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 درشت چنين عنوان كرد:

كارخانه دويست تني سيمان اصفهان به دست نخسـت وزيـر 

[ديروز] افتتاح شد .نخست وزير [ دكتر اقبال] و اعضاي كابينه 

پس از بازديد كارخانه سيمان به آقايان علي وحسين همدانيان 

كه مبتكر و عامل ايجاد اين صنعت دراصـفـهـان بـوده انـد 

صميمانه تبريك گفتند. دكتر امين در گزارش خود از چگونگي 

تأسيس سخن گفت و از دولت به خاطر وام تشكر كرد كه اگر 

 نرسيده بود كارها به تعويق مي افتاد و سپس افزود:

امور فني اين كارخانه به وسيلة كارگران و متخصصين ايرانـي 

و سه نفر متخصص آلماني اداره مي شـود. كـارگـران ايـن 

كارخانه عمدتاً اصفهاني و داراي تحصيالت ابتدايي و متوسطه 

مي باشند. بدون تجربة قبلي و در اثر كار و كـوشـش و بـا 

هوش و ذوق فطري توانسته اند در چنين مدت كوتاهـي بـه 

رموز كار آشنا شده و مي توانند اكنون با همكاري صميمـانـه، 

كه بين همه كاركنان اين كارخانه وجود دارد، امـور فـنـي و 

اداري كارخانه را به وجه احسن اداره نمايند. ضمنا، به عـرض 

مي رساند كه قبل از شروع بهره بـرداري، شـركـت تـوجـه 

مخصوص نسبت به آشنا نمودن كارگراني كه شـاغـل امـور 

حساس بوده اند نموده و  بعضي از آنها را بـراي كـارآمـوزي 

 دركارخانه هاي مشابه به كشورهاي خارج اعزام داشته است. 

در اينجا با اجازه از حضور حضار محترم از كليـه كـارمـنـدان 

اداري و فني و كارگران اين كارخانه كه با صميمت و عـالقـه 

در اين مدت با روحي خستگي ناپذير به كار خود ادامه داده و 

سيس و به كار انداختن اين كارخانه سهيم بوده اند تشكر  در تاً

نموده و از آقايان علي و حسين همدانيان كه مبتكر و عـامـل 

 نمائيم.باشند سپاسگزاري ميايجاد اين صنعت در اصفهان مي

دكتر امين، اين دانشمند ميهن دوست ترقي خواه، در بـرابـر 

نخست وزير و بعضي از وزيران كابينه اش يكي از آرزوهـاي 

 كند:اصفهاني ها را سرضرب بيان مي

موقع را مغتنم شمرده از حضور محترم هيئت دولت تـقـاضـا 

دارم موضوع تاًسيس دانشكده فني را در شهر صنعتي اصفهان 

كه موجباتي براي پيشرفت و تكميل كادر فني كارخـانـجـات 

اصفهان و همچنين  تحقق آمال ديرينه اهالـي ايـن شـهـر 

 تاريخي است مورد توجه مخصوص قرار دهند.

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 
 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همدانيانموسسه خيريه علي و حسين 
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ميـالد با سـعادت هشـتمين اختـر تابناك آسـمان 

امامـت و واليـت، شـمس الشـموس، خسـرو اقلـيم 

طوس، شاه انيـس النفوس، امـام رئوف حضرت 

السالم را بر شـيعيان عَـلِيّ بـنِ ُموسَي الـرِّضا عليه

 امـامـت و واليـت تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

 

نكاتي درباره حضور در  2 عفونت گوش مياني 

 جلسات و انجام مذاكرات 
2 

 نامه بنيانگذاران موسسهزندگي 

به منظور آشنايي هرچه بيشتر مددجويان با مـفـاهـيـم 

روحبخش و نوراني قرآن كريم، آزمون حضوري تفسـيـر 

سوره مباركه يوسف (ع) در صبـح روز جـمـعـه اول 

نفر از مددجـويـان  65شهريورماه سال جاري با شركت 

واجد شرايط در محل سالن اجتمـاعـات دبـيـرسـتـان 

 دخترانه بهشت آئين برگزار شد.

نـفـر از         28گفتني است در ايـن آزمـون تـعـداد 

ترتيب نمره احراز شده بـرگـزيـده  شركت كنندگان به

، كه به آنان جوايزي از قبيل كمك هزينه سفر بـه شده

كربالي معلي؛ هزينه سفر به مشهد مقدس و پالك طال 

 از طرف موسسه اهداء خواهد شد.

 ادامه از شماره قبلي نشريه... 

 آزمون تفسير سوره مباركه يوسف(ع) ويژه مددجويان تحت پوشش موسسه برگزار شد

 ادامه در شماره بعدي نشريه

غالب طرح ها و برنامه هاى مـديـريـت را از  مدير، 

اجرايى مى كند و در واقع تمـام  خود طريق همكاران

افرادى كه در سازمان ها، نهادها و تشكيالت دولـتـى 

كارگزاران مديرند و بازو و عاملى براى  مشغول كارند،

 وى مى باشند.

در فرهنگ اسالمى نقش همراهان و ياران در ترويج و 

گسترش انديشه هاى الهى از موقعيتى ويژه برخوردار 

مديرى كه به اخالص، كـمـال خـواهـى، دل  است.

در  سوزى، صداقت گويى و درستى مزّين مى بـاشـد،

چهارچوب ضوابط ارزشى و با رعايت اصل فـطـرت و 

انـديشـه هـا و طـرح هـاى  كرامت هاى انسانـى،

سازنده، رشد دهنده و اصالحى را بـه دسـت  و مفيد

همكاران مؤمن، متعهد و داراى وجـدان ديـنـى و 

اخالقى مى سپارد و از آنان مى خواهد بـه عـنـوان 

 تكليف شرعى در گسترش و اجراى آن ها بكوشند.

حضرت عيسى به كمك اصحاب خـاص خـود كـه 

حواريون نام داشتند آئين يكتاپرستى را پيش بـرد و 

نسبت به گسترش آن در جوامع كوشيد، اين افراد از 

شاگردان شايسته آن حضرت بـودنـد كـه در اثـر 

مجاهدت هاى طوالنى و تزكيه درونى به مقام وااليى 

 رسيده بودند.

حضرت امام رضا (عليه السالم) فرموده اند: بـه ايـن 

جهت شاگردان عيسى (عليه السـالم) را حـواريـون 

گفته اند كه موفق شدند از طريق جهاد با نفـس بـه 

مقام اخالص دست يابند و درون را از كـدورت پـاك 

كنند و نيز به وسيله موعظه و تذكر ديـگـران را از 

 تيرگى هاى زشت گناهان بشويند.

آن پيامبر الهى در منصب رهبرى الهى و مـديـريـت 

هدايتى و ارشادى جامعه چنين افرادى را برگزيد تـا 

به كمك آن ها جامعه را به فضيلت آراسته نمايـد و 

  خالف ها را از آنان دور كند.

عليه وآله وسلم) اهللادرنهضت عظيم رسول اكرم (صلي

مهاجرين و انصار به عنوان بازوان پرتوان پيامـبـر در 

پيشبرد برنامه ها و اهداف اسالمى نقش ارزنـده اى 

عهده دار شدند و در شرايطى سخت و آشفـتـه، بـار 

سنگين اجراى احكام الهى را در بعد تبليغ و عمل و 

در ميدان هاى فرهنگ، معرفت و جهاد بر دوش جان 

كشيدند، همان ها كه خداوند آنان را پيـشـگـامـانـى 

ناميد كه در صدر اسالم در ايمان سبقت گرفتـنـد و 

آنها كه به نيكى از آنان پيروى كردند، پـروردگـار از 

 آنان خشنود و آنها نيز از خداوند خشنود شدند.

امام رضا (عليه السالم) در سيره عملى خويش مراقب 

 كاركنان وخدمتگزاران بود.

 گويد:مىابراهيم بن عباس

هيچ گاه نديدم كه امام ابوالحسن الرضا (عليه السالم) 

كلمه اى به زيان كسى بر زبان آورد و نه سخن كسى 

را پيش از پايان آن قطع كند و نه حاجت كسى را كه 

به اداى آن توان داشت رد كند، هيچ موقع نزد كسى 

كه در حضورش نشسته بود، پايش را دراز نكرد و بـر 

متكا در برابر افراد تـكـيـه نـداد بـه دوسـتـان و 

كارگزارانش هرگز سخنى ناشايست نگفت و چنان بود 

كه هرگاه به خلوت مى رفت و سفره غذاى خويش را 

مى گسترانيد همه كاركنانش را بر سر آن مى نشانيد 

و حتى دربانان و مهتران را بسيار احسان مى كـرد و 

صدقات فراوان مى داد و اين كار را غالباً در شب هاى 

 داد.تاريك انجام مى

آرى اين گونه نبود كه امام صرفـاً از اطـرافـيـان و 

كارگزاران وظايفى را بخواهد و آنان را ملزم كند كـه 

در اين راستا از عمق وجود بكوشند ولى از تـكـريـم، 

تشويق، احترام و رفاه آنان غافل گردد، حرمت همه را 

در رفتارهاى خويش حفظ مى كند، عمق توجه امـام 

به اطرافيان و مـالزمـان در ايـن روايـت آشـكـار        

 ياسر مى گويد: گردد.مى

(در روزى كه امام رضا (عليه السالم) مسموم گرديد و 

در اثر آن به شهادت رسيد) پس از اين كه نماز ظهـر 

را گزاردند به من فرمودند: اى ياسر مردم (اهل خانه، 

كاركنان و خادمان) چيزى خوردند؟ عرض كردم اى 

آقاى من! چه كسى مى تواند غذا بخورد با ايـن كـه 

شما در چنين وضعى به سر مى بريد در اين هنگام بر 

جاى خويش راست نشست و فرمود: سفره را حـاضـر 

كنيد و همگان را بر سر آن فراخـوانـد و كسـى را 

فروگذار نكرد و يكايك را مورد مهر و محبت خويـش 

قرار داد هنگامى كه همه سير شدند امام (بر اثر تأثير 

زهرى كه مأمون به حضرت داده بود) بـيـهـوش بـر 

 زمين قرار گرفت.

اين گونه بزرگداشت نيروهاى انسانى در سيره امـام، 

شكوفا گرديده است، آن فروغ هشـتـم در قـلـمـرو 

انديشه، تربيت و رفتار چنين معيارهايى را به بشريت 

آموخت و در ميدان عمل خود پيشتاز و تجسم بخش 

كامل آن تعاليم بود و به يقين جامعه پيرو مكتـبـش 

بايد در مناسبات انسانى و برنامه هاى مديريتى چنين 

 باشد و اين گونه عمل كند.

 مدير ، كاركـنان و نيروى انسانى

 از ديدگاه امام رضا (عليه السالم) 



 ارتباط با نشريه 

  6693541تلــفن: 

  6693441دورنگار: 

www.hamedanian.com 

info@hamedanian.com 

 

 دعوت به همكاري: 
گـشـا و مطالب پيشـنهـادي خـود را لطفاً نظرات راه

    هاي بعدي براي ما ارسال فرمائيد.جهت درج در شمـاره

 30002666600012سامانه پيامكي: 

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

 السالم فرموند: امام رضا عليه 

لَْيسَ لِبَخيل راَحةٌ، وَ ال لَِحسُود لَذَّةٌ، وَ ال  
 ِلُمـلـُوك وَفاءٌ وَ ال لِكَذُوب مُرُوَّةٌ  

بخيل را آسايشى نيست و حسود را خوشى و لذّتى 
نيست و زمامدار را وفايى نيست و دروغگو را 

 مروّت و مردانگى نيست.

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

تواند در هر سنـي  عفونت گوش در بچه ها شايع است اما مي

رخ دهد. عالمت اصلي درد گوش و احساس ناخوشايـنـد در 

گوش است. درمان اصلي استفاده از مسكن است. به مصـرف 

آنتي بيوتيك معموال نيازي نيست اما در برخي مـوارد بـايـد 

 رود. تجويز شود. عفونت معموال ظرف چند روز از بين مي

 عفونت گوش مياني چيست ؟
افتد كه باكتري ها بـه  اتفاق مي  عفونت گوش مياني هنگامي

گوش مياني حمله كنند. گوش مياني شامل پرده صـمـاخ و 

مـيـانـي گـاهـي فضاي پشت آن است. به عفونـت گـوش

گويند. البته يك نوع ديـگـر از  مي »اوتيت حاد مديا«اوقات

عفونت مجراي شنوايي هم وجود دارد در اثر عفونـت گـوش 

 گويند. مي »اوتيت اكسترن«دهد كه به آن  خارجي رخ مي

 دارد ؟  عفونت گوش چه عاليمي
درد گوش عالمت شايعي است اما هميشه، يا 

كاهش شنوايـي  افتد. در همه افراد اتفاق نمي

درجـات  تواند براي چند روز ايجاد شـود. مي

تب باال نـيـز در ايـن بـيـمـاري شـايـع 

تـوانـنـد دچـار احسـاس  كودكان مي است.

ناخوشي و بيماري يا استفراغ شوند، عـالئـم 

اين بيماري در كودكان ناخوشايند است. كودكان كـوچـكـتـر 

توانند محل درد خود را نشان دهند و يكي از داليل تـب  نمي

با علت ناشناخته در كودكان و يا گريه بيش از حد و تحريـك 

گاهـي  تواند عفونت گوش مياني باشد. پذيري شيرخواران مي

از اوقات در اين بيماري، پرده گوش پاره شده و ترشحـات از 

شود، پس از خروج ترشحات، درد به صـورت  گوش خارج مي

شود و پرده صماخ چند روز پس از آن خود به  ناگهاني، كم مي

شود. درد گوش عالمت شايع عفونـت گـوش  خود ترميم مي

است. اما هر گوش دردي نشانه ي عفونت گوش نيست. اگـر 

اش خـوب اسـت،  كودك گوش درد دارد اما حال عمـومـي

 احتمال عفونت گوش كم است.

 درمان عفونت گوش چيست؟
 2-3بيشتر عفونتهاي گوش بدون درمان و خود به خود ظرف

تـوانـد  شوند و سيستم ايمني مـعـمـوال مـي روز برطرف مي

شونـد  باكتريها و ويروسهايي را كه منجر به عفونت گوش مي

شوند شـامـل ايـن  را از بين ببرد. اما درمانهايي كه انجام مي

موارد هستند: اگر عفونت گوش ايجاد درد كند براي كودكـان 

شوند تا وقتي كه شدت درد كاهـش پـيـدا  مسكن تجويز مي

كند و برطرف شود. ممكن است استامينوفن و يا ايبوپـروفـن 

 شوند:  تجويز شود. آنتي بيوتيك در اين موارد تجويز مي

بچه هاي زير دوسال، چون خطر ايجاد عـوارض در ايـن  *

 سنين بيشتر است.

 عفونت شديد *

 روز 2-3برطرف نشدن عونت طي  *

 عفونت گوشي كه عوارض ايجاد كند. *

 عوارض عفونت گوش كدامند؟
بعد از برطرف شدن عغونت گوش ممكن است ترشـحـات  *

مخاطي ، پشت پرده ي صماخ باقي بماند. اين حالت ممكـن 

است براي مدتي منجر به كاهش شنـوايـي 

هفته رفـع  1شود. معموال اين مشكل ظرف 

 گردد. حد نرمال برميشود و شنوايي به مي

بعضي اوقات ترشح گوش كامال برطـرف  *

كـنـد. در  شود و حالت چسبنده پيدا مي نمي

اين حالت ممكن است شنوايي كم شود. اگر 

بعد از عفونت گوش شنوايي شما به حـالـت 

 اول برنگشت به پزشك مراجه كنيد.

اگر پرده ي صماخ سوراخ شود معموال طي چند هفته بعـد  *

شود. برخي مـوارد سـوراخ  از برطرف شدن عفونت ترميم مي

 ماند و براي بهبود آن به درمان نياز است. پرده گوش باقي مي

در صورتي كه كودك مبتال به صورت طبيعي خوب شـود  *

شـود  خطر عوارض جدي كه در اثر عفونت گوش ايجاد مـي

 بسيار كم است.

ندرتا ممكن است استخوان پشت گوش در اثر عفونت دچار  *

شـود.  عفونت جدي شود. به اين حالت ماستوئيديت گفته مـي

كند و به گـوش  موارد بسيار نادرتري عفونت پيشرفت مي در

ايـن  شـود.  داخلي، مغز يا ساير بافتهاي مجاور منتشـر مـي

تواند مغز  كند و مي مشكل عالئم متفاوت و مختلفي ايجاد مي

و اعصاب مجاور را تحت تاثير قرار دهد. در صـورتـي كـه 

روز خوب نشـد و يـا دچـار  3-2كودك بيمارتر شد يا طي 

شد كه به نظر شما غير طبيعي است و اطالعي راجع  عالئمي 

 به آنها نداريد حتما به پزشك مراجعه كنيد.

 عفونت گوش مياني 
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 شماره بيست و ششم

 خـواص 
 

  شـليـل
 
 

هاي حاد مانـنـد  تواند خطر ابتال به بيماري خوردن شليل مي

دژنـراسـيـون  هاي چشمي ماننـد هاي قلبي، بيماري بيماري

را به طور چشمگيري كاهش دهـد.  سرطان و حتي ماكوالر

ها مانند لـيـكـوپـن و  اين ميوه داراي تركيبات فيتوكميكال

ها نـاشـي از وجـود  لوتئين بوده و رنگ زرد و قرمز شليل

 ها است. لوتئين در آن

و پتاسيم است كه بـراي  فيبر چنين منبع خوبي از شليل هم

سالمتي مفيد و سودمند هستند؛ فيبرهايي كه در شـلـيـل 

سـازي كـولـون و شود نقش مهمي را در پـاك يافت مي

 كنند. سالمتي كولون ايفا مي

شود،  پتاسيم نيز موجب افزايش شادابي و تحرك در فرد مي

ي  كند و خطر ابتال به سـكـتـه فشار خون باال را كنترل مي

 دهد. مغزي را كاهش مي

ها و قندهاي طبيعي  ها سرشار از فالوونوئيدها، كاروتن شليل

و  Aچنين حاوي مقدار زيادي ويتامين  هستند. اين ميوه هم

C ها براي سالمتي ثابـت  بوده كه خواص مفيد هر دوي آن

 شده است.

 خالصه علم 
 

  كني؟روزي دانشمندي يكي را گفت چرا تحصيل علم نمي

ام. آن شخص گفت: آنچه خالصه علم است به دست آورده

  دانشمند از او پرسيد: كه خالصه علم چيست؟

 گفت: پنج چيز است:

 اول: آنكه تا راست به اتمام نرسد، دروغ نگويم. •

دوم: آنكه تا حالل منتهي نشود، دست به حرام دراز  •

 نكنم.

سوم: آنكه تا از تفتيش نفس خود فارغ نشدم، به  •

 جستجوي عيب مردم نپردازم.

چهارم: آنكه تا خزانه رزق خداوند به آخر نرسد، به در  •

 هيچ مخلوق احتياج نبرم.

پنجم: آنكه تا قدم در بهشت ننهم، از كيد شيطان و از  •

 غرور نفس نافرمان، غافل نباشم. 

 حكايت نامه 

. اگر طرف مذاكره به شما حمله كرد دفاع نكنيد بحث 19

 كنيد.

. در مواقع ترديد به طرف مقابل بگوييد اگر من اشتباه 20

كنم شما من را راهنمايي مي

نماييد (اين جمله فرصت 

 سازي مي نمايد).

. در حين بحث بگوييد اگر 21

شما بجاي من بوديد چه مي 

كرديد (تا كمي حق به جانب 

 باشيد).

. صحبتهاي طرف مذاكره 22

شونده را با برگرداندن 

محتويات اصلي به نفع خود 

 دوباره تكرار كنيد.

. در حين مذاكره توسط 23

منشي جلسه يادداشت برداري نموده تا در خصوص توافقات 

 بعمل امده مدرك در اختيار داشته باشيد.

. حتي االمكان روبروي هم و يا پايين تر از يكديگر 24

 ننشسته بلكه در كنار هم و در شرايط مساوي باشيد.

. به صراحت بيشتر بخواهيد و كمتر امتياز بدهيد تا جاي 25

 تخفيف در پايان كار باشد.

. به فكر منافع خود يا شركت خود باشيد نه مواضع 26

 شخصي.

. در مواقع حساس اگر جواب سوالي را مي دانيد به سرعت 27

 جواب نداده تا نتيجه با احساسات و استرس همراه نباشد.

. محفوظ نمودن شان و منزلت كار خود در طي زمان 28

جلسه با استفاده از خدمات 

ديگران مانند منشي، 

آبدارچي، تلفنچي و ... 

 توصيه مي شود.

. درخواست مهلت جهت 29

تفكر در خصوص موضوعاتي 

كه تصميم گيري در مورد 

آنها خيلي مهم مي باشد 

 توصيه مي شود.

. هميشه بدنبال كسب 30

علم دانش بوده و در تمامي 

علوم مطالعه داشته باشيد تا 

 در مواقع لزوم از انها استفاده نماييد.

البته در پايان بايستي به اين نكته توجه داشــته باشيم كه 

كليه موارد ذكر شده بستگي به مقتضيات زماني، مكان و 

اشخاص دارد و متناسب با هر موضوع و موردي دستخوش 

تغيير بوده و يا تابع سياست خاصي مي باشد كه اين خود 

منوط به هنر نمايي و درايت شما در اداره جلسات يا مذاكرات 

 مختلف مي باشد.

 نكاتي درباره حضور در جلسات و انجام مذاكرات جمعي

 خواص ميوه ها 

 كودكان آينده -كاريكاتور    

از آنجايي كه دانستن اصول اوليه محافظت در فضاي 
رسد رعايت نكاتي در اين سايبر امري ضروري به نظر مي

 شود:ها توصيه ميباره به تمامي خانواده
 ) به محل قرار دادن كامپيوتر در خانه دقت كنيم1

در خانه اي كه كودكان و نوجوانان در آن زندگي مي 

كنند، محل قرار گرفتن رايانه خانواده بسيار مهم است. 

بنابراين بهتر است كه رايانه خانوادگي در محلي از خانه 

قرار گيرد كه محل رفت و آمد زياد اعضاي خانواده باشد و 

تعداد ساعاتي كه بچه ها با اين رايانه كار مي كنند نيز 

محدود باشد. بهتر است والدين اطمينان حاصل كنند كه 

سيستمشان داراي نرم افزار امنيتي حاوي ابزارهاي كنترلي 

 والدين باشد.

 ) كار كردن تيمي براي مشخص كردن محدوديتها2
خانواده ها بايد دقيقا در مورد 

اينكه چه چيزهايي مناسب يا 

نامناسب است تصميم گيري 

كرده و در اين كار فرزندان 

خود را مشاركت دهند. براي 

اين كار بايد مواردي چون 

هايي كه انواع وب سايتهاي مناسب، اتاق هاي چت روم

كنند. همچنين از براي مشاركت مناسب هستند توجه

هاي چت نظارت شده استفاده شود و اين اطمينان اتاق

-حاصل شود كه به غير از اين موارد فرزندان از ديگر اتاق

توانند هاي چت استفاده نكنند چرا كه اين اتاقهاي چت مي

حاوي موضوعات نامناسبي براي افراد جوان باشند. خانواده 

ها همچنين بايد انواع چيزهايي كه فرزندان مي توانند به 

 كنند.صورت آنالين در مورد آن بحث كنند را مشخص

 ) در خانه در مورد قوانين رايانه خانگي توافق شود3
براي توافق بر سر استفاده از رايانه خانگي بهتر است كه 

برخي قوانين در اين رابطه وضع شود. هرگز كلمه عبور 

خود را فاش نكنيد. هرگز شماره تلفن يا آدرس خود را 

افشا نكنيد. هرگز اطالعاتي را كه هويت شما را آشكار مي 

كند ارسال نكنيد و هرگز تصاوير نامناسب يا تصاويري كه 

 هويت شما را افشا مي كند ارسال نكنيد.

همچنين براساس اين قوانين هيچ گونه اطالعاتي را با 

هايي كه به صورت آنالين مالقات مي كنيد به غريبه

هايي كه به صورت آنالين اشتراك نگذاريد. هرگز با غريبه

ايد، قرار مالقات نگذاريد و هرگز ضمايم ايميلهاي آشناشده

ارسال شده از طرف غريبه ها را باز نكنيد. بهتر است اين 

 قوانين به اطالع همه اعضاي خانواده رسانده شود.

 افزارهاي امنيتي روي سيستم) نصب نرم4
افزار امنيتي ها بايد اطمينان حاصل كنند كه نرمخانواده

ها، مستحكمي دارند كه سيستمشان را در برابر ويروس

هكرها و جاسوس افزارها محافظت مي كند. اين نرم افزار 

سايتهاي امنيتي همچنين بايد محتوا، تصاوير و وب

افزار بايد مرتب به روزرساني خطرناك را فيلتر كند. اين نرم

شود چرا كه هر روزه تهديدات جديدي متولد مي شوند كه 

تواند به روزرساني خودكار نرم افزارهاي امنيتي بسيار مي

 دراين زمينه موثر واقع شود.

 توصيه هايي براي حفظ امنيت
 اعضـاي خـانواده در اينترنت

عليمحمدسهرابي، آقايانگرانقدرجنابانهمكاران
حسـين جوادي، محمود پهلـوانـزاده، احـمـد 
مهرانپور، حسين نصري، حميد پـورابـراهـيـم، 

 عبدالحسين سلطاني و ميالد ايزدي

صميمانه ترين تبريكات ما را به مناسبت فـرارسـيـدن 

زادروزتان در اين ماه پذيرا باشيد، سعادت و بـهـروزي 

 روزافزون شما آرزوي ماست.
 

 روابط عمومي و ارتباطات
 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 

 ادامه در شماره بعدي نشريه


