
 تاريخچه:

اين شركت متعاقب مصوبات شوراي اقـتـصـاد كشـور در           

خصوص كمك به تحقيقات علمي و ترويج كشت مكـانـيـزه    

چغندر قند، با سرمايه گذاري شركت قند نقش جهان (سهامي 

عام) تحت پوشش موسسه خيريه علي و حسين همدانيان، به  

منظور تمركز اين عمليات در يك شركت مستقل در تـاريـخ     

در دفـتـر ثـبـت            136تأسيس و با شمـاره     1366/08/17

شركتهاي فالورجان ثبت گرديد و در محل شركت قـنـد در     
مباركه شروع به فعاليت نمود. اما   -جاده اصفهان  42كيلومتر 

مالكيت سهام اين شركت به موسسه خيـريـه    1384در سال 

 –جاده اصـفـهـان    55واگذار و مركز اصلي شركت دركيلومتر 

در    30515تهران، جاده پادگان شهداي دارخوين با شمـاره    

 اداره ثبت شركتهاي اصفهان به ثبت رسيد. 

 298و      297اراضي مورد استفاده اين شركت در پالكهـاي    

اصلي معروف به مزارع هادي آباد و خرم آباد مورچه خـورت    

به مدت سه  1373/06/20واقع است كه اين اراضي در تاريخ 

سال جهت احياء و انجام عمليات كشـاورزي بـه شـركـت           

كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت واگذار گرديد و با توجه بـه  

طرح هاي شركت مبني بر احداث گاوداري يك صد رأسي و   
 1375/05/18اجراي سيستم آبياري تحت فشار، از تـاريـخ     

تحت اجاره شركت قرار داده شد. كل عرصه اين اراضـي بـر      

 هكتار مي باشد.  757353مجموعاً 

 افتخارات شركت

كسب عنوان احياگر نمونه شهرستان توسط مديـر عـامـل       •

 از شركت دشت آذر 1387شركت در سال 

از سازمان  1389كسب عنوان كلزاكار نمونه استان در سال  •

 جهاد كشاورزي

 1387كسب عنوان گاودار صنعتي نمونه شهرستان در سال  •

 از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شاهين شهر وميمه

كسب عنوان رتبه اول توليد شير تصحيح شـده در شـش        •

در استان از شركت تعاوني كشـاورزان   1390ماهه اول سال
 و دامپروران صنعتي وحدت اصفهان

 پيشرفت هاي شركت 

هكتار در سـال     660اراضي تحت تصرف با تعيين حدود، از •

 افزايش يافته است.  1390هكتار درسال 757،353به 1385
بـه     1385هكتار درسـال       130سطح زير كشت اراضي از •

 افزايش يافته است.   1390هكتار درسال  5/244

بـه     1385تن درروز در سال  8/4ميزان توليد شيرروزانه از •

 افزايش يافته است.   1390تن درروز درسال 5/23

 420بـه       1385هكتار در سال  35سطح آبياري باراني از  •

 افزايش يافته است.   1390هكتار در سال 

راس در      1700به    1385راس در سال  300سطح گله از •

 افزايش يافته است.  1390سال

به  1385ميليون ريال در سال  275ماشين آالت شركت از  •

 افزايش يافته است.   1390ميليارد در سال2حدود 

به  1385ميليون ريال در سال 80اثاثه و ابزارآالت شركت از •
 افزايش يافته است.  1390ميليون ريال درسال 664بيش از

فرازهايي ازوصيت نامه زنده ياد محمدرضا همدانيان 
 پدر مرحومين علي و حسين

 هوالمصلح 

 (بسم اهللا الرحمن الرحيم)

 بعدالحمد: ....        

از بابت رد مظالم مبلغ يكصد تومان به هركس صالح داننـد   •

 بدهند.
تا مدت پنج سال هرسالي يكصدتومان برنج و روغن و گندم  •

و لباس و غيره خريده به فقرا بدهند و از بابت رد مـظـالـم      

 محسوب دارند.

تا مدت بيست سال هرسالي در يوم عيد غدير دومن و نيـم   •

آرد حلوا پخته مع پنج تومان وجه نقد به ارحام و غـيـره از       

 اهل استحقاق بدهند.

تا مدت ده سال هر سالي پنجاه من خاكه و هر قدر ممكـن   •

شود كليجه در زمستان خريده به فقرا و اهل اسـتـحـقـاق       

 بدهند.

تا مدت ده سال در ماه محرم و صفر شصت زيارت عـاشـورا    •
 استيجار نموده اجرت بدهند.

تا مدت ده سال هرسالي بيست نماز جعفر طيار اسـتـيـجـار      •

 نموده مبلغ سه تومان اجرت بدهند.

تا مدت ده سال هرسالي مبلغ بيست تـومـان بـه جـهـت           •

 روشنائي و ساير مخارج مسجد شيخ االسالم بدهند.

خدمت شريعتمدار آقاي آقا شيخ احمد سّلمه اله مادام الحيوة  •

 ايشان سالي شش من برنج بدهند.

تا مدت ده سال هرسالي در يوم عاشورا يـك مـن شـكـر          •

 شربت نموده به اهل عزا بدهند.
تامدت پنجسال هرسالي ده تومان بجهت روشنايي وآبكشي  •

 مساجد صرف نمايند درهرمسجدي كه صالح ميدانند.

تا مدت چهارسال هرسالي در ايام وفات صديـقـه طـاهـره،        •

 شش روز در خانه روضه خواني كنند.

تا مدت چهارسال هرسالي در ماه محرم و صفر پنج روز در    •

 خانه روضه خواني كنند.

هركدام از اوصيا و ناظر سواي آقا علي آقا مبلغ يكصدتومان  •

حق الوصايه و حق النظاره بردارند كه سه نفر سيصدتـومـان   

 ميشود.
تا مدت ده سال هرسالي درشب نيمه شعبان ده من بـرنـج      •

 صدري يا رسمي طبخ نموده به همسايگان و فقرا بدهند.

تا مدت ده سال هرسالي در دهه عاشورا روزي نيم من نـان   •

 به فقرا بدهند.

تا مدت ده سال هرسالي يكصد من يخ خريده در مساجد و    •

 حمام ها و سقاخانه ها بريزند.

تا مدت ده سال هرسالي ده زوج گيوه به ده نفر زوار پـيـاده      •

 اماكن مشرفه دهند و هريك را نيز دو هزار دينار بدهند.

پنج نفر اعزاب را كه بي بضاعت مي باشند هـر نـفـري را         •

 بيست تومان خرج عروسي بدهند.
پنج نفر دختر بي بضاعت را بجهت تـهـيـه جـهـيـزيـه و             •

 تزويجش هر يك بيست تومان بدهند.

تا مدت ده سالي هرسالي در ماه رجب و شعبان و رمضـان       •

 هرقدر ممكن بشود ختم قرآن استيجار نمايند.

تا مدت ده سال هرسالي در شهر رمضان هرشبي چند نـفـر    •

 صائم را افطار بدهند.

تا مدت پنج سال هرسالي چهل زيارت جامعه به مبـلـغ دو      •

 تومان استيجار نمايند.

موازي بيست مجّلد قرآن مجيد هديه كرده به طالب و اهل  •
 علم وغيره بدهند.

مبلغ يكصدتومان كتاب خريده و به طـالب و غـيـره بـه            •

 هركس كه صالح دانند بدهند.

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 
 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همدانيانموسسه خيريه علي و حسين 
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سرور بانوان  (سالم اهللا عليها)       پيشاپيش ميالد خجسته فاطمه زهرا         

جهان، عطاي خداوند سبحان، كوثر قرآن، همتاي امير مومنان و            

الگوي بي بديل تمام جهانيان و هفته ي بزرگداشت مقام زن و روز 

 مادر را به همه مسلمانان تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

 حساسيت فصلي

 و روشهاي پيشگيري از آن

مواظب وقت خود  2

 باشيد!

2 

 زندگي نامه بنيانگذاران موسسه 

 1366/08/ 17تاريخ تاسيس: 

 امور بهداشت و درمان:

ايجاد، تكميل و توسعه موسسات بهداشتي، درمـانـي و     
انجام اقداماتي كه متضمن خير و رفاه عامه و تـوسـعـه      

بهداشت و درمان نيازمندان و مستمندان باشد از طريـق  

ارائه كمكهاي نقدي و غير نقدي به مددجويان نيازمند و 

مراكزي كه در راستاي كمكهاي درماني به مسـتـمـدان    
 خدمت مي كنند.

 امور فرهنگي و آموزشي و مذهبي: 

آموزشـي و     -ايجاد، تكميل و توسعه موسسات فرهنگي

 -انجام اقداماتي كه متضمن توسعه فرهنگ اسـالمـي    

تربيتي جامعه بوده، از طريق ارائه كمكهاي نقدي و غيـر  
نقدي به مددجويان نيازمند و مراكزي كه در اين راسـتـا   

 اقدام مي نمايند.

 امور ايتام و مستمندان و ... :

ايجاد بانك جامع اطالعات ايتام، مستـمـنـدان، دانـش       
آموزان بي بضاعت، سادات فقير، زنان بي سرپـرسـت و     

زندانيان بي پناه جهت شناخت انواع نيازها و اولـويـت       

بندي به منظور تحت پوشش قرار دادن آنها در طـول      
سال از لحاظ حمايت هاي مالي، فرهنگي، مـذهـبـي و      

ايجاد فرهنگ خودكفايي و خود اتكايي بين مددجويان از 

 طريق اشتغال و در اختيار گذاردن سرمايه هاي اندك.

 امور رفاه و تعاون عمومي:  

انجام هرگونه اقدامي كه متضمن خير و رفاه عامه بـوده  

و همچنين انجام كليه امور غير انتفاعي عام المنفعه كـه  

باعث توسعه فرهنگ، مذهب، تربيت و بهداشت و درمان 
نيازمندان و مستمندان باشد از قبيل ساخت كتابـخـانـه،    

بيمارستان،مساجد،سراي سالمندان، مراكـزآمـوزشـي و      

 غيره.

 امور اشتغال زائي و خوداتكائي: 

انجام هرگونه اقدامي كه باعت ايجـاد و اشـتـغـال و           

خوداتكائي و عزت نفس مددجويان شود، از قبيل اعطاي 
 وام اشتغال، تهيه لوازم اشتغال و غيره.

 معرفي شـركتهاي تحت پوشش(قسمت هشتم):

 ادامه در  شماره بعدي نشريه

 موضوع امور خير در واحد خيرات موسسه

 كرامت كار گر در اسالم

كرامت ويژه اي كه اسالم براي كارگر قائل است، بـا هـيـچ      

ارزش مادي قابل مقايسه نيست؛ زيرا پيامبر اسالم صلي اهللا   
عليه و اله و سلّم كه انسان كامل و سرآمد همه انبيا و نـيـز       

معلم فرشتگان است، متواضعانه كـف دسـت كـارگـري را           

ميبوسد! هنگام بازگشت رسول خدا صلي اهللا عليه و الـه و         

به استقبال آن حضـرت  »سعد انصاري«سلّم از جنگ تبوك، 

رفت و پس از مصافحه، حضرت رسول صلي اهللا عليه و اله و 

سلّم از خطوط كف دست وي پرسيد كه در اثر چيست؟ سعـد  

گفت: با ريسمان و بيل كار مي كنم تا مخارج عـالـيـه ام را        

تأمين كنم. حضرت رسول صلي اهللا عليه و اله وسـلّـم كـف       

»هذه يد ال تمسها النّار«دست وي را بوسيد و فرمود:  
؛ ايـن  1

 دستي است كه آتش جهنم با آن تماس نمي گيرد.

اين سخن و آن حركت زيبا، نهايت احترام و ادبي اسـت كـه     

 اسالم به كارگر ابراز كرده است.

علي عليه السالم پيرمردي را ديد كه تكدي مي كند، پرسيـد  

اين كيست؟ گفتند: او نصراني و از كـار افـتـاده اسـت. آن             

حضرت عليه السالم فرمود: تا توان داشـت، او را بـه كـار             

گرفتيد و حال كه از كار افتاده احسان به او دريغ مي داريد! ـ    
عزّت و كرامت او بايد حفظ شود ـ از بـيـت الـمـال دولـت          

 اسالمي او را تأمين كنيد:

استعملتموه حتي إذا كبر و عجز منعتموه! أنفقوا عليه مـن     « 

»بيت المال
2 

 منابع:

ـْدالغابة، ج 1  .420، ص 2. اُس

 .292، ص 6. تهذيب، ج 2 

موضوع امور خير در بخش خيرات موسسه خيريه علي و حسـيـن هـمـدانـيـان         
 عبارتست از برنامه ريزي و اقدام براي هر گونه فعاليت عام المنفعه و خيريه نظير:



 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

 االْيمانَ تَْطهيرا منَ الشِّرْك... و الْعدلَ َتسكينا للُْقلوبِ .    َفرَض الّلهفاطمه الزَّهراء عليهاالسالم : 
 ها واجب نمود . فاطمه زهراء (س) فرمود: خداوند ايمان را براى پاكى از شرك... و عدل و داد را براى آرامش دل

 )568، ص 3(من اليحضره الفقيه، ج 

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

بهار با همه زيبايي هاي دل انگيز خود مشكال تي را نيز براي 
برخي به همراه دارد كه بارزترين آن حساسيت فصلي به گرده 

 گياهان است.
اين روزها شايد با افرادي مواجه شده ايد كـه بـاعـوارض و        
عالئمي شبيه به سرماخوردگي به ويژه سرفه عطسـه هـاي     

مداوم و آب ريزش بيني مواجه اند؛ اما 
برخالف تصور افرادي كه نخستين بار 
به اين وضع دچارمي شوند منشاء ايـن  
عوارض حساسيت فصلي يـا آلـرژي       

 است.

 تعريف آلرژي:
پيش از بررسـي عـلـل ابـتـال بـه             

حساسيتهاي فصلي به ويژه در بـهـار     

بايد دانست آلرژي واكنـش افـراطـي      

سيستم ايمني بدن به عوامل مختلـف  

 است.

افراد مبتال به حساسيت سيستم ايمني 

فوق هوشياري دارندكه به مواد بظاهر 

بي آزار موجود در محل زندگيشان واكنشي بيش ازحد معمول 

 نشان مي دهند.

 عوامل بروزحساسيت هاي فصلي:

دكترمحمود موحدي فوق تخصص ايمونولوژي آسم وآلرژي، 

علت اصلي حساسيتهاي فصلي به ويژه در فصل بهار را گرده 

 افشاني گياهان بيان مي كند.
وي مي گويد: حساسيت فصلي ناشي از گرده افشاني گياهان  

به تناسب شرايط جغرافيايي وگياهان آلرژي زاي مـنـاطـق        

 مختلف كشور متفاوت است.

موحدي با بيان اين كه حساسيت به گرده گياهان در فصـول  

مختلف سال نيزمتفاوت است مي افزايد: گرده افشاني درختان 

دربهار، علفها و چمنها در تابستان و درختچه ها و علـفـهـاي    

 هرز در فصل پاييز موجب بروز حساسيتهاي فصلي مي شود.

 نشانه ها و عوارض حساسيتهاي فصلي:

آبريزش بيني، ريزش اشك، سرفه و عطسه ازجمله عـالئـم     

آلرژي است كه به علت مصرف داروها، مواد شيميايي و حتي 

 شرايط فيزيكي خاص ايجاد مي شود.

موحدي دراين باره مي گويد: آثار ناشي ازحساسيتهاي فصلي  

 درچشم ودستگاه تنفسي بروزمي كند.

اين فوق تخصص ايمونولوژي آسم و آلرژي باتبيين عـوارض  

آلرژي مي افزايد: حساسيت فصلي درچشم موجب ورم ملتهبه 
بهاره، دردستگاه تنفسي فوقاني باعث گرفتگي، خارش و آب   

ريزش بيني و در دستگاه تـحـتـانـي       

تنفسي موجب سرفه، خس و تـنـگـي    

 نفس مي شود.

وي با هشداردرباره بي توجهي برخـي  

افراد به پيشگيـري از ايـن گـونـه           

حساسيتها فصلي مي گويـد: بـرخـي       

بيماران به تصور ابتال به سرماخوردگي 

مكرر از تشخيص و پيشگيري از ايـن  

نوع حساسيت قصور مي كنند؛ درحالي 
كه با پرهيز از تماس با گـرده هـاي       

گياهان مي توان ابتال به اين آلرژي را 

 كاهش داد.

 
 توصيه هاي پزشكي براي پيشگيري و درمان: 

دكترموحدي دراين باره مي گويد: گرده هاي گياهان صبح ها  

و غروب ها به سطح زمين نزديك ترند؛ به همين علت افـراد  

مبتال به حساسيتهاي فصلي در اين مواقع نبايد در مـعـرض     

 گرده ها قرار بگيرند.
وي مي افزايد: زماني كه افراد در فضاهاي بسته اي مـانـنـد       

خودروها قرار دارند بايد شيشه ها را به طور كامل باال بياورند 

 تاكمتردرمعرض گرده ها قرارگيرند.

اين فوق تخصص ايمونولوژي آسم وآلرژي با تاكيد بـرلـزوم   

پيشگيري ازابتال به حساسيتهاي فصلي اضافه مي كند:پيـش   

ازفصل گرده افشاني با مصرف داروهايي مانند كـرومـولـيـن     

 سديم مي توان ازابتال به حساسيتهاي فصلي پيشگيري كرد.

اگرچه بيماري آلرژي گونه هاي مختلفي دارد؛ امـا آلـرژي         

فصلي ناشي ازگرده هاي گياهان را مي توان با تشخيص بـه    

موقع درمان وحتي با توجه به توصيه ها ي پزشكي، از ابـتـال   
 به عوارض آن پيشگيري كرد.

 حساسيت فصلي
 و روشهاي پيشگيري از آن
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همكاران گرانقدر جنابان آقايان جاسم مرشـد، غـالم     
 طالبي و سركار خانم حاج رحيميان

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 يازدهــم

خواص  

 هندوانه
هندوانه از نظر طب قديم ايران سرد و تر اسـت. گـرمـا را         

 برطرف مي كند و بهترين ميوه تابستان است.

 )هندوانه مدراست وبه پائين آوردن فشارخون كمك ميكند.1

 ) هندوانه معده را تقويت مي كند.2

) پوست سفيد داخل هندوانه براي زخم گلو و دهان بسيـار   3
 موثر است.

 ) مغز تخمه هندوانه كرم هاي معده و روده را ازبين ميبرد.4

 ) هندوانه براي ورم مثانه مفيد است.5

 ) هندوانه بدن را تازه شاداب مي كند.6

 ) هندوانه براي اشخاص گرم مزاج بسيار خوب است.7

) آب هندوانه مخلوط با سكنجبين عالج كننده يـرقـان و      8

 دفع كننده سنگ كليه است.

) براي خنك كردن بدن در روزهاي گرم تابستان هندوانـه   9

 را با شكر بخوريد.
) براي برطرف كردن تب و اخالط بدن هندوانه را با شير  10

 خشت بخوريد.

 ) براي رفع خارش بدن هندوانه را با تمبر هندي بخوريد.11

) هندوانه را بايد هميشه بين دو غذا خورد يعني تقـريـبـا     12

 سه ساعت بعد از غذا و يك ساعت قبل از غذا.

 )172(كشكول، ص غيبت 
 به بزرگي گفتند: هيچ نديدم كه از كسي غيبت كني

 گفت: از خود خشنود نيستم، تا به نكوهش ديگران بپردازم. 

 

 )391(كشكول، ص سخن چيني 

مردي به انديشمندي گفت: فالن شخص، ديروز از تو               

 بدگويي مي كرد.

انديشمند گفت: از چيزي سخن گفتي كه او از روبه رو گفتن     
 آن با من شرم داشت.

 

 )395(كشكول، ص تكبر  

آورده اند كه روزي عابدي نمازش را به درازا كشيد و چون              

نگريست مردي راديدكه به نشانه خشنودي دروي مي نگرد،       

عابد او را گفت: آنچه از من ديدي، تو را به شگفتي نياورد                

كه ابليس نيز روزگاري دراز، با ديگر فرشتگان به پرستش            
 خدا مشغول بود و سپس چنان شد كه شد.

 حكايت نامه 

 ارديبهشت: روزبزرگداشت سعدي 1

 آوريل] 22ارديبهشت: جشن گياه آوري؛روز زمين پاك [ 3

 ارديبهشت: روزبزرگداشت شيخ بهايي؛ روزملي كارآفريني 3

ارديبهشت: شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليهـا    6

 جمادي الثانيه] 3[

 ارديبهشت: روز شوراها 9

 ارديبهشت: جشن چهلم نوروز؛ روز ملي خليج فارس 10

 روزمعلم -ارديبهشت: شهادت استاد مرتضي مطهري  12
 مي] 1ارديبهشت: روزجهاني كار و كارگر [ 12

ارديبهشت: جشن ميانه بهار/ جشـن بـهـاربـد؛ روز              15

 بزرگداشت شيخ صدوق

 ارديبهشت: روز اسناد ملي 17

 ارديبهشت: روز جهاني صليب سرخ و هالل احمر  19

ارديبهشت: والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها   23

 جمادي الثانيه] 20و روز زن [

 ارديبهشت: روز بزرگداشت فردوسي 25

 ارديبهشت: روز ارتباطات و روابط عمومي 27
 ارديبهشت: روز بزرگداشت حكيم عمر خيام 28

 مي] 18ارديبهشت: روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي[ 29

برقراري ارتباط ضعيف يا نامفهوم با ديگران از عمده ترين           .1

عوامل اتالف وقت است. براي برقراري ارتباط روشن و               

 شفاف با ديگران وقت كافي صرف كنيد.

. توانايي حل مشكالت به نحو خوب و مؤثر موجب صرفه             2

 جويي بسيار در وقت مي شود.
اختصاص دادن وقت خود به ديگران به منظور آموزش              .3

چگونگي انجام كارهايشان يكي از عوامل مهم صرفه جويي          

 در وقت است.

فروشندگان فقط هنگامي واقعاً مشغول انجام كار هستند            .4

قادر،    كه در مدت زمان معقولي با شخصي سر و كار دارند كه  

 و مايل به خريد است.

براي اين كه وقت كمتري را از دست بدهيد ، قبل از                  .5

حركت به نقاط مختلف ، فاصله و مسيرها را مشخص كنيد و             

 پس از برنامه ريزي حركت كنيد.
. كامالً مراقب سالمت جسماني خود باشيد. خستگي و              6

 بيماري از عوامل مهم اتالف وقت هستند.

معروف است    »ساعت طاليي «. اولين ساعت روز را كه به         7

 صرف خودتان كنيد.

دقيقه از وقت خود را صرف           60تا    30هر روز صبح       .8

مطالعه كنيد تا توانايي هاي خود را به روز كرده و حضور                 

 ذهن خود را تقويت كنيد.

. اولين قرار مالقات روز را صبح زود بگذاريد. زود از خواب              9

 بلند شويد، زود از خانه بيرون برويد و مشغول كار شويد.

. درست است كه كسي قادر نيست زمان را متوقف كند،             10
اما حداقل مي توان نحوه ي استفاده از آن را تحت كنترل                

 داشت.

. استراحت كوتاه يكي از ابزارهاي مديريت زمان است.             11

يك استراحت كوتاه مي تواند شما را براي ساعاتي كه در               

كند و سبب شود كه عملكرد شما بسيار              پيش داريد آماده  

 بهتر از زماني باشد كه با خستگي كار مي كنيد.

. به منظور تقويت نيروي ذهني و استفاده ي بهتر از وقت،         12

هر هفته يك روز كامل را در مرخصي به سر ببريد، اين                 

استراحت باعث مي شود كه در شش روز ديگر بتوانيد خيلي             
 بيشتر كار كنيد.

. مديريت زمان و استفاده بهتر از وقت عادتي است كه               13

براي داشتن يك زندگي رضايت بخش و توأم با عملكرد               

 عالي، ضروري است.

. تلويزيون از عوامل مهم اتالف وقت است. اين وسيله مي    14

 تواند خدمتكار خيلي خوب و يا ارباب خيلي بدي باشد.

. ارزش هر چيزي را مي توان با مقدار وقتي كه حاضريد              15

 صرف آن كنيد اندازه گيري كرد.

 

مواظب 
وقت 
خود 
 باشيد!

 مناسبت هاي ارديبهشت ماه 

 خواص ميوه ها 

 كارخانه بافناز  -مرحوم علي همدانيان 

 

 ) اذيت نكردن همسر4

پيامبر فرمود: هر مردي كه به صورت زنش سيلـي بـزنـد       

خداوند به فرشته مامور جهنم دستور مي دهد هفتاد سيلـي  

 به صورتش بزند.

رسول خدا فرمود: چگونه بعضي از مردان همسران خود را    

 مي زنند سپس آنها را در آغوش مي گيرند.
 

 ) پاكيزه بودن در منزل5

نظافت در همه جا و براي همه كس الزم است. پاكيزگي و  

نظافت مخصوص خانم ها نيست مرد هم بايد هميشه تميز 

باشد. بسياري از مرد ها به فكر نظافت بدن و لباس خـود     

نيستند و دير به حمام مي روند و بوي عـرق بـدن و يـا          
پاهايشان همسرشان را اذيت مي كند. در حاليـكـه اسـالم       

تميز بودن و لباس خوب پوشيدن را ويژه بيرون رفـتـن از     

منزل نمي داند بلكه در مقابل همسر نيز بايد شيك ترين و 

 زيباترين لباس ها را پوشيد.

مگر نشنيده ايد كه امام صادق(ع) بهترين و زيباترين لباس   

خود را فقط در مقابل همسر خود مي پوشيد و وقـتـي از         

ايشان علت را جويا شدند فرمود همسرم اين لباس را بيشتر 

 دوست دارد.

امام رضا (ع) فرمود: زنان بني اسرائيل از آن جهت به فساد    
كشيده شدند كه مردانشان به زيبايي و تميزي خود اهميت 

 نمي دادند.

 اصول همسر داري 

 ادامه در  شماره بعدي نشريه

 ادامه از شماره قبلي نشريه

 
 ماهي تيمي (متفاوت اما هماهنگ) -كاريكاتور  


