
 معرفی

شرکت بازرگانی همدانندندا     
(HTC)  بد    3131در سال

صورت سهدایدی صدار در        
نصفها  تأسنس گدردددا         

یدور      33111تحت شماره 
در ندنره ثدتدت    3131714711

 شرکتها ب  ثتت رسنا. 
سهام ندن شرکت یتعلق بد     

 باشا.یوسس  صنرد  علی   حسنن همانننا  یی
 هافعالیت

فعالنت شرکت عتارت نست نز ننجام هر گون  فعالنت بازرگانی 
یجاز   قانونی   ننز 
ننجام هدر گدوند         
یشارکت   سریادد   
گذنری در سداددر       
شددرکددتددهددا        

 یوسسات.
 رویکرد جدید

یوسس  صدندردد       
هددمدداننددنددا  بددا    
ر دکرد جادا صود 

 3111نز سددال      
شرکت بازرگانی رن 
نز حالت رنکا بد     

دک شرکت فعال   کارآیا در حوزه آهدن آتت  شدکدر            
 بازنردابی صنعتی نرتقاء دند.

نگاهی ب  عملنات شرکدت نز    
تا یقطع فدعدلدی       3111سال 

بناندگدر رشدا گشدمدگدندر            
شاصصهای نصلی عدمدلدندات     
بازرگانی هدمدندو  حدجد         
فر ش  سدود صدالد.  ...            

 ینتاشا.
بازده یثتت سریدادد  گدذنری      
یوجب شا ک  سدهدایدانرن       
یحترم در جلس  هنئت یادره یوسس  یدحدتدرم صدندردد            
همانننا  سریاد  در گردش عملنات بازرگانی رن بد  سدطد       

 قابل توجهی نفزندش دهنا.
در سالهای نصدندر     
ک  شات تحوتت 
یحنطی بسناری نز 
فعات  بازنر رن بد     
حاشن  رنناه   ددا  
نز صحند  حدذ      
نددمددوده نسددت      
شرکت بازرگداندی   
همانننا  یدوفدق   
شاه نست ضمدن  
حددفددل نصددل      
سددددریدددداددددد   
سدددهدددایدددانرن   
یحترم  جادگاه صود رن ب  عنون  دکی نز فعات  رشت  آهن     

 شکر در بازنر تثتنت نمادا. 

فرازهایی ازوصیت نامه زنده یاد محمدرضا همدانیان 

 پدر مرحومین علی و حسین

 هونلمصل  
 )بس  نهلل نلرحمن نلرحن (

بعانلحما: باعث تحردر   ترقن  ندن کلدمدات شدرعدند                
آنستک  حضور بهمرساننانا در یحضر شرع یطاع تزم نتتتاع 
دنرنلسلطن  نصفها  جناب یستطاب عماه نلدتدجدار  نتعدزه       
 نتعنا  آقای یحمارضا زدانلتوفنقات   نلشهنر بهماننی صلف 
یرحمت پناه حاجی یحما یهای طاب ثرنه   درحالدتدی کد       

 صندت  [جمنع نقاردر شرعن  نز ندشا  یمضی   یسموع بود.... 
 ]نمود

... دک ثلت یرقوم رن تنصنف کرده نصف رن صمس   سدهد         
نیام علن  نلسالم دنده   نصف ددگر رن ب  یصدار  یدقدر  د        
یرقوی  ذدل برساننا   بقاردک  رفع حاجت یتعارفی جدنداب     
آقای آقا سنا یحمود یزبور یی شود. نز صمس سه  نیام بد      
جهت صود بردنرنا ک  یاد یعاش یحصلنن نز ن تد ذکر صدود  
نمادنا   یازدند نز سه  نیام   سه  سادنت رن ب  یحل صود نز   
سادنت نع  نز نهل عل    غنره برساننا   هرگاه نصف نز ثلدث  
یرقوم  نفی ب  یصار  یقر    در ذدل نشود نصتنار بدا صدود       
ن صناء نست ک  کسر رن ب  تمام یرقویات  نرد آ رنا. دا آ  ک   
بعضی رن نفی نمادنا با رعادت نَتَه   فیٍ نتَه    همنندندن   

 تغننر   تتادل   ک    زداد:
    یخارج کفن   دفن   ندام ثلث  فاتح  صوننی   سنّ    هفتد

  گهل    سال یصال  رن ننانزة شأ  ن  صر    صرج نمادندا  
 هرقار صر    صرج شود.

      دک حجّ  بلای بجهت یصال  نز شخ. نینن یسئلد  دن
 نستنجار نمادنا   ششصا تویا  نجرت باهنا.

    نادب نلزداره یشها یقاس بگنرنا   یتلغ د دست   پندجداه
 تویا  نجرت باهنا.

       صوم   صلوه بجهت یصال  نستنجار نمادنا بنست   پدند
 سال   هرسالی نجرت باهنا بنست تویا .

  ب  جهت  نلادن ُیصال  صوم   صلوه نستنجار نمادنا بنست
سال   برنی هردک ده سال   ب  یقتدضدای  قدت نجدرت         

 باهنا.
   گونک  جناب یصال  نذر کرده ننا ک  صتن  یرقوی  رن تز د

همشنره زنده صود جناب آقا سناعلی یرقوم نمادنا   یخارج 
عر سی ن  رن بالّتمام ننز نز صود یتحمل شونا لهذن یدخدارج   
عر سی یشارُنلن  رن هرقار شود ن صناء نز ندن نصف ثدلدث     
باهنا  هرگاه صانی نخونست  یخاره فوت شود ننز یخدارج  
عر سی یشارنلن  رن باهنا   هرگاه صانی نخونستد  آقدای     
سناعلی فوت شود یخارج عر سی دک نفر ددگر نز ن تد آقا 

 سنا یحمود رن ک  همشنره زنده ُیصال  باشا باهنا.
  ب  آقا یحما تقی نصوی یصال  نز بابت رّد یظال  عنال یتلغ

دکصاتویا  باهنا دا آنک  سه  نز بزرگ ک  یصال  نز آقدا    
 تقی صرداه ب  صود ن   نگذنر کننا   تملنک ن  نمادنا.

      یخارج صتادای آقا یحماتقی نصوی یصال  رن نز بدابدت رد
یظال  هر قار یمکن شود باهنا   نز بدابدت رد یدظدالد           

 یحسوب دنرنا.

 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
  واحد روابط عمومی و ارتباطات/  همدانیانموسسه خیریه علی و حسین 

 دوره اول 

 شماره دوازدهم 

  1931خرداد 

  1399رجب 

  2 صفحه 

 May / June 2012 

  

فرا رسیدن ماه مبارک رجب، ماه میالد باسعادت امامان معصوم، حضرت باقر 

و )علیه السالم( ، جواد االئمه امام محمد تقی )علیه السالم(العلوم امام محمد باقر 

و مبعث پیامبر اکرم حضرت محمد   )علیه السالم( امیرمؤمنان حضرت امام علی 

 نمائیم.رابه همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض میو آله()صلی ا... علیهمصطفی

 جلوگیری و درمان

 سـکته مغزی
 ده نکته مهم برای 2

 موفقیت درمدیریت 
2 

 زندگی نامه بنیانگذاران موسسه 

 3131سال تاسیس: 

در ندن گردهمادی یاعودن نز یجموع  نرنضی زدرکشدت  
کلزن  جو  دونج    باغ پست   آبناری بدارنندی  آبدنداری         

پر رش زنتورعسل  نستخرهای پر رش یاهی   نی  قطره
رأسی سالن های فدری نسدتدال       3111سادت گا دنری 

نگهانری دنم   بهاربناها بازددا نموده   پدس نز آ           
گزنرش ر نس هنئت یادره شرکت رن نستماع   ضدمدن   

برعملدکدرد    دژه یر ریگزنرشنظر دک نسخ بحثوتتادل
تحت  3111–3131هایسالشرکت نصفها  کشت طی

رن یالحظ  نمودندا.   »سنمای نیر ز؛ جلوه فردن«عنون   
در صاتم  جلس  توسط یادرعایل یؤسس  نز جناب آقای 
یهناس سرنفرنزی یادردت آب   صاك سازیا  جدهداد     
کشا رزی بخاطر همکاری   یسداعدات بدا شدرکدت          

 نصفها  کشت تقادر   تشکر بعمل آیا. 

 معرفی شـرکتهای تحت پوشش)قسمت نهم(:

صایات قابل نرن   در بخش فعالنتهای صنرد  یوسس  صنردد   
 گردد:دست  عماه تقسن  یی 1علی   حسنن همانننا  ب  

 امور خیر جاری: 

عتارتست نز نیوری کد  بد        
 نسط  دردافدت درصدونسدت      
کمک نز طدر  نشدخدار          
حقنقی   حقوقی بد  صدورت     

ر زیره در جهت رفع ننازینای ندشا  ننجام یی پذدرد یانندا  
 کمک های نزد نج  دریا   ددو    نم  آیوزرش   ...

 امور خیر برنامه ای: 

برنای  ردزی یا   جهت تحت پوشش قدرنر دند  کدایدل        
نفرندی نظنر ندتام  زندا  بدی     
سرپرست  یستمنان   سدادنت  
فقنر   دنندش آیدوزن  بدی          
بضاعت در طدول سدال  نز         

طردق کارتهای پردنصت نلکتر ننکی ب  دلنل نیکا  پردنصدت  
 سردع   بال نسط  کمک. 

 امور خیر عمرانی: 

نیوری ک  ب  صورت عمرننی   سریاد  گذنری جهت نددجداد     
یوسسات عام نلمنفعد  نقدانم     
یی گردد نز قتنل نحانث   رنه 
ننانزی سرنی سالمنان   یرنکز 

 فرهنگی  آیوزشی   دریانی 

 ننجام گرفت:  3133نرددتهشت  73بنا ب  دعوت یادرعایل یحترم یوسس  در تاردخ 

بازدید مدیران عامل شركتهای تحت پوشش موسسـه  
 از فعالیتهای شركت كشاورزی مکانیزه اصفهان كشت 

 انواع امور خیر در واحد خیرات موسسه

 مولودكعبه

در نسل نبرنهن  صلنل 

ردش  دنشت. در صاند    

کعت  زنده شا؛ فضنلتی 

ک  ن  پنش   ن  پدس  

نز ن   کسدی در آ           

شردک نتود. در دنیدن   

نتوت رشا کرد. نخستنن یسلما  شا؛ ن لنن یردی کد  بد       

رسالت ندما  آ رد. در ر زهای سخت   پرآشوب  دا ر نسالم  

گشت. ساد  ساری بود آرنیش بخش  همرنهی نستونر   هد    

داری فانکار. لنلة نلمتنت رن ن  آفردا؛ در شب هجوم یشرکا   

برنی قتل پنایتر در بستر ندشا  آرینا. علی علن  نلسالم در    

بار  ذ نلفقار حماس  آفردن بود؛ در نحا  سپر ست  زدن   در       

صناق  تمایی نسالم ک  در برنبر تمایی کفر ندستاد. علدی نز     

نهل بنت بود؛ همانا  ک  نز رِجس   شرك د ر بودندا   نز      

تطهنر شاگا  شمرده یی شانا. علی علن  نلسدالم کسدی        

نست ک  صان نا درباره نش گفت  نست: پنشون    لی شدمدا       

تنها صانست   پنایتر ن    آنا  ک  ندما  آ ردنا؛ همدا  هدا     

ک  نماز رن بر پا یی دنرنا   درحال رکوع زکات یی دهدندا.     

علی علن  نلسالم تفسنر ندن هم  فضنلت نست؛ یردی کد     

 فقط دک بار در تاردخ هستی ظهور کرد.



 ارتباط با نشریه 
   :4439931تلــفن   

  :4439331دورنگار  

 www.hamedanian.com 

 info@hamedanian.com 

 

 دعوت به همکاری: 
لطفاً نظرات و پیشنهادات راه گشا و مطالب پیشنهـادی  

خود را جهت درج در شمـاره های بعدی برای ما ارسال 

 فرمائید.

  نحا ر نبط عمویی   نرتتاطات

 بَرُّوا آباءکُم یَبَرَّکُم أبناؤکُم؛امام صادق عليه السالم : 
رفتار باشيد، تا فرزندانتان با با پدرانتان خوش

 رفتارى كنند.شما خوش
 ( 13، ح56، ص47)بحار األنوار: ج

 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
 واحد روابط عمومی و ارتباطاتهمدانیان / موسسه خیریه علی و حسین 

 جلوگیری از سکته

سندگدار    -یی تونننا با تغننر عادنت نز سکت  جلوگنری کننا.  
 رزش کننا    ز  یناسب صدود رن     -کشنا  رن ترك کننا.  

 نمک رن ک  یصر  کننا. -نلکل ننوشنا.  -حفل کننا. 
دک رژد  غذندی سال  ب  همرنه ینوه  ستزدجدات  غدالت      -

 کایل   یاهی دنشت  باشنا.
 جلوگیری از سکته: دارو درمانی

برنی نفرندی ک  در یدعدرخ صدطدر       
سکت  قرنر دنرنا  پزشکا  توصن  بد     
دنر هادی یی کننا ک  ندن صدطدر رن       

 کاهش دها. 
دنر های ضا لخت  یثل آسپندرددن نز     
گستنا  پالکت ها ب  ه    تشکدندل   
لخت  جلوگنری یی کننا. همندندندن     
دنر های ضا لخت  ددگری نز قدتدندل    
 نرفاردن  برنی نز بنن برد  سکت  در   

برصی بنمارن  یفنا نست. نگر شما دنرنی فشار صو  بداتددی    
 هستنا  پزشک ب  شما دنر ی کاهناه فشار صو  یی دها.

 جلوگیری از سکته: جراحی

در برصی یونقع  سکت  در نتنج  تنگ شا  شردا  کار تدندا   
دها. شردا  کار تنا  رگ صونی نست ک  در هر طر   ر  یی

برد. نفرندی کد  دگدار      گرد   جود دنرد   صو  رن ب  یغز یی
آنها یفنا برنیسکت  صفنف شاه ننا  یمکن نست عمل جرنحی

باشا. ندن عمل جرنحی ب  نام کار تنا ننارنکتویی صونناه یی  
شود. با نستفاده نز ندن عمل  لخت  رن نز جانر شردا  کار تدندا    

 کننا.بریی دنرنا   جلوگنری نز سکت  یغزی یی
 جلوگیری از سکته: بالون و استنت

پزشک همنننن یی توننا لخت  یوجود در شردا  کار تنا رن   
با   عمل جرنحی دریا  کنا. ندن ر ش ب  نام آنژدوپالستی  

 صونناه یی شود.
در ندن ر ش  ب  طور یوقتی دک کاتتر ب  دنصل عدر ق  نرد    
یی کننا   دک بالو  کوگکی رن پر نز باد یی کننا ک  ینطق  
یسا د شاه توسط پالك رن باز کنا. دک لول  فلزی ک  ب  نام  
نستنت صونناه یی شود رن یی تون  در رگ قرنر دند تا رگ رن   

 باز نگ  دنرد.

 درمان

در سکت  یغزی ندسکمی )ندجاد لخت  صو  در رگ(  دریا  بر   
نساس بازگردننا  جردا  صو  در رگ نست. دنر های صاصی  
یی تونننا لخت  رن حل کننا   آسنب های ناشی نز سکت  رن ب  
حانقل برساننا  نیا بادا دنر  رن در طی س  ساعت ن لن  شر ع 
عال   یصر  کرد. سکدتد  یدغدزی        
صونی )پاره شا  رگ صونی( رن سخت   
یی شود دریا  کرد   دریا  شدایدل:   
کنترل فشار صو   کنترل صونردزی   

  رم یغز نست.
 عوارض ناشی از سکته مغزی:

عونرخ سکت  بستگی ب  شات سکت  
  زیا  دریا  بندمداری دنرد. نندونع         
آسنب ها بستگی ب  یحلی دنرد کد       

 سکت  در آنجا ر  دنده نست.
یشکالت شادع بعا نز سکت  شدایدل:     
بی حسی دست ها   پاها  سخت رنه رفتن  یشکالت بنناددی   
یشکالت بلع غذن   یشکالت صحتت کرد    درك کدرد     
یی باشا. ندن یشکالت یی توننا دن می باشنا  نیا بدندشدتدر      

 یردم د باره توننادی های صود رن بازیی دابنا.
 فیزیوتراپی:

بعا نز سکت  یغزی  عضالت ضعنف یی شونا   فرد تدعدادل   
بانی نانرد. ندن یشکالت با رنه رفتن   ددگر فعالندت هدای      
ر زنن  فرد تانصل یی کننا. برنی بازدابی تعادل با    تقودت  
عضالت  فنزدوترنپی بهتردن ر ش نست. برنی یهارت هدای    
حرکتی ظردف یاننا: نستفاده نز قاشق   گنگال  ندوشدتدن         

 د صتن گنزی با دست  کار دریانی یی توننا کمک کنا.
 گفتار درمانی:

توننتخشی جز  ر نا بهتودی بنمارن  یی باشا. نددن دریدا       
کمک یی کنا ک  بنمار یهارت های نز دست دنده رن د بداره    
ب  دست بنا رد   آسنب هادی ک  هنوز بوجود ننایاه نست رن   
جترن  کنا. ها  ندن نست ک  بنمار نستقالل صود رن د بداره     
باست آ رد. برنی نفرندی ک  یشکل در صحتت کرد  دنرندا    
گفتار دریانی یه  نست. گفتار دریا  یی توننا یشکل بدلدع      

 ندن نفرند رن بهتود دها.

 جلوگیری و درمان

 سکته مغزی
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ا...   همکاران گرانقدر جنابان آقایان علی مستأجران، عـنـایـت     

خانی، مهدی کهنموئی، محسن برومند، علیرضا کوشه و   پولچی

 سرکار خانم تقی پور

صمنمان  تردن تتردکات یا رن ب  یناستت فرنرسنا  زندر زتا  

در ندن یاه پذدرن باشنا  سعادت   بهر زی ر زنفدز   شدمدا        

 آرز ی یاست.
 روابط عمومی و ارتباطات

 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

 تبریک و تهنیت 

 شمـاره دوازدهـم

خواص طالبی 

 و  گرمک 
نست   یدمدلدو نز        Aطالتی دکی نز بهتردن ینابع  دتاینن

 یی شود.   Aبتاکار تن نست ک  در با  تتادل ب   دتاینن
کالری ننرژی  جود دنرد    14در دک فنجا  آب طالتی فقط 

رن تاینن یی کنا کد    A% نناز ر زنن  یا ب   دتاینن373 لی 
 تاثنر آ  در بهتود بننادی   پوست با  بر هم   نض  نست. 

 خواص درمانی گرمک و طالبی

 طالتی ینوه نی نشتها آ ر نست.   -3
طالتی  ندرنرآ ر  نرم کنناه )یلّنن(   یوجب طدرن ت           -7

 شادنبی پوست با  نست.
 صورد  طالتی بعانزغذن برنی دریا  ک  صونی یفنانست. -1
یصر  طالتی برنی کسانی ک  سل ردوی دنرندا   ددا        -1

 یتتال ب  دتوست   بونسنر هستنا  یفنا نست.
   سلولز نست. a  cگریک سرشار نز  دتاینن های -1
گریک یلّنن نست؛ یخصوصاً برنی کسانی ک  نز دتوست  -4

 یی نالنا یفنا نست.
 گریک   طالتی  تشنگی رن در تابستا  تسکنن یی دها. -3
گوشت طالتی برنی تسکنن سوصتگی های سطحی   دا  -1

 دریا   رم پوست یوثر نست.
 آب طالتی برنی نرم نمود  پوست یفنا نست.  -3

 

 

 
 

 )گلستان سعدی(مصیبت و معصیت 
پارسادی رن ددام بر کنار دردا ک  زص  پلنگ دنشت   ب  هنچ              
دنر  ب  نمی شا.یاتها درآ  رنجوربود  شکر صانی)عز جل(        

گودی؟ گفت:  نلا نم گفتی. پرسناناش ک  شکر گ  یی       علی
 شکر آ  ک  ب  یصنتتی گرفتارم ن  یعصنتی. 

 
 

 )گلستان سعدی(علم و ثروت 
د  نینرزنده در یصر بودنا. دکی عل  آیوصت   ددگر یال               
ننا صت. عاقتت نتیر آ  دکی عالی  یصر گشت   ندن              
دکی عزدز یصر شا. پس ندن توننگر ب  گش  حقارت در               
فقن  نظر کرد   گفت ین ب  سلطنت رسنام   ندن همننا              
در یسکنت بمانا. گفت نی برندرشکرنعمت باری )عزنسم (         
همننا  نفز نترست بر ین ک  ینرنث پنغمترن  دافت  )دعنی         

 دعنی یلک یصر.  -عل (   تو رن ینرنث فرعو    هایا  رسنا

 حکایت نامه 

ر ز بهره  ری   بهنن   -صردند: ر ز بزرگانشت یالصارن    1
 سازی یصر  

 13رجب  3صردند:  تدت نیام یحما باقر)علن  نلسالم( )      9
سالر ز فت  صریشهر   ر ز یقا یت   نددثدار           –هد. ق(   
 (3143پنر زی )

 1صردند: شهادت نیام علی نلنقی هادی )علن  نلسدالم()          9
 هد.ق( 711رجب 

رجب  31صردند:  تدت نیام یحما تقی )علن  نلسالم( )    12
 هد. ق( 331
(      3143صردند: رحلت نیام صمننی )رحم  ن... علن ( )          13

 ننتخاب آدت نهلل صاین  نی ب  رهتری
 71صردند:  تدت نیام علی )علن  نلسالم(   ر ز یدرد )       19

سالدر ز قدندام       –آغاز ندام نعتکا   –سال قتل نز هجرت( 
 (3117پانزده صردند )

رجدب   31صردند:  فات حضرت زدنب )سالم ن... علنها( )    11
نلمقاس ب  یدکد       تغننر قتل  یسلمنن نز بنت –هد. ق(  47

 هد.ق( 7رجب  31یعظم  )
 71صردند: شهادت نیام یوسی کاظ  )علن  نلسدالم( )          21

 هد. ق( 311رجب 
 73صردند: ر ز یتعث پنایتر نکرم )صلی ن... علن    آل ( )      23

درگذشت دکدتدر عدلدی          -سال قتل نز هجرت(   31رجب 
 شردعتی

 (3141صردند: شهادت دکتر یصطفی گمرن  ) 91

لز یی نانرد ک  شما در هر        همگام بودن با تکنولوژی:      
رشت    زینن   یتخص. باشنا. فقط بادا پنگنر ندن یسال              
باشنا ک  گ  تکنولوژی جادای  نرد بازنر شاه نست   نز آ              

 های شخصی صود نستفاده کننا.برنی نفزندش توننادی
سعی کننا ک  نطالعات صود رن در هم          مدیریت اطالعات:   

ها گسترش دهنا. حافظ  صود رن تقودت نمادنا تا                زینن 
نطالعات کسب شاه رن فرنیوش نکننا   نز آنها بتونننا در               

 هم  جا نستفاده کننا.
برقرنری تعادل ینا  کارهای شخصی         تعادل احساسات:   

در نحساسات  تعادلکنا.دنشتنییکمککنترل نسترسشغلی ب 
 نشانگر دستنابی شما ب  گش  ننانز یورد نظرتا  نست.

با   بنا  یشکالت در دک یحنط        مدیریت ارتباطات :     
کاری پرتحرك  نز نحوه نرتتاط کارینان  ب  ضعفهای یوجود          
در سنست  پی برده   نز توننادنهای در نی آنها برنی رسنا              

 ب  نهان  سازیا  سود بتردا.
در دننای ب  شات یتحول     توانایی سازگار شدن با محیط:  

کار بادا داد بگنردا ک  صود رن با شرندط یحنطی پرتحرك               

تطتنق دهنا. دک یادر یوفق بادا بتوننا در ظر  دک دقنق             
نقش صود رن نز سناستگذنر ب  حایی دا هاندت کنناه گر ه               

 تغننر دها.
همونره ینزن  بودج  تخصن. دافت  ک          مدیریت منابع:   

نست. بنابرندن  نستفاده بهنن  نز ینابع تحت نصتنار توسط یادر  
ضر ری نست. تجرب    دننش کارینان  نهمنت فرن ننی دنرد      

تون  نز آ  ب  عنون  دک عایل پنشترناه برنی شرکت              یی
 نستفاده کرد.

یهارتهای رفتاری  برنی سازیا  در حک  فنلتر      اخالق خوب: 
شود. نست.نصالق صوب دک یادر ب  تمام کارینان  ینتقل یی 

تونننا صانقت   فادنری   همالی رن در         با نصالق صوب یی    
کارینان  صود ندجاد نمادنا. تقودت ندن عایل شخ. رن ب              

 کنا.های نقتصادی هاندت ییسوی یوفقنت
-نیر زه یادرن  با قشرهای یختلفی نز یردم کار یی          تنوع:  

های آنا  نیری   کننا. نز ندن ر   آشنادی با رفتارها   دداگاه          
 ضر ری نست.

یادر بادا هماننا دک رهتر صالق بوده    هدایت نه مدیریت: 
های بلنا یات باشا   کارکنا  صود رن یورد           ب  دنتال ها   

های دک  توج  قرنر دها. ندجاد نعتماد   تحرك نز  دژگی            
 رهتر یوفق نست.
ر دای شغلی شما نتادا دک ها  یقطعی دا         رویای شغلی:   

شخصی باشا. نیر زه  یادرننی یوفق هستنا ک  بتونننا ینزن  
پتانسنل کاری یوجود در سازیا  صود رن پنش بننی کننا                

شا  تا گ  ینزن  تحقق پنان      تشخن. دهنا ک  نهان  شغلی    
 کنا.یی

ده نکته 
مهم برای 
موفقیت 

 درمدیریت

 مناسبت های خرداد ماه 

 خواص میوه ها 

 ( تعلیم و تربیت4
قرن  کرد  یی فریادا: نی کسانی ک  ندما  آ رددا صود      
صانونده تا  رن نز آتش جهن  حفل کننا گرن ک  هندزم آ      
ننسانها   سنگها هستنا. رسول صان )صلی نهلل علن    آلد (      
فریادا: نز همسر صود غافل نتاشنا. پنش نز آنک  شما رن بد   
 کارهای با  ندنر کننا آنها رن ب  کارهای صوب دعوت کننا.

نز ندن آد    حادث فهمناه یی شود ک  نگر ز    دا فرزندا  
صانونده نی گناهی رن ننجام دهنا یسئولندت آ  بدا یدرد          
صانونده نست   ر ز قنایت یرد رن ب  صاطر گنداهدا  ز          
فرزناننش یونصذه یی کننا گرنک  صان در قدرن  بد  یدرد        

 بنت صودرن نزآتش جهن  حفل کنا.  دستوریی دهاک  نهل
پنایتر فریود در ر ز قنایت بسناری نز  نلادن رن ب  صداطدر     
گناها  فرزناننشا   نرد جهن  یی کننا گرن ک  یونظتت بر 

 لذن آندهدا ندندز           آنها نکرده   در تربنت آنها نکوشناه ننا
یرتکب گناها  زدادی شاه ننا. پس دقت نکرد  در تربنت  
ز    فرزنا  ننسا  رن جهنمی یی کنا پس نگذنرد  صانونده 

 یا ب  گناهها  کوگک   دا بزرگ آلوده شونا.
 ( کمک کردن به همسر در بچه داری1

فرزنا ثمره نزد نج ز    یرد نست بنابرندن بن  دنری فقدط  
 ظنف  ز  ننست درست نست ک  یادرن  با ینل   رغتت نز 
بن  نگهانری یی کننا   نظافت   تغذد  کدودك رن بد          

نتادا فانکاری ها   زحمدت    عهاه یی گنرنا نیا شوهر ه 
های همسرش رن نادداه بگنرد   بگودا بن  دنری  ظندفد    
ز  نست   ین  ظنف  نی نانرم آنگاه بر د در نتاقی دددگدر   
رنحت بخونبا. ندن ننصا  ننست ک  شما بر ی گوشد  نی     
بخونبی   همسرت رن تنها بگذنری. نگر شما در طدول ر ز       
کار کرده   صست  نی ن  ننز در طول ر ز زحمتهای زددادی    
کشناه نست. بنابرندن شادست  نست ک  در بن  دنری ب  ن     
کمک کنی   تو ننز یقانری نز شب رن بدندانر بداشدی تدا          
همسرت نسترنحت کنا. نگر ن  شب بدندانر یدانداه نسدت           
صتحان  رن شما آیاده کن.در یسافرت دا ینهمانی بدند  رن      
بغل کن گرن ک  نصالق نسالیی ب  شما صفا   صمندمدندت    

 یی دها.

 اصول همسر داری 

 ادامه از شماره قبلی نشریه

 ادامه در  شماره بعدی نشریه


