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  چهارم ابتدایی  دوم  ابتدایی  دوم  ابتدایی اول ابتدائی  اول ابتدائی  اول ابتدائی   اول ابتدایی
 معدل خیلی خوب معدل خیلی خوب معدل خیلی خوب معدل خیلی خوب  خیلی خوب  خیلی خوب  معدل خیلی خوب

       

  آرمین پهلوان زاده  سیده مهسا دیباجی محمدرضا عابدی  مبینا سهرابی  ابوالفضل حسین زاده  آرش عابدینی  علیرضا شاهی
  سوم راهنمائی  سوم راهنمائی دوم راهنمائی  چهارم ابتدایی  چهارم ابتدائی   چهارم ابتدایی  چهارم ابتدایی

20معدل  19/61معدل   19/95معدل  خیلی خوب  معدل خیلی خوب معدل خیلی خوب 19/94معدل    

       

عابدیمعصومه  سیده زهرا خدائی سیدعلی خدائی  مهرناز رومی  حانیه مشکاتی  فاطمه آبدینی  شقایق کاظمی  
 دانشجو  دوم دبیرستان  اول دبیرستان  اول دبیرستان  اول دبیرستان سوم راهنمائی  اول دبیرستان 

19/67معدل  19/93معدل   18/43معدل   17/17معدل   19/45معدل   19/76معدل   18/26معدل    

        

 زهرا مرشد  زهرا حمزه ایل  سید سینا دیباجی  ذبیحه پیمانی  حسن سلطانی  اکرم عابدی   زهرا عابدی حامد مشکاتی
 سطح سه حوزه  دانشجو  دانشجو   دانشجو دانشجو   دانشجو  دانشجو دانشجو

17/86معدل  19معدل   17/86معدل   17/14معدل   17/65معدل   17/04معدل   18/11معدل   19/70معدل    

 راه اندازی کارخانه سیمان اصفهان

 نیویورک –جناب آقای دکتر امین  
اشعار می دارد در موورد  1/6/64-1453محترما. پیرو تلگراف 

میلیون ریال از بانک ملی پس از ارسال دستورات موا  54وام 
چنین به نظر رسید که موکو ون  1/6/63  –  1544طی نامه 

در عکل اش االتی پیش آید که حصول نتیجوه را  است احیاناً 
مکتنع و یا الاقل برای مدتی معوق نکاید. بدیهی است در این 
مورد باتوجه به هزینه های فوری و فوتی و تعهداتی کوه در 
گذشته در مقابل بان ها و اشخاص نکوده ایم و سررسیود آن 

رسیده و خواهد رسید ناچار خواهیم بود بورای حو و    مرتباً
حیثیت و امضاء شرکت و اشخاصی که برای شرکت  سو وتوه 
های قبولی نوشته و تعهداتی نکوده اند به هر وسیله ای کوه 
مک ن است و به نظر می رسد، ولو قبول آن متضکن تحکول 
شرایط سنگین هم باشد متشبت شده و تن در دهیم. علیوهوذا 
پس از مشورت زیاد چنین صالح دانستیم که تا مادامی کوه 

میلیون ریالی محققاً و مسلم و ثوابوت نشوده و  54اخذ وام 
اطکینان کامل از دریافت آن پیدا ن نیم، جنواب عوالوی بوه 
مذاکرات خودتان ادامه و از مراجعت بوه ایوران خوودداری 
فرمائید. بدیهی است این مدت قاعدتاً نباید زیواد بوه طوول 
انجامد زیرا دستور اجرای آن و تهیه مقدمات به بانک مولوی 

شعبه اص هان واصل و دیروز آقای مهندس فیوروزی   –ایران 
برحسب دستور بانک ملی به کارخانه مراجعوه و اقودام بوه 
ارزیابی ساختکان نکوده و امروز نظریة خودشان را کتوبوا بوه 
بانک ملی تسلیم خواهند نکود. ازطرفی برحسب توصیة آقوای 
حسامی ترازنامة ششکاهه کارخانه نیز برای هکین مووووو  
امروز تسلیم بانک شد و با توصیه هایی که شده و خواهد شد 
تصور نکی رود اقدام به امر روشن شدن مووو  زیاد به طول 
انجامد و مسلکاً هکین چند روزه ت لیف مشخص و روشون 
خواهد شد. بدیهی است در صورتی که حس شود که مک ون 
است اش االتی در این مووو  پیش آید که پیشورفوت امور 
وحصول نتیجه را معوق و یا غیر میسر سازد تلگرافاً به شوکوا 
اطال  خواهیم داد تا اقدامات الزم برای گرفتن قرووه را از 
مؤسسه مالی بین الکللی معکول و با اخذ نتیجه مثبت مراجعت 
فرمائید و در غیر این صورت یعنی مسلم شدن اخوذ وام از 
بانک ملی تلگراف خواهیم نکود که فوراً حرکت فورموایویود. 
وکنا، الزم به توصیه و س ارش نخواهد بود که جناب عوالوی 
هم فرصت را در این مدت نباید از دست بدهید. الزم اسوت 
حتی االم ان با ادامة مذاکرات با اولیاء مؤسسه مالوی بویون 
الکللی طوری اقدام فرمایید که بازهم تعدیولوی در شورایوط 
سنگین قبلی که اینجانبان نظریات مشرو  خود را دراین بواره 

 ایم، بشود.به اطال  جنابعالی رسانده 1/6/63–1544طی نامة
مخصوصا سعی شود که در شرایط مزبور حتی االم ان اولیواء 
مؤسسه قبول نکایند که قبل از اقدام به واگذاری منافع و یوا 
تبدیل قروه به سهم ورب االجل مناسبی برای واریوز وام 
شرکت در نظر گرفته شود که بتوان با فرصت کافی در تص یه 

 وام مأخوذه اقدام نکود.
و مخصوصا قبول کنند در موقع واریز وام مزبور اصالً و فرعواً 
هرگونه تعهد و یا امتیازاتی که در قرارداد فیکابیون شورکوت 

 قبول نکوده است خودبه خود لغو گردد.
در هرحال امیدواریم گرفتن قروه چهل میلیون ریوالوی بوه 
اش االتی برخورد ن ند تا انشاءاهلل شرکت متحوکول قوبوول 
شرایط سنگین مؤسسه مالی نشود. درخاتکه امویودواریوم در 
وکن ادامة مذاکرات مجدد به نتایج مطلوب و تعدیل شرایوط 
موفق شوید و مخصوصاً انتظار داریم جریان را مشروحاً مرقوم 

  و چنانچه مطالب مهم و فوری باشد تلگراف فرمایید.
     با تقدیم احترامات فائقه
شرکت سهامی سیکان 

 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
  واحد روابط عمومی و ارتباطات/  همدانیانموسسه خیریه علی و حسین 

 دوره اول 

 شماره بیست و پنجم 

  2931مرداد ماه 

  2191رمضان و شوال 

  1 صفحه 

 August  2013 

  

حلول ماه شوال و عید الهی فطر، عید تجلی خداخواهی و جشن دوری از 

معصیت و اوج امیدواری به مغفرت و رحمت الهی را به همه مسلمین جهان 

کنیم نمائیم و همگی به پیشگاه ایزد منان دعا میتبریک و تهنیت عرض می

 که بر عهدی که با او بسته ایم وفـادار باشیم و توفیق بندگی را پاس داریم. 

ورزش،  آیا بعداز
 گیرد؟ عضالتتان می

نکاتی درباره حضور در  2
 جلسات و انجام مذاکرات 

2 

 نامه بنیانگذاران موسسهزندگی 

مراسم معنوی ضیافت افطار با حضور گرم و صمیمیی 
اعضای خانواده محترم پرسنل موسسه خیریه علی و 

های تیحیت حسین همدانیان و مدیران عامل شرکت
پوشش در شامگاه هفدهمین روز از میاه میریار  

 رمضان برگزار گردید. 
این مراسم با برگزاری نماز جماعت مغیرب و عشیا  
آغاز شد و پس از صرف افطار، مترر  به تالوت آیات 

سرایی در وصف اهلل مجید و مدیحهروحرخشی از کالم
االسیالم السالم( گردید و سپس حیجیهامام علی)علیه

والمسلمین شاکران طی سخنانی به بیان گوشه ای از 
 فضیلتهای ماه مرار  رمضان پرداختند.
آقای سهرابی  در پایان این مراسم نیز با حضور جناب

بیا اهیدای جیواییزی از موسسه مدیرعامل محترم 
 فرزندان ممتاز پرسنل تقدیر به عمل آمد. 

 ادامه از شماره قبلی نشریه... 

 های پرسـنل موسسـهضیـافت معنوی افـطار خـانوادهبرگـزاری 

 ادامه در شماره بعدی نشریه

پس از انجام مقدمات تقسیم و بسته بندی مواد غذایی شامل برنج، گوشت، مرغ، ماکارونی، پنیریر، 

خرما، روغن و شکر تحت عنوان سرد ارزاق ماه مرار  رمضان آماده و به همراه یک بسته فرهنگیی 

بضاعت، خانوار شامل ایتام، دانش آموزان بی 027مسابقه حضوری پیرامون سوره یوسف برای حدود 

سادات فقیر و مستمندان بوسیله ماشین های یخچال دار توسط نمایندگان خیریه تیحیوییل درب 

 منازل شده و رسید دریافت گردید.

 توزیع سبد ارزاق ماه مبارک رمضان



 

 ارتباط با نشریه

  4439912تلــفن: 

  4439112دورنگار: 

 90001444400021سامانه پیامکی: 

www.hamedanian.com 

info@hamedanian.com 

 

 دعوت به همکاری: 
گـشـا و مطالب پیشـنهـادی خـود را لطفاً نظرات راه

 های بعدی برای ما ارسال فرمائید.جهت درج در شمـاره

 واحد روابط عکومی و ارتباطات

 السالم در خصوص عید سعید فطر فرموند: امام على علیه 

لَکُم عِیدا و جَعَلَُکم لَهُ    أال و إنَّ هذا الیومَ یومٌ جَعَلَهُ اللّه

 یذکُرکُم وَ ادْعُوهُ یستَجِب َلکُم.    أهالً ، فَاذکُرُوا اللّه

امروز روزى است که خداوند آن را براى شما عید قرار داد و 

شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز 

 کند.هایتان را اجابت یاد شما باشدو او را بخوانید تا خواسته به

  . ( 925، ص  2)کتاب من الیحضره الفقیه ، ج 

 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
 واحد روابط عمومی و ارتباطاتهمدانیان / موسسه خیریه علی و حسین 

کنید و با بازگشتن به خانه  وقتی برای نخستین بار ورزش می
کم مزه خود را از دسوت  گیرید، ت ریح و ورزش، کم دوش می

دهد، طوری که تو وان  داده و جایش را به درد عضالت می
کند. با وجوود ایونو وه  خوردن را برایتان غیرقابل تحکل می

ورزش کردن محاسن بسیاری دارد، اما شوکوا کوه بورای 
نخستین بار ورزش می کنید، به مش لی دچار می شوید کوه 

شد. با توجه به این ه  هرکس هم جای شکا بود، گرفتارش می
ایود، آیوا  بار آورده تحرک کم تان را های مدید عضالت مدت

سنگینی که به یک باره به او تحکیول   انتظار دارید با حرکات
دانید برای جلوگیوری  اید، ع س العکلی نشان ندهد؟ می کرده

باید کرد؟ بهتریون   از این قبیل دردها و یا برای درمان آن چه
راه برای شکا این است که ورزش را به طوور 

هوایوی  مداوم ادامه دهید تا دچار چنین شوک
نشوید و راه رفتن برایتان آنقدر مش ل نشوود 

 اید. که گویی تصادف سنگینی کرده
حال برای رفع این دردهای عضالنی، چونود 

کنیم تا شاید دردتان را  راه آسان پیشنهاد می
بهبود بخشد و بدانید که از این پس چوطوور 

 تان کنار بیایید. ورزش کنید و با عضالت
شود، این  هایی که اغلب به ورزش اران توصیه می  ی ی از راه

داننود  است که پیش از ورزش، قسکت هایی از بدن را که می
مک ن است دچار گرفتگی عضالت شود، بپوشانند. پوشیودن 

 کند. لباس چسبان ککک زیادی می
 کشش عضالنی

کنید کار از کار گذشته و عضله شکا به شدت  اگر احساس می
گرفته است، عضله را ب شید و آن را مح م ماساژ دهید. اگور 
ماهیچه پشت پایتان گرفته است، با یک دست آن را ب شیود 
و با دست دیگر آن را ماساژ دهید. حتکا متوجه گرفتگی بوه 

شوید. آن را به سکت  تان می ش ل یک گره س ت زیر پوست
 تان لکس کنید و ب شید. مخالف گرفتگی با دستان
 ورزش سنگین، ممنوع!

تان  مراقب باشید. اگر دچار گرفتگی عضله شدید و اکنون حال
بهتر است، به سرعت سراغ ورزش سنگین نروید. آرام آرام از 

هایوتوان  دانید هنگام ورزش از ماهیچه نو شرو  کنید. اگر می
 اید، بالفاصله دوش آب سرد بگیرید. بیش از حد کارکشیده

 استفاده از حوله داغ

شاید گذاشتن حوله داغ روی عضله ی گرفته، احساس خوبی 
به شکا دهد، اما مطکئن باشید بدتریون کواری اسوت کوه 

توانید در حق خود انجام دهید، زیرا گرما دردتان را بیشتور  می
 34کند و اگر اصرار دارید که آن را گرم کنید، بیوش از  می

 دقیقه این کار را ادامه ندهید.
 وارد کردن شوک به محل درد

توانید انجام دهید، شوک دادن به موحول  کار دیگری که می
است. چهار دقیقه گرم کردن محل و یک دقیقه گذاشتن یخ، 

 بگیرید.گرمآبتوانیددوش دهد. آنگاه می روزجواب می5پس از 
 مصرف داروهای ضددرد

هایی هکچون ایوبووپوروفون  خوردن مس ن
تواند به کاهش دردتان ککک کند و آن  می

های گرم یوا  تس ین ببخشد. از کرم را ککی 
سردکننده است اده ن نید. آنچه در داروخانوه 

های ورزشی برای گرفتگی  ها به عنوان کرم
شود، به جز آن ه روی  عضالت فروخته می

تان اثر بگذارد، هویوك کواری  سطح پوست
کند. در وکن مک ون  برای عضله شکا نکی

 است پوست شکا به آن حساسیت داشته باشد.
 حرکت کنید

ترین کار برایتان ت ان خوردن  وقتی عضله شکا گرفت، سخت
است. اما بدانید که بسیار برایتان م ید است. پس بلند شوید و 

 راه بروید. دقیقه 34برای   به آرامی
 شنا کنید

کردن است. آب سرد ککوک  شنا های بسیار م ید، ی ی از راه
کند. حرکت عضله در آب بسویوار  بسیاری به عضله شکا می

 م ید است.
 ماساژ دادن، راهکاری موثر

به طور معکول ماساژ دادن عضالت گرفته، به شکا کوکوک 
خواهد کرد. اگر هوا سرد است، حتکا عضله گرفته را خووب 

 بپوشانید.
موجود در آن  پتاسیم بخورید. موز در طول روز یک یا دو عدد

به  آب و شیر عضله جلوگیری کند. نوشیدن  تواندازگرفتگی می
 مقدار زیاد در طول روز را فراموش ن نید.

ورزش،  آیا بعداز
 گیرد؟ عضالتتان می
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 شماره بیست و پنجم

 

 خـواص 
 

  خـربزه
 

 

رفع کننده یبوست و ککک کننده به هضم غذا، افزاینده  -3 
ادرار و دفع کننده کم خونی و سنگ مثانه و تولیودکونونوده 

 عرق در بدن.
تقویت کننده مثانه و دفع کننده زخکهای داخلی بورای  -3

درمان کک و مک و ل های صورت، گوشت خربزه را لوه 
 کنید و روی صورت بکالید.

برع س آنچه که در ایران مرسوم است و خربزه را بوا  -1
غذا یا بعد از غذا به عنوان دسر می خورند، بهتر اسوت بوا 

 فاصله زیادی قبل از غذا آن را خورد.
خوردن خربزه کال در کسانی که معده ای وعیف دارند  -5

  مک ن است تولید اسهال کند و خلط را افزایش دهد.
این میوه برای سینه درد و سرماخوردگی بسیوار مضور  -4

است و باعث تب های ص راوی می شود. زیاد خووردن آن 
 هم تولید گرمی می کند.

خوردن خربزه به هکراه عسل خطرناک و مضور اسوت.  -/
 افراط در خوردن خربزه تولید ورم روده می کند.

 عبادت از دوران کودکی
گذشت. کودکانی را دید که ای میروزی بهلول از کوچه

مشغول بازی هستند؛ ولی ی ی از آنها ایستاده است و بازی 
خواهی وسیله بازی برای تو نکی کند. بهلول به او گ ت: می

 بیاورم، تا تو با کودکان دیگر به بازی بپردازی؟
 کردن نیافریده است!پاسخ داد: خداوند ما را برای بازیکودک

 بهلول پرسید: پس ما برای چه هدفی آفریده شده ایم؟-
کودک گ ت: برای عبادت پروردگار چنانچه خدا در قرآن -

می فرماید: آیا پنداشتید که شکا را بیهوده آفریدیم و به 
 گردید؟!سوی ما باز نکی

 اید.بلوغ نرسیدهسنبهلول گ ت: شکا هنوزکوچک هستیدو به
 کودک با کالمی دلنشین پاسخ داد:

مادرم را دیدم که می خواست آتش روشن کند. او     -
های کوچک را در اجاق گذاشت و آتش زد، سپس هیزم
 های بزرگ را روی آنها گذاشت تا آتش بگیرند! هیزم
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 خواص میوه ها 

 کودکان طالق -کاریکاتور    

ترس و نگرانی از  مهکترین دلیل بدغذایی در کودکان،
اصرار پدر و مادر برای خوردن غذایی  دعوا کردن،

 است. نگرانی از خراب کاری در حین غذا خوردن و خاص
بدغذایی ی ی از مهکترین مش التی است که والدین با 

ای که در سنین پیش از دبستان،  آن روبرو هستند، مساله
 شود. سال بیشتر دیده می 4تا  3به ویژه در بین کودکان 

باید توجه داشت که نیاز به انرژی در سنین مختلف برای 
رشد کودکان بسیار مت اوت است، به طوری که در 

های اول زندگی، با توجه به رشد سریع، میزان نیاز به  سال
انرژی بیشتر است و بنابراین مصرف مواد غذایی توسط 

یابد.با افزایش سن و با توجه به کاهش  کودک افزایش می
یابد و پدر و  سرعت رشد، نیاز کودک به انرژی کاهش می

مادر نباید هکان انتظار قبلی از غذا خوردن فرزندانشان را 
 داشته باشند.

 

که حجم معده کودکان کوچک   هکچنین با توجه به این
های  غذای کم در وعده است، باید سعی شود به کودکان،

سه وعده غذایی  داده شود. در واقع کودک باید زیاد
داشته باشند تا نیاز بدن در شبانه  سه میان وعده و اصلی

 روز تامین شود.
توانند اولین قدم را در اصالح رفتارهای  پدر و مادر می

ای کودک بردارند. کودکان در غذا خوردن از خانواده  تغذیه
کنند، بنابراین برای اصالح عادات بد غذایی در  تقلید می

شاد و بدون  محیط آرام، کودکان وروری است که در یک
 تغذیه شوند. تنش

در صورتی که کودک تکایل به خوردن ندارد باید انتخاب 
که اصرار بیش از حد یا  را برعهده او گذاشت. به دلیل این

مجبور کردن کودکان به غذا خوردن سبب شرطی شدن 
شود و دیگر از روی میل سر س ره  آنها در غذا خوردن می

آید، اجازه دهید که کودک هر وقت پیام گرسنگی را  نکی
 دریافت کرد به سراغ غذا برود.

های خاص در  برای غذا خوردن کودک، ساعات و م ان
ها به هم نخورد و  نظر گرفته شود و سعی شود این ساعت

از دادن میان وعده های پرچرب و شیرین به کودک قبل 
از وعده اصلی خودداری کنید. سعی کنید غذای کودک را 
با سبزیجات یا مواد غذایی م یدی که عکوما از خوردن آن 

کند آغاز کنید. اغلب کودکان یک سری  امتنا  می
هایی که  های غذایی دارند و به دنبال خوراکی اولویت

گردند، با این ووعیت نباید تا  بیشتر دوست دارند می
آنجایی پیش رفت که کودک فقط از یک گروه غذایی 

تواند به  تغذیه کند. از پایان دو سالگی که کودک می
صورت مستقل اما راحتی غذا بخورد، به او اجازه دهید به

بخورد و زمانی که خسته شد به او  هکراه با خانواده غذا
ککک کنید که این امر سبب افزایش اشتیاق کودک برای 

 شود. غذا خوردن می

 مهم ترین دالیل بدغذایی کودکان

همـکاران گرانقدر جنابان آقـــایان دکتر سیـد 
حسین بدخشیان، مهندس محسن مشکاتی، حسین 

 تمیمی و رسول عنایتی

صکیکانه ترین تبری ات ما را به مناسبت فورارسویودن 
زادروزتان در این ماه پذیرا باشید، سعادت و بوهوروزی 

 روزافزون شکا آرزوی ماست.
 

 روابط عمومی و ارتباطات

 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

 تبریک و تهنیت 

 ادامه در شماره بعدی نشریه


