
 باليدن کارخانه سيمان اصفهان
كارخانه اي كه دوسال ونيم از بنيادش گذشتهه به د و بها  

بهه  73سرمايه ده ميلي ن و ششصد هزار ت مان در شهري ر 
ت ليد پرداخته ب د در همين سال يك ميلي ن وسيصهد ههزار 
ت مان به حساب س د خالص قابل تقسيم در حسهاب سه د 

 ( .212ص -73/21/73وزيان خ د رقم زد )دفتر كل : 
اين مبلغ س د در سال بعد به دو ميلي ن وششصد هزار ت مهان 

به مبلغ دو مهيهلهيه ن و  79و در سال  (291)دفتر كل : ص 

 ( 142هفتصد هزار ت مان افزايش يافت )دفتر كل: ص 
درصهد  13يعني طي ت ليد دوسال و نيمه خ د س دي بالغ بر 

سرمايه را به صاحبان سهام بازگرداند . اين واحد صنعتهي بها 
همين ظرفيت دويست تني طي سه چهارسال بهعهدي كهل 
سرمايه و س د صاحبانشان را پس داد و بعد از آن تمام زميهن 
سه ميلي ن متري و تأسيسات و ساختمان و ماشين آالت آن 

 شد مفت چنگشان. 
دوره دكتر اميني كارخانه را  41هرچند كسادي كم سابقه سال 

 با يك زيان صد وبيست وشش هزار ت مانهي م اجه كرده ب د.
سه ميلي ن ت مان س د ويههه كه ره  2741در بيالن آخرسال 

سيصدتني ثبت شده است و اين نشان مي دهد كهههه بات جه 
به ساخت و سازهاي قبلي صرفاً ساختمان ك ره و مهاشهيهن 
آالت مرب طه جديد هزينه گرديده كه باعث چنين س دي شده 

 است.

يك واحد پانصد تني جديد به ت ليهد  2743در سال بعد يعني 
افتاد و بدين ترتيب ظرفيت ت ليدي كارخانه به هزار تهن در 

ههزار  733ميلي ن و  34روز رسيد و درست در همين سال 
 (.749-22ت مان بدهي داشت ) دفتر كل : ص 

با تالش پيگير درصدد ب د اجهازه ورود  43حسين آقا از سال 
ماشين آالت يك واحد هزارتني جديد را بگيرد كه با مشكهل 
تراشي و امروز و فردا كردن مقامات عالي كش ر روبه رو شد و 
چ ن مسئله را كاويد شاه را در رأس مخالفان يافت كهه در 
قسمتهاي بعدي بدان خ اهيم پرداخت طي ايهن چهنهدسهال 
كارخانه م فق شد سيستم ت ليد تر را به خشك تبديل كند و 

ميلي ن ت مان را در دفتر كل اين سال ثبت  11س دي بالغ بر 
 (.722كرد)ص 
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 خانواده های ایرانی 
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 نامه بنیانگذاران موسسهزندگی 

امسال همچون سنوات گذشته، دعای پرفیض عررفره 

همنوا با مداحان اهل بریرع عترمرع ا تر را ت   

)علی م السالم( ا با حضو خیل مربرنران حضررت 

اباعنداهلل البسین )علیه السالم( عتر  از سه شنرنره 

م رماه د  جوا  حسینیه مرحومین علی ا حسین  32

 همدانیان ااقع د  تخع فوالد اصف ان برگزا  شد.

 ادامه از شماره قبلی نشریه... 

عرفه دعای پرفیضبرگزاری

در جوار حسینیه مرحومین 

 علی و حسـین همدانیـان

 ادامه در شماره بعدی نشریه

باز هم پرچم عزای تو  ا افراشتیم ا د  سرو  ترو  
پوشیم. این پرچم عزا ا لناس مشکی ما  ا به یراد سیه

اندازد، به یاد حماسه ا ش ادت، بره کربال ا عاشو ا می
یاد عدالع ا شجاعع، به یاد مدینه ا کوفه ا کربال، بره 
یاد نماز، نیایش، اشک، سجاده، قرآن، ج اد، امرر بره 
معراف ا ن ی از منکر ا تولی ا تنری. تو برای تشنگان 

بخش ایمانی. ای ی جان ا ال امکنندهحقیقع، سیراب
 حسین مظلوم ...

ی عطش جا ی اسع ا مرا هنوز هم د  جان ما، علقمه
های ما یک )حسینیره(ی پررشرو  ی فراتیم. دلتشنه

هرایرمران هایمان )تل زیننیه( ا جرنر رهاسع ا خانه
ی چشرمرمران   های یتیمان، د  خرابره)قتلگاه(. اشک

ای قدیمی اسرع های ما تکیهکنند. سینهقرا ی میبی
پوش اسع. د آن با های اشعا  مبتشم سیهکه با کتینه

شود ا زمین آن با اشک مژگان کلید )یاحسین( باز می
های خود  ا اقف ترو شود. ما دلچشم، آب ا جا ا می

نامره  ا امضرا ایم، یا حسین تو خودت این اقفکرده
ای. برای این ادعا، سند ا شاهد بسریرا  دا یرم. کرده

اینکه شوق کربال د  دل ا شو  ش ادت د  سر دا یرم، 
گرذ د ا هریرچ اینکه هیچ  ازی بی یاد تو بر ما نمی

گیررد ا مجلس ا مبفلی بدان سالم بر تو شکل نمی
هیچ امر به معراف ا ن ی از منکر جز با ال ام از قریرام 

های مرا تو انجام نمی یابد. اینکه تربع تو زینع سجاده
ی چشرم ا اسع، اینکه اشک عزای تو، شستشودهنده

 ی گناهکا  ماسع.چ ره
هرای اینکه انقالب اسالمی ما )حسینی( بود ا د سرال

ها حاضر دفاع مقدس، به عشق تو ا کربالیع د  جن ه
شدیم، ا دادیم ا فدا میشدیم ا ش ید ا جانناز میمی

ای از اسناد ا مدا ک اسع. ما د  پاسخ بره این گوشه
های خون ا ش رادت ندای )هل من ناصر( تو، به عرصه

 شتافتیم.می
ما هرچه دا یم از کربال ا عاشو ا اسرع. مرا نرمرک 

ی تو هستیم. ای حسیرن، عشرق بره ی سفرهپرا ده
هرا افتد. صرنر کربال ا زیا ت، یک دم از زبانمان نمی

شرود، دل ا اقتی سفره ی دعا ا عزا گشروده مری
شود، ابتدا چرنرد ی عشق می احمان گرسنه ا تشنه

مشع )آب بیدا ی( به صو ت جان میزنیم، تا خرواب 
غفلع  ا بشکنیم. زیا تنامه  ا که می بینیم، اشرک از 

شود، )السالم علیرک(  ا کره هایمان جا ی میچشم
 سرد، شنویم، بوی خوش کربال به مشاممران مریمی

گیرد، هوای دلمان ابرری بغض عاشو ا گلویمان  ا می
شود ا آسمان دیدگانمان با انی. با ان اشک، ما  ا می

برد چه کنیم؟ این دل، از تا د یای کرامع تو پیش می
 آن توسع ...

 جلسات برگزاریزمانبندی جدول 

 ماهه اول شرکتهای تابعه  6کنترل بودجه

 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان  

ماهه نخسع سال مالی جا ی 6جلسات کنترل بودجه 

لغایرع  12/3932931شرکت ای تابعه موسسه از تا یخ 

با حضو  مدیرعامل ا مدیران موسسه ا  12/3932911

همچنین اعضای هیئع مدیره ا مدیرران مرالری هرر 

 شرکع برگزا  خواهد شد.

 زمان تاریخ نام شركت

 033/ 12/3932931 صنایع نساجی همدانیان

 023/ 12/3932931 کشاا زی مکانیزه اصف ان کشع

 023/ 12/3932931 باز گانی همدانیان

 10033 12/3932931 سرمایه گذا ی نو  همدانیان

 023/ 12/3932913 حمل ا نقل همدانیان

 10033 12/3932913 توسعه ساختمان ا بتن همدانیان

 10033 12/3932910 سیمان اصف ان

 10033 12/3932911 توسعه ا مدیریع بافناز

اي كه در شهري رماه طي جلسه 13در روز چهارشنبه 
از كارشناسان م سسه، با دع ت  اجتماعاتمحل سالن

و در حض ر  ن ينسرمايه شركت كارگزاري تامين 
عامل و مالي شركتهاي و مديران  مديرعامل م سسه

نساجي همدانيان، ت سعه ساختمان و بتن همدانيان، 
همدانيان،  نقل و و حمل كشتاصفهانكشاورزي مكانيزه 

شرايط پذيرش شركتهاي مذك ر در بازار ب رس يا 
فراب رس اوراق بهادار ايران م رد بررسي قرار گرفت و 
مقرر گرديد پس از بررسي هاي بيشتر، مباحث در جلسات 

 بعدي ادامه يابد.

برگزاری جلسه آشنایی 

با شرایط پذیرش برخی 

از شرکتهای تابعه 

موسسه خیریه علی و 

حسین همدانیان در 

بازار بورس یا فرابورس 

 اوراق بهادار ایران
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 دعوت به همکاری: 
گـشـا و مطالـب پیشـنهادی خود را لطفـاً نظـرات راه

 های بعدی برای ما ارسال فرمائید.جهت درج در شمـاره

 واحد روابط عم مي و ارتباطات

 السالم فرموند: امام صادق عليه 

لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ یُورِثُ أَهْلَ بَيْتِهِ الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ  

 الصَّالِحَ حَتَّى یُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ ]جَمِيعاً[. 
 

مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته 

 بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت كند. 

 

  27332، ح132، ص21مستدرك ال سايل و مستنبط المسايل ج

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

 میوه بنوشید . آب و آب2

و خنك به دريافت سهحه   هاي تازه، طبيعي مي ه آب مصرف
كنهد و  ها و امالح در بدن كمك مي مناسبي از ان اع ويتامين
ت انيهد بها  گرداند. شما مي ها را بازمي تعادل آب و الكتروليت

هاي رسيده، تازه و خنهك ههم تها حهد  مصرف ان اع مي ه
 قب لي تب را پايين بياوريد. قابل

 . غذاهای پخته میل كنید1 

بهتر است افراد بيماري كه تب دارند، از مصرف غذاهاي خام 
هاي سفيد پرهيز كنند و به جاي آن غذاههاي كهامهال  و نان

شان بگنجانهنهد.  دار را در برنامه غذايي پخته و غالت سب س
هها بهر  هاي خام و فشاري كهه آن ب دن خ راكي ديرهضم

ت اند وضعيت يك بهيهمهار  كنند، مي دستگاه گ ارش وارد مي
 مبتال به تب را بدتر كند.

 های ملین بخورید . خوراكی9 

ابتال به يب ست هنگامي كه بيماري همراه با 
ت اند بهاعهث  گذاريد، مي تب را پشت سر مي

تشديد تب و مشكالتتان ش د. به ههمهيهن 
دليل بهتر است حتماً س پ مرغ را با آل  يها 

ههاي مهلهيهن مصهرف كهنهيهد تها  مي ه
 و دردسرهاي بيشتر نش يد. يب ست دچار

 احترام بگذارید E. به ویتامین1 

 Eهاي حاوي ويتهامهيهن اند مصرف خ راكي محققان دريافته
ت اند باعث كاهش تب، تق يت سيستم ايمني بدن و بهب د  مي

تر بيماري ش د. به همين دليل بهتر اسهت در دوران  سريع
ههاي  هاي حاوي اين ريزمهذهذي بيماري، مقداري از خ راكي
ترين منابهع  تان بگنجانيد. از مهم مفيد را هم در برنامه غذايي

ت ان بهادام، روغهن ترت، فهنهدق، كهره  مي Eويتامين 
 زميني، ماهي سالم ن و تخمه آفتابگردان را نام برد. بادام

 را جدی بگیرید C. ویتامین 9

 Cهاي حاوي ويهتهامهيهن خ راكي مصرف حجم مناسبي از
ت اند تأثير چشمگيري درافزايش قدرت سيستم ايمني بدن  مي

ترين منابع اين ويتامهيهن  و بهب د بيماري داشته باشد. از مهم
اي در  دلهمهه  ت ان به ان اع مركبات، پياز، ان اع فهلهفهل مي

فروت، طالبي، كهلهم،  هاي مختلف، كلم بروكلي، گريپ رنگ
 فرنگي اشاره كرد. فرنگي و گ جه كي ي، ت ت

 . بتاكاروتن را فراموش نکنید4 

ته انهد در  هايي است كه مهي بتاكاروتن نيز يكي از ريزمذذي
كاهش تب به ما كمك كند. زردآل ، مارچ به، جگر سياه، كلم 

فهروت  فرنگي، گريپ بروكلي، طالبي، ه يج، ترت، انبه، گ جه
ص رتي، هندوانه و هل  هم از بهترين منابع غهذايهي حهاوي 

 بتاكاروتن و ساير كاروتن ئيدها هستند.
 تان كم نشود! . روی7

ت اند بهاعهث  نيز مي روي هاي حاوي مصرف متعادل خ راكي
افزايش قدرت سيستم ايمني بدن و كاهش شهدت عهالئهم 

ش د اگر  سرماخ ردگي و ميزان تب بش د. بنابراين ت صيه مي
هاي عف ني مبتالشديديا سرماخ ردگي  تب داشتيد، به بيماري

هاي سرشار از روي مهانهنهد  به سراغتان آمد، حتماً خ راكي
خهام، مرغ، گ شت قهرمهز،مهذهزههاي تخم

دار مصرف  غذاهاي دريايي و غالت سب س
 كنيد.

كنيم، دماي بهاالي بهدن  وقتي تب مي . 8 
باعث افزايش تعريق و تبخير آب بيشهتهري 

ش د. پس بايد سعي كنيم به حفظ  از آن مي
ميزان مناسبي از آب در بدنهمهان كهمهك 

هاي  هاي پيشگيري، مصرف نكردن خ راكي كنيم. يكي از راه
دهند و ميهزان آب  مدري است كه حجم ادرار را افزايش مي

برند بنابراين بهتهر اسهت در  شده از بدن را هم باال مي دفع
ههاي  دوراني كه تب داريد، دور مصرف انه اع نه شهيهدنهي

 مانند چاي، قه ه يا نسكافه را خط بكشيد. كافئين حاوي
 . شکر نخورید3 

هاي  هاي شيريني مانند ن شابه اگر تب داريد، شكر و خ راكي
شكر، عسل و قند مصرف  هاي صنعتي حاوي مي ه گازدار، آب

هاي شيرين، قهدرت مهبهارزه  نكنيد. مصرف شكر و خ راكي
ش د بها  دهد و باعث مي هاي سفيد خ ن را كاهش مي گلب ل

 زا نش ند. سرعت مناسبي م فق به از بين بردن ع امل بيماري
 ها خط بکشید . دور این خوراكی20 

ها را خط بكشيد: شير غهيهر  اگر تب داريد، دور اين خ راكي
بهاپه سهت، ههاي اي، مهيه ه پاست ريزه يا لبنيات باز و فهلهه

كردني، چرب و سهرشهار از  هاي خام، غذاهاي سرخ سبزي
كلسترول كه هضمشان براي دستگاه گ ارش سخت اسهت، 
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 شماره بیست و هفتم

 خـواص 
 

  خُرمــا
 

ها و م اد معدني مانند كلسيهم،  خرما سرشار از ان اع ويتامين
منيزيم، آهن و... است. در واقع ف ايد خرما آنقدر زياد اسهت 

گ يند اگر هر روز يك خرما بخ ريد و يكي از خ اص  كه مي
آيهد و  آن را بشماريد، در پايان سال باز هم روزها كم مهي

رسد. خرما حاوي فيبر طهبهيهعهي  خ اص خرما به پايان نمي
است وهمچنين بعلت داشتن پتاسيم براي تق يت سيهسهتهم 
عصبي بدن نيزمفيداست. همچنين خ ردن خرما خحر بهروز 

كند. مصرف مقدار مهنهاسهب خهرمها  سكته را نيز كمتر مي
خ اهنهد  دهد. افرادي كه مي كلسترول خ ن را نيزكاهش مي

ت انند از اين ماده غذايي مفيهد در  شان افزايش يابد مي وزن
شان كمك بگيرند. البته خرما براي بهرخهي از  رژيم روزانه

افراد مضراتي نيز دارد. به عن ان نم نه كساني كهه داخهل 
شان زخم و يا تاول وج د دارد بايد از مصرف خهرمها  دهان

اجتناب كنند. در ضمن، مصرف خرما با ماست نيهز بسهيهار 
كه ايهن  مضر است. همچنين افرادي كه ديابت دارند يا اين

بيماري در خان اده آنها وج د دارد، بايد در خه ردن خهرمها 
احتياط كنند. افراد چاق يا كساني كه با مشكل اضافه وزن 

رو هستند نيز بايد در خ ردن خرما دقت داشته باشند و  روبه
آن را بيش از حد مصرف نكنند. البته انرژي خرمها بسهيهار 
كمتر از انرژي قند ساده است و به همين دليل مصهرف آن 

 تر از قندهاي ساده است. بسيار بهتر و مناسب

 )گلستان سعدی( 2حکایت 

هرگز از دور زمان نناليده ب دم و روي از گردش آسمان 
درهم نكشيده، مگر وقتي كه پايم برهنه مانده ب د 
واستحاعت پاي پ شي نداشتم. به جامع ك فه در آمدم، 
دلتنگ، يكي را ديدم كه پاي نداشت، سپاس نعمت حق به 

 جاي آوردم و بر بي كفشي صبر كردم.
 
 

 )گلستان سعدی(  1حکایت 

اعرابي را ديدم در حلقه ج هريان بصره كه حكايت همي 
وقتي در بياباني راه گم كرده ب دم و از زادمعني «كرد كه 

چيزي با من نمانده ب د، و دل بر هالك نهاده كه ناگاه 
كيسه اي يافتم پر مرواريد، هرگز آن توق و شادي فرام ش 
نكنم كه پنداشتم گندم بريان است، باز آن تلخي و ن ميدي 

 .»كه معل م كردم كه مرواريد است

 حکایت نامه 

 تجمل – 2

تجمل، گاهي به خاطر ديگران است و گاهي به خاطر تجمل 
 93دوستي خ د آدم. مثال كار شما با يك واحد آپارتماني 

متري راه مي افتد، اما خ دتان را به زحمت افكنده و واحدي 
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 73در نتيجه پ لي كه بابت 
متر اضافه پرداخت مي كنيد، 
شما را دچار زحمت مالي مي 
كند. اين اتفاق، گاهي به 
ص رت عادت در ما شكل مي 
گيرد و اصال فكر نمي كنيم 
كه چرا بايد اين اتفاق بيفتد. 
ما، مي ت انيم از هر چيزي، 
خ بش را داشته باشيم، اما 
درگير زندگي تجمالتي نش يم. 

سادگي نيز براي خ دش، فلسفه و زيبايي هايي دارد. و البته 
سادگي، مترادف با بدزندگي كردن نيست. بايد تعريف هركدام 

 از اين واژه ها را، در تهنمان تذيير دهيم.
 قانع نبودن – 1

حاال اين ماه، كمي درآمدتان كمتر شده، يا خداي ناكرده، 
عض ي از خان اده بيمار شده و هزينه اي اضافه را روي 
دوشتان گذاشته است. اصال جدا از همه اينها، قانع ب دن 
خ دش يك فضيلت حساب مي ش د. حاال تا درآمد آدم زياد 

شد، چرا بايد براي خ دش خرج بتراشد و دنبال امكانات بيشتر 
آدمي بنده طمع است و حرص؛ هرچقدر بيشتر خرج   برود؟

كند براي رسيدن به آرامش، نه تنها به آرامش نمي رسد، كه 
همين ج ر ت ي مرداب هزينه ها فروتر خ اهد رفت. لحفا 
تعريف ها را تميز كرده و دوباره از اول ميزانشان كنيد: قانع 
ب دن، به معناي بد زندگي كردن نيست؛ به معناي اين است 
كه شما تحمل تان باالست و 
در بدترين شرايط هم، مي 
ت انيد دوام بياوريد و البته اگر 
پ ل اضافه هم رسيد،بابرنامه 

 ريزي خرجش خ اهيد كرد.
 درست مصرف نکردن– 9

وقتي خانه با يك المپ كم 
مصرف، به اندازه م ردنياز ما 
روشن مي ش د، چه نيازي به 
سه، چهارتا المپ و حتي 
ل ستر؟ وقتي يك دستگاه 
گيرنده تل يزي ن كار ما را راه مي اندازد، چه نيازي به چند تا 
ال سي دي؟ وقتي تل يزي ن برنامه خ بي ندارد، چه نيازي 
است كه روشن باشد؟ وقتي نيازي به برنج اضافي نداريم، چه 
لزومي دارد كه انباري را از آتوقه دوساله مان پر كنيم؟ اگر از 
چيزهايي كه داريم، خ ب و حساب شده استفاده كنيم، به 

كنيم بايد احتمال زياد، به بسياري از چيزهايي كه احساس مي
داشته باشيم، نياز پيدا نخ اهيم كرد. تازه، پ ل قبض هايمان 

 هم كمتر خ اهد شد.

 عادت های مالی غلط خانواده های ایرانی 

 خواص میوه ها 

 ( از ابزارهای كنترلی و نظارتی والدین استفاده شود9

تمامي نرم افزارهاي امنيتي و پركاربرد، ابزارهاي نظارتي و 
كنترلي ويهه والدين ارائه مي دهند. براي ياد گرفتن نح ه 
كار با اين ابزارها بايد زمان گذاشت و از گزينه هايي كه 
م ض عات و محت اي نامناسب را فيلتر و مسدود مي كند 
استفاده كرد. برخي ت ليدكنندگان نرم افزارهاي امنيتي 
عالوه بر قرار دادن ويهگي هاي نظارتي در اين نرم 
افزارها، نرم افزار خاصي نيز ويهه نظارت والدين بر فعاليت 
هاي آنالين فرزندان خ د عرضه كرده اند. براي مثال 
ش راي عالي اطالع رساني نيز بزودي نرم افزار فيلترينگ 
خانگي را عرضه خ اهد كرد كه به ص رت رايگان از 
-طريق پرتال اين ش را قابل دسترسي خ اهد ب د. اين نرم

افزارها فرزندان خان اده را از دسترسي به محت اي 
نامناسب، خحرات شبكه هاي اجتماعي، افراد غريبه و ساير 
تهديدات آنالين برحذر مي دارند. البته اين ابزارها داراي 

هاي خاص خ د نيز هستند و بهتر است والدين محدوديت
 در اينترنت بپردازند.نظارت بركار فرزندانشانخ د،شخصا به

 ( افراد آنالین، غریبه هستند4

هر كسي كه آنالين مي ش د بايد اين نكته را به خاطر 
بسپارد كه صرف نظر از اينكه دوستان آنالين را چند دفعه 
به ص رت آنالين مالقات كرده و صرف نظر از اينكه چه 
مدت با اين افراد چت كرده و صرف نظر از اينكه چقدر 
آنها را مي شناسد، افرادي كه به ص رت آنالين مالقات 
كرده افرادي غريبه هستند و دروغ گفتن در م رد ه يت 
شخصي براي فرد آنالين كار بسيار ساده است. همچنين 
ك دكان و ن ج انان بايد بدانند كه فردي كه وانم د مي 

 ساله باشد. 43كند هم سن آنهاست، مي ت اند 
ت اند هاي اجتماعي ميهاي شبكهبا وج دي كه وب سايت

آلي براي مالقات افراد جديد به ص رت آنالين راه ايده
باشد به خان اده ها ت صيه مي ش د وارد اين سايتها شده و 
پروفايل فرزندان خ د را چك كنند تا اطمينان حاصل كنند 
كه مكالمات نامناسبي رخ نداده باشد و تصاوير غيرقابل 

 قب لي ارسال نشده باشد.
والدين بايد مكالمات آنالين فرزندان خ د را بررسي كنند 
 تا محمئن ش ند در معرض خحر افراد خحرناك قرار ندارند.

 ( انتخاب كلمات عبور قوی7

به گزارش مهر براي ايجاد كلمات عب ر ق ي كه به راحتي 
كاراكتر داشته  3كشف نش ند، بايد كلمه عب ر شما حداقل 

باشد و تركيبي از حروف، ارقام و نشانه ها باشد. كلمات 
عب ر بايد در ف اصل زماني معين تذيير كنند تا احتمال 
س ءاستفاده از يك كلمه عب ر در ط ل زمان كاهش يابد. 

كلمه عب ر خ د كهاسترعايت اين نكته نيز الزاميهمچنين
 اشتراك نگذاريد.بهراباديگران

 توصیه هایی برای حفظ امنیت
 اعضـای خـانواده در اینترنت

 ادامه در شماره بعدی نشریه

 ادامه از شماره قبلی نشریه... 

 ادامه در شماره بعدی نشریه

 همکار گرامی جناب آقای مجيد باقری 

صميمانه ترين پيام تبريكات ما را جهههت شهروع زنهدگهي 
بها ههمهراه  و خه ش خ ب مشتركتان پذيرا باشيد. زندگي

  براي شما و همسرگراميتان ازخداوندمنان خ استاريم. سربلندي
 روابط عمومی و ارتباطات

 موسسه خيریه علی و حسين همدانيان

 تبریک و تهنیت 

 السالم فرموند: امام حسين عليه 
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