
 راه اندازی کارخانه سیمان اصفهان

ضمنا، خواهشمنداست در صورتي كه صالح بدانيديد دربيار   
مدلدون ريال با مقامات مؤسسه وارد مذاكره و بدون  04قرضه 

آن كه متوجه شوند طرف ما بانك ملي است به طور ميهي ي  
اظ ار فرمائدد كه يكي از بانك اي آزاد حاضراست مهلغيي در 

به شركت وام  6ساله با نرخ صدي  0حدود چ ل مدلدون ريال 
دهد. آيا نظرية مؤسسه در اين مورد چدست؟ و آيا در صيورت 
حصول وام مزبور مؤسسه حاضر خواهد بود كه ميهيليغيي در 
حدود دويست هزار دالر با شرط نظارت خودتان وليي بيدون 
امتداز س د  بودن در سود ويژه و تهديل قرضه به س يام بيه 
طور معمول به اين شركت وام دهند يا نه؟ الهيتيه دانسيتين 
نظريه آن ا در اين مورد ندز براي ميا اهيميديت زيياد دارد. 
خواهشمندي  در اين مورد هرگونه اطالعي حاصل شد به ميا 
تلگراف فرمائدد. موقع را مغتن  شمرده مراجعت جناب عالي را 

 باسالمتي پس از مذاكرات فوق انتظار داري .
 با تقديم احترامات فائقه

 شركت سهامي سيمان اصفهان

 )با دوامضاي علي آقا وحسين آقا ( 

چندن بود شدوه به خاك سداه نشاندن كشورهاي ج ان سيوم 
كه كمرشان زيربار اين قهدل وام ا مي شكست . اين دو برادر 
نه تحصدالت دانشگاهي داشتند و نه رجال سداسيي بيودنيد. 
ايشان در نامه بعدي خود به دكتر امدن مالحظات ديگري را 
ه  مدنظر داشتند. براي شناخت ظرافت هاي روحي ايشيان 
الزم است نامه اي كه در شماره بعدي نشريه ه  خواهد آميد 

 مطالعه فرمائدد.

 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
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 مژده اي منتظران ماه خدا آمده است

 ماه شبهاي مناجات و دعا آمده است

 ماه دلدادگي بنده به معبود رسيد

 بر سر سفره شاهانه گدا آمده است

قرآن، ماه  پيشاپيش حلول ماه مبارک رمضان، بهار

عبادتهاي عاشقانه، نيايش هاي عارفانه و بندگي 

 نمائيم. ميعرضخالصانه را به شما عزيزان تبريک

 دعاالتماس

 

گرمازدگی و راه های 
 پیشگیری از آن

 چند راهکار برای 2
 مدیریت بهتر زمان 

2 

 نامه بنیانگذاران موسسهزندگی 

به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان و میالد با سعععاد  

منجی عالم بشریت حضر  بقیه اهلل االعظم امام زمعان 

)عج( مجلس جشن و سرور در دفتر خیعرا  واععد در 

نعرعر از  0777خیابان عباس آباد برگزار و از حعدود 

 شهروندان و عابرین پذیرایی بعمل آمد.

عابل ذکر است توسط پرسنل ایعن واحعد کعیع  و 

نوشیدنی به همراه برچسب عرض تبری  به منعاسعبعت 

این مولود شریف در بسته های بهداشتی آماده و تقدیم 

به شهروندان محترم گردید. همچنین طعبعس سعنعوا  

گذشته عملیا  آماده سازی و بسته بندی سبعد ارزا  

ماه مبارک رمضان جهت خانواده های ایعتعامد دانع  

آموزان بی بضاعتد سادا  فقیرد مستمندان و زنان بعی 

 سرپرست شروع و در حال اجرا می باشد. 

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

 برگزاری جشن نیمه شعبان و آماده سازی ارزاق ماه مبارک رمضان جهت تحویل به خانواده های تحت پوشش موسسه

 ادامه در شماره بعدي نشريه

مجامد عمومی عادی سالیانه کلیه شرکتعهعای تعحعت 
پوش  مربوط به عملکرد سال معالعی معنعتعهعی بعه 

 برگزار گردید. 9/1937//3/
و نمایندگان موسسهدر حضور مدیران در این جلسا  که

صاحبان سهامد حسابرسد بازرس عانونی و اعضای هیئت 

مدیره آن شرکتها برگزار گردیدد پس از رأی گعیعری و 

انتخاب هیئت رئیسهد در ابتدای این جلسعا  گعزار  

فعالیت هیئت مدیره هر شرکت و نیز گزار  حسابرس 

و بازرس عانونی به استماع حاضرین رسید. و صورتهعای 

بعه  9/1937//3/مالی برای سال مالی منتهعی بعه 

تصویب اعضاء رسیده و میزان و چگونگی تقسیم سعود 

سال مالی مشخص شد. همچنین بازرسان اصلی و علعی 

البدل و روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های هعر 

 شرکت نیز تعیین گردیدند.

خدا را بی نهایت شاکریم که از خزانه ی معوهعبعت و 

الطاف بی کران خود بر ما منت نهاد تا دگرباره بتوانیعم 

این ماه پر برکت و پر فضیلت را درک نماییم؛ ماهی که 

شهعر رمضعان «خداوند متعال در شأن آن می فرماید: 

الذی انزل فیه القرآن هدی لناس و بینا  من الهدی و 

)ماه رمضان )ماهی است( که در آن بعرای  »الررعان...

راهنمایی مردم و بیان راه روشن و هعدایعت و جعدا 

ساختن حس از باطل د عرآن نعازل 

شده است.( و در ادامعه آیعه معی 

فمن شهد منکم الشعهعر «فرماید: 

)پس هر که این ماه را  »فلیصمه...

دریابدد باید که در آن روزه بعدارد.( 

این عسمت از آیه نیز تعأکعیعد بعر 

وجوب روزهد در این ماه دارد ولی با 

این وجودد مریضان و مسعافعران را 

)بر اساس احکامی که در شرع مقدس موجود است( از 

این امر عظیم مستثنا دانسته و روزه داری را از آنعان 

ساعط می نماید و این امر واجب را در هنگام سالمتی و 

فراغت از سرر بر آنان واجب نموده تا کاستی های خعود 

و من کان منکم مریضاً  او علی سرر «را جبران نمایند؛ 

)وهر کس که بیمار یا در سرر باشد  »فعدة من ایام اخر

به همان تعداد از روزهای دیگر روزه بگیرد.( و دلیل این 

امر را سهل و آسان گرفتن پرورگار بر بندگعانعس معی 

یرید اهلل «خواندد به طوری که در ادامه آیه می فرماید: 

)خداوند برای شعمعا  »بکم الیسر وال یرید بکم العسر...

آسانی و راحتی می خواهد و خواهان سختی برای شمعا 

نیست.( و بندگان خوی  را امر به تکمیل کسری روزه 

)و باید کعه آن  »ولتکملو العده...«هایشان می نماید؛ 

شمار )یعنی روزه هایی که به علت هعای ذکعر شعده 

نگرفته اید( را تکمیل کنید.( و در ادامه می فعرمعایعد: 

) و خدا  »ولتکبرواهلل علی ما هدیکم و لعلکم تشکرون«

را بدان سبب که راهنمایی تان کرده استدبعه بعزرگعی 

 یادکنید و باشد که سپاسگزار باشید.( 

ما باید این ماه را بی  از پی  عدر دانسعتعه و از آن 

کمال استراده را نماییمد چرا که این ماهد ماه بسیار پعر 

فضیلتی است و با ماه های دیگر عابل مقایسه نعیعسعتد 

لما حضر شعهعر «چنانچه رسول گرامی اسالم فرمودند: 

رمضان سبحان اهلل!ماذا تستقبلون؟! 

و ماذا یستقبلکم؟! ععالعهعا  عال  

)سبحان اهلل! به پعیعشعواز  »مرا 

عجب ماهی می روید؟! و ععجعب 

ماهی به شما روی می آورد؟! و این 

را سه بار تکرار فعرمعودنعد.( و در 

جای دیگر نیز فرمودند: ان ابعواب 

السماء ترتح فی اول لیلة من شهعر 

)به درستی کعه در  »رمضان وال تغلس الی آخر لیلة منه

نخستین شب ماه رمضان درب های آسعمعان گشعوده 

هعای میشود و تا آخرین شب آن بسته نمیشود.(ازنشانه

در عرآن که  دیگر همین بسهای  ماهبهنسبت  ماه  اینعظمت

  عرآن میخواند.نزولماهراماهاینآن به بزرگی یاد شده واز

 دلیل نامیده شدن این ماه بعه ععنعوان معاه رمضعان

در این رابطه اشاره می نماییم به حدیثی از رسول مکرم 

انما سمی العرمضعان النعه «اسالم )ص( که فرمودند: 

)رمضان بدین سبب رمضان نامیده شده »یرمض الذنوب

است که گناهان را می سوزاند.( با توجه به این حدیع  

درمی یابیم که در ماه مبارک رمضاند گناهان بنعدگعان 

آمرزیده شده و توبه آنان پذیرفته میگرددد ومهمتعریعن 

دلیل نامیده شدن این ماه به عنوان ماه رمضاند به بیان 

رسول گرامی اسالم )ص( همانا آمرزیده شدن گنعاهعان 

 در این ماه است.

 برگزاری  کلیه مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تحت پوشش موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

 رستگاران ماه رمضان 

کم  و دستگیری از مستمنداند سالخوردگان و فعقعرا 

 گرفت: انجام میصور 1حسن مجتبی)ع(د بهامامازسوی

های مستمر و همعیعشعگعی کعه شعامعل  الف( کم 

های شهداد اصحاب صرّه و ...  سالمنداند ایتامد خانواده

شد و در چهارچوب منظمی به صور  ماهیانه انجام  می

گرفت. گویا آنان حقو  بگیران دایمی از خعانعدان  می

ای از موعوفا  و صدعا   بیت بودند که بخ  عمده اهل

رسول خداد امیرمؤمنان و فاطمه اطهر علیهم السالم و 

السالم به این امعر  اموال شخصی حضر  مجتبی علیه

یافت. امام حسن علیه السالم پی  از آن  اختصاص می

از سوی پدر بر این کار بزرگ انتخاب و منصوب شعده 

بود و بعد همچنان ادامه یافت. سیاست و برنامه بر این 

بوده که اصل موعوفا  حرظ گردد و از درآمد آند فقرا 

 و کسانی که مال بر آنان وعف شده بودرا تأمین نمایند.

درهعمعه ومساکینفقرادبیچارگانبهمقطعیهای ب(کم 

طوری زیادبود ها به های زندگى. این کم  فراز و نشیب

 شده بود.مردمها زبانزد عموم که بخش  ودستگیری آن

از امام مجتبی علیه السالم پرسیدند: چگونه است هعر 

سائلی که بر در خانه شعمعا معی آیعدد نعاامعیعد  

گردانید. حضر  فرمود: من هعم نعیعازمعنعد و  برنمی

محتاجی هستم به درگاه خداوند متعال کعه دوسعت 

ندارم او مرا دست خالی برگعردانعدد خعداونعدی کعه 

خعواهعد  های  را بر ما ارزانی داشتهد هرگز نمعی نعمت

ترسم اگر سائلی رارد کنمد  بندگان  را محروم کنمد می

 او هم مرا دست خالی برگرداند.

 تـالوت قـرآن در مـاه رمضـان
ب ترين اعمال در شه ا و روزهاى ماه مهارك رمضان، تيالوت 
قرآن است. اگر چه تالوت قرآن در تمام اوقات ثيواب دارد، 
ولى چون قرآن در ماه رمضان نازل شده است، از اجر و ثواب 

 اى برخوردار است چنانچه وارد شده: ويژه
 الحديث:

 قال ابو جعفر )علده السالم(:
 (1ء ربدع و ربدع القرآن ش ر رمضان ) لكل شى
 ترجمه:

 براى هر چدزى ب ارى است و ب ار قرآن رمضان است.
بنا بر اين امتدازات قرآن به اعتهار نزولش در ماه رمضيان از 

 ماه اى ديگر بدشتر است.
 الحديث:

 قال رسول اهلل )صلى اهلل علده و آله(:
من تالفده آية من القرآن كان له مثل اجر من خت  القرآن فى 

 (2غدره من الش ور. )
 ترجمه:

اگر كسى در اين ماه يك آيه از قرآن تالوت كند، ثوابش مثل 
 كسى است كه در غدر ماه رمضان يك خت  قرآن كرده است.

—— 
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 ارتباط با نشریه

  4439912تلــفن: 
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 دعوت به همکاری: 
گـشـا و مطالب پيشـنهـادي خـود را لطفاً نظرات راه

 هاي بعدي براي ما ارسال فرمائيد.جهت درج در شمـاره

 واحد روابط عمومي و ارتهاطات

 رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله( فرمود:

 لو یعلم العبد ما فى رمضان لود

  ان یکون رمضان السنة. 

دانست كه در ماه رمضان چيست  خدا مىاگر بنده 

داشت كه تمام  ]چه بركتى وجود دارد[ دوست مى

 .سال، رمضان باشد

  (914، ص 39)بحار االنوار، ج 

 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

گرمازدگي موقعدتي حادّ و ت ديد كننده زندگي است كيه در 
اين حالت سدست  تنظد  كننده دماي بدن ، به دليديل قيرار 
گرفتن طوالني مدت در هواي گرم يا تولدد بدش از حدّ گرميا 
در بدن و يا وجود هر دو حالت ، از كار مي افيتيد.درحياليت 
گرمازدگي بدن نمي تواند گرماي اضافي خود را دفع كند، در 
نتدجه دماي بدن خدلي افزايش مي يابد كه مي توانيد انيدام 

 هاي اصلي را تخريب كند.
 زير عمل كندد:هايجلوگدري ازبروز گرمازدگي به توصدهبراي

براي جلوگدري از گرمازدگي وقتي كه براي مدت طوالني  -1
در معرض تابش آفتاب يا در يك محدط گيرم هسيتيديد و 
همچندن قهل و بعد و در طي ورزش، آب زيادي بنوشدد.قهيل 

از اينكه كامالً احساس تشينيگيي كينيديد، 
بنوشدد )يعني منتظر نهاشدد تا احسياس   آب

تشنگي كندد و سپس آب بنوشدد( و هنگيام 
بدشتر از آن حدّي كه فكر مي   نوشددن آب

بنوشدد،   كندد نداز به آب داريد، آب و مايعات
 مخصوصاً وقتي كه خدلي عرق كرده ايد.

براي جلوگدري از گرمازدگي موقعيي از  -2
روز را كه هوا خدلي گرم است )مثل سر ظ ر 

و بعد از ظ ر( در منزل يا يك جاي خنك استراحت كنديد و 
 بدرون ندايدد.

قهل از فعالدت زياد و ايستادن در معرض آفتاب، سعي كندد -9
به هواي گرم تابستان عادت كندد.سدست  تنظد  دماي بيدن 
شما هنگامي كه به گرما عادت كرده باشد، ب تر عمل خود را 

 انجام خواهد داد.
براي جلوگدري از گرميازدگيي ،اگير ييك دونيده ي  -0

يا يك دوچرخه سوار هستدد و ميي دانيديد كيه   استقامتي
شما در شرايط آب و هوايي گرم برگزار خواهد شد،   مسابقات

بايستي قهل از شروع مسابقه، خود را با اين شرايط وفق دهدد 
) يعني در هواي گرم، تمرين كندد (. اين عمل باعث مي شود 
بدنتان به گرما عادت كند.مواقع انجام تمرين به مقدار كافيي 
آب و مايعات بنوشدد.اگر اولدن بار است كه به شرايط آب و 
هوايي جديد رفته ايد، تمرينات خدلي سنگدن و سيخيت را 

 انجام ندهدد.
 كمتر جلوي نور خورشدد بايستدد. -5

وقتي جلوي آفتاب كار مي كندد، روي سيرتيان كياله  -6
بگذاريد كه ب تر است لهه دار باشد تا روي صورتتان سياييه 

 ايجاد كند . سر شما نسهت به گرما حساس است.
براي پدشگدري از گرما زدگي در هواي گرم لهاس هياي  -7

گشاد ، نازك و رنگ روشن بپوشدد. لهاس كتان از همه ب تير 
است ، زيرا باعث مي شود هوا به راحتي از آن عهور كينيد و 

 عرق شما خشك شود.
در هواي گرم پنجره ها را باز كندد يا از يك سيديسيتي   -2

 خنك كننده مثل پنكه، كولر و فن استفاده كندد.
مقيدار كي  به و  سهك راتان غذاييهاي كندد وعدهسعي -3

 كندد. مدل
براي جلوگدري از گرمازدگي در آب  -14 

و هواي گرم يا مرطوب فعالدت شيدييدي 
انجام ندهدد به خصوص اگر به ايين آب 

 وهوا عادت نداريد.
در صورتدكه دارو مصرف مي كنديد،  -11 

از پزشك خود سئوال كندد كه آيا اين دارو 
با تنظد  دماي بدن شما تداخل مي كند يا 
خدر؟ اگر داروي مصرفي شما در تنيظيدي  
دماي بدنتان مداخله مي كرد، بايد فعالدت بدني تيان را در 

 مايعات بنوشدد.وهواي گرم كاهش دهدد و به مقدار كافي آب
بايد از عالئ  خطر گرمازدگي آگاه باشدد تا هنگام بيروز  -12

اين عالئ  ، اقدامات الزم را انجام دهدد. به خاطير داشيتيه 
باشدد كه اين عالئ  مي توانند به تدريج و در طي چند روز يا 

 اينكه بطور ناگ اني بعد از يك فعالدت شديد بروز كنند.
ادم ) آماس ( ناشي از گرما و عرق سوز شدن نشان مي  -19

دهند كه بدن شما تحت استرس ناشي از گرماست.در حاليت 
ادم ناشي از گرما،رگ هاي خوني بدن گشاد شده و باعث مي 
شوند مايعات زير پوست بدن جمع شوند كه در اين صيورت 
دست ها و پاها متورم مي شوند. ممكن است ابتدا با احساس 
تنگ شدن انگشتر يا كفش ها متوجه اين تورم شيوييد. در 
حالت عرق سوز، منافذ خروج عرق بسته مي شوند و شيميا 
احساس خارش مي كندد كه معموالً زير لهاس اسيت. اگير 
لهاس شما خدلي كلفت و گرم باشد ممكن است اين حالت رخ 

 دهد.

گرمازدگی و راه های 
 پیشگیری از آن
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 شماره بیست و چهارم

  آلوخواص درمانی 
 

درمان كننده بدماري كهدي، دفيع 
كننده اوره، اسدداوريك و چربي خون است. هيميچينيدين 
آرامهخش و ملدن است. خوردن آلوي تازه حرارت را فرو مي 
نشاند، و صفرا را تسكدن مي دهد. آلوي خشك، خيون را 
طهدعي كرده و درد م لك را از بدن مي بيرد. در ضيمين 
برطرف كننده خارش بدن است. مصرف آلو آن هي  بيه 
صورت ناشتا در تقويت اعمال كلده ها و رفع يهوست بسديار 
مفدد است. مصرف برگ و مغز و هسته آلو و آلوچيه، كيرم 
كش است. انواع آلو يا آلوچه تازه براي مهتاليان بيه سيوء 
هاضمه مزمن و ضعف اعصاب، بسدار نافع است زيرا مليدين 
خوب و محرك دستگاه تغذيه است و عملش بيراي تيميام 
اعضاي بدن موثر است و بايد جزو سهد غذايي اشخاصي كه 
مهتالبه رماتدس  و نقرس و تصلب شرائدن هستينيد، قيرار 
گدرد. آلو بخارا برطرف كننده حرارت طهع و مسكن حيرارت 
دل، قي و تشنگي است. جوشانده اي كه از برگ و ساقه آلو 
ت ده مي شود براي ناراحتي هاي ورم گيليو، ورم ليوزه و 
تقويت لثه ها مفدد است. نوشددن آب آلو يا همان آليوچيه، 
دفع كننده كرم هاي معده است. باالخره اين كيه صيمي  
درخت اين مدوه كه انگ  )صم ( آن در طهدعت گرم تير از 
صم  عربي است سرفه را برطرف مي سازد و در ضمن خرد 

 كننده سنگ هاست.

 مهمان

 پوشيده در درون
آورده اند شتري در 
صحرا چرا مي كرد و 
از خار و خاشاك 

صحرا غذا مي خورد. ك  ك  به خاربني رسدد، چون زلف 
عروسان در ه  و چون روي محهوبان تازه و خرم. گردن آز 
دراز كرد تا از آن ب ره اي بگدرد، ديد در مدان آن يك افعي 
بزرگ حلقه زده، پوزه برداشت و برگشت و از آن غذاي لذيذ 

 چش  پوشدد.
خاربن پنداشت كه احتراز شتر از زخ  سنان وي و اجتنابش 

بد  «از تدزي خارهاست. شتر مطلب را درك كرد و گفت: 
من از اين م مان پوشدده در درون تست، نه مدزبان آشكار. 
ترس من از زهر دندان مار است نه از زخ  پدكار خار. اگر نه 

 »هول م مان بودي مدزبان را يك لقمه كردمي.

 حکایت نامه 

ها احساس  در روز دست ك  يك كار خوب انجام دهدد. خدلي
شان كمهود وقت  كنند كه براي انجام كارهاي م   زندگي مي

دارند. چرا؟ مشخص است چون آن ا زمان و كارهايشان را 
كنند. لدستي از اهدافتان براي هفته، سال يا  بندي نمي اولويت
هاي ذهنتان  سال آينده بنويسدد. با نخستدن جرقه 5حتي 

خواهدد و دوست  اهدافتان را به هر شكل و نظمي كه مي
 بندي كندد. داريد ف رست

سپس به اهداف بپردازيد و آن ا را با توجه 
بندي نمائدد. پس از  به اهمدتشان طهقه

كار فقط حساب كندد كه چقدر زمان  اين
براي رسددن به اهدافتان نداز داريد ممكن 

 دقدقه طول بكشد يا بدشتر. 5است فقط 
گام بعدي اين است كه ياد بگدريد چندبعدي عمل كندد. 

راحتي به  تواند به ايد، مي زماني را كه در صف به انتظار ايستاده
تان اختصاص يابد و يا  بررسي و چك كردن دفترچه كار روزانه
 با خواندن يك كتاب يا مجله پر شود.

ها را وقت تلف كن تصور نكندد بلكه آن ا را  گاه صف هدچ
 فرصتي براي انجام كارهاي م   و حتي كوچك فرض نمائدد.

كه بخواهدد در وظايف خود مفدد و مؤثر باشدد به  در صورتي
تن ا چدزي كه نداز خواهدد داشت زمان خواهد بود. يك 

اي زماني براي خود  دفترچه قرار مالقات برداريد و مجموعه
تواند صرف عهادت، ارزيابي  طراحي نمائدد. زمان شما مي

هايتان و يا حتي  ها، ترسد  طرحي براي پدشرفت دوباره اولويت

درست كردن يك دسر شود. فقط مطمئن شويد در طول روز 
 تن ا چدزي كه در اختدار داريد زمان است.

صورت و با وجود تغددر در فواصل زماني  در غدر اين
 تأثدر فشار و استرس قرارخواهدد گرفت. مدت،بدشتر تحت كوتاه

تواندد همزمان رئدس يك  نترسدد. شما نمي“ نه”از گفتن 
گروه تجسس و يك مؤسسه مالي باشدد. تحت هر شرايطي 

 بندي تكالدف شخصي وكاريتان نداز داريد. به انتخاب و اولويت
كار چقدر زمان زياد  اگر خدلي سخت نگدريد حتماً از اين

خواهدد آورد و احساس ب تري خواهدد 
ها  كندد. بعضي وقت داشت تعجب مي

خواهد ممكن است  جرأت مي“نه”گفتن 
اول از دستتان ناامدد شوند اما در پايان 

 زحمت وقتي ف مدديد كه خودتان را به
 ايد خوشحال خواهدد شد. ندنداخته

جم ور غندمت بداندد و  بايد زمانتان را مثل زمان يك رئدس
كار بستن برخي  كارهائي را كه دوست داريد انجام دهدد با به

تواندد زمان را  ريزي ابتكاري و ابداعي مي هاي برنامه تكندك
به آن دسته از كارهائي كه واقعاً برايتان اهمدت دارند 

صورت كمتر تحت فشار خواهدد بود و  اختصاص دهدد در اين 
هائي كه  هر چه ب تر و بدشتر براي مواج ه و مقابله با چالش

 روزانه با آن ا دست به گريهاندد توانمند خواهدد شد.
شويد كودكان،  كه كمتر تحت فشار واقع مي احتمال دارد زماني

همسرواطرافدانتان ه  رهنمودهايتان را دنهال كنند، اينجاست 
 تر از قهل خواهد شد. كه دنداي اطرافتان ه  با شما هماهنگ

 چند راهکار برای مدیریت بهتر زمان 

 خواص میوه ها 

 کاریکاتور   

اما اگر فرزندتان دلش مي خواست تابستان را در خانه 
تواندد به پدشن ادهايي كه در ادامه بدان بماند مي

 كند  ه  فكر كندد:  مي
فرهنگ كتابخواني را در طول اين سه ماه در خانه - 1

خودتان ترويج دهدد: اگر هزينه هاي كالس ها زياد است 
يا رفت و آمد برايتان سخت است، كتابخواني يكي از 
ب ترين انتخاب هاي اين ايام است. مي تواندد به عنوان 
تشويق براي كودكتان كتاب هايي را كه دوست دارد، 
بخريد، به اين ترتدب در طول اين سه ماه ك  ك  

 كتابخانه اي كوچك برايش مي سازيد.
به هدچ وجه بازي هاي دسته جمعي را فراموش نكندد: - 2

تابستان فرصت مناسهي است كه با ه  بودن را تمرين 
كندد؛ اين با ه  بودن تن ا شامل بازي هاي دو نفره شما 
نمي شود، بلكه مي تواندد با والدين همكالسي ها و 
دوستان فرزندتان قرارهاي هفتگي بگذاريد و يك روز 

مشخص در هفته همگي به پارك برويد تا ه  بچه ها 
بازي كنند و ه  از با ه  بودنشان لذت بهرند. اگر امكان 
ارتهاط با همكالسي ها وجود ندارد با خانواده هايي كه 
بچه دارند و در آپارتمان شما زندگي مي كنند، قرار 
بگذاريد كه بعدازظ رها در حداط آپارتمان به بچه ها اجازه 
بازي دهدد. مي تواندد خودتان ه  بعضي از بازي هاي 
دوران كودكي مثل لي لي، هفت سنگ، قاي  باشك و... را 

 به آن ها ياد دهدد.
به كودك فرصت تن ا بودن بدهدد: اجازه دهدد گاهي - 9

به تن ايي بازي كند، براي خودش كتاب بخواند يا حتي 
روي تختش دراز بكشد و فكر كند. اين تن ايي ها اولدن 
قدم هاي خودشناسي كودك است و سهب مي شود كودك 
نسهت به توانايي ها و استعدادهايش شناخت ب تري پددا 

 كند و درباره مج والتي كه در ذهن دارد از شما بپرسد.
همه وقت بچه ها را با تلويزيون و رايانه پر نكندد!: - 0

بايد حواس تان باشد كه استفاده از كارتون ها و بازي هاي 
كامپدوتري تمام وقت فرزندتان را به خود اختصاص ندهد، 
بلكه بايد براساس يك برنامه مشخص و منظ  به او اجازه 
استفاده از اين سرگرمي ها را بدهدد و اين كه اجازه ندهدد 
رقابت با همسايه و اقوام و دوستان، برنامه تان را تحت 
تاثدر قرار دهد؛ كودك را وسدله چش  و ه  چشمي نكندد 

 و به جاي آن، تمام تالش تان براي تربدت او باشد.

 اوقات فراغت کودکان در خانه

آقایان سعید شیرانی، محمحمحد گرانقدر جنابانهمکاران
 مورکیان، مسعود پهلوانزاده و مممد عابدینی

صمدمانه ترين تهريكات ما را به مناسهت فرارسددن زادروزتان 
در اين ماه پذيرا باشدد، سعادت و ب روزي روزافيزون شيميا 

 آرزوي ماست.
 روابط عمومی و ارتباطات

 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

 تبریک و تهنیت 


