
 داستان کوره هزارتنی 
 01/40/94پس از چند نامه در تعقیب این موضوع، عاملی در 

نویسدکه با سناتور ضیایی مالقات کرده و راجع به موضوع می
صحبت نموده است و در جواب شنیده است با دکتر شیبانی و 
نجم آبادی )معاون کل وزارت اقتصاد وقت( کمیسیون کررده 

 است و تا چند روز دیگر نتیجه را به عرض می رسانیم.
که عاملی به حسین آقا نوشته عرلرت  01/40/99اما در نامة   

 شود.ها لو می رود و قضیه آفتابی میمخالفت
سیمان آریامهر که افزایش تولیدسیمان به آینده بهانهاینشاه به

زنرد برا که قرار است نزدیک ذوب آهن احداث شود لطمه می
تقاضای حسین آقا مخالفت می کند. اما حسین آقا دست بردار 
نیست سه روز بعد از حسین اشراقی می خواهد کار این پروانه 

نامه ای به شرخرش شراه و  01/40/44را تعقیب کند و در 
از محتوای نامه خبر نداریم؛  نویسد ]رئیس دفتر او معینیان می

اما در نتیجه آن، با پروانه درخواستی حسین آقا موافقت نشرد. 
مؤلف.[ با این همه از پای نایستاد و از در دیگری درآمرد. بره 
آنها گفت پس بگذارید سیستم تر کوره ها را به خشک تبدیل 
کنم و همزمان با نوشتن چنین ترقراضرایری فرروشرنردگران 
کمپانیهای خارجی در اصفهان مشغول معامله بودند. به عاملی 

کنند. ( با پانصد تنی موافقت می04/49/90اید)نوشته گوید می

داننرد کره من نمی دانم خود اولیای محترم وزارت اقتصاد می
کند نتایج کرم وارد شرود. وضع اقتصادی فعلی ایجاب   نمی

زیرا بسیار ضرر می نماید و برای اقتصاد مملکت هم به هیر  
وجه صالح نیست. به هر جهت شما اول برای تحصیل اجرازه 
تبدیل دستگاه تر به خشک اقدام و بعداً نسبت به یرک هرزار 
تنی تعقیب نمایید. و بعد از حسین اشراقی کمک می طرلربرد. 

( به حسین آقا می نویسرد 04/3/55عاملی طی نامه محرمانه )
که هشت روز است که موافقت کلیه دسترگراه هرای وزارت 
اقتصاد را گرفته و روی میز معاون کل مهندس نجرم آبرادی 
است .معاون هم جواب صریح نمی دهد. اگر می خواهد زنر  
بزنم به نیویورک به حسین اشراقی که با وزیر تماس بگیرد و 

 کار را تمام کند.
( به کارخانه سیمان اصفهان 04/40/44همو در نامة محرمانة )

گزارش می دهد که پروندة تبدیل سیستم و درخواست کروره 
یک هزار تنی را وزیر برده به شرف عرض برساند) یعنی نشان 

 شاه بدهد( تا چه دستور می دهد.
، مستقیم و محرمانه به هوشن  انصراری  حسین آقا شخصاً  

( که قول دادید سیستم ترر 04/0/55وزیر اقتصاد می نویسد ) 
به خشک را اجازه دهید گویا در وزارتخانه معطل مانده و بره 
نظر مبارک نرسیده است. استدعا دارم این پرونده را به نرظرر 

 مبارک برسانندواجازه صادر گردد.
( عاملی بره حسریرن آقرا شررح 04/40/34درنامه بعدی )  

دیدارش با وزیر را مفصل گزارش می دهد از  جمله وزیر مری 
پرسد اگر زیر گوش شما یک کارخانه بگذارند و به قریرمرت 
کمتر سیمان بفروشند چه  خواهید کرد.   بعد از مرکراتربرات 
مکرر دیگر وزارت اقتصاد با تبدیل سیستم ترر بره خشرک 

(. با این توضیح که موافقت نامه فقط 04/40/43موافقت کرد )
برای تغییر سیستم است و ارتباطی با تقاضای تروسرعرة آن 

 شرکت ندارد.
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 نامه بنیانگذاران موسسهزندگی 

فروردین ماه همزمان با والدت برا سرعرادت    39روز یکشنبه 
امّ ابیها حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها از بانوان شرالرل 
 در موسسه خیریه علی و حسین همدانیان تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم که با حضور مدیرعامل محترم موسسه برگرزار 
شد ضمن تبریک والدت حضرت زهرا )سالم اهلل علیرهرا( و 
روز زن، با تقدیم هدایائی به همین مناسبت از بانوان همکرار 

 در موسسه تقدیر به عمل آمد.

 ادامه از شماره قبلی نشریه ... 

 تقدیر از بانوان شاغل در موسسه به مناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س(

 ادامه در شماره بعدی نشریه

 حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( 
 و حجاب و حیا  جلوه پوشیدگی

فاطمه)سالم اهلل علیها( کامل ترین الگوی حیا و عفت برود. 
وی در تمام صحنه های اجتماعی و سیاسی زمان خویش برا 
حجاب کامل، حظور داشت. فاطمه )سالم اهلل علیها(با رفترار 
خویش به مردم شناساند که حجاب باعث نمی شرود فررد 
منزوی باشد و در امور مملکت دخالت نکند و پیشرفت نکند. 
ایشان با حجاب کامل به مسجد رفتند و سخنرانی نمرودنرد. 

است که همین یک خطابه کافی «فرمایند:استاد مطهری می
کنرد نشان دهد زن مسلمان درحالی که حریمش را حفظ می
کند، و خودش را به اصطالح برای ارائه به مردان درست نمی
 »معلوماتش چقدر است؟ ورود در اجتماع تا چه حد است؟

هویت و شخصیت زن مسلمان با حجاب گره خورده اسرت، 
عفت و حجاب و حیای زن، یکی از مهم ترین عوامل حفرظ 
و بقای عفت عمومی است، زیرا خداوند لطافت و جاذبه هایی 
خاص در وجود زن قرار داده است که جایگاه عرضره آنرهرا 
محیط خانواده است نه اجتماع. اگر این جاذبه ها محدود بره 
محیط خانواده گردد، کانون خانواده پایدار شده و سالمت فرد 
و جامعه تضمین شده، آرامش روانی بر اجتماع و خرانرواده 

 حاکم می شود.

پیرو اجرای برنامه های 
فرهنگی مددجویان تحت 
پوشش امور خیرات 
موسسه، توزیع اولین شماره 
-گاهنامه داخلی آموزشی
کاربردی رشد از اواسط 

به درب  9315اسفندماه 
منزل مددجویان محترم 

آلاز، و به دلیل پراکندگی محل سکونت آن عزیزان تا پایان 
 به طول انجامید.  9313فروردین ماه 

ها همچنین جشن تکلیف جهت فرزندان پسرو دختر خانواده
با اعزام تیم کارشناسی به منازل مددجویان و برگزاری 
جشن تکلیف و سخنرانی کارشناس مذهبی و تقدیم هدایا 

 به این عزیزان ادامه دارد.

توزیع اولین شماره گاهنننامنه 
کاربردی رشد وینهه -آموزشی

مددجویان تحت پوشش موسسنه 
 خینریه علی و حسین همندانیان

 May 9 -( روزجهانی کار و کارگر  99 های اردیبهشت ماهمناسبت

 رجب [ 9( والدت امام محمد باقر علیه السالم ] 99

 ( شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم95

 رجب [ 3( شهادت امام علی النقی الهادی علیه السالم ] 93

 رجب [ 94( والدت امام محمد تقی علیه السالم ] 54

 رجب [ 93( والدت امام علی علیه السالم ] 53

 رجب [ 90( وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها ] 50

برالر   9315شرکت سیمان اصفهان )همدانیان( در سرال 
تن محصول سیمان خود را به کشورهای عراق و  43/444بر

تاجیکستان صادر کرده است. صادرات سیمان اصرفرهران در 
درصد نسبت بره   09به میزان 9315سال 
افزایش نشان می دهد. تولریرد  9319سال 

 9315کلینکر و سیمان کارخانه نیز در سال 
از رشد خوبی برخوردار بوده ، به طوری که 

درصد ، تولید  3/0تولید کلیررنکر به میزان 
درصد و تحویل و فروش انواع سیمران   9/5سیمان به میزان 

 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. 9به میزان 
به عنوان چهارمین  9335شرکت سیمان اصفهان که در سال 

کارخانه سیمان کشور و اولین کارخانه سیمان استان اصفهان 
به بهره برداری رسیده است، در حال حاضر با تولید سیرمران 

تن در روز در  3544با ظرفیت  0و تیپ  5، تیپ 9های تیپ 
حال فعالیت است. این شرکت که پنجاه و ششمرین سرال از 
فعالیت تولیردی خود را پشت سرمی گذارد، علیرلم قدمت و 

کهولت ماشررین آالت و تجهیزات با بازدهی مرطرلروب بره 
هرزار  140بال  بر  9315فعالیت ادامه می دهد. در طول سال 

تن انواع سیمان در این کارخانه تولید و بره مشرترریران و 
کنندگان داخلی و خارجی تحویل شده است. به طوری مصرف

 10نسبت به ظرفیت  9315که بازدهی تولید سیمان در سال 
درصد بوده است. به موازات  14بینی درصد و نسبت به  پیش

افزایش کمیت محصوالت تولیدی، تروجره بره کریرفریرت 
محصوالت از اهمیت ویژه ای بررخروردار 
بوده و مدیریت شرکت با نگرش اعتقرادی 
به این موضوع اهتمام خاصی را در ایرن 
زمینه به عمل آورده است. در همین راسترا 

ضمن حفظ مقاومرت هرای 9315در سال 
ترا  99نهایی، میزان مقاومت اولیه انواع محصوالت سیمان 

درصد رشد داشته و میزان رشد مقاومت فشراری هرفرت  54
 درصد بوده است. 5تا  3روزه به طور متوسط 

 9315از دیگر دستاوردهای شرکت سیمان اصفهان در سال 
درصد، کراهرش  35کاهش مصرف ویژه مواد نسوز به میزان 

درصد و کاهش  5/0ژی ویژه مصرفی الکتریکی به میزان  انر
در صد نسبت به سرال  94/50توقفات خطوط تولید به میزان 

 قبل است.

درصدی صادرات  14افزایش 
 4931سیمان اصفهان در سال 

  علیه السالماسرار نماز در کالم حضرت علی 
 جابر بن عبداهلل انصارى گوید:

روزى به همراه موالى متّقیان، امام على علیه السالم برودم، 
شخصى را دیدیم که مشغول نماز است، حضرت به او خطاب 

دانى که چگرونره و  کرد و فرمود: آیا معنا و مفهوم نماز را مى
اظهار داشت: آیا براى نماز مفهومى لیرر   باشد؟ براى چه مى

حضرت فرمود: آرى، به حقّ آن کسرى   از عبادت هم هست؟
که محمّد صلّى اهلل علیه و آله را به نبوّت مبعوث گرردانریرد، 
نماز داراى تأویل و مفهومى است که تمام معناى عبودیّت در 

  آن شخش عرض کرد: پس مرا تعلیم فرمرا.  آن خواهد بود.
معنا و مفهوم اولین تکبیر آن است که خداوند، سبحان و منزّه 

دومین   وامام فرمود:  است از این که داراى قیام و قعود باشد.
تکبیر یعنى؛ خداوند مروصروف بره حررکرت و سرکرون 

توان خداوند را به جسمرى  سومین تکبیر یعنى؛ نمى باشد. نمى
چهارمین تکبیر یعنى؛ چیزى بر خداوند عرارض  تشبیه کرد.

پنجمین تکبیر مفهومش آن است که خداونرد، نره  شود. نمى
  کرنرد. محلّ خاصى دارد و نه چیرزى در او حرلرول مرى

ششمین تکبیر معنایش این است که زوال و انتقرال و نریرز 
 تغییر و تحوّل براى خداوند مفهومى ندارد.

و هفتمین تکبیر یعنى؛ بدان که خداوند سبحران هرمرچرون 
سرپرس در ادامره   دیگر اجسام، داراى أبعاد و جوارح نیسرت

گرویرى:   فرمایش خود فرمود: معناى رکوع آن است که مرى
دارم،  ام و از آن دست بر نرمرى خداوندا! من به تو ایمان آورده

دارى و  و چون سر از رکوع برر مرى  گرچه گردنم زده شود.
 »سَمِعَ اهللُ لِمَنْ حَمِدَهُ الحَمْدهلل ربّ العرالرمریرن«گوئى:  مى

اى و من چریرزى  یعنى؛ خداوندا! تو مرا از عدم به وجود آورده
  نبوده و نیستم، پس هستى مطلق تویى.

و هنگامى که سر بر سجده فرود آورى، گویى: خداوندا! مرا از 
اى؛ و سر بلند کردن از سجده یعنى؛ مرا از خاک  خاک آفریده
و همین که دومین بار سر بر سجده گذارى  اى. خارج گردانده

و چرون   گردانى؛ یعنى؛ خداوندا! تو مرا در درون خاک بر مى
سر بلند کنى گویى: و مرا از درون همین خاک در روز قیامت 

گردانى. و مفهوم تشهّد، تجدید  براى بررسى اعمال خارج مى
عهد و میثاق و اعتقاد به وحدانیّت خداوند؛ و نیز شهادت برر 

بیت او علیهم صلوات اهلل  نبوّت حضرت رسول و والیت اهل
باشد و معناى سالم، ترحّم و سالمتى از طرف خداوند برر  مى

 بنده نمازگزار است، که در واقع ایمنى از عذاب قیامت باشد.
، 40/ بحار االنوار:، ج 0، ح 940، ص 0منبع: مستدرک الوسائل، ج 

 34، ح 503ص 
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 دعوت به همکاری: 
گزشزا و مطالزب پیشزنهادی خود را لطفزاً نظزرات راه

 های بعدی برای ما ارسال فرمائید.جهت درج در شمزاره

 واحد روابط عمومی و ارتباطات

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

خبر خوب آنکه بسیاری از سرطانها قابل پیرشرگریرری انرد. 
تعدادی از این بیماری ها نیز اگر به موقع تشرخریرش داده 
شوند کامال قابل درمان خواهند بود. نیمی از افرادی که بره 
 سرطان مبتال می شوند فرصت خوبی برای زنده ماندن دارند.
بسیاری از علل بیماری سرطان و اقداماتی کره در جرهرت 
کاستن از خطرات شان است شناخته شده اسرت. در حرال 
حاضر بسیاری از سرطانها چون زود تشخیش داده می شونرد 
می توان بیمار را تا حد زیادی زنده نگهداشت و بیرمرار مری 
تواند به زندگی خود ادامه دهد این مهم با انجام خود آزمایری 

 و لربالگری امکان پذیر است.
مهم ترین عالیمی که باید مراقب آنرهرا 
باشید و با یافتن هرکدام از آنها به پزشک 

 مراجعه نمایید، به قرار زیر است:
 وجود توده در هرجایی از بدن -9
 تغییر در یک خال پوستی-5
 زخمی که بهبود نمی یابد-3
 سرفه یا گرفتگی صدا بطور مداوم-0
 سوء هاضمه یا اختالل در بلع بطور مداوم-0
 تهوع یا سرفه خون آلود-6
 تغییردرعادات طبیعی روده ماننداسهال یایبوست بطور دایم-5
وجود هرگونه خون در ادرار یا مدفوع و هر خونریزی لیرر -4

 طبیعی واژینال
 کاهش وزن لیر قابل توجیه-1
 بی اشتهایی لیر قابل توجیه-94

داشتن هریک از عالیم فوق به معنی وجود سرطان نیست اما 
باید فورا به پزشک مراجعه کنید تا وضعیت موجرود کرامرال 
ارزیابی شود. باید دانست پیشگیری از سرطان محدود به سن 
خاصی نیست و باید با تغییرات تدریجی در مسریرر زنردگری 

 سعی در اصالح شیوه زندگی خود و جامعه نمود.
در این قسمت به توضیحاتی پیرامون راههای پیشگیرری از 

 سرطان می پردازیم.
سیگار نکشیدن بزرگترین عامل پیشگیری .سیگار نکشید: 3

% مرگ و میر تمام سرطان ها به عرلرت 34از سرطان است. 
کشیدن سیگار است. سرطان ریه شایعترین سرطان در مردان 

 و مقام دوم شیوع را در زنان دارد.

تخمین زده شرده .رژیم غذایی مناسب داشته باشید: 2 
ها احتماال با رژیم لذایری در ارتربراطرنرد. % سرطان30که 

هایی که وابسته به رژیم لذایی هستند عبارترنرد از: سرطان
سرطان های سیستم گوارش، پستان، پروستات. رژیم هرای 
سرشار از میوه جات و سبزیجات مختلف شما را در بررابرر 
سرطان ها محفوظ نگه می دارد. لذاهای پرچرب، لرذاهرای 
سرخ کردنی، کبابی، لذاهای نمک سود و لذاهای کپک زده 
می توانند در ایجاد چاقی نقش داشته باشند. ارتربراط بریرن 
چاقی و سرطان پستان ورحم درزنان و پروستات در مرردان 
وجود دارد.  تحقیق در مرورد افرزودنری 
هایی مانند مواد نگهدارنده، چاشنی ها و 

 عامل سرطان بودن آنها ادامه دارد.
لذا جهت کاهش احتمال خطر مریروه و 
سبزیجات را بیشترر مصررف کرنریرد، 
لذاهای حاوی فیبر زیاد مصرف کنید و 
 از لذاهای چرب کمتر استفاده نمایید.

.از تماس زیاد با نور خزورشزیزد 1

مقدار زیاد نور خورشید می تواند منجر به سرطان بپرهیتید: 
 پوست شود. 

پوست های روشن بیشتر در معرض این خطر قررار دارنرد. 
میزان اشعه ماوراء بنفش برای پوست مضر اسرت. آفرتراب 
سوختگی قطعا برای پوست مضر است و می تواند خطر جدی 

 برای سرطان پوست باشد. 
جهت کاهش خطر ضایعات ناشی از آفتاب را درمان کرنریرد، 
هرگز اجازه ندهید پوست شما بسوزد. از سایه استفاده کنید و 
سعی کنید به هنگام ظهر زیر نور خورشید قرار نگیرید و از 

 (.90های باالتر از SPFضد آفتاب مناسب استفاده کنید. )
ورزش منظم سبب تنظیم وزن .بطور منظم ورزش کنید: 3 

و فعالیتهای بدنی می شود و از ایجاد بسیاری بیمراریرهرا از 
 جمله سرطان پیشگیری می نماید.

. بطور مرتب جهت معاینه و بررسی به پتشک خزود 4

هرا باید توجه داشت که بسیاری از سررطرانمراجعه نمایید: 
تنها با معاینه پزشکی و آزمایشات تکمیلی تشرخریرش داده 

می توان گفت که بسیاری از سرطان هرا در صرورت شوند. می

 . تشخیش به موقع قابل درمان باشند

راهکارهای 
 پیشگیری از سرطان 
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 ویکم شماره سی

خنواص 
 چناقاله
 بننادام

 

در قدیم معتقد بودند این میوه نارس باعث تقویت لرثره و 
 شود و برای خشکی دهان مفید است. ها می ریشه دندان

هایی که مقداری تلخی دارند حاوی مقدار بسیار کمری  چغاله
اسیدسیانیدریک و ترکیبی از سم خطرناک سیانور هستند که 

تواند مرنرجرر بره مسرمرومریرت در  مصرف زیاد آن می
 کننده شود.  مصرف

به طور کلی مواد مغذی میوه کال و نارس بادام کرمرترر از 
های رسیده است و از نظر کلسیم، آهن و به طور کلری  میوه

رسیده این میروه  تری قرار دارد. امالح معدنی در سطح پایین
هایی چون پوکی استخوان ، افزایش  افراد را در برابر بیماری

کنرد،  ها محافظت می خونی و چسبندگی روده کلسترول ، کم
 ها برخوردار نیست. اما تا وقتی کال است از این ویژگی

البته این میوه در صورت عدم افراط و رعایت برخی نرکرات 
بهداشتی فایده مهمی چون جلوگیری از گرفتگی عضرالت 

در واقع میوه سبزرنگی نظیر چغاله بادام کره کرال و  دارد.
نارس است سرشار از کلروفیل است. کلروفیل داخل بدن در 

کند و  مسیر کانال گوارشی به تولید منیزیم کمک شایانی می
از آنجا که منیزیم برای کاهش گرفتگی عضرالت نرقرش 

تواند تا حدی در بهبرود  بسزایی دارد، خوردن متعادل آن می
گرفتگی عضالت مفید واقع شود. از سوی دیگر این نوبرانره 
ترکیبات اسیدی دارد که وجود آنها در معده مرانرع آسریرب 

البته باید  شود؛ رسیدن به بافت معده و بروز سرطان معده می
کامل نیرسرت و کرم  Cگفت این نوبرانه از نظر ویتامین 

اگر چغاله بادام شود.  کالری بودن آن نیز موجب اللری نمی
به صورت بهداشتی کمپوت، خورش یا ترشی شود مصررف 

تواند تا حدودی مواد مرغرذی را بره بردن  متعادل آن می
شود باید حتما در  برساند.چون این میوه با پوست مصرف می
 ضدعفونی کردن و شستن آن دقت کرد. 

روزی حضرت امام جعفر صادق علیه السرالم جرامره زبرر  
کارگری بر تن و بیل در دست داشت و در بوستان خرویرش 

فعالیت کرده بود که    سرگرم کار کردن و بیل زدن بود، چنان
اترفراقرا    سراپایش را عرق گرفته بود. در همین حال بود که

مردی به نام ابوعمرو شیبانی وارد شد و امام را در آن رنج و 
مشاهده کرد، پیش خود گفت شاید علت این که امرام    تعب

که کسی استاینکارشدهو متصدی   شخصا بیل بدست گرفته
نراچراری، خرودش    دیگر نبوده که انجام دهد و امام از روی

بیل را به دست گرفته و مشغول کار شده است، لهذا جلو آمد 
و عرض کرد: این بیل را به من بدهید تا من ایرن کرار را 

دهم. بعد برای آن   انجام دهم. امام حاضر نشد و فرمود نمی
دست گرفتن من روی اجبار    که به طرف بفهماند که بیل به

دارم کره  می  من به طور کلی دوست«فرمود:  و ناچاری نبود،
 »مرد در راه تحصیل روزی رنج بکشد و آفتاب بخورد.

 حکایت نامه 

بورس یک بازار است که انواع دارایی در آن مورد خرریرد و 
گیرد. البته بازاری که ما از آن، با عنوان بورس  فروش قرار می
کنیم، با بازارهای متداول مثل بازار طرال، برازار  صحبت می

خودرو، بازار فرش و... که اللب شمرا برا 
ای  هرای عرمرده آنها آشنا هستید، تفاوت
بودن، شفافیرت و  دارد. شاید بتوان رسمی

برخورداری از پشتوانه محکم قانونرری را 
های بورس با برازارهرای  مهمترین تفاوت

 سنتری دانست.به این معنا که: 
اوال بورس، برخالف بازارهای سنتی، یک بازار کامال رسمری 
است و خرید و فروش در آن، براساس قوانیرن، مرقرررات و 

 شود. مند انجام می ضوابط مشخرش و نظام
تفاوت دوم بورس با بازارهای سرنرتری، 
شفافیت باالی بورس است، به این معنرا 
که وقتی که فردی تصمیم به خرید یرا 
فروش سهام یک شررکرت در برورس 

گیرد، به راحتی و تنرهرا صررفرا برا  می
تواند به هرمره  دسترسی به اینترنت، می

اطالعات مربوط به آن شرکت دسترسی داشته باشد و بعد از 
بررسی کامل این اطالعات، درباره خرید یا فروش سهرام آن 

گیری کند، درحالیکه بازارهای سنتی از چنیرن  شرکت تصمیم
شفافیتی برخوردار نیستنرد. تفاوت سوم بورس با برازارهرای 
سنتری هم به برخورداری فعاالن بورس از پشتوانه قانرونرری 

العاده بورس در نرظرام  مربوط است؛ زیرا به دلیل اهمیت فوق
گذار قوانین، مقررات و سراخرترارهرای  اقتصادی کشور، قانون

گذاران در برورس درنرظرر  الزم را برای حفظ حقوق سرمایه
گذاران، با اطمینان  گرفته است تا سرمایه

خاطر از عدم برروز اترفراقراتری مرثرل 
استفاده، کالهبرداری و... در ایرن  سوء

گذاری کنند؛ مزیتی کره در  بازار سرمایه
 بازارهای سنتی وجودنردارد.

توجه به این نکته ضرروری اسرت کره 
گذاران در بورس اوراق بهادار، پس از بررسری و  چون سرمایه

هرا، سرهرام  تحلیل اطالعات منتشر شده از سوی شررکرت
های سودآور و دارای عملکرد قابل قبول را انرترخراب  شرکت

بورس در واقرع برا  کنند، بنابراین می
شود که  ایجاد فضای رقابتی، باعث می

های موفق و سودده، بتوانند از  شرکت
طریق فروش سهام به تأمیرن مرالری 

ده  های زیان بپردازند و برعکس شرکت
طور خودکار از گردونه خارج شوند تا  به

تخصیش منابع، به صورت مطلوب و بهینه انجام شود؛ امری 
بره  که به نوبه خود رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشرت.

ترکرامرل  همین علت است که کشورهایی که دارای برورس
اند رشد اقتصادی بیشترری را تجربره  تر هستند، توانسته یافته
 کننرد.

 اهمیت و نقش بورس در اقتصاد -( 4الفبای بورس )

 خواص مواد غذایی 

 

 کتابخوانی -کناریکناتور  

اسرار شرکت و سازمان های کاری خود را افشا نکنید  -9
شده گاهی اوقات سهوا مکان و نام و نشان خیابان مراکز 
مهم و حساسی را به اشتراک بگذارید که این امکان را به 
سرویس های جاسوسی می دهد که بدون هی  زحمتی 

 اطالعات ان مکان دسترسی داشته باشند.
مراقب باشید که دیگران از هویت شما که به عنوان  -5

 شخصیت سرشناسی هستید جعل نکنند.
مراقب کرم ها و تروجان های موجود دراپلیکیشن  -3

اپلیکیشن درحالی که   های فیلترشکن باشید چون که این
شما به طور رایگان از ان برای عبور از فیلترین  استفاده 

گان خود اطالعاتی از کنید آن هم برای ارایه دهندهمی
 صفحات مرور شده و مطالب سرچ شده و... می فرستند.

توافق نامه های محرمانگی اطالعات را حتما مطالعه  -0

های اجتماعی ها برای شبکهکنید هرچندکه این توافق نامه
 شود صادق نمی باشد.که از طریق آمریکا پشتیبانی می

به هر ناشناسی اعتماد نکنید زیرا فضای وب پر از افراد  -0
نامجهولی است که در پی مقاصد خاصی همچون 
کالهبرداری و اشاعه فحشا و سایر اقدامات لیر قانونی و 

 مجرمانه است.
تمام شبکه های اجتماعی این قابلیت را به شما     -6
دهند که تنظیمات حریم خصوصی خود را تعیین کنید می

پس سعی کنید که اشتراک گذاری و دیده شدن   
 تان بین دوستانتان صورت گیرد.مطالب

ای استفاده های اجتماعی به گونهتا از شبکه  سعی کنیم
شود که در عین استفاده از آن به عنوان یک وسیله 
 ارتباطی کمترین آسیب را به حریم خصوصی ما وارد کند.

 نکات مهم در خصوص
 استفاده از شبکه های اجتماعی 

 ادامه در شماره بعدی نشریه

 هاگرانقدر سرکارخانمهمکاران
 زادهستوده، رحیمیان، رشیدی و تقی

به میمنت زادروز با سعادت فرخنده کائنات، حضرت زهررای 
مرضیه )سالم اهلل علیها( که به شایستگی با نام پر شکوه و 
جالل روز زن و روز مادر نامگذاری شده است، بدینوسیرلره  
این عید خجسته را به شما همکاران گرانقدر تربرریرک و 
تهنیت عرض نموده، و امیدواریم با اسرترعرانرت از درگراه 
حضرت حق و الگوبرداری از سجایا و فضائل اخالقی بزرگ 
بانوی اسالم حضرت فاطمه)س( در تمامی مراحل زندگی و 

 کاری موفق و مؤید باشید.
 روابط عمومی و ارتباطات

 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

 تبریک و تهنیت 

 نمائیم.روز کارگر را به تالشگران این عرصه تبریک عرض می


