
 داستان كوره هزارتني 

به عاملي مي گويد برود نزد سناتور ضيايي كه او عاامالاي را 
دلگرم مي كند و يك نسخه از قرارداد ذوب آهن را مي خواهد 
كه حسين آقا مي فرستد و به عاملي تأكيد مي كند به سناتاور 

درصد بهاي سيمان را ناداد      04ضيايي حالي  كند  كارخانه 
خواهد. سناتور وقتي پي به مسئله مي برد مي گويد وضا  مي

(. عاامالاي در 814ب  04ذوب آهن فعالً خوب نيست )س 
به حسين آقا مي نويسد چون كار يك هزارتني خيلاي  11/81

سخت بوده نذر كرده است و پيشنهاد مي كند كه حسين آقاا 
هم نذر كند كه يك خانه براي او بخرد تا از اجااره نشاياناي 

(. عاملاي 812رهايي يابد و وجه آن را به اقساط بپردازد. * )ب
به حسين آقا خبرمي دهد كه سناتور ضيايي گفاتاه  11/81در 

كار تمام است اما وزير اقتصاد در هند است و چهارشنبه تهران 
بيائيد و درخاتمه گفتند: به عرض عالي برسانم دستور فرماييد 
مبلغ پنجاه هزار ريال چك در وجه اطاق صناي  و معادن براي 

 (.  881كتاب اتاق صناي  و معادن صادر و ارسال نمايند )ب 
حسين آقا روز بعد به عاملي مي نويسد آخر برج است و تكاان 

نويسد آيم. عاملي به حسين آقا مينمي توانم بخورم شنبه مي
( رفته پيش سناتور ضيايي و او گفته منتظر دكتار 04/18/11) 

شيباني است كه كارپروانه يك هزارتني را با وزيار اقاتاصااد 
درست كند. ضمنا، از قند ندش جهان ناراحات بود كاه چارا 

 پردازد. ريال را به سنديكا نمي 40444مبلغ 
حسين آقا از دو كانال پروانه كوره يك هزارتني را تعادايا    

كرد يكي سناتور ضيايي و  ديگري حسين اشاراقاي، اماا   مي
گذاشت اين دو از روابطشان با خودش مطل  شوند. درنامه نمي

حسين اشراقي مطل  تازه اي عنوان مي كند كاه  04/18/14
در گفتتگوهاي سناتور رضايي نبود. اشراقي به محمود عاملاي 

آقاي وزير اقتصاد فرموده اند مشكل اين موضوع وزارت  گفت: 
جنگ بوده است كه به عرض شخص اول مملكت رساانايادم 

 ولي موافدت نفرمودند.
قاعدتاً بايد حسين آقا حدس زده باشد قضيه كجا گره خورده   

باه  18/11هم مي دانسته اما دست بردار نبود در  است. حتماً
نويسد جداگانه با سناتور ضيايي و حسين اشاراقاي عاملي مي

تماس بگيرد وبه كار تشويدشان كند. اما كار مرت  به عادا  
رود آيد دكتر شيباني ميافتد و چون وزير اقتصاد از هندميمي

اصفهان. اعليحضرت هم نيستند تا حسين اشراقي باا ايشاان 
 (.864صحبت كند )ب 

حسين آقا همچنان دنبال آن است كه مهندس بلوچ را باه   
اصفهان بكشاند واو مي گويد مريض است و مهلت بادهاياد 

شود. محمود عاملي گازارش ( ولي موفق نمي862وغيره )ب 
مفصلي از جلسه صاحبان صناي  سيمان در دفتر وزير اقتصااد 
به حسين آقا مي دهد. لُ ّ مطل  آن كه وزير از باازار سايااه 

از  02/1/12سيمان عصباني است. حسين آقا در نامة مورخ 
حسين اشراقي خواهش مي كند دنباال پارواناه ورود ياك 

هم بازهم اصرار مي كاناد 1/80هزارتني را بگيرد و در نامه 
مي نويسد كارها دومرتباه  02/1/81( . عاملي در نامه 826)ب

( و ضيايي رفته سفر. عاامالاي 821به جريان افتاده است.)ب
شيرزاد را پيدا كرد، بلكه بيايد اصفهان، براي ادارة كاارخااناه 

مي نويسد كه دكتر ضياياي را  1/1/02(. و در 812سيمان)ب
 (.818دوباره ديده و مجدداً از اوقول مساعدت گرفته است )ب 

صبر حسين آقا به سر مي آيد و به عاملي مي گويد تاا باه   
سناتور ضيايي بگويد اگر از دست او كاري ساخته نيست فكار 
ديگري بكند. اما عاملي معتدد است كه كار را بايد از طارياق 

(. 810دربار دنبال كرد و او آشنايي در دفتر شهابااناودارد )ب
وحسين آقا در پاسخ مي نويسد هدفش پروانه ورود دساتاگااه     

 يك هزار تني است از هر طريدي كه مي خواهد باشد.
 

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

 دوره اول 

 امشماره سی 

  2931اسفندماه 

 2391االول جمادی 

  1 صفحه 

 March 2013 

  

خورده پاک / آسمانِ آبی و ابر سپید /  های شسته، باران بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک / شاخه

کبوترهای مست/ برگهای سبز بید/عطر نرگس،رقص باد/نغمۀ شوق پرستوهای شاد/خلوتِ گرم

 حالِ روزگار ... رسد اینک بهار / خوش به  نرمک می نرم

 و آغاز بهترین بهانه برای زیستن است ... بهـار بهترین بهانه برای آغاز،

عزیزان نام موسسه، آغاز بهار و سال نو را به تمامینیکیاد وخاطره بنیانگذارانگرامیداشتضمن

 نمائیم.تبریک و تهنیت عرض می

 

نکته مهم 20 2 تغذیه در نقرس  
 برای مدیران

2 

 نامه بنیانگذاران موسسهزندگی 

 بسمه تعالی
ب

 و االبصار یا مدرب اللیل و النهار  القلوب یا مقلّ
 یا محّول الحول و االحوال حّول حالنا الی احسن الحال 

کاران گرانقدر  هم
ا  سرآغازی است    رب  یکسال کوشش   و   خدمتی  دیگر، سال  رو ربداشهه  و اا توّکل رب ازید اه را از شیپ ما را    ربآن مددارد   ا   اا امدد  ه رددایی هترر تالش وود را دونندان ساتهه، ختتیی هکنوروز   اگر هچ   پایانی است   رب   یک   سال تالش صاداقهن   شما   ، امّ

 ایفا  نمائیم.وسهم وود  را  رد سازندگی  و شکوافیی  اریان زعزیمان  منان نقش

گاه   رفیعی   هک رد خاطره اه   دارد   ما   را  از   ورهط روزمرگی   ه ایجا د انگیزه  رد تغییر رفتار و نی   نمائیم.طی  تفکر رابرردی رنموون یی سازد،  ا اا هرده ییری  از  تعالیم الند اسال  زعزی   راه   تعالی   و ریددن    ه لامل را رد للهه ئوون ل  هحس آمدن نوروز   اا جای

ک مفتخدیم، خاضعاهن سرتعظیم  ه اگشیپه اا عظمت خدای یبحان ردود   آورده   و حضرتش را  شاکر ااشیم هک ما را یاری نوود  ا اا غلبه رب  و الت و ر  فع موانع و تبدیل تهدیداه    ه ردصت اه، رد سالی هک ربرر ردزاهن انقالب اسالیی آنمش را سال حماهس یداسی 

 ای اقبل قبول اراهئ و سرالند و پیروز از آن بیرون آئیم.حماهس اقتصادی انمگذاری ردموده اند، لارانهم

کار  ، ردصت  را مغتمم دانسهه  ، ردا ریددن ههار طبیعت  و حلول سال ن  ا ترریک رعض نووده  و از ردگاه حضرت   دوست   ایایی  ردتنده، مبارک   و سرشار از سالمتی را ربای شما و و ر اینجانب ضمن تقدری  و تشکر از همداهی و  همدلی  همه زعزیان هم

)سال  ا... علیها( تعالی رد سال  جدید  هک نخستین روزاهی آن  اا ایا  شهادت  دخت گرایی ایپمرر اسال  حضرت صدیقه کرری و  نمایم. امدد است   ا  اا   ائددات   خداوند  تبارک   گرامیتان   آرزو یی خانواده    

دس پاک والها   جدید مؤسسه رایاری نووده ،    ا  ردتحقق نداتاهی  سنوات   گذشهه ردخلق ایدهاز فیوضات  و ربلات این ایا  همچونییری ااشد ، ااهردهمقارن یی
ّ
بخش ریاست عالهه و آرمانهای الند و مق

ر و  ندک
 ارزشمند دیگری ربداریم./اندیش مؤسسه گامهای بندانگذاران خیّ

 ادامه از شماره قبلی نشریه... 
پیام تبریک مدیرعامل محترم موسسه به همکاران 

 3131ارجمند به مناسبت فرا رسیدن سـال 

 ادامه در شماره بعدی نشریه

نخستين ستاره اي بودي كه در عرش به خورشياد ناباوت 
رسيدي؛ ستاره اي نيلي به رنگ جراحت آساماان و زخام 

حاق و   زمان. اي ام ابيها! اي مهربان ترين مادر، حبياباه
باد.  دست هاي مهربانت  شفيعه ي حشر، پدر و مادرم فداي

تو محور آسمان ايثاري و اولين علت خلدت. اي مادر رسالت 
و همتاي واليت؛ به روزهايي مي انديشيم كه پس از واقعاه  

عظيم غدير، همراه با حسنين به خانه هاي اهال مادياناه     
مي رفتي و با بيان وحياني خويش حجت الهي را بر غافالن، 

سان از آغاز، حاماايات از واليات، كردي و بدينتمام مي
 ات بود.خصايل آسماني  سرلوحه

زدودي و بر زخام هااي غبار غم از سيماي زيباي علي مي 
فزون از ستاره ي پيكرش كه نشان از رزم با باطل داشات، 
مرهم مي نهادي. فتوحات موال، رهين مهرباني توست. هنوز 
خطابه هاي رسايت سراج راه مجاهدان است و بار آفااق 

تن رسول يار بودي و يگانه ياور يكاتاا،   تاريخ مي تابد. پاره
امير عاشدان. تأللؤ ذوالفدارعلي، وامدار عزم و عزت تو باود. 

كاردي، آنگاه كه بر بي بصيرتان و دنياپرستان غضا  ماي
شد. رضاي تو رضاي حق غضبناكي آفريدگار قادر، آشكار مي

ات، تمامت اهل عرش و ساكناان قادس، بود و با خرسندي
قرين شعف مي شدند. يا زهرا )س( در اياام شاهاادتات 

 دلهايمان را به سوي بدي  پر داده ايم ... 

هاي نهج البالغه با هايي از حكمتدومين دوره آزمون درس
نفر ازمددجويان واجد شرايط در صبح روز جمعه  24حضور

نفر از شركت كنندگان به  14برگزار شد و تعداد  28/18/48

عنوان نفرات برگزيده انتخاب و از طرف موسسه جوايزي 
همچون كمك هزينه سفر به كربالي معلي، هزينه سفر به 
 مشهد مددس، پالک طال و شاخه گل ندره دريافت نمودند. 

 آزمون درسهایی از حکمتهای نهج البالغه ویژه خانواده های تحت پوشش موسسه برگزارشد 

داري  از خصلتهاي بسيار زيبا و پسنديده درميان انسانها، امانت
و بازگرداندن به موق  و همراه با سالمت امانات اسات. در 
قرآن مجيد در مدام تعريف انبياء آنان را با صافات، رساول، 

ي حضارت  كند مثالً درباره ناصح امين توصيف و معرفي مي
( قارآن از 64)اعراف،   فرمايد: وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمينٌ  نوح مي

فرمايد: من براي شما خيرخواه و امين هستم.  زبان پيامبر مي
السالم فرمود: خداوند هيچ پيامباري  حضرت امام صادق عليه

را برنيانگيخته جز بر راستگويي و اداي امانت به نيكاوكاار و 
بدكار. پيامبر اسالم قبل و باعاد از 
بعثت به محمد امين معروف باود و 
مردم اشياء گرانبهاي خويش را نازد 

ساپاردناد.  آن حضرت به امانت ماي
حتي درش  هجرت كه رسول خادا 
مخفيانه از مكه خارج شد امانتاهااي 
مردم را كه غالباً همان كفار باودناد 

السالم فرمود تاا در   نزد ام ايمن نهاد و به اميرالمؤمنين عليه
موق  مناس  به صاحبانش برگرداند. خداوند سبحان در قرآن 

فرماياد:  داند و مي رعايت امانت را يكي از صفات مؤمنين مي
 كنند.  مؤمنان كسانيند كه امانتها و پيمان خويش رارعايت مي

 آثار وپیامدها 

را در   اعتماد عموماي  داري :  امانت اعتماد عمومي  جل  -1
 86باره در آياه   در اين  كريم  آورد، قرآن وجود مي  به  جامعه

  ، زيرا بهترين كن  فرمايد: پدر او را استخدام مي  سوره قصص 
  و امين  قوي  كه  كسي است  كني  استخدام  تواني مي  كه  كسي

)ع(     صاادق  اماام  در رواياتاي.( مرد اسات  باشد )و او همين
كه از ايان راه   داري و امانت  گويي فرمود: بر تو باد به راست

 .گردي  مردم  مال  مي تواني شريك

  ياك  در واقا   داري :  امانت الهي  و رضايت  محبت  جل  -8
  هااي در برابر اماانات  انسان  كه  است  مسئوليتي  احساس  نوع
  و خشاناودي  رضايت  جل   دارد و جدّاً موج   و ديگران  الهي

)ع(  فرمود: تا   كاظم  امام  باره  گردد.در اين مي  پروردگار متعال
دار ماي  دارند و اماانات  يكديگر محبت  به  زمينيان  كه  وقتي

  و نيز اماام  اند مي نمايند، مورد رحمت  عمل  حق  باشند و به
دهند،   را انجام  عمل  سه  مردم  كه  )ع(  فرمود: تا زماني  صادق
ورزند.   ديگر محبت هم  . به1هستند:    الهي  در رحمت  پيوسته

و رفتار   . اعمال1دار باشند.   . امانت8
 باشد.   موافق  و حديدت  آنها با حق

  : خصالات و روزي  رزق  افزايش -1
و   رزق  افازاياش  باعث  داري امانت
  شاخاص  و عزت  و سربلندي  روزي
)ص(  در   . پيامبر اكرم دار است امانت
  هاماواره  من  فرمايد: امّت مي  حديثي
  كنند و به  با يكديگر محبت  كه  در مسير خير و سعادتند مادام
بپردازند و از   آن  صاحبان  را به  يكديگر اعتماد نمايند و امانت

دارند، نماز را بر پا كنند و   را گرامي  پرهيز كنند؛ مهمان  حرام
و  قاحاطاي  نكردند، به  چنين كه رابپردازند، و هنگامي  زكات

 شوند. گرفتار مي خشكسالي
آورد، و  ماي  و روزي  ، رزق علي)ع( نيز فرمود: امانت  امام 

 . فدر است  ، ماية خيانت
 ساير آثار و پيامدهاي امانتداري عبارتند از:

  در قيامت  رستگاري -0 
 كاهش ناهنجاري ها  و رفتار هاي زشت -1 
 افزايش صلح و سازش در محيط .-6
 افزايش الفت و آرامش در ميان افراد جامعه -2
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 دعوت به همکاری: 
گـشـا و مطالـب پیشـنهادی خود را لطفـاً نظـرات راه

 های بعدی برای ما ارسال فرمائید.جهت درج در شمـاره

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

 حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( فرمودند:

مَنْ أصْعَدَ إلىَ اللّهِ خالِصَ عِبادَتِهِ، أهْبَطَ اللّهُ  

 عَزَّوَجَلَّ لَهُ أفْضَلَ مَصْلَحَتِهِ 
هرکس عبادات و کارهاى خود را خالصـانه براى خــدا 

انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را 

  نماید.براى او تقدیر مى

 (  942، ص 07)بحار االنوار ، ج 
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باشد كه  ندرس يك اختالل متابوليسم بازهاي آلي پورين مي
در آن مدادير باال و غير طبيعي اسيداوريك در خون تاجاما  

يابد، در ادامه اورات سديم تشكيل شده و در مافااصال  مي
كند. رسوباات  كننده آن رسوب مي هاي احاطه كوچك و بافت

تواند بافت مفصلي را تخري   اورات)كريستال هاي اورات(،مي
كرده و به عالئم مزمن آرتريت)التهاب مفاصل( منجر شاود. 

طور معمول درنرمه گوش ياا  در ندرس مزمن اين رسوبات به
 يابد. انگشت شست پا، يا آرنج تجم  مي

هااي  بيماري كليوي در افراد مبتال شاي  اسات و ساناگ
اسيداوريكي باه وجاود  كليوي

آيند. اين بيماري كه اغالا   مي
ساالاگاي  11در سنين بعد از 

طور عاماده  افتد و به اتفاق مي
ساازد، باا  مردان را گرفتار ماي

شروع ناگاهااناي و حااد درد 
آرتريتي ماوضاعاي مشاخاص 

شود كه معموالً در انگاشات  مي
شاود و باه  بزرگ پا شروع مي

 يابد. سمت باالي پا امتداد مي
در يك مطالعه گذشته مشاهاده 
شده در افاراد داراي زماياناه 

سال زودتر از سايار  1/2خانوادگي ندرس، سن شروع بيماري 
افراد بيمار بوده و داراي مدادير بيشتر تاري گالاياسايارياد 

شيوع بااالتاري  فشار خون باال باشند و مي كلسترول خون و
 در اين افراد دارد. 

رساد  باشد. به نظر مي مي چاقي يك اختالل همراه با ندرس،
مداومات باه  افزايش بافت چربي، موج  تشديد خطر ايجاد

شود و ممكن است اين بيماران را در  در ندرس مي انسولين
 نيز قرار دهد. عروقي -بيماري قلبي معرض خطر

غذايي يا رژيام كام  در ضمن كتوز ايجاد شده در نتيجه بي
كربوهيدرات، خوردن، نوشيدن و ورزش بيش از حاد ناياز 

 ساز حمله باشد. تواند زمينه مي
 ای درمان تغذیه

شود و حااوي  ها حاصل مي اسيد اوريك از متابوليسم پورين
هاست. اگر چه در گذشته ندرس باا  قسمتي از نوكلئوپروتئين

طور عمده  شد، اما امروزه داروها به رژيم كم پورين درمان مي
اند.    هاي كم پورين شده هاي سخت رژيم جايگزين محدوديت

هاي غذايي به طور قابل  البته بعيد است كه محدوديت پورين
 مالحظه اي مدادير اسيداوريك را كاهش دهد.

بهتر است افراد مبتال به ندرس، غذاهاي غني از پورين را باه 
منظور كاهش دادن استرس متابوليك )نظير كتوز ايجاد شده 
به علت رژيم سخت( و كاهش استفاده از داروها باه مادادار 

 خيلي كم مصرف كنند.
محدوديت غذاهاي حاوي پورين در مرحله حاد ندرس، براي  

پرهيز از اضافه شادن پاوريان 
خارجي به مددار باالي اساياد 

بااشااد.  اورياك ماوجاود ماي
پوريان )ماثاالً در   محدوديت

موارد شديد ندرس(، بااياد تاا 
ميلي گرم در  144  -114مددار 

 روز باشد.
در اين بيماران افزايش دريافت 
مايعات )حدود سه ليتر در روز( 
براي كمك به افازاياش دفا  

هاا و باه   اسيداوريك از كلياه
حداقل رساندن احتمال تشكيل 

هاي كليوي الزم است. از آنجايي كه دفا  اورات باا  سنگ
ها تمايل به  ها كاهش و با مصرف كربوهيدرات مصرف چربي

طور نسبي كربوهيدرات زياد  افزايش دارد، رژيم غذايي بايد به
% كاالاري(، 14درصد كالري(، چربي كل متعادل ) 14  -11) 

گرم در روز( و پروتئيان  ميلي 814كلسترول متعادل )كمتر از 
 متوسط داشته باشد.
ها،ي ندرسي رژيم غذايي براي بيمااران  در فواصل بين حمله

دريافت كننده داروهاي كنترل كننده ندرس، عبارت از ياك 
رژيم طبيعي و كافي و همچنين رسيدن به وزن قابل قبول و 

 باشد. حفظ آن براي جلوگيري از ايجاد كتوز مي
پيشنهاد شده كه سويا منب  پروتيين ترجيحي در بايامااران 
ندرسي باشد. نشان داده شده كه خوردن سويا باعث تغايايار 
غلظت پروتئين پالسما و افزايش ترشح كليوي اسياداورياك 

 شود. مي

 تغذیه در نقرس
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 امشماره سی

 سـمـنـوخـواص 
 

و گاروه وياتاامايان  K-E-A داراى ويتامين هاى سمنو
ديگر مانند:  و مواد مهم B12,B8, B5, B3, B1 هاى

  فسفر، كروميوم، روى، سلنيوم، آهن و مس است.
است و بويژه باراى ورزشاكااران  سمنو مغذى و انرژى زا

آراماش  داروى طول عمار و پرورش اندام بسيار مفيد استو
 اعصاب است.

شيرافزا است از اين رو هم براى مادران شيرده و هام  سمنو 
  مدوى بودن براى زنان باردار بسيار مفاياد اسات. به علت

توان به اثرات شفاباخاش   از ديگر موارد مفيد درمانى آن مى
آن در درمان سو ءهاضمه، نازايى، سختى زايماان، ساناگ 

اختالل صفرا، پادرد، كندى ضارباان قالا ،  كيسه صفرا و
ديابت، رشد  ريزش مو، الغرى، يبوست، واريس، قندخون و

قد، بى خوابى عصبى، تصل  شرائين و كلسترول، ضاعاف 
، بهت زدگى، پاركاارى M.Sدوره نداهت، حافظه، بيماران

خون ادرارى،  تيروئيد، اسكيزوفرنيا، سايكوز، فسفات در ادرار،
ترميم زخم ها، فلج مغزى، مداومت در برابر عفونت، بهبودى 

بيمارى رينود، اكرودينى، كولى باسايالاوز،  زخم هاى قرنيه،
مازمان،  برى برى، شاركو، هوابلعى، مخملاك، كاوريازاى

پيستوريازيس، ورم دستگاه تناسلى، ت  برفكى، ورم ميزراه، 
كم خونى هيپوكاروم، آرتاروز، ورم  سرگيجه هاى منى پر،

زبان همراه بار، آرتروز پا و شبيكه، پاركاياناساون،عاوراض 
يائسگى، پورپورا، اسپرو، اسكروفولوس، هپاتيات، يارقاان، 

ترميم شكستگى استخوان و عديام  يرقان نوزادى، كمك به
   بودن، به عنوان غذا و كمك درمانى مفيد و مؤثر است.

 بهلول و کمک به نیازمندان

هارون الرشيد گفت مبلغي پول  به بهلول بدهند كه بايان  
فدرا و نيازمندان تدسيم كند و از آنها بخواهد براي سالمتاي 

 و طول عمر هارون الرشيد دعا كنند.
بهلول وجه را از خزانه هارون الرشيد گرفت و لحظه اي بعاد 

 دوباره به نزد خليفه هارون الرشيد رسيد.
هارون الرشيد با تعج  به بهلول نگاه كرد و گفت اي ديوانه 
چرا هنوز اينجايي ! چرا براي تدسيم كردن پول به ميان فدرا 

 نرفته اي؟
بهلول گفت : هر چه فكر كردم از خليفه محتاج تر و فديرتار 

 در اين ديار نيافتم
چرا كه مي بينم ماموران تو به ضرب تازيانه از مردم بااج و 
خراج مي گيرند و در خزانه ي تو مي ريزند. از اين جاهات 
ديدم كه نياز تو از همه بيشتر است لذا وجه را آورده ام تا باه 

 خودت بازگرداندم.

 حکایت نامه 

 در سمينارهاي مرتبط با فعاليت خود شركت كنيد. -1
با درايت و زيركي هميشه در كمين شكار فرصات هااي  -8

 طاليي باشيد.
 صبر و حوصله را از مهم ترين اركان موفديت تلدي كنيد. -1
 پذير باشيد. مسئوليت -0
به منظور اطالع حاصل كردن از مطال  جديد علمي، در  -1

چند سايت اينترنتي مرتبط 
 عضو شويد.

چاانااد تااكااه كااالم  -6
اختصاصي و جالا  باراي 

 خود انتخاب كنيد.
تفكر و تعمق قبال از  -2

تر از پيدا  پاسخگويي راحت
اي براي تغييار  كردن چاره

 باشد. آنچه عنوان شده ،مي
اهميت جلوه دادن  با بي -4

 ارزش نكنيد. كارهاي كارمندان، زحمات آنان را بي
اش پاداش دهياد  به هر كس فراخور فعاليت و بازده كاري -2

و با در نظر گرفتن پاداش هاي مساوي، حركت افراد شايستاه 
 گروه را كند نكنيد.

كفايت بار دوش  اجازه ندهيدبارمسئوليت كارمندان بي -14
كارمندان ساعي تحميل شود؛ زيرا افراد ساعي انگيزه خود را 

 دهند. از دست مي

اي خود را تا حدي باال ببريد كه در ماوارد  دانش حرفه -11
 اي حاضر جواب باشيد. لزوم در مدابل كليه سؤاالت حرفه 

هنگام دست دادن، دست افراد را محكم و صامايامااناه  -18
 بفشاريد.

گاياري   وقتي عصباني هستيد، درباره ديگران تصميام -11
 نكنيد.
هرگز اميد ارتدا را از زيردستان نگيريد، زيارا باه طاور  -10

 رود.  يدين، انگيزه آن ها براي تالش از بين مي
سعي كنيد در صورت  -11

لزوم در دسترس باشيد و 
شانس حرف زدن را باه 
همه ساطاوح ساازماان 

 بدهيد.
به كارمندان ساعي و  -16

متعهد بگوييد كه چادادر 
براي سازمان مفيد هستند 
و شما به آن ها عالقاه و 

 اعتماد داريد.
هيچ گاه اجازه ندهيد كسي حالت افسردگي و ناامايادي  -12

 شما را ببيند.
توجه باشيد و در مورد زيردستان  اساس بي به شايعات بي -14

 بيني قضاوت نكنيد. از روي دهن 
طبعي قابل تاحامال  خشكي جلسات طوالني را با شوخ -12

 كنيد.
 از سرزنش كردن ديگران در جم  خودداري كنيد. -84

 نکته مهم برای مدیران 02

 خواص مواد غذایی 

 کـاریکـاتور  

فراموش نكنيم كه مواد غذايي اگر بدون رعايت بهداشت 
تواند  و با مواد فاسد تهيه شده باشد، خطرناک است و مي

كسي  هاي مختلف شود، هيچ باعث بيماري و مسموميت
هم دوست ندارد مسافرت خودش را با بيماري خراب كند 

كرده، توي  گذراني مي يا پولي را كه بايد خرج خوش
ها بريزد. پس موق  خريد موادغذايي، بد  صندوق بيمارستان

  ها را هم در نظر بگيريد: نيست اين
وقتي در حال خريد از فروشگاه هستيد، سعي كنيد 

ي  زده را آخر سر و روي بديه هاي ماي  يا يخ خوراكي
خريدتان بگذاريد؛ مثالً گوشت و   خريدها توي چرخ

 مرغ و شير را بعد از خواروبار و موادخشك برداريد. تخم
ماهي يا گوشتي را كه بوي تند و عجيبي دارد، نخريد؛ 
حتي اگر هنوز از تاريخ اندضايش نگذشته و تازه تهيه شده 
باشد، ولي بو يا ظاهر غيرمعمولي دارد، احتمال آلوده يا 

 فاسدبودنش هست.

ها را در يك پوشش پالستيكي اضافي قرار دهيد،  گوشت
هاي ديگر  تا يك وقت آب يا حتي بوي گوشت به خوراكي

 درون چرخ خريدتان، سرايت نكند.
ها را ) مرغ، ماهي يا گوشت  خريدتان گوشت  توي چرخ

 هاي ديگر نگاه داريد. قرمز( جدا از سبزي، ميوه و خوراكي
ها، شكسته يا   ها، دقت كنيد كه آن قبل از خريد تخم مرغ

 كثيف نباشند.
 جور چيزها نرويد: بهتر است سراغ خريدن اين

شده؛ چون باالخره باكتري يك راهي  ميوه با پوست له -
ي  ميوه شير يا آب - براي فاسدكردن ميوه پيدا كرده.

از  زده. آماده يا يخ غذاهاي گوشتي نيمه - غيرپاستوريزه.
گرد موادغذايي نخريد. ممكن است  هاي دوره فروشنده

 ارزد. ها باشند ولي به دردسرش نمي تر از مغازه ارزان
ايد، متوجه  با يك نگاه ساده به رستوراني كه واردش شده

شويد كه تميز هست يا نه. اگر سالن و كاركنان تميز و  مي
 ي تميزي هم دارند. مرت  باشند، مطمئناً آشپزخانه

سعي كنيد جايي غذا بخوريد كه اهالي همان شهر غذا 
ها جذابيت  خورند. ممكن است بعضي از رستوران مي

كيفيت و  سازند و غذاي بي توريستي براي خودشان مي
غيرسالمي دارند؛ ولي اهالي يك شهر، در بيشتر مواق  به 
زرق و برق كاري ندارند و جذابيت اصلي برايشان غذاي 

 سالم است.

 سالمت مواد غذایی در سفر


