
 داستان کوره هزارتنی 
میلیون مارک برای تجهیزات تبدیل   02کارخانه پولی زیوس 

سیستم صورت داد. البته در همین زمان اجازة تاًسیل  اادلد 
 یک هزار تنی برای کارخانه کرمان صادر شده بود.

اما دسین آقا کار خودش را کرد، یعنی تولید را افلزایلد داد.  
بدین صورت که به جای آن که کوره تر را بخواباند ا سیستلم 
خشک را جایگزین کند . با دستکاری درکوره قدیم آنرا تبدی  
به خشک کرد ا سیستم جدید خشک را جلداالانله بله راه 
انداخت ا این چهارمین فاز توسعه بود که در براشور آشنایی با 

( آمده است، در مردله چلهلاری یلک 7711سیمان اصفهان )
تن در راز به راش خشک مجهلز  022کوره جدید به ظرفیت 

شکن، دا دستلگلاه به الکترافیلتر به اضافة یک دستگاه سنگ
کننلده ا آسیاب مواد، سیلوهای مواد خای ا سیلوهای هموژن

دیگر تجهیزات مربوطه همراه با یک اادد کیسه پرکنی داار 
ا دا اادد دیزل ژنراتور برق به تاًسیسات کلارخلانله اضلافله 

تنی ملوجلود بلا  022تنی ا 722اردید ا از طرفی ااددهای 
تغییراتی که در کوره اخلنلک کلن داده شلد ابلا ن ل  
پیشگرمکن ا یک الکترافیلتر مشترک به پراس  ]فرایلنلد 

ا  022خشک تبدی  اردیداظرفیت اسمی آنها به ترتی  به 
 افزاید داده شد. 122

تن افزاید دهد ا ملوافل لت  7222دسین آقا می خواست 
تلن  0722نکردند اما اا با این ترتی  ظرفیت کارخانه را به 

افزاید داد. بی آن که دیگر برای ارفتن پراانه یک هزار تنی 
 سماجت کند.

 کارخانه سیمان جوان برامندی شده بود پویا ا سودرسان.
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ساقيی عشيق،   )علیه السالم(سلطان عشق، عباس  )علیه السالم(حسین 

راوي عشيق   )علیيه السيالم(شاهد عشق و سجاد   )علیهم السالم(زینب 

 کاروان عشق در راه است و خود عشق نیمه شعبان خواهد آمد    

 

السيالم( فرا رسیدن اعیاد شعبانیه را به عاشقان اهل بیت )علیهيم

 تبریک و تهنیت عرض می نمائیم 

 بهداشت و مراقبت از 

 چـشـم
 مزایای بورس برای  2

گذاران سرمایه  
2 

 نامه بنیانگذاران موسسهزندگی 

 ادامه از شماره قبلی نشریه     

باتوجه به اهمیت اجایگاه ایژه خانواده ا ن د محوری آن در 
توسعه ا تعالی جامعه ،دفتر امور خیرات ملوسلسله از سلال 
اذشته بر اساس شاخ های تعیین شده اقدای به بلررسلی ا 
ارزیابی فعالیتهای فرهنگی ا اجتماعی خانواده هلای تلحلت 
پوشد خود نموده که طی آن تعدادی از خانواده های محتری 
تا خرداد ماه سال جاری در سه سطح نمونه ،برتر ا ملوفل  
انتخاب ا مشمول دریافت جوایز نفیسی همراه با لوح ت دیر از 

 طرف موسسه خواهند شد.

 هـای نمـونه ، برتـر و مـوفق تحت پوشـش موسسه معرفی خانواده

 ادامه در شماره بعدي نشریه

کند، ای ملریلد   آفتابِ عش ، از ابتدای نای بلند تو طلوع می
 دلداده دسین!

ها، از دوالیِ سبزِ دضورِ تلو   ها ا فضیلت  ف   چراغانِ نیکی
ها ا فضلالل ، خلاک، سلر   شود، ای پدر خوبی  متولد می
دارد تا بر پیشانی بلند ا مردانه تو سلجلده آارد، ای   برمی

عبدصالح خدا! در نگاه تو، نسیم عطرآاین بهشلت شلنلاار 
 دهد! اار جوالن می است ا در بازاان دلیرت، غیرتی علی

بعد از آمدنت، تفسیر ادب ا متانت را باید در دیداانِ نجیل ِ 
 تو جُست.

 نیستند. السالی علیهها، نگرانِ غربت دسین  با آمدنت، دیگر لحظه
، به همت برادرانه تلو دللگلری  علیهاالسالیتا تو هستی، زین  

با خیال آسلوده، دسلتلان  السللالی  علیهاست. تا تو هستی، علی 
 سپارد. های ارادتِ تو می دسیند را به ارمی دست

های تنهای مدینه، به بازاان   الحوالج! تا تو باشی، نخ   یا باب
ها، به شفاعت دستانِ   ستبر تو تکیه دارند ا بغض تمای داجت

 یابند. بریده تو اشاید می

 های ماه شعبانمناسبت
 خرداد  77ا راز پاسدار ]علیه السالی شعبان : االدت ساالر شهیدان، امای دسین  7

 خرداد  70ا راز جانباز ]علیه السالی شعبان : االدت ابوالفض  العباس  ٤

 خرداد  77]علیه السالی شعبان : االدت امای زین العابدین  0

 خرداد  70ا راز جوان ]علیه السالی شعبان : االدت علی اکبر 77

 خرداد  07ا جشن نیمه شعبان ]عج  اهلل تعالی فرجه شعبان : االدت دضرت قالم  70

انتظار موعود به عنوان یلک اصل  مسلل لم  شیعى در  تفکر
پذیرفته شده، ا از آن به عنوان برترین اعمال یلاد شلده ا 
تأکید شده است که منتظر فرج باشید ا از ردمت خدا مأیوس 
نباشید )به جهت طوالنى شدن غیبت( چرا که بهترین اعمال 

 در پید خدااند انتظار فرج است.
مع ومین)علیهم السالی( اظایلفلى  از بررسى اخبار ا راایات 

چند در ع ر غیبت بلرا  
 منتظران استفاده مى شود:

شناخت حجت خدا  ي 3

 (: علیه السالمو امام زمان )

مهم ترین اظیفه   یلک 
فرد منتظر تلالش بلرا  
کس  معرفت نسبت بله 
اجود م دس املای زملان 
)علیه السالی( است. چلرا 
که انسان بدان شنلاخلت 
امای ا منزلت اا نمى تواند 
اظیفه   خود را در رابطه 
  با اا تشخیص دهد. در 

ملن «راایت آمده است: 
مات ا لم یعرف امای زمانه 

هر «  .»مات میتة جاهلیة
ک  بمیرد ا امای زمان خوید را نشناسد به مرگ جاهللیلت 

 »مرده است.

: )خودسازى فردى(نفس و کسب فضایل اخالقى تهذیب ي 2

منتظر ااقعى همیشه در صدد کس  فضای  اخالقى ا آراسته 
 شدن به صفات خوب انسانى است.

براى اصالح جامعه )خود سازى اجتماعيى(:  تالش ي 1

تالش برا  برطرف کردن مفاسد اجتماعى از طری  امر بله 
معراف ا نهى از منکر ا اهتمای برا  تربیت نس  مهلذ ب ا 
کارا ا خالصه آماده ساز  زمینه برا  ظهور امای زمان )علیله 
السالی(یکى از اظایف منتظر ااقعى است، چون تا زمینله   
ظهور فراهم نگردد امکان ظهور امای زمان )عللیله السلالی(

 میسر نخواهد شد.
کسب آمادگى هاى فكرى و فرهنگى و نظامى براى  ي 3

 یارى امام زمان )علیه السالم(: 

چرا که آن دضرت پ  از قیای به یارانى نیاز دارند که دداق  
 در یکى از عرصه ها بتواند مفید ااقع اردد.

 از گناهان توبه ي1

اطاعت و پیروى از نایبان امام زمان )علیه السالم(:  ي 6

همانطور که مى دانیم در زمان غیبت امای زمان)علیه السالی( 

مردی موظفند در تمای کارها ا دوادث، به توصیه المه  اطهلار
)علیهم السالی( بویژه امای زمان )علیه السالی( بله فل لهلا  
جامع الشرایط ل که نواب عای آن دضرت هستند ل ملراجلعله 
کنند ا به ادکامى که آن ها طب  موازین شرعى صادر ملى 

 کنند، عم  نمایند.
دعا براى سالمتى امام زمان )عج( و تعجیل فير   ي 7 

منتظر ااقعى در ایشان: 
هر صبح ا شای با خلوص 
نیت از پیشلگلاه خلدا  
مهربان سالمتى ا ظهور 
امای زمان )علیه السلالی(
 را درخواست مى نماید.

صدقه دادن براى  ي 8

سالمتى اميام زميان 

 )علیه السالم(

انجيام اعيميال  ي 3

 عبادى: 

مانند خوانلدن نلملاز ا 
قرآن، زیارت نمودن بله 
نیابت از امای زمان )علیله 

 السالی(
توجه به اماکنيى  ي 31

نظلیلر مشلاهلد که مورد عنایت امام زمان )عج( است: 
 مشرفه، مسجد سهله، مسجد جمکران ا ...

 توسل به امام زمان )عج( و زیارت آن حضرت ي 33

با زیارت ها ا دعاهایى که در کت  ادعیه مانند مفاتیح الجنان 
  آمده ا از آن جمله موارد ذی  است:

دعا  عهد که هر راز صبح بعد از نماز خوانده مى شود:  الف(
 اللهم رب النور العظیم ا رب الکرسى الرفیع ... ،

دعا  اللهم عرفنى نفسک فانک لم ان للم تلعلرفلنلى  ب(
 نفسک ... این دعا در ع ر راز جمعه خوانده مى شود،

دعا  که برا  برآارده شدن داجات ذکر شده است ا بلا  ج(
 این عبارت شراع مى شود: الهى عظم البالء ا برح الخفاء ...،

دعا برا  سالمتى امای زمان )علیه السالی(: اللللهلم کلن  د(
 لولیک الحجة ابن الحسن ...،

دعا  دضرت مهد  )علیه السالی( که با ایلن علبلارت  هل(
آغاز مى شود: اللهم ارزقنا توفی  الطاعة ا بعد الم یبته ...، ا( 

 زیارت آل یاسین. 
 

جهت توضیح بیشتر به کتابها  )اظیفة االنای( ا )شیوه هلا  
 یار  قالم آل محمد علیه السالی( مراجعه شود.

جدول زمانبندی برگزاری مجـامـ  
عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه 
 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان  

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه ملوسلسله از 
با دضور ملدیلران  770792٤920لغایت  7707920901تاریخ 

محتری موسسه،  سهامداران، دسابرس قانونلی ا اعضلای 
 هیئت مدیره هر شرکت برازار خواهد شد.

این مجامع جهت اراله ازارش فعالیت هیئت مدیره، بلازرس 
قانونی ا دسابرس مست   شرکت شرکلتلهلا ا ت لویل  
صورتحساب ترازنامه ا صورت سود ا زیان ا اردش اجلوه 

ا  7700970900ن د هر شرکت برای سال مالی منتهی به 
های انتخاب بازرسین ارازنامه کثیراالنتشار جهت درج آاهی

 برازارخواهدشد. 7707شرکتهای تابعه برای سال مالی 

 زمان تاریخ نام شرکت

 7٤:22 7707920901 کشاارزی مکانیزه اصفهان کشت

 سرمایه اذاری نور همدانیان
 7٤:22 770792792٤ )سهامی عای(

 0:72 7707927921 توسعه ساختمان ا بتن همدانیان

 0:72 7707927977 توسعه ا مدیریت بافناز

 0:72 7707927970 دم  ا ن   همدانیان

 0:72 7707927971 صنایع نساجی همدانیان

 0:72 7707927901 بازراانی همدانیان

 0:72 770792٤920 )سهامی عای(سیمان اصفهان 

  )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(در زمان غیبت امام زمان 

 منتظران آن حضرت چه وظایفى بر عهده دارند؟

ااه پیامبر )ص( بود. ای خالصله   سالی بر تو که الویت، بوسه
! بر ما بتاب کله در تلیلرالی خلاک، )ع(فاطمه)س( ا علی

آفتاب یاد تو، پامال عبور رازهاییم ا تنها عش  است کله   بی
تواند در تعریف تو، قد راست کند. امراز، خانه علی)ع(، در   می

آفتاب جمال تو، به مرکزی ت عالم، شناخته خواهد شد ا نلورِ 
ها پید از خل ت آدی در افلالک   سراردانِ دسین)ع( که سال

 خورد، در قاب جسم خوید، دلول خواهد کرد. غوطه می
 سالی کردی ا به من تبسمت جواب داد
  ات سری، داباره آفتاب داد فتاد سایه

 فرستمت ای سالی می چهار سوی خانه
 سالی دادی ا به من دعای مستجاب داد



 

 ارتباط با نشریه

  6631133تلييفن: 

  6631333دورنگار: 

 11112666611132سامانه پیامكی: 

www.hamedanian.com 

info@hamedanian.com 

 

 دعوت به همکاری: 
گيشيا و مطاليب پیشينهادي خود را لطفياً نظيرات راه

 هاي بعدي براي ما ارسال فرمائید جهت در  در شمياره

 اادد راابط عمومی ا ارتباطات

داراى )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( حضرت مهدى  فرمود:)عليه السالم( امام حسين 

غيبتى است كه گروهى در آن مرحله مرتد مى شوودود و 

گروهى ثابت قدم مى مادند و اظهار خشنودى مى كنند. افراد 

مرتد به آدها مى گویند: این وعده كى خواهد بود اگر شواوا 

ولى كسى كه در زمان غيبت در مقابل اذیّت  راستگو هستيد؟

و آزار و تكذیب آدها صبور باشد، مجاهدى است كه با شاشير 

  دار رسول خدا صلی اهلل عليه و آله جهاد كرده است.
 ( .511، ص 15بحاراألدوار، ج )

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

استفاده همیشگی از مواد غذایی داای ایتامیلن هلای   –  7
مختلف به ایژه ایتامین آ در رژیم غذایی . ایتلاملیلن آ در 
جگر، قلوه، زرده تخم مرغ، شیر پرچربی، کره، راغلن کلبلد 
ماهی ا ماهی های کوچک ،جگر ا بعضی ایاهلان ملانلنلد 
اسفناج، کاهو، سبزی های زرد مث  هویج ا کدا دلللوایلی، 
میوه های زرد ا نارنجی مث : زردآلو، قیسی، خرماللو، ملوز، 

 خربزه اانواع مرکبات اجود دارد.
 داشتن خواب ا استرادت کافی   -0
دفاظت از چشم ها در برابر اشعله ملااراء  -7

 بنفد با استفاده از عینکهای آفتابی مرغوب 
انجای فعالیت در نور کافی ، نلور خلوب   –٤

نوری است که دارای راشنایی کلافلی بلوده، 
خیره کننده نباشد ا بطور یکسان پخد شلده 
باشد. نور کم یا خیره کننده باعث می شود که 
چشم با دشواری بیشتری کار کرده ا در نتیجه 
فشار بیشتری به آن اارد شود. در این دلاللت 

 چشم زادتر ا بیشتر خسته می شود. 
مطالعه در نور کافی ، کسلانلیلکله در  -0 

رختخواب به دالت نیمه نشسته ا یا خوابیده در دالیکه کتاب 
را م اب  چشم ارفته اند مطالعه می کنند، می بایسلت نلور 
الزی جهت مطالعه را طوری تنظیم نمایند که نور از بلاالی 
تخت ایا از چراغ کنار تخت که کمی ع   تلر از آن قلرار 
ارفته است به کتاب بتابد. هیچگاه نور نباید بطور مست یم ا 

 از رابرا به چشم بتابد. 
پ  از مطالعه مداای برای مدت بید از یک سلاعلت ا  -6

نیم برای مدتی چشمان خودرا بسته ا یا به دیوار سلفلیلد ا 
اشیاء دار نگاه کنید ا یا چشمان خودرا برای مدت کوتاهی به 
فعالیت دیگری مشغول نمالید، تا خستگی آن رفع اردد. ایلن 
توصیه برای راننداان اتومبی  نیز صادق است. للذا پل  از 
یک ساعت ا نیم رانندای می بایست اتومبی  را نگهداشته ا 

 برای مدت کوتاهی به چشم ها استرادت داد. 
از آنجالیکه چشمها به آسانی آلوده می اردند می بایست  -1 

اطراف چشم ا پلک ها رابه دفعات شسته ا بلا دلولله نلری 
خشک نمود. همچنین اار هر اونه جسم خارجی اارد چشلم 
یا داخ  پلک اردد می بایست با اوشه یک دستمال تمیز ا 

با ادتیاط فرااان آنرا بیران آارد. در این دالت از ملاللیلدن 
 چشم خودداری نمالید. 

چشم طبیعی ا سالم ادتیاج به درمان ندارد لذا از بلکلار  -1
بردن هر اونه دارا ا یا محلولهای شستشوی چشلم بلدان 

 دستور پزشک خودداری نمالید.
تلویزیون یکی از منابع مهم ایجاد خستلگلی در چشلم  -0

(عدی استفلاده از 7است. لذا در استفاده از آن باید دقت کرد: 
( نلگلاه کلردن از 0تلویزیون دارای ن ص، 

( استرادت دادن 7متری،  090فاصله دداق  
به چشم پ  از دا ساعت نگلاه کلردن بله 

( نگاه کلردن در ملکلانلی بلا ٤تلویزیون، 
 راشنایی نیمه تاریک.

 عاللم هشدار دهنده بیماریهای چشم: 

در صورتی که یک از عالئم زیير را  

داشته باشد باید به چشييم پيششيک 

 مراجعه نماید: 
. نزدیک کردن اشیاء به چشم جهت دیلدن 7

آنها ا یا تنگ کردن چشم برای دیدن اشیلاء 
 نزدیک 

. تمای  غیر طبیعی سر به یک سمت برای دیدن اشلیلایلی 0
 که در رابرا قرار دارند 

 . مالد غیر طبیعی ا مداای چشم ها 7
 . اشتباه در تشخیص رنگها ٤
 . قرینه نبودن مردمک های چشم 0
 . بیزاری ا اریز از نور 6
 . سردردهای غیر طبیعی 1
 . ادساس توری در چشم 1
. عالمت مبنی بر اینکه فرد در برخی از ساعات راز بهتر از 0

 ب یه ااقات راز می بیند. 
 . ادساس مبنی بر داتایی ا یا در هم دیدن اشیاء 72
 . اری ملتحمه چشم ا یا ریزش غیر عادی اشک از چشمها 77
 . ناتوانی ا یا سستی عضالت چشم 70
 . عوارض دیگر که موج  اختالل در دید طبیعی اردد77
. سیگار نکشید ، ثابت شده است سیگار کشیدن با برخلی 7٤

 بیماری های چشم مانند آب مراارید ارتباط دارد.

بهداشت و مراقبت از 

 چـشـم
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 . توت سفید یا شیرین طبع اری ا مرطوب دارد.7
. اار توت شیرین صبح ناشتا می  شود به عنوان صبحانله 0

 ملین است.
 . توت سفید مدر می باشد )صبح ناشتا به عنوان صبحانه(.7
 . پاک کنندة خون است )صبح ا ع ر می  شود(.٤
 می  شود(. 7. ت ویت کنندة قوة باه است )مانند شماره 0
 می  شود(. 7. مفید برای کبد است )مانند شماره 6
 . برای طحال مفید است )بعدازغذاهای چرب خورده نشود(.1
. به دلی  اجود آهن زیاد در توت ها، این میوه های خوش 1

 مزه برای درمان کم خونی ف ر آهن نیز کاربرد دارند.
کند ا التهاب را فلرا  . برگ درخت توت خون را خنک می0
 نشاند )به صورت دی کرده(. می
سازد ا التهلاب  . برگ درخت توت چشمها را درخشان می72

 چشم را از بین می برد )به صورت دی کرده(.
ساز می باشد  . برگ درخت توت صاف کننده خون ا خون77

 )به صورت دی کرده(.
. کسانی که رماتیسم دارند از برگ )به صورت دی کلرده( 70

 ا میوه توت استفاده نمایید.
. برگ ا میوه توت برای رفع سرفه مفید می باشد )بلرگ 77

 جوش(.آن به صورت دی کرده ا یا توت خشک همراه با آب
 باشد.کسانی که آسم دارند مفیدمیبرای. برگ امیوه توت7٤
.  به خاطر داشتن کلسیم ا فسفر درتوت خشک برای لثه 70

 است.کنندة انرژی برای سالمندانکودکان مفیداست ا تأمین
کند ا از کری  . جویدن صمغ درخت توت لثه را محکم می76

 خوردن دندان جلوایری می کند.
 شود. . خوردن توت باعث چاقی نمی71
. کسانی که دیابت یا اسید ااریک )ااره( دارند بهتر اسلت 71

 به جای قند از توت خشک استفاده کنند. 

یکی از زهاد را بیماری عارض شد. شخ ی به علیلادت اا 
 را به شکر ا ثنامتذکر یافت.رفت ا اارا شادمان دید ا زباند

 افت: می خواهی که خدای تعالی تو را شفا دهد؟
 افت: نه.

 افت: می خواهی به اضع بیماری بمانی؟
 افت: نه.

 افت: پ  چه می خواهی؟

 گفت: آن را می خواهم که خدا می خواهد   

 حکایت نامه 

 . کسب درآمد1

اذاری، کس  سود ا  یکی از اهداف اصللی هر فرد در سرمایه
صورت صحیلح ا  اذاری در بورس، اار به درآمد است. سرمایه

کند: یکی  آااهانله باشد، از دا طریل  این هدف را تأمین می
 دریافت سود ن دی ا دیگری افزاید قیمت سهای.

کنید، درصورتی که  شرکتی که شما سهای آن را خریداری می
عملکرد موف  ا سودآاری داشتله بلاشلد، 
ساالنه م دار قاب  توجهی سود بله دسلت 

آارد. براساس قانون، سود شرکت متعل   می
به سهامداران آن شرکت است، بلنلابلرایلن 

که سهای یک شرکت را در اخلتلیلار  افرادی
دارند، به میزان سهم خود، در سود شرکت نیز سهیم هستنلد. 

ها لزاما همله سلود سلاالنله خلود را بلیلن  البتله شرکت
کنند، چون ممکلن اسلت بلرای  سهامدارانشان ت سیم نمی

هایشان نیاز به پول داشته باشنلد. بلنلابلرایلن  توسعه فعالیت
دهند بخشی از سود ساالنه را بیلن سلهلاملداران  ترجیح می

هلای  توزیلع کنند ا بخد دیگری از سود را هم در فعاللیلت
ای شرکت صرف کنند. به سودی که سلاالنله، بلیلن  توسعه

 DPS شود، سود ن دی یا اصلطلالدلا سهامداران توزیع می
شود. دریافت سود ن دی، االین راش کس  درآملد  افته می

توسط سهامداران است. اما درآمد سهامداران ف ط بله سلود 
شود. اقتی یک شرکت عملکرد خلوب ا  ن دی محداد نمی

اذاران برای خریلد  آمیزی داشته باشد، تمای  سرمایه موف یت

یابد، در نتیجه قیلملت  سهای آن شرکت در بورس افزاید می
یابد. افزاید قیمت سهلای  سهای شرکت در بورس افزاید می

شرکت در بورس نیز باعث افزاید درآمد ا دارایی سهامداران 
 شود. آن شرکت می

اذاران قرار ایرد این  نکته دیگری که باید مورد توجه سرمایه
های متفااتی در تلوزیلع سلود  ها، سیاست است که شرکت

هلا تلرجلیلح  ن لدی دارنلد، به این معنا که برخی شلرکلت
دهند که سود ن دی کمتری توزیع کنند ا بیشلتلر سلود  می

کلار  ساالنه خود را برای توسعه شرکت بله
ها، معموال  بگیرند، اما برخی دیگر از شرکت

بخد عمده سود خود را بین سهلاملداران 
کنند. شما در هنگای خرید سهلای  توزیع می

شرکت، باید به این موضوع توجه کنید که 
آیا دریافت سود ن دی سالیانه برایتان اهمیت دارد یا ایلنلکله 

تری دارید ا بیشتر، تمای  دارید ارزش سهامتان   دید بلندمدت
دهلنلد  افزاید یابد. برای مثال، بازنشستگانی که ترجیح ملی

سود ساالنه ا مستمر را برای تأمین مخارج خلود دریلافلت 
هایی را انتخلاب کلنلنلد کله  کنند، بهتر است سهای شرکت

سیاست توزیع سود ن دی بیشتری دارند، اما جوانی که داست 
دارد ارزش سهامد در چند سال آینده، افزاید قاب  توجهلی 

دهد کله سلیلاسلت  داشته باشد، سهای شرکتی را ترجیح می
ای در پید ارفته ا بخد قاب  توجهی از سود ساالنه  توسعه

توانلیلد از  دهد. این موضوع را می را به این امر اخت اص می
ملورد آیاشرکلتدهیدکههاتشخیص شرکتاذشتههای سیاست

 مند است یا به توسعه شرکت. نظر بیشتر به توزیع سود عالقه

 گذاران مزایای بورس برای سرمایه

 خواص مواد غذایی 

 

 بدون شرح! -کـاریکـاتور  

برای ساختن رمز عبورهای مطمئن، استفاده از انواع 
توان به  ها بسیار اهمیت دارد. این کار را می درف
 های مختلفی انجای داد: شیوه

  استفاده از دراف بزرگ ا کوچک در کنار هم ا به
صورت غیر مرت ، مانند:                                

My naME is Not MR. MarSter 
 ی غیر ترتیبی از اعداد ا دراف، مانند:       استفاده 

a 1 1  w 0 R k  4 n D  N 0  p 1 4 Y                  
 هستall work and no playهمان که

 ها با  استفاده از برخی نمادهای خاص ا ترکی  آن
      c@t(heR1nthery3دراف ا اعداد، مانند: 

 هست  catch her in thirtythreeکه همان 
 های مختلف، مانند:                          استفاده از زبان

Esme Man rez@ hast 
 کلید انگلیسی ا نوشتن فارسی: اقتی  استفاده از صفحه

زنید  کلید می رای صفحه »البرز«خواهید بنویسید  می
«hgfvc» 

کند تا رمز عبورهای ساده  های باال به شما کمک می شیوه
را به پیچیده تبدی  کنید ا در عین دال امکان به خاطر 

های  ها را نیز داشته باشید. برخی از درف سپردن آن
جایگزین متداال )مانند استفاده از عدد صفر به جای درف 

به جای درف  @، یا استفاده از نماد «O»انگلیسی 
«a»   یا ! به جای«i»  به جای  $یا«s»  به  7یا عدد
های  های برنامه فرض هاست که در پید مدت«l»جای 

ها هنوز هم  رمزیاب انجانده شده الی به کاربردن آن
ها  اشا باشد. دداق  مزیت استفاده از آن تواند مشک  می

کند ا  تر می این است که مدت زمان رمزاشایی را طوالنی
های رمزیاب  در مواقعی که فرد غیر مجاز به برنامه

دسترسی ندارد، ددس زدن ا کشف اتفاقی رمز عبور شما 
 کند.  را دشوارتر هم می
ف ط در یک راز الی رمز          bananasبعنوان مثال رمز 

We Have No Bananas  با   قرن 70707٤66در مدت
 استفاده از رایانه معمولی رمزاشایی می شوند!

توان از عالیم  چنین می برای ایجاد رمز عبورهای خوب هم
های طوالنی به  اخت اری استفاده کرد. بدین ترتی ، جمله

شود.  هایی کوتاه ا در عین دال پیچیده بدل می عبارات
 مانند:

To be or not to be? That is the question 
   2Bon2B?TitQ—شود    که می

 یا

      Are you happy today شود              که می
rU:-)2d@y 
های باال ا ترکی  کردن ایده ا افکار خود،  استفاده از مثال

ها ا عباراتی خل  کنید  شما را قادر خواهد ساخت تا کلمه
 که در عین پیچیدای، قاب  دفظ کردن نیز باشند.

به خاطر سپردن و ثبت رمزهای 
 عبور مطمئن در رایانه و اینترنت

 ادامه در شماره بعدي نشریه


