
شركت قند نقش جهان با بيش از چهل سـال تـجـربـه در         

هكتار يكي از توليدكنندگان ممـتـاز و      124مساحتي بالغ بر 

معتبر در صنعت قند و شكر كشور مـحـسـوب مـي گـردد.          

تن چغنـدرقـنـد    1500ظـرفيت كـارخـانه در زمـان تأسيس 

تــن   2000در شبانه روز بوده كه درحـال حاضر اين مقدار به 

 700سـاعت در زمان بهره برداري چغندرقند و تصفيه  24در 

تن شكر خام در شبانه روز ارتقـاء يافـته اسـت. اين شـركـت    

از سهامي خاص به سهامي عام تبديـل و در       1350در سال 

نيز در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفتـه   1355سال 

 شده است.

اين شركت از رهگذر تالش هاي مـجـدانـه و سـيـاسـت             

گذاريهاي هوشمندانه و با نگاه به آينده اي روشن تـوانسـتـه    

است موفقيت هاي ارزشمندي را در دفتر افتخارات خود ثبـت  

نمايد؛ كه رشد توأمان كميت و كيفيت محصول توليـدي در    

كنار حفظ ارزش هاي زيست محيطي و نيز رضايت مشتريان 

است. خاطر نشان مـي گـردد       از جمله دستاوردهاي آن بوده

دستاوردهاي امروز شركت ماحصل همت واالي صنعتـگـران   

در    80كوشا و مديران تواناي كارخانه است كه از ابتداي دهه 

قالب طرح بزرگ توسعه كمي و كيفي توليد، با رعايت مسائل 

 زيست محيطي وارد فاز اجرائي خود گرديد.

نكته قابل تأمل، استمرار فعاليت توليدي كارخانه قند نـقـش     

جهان در تمام طول سال است؛ الزم به ذكر است كه بـهـره     

برداري كارخانجات قند چغندري تنها به سه الي چهار مـاه از    

سال محدود مي گردد. حال آنكه اين شركت با برنامه ريـزي   

سنجيده و هوشمندانه سعي در استفاده از همه ظرفيت هـاي    

توليدي و اقتصادي خود بوسيله جذب و تصفيـه شـكـرخـام       

 نموده است.

استقرار نظامنامه هاي بين المللي متعدد با موضوع تجزيـه و    

تحليل خـطر و كنترل نقـاط بحـراني كيفيت و بـهـــداشـت      

(HACCP)         از سازمان جهاني غذا، نظـامنـامـه امـنـيـت

و دريـافـت      ISO 22000:2005غذائي مـحصـــول     

گواهينامه هاي مربوطه براي نخستين بار در صنـعـت قـنـد       

 : ISO 9001كشور، دريافت استانداردهاي بين المللـي    

2008 : ،2004   ISO 14001       2007و :OHSAS 

در زمينه هاي مديريت كيفيت، محيط زيسـت و       18001

 ENايمـني و بهـداشت كاركنان، دريافت گواهينامه هـاي   

(نشان از كيـفـيـت      EC(مديريت انرژي)،   16001:2009

باالي محصول توليدي) و توليد حالل در سال اخير و نـيـز       

دستيابي به ركورد توليد شكر سفيد در صنعت قند كشور (بـه   

تناسب ظرفيت) گواهي صادق بر موفقيت هاي ايـن واحـد        

 توليدي است.
 

 سال اخير 5اهم دستاوردهاي شركت در 
دريافت تقديرنامه اشتهار به كيفيت از سازمان غـذا و دارو       •

(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) در اوليـن دوره      

 .1389جايزه ملي كيفيت غذا و دارو ايرانسال 

وري بـه       دريافت لوح تقدير از دومين جشنواره ملي بـهـره   •

هاي بهره وري سرمايـه،   سبب عملكرد شايسته در شاخص

 .1389نيروي كار و كارايي فرايندسال 

كسب عنوان منتخب نمونه كشوري از سازمان استاندارد و    •

 .1388تحقيقات صنعتي ايران سال 

كسب عنوان واحد صنعتي برگزيده دوستدار محيط زيسـت  •

(صنعت برگزيده سبز) از سازمان حفاظت محـيـط زيسـت        

 .1389كشورسال 

كسب عنوان واحد نمونه تحقيق و توسعه كشوري از وزارت  •

 .1389صنايع و معادن كشورسال 

كشـوري  R&Dدريافت لوح و تنديس محصول نمـونـه      •

 .1389(شكر قهوه اي) از وزارت صنايع و معادن كشورسال 

كسب رتبه اول مدير نمونه جوان كشور توسط مـديـريـت       •

عامل شركت در چهارمين جشنواره ملي توليـدكـنـنـدگـان      

مورد تـأيـيـد    UNIDOجوان كه از سوي سازمان جهاني 

 .1389قرارگرفته است. سال 

دستيابي به باالترين ركورد سود دهي و توليد در طول عمر  •

 كارخانه و در صنعت قند كشور.

باعنوان مديريت  EN 16001:2009دريافت گواهينامه  •

انرژي و اصالح الگوي مصرف براي اولين بار در صـنـعـت    

 .1389نروژسال  CCPLقند كشوراز شركت 

با عنوان تأييد كيفيـت مـحـصـول       CEدريافت گواهينامه  •

توليدي در سطح استانداردهاي اروپا براي اولـيـن بـار در        

)سـال    CDGصنعت قند كشوراز اتحاديه اروپا (سـازمـان     

1389. 

كســب عــنــوان واحــد نــمــونــه صــنــعــت ســبــز و                •

از سازمان حفاظت محيط زيست سـال      تقديرنامه  دريافت

1387 . 

در  (INQA)اخذ گواهي سطح اهتمام جايزه ملي كيفيت  •

 .1388ششمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران سال 

 5اجراي موفق طرح جامع سالمت محيط زيست كارخانه در •

محور و آغاز بهره برداري از آن با حضور معاون مـحـتـرم      

 رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست.

اولين و تنها توليد كننده شكر قهوه اي در ايـران و اخـذ          •

پروانه ساخت اين محصول از وزارت بهداشت و درمـان و      

 تدوين استاندارد وتوليد آن.

كسب عنوان واحد نمونه تحقيق و توسعه استاني از وزارت    •

 صنايع و معادن، براي چندمين سال پياپي.

 بعد از دويست سال چه كنم ؟! 
شادروان مرحوم علي همدانيان اعتقادي راسـخ بـه ديـن و          

همتـا   اخالق و دستگيري از بينوايان داشت ، او درستكاري بي
در معامله و معاشرت بود و از هوشي سرشار در خواندن آينـده  
برخوردار بود، قاطعيت و ميل مفرط به كار از خصوصيـات بـا     

توانست بـگـذرد    شد. او از هر چيزي مي  ارزش او محسوب مي
كرد.  جز اخالل در توليد و هر اقدامي كه سرعت آن را كند مي

دانست و در ايـن         او توليد را يكي از تجليات خداي خود مي
خواست شروع كنـد   پيمود. كاري را كه مي  اعتقاد راه مبالغه مي

نگري بود، زماني كه اكثر بناهاي اصفهان اصال با  بر پايه آينده
سيمان آشنا نبودند و اين محصول جزء مصالح ساخـتـمـانـي     
نبود، به تاسيس كارخانه سيمان اقدام كرد. اين در حالي بـود     

هـايـي سـرمـايـه           داران آن زمان، اكثرا در زمينـه  كه سرمايه
گذاشتند كه بتوانند آشكارا و ملموس  سـود پـولشـان را         مي

كردند ، اگر چهره سود تيره و تار بود  ببينند، يعني ريسك نمي
آقا در    نگر علي  كشيدند، اما چشمان تيزبين و آينده پا پس مي

رسيد كه دود از      كرد، آنگاه به سودهايي مي ظلمات رخنه مي
گـويـنـد       شد! در علم اقتصاد به اين مـي     سر رقيبان بلند مي

 ريسك حساب شده. 

همه اصفهاني ها و بعضي از هموطنان ما اين مشهـورتـريـن    

جمله علي همدانيان را بايد شنيده باشند : بعد از دويست سال  

چه كنم؟! در ابتداي فعاليتهاي كـارشـنـاسـي مـربـوط بـه             

گزيني كارخانه سيمان اصفهان، كارشناسـان آلـمـانـي        مكان

تخمين زدند، كه اگر كارخانه سيمان با همين ظرفـيـت كـار      

كند، معدن مجاور آن تا دويست سال ، مواد اوليه آن را تامين 

كند. علي همدانيان پس از شـنـيـدن ايـن سـخـن از                 مي

 كند: بعد از دويست سال چـه كـنـم؟!         كارشناسان سوال مي

اين جمله معروف علي همدانيان از چنان شهرتي در اصفهـان  

المثل در آمـده و مـردم          برخوردار است كه به صورت ضرب

نگري در كار  هرگاه بخواهند از دورانديشي، حسابگري و آينده

 كنند.  و توليد سخن به ميان آورند، اين جمله را نقل مي

 برخورد با متكديان
به باغبانش دستور داده بود، از آمدن گداها به در خانه من بـا    

قاطعيت جلوگيري كن و آنها را به كارخانـه ريسـنـدگـي و         

كنند،  بافندگي بفرست. در اين ارتباط داستان جالبي را نقل مي 

كـنـد،      روزي گدايي به درب كارخانه مراجعه و پول طلب مي

. »تـوانـم   نمي«گويد :   كند، مي علي آقا كاري به او محول مي

دسـتـور      »آري«گويد:   مي»تواني راه بروي ؟ مي«پرسد:   مي

دهد تا ظهر دور كارخانه فقط راه برو و بعد بيا مزدت را از    مي

 من بگير! 
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يازدهم ذيقعده ، ميالد با سعادت هشـتمين خورشيد 

ـّمد ، حضرت  تابنـاك امامت و واليـت ، عالم آل مح

امـام رضــا (عليه السالم) را پيشاپيش به هـمـه       

عاشـقان و شيـفتگان آن امـام همـام بخـصـوص   

 همكـاران گرامي تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

 راههاي پيشگيري از 2

 سـرما خوردگي

 شركت قنـد نقـش جهـان

 اى از فضايل نمونه 2

 حضرت امام رضا (ع) 

 به منظور آشنايي هرچه بيشتر مددجويان با فريضه الهي نماز
 خاطراتي از مرحوم علي همدانيان 

هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره شهيدان، جانبازان، آزادگان، ايثارگران و همه 
 جان بركفان ميهن اسالمي را در طول هشت سال دفاع مقدس گرامي مي داريم.

هفته ي دفاع مقدس را گرامي مي داريم و رشادتها و جوانمرديهاي بزرگ مردان شهيـد، جانـبازان و ايثـارگر را مي ستاييم. 

 و اميدواريم كه همواره ستايشگر راستين و هميشگي شهيدان و جانبازان اين مرز و بوم شهيد پرور باشيم.

از خداوند يكتا مي خواهيم تا براي آباداني ايران بزرگ، ما را در راستاي پاسداشت رشادتها و جوانمرديهاي شهـيـدان و آن       

 جوانان و بزرگواراني كه خون خود را براي پايداري ايران اسالمي ريختند، قرار دهد.

 1345/07/ 18تاريخ تاسيس: 

 دوره آموزش عملي نمـاز ويژه خانواده هاي تحت پوشش موسسه برگزار شد
به منظور آشنايي هرچه بيشتر مددجويان با فريضه الهي 

ساعت بـا عـنـوان       12نماز يك دوره آموزشي به مدت 

در شهريور ماه سال جـاري بـا        »آموزش عملي نماز«

نفر از مددجويان تحت پوشش موسسه   60حضور تعداد 

كـالس     3خيريه علي و حسين همدانيان در قـالـب       

 حضوري برگزار شد.

در اين دوره مددجويان با استفاده از اساتـيـد مـجـرب،       

ضمن آشنايي با برخي از احكام و مقدمات نماز، عمال به 

فراگيري اذكار و افعال نماز پرداخته و در پـايـان بـراي      

شركت كنندگان واجد شرايط از طرف ستاد اقامه نـمـاز   

 استان گواهينامه پايان دوره صادر گرديد.

 معرفي شـركتهاي تحت پوشش(قسمت دوم):



 دعوت به همكاري ارتباط با نشريه 

نظرات و پيشنهادات راه گشـا    6693541تلفن:  •

و مطالب پيشنهادي خـود را      

جهت درج در شـمـاره هـاي      

    بعدي براي ما ارسال نمائيد.

  6693441دورنگار:  •

• www.hamedanian.com 

• info@hamedanian.com واحد روابط عمومي و ارتباطات 

 امام رضا عليه السالم فرمودند:

 اْلقَنَاعةُ َتجَتمع إِلَى صيانَةِ النَّفْسِ و عزِّ اْلقَدرِ 

 قناعت همنشين كرامت و سربلندي است . 
 
 ) 349/ص  75(بحاراألنوار/ج 

 مقام علمى حضرت رضا(ع) 
توان نتيجه گرفت كه آن حضرت عـالـم     از متون اسالمى مى

بما سوى اهللا، واسطه فيض اين عالم، معـدن  

كلمات پروردگار، صندوق انوار الهى و خزينه 

علم خداوند متعال اسـت. احـتـجـاجـات و           

هاى مختلف   مباحثات حضرت رضا(ع) با فرقه

در مجلس مأمون، مقام علمى آن حضرت را   

گفت:   كند. چنانكه بارها مأمون مى   آشكار مى

ما اعلم احدا افضل من هذا الرجل على وجـه  

االرض.  هيچ كس را در روى زمين داناتر از   

 دانم.  حضرت رضا نمى

فريد وجدى در دايرة المعارف خود، در ذيـل كـلـمـه رضـا          

مأمون سى و سه هزار نفر از بزرگان طـوايـف و       «گويد:  مى

تـريـن     فرق مختلفه را جمع كرد و از آنان خواست كه اليـق   

افراد را از ميان خود انتخاب كنند تا واليتعـهـدى را بـه او          

وگذارنمايد. همه آن سى و سه هزار نفر، در على بن مـوسـى    

 »الرضا اتفاق نمودند.

در اين باب از حضرت رضا(ع) مطلبى نقل است كـه مـقـام          

كند . آن حضـرت بـه        عبوديت آن بزرگوار را بر ما روشن مى

قدر آن را     «دعبل خزاعى شاعر معروف عبايى داد و فرمود:  

بدان كه در اين عبا هزار شب و هر شبى، هزار ركعت نـمـاز     

 »خوانده است.

آنان كه حضرت رضا(ع) را از مدينه به طوس آوردند، همه از     

كثرت عبادت و تضرع و انابه و زارى وتهجد و مواظبت كامل 

 اند. آن حضرت در عبادت سخن گفته
  

 تواضع حضرت رضا(ع) 
گويد: حضرت رضا همـيـشـه بـا          ياسر، خادم آن حضرت مى

خورد و دوست داشت كه بـا      خدمه و كارگرهاى خود غذا مى

آنها بنشيند و صحبت و درددل كند. بعضى از ناآگاهان به اين  

فـرمـود: ان الـرب          كردند و حضرت مى كار حضرت ايراد مى

تبارك و تعالى واحد و األب واحد و االم واحـدة و الـجـزاء          

باالعمال. پروردگار، پدر، و مادر، يكى است و فضيلت فقط و    

 فقط به كردار است. 

 ادب و اخالق حضرت رضا(ع) 

ابراهيم بن عباس كه در مسافرت از مدينه تا طوس خـدمـت   

نديدم بـه احـدى       «گويد :    آن حضرت بوده است، چنين مى

كـرد. هـيـچ         ظلم كند، هيچ وقت كالم كسى را قطع نـمـى  

كرد   نمود. پاى خود را مقابل احدى دراز نمى   حاجتى را رد نمى

داد و با هيچ كس سخن جسـارت   و در مقابل احدى تكيه نمى

 »گفت. آميز نمى
 

 سخاوت حضرت رضا(ع) 

اى كه كلينى رحمه اهللا در اين باره نقـل    قضيه

بـا  «گويد:    كنيم. راوى مى   كرده است، ذكر مى

جمعى بسيار خدمت حضرت رضا بوديم كه ابن 

سبيلى آمد و چنين گفت: يابن رسول اهللا! مـن    

دوست شما و پدران شما هستم. نفقه خـود را     

ام. نفقه راه به من عنـايـت      در راه حج گم كرده

دهم، زيـرا   كنيد، چون به خراسان رسيدم براى شما صدقه مى

آنجا مكنت دارم. حضرت رضا(ع) داخل اتاق شـده پـس از          

چندى از باالى در، دويست دينار به او داد و خـواهـش كـرد      

برود و فرمود: الزم نيست صدقه بدهى. چون حضرت آمد، از   

ايشان پرسيدند: پول را از باالى در داديد و خواهش نمـوديـد    

كه برود تا او را نبينيد. فرمود: من خواستم ذلت سؤال را در       

ايد كه رسول اكرم فرموده اسـت:      صورت او نبينم. آيا نشنيده 

صدقه پنهانى، معادل هفتاد حج است، و گناه آشكار مـوجـب   

 »آمرزد. خذالن، و گناه پنهانى را خداوند مى

 اى از فضايل حضرت رضا(ع) بود.  آنچه نوشته شد، تنها نمونه

 قمري 173ذيقعده: والدت حضرت معصومه (س) در سال  1 •

 قمري 148ذيقعده: والدت امام رضا (ع) در سال  11 •

  (گسترش يافتن زمين)ذيقعده: دحو االرض  25 •

 قمري 220شهادت حضرت امام محمد تقي عليه السالم در سال ذيقعده:  30 •
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 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همدانيانموسسه خيريه علي و حسين 

 

سرماخوردگي يك عفونت ويروسي مسري است كه راه هـاي  

تنفسي فوقاني را آلوده نموده و باعث تحريك و ترشح در راه 

هاي هوايي مي شود. ابتال به سرماخوردگي ممكن اسـت در     

اثر تماس با فرد آلوده يا تماس با وسايل آلوده صورت پذيـرد  

و گاهي عواملي مانند سرما، استرس و خستگي مي تـوانـنـد    

شرايط را براي فعاليت ويروس سرماخوردگـي نـهـفـتـه در          

 مجراي تنفسي مناسب كند.

شوند. آب ريـزش     ها معموال ناگهاني شروع مي سرماخوردگي

در ابتدا شفاف بوده و ممكن است شدت يافته و زرد رنـگ        

گردد. گرفتگي بيني، سرفه، گلودرد، بي حالـي، خسـتـگـي،        

بيتابي، بي اشتهايي، گاها ريزش اشك و التهاب از عـالئـم       

 عمده آن است.

 عوامل موثر در بروز سرماخوردگي
ويروسهاي سرماخوردگي در مخاط دستگاههاي تنفسي ايجاد 

بيماري كرده و همراه با ترشحات دستگاه تنفسي از فردي به 

 فرد ديگر قابل انتقال است. بنابراين:

دست دادن، روبوسي، عطسه و سرفه در محلهاي عمومـي   -

 شود. باعث انتقال آن مي

رطوبت و درجه حرارت در انتشار ويروس نقش دارد، ايـن     -

بيماري در كشورهاي مناطق معتدل در فصل سرما (زمستـان   

 و پاييز) به علت بارندگي و رطوبت بيشتر است.

از ديگر علل افزايش بروز سرماخوردگي در فصـل سـرمـا       -

هاي شلوغ همچون وسايل نقليه عمـومـي و      حضور در مكان

تجمع در فضاهاي بسته و عدم استفاده از تهويـه مـنـاسـب       

 است.

تغذيه يكي از فاكتورهاي موثر در عملكرد سيستم ايمـنـي    -

هاي عفوني نـقـش    است. بنابراين سوء تغذيه در بروز بيماري 

هاي مزمن قلبي، كليوي  كند. ابتال به بيماري مهمي را ايفا مي

 كند. و ريوي نيز فرد را مستعد ابتال به اين عفونت مي

سرماخوردگي بيماري است كه اگر چه مرگ و مير به دنـبـال   

ندارد ولي بروز آن باعث مشكالت زيادي براي افراد مي شود 

از طرفي با انجام اقداماتي به راحتي قابل پيشگـيـري اسـت      

بنابراين در مبارزه با سرما خوردگي، پيشگيري بـايـد هـدف      

 اصلي باشد براي پيشگيري بايد اقدامات زير را انجام داد:

هاي خود را بشوئـيـد: بـيـشـتـر ويـروس هـاي                 دست -1

سرماخوردگي از طريق تماس مستقيم منتشر مي شوند. كسي  

كه سرماخورده است به داخل دست هاي خود عطسه كرده و   

سپس اشيائي مثل تلفن، صفحه كليد كامپيوتر يا لـيـوان را       

 لمس مي كند.

ها مي توانند براي ساعت ها و در بعضي موارد هفتـه   ميكروب

ها زنده باقي مانده و سپس به فرد بعدي كه آن اشـيـاء را         

لمس مي كند منتقل شود. بنابراين بايد دستـهـاي خـود را         

مكرراً بشوئيد. در صورتي كه امكان شستن دستتان را نداريـد   

دستهاي خود را بسيار سخت براي يك دقيقه به هم بمالـيـد.   

اين كار باعث جداشدن اكثر ويروسهاي سـرمـاخـوردگـي از       

 پوست مي شود.

سرفه و عطسه خود را با دستانتان نپوشانيد: زمانـي كـه       -2

احساس مي كنيد در حال سرفه يا عطسه هستـيـد از يـك        

دستمال دستمال استفاده كرده و آنرا بالفاصله دور بياندازيـد.  

اگر دستمال نداريد سر خود را از افرادي كه نـزديـك شـمـا       

 هستند به طرف ديگر چرخانده و به فضاي آزاد سرفه كنيد.

هاي سرماخـوردگـي از      صورتتان را لمس نكنيد: ويروس  -3

طريق چشم، دهان و بيني وارد بدن شما مي شوند. لـمـس      

صورت كودكان راه اصلي ابتالي آنان به سرماخوردگي بـوده  

و همچنين موجب انتقال سرماخوردگي از آنان به والدينشـان  

 مي باشد.

مقدار زيادي مايعات بنوشيد: آب سيستم بـدن شـمـا را          -4

شستشو داده و باعث خروج سموم از بدن شما مي شود. يـك   

 ليوان مايعات نياز دارد. 8فرد بالغ سالم بطور متوسط روزانه 

از سونا استفاده كنيد: وقتي به سونا مي رويد هوائي كـه      -5

درجه اسـت و ايـن درجـه           80استنشاق مي كنيد باالتر از 

 حرارت باعث از بين رفتن ويروس هاي سرماخوردگي ميشود.

از هواي آزاد استفاده كنيد: اكثريت افراد در زماني كه هوا   -6

سرد است در خانه و محوطه هاي بسته مي مانند بنـابـرايـن    

هاي بيشتري در اطاق هاي خشك و شلوغ در حـال   ميكروب

 گردش است.

ورزش هاي آيروبيك را به طور منظم انجام دهيد: ايـن      -7

ورزش ها باعث افزايش سلولهاي مقابله كننده با ويروس در   

 بدن مي شود.

غذاهاي گياهي مصرف كنيد: مواد طبيعـي مـوجـود در          -8

گياهان باعث افزايش ويتامين هاي بدن مي شود. بنابـرايـن    

ميوه و سبزيجات سبز تيره، قرمز و زرد مانند اسفناج، كـاهـو،   

هويج، گوجه فرنگي، سير و ... مصرف كنيد. آب پـرتـقـال            

بيشتري دارد و طـول مـدت      Cهرچه تازه تر باشد ويتامين 

 درمان را كوتاه تر مي كند.

ماست بخوريد : باكتري هاي مفيد موجـود در مـاسـت          -9

باعث تحريك توليد مواد سيستم ايمني شده كه با بـيـمـاري    

 مبارزه مي كند .

سيگار نكشيد: آمار نشان مي دهد كه سيگاري ها دچـار    -10

سرماخوردگي هاي بيشتر و مكرر مي شوند . حتي نزديك به  

افراد سيگاري بودن بطور واضح سيستم ايمني را از بين مـي  

برد. دود راههاي هوائي بيني را خشك كرده و مـژك هـاي      

آنرا فلج مي كند . مژك هاي موهاي ظريفي هسـتـنـد كـه        

مخاط بيني و ريه ها را پوشانده و با حركات موجـي شـكـل      

خود ويروس هاي سرماخوردگي را از مجاري بيني خارج مـي  

 دقيقه فلج ميكند. 40-30كنند . يك سيگار مژك ها را براي 

راحت و آسوده باشيد: اگر شما بتوانيد آرامـش داشـتـه        -12

باشيد مي توانيد سيستم ايمني خود را به هنگام نيـاز فـعـال      

 كنيد.

 راههاي پيشگيري از

 سرماخوردگي
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 اى از فضايل نمونه

 حضرت امام رضـا (عليه السالم) 
 ) نويسنده: آيت اهللا العظمي حسين مظاهرى(دامت بركاته

 

 همكار گرامي جناب آقاي امين عباسي 

قدم نوگل زندگيتان را صميمانه تبريك عرض نـمـوده،     

براي شما و خانواده گراميتان سالمتي و نيك بـخـتـي      

  آرزومنديم.

 همكار گرامي جناب آقاي جليل خياميم 

صميمانه ترين پيام تبريك ما را جهت شـروع زنـدگـي      

مشتركتان پذيرا باشيد. زندگي خوب و خوش همـراه بـا      

براي شما و همسر گراميتان از خداوند مـنـان      سربلندي

  خواستاريم.
 

 روابط عمومي و ارتباطات

 تبريك و تهنيت 

 شماره پنجم

موفقيت فرزند ممتاز پرسنل موسسه 

 در مسـابقات بين المللي روبـاتيك
 

امين جوادي، فرزند ممتاز هـمـكـار    

گرامي جناب آقاي حسين جـوادي،    

به همراه تيم روباتيك دبـيـرسـتـان     

امام صادق (ع) در مسابقـات بـيـن        

المللي اين رشتـه كـه در كشـور          

سنگاپور برگزار گرديد، به مقام دوم   

 .دست يافت

)  Iran Openضمنا اين تيم در مسابقات كشوري روباتيك (

برگزار شده بود به مقام نخست نـائـل      1388نيز كه در سال 

 گرديده بود.

پند ميدهـم   3روزي لقمان به پسرش گفت امروز به تو 

 كه كامروا شوي:

 اول اينكه سعي كن در زندگي بهترين غذاي جهان را بخوري!

 دوم اينكه در بهترين بستر و رختخواب جهان بخوابي !

 سوم اينكه در بهترين كاخها و خانه هاي جهان زندگي كني!!!

پسر لقمان گفت اي پدر ما يك خانواده بسيار فقير هسـتـيـم    

 دهم؟  مي توانم اين كارها را انجام  چطور من

 لقمان جواب داد:

اگر كمي ديرتر و كمتر غذا بخوري هر غذايي كه مـيـخـوري    

   طعم بهترين غذاي جهان را مي دهد .

اگر بيشتر كار كني و كمي ديرتر بخوابي در هر جا كه خوابيده 

   اي احساس مي كني بهترين خوابگاه جهان است .

و اگر با مردم دوستي كني و در قلب آنها جاي مي گـيـري و     

 آن وقت بهترين خانه هاي جهان مال توست ...

 

 از زرتشت پرسيدند زندگي خود را بر چه بنا كردي؟

 گفت چهار اصل: 

 خورد پس آرام شدم. دانستم رزق مرا ديگري نمي )1

 بيند پس حيا كردم. دانستم كه خدا مرا مي )2

 دهدپس تالش كردم. دانستم كه كارمرا ديگري انجام نمي )3

 دانستم كه پايان كارم مرگ است. پس مهيا شدم.  )4

 حكايت نامه 


