
 راه انداري کارخانه سیمان اصفهان
علی آقا کسی نبود که کارشناسان خارجی خود را کـه بـراي       

هاي اصفهان جـا    مدت محدودي وجودشان الزم بود در هتل
هاي آن چنانی را تحویل بگیـرد  دهد و هرهفته صورت حساب

و از آن طرف نق و نوق خارجی ها را بشنود که غذا چنان بود 
باغی داشت در باغ ابریشم بـزرگ، عـمـارتـی       .  و حمام چنین

ها چیزهائی داشت کـه    عالی در آن ساخته بود که در آن سال
شوفاژ و استخر و انواع خدمتکارانی از .  شدکمتر جایی پیدا می

ها هم در آنجا آزادتـر  خارجی.  نوکر و آشپز و رختشوي و غیره
خود و همسرانشان می توانستند در ساعـات فـراغـت      .  بودند

بازي کنند و به انواع سرگرمیها و ورزشها دسترسـی داشـتـه      
ها یکی کوهنوردي در ارتـفـاعـات        ازجمله این ورزش.  باشند

یک روز شنبه که یـکـی از     .  حسن آباد در همان نزدیکی بود
  : آلمانی ها علی آقا را در کارخانه شهناز دیده بود به اوگفته بود

دانید در اقیانوسی از سنگ آهک شنا می کنید؟ و علی آقـا  می
این سنگ به چه دردي می خـورد و کـجـا را              : پرسیده بود

 گوئید؟می
آقا می دانست که شریک سابقشان شارل کتانه در لبنـان    علی

اما پیش از هرکـاري بـایـد      . یک کارخانه کوچک سیمان دارد
خاطرش جمع شد که حرفهاي کارشناس آلمانی پرت و پـال    

اما کجا؟ در ایران کـه  .  سنگ را باید آزمایش می کرد:  نیست 
یا امکانش نبود یا اگر بود به نتیجه کار آنها نمی شـد امـیـد      

آلمان جاي خـوبـی بـود و        . بست و با طنابشان در چاه رفت 
سالها ماشین آالتش را از آنجا خریده بود و آلمانی ها در نصب 

از آن گذشـتـه مـی      .  و راه اندازي آنها خوب کار کرده بودند 
دانست شارل کتانه ، شریک تجاري سابقش در لبـنـان یـک      
کارخانه کوچک سیمان راه انداخته و ماشیـن آالتـش را از         

اما اگر آزمایشگاه آلمانی با کارخانه سازنده .  آلمان خریده است
ماشین آالت سیمان گاوبندي کند و بیخودي دل ما را گـرم      
کند و سرمایه برود و دستمان را توي حنا بگذارد،چه؟ علی آقا 
سنگهاي نمونه را به دانمارك فرستاد که هنوز آتش کینـه در    

جواب نمونه هـا    .  دل آنها از جنگ با آلمانیها شعله می کشید
وقتی عالی ارزیابی شد ، تقاضاي ثبت ارتفاعات حسن آبـاد را    
کرد و بعد آن را به شرکت سیمان به مبلـغـی نـزدیـک بـه          
چهارصد هزار تومان فروخت که این مبلغ تقریباً معادل ارزش 

اما براي این که خاطـرش  .  چهل سهم خود در این شرکت بود
هـاي آلـمـان      جمع شود نمونه هاي دیگري به آزمـایشـگـاه   

دیگر .  نتیجه آزمایش مشابه آزمایشگاه دانمارك بود.  فرستاده 
وقت آن رسیده بود که با برادرش حسین آقا یک سـري بـه       
. لبنان برود و کارخانه سیمان شارل کتانه را از نزدیک ببـیـنـد   

رفتند و وقتی شارل خواست همراه آنان به کـارخـانـه بـرود         
خوب می دانستند کارخانه در حضور صـاحـب آن     .  نگذاشتند 

نقل دروغ و دلنگ می شود . چهرة واقعی خودرا پنهان می کند
تنها رفتند و پاسخهایی که .  و آمار غیرواقعی و پز دادن و غیره

شنیدند به این نتیجه رساندنشان که سیمان صنعت سودآوري 
 . خواهد بود
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 زندگی نامه بنیانگذاران موسسه 

باتوجه به توصیه دین مقدس اسالم و تاکیـد مـرحـوم      
همدانیان بر موضوع حفظ کرامت انسانی و با توجـه بـه     
اینکه از بین بردن فقر و نیازمندي با صـدقـه دادن و         

خیرات اصالح نخواهد 
شد؛ و هـمـچـنـیـن        
مصوبه هیئت امـنـاي   
محترم موسسه مبنـی  
ــرح       ــراي ط ــر اج ب
ــازي     ــدس ــن ــم ــوان ت
مددجـویـان تـحـت       
پوشش، واحد خیـرات  
اقدام بـه تشـکـیـل       
کارگروه طرح مذکـور  

هاي متولی امـور  نموده و با استعانت از تجربیات سازمان
نظر بـوده    خیر و اساتید دانشگاه که در این راستا صاحب

نامه توانمندسازي نموده است؛ لذا اند، اقدام به تهیه شیوه

با نزدیک شدن مرحله اجرائی این طرح جهت هماهنگی 
هاي تحت پوشش با واحـد خـیـرات      و همکاري شرکت

پیرامون استخدام مددجویان حائز شرایط و منطـبـق بـا      
هـا،  قوانین شـرکـت  

جلسه اي با حضـور    
ــل      ــام ــران ع ــدی م

ها در موسسه شرکت
تشکیل و تـوسـط       
مدیر امور خیرات این 

ي نامه و نحـوه شیوه
اجراي آن تشـریـح     

 .گردید

 سـخـاوت و جـود
 )السالمعلیه(امام هادي

تنها بـراي  ، همچون پدر بزرگوارش) السالمعلیه( امام هادي 
جلب رضاي پروردگار، مسکین، یتیم و اسیر را بر خـانـواده   
خود مقدم داشته و اطعام آنان را در درجه اول اهمیت قـرار  

ماند که غذایی براي خانواده اش باقی نمیدادند، تا جاییمی
امام صادق . و در مورد لباس نیز بدین گونه عمل می کردند

کرد و لبـاس  نیز آنقدر به مستحقّین انفاق می)  السالمعلیه( 
 .شداش چیزي یافت نمیداد که دیگر براي افراد خانوادهمی

آري، آن حضرت، کانون سخاوت و کرم بود و گاهی مقـدار  
: رسید که دانشمنـدي مـانـنـد      انفاق به حدي از فزونی می

ایـن مـقـدار      «: گویـد پس از نقل آن می»ابن شهرآشوب«
ازعهده کسی که جزپادشاهاناستايگونهانفاق،عمل معجزه

 .»را ازکسی نشنیده ایممقدار انفاقاینوتاکنونساخته نیست
شماري از بخشش هاي آن امام هـمـام،     مورخان موارد بی

عـنـوان   نسبت به فقرا و درماندگان را نقل کرده اند که بـه   
 :کنیمنمونه به ذکر چند مورد بسنده می

بن سعید، هیأتی از شیعیان بلندپایه مرکّب از ابوعمرو عثمان
احمد بن اسحاق اشعري قمی و علی بن جعفر به دیدار امام 

رفتند، احمد بن اسحاق از وامی کـه در    )  السالمعلیه( هادي
گردن داشت به حضرت شکایت برد، ایشان به وکیل خـود    

به احمد سی هزار دینار و به عـلـی   :  عمرو رو کرده فرمودند
سپس حضرت بـه خـود       .  بن جعفر نیز همان مقدار بپرداز

 .عمرو وکیل حضرت نیز سی هزار دینار بخشیدند
اي فراهم آورده بود حضرت براي این بزرگان زندگانی مرفه

که بهترین استو غبار فقر را از خانه شان برده بود و طبیعی
 .بخشش، آن است که اثري نیکو و ماندگار ازخود بجاگذارد

نمونه اي دیگر از کرم حضرت را اسحاق جالّب چنین نقـل  
براي ابوالحسن )  ذیحجههشتم( »یوم الترویه«در «:  کندمی

تعداد زیادي گوسفند خریدم و ایشـان      )  السالمعلیه( هادي
  ».تمام گوسفندان را در میان خویشان خود تقسیم کردند

 هاي تحت پوشش انجام شد؛درحضور مدیرعامل محترم موسسه و با مشارکت واحد امور خیر و مدیران عامل شرکت

 برگزاري جلسه تشریح شیوه نامه توانمندسازي مددجویان 

 ادامه در  شماره بعدي نشریه

به گزارش واحد روابط عمومی و ارتباطات موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، دعاي پرفیض عرفه هـمـنـوا بـا       
در )  علیه السالم( الحسین... و با حضورخیل محبان حضرت اباعبدا)  علیهم السالم(مداحان اهل بیت عصمت و طهارت 

 . جوار حسینیه مرحومین علی و حسین همدانیان برگزار شد

 تقدیم به موالي عشق
شوند، و  مسافران یک به یک، به میعادگاه عشق نزدیک می         

آنگاه فرمانی از سوي قادر متعال نازل می گردد و پیامبر               
الیوم اَکملت  «: رحمت بر تمامی اهل زمین مژده می دهد          

صلی اهللا علیه و آله و       (و دستان مهربان پیامبر    »لَکُم دینُکُم 
را بر فراز آسمان    ) علیه السالم (، دستان با صالبت علی    )سلم

. گیردمی فرا   بلند می کند و نوري عظیم این کره خاکی را            
 .هامژده باد بر اهل زمین مژده باد بر اهل آسمان

علیه (یکه تاز مردانگی و عدالت، علی      این  ) علیه السالم (علی
مظهر شجاعت و صالبت بر تخت امیري            این   ) السالم

او زمین را از عدل پر خواهد کرد و           . مؤمنان خواهد نشست  
او بعد از   . عشق الهی را در دلهاي مؤمنان جاي خواهد داد           

پیامبر رحمت و رأفت یگانه حاکم بزرگ بر قلب مسلمین              
گونه این) صلی اهللا علیه و آله و سلم         (و پیامبر . بود  خواهد
  ».ام علی موالي اوستهر کس من موالي او بوده«: فرمود

 خجسته باد بر شما این پیمان مقدس          

بـرگـزاري مـراسـم معـنوي دعـاي عـرفـه  
 درجوار حسینیه مرحومین علی و حسین همدانیان

 انجام شد؛) علیه السالم(الحسین... با حضور گسترده محبان حضرت اباعبدا
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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 صادق علیه السالم فرمودند
و لدرهم فیه بالف درهم الخوانک العارفین،فافضل على اخوانک 

 و سر فیه کل مؤمن و مؤمنۀ  فى هذا الیوم
یک درهم به برادران با ایمان و معرفت، دادن در روز عید غدیر 

در این روز به برادرانت انفاق کن  برابر هزار درهم است، بنابراین
 . و هر مرد و زن مؤمن را شاد گردان

 ) 737: مصباح المتهجد(

 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
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ترین عصب داخل بدن است کـه از       عصب سیاتیک طوالنی
کند و تا انتهاي پـا ادامـه      شود، از لگن عبور می نخاع جدا می

هاي مـتـعـددي     این عصب در طول مسیر خود به شاخه.  دارد
عصب سیاتیک پس از جدا شدن از نـخـاع،     .  شود تقسیم می

دهی به عضالت ناحیه کمر و باسن و عضـالت     عمل عصب
هاي لگن مثل مثانه ورحم ودستگاه تناسلی  این ناحیه و ارگان

را انجام داده و پس از آن از زیر استخوان نشیمنگاهی به پاها 
 .کند دهی میرفته و عضالت پا و قسمتهاي الزم را عصب

تواند باعث ایجاددرددر تمام  هر گونه فشارروي این عصب می
شود و از  یعنی مسیري که از کمر شروع می. طول عصب شود

. رسـد  آید و تا پاشنه پا می پشت پا پایین می
بـارهـاي   سن باال، فشار به کـمـرو حـمـل      

سنگین، پشت میزنشینی طوالنی و دیـابـت   
ازجمله عواملی است که باعث این مشـکـل   

 .شود می
 درمان

اولین درمان براي درد سیاتیک اسـتـراحـت    
یک هفته استراحـت از فشـار روي         .  است

کاهد؛ البته باید بدانیم استـراحـت    عصب می
آور هم باشد و مشکالت دیگري به وجود  تواند زیان زیادي می

هاست که باید با  داروهاي ضدالتهاب یکی دیگر از درمان. آورد
استفاده از مسکن که بسیار زیـاد  .  تجویز پزشک صورت گیرد

شـود فـوایـد و           و اغلب خودسرانه از سوي بیمار انجام مـی 
دهد و ممکـن   مسکن درد را کاهش می. ضررهاي خود را دارد

تـوجـه داشـتـه       .  است بیمار فعالیت کند و وضع او بدتر شود
شود  باشیم درد یک مکانیسم دفاعی بدن است که موجب می

از حرکات اضافه و غیرضروري خودداري کرده و بـدن را در      
. وضعیت بدون درد که همان شکل صحیح است نگه داریـم   

هـاي     پزشک معموال با تذکرات الزم و اسـتـراحـت از دارو       
کند که عالوه بر کاهش درد، خـاصـیـت       مسکنی استفاده می

داروهـاي  .  بخـشـد   ضدالتهابی نیز دارد و به درمان سرعت می
شـود،     کننده عضالت در برخی موارد کمردرد استفاده می شل

. اما اگر خود عصب سیاتیک درگیر باشد معموال تاثیري نـدارد 
اي در لگن نزدیکی عصـب   مگر در مواردي که انقباض عضله

 .سیاتیک قرار دارد باعث فشار بر عصب و بروز درد شده باشد

فیزیوتراپی در مواردي که بیرون زدگی علت بیماري بـاشـد     
بطور معمول کههایی ورزش. نقش مهمی در بهبودي بیمار دارد

شوند، به قرار گرفتن بدن در وضعیـت   در فیزیوتراپی داده می
. شـود    صحیح کمک کرده و موجب تقویت عضالت کمر می

دهـد یـا        در موارد بسیار شدید بیماري که به دارو پاسخ نمی
رود عمل  احتمال آسیب شدید عصب و قطع قسمتی از آن می

 . کند جراحی ضرورت پیدا می
که دچار درد عصب سیاتیک و انواع دیگر کمـر درد     براي این

 :هاي زیر را به کار ببرید نشوید، توصیه
 .اگر اضافه وزن دارید وزن خود را متعادل کنید -1

اگر کار شما به شکلی است کـه بـایـد        -2
ها نشسته باشید بـهـتـر اسـت در            ساعت

فواصلی بایستید و قدم بزنید تا فشـار وارد    
 .کمرتان کم شود به
توانـیـد    هاي مناسب می با کمک ورزش  -3

 .عضالت پشتی خود را تقویت نمایید
هاي بسیار  قدم زدن و شنا کردن ورزش  -4

 .خوبی براي حفظ سالمت کمر هستند
اشیاء سنگین را به سرعت و بـا یـک         -5

 .حرکت سریع و ناگهانی از روي زمین بلند نکنید
هرگز در حالی که جسم دیگري را تـوسـط یـکـی از               -6

اید، سعی نکنید با دست دیگـر جسـم      هایتان بلند کرده دست
اگراصرار داریدهردوباررا همزمان .  سنگین دیگري را بلند کنید

حمل کنید ابتدا باري را که در دست دارید زمین بگـذاریـد و     
 .سپس هر دو جسم را به طور همزمان و با هم بلندکنید

هنگام بلند کردن اشیا، نزدیک شیء قرار بگیرید و زانوها   -7
شود بار را با نیروي پایتان بلنـد   این کار باعث می.  را خم کنید

 ..کنید و به کمر کمتر فشار وارد شود
خوابیدن روي یک تشک سفت بهترین وضعـیـت بـراي        -8

 .استفاده کنید  کمر است ضمنا حتما از بالش
از چرخاندن بدن هنگام حمل بار خودداري کنید، چرخش   -9

 .شود از ناحیه کمر باعث افزایش فشار به کمر می
و در نهایت باید توصیه کرد کمردرد را از بروز نخستیـن    -10

عالیم جدي بگیرید و آن را پیگیري کنید، حتی اگر سیاتیک 
 .نباشد

 دردهاي سیاتیکی
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 همکارگرانقدر جناب آقاي اسفندیار امیري
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 هفدهم

 خواص
 خرمالو

هایی است که اگرچه در حالـت نـارس      خرمالو از جمله میوه
گس و سفت است ولی اگر آن را در دماي معمولی اتاق قرار 

الـبـتـه    .  شود دهید، به مرور خواهد رسید و نرم و شیرین می
طعم و مزه آن به نوع خرمالو بستگی دارد؛ به این معنا کـه    
 . حتی بعضی از انواع رسیده نیز همچنان حالت گسی را دارند

خرمالو عالوه بر اینکه به صـورت خـام و تـازه مصـرف             
در .  شـود    هاي خشک نیز یافت مـی    شود، در آجیل میوه می

ضمن از پخته آن نیز به صورت مربا، مارماالد و همچنین در 
 .کنند ها استفاده می ها و کیک انواع شیرینی

، بتاکاروتن و همچنین مـقـدار     Aخرمالو سرشار از ویتامین 
. است Cو ویتامینB1 ،B2،B3هاي  قابل توجهی ویتامین

این میوه همچنین مواد معدنی مختلف مورد نیـاز بـدن را       
مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم دارد؛ بـه  
همین جهت براي رشد و نمو کودکان بسیار مفید شناخـتـه   

خوردن خرمالوي رسیده براي افـرادي کـه از         .  شده است
گـویـنـد اگـر          می.  شود درد در رنج هستند، توصیه می سینه

خرمالو را به صورت ناشتا میل کنید، براي درمـان اسـهـال      
خرمالو براي بیماران کـبـدي،   .  خونی بسیار مفید خواهد بود

خرمالو حاوي مقدار زیـادي  .  کلیوي و نقرسی نیز مفید است
پکتین یکی از فیبرهاي محلول در آب اسـت      . پکتین است

 .شود که باعث کاهش چربی خون می

 

 
 
 
 

 )گلستان سعدي(در تأثیر تربیت     
داد که جانان پدر هنر آموزید که         حکیمی پسران را پند همی    

ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر                  
محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق               
بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر                  
هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود                 
دولتست هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر  

 .لقمه چیند و سختی بیند
 اي در شام وقتی افتاد فتنه

 اي فرا رفتند هر کس از گوشه
 روستا زادگان دانشمند

 به وزیرى پادشاه رفتند
 پسران وزیر ناقص عقل

 به گدایی به روستا رفتند

 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،          

در . ها فراهم آید  تا زمینه مناسب براي مدیر کارآمدشدن آن        
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 و              

از سوي دیگر کارکنان یک سازمان . ارباب رجوع همت گمارند
نیز باید به شیوه مدیریت مؤسسه خود آگاهی یابند تا موفقیت       
سازمان را در روند فعالیت آن تضمین کنند، زیرا شناخت نحوه   

ساز بازدهی و اثربخشی  مدیر توسط کارکنان زمینهیکمدیریت
در این راستا . بیشتر براي رسیدن به اهداف سازمان خواهد شد

سقراط نخستین فردي بود که مدیریت را فرایندي اجتماعی           
تعریف کرد که متضمن یک سلسله وظایف، فعالیت ها و               

از این رو مدیران کارآمد کسانی         . روابط متقابل افراد است    
هستند که همواره می کوشند تا در شیوه رهبري شان داراي             

از همین رو    . ها و عقاید و انتظامات ارزشمند باشند          ارزش
مدیران با تجربه باید در همه سطوح تربیت کنندگان ماهري           
باشند تا توانایی کافی براي ایجاد نظم بدون تنبیه در سازمان            

کارشناسان علم مدیریت بر این باورند که          . را داشته باشند   

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
 .گونه اي رفتار نمایندکه مورد احترام کارکنان قرار گیرندبه -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

 .در مورد اطالعات محرمانه کارمندان بایدرازدارآنها باشند -10
براي تقویت بنیه سازمانی درصدد کسب حمایت از منابع         -11

 .مختلف باشند
 .با کارکنان همانگونه رفتار کنندکه مایلندباآنها 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 
موفقیت 
 مدیران 

 خواص میوه ها 

از جمله مهمترین آفت هاي تحصیلی دانش آمـوزان افـت     
نزول سطح علمی و :  که می توان گفت.  تحصیلی می باشد

جـهـت   .  کم شدن نمرات نشانه اي از افت تحصیلی اسـت 
برطرف کردن این اشکال الزم است که عـوامـل ایـجـاد         

بنابراین شناخت عوامل موثر در افت .  کننده آن را بشناسیم
در .  تحصیلی بهترین راه براي پیشگیري از آن می بـاشـد    

 :ادامه توضیح هر یک از عوامل آمده است
  عوامل جسمی مانند بیماري، ضعف شنوایی و بینایی-1
 عوامل ذهنی و روانی، میزان هوش -2
 نداشتن هدف -3
  نداشتن انگیزه -4
 نداشتن اعتماد به نفس -5
 ضعف اراده -6
  نداشتن برنامه ریزي درست -7
 روش مطالعه مناسبنداشتن -8
 مهارت مطالعه نادرست -9

 عوامل مربوط به خانواده
  اختالل خانوادگی ، طالق ، وجود نامادري یا ناپدري -1
اختالف فرزند با خانواده ، لجبازي با والدین و اعـتـراض   -2

  به جو خانوادگی
وابسته کردن فرزندان به والدین جهت انجام تکالـیـف     -3

 بخصوص در دوران ابتدایی
تحقیر، سرزنش و مقایسه نادرست فرزندان با همساالن   -4

  موفق
تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی اقتصادي و   -5

  اعتیاد
تغییرات سریع و غیر مترقبه ارتقایی سطح اقتصادي یـا    -6

 سیاسی
 عوامل مربوط به مدرسه

 شوخی هاي نابه جا و مزاحمت گروه همساالن -1
رفتار نامناسب عوامل اجرایی مدرسه مثل مدیر و معاون  -2

 ...و نمره دادن دبیرو 
  عوامل مربوط به اجتماع

  دوست ناباب -1
استفاده نادرست و بی رویه از کلوپ هاي ورزشی ، بدن   -2

 ...سازي و 
  استفاده نادرست از کافی نت و گیم نت -3
 گذراندن وقت زیاد در خیابان و خارج ازمدرسه -4

 علل افت تحصیلی

 کاریکاتور   

 ایلهمکاران گرامی جنابان آقایان بابایی و حمزه
بانهایت تاسف و تألم مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، 
از درگاه سمیع سبحان غفران الهی براي درگذشـتـگـان و      

 .طول عمر باعزت جهت بازماندگان محترم آرزومندیم
 روابط عمومی و ارتباطات

 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

 تسلیت 


