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با سـپاس از عزیزانی که مؤسسـه را در چاپ نشـریه یـاری کرده  اند 

لطفا، پیشنهادها و انتقادهای خود را با روابط عمومی مؤسسه 

در میان بگذارید.
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z.ir : رایانامه ی مؤسسه

مــن  از  ناشایســتی  کار  هرگــز  مبــادا  اهورامــزدا  ای 

ســرزند کــه مــورد خشــم تــو قــرار گیــرم.

 مــادام  در راه راســتی و اصــل پــاک منشــی پیوســته 

می کوشم تا تورا بستایم. 

 ای کســی کــه آرزوهــای مــا را بــر مــی آوری، تــو را از 

تــه دل درود می گویــم، چــه می دانــم نمــازی کــه از روی 

ایمــان و اعتقــاد کامــل انجــام شــود بــه درگاهــت پذیرفتــه 

خواهدشــد.

ــا را  ــه ســوی تواســت، م ــا ب ــد بهشــت م  ای کســی کــه امی

ــا. ــند فرم ــنود و خرس خش

                     یسنا ۲۸ بند ۹
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 در مورد آخرین پیشرفت های حاصله مطالعه کنید، تا بتوانید اقدامات آگاهانه تری انجام دهید

 در جامعــه امــروزی، پیوســتگی اجتماعــی، نظــم اجتماعــی و هم بســتگی اجتماعــی ســه عاملــی اســت کــه ســبب می شــود، 
بستر مناسبی برای مشارکت اجتماعی افراد جامعه فراهم شود.

مشــارکت اجتماعــی افــراد صورت هــای متفاوتــی در جوامــع دارد و بــدون شــک رشــد و تعالــی هــر نظــام اجتماعــی در پرتــو هم بســتگی 
اجتماعــی و مشــارکت افــراد آن جامعــه میســر می گــردد. جامعــه شناســان ایجــاد هم بســتگی و مشــارکت اجتماعــی عمومــی جامعــه را 
ناشــی از عواملــی چــون اعتقــادات، احساســات مشــترک، تعــادل و هماهنگــی میــان باورهــا و ارزش هــای حاکــم بــر جوامــع می داننــد و 
ــات مــادی تلقــی  ــه مشــارکت اجتماعی شــان را نیــز ناشــی از جــدال و ســتیز و کمبــود امکان ــی انســان ها نســبت ب عامــل اصلــی واگرای
ــارکت  ــاط مش ــن ارتب ــران اســت و در ای ــا دیگ ــاط ب ــد ارتب ــان نیازمن ــه انس ــی هســتند. ک ــاً اجتماع ــی ذات ــان ها موجودات ــد. انس می کنن
ــدای زندگــی  ــش وابســته اســت، انســان از همــان ابت ــا هم نوعان ــه مشــارکت اجتماعــی او ب ــات اجتماعــی انســان ب ــرد. حی شــکل می گی
خــود بــرای تأمیــن نیازهــای خویــش بــه تعــاون و همــکاری بــا دیگــران نیــاز داشــته، در طــول تاریــخ، مشــارکت اجتماعــی در نظام هــای 
ــخصیت  ــق آن، ش ــه از طری ــت ک ــدی اس ــی فرآین ــارکت اجتماع ــت. مش ــده اس ــوب می ش ــث محس ــن مباح ــی از مهم تری ــی یک سیاس
ــت  ــری اس ــارکت ام ــازد. مش ــاده می س ــی آم ــترک و گروه ــای مش ــام کاره ــرای انج ــان را ب ــرد و آن ــکل می گی ــان ها ش ــی انس اجتماع
ــق  ــل تحق ــی و تعام ــاری، یک پارچگ ــتگی، هم ی ــرش، هم بس ــازگاری، پذی ــم کاری، س ــه ه ــون از جمل ــای گوناگ ــد در زمینه ه ــه می توان ک
یابــد. انســجام و وحــدت اعضــای جامعــه، از جملــه مهم تریــن عواملــی هســتند کــه موفقیــت آن هــا را تضمیــن می کنــد و جامعــه را بــه 
ــه و پراکندگــی موجــب زوال و انحطــاط اســت. مشــارکت بخــش جوهــری  ــر تفرق ــد. از ســوی دیگ ــی ســوق می ده ســوی رشــد و تعال
ــدون  ــت. ب ــی اس ــاون اجتماع ــئولیت پذیری و تع ــت، مس ــربلندی، فعالی ــکار، س ــود، ابت ــه خ ــاد ب ــعه اعتم ــان و توس ــد انس ــی رش و اساس
ــا  ــرای امحــای فقــر و توســعه نیافتگــی، اگــر غیرممکــن نباشــد، دســت کم ب ــی در درون مــردم تــاش و اقــدام ب چنیــن توســعه و تحول
ــه،  ــی، یک پارچ ــی، عموم ــدی  اجتماع ــارکت  فراین ــری، مش ــر گائوت ــه  نظ ــی، ۱۹۹۶( ب ــود. )بورکل ــد ب ــه خواه ــده ای مواج ــکات عدی مش
ــت.  ــعه  اس ــل  توس ــه  مراح ــش  درهم ــای  نق ــه  ایف ــردم  ب ــه  م ــاندن  هم ــدف  آن  کش ــه  ه ــت  ک ــی  اس ــدی  و چندفرهنگ ــه، چندبع  چندگان
ــف  ــرد. در تعری ــرار می گی ــی و … ق ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــار حوزه ه ــی درکن ــارکت اجتماع ــاری، ۱۳۸۳( مش ــا و غف )ازکی
مشــارکت اجتماعــی گفتــه شــده اســت: مشــارکت اجتماعــی عبــارت اســت از شــرکت آگاهانــه، ارادی، خودانگیختــه و هدفمنــد گروه هــا و 
افــراد در فرایندهــا و امــور اجتماعــی جامعــه بــه  منظــور تســهیم و نقــش داشــتن در کارهــا، تســهیل و تســریع امــور جامعــه و بهره بــرداری 
از نتایــج آن هــا و کمــک بــه اهــداف توســعه اجتماعــی جامعــه. )انصــاری، ۱۳۸۳( درخصــوص مشــارکت اجتماعــی دو نظریــه وجــود دارد، 
ــر دارنــد. در ایــن نظریه هــا بــه سیســتم اعتقــادات، باورهــا،  اول نظریه هایــی کــه از دیــدگاه شــناختی ریشــه در اندیشــه های ماکــس و ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــر مشــارکت ب ــه اگ ــن ک ــارت اســت از ای ــه عب ــن نظری ــم ای ــه مه ــد می شــود. فرضی ــرد تاکی ــا و اندیشــه های ف گرایش ه
کنــش اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــود. ایــن کنــش برخاســته از وجــوه فرهنگــی هــر جامعــه اســت و تحــت عناصــر گوناگــون در سیســتم 

ــه می باشــد. ــی جامع فرهنگ
در واقــع هنگامــی کــه میــزان مشــارکت فــرد یــا تمایــل فــرد بــرای مشــارکت درجامعــه کــم اســت ریشــه آن بــه سیســتم دیدگاه هــای 
ــوع  ــک ن ــی ی ــردد. یعن ــر می گ ــود دارد، ب ــون خ ــط پیرام ــه محی ــرد ب ــه ف ــوری ک ــا و تص ــگ، باوره ــوص فرهن ــرد در خص ــه و ف جامع
ــرای کاهــش مشــارکت افــراد می باشــد. افــرادی  ــه وجــود می آیــد کــه خــود عامــل مهمــی ب بی قدرتــی و احســاس بی قدرتــی در فــرد ب
کــه احســاس بی قدرتــی می کننــد، اعتمــاد بــه نفــس خــود را نیــز از دســت می دهنــد و احســاس می کننــد کــه حضــور و عــدم حضــور 

آن هــا در فرآیندهــای اجتماعــی تأثیــری نــدارد، لــذا در عرصــه اجتمــاع کمتــر فعالیــت مشــارکتی دارنــد.

هدایت بهاءالدینی. مدیر عامل مسسه نرجس

ویپستگی اجتماعی،  
                                                          نظم اجتماعی، 

                                                                                                              هم بستگی اجتماعی
 و  مشارکت اجتماعی
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توجه داشته باشیدکه همه به نحوی از برقراری توازن میان کار و زندگی شما بهره می برند

ــد، یعنــی پاداش هــا و مجازات هایــی کــه در  ــه ســود و زیــان مشــارکت می پردازن ــد و ب ــر جنبــه رفتــاری تأکیــد دارن دســته دوم نظریــات، ب
قبــال انجــام یــک رفتــار نصیــب یــک شــخص می شــود تعییــن کننــده ادامــه رفتــار او و میــزان مشــارکت او می باشــد.

ــا مشــارکت جامعــه چقــدر آن هــا را تنبیــه  ــرای ایــن افــراد ایــن امــر مهــم اســت کــه در قبــال انجــام دادن رفتــار و ی ــه عبــارت دیگــر ب ب
ــارت اســت از: اداره کســب و  ــا یــک شــرکت، درحقیقــت مســؤلیت اجتماعــی عب ــا یــک بنــگاه ی ــاداش می دهــد. در رابطــه ب ــا پ می کنــد ی
کار بــه گونــه ای کــه آن کســب و کار بتوانــد انتظــارات اخاقــی، قانونــی، مالــی و عمومــی جامعــه را بــرآورده ســازد. هــدف اصلــی هــر بنــگاه، 
ــه این کــه متمایــز کــردن فعالیت هــای اقتصــادی  ــا توجــه ب ــازار اقتصــادی اســت و ب بقــاء بــه وســیله بــه دســت آوردن مزیــت رقابتــی در ب
ــگاه را تضمیــن کــرده  ــی بن ــاء و کارای ــود بق ــادر خواهــد ب ــد دشــوار باشــد، مکانیزم هــای مســؤلیت اجتماعــی ق ــگاه، می توان و اجتماعــی بن
ــگاه در جنبه هــای  ــا بن ــا عملکــرد ســازمان، شــرکت و ی ــد ب ــن اســاس فعالیت هــای مســؤلیت اجتماعــی می توانن ــر ای ــگاه دارد. ب ــدار ن و پای
ــر جامعــه و  ــرات خــود ب ــر اســت کــه شــرکت در قبــال اث مختلــف مرتبــط شــود. در واقــع مســؤلیت اجتماعــی شــرکت، مســؤلیتی بزرگ ت
ــرار  ــد نظــر ق ــی و خارجــی را م ــع داخل ــر جوام ــر ب ــا تاثی ــه تشــکل ها، شــرکت ها و بنگاه ه ــن مرحل ــده دارد. در ای ــر عه ــی ب ــط طبیع محی
می دهنــد و گــرد هــم آوردن تمــام یــا بخش هایــی از مراکــز دولتــی، خصوصــی و یــا خیریه هــا را هــدف خــود می داننــد و ســعی می کننــد 
از یــک ســو موجــب هم ســویی منافــع اقتصــادی بــا محیــط زندگانــی اجتماعــی شــده و از ســوی دیگــر باعــث توفیــق رشــد و پایــداری کســب 
و کار گردنــد. اگــر چــه وابســتگی کســب و کار بــه مســؤلیت اجتماعــی متناســب بــا نــوع کار و انــدازه واحــد اقتصــادی اســت، ولــی بــه لحــاظ 
ــرای هــر کســب و کار ایجــاد می کنــد، بهره گیــری از آن در هــر ســطح ضــروری  ــزوده و منافعــی کــه مســؤلیت پذیری اجتماعــی ب ارزش اف

اســت.
ــا عنایــت خداونــدی و بــا هــدف نگهــداری و توان بخشــی  در همیــن رابطــه مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس شــیراز تیرمــاه ســال ۱۳۷۴ ب
معلولیــن ذهنــی و جســمی بــه شــماره ثبــت ۲۸۶ فعالیــت خــود را آغــاز نمــود. ایــن تشــکل کامــًا مردمــی، باحمایت هــای خیریــن و کســب 
موفقیت هــای روزافــزون در ارایــه خدمــات شایســته بــه جامعــه هــدف بــه عنــوان یــک ســازمان مــردم نهــاد ممتــاز و مؤلــف درســطح کشــور 
شــناخته شــده، در حــال حاضــر وظیفــه نگهــداری و توان بخشــی بیــش از ۲۵۰ نفــر از کــودکان کم تــوان ذهنــی و جســمی را برعهــده دارد 
ــان  و تــاش می نمایــد آن هــا را از حقــوق انســانی خویــش در جامعــه برخــوردار ســازد. توان خواهانــی کــه ســرای نرجــس تنهــا ســرپناه آن
اســت، از آســیب ترین اقشــار جامعــه هســتند کــه حکمــت خداونــد و اطمینــان او از شــفقت و مهربانــی مخلوقاتــش ســبب شــده آن هــا را در 
ــر  ــه شــکر و تســبیح وا دارد. عــاوه ب ــا دیــدن آن هــا ب ــی را ب ــه امانــت بســپارد و هــر صاحب دل ــان دیگــر بنــدگان خــود ب دســت های مهرب
ــد. ایــن مــوارد  ــا جمعیــت تقریبــی۲۸۰۰ نفــر نیــز ارایــه خدمــت می نمای ــوار محــروم و نیازمنــد ب ــه حــدود ۷۰۰ خان ــه نرجــس ب آن خیری
جــزو وظایــف ذاتــی مرکــز می باشــد، امــا در راســتای عمــل بــه تعهــدات و مســؤلیت  مشــارکت  اجتماعــی خــود، مدیریــت مؤسســه نرجــس 
ــی در  ــا، گام بزرگ ــام اوج شــیوع کرون ــتغال زایی به خصــوص در ای ــوار اش ــرایط دش ــر، در ش ــرای حــدود۲۴۰ نف ــدار ب ــتغال پای ــاد اش ــا ایج ب

فقرزدائــی و تحکیــم بنیــان خانــواده کارکنــان خودبرداشــته اســت. 
شــایان ذکــر اســت ایــن مؤسســه خیریــه مردمــی بــا فراهــم نمــودن شــرایط کامــًا مناســب و فراتــر ازاســتانداردهای موجــود جهــت نگهــداری 
کــودکان معلــول و بی سرپرســت عــاوه بــر تامیــن آرامــش و آســایش خانواده هــای افــراد معلــول، رفــاه و آســایش همســایگان آنــان و عمــوم 

جامعــه را نیــز فراهــم کــرده کــه ایــن خــود مهم تریــن ایفــای نقــش در زمینــه مشــارکت و مســؤلیت های اجتماعــی اســت.
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ایــن بــزم  ســخاوِت انیــس اســت و رضــا - ایــن ســفره مهــر و عشــق 
و لطــف اســت و صفــا - توفیــِق خبیــر و فخــِر ســبحانی پور - 

ــد، فرشــتگاِن نرجــس زخــدا  خواهن
ــی در  ــی زوج ــاِز زندگ ــزِم آغ ــی و ب ــه عروس ــفره ولیم ــه س این ک
ــا  ــود، ام ــی نش ــر کس ــب ه ــاید نصی ــود، ش ــترده ش ــت گس بهش

خـبـرنـامـهخـبـرنـامـه
ــع عمومی و ــالیانه مجم ــت س  نشس

انتخابــات هیئــت امنــای مؤسســه

بــزم  ســخاوِت  ایــن 

رضــا و  اســت   انیــس 

برای تک تک ساعات روز ارزش قائل شوید و از آن ها به شکلی مؤثر استفاده کنید

نشســت ســالیانه مجمــع عمومــی و انتخابــات هیئــت امنــای مؤسســه 
ــنبه  ــاعت ۱۹روز چهارش ــیراز رأس س ــس ش ــی نرج ــه مردم خیری
ــل  ــت کام ــا رعای ــی و ب ــوت قبل ــا دع ــاری، ب ــال ج ــاه س ۱۵مردادم
مــوارد ایمنــی، بــا حضــور اعضــا و نماینــده محتــرم بهزیســتی برگــزار 
شــد. ابتــدا آیاتــی چنــد از قــرآن مجیــد تــاوت شــد، ســپس مجــری 
برنامــه، بــه  حضــار خیــر مقــدم گفتــه، آن گاه گــروه ســرود بچه هــای 
ــد. پــس  ــه جمــع حاضــر تقدیــم نمودن نرجــس، ســرود زیبایــی را ب
ــد ۱۶  ــت بن ــه و قرائ ــل مؤسس ــر عام ــاه مدی ــدم کوت ــر مق از خی
ــت رئیســه ســنی صــورت  اساســنامه توســط مجــری، انتخــاب هیئ
گرفــت و خانــم رحیــم دل درجایــگاه رئیــس جلســه مســتقر شــدند. 
ــات انجــام  ــی از اقدام ــزارش جامع ــی گ ــت بهاءالدین ــه، هدای در ادام
ــور اداری  ــؤل ام ــپس مس ــد. س ــه نمودن ــال ۱۳۹۸، ارائ ــده در س ش
مؤسســه به طــور مبســوط، آمارهــای امــور اداری، بخــش نگهــداری،  
فنــاوری و اطاعــات، خانه هــای پناه گاهــی و روابــط عمومــی را 
ارائــه نمــوده و بــه ســؤاالت حضــار پاســخ دادنــد. پــس از آن، آمــار 
مالــی و اقدامــات واحــد حســابداری بــه اطــاع حضــار رســانده و بــه 
ــار واحــد توســعه و  پرســش های مطــرح شــده پاســخ داده شــد. آم
عمــران نیــز توســط آقــای مهنــدس ســعید بهاالدینــی ارائــه گردیــد 
ــه،  ــد. در ادام ــش داده ش ــدرا نمای ــروژه ص ــرفت پ ــی از پیش و کلیپ
ــه  ــم ارائ ــس ه ــه نرج ــگاه خیری ــی درمان ــور اداری و مال ــار ام آم
ــای  ــی از اعض ــت یک ــه نظام دوس ــم نعیم ــرکار خان ــپس س ــد. س ش
ــا  ــد مســافت و مشــکل شــیوع کرون ــل بع ــه  دلی ــه ب ــا ک ــت امن هیئ
ــق فضــای  ــند، از طری ــته باش نمی توانســتند در جلســه حضــور داش
مجــازی، بــا ســایر اعضــا، ارتبــاط تصویــری مســتقیم برقــرار نمــوده و 
بــه آقــای بهاءالدینــی وکالــت دادنــد، از طــرف ایشــان در رأی گیــری 

ــپ  ــند. پخــش کلی ــته باش ــارکت داش ــی مش ــر تصمیم ــاذ ه  و اتخ
نرجــس در رســانه ها کــه در حقیقــت فعالیت هــای رســانه ای 
نرجــس در ســال گذشــته را بــه نمایــش می گذاشــت، بخــش 
ــی از  ــه، یک ــه این ک ــه ب ــا توج ــس از آن ب ــود. پ ــه ب ــدی برنام بع
ــه ادامــه  ــادر ب ــه دلیــل ضعــف جســمانی ق ــا ب اعضــای هیئــت امن
فعالیــت و حضــور در جلســات نبودنــد، بــرای ترمیــم هیئــت امنــا، 
انتخابــات صــورت گرفــت و آقــای ابراهیــم صدیقــی به عنــوان عضــو 
ــری  ــن رای گی ــدند. هم چنی ــاب ش ــت آرا انتخ ــا اکثری ــد و ب جدی
بــرای انتخــاب هیئــت مدیــره بــا ورقــه و به صــورت مخفیانــه انجــام 

ــه ترتیــب:  ــا ب شــد و از بیــن نامزده
۱- آقای هدایت بهاءالدینی با ۲۵رأی 

۲- خانم رباب امیدبخش با ۲۳رأی
۳- آقای سعید بهاءالدینی با ۲۲رأی

۴- آقای سیدحمید رضا موسوی مدنی با ۱۹رأی
۵- آقای حسین دیده جهان با ۱۷ رأی

به عنــوان اعضــای اصلــی و ســرکار خانم هــا: زیبــا خلیفــه بــا 
۱۱رأی و لیــا محــرر بــا ۱۰رأی به عنــوان اعضــاء علی البــدل بــرای 
ــازرس  ــرای انتخــاب ب ــدند . ب ــر انتخــاب ش ــال دیگ ــک س ــدت ی م
ــد و از  ــه عمــل آم ــری ب ــم رأی گی ــدل مؤسســه ه ــی و علی الب اصل
بیــن نامزدهــا، آقــای حمیــد دهقانیــان بــا ۲۵رأی به عنــوان بــازرس 
ــازرس  ــوان ب ــه عن ــا ۱۳ رأی ب ــی ب ــهیا بخش ــم س ــی و خان اصل
علی البــدل انتخــاب شــدند. در مرحلــه بعــد جهــت انتخابــات 
 بازرســین درمانــگاه شــبانه روزی نرجــس رأی گیــری شــد و 
خانــم جــم زاد بــا ۱۲ رأی به عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم 
منتصــری بــا ۱۱رأی به عنــوان بــازرس علی البــدل انتخــاب شــدند.
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کــه خردســالی   نیکــوکار 
ــد ــر ش ــاء خی ــم منش ــش ه فقدان

پاســـداشت فرهنــگ نیکوکـــاری

ــدن،  ــان نران ــر زب ــی ب ــتن و کام ــت، در دل گریس ــخت اس ــه س چ
ــه و  ــره معصومان ــتن و چه ــت زیس ــدون دوس ــت ب ــوار اس ــه دش چ
ــه  ــت ک ــت اس ــتن، درس ــاک جس ــه او را در خ ــای کودکان خنده ه
خانــواده و دوســتان آیــار خــرد بــا غــروب ناگهانــی ماهتاب ســیمای 
ــی   ــا از آن جای ــد، ام ــرو رفتن ــم ف ــم و اندوهــی عظی ــای غ او، در دری
کــه مشــیت الهــی را جــز تســلیم و صبــر چــاره ای نیســت، بــر آن چــه 
ــا  ــار ب ــتان آی ــد. دوس ــه کردن ــر پیش ــکیبائی و صب ــد، ش ــدر ش مق
توجــه بــه وضعیــت فعلــی جامعــه و دشــوار بــودن برگــزاری مراســم 
ســوگواری، در اقدامــی خداپســندانه هزینــه مراســم را صــرف تهیــه 
اقــام مــورد نیــاز کــودکان معلــول و بی سرپرســت مؤسســه خیریــه 
ــز  ــام عزی ــه، ن ــدام نیکوکاران ــن اق ــا ای ــوده و ب ــس نم ــی نرج مردم
ــدان ســرای  ــان خردســال فرزن ــه فهرســت حامی ــم ب از دســت را ه
ــام نیــک او را نیــز  ــر اجــر معنــوی، ن ــا عــاوه ب ــد، ت نرجــس افزودن
جاودانــه ســازند. مؤسســه خیریــه نرجــس شــیراز، ضمــن ســپاس از 
اقــدام نیکوکارانــه دوســتان آیــار عزیــز عــرض تســلیت بــه خانــواده 
ــه را از  ــادی روح و روان مرحوم ــرم، ش ــدگان محت ــده و بازمان داغدی
درگاه ایزدمنــان مســئلت می نمایــد. دعــای خیــر کــودکان معلــول و 

ــاد. ــان ب ــق راهت ــس، رفی ــرای نرج ــت س بی سرپرس

برای هر یک از مراحل اقدامات خود تاریخ را تعیین کنید

رســم نیکــوی بزرگداشــت و قدردانــی از کســانی کــه به نوعــی 
ــت  ــد، درحقیق ــا می کنن ــت ایف ــش مثب ــی نق ــائل اجتماع در مس
پاسداشــت فرهنــگ نیکــوکاری و مســؤلیت پذیری اجتماعــی اســت. 
در همیــن راســتا، روز چهارشــنبه، پانزدهــم مردادمــاه ســال جــاری، 

ــای ســبحانی پور، دو نیک اندیــش  ــاب آق ــر و جن ــم خبی ســرکار خان
دریــادل، دو انســاِن فرهیختــه و خانواده هــای بزرگــوار ایــن دو عزیــز، 
بــه  دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا و بــه  منظــور حفــظ ســامت خــود، 
ــن  ــزاری جش ــد برگ ــه، قی ــی جامع ــتان و به طورکل ــواده، دوس خان
ــم  ــن و مراس ــفره جش ــوض س ــد و در ع ــی را زدن ــی خانوادگ عروس
ــیصد  ــور س ــیراز و در حض ــس ش ــت نرج ــان را در بهش عروسی ش
فرشــته معصــوم و پــاک گســترانیدند تــا شــادمانی و لبخنــد رضایــت 
فرشــتگان نرجــس، در طــول زندگــی شیرین شــان، همراه شــان 
باشــد. اطمینــان داریــم، عــاوه بــر ســیصد فرشــته زمینــی ســرای 
ــن  ــر ای ــز ب ــت نی ــرت احدی ــرب درگاه حض ــتگان مق ــس، فرش نرج
ــودکان  ــر ک ــای خی ــد. دع ــت زده ان ــد رضای ــت لبخن ــار و کرام ایث

ــاد. ــان ب ــق راه ش ــس، رفی ــرای نرج ــت س ــول و بی سرپرس معل

ــدس  ــای مهن ــاب آق ــت جن ــه و عنای ــی از توج ــور قدردان ــه  منظ ب
نامورچــی، نیکــوکار ارجمنــدی کــه در اجرائــی شــدن پــروژه شــعبه 
دوم مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس شــیراز در شــهر صدرا موســوم 
ــتند،  ــه ای داش ــکاری صمیمان ــه، هم ــن خیری ــا ای ــر ب ــه مه ــه کلب ب
ــان  ــس در دفترکارش ــرای نرج ــدان س ــؤلین و فرزن ــی از مس جمع
حضــور یافتــه، ضمــن تبریــک انتصــاب ایشــان بــه ســمت شــهرداری 
ــان  ــکاری و مساعدتش ــر از هم ــوح تقدی ــم ل ــا تقدی ــک، ب ــه ی ناحی

ــد ــر وتشــکر نمودن تقدی
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از یک مربی بخواهید شما را در ایجاد تغییرات مورد نظرتان کمک کند

ــد  ــًا بفرمایی ــما، لطف ــت ش ــد خدم ــرض خو ش آم ــن ع *   ضم
ــه راه  ــم ب ــس تصمی ــه نرج ــت خیری ــل مدیری ــه دلی ــه چ ب

ــت؟ ــداری گرف ــز نگه ــعبه دوم مرک ــدازی ش ان
ــن فرصــت  ــه ای ــن نرجــس ک ــه وزی ــا ســام و ســپاس از مســؤلین فصل نام ب
ــتحضار  ــه اس ــد، ب ــرار دادن ــه ق ــران مؤسس ــعه و عم ــد توس ــار واح را در اختی
می رســانم راه انــدازی شــعبه دوم مرکــز نگهــداری چنــد دلیــل عمــده داشــت 

ــد  از:  ــا عبارتن ــن آن ه ــه مهم تری ک
 ۱- ناکافــی بــودن ســرانه فضــای فیزیکــی مؤسســه بــر اســاس اســتانداردهای 
ــرای  موجــود، ســرانه فضــای فیزیکــی جهــت اســکان و ســرانه فضــای ســبز ب
هــر نفــر معلــول بــه ترتیــب بالــغ بــر دو و نیــم و یــک و نیــم متــر مربــع اســت. 
ــر اســت  ــداری مؤسســه ۱۵۰ نف ــز نگه ــت اســمی مرک ــه ظرفی ــم آن ک علی رغ
امــا، درحــال حاضــر حــدود ۲۵۰ نفــر توان خــواه در ســرای نرجــس نگهــداری 
ــع فضــای فیزیکــی اســکان و ۴۰۰  ــل ۷۰۰ مترمرب ــه حداق ــاز ب می شــوند و نی
مترمربــع فضــای ســبز اســت. بــه دلیــل محدودیت هــا، امــکان افزایــش 
ــاً ۲۵۰  ــه تقریب ــت ک ــال اس ــد س ــر چن ــوی دیگ ــت. از س ــود نداش ــا وج فض
ــه فضــای مناســب  ــاز ب ــداری هســتند و نی ــت نگه ــواه پشــت نوب ــر توان خ نف
ــدازی  ــد. به همیــن ســبب از اواخــر ســال ۱۳۹۴ مقدمــات احــداث و راه ان دارن
شــعبه دوم مؤسســه، فراهــم شــد. البتــه تهیــه زمیــن، دریافــت مجوزهــا، تهیــه 
نقشــه های مربوطــه یکــی دو ســال وقــت بــرد و در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۶ 
کلنــگ احــداث ســاختمان در شــهر صــدرا بــه زمیــن زده شــد. از آن جایــی کــه 
ــا دســتورالعمل های ســازمان بهزیســتی اولویــت ساخت و ســاز مراکــز  مطابــق ب
ــه شــد  ــم گرفت ــود، تصمی ــر ب ــای محدودت ــای کوچــک و ظرفیت ه ــا پروژه ه ب
پــروژه در ابعــاد کوچــک اجــرا شــود. در نهایــت در ســال ۱۳۹۷پروانــه ســاخت 
ــمی و  ــن جس ــداری معلولی ــز نگه ــد مرک ــک واح ــامل ی ــه، ش ــاز مجموع و س
ــر و  ــت ۲۰۰ نف ــا ظرفی ــال ب ــاالی ۱۴س ــر ب ــی پس ــق و پناه گاه ــی عمی ذهن
۸ واحــد نگهــداری ویــژه پســران بــاالی ۱۴ســال بــا معلولیــت خفیــف تحــت 
عنــوان خانه هــای کــودک پناه گاهــی دریافــت و عملیــات اجرایــی شــروع شــد
ــروژه  ــر راه پ ــر س ــم ب ــکالتی ه ــیر مش ــن مس ــا در ای *   آی

ــت؟ ــود داش وج
باالخــره در هــر پــروژه ســاختمانی مشــکات و معضاتی وجــود دارد، در مســیر 
پــروژه »کلبــه مهــر« هــم عــاوه  بــر مشــکات عــادی ســاخت و ســاز، مــوارد 
ــت.  ــی برمی گش ــارات مال ــه اعتب ــا ب ــده آن ه ــه عم ــد ک ــش می آم ــری پی دیگ

چــون بخــش عمــده ای از اعتبارات مــورد نیاز توســط نیکــوکاران وخیراندیشــان 
ــر در شــرایط اقتصــادی کشــور  ــه تغیی ــن می شــود بدیهــی اســت هرگون تأمی
کــه باعــث کاهــش عایــدی نیکــوکاران و خیراندیشــان شــود، موجــب اختــال 
در واریــز مســاعدت های خیریــن بــه حســاب مؤسســه و یــا تأخیــر در اجــرای 
ــد. از  ــه ش ــار وقف ــی دچ ــروژه در مقاطع ــن پ ــود. بنابرای ــان می ش ــدات آن تعه
ســوی دیگــر بــه دالیــل فنــی و تغییــر مســیر جــاده منتهــی بــه پــروژه، یکــی 
دو بــار هــم از ســوی شــرکت عمــران صــدرا، تغییراتــی در زمیــِن پــروژه اِعمــال 
ــه  ــاز هــم باعــث تاخیــر در اجــرا شــد. امــا در ادامــه بحمــداهلل و ب شــد کــه ب
ــع شــد  ــک رف ــن، مشــکات یک به ی ــغ خیری ــاری بی دری ــا ی ــد، ب لطــف خداون
وکار روی غلتــک افتــاد. بایســتی بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره کــرد کــه چــون 
از نظــر مدیریــت مؤسســه، کیفیــت مطلــوب عملیــات اولویــت نخســت اســت، 

ــد .   ــر می کن ــکات را پررنگ ت ــداوم، مش ــارت م ــئله نظ مس
*   آیــا زمــان دریافــت مجوز هــا، در زمینــه پرداخــت 
ــا  ــز ب ــهرداری نی ــای ش ــه و مجوزه ــدور پروان ــای ص هزینه ه

ــدید؟ ــرو ش ــکلی روب مش
ابتــدا الزم اســت یــادآوری نمایــم، بــر اســاس قوانیــن جــاری کشــور، پروژه هــا و 
اقداماتــی کــه در رابطــه بــا معلولیــن و کــودکان بی سرپرســت انجــام می شــود 
شــامل برخــی معافیت هــا و تخفیفــات قانونــی اســت، مــا هــم برابــر قانــون از 
ــه مهندســین،  ــر هم ــم. از ســوی دیگ ــا اســتفاده کردی ــن تخفیف ه ــی ای تمام
ــود  ــتانه خ ــده انسان دوس ــاور و عقی ــر ب ــا ب ــه کش ها بن ــه برداران و نقش نقش
ــا پــروژه همــکاری نمودنــد. شــهرداری ها هــم همــکاری  بــه  صــورت رایــگان ب
صمیمانــه ای بــا مؤسســه داشــتند و تــا جایــی کــه مــوارد قانونــی اجــازه مــی داد 
از تخفیفــات شــهرداری ها نیــز اســتفاده کردیــم. در ایــن مــورد مشــکلی پیــش 

نیامــد.
*   متراژ پروژه چقدر است؟

ــس از  ــر پ ــال حاض ــی در ح ــود، ول ــع ب ــر مرب ــروژه ۵۵۰۰ مت ــه پ ــراژ اولی مت
تغییراتــی کــه صــورت گرفتــه متــراژ پــروژه بالــغ بــر ۵۰۰۰ مترمربــع زیربنــا 

اســت.
*   تغییراتی که باعث این تغییر متراژ شده چیست؟ 

ــت  ــه حال ــًا ب ــات را فع ــی از طبق ــداث یک ــاری، اح ــکات اعتب ــل مش به دلی
تعلیــق درآورده ایــم و در نظــر داریــم زمانــی کــه شــرایط مالــی بهتــر شــد آن 

طبقــه را هــم تکمیــل کنیــم.

گذر ی از  رپوژه کلبه مهر صدرا و خاهن اهی کودک پناه گاهی از زبان مهندس سعید بهاءالدینی
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اعضای گروه را تشویق کنید که محل کار خود را سر وقت ترک کنند

*   مشخصات فنی پروژه را هم اعالم نمایید؟ 
ــم.  ــه داری ــزا و جداگان ــاختمان مج ــج س ــاً پن ــا مجموع ــدرا، م ــروژه ص در پ
ســاختمان شــماره  یــک، بــرای نگهــداری و آسایشــگاه پســران معلــول جســمی 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــال اختص ــاالی ۱۴ س ــی ب ــق و پناه گاه ــی عمی و ذهن
ــات اســت و شــامل: رخت شــوی خانه،  ســاختمان شــماره  دو، ســاختمان خدم
آشــپزخانه، ســردخانه ها و انبار هــا اســت. همــه این هــا در زیرزمیــن ســاختمان 
شــماره  دو واقــع شــده اســت. درقســمت هم کــف ســاختمان شــماره  دو، چهــار 
واحــد مســکونی تحــت عنــوان خانه هــای کــودک یــا همــان یتیم خانــه ســابق 
واقــع شــده کــه در هــر واحــد بیــن ۱۲ تــا ۲۰ نفــر نگهــداری خواهنــد شــد. 
ــا  ــرش و نگهــداری می شــوند، معلولیــن ب ــن واحدهــا پذی ــی کــه در ای کودکان
ســطح معلولیــت خفیــف یــا کــودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت هســتند کــه 
ــوادآموزی را  ــن س ــی و هم چنی ــای زندگ ــری مهارت ه ــوزش و یادگی ــوان آم ت
ــاع و  ــه اجتم ــرای ورود ب ــا ب ــن خانه ه ــان در ای ــت توان خواه ــد. در حقیق دارن
ــبیه  ــاً ش ــم دقیق ــه اول ه ــوند. طبق ــاده می ش ــتقل آم ــی مس ــتن زندگان داش
طبقــه هم کــف، مشــتمل بــر چهــار واحــد مســکونی خانه هــای کــودک اســت. 
ــت  ــاً هش ــماره  دو، مجموع ــاختمان ش ــه اول و دوم س ــه در طبق روی هم رفت

ــت.  ــم داش ــی را خواهی ــودک پناه گاه ــای ک ــد خانه ه واح
ــروژه  ــی پ ــع جنوب ــه، در ضل ــش اداری مجموع ــه، بخ ــماره  س ــاختمان ش س
واقــع اســت و در ســه طبقــه احــداث گردیــده، در زیرزمیــن ایــن ســاختمان، 
مجموعــه انبارهــای مرکــز واقــع اســت. در طبقــه اول و دوم نیــز ســایت اداری 

ــه جــای دارد. مجموع
اســت،  نگهبانــی  و  امــور مشــارکت ها  ویــژه  ســاختمان شــماره چهــار، 
ــت. ــده اس ــع ش ــز واق ــی نی ــوئیت نگهبان ــاختمان س ــن س ــن در همی هم چنی

ــان  ــا فرزندانش ــا ب ــات خانواده ه ــژه ماق ــکان وی ــج، م ــماره پن ــاختمان ش س
اســت. در همیــن ســاختمان، امــکان بازدیــد از محوطــه و اســتفاده از فضــای 

ســبز هــم برایشــان فراهــم شــده اســت. 
*   برآورد اولیه شما از اعتبارات مورد نیاز چقدر بوده است؟

ــع  ــر زمیــن زده شــد هزینــه هــر متــر مرب ــروژه ب ــی کــه کلنــگ اولیــه پ زمان
ــال  ــد، درح ــن زده ش ــان تخمی ــزار توم ــت ه ــون و دویس ــک میلی ــر ی ــغ ب بال
حاضــر بــا توجــه بــه تــورم، گــران شــدن مصالــح و افزایــش دســتمزدها، هزینــه 
ــان رســیده،  ــه دو میلیــون و هفتصدهــزار توم ــع ساخت و ســاز، ب ــر مرب هــر مت
بــا در نظــر داشــتن افزایــش تصاعــدی نــرخ تــورم وگــران شــدن مصالــح، شــاید 
در پایــان کار هزینــه هــر متــر مربــع بالــغ بــر ۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان 
هــم شــود. نمونــه واضــح و روشــن افزایــش هزینــه مثــًا در مــورد تیرآهــن و 
میلگــرد اســت. در ابتــدای کار مــا آهــن را کیلویــی ۳۰۰۰ تومــان می خریدیــم، 
االن هــر کیلــو را ۱۵ هــزار تومــان می خریــم، یعنــی تقریبــاً افزایــش قیمتــی 

بیــن ۵ تــا ۶ برابــر را مجبوریــم تحمــل کنیــم .
ــروژه صــدرا توســط  ــدار از هزینه هــای احــداث پ *   چــه مق

خیریــن و نیکــوکاران تقبــل و تامیــن شــده اســت؟
تقریبــا تمامــی هزینه هــای انجــام شــده اعــم از هزینــه خریــد زمیــن، هزینــه 
اخــذ مجوزهــا، هزینــه تهیــه نقشــه و هزینــه ســاخت بــه طــور کامــل بــا همــت 

خیریــن نیکونهــاد و نوع دوســت تامیــن و پرداخــت شــده اســت
*   میزان بتن ریزی پروژه چقدر بوده است؟

ــیمان  ــه س ــتیم ایشــان تهی ــوکاران داش ــی از نیک ــا یک ــه ب ــی ک طــی مذاکرات
مــورد نیــاز را متقبــل شــدند، از ســوی دیگــر بــا یکــی از کارگاه هــای معــروف 
ــش کارگاه  ــران نیک اندی ــد و مدی ــل آم ــه عم ــی ب ــز هماهنگ ــن نی ــه بت تهی
پذیرفتنــد در قبــال تحویــل ســیمان و مصالــح مــورد نیــاز بــه آن هــا، شــرکت 

نیــز بتــون آمــاده شــده مــورد نیــاز پــروژه را تهیــه و در اختیــار مــا قــرار دهــد. 
بــه  همیــن خاطــر پانصــد و شــصت و نــه تــن ســیمان اهدائــی فــرد نیکــوکار بــه 
همــراه شــن، ماســه و ســایر مصالــح مــورد نیــاز، کــه از طریــق نیکــوکاران اهــدا 
و یــا خریــداری شــده بــود را بــه شــرکت تولیــد بتــن تحویــل دادیــم و برابــر 
ارزش ریالــی آن بتــون آمــاده تحویــل گرفتیــم. یعنــی حــدود ۸۰ درصــد بتــن 
ــا بتــن آمــاده تامیــن  ــح ب ــر ســیمان و مصال مــورد نیــاز پــروژه از طریــق تهات
ــد و  ــن کردن ــداری و تامی ــتقیماً خری ــاد مس ــن نیکونه ــم خیری ــی را ه و مابق
ــزی  ــه بیــان دیگــر حــدود هــزار مترمکعــب بتــن ری ــد. ب ــروژه دادن ــل پ تحوی
ــک  ــن را حــدود ی ــب بت ــر مکع ــر مت ــر وزن ه ــق انجــام شــد، اگ ــن طری از ای
ــام  ــزی انج ــن بتن ری ــزار ت ــزده ه ــتر از پان ــم، بیش ــر بگیری ــن در نظ ــم ت و نی

شــده اســت.
*   پیشرفت فیزیکی پروژه االن در چه حدی است؟

ــا محاســبات حــدود ۷۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته ایم. بایــد  مطابــق ب
بــه اطــاع برســانم پــروژه در ۳ ســطح انجــام شــده و کار در زیرزمیــن، طبقــات 
هم کــف و طبقــه اول در کل پــروژه یعنــی ســاختمان شــماره یــک، دو و ســه 
به یــک انــدازه پیشــرفت داشــته اســت. از ســوی دیگــر اســکلت ســاختمان در 
تمــام پــروژه کامــًا تمــام شــده و اینــک در مرحلــه نصــب تأسیســات هســتیم. 
ــازک کاری اتاق هــا هــم پــس از اتمــام  انشــااهلل مابقــی کار یعنــی معمــاری و ن

کار سیســتم تأسیســات طــی یکــی دو مــاه آینــده بــه پایــان خواهــد رســید.
ــرفت آن  ــتید و پیش ــی هس ــروژه راض ــرفت پ ــا از پیش *   آی
مطابــق بــا پیش بینی هــای اولیــه انجــام شــده اســت یــا خیــر؟

بــه لطــف خداونــد و بــا همــت خیریــن، کار پــروژه هــم از نظــر کیفــی بســیار 
ــده  ــی ش ــدی پیش بین ــدول زمان بن ــاس ج ــر اس ــم ب ــده، و ه ــرا ش ــی اج عال

جلــو رفتــه اســت.
*   زمان نهایی بهره برداری از پروژه چه تاریخی است؟

اگــر مســاعدت های مــردم نیکونهــاد اســتمرار داشــته باشــد، به یــاری خداونــد 
ــرداری نهایــی می رســد. ــه بهره ب در خردادمــاه ســال ۱۴۰۰ پــروژه ب

*   اگــر ممکــن اســت کمــی هــم از ســختی های کار گفتگــو 
کنیــد!

البتــه واضــح اســت کار پــروژه ای بــه ایــن عظمــت دشــوار و ســخت اســت، ولــی 
ــح  ــی و صحی ــم اصول ــزی ه ــت، برنامه ری ــدس اس ــن و مق ــدف روش ــی ه وقت
انجــام شــده، ســختی کار اصــا بــه چشــم نمی آیــد، در عــوض محقــق شــدن 
روزانــه و مســتمر برنامه هــا، باعــث می شــود از انجــام کار هــر چقــدر هــم کــه 

ســخت باشــد لــذت ببریــد.
*   در خاتمه شایسته است کالم پایانی شما را هم بشنویم.

اگــر حمــل بــر خودســتایی و خودنمایــی نشــود، بایــد بگویــم، ســخن آخــر در 
ــه  ــش مجموع ــذاران نیک اندی ــداوم راه بنیان گ ــه کار و ت ــان ادام ــت هم حقیق
ســرای نرجــس اســت کــه از ابتــدا، افــق دیدگاه شــان تعالــی و اعتــای 
ــم  ــار داری ــه انتظ ــت. البت ــوده اس ــان ب ــلم آن ــوق مس ــاق حق ــن و احق معلولی
ــن  ــودکان و معلولی ــر ک ــر س ــود را ب ــت خ ــر حمای ــان چت ــوکاران هم چن نیک
ــد و در امــر مهــم تجهیــز شــعبه  ســرای نرجــس گســترده و افراشــته نگه دارن
ــون  ــز هم چ ــرداری نی ــس از بهره ب ــس پ ــی نرج ــه مردم ــه خیری دوم مؤسس

ــا باشــند... ان شــاءاهلل. ــراه م ــاور و هم گذشــته ی

تهیه و تدوین: نرگس باصری، مسؤل روابط عمومی مؤسسه
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اگر برای خودتان ارزش قائل باشید، دیگران نیز برای شما احترام قائل خواهند شد

ــه  ــه ب ــه ای ک ــن نکت ــود، اولی ــت می ش ــخص صحب ــه از ش هنگامی ک
ــت  ــرد انســانی اس ــک ف ــامل ی ــه ش ــن ک ــد ای ــور می کن ــن خط ذه

ــد. ــرک می کن ــا ت ــد ی ــام می ده ــی انج ــه عمل ک
لیکــن امــروزه انــواع فعالیت هــا از جملــه داد و ســتد صرفــًا 
مخصــوص افــراد انســان نیســت بلکــه اشــخاص دیگــری بــه حکــم 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــد ک ــام دهن ــال را انج ــن اعم ــد ای ــون می توانن قان
ــخاص دو  ــف اش ــن تعری ــا ای ــود و ب ــه می ش ــی گفت ــخاص حقوق اش

نــوع می باشــند.
ــانی  ــرد انس ــان ف ــت هم ــی در حقیق ــخص حقیق ــی: ش ــخاص حقیق اول- اش
ــان  ــد و در زم ــی می گردن ــدن دارای حقوق ــده ش ــا زن ــراد ب ــن اف ــد. ای می باش
ــود.  ــه می ش ــت گفت ــا اهلی ــه آن ه ــه ب ــد ک ــا را دارا می باش ــود آن ه ــات خ حی
در مــاده ۹۵۶ ق.م آمــده اســت کــه اهلیــت بــرای دارا بــودن حقــوق بــا زنــده 

ــام می شــود.  ــرگ او تم ــا م ــد شــدن انســان شــروع و ب متول
اهلیت به دو دسته اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می گردد.

ــم  ــه، اشــخاص دیگــری ه ــراد در جامع ــر اف ــاوه  ب ــی: ع دوم- اشــخاص حقوق
ــا،  ــا، جمعیت ه ــد گروه ه ــد مانن ــت می پردازن ــه فعالی ــه ب ــوند ک ــت می ش یاف
اشــخاص حقوقــی  اشــخاص،  نــوع  ایــن  بــه  و...  مؤسســات، ســازمان ها 
ــاری  ــد و دارای وجــود فرضــی و اعتب ــی ندارن ــا وجــود طبیع ــد، این ه می گوین
می باشــند: شــخص حقوقــی مولــود اجتماعــی اســت کــه بــه تجویــز قانــون و 
از اجتمــاع دو یــا چنــد شــخص حقیقــی ایجــاد می شــود. ایــن اشــخاص دارای 
ــوق و  ــوال و حق ــی از ام ــه طــور کل ــه ب ــی هســتند ک ــف و اموال ــوق، تکالی حق
دارایــی افــرادی کــه آن را تشــکیل می دهنــد جداســت و دارای کلیــه حقــوق و 
تکالیفــی می باشــند کــه قانــون بــرای اشــخاص حقیقــی شــناخته اســت مگــر 
ــا طبیعــت و فطــرت و سرشــت انســانی دارد و مختــص  آن چــه کــه مازمــه ب

ــاده ۵۸۸ ق.ت( ــوت و نبــوت )م ــف اب انســان اســت ماننــد حقــوق و وظای
اشــخاص حقوقــی ماننــد اشــخاص حقیقــی ایجــاد می شــوند، زندگــی 
و  تشــکیل  ایجادشــان  می یابــد،  خاتمــه  حیات شــان  روزی  و  می کننــد 
ــا  ــال آن ه ــان انح ــان زم ــا و مرگ ش ــت آن ه ــان فعالی ــا، زندگی ش ــت آن ه ثب

می باشــد.
اشــخاص حقوقــی بــه دو دســته، اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی و اشــخاص 

حقوقــی حقــوق خصوصــی تقســیم می شــوند:
۱- اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی: ویژگــی مهــم ایــن اشــخاص آن اســت 
ــه  ــد ب ــر می رس ــه  نظ ــد و ب ــی برخوردارن ــدرت عموم ــازات ق ــاً از امتی ــه ذات ک
منظــور و اهــداف خاصــی تشــکیل می شــوند کــه نوعــاً دادن ســرویس و 
ــررات خاصــی بوجــود  ــط و مق ــی اســت و در چهارچــوب ضواب ــات عموم خدم
ــن  ــی، ای ــات دولت ــایر مؤسس ــهرداری ها و س ــا، ش ــد وزارتخانه ه ــد مانن می آی
اشــخاص را بدیــن علــت کــه مرتبــط بــه دولــت و حکومــت هســتند و هــدف 
آن هــا خدمــت بــه جامعــه و حفــظ حکومــت اســت شــخصیت حقوقــی حقــوق 

عمومــی گوینــد.
۲- اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی: ایــن اشــخاص بیــن افــرادی تشــکیل 

ــه دو دســته تقســیم می شــوند:. ــداف ب ــه از نظــر اه می شــوند ک
ــن اشــخاص دارای اهــداف و مقاصــد  - ســازمان ها و مؤسســات غیرتجــاری: ای
غیــر تجــاری می باشــند مــاده ۵۸۴ قانــون تجــارت این هــا را این گونــه 
ــد  ــرای مقاص ــه ب ــت ک ــاتی اس ــکیات و مؤسس ــه تش ــه کلی ــرده ک ــف ک تعری
غیر تجــاری از قبیــل امــور علمــی یــا ادبــی یــا خیریــه و امثــال آن هــا تشــکیل 
ــاع داشــته  ــدگان قصــد انتف ــه مؤســس و تشــکیل دهن ــم از این ک می شــود اع
یــا نداشــته باشــند. بــا توجــه بــه ایــن مــاده مــاک تشــخیص ایــن اشــخاص 
ــات  ــن موضوع ــه ای ــم بلک ــاع بدانی ــد قصــد انتف از شــرکت های تجــاری را نبای
فعالیــت ایــن اشــخاص می باشــد کــه آن هــا را از شــرکت های تجــاری متمایــز 
می ســازد. در نتیجــه کلیــه مؤسســات و ســازمان هایی کــه بــه منظــور اهــداف 
غیــر تجــاری تشــکیل می شــوند و جــزء دســتگاه دولتــی نباشــند، ســازمان یــا 

ــد. ــاری می باش ــر تج ــه غی مؤسس
- شــرکت هــای تجــاری در هیــچ یــک از قوانیــن مــا تعریفــی از شــرکت 
تجــاری بیــان نشــده بلکــه صرفــاً بــه ذکــر انــواع آن هــا بســنده شــده 
اســت. بــه همیــن علــت حقوق دانــان، تعاریفــی از شــرکت های تجــاری 

ــه: ــد از جمل به دســت دادن
- عبــارت  اســت از این کــه چنــد نفــر مالــی را بــرای تجــارت و اســتفاده 

از منابــع آن در میــان بگذارند.
-عبــارت  اســت از نوعــی شــرکت عقــدی کــه به موجــب قوانیــن تجاری 
و مالــی بــرای انجــام امــور بازرگانــی و بــردن ســود بــا ســرمایه معیــن 
ــوق خصوصــی  ــی در حق ــش شــخصیت حقوق تشــکیل و منشــاء پیدای

می شــود. 
ــخاص  ــی و اش ــوق عموم ــی حق ــخاص حقوق ــن اش ــده بی ــاوت عم تف
ــه  ــوع اول ب ــخاص ن ــه اش ــت ک ــن اس ــی ای ــوق خصوص ــی حق حقوق
ــه  ــاج ب ــوده و احتی ــی ب ــدن دارای شــخصیت حقوق محــض بوجــود آم
ثبــت ندارنــد ولــی اشــخاص نــوع دوم از تاریخــی کــه مطابــق بــا ضوابط 

ــد. ــدا می کنن ــی پی ــخصیت حقوق ــند ش ــت می رس ــه ثب ــی ب قانون
ــئولیت  ــامی: در مس ــازات اس ــون مج ــی در قان ــخاص حقوق ــئولیت اش مس
کیفــری اصــل بــر مســئولیت شــخص حقیقــی اســت و شــخص حقوقــی 
در صورتــی دارای مســئولیت کیفــری اســت کــه نماینــده قانونــی 
ــی  ــب جرم ــع آن مرتک ــتای مناف ــا در راس ــام ی ــه ن ــی ب ــخص حقوق ش
شــود. مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی مانــع مســئولیت اشــخاص 

ــی مرتکــب جــرم نیســت. حقیق
ــی و  ــی دولت ــخاص حقوق ــورد اش ــی؛ در م ــخاص حقوق ــازات اش - مج
یــا عمومــی غیــر دولتــی در مــواردی کــه اعمــال حاکمیــت می کننــد، 

ــدارد. موضوعیــت ن
- چنان چــه رابطــه علیــت بیــن رفتــار شــخص حقوقــی و خســارت وارد 

شــده احــراز شــود دیــه و خســارت، قابــل مطالبــه خواهــد بــود.
* ق - م: )) قانون مدنی((

گردآوری و تدوین: حمید عرفانی کارشناس و مشاور حقوقی مؤسسه

بررسی مفهوم شخصیت حقیقی  وحقوقی   

        و مسئولیت های مترتب بر آن
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هدف کلی خود را به طور منظم مرور کنید تا از مسیر اصلی منحرف نشوید
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به چیزهایی که احساس توان مند بودن شما را بوجود می آورند فکر کنید

ــای  ــم انداز، دارایی ه ــردن چش ــخص ک ــامل: مش ــد، ش ــن فراین ای
ــت.  ــازمان اس ــی س ــت کل ــا و سیاس ــعه برنامه ه ــازمان، توس س
ــروز  ــار اداره ام ــه درکن ــت ک ــی اس ــق کس ــرو و موف ــر پیش مدی
ســازمان، فــردا و آینــده مجموعــه تحــت مدیریــت، خــود را نیــز 
مــد نظــر داشــته باشــد. بــا پیش بینــی نیازهــای ســال های 
پیــش روی ســازمان، از همیــن امــروز بــرای تامیــن آن نیازهــای 
دور دســت اقــدام نمایــد. از آنجایی کــه راهبــران مؤسســه خیریــه 
مردمــی نرجــس از ابتــدای راه انــدازی مؤسســه، بــر اســاس اصــول 
ــود  ــوی خ ــه جل ــت رو ب ــتراتژیک حرک ــردی و اس ــت راهب مدیری
آینــده مؤسســه  افــق  نموده انــد،  برنامه ریــزی  را  و مؤسســه 
توســعه  طــرح  تهیــه  و  برنامه نویســی  اولویــت  در  همیشــه 
 مؤسســه قــرار داشــته و حــرف اول را زده اســت. در همیــن رابطــه 
هدایــت بهاءالدینــی، مدیــر عامــل ســرای نرجــس، بــا درک 
صحیــح از ســرعت تغییــرات تکنولــوژی و علــوم روزآمــد، همــواره 

درصــدد بــه روز نمــودن اطالعــات و دانــش خــود و کارکنــان زیــر 
مجموعــه تحــت مدیریــت خــود بــوده، از هــر فرصــت برای کســب 
ــال  ــوان مث ــدرن اســتفاده نمــوده اســت. به عن ــد و م ــش جدی دان
در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به دلیــل موفقیــت در ســاماندهی 
وضعیــت اشــتغال بالــغ بــر ۲۰۰ نفــر کارکنان مؤسســه در شــرایط 
اضطــرار و رکــود اقتصــادی، به عنــوان کارآفریــن نمونــه کشــوری 
شــناخته شــده اســت. در جدیدتریــن رخــداد از ایــن دســت نیــز، 
ــتاپ  ــران س ــگاه مدی ــوی باش ــال ۱۳۹۹ از س ــاه س ــهریور م  ش
بــه  عنــوان مدیــر برگزیــده ای کــه دوره جامــع اســتراتژیک، تعهــد 
ــوح  ــاب و ل ــرده، انتخ ــی ک ــازمانی را ط ــی س ــت و تعال ــه کیفی ب
ــرگ  ــد. ب ــت نمودن ــنواره را دریاف ــار جش ــس افتخ ــر و تندی تقدی
ــه  ــود و مؤسس ــای خ ــارات و موفقیت ه ــر افتخ ــری ب ــن دیگ زری

ــزوده اســت. ــه مردمــی نرجــس اف خیری

مدیریــت راهبــردی یــا مدیریــت اســتراتژیک، تجزیــه و تحلیلــی در خصــوص مســائل مهــم و برجســته هــر ســازمان و تشــکل اســت 
کــه توســط راهبــران ارشــد ســازمان یــا تشــکل بــه منظــور کنتــرل منابــع در محیط هــای خــارج از ســازمان، صــورت می گیــرد.

دوره جامع مدیریت استراتژیک تعهد به کیفیت و تعالی سازمانی
تقدیـراز هدایت بهاءالدینی در
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یک طرح کلی در نظر بگیریم و برای ایجاد تغییر در آینده تاش کنیم
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مطمئن شوید که افراد زمان کافی برای حمایت و پشتیبانی در اختیار دارند
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عملکرد ارزیابی شونده را از نقطه نظر دیگر افراد سازمان مورد بررسی قرار دهید

ــن  ــد و س ــراي رش ــب ب ــاي مناس ــباب بازي ه ــردن اس ــم ك ــا فراه ــما ب ش
كودك تــان، بــه او فرصــت مي دهيــد تــا مهــارت حــل مســئله، تفکــر 

نمادیــن، تقليــد و اســتدالل را تمریــن كنــد.
        نوزادان 

ــم  ــراي او فراه ــی را ب ــباب بازی های ــوزاد، اس ــي ن ــال اول زندگ ــول س در ط
كنيــد كــه اكتشــاف حســی و رشــد مهارت هــای حركتــی او را تقویــت كنــد.

آویزهــاي عروســکي تخــت كــودك، بينایــي كــودك شــما را تحریــك مي كنــد 
ــه  ــا ضرب ــه آن ه ــه ب ــي ك ــودك را هنگام ــت ك ــم و دس ــي چش و هماهنگ

مي زنــد، افزایــش مي دهــد.
ــناخت  ــي و ش ــما در خود آگاه ــودك ش ــه ك ــد ب ــکن مي توانن ــاي نش آینه ه
خــودش كمــك كننــد و حلقه هــاي هــوش ســبب تقویــت مهارت هــاي 
حركتــي ظریــف مي شــوند، زیــرا كــودك شــما تمریــن مي كنــد كــه 

ــد. ــرار ده ــي ق ــمت مخروط ــتانش روي قس ــا دس ــا را ب حلقه ه
ــودك  ــا ك ــد ت ــك مي كنن ــيدني كم ــي و كش ــل دادن ــاي ه ــباب بازي ه اس
 شــما تعــادل را یــاد بگيــرد و هم چنيــن هنگامــي كــه كــودك یــاد مي گيــرد 
 راه بــرود، بــه رشــد و پــرورش مهارت هــاي حركتــي درشــت او كمــك 

مي كنند.
        كودكان نوپا

اســباب بازی هــای بــراق، رنگارنــگ كــه بــه آســاني اســتفاده مي شــوند، بــراي 
كــودك نــو پــاي شــما جــذاب هســتند.

بــه  را  رنگ هــا  و  اندازه هــا  اشــکال،  شــناخت  كــه  بازی هایــی  اســباب 
ــاي shape sorters و  ــباب بازي ه ــد اس ــد - مانن ــوزش می دهن ــودك آم  ك
ــم  ــا مفاهي ــد ت ــك می كنن ــا كم ــودك نوپ ــه ك ــا peg boards، ب پگ برده
ــد.  ــت مي كنن ــئله را در او تقوی ــل مس ــای ح ــرد و توانایی ه ــاد بگي ــه را ی پای
ــد   ــت مي كنن ــودي( را تقوی ــن )وانم ــاي نمادی ــه بازی ه ــی ك ــباب بازی های اس
پزشــکي  كيت هــاي  كــودك،  آشــپزخانه  اســباب  بــازي  ســت  ماننــد 
ــودكان  ــول ك ــدوق پ ــودكان، صن ك
تفکــر   - مختلــف  لباس هــاي  و 
خالقانــه و رشــد احساســي كــودك 
بيشــتر  می كننــد.  تقویــت  را 
اوقــات بــراي كــودك كوچــك 

ــش و درك  ــت دان ــات، تقوی ــه لغ ــش دامن ــه افزای ــا ب ــد ت ــاب بخواني خــود كت
ــد. ــك كني ــدن او كم خوان

        كودكان پيش دبستاني
ــمي تر  ــر و جس ــر، جزیي ت ــتاني تان پيچيده ت ــش دبس ــودك پي ــا ك ــازي ب ب
ــي  ــاي حركت ــه مهارت ه ــودك در زمين ــرفت ك ــا پيش ــان ب ــود هم زم مي ش
ظریــف، بــا فراهــم كــردن مــداد رنگــي، ماژیــك، قيچــي كــودك و كتاب هــاي 

ــد. ــراي او ایجــاد كني ــري را ب ــق كارهــاي هن ــزي، فرصــت خل رنگ آمي
ــه  ــا و مجموع ــد بلوك ه ــدود( مانن ــه )نامح ــازمان نيافت ــای س ــباب بازی ه اس

ــد. ــت مي كنن ــودك تقوی ــن را در ك ــر نمادی ــاختني، تفک س
ــتش  ــازل( را دردس ــي از پ ــن ) نوع ــات جورچي ــودك قطع ــه ك ــي ك هنگام
ــا فهميــدن این كــه  ــد، هم چنيــن ب مي گيــرد، مهــارت كــودك افزایــش مي یاب
ــا  ــد ت ــك مي كن ــودك كم ــه ك ــن ب ــد، جورچي ــرار بگيرن ــا ق ــات در كج قطع

ــد ــر كن ــي فک ــرده و منطق ــي را درك ك ــط مکان رواب
        كودكان در سن مدرسه

كــودك دبســتانی شــما شــروع بــه نشــان دادن و ایجــاد عالیــق خــود كــرده 
ــان  ــق كودك ت ــرورش عالی ــد و پ ــراي رش ــي را ب ــن، فرصت های ــت. بنابرای اس
فراهــم كنيــد. اگــر بــه خوانــدن عالقــه دارد، اغلــب او را بــه كتاب خانــه ببریــد 
یــا اگــر تمایــل بــه دنبــال كــردن یــك ســاز موســيقي دارد، مي توانيــد او را در 

ــد. ــام كني ــو ثبت ن كالس پيان
ــد  ــام دهي ــود انج ــودك خ ــا ك ــي را ب ــای كارت ــه ای و بازی ه ــای تخت بازی ه
ــازي كــردن را آمــوزش می دهنــد. ــه ب ــه او تفکــر اســتراتژیك و منصفان كــه ب

ــت  ــای علمــی را تقوی ــه اكتشــاف و پيشــرفت مهارت ه ــی ك اســباب  بازی های
ــا مجموعه هــای آمــوزش شــيمی،  می كننــد ماننــد دوربين هــاي دوچشــمي ی
در پيشــرفت توانایی هــای حــل مســئله و مهارت هــای علــوم و ریاضيــات 

كــودك مفيــد هســتند
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اسباب بازي هایي که به رشد شناختي کودك کمک مي کنند
كــودك شــما از طريــق بــازي، در مــورد دنيــاي اطرافــش  مي آمــوزد، مهارت هــاي جديــدي را تمريــن مي كنــد 
از  بعضــي  می شــوند.  او  ذهنــي  رشــد  پيشــرفت  و  افزايــش  كــه ســبب  مي شــود  فعاليت هايــي  و ســرگرم 
اســباب بازي هــا، رفتارهايــي را در كــودك تقويــت مي كننــد كــه رشــد شــناختي او را افزايــش می دهـــد.
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بازخوردها را به دقت ارزیابی کنید، تا از میزان ارزش آن برای ارزیابی فرد مطمئن شوید

ــد باعــث ایجــاد مشــکالت  فلــج مغــزی بــه صــورت مســتقیم نمی توان
ذهنــی شــود امــا معمــواًل مشــکالت ذهنــی در کنــار اختــالالت حرکتــی در 
کــودکان ســی پــی اتفــاق می افتــد. تقریبــًا ۵۰ درصــد کــودکان ســی پــی 

دچــار مشــکالت ذهنــی هســتند. 
ــی بیشــتری نســبت  ــری ذهن ــج مغــزی اسپاســتیک معمــوالً درگی کــودکان فل

ــد: ــه ســایرین دارن ب
فرق مشکالت ذهنی و اختالل يادگيری چيست؟

ــای  ــد و در رفتاره ــر ۷۰ دارن ــی زی ــب هوش ــاً ضری ــن عموم ــودکان کندذه ک
اجتماعــی دچــار مشــکل هســتند امــا کودکانــی کــه دچــار اختــال یادگیــری 
ــا  ــی آن ه ــب هوش ــد و ضری ــکلی ندارن ــی مش ــای اجتماع ــتند در تعامل ه هس
معمــوالً متوســط اســت امــا در برخــی از مهارت هــای تحصیلــی دچــار اختــال 
هســتند. مشــکات کــودکان دارای اختــال یادگیــری می توانــد در زمینــه 

ــات باشــد. ــا ریاضی ــدن و ی نوشــتن خوان
عالئم اختالل ذهنی در كودكان فلج مغزی:

ــب  ــراد دارای ضری ــن اف ــا ای ــد عموم ــف باش ــد خفی ــی می توان ــکات ذهن  مش
ــن  ــی بی ــب هوش ــط ضری ــرایط متوس ــتند. در ش ــا ۷۰ هس ــن ۵۰ ت ــی بی هوش
ــا ۳۵  ــن ۲۰ ت ــب هوشــی بی ــی شــدید ضری ــا ۴۹ اســت و مشــکات ذهن  ۳۶ ت
ــخیص  ــوالً تش ــزی معم ــج مغ ــال تر فل ــن و س ــم س ــودکان ک ــد. در ک می باش
ــز و  ــان مغ ــیاری از متخصص ــد و بس ــخت تر می باش ــی س ــکل ذهن ــود مش وج
ــای  ــی مهارت ه ــد به صــورت تجرب ــا ســابقه می توانن ــران ب اعصــاب و کاردرمان گ
ذهنــی کــودکان را از شــکل ارتبــاط آن هــا و نــوع نــگاه ایــن کــودکان ارزیابــی 

کننــد.
عالئم ناتوانی ذهنی در كودكان فلج مغزی:

 مشــکات ارتباطــی و اجتماعــی - ضعــف حافظــه - مشــکات عاطفــی و 

احساســی - مشــکات تفکــر منطقــی - تاخیــر در پاســخ دهی.
درمان مشکات ذهنی در کودکان فلج مغزی

یکــی از مؤثرتریــن روش هــای درمانــی و آمــوزش و کنتــرل مشــکات ذهنــی در 
کــودکان ســی پــی، کاردرمانــی ذهنــی می باشــد.

 امــروزه درمــان اختصاصــی مشــکات شــناختی در کــودکان فلــج مغــزی توســط 
ــس از  ــران پ ــن کاردرمان گ ــت و ای ــام اس ــال انج ــی در ح ــران ذهن کاردرمان گ
ــه  ــه برنام ــدام ب ــزی اق ــج مغ ــودکان فل ــناختی در ک ــتی های ش ــی کاس ارزیاب
ــای  ــت مهارت ه ــا تقوی ــی ب ــران ذهن ــد. کاردرمان گ ــب می کنن ــی مناس درمان
پایــه هم چــون بهبــود اجــرای دســتورات یــک کلمــه ای، بهبــود توجــه و تمرکــز، 
ــوزش  ــتاری، آم ــای نوش ــت مهارت ه ــت، تقوی ــم و دس ــی چش ــت هماهنگ تقوی
مفاهیــم پیــش دبســتانی و... بــه کــودکان فلــج مغــزی در تقویــت مهارت هــای 

ــد.  ــک می کن ــی کم ذهن
ــای  ــود مهارت ه ــرای بهب ــزی ب ــج مغ ــودکان فل ــن ک ــه والدی ــه ب ــد توصی چن

ــا: ــی در آن ه ذهن
 مشــکات ذهنــی و شــناختی در کــودکان فلــج مغــزی می توانــد اســترس هایی 
را بــرای والدیــن آن هــا بــه دنبــال داشــته باشــد و ادامــه ایــن مشــکات می توانــد 

باعــث بــروز اختــاالت عاطفــی و روانــی در آن هــا شــود.
لذا چند نکته را جهت راهنمايی شما والدين ذكر می كنيم:

 از تشویق برای انجام مهارت های ذهنی استفاده کنید.
ــای  ــت مهارت ه ــرای تقوی ــد ب ــر می توان ــودکان دیگ ــا ک ــاط ب ــرت و ارتب  معاش

ذهنــی یــک کــودک ســی پــی کمــک  کننــده باشــد. 
از کاردرمانگران ذهنی با سابقه برای کودک تان کمک بگیرید
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آیــافلجمغــزیبرهــوشکــودکتاثیــرمیگــذارد؟



یه 
یر

 خ
سـه

وس
م

راز
شـی

س 
جــ

نر

15
با لحنی آرام صحبت کنید و از گپ زدنی که اتاف وقت را به دنبال دارد بپرهیزید

بســیاري از اصــول وضعیــت غــذا دادن را بایــد بــراي تغذیــه کــودک بــه کاربــرد. 
بایــد وضعیــت نشســته خوبــي را بــراي فــرد بــا یــا بــدون وســیله کمکــي فراهــم 
کــرد. ســر را کمــي بــه جلــو خــم مــی کنیــم، اگــر ســر بــه طــرف عقــب رفتــه 
باشــد بســتن لب هــا و بلعیــدن غــذا را مشــکل مي کند.ایــن وضعیــت خمیــده 

در گــردن بــه کاهــش رفلکــس بســتن نــا به هنجــار دهــان کمــک مي کنــد.
- بــه دلیــل این کــه کــودک بــه غــذا و مســیر حمل غــذا توجــه دارد، بهتراســت 
ظــرف غــذا در جلــوی کــودک و غــذا در وســط قــرار گیــرد. هم چنیــن مســیر 
غــذا طــوری باشــد کــه حرکت هــاي نــا به هنجــار را تشــویق نکنــد و در عیــن 

حــال موضــوع تقــارن در کــودک تشــویق شــود.
- بایــد کــودک را تشــویق کــرد کــه بــراي گرفتــن غــذا از قاشــق بــه طــرف 

ــدد. ــًا در اطــراف قاشــق ببن ــا را کام ــده و لب ه ــو آم جل
ــًا بســته  ــا کام ــه لب ه ــد ک ــه وجــود مي آی ــي ب ــا موقع ــر تنه ــدن مؤث - جوی
ــا قــرار دادن انگشــت  باشــند. بــراي بســتن لب هــا اگــر الزم باشــد، مي تــوان ب

زیــر لــب پایینــي و فشــار دادن آن بــه طــرف بــاال بــه کــودک کمــک کــرد.
- طــرز جویــدن، غــذا مي بایســت بیــن داندان هــا باشــد. بــراي درمــان 
افــراد فلــج مغــزی کــه مشــکل در حرکــت دادن غــذا دردهــان دارنــد، والدیــن 
ــد  ــان داده ان ــا نش ــد )تجربه ه ــرار دهن ــا ق ــن دندان ه ــه را بی ــد لقم مي توانن
کــه کــودکان معمــوال یــک طــرف دهــان را بــراي جویــدن ترجیــح مي دهنــد(

ــته  ــب بس ــا مراق ــد ت ــک مي کن ــودک کم ــه ک ــه ب ــوي آین ــوردن درجل - خ
ــد.  ــال کن ــدن را دنب ــوده، و جوی ــا ب ــودن لب ه ب

- بــراي جلوگیــري از لغزیــدن بشــقاب یــا کاســه، از صفحه هــاي غیــر لغزنــده 
یــا بادکــش دار بایــد اســتفاده کــرد. 

بــراي کودکانــی کــه مشــکل در قــرار دادن غــذا در قاشــق دارنــد، مي تــوان از 
بشــقاب هایي کــه یــک طــرف آن بلند تــر از طــرف دیگــر اســت اســتفاده کــرد. 
ــود  ــقاب هاي گ ــوان از بش ــد مي ت ــذا مي خورن ــد غ ــه کن ــي ک ــراي کودکان ب

اســتفاده کــرد تــا غــذا دیرتــر ســرد شــود، هم چنیــن مي تــوان از بشــقاب هاي 
ســنگین بــراي ثبــات بیشــتر اســتفاده کــرد.

- بعضــي مواقــع الزم اســت کــه قاشــق و چنــگال را بــراي کــودک تطبیــق داد 
بــراي مثــال: بهتــر اســت بــرای کودکانــي کــه قــدرت عضانــي کمــي دارنــد، 
از قاشــق و چنگال هــاي ســبک تر اســتفاده شــود. انــدازه قاشــق چنــگال 
ــق  ــد قاش ــته بلن ــا دس ــر داد. مث ــودک تغیی ــاز ک ــه نی ــته ب ــوان بس را مي ت
ــد.  ــک کن ــت کم ــي اس ــت حرکت ــه داراي محدودی ــي ک ــه کودک ــد ب مي توان
قاشــق کم عمــق مي توانــد بــه کودکــي کــه در گرفتــن غــذا از قاشــق مشــکل 

ــد. دارد، کمــک کن
ــده و  ــکال ش ــار اش ــیدن دچ ــگام نوش ــواه در هن ــه توان خ ــي ک - در صورت
نمي توانــد ســر خــود را عقــب ببــرد، مي تــوان از لیوان هــاي لبــه دار و 
ــادي  ــکل هاي زی ــر مش ــي دیگ ــرد. از طرف ــتفاده ک ــوري اس ــي ق ــه دار حت زاوی
در تغذیــه کــودکان فلــج مغــزی ممکــن اســت بــه  ایــن صــورت نمایــان شــود 
کــه فــک بــه طــور ناگهانــي بــا نیــرو یــا بــا یــک انحــراف شــدید بــاز شــود و 
ــود.  ــت مي ش ــدید وضعی ــب تش ــترس، موج ــا و اس ــان و تق ــس ده ــوع تنف ن
ــا هــم، تمــاس  هم چنیــن حساســیت بیــش از حــد دهــان، تمــاس دندان هــا ب
ــا اســباب بــازي، غــذا و...  مي توانــد منجــر بــه بــاز شــدن  لثه هــا و دندان هــا ب
ــت  ــن اس ــز ممک ــا نی ــا و لثه ه ــیدگي دندان ه ــت و پوس ــردد. عفون ــان گ ده
مشــکل هایي را در تغذیــه بــه وجــود آورد، بــه  طــوری کــه فــرد بــراي فــرار از 

ــاز نگــه دارد. ــدان، دهــان خــود را ب درد دهــان و دن
بررســي و درمــان بــه موقــع ایــن مشــکل ها  مي توانــد تــا حــد زیــادي از بــروز 
مســایل بعــدي جلوگیــري کــرده و بــه حــل مشــکل هاي تغذیــه اي کمــک کنــد.

/https://www.iranrehab.ir  :منبع

تغذیه در کودکان فلج مغزی

برایاثربخشبودنخوردنونوشیدندردرمانکودکانفلجمغزی،بایدبهمواردزیرتوجهکرد
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دیدگاه افراد را برای راهی که که در پیش دارند جویا شوید

ــال  ــي فع ــور طبيع ــه ط ــه ب ــي ك ــن كودك ــي بي ــرز باريك م
ــي  ــال بيش فعال ــر اخت ــت تاثي ــه تح ــي ك ــا كودك ــت ب اس
قــرار گرفتــه اســت، وجــود دارد.اختــال كمبــود توجــه و 
ــا حــدود دو  ــي اكثــرا در اوايــل كودكــي، تقريب بيش فعال
ــي  ــا از آن جاي ــود، ام ــه مي ش ــل توج ــالگي، قاب ــه س ــا س ي
كــه بيشــتر كــودكان بــه طــور طبيعــي مســتعد خيال بافــي، 
رفتارهــاي نــا آرام و بي قــراري، و دامنــه توجــه كوتــاه يــا 
بي توجهــي هســتند،غالبا كمــي ديرتراختــال بيش فعالــی 

در زندگــي تشــخيص داده مــي شــود.

عالئمبیشفعالی
ــكل در  ــه مش ــاري از جمل ــكالت رفت ــامل مش ــوال ش ــم معم ــن عالئ ای
ــرل  ــي در كنت ــدم توانای ــا ع ــتورالعمل ها، ی ــروي از دس ــا پي ــز ی تمرك
رفتارهــاي نامناســب ماننــد دویــدن در ســالن یــا دائمــا قطــع كــردن 
مكالمــات دیگــران مي باشــد. اگــر والدیــن، معلمــان یــا ســایر 

ــودك  ــراي ك ــودك آگاه نباشــند، ب ــالل ك ــن اخت سرپرســتان از ای
ــه  ــد ك ــده باش ــته كنن ــد خس ــی مي توان ــه بيش فعال ــال ب مبت

بــراي رفتــارش مــورد انتقــاد قــرار بگيــرد یــا تنبيــه شــود.
ــل،  ــن دلي ــد به همي ــارت كني ــود را نظ ــودك خ ك

ــول  ــر معم ــاي غي ــه رفتاره توجــه جــدي ب
ــه در  ــر بی ادبان ــه ظاه ــا ب ــلوغ ی ش

ــر  ــت دارد. اگ ــودك اهمي ك
مشــكالت رفتــاري فقــط 

در  و  اوقــات  گاهــي 
ــاص  ــاي خ موقعيت ه
ــد،  ــورت مي گيرن ص

ــد. ــام مي ده ــه« را انج ــار كودكان ــا »رفت ــما تنه ــودك ش ــاال ك احتم
ــم در  ــه و ه ــم در خان ــما ه ــودك ش ــه ك ــدید ك ــه ش ــر متوج ــا اگ ام
ــه نظــر مي رســد كــه  مدرســه در تمركــز كــردن مشــكل دارد، و نيــز ب
ــاي  ــرل رفتاره ــا كنت ــتورالعمل ها ی ــري دس ــداوم در پيگي ــور م ــه ط ب
نامناســب مشــكل دارد، ممكــن اســت زمــان آن فــرا رســيده باشــد كــه 
ــد.  ــت كني ــا پزشــك متخصــص صحب ــي آن ب ــل احتمال ــورد دالی در م
اگرچــه معمــوال  بيش فعالــی بــه عنــوان یــك خصوصيــت مثبــت تلقــي 
ــه  ــر گرفت ــز در نظ ــي ني ــوان ناتوان ــه عن ــت ب ــا الزم نيس ــود، ام نمي ش
ــراي هدایــت بيش فعالــي بــه ســمت  ــا پيــدا كــردن راه هایــي ب شــود. ب
بــه  مي توانيــد  ســازنده،  و  مؤثــر  فعاليت هــاي 
ــرژي خــود  ــه از ان ــد ك ــاد دهي ــودك خــود ی ك
بــه عنــوان ســوخت بــراي خالقيــت اســتفاده 

كنــد.
ــردن  ــرآورده ك ــراي ب ــج روش ب در این جــا پن
نيــاز كودك تــان بــه تحــرك جســمي 
او در مهــار  بــه  بيشــتر و كمــك 
ــرل  ــت آوردن كنت ــرژي و به دس ان
آورده  تكانه هایــش  بــر  بيشــتر 

ــت: ــده اس ش
       ورزش

ــه  ــال ب ــودك مبت ــراي ك ــي ب ــت بدن فعالي
بيش فعالــی ضــروري اســت، بنابرایــن 
تقریبــا هــر ورزشــي از دوچرخــه ســواري 
ــراي كــودك شــما ســودمند  ــا شــنا ب ت
خواهــد بــود، اگرچــه برخــي از ورزش هــا 
حتــي مؤثرتــر از بقيــه هســتند. بــه 

 5 روش برای تبدیل بیش فعالي به بهره وري در کودکان
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برای خود و اعضای گروه لیستی از اهداف مورد نظر را تهیه کنید

عنــوان مثــال ورزش هــاي رزمــي ماننــد کاراتــه، کونــگ فــو یــا تکوانــدو 
بــه دلیــل تعــادل کامــل تمرکــز ذهنــي همــراه بــا فشــارهاي جســمي 
ــه  ــد ب ــا مي توان ــن ورزش ه ــند. ای ــد باش ــیار مفی ــد بس الزم، مي توانن
کــودکان کمــک کننــد تــا یــاد بگیرنــد چگونــه انــرژي خــود را متمرکــز 

ــد. ــاد بگیرن ــز انظبــاط شــخصي و کنتــرل را ی کننــد و نی
ورزش هــاي تیمــي )گروهــي( ماننــد فوتبــال یــا بســکتبال نیــز بســیار 
ــارکت  ــران مش ــا دیگ ــودک ب ــه ک ــد ک ــاز دارن ــرا نی ــتند، زی ــر هس مؤث
ــاي  ــراي مهارت ه ــل ب ــن عام ــه ای ــد ک ــت کن ــا فعالی ــار آن ه و در کن

ــت. ــد اس ــز مفی ــودکان نی ــي ک اجتماع

       کالس هاي رقص، بازیگري یا موسیقي
بســته بــه این کــه کودک تــان بــه چــه فعالیتــي عاقــه دارد، یادگیــري 
یــک ســاز موســیقي، حضــور درکاس هــاي نمایــش و یادگیــري 
هماهنگــي از طریــق رقــص، همــه مي تواننــد فعالیت هــاي بســیار 

ــند. ــه باش ــد از مدرس ــراي بع ــدي ب مفی
ــاز  ــیقي نی ــاز موس ــک س ــن ی ــه نواخت ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
دارد کــه دو طــرف مغــز به طــور هم زمــان فعالیــت کنــد و بــه آمــوزش 
ــه  ــد. در حالي ک ــک مي کن ــان کم ــد کار هم زم ــام چن ــراي انج ــز ب مغ
ــه  ــود را در حالي ک ــرژي خ ــد ان ــازه مي ده ــودکان اج ــه ک ــدن ب رقصی
کنتــرل حرکات شــان را دارنــد، تخلیــه کننــد. اگرچــه بازیگــري نســبت 
بــه رقــص یــا ورزش، فعالیــت جســمي کمتــري دارد، بــه کــودک کمــک 
ــت  ــد و خاقی ــن کن ــردن را تمری ــظ ک ــاي حف ــا مهارت ه ــد ت مي کن

خــود را بــه کار گیــرد.
بــازي در شــخصیت ها و صحنه هــاي  بــرای  بــه کــودکان  اجــازه 
مختلــف، بــه آن هــا کمــک مي کنــد تــا انــرژي و احساســات خــود را بــه 

ــد. ــت کنن ــر هدای ــي مؤث ســمت فعالیت
 

      فعالیت هاي هنري و کاردستي
فعالیت هــا یــا پروژه هــاي هنــري و کاردســتي بــراي آمــوزش بــه 
ــاس  ــر اس ــا ب ــد ت ــک می کنن ــا کم ــه آن ه ــتند، ب ــي هس ــودکان عال ک
ــند.  ــت ببخش ــه را واقعی ــم خاقان ــد و مفاهی ــل کنن ــای خودعم ایده ه
اعــم از این کــه کــودکان از نقاشــي، مــدل ســازي، نجــاري یــا خیاطــي 
ــل  ــازی کام ــاهده پیاده س ــده و مش ــک ای ــاب ی ــد، انتخ ــذت مي برن ل

ــه  ــا ب ــودک مبت ــوص ک ــه خص ــي ب ــر کودک ــراي ه ــد ب آن، مي توان
ــه کــودکان نشــان  ــی انگیــزه بخــش باشــد. ایــن فعالیت هــا ب بیش فعال
مي دهنــد کــه قادرنــد از تمــام انــرژي خــود بــه عنــوان نیــروي محرکــي 

ــد. ــد اســتفاده کنن ــه و مفی ــراي فعالیتــي خاقان ب

        فعالیت هایي در فضاي باز
هیــچ عاملــی ماننــد هــواي تــازه، طبیعــت و فعالیــت بدنــي بــراي کمــک 
ــود  ــرژي اش وج ــت از ان ــتفاده مثب ــما در اس ــال ش ــودک بیش فع ــه ک ب
ــراي  ــاده اي ب ــت فوق الع ــگ، فرص ــه کمپین ــان ب ــردن کودک ت ــدارد. ب ن
آمــوزش بــه او در مــورد طبیعــت و کمــک بــه او در پــرورش مهارت هــاي 
ــر  ــخصاً ه ــه ش ــد ک ــت نداری ــر فرص ــد. اگ ــردي مي باش ــي و کارب عمل
ــاده روي در  ــه پی ــودک خــود را ب ــه دوســت داشــته باشــید ک ــان ک زم
طبیعــت یــا کوهنــوردي و کمپینــگ ببریــد، اردوهــاي پیشــاهنگي روش 
ــان  ــه کودک ت ــت ک ــن اس ــن از ای ــان یافت ــراي اطمین ــي ب ــیار خوب بس

ــد. ــت نمي ده ــاده را از دس ــات فوق الع ــن تجربی ای
ــا  ــد ت ــک مي کنن ــودکان کم ــه ک ــي ب ــاي پیش اهنگ ــن اردوه هم چنی
کارهــاي گروهــي )تیمــي( را یــاد بگیرنــد و مهارت هــاي اجتماعی شــان 

را بهبــود ببخشــند.

        کمک در کارهاي خانه
ــرژي در  ــا ان ــه مي آیــد و عمــا ب ــه خان اگــر کــودک شــما از مدرســه ب
ــد  ــون نگذاری ــل تلویزی ــدن اســت، او را در مقاب ــاال و پاییــن پری حــال ب
ــري ســرگرم  ــي و کامپیوت ــاي ویدئوی ــا بازي ه ــد ب ــه او اجــازه ندهی و ب
ــا دوســت دارد در آمــاده کــردن  شــود. در عــوض از او بپرســید کــه آی
ــه  ــي ب ــا جاروبرق ــري ی ــد گردگی ــد کار ســاده مانن ــا انجــام چن شــام ی
ــا  ــدن ب ــت گذران ــدل وق ــن م ــب از ای ــودکان اغل ــک کند.ک ــما کم ش
والدیــن لــذت مي برنــد، و هم چنیــن ایــن گونــه فعالیت هــا بــه 
ــد  ــک مي کن ــا کم ــه آن ه ــد و ب ــئولیت مي ده ــاس مس ــودکان احس ک

ــد ــار کنن ــت خوداحســاس افتخ ــا در فعالی ت

گردآورنده: سمانه صفری نژاد کارشناس ارشد روان شناس بالینی مؤسسه
/https://www.iranrehab.ir :منبع
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اهداف عملکردی را با اهداف و سیاست های سازمان هم سو کنید



یه 
یر

 خ
سـه

وس
م

راز
شـی

س 
جــ

نر

19
بلند پرواز باشید و به هنگام تعیین اهداف بزرگ بیاندیشید
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همیشه سعی کنید در مورد انتظاراتی که از افراد دارید ثابت قدم باشید

مصــرف غذاهــای تقویــت  کننــده سیســتم ایمنــی، 
عادتــی بســیار مفیــد اســت. اگــر بــه دنبــال کشــف 
ــودکان  ــدن ک ــی ب ــتم ایمن ــت سیس ــای تقوی راه ه
و بزرگســاالن هســتید قــدم اول ســر زدن بــه 

نزدیک تریــن میوه فروشــی محــل اســت.

مرکبـات
ــد  ــرما می خورن ــه س ــض این ک ــراد به مح ــر اف اکث
 Cویتامیــن می رونــد.   Cویتامیــن ســراغ 
می کنــد.  تقویــت  را  بــدن  ایمنــی   سیســتم 
گلبــول ســفید کلیــد مبــارزه بــا عفونــت در 
نارنگــی،  پرتقــال،  اســت.  گریپ فــروت،  بــدن 
مهم تریــن  نارنگــی  و  لیموتــرش  لیموشــیرین، 
ــا  ــدن م ــه ب ــل این ک ــه دلی ــتند. ب ــات هس مرکب
ــدارد، مــا  توانایــی تولیــد و ذخیــره ویتامیــنC را ن
 روزانــه بــه مصــرف میوه هــا و ســبزیجات دارای 

ویتامین C احتیاج داریم.
زیــادی  میــزان  دارای  مرکبــات  تمــام  تقریبــا 
ویتامیــنC هســتند. بــا ایــن همــه تنــوع در 
ــر روز کمــی  ــه ه ــات، کار ســختی نیســت ک مرکب
آب لیمــو بــه غــذا اضافــه کنیــم یــا چنــد پــر پرتقال 

ــم. بخوری

فلفل شیرین
ــات  ــرم مرکب ــر گ ــر ه ــل، دو براب ــرم فلف ــر گ ه
ــن  ــز هم چنی ــه ای قرم ــل دلم ــنC دارد. فلف ویتامی
)Aــن ــن )پیش ســاز ویتامی ــی بتاکاروت ــع غن از مناب

است.

کلم بروکلی
و  ویتامیــن   انــواع  از  سرشــار  بروکلــی  کلــم 
 مــواد معدنــی اســت. ویتامیــنA، ویتامیــنC و 
ویتامیــنE به همــراه میــزان زیــادی آنتی اکســیدان 
ســالم ترین  از  یکــی  بــه  را  بروکلــی  فیبــر،  و 
ــد  ــه می توانی ــت ک ــرده اس ــل ک ــبزیجاتی تبدی س
بــه برنامــه غذایــی خــود اضافــه کنیــد. بــرای حفــظ 
خــواص بروکلــی بهتــر اســت ایــن ســبزی تــا جــای 
ممکــن کــم پختــه شــود، چه بهتــر کــه آن را خــام 

مصــرف کنیــد.

سیـر
ســیر بــرای ســامتی الزم اســت. تمدن هــای اولیــه 

بــه خــواص ســیر در مبــارزه بــا عفونــت پــی بــرده 
ــون  ــار خ ــیر فش ــات، س ــاس تحقیق ــد. براس بودن
ــواره  ــدن دی ــخت ش ــد س ــی آورد و رون ــن م را پایی

ــد. ــد می کن ــروق را کن ع
ــت  ــرای تقوی ــیر ب ــواص س ــد خ ــر می رس ــه نظ ب
ــر  ــتن مقادی ــی از داش ــدن ناش ــی ب ــتم ایمن سیس
ــد آلیســین  ــرد مانن ــات حــاوی گوگ ــادی ترکیب زی

ــد. باش

زنجبـیل
ــراد  ــی از اف ــه خیل ــت ک ــی اس ــل از گیاهان زنجبی
آن  ســراغ  آنفلوآنــزا  و  ســرماخوردگی  هنــگام 
ــاب  ــش الته ــه کاه ــد ب ــل می توان ــد. زنجبی می رون
کمــک کنــد و بــا ایــن کار باعــث کاهــش گلــودرد 
ــل  ــود. زنجبی ــاری ش ــی بیم ــم التهاب ــر عائ و دیگ
ــه کاهــش تهــوع و اســتفراغ  ــد ب هم چنیــن می توان

ــد. ــک کن کم

اسفنـاج
ــرار  ــت ق ــن فهرس ــل در ای ــن دلی ــه ای ــفناج ب اس
 Cگرفتــه اســت کــه نــه  تنهــا میــزان زیــادی ویتامین

ــواد  ــیدان و م ــار از آنتی اکس ــه سرش دارد، بلک

سیستم ایمنی بدن را با این ۱۴ خوراکی تقویت کنید
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 موانع و مشکات که مانع دستیابی فرد به اهداف می شوند را شناسایی کنید

ــا  ــارزه ب ــدرت مب ــد ق ــه می توانن ــت ک ــی اس معدن
عفونــت را در سیســتم ایمنــی بــدن تقویــت کننــد.

ماننــد بروکلــی، بهتــر اســت اســفناج هــم بــا 
کم تریــن میــزان پخــت یــا بــه صــورت خــام 

مصــرف شــود.

ماسـت
ماســت هایی ماننــد ماســت الکتیویــا و ماســت های 
پروبیوتیــک و به ویــژه ماســت کفیــر، سیســتم 
ایمنــی را تحریــک می کننــد تــا بــا بیماری هــا 

ــد. ــارزه کن مب

بادام و گردو
ــالم  ــی س ــتم ایمن ــد سیس ــنE و روی، کلی ویتامی
ــادام شــیرین، سرشــار  ــی ماننــد ب هســتند. مغزهای
ــتند. ــد و روی هس ــای مفی ــن و چربی ه از ویتامی

زردچوبـه
ممکــن اســت زردچوبــه را بــه عنــوان ترکیــب 
ــن  ــا ای ــید. ام ــا بشناس ــیاری از ادویه ه ــی بس اصل
ــاب  ــک ضدالته ــوان ی ــه عن ــت ب ــاده سال هاس م
ــروز  ــی و آرت ــم مفصل ــان رماتیس ــرای درم ــوی ب ق

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

چای سبـز
چــای ســیاه و چــای ســبز هــر دو فاونوئیــد دارنــد 

ــن  ــر ای ــت. عاوه ب ــیدان اس ــی آنتی اکس ــه نوع ک
چــای ســبز مقادیــری زیــادی اپی گالوکتشــین 
ــیدان  ــک آنتی اکس ــه ی ــا EGCG دارد ک گاالت ی
ــتم  ــت سیس ــث تقوی ــه باع ــت ک ــر اس ــوی دیگ ق
ایمنــی بــدن می شــود. چــای ســبز هم چنیــن 
ــام  ــه ن ــه ب ــید آمین ــک اس ــرای ی ــی ب ــع خوب منب
تولیــد  بــه  اســت کــه می توانــد   theanineL

ــا در  ــا میکروب ه ــارزه ب ــرای مب ــر ب ــات مؤث ترکیب
ــد. ــک کن ــی کم ــیت ت ــلول های لنفوس س

کیـوی
کیــوی بــه طــور طبیعــی میــزان زیــادی ترکیبــات 
مفیــد شــامل فــوالت، پتاســیم، ویتامیــنK و 
ویتامیــنC دارد. ویتامیــنC موجــود در کیــوی 
گلبول هــای ســفید را تقویــت می کنــد تــا بــا 
هرگونــه عفونــت مبــارزه کننــد، درحالــی کــه دیگــر 
ترکیبــات مفیــد کیــوی در حفــظ عملکــرد صحیــح 

ــد. ــدن مؤثرن ــای ب ــایر بخش ه س

ماکیـان
ــا نقــش  ــرغ تنه ــض هســتید، ســوپ م ــی مری وقت
ــدارد.  ــی را ن ــر تلقین ــا تاثی ــی ب ــذای رژیم ــک غ ی
گوشــت ماکیــان نــه  تنهــا بــه بهبــود عائــم 
ــن  ــه هم چنی ــد، بلک ــک می کن ــرماخوردگی کم س
می توانــد در جلوگیــری از بیمــاری هــم مؤثــر 
ــون  ــرغ و بوقلم ــد م ــان مانن ــت ماکی ــد. گوش باش
ــرم  ــنB۶ هســتند. حــدود ۸۵ گ ــار از ویتامی سرش
گوشــت بوقلمــون یــا مــرغ بــرای تامیــن ۴۰ تــا ۵۰ 
 B۶ درصــد از نیــاز روزانــه بــدن شــما بــه ویتامیــن

ــی اســت. کاف

تخم آفتابگردان
ــذی  ــواد مغ ــار از م ــردان سرش ــم آفتاب گ ــز تخ مغ
شــامل فســفر، منیزیــم و ویتامیــن B۶ اســت. ایــن 
دانه هــا هم چنیــن بــه طــرز شــگفت انگیزی از 
ویتامیــنE سرشــارند و می تواننــد تــا ۸۲ درصــد از 
نیــاز روزانــه بــدن مــا را تنهــا بــا مصــرف یک چهــارم 

فنجــان در روز تامیــن کننــد.

میگــو
میگــو از جملــه غذاهــای دریایــی اســت کــه حــاوی 
مقــدار زیــادی زینــک اســت. بــرای تقویت سیســتم 
ایمنــی بــدن بــه میگــو هــم احتیــاج داریــم. البتــه 
ــزان  ــتر از می ــما بیش ــید ش ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــد.  ــاج نداری ــک احتی ــه زین ــده در روز ب ــه  ش توصی
ــب ۱۱ و  ــه ترتی ــغ ب ــای بال ــان و خانم ه ــرای آقای ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــک در روز توصی ــرم زین ۸ میلی گ
مصــرف بیــش از حــد زینــک باعــث مختــل شــدن 

ــود. ــدن می ش ــی ب ــتم ایمن سیس

گردآورنده: دکتر حمیدرضا موسوی مدنی
https://article.tebyan.net :منبع
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موضاعاتی که به صورت محرمانه با ارزیابی شونده مطرح می کنید را محترم بشمارید

بیمــاری پنجــم یــا بیمــاری پوســت ســرخی عفونی 
 B19 کــه عامــل آن ویروســی بــه نــام پاروویــروس
اســت، بــا وجــود اســم های ترســناکش یــک 
بیمــاری نســبتاً خفیــف اســت کــه بیشــتر بچه هــا 
بــدون هیــچ عارضــه ای از آن بهبــود می یابنــد. 
ایــن بیمــاری اغلــب در فصــل بهــار و در کــودکان 

پیش دبســتانی و دبســتانی ظاهــر می شــود.
عالئم بیماری پنجم در کودک

ــرای بیمــاری پنجــم در  ــه پزشــک ب مراجعــه ب
کــودک

درمان بیماری پنجم در کودک
پیشگیری از ابتالی کودک به بیماری پنجم

قــرار گرفتــن در معــرض بیمــاری پنجــم در 
ــارداری ب

                  بیمــاری پنجم در کودك

ــت  ــی اس ــاری ویروس ــک بیم ــم ی ــاری پنج بیم
ــا  ــروس B19 ، اریتم ــت پارووی ــام عفون ــه ن ــه ب ک
ــی  ــا بیمــاری پوســت ســرخی عفون اینفکتیــوزوم ی
نیــز شــناخته می شــود. کــودکان زیــر یــک ســال و 
بزرگســاالن زیــاد دچــار بیمــاری پنجــم نمی شــوند، 
ــد. بیــش از نیمــی  امــا امــکان ابتــا بــه آن را دارن
ــوده شــده اند و  ــروس آن آل ــه وی از مــردم جهــان ب
ــودکان  ــد. ک ــی دارن ــه آن ایمن ــبت ب ــن نس بنابرای
ــه  ــی ک ــر آنتی بادی های ــه خاط ــال ب ــک س ــر ی زی
ــا  ــد، ت ــت می کنن ــان دریاف ــد از مادرش ــگام تول هن

ــه ایــن بیمــاری ایمــن هســتند. حــدی نســبت ب

بیمــاری پنجــم در کنــار مخملــک، ســرخک، 
ســرخجه، آبله مرغــان و روزئــوال یــا بیمــاری ششــم، 
ــا راش قرمــز دوران  یکــی از بیماری هــای همــراه ب
کودکــی اســت. از میــان ایــن بیماری هــا، بیمــاری 
پنجــم، پنجمیــن بیمــاری  شناسایی شــده بــود 
ــاس  ــر اس ــوالً ب ــه معم ــت ک ــاری اس ــا بیم و تنه

شــماره آن نامیــده و شــناخته می شــود.
ــق  ــا از طری ــر ویروس ه ــد دیگ ــروس مانن ــن وی ای
بــزاق و ترشــحات بینــی منتشــر می شــود. کــودک 
شــما می توانــد بــا اســتفاده کــردن از ظــروف 
ــا عطســه،  ــق ســرفه کــردن ی ــا از طری مشــترک ی
ــه دیگــران منتقــل  ــا ب بیمــاری پنجــم را بگیــرد ی
ــروس  ــرض وی ــودک در مع ــه ک ــی ک ــد. هنگام کن
ــا  ــار ت ــد چه ــت، شــروع بیمــاری می توان ــرار گرف ق
ــدود 14 روز  ــوالً ح ــط آن معم ــه متوس 20 روز ک

اســت زمــان ببــرد. کــودک در طــول دوره نهفتگــی 
ــه عائمــی  ــر گون ــروز ه ــل از ب ــی قب ــاری یعن بیم
یــا هفتــه قبــل از ظاهــر شــدن راش یعنــی همــان 
ــرماخوردگی دارد،  ــبیه س ــی ش ــه عائم ــی ک زمان
بیشــتر از هــر زمــان دیگــری توانایــی انتقــال ایــن 

ــران دارد. ــه دیگ ــاری را ب بیم
راش ،  شــامل  بیماری هــای  دیگــر  برخــاف 
ماننــد ســرخک و آبله  مرغــان، بیشــتر کــودکان 
ــر  ــاری پنجــم دیگ ــر شــدن راش بیم ــس از ظاه پ
ــن،  ــد. بنابرای ــل کنن ــاری را منتق ــد بیم نمی توانن
اگــر فرزندتــان بــه مهدکــودک یــا مدرســه مــی رود، 
ــه  ــازی ب ــر نی ــدن راش دیگ ــر ش ــه ظاه در مرحل

ــت. ــه نیس ــتن او در خان ــه داش نگ
ویروســی  پــارو  بدانیــد  اســت  الزم  هم چنیــن 
کــه ســگ ها و گربه هــا در برابــر آن واکســینه 
ــی  ــرق دارد. ویروس ــروس ف ــن وی ــا ای ــوند ب می ش
ــی  ــد از نوع ــاد می کن ــم را ایج ــاری پنج ــه بیم ک
اســت کــه روی انســان تأثیــر می گــذارد و کــودک 
از  را   B19 پــارو ویــروس  نــه می توانــد  شــما 
ــا  ــه آن ه ــد آن را ب ــه می توان ــرد و ن ــات بگی حیوان

ــد. ــال ده انتق

عالئــم بیماری پنجم در کودك
                

ــدن راش،  ــر ش ــل از ظاه ــه قب ــک هفت ــدود ی ح
اندکــی تــب کنــد  ممکــن اســت کودک تــان 
ــه در حــال ســرما خــوردن  ــه نظــر برســد ک ــا ب ی
اســت. عائــم ممکــن اســت شــامل گرفتگــی بینــی 
ــا  ــده ی ــی مع ــودرد، ناراحت ــی، گل ــزش بین ــا آبری ی
دل درد یــا ســردرد و کوفتگــی باشــد. ســایر عائــم 
ــج نیــز شــامل غــدد متــورم، چشــم های قرمــز  رای

ــت. ــهال اس و اس
هنگامــی کــه راش معمــوالً چندیــن روز بعــد ظاهــر 
می شــود، گونه هــای کودک تــان قرمــز خواهــد 
شــد و طــوری بــه نظــر می رســد کــه انــگار ســیلی 
ــز  ــزی نی ــت راش قرم ــن اس ــت. ممک ــورده اس خ
روی تنــه، بازوهــا، ران هــا، باســن، دســت ها و 

پاهــای کــودک ظاهــر شــود.
گاهــی اوقــات راش ظاهــر شــده خــارش دارد، امــا 
ــاری  ــول بیم ــان در ط ــال فرزندت ــن، ح ــر از ای غی

        بیماری 
پنجم در کودک
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مطمئن شوید ابزار رضایت شغلی افراد به سبب ترس از توبیخ مسئولین و سرپرستان نیست

پنجــم احتمــاالً خــوب خواهــد بــود. در مــوارد نــادر 
نیــز، کــودک راشــی شــبیه تــاول یــا کبودشــدگی 

می زنــد.
اگرچــه راش می توانــد تــا ماه هــا باقــی بمانــد 
ــا 10 روز از بیــن  امــا معمــوالً طــی یــک هفتــه ت
ــا در  ــب داشــتن ی ــر ت ــر کــودک در اث ــی رود. اگ م
هــوای خیلــی گــرم خیلــی گرمــش شــود، یــا اگــر 
ــادی داشــته  ــا فعالیــت زی خیلــی ناراحــت شــود ی
ــود.  ــر ش ــاره ظاه ــت دوب ــن اس ــد، راش ممک باش
ــه راش کوچــک می شــود،  ــی ک ــن در حین هم چنی
ــود. ــم بش ــکل ه ــد توری ش ــات می توان ــی اوق گاه

همین طــور، همــه کــودکان آلــوده بــه پاروویــروس 
B19 بیمــار نمی شــوند. حــدود 20 درصــد از 

ــروس  ــن وی ــه ای ــوده ب ــاالن آل ــودکان و بزرگس ک
ــاالن  ــه بزرگس ــد و درحالی ک ــانه ای ندارن ــچ نش هی
ــی را  ــاری درد مفصل ــن بیم ــا ای ــراه ب ــب هم اغل
تجربــه می کننــد، کــودکان بــه نــدرت چنیــن 

ــد. دردی دارن

ــم  ــاری پنج ــرای بیم ــک ب ــه پزش ــه ب مراجع

ــودك در ک

ــه  ــم گرفت ــاری پنج ــان بیم ــر فرزندت ــد اگ هرچن
ــد  ــک بتوان ــه پزش ــت ک ــادی نیس ــت، کار زی اس
ــرای  ــر صــورت، ب ــی در ه ــد ول ــش انجــام ده برای
اطمینــان از نبــود مشــکات دیگــر حتمــاً الزم 

ــد. ــه کنی ــودک مراجع ــک ک ــه پزش ــت ب اس
ــت،  ــالم اس ــر س ــات دیگ ــه از جه ــی ک در کودک
بیمــاری پنجــم معمــوالً بیمــاری مایمــی خواهــد 
بــود. امــا اگــر فرزنــد شــما نوعــی کم خونــی مزمــن 

داشــته باشــد یــا سیســتم ایمنــی بدنــش ضعیــف 
شــده اســت، بیمــاری پنجــم او را در معــرض 
خطــر ابتــا بــه عــوارض ثانویــه جــدی قــرار 
ــتر  ــودک بیش ــب ک ــر ت ــور اگ ــد. همین ط می ده
ــر از 39.7  ــه باالت ــا ب ــد روز طــول بکشــد ی  از چن
درجــه ســانتی گراد برســد نیــز ممکــن اســت 

عفونــت دیگــری عامــل آن باشــد.

درمان بیماری پنجم در کودك
               

ویــروس بیمــاری پنجــم را مثل یک ســرماخوردگی 
درمــان کنیــد. یعنــی بــا نوشــیدن مایعــات و 
ویروس هــا،  بیشــتر  هماننــد  زیــاد.  اســتراحت 
ــی  ــود را ط ــد دوره خ ــط بای ــم فق ــاری پنج بیم
ــک  ــم ی ــاری پنج ــه بیم ــا ک ــون از آن ج ــد، چ کن
ــی  ــا کمک ــاری ویروســی اســت، آنتی بیوتیک ه بیم

ــرد. ــد ک ــان نخواهن ــال فرزندت ــود ح ــه بهب ب
ــاری را زده  ــن بیم ــان راش ای ــه کودک ت ــی ک زمان
ــد  ــی نخواه ــار ناراحت ــر دچ ــاالً دیگ ــت احتم اس
ــد از پزشــک  ــل بیمــاری می توانی ــا در اوای ــود، ام ب
ــن  ــا ایبوپروف ــتامینوفن ی ــورد دادن اس ــود در م خ
ــا ناراحتی هــای  ــب ی ــرای تســکین ت ــه کــودک ب ب
ــه یــک کــودک  ــا هرگــز ب ــد. ام دیگــر ســؤال کنی
ــه ســندرم ری  ــد ب آســپیرین ندهیــد، زیــرا می توان
کــه یــک بیمــاری نــادر امــا بالقــوه کشــنده اســت 

منجــر شــود.

ــاری  ــه بیم ــودك ب ــالی ک ــگیری از ابت پیش

ــم پنج

واکســنی بــرای بیمــاری پنجــم وجــود نــدارد و بــه 

دلیــل این کــه فــرد مبتــا بــه ایــن بیمــاری خیلــی 
ــاری  ــد بیم ــدن راش می توان ــر ش ــر از ظاه قبل ت
ــود  ــودک خ ــد ک ــما نمی توانی ــد، ش ــل کن را منتق
ــت  ــاری محافظ ــم بیم ــل از پنج ــور کام ــه ط را ب
کنیــد، بــه ویــژه اگــر ایــن بیمــاری در مهدکــودک 
یــا مدرســه کودک تــان شــایع شــده اســت. در هــر 
صــورت شــما می توانیــد احتمــال ابتــا کــودک بــه 
ــت های  ــرر دس ــتن مک ــا شس ــم را ب ــاری پنج بیم
ــان کاهــش دهیــد. ــان و دســت های خودت کودک ت

ــم در  ــاری پنج ــرض بیم ــن در مع ــرار گرفت ق

ــارداری ب

دوران  در  مادرانشــان  کــه  کودکانــی  بیشــتر 
بیمــاری پنجــم بوده انــد  بــارداری در معــرض 
هیــچ مشــکلی نخواهنــد داشــت، حتــی اگــر مــادر 
ــوارد و  ــا در برخــی م ــوده شــود. ام ــروس آل ــه وی ب
ــارداری  بیشــتر هنگامــی کــه مــادر در نیمــه اول ب
ــد  ــه اســت می توان ــرار گرفت ــاری ق ــرض بیم در مع
ــی  ــی کم خون ــد نوع ــی مانن ــوزاد عوارض ــرای ن ب
جــدی، نارســایی قلبــی یــا مــرگ بــه دنبــال 

ــد. ــته باش داش
اگــر بارداریــد و می دانیــد کــه نســبت بــه بیمــاری 
ــا  ــه آن مبت ــًا ب ــون قب ــتید چ ــن هس ــم ایم پنج
ــی  ــرای نگران ــی ب ــچ دلیل ــس شــما هی شــده اید، پ
ــرض  ــتید و در مع ــن نیس ــر مطمئ ــا اگ ــد. ام نداری
ویــروس بیمــاری قــرار گرفته ایــد، بــا پزشــک 

ــد ــت کنی خــود صحب
گردآورنــده و تدویــن: محســن شــبیری مســئول فضــای 

مجــازی مؤسســه
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به واسطه مدیر بودن خود از دیگران توقع بی جا نداشته باشید

ــود در  ــای موج ــتم عامل ه ــن سیس ــی از محبوب تری ــدوز یک وین
ــا ایــن سیســتم عامــل را  ــه کار ب جهــان اســت کــه همــه مــا تجرب
ــتم  ــن سیس ــد ای ــخه جدی ــه نس ــر ارائ ــاکان منتظ ــته ایم و کم داش
عامــل توســط شــرکت مایکروســافت هســتیم. بــا ایــن حــال آخرین 
نســخه ای کــه تاکنــون بــرای وینــدوز توســط شــرکت مایکروســافت 
ارائــه شــده اســت، وینــدوز 10 می باشــد کــه واقعــا توانســت دنیــای 

علــم و فنــاوری را متحــول کنــد.
1- منو استارت 

ــته،  ــل های گذش ــه نس ــبت ب ــدوز 10 نس ــوالت وین ــن تح از اصلی تری
ــه  ــدن ب ــد از وارد ش ــه بع ــت ک ــد آن اس ــذاب و جدی ــتارت ج ــو اس من
ــما  ــه ش ــب توج ــه جل ــروع ب ــد ش ــه می توان ــزی ک ــن چی ــدوز، اولی وین
ــی  ــه وقت ــد ک ــدوز 10 می باش ــتارت وین ــو اس ــد، من ــری کن ــر کارب و ه
ــه کاره و  ــل هم ــک پن ــا ی ــد ب ــد می توانی ــک می کنی ــر روی آن کلی ب
ــرو  ــد روب ــان می ده ــما نش ــه ش ــزی را ب ــر چی ــه ه ــرد ک ــر به ف منحص
شــوید! در ســمت راســت محیــط اســتارت وینــدوز 10، چندیــن کاشــی 
رنگارنــگ جــای گرفته انــد کــه هــر یــک از آن هــا متعلــق بــه یــک اپ 
ــم،  ــر، تقوی ــا، تصاوی ــد ایمیل ه ــال می توانی ــرای مث ــد. ب ــدوز می باش وین
مخاطبیــن ذخیــره شــده، دوربیــن و... را در میــان ایــن کاشــی ها دیــد 
 Search کــه بــرای دسترســی بــه آن هــا دیگــر نیــازی بــه جســتجو در

ــد. ــدوز نداری Box وین
 Cortana 2- قابلیت جدید

مایکروســافت جهــت ســهولت و انجــام کارهــای عــادی کــه شــاید نیــاز 
بــه چنــد کلیــک ســاده را دارنــد، از دســتیار دیجیتالــی منحصــر به فــرد و 
ــا رونمایــی کــرد کــه می توانیــد ایــن  ــام کورتان ــه ن خارق العــاده خــود ب
قابلیــت را در کنــار دکمــه اســتارت وینــدوز 10 بــه شــکل یــک دایــره 
ــان انگلیســی  ــه زب ــن حــال اگــر شــما مســلط ب ــا ای مشــاهده کنیــد. ب
هســتید، ایــن ابــزار بــرای انجــام کارهــای روزمــره شــما حاضــر اســت.

XBOX 3- برنامه آنالین

ــرکت  ــه ش ــق ب ــه متعل ــس ک ــازی ایکس باک ــول ب ــدوز کنس  در وین
یعنــی  وینــدوز  جدیــد  نســخه  در  می باشــد،   مایکروســافت 
ــه  ــرده اســت ک ــی ک ــن ایکس باکــس رونمای ــه آنالی ــدوز10 از برنام وین
ــای  ــت از بازی ه ــد اکان ــت و خری ــا اســتفاده از اینترن ــد ب شــما می توانی
ــا ایــن حــال اگــر  آنالیــن ایــن کنســول بــه ســادگی اســتفاده کنیــد. ب
ــه  ــن اپ ک ــد از ای ــد می توانی ــه داری ــن عالق ــای آنالی ــه بازی ه ــما ب ش
به صــورت پیــش فــرض بــا نصــب وینــدوز بــر روی سیســتم شــما نصــب 

شــده اســت، از ده هــا بــازی آنالیــن لــذت ببریــد. 
 Cloud Clipboard -4

ــردن  ــی ک ــرای کپ ــد Ctrl+C ب ــا دو کلی ــون ب ــاد تاکن ــال زی ــه احتم ب
متــن و یــا فایل هــای مختلــف اســتفاده کرده ایــد. امــا اگــر شــما 

جدیدتریــن نســخه وینــدوز 10 را نصــب کنیــد، می توانیــد بــه ســادگی 
بــا فشــردن دو کلیــد Win+V متونــی کــه بــا اســتفاده از Ctrl+C کپــی 
کرده ایــد را مشــاهده کنیــد و ایــن ابــزار بیشــتر بــرای دسترســی بهتــر 

ــورد می باشــد. ــپ ب ــی شــده در حافظــه کلی ــون کپ ــه مت ب
 Snip & Sketch -5

 Snipping Toolz ــزار ــک از اب ــدوز بی ش ــی وین ــخه های قدیم در نس
ــه  ــس از صفح ــن عک ــرای گرفت ــزار ب ــک اب ــه ی ــد ک ــتفاده کرده ای اس
می باشــد و بعــد از مشــخص کــردن قســمت مدنظــر، شــروع بــه ذخیــره 
ــزاری  ــه اب ــزار در وینــدوز10 تبدیــل ب کــردن آن می کنیــد. امــا ایــن اب
متفــاوت و بهبــود یافتــه بــه نــام Snip & Sketch شــده اســت کــه در 
کنــار عکــس گرفتــن از صفحــه، شــما می توانیــد قســمتی از صفحــه را 
بــا مــوس کامپیوتــر ببریــد و یــا حتــی می توانیــد بعــد از ثبــت عکــس، 

اقــدام بــه ویرایــش آن کنیــد.
6- تایپ کردن با ویس

ــد هزینه هــای  ــت بای ــن قابلی ــرای اســتفاده ازای در ســال های گذشــته ب
گــزاف را می پرداختیــد تــا نــرم افــزار تبدیــل گفتــار بــه متــن را 
ــاگ داشــت و شــاید از هــر  ــادی ب ــه میــزان زی ــداری کنیــد کــه ب خری
10 کلمــه، 5 مــورد کلمــه بــه اشــتباه تایــپ می شــد. امــا امــروزه دیگــر 
نیــاز بــه هزینه هــای گــزاف نداریــد چــرا کــه در وینــدوز10 ایــن قابلیــت 
ــرای  ــد. ب ــه ای می باش ــه تشــخیص صــدا آن بســیار حرف ــود دارد ک وج
ــوید  ــدوز ش ــات وین ــد وارد تنظیم ــط بای ــن آپشــن فق ــردن ای ــال ک فع
ــه  ــپس گزین ــد و س ــک کنی ــه Speech کلی ــر روی گزین ــپس ب و س
Online speech recognition را فعــال کنیــد. پــس از فعــال شــدن 
هــر موقــع کــه نیــاز بــه تایــپ داشــتید دو کلیــد Win+H را بفشــارید و 

بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت تایــپ کنیــد.
7- حالت دارک مود 

اگــر شــما از محیــط کاربــری قدیمی ویندوز احســاس خســتگی و کســلی 
می کنیــد، می توانیــد از حالــت دارک مــود وینــدوز اســتفاده کنیــد کــه 
ــه نســل جدیــد گوشــی های هوشــمند دارد و شــما  شــباهت نزدیکــی ب
ــود  ــره خ ــای روزم ــام کاره ــرای انج ــادگی از آن ب ــه س ــد ب می توانی
ــد و دیگــر چشــم های شــما احســاس خســتگی نخواهــد  اســتفاده کنی
داشــت. بــرای فعــال کــردن آن تنهــا کافــی اســت وارد تنظیمــات شــوید 
ــد  ــد و بع ــپ کنی ــارت Color را تای ــات عب ــتجو تنظیم ــو جس و در من
 Choose your ــه ــپس گزین ــد و س ــک کنی ــدن آن کلی ــدا ش از پی
ــرد  ــد ک ــی اســکرول مشــاهده خواهی ــا کم default app mode را ب

ــه حالــت Dark تبدیــل کنیــد. کــه از حالــت Light ب

گردآوری و تدوین: امین طایی زاده مسوول IT مؤسسه

ویژگی های  ویندوز   10
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در درود دادن و ایجاد ارتباط دوستانه پیشقدم باشید
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مراقب سامتی خود باشید و هرگز از یاد مبرید، عقل سالم در بدن سالم است
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باهم بودن آغاز است، باهم ماندن پیشرفت است و باهم کار کردن موفقیت 
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برای پیاده سازی موفق هر تکنیک مدیریت، باید پیش نیازهای آن را رعایت نمود
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از سرزنش کردن دیگران در جمع خودداری کنید
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عیب جو و بهانه گیر نباشید و اجازه ندهید این دو خصلت در شما به عادت مبدل شود

At 7 pm on Wednesday August 5 th this year, prior 
to the invitation and with full observance of safety 
issues the meeting was held in the presence 
of members and esteemed representatives of 
Welfare organization. First, some verses from 
the Holy Quran were recited. The host then 
welcomed the audience. After that the group 
of Narjes children sang a beautiful song to the 
audience. After a brief introduction and welcome 
by the director of the institute and the reading of 
the paragraph 16 of the articles of association by 
the host, Mrs Rahim Del was appointed as the 
chair of the meeting after being elected as the 
most respected member, age wise.  
Bahaeddinis guidance further provided a 
comprehensive report on the actions taken 
in 2019. Mr Erfani then provided detailed 
statistics on administrative affairs, maintenance, 
technology and information units, shelters, and 
public relations; and answered the questions of 
the audience. 
After that, Mrs Jamzad informed the audience 
about the financial statistics and actions of the 
accounting unit; and answered the questions 
raised. The statistics of the Development and 
Civil Engineering Unit were also presented by 
Mr Saeed Bahaldini, a very talented engineer. 
And a clip of the, the progress of the Sadra 
project was shown. In addition, the statistics 

of administrative and financial affairs of Narjes 
Charity Clinic were presented by. Mr Erfani 
Then, Ms Naeema Nezamdoost, one of the 
members of the Board of Trustees, who could not 
attend the meeting due to the distance and the 
problem of the outbreak of corona, established 
direct video communication with other members 
through cyberspace and gave the power of 
attorney to participate in the voting and decision-
making process to. Mr Bahaeddini on her behalf 
Playing the clip «Narjes in the media», which in 
fact showed the activities of Narjes media in the 
past year was the next part of the program. After 
that, due to the fact that one of the members of 
the Board of Trustees was unable to continue 
her activities and not being able to attend the 
meetings due to her physical weakness, an 
election was held to restore the board of trustees 
and. Mr Ebrahim Seddighi was elected as a new 
member of the Board of Trustees by a majority 
of votes. Then the voting for the election of the 
board of directors was carried out secretly and 
from among the candidates in the following order:
1. Mr Hedayat Bahaeddini with 25 votes
2. Mrs Robab Omidbakhsh with 23 votes
3. Mr Saeed Bahaeddini with 22 votes
4. Mr Seyed Hamidreza Mousavi Madani with 19 
votes.
5. Mr Hosein Dideh Jahan with 17 votes

As principal members and ladies: Ziba Khalifeh 
with 11 votes and Leila Moharar with 10 votes 
were elected as alternate members for another 
year. Voting was also held to select the main and 
alternate inspector of the institute and among the 
candidates, Mr Hamid Dehghanian was elected 
as the Chief Inspector with 25 votes and Ms

Report on the Annual Meeting of 
the General Assembly and Elections 
of the Board of Trustees of Narjes 
Shiraz People›s Charity Institute
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حتی وقتی موردی پیش آمده که به شدت ترسیده اید، اجازه ندهید اطرافیانتان از این حس شما مطلع شوند

A young philanthropist whose 
absence was also a source of 
good

Report on the Annual Meeting 
of they Institute

Soheila Bakhshi was elected as the Deputy 
Inspector with 13 votes. In the next stage, voting 
was done for the election of the inspectors 
of Narjes boarding clinic; Ms Jamzad with 12 
votes was elected as the main inspector and.
Ms Montaseri with 11 votes were elected as the 
substitute inspector.

How hard it is to cry in your heart and not 
say a word, how difficult it is to live without a 
friend and searching for her innocent face and 
childish laughter in the ground. It is true that 
Aylar Kherad’s family and friends were suddenly 
struck by the sudden loss of the moonlight of 
her face. They sank in a sea of great sorrow; 
however, since divine providence has no choice 
but to submit and be patient, they were patient in 
what was destined. These noble people, given 
the current state of society and the difficulty of 
holding a mourning ceremony, in a God-pleasing 
act the money for the ceremony was spent on 
providing the items needed by children with 
disabilities and the head of the Narjes people›s 
charity institute. With this charitable action they 
added the name of their lost loved one, Aylar, 
to the list of young supporters of Narjes charity 
institute to perpetuate her good name in addition 
to the precious spiritual reward.
Narjes Shiraz Charity, while offering condolences 
to the bereaved Kherad family and the honorable 
survivors, is also praying for the happiness 

This is the feast generosity of Anis and Reza
This table is full of love, kindness, and purity
This is the grace of Khabir and the blessing of 
Sobhanipour
The angles want Narjes from God

To spread the wedding table and the beginning 
of a couple›s life in heaven may not be for 
everyone, however. MisS Khabir and Mr 
Sobhanipour, two benevolent thinkers, two 
educated people and noble families of these two 
dear people have gained it without any doubt. 
Due to the prevalence of corona disease and in 
order to maintain their own health, their families’, 
friends’ and society’s in general they banned 
the holding of a family wedding celebration and 
instead set their wedding table and ceremony 
in the paradise of Narjes Shiraz And in the 
presence of three hundred innocent angels; they 
spread it so that the joy and smile of satisfaction 
of Narjes angels would accompany them during 
their sweet life. We are sure that, in addition to 
the 300 earthly angels of the Narjes charity, the 
angels close to the door of heavens have also 
consented to this self-sacrifice and smiled at this 
dignity. May the prayers of the disabled children 
and the caretaker of Narjes charity be with them 
in their life!

concerns the soul and psyche of the deceased 
from the gracious God. 
May good prayers from the disabled children 
and the caretaker of Narjes charity be with you!
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32
با هر نوع بی انضباتی مبارزه کنید

A cowboy rode into town and stopped at a 
saloon for a drink. Unfortunately, the locals 
always had a habit of picking on strangers. 
When he finished his drink, he found his horse 
had been stolenHe went back into the bar, 
handily flipped his gun into the air, caught 
it above his head without even looking and 
fired a shot into the ceiling.Which one of you 
sidewinders stole my horse?! he yelled with surprising forcefulness. No one answered. Alright, I’m 
gonna have another beer, and if my horse ain’t back outside by the time I finish, I’m gonna do what I 
done in Texas! And I don’t like to have to do what I done in Texas! Some of the locals shifted restlessly. 
The man, true to his word, had another beer, walked outside, and his horse had been returned to the 
post. He saddled up and started to ride out of town. The bartender wandered out of the bar and asked, 
Say partner, before you go… what happened in Texas? The cowboy turned back and said, I had to 
walk home
گاوچران 

 گاوچرانی وارد شهر شد و برای نوشيدن چيزی، كنار يک مهمان خانه ايستاد. بدبختانه، كسانی كه در آن شهر زندگی می كردند
 عادت بدی داشتند كه سر به سر غريبه هـــا می گذاشتند. وقتی گاوچـــران نوشيدنی اش را تمـــام كرد، متوجه شد كه اسبـــش
 دزديده شده است. او به كافه برگشت، و ماهرانه اسلحه اش را درآورد و باالی سرش گرفت بدون هيچ نگاهـی به سقف يک
 گلوله شليک كرد. او با تعجب و خيلی مقتدرانه فرياد زد، كدام يک از شما آدم های بد اسب منو دزديده؟! كسی پاسخی نداد.
 بسيارخوب، من يک نوشيدنی ديگه می خورم، و تا وقتی آن را تمام می كنم اسبم برنگردد، كاری را كه در تگزاس انجام دادم
 انجام می دهـم! و دوست ندارم آن كـاری رو كه در تگزاس انجام دادم رو انجام بدم! بعضی ازافـراد خودشون رو جمع و جـور
 كردن. آن مرد، نوشيدنی ديگری نوشيد و بيرون رفت، اسبش به سرجايش برگشته بود. اسبش رو زين كرد و به سمت خارج
 از شهر رفت. كافه چی به آرامی از كافه بيرون آمد و پرسيد: هی رفيق قبل از اين كه بری بگو، در تگزاس چه اتفاقی افتاد؟؟

گاوچران برگشت و گفت: مجبور شدم پياده برم خونه

cowboy

cowboy


