
 راه انداري كارخانه سيمان اصفهان
 

نويسد، علت تاخـيـر   شركت نامه اي به بانك ملي اصفهان مي
ملي شـدن    [ در پيشرفت كارها را ناشي از جريان كانال سوئز 

كار، ارسال كننده قطعات و ، فوت مقاطعه] آن توسط عبدالناصر
امكان ازدياد سرمايه را با توجه   -شمارديخبندان اروپا را بر مي

به وضع آن روز بازار براي شركا را منتفي مي داند و به اطالع 
 .بانك مي رساند اگر پنج ميليون تومان نرسد كارها مي خوابد

در نامه ديگري شركت از حسين آقا در پاريس كه به آلـمـان     
رفته تشكر مي كند، اما از اين كه نمي تواند سي و پنج هـزار    

خبر مي دهـد كـه از         .  دالر هفت جوالي را بپردازد مي نالد
بانك صنعتي هم اميدي نمي رود  مؤسسه بين المللـي پـول     

 .هم دارد مطالعه مي كند
در نامه بعدي شركت به حسين آقا در پاريس مي نويسد كه از 

. ها استفاده كرده ايم و ديگر جا نداردتمام اعتباراتمان در بانك
از بانك ملي هم مأيوس شديم چون بانك ملي با پـرداخـت     

عمليات ساخـت و نصـب       .  گونه وامها موافقت نمي نمايداين
نمايدگان مؤسسه بين الملـلـي در     .  كارخانه پيشرفت مي كند

نگراني آنها از نبود بازار سيـمـان   .  اصفهان مشغول مطالعه اند
 .است

بازهم در نامه ديگري به پاريس جمع موجودي و مخارج را به 
رساند و هشدار مي دهد كه ولو مؤسسـه  اطالع حسين آقا مي

بين المللي پول با پرداخت وام مساعدت كند وصاحبان سهـام  
ادامه كار در شهـريـور   . تا آخر مرداد بدهي خودشان را بپردازند

خواهشمند است در ايـن مـورد و       .  به كلي ممتنع خواهد شد
ساير موارد باال نظريات خودتان را صريحاً اعالم فرماييـد تـا     

 .تصميم مقتضي اتخاذ شود
 :زندميشركت به تهران به دكتر امين تلگراف 36/5/9درتاريخ

شارل كتانه عدم بروات تضمين بانك االهلي بـيـروت را از         
. فرمائيـد البد با ايشان مالقات و جواب مي.   تهران تلگراف زد

اعتـراض   560/40به عدم پرداخت برات  شركت آلماني  بومن 
حمل اجناس از ِبرِمن .  گويد ضمانت تمديد نشده استمي  دارد

 .تا بروات پرداخت تضمين تمديد شود  متوقف مي شود
با پرداخت پانصدهزار ريال اصفهانمليبانك 36/5/17درتاريخ 

اعتبار موافقت كرده و شركت از آن بانك تقاضاي مـوافـقـت      
بادوميليون ريال اعتبار دارد تا شركت بتواند هزينه تـرخـيـص    

 .كاال از گمركات وهزينه هاي ساختماني خودرا بپردازد
در نامه اي به حسين آقا در پاريس شركت به دلـيـل طـول        
كشيدن وام مؤسسه بين المللي پول تصميـم بـه افـزايـش         
سرمايه حدود چهارميليون ريال گرفته و علي آقا هم مشتـري  

اما حسـيـن   .  آن را پيدا كرده است، از او كسب تكليف مي كند
 . آقا با آوردن شريك موافقت نمي كند
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 چه سفرها كرده ايم ما براي پرسيدن نام گلي ناشناس

 ما براي بوسيدن خاك سر قله ها چه خطرها كرده ايم

 ما براي آنكه ايران گوهري تابان شود خون دلها خورده ايم 

 رنج دوران برده ايم   ما براي آنكه ايران  خانه خوبان شود 

 حفظ سالمت موها

 در زمستان
 مرحله براي رسيدن به 10 2

 خود مديريتي 
2 

 نامه بنيانگذاران موسسهزندگي 

در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و   

به مناسبت فرا رسيدن دهه فجر انقالب اسالمي طـي  

مراسمي كه با حضور مديريت محترم عامل موسـسـه   

خيريه علي و حسين همدانيان به همراه ساير مديران 

داخلي و مديران عامل شركتهاي تحـت پـوشـش و        

جمعي از فعاالن صنعت نساجي اسـتـان در تـاريـخ         

پانزدهم  بهمن ماه جاري در محل كارخانه ريسندگي 

تـهـران بـرگـزار         -همدانيان واقع در جاده اصفهان   

برداري از طرح نوسازي خط ريسنـدگـي   گرديد، بهره

 .اي آغاز شدچرخانه

در اين مراسم جناب آقاي سهرابـي، مـديـر عـامـل          

محترم موسسه و همچنين جناب آقـاي مـهـنـدس       

ميرمحمدصادقي مديرعامل شركت نساجي همدانيان 

طي سخناني ضمن تشريح ابعاد مختلف اجراي ايـن    

آوردهاي آن، از كليه دست انـدركـاران     طرح و دست

 .اين پروژه تقدير نمودند

در پايان اين مراسم نيز مدعوين از پروژه مـذكـور و     

هاي ريسندگي  و    هاي كارخانههمچنين ساير قسمت

 .بافندگي همدانيان بازديد نمودند

 ...ادامه از شماره قبلي نشريه 

 اي شركت صنايع نساجي همدانيانافتتاح طرح نوسازي خط ريسندگي چرخانه

 ادامه در  شماره بعدي نشريه

بمناسبت دهه آخر ماه صفر و سالروز رحلت جانگداز پيـامـبـر    
عليه و آلـه و      ...  اعظم اسالم حضرت محمد مصطفي صلي ا

سلم و شهادت جانسوز سبط اكبر حضرت امام حسن مجتبـي  
عليه السالم و شهادت آقا علي ابن موسي الـرضا عليه آالف   
التحية و الثناء مراسم سخنراني و سوگواري با حضور گسترده 
محبان اهل بيت عليهم السالم در محل حسينيه همـدانـيـان    

كه جهت تقدير از شركت كننده گان در ايـن      .  برگزار گرديد
مراسم، مسابقه اي فرهنگي به صورت پيامكي از مـحـتـواي    
بيانات سخنرانان به عمل آمد كه با استقبال زيـادي روبـرو       

 7پاسخ ارسال شده در مـدت         6000گرديد و از بين حدود 
شب برگزاري مسابقه و به قيد قرعه ازبين كساني كه پـاسـخ   

هزينـه  نفركمك 12صحيح به سواالت مطروحه داده بودند،به 
نفر كمك هزينـه سـفـر بـه          21سفر به عتبات عاليات و به 
 .مشهد مقدس اهداء گرديد

هرمعلولي داراي عـلـتـي    «براساس يك قاعده فلسفي

انـقـالب   .  كه در تحقق ان معلول دخالت دارد   »است

چـراكـه ايـن      .  اسالمي از اين قاعده مستثني نيسـت 

انقالب با اين عظمت كه در نوع خود در تاريخ بينظير 

 .بوده قطعا بر اساس عوامل مهمي پديد آمده است

در اين نوشتار درصدد بيان علل و عوامـل پـيـروزي      

) ره( انقالب اسالمي ايران از منظر امـام خـمـيـنـي         

 . اينك مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم. هستيم

 قيام براي خدا -1

يكي از مهمترين عوامل در پيروزي ) س(امام خميني 

انقالب اسالمي را، قيام به خاطر خـدا و بـه دسـت          

دانست و اين عامل مهـم  آوردن رضاي حق تعالي مي

هـاي  را از همان آغاز نهضت خويش، در مـنـاسـبـت      

آن بزرگوار گام نخستين مبارزه .  نمودمختلف ابراز مي

: اش را در سال اول نهضت با اين آيه شريفه آغاز كرد

بگو من فقط به شما يك اندرز مي دهم كه دو دو و «

 ) 46سباء (».به تنهايي براي خدا بپا خيزيد

 ايمان رمز پيروزي -2

آن وحدت كلمه را، ايـمـان       .  رمز پيروزي ايمان بود

ايمان، وحدت كلمه آورد كـه سـرتـاسـر ايـن          .  آورد

مملكت، همه با هم فرياد زدند و يـك مـطـلـب را           

اجتماع كردند از مركز تا هـر جـا شـعـاع         . خواستند

مملكت است رفت صدا و فريـاد زدنـد جـمـهـوري          

 . شهادت را براي خودشان فوز دانستند... . اسالمي 

 ستم ستيزي و فسادگريزي-3

مبارزه با ظلم و ستم از انگيزه هاي بسيـار قـوي در       

ملت مسلـمـان   .  آيدپيروزي ملت ايران به حساب مي

و بـه    «:  ايران با الهام از آيه شريفه كه مي فـرمـايـد   

كساني كه ستم كرده اند متمايل نشويد كـه آتـش       

دوزخ به شما مي رسد و در برابر خدا بـراي شـمـا،        

.دوستاني نخواهد بود وسرانجام ياري نخواهيـد شـد    

دست به مبارزه و قيام زدند زيرا در ايـن  )  113هود ( 

آيه شريفه نصرت و ياري خداوند متعال مـنـوط بـه      

 .گريز از ستمگران قرار داده شده است

 نقش مساجد در پيروزي انقالب -4

نقش مساجد به عنوان يكي از كانون هـاي مـهـم         

تجمع، تبادل پيام ها و تعميق جريان انقالب حـايـز     

 .اهميت بود

مسجد در صـدر    «:  امام راحل در اين زمينه فرمودند

اسالم هميشه مركز جنبش حركت هاي اسالمي بوده 

از مسجد تبليغات اسالمي شروع مي شده است .  است

و از مسجد قواي اسالمي براي سركوبي كفار و وارد     

حـركـت مـي كـرده         ( كردن آنها در زير بيرق اسالم 

و هميشه در صدر اسالم، مسجد مركز حركات )  است

 ».و مركز جنبش ها بوده است

 شعارهاي مردمي-5

رژيم  شعارهايي كه در طول درگيري مردم با عوامل  

ارائه مي شد، حاكي از ماهيت فكري انقالب و آرمـان  

هاي واالي امام بود قريب به اتفاق شعارهاي مردمـي  

در طي سال هاي شكل گيري انقالب برخـاسـتـه از      

اسالم و مهم ترين خواسته آنها ايـجـاد حـكـومـت          

 .اسالمي و احياي دين بود

  نترسيدن از مرگ-6

رمز پيروزي ملت ما همين بـود كـه ديـگـر نـمـي             

ترسيدند از اينكه بروند توي خيابان وكشته شـونـد،     

مي رفتند، خيلي هم كشته مي شدند، باالخره هم بـا  

 .همين فريادها و دادها واهللا اكبرها پيروز شدند

 اهداء جوايز به برندگان مسابقه فرهنگي مراسم عزاداري دهه آخر ماه صفر 

 علل پيروزي انقالب
)ره(ازديدگاه امام خميني  
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 30002666600012:  سامانه پيامكي

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

 ولُ اللّهسصّلى الّله عليه و آلهقالَ ر: 

 ) 2133كتاب التجارات، ح (.لهكالميسرلماخلقطلب الدنيافإنأجملوافي
در طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد، زيرا به هر 

 .كس هر چه قسمت اوست مي رسد

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

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

هواي سـرد و      . در فصل زمستان موها دچار آسيب مي شوند
خشك باعث خشكي و وز شدن موها مي شود كه به راحـتـي   

 .قابل شانه كردن نيستند
هواي خشك داخل خانه و محل كار نيز آسيب بيشتري را بر  

موها وارد مي كند، زيرا وسايل گرماده باعث خشكي هـواي    
در اين صورت اگر از موهاي خود مراقـبـت    . محيط مي شوند

 .نكنيد، موها شكننده مي شوند
 مراقبت از موها در هواي سرد زمستان 

از شامپوهاي مرطوب كننده و حـالـت      : آبرساني به موها  -1
شامپوهاي مرطوب كننده، موادي دارنـد   . دهنده استفاده كنيد

كه با آب فعال مي شوند و داراي بوي خوبي 
يك بار در هفته از مـحـصـوالت    .  مي باشند

 .حجم دهنده مو استفاده كنيد
هنگامي كـه مـوهـا       : محافظت از موها  -2 

سشـوار،   خشك هستند، وسايل گرماده مانند
مي تواند بيش از حد باعث آسـيـب مـوهـا       

 .گردد
 از كاله يا روسري ضخيم كمك بگيريد

كاله و يا روسري گرم، هم جلوي يـخ زدن    
 .گوش ها را مي گيرد و هم از آسيب موها جلوگيري مي كند

قبل از پوشيدن كاله و يا روسري، مطمئن شويد كه موهايتان 
 .خشك شده اند

گذاشتن كاله و يا روسري روي موهاي خيس، باعث صاف و 
 .خشك شدن موها مي شود

هنگامي كه كاله و يا روسري را از روي سرتان برمي داريـد،    
 .موهاي خود را به خوبي تكان دهيد و بعد شانه كنيد

 موهاي داراي الكتريسيته 
در زمستان، الكتريسيته ساكن باعث شكنندگي مـوهـا مـي        

 .شود
در شرايط خشك آب و هوايي، الكترون ها در موها تجمع مي 
يابند و به كندي از بين مي روند و باعث مي شوند كه مـوهـا   

 .يكديگر را دفع كنند
. خشك كن، موها را مـالـش دهـيـد      )  صفحات( با ورقه هاي 

سپس انگشتان خود را البه الي موها قرار داده و بـررسـي       
 .كنيد كه وز موها از بين رفته است يا نه

 از بين بردن موخوره 

 .مي شود موخوره و شكنندگي مو باعث خشكي
تنها راه خالص شدن از اين مشكل، كوتاه كردن مرتب مو و   

 .هفته يك بار مي باشد 8تا  6هر 
در بين اين كوتاه كردن، بهتر است از مواد مرطوب كـنـنـده      

تا به سرعت )  مثل ماسك مو( هاي حاوي روغن استفاده كنيد 
جذب موها گردد و مواد مغذي موها را تامين كند و موهـا را    

 .محافظت كند
 صاف كردن موها 

در اواسط زمستان، موهاي شما رطوبت تابستان را از دسـت      
 .مي دهد

اغلب افراد در تابستان، موهايشان پرپشت و 
مجعد مي باشد و در زمسـتـان، صـاف و          

 .سبك
براي پرپشت كردن موها، از وسط تا انتهاي 

شامپوي خـود  .  موها، حالت دهنده مو بزنيد
يك روز در ميان سـرتـان را     .  را تغيير دهيد

در اين حالت با وجودي كه مرطوب .  بشوييد
كننده بر موهايتان باقي نمي ماند، موهايتان 

 .نمي ريزد
روزي كه سرتان را با شامپو نمي شوييد، موها داراي حـجـم     

 .بيشتري مي باشند
 درخشندگي موها در زمستان 

برخي مواقع در زمستان، موهايتان درخشندگـي خـود را از         
 :اين كاهش درخشندگي به دو علت مي باشد. دست مي دهند

 .موهاي خشك، نور را منعكس نمي كنند -1
در زمستان، نور خورشيد كمتر است و در نـتـيـجـه نـور         -2

 .كمتري از موها منعكس مي شود
خود را از رنـگ هـاي گـرم         رنگ موي درر فصل زمستان،

 .انتخاب كنيد
افرادي كه داراي موي بلوند هستند، به مـوهـايشـان رنـگ        

قهوه اي روشن تا طاليي، افرادي كه داراي موهاي مشكي و 
يا خرمايي هستند، به موهايشان رنگ شاه بـلـوطـي و يـا           
شكالتي و افرادي كه داراي موهاي قـرمـز هسـتـنـد، بـه           

 .موهايشان رنگ مسي و يا طاليي مايل به قرمز اضافه كنند

حفظ سالمت موها 
 در زمستان
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 همكار گرانقدر جناب آقاي حسن عابدي اورنگ
مناسبت فرارسيدن زادروزتان در اين ترين تبريكات ما را بهصميمانه

 .ماه پذيرا باشيد، سعادت و بهروزي روزافزون شما آرزوي ماست

 روابط عمومي و ارتباطات موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 

 شماره بيستم

خواص داروئي 
 مـوز

 

موز از نظر طب قديم ايران معتدل است و خون را غليـظ   •
موز انرژي زيادي دارد و چون نرم هست غـذاي  .  كندمي

 .شودخوبي براي كودكان و اشخاص مسن محسوب مي
بدليل داشتن پتاسيم زياد ضد سرطان بـوده و غـذاي          •

 .باشدها ميخوبي براي ماهيچه
موز ملين بوده و همچنين و به عنوان درمان اسـهـال و      •

 .اسهال خوني كاربرد دارد
موز خونساز است بنابراين اشخاص الغر و كم خون حتما  •

 .بايد موز بخورند
 .موز تقويت كننده معده و نيروي جنسي است •
 .موز درمان زخم معده و روده مي باشد •
گرد موز همچنين داروي خوبي بـراي پـائـيـن آوردن            •

 .كلسترول است
 .شيره گلهاي موز درمان كننده اسهال خوني مي باشد •
 جوشانده موز اثر قطع خونريزي دارد •
 .ضمادبرگ درخت موز براي درمان و سوختگي مفيداست •
موز نفاخ است و زيادخوردن آن خصوصاً در سرد مزاجـان   •

توليد گاز معده مي كند براي رفع اين عارضه بايد پس از 
 .موز كمي نمك خورد

 .موزتاثيرخوبي درتامين رشد و تعادل سيستم اعصاب دارد •
 .براي درمان ضعف بدن موز را با عسل بخوريد •
موز بعلت دارا بودن قند زياد براي مبتاليان به مرض قنـد   •

 . مضر است و نبايد در خوردن آن افراط كنند

 نياز مرد بي
از خلفاي دوران خود مراجعه و            آمده شخصي به يكي     

 . درخواست كرد، تا در بارگاه او به كاري گمارده شود
 داني؟ قرآن مي: خليفه از او پرسيد

 .ام دانم و نياموخته نمي: او گفت
از به كار گماردن كسي كه قرآن خواندن              : خليفه گفت 

 .نياموخته است، معذوريم
ي   مرد بازگشت و به اميد دست يافتن به مقام مورد عالقه            

 .خود، به آموختن قرآن پرداخت
مدتي گذشت، تا اين كه از بركت خواندن و فهم قرآن به               
مقامي رسيد كه ديگر در دل نه آرزوي مقام و منصب داشت            

پس از چندي،خليفه   . و نه تقاضاي مالقات و ديدار با خليفه        
 گيري؟ چه شد كه ديگر سراغي از ما نمي: او را ديد و پرسيد

چون قرآن ياد گرفتم، چنان توانگر        : آن آزادمرد پاسخ داد    
 .نياز گشتم شدم كه از خلق و از عمل بي

 نياز كرد؟ كدام آيه تو را اين گونه بي: خليفه پرسيد

رارعايت ازخداپروابداردوحدودالهيهركس«: دادمردپاسخ

آورد پديدمياوازتنگناها،راهيشدنبيروننمايد،خدابراي

رساند و نيازهاي   مياوروزيكند،بهكه تصورنمي وازجايي

 )3و2طالق، آيات  سوره(».سازداش را برطرف ميزندگي

 حكايت نامه 

هاي بد و پذيرش نقاط ضعف، بنياد و پايه     تغيير عادات و رويه 
بنابراين اجازه دهيد تا از اين ده مرحله          . خود مديريتي است  

 .عبور كنيم تا اين اصول را به طور موثري تقويت نماييم               
به كلماتي كه از دهان شما خارج       . گوييد كنترل كنيد    آنچه مي 

اين حقيقتي شناخته شده است كه        . گردد، مديريت كنيد    مي
به هر حال ما    (از سخن گفتن، منفعت دارد       گوش كردن بيش  

همچنين ). دو گوش داريم و يك دهان       
به خاطر داشته باشيد كه سخن گفتن در         

. ادبانه است     ميان كالم ديگران بي       
بنابراين بايد تصميم بگيريد چه زماني         
بهتر است ساكت باشيد و گوش كنيد و          

نظر خود پافشاري      چه زماني بر نقطه     
حفظ تعادل كليد يك محاوره روان      . كنيد

 .كار برايتان دشوار است،ساكت بمانيد است، اما اگر رعايت اين
است كه    يكي از مشخصات افراد بسيار موفق و مشهور آن           

    در حقيقت اين امر زاده خود       . ظاهرا شنونده خوبي هستند    
آنان به تعادلي ميان شنيدن و سخن گفتن           . مديريتي است 

 .اند رسيده
 دست ندهيد خود كنترلي را از-

كنترلي به سرعت كفه تعادل را به نفع             از دست دادن خود    
بسياري از افراد مقادير بسيار زيادي از        . زند  ديگران برهم مي  

گيري خشم و تالش      ثروت و قدرت خويش را به خاطر انتقام        
 .دهند براي بازاريابي خويش، از دست مي

اي دال بر لبخند يا       مطمئن گرديد كه چهره شما همواره نشانه 
اگرهرگز از خود خشم، ناراحتي يا عدم           . تفكر داشته باشد   

اعتماد خواهيد بود و   اي قابل كنترل نشان ندهيد، همواره چهره
را   وقتي كنترل خود  . موقعيت را در كنترل خود خواهيد داشت       

 .چيز را از دست خواهيد داد از دست بدهيد همه
بنابراين از مغز خود استفاده كنيد و به خاطر داشته باشيد كه              

دهند،   كنند و يا انجام مي       گويند، فكر مي    آنچه ديگران مي  
 .دهيد، مهم است اهميتي ندارد، فقط آنچه شما انجام مي

 كار دشوار را در ابتدا انجام دهيد-

ها    نكته سودمندي كه در طي سال           
است كه همواره كار      ام دريافتم اين    تجربه

كار   دشوار را در ابتدا بايد انجام داد و اين          
انضباطي دارد ولي بسيار آسان       نياز به خود  

اون رو بعد   : گويد  آقاي شكست مي  . است
تر   انجام بده، مشغول كاري بشو كه جالب       

االن انجامش  : گويد  اما آقاي موفقيت مي   . تر باشه بخش و لذت
همانند . كني  بده و وقتي تمامش كردي، احساس رضايت مي        

تمام عادات خوب، كمي طول خواهد كشيد تا اين عادات را              
 .كسب كنيد ولي بزودي صورت خودكار به خود خواهد گرفت

هاي افراد موفق است كه        احتماال اين نيز يكي از مشخصه       
اگر فقط يك نكته و اندرز       . دهند  ابتدا كار دشوار را انجام مي      

اين كار پاداش بسيار فراواني      . بخواهيد بگيريد، همين است    
دارد و باعث كاهش استرس، افزايش احترام، موفقيت بشر،            
خود مديريتي و خود كنترلي و در نهايت خوش اقبالي                  

 .گردد مي
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 خواص ميوه ها 

 كاريكاتور   

 اعتماد به نفس

سعي كنيد همواره كودكتان را         
تشويق و ترغيب نماييد تا             
خصوصياتي را كه شما از او انتظار       

براي . داريد، در خود پرورش دهد     
من مطمئنم تو آنقدر      : مثال ممكن است به او بگوييد        

. ها را يكي يكي باال بروي         شجاع هستي كه بتواني پله     
بگذاريد او خود را بشناسد و بداند كه شما كامال به توانايي         

به او اعتماد دهيد كه با نشاط، سرشار        . هايش اعتماد داريد  
 .از انرژي و همچنين با لياقت است

 خودكفايي

بگذاريد فرزندتان احساس نمايد كه فردي با لياقت و قابل       
براي مثال ليوان   . است و آنچه را كه قادر است اجرا نمايد         

موهاي خود را شانه    . آب ميوه را در دستانش بگيرد و بنوشد
مي . ديگران خانه اي بسازد        كند و بدون كمك شما يا       

مي توانيد به او      .توانيد در مواردي او را راهنمايي كنيد         
براي نگه داشتن قطعات خانه سازي بر روي             : بگوييد

... يكديگر و ساختن خانه، بهتر است اين كار را انجام دهي      
و يا به او يادآوري كنيد كه براي آن كه قدش به شير آب               
برسد مي تواند صندلي كوچكي را زير پاهايش بگذارد، اما           

 .بگذاريد كه او شخصاً امور خود را انجام دهد
 ارتباطات و هماهنگي خاص

هاي   هاي گوناگوني نظير انواع ماشين      براي او اسباب بازي   
هاي متفاوت، قطعات خانه سازي، وسايل         بازي و اتومبيل  

گل بازي، انواع توپهاو وسايلي كه بتواند براند و يا از آنها              
 .باال برود، تهيه نماييد

 آمادگي جسماني

همراه با او    . با او بازي كنيد و او را به فعاليت وا داريد               
مسيري را به صورت سينه خيز طي كنيد، به دنبال هم              

حتي دختر بچه هايي كه براي       . بدويد و يا كشتي بگيريد     
اجراي ورزش هاي سازمان يافته كوچك هستند از انجام          
دادن كارهايي نظير باال رفتن از سطحي شيب دار و سر              
خوردن از آن، دويدن و پشتك زدن روي سطحي نرم،              

 .احساس هيجان و لذت فراوان مي نمايند
 قدرت تصميم گيري

كاري خاص به دختر       هاي گوناگوني را در انجام        فرصت
پيشنهاد دهيد و او را ترغيب نماييد تا خود                كوچكتان

اگر هنوز فرزندتان نوپاست، بگذاريد     . تصميم گيري نمايد  
او ليوان يا بشقابي را كه مي خواهد در آن آب يا غذا                   
بخورد، خودش انتخاب كند و يا اگر كودكتان مي خواهد با    
يكي از دوستانش بازي كند، بگذاريد او خود از ميان                

 .دوستانش يك نفر را انتخاب كند
 كنجكاوي

هايي را براي او مهيا كنيد تا بتواند در محيط                  فرصت
زماني كه فرزندتان    . اطراف خود سياحت و كاوش نمايد       

هنوز نوزاد يا نوپاست منزلتان را براي او كامالً ايمن نماييد 
به طوري كه او بتواند آزادانه بدون آن كه خطري                  

او را به كتابخانه، پارك     . تهديدش كند در آن حركت كند      
هم چنين بهتر است به نقاط مختلف        . يا باغ وحش ببريد   

  .هاي جديد آشنا كنيد سفر كنيد و او را با مكان كشور

 آنچه دختر كوچكتان بيشتر نياز دارد 

 ادامه در  شماره بعدي نشريه


