
 راه انداري كارخانه سيمان اصفهان

 

در اين ميان شركت باخبر مي شود كه بانك ملي مصمم است 

از محل سود حاصله از خريد و فروش ارز از طريـق اعـطـاي      

. اعتبار و پرداخت قرضه به موسسات صنعتي كمـك نـمـايـد      

 . بالفاصله تقاضاي پنجاه ميليون ريال وام مي دهد

هـاي  ريـال سـفـتـه         3980000واين درحالي است كه مبلغ 

 . واگذاري به شركت را خرج كرده است

نويسد وزارت صنايع ومعادن نامه ميبه همين جهت شركت به

 . كندكه تقاضاي پنجاه ميليون ريال وام موافقت مي

طي نامه بعدي به حسين آقا مي نويسد كه شركت مـجـبـور      

در اقـدام بـعـدي      . شده بعضي از سفته ها را در بازار نزول كند

هنوز تشريفات قانوني اعطاي وام بانك ملي انجام نشده و از   

 5موافقت آن خبري نيست كه شركت از بانك مي خـواهـد       

ميليون ريال اعتبار مخصوص باز كند تا كار سـاخـت وسـاز        

 .كارخانه تعطيل نشود

تهران آب پاك را روي     –شركت در نامه بعدي به حسين آقا 

زيرا علي آقـا    .  ديگر امكان ادامه كار نيست: دست او مي ريزد

گويد مي.  كندنميموافقتپرداختهم با نزول سفته بدون محل

آبرويمان مي رود و از آن گذشته در تمام بازار اصفهان چنيـن  

و سپس از او مي خواهد به اصفهان بيايد .  شودپولي يافت نمي

تا از هرگونه پيش آمد سوئي از قبيل واخواست بـروات و يـا       

 .هاي عهده اين شركت جلوگيري شودسفته

حسين آقا در تهران به هر زحمت و ترفندي اسـت اعـتـبـار         

مخصوص از بانك ملي مي گيرد و موقتاً كارخانه را از تعطيلي 

 .رفتاين فرزند نبايد سر زا مي. نجات مي دهد

ريـال  160000شركت در اين در به دري و بي پولي با هزينة   

دكتر امين را به واشنگتن مي فرستد تا ترتيب گرفتن وام از     

دكتر امين شرايط وام را از     .  مؤسسه بين المللي پول را بدهد

واشنگتن براي دو برادر مي فرستد و اكنون برآورد و تحلـيـل   

ايشان از شرايط مؤسسه مذكور عيناً نقل مي شود تا ادبـيـات     

اقتصادي دو بازرگان صنعتگر اصفهاني با زبان بازاري بـهـتـر    

 :حس شود

 سيمان اصفهانسهاميشركتمديرعامل-دكتر امينآقايجناب

و عطف بـه نـامـه         36/7/27  –3451محترماً پيرو تلگراف  

جنابعالي از واشنگتن موضوع شرايط قـرضـه    36/7/19مورخة 

از مؤسسه مالي بين المللي با اظهار تشكر از اينكه مشـروحـاً     

جزئيات را جهت روشن نمودن ذهن اين جانبان مرقوم فرموده 

 :بوديد اشعار مي دارد

به طور كلي نظريات اين جانبان درباره شرايط سـنـگـيـن و       

غيرقابل تحملي كه مؤسسه مزبور پيشنهاد نمود با نـظـريـة      

تلگرافي جناب عالي تطبيق و شرايط مذكور را سنگين و بطور 

زيرراكه بيشترجلب توجه طرفه دانسته ونكاتمختصروكلي يك

 . نمايدمي نمايد،ذيالً بااظهارنظر تعديلي اجمالي توضيح مي

مـيـلـيـون      40دالر باتوجه به  850000ميزان وام به مبلغ  -1

ريال قرضه مصوبة اخير كه شرايط سنگين ندارد و درنظراست 

حتماً از آن استفاده شود و نظريه ازدياد سـرمـايـه بـمـبـلـغ            

مخصوصا با منظور .  دالر خيلي زياد به نظر مي رسد 200000

اساسي شركت كه تأمين بدهي هاي ارزي از محل سود بهـره  

 .برداري كارخانه است مباينت دارد
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 روز هجران و شب فرقت يار آخر شد

 زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد

 فرمود آن همه ناز و تنعم كه خزان مي

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

 شكر ايزد كه به اقبال كله گوشه گل

 نخوت باد دي و شوكت خار آخر شد

 صبح اميد كه بد معتكف پرده غيب

 گو برون آي كه كار شب تار آخر شد

 براي درمان واريـس

 چه بايد كرد؟

 مرحله براي رسيدن به 10 2

 خود مديريتي 
2 

 نامه بنيانگذاران موسسهزندگي 

 همكار گرانقدر سركار خانم رحيميان

قدم نوگل زندگيتان را صميمانه تبريك عرض نموده، بـراي  

  .شما و خانواده گراميتان سالمتي و نيك بختي آرزومنديم

 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 

در راستاي ارتقاء امور فرهنگي خانواده هـاي تـحـت      

ويژه ترويج معارف نوراني اهل بيتپوشش موسسه به

هاي نهج هايي از حكمتآزمون درس)  عليهم السالم( 

البالغه به مناسبت عيد سعيد غدير خم در دو مرحله 

نفر از مددجويـان واجـد      300مقدماتي و نهايي بين 

 .شرايط برگزار گرديد

نـفـر از        115مرحله نهايي اين آزمون بـا حضـور       

برگزيدگان مرحله مقدماتي در روز جمـعـه چـهـارم       

اسفند ماه سال جاري انجام شد كه طبق برنامه پيش 

كـنـنـدگـان     درصد از شركـت  30بيني شده، حداقل 

مشمول دريافت جوائزي از قبيل كمك هزينه سفر به 

كربالي معلي، هزينه سفر به مشهد مقدس و پـالك    

 .طال خواهند شد

 ...ادامه از شماره قبلي نشريه 

 .البالغه ويژه مددجويان تحت پوشش موسسه برگزار شدهاي نهجهايي از حكمتآزمون درس

 ادامه در شماره بعدي نشريه

آمـوز  حمد و سپاس يگانه هستي بخش را كه مجال رويش و پويش عطا فرمود و بار ديگر جلوه هاي عـبـرت  

هاي صـادقـانـه و      فرصت را مغتنم دانسته، ضمن تشكر و قدرداني از تالش.  بيداري طبيعت را نمايان ساخت

درخور تحسين كليه همكاران گرامي در مجموعه موسسه، صميمانه ترين تبريكات را همراه با سـالمـتـي و      

 .نمايممحترمتان از درگاه ايزد متعال مسئلت مي بهروزي براي شما عزيزان و خانواده

 نثارِ ايثار

امروز از آسـمـان   .  امروز طراوت ميهمان دل هاي ماست

هـاي  كه ميـوه بينيرا ميباردودرختان عاطفهميعطوفت

امروز .  اندامروز زمينيان آسماني شده.  كنندايثار نثار مي

امروز فرشتگان .  پاشدميها نعمتخدا در همين نزديكي

امروز،روز نيكوكاري .  برندطبق طبق نيكي به آسمان مي

 .است

 شرجيِ طراوت

آرام و سبك بـار پـر مـي        

گـيـرنـد و      اوج مـي .  كشند

. بخشندآسمان را زيبايي مي

-پرندگان مهرباني را مـي     

چقدر هـوا شـرجـيِ      .  گويم

چـقـدر بـاغ      .  طراوت است

ها شكوفاست كـه ايـن     دل

گونه عطر عشـق در هـوا         

مگر امروز چه . پراكنده است

روزي است؟ آري، امروز روز 

 .نيكوكاري است

 درخشش شور و شعور

. بايد با دقت به مهرباني اينان نـگـريسـت   .  بايد نگريست

كدام زبان مي تواند اين همه عاطفه را سپاس گـويـد؟     

. گل هاي احساس را ببين كه از شرم عرق كـرده انـد      

امروز روز نيكوكاري . است »حي علي خيرالعمل«امروز، 

 .است

 كوير نياز

پاشند، تا فـردا  امروز در مزرعه عشق، بذر نيكوكاري مي

سرسبـزي  .  ها، گل هاي معنويت شكفته شوددر بهار دل

هـاي  فردا مديونِ همت مردان و زناني است كه شـادي   

. پـاشـنـد   خود را بر كوير نيازهاي هم وطنانِ خود مـي   

            فرخنده باد اين شور و خجسته بـاد روز بـا طـراوت

 .نيكوكاري

 ستاره هاي نيكوكاري

نيـكـوكـاري از      .  كرامت از خرمنِ شما خوشه مي چيند

آسمان عطوفت شما مي بارد و مهرباني، دست به دامانِ 

شما كه شادماني را ميهمانِ سفره نيازمـنـدان   .  شماست

درود فـراوان    .  كرديد و عاطفه را شرمنده خود ساختيد

پروردگارتان بر شماباد وخـجـسـتـه بـاد بـرشـمـاروز             

 .نيكوكاري

 ارمغان

به شمـا  .  به شما مي انديشم

ياري نيازمندان بهگونهاينكه

شماكـه سـبـد      به.شتابيدمي

را از باغ هميشـه  سبدمحبت

-سبزِباورِخود به ارمغان  مي

انـديشـم؛بـه    ميشمابه. آوريد

عطوفت ومـهـربـانـي     شماكه

جـاري  پروردگاردر رگهايتان

بادبـرشـمـاروز    مبارك.  است

 .نيكوكاري

 دستان مهربان

چه چيز باالتر از آن كه خدا شما را دوست مـي دارد؟      

. شما را مي گويم؛ شما كه دستانتان لبريزِ مهرباني است

. نيازمندرا نداريدهايهاي منتظرخانوادهشما كه تاب نگاه

شما كه محبت خود را از ارزاني سفره هاي مردم محروم 

 .شما كه آفريننده روز نيكوكاري هستيد. مي كنيد

 صف مشتاقان

به آنچه در لبخند مـهـربـان ايـن       .  به نيكي مي انديشم

به روحِ پاك مردان و زناني كه شادي . مردم موج مي زند

به صف مشـتـاقـان      .  هاي خود را نثار ديگران مي كنند

اي خداي نيكوكاران، هزاران آفرين بر خلقت .  نيكوكاري

چه .  چه نيكو از روح خويش در پيكر اينان دميده اي.  تو

تو را . سزاوار در دامان مهرباني خود، اينان را پرورانده اي

 .خداي نيكوكارانسپاس اي

پيام تبريك مديرعامل محترم موسسه به كاركنان مجموعه خيريه علي و حسين 
 سال نوهمدانيان به مناسبت فرا رسيدن 

 روز نيكوكاري 

برگزاري هجدهـمـيـن و      

نوزدهمين جلسه هـيـئـت    

 امناء محترم موسسه

جلسات مذكور طي دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبـه  

ششم اسفندماه ماه سال جاري در محل دفتر تـهـران     

 .موسسه برگزار گرديد

 
تهيه و توزيع سررسيدهاي 

 1391اختصاصـي سـال       

 موسسه 

كليه سررسيدهاي مذكـور در    

اوايل اسفندماه سال جاري به شركتـهـاي تـابـعـه و          

 . واحدهاي مختلف موسسه ارسال گرديد

 
بروز رسـانـي وبسـايـت       

 موسسه

مراحل فني بروزرساني وبسايت 

آوري موسسه توسط واحد فـن   

اطالعات موسسه به پايان رسيده و بزودي با ظـاهـري   

جديد و امكانات بيشتر به نشاني زير در دسترس عمـوم  

 .كاربران قرار خواهد گرفت
 www.hamedanian.com:سايت موسسه  اينترنتينشاني

 اخبار كوتاه 



 

 ارتباط با نشريه

  6693541: تلــفن

  6693441: دورنگار

www.hamedanian.com 

info@hamedanian.com 

 

 : دعوت به همكاري

گـشـا و مطالب پيشـنهـادي خـود را       لطفاً نظرات راه

    .هاي بعدي براي ما ارسال فرمائيدجهت درج در شمـاره

 30002666600012: سامانه پيامكي

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

اى معلى نوروز همان روزى «:امام صادق عليه السالم فرموند
است كه خداوند در آن از بندگانش عهد و پيـمـان   
گرفت كه او را عبادت كنند و هيچ چيز را شريك او 
نگردانند، و به پيامبران و حجتهاى او بر خلق، و نيـز  

 ».به ائمه اطهار عليهم السالم ايمان بياورند
 .  91، ص 56 ج: بحاراالنوار

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

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

ترين مشكالت در اشخاصي كه مجبورند بنا بـه     يكي از شايع
مقتضيات شغلي خود به مدت طوالني ايستاده كار كنند، با آن 

شوند، نوعي اختالل در سياهرگ است كـه     مواجه شده يا مي
 .شود گفته مي »واريس«به آن 

 تشخيص واريس

عروق واريسي سطحي، به شكل متسع و پيچدار و به رنـگ    

ممكن است هيچ دردي نداشته باشد يا درد   .  آبي تيره هستند

گـاهـي   .  هاي پايينـي خـود حـس كـنـيـد             خفيفي در اندام

شوند  هاي پاييني درگير مي هاي عمقي واقع در اندام سياهرگ

هاي پوستي را  توجه و حتي زخمو تورم قابل

اين حالت تحـت عـنـوان      .  آورندوجود ميبه

 .شود نارسايي سياهرگي شناخته مي

 واريس پا و درمان آن

هاي درماني قادرند پيشرفت و احساس  روش

هاي واريسـي را       ناراحتي ناشي از سياهرگ

در بعضي موارد براي اصـالح    .  كاهش دهند

هاي واريسي شديد عمل جـراحـي    سياهرگ

برخي از درمانهاي شـايـع     .  يابد ضرورت مي

 :، عـبـارتـنـد از        ) به منظور آشنائي شما   (  

كند  هارا زخمي ميماده محلولي كه سياهرگ:  اسكلروتراپي*  

هاي واريسي كوچك يا متـوسـط تـزريـق        به داخل سياهرگ

هاي گشاد فرآيندتشكيل بافت درمحل زخم،سياهرگ. شود مي

 .يابدهاي سالم جريان مي بندد و خون آنها به سياهرگرا مي

هـاي     در اين روش سياهرگ:  ها برداشت سرپايي سياهرگ*  

واريسي كوچك با ايجاد تعدادي سوراخ كوچك در پـوسـت       

كنـد و     معموال بيحسي موضعي كفايت مي.  شوند برداشته مي

 .اثر باقيمانده از جراحي ناچيز است

يك لوله انعطافـپـذيـر كـه       :  جراحي اندوسكوپي سياهرگ*  

شود تا به جـراح   دوربين ظريفي دارد وارد اندام پاييني بدن مي

اين روش تنها به .  ها كمك كند در مشاهده و بستن سياهرگ

هـاي   در صورت ابتال به سياهرگ.  هاي كوچك نياز دارد برش

هاي واريسي ، احتماال از ايـن     واريسي شديد و همراه با زخم

 .شيوه سود خواهيد برد

هاي  كوچكترو سياهرگواريسيهايسياهرگ:جراحي ليزري* 

 .شوند عنكبوتي با استفاده از ليزر بسته مي

 .به هرحال انتخاب روش مناسب درمان به عهده پزشك است

 هايي براي پيشگيريتوصيه

هاي واريسي يا اختالل عمـلـكـرد     اگر شما مبتال به سياهرگ

هاي عمقي هستيد، يك بخـش   دريچه هاي واقع در سياهرگ

پوشيدن لباس مناسب و استفـاده از    :  از درمان عبارت است از

هاي واريسي كشي مناسب كه باعث تسكين سريع و    جوراب

 .شود طوالني مدت مي

آنهـا  .  ها حين بارداري نيز مطلوب است استفاده از اين جوراب

هـا   هاي پاييني را فشرده و به سياهرگ به طور يكنواخت اندام

و عضالت پا در به حركت درآوردن مـوثـر     

. كننـد  خون كمك كرده و از آنها حمايت مي

هاي ورايس را صبح پس از بـيـدار        جوراب

شدن بپوشيد، حتي قبل از خارج شـدن از      

آنها را در تمام طول روز نيز بـه پـا       .  بستر

هـايـي كـه       دقت كنيد جوراب.  داشته باشيد

پوشيد در ناحيه بااليي ران يا سـاق پـا        مي

 .خيلي تنگ نباشند

 ها مراقبت از اندام

. مدت بپرهيزيدطوالنياز نشستن يا ايستادن

ايست كه مجبور هستيد در محلـي   اگر نحوه كار شما به گونه

. ها را مرتب خم كنيد هاي پاييني و مچ حركت بمانيد، اندام بي

 .از جا برخيزيد و در اطراف قدم بزنيد

براساس گزارش دفتر آموزش و ارتـقـاي سـالمـت وزارت           

بهداشت، شايد متوجه شده باشيد كه باال گذاشتن پاها حداقل 
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 .شدن تورم كمك مي كند

كفايتي سياهرگـي،   هاي پاييني ناشي از بي وضعيت تورم اندام

ايـن  .  شـود    هاي واريسي درمان مي اغلب با استفاده از جوراب

ها از خارج، روي ساق پا فشار آورده و از تورم شـديـد      جوراب

تواند به ضخامت پوست و ايجاد زخم بستر منجر شود،  كه مي

 .كنند پيشگيري مي

راه رفـتـن،     :  هايي مانند ورزش منظم نيز اهميت دارد فعاليت

هـا و    سواري يا شنا به كاهش فشار در سـيـاهـرگ     دوچرخه

 .كنند تخفيف ناراحتي كمك مي

 براي درمان 

 واريـس
 چه بايد كرد؟
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 شماره بيست و يكم

 خواص آناناس
 

آناناس به علت داشتن كلسيـم و     •

منيزيـم بـه رشـد و سـاخـت              

 . كند ها كمك مي هاي سالم و استحكام استخوان استخوان

به علت داشتن فيبر و آب زياد آناناس براي بهبود يبوست  •

 . و جلوگيري از سرطان روده بزرگ بسيار مفيد است

گـرم   100خوردن .  آناناس حاوي ويتامين ث فراوان است •

درصد از نياز بزرگسـاالن را بـه        25تواند   از اين ميوه مي

 . تامين كند Cويتامين

هاي كلروژنيك اسـيـد و         آناناس داراي دو تركيب به نام •

هـا و       پكوماريك اسيد است كه از تـركـيـبـات آمـيـن          

كه يك   نيتروكسيدها بوده و در معده از تشكيل نيتروزامين

البته اگـر نـارس     .  كند زاست، جلوگيري مي  عامل سرطان

 . باشد براي كساني كه زخم معده دارند مناسب نيست

اكسيدان قابل حل  موجود در آناناس نوعي آنتي Cويتامين •

هـاي     تواند از بدن در مقابل راديـكـال   در آب است كه مي

 . برند، محافظت كند آزاد كه سلولهاي طبيعي را از بين مي

آناناس يك منبع عالي براي ماده معدني منگنز است، كـه   •

اي بسيار عالي براي توليد انرژي و مقابله در بـرابـر        ماده

 . باشد ها مي اكسيدان آنتي

بـاعـث      آناناس به علت داشتن ويتامين ث و ويتامين آ،      •

شود همچنين موجب پيشگـيـري    بهبود عملكرد چشم مي

 . شود ازكاهش بينايي در افراد بزرگسال مي

آناناس به علت داشتن ويتامين ث مقاومت بدن در مقابـل   •

پس هنگام سرماخوردگـي خـواص     .  برد عفونت را باال مي

 .آناناس را فراموش نكنيد

بروملين موجود در آناناس باعث كاهش شديد سرفـه يـا      •

آماس  شود، همچنين بعنوان ضد هاي شديد مي توقف سرفه

پس ازاعمال جراحي دندان، جراحي زنان، جراحي عمومي، 

هاي بعـد از     ها و زخم ها، خونمردگي براي درمان كوفتگي

 .ها نيز بكارمي رود تصادفات و آبسه

 بندگي ثروتمندان 
روزي ثروتمندي يك كيسه زر به غالمش داد و گفت برو و             

اين كيسه را به داوود طاليي بده اگر آنرا قبول كرد تو را آزاد   

 .مي كند

غالم كيسه را نزد داوود طاليي برد ولي داوود از پذيرش آن            

 .لطفا آنرا قبول كنيد: سرباز زد غالم گفت

با پذيرفتن اين كيسه تو را آزاد ولي خود را بنده            : داوود گفت 

 !او ساخته ام 

 

 ابليس و آزمايش خدا

: آشكار شد و گفت   ) عليه السالم (ابليس بر حضرت عيسي       

تو نبودي كه مي گفتي جز آنچه خدا مقرّرت كرده است بر              

 تو نرسد؟

 .بلي: فرمود

پس خويشتن را از قله اين كوه فرو انداز اگر مقرّرت            : گفت  

 !باشد كه به سالمت ماني

خداوند را رسد كه بندگان را آزمايد نه بندگان را كه            : فرمود  

 !خداوند را آزمايند

 حكايت نامه 

 خودتان پاداش دهيد به -

از آنكه كار دشوار را به پايان رسانيديد به خودتان پاداشي              پس

كار محركي براي به       اين. را داشته باشيد    بدهيد كه انتظار آن   

از   پاداش من پس  . كار دشوار و ادامه كار است       اتمام رساندن آن

 .يك تمرين ورزشي، يك دور شناست

 از يك سيستم مديريت زمان استفاده كنيد -

همين االن از خودتان     . زمان ارزشمندترين منبع شما است      

آيا از وقت خود با كارايي  : صادقانه بپرسيد

كنيد؟ اگر    تواند باشد، استفاده مي      كه مي 

جواب منفي است، آقاي شكست و خود         

 .مديريتي شما حاكميت دارد

 .تناسب اندام خود را حفظ كنيد -

اي كاري عاقالنه است،      معاينه كامل دوره  

اما در ميان اين معاينات نيز بايد بدن خود را در بهترين حالت           

آنكه از زندگي لذت بيشتري ببريد،           بنابراين براي . نگه داريم 

 .را مديريت كنيد بدن خود

 .روي نكنيد  زياده -

كنم كه از     اعتراف مي . من عاشق خوردن و نوشيدن هستم       

اما . برم   هاي موجود، لذت مي         انجام بسياري از وسوسه      

هاي آقاي    روي در هر شكلي كه باشد معلول پيام              زياده

همان است كه آقاي شكست             شكست است و نتيجه اين      

مطمئن . اميدوار است، يعني رخوت و افسردگي و بيماري            

 .كنيد گرديد كه تعادل را در همه امور رعايت مي

 ها مقابله كنيد ها و تعلل با وسوسه -

من . تعلل يعني به تاخير انداختن كاري كه بايد انجام گيرد            

است كه تعلل در      پيشتر گفته بودم كه هيچ فرد موفقي نبوده        

تعلل و موفقيت محال است كه با         . كار خود نشان داده باشد     

داراي »همين االن انجام بده     «اين چهار كلمه     . هم باشند 

المثل را به      اين ضرب . نيروي خود انگيزشي عظيمي است      

 .فردا ميفكن و آنراعمل كنيدخاطر داشته باشيد، كار امروز رابه

 .اي قوي دارمخودبگوييدمن ارادهبه -

بلكه . نگوييد كه من اراده ندارم و يا اراده من ضعيف است              

و به گفتن   . بگوييد من اراده عظيمي دارم    

تاكيد و تصديق    ! اين جمله ادامه دهيد     

گردد و    منظم و مثبت تبديل به تصوير مي    

 .آفرينددر نهايت نتايج مطلوب رامي

 خود را باور كنيد -

افكار،عواطف،لذتها،خشم ومنش و روحيه     

. را مديريت كنيد، زيرا همه ما قادر به كنترل خود هستيم             خود

زن و شوهري در حال      . اين سناريوي كوچك را تصور كنيد      

شود و دو تن      مشاجره شديد هستند در همان حال در زده مي         

اين زوج چگونه اين موقعيت     . از دوستان آنان پشت در هستند     

كند به فوريت     كنند؟ شخصي كه در را باز مي         را مديريت مي  

. كند  افكار، رفتار، روحيه و حالت چهره خود را كنترل مي              

شوند، ديگري نيز به يقين        زماني كه مهمانان وارد منزل مي      

اگرچه جو كلي    . همين تغييرات را در خود انجام داده است          

است، اما به خاطر اين وقفه، خشم واقعي به            كمي تغيير كرده  

توانيم خودرا كنتل كنيم فقط        ما مي . استكنترل شده ناگهان

 .بستگي به اين دارد كه چقدر به اين كنترل نياز داشته باشيم
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 خواص ميوه ها 

 كاريكاتور   

 سعي محبت ظاهري

پسر كوچولوي شما      

بيش از دخترتان نياز      

دارد كه او را در آغوش      

بنابراين اگر او   . بگيريد

در حال گريه كردن       

است، اين كار شما او       

را بسيار آرام و ساكت      

زماني را به بازي كردن با او به ويژه اجراي              . مي نمايد 

همچنان . بازي هاي آرام و بي سر و صدا اختصاص دهيد          

كه پسر كوچكتان بزرگ تر مي شود، به او اجازه دهيد تا              

 .بازهم به آغوشتان پناه آورد

 مهارتهاي كالمي 

. همواره با كودكان حتي در دوران نوزادي صحبت كنيد           

. صداي ماليم شما سبب مي شود او احساس آرامش نمايد     

تان، سبب پرورش مهارت      هم چنين حرف زدن با كودك      

 .هاي كالمي او مي شود

  توجه و احترام به ديگران 

براي فرزند خود توضيح دهيد كه چگونه اعمال و رفتارش          

تحقيقات نشان مي دهند كه      . گذارد  بر ديگران تاثير مي    

هنگاميكه دختر بچه اي رفتار بدي از خود نشان ميدهد             

اغلب به او گفته ميشود كه اين كار او شخصي را آزرده                

الهام تو با اين    «: براي مثال ممكن است گفته شود      . است

اما بسيار مشاهده شده كه       ».كارت نسرين را آزار داده اي     

ها تنبيه ميشوند زمانيكه آنان به خاطر انجام كار            پسر بچه 

ناراحتي و عصبانيت خود را   . يا رفتار نادرستي تنبيه ميشوند

بر دانستن اثرات رفتار بد خود بر والدين و همبازيهايشان           

 .ترجيح ميدهند

 رفع درگيري ها به صورت صلح آميز 

پسر كوچكتان را با روش هايي سودمند در جهت رفع               

ممكن است او در     . كشمكشها و درگيريهايش آشنا كيند     

شرايط ناآرامي قرار گرفته باشد، براي مثال همسن و              

ساالنش به او حمله كرده و يا او را كتك زده و در اين                  

برايش شرح دهيد كه . حال او نيز مقابله به مثل كرده باشد

. كاري نادرست است    آزردن و آسيب رساندن به ديگران،        

بهتر است روشهاي ديگري را به او آموزش دهيد تا بتواند            

 .عصبانيت و ناراحتي خود را از طريق آنها ابراز نمايد

 بيان احساسات 

پسر كوچولوي خود را تشويق كنيد تا احساساتش را بيان            

. حتي از او بخواهيد گريه خود را بروز دهد                 . نمايد

كندكه احساساتي نظير      تان اين پيام رادريافت      اگركودك

آموزد كه    مجاز نمي باشند قطعاً مي     ... ناراحتي، اندوه و     

چنين احساساتي را حتي در زمان بزرگسالي نيز در خود             

 .سركوب نمايد

 آنچه پسر كوچكتان بيشتر نياز دارد 

 ادامه از شماره قبلي نشريه

 همكار گرانقدر جناب آقاي جليل خياميم
بانهايت تأسف و تألم درگذشت پدر گراميتان را به جنـابعالـي و    

خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از پيـشـگـاه حضـرت       

احديت براي آن مرحوم غفران الهي و جهت بازماندگان صبـــر   

 .جميل و اجر جزيل مسئلت مي نمائيم

 روابط عمومي و ارتباطات موسسه خيريه علي و حسين همدانيان


