاي اخالقي رستگـاران شـمـرده      

تا مي توانـيـد   «سوره تغابن آمده است:  16شده است. در آيه 

تقواي الهي پيشه كنيد و گوش دهيد و اطاعت نماييد و انفاق 

كنيد كه براي شما بهتر است و كساني كه از بخل و حـرص  

 »خويشتن مصون بمانند، رستگارانند.

 انفاق، تجارتي پرسود

سوره فاطر، در بياني بلند، احسـان در راه خـدا را            29آيه 

كساني كه كتـاب  «تجارتي سرشار از سود شمرده شده است:  

الهي را تالوت مي كنند و نماز به پا مي دارند و از آنـچـه         

روزي شان داده ايم، پنهان و آشكار، انفاق مي كنند، تجارتي 

 »پرسود و بي زيان را اميد دارند.

 دستگيري در روز جزا

و خداوند مهربان نيز از ما خواسته است:پيش از آنكه مرگمان 

فرا برسد، از اموال خود در راه خدا انفاق كنيم و اعمالي نيكـو  

براي روزهاي سخت مرگ و ناتواني پيش بفرستيم. چرا كـه   

اگر اهل انفاق نباشيم و در دنيا دست نيازمندان را نگيريم، در 

 آخرت نيز كسي از ما دستگيري نمي كند.

 اخالص در انفاق

است. يـعـنـي آنـچـه         »اخالص«از مهمترين شرايط انفاق، 
ميبخشيم، بايد فقط براي خدا و نيت ما تنها رضايت او باشد. 

وقتي انفاق مي كنيم، نبايد از كسي توقع مدح داشته باشيـم؛  

و چنانچه نيت ما براي خدا خالص باشد، خداوند چنان اجري 

به ما مي دهد كه در باورمان نگنجد و هر چه اخالص بيشتر 

 باشد،شايستگي براي پاداش هم بيشتر ميشود.

 به دست خدا

هرگز بحقيقت نيكـوكـاري   «درقرآن مجيدآمده است:
نميرسيد، مگر آنكه از آنچه دوست مي داريد، انـفـاق   

چون انفاق در راه خداوند است و به دسـت او    .»كنيد

مي رسد، پسنديده است از بهترين چيزهايي باشد كه 
در اختيار داريم. چيزهايي كه شايستگي هديه كـردن   

 به پروردگارمان را داشته باشد.

 نيازمند واسطه اي جهت خير و بركت

چنانچه خداوند بر ما منت نهد، توفيق انفاق را نصـيـب مـا           
مي كند. مبادا با منت و آزار، عمل نيك خود را فاسد و باطل  

كنيم و بندگان محبوب و آبرودار خداوند را برنجانيم. بـايـد      

براي كمك به نيازمندان، راهي در پيش گيريم كـه آبـروي     

 آنها حفظ شود.

 سيمان اصفهان، واحد نمونه تحقيق و توسعه در استان اصفهان  اخبار كوتاه از شركتهاي تابعه

شركت سيمان اصفهان براي دومين سال پياپي به عنوان واحد نمونه تحقيق و توسعه استان انتخاب و   
 .مورد تقدير قرار گرفت

 

 به سيمان اصفهان رسيد  90جايزه ي كار سالم  

را  90شركت سيماني جايزه ي كار سالم  5شركت سيمان اصفهان با عنوان حامي كار سالم يك از بين 
 از آن خود كرد. 

 

 1390 تقدير از شركت قند نقش جهان به عنوان يكي از نوآوران برتر كشور در سال  

اين تقدير در چهارمين همايش نوآوري و عدالت اقتصادي، بدليل حمايتهاي اين شركت از طرح هـاي  
 خالقانه و پياده سازي پروژه هاي نوآورانه انجام گرفته است.

 

 نتخاب پروژه اي از شركت قند نقش جهان به عنوان يكي از طرح هاي برتر نوآوري سبز ا 

كشور جهان،پس از ارزيابي كميته بنيادجهاني انرژي  34طرح از  1384طرح از ايران و  29اين پروژه بين 
 

 1371/07/ 28تاريخ تاسيس: 

با توجه به فرا رسيدن ايام نوروز واحد خيرات موسسه اقـدام  

به پرداخت عيدي خانواده ايتام، دانش آموزان بي بضاعـت،  

سادات فقير، زنان بي سرپرست ومستمندان شناسايي شـده  

 مي نمايد.
مددجويان از دو طريق واريز به حساب خودپرداز و حضور در 

 محل موسسه عيدي خود را دريافت خواهند نمود.

 معرفي شـركتهاي تحت پوشش(قسمت هفتم):

 ادامه در  شماره بعدي نشريه

 با توجه به فرارسيدن ايام نوروز آغاز شد؛ 

پرداخت عيدي به مددجويان 

 تحت پوشش موسسه خيريه

 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

 ألْمؤْمنُ نَْفسه مْنه في َتعب، والنّاس مْنه في راحة. قالَ االْمام علي (عليه السالم) :  
 امام علي (ع) فرمود: مؤمن آن كسي است كه خود را به جهت رفاه مردم در زحمت بيندازد و ديگران از او در امنيت و آسايش باشند.

 ) 10، ح 53، ص 75(بحاراألنوار، ج 

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

متخصصان پوست توصيه مي كنند براي داشتن پوستي زيبا و 
شاداب، الزامي در استفاده از انواع كرم هاي آرايشي نيـسـت،   
بلكه توجه به دو نكته مهم براي سالمت پوست كافي اسـت؛  
اول: شناسايي نوع پوست و دوم تغذيه مناسب. آن چه در پـي    
مي خوانيد، صحيح ترين شيوه مراقبت از پوست به تـوصـيـه    

متخصصان پوست و مو است. در ايـن   
بحث ابتدا به بررسي انـواع پـوسـت        

بـخـش بـه         5پرداخته و سپس در   
مراقبت هاي پس از شناسـايـي نـوع      

 پوست مي پردازيم.
 

 شناسايي نوع پوست

ايـن نـوع     پوست نرمال(طبيعي):      

پوست نرم و لطيف بوده و منافـذ آن    

بسيار ريز است، جوش ندارد و يا تعداد جوش ها بـه قـدري     

اندك است كه به چشم نمي آيد. به اين نوع پوست اصطالحاً  

 مخملي گفته مي شود.
كه داراي منافذ بزرگ با حالتي براق، به ويـژه  پوست چرب:  

در بخش هايي چون صورت و به طور شاخص پيشاني، بينـي  

و چانه، پشت، بازوها و سينه است. تعداد جوش هاي آن زيـاد   

 و اغلب نيازمند درمان است.

اين نوع پوست منافذ بسيار ريزي داشتـه و    پوست خشك:  

كامالً خشك است كه اين خشكي به ويژه در گـونـه هـا،          

بازوها، پاها، سينه و شكم به وضوح ديده مي شود. قـرمـزي      

بيش از حد پوست كه گاه با خارش همراه است، از ويـژگـي     

 هاي بارز پوست هاي خشك است.

در اين نوع پوست، نواحي چون پيـشـانـي،    پوست تركيبي:  
چانه و بيني چرب و گونه ها خشك است. بازوها ممكن است  

 خشك يا چرب باشند.

كه ممكن است خشك يا چرب باشد كه در پوست حساس: 

هر دو صورت با ويژگي هايي چون قرمزي، خارش و سوزش 

مشخص مي شود. سطح پوست اغلب داراي لكه هاي قـرمـز    

است كه جوش هاي ريزي نيز در سطح اين نواحي ديده مـي  

شود. اين جوش ها اكنه نيست، بلكه ناشي از حساسيت بيش  

از حد پوست به ويژه به آب و هوا يا مواد پاك كـنـنـده يـا         

آرايشي است. اكنون پس از تشخيص نوع پوست و ترجيحاً با  

 مشورت پزشك، نگهداري از پوست علمي و دقيق خواهد بود. 

 حفاظت از پوست

تنوع انواع صابون ها پاك كردن و تميز كردن پوست:   -1

بهداشتي به ويژه انواع پاك كننده ها نبـايـد    -و لوازم آرايشي

باعث سردرگمي و انتخاب نـادرسـت     

شما شود. براي پاك كردن و تـمـيـز       

كردن پوست، توجه به ايـن نـكـتـه         
ضروري ست كه براي هر نوع پوست، 

 نوع صابون ويژه اي نياز است. 

بهبـود  بهبود بخشيدن پوست:   -2

بخشيدن پوست، تقويت پـوسـت بـا      

بـهـبـود    «استفاده از تركيباتي به نام   

است. براي انتخاب بـهـبـود        »دهنده

دهنده نيز به نوع پوست توجه كنيد. براي پوست هاي چـرب   
يا خيلي چرب، بهبود دهنده هاي بدون چربي و بـراي نـوع       

خشك، بهبود دهنده هاي چرب نياز است. براي پوست هـاي   

چرب و خيلي چرب مي توان از بهبود دهنده ها براي بهـبـود   

 پوست بدن نيز استفاده كرد.

پوست از هر نوعي كه بـاشـد،     مرطوب كردن پوست:   -3

نيازمند رطوبت است؛ اما براي انتخاب نوع مرطوب كـنـنـده      

 توجه به نوع پوست ضروري است.

براي پوست هاي خشك از مرطوب كننده هاي چرب و براي 

پوست هاي چرب از انواعي كه چربي كمي داشته و فاز مايـع  
مرطوب كننده بيشتر است، استفاده كنيد. براي پوست طبيعي، 

مختلط(تركيبي) و حساس نيز پيش از انتخاب مرطوب كننده   

 نوع پوست را مد نظر قرار بدهيد.

پاك كردن،  -رعايت سه نكته قبلمحافظت از پوست:   -4

هر روز بايد انـجـام    -بهبود بخشيدن و مرطوب كردن پوست

شود؛ اما محافظت از پوست، فقط زمـان خـروج از مـنـزل           

 ضروري است.

تغذيه مناسب و توجه به نوع مواد غذايي تغذيه پوست:   -5

مصرفي يكي از مهم ترين نكات در حفظ سالمت، لطافت و   

، Aشادابي پوست است. مصرف مواد غذايي حاوي ويتامـيـن   

C،D،E.به مقدار كافي، جهت سالمت پوست ضروري است 

 محافظت از پوست
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 خواص چـاي سـبز
% از وزن برگ چاي سبز از فالنوييد تشكيل شـده   30حدود 

بـاشـد. مـحـقـقـان           است كه براي سالمتي بسيار مفيد مي

مشاهده نموده اند كه فوايد چاي سبز براي سالمتي بستگي 

 مصرف آن دارد. به ميزان

نمـايـنـد     در افرادي كه بصورت روزانه چاي سبز مصرف مي

بيماريهاي باكتريايـي   احتمال ابتالء به انواع بيماريها اعم از 

و يا عفونتهاي سخت و همچنين بيماريهايي نظير سرطـان،  

عروقي و بيماريهاي استخوانـي را    -سكته، بيماريهاي قلبي
دهد. يكي ديگر از فوايد مصـرف چـاي سـبـز،           كاهش مي

كاهش مرگ و مير به دليل هر نوع بيمـاري مـخـصـوصـاً        

اي كـه در سـال        باشد. در مطالعه  عروقي مي-بيماري قلبي

صورت گرفت محققان دريافتند كه چاي از هر نـوع     2006

براي سالمتي مفيدتر اسـت   نوشيدني ديگر حتي آب خالص،

بدن را هيدراتـه (آب      خالص ، زيرا چاي نه تنها بخوبي آب

باشد كـه   رساني) مي كند بلكه منبعي غني از پلي هنولز مي 

 كند. از بيماريهاي قلبي جلوگيري مي

 (گلستان سعدي )روزي ماهي و ماهيگير  
درخبرست صيادي ضعيف را ماهي قوي به دام اندر افتاد              

طاقت حفظ آن نداشت ماهي برو غالب آمد و دام از دستش             

 در ربود و برفت 

 دام هر بار ماهي آوردي ماهي اين بار رفت و دام ببرد                  

ديگر صيادان دريغ خوردند و مالمتش كردند كه چنين              

صيدي در دامت افتاد و ندانستي نگاه داشتن. گفت: اي               

برادران، چه توان كردن ؟ مرا روزي نبود و ماهي را همچنان     

روزي مانده بود . صياد بي روزي در دجله نگيرد و ماهي بي              

 اجل بر خشك نميرد. 
 

 (گلستان سعدي )شماتت همسايه  

بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد پسر را گفت نبايد كه              

اين سخن با كسي در ميان نهي. گفت اي پدر فرمان                  
تراست، نگويم ولكن خواهم مرا بر فايده اين مطلع گرداني           

كه مصلحت در نهان داشتن چيست؟ گفت تا مصيبت دو             

 نشود: يكي نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه.

 حكايت نامه 

 امام حسن عسكري(عليه السالم)  والدت ربيع الثاني: 8

 شهادت حضرت معصومه(عليهاالسالم) ربيع الثاني:10

 قيام مختار به خونخواهي امام حسين(ع)ربيع الثاني:  14

 وفات عالمه اميني(رضوان اهللا عليه)ربيع الثاني:  28

رسد. سختي   گاهي شاد بودن در محيط كار سخت به نظر مي
كار معموالً به دليل ناهماهنگي با همكاران، نارضايتي شغلـي  

 و يا حتي وجود خصوصيات منفي در خود فرد است.
انداز   مندي از يك چشم     خوشبيني به معناي بهره   خوشبيني:  

مثبت حتي در شرايط سخت و نامطلوب است. برخالف گفته           

عموم، خوشبيني اكتسابي است. با در نظر گرفتن شرايط              

سخت شغلي، خوشبيني به معناي تالش براي لذت بردن از            

شغل است تاجايي كه حتي فردبطورظاهري به رضايت تظاهر       

 كند زيرا تظاهر به خوشبيني به كسب آن كمك خواهد كرد.
براي مبارزه با احساس نارضايتي        تغيير ذهنيت فردي:      

هاي مؤثر، تغيير ذهنيت فردي است.          شغلي، يكي از روش    

بدين منظور فردبايد خود را بخش مهمي از شركت يامجموعه 

تلقي كرده و با آن احساس مشغول به كار شود زيرا با اين                 

 ذهنيت احساس غرور ورضايت از كار در فرد ايجادخواهد شد.

مندي از شغل در      به ياد آوردن فوايد بهره    قدرداني و تشكر:    

شود تا فرد قدر      رفع نيازها و سپس موردبندي آنها باعث مي        

شغل خود را بداند. تفكر راجع به بيكاري و عواقب آن نيز در              

 اين زمينه تأثيرگذار خواهد بود.
اكثر مردم خصوصاً در رابطه با           اجتناب از سرزنش:      

اشتباهات خود بسيار حساس بوده و به سرزنش از خود                 

پردازند. از آنجايي كه اين احساس سرزنش با پيامدهاي             مي

شود تا به جاي سرزنش،        نامطلوبي همراه است، توصيه مي     

ها معطوف شود تا در پي احساس           ذهن به سمت پيشرفت    

موفقيت هر چند هم كه كوچك باشد احساس رضايت در فرد       
 شكل بگيرد.

بخشش افرادي كه هر روز در كنار انسان هستند           بخشش:  

رسد اما حفظ     آن هم تحت هر شرايطي، دشوار به نظر مي           

 رساند. رنجش و كينه بيش از سايرين به خود فرد آسيب مي

عدالتي قرار گرفتن     شاد بودن پس از مورد ظلم و بي        مقابله:  

سخت است، اين در حالي است كه اغلب افراد در چنين                 

شرايطي به جاي مقابله با مشكل، سكوت كرده و تنها شرايط         

كنند. عالوه بر بهبود شرايط اعتماد به نفس خود       را تحمل مي

 را افزايش دهيد.

غيبت كردن عالوه بر اعتماد به نفس، دوستي و اتحاد      غيبت: 
برد. غيبت باعث ايجاد دشمني، انتقاد، بدبيني      را نيز از بين مي

 وري در محيط كار خواهد شد. و پائين آمدن بهره

تر   بخش  كار كردن در محيط دوستانه لذت      روابط دوستانه:    

خواهد بود. اين بدان معني نيست كه در محيط كار بايد با                

 همه روابط دوستانه و يا روابط صميمي داشت.

كارمندان امروزه بيش از هر زمان ديگري با          انتظار تغيير:    

رو هستند زيرا بايد خود را با تغيير راهكارها،              تغييرات روبه 

هاي مديريتي، گسترش تكنولوژي، رشد سريع ادارات و          روش

يا كاهش حجم سريع آنها وفق دهند، از اين رو بايد همواره              
هاي مختلف براي      در انتطار اين تغييرات بوده و با روش           

 رويارويي با آنها آماده شد.

 شاد بودن
 در محيط كار

 مناسبت هاي ماه ربيع الثاني 

 خواص مواد غذايي 

 1340دهه  -جمعي ازكارگران كارخانه سيمان اصفهان 

 ) محبت و مهرباني به همسر :1

زن كه وجودش درياي مهر و محبت است، زندگي او بـه      

محبت و عالقه بستگي دارد لذا اگر مردي بـخـواهـد دل        

همسرش را بدست بياورد و او را مطيع خود سازد و تا آخـر    
عمر زندگي راحت و خوبي داشته باشد بايد به هـمـسـرش    

 محبت و مهرباني كند.

رسول خدا (ص) فرموند: هر چه ايمان انسان كاملتر بـاشـد     

 به همسرش بيشتر اظهار محبت مي كند.

و باز فرمود: يكي از اخالق پيامبران محبت به هـمـسـران      

 خود بوده است.

بنابراين مرد بايد به همسرش مهرباني كند و بايد بداند كه 

محبت قلبي كافي نيست بلكه بايد به او بگويـد دوسـتـت      

دارم چرا كه علي (ع) فرمود:  اين سـخـن كـه مـرد بـه               
همسرش بگويد واقعا دوستت دارم هر گز از قلبش خـارج    

 نمي شود.

 ) ناديده گرفتن خطاها2

هر كسي در زندگي اشتباه مي كند. برخي از مردان عقيـده   
دارند درمورد زنان بايد سختگيري شود تا ديگراشتباه نكنند 

در حاليكه اين عقيده باطل است زيرا زني كه تحت فشـار    

واقع شود بعدازمدتي از زندگي خسته شده ولجاجت مي كند 

در نتيجه جنگ و اختالف به وجود مي آيد و صفا و محبـت  

 در خانه بي رنگ مي شود.

 اصول همسر داري 

 ادامه در  شماره بعدي نشريه


	� ���ا��                                                                                                                                                                                                                                                                            ��
	� ���ا�����ب ���  ��ج ���
	� ���ا�����ب ���  ��ج ���
	� ���ا�����ب ���  ��ج ���    ���ب ���  ��ج �
 مديرعامل و عضو محترم هيئت مديره
 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 

بانهايت تأسف و تألم درگذشت مادر گراميتان را بـه      
جنـابعالي و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و   
از پيشگاه حضرت احديت براي آن مرحومـه غـفـران      
الهي و جهت بازماندگان صبـر جميل و اجـر جـزيـل      

 مسئلت مي نمائيم.
 هيئت مديره و كاركنان

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 نيمه پر يا خالي؟! -كاريكاتور   
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 عضو محترم هيئت امناء و رياست معزز هيئت مديره

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان
 

بانهايت تاسف و تألم مصيبت وارده را به جنابعالي       
و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از درگاه           
سميع سبحان غفران الهي براي آن مرحوم و طول 

 عمر باعزت جهت بازماندگان محترم آرزومنديم.
 

 هيئت مديره، مديريت عامل و كاركنان
 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان


