
 راه انداري كارخانه سيمان اصفهان

برق و دكتر امين در  بيابان بي

آب با همكاري سه نفر كارمند و دو راننده و يـك      تلفن و بي

شروع كرد كـه   1335مستخدم دفتر كه دربان هم بود درسال 
اگر مطالعات زمين شناسي و بررسي خريد از كدام كارخانه را   

جمعاً . هم كه سال پيش از آن صورت گرفته بود به حساب آيد

به بهره بـرداري   1337سه سال طول كشيد تا اين كه درسال 

درآن زمان از لحاظ تداركات صنعتي اصفهان چـنـدان     .  رسيد

مين كند، حتي تسمه  نمي توانست اقالم مورد نياز كارخانه را تاً

 .پروانه و رول پالك و پيچ ومهره از تهران فرستاده مي شد

-نـامـه  .  شركت با بحران سرمايه روبه رو شـد    1336درسال 

نگاريهاي مديرعامل كارخانه با حسين آقا و تصميم هاي او و   

برادرش علي آقا براي نجات از اين بحران از خواندني تـريـن   
رسـيـد،   اقساط آلماني ها سر مي.  برگهاي زندگي ايشان است

. سهامداران بعضي هنوز قسط چهارمشان را نپرداخته بـودنـد    

بهانه تراشي براي آلمانيها  كه چون مثالً ماشين آالت را سـر  

وقت نفرستاده ايد حاال اين قسط را تمديد كنيد چندان كارساز 

موسسة بين المللي پول در واشـنـگـتـن هـم بـدون             .  نبود

خواست يك نـفـر     داد و ميخاطرجمعي پول دست كسي نمي
متخصص آلماني به اصفهان بفرستد و شركت از حسيـن آقـا     

خواست هرچه زودتر از پاريس به آلمان برود و با آلماني ها مي

) 36/3/14–  12432: س( راجع به تمديد برات ها صحبت كند

يازده روز بعد از اين تاريخ شركت در نامة ديگرش به حسيـن  

دهد كه هرچند ساختمان و نصـب      آقا در پاريس گزارش مي

كند اما با وجود دريافت قسط كارخانه طبق برنامه پيشرفت مي

ها  بسيار محدود چهارم سهام شركا، ميزان اعتبارات  در بانك

  است و پيش بيني مي شود تا اواخر مرداد امور جاري نـاچـاراً    

 . تعطيل خواهد شد

از تهران هم خبر مي رسد كه وام بانك صنعتي هم كـارسـاز     
چون كل بودجه بانك محدوداست و ثانياً اعـزام    .  نخواهد بود

هاي زياد و صـرف وقـت       كارشناس از تهران و تحمل هزينه

كنند كه براي ادامه زياد حداكثر با پانصدهزارتومان موافقت مي

امـا تـلـگـراف       .  اي نخواهد داشتبرنامه جاري امسال نتيجه

مؤسسه بين المللي پول آمريكا رسيد كه با كل جريان موافقت 

كرده اند اما بايد دكتر امين به تهران برود با مؤسـسـه جـرج      

فراي و نماينده آن مؤسسه در ايران مذاكره كند كه اين هـم    

 . به زودي پول نخواهد شد

حاضر شده ايم كل كارخانه را با دوميليون مترمربع زمـيـن و     

ملي بگذاريم آالت در گرو بانكيك ميليون دالر ارزش ماشين

هاي معتبري هستنـد، هـريـك      و شركاي شركت هم كه آدم

. اوراق مربوطه را امضاء كنند و متعهد پرداخت شونـد   متضامناً

نظارت بانك را هم در طي عمليات ساخت تا پرداخـت ديـن     

دانيم اين بانك با اين شرايط وام مي دهد يا نـه  نمي. بپذيريم 
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رحلت پيامبر عظيم الشان اسالم، حضرت ختمي مرتبت، سيد              

وشهادت سبط اكبرش، ) عليه وآله وسلم... صلي ا(المرسلين، محمد مصطفي 

و سالله پاكش،   ) عليه السالم (كريم آل طه، حضرت امام حسن مجتبي         

را برهمه شيعيان و      )عليه السالم (ثامن الحجج، حضرت امام رضا         

 .نمائيم تسليت و تعزيت عرض مي) عليهم السالم(دوستداران اهـل بيت 

 هاي پيشگيري ازراه

 سكته مغزي
 نكاتـي طاليـي براي  2

 ايـجاد يك تـجارت مـوفق
2 

 زندگي نامه بنيانگذاران موسسه 

فعاليت در راستاي اجراي شيوه نـامـه فـرهـنـگـي           

مددجويان برنامه هاي متنوع فرهنگـي بـراي سـال         

در دستور كار واحدخيرات قرار گرفته اسـت     92-91

هـا        كه در اين بخش به مـعـرفـي دو مـورد از آن              

 .پردازيممي

 

كـابـردي ويـژه      -تهيه گاهنامه آمـوزشـي  )  1

 مددجويان تحت پوشش

هـاي  جهت انجام اين كار ابتدا با تحقيقات و بـررسـي  

انجام شده چند نفراز اساتيد حوزه به عنوان هـيـات     

تحريريه گاهنامه انتخاب و سپس اقدام به تشـكـيـل    

كه ابتدا توضيحاتي پيـرامـون   .  جلسات متعدد نمودند

هدف از نشر گاهنامه ارائه و سپس به بررسي مواردي 

از قبيل نيازهاي فرهنگي مخاطبان، ذكر عواملي كـه    

موجب توجه بيشتر به اين گاهنامه گـردد، شـكـل        

 .ظاهري، محتوا و غيره پرداختند

 جشن شكوفايي ويژه مددجويان نوتكليف) 2

با توجه به اهميت و وجوب انجام تكاليف الهي بـراي    

هر فرد، واحد خيرات در نظر دارد جـهـت فـرزنـدان       

دختر و پسر خانواده هايي كه در آستانه مبارك سـن  

تكليف هستند مراسم جشن تكليف در حضور تمامي 

اعضاي خانواده و در محل منزل مسـكـونـي ايشـان       

 .برگزار نمايند

لذا با استعالم و استعانت از مركز فرهنگـي حضـرت      

چندتـن  ) تعالي فرجه الشريف...  عجل ا( مهدي موعود 

از روحانيون عالم و داراي خصوصيات اجـتـمـاعـي و       

روابط عمومي خوب را جهت برپايي اين جشن دعوت 

پس از هماهنگي با خـانـواده   .  به همكاري نموده است

مذكور و تعيين زمان مربوطه، مسئـول فـرهـنـگـي        

خيرات به اتفاق يكي از روحانيون بـه مـنـزل ايـن           

مددجو رفته و ضمن توجيه و بيان اهـمـيـت سـن         

تكليف اقدام به ارائه شيريني و گل نموده و به عنوان 

هديه يك بسته فرهنگي كه شامـل قـرآن، رسـالـه         

-عمليه، سجاده، مهر، تسبيح، پالك طال و غيره مـي 

باشد به مددجوي نوتكليف تقديم و مـراسـم جشـن      

 .گرددبرگزار مي

 ...ادامه از شماره قبلي نشريه 

 برخي از فعاليتهاي واحد خيرات در راستاي اجراي شيوه نامه فرهنگي مددجويان

 ادامه در  شماره بعدي نشريه

السالم بـيـلـي در        در حالي كه علي عليه:  گويد  شيخ مفيد مي )عليه وآله وسلم... صلي ا(آزمايش الهي پس از رحلت پيامبر

دست داشت و مشغول ريختن خاك در قـبـر رسـول خـدا           

مـردم  :  آله بود، مردي پيش او آمد و عرض كرد  و  عليه  اهللا  صلي

آزاد شدگان به ( »ُطلَقاء«با ابوبكر بيعت كردند و در اين ميان، 

به سرعت با او پيمان بستـنـد؛   )  دست پيامبر در روز فتح مكّه

انصار نيز بـه خـاطـر      !  زيرا خوف داشتند كه شما از راه برسيد

 !اختالفاتشان دچار ذلّت و خواري شدند

السالم با شنيدن اين خبر، بيل را بر زمين گذاشت و   علي عليه

اَحسب الناس .  الم«:  در حالي كه به آن تكيه كرده بود، فرمود

أنْ يترَكوا اَنْ يقولوا آمنّا و هم ال يفتنون و لقد فَتنّا الذين مـن  

  ب سـالذين صدقوا و ليعلمنَّ الكاذبين ام ح هم فليعلمنّ اللّهقبل

) 4ــ 1:  عنكبـوت (   »الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما

آيا مردم پنداشتند همين كه گفتـنـد ايـمـان       .  الف الم ميم«

و بـه    .  گيـرنـد   شوند و مورد آزمايش قرار نمي آورديم، رها مي

يقين، كساني را كه پيش از اينان بودند، آزموديم تا خدا آنـان  

اند، معلوم دارد، و دروغگويان را نيز معـلـوم     را كه راست گفته

پندارند كه بر مـا      كنند، مي  آيا كساني كه كارهاي بد مي.  دارد

  ».كنند پيشي خواهند جست؟ چه داوري بدي مي

چند 
ويژگى از 
بخششهاى 
امام حسن 

 ) عليه السالم(

بـى مـزد و مـّنـت           .  دهشهاى امام براى خدا بـود )  1

آورد و     بخشش خود را هيچگاه به ياد نمـى .  بخشيد  مى

خـدا  .  انتظار سپاس و تشكر نيز از گيرندگان نـداشـت    

از ايـن رو      .  محورى، اساس و كارهاى نـيـك او بـود       

سه نوبت دارائيش را با خدا تقسيم كرد و   او «:  اند  گفته

  ».در دو نوبت براى خدا از تمام اموالش گذشت

ارزش .  امام به كرامت و عزّت نفس مردم تـوجـه داشـت     )  2

درماندگان را .  شمرد هاى خود مى آبروى مردم را بيش از داده

دانست و كرم و بخشش پيش از پرسش،  صاحب اصلى آن مى

 .كرد معنى مى

دخل و خرج امام روى برنامه و نظام بود و در واقع، هـرج  )  3

و مرج و اسراف و تبذير در كار امام راه نداشت و امام، هم بر 

مبادى ورود درآمد خويش نظارت داشت و هـم بـر مـوارد        

  .خروج آن

اگر در نزد امام چيزى نبود كه به نيازمند بپردازد، با زبانى ) 4

ساخت و ظريفانه، آبـروى    خوش و كريمانه، او را خوشنود مى

او رفتار جدش با نيازمندان را از نـزديـك   .  داشت  مى  او را نگه

 .گفت ديده بود و آن را براى مردم باز مى

 عـزّت نيازمنـد
شخصي وارد )  عليه السالم(روزي در مجلس امام رضا 

شد و پس از اداء سالم، حضرت را مخاطب قرار داد و 

من از دوستان شـمـا اهـل      :  اظهار داشت

باشم و اكـنـون      مي)  عليهم السالم( بيت 

مسافر مكه هستم، پول و آذوقه سفر خود 

ام و در حال حاضر چيزي  را از دست داده

برايم باقي نمانده است كه بتوانم به ديـار  

چنانچه مقدور باشد، . و شهر خود بازگردم

مرا كمكي نما تا به ديار و وطـن خـود         

مراجعت نمايم و چون مستحـقّ صـدقـه      

نيستم، هنگام رسيدن به منزل خود آنچه 

را كه به من لطف نماييد، از طرف شما به 

 دهم؟ فقرا، در راه خدا صدقه مي

بنشين، خداوند مهربان، « : حضرت فرمود

و »تو را مورد رحمت خويش قـرار دهـد    

سپس مشغول صحبت با اهل مجلس گشت و پاسـخ  

هنگامي كه مجلـس  .  هاي ايشان را بيان فرمود مساله

به پايان رسيد و مردم رفتند، من و سليمان جعفـري  

امـام  .  و يكي دو نفر ديگر نزد حضرت باقي مـانـديـم   

 »دهيد به اندرون روم؟ اجازه مي« :عليه السالم فرمود

قدوم شما مبارك بـاد، شـمـا      : سليمان جعفري گفت

 .خود صاحب اجازه هستيد

بعد از آن، حضرت از جاي خود برخاست و به داخـل  

پشت    اتاقي رفت و پس از آن كه لحظاتي گذشت، از

آن مسافر خراسانـي  «: در صدا زد و فرمود

  »كجاست؟

 .جا هستممن اين: شخص خراساني گفت

حضرت دست مبارك خويش را از بـاالي  

بـيـا، ايـن      «:  در اتاق دراز نمود و فرمود

دويست درهم را بگير و آن را كـمـك         

هزينه سفر خود گردان و الزم نيست كـه  

پس از آن، امـام         .»آن را صدقه بدهي

حال، زود خارج شو، «: عليه السالم فرمود

 »كه همديگر را نبينيم

چون مسافر خراساني پولها را گـرفـت،       

خداحافظي كرد و سپس از منزل حضرت 

بيرون رفت، امام عليه السالم از آن اتـاق  

 .بيرون آمد و كنار ما نشست

چـرا  !  يا ابن رسول الّله:  سليمان جعفري اظهار داشت

حضرت علـي  !  چنين كردي و خود را مخفي نمودي؟

چون نخواستـم  «:  بن موسي الرّضا عليه السالم فرمود

كه آن شخص غريب نزد من سرافـكـنـده گـردد و         

 .»احساس ذلّت و خواري نمايد
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 : دعوت به همكاري

گـشـا و مطالب پيشـنهـادي خـود را       لطفاً نظرات راه

    .هاي بعدي براي ما ارسال فرمائيدجهت درج در شمـاره

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

 ولُ اللّهسصّلى الّله عليه و آلهقالَ ر: 

ؤ       عليه السالم انَّ لقَتْلِ اْلحسينِ  ةً فى قُـلُـوبِ الْـمـرارح
 )556،ص12جامع احاديث الشيعه،ج(.       منينَ ال تَبرَد اَبداً

در دلهاى وگرمايى،حرارتعليه السالمحسينشهادتبراى

 .شودمؤمنان است كه هرگز سرد و خاموش نمى

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطات/ همدانيان موسسه خيريه علي و حسين 

قرار گرفتن در معرض خطر سكته مغزي مانند بيماري قلبـي  

، عوامل مـحـيـطـي       ) ها ژن( اي از عوامل طبيعي  به مجموعه

و گزينه هاي شـخـصـي    )  نحوه بزرگ شدن و محيط زيست( 

 .مربوط مي شود) سيگار كشيدن، ورزش، و غيره(
هاي شخصي است كه تعيين كـنـنـده       براي اغلب ما انتخاب

هاي سـبـك    انتخاب گزينه.  بروز سكته مغزي در آينده ماست

درصد خطر دچار شدن به سكتـه   80زندگي سالم مي تواند تا 

هيچ دارو، يا وسيله يا مداخله درمـانـي   .  مغزي را كاهش دهد

 .اين همه تاثيربخش نيست

سكته مغزي ناشي از نرسيدن جريان خون به بخشي از مـغـز   

نرسيدن اكسيژن به اين عـلـت بـه        .  است

هاي مغزي باعث مرگ آنها در طـول     سلول

گاهي اين آسيب مرگبار .  شود چند دقيقه مي

اما در اغلـب مـوارد     .  كشد است و فرد را مي
 .شود سكته مغزي باعث مرگ فرد نمي

گرچه در برخي از اين بازمـانـدگـان هـيـچ        

مـانـد،    عالمت جسمي يا ذهني به جاي نمي

ــالل               ــت ــار اخ ــا دچ ــه ــاري از آن بســي

كردن، فلج، و ساير مشـكـالت      صحبت در

. در واقع سكته مغزي مهمترين علت معلوليت است.  شوند مي

تقريبا از هر سه فرد دچار سكته مغزي يكي دچار معلـولـيـت    

 .شود و نياز به مراقبت درازمدت دارد  دائمي مي

 دو نوع سكته مغزي

سكته مغزي انسـدادي،    :  دهد سكته مغزي به دو گونه رخ مي

خون يا چيزي مشابـه آن     لخته دهد كه يك هنگامي رخ مي

يك رگ خوني مغز يا رگ خوني منتهي به مغـز را مسـدود       

 .درصد موارد سكته مغزي از اين نوع هستند 80. كند مي
دهنده هستـنـد؛    درصد ديگر سكته مغزي از نوع خونريزي 20

دهد كه يك رگ خوني مـغـز      اين نوع سكته هنگامي رخ مي

هاي مغزي كه در  شود سلول خونريزي باعث مي.  شود پاره مي

پايين دست رگ خوني پاره شده قرار دارند، از خون اكسيـژن  

دار محروم بمانند و همچنين افزايش فشار داخل مغز به علت 

 .رساند هاي مغزي آسيب مي خونريزي به سلول

گرچه درمان اين دو نوع سكته متفاوت، پيشگيري از آنـهـا       

 .بسيار مشابه است

 عوامل خطرساز براي سكته مغزي

توانيد تـغـيـيـر        ساز سكته مغزي را مي برخي از عوامل زمينه

عوامل خطر ساز غيرقابل تـغـيـيـر       .  دهيد، اما نه همه آنها را

ها، وزن هنگام تولد و نژاد يا قوميـت   شامل سن، جنسيت، ژن

اگر مرد باشيد، سن باالتري داشته باشيـد، سـيـاه      .  شما است

كيلوگرم بـوده   2.5پوست باشيد، وزن هنگام تولدتان كمتر از 

باشد، سابقه خانوادگي سكته مغزي داشته باشيد، خطر سكتـه  

 .مغزي در شما بيشتر است
توانيد آنها را  عوامل خطرساز قابل تغيير آنهايي هستند كه مي

اصالح كنيد؛ از جمله فشار خون باال، كم تحركي، سـيـگـار      

كشيدن، ديابت، كلسترول باال، اخـتـالالت   

، ) فيبريالسيون دهليزي( ريتم دهليزي قلب 

هاي خوراكـي ضـدبـارداري،       مصرف قرص

عروقي، -قلبيهاي چاقي، وجود ساير بيماري

 .سوءمصرف الكل، سوءمصرف مواد مخدر

 راههاي پيشگيري از سكته مغزي

ساز قابل اصالحي كـه   با توجه به علل زمينه

هـاي گـونـاگـون        ه توانيد از را ذكر شد، مي

 :توانيد از سكته مغزي پيشگيري كنيد مي

 .تان را اندازه بگيريدوآن رادرحدطبيعي نگهداريد فشارخون -1

 .سيگار نكشيد يا اگر سيگاري هستيد، سيگار را ترك كنيد -2
 .در صورت لزوم وزن كم كنيد -3

 .تان را بيشتر كنيد فعاليت جسمي -4

براي تشخيص و درمان اختالل ريـتـم قـلـب از نـوع              -5

 .فيبريالسيون دهليزي اقدام كنيد

در صورتي كه به حمله گذراي اختالل خونرساني به مغـز    -6

ساعت عالئم فلـجـي آن      24سكته مغزي ناقص كه پس از (

 .دچار شديد، به فوريت به درمان آن بپردازيد) شود برطرف مي

هـاي  مشكالت گردش خوني مانند بيـمـاري سـرخـرگ        -7

 .محيطي يا كم خوني شديد را درمان كنيد

تان را اندازه بگيريد و آنها را در حـد   قند و كلسترول خون  -8
 .طبيعي نگهداريد

ان كـم و      )  نمـك ( رژيم غذايي سالمي كه ميزان سديم   -9

 .ميزان پتاسيم آن باالست، را انتخاب كنيد

 .عالئم هشداردهنده سكته مغزي را بشناسيد -10

 سكته مغزي
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همكاران گرانقدر جنابان آقايان سيدرسول ديباجي، 

 محمدرضا صناعي و سركارخانم رشيدي

صميمانه ترين تبريكات ما را به مناسبت فرارسيدن زادروزتان 
در اين ماه پذيرا باشيد، سعادت و بهروزي روزافـزون شـمـا        

 .آرزوي ماست
 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 

 شماره نوزدهم

 نكته  10
درباره 

 خـرمـا 
 

سعي كنيد به جاي قند و شكر از خرما براي نـوشـيـدن      -1

 .چاي استفاده كنيد
توانيد از    پزي نيز به جاي شكر مي در آشپزي و شيريني  -2

 .خرما استفاده كنيد

اي    توانند از عصرانه ورزشكاران به علت فعاليت زياد، مي  -3

 .مقوي كه با خرما باشد استفاده كنند

 .هاي خون موثر است خرما براي كاهش چربي -4

دندان را پوسيدگيتوان احتمال ابتال به با مصرف خرمامي  -5

عـامـل   ازرشدمـيـكـروب   عصاره خرما با جلوگيري. دادكاهش

 .دهد راكاهش ميعارضهاينپوسيدگي دندان، احتمال ابتال به

توانيد بـه   خرما ميوه بسياري مغذي و كامل است كه مي  -6
 .همراه چاي يا آب جوش در افطار آن را ميل كنيد

درصد آن  70در واقع حدود.  خرما داراي قند زيادي است  -7

درصد قند آن ساكاروز و  25دهد،  را كربوهيدرات تشكيل مي

 .درصد آن گلوكز است 50

فيبر موجود در خرما براي بهبود عملكرد سيستم گوارش  -8

 .و هضم و دفع مواد غذايي مفيد است

 .كننداستفادهميوهقنددارند بايد كمترازاينبيماريكهكساني -9

توانيد قبل از خـواب     براي خواب راحت و با آرامش مي  -10

 .يك عدد خرما و يك ليوان شير گرم ميل كنيد

 مجازات الهي
وحى كرد كه صد    ) علي نبينا و آله و عليه السالم      (خداوند به شعيب پيغمبر     

چهل هزار از    . هزار نفر از پيروانت را مجازات خواهم كرد          

 !آنان بدكارند و بقيه خوبند

 چرا؟بدان بايدكيفر ببينند،اماخوبان! خدايا:پرسيد) عليه السالم(شعيب

براى اين كه خوبان با گناهكاران سازش            :خداوند فرمود 

كردند و با توجه به خشم و غضب من نسبت به گناهكاران،             

 . آنان خشمگين نگشتند
 

 تربيت

بهلول او را مالمت . ادبي نمود روزي شخصي پيش بهلول بي

چه كنم آب و    : كرد كه چرا شرط ادب به جا نياوري؟ او گفت    
 .اند گل مرا چنين سرشته

اند، اما لگد كم       آب و گل تو را نيكو سرشته        : بهلول گفت 

 !خورده است

 حكايت نامه 

 مناسبتهاي ماه صفر
 )ق.هـ 57) (ع(والدت امام محمد باقر: صفر  3 •

 )ق61(شهادت حضرت رقيه در شام : صفر  5 •

 )ق.هـ 128(والدت امام موسي كاظم : صفر  7 •

بيت به  و بازگشت اهل)  ع( اربعين امام حسين :  صفر  20 •

 )ق61) (بنا بر مشهور(كربال 

 )ق11) (ص(رحلت جانگداز پيامبر اسالم : صفر  28 •

 )ق50(شهادت امام حسن مجتبي : صفر  28 •

 )ق203(شهادت امام رضا در مرو : صفر  30 •

پذير   مروز براي موفق شدن در يك كار و تجارت، بايد انعطافا

هاي سازماني    ريزي خوب داشته باشيد و مهارت       باشيد، برنامه 

كنند كه با     خيلي افراد با اين فكر كاري را شروع مي        . را بدانيد 

روشن كردن كامپيوترها يا باز كردن در شركتشان، پول پارو            

اما واقعيت اين است كه پول       . خواهند كرد 

تر از آن چيزي است        درآوردن خيلي سخت  

به همين دليل بايد براي      . كنيد  كه فكر مي  

. ريزي وقت بگذاريد تا موفق شويد         برنامه

نكات زير در ادامه نكات شماره قبل              

 :تواند كمكتان كند مي

 

 متمركز باشيد.6

ايد به    اينكه كار يا تجارتي را شروع كرده        

برد   زمان مي . اين معني نيست كه فوراً به پول خواهيد رسيد         

كه مردم شما را بشناسند، به همين علت بايد روي رسيدن به            

مدتتان تمركز كنيد و بگذاريد بقيه اتفاقات به             اهداف كوتاه 

 .موقع خود روي دهد

 آماده فداكاري باشيد.7

شروع يك كار جديد سخت است اما وقتي درها را باز كرديد،             

در بسياري از موارد، بايد خيلي بيشتر . كارتان شروع شده است

درعوض . كرديد زمان بگذاريد    از زماني كه براي بقيه كار مي       

شويد وقت كمتري را       بايد فداكاري كنيد، مثالً مجبور مي       

 .صرف خانواده و دوستانتان كنيد تا موفق شويد

 خدماتي عالي ارائه دهيد. 8

كنند ارائه    هاي موفق زيادي هستند كه فراموش مي          تجارت

خدمات عالي به مشتريان اهميت زيادي         

اگر شما خدمات بهتري را به               . دارد

مشتريانتان ارائه كنيد، آنها تمايل بيشتري       

براي مراجعه به شما خواهند داشت تا به           
 .رقبايتان

 قدم باشيد استوار و ثابت.9

قدم رمز پول درآوردن در يك كار             ثبات
بايد هر روز براي موفق شدن پشتكار       . است

هاي مثبتي در        اين عادت  . داشته باشيد  

كند كه كمكتان      مدت ايجاد مي     طوالني

 .كند به مرور زمان سود ببريد مي

 :گيري نتيجه

حال   تواند سخت و درعين      شروع و اداره يك كار موفق مي        

اما . موفقيت نياز به تمركز، نظم و ثبات قدم دارد. سودآور باشد

شود بلكه نياز به تمركز        موفقيت نه تنها يك شبه ايجاد نمي       

انگيز و دشوار،     هاي چالش   مدت دارد و بايد در موقعيت       طوالني

 . پشتكار و استواري الزم را داشته باشيد

 نكاتـي طاليـي براي ايـجاد يك تـجارت مـوفق

 خواص ميوه ها 

 كاريكاتور   

اما . اي شنيده ايد     رايانههايهميشه از بديهاي بازي       

. هاي اين بازي ها بگوييم      بدنيست كمي هم از خوبي      
كند و  اي، خالقيت كودكان را شكوفا مي      هاي رايانه بازي

به نيازهاي آنها براي تجربه كردن هيجان، پاسخ فوري            

ها مهارتهاي حركتي انگشتان دست       اين بازي . مي دهد 

كودكان و نوجوانان را باال مي برد چون مجبورند مرتب با            

كيبورد و دكمه كار كنند و گاهي اين كار كردن بسيار                

 !ظريف و دقيق است

بچه هايي كه با رايانه كار مي كنند، عكس العمل هاي              

سريعتري نسبت به      

ديگر همساالن خود     

اين اما را با ... اما. دارند
 :دقت بخوانيد

بازي رايانه اي در        

صورتي خوب است كه    

باعث شود كودك شما    

ساختن را ياد بگيرد،      

-بكش، رانندگيهاي خشن، بزنبازي. نه تخريب كردن را

-فرزند شما را مخرب، ضداجتماعي، قانون   ... هاي سريع و

آورند و اين تغييرات براي هميشه در شكن و عصبي بار مي

به اين ها اضافه كنيد اين را كه اگر زمان             . ماندآنها مي 
صرف شده براي بازي هاي رايانه اي، بسيار طوالني باشد، 

عوارضي مانند اضافه وزن، تاري ديد، نزديك بيني، كم            

زدن حوصلگي، كم خوابي و در نتيجه چرت      حوصلگي و بي  

ورزي و  در طول روز و افت تحصيلي، پرخاشگري، خشونت 

گاهي حتي تمايل و اقدام به اعمال بزهكارانه و خالف              

 .قانون گريبانگير كودكان و نوجوانان مي شود

واقعيت اين است كه كودكان به تدريج به كامپيوتر معتاد            

شوند و مانند يك معتاد به مواد مخدر، هنگام دسترسي      مي

آنها . كنند كه چيزي كم دارند     نداشتن به آن احساس مي     
كم كم بر دنياي مجازي شخصي خود متمركز مي شوند و     

-از ديگران دوري مي كنند و ارتباطات خود را محدود مي          

 .سازند

 !خوب يا بد؟: بازي هاي رايانه اي

 ادامه از شماره قبلي نشريه


