
 داستان كوره هزارتني 
مركز توليد و نظارت بر توليد و فروش و صااررتت و وتررتت 
سيمان كشور طي نامه تي به ركتر عاليخاني، وزير تقاتاداار، 

رت باا  7431آمار فروش و مدرف سيمان كشور رر ساا  
 گزترش مي رهد. 7431مقايسه سا  

با تين كه تجرتي برنامه چهارم آبارتني كشور تاكنون به رونا  
نيز غيرعاري بوره. معهذت جمع  7431خور نرسيده رر زمستان 

ررصد  22ررحدور7431نسبت به سا  7431كل مدرف سا  
 3/51رر حدور 7431تفزتيش رتشته تست. ميزتن وتررتت سا  

بوره تست. ميزتن سيمانهاي صارره  7431ررصد كمتر تز سا  
بعلت بالتكليفي جايزه صاررتتي، كاه  7431تز كشور رر سا  

ررصد تقليل يافته تست.  ماقادتر  /تاكنون ترتمه رترر، حدور 
كايالاوگارم و  11رر حدور هرنفر  7431مدرف سرتنه سا  

 7431كيلوگرم بوره تست. رر پايان ساا   08،  7431ررسا  
به علت تقليل فروش سه ماهة زمستان كارخانه ها رر حادور 
سيدد هزترتن سيمان موجوري رتشته تند كه با تضافه شادن 

تن بوره  2228888به مقدتر فروش جمع توليد كشور رر حدور 
تست و چون با بهره بررتري تز توسعه ]رر[ رست تقدتم سيمان 
ررور و محدو  كارخانه هاي سيمان كرمان و صوفيان قطعاا  

هزترتن هم به تين ميزتن تضافه خاوتهاد شاد.  488رر حدور 
طبعا  نيازي به سيمان محدو  خارجي نبوره و همان طاوري 

تقاضا گاررياده  7431572577مورخ  187051كه طي گزترش 
بايد تز صدور تجازه ورور سيمان خارج خوررتري و ضمنا  مقارر 
فرمايند ررتعيين جايزه سيمان هاي صاررتتاي ساا  جااري 
تسريع گررر تا به موقع موجبات صدور التقل يك صد هازتر 

 تن تز مازتر مدرف رتخلي فرتهم آيد.
طبيعي تست تين گزترش و شوتهد ريگر كه حسين آقا رت باه 
تفزورن توليد سيمان تشوي  كرر. تما گرفتاري تصلي تو ياك 
مديرعامل مطلوب بور كه پس تز رفتن ركتر تمين كساي رت 
-نيافته بور. وي طي نامه تي به وزيرتقتدار تز تو خوتهش مي

كند مهندس تحمدي نژتر رت برتي سرپرستي كارخانه سياماان 
 (. 3052524به تصفهان بفرستد )

ررنامه ريگري تز مهندس بلوچ ،كارشناس برجسته سيماان ، 
چنين تقاضايي رت مي نمايد و تين ررحالي تست كه قايامات 

رياا   74/8سيمان تنز  كرره و شاه گفته سيمان بايد تني 
ماورخ  2144فروش برور، تما حسين آقا طي نامة شامااره 

به وزير تقتدار، تنداري، نوشت كه چون كوره هاي  305/521
تني تين كارخانه فرسوره شده و هرساله كالاي  488تني و288

ترز برتي خريد قطعات يدكي بايد بپررتزيم و كشاور ررحاا  
توسعه تست. كارخانه سيمان تهرتن خرتب بوره و باا فاروش 
سيمان رر تهرتن تز بازتر سياه جلوگيري كرريام و رر ماورر 

هاي فرسوره بندرعباس هم همين طور، تجازه بدهيد تين كوره
رت بخوتبانيم و يك رستگاه كوره هزترتني بخاريام. وزيار رر 
پاسخ مي نويسد آن كوره رت به يك پاندد تني جديد تباديال 
كنيد و حسين آقا جوتب مي رهد تين كه تين تمر بار مايازتن 
توليد نمي تفزتيد. تما گويا قرتر بوره كارخانه هاي جديد سيمان 
تيجار شور كه رر رنباله نامه مي آورر: بنابه مرتتب باال تقااضاا 
رترر تجازه فرماييد كوره تي مدرن با ظرفيت يك هزتر تن كاه 
هم هزينه و سوخت آن كمتر و هم توليد آن تز نظر كميت و 
كيفيت بهتر تست به منظور جانشيني كوره هاي مستهلك و تز 
كارتفتاره فعلي خريدتري و ندب شور. موتفقت با تين تقاضا و 
توسعه كارخانه هاي موجور به رليل صرفه جويي رر هازياناه 
هاي پرسنل و جاري تزنظر تقتداري به نفع مملكت باوره و 

بيش تز تأسيس وتحدهاي جديد مقارون باه صارفاه   مسلما 
 . تما جوتب مساعدي نمي رسد ... 3050570خوتهد بور 
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 بسوز ای دل که امروز اربعین است  /    عزای پور ختم المرسلین است

 قیام کربالیش تا قیامت           /       سراسر درس، بهر مسلمین است

و یاران با وفایشان السالم( )علیهفرا رسیدن اربعین شهادت امام حسین 

 نمائیم. میعرضوتعزیتتسلیتالسالم( )علیهمبیت اهـلدوستدارانرابرهمه

 

 عادت های مالی غلط  2 شـوره سـر
 خانواده های ایرانی 
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 نامه بنیانگذاران موسسهزندگی 

دفتر امور خیرات موسسه در راستای توسعه بررارامره 

های فرهنگی مددجویان تحت پوشش خود اقدام بره 

تهیه پرسشنامه پژوهشی بره مرنر رور شرنراخرت 

اجتماعی مرددجرویران ارمرود   -فرهنگی  ایازهای 

 07تا کنون طی فرا خوان به عمل آمد  قریب  است

درصد از خااواد  ها به خیریه مراجعه و مروفرب بره 

 تکمیل پرسشنامه شد  ااد.

شایان ذکر است در مرحله پایاای این طرح، اطالعات 

دریافت شد  آاالیز می شود و در بررارامره ریرزی 

امورفرهنگی مددجویان مورد استفاد  مسئوالن امرر 

 قرار خواهد گرفت.

 ادامه از شماره قبلی نشریه... 

 اجتماعی مددجویان تحت پوشش موسسه اجرایی شد-طرح جمع آوری اطالعات فرهنگی

 ادامه در شماره بعدی نشریه

اى   قضیه  تصمیم گرفتم
اهلل که شیخ کلینى رحمه

دربار  ی سخراوت امرام 
اقل کرد   السالمرضا علیه

کررنررم.   اسررت، ذکررر 
 گوید: می راوى

با جمعى بسیار خردمرت 
عررلرریرره  حضرررت رضررا

بودیرم کره ابرن  السالم
آمد  )در را  مااد ( سبیلى

: یرابرن  و چنین گرفرت
رسول اهلل! مرن دوسرت 
شما و پدران شما هستم. 

را  به  ی . افقه خود را در را  حج گم کرد  ام ی افقه
، چون به خراسان رسیدم براى شرمرا  من عنایت کنید

جا مرکرنرت دارم. حضررت  ، زیرا آن دهم  صدقه مى
داخل اتاق شد  پس از چرنردى از  علیه السالم رضا

، دویست دینار به او داد و خواهش کرد برود  باالى در
: الزم ایست صدقه بدهى. چون حضرت آمرد،  و فرمود

از ایشان پرسیداد: پول را از باالى در دادید و خواهش 
امودید که برود تا او را اربریرنریرد. فررمرود: مرن 

سؤال را در صرورت او اربریرنرم. آیرا  شرم خواستم
که درود خدا بر او و برر  اید که رسول اکرم   اشنید 

پنهااى، مرعرادل  ی خاادان او بادفرمود  است: صدقه
هفتاد حج است، و گنا  آشکار موجب خذالن، و گرنرا  

 ( 063و  067ص  4مناقب ابن شهر آشوب، ج  )آمرزد.  پنهااى را خداوادمی

آغاز فعالیتهای مرتبط با برگزاری روضه 

)علیهم السالم(ماه صفر توسط خادمین اهل بیت

با توجه به فرا رسیدن ما  صفر طبب سرنروات قربرل 

توسط همکاران و خادمین اهل بیت علیهم السالم در 

موسسه، اقدامات اولیه جهت برپایی مجلس سوگرواری 

رحلت پیامبراکرم)ص( و شهادت امام حسن)ع( و امرام 

رضا)ع( را آغاز شد  است. قابل ذکر است این مراسم از 

شب در محل حسیرنریره  37اربعین حسینی به مدت 

 مرحومین علی و حسین همداایان برگزار خواهد شد.

 

کاربـردی -شماره گاهنـامه آموزشیپیش

ویژه مددجویان تحت پوشـش  »رشــد«

 منتشر شد.

این اشریه به کوشش جمرعری از دااشرگراهریران و 

کارشناسان فرهنگی توسط واحد تحقیرقرات و امرور 

 فرهنگی خیرات موسسه ااتشار یافت.

چون تمام حسن عليه تلسالم رت مسموم كاررناد و حاا  تو 

رگرگون شد برتررشان تمام حسين عليه تلسالم به بالايان آن 

حضرت حاضر شدند. وقتي جوياي تحوت  تو گشتند تمام حسن 

خور رت رر توّلين روز تز روزهاي آخارت «عليه تلسالم فرمورند: 

رر ترتمه، تين گاوناه  .»و آخرين روز تز روزهاي رنيا مي بينم

گوتهي مي رهم به وحدتنيت خدت و تين كاه «وصيت فرمورند: 

برتي تو شريكي نيست و تنها تو سزتوتر پرستش تست. هاركاه 

تش شور و هركه نافرمانيگيرر رستگار ميتطاعت تو رت رر پيش

كند گمرته مي گررر و كسي كه تز گناهان و تقديرتتش به نزر 

تو توبه كند هدتيت مي شور. تي حسين،جنازه مرت رر كنار جدم 

رسو  خدت صلي تهلل عليه و آله وسلم رفن كن به شرط آن كه 

كسي مانع تين كار نباشد. تگر تو رت تز تين كار باز رتشتند مباارت 

بر آن پافشاري كني؛ چون رتضي نيستم به خاطار تيان كاار 

 .»قطره تي خون به زمين ريخته شور

عالاياه  حسان تماام نقل شده تست چون زهر رر بدن مبارک

تلسالم تثر كرر و حالت تحتضار بدو رست رتر، ناگهان تشك تز 

تي «چشمان آن حضرت سرتزير شد. حاضرتن عرض كررند: 

فرزند رسو  خدت، آيا شما نيز با تين مقام و منزلت و قرتبتي كه 

با پيامبر خدت صلي تهلل عليه و آله وسلم رتريد و با تيان هاماه 

عبارتت و تطاعات رر تين لحظات گريه مي كنايادح حضارت 

من برتي رو چيز گريه مي كنم: توّ  برتي هيبت و »فرمورند: 

وحشت روز قيامت كه بسيار سخت تست، روّم به سبب فرتق و 

 .»روري تز روستان كه تين نيز كار مشكلي تست

 وصـیت

 امام حسن 
 )علیه السالم(

 اخبار کوتاه موسسه 

)علیه السالم(سخاوت امام رضا  

کار و تالش و مقتـنـم 
ی شمردن عمر در سیره

 وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر اکرم 
تز رورتن كوركي پر تحرک و 
عالقمند به كار و فعاليت بور. رر 
طو  زندگي ريده نشد روزي رت به بطالت بگذرتند. كارهاي 
رتر شخدي و تموري كه مربوط به خانه بور شخدا  تنجام مي

تز بيكاري و تنبلي به تو «و رر مقام نيايش عرض مي كرر
خدت كارگر تمين رت روست رترر. «فرمور و مي»پناه مي برم

 »كسب روزي حال  تست.جزء رترركه بهترين آن 18عبارت 
پاكيزه ترين غذتيي كه تنسان «رر جاي ريگر مي فرمايد

 »خورر غذتيي تست كه با كوشش خورش بدست آيد.مي

پيامبر)ص( پس تز تنجام وظايف خطير روزتنه وقتي به خانه 
 بر مي گشت وقت خور رت به سه قسمت تقسيم مي كرر.

قسمتي رت به عبارت خدت، قسمتي رت به خانوتره تختداص 
 رتر و سهمي رت به تسترتحت و كار شخدي خور.مي

 مقتنم شمردن عمر

پيامبر)ص( به روشهاي گوناگون مسلمين رت به ررک ترزش 
عمر خور راللت و به تستفاره بيشتر تز آن توصيه مي كرر و 

مي فرمور: من تعجب تز توالر آرم رترم وقتي كه سرمايه تش 
زيار مي شور خرسند مي گررر و تگر كم شور سخت محزون 

كند گذرر و عمرش رت كوتاه ميو ليكن شبانه روز بر تو مي
گررر كسي شور. بدتنيد كه بي نياز و رتحت نميغمگين نمي

فرشته «فرموركه مالش زيار شور و عمرش كوتاه باشد. مي
تلهي هرشب بجوتنان بيست ساله ندت مي رهد كوشش و 
جديت كنيد و برتي نيل به كما  و سعارت خور مجاهده 
نماييد و رر ترتمه حضرت مي فرمايد: ررقيامت هيچ بنده تي 

 قدم تز قدم بر نمي رترر تا به چند پرسش پاسخ رهد:
 تينكه عمرش رت رر چه كاري بپايان رسانده تست. - 7
 جوتنيش رت چگونه و رر چه رتهي بسر آورره تست. -2
 كرره تست.آورره وچگونه خرجمالش رتچگونه بدستتينكه -4
تز تمامش كه تو كيست. چنانكه خدتي عزوجل فرموره  -3

 »يوم ندعوت كل تناس بامامهم.«تست
رسو  خدت )ص( مي فرمايد: هركه تمروزش با روز گذشته تو 
مساوي باشد مغبون تست و هركه فررتيش بدتر تز تمروزش 
باشد ملعون تست و هركه نفقه و جستجوي نقدان عملش رت 
ننمايد و برطرف نكند عقلش ناقص تست و هركه عمل و 

 عقلش ناقص باشد مرگ برتي تو بهتر تست تز زنده بورن.



 

 ارتباط با نشریه
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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

 وتحد روتبط عمومي و ترتباطات

 السالم فرموند: امام صادق علیه 

لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ یُورِثُ أَهْلَ بَیْتِهِ الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ  

 الصَّالِحَ حَتَّى یُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ ]جَمِیعاً[. 
 

مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته 

 بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت کند. 
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 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
 واحد روابط عمومی و ارتباطاتهمدانیان / موسسه خیریه علی و حسین 

 آید؟ شوره سر چگونه بوجود می

پوست سر بطور طبيعي رر تثر اليه اليه شدن طبقه شااخاي 
هاي جدياد  هاي شاخي قديمي رت تز رست رتره و اليه آن اليه

تا  28گررند. رر حالت عاري تين سلو  ها ظرف جايگزين مي
كرره و تز سطح پاوسات باه  روز مرتحل رشد خور رت طي 48

شاوناد. رر  صورت سلو  هاي مرره به بيرون ريخاتاه ماي
كه تين روند به شكل غير عاري تسريع گررر، تعادتر صورتي 
هاي مرره تفزتيش يافته و همرته باچربي و ترشاحاات  سلو 

رهند. شاوره سار باه   رت مي ريگر پوست تشكيل شوره سر
حدي شايع تست كه برخي متخددان آن رت تمري طباياعاي 

هاي خارجاي  رتنند. پس شوره سر رر تثر جدت شدن سلو   مي
آيد و بايد نسبت به ررمان عاارضاه   پوست سر به وجور مي
 شوره سر تقدتم كرر.

 سردخیل هستند؟دربروز شورهعواملیچه

يكي تز عوتمل موثر رر باروز شاوره سار 
مشكالت گوترشي مثل چاقي زيار، يباوسات 
وعدم هضم غذت تست.عدم رتشتان تاغاذياه 

تي )كاماباور  هاي تاغاذياه صحيح و كمبور
ويتامين ها و...( تز ريگر عوتمل موثر رر بروز 

هاي بيش تز حد روزتناه، كاماباور  شوره سر تست، خستگي
هاي روحي و تختالالت عاطفي، عامل توترث،  خوتب، تسترس

سارر و   تختالالت هورموني )به خدوص آندروژنها(، هوتي
، وتكنش هاي آلرژيك، گرماي بيش تز تندتزه، تستفااره  خشك
چرب، تعري  زيار نيز رر   هاي تنگ و چسبان، پوست تز كاله

رويه موتر آرتيشي مو و  بروز شوره سر موثر تست، مدرف بي
مرتب ياا تساتافااره تز   عدم رعايت نظافت مو )شامپو نزرن

شوي كافي سار ماتاعااقاب  و ، عدم شست شامپوي نامناسب
تستفاره تز شامپو و يا باقي ماندن بقاياي صابون رر پاوسات 
سر( نيز تز عوتمل ريگر موثر رر باروز شاوره سار تسات. 
آسيبهائي كه به پوست سر وترر ميشور مثل سشاوتر زرن و 
فرمو بيش تزحد، بابليس، رنگ كررن و مش زرن مكرر مو. تز 
عوتمل ريگر موثر رر بروز شوره سر مدرف برخي رتروها مثل 
سايمتيدين، كلرپرومازين و رتروهاي ضدفشارخون باال تست، 
همچنين شوره ممكن تست علت ميكروترگانيسمي و ناياز 

 قارچي رتشته باشد.

 از بروز شوره سر  پیشگیری 

  به  قطعي بعمل آورر. تما برتي  تز شوره سر پيشگيري  توتن نمي
بيماري شاوره   ور شدن شعله  يا رفعات  شدت  رساندن  حدتقل
 توتنيم تز روشهاي زير تستفاره كنيم. سر مي

تگر پوست سر خارش زياري رتشت، هرگز آنرت با نااخان  -7
نخارتنيد چرت كه تين كار ممكن تست باعث تيجار عافاونات 
 گررر؛ رر عوض تز نوک تنگشتان برتي تين كار تستفاره كنيد.

روزهايي كه هوت خيلي سرر، باري، و يا آفتابي شديد تست، -2
تگر مي خوتهيد برتي مدت زمان طوالني رر فضاي آزتر باقي 

 بمانيد، كاله نرم و رتحتي به سر بگذتريد.
رر محلي كه هستيد تز يك مرطوب كننده هوت تساتافااره -4

 كنيد تا هوت مرطوب شور.
مدرف رنگ مو و محدوالت حاالات  -3

رهنده مو كه رر آنها تلكل به كار رفته تست 
رت محدور كنيد چرت كه مدرف تلكل ساباب 

 خشك شدن موها مي شور.
تندتزه كافي ويتامينها به خدوص گاروه -/
B كند. تز بروز شوره سر جلوگيري مي 
برس زرن مرتب موها رر ررمان شاوره  - 1

شور كه جرياان خاون  سر تهميت زياري رترر زيرت سبب مي
ها تغذيه شوند. هر شب پيش تز رفتن به  سريعتر شور و سلو 

موهاي خاور رت تز جاهاات   رختخوتب با يك برس مويي،
مختلف برس بزنيد،به طوري كه رر حدور صدبار برس روي 
سرتان حركت كند و رر تمام نقاط خون رت به جريان بينادتزر. 
شانه كررن مرتب موها بويژه رر هوتي آزتر و تماياز تااثايار 
بسياري رر ررمان شوره سر رترر. زيرت تين كار موجب تفزتيش 

شور. همچنايان  جريان خون و سلولهاي بافت پوست سر مي
توتنيدبرتي تفزتيش گررش خون رر سر، پوست آنرت با نوک  مي

 تنگشتان خور به صورت رتيره تي ماساژ رهيد.
تگر ميزتن شوره سر زيار نيست و رر حد متاوساط قارتر - 1

رترر، مي توتنيد روزي يك بار موهاي خور رت باا شااماپاوي 
معمولي بشوييد. با تين كار تقريبا  تمام شوره سار تز بايان 
خوتهند رفت. سعي كنيد تز شامپوهاي معمولي و يا شااماپاو 

 بچه تستفاره كنيد. 
 

 شـوره سـر
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 شماره بیست و هشتم

 گوشه ای از خواص 
 

  عســـل
 

بطاور مساتاقايام و   سرفه تز عسل رر فرآورره هاي ضد 
غيرمستقيم تستفاره مي شور . مزه مزه و غارغاره شاربات 

بسيار   ورم گلو عسل برتي برطرف كررن زخم هاي رهان و
 سورمند تست. عسل ضد آسم تست.

و لاثاه   رندتن ها عسل با تينكه بسيار شيرين تست، برتي
مضر نيست، بلكه لثه ها رت سالم مي سازر و رنادتن هاا رت 

 سفيد مي كند.

رستگاه گوترش رت پاک مي سازر و ضد تسهاا  تسات. رر  
تحقيقات ثابت شده تثر بسيار مفيدي برعفونت هاي معده با 

و   زخام ماعاده هليكو باكتر پيلوري رترر. تز تين رو ضاد
 رستگاه گوترش تست.

 عسل رر ررمان آب مروتريد )كاتارتكت( مفيد تست. 
عسل بارشكن تست و برتي معالجه قولنج روره تجويز ماي  

شور و رر مسموميت هاي غذتيي، رستگاه گوترش رت پااک 
 مي سازر.

روست كبد و پارزهر تست، پس رر بيماري هااي كابادي  
مدرف آن مفيد تست .سكنجبيني كه با عسل تهاياه ماي 

 شور، صفرتبري تعالست.
و مثانه رت تز بين مي بارر. بارتي تيان   سنگ هاي كليه 

 منظور عسل رت با كندر بايد مدرف كرر.
كام  عسل خوتب آور تست و به مبتالياان باه بايامااري 

توصيه مي شور كه قبل تز خاوتب چاناد قااشا    خوتبي
 مرباخوري عسل ميل كنند.

مفيد تست و كال  جريان خون رت رر   كم تشتهايي برتي رفع 
كند، ميرو به رشد عضالت كمكبخشد. تزتينبدن بهبور مي

 تفرترورزشكاربسيار مفيدتست. و تشتهاهاي كمبچه پس برتي
عسل گرفتگي مويرگ ها رت باز مي كند و بارتي عاروق  

تگر هر روز شربت عسال   سالمندتن بسيار مفيد تست. پس
 تازه بنوشند، عمر طوالني تري خوتهند رتشت.  ليموي و

 او مصلحت تو از تو بهتر داند...

موسي عليه تلسالم ررويشي رت ريد تز برهنگي به ريگ تندر  
شده گفت تي موسي رعا كن تا خدت عزّوجلّ مرت كفافي رهد 
كه تز بي طاقتي به جان آمدم موسي رعا كرر و برفت. پاس 
تز چند روز كه باز آمد تز مناجات مرر رت ريد گرفتار و خلاقاي 
تنبوه برو گرر آمده گفت تين چه حالتستح گفتند خمر خورره 

 تند و عربده كرره و كسي رت كشته تكنون به قداص فرموره
 تند: و لطيفان گفته

 تزجهان بررتشتىگربه مسكين تگر پر رتشتى 5 تخم گنجشك
 عاجزتن برتابدعاجز باشد كه رست قوت يابد 5 برخيزر ورست

موسى عليه تلسالم به حم جهان آفرين تقرتر كرر و تز تجاسر 
 خويش تستغفار   و لو بسط تهلل تلرزق لعباره لبعوت فى تالرض

 كه نباشد پرشهمان بهگفت 5 موركه فالطون چهنشنيديآن
 كس كه توتنگرت نميگررتند 5 تو مدلحت تو تزتوبهتر رتندآن

 

 گلستان سعدي: باب سوم رر فضيلت قناعت

 حکایت نامه 

 

 چشم و هم چشمی – 1

آنتوني رتبينز مي گويد كه سعي كنيد تز نشست هاي فاميلي يا 
به تعبير خورمان، نشست هاي غيبت مدترتنه و بي محتوت 
خوررتري كنيد؛ چون رر تين صورت، شما با پيشرفت هاي 

ماري ريگرتن موتجه شده و رلتان 
خوتهد كه كارهايي شبيه به مي

آنها تنجام بدهيد، ررحالي كه 
ممكن تست تهدتفتان، چيزهايي 
ريگر باشند سعي كنيد خورتان 
باشيد و تين قدر رنبا  چشم و 

تلبته بايد باور  هم چشمي نباشيد.
كنيم كه فرتركررن و چشم پوشي 
تز حرف هاي رر گوشي فاميل و 
مررم سخت تست. ولي هدف 

نهايي شما، رهايي تز تسترس مالي تست. نه بستن رهان 
ريگرتن. تين سارگي و روري تز چشم و هم چشمي، و قتي كه 
شما شأن تجتماعي بااليي هم رتشته باشيد، برتي ريگرتن 
تنگيزه بخش خوتهد شد، چون ريگر نمي توتنند تتهام خسيس 
بورن وناخن خشك بورن رت به شما وترر كنند و تين تتفاق رت، 

 تز شعور باالي شما خوتهند رتنست.
 چانه نزدن – 9

رر تين مورر، ريگر چيزي نگوييم، بهتر تست؛ چون تز فررت 
فروشنده ها ريگر موفقيت نخوتهند خوتند. تما وتقعيت تين 

تست كه فروش، يك تمر توتفقي بين خريدتر و فروشنده تست. 
جدت تز تجناسي كه قيمتي مقطوع رتشته و تعدترشان زيار هم 
نيست، باقي تجناس قابل چانه زني و تخفيف هستند. لطفا به 
حرف هاي فروشنده ها هم رر زمينه سور كمشان توجه 

حتما به بورس تجناس رفته و تگر جايي نتوتنستيد خريد  نكنيد.
كنيد، به مغازه هاي ريگر برويد. رر تين زمينه سعي كنيد 
كوتاه نياييد؛ كامال سنگد  باشيد 

 و تخفيف بگيريد. 
گويد وقتي رتبرت كيوساكي، مي

كه با همكارتنش برتي خريد خانه 
رفته، قيمت خيلي و تمالک مي

رتره و بعد، پاييني پيشنهار مي
رفته بيرون. ممكن تست رر مي
جور موتقع، طرف حسابي تين

شاكي بشور، تما تگر تز هر ره تا 
معامله، روتاي آن هم به نفع شما 

 شور.ميپو  كلي بشور، خورش تمام 
 ارزان خریدن – 4

البد تين مثل معروف ررباره بعضي تز كشورها رت شنيده تيد كه 
رهند به آنها مي گويند چرت گرتن خريد مي كنند، جوتب مي

چون پو  برتي خريد ترزتن ندترند. رر گام تو ، ترزتن خريدن، 
يك برر حساب مي شور. تما وقتي كه هزينه هاي نگهدتري و 
تعميرتت و... رت حساب كنيد، آن وقت تست كه قضيه فرق 

كند. تلبته رر تين تصل نيز، بايد حوتستان به نيازها و مي
 ها باشد.خوتسته

 عادت های مالی غلط خانواده های ایرانی 

 خواص مواد غذایی 

 کمکهای بشردوستانه از طرف...  

 ( چک کردن نرم افزار امنیتی سیستم8

كاربرتن بايد نرم تفزتر تمنيتي خور رت باز كرره و تطمينان 
حاصل كنند كه سه ويژگي آنتي ويروس، تبزتر ضد 
جاسوسي و فايروت  رت رترت تست. تين هسته هاي 
محافظتي بايد با تبزتر ضد هرزنامه و نرم تفزتر جست 

 وجوي تمن نيز تقويت شوند.
تيده بسيار خوبي تست كه خانوتره ها يك مجموعه تمنيتي 
برروي رتيانه خانوترگي خور رتشته باشند كه شامل 
تبزترهاي كنترلي وتلدين و تبزترهاي جلوگيري تز سرقت 

 هويت نيز باشد.

 ( با کودکان خود صحبت کنیم3

وتلدين بايد مرتقب باشند كه فرزندتنشان با تفرتر هم سن و 
سا  خور ررتينترنت ترتباط برقرتر نكنند. به همين علت به 
وتلدين توصيه مي شور كه برتي فرزندتن كوچك خور 
ررمورر رتيانه، تينترنت و تهميت حفظ تمنيت رر تينترنت 
توضيح رتره و نحوه نفوذ هكرها به رتيانه آنها و تز كار 

 تندتختن سيستم رت برتي آنها شرح رهند.
وتلدين بايد برتي فرزندتن مورر تهميت عدم تفشاي 
تطالعات شخدي رر تينترنت كامال توضيح رهند و بگويند 
كه نبايد ررمورر محل زندگي يا مدرسه خور برتي ريگرتن 

 توضيح رهند.
تز كوركانمان بخوتهيم كه فرم هاي آنالين رت بدون حضور 
ما پر نكنند و برتي جست وجو، موتورهاي جست وجوي 

رت به آنها معرفي  Yahoo! Kidsويژه كوركان مانند 
كنيم. برتي فرزندتن بزرگ تر نيز ررمورر ويروس ها، 
جاسوس تفزترها و هكرها و نحوه كار آنها شرح رتره و به 
آنها بگوييم كه سرقت هويت چگونه تتفاق مي تفتد. برتي 
آنها توضيح رهيم كه هر تتفاقي بر روي كامپيوتر مي تفتد 
توسط شما قابل بررسي و رريابي تست. به آنها تطمينان 
رهيم كه رر صورت وقوع هر تتفاقي به آنها كمك خوتهيم 

 آنهايار رهيم.كرر و نحوه مسدوركررن كاربرتن مزتحم رت به
 ( آگاهی مان را افزایش دهیم20

هرچه بيشتر بدتنيم تز تمنيت بيشتري برخوررتر خوتهيم بور. 
برتي تين منظور به تخبار تمنيتي و به روز رساني هاي 
 تمنيتي توجه كرره و مقاالت ساره تمنيتي رت مطالعه كنيم. 

 توصیه هایی برای حفظ امنیت
 اعضـای خـانواده در اینترنت

 ادامه از شماره قبلی نشریه... 

 ادامه در شماره بعدی نشریه

 ادامه از شماره قبلی نشریه... 


