
 )شهناز(اداره کارخانه بافناز 
بالید و شـاهـان و         شهناز کارخانه اي بود که دربار به آن می

رؤساي جمهور کشورهاي دیگر را که از اصفهان دیـدن مـی     
شهناز بزرگ ترین کـارخـانـه    .  کردند به بازدید آن می فرستاد

نساجی خاورمیانه شده بود و محصوالت آن بـه کشـورهـاي      
عربی بویژه عربستان سعودي صادر می گردید ، تا حـاجـیـان    
محترم آنها را از آنجا بخرند و براي هموطنانشان بـه ایـران       

در آن سال ها پارچه تترون شهناز در ایـران      .  سوغاتی آورند
 .حرف اول را می زد

طرز کارکردن علی آقا این طور بود که اول یک قطعه زمـیـن   
به مقدار الزم براي سالن هایی که ماشین هایش را سـفـارش   

زمـیـن   .  داده بود می خرید و به همین ترتیب ادامه مـی داد     
سند سیم و سربی دارد که روند خرید آن از سـال   34کارخانه 

یعنی شش سال پس از مرگ بنیانگزار آن به طـول   48تا  27
تمام دالل هاي پنبه را .  این از زمین خریدنش . انجامیده است

کوهی از پـنـبـه    .  در کشور ذلّه می کرد که برایش پنبه بخرند
انبارهاي کارخانه را می انباشت ، چیزي حدود برابـر مصـرف     

سفته طویل المدت عوض پنبه ها .  پنج سال خوراك کارخانه 
بعد بانک ملی را می آورد و انبارهاي پنبه را سـیـم و     . می داد

-به اصطالح آنها را زیر کلید بـانـک مـی     .  سرب می کردند 
داد و بر گذاشت و بانک به اعتبار این جنس به علی آقا وام می

در این مدت سررسید سفـتـه   .  مقدار اعتبار بانکی او می افزود
پول آنها را از ایـن    .  هاي در دست فروشندگان پنبه می رسید

 . محل می پرداخت
آخـر  .  در یک تابستان یخ فروش ها سر نرخ یخ اذیتش کردند

سیراب کردن چهار پنج هزار نفر در گرماي تـابسـتـان یـخ         
بسیاري را می طلبید و یخ فروش ها از این جریان قصد سـوء  

علی آقا یک کارخانه یخ سازي در کـارخـانـه    .  استفاده داشتند
یخ این واحد و واحدهاي دیگرش را تـأمـیـن    .  شهناز دایر کرد

نمود و بقیه را هم فروخت و با کارخانه هاي یخ سـازي بـه       
 .رقابت پرداخت

وقتی پاي ژاپنی ها را براي تولید تترون به کارخانه اش بـاز      
قرار بود اول متقال بافی و بعد عکاسی و شابلون سازي و . کرد

اما علی آقا گفت اول قسمت دوم را   .  تکمیل را به راه اندازند 
یعنی مرحله تکمیل را راه اندازي کنند و بعد مـقـدار زیـادي      
متقال ژاپنی خرید و با مرحله دوم خودش آنها را تکمیل و بـه  

این کاال در بازار خواهان بسیاري پیدا کرد و   .  بازار عرضه کرد
 .همه جا فقط حرف تترون شهناز بود
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حلول ماه شوال و عید الهی فطر، عید تجلی خداخواهی و جشن دوري از                

معصیت و اوج امیدواري به مغفرت و رحمت الهی را به همه مسلمین جهان    

کنیم نمائیم و همگی به پیشگاه ایزد منان دعا میتبریک و تهنیت عرض می

 . که بر عهدي که با او بسته ایم وفـادار باشیم و توفیق بندگی را پاس داریم

 بیـماري
 اس.ام 

 عوامل مؤثر در  2
 مدیران موفقیت

2 

 زندگی نامه بنیانگذاران موسسه 

مراسم معنوي ضیافت افطار با حضـور گـرم و       
صمیمی اعضاي خانواده محترم پرسنل موسسـه  
خیریه علی و حسین همدانیان و مدیران عـامـل   

هاي تحت پوشش در شامگاه دوازدهمین شرکت
روز از ماه مبارك رمضان در محل واحد خیـرات  

 . در خیابان عباس آباد برگزار گردید
این مراسم با برگزاري نماز جماعت مـغـرب و       
عشاء آغاز شد و پس از صرف افطار، متبرك بـه  
تالوت آیات روحبخشی از کالم اهللا مـجـیـد و      

... عـجـل ا    ( مدیحه سرایی در وصف امام زمان 
گردید و در ادامه گزارشـی  )  تعالی فرجه الشریف
هاي واحد خیرات به سمع و   تصویري از فعالیت
 .نظر حاضرین رسید

آقاي سهرابی درپایان این مراسم نیزباحضورجناب
دوسـت،  مدیرعامل محترم و جناب آقاي نشـاط   

بااهداي جوایزي موسسهمدیرهعضو محترم هیئت
 . آمد از فرزندان ممتاز پرسنل تقدیر به عمل

 ادامه از شماره قبلی نشریه

 در شامگاه دوازدهمین روز از ماه مبارك رمضان برگزار شد؛ 

 ضیافت معنوي افـطار خانواده هاي پرسنل موسـسه

 ادامه در  شماره بعدي نشریه

 91-90آموزان ممـتاز پرسنل موسسه در سال تحصیلی دانشجویان و دانش
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 : دعوت به همکاري
گـشـا و مطالب پیشـنهـادي خـود را       لطفاً نظرات راه

 .هاي بعدي براي ما ارسال فرمائیدجهت درج در شمـاره

 واحد روابط عمومی و ارتباطات

 :امام على علیه السالم فرمودند
 إنَّما هو عید لمن قَبِلَ اللَّه صیامه و شَکَرَ قیامه؛

  عید وفه فیه ى اللَّهعصومٍ ال یوکُلُّ ی 
 همانا این عید براى کسى عید است که

 خداوند روزه و نمازش را پذیرفته باشد؛
.وهرروزى که درآن نافرمانى خدا نشود،آن روز عید است

 ) 428حکمت : نهج البالغه (
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العمر در    اس یا اسکلروز چندگانه یک اختالل مادام. بیماري ام
تواند منجر به فـلـج      سیستم ایمنی خودکار بدن است که می

 .شدید شود
اختالل سیستم ایمنی خودکار وضعیتی است که در آن بـدن    

هاي خودش حـملـه    کند که به بافت بادیهایی را تولید می آنتی
در بدن افراد مبـتـال بـه ایـن         . کنند می

شود که به  بادیهایی تولید می بیماري آنتی
ور    ماده سفید مـغـز و نـخـاع حـملـه            

اس میلـیـن یـا      . در بیماري ام . شوند می
هاي عصبی در مغز و نخاع  پوشش رشته

این التهاب باعث آسیب .  شود ملتهب می
هـاي عصـبـی         میلین شده و سیگـنـال  

هـاي عصـبـی       توانند در طول رشته نمی
 .حرکت کنند

عالیم این بیماري متفاوت است و بستگی به ایـن دارد کـه       
 .کدام بخش از اعصاب آسیب ببینند

 : عالیم اولیه این بیماري بسیار خفیف بوده و عبارتند از
سرگیجه و عدم تعادل، خستگی، ضعف دست و پا، الـتـهـاب    
اعصاب چشمی، بی حسی یا سوزش موضعی، درد شدیـد در    
ناحیه صورت، نقص در بینایی شامل تار شدن و یا دو بـیـنـی    

کنند که از    با پیشرفت بیماري سایر عالیم نیز بروز می . است
توان به مشکالت روده و مثانه، دردهاي مـزمـن    آن جمله می

ها، افسردگی، اسپاسم یا گرفـتـگـی     مانند درد کمر و ماهیچه
ها که ممکن است بسیار دردناك باشد، فلج، ناتـوانـی    ماهیچه

جنسی، صحبت کردن به طور نامفهوم، مشـکـل در بـلـع،         
مشکل در تفکر و عملکرد حافظه، از دست دادن بیـنـایـی و      

در موارد خفیف بیماري ممکن است  . نابینایی کامل اشاره کرد
عالیم به قدري ضعیف و ناچیز باشند که حتی نتـوان وجـود     

وقتی بیماري پیشرفت کرده و شدت .  بیماري را تشخیص داد
بیمار توانایی راه رفتن را از      . شود یابد، فرد کامال فلج می می

  .تواند از خود مراقبت کند دست داده و حتی نمی
  .علت دقیق بروز این بیماري هنوز مشخص نیست

  فرضیه علمی اصلی درباره علت این بیماري وجـود دارد؛      4
براساس این فرضیـه بـه     :  شرایط جوي در سراسر جهان  -1

رسد که ابتال به ام اس در میان سـاکـنـان نـواحـی         نظر می

هاي شمالی و جنوبی زمین شایـعـتـر     کرهنیم 40اطراف مدار 
فردي که در یکی از این مناطق متولد شده و پیـش از     . است

شـود، تـا        رسیدن به سن نوجوانی به منطقه دیگر منتقل می
  .گیرند حدودي در معرض ابتال به این بیماري قرارمی

ابتالي والدین یا یکی از نزدیکان به این بیمـاري  :  ژنتیک  -2
اس را در فرد افـزایـش   . خطر ابتال به ام

  .دهد می
به طور کلی این امـر    :  عامل ایمنی  -3

اس    پذیرفته شده است که بیـمـاري ام    
نوعی اختالل در سیستم ایمنی خودکـار  

 .است
این احتمـال وجـود     : عامل ویروسی -4

دارد که یک عامل ویروسی در بـروز ام    
  .اس نقش داشته باشد

شناسان معتقدند که ام اس به دلیل تولـد یـک      برخی عصب
تواند بـا یـک      کند، چرا که نمی فرد با نقص ژنتیکی بروز می

وقتی فرد مزبور با  . عامل محیط زیستی سازگاري داشته باشد
آن عامل تماس پیدا کند، سیستم خودکار ایمـنـی واکـنـش       

  .شود نشان داده و منجر به بروز بیماري می
هنوز براي این بیماري هیچ راه مشخصی براي پیشـگـیـري    

در مورد تشخیص بیماري نیز الزم بـه      .  شناخته نشده است
ذکر است که در حال حاضر هیچ آزمایش خاصـی بـه ایـن        
منظور وجود ندارد و معموال از طریق مراجعـه بـه سـابـقـه          

  .گیرد پزشکی و آزمایشات فیزیکی فرد مورد آزمایش قرار می
تواند آسیب میلین در بافت مغـز را     معموال می MRIتصاویر

نشان دهد، اما در برخی افراد مبتال به ایـن بـیـمـاري ایـن          
تصاویر کامال طبیعی هستند و هیچ مشکل یا نـارسـایـی را        

یکی دیگر از روشهاي تشخیص بـیـمـاري      .  دهند نشان نمی
  .آزمایش مایع مغزي نخاعی است

در درازمدت میزان فلج و از کار افتادگی اعضا افزایش پـیـدا     
مرگ افراد مبتال به این بیمـاري عـمـومـا در اثـر            .  کند می

  . ها و شرایط سخت نـاشـی از فـلـج آنـهـاسـت              پیچیدگی
بیماري ام اس مسري نیست و خطري براي اطرافیان بیـمـار   

تواند به طور ژنتیکی اعضاي یـک خـانـواده را         ندارد، اما می
  .تهدید کند

 اس.بیـماري  ام
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مـحـمـدسـهـرابـی،       همکاران گرانقدر جنابان آقـایـان عـلـی      
عبدالحسین سلطانی، حمید پورابراهیم، حسین نصري، حسـیـن   

 زادهپور و محمود پهلوانجوادي، احمد مهران
صمیمانه ترین تبریکات ما را به مناسبت فرارسیدن زادروزتان 
در این ماه پذیرا باشید، سعادت و بهروزي روزافـزون شـمـا        

 .آرزوي ماست
 روابط عمومی و ارتباطات

 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

 تبریک و تهنیت 

 شماره پانزدهـم

 خواص درمانی

 انگـور
 

انگور براي درمان فشار خون، روماتیسم، نقرس، مسمومیت 
انگور .  کندداخلی مفید است و از ابتالء سرطان جلوگیري می

 .مقوي قلب و معارج بیماریهاي جلدي، خونی وعصبی است
اي اگرکشمش را در مدتی طوالنی درآب بجوشانند جوشانده

آید که براي سینه مفید است و براي درمـان و      دست میبه
 .بخشدمعالجه امراض ریوي نیز مصرف می گرددو فایده می

هسته هاي انگور را اگر بکوبید و با عسل مخلوط کنید و به 
 .کسانی که دچار خلط شده اند بدهید آنها را معالجه می کند

در بیماري هاي زیادي که در اثر مسمومیت بدن تولید شده 
است معالجه و رژیم با انگور را توصیه کرده اند ، مخصوصـا  

هاي یبوست، عوارض روماتیسم، چـاقـی، سـوء        در بیماري
هاضمه ، بواسیر ، کم خونی ، عصبانیت ، انسـداد مـجـراي      

 .طحال و کبد ، باید رژیم انگور گرفته شود
انگور داراي ویتامین هاي آ ، ب و ث می باشد و مواد ازت و 

 .کننده دارداي بوده وخاصیت ضدعفونیمواد قندي و نشاسته
بودن بهترین دافع سموم بدن بوده و ) ادرار آور ( علت مدرانگور به

 .براي بیماران مفیداست مگرمبتالیان به بیماري قندوجهاز هاضمه
انگور براي سالمتی قلب، ریه و کلیه نافع است و به عـلـت   
داشتن امالح پتاسی و مواد سلولزي ملیـن و مـدر بـراي          

 .مبتالیان به اوره خون مناسب و سازگار است

 

 
 
 
 

 
 ) گلستان سعدي(مسلمانی از زبان پدر سعدي 

یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی و شب خیز و مـولـع     
شبی در خدمت پدر علیه الرحمه نشسته بـودم  .  زهد و پرهیز

و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عـزیـز در کـنـار         
 .گرفته و طایفه اي گرد ما خفته

اي پدر را گفتم یکی از اینان سر بر نمی دارد کـه دوگـانـه       
چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند کـه    .  بگزارد

 .مرده اند
 .خلق افتیجان پدر تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین:گفت

 نبیند مـدعی جـز خویشتن راکه دارد پـــــرده پنــــدار در پیش
 نبینی هیکس عاجز تر از خویش       گرت چشم خدا بینی ببخشند

 حکایت نامه 

امروزه نیاز به مدیران الیق بیش از هر زمان دیگري احساس            
مهمترین نکته در علم مدیریت این است که مدیران . می شود

اغلب نیازمند شناخت شیوه غالب و نوع مدیریت خود هستند،          
 .تا زمینه مناسب براي مدیر کارآمد شدن آنها فراهم آید

در گام بعد ضروریست مدیران شناخت کافی از کارکنان خود           
و نیازهاي آنها داشته باشند و با مشارکت کارکنان خود به               
بهبود دائمی فرایندها و برآورد خواسته ها و انتظارات مشتریان  

از سوي دیگر کارکنان یک        . و ارباب رجوع همت گمارند      
سازمان نیز باید به شیوه مدیریت مؤسسه خود آگاهی یابند تا            
موفقیت سازمان را در روند فعالیت آن تضمین کنند، زیرا               
شناخت نحوه مدیریت یک مدیر توسط کارکنان زمینه ساز            
بازدهی و اثربخشی بیشتر براي رسیدن به اهداف سازمان             

در این راستا سقراط نخستین فردي بود که              . خواهد شد 
مدیریت را فرایندي اجتماعی تعریف کرد که متضمن یک             

از این  . سلسله وظایف، فعالیت ها و روابط متقابل افراد است          
رو مدیران کارآمد کسانی هستند که همواره می کوشند تا در            
شیوه رهبري شان داراي ارزش ها و عقاید و انتظامات                 

از همین رو مدیران با تجربه باید در همه             . ارزشمند باشند 
سطوح تربیت کنندگان ماهري باشند تا توانایی کافی براي            

کارشناسان . ایجاد نظم بدون تنبیه در سازمان را داشته باشند         

علم مدیریت بر این باورند که جهت ارائه مدیریت موفق و              
 :کارآمد، مدیران باید به این نکات پایبند باشند

 .از صرف وقت زیاد بر روي جزئیات اجتناب کنند -1
 .در آگاهی دادن به کارمندان کوتاهی نکنند -2
 .از مهم جلوه دادن موقعیت خود بپرهیزند -3
از ایجاد موقعیت هاي ناراحت کننده و بی انگیزه شدن              -4

 .کارمندان نسبت به کار خودداري کنند
 .به گونه اي رفتار نمایندکه مورداحترام کارکنان قرار گیرند -5
 .از پیگیري کارها به تنهایی اجتناب کنند -6
 .براي رویاروئی با حوادث غیرمترقبه آمادگی داشته باشند -7
شرایطی را در سازمان فراهم آورند که کارکنان مسئول و            -8

 .پاسخگوي اعمال خود باشند
 .تمامی رویدادها در سازمان ثبت شوند -9

 .درمورداطالعات محرمانه کارمندان باید رازدار آنها باشند -10
براي تقویت بنیه سازمانی درصدد کسب حمایت از منابع         -11

 .مختلف باشند
 .باکارکنان همانگونه رفتار کنندکه مایلند باآنها رفتار شود -12
 .بین مدیر بودن و دوست بودن تعادل برقرار کنند -13
 .بین کارمندان تبعیض قائل نشوند -14
کارمندان را از مقررات آگاه نمایند و در صورت نیاز                 -15

 .قوانین و مقررات را مورد تجدید نظر قراردهند
از رویدادهاي مقطعی به منظور یادگیري و تجربه                -16

 .اندوزي بهره بگیرند
کارکنان خود را براي ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء               -17

  .سازمان ترغیب نمایند

عوامل مؤثر در 
 مدیران موفقیت

 خواص میوه ها 

ترین و بیشتریـن  عنوان اولین نهاد اجتماعی مهمخانواده به
تاثیر را در رفتار افراد دارد به همین عـلـت مـراقـبـت و            

 .ها در این محیط داراي اهمیت فراوان استآموزش
دهـد کـه در       خانواده سالم کودك را به جهتی سوق مـی   

بزرگسالی فردي مومن، شاد، صادق، اجتماعی، خـودکـفـا،      
مفید و موثر براي خود و دیگران بوده و در محیط مختلـف  

تـر  هر قدر کانون خانواده سـالـم  .  قدرت تطابق داشته باشد
تر و آگاهی و شناخت آنان باشد، روابط پدر و مادر هماهنگ

از نیازهاي دیگر اعضاي خانواده بیشتر باشد فـرزنـدان در     
بستر مساعدتري رشد خواهند کرد پدر و مادر موظفنـد در    
خانواده شرایطی فراهم آورند تا خود و فرزندانشان در ابعـاد  
مختلف جسمی روانی، اجتماعی، اخالقی و مذهبی رشد و   

طورخالصـه  خانواده سالم به ویژگیهايتکامل یابند بنابراین
 :باشدزیر میبشرح 

 .در خانواده سالم رهبرو قانون مشخص وجود دارد. 1
 .خانواده سالم ارتباط برقرار می کنند و گوش شنوا دارند. 2
 .خانواده سالم در مقام تأیید و حمایت یکدیگرند. 3
 .خانواده سالم تولید اعتماد و اطمینان می کنند. 4
 .خانواده سالم به یکدیگر احترام می گذارند. 5
 .خانواده سالم خوش مشرب هستند. 6
 .خانواده سالم مسئوالنه عمل می کنند. 7
 .خانواده سالم درست را از نادرست تمیز می دهند. 8
 .خانواده سالم همبستگی خانوادگی ایجاد می کنند. 9

 .خانواده سالم تعادلی در تبادلهاي خود ایجاد می کنند. 10
 .خانواده سالم به مذهب و اخالق پایبند هستند. 11
 .خانواده سالم به خلوت یکدیگر احترام می گذارند. 12
 .خانواده سالم براي خدمت به دیگران ارزش قائلند. 13
 .خانواده سالم اوقات فراغت خود را با هم می گذرانند. 14
 .شوندمیحلومترصدراهراتأییدکردهمشکالتسالمخانواده.15

 سالمت روان در خانواده 

 کاریکاتور   

 جناب آقاي مهندس مهرابی
هاي شما در پیشبرد اهداف بانیان       خاطرات تالش 

این . خیر این موسسه همواره به یادگار خواهد ماند     
باقیات الصالحات چون چراغی فراروي زندگی و         

همیشه موفق و   ... انشاا. آینده جنابعالی خواهد بود   
 .کامروا باشید

 مدیریت و کارکنان
 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان


