
 راه انداري کارخانه سیمان اصفهان
یکی دو کارخانه در شـمـال       

در مرکز ایران مـطـلـقـاً       . کشور و یکی در فارس و دیگر بس
البته در آن سالها چندان مصرفی هم .  سیمانی تولید نمی شد 

ساخت وسازهاي دولتی کم بود و هنوز  مردم جـدي    .  نداشت
امـا بـعـد از        .  وارد ساخت و سازهاي خانه سازي نشده بودند

مرداد بود و قرار بود دالرهاي آمریکایی در ایـران   28کودتاي 
. خرج شود و این دالرها را هر طور که می خواستند خرج کنند

 .مقداري از آنها را باید بابت سیمان می دادند
نامه نگاري با نماینده کـارخـانـه    .  حاال باید قیمت می گرفتند

سازنده ماشین آالت در تهران شروع شد و مبلغی کمتر از یک 
تن در  200میلیون دالر قیمت یک کارخانه سیمان با ظرفیت 

هرچنداول براي کارخانه صدتنی قیمت گرفتند . روز برآورد شد
 .اما بعد سر از دویست تنی درآورد

بـه     18/8/1334در دفتر ثبت شرکتهاي اصفهان در تاریـخ    
نـام     30/8/35مورخ    36053نقل از سند ثبتی (  257شماره 

مؤسسه اي با نام شرکت سیمان اصفهان به چشم می خـورد    
که با سرمایه یکصدوشش میلیون ریال به ثبت رسیده است و 

سهم صدهزار ریالی تقسیم شده اسـت     1060این سرمایه به 
و حسـیـن      300سهامداران عمده آن علی آقا . وتماماً پرداخته

بـقـیـه    .  سهم دارند 150و شارل کتانه و همسرش دزیره  393
سهامداران از میان خانواده امین و خواهر و برادر همدانیان اند 

سهم هم شاهزاده صارم الدوله دارد  که رئیس هیئت  40و اما 
با چهل سهم رئیـس  )  3/6/36نقل از سند (مدیره هم می شود

هیئت مدیره شدن و نام شـاهـزاده را درصـدر فـهـرسـت               
واقعیت این است . سهامداران آوردن باید خیلی معنی دار باشد 

که ممکن بود کارخانه با کمبود خاك رس روبه رو شـود و        
اصغرآباد ملک صارم الدوله این خاك را داشت و مسافت آن تا 

آقایان بیشتر از ایـن   »شازده نوازي«. کارخانه چندان دور نبود
و اما از اعضاي هیئت مدیره کسـی بـه سـمـت           .  جهت بود

او پسـر    .  مدیرعاملی انتخاب شده به نام دکتر محمدرضا امین
حاج میرزا زین العابدین امین التجاراصفهانی جزو چهل پنجـاه  

هـاي خـارجـی بـده         نفري بود از تجار اصفهان که با کمپانی
بستان داشت و مثل پدر خود همدانیان ها از کسانی بودند که 

وي پسـر خـود را بـراي          .  در انقالب مشروطه نقش داشتند

تحصیل به آمریکا فرستاده بودو اکنون با داشـتـن دکـتـراي       
فیزیک اتمی از دانشگاه یوتاه در دانشکده فنی دانشگاه تهران 

دکتر امین دانشمند ، درستکار، و بـاالتـر از     .  تدریس می کرد
نشـان داد کـه از         )  1357تا (همه در طول اقامتش در ایران 

 .ترین مدیران کشور بوده استالیق
شرکت پولی زیوس از کارخانه ، اسلینگن ماشین آالت را تهیه 

ان و زیمنس ژنـراتـورهـاي    . آ. شرکت ام.  کرد و می فرستادمی
برق را و شرکت مونبرگ دانمارکی نظارت بر اجرا را به عهـده  

آب باهمکاري دکتر امین در  بیابان بی برق وتلفن وبی.  داشت
سه نفر کارمند و دو راننده و یک مستخدم دفتر که دربان هم 
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 .نمائیم باالخص همکاران گرامی تسلیت و تعزیت عرض می
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 زندگی نامه بنیانگذاران موسسه 

فعالیت واحد امور خیـر مؤسسه که بمنظور عملـیـاتـی    
انـجـام      1390نمودن موارد فوق االشاره در سال مالی 

 :گرددگرفته به شرح زیر تشریح می
 کمک ها و اعانات نقدي و غیرنقدي جاري و روزمره -1

موقعیت اجتماعی این مؤسسه بعـنـوان نـهـادي عـام          
المنفعه و مردمی موجب گردیده تا همه روزه تـعـداد       
کثیري از مستمندان و نیازمندان با مراجعه حضوري و   
. یا از طریق سایت مؤسسه درخواست کمک نـمـایـنـد      

درخواست هاي رسیده پس از تشـکـیـل پـرونـده و            
رسیدگی هاي مقدماتی و انجام تحقیقات الزم تـوسـط   

بمـوجـب   پرسنل مجرب مربوطه در کمیته اي ویژه  که 
آئین نامه کمک ها و اعانات مصوب هیئت امناء محتـرم  
تشکیل می گردد مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و   
حسب مورد و نیاز متقاضیان و در چهارچوب امکانات و 

موارد عمده .  بودجه مصوب تصمیم الزم اتخاذ می گردد
مورد بررسی و اهداء کمک  1390اي که طی سال مالی 

 :اعم از نقدي و غیرنقدي قرار گرفته عبارتند از 
مساجد ، اماکن و بـقـاع     :  اشخاص حقوقی شامل )  الف

ها، مـراکـز   متبرکه، حسینیه ها، مراکز درمانی، کتابخانه
 .هافرهنگی و مذهبی و آموزشی و خیریه ها و دارالقران

هزینه درمان ، تـأمـیـن        :  اشخاص حقیقی جهت )  ب 
مسکن ، تأمین معیشت ، هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه ، 

 پرداخت دیون ، هزینه تحصیل و غیره
 کمک ها و اعانات برنامه اي -2

این قبیل کمک ها و اعانات مواردي هستند که عموماً با 
برنامه اي مدون و روشمند و از قبل تعیین شده طی هر 
سال مالی به افراد و خانواده هاي هدف و مـورد نـظـر        

موارد عمده اي که طـی سـال مـالـی         .  اهداء می شود
 .انجام گرفته به شرح زیر می باشد 1390

پرداخت کمک هزینه ماهیانه به خانواده هـاي      -1-2
 ایتام و زنان بی سرپرست

دراین بخش پس  از طی مراحل گونـاگـون و حضـور        
مأمورین و مددکاران مـؤسـسـه در مـحـل زنـدگـی              
مددجویان و متقاضیان و تعیین و تأیید نیاز یا عدم نیاز 
آنها و انجام مراحل کارشناسی و تشکـیـل پـرونـده و         
تقسیم بندي درخواست کنندگان به نیازمند ، شـدیـداً     
نیازمند و غیرنیازمند و جداسازي گروهی که تـوانـائـی      
انجام کار و اشتغال دارند براي هر گروه اقدام الزم بـه      

فراخور امکانات و نیازمندي متقاضی به شرح زیر انجـام  
 .پذیردمی

براي افراد و خانواده هاي شدیداً نیازمند مسـتـمـري       -
اي که کل نیاز معیشتی آنها راتأمین نماید ماهیانه بگونه

تعیین و همه ماهه از طریق افتتاح حسـاب و کـارت         
 .گردداستفاده از دستگاه خودپرداز بانک پرداخت می

آن دسته از خانواده ها و افرادي که در گروه نیازمنـد     -
گیرند با برنامه ریـزي  و کمتر نیازمند قرار می)  متوسط( 

قبلی در مناسبت هاي ویژه از طریق کمکهاي مقطعی و 
 .موردي نیاز آنها مرتفع می گردد

و باالخره گروهی که توانائی انجام کار و اشـتـغـال           -
دارند نیز در برنامه جداگانه اي تـحـت عـنـوان طـرح          

 .گیرندمؤسسه قرارمیموردحمایتمحرومینتوانمندسازي
 اهداء کمکهاي نقدي و غیرنقدي در مناسبت ها -2-2

یکی از تأکیدات بنیانگذار خیر این مؤسسه اهداء کمـک  
هاي نقدي و غیرنقدي در مناسبت هاي ویژه از قبـیـل   
عیدنوروز ، ماه مبارك رمضان و عیدغدیر خم به ایتام ،   

بضاعت ، مستمندان آموزان بیزنان بی سرپرست ، دانش

مدتی است مدیریت واحد امور .  و سادات فقیر می باشد
خیر مؤسسه تالش نموده تا اجراي این مهم را با تکـیـه   
بر حفظ کرامت انسانها و با پیـروي از سـیـره ائـمـه            

روشمند نموده و بصـورت      ...  معصومین علیهم صلوات ا
 :سازمان یافته همه ساله به شرح زیرانجام دهند

ارسال سبدهاي کاال شامل برنج، گـوشـت، مـرغ،      ).  الف
روغن، ماکارونی، خرما و پنیر همراه با یک بسته حـاوي  

هـاي  کتاب و دیگر اقالم فرهنگی با استفاده از ماشـیـن  
سردخانه دار در آستانه فرا رسیدن ماه مبارك رمضـان    

 .توسط عوامل مؤسسه به منازل گروههاي کمک پذیر
 برنامه توانمندسازي محرومین  -3-2

هیئت امنـاء   89/9/27مصوبه مورخ  3-8در اجراي بند 
محترم مؤسسه موضوع توانمندسازي مـحـرومـیـن و         
پرداختن به برنامه اي روشمند بمنظور شناسائی افراد و 
خانواده هائی که داراي مهارت و توانائی می باشند و یـا  
آمادگی انجام کار خاصی را دارند جهت خـوداتـکـاء و      
خودکفا نمودن آنها از طریق کمـک هـاي نـقـدي و           
غیرنقدي اعم از پرداخت وام و یا بالعوض در دستور کار 
مدیریت امور خیر مؤسسه قرار گرفته و با طـرح مـوارد     
شناسائی شده در کمیته امور خیر و اخـذ مصـوبـه از        

کمیته مزبور مدتی است این امر مهم در حال اجرا مـی  
مند نمودن امر مزبور ضـمـن     باشد، لکن به منظور نظام

تخصیص بودجه اي خاص در این ارتباط براي سال آتی 
، در قالب آموزش مددجویان ، پرداخت وام خوداشتغالی 

، ) در موارد اسـتـثـنـائـی     ( یا مشارکت و کمک بالعوض 
نامه توانمندسازي محرومین نیز تدویـن و آمـاده       شیوه

 .باشدارائه به هیئت امناء محترم جهت تصویب می
 کمکهاي اعطائی در قالب وام قرض الحسنه -3

 1390بخش دیگري از کمکهاي مؤسسه در سال مالی   
تحت عنوان قرض الحسنه و از طریق صـنـدوق قـرض      

کـه وابسـتـه بـه         )  علیه السالم( الحسنه امام محمدباقر
 .مؤسسه می باشد پرداخت گردیده است

پروژه هاي عمرانی ، فرهنگی مذهبی در حوزه امور   -4
 خیر و عام المنفعه

ماده ششم اساسـنـامـه     2در ادامه عملیاتی نمودن بند 
مؤسسه ، امر احداث ابنیه مناسب بمنظور فراهم شـدن    
امکانات و شرایط الزم جهت تحقق احـیـاء و ارتـقـاء           
فرهنگ و گسترش مذهب حقه جـعـفـري و حـفـظ،           
تقویت و اعتالء حوزه هاي علمیه تشیع و تـوسـعـه و        
تعلیم و اشاعه مبانی و ارزشهاي انقالب و نظام مـقـدس   
جمهوري اسالمی ایران و توسعه و تعلیـم و تـربـیـت،         

 .کماکان در دستور کار قرار دارد
 فعالیت هاي فرهنگی -5

از آنجا که تحقق احیاء و ارتقاء فرهنـگ و گسـتـرش        
مذهب حقه جعفري و حفظ و تقویت و توسعه تعلیم و   
تربیت و اشاعه مبانی و ارزشهاي دینی و انـقـالبـی از        

جمله سیاستهاي راهبردي مؤسسه به شـمـار مـیـرود،       
بنابراین با توصیه امناء محترم، پرداختن به فعالیت هاي 
فرهنگی به تدریج در برنامه هاي مؤسسه گنجانده شـده  
و عمده فعالیت هایی که طی سال مورد گزارش عـالوه    
بر اهداء کمکهاي نقدي و غیرنقدي به سایر مؤسسات و 

 .مراکز فرهنگی در سطح شهر انجام پذیرفته است

 ...ادامه از شماره قبلی نشریه 

 1390چکیده فعالیتهاي واحد امور خیر مؤسسه در سال مالی 

 ادامه در  شماره بعدي نشریه

 انا هللا وانا الیه راجعون
 زندیاد حاج اسفندیار امیـري) السالمعلیه(الحسینبه یاد همکارگرانقدر؛ خادم

 چگونه باورکنیم رفتنت را؟  چگونه باور کنیم ندیدنت را؟
هاي خوش با تو بودن را حـس      اي کاش فرصتی دوباره براي بودنت پیدا شود تا لحظه

چگونه جاي خالیت را نظاره گر باشـیـم   . دل ما پر از درد و رنج فراق دوري توست. کنیم
 .که از تحمل خارج است

 .به هر سو که می نگیریم چهره ي مهربان و نورانیت در نظرمان مجسم می شود 
از محـرم تا ملکـوت پـرواز نمودي ولی نام و یـادت تا ابد با محرم و حـب و عشـق بـه        

 ماه گذشته  -مراسم دعاي عرفه -) علیهم السالم(بیتپذیرایی از محبان اهل ...عجین است ) علیه السالم... (ابا عبد ا
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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

یک نماز شب، انسـان را        :  امام صادق علیه السالم فرمودند
کـنـد و       اخـالق و خوشـبو مـى   سـیما ، خوش  خوش

نماید وغم واندوه را از   روزى را زیادوقرض را ادا مى
 )42األعمال،ص ثواب(. کند برد و چشم را نورانى مى بین مى
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 :حمله سینوزیت
درد ناحیه پیشانی یا بین چشم ها، درد دندان هاي فـوقـانـی،    
احساس پري در صورت و گرفتگی بینی می توانند بعلت یکی 

 سینوزیت: از شایع ترین علل مراجعه به مطب پزشکان باشند
 :سینوس ها، حفره هاي هوایی در داخل سر

سینوس ها فضاهاي پر ازهوایی در داخل جمجمه شما هستند 
شما چـهـار سـري      .  که با غشاهاي مخاطی پوشیده شده اند

سینوس هاي پیشانی در باالي چشم هـا، دو    :  سینوس دارید
-سینوس فکی در پشت استخوانهاي گونه دو طرف، سینوس

حفره مثل کندوي عسل پشـت پـل بـیـنـی،          :  هاي اتمویید
سینوس هاي اسفنوئیـد پشـت بـیـنـی و            

سینوس ها مثل اثر انگشت در هـر  .  زیرمغز 
 .شخص با دیگران متفاوتند

 سینوزیت چیست؟
ساختمان هاي کوچک شبیه مـو بـه نـام          

کمک میکنند تا تـرشـحـات     (cilia)مژکها
مخاطی از روي پوشش داخلی سینوس بـه    

تـمـام   .  سمت یک خروجی حرکت کـنـنـد     
سینوس هاي شما به داخل بینـی راه مـی       

یابند تا تبادل هوا و ترشحـات مـخـاطـی امـکـان پـذیـر               
عفونت یا آلرژي بافت هاي سینوس را ملتهب، قرمز، و   . باشد

 .این حالت سینوزیت نامیده میشود. کندمتورم می
 :در ابتدا  فقط یک سرماخوردگی

سینوزیت معموال با التهاب ناشی از سرماخوردگی، حساسیت، 
یا محرك ها شروع می شود اما ممکن است به اینجا خـتـم     

سرما خوردگی، حساسیت، و محرك ها بـاعـث تـورم      .  نشود
 .بافت هاي سینوس می شوند

 :گرفتگی، تورم، و درد
بسیاري از مـردم  .  سینوزیت باعث ناراحتی هاي زیادي میشود

گرفتگی بینی و درد یا احساس فشار در نقاط متعدد صورت یا 
معموال ترشح بینی وجود دارد که ممکن است .  دندان ها دارند

عالئم دیگر ممکن اسـت شـامـل      .  زرد، سبز، یا روشن باشد
یا چشایی، سرفه،گلودرد، بوي / بیحالی، کاهش حس بویایی و

 .بد دهان، سردرد، درد هنگام خم شدن به جلو و تب باشند
 : سینوزیت مزمن

مـاه طـول بـکـشـد،             3التهاب حفره سینوس اگر بیشتر از 
اگرچه باکتري ها اغلب در سینوسهـاي  . سینوزیت مزمن است
یابند، ولی در عفونت هاي باکتریایی تنها بسته شده تجمع می

اشکاالت ساختمانی، حساسیتها، . علت سینوزیت مزمن نیستند
هاي دندانـی هـم     ها، نقائص سیستم ایمنی، و بیماريپولیپ

 .ممکن است موجب مشکالت مزمن سینوس شوند
 :پولیپ هاي بینی

وقتی که سینوس ها ملتهب باقی می مانند، پوشش مخاطـی  
ایـن تـورم     .  سینوس ممکن است ضخیم شده و ورم کنـنـد  

ممکن است آن قدر زیاد باشد که توده هاي انگور مـانـنـدي    
. گـویـیـم   تولید کند که به آن ها پولیپ می

ها ممکن است از سینوسها وارد شـده  پولیپ
 .را ببندندبینیهواییراهو بطور ناقص یاکامل

تسـکـیـن    بینـی، ضدگرفتگیهايقطره
 :پرهزینه

این قطره ها یا اسپري ها راه هوایی متـورم  
بینی را باز کرده و اجازه میدهند تا سینوسها 
تخلیه شوند، به خصـوص در بـدتـریـن           
روزهاي سرماخوردگی یا در مسافرت هـاي  

. اما شما فقط باید براي چند روز از آن ها استفاده کنید.  هوایی
بعد از آن اثر آن ها برعکس شده و باعث تورم و بسته شـدن  

ها نمی تـوان بـراي     بنابراین از آن.  مجدد راه بینی می شوند
هاي خوراکی ضد احـتـقـان    قرص.  مدت طوالنی استفاده کرد

ها هم عوارض جانبـی  ممکن است کمک کننده باشند، اما آن
هـاي  اسـپـري  :  هاي بهتر براي سینوزیـت حـاد    حلراه. دارند

استروئیدي بینی یا اسپري هاي سالین یا شستشو بـا سـرم       
. اگر عالئم باقی ماندند به پزشکتان مراجعه نـمـایـیـد    .  نمکی

عالئم سینوزیت مزمن ممکن است به علت انحراف تـیـغـه      
 .بینی یا وضعیت هاي قابل درمان دیگر ایجاد شوند

 چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
. ترشح زرد یا سبز می تواند به معنی عفونت باکتریایی بـاشـد  
 1حتی در این مورد، سینوزیت حاد باکتریایی معموال در طی   

اگر احساس میکنید رو به بـهـبـودي    .  هفته از بین میرود 2تا 
نیستید و عالئم پایدار و شدید هستند یا اینکه تب دارید، وقت 

 .مالقات با پزشک فرا رسیده است

 سینوزیت
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همکاران گرانقدر جنابان آقایان محمدحسین پیمانـی،  
 زاده و سرکارخانم ستودهعلیرضاپورقدیري، اکبرحسین

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 هیجدهم

 خواص
 گریپ فروت 

 

گریپ فروت، اشتها را تـقـویـت    
گریپ فروت، عـمـل     .  می کند

هضم را آسان مـی نـمـایـد و         
معدي و ترشح کیسه صفرا را سـرعـت   )  شیره(جریان عصیر 

ایـن  .  اسـت  گریپ فروت، داراي ویتـامـیـن ث     .  می بخشد
. ویتامین در حفظ سالمت قلب و عروق بدن مـوثـر اسـت       

گریپ فروت، به تولیدقندو موادحیاتی دستگاه بدن کـمـک     
اگر گریپ فروت را صبح ناشتا بخورند، خواص ادرار .  کندمی

گـریـپ   .  شود و سموم از بدن خارج می کنـد آور آن زیاد می
کند و کلیه و کبـد را پـاك مـی          فروت خون را تصفیه می

گـریـپ    . گریپ فروت، ضد خونریزي و بواسیر اسـت .  نماید
گـریـپ   .  کندفروت میوه اي خنک است و عطش را رفع می

گریپ فـروت،  .  کندفروت اختالل هاي مفصلی را درمان می
. شکند، تجویز می شـود براي کسانی که موهاي سرشان می

هاي ریوي و تب خیـز  گریپ فروت، براي کسانی که عفونت
آهن و   ( گریپ فروت عالوه بر مواد معدنی . دارند مفید است

.  ، پ پ، ث اسـت   2، ب1داراي ویتامین هاي آ، ب)  کلسیم
گریپ فروت براي سرماخوردگی خوب است و در فصـل        

این میوه آنتـی اکسـیـدان و        . زمستان مصرف فراوانی دارد
لیکوپن دارد، ولی مصرف آن به هـمـراه بـرخـی داروهـا            

) نظمی ضربان قلبداروهاي ضد تشنج، ضد افسردگی و بی( 
 .شودخطرناك است و موجب بروز عوارض جدي دارویی می

 

 )گلستان سعدي(قدر عافیت    
پادشاهى با نوکرش در کشتى نشست تا سفر کند، از آنجا              
که آن نوکر رنجهاى دریانوردى را ندیده بود، از ترس به               
گریه و زارى و لرزه افتاد و بى تابى کرد، هرچه او را دلدارى               

اگر فرمان دهى من  : دادند آرام نگرفت، حکیمى به شاه گفت
 .کنماو را به طریقى آرام و خاموش مى

. اگر چنین کنى نهایت لطف را به من نموده اى           : شاه گفت 
شاه چنین  . فرمان بده نوکر را به دریا بیندازند       : حکیم گفت 

او پس از چندبار    . او را به دریا افکندند    . فرمانى را صادر کرد   
مرا ! غوطه خوردن در دریا فریاد مى زد مرا کمک کنید               

سرانجام او را گرفتند و به داخل کشتى               ! نجات دهید  
او در گوشه اى از کشتى خاموش نشست و دیگر            . کشیدند

 .چیزى نگفت
حکمت : شاه از این دستور حکیم تعجب کرد و از او پرسید            

 این کار چه بود که موجب آرامش غالم گردید؟                    
او اول رنج غرق شدن را نچشیده بود و            : حکیم جواب داد  

قدر سالمت کشتى را نمى دانست، همچنین قدر عافیت را            
 .آن کس داند که قبال گرفتار مصیبت گردد

 حکایت نامه 

پذیر   امروز براي موفق شدن در یک کار و تجارت، باید انعطاف
هاي سازمانی    ریزي خوب داشته باشید و مهارت       باشید، برنامه 

کنند که با     خیلی افراد با این فکر کاري را شروع می        . را بدانید 
روشن کردن کامپیوترها یا باز کردن در شرکتشان، پول پارو            

اما واقعیت این است که پول درآوردن خیلی            . خواهند کرد 
به همین دلیل   . کنید  تر از آن چیزي است که فکر می          سخت

ریزي وقت بگذارید تا        باید براي برنامه   
تواند کمکتان    نکات زیر می   . موفق شوید 

 :کند
 سازماندهی داشته باشید. 1

براي موفق شدن در کاري باید سازماندهی    
سازماندهی به شما کمک       . داشته باشید  

کند کارها را تکمیل کنید و طبق برنامه       می
یک راه خوب براي این کار این  . پیش روید

است که یک لیست برنامه روزانه داشته          
. شود، یک تیک بزنید     باشید و جلوي هر کاري را که انجام می 

کند که چیزي را فراموش نکنید و همه          این کار مطمئنتان می   
 .کارها را یک به یک انجام دهید

 جزئیات را ثبت کنید. 2
با ثبت  . کنند  هاي موفق جزئیات را ثبت می          همه تجارت 

فهمید که کارتان در چه وضعیت        گزارشات دقیق و جزئی، می    
. رو خواهد شد    هاي احتمالی روبه    مالی قرار دارد و با چه چالش      

هایی براي      فقط دانستن این، وقت الزم براي ایجاد استراتژي        

غلبه بر موانعی که ممکن است از موفقیت و پیشرفت کارتان            
 .کند جلوگیري کند، فراهم می

 رقبایتان را تحلیل کنید. 3
براي موفق شدن نباید از      . رقابت، سازنده بهترین نتایج است    

ممکن است  . مطالعه کردن و درس گرفتن از رقبایتان بترسید       
توانید براي درآوردن     دهند که می    آنها کاري درست انجام می    

 .پول بیشتر در تجارتتان از آن استفاده کنید
 ها را بشناسیدها و پاداشریسک.4

هاي   رمز موفق شدن این است که ریسک       
شده بکنید تا به رشد کارتان کمک          حساب

توانید بپرسید این     سوال خوبی که می   . کند
است که، چه معایبی دارد؟ اگر بتوانید به           

فهمید که در      این سوال پاسخ دهید، می      
این . بدترین حالت چه اتفاقی خواهد افتاد       

کند بتوانید    اطالعات به شما کمک می       
تواند پاداشی عالی     اي بکنید که می      شده  هاي حساب   ریسک

 .براي تجارتتان داشته باشد
 خالق باشید. 5

هایی براي ارتقاي کارتان باشید تا آن را           همیشه به دنبال راه   
باید درك کنید که شما      . در بین رقبا متمایز و برجسته کنید       

هاي جدید    ها و نگرش    دانید و باید از ایده       همه چیز را نمی    
 .براي کارتان استقبال کنید

 

 نکاتـی طالیـی براي ایـجاد یک تـجارت مـوفق

 خواص میوه ها 

محبت . با محبت باشید   . 1
بزرگترین نعمت خداوندي      
است که پایه و بنیاد همه ي        
روابط و اخالقیات به آن          

هرچه شما   .  وابسته است  
بیشتر به اطرافیانتان محبت کنید، در عوض محبت               

این بهترین هدیه اي     . بیشتري نیز دریافت خواهید کرد     
  .است که می توانید تقدیم فرزندتان کنید

هاي نظم، قاعده و محدودیت      . ثابت قدم باشید   . 2
این همان چیزي است که     . کندمشخص، ایجاد اعتماد می   

  .فرزندتان براي احساس امنیت و آرامش به آن نیاز دارد
اگر میخواهید فرزندتان به کاري      . الگوي خوبی باشید  . 3

که شما دوست دارید گرایش پیدا کند، شما خود الگویی             
فرزند شما به کسی نیاز دارد تا از او          . براي آن رفتار باشید   

 .سرمشق بگیرد
دروغ نگویید و سعی کنید          . قابل اعتماد باشید   . 4

فرزندان باید خود   . رفتارهاي ساختگی از خود نشان ندهید     
 .واقعی شما را ببینند و بشناسند

سعی کنید وقتی کودکتان به       . حضور داشته باشید  . 5
شما نیاز دارد، کنار او باشید و به خواسته هاي او رسیدگی             

شما وفرزندتان فاصله    نگذاریدکاریامسائل دیگر بین  . کنید
 .بیندازد

مسائل با نوع نگرش شما به آنها        . خوش بین باشید  . 6
اگر مثبت گرا و به آینده خوشبین باشید، از         . کنندتغییر می 

  .زندگی لذت بیشتري خواهید برد
. آرام تر و همگام با فرزندانتان جلو روید       . صبور باشید . 7

زندگی به خودي خود سریع می گذرد، پس چرا خودتان            
هم سعی می کنید سرعت آن را بیشتر کنید؟ و یادتان               

  .باشد، تغییر زمان می برد
زندگی دویدن در مسیري بسیار         . ایستادگی کنید . 8

پشتکار و استقامت از لزومات پیمودن این         . طوالنی است 
پس هیچوقت دلسرد نشده و دست از کار              . راه است 

 .نکشید، به خصوص در کمک کردن به فرزندانتان
از الك خودپسندیتان بیرون آیید و  . خودپسند نباشید. 9

و فرزندانتان را در این راه      . انرژیتان را صرف دیگران کنید    
  .طوالنی با خود همسفر کنید

اگر ایده خوبی    . فقط یکجا ننشینید   . فعال باشید . 10
دارید، یا فکر می کنید کاري اشتباه است، دست به فعالیت       

عملکردهاي شما به فرزندانتان نشان می دهد که          . بزنید
  .تنها راه انجام کارها، اقدام به عمل کردن به آنهاست

کودك شما براي خوشبخت بودن نیاز      . ساده باشید . 11
در واقع، هرچه کمتر باشد بهتر       . به چیزهاي زیادي ندارد   

این کار باعث می شود او یاد بگیرد براي داشتن              . است
 .کوچکترین وسیله اش هم قدرشناس و سپاسگذار باشد

هر انسانی براي زندگی کردن نیاز       . بااعتقاد باشید . 12
به مجموعه اي از اصول و قوانین دارد که از طریق آن                

را شما باید جایگاه اعتقادیتان   . خوب را از بد تشخیص دهد     
  .باشدازشمارا داشتهپیرويفرصتهمکنید،تافرزندتانمحکم

انعطاف پذیري امر بسیارمهمی        . سازگار باشید  . 13
یاد گرفتن چیزهاي تازه، داشتن ایده هاي        . استدرزندگی

هاي مختلف، را باید تجربه کنید و به جدید و کشف دیدگاه
  .فرزندانتان نیز منتقل کنید

از مهمترین این مسائل،یکیفراي همه. همدل باشید. 14
فضیلت هاي انسانی، توانایی درك دیگران و فهمیدن            

همدلی پادزهري براي رفتارهاي        . احساسات آنهاست  
و . خودپسندانه، بیرحمانه و عاري از عاطفه و احساس است  

بهترین راهی که فرزندانمان می توانند این خصوصیت           
 .برجسته را بیاموزند، از طریق همدلی کردن ما با آنهاست

  اصول اخالقی مهم در تربیت فرزندان

 ادامه در  شماره بعدي نشریه


