
 راه اندازي كارخانه سيمان اصفهان

با اين كه الزم به توضيح نخواهد بود كه رقابت فـروش در       

محصوالت صنعتي با كسي خواهد بود كه در درجه اول بتواند 

مخصـوصـا در مـورد        . توليد را با هزينه كمتري عرضه نمايد

صنعت سيمان كه تهيه مواد اوليه آن براي كـلـيـه تـولـيـد           

كنندگان تقريباً به يك ميزان و تفاوتي كه در رقابت مـمـكـن    

است به دست آيد، فقط تنزل ميزان هزينه است، درشـرايـط     

پيشنهادي مؤسسه مالي تحميالتي از قبيل هزينة مطـالـعـات    

اوليه و حقوق مدير منتخب و ناظرمالي و مديـراداري پـيـش      

. بيني شده كه متضمن پرداخت هزينه هاي سنگين خواهد بود

معهذا اين گونه پرداختها در مقابل ساير تعهدات و شـرايـط       

با دقـت در مـوارد       .  بيشتر قابل پذيرش و تحمل  خواهد بود

فوق بايد اذعان نمود كه قبل از حركت جناب عالي، شـركـت   

اصول دريافت وام مذكور را از نظر نظارت و امتيازات   مختصراً

ديگر از قبيل انتفاع مؤسسه از سود ويژه مستحضر بود ولي به 

هيچ وجه تصور نمي رفت شرايط مزبور تا اين اندازه سنگين و 

عليهذا باتوجه و مطالعة كـافـي در شـرايـط         .  بي سابقه باشد

مذكور و مندرجات نامه جنابعالي و باتوجه كامل به اين كه در   

نامة ارسالي در دو مورد تذكر فرموديد، بايد كه بدواً شـرايـط     

سنگين تر بوده و يا مذاكرات مفصلي تخفيفاتي قائل شده انـد  

و امكان تسهيالت بيشتري نخواهد بود، به اين نتيجه رسيديم 

ميليون ريال و اهـتـمـام         40كه شركت مي تواند با دريافت 

از قبول وام     بيشتري در جلو انداختن تاريخ بهره برداري فعالً

با شريط سنگين مذكور خودداري نمايد  و باتوجه به اين كـه    

 40ممكن است اولياء مؤسسه مزبور اصوالً با دريـافـت وام         

ميليون ريالي از بانك ملي موافق نباشند و در عـيـن حـال          

رعايت نظر بعضي مقامات از پاره اي لحاظ كه تمـايـل فـوق      

العاده به دريافت وام مزبور دارند و الزم مي دانند باب دخـول    

سرمايه هاي خارجي به كشور ايران به دست شركت سيـمـان   

اصفهان مفتوح شود، براي ما ضروري است، پس از مشـورت    

زياد چنين صالح دانستيم كه جناب عالي با معاذير مختـلـفـة    

گوناگون از قبيل مطالعه در موارد قضائي مربوطـه و آشـنـا        

نمودن افراد هيئت مديره به جزئيات امر و تشكيل مـجـمـع      

عمومي براي تطبيق دادن اصول و مواد اساسنامه با شـرايـط     

بي سابقه اين قرضه طوري عمل فرمائيـد كـه درخـواسـت         

شركت در دستور و برنامه كار مؤسسه مالي بين المللي بمانـد  

به طوري كه جواب نفي و رد داده نشود كه پرونده در جريـان  

اقدام بماند تا با مراجعت جناب عالي به ايران و دريـافـت وام     

ميليون ريال از بانك ملي كه همين دو روزه ابالغ اجـراي   40

آن به شعبة اصفهان خواهد رسيد، مطالعات كافي و بيشـتـري   

بديهي است پس از دريافت وام مزبـور از    .  در اين مورد بشود

بانك ملي اگر احتياجات شركت تا شروع بهره برداري مرتفـع  

گرديد فبه المطلوب و درصورتي كه بازهم شركت خودرادراخذ 

وام و كمك مؤسسة مزبور مجبور ديد، از محل اين قرضه بـه  

دراقدام ثانوي با اين تفاوت كه. مبلغ كمتري استفاده خواهدكرد

مقامات مؤسسة مالي در مقابل عمل انجام شده دريافت وام از 

. شده واحتياجات آن روزماراكمترتخمين خواهدزدواقعمليبانك

بديهي  است در اين صورت شرايط به نسبت مـبـلـغ مـورد         

هزار دالر نشود تخفيف  400الي  200احتياج كه شايد بيش از 

با مقررات و شرايط بـهـتـر و         خواهد يافت و شايد هم اصوالً
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و فرارسيدن ماه )  سلموآلهوعليهاهللاصلي(عيد سعيد مبعث پيامبر عظيم الشأن اسالم

مبارك شعبان و ميـالد باسعادت سومين امام معصوم، حضرت اباعبداهللا            

 سرور آزادگان جهان و ميالد حضرت ابوالفضل العباس         ) السالمعليه( الحسين

دار گذشت و فداكارى و جانبازى     سمبل مقاومت و وفاداري و پرچم) السالمعليه(

گران، حضرت كنندگان و سرور نيايشدرصحراى كربال و ميالد زينت عبادت

را ) الشريفتعالي فرجهاهللاعجل(محمد مهدي موعودآلو ميالد قائم) السالمعليه(سجاد امام

 .نمائيمو تهنيت عرض مي به همه مسلمين جهان تبريك
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 نامه بنيانگذاران موسسهزندگي 

طبق برنامه قبلي مجامع عمومـي عـادي     

  ساليانه شركتهاي كشـاورزي مكانيزه     

اصفهان كشت، صنايع نساجي همدانيـان،  

سرمايه گذاري نور همدانـيـان و     

حمل و نقل همدانـيـان بـرگـزار       

و مجامع ساير شركتها استگرديده

تا پايان خردادماه نيز مطابق برنامه

 .جاري برگزار خواهد شد

در حضـور     در اين جلسـات كـه    

مديران مـحـتـرم مـوسـسـه و             

نمايندگـان صـاحـبـان سـهـام،           

حسابرس قانوني و اعضاي هيئـت  

مديره آن شركتها در محل سالن اجتماعات مـوسـسـه      

پس از رأي گيري و انتـخـاب هـيـئـت         برگزار گرديد، 

رئيسه، در ابتداي اين جلسات گزارش فعاليت هـيـئـت    

مديره هر شركت توسط مديرعامل مربوطه قرائت گرديد 

و گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت به استـمـاع   

و صـورت هـاي     .  حاضرين رسيد

مالي، ترازنامه و صـورت حسـاب     

سود و زيان و صـورت جـريـان        

وجوه نقد شركت براي سال مالـي  

بـه     1391/12/29منتهي بـه      

تصويب اعضاء رسيـده و مـقـرر        

سود سال مالي با مهلـت  %  90شد

همچنين .  يك ماهه تقسيم گردد

بازرسان اصلي و علي الـبـدل و       

روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي هر شـركـت   

 .براي مدت يك سال، تعيين گرديدند

 )شرايط گرفتن وام از واشنگتن(...       ادامه از شماره قبلي نشريه

 برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه شركتهاي تحت پوشش

 ادامه در شماره بعدي نشريه

معيشتي و -به موازات كمك هاي رفاهي 1388در راستاي وصاياي مرحوم همدانيان جهت كمك به انجام امور فرهنگي و ترويج مذهب تشيع جعفري، واحد خيرات از سال 

يكي از اين فعاليتها توجه به امور مذهبي فرزندان خانواده هاي تحت حمـايـت   .  درماني افراد، برنامه جامع فرهنگي جهت مددجويان را سرلوحه اقدامات اصلي خود قرار داد

ـ   از آنجا كه آگاهي هر فرد مسلمان از آغاز تكليف به مسائل شرعي و انجام آنها بسيار مهم و در آينده مذهبي هر فرد نقش بزرگي را ايفا م.  اين موسسه مي باشد مـايـد   ي ن

ويژه فرزندان مددجويان كه در آستانه سن تكليف هستند قرار داده و بـا      ) جشن شكوفائي مددجويان نو تكليف(قسمت فرهنگي واحد خيرات يكي از فعاليتهاي خود را به 

زار و يـك بسـتـه      برگهماهنگي الزم جشن تكليف را با حضور تمامي اعضاء خانواده مددجو و مسئول امور فرهنگي و يك روحاني خوش بيان و داراي روابط عمومي خوب 

نـفـر از فـرزنـدان            53جهت    1392تا ارديبهشت  1391بزرگ فرهنگي، گل و شيريني هديه نموده و موضوع مهم تكليف تبيين و در مرحله اول اين كار از بهمن سال 

 . مددجويان جشن تكليف برگزار گرديد

خدمـت رسـول     :  فرمود)  ع(روايت شده كه امام حسين 

شرفياب شدم در حاليكه ابى بن كـعـب هـم      )  ص(خدا 

مرحبا به تـو،  :  فرمود)  ص( حضرت رسول اكرم .  آنجا بود

اى ابا عبداهللا، اى زيـنـت       

: ابى گفـت .  آسمانها و زمين

چگونه او زينت آسمانهـا و    

كـه  زمين است در صـورتـى  

كسى غير از تـو چـنـيـن         

اى :  نيست؟ حضرت فرمـود 

ابى، قسم به كسى كه مرا به 

حق به نبوت مبعوث كـرد،    

حسين بن على در آسـمـان   

بزرگتر از روى زمين اسـت،  

و همانا بـر طـرف راسـت        

عرش الهى نوشته شده است 

كه او چراغ هدايت و كشتى 

 .نجات است

يكـى از بـركـات فـردى           

اين )  ع( حضرت سيدالشهدا 

اگر چـه    .  است و كشتى نجات است كه او چراغ هدايت

چراغها و انـوار هـدايـت و        )  ع( همه پيامبران و امامان 

) ص( كشتيهاى نجات و رهايى اند، چنانكه پيامبر اسالم 

انما مثل اهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح من «:  فرمود

 »دخلها نجا، و من تخلف عنها هلك

همانا خاندان و اهل بيت من در ميان شما مانند كشتى 

نوح است كه هر كس داخل آن شود نجات پيدا كرده و   

اما كشتى .هركس كه از آن تخلف كند هالك خواهد شد

حركتش بر امواج طوفنده و گستـرده  )  ع( نجات حسين 

دريا، سريعتر و لنگر انداختن و پهلو گـرفـتـن آن بـر           

ورى و استفـاده    ساحلهاى نجات آسانتر بوده و دايره بهره

در آن   . وسيعـتـر اسـت     )  ع(از نور مشعل وجود حسين 

زمانى كه امواج بلند و سهمگين فساد و گناه بر پيـكـره   

جان جامعه اسالمى، و   نيمه

جان و دل مسـلـمـانـان،         

تازيانه مـرگ مـى زد و           

ها و   گرداب حوادث و توطئه

پليديها، خفتگان در بسـتـر   

رحمانه به قـعـر    غفلت را بى

تاريكى و تباهى مى كشيد، 

اين حسين بود كه با قيام و 

نهضت الهى خود و شهادت 

و اسارت اهل بيت خويـش،  

گرفتاران در ايـن اوضـاع       

خطرناك را از دريـاى پـر       

تالطم ساخـتـه شـده بـه         

 گر بنـى امـيـه       دست فتنه

نجات بخشيد و با كشـتـى   

رهايى خود، اين خفتگان و 

 .غافالن و گرفتاران را به ساحل نجات رهنمون نمود

اسـت تـا در ايـن           مصباح الـهـدى    )  ع( آرى، حسين 

ظلمتكده خاك، دليل و راهنماى راه باشد؛ و سـفـيـنـة     

ها و ضاللـتـهـا،      است تا در اقيانوس متالطم فتنه النجاة

 .غرق شدگان را كه كشتى شكسته بودند فريادرس باشد

 

    اى كه مصباح هدايت هستى و فلك نجات

 از چه با اين اشكها ايجاد طوفان مى كنى؟

    زنده در قبر دل ما بدن كشته توست

 جان مايى و ترا قبر حقيقت دل ماست

 هاي تحت پوشش موسسهويژه فرزندان خانواده »جشن شكوفائي مددجويان نو تكليف«برگزاري 

 من آن نورم كه در شبهاى تاريك

 چراغ رهنماى كاروانم

  در اين دريا منم آن ناخدايى 

  رسانم كه كشتى را به ساحل مى

  چراغ هدايت و كشتى نجات

 قابل توجه كليه همكاران محترم

احتراماً، ضمن  تبريك فرا رسيدن  اعياد پر فـيـض و     

بركت شعبانيه باستحضار مي رساند با توجه به اتـمـام   

امتحانات نهايي كليه مقاطع تحصيلي و ارائه كارنامه از 

طرف واحدهاي آموزشي ذيربط و لزوم تقدير از دانـش  

آموزان ممتاز، از همكاران گرامي تقـاضـا مـي شـود         

نسبت به تحويل تصوير  1392/04/12حداكثر تا تاريخ 

كارنامه تحصيلي فرزندان عزيزشان بـه واحـد روابـط        

 .عمومي مؤسسه اقدام فرمايند

شايان ذكر است طبق روال سنوات قبل جهت تقدير از 

دانش آموزان ممتاز، حدنصاب معدل مورد قـبـول بـه      

 :شرح ذيل اعالم مي گردد

  20معدل )  خيلي خوب()سال اول تا سوم:(مقطع ابتدائي -1

 19معدل )     سال چهارم و ششم: (مقطع ابتدائي  -2

 18مقطع راهنمائي                               معدل  -3

 17مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي        معدل  -4

 17و حوزوي                         معدل دانشگاهي  -5

همكاران گرانقدر درصورت تمايل مي توانند، جـهـت     

درج نام دانش آموزان ممتاز در سايـت مـؤسـسـه و         

همچنين تصوير آن عزيزان در ويـژه نـامـه خـبـري          

مؤسسه، بهمراه كارنامه مزبور يك قطعه عكـس نـيـز      

 .ارسال نمايند

لطفــــاً جهت كسب اطـالعــــــات بـيـشـتـر بـه              

پـــايگــــاه ايـنـتـرنـتـي مـؤسـسـه بـه نشـانـي                  

www.hamedanian.com   مراجعه فرمائيد. 

 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 از غم دوست، در اين ميكده فرياد كشم

 داد رس نيست كـه در هجر رخش داد كشم

 داد و بيداد كه در محفل ما رندى نيست

 كه برش شكوه بــرم، داد ز بيداد كشم

 سال ها مى گذرد، حادثه ها مى آيد

 انتظار فرج از نيمه خرداد كشم

و شهيدان گلگون كفن ) ره(ياد و خاطره امام راحل

 .داريمرا گرامي مي 1342خـرداد  15قيـام 



 

 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

 :امام كاظم عليه السالم فرموند

رجب نهر فى الجنه اشد بياضا من اللبن و احلى من 
  . ذلك النهرالعسل فمن صام يوما من رجب سقاه اهللا من

 

رجب نام نهرى است در بهشت از شير سفيدتر و 
تر هركس يك روز از ماه رجب را  از عسل شيرين

 .نوشاند روزه بگيرد خداوند از آن نهر به او مى
 

  )3، ح 350، ص 7وسائل الشيعه، ج  - 2، ح 56، ص 2من ال يحضره الفقيه، ج (

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

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

 كبد چرب چيست و عالئم شناخت بيماري كدام است؟

كبد چرب غير الكلي يك التهاب كبدي است كه در اثر تجمع 

. بيش از اندازه ي چربي در بافت كـبـد ايـجـاد مـي شـود            

دربيماري كبد چرب تجمع بيش از حد چربي دركـبـد، گـاه        

-باعث اختالل در فعاليت طبيعي بافت كبد مي گردد كه مـي 

تواند سير پيشرونده پيدا كند و باعث نارسايي كبد و يا سيروز 

 ...كبدي گردد

 علت بيماري كبد چرب

اگرچه علت اصلي بيماري كبد چرب مشخص نيست، ولي به 

نظر مي رسد اين بيماري ارتباط نزديك با برخي بيماري هاي 

چاقي، افزايش كلـسـتـرول و      :  متابوليك دارد كه از آن جمله

تري گليسريد خون و ديابت را مي توان نـام  

در درمان كبد چرب، كنترل اين بيماري .  برد

گفته مي .هاي زمينه اي بسيار موثر مي باشد

شود مصرف زياد انرژي باعث خواهـد شـد     

كبد نتواند سوخت و ساز طبيعي را انـجـام       

دهد و در نتيجه انرژي اضافي بـه صـورت       

 .چربي در كبد ذخيره شود

بيماري كبد چرب اغلب افراد را در سـنـيـن    

اكثر بيماران از افزايش وزن و چاقـي  .  ميانسالي مبتال مي كند

همچنين مي توانند دچـار  . به ويژه چاقي شكمي رنج مي برند

افزايش چربي هاي خون بوده و يا از مبتاليان بـه ديـابـت        

از آنجا كه در سال هاي اخير شيوع چاقي و بـيـمـاري      . باشند

هاي متابوليك در جوانان افزايش قابل توجهي يافته اسـت،    

جواناني كه با چاقي و بيماري كبد چرب به پزشك مـراجـعـه    

البته بايد ذكر كرد بيماراني هستند كه .  مي نمايند، كم نيستند

بدون داشتن هيچ كدام از عوامل خطر ذكر شده و بدون هيچ 

افزايـش  . دليل شناخته شده اي، مبتال به كبد چرب مي گردند

چربي در بدن كه معموال با چاقي شكمي همراه اسـت، بـه       

همراه افزايش چربي هاي خون و افزايش فشار خون، همه از 

سـنـدرم   «عالئم مجموعه اي از اخـتـالالت تـحـت نـام            

هستند كه اين سندرم دقيقا وابسته به مـقـاومـت     »متابوليك

 .انسولين مي باشد

اي از عوامل باعث رسوب مزمن چربي در كـبـد و      مجموعه 

كبد چـرب بـه دو       . شوند التهاب و نارسايي مزمن در كبد مي

كبد چرب الكلي كـه نـاشـي از         شود؛  گروه عمده تقسيم مي

باشد و جنسيت و نژاد در ايـن   مصرف طوالني مدت الكل مي

ها بيشتر مستعد آسيب ناشـي   مساله دخيل هستند كه آسيايي

از مصرف الكل و ايجاد كبد چرب الكلي هستند و اين بيماري 

 .در خانمها بيشتر از آقايان شايع است

كبد چرب غير الكلي را ميتوان به عنوان دومين دسته از كبـد  

اين نوع كبد چرب در جامعه ما شيوع بيشتـري  .. چرب نام برد

دارد، عوامل زيادي كه بسياري از آنها جنبه ژنتيكي دارند در   

بروز اين نوع كبد چرب موثرند، مطالعات نشان داده عـوامـل   

زمينه ساز ديابت و بيماريهاي قلبي و برخي بـيـمـاريـهـاي        

در بين .  متابوليسم با بروز كبد چرب غير الكلي در رابطه است

اين عوامل ديابت يك علت مهم و شناختـه  

باشد و هر چـه     شده در ايجاد كبد چرب مي

طول مدت ابتال به ديابت طوالني باشد و يا 

درمان آن ناقص انجام گيرد احتمال ابتال به 

كبد چرب در اين افراد بيشتر است و در آنها 

ابتال به التهاب ناشي از كبد چرب بيشتر از   

 .افراد عادي است

 عالئم و شيوع بيماري كبد چرب

از آنجا كه بيماري كبد چرب سير پيشرونده دارد مي تواند در   

مراحل اوليه بدون عالمت باشد تا زماني كه تاثيرات منفي بـر  

در آن زمان عالئـمـي از قـبـيـل          .  عملكرد كبد ايجاد نمايد

 .احساس ضعف، خستگي و كاهش وزن بروز مي كنند

از آنجا كه سير اين بيماري مزمن است، شايد سال ها طـول    

جايگزيني سلول هـاي  ( بكشد تا منجر به ايجاد سيروز كبدي 

 .و در نهايت نارسايي كبد گردد) كبدي با سلول هاي فيبروز

در نقطه مقابل، در موارد نادري به دليل ناشـنـاخـتـه، سـيـر         

گردد، بازميبيماري كبدچرب متوقف ويا حتي به حالت طبيعي

 .بدون آنكه درمان مشخصي انجام گرفته باشد

درصد بزرگساالن در كشورهاي پيشرفته مبتال  30تا  10بين 

به بيماري كبد چرب هستند كه معموال شامل افراد چـاق در    

 .سنين ميانسالي است

با توجه به شيوه زندگي اعم از نوع تغذيه و فعاليـت بـدنـي،      

شيوع بيماري كبد چرب در كشورهاي در حال توسعه به ويژه 

 .در جامعه شهري افزايش چشمگيري داشته است

 كـبد چـرب
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 شماره بيست و سوم

 زردآلو خواص درماني 
 

زردآلود به عـلـت دارا بـودن            •

هاي عصـبـي، روحـي و         براي درمان بيماري Bويتامين

  .خوابي و فراموشي مفيد است رواني، خستگي، بي

دارد؛ در ضـمـن      آوري بخشي و نشاط زردآلو خاصيت آرام  •

هاي قلبـي دارنـد نـيـز          خوردن آن به آنهايي كه ناراحتي

 .شود توصيه مي

برد و دفع كننده صفرا، اسيد  اين ميوه عطش را از بين مي  •

فشـار   كـنـنـده      كننده خون و همچنين تنظيم معده و پاك

 .است خون

به خاطر وجود آهن در زردآلو، مصرفش براي درمان كـم    •

 .شود خوني نيز توصيه مي

تان را با خوردن زردآلو كاهش  توانيد التهاب معده شما مي  •

آور    اي نـفـخ   دهيد؛ البته توجه داشته باشيد كه زردآلو ميوه

را از بين   است و از طرف ديگر خوردن مغز هسته آن، نفخ

 .اش بخوريد برد؛ پس ميوه را همراه با مغز هسته مي

شان احساس سـوزش     به آن دسته از افرادي كه در معده  •

هاي كبدي در رنج هستند توصـيـه    از ناراحتي   كنند يا مي

 .شود كه زردآلو نخورند مي

درد،    عنـوان داروي سـيـنـه         مصرف مغز هسته زردآلو به •

سرماخوردگي و نيز براي تقويت عمومي بدن و همچنيـن  

 . شود نيروي جنسي توصيه مي  افزايش

 . )172كشكول ص : منبع(  غيبت

: هيچ نديدم كه از كسي غيبت كني گفت        : به بزرگي گفتند    

 .از خود خشنود نيستم، تا به نكوهش ديگران بپردازم

 

 . )335كشكول ص : منبع(تكبر  
آورده اند كه روزي عابدي نمازش را به درازا كشيد و چون              

-نگريست مردي را ديد كه به نشانه خشنودي در وي مي            

آنچه از من ديدي، تو را به شگفتي         : نگرد، عابد او را گفت      

نياورد كه ابليس نيز روزگاري دراز، با ديگر فرشتگان به               

 . پرستش خدا مشغول بود و سپس چنان شد كه شد

 

 . )347كشكول ص : منبع(تجسس  

آن كه عيب هاي پنهاني مردم را جست        : حكيمي گفته است  

  .و جو كند، دوستي هاي قلبي را بر خود حرام مي كند

 حكايت نامه 

در سازمان وضعي را به وجود آوريد كه افراد پديده تغيير را     -1

اعضاي سازمان بايد بر اين امر اعتقاد پيدا كنند كه            . بپذيرند

اين باور معموالً   . تغيير به نفع آنها و سازمان تمام خواهد شد         

زماني به وجود مي آيد كه اعضا به هنگام تصميم گيري با               

مدير همكاري كنند و به هنگام اجراي تغييرات برنامه ريزي            

شده به گونه اي عمل شود كه امنيت            

 .شغلي اعضاء به خطر نيفتد

. نظرات و عقايد جديد را تقويت كنيد        -2

مديران سازمان از باالترين مقام تا             

سرپرستان رده پايين، بايد اين موضوع را        

در گفتار و در عمل ثابت كنند كه مقدم            

مديران . نظرهاي جديد را گرامي مي دارند

براي اينكه پديده خالقيت را تشويق و          

تقويت نمايند بايد به پيشنهادات زيردستان با عالقه گوش            

بدهند و نظرات مفيد را كه نويد بخش آينده اي درخشان               

است، به اجرا درآورند و آن نظرات را به سطوح باالتر و                   

 .مقامات عالي سازمان برسانند

اجازه دهيد اعضاء روابط متقابل با هم داشته باشند يك              -3

جو باز و خالق، زماني تقويت مي شود كه به افراد اجازه داده              

شود با يكديگر ارتباط نزديك تري برقرار كنند و گروهها و              

با هم داشته   ) تعامل(اعضاي گروههاي مختلف روابط متقابل      

اين روابط متقابل باعث مي شود كه اطالعات مفيد             . باشند

بين اعضاي سازمان رد و بدل و نظرات و ديدگاه هاي جديد              

 .درباره مسائل سازماني، آزادانه به ساير اعضاء داده شود

در برابر شكست شكيبا باشيد برخي از نظرهاي جديد در             -4

مديران موثر يا موفق كساني      . مرحله عمل ناموفق مي ماند     

هستند كه واقعيت ها و زمان يا منابعي را كه بايد در راه                   

در مورد نظرات جديد و كارساز بودن يا كارساز         (تجربه آموزي   

 .به مصرف برسد، بپذيرند) نبودن آنها

هدف ها را بصورت مشخص تعيين كنيد و براي تامين              -5

اعضاي . آنها به اعضاء آزادي عمل بدهيد      

سازمان بايد براي بروز خالقيت خود داراي     

از نظر مرز يا        . هدف و جهت باشند       

محدوديت هايي كه در رابطه با خالقيت         

اعضاء وجود دارد دستورالعمل هايي معقول      

صادر كنيد و مديران بايد بر مقدار زمان و          

پولي كه در رابطه با ارائه نظر جديد به             

 .مصرف مي رسد نوعي كنترل اعمال كنند

افراد . براي افراد خالق و سخت كوش ارزش قائل شويد           -6

از اين رو هيچ گاه       . خالق داراي انگيزه بسيار قوي هستند       

دست از تالش و سخت كوشي بر نمي دارند تا كاري كه                 

مورد عالقه اشان است انجام دهند ولي آنها هم انسان هستند      

و بايد در اين راه مورد تشويق قرار گيرند و در ازاي كار خوبي           

يك مدير از طريق     . كه انجام دادند پاداش مناسب بگيرند        

سپاسگزاري، تقدير و تشويق از فرد خالق، از طريق افزايش            

حقوق، دادن جايز، با نوع ديگري پاداش بايد به نبوغ فرد و               

 . خالقيت وي ارج نهد

 توصيه براي 6

 تقويت خالقيت در سازمان 

 خواص ميوه ها 

 اوقات فراغت -كاريكاتور   

وجود تعدد و تنوع فعاليت ها و برنامه هايي كه در                 -1

خالل آن دانش آموزان بتوانند به صورت انتخاب آزاد،             

 .خودانگيخته و به ميل خود به آن مشغول گردند

پرهيز از تبديل اوقات فراغت به سرگرمي، گذراندن            -2

 .وقت، صرف انرژي و اشتغاالت بيهوده

دانش آموزان در اوقات فراغت بايد مسئول كارايي،            -3

 .خالقيت و اثرگذاري خود را احساس كنند

در اوقات فراغت بايد زمينه اي فراهم شود كه دانش             -4

آموزان فرصت كاوش، تفكر، تأمل دربارة خود، طبيعت و           

 .خداي خويش را داشته باشند

حرمت نفس، شكوفايي، زيبايي دوستي، حقيقت يابي،         -5

خيرخواهي و دوستي از جمله عناصر سازنده يك برنامه            

اين مفاهيم بايد در خالل فعاليتها      . اوقات فراغت مي باشد   

 .به صورت غيرمستقيم، غيركالمي عملي نمايان گردد

شما خواهان آن هستيد   آموزان آنچه راكهبگذاريد دانش -6

خودشان به خواست خود برگزينند، دستيابي به چنين             

 .طلبداي راميريزي ويژهتربيتي وهنربرنامهموقعيتي ظرافت

سعي كنيد سمت و سوي اوقات فراغت در جهتي قرار            -7

گيرد كه سرمايه هاي فطري و الهي نهفته در وجود فرد             

 .شكوفا گردد

در برنامه هاي اوقات فراغت حس كنجكاوي، حيرت و     -8

 .پرسشگري دانش آموزان را تحريك كنيد

روابط صميمي، ساده، اما جدي در تعامل بين فردي             -9

دانش آموزان با مربيان مي تواند در تبعيت جويي و اطاعت  

 .پذيري از مقررات و ارزش هاي مورد نظر مؤثر واقع شود

. دانش آموز بايد بين لذّت و نشاط تفاوت قايل شود            -10

. لذّت چيزي است كه طبعيت براي ما به وجود آورده است           

تا ادامه حيات دهيم ولي به عنوان هدف زندگي قلمداد              

نمي شود اما نشاط همواره ندا مي دهد كه زندگي موفقيت    

آميز و پيروز است، اين احساس بايد به طورطبيعي و                

 .دروني در دانش آموزان زنده شود

در آموزش مهارت هاي مورد نظر در اوقات فراغت            -11

بايد به اين نكته توجه كرد كه آموزش بايد دوست داشته             

 .از آن مورد استفاده قرارگيردشود سپس آموخته شودو پس

هاي فعاليتها و برنامه هاي اوقات فراغت بايد از جنبه         -12

سودمندانه، ذوقي، شغلي، ابتكاري،     . مختلف متفاوت باشد  

 ....مهارتي، تفريحي و تربيت بدني و

 نكـات اسـاسي در تنظـيم

 اوقات فراغت دانش آموزان

آقايان كهنموئـي، بـرومـنـد،       گرانقدر جنابانهمكاران
خاني، كوشه،  مهدي مـحـمـدي و      مستأجران، پولچي

 زادهسركارخانم تقي

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 


