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پــنــدار

خانواده و مشاوره

الس َف َها َء َأ ْم َوا َل ُك ُم ا ّ َل ِتی َج َع َل
َو لاَ تُؤْ تُوا ّ ُ
هّ َ ُ
اما  .اموال خود را که خداوند
الل َل ُك ْم ِق َی ً
مایه برپایی زندگی شما قرار داده است
به سفیهان نسپارید( .النساء ،آیه )5

مالوثروتمانندستونفقراتخانوادهواجتماعاست.برنامهریزیاقتصادیدقیقوواقعگرایانه
درپابرجاییخانوادهنقشاساسیدارد.خانوادهاىکهدرتأمیننیازهایاولیهخودمشکلدارد،
نباید موجودی خود را برای خوردنی های غیر ضروری ،خرید وسایل زینتی و یا سفرهای غیر
واجب مصرف کند .چشم و هم چشمی ،رقابت های نادرست در مصرف ،حفظ آبروهای کاذب

اجتماعیوفخرفروشیتعادلدرآمدهاوهزینههایمارابرهممیزند.نکتهدیگرآنکهدرثروت
مرد حق همسر و فرزندانش نهفته است .از این رو حق ندارد نابخردانه و هر گونه که خواست در
اموالش تصرف کند .یعنی :مصالح اقتصادى خانواده و اجتماع ،مالكیت شخصى و خصوصى
فرد را تحت الشعاع قرار مى دهد .حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی واعظ موسوی

تبیین هفت الگوی اجرایی برای زندگی مشترک از زندگی حضرت زهرا (س)

ترفندهای خانه داری

 7درس زندگی از سیره فاطمی

نیرهساداتحسینی-برخیمی پرسند:مگرمیشوددرزندگیمشترک مانبه
الگویواالییمثلزندگیامامعلی(ع) وحضرتزهرا(س)تأسیبجوییم؟!شاید
مقاموجایگاهبلندودستنیافتنیآنبزرگواراناینتصورراایجادمیکندکهنمی
توانبهایشاننزدیکشد؟امااگردوستداریددرزندگیبهویژهزندگیمشترکتان
هرچهبیشتربهشیوهزندگیامامعلی(ع)وحضرتفاطمه(س)نزدیکشویدولی
ناامیدازنزدیکشدنبهآنهاهستید،حتماادامهمطلبرابخوانید.
▪ ▪الگوی اجرایی از زندگی زوج آسمانی

دکترزهراامینمجد،عضوهیئتعلمیدفترمطالعاتوتحقیقاتزنانحوزهضمن
تایید این که چنین تفکری در میان افراد جامعه رایج است ،می گوید :متأسفانه
مطالعاتی که در زندگی ائمه(ع) شده ،ناظر به استخراج و معرفی الگوی عملیاتی
نبوده است در حالی که الگو باید ویژگی های قابل اجرا داشته باشد ،البته این امر
بیشتربهخاطرعصمتآنهاواحساسدستنیافتنیبودنشانرخدادهاست.بااین
حالدرس هایزیادیاززندگیاینزوجآسمانیقابلآموختناست:عضوهیئت
علمیدفترتحقیقاتزنانحوزهبابیاناینکهاینبزرگوارانبهدلیلعصمتازهر
گونه اختالف و خطایی مصون هستند ،ادامه داد :اولین و آخرین اولویت آن ها در
زندگیفقطرضایتخداوندبود،زیراخواستههایشخصیوتقابلخواستههاست
کهموجباختالفاتخانوادگیمیشود،وقتیخواستههایشخصیدرمیاننباشد
مشکلیبهوجودنمیآید.

▪ ▪درس اول :پیشازطرحخواسته هایخودمبهخواسته هایخداوندتوجهکنم

وی گفت :یکی از مسائل بسیار مهم پیش از زندگی مشترک مسئله انتخاب همسر
است .تأثیرگذارترین عامل در زندگی این دو بزرگوار که سرشار از آرامش و شادی
حقیقی بودند ،انتخاب صحیح هم کفو بود .مهم ترین ویژگی توجه به کفویت است
«المؤمن کفو المؤمن» .همه افراد باید تالش کنند که با هم کفو مؤمن خود با توجه
بهدیگرویژگیهایفرهنگی،اقتصادیو...ازدواجکنند.اینمحققافزود:حداقل
تفاوتمیانآنهازنبودگیومردبودگیآنهاستکهمنشاءتفاوتهاییدرزندگی
میشودولیدرزندگیحضرتصدیقه(س)وحضرتعلی(ع)بااینکههردوبههر
حالتفاوتزنومردبودنرادارندبهدلیلتمرکزبرکفویتیعنیایمانبهپروردگار
اختالف هاکنارگذاشتهمی شود.بنابراینانتخابمقدمبرمسائلدیگراست.انتخاب
باید بر محوریت کفویت انجام بگیرد تا زندگی هم بر همین محور ادامه پیدا کند.
▪ ▪درس دوم - ۱ :همسری هم کفو با محوریت ایمان به خدا انتخاب می کنم و
می دانم تفاوت های طبیعی بین ما با توجه به کفویت حل می شود - ۲ .بارها در

زندگی مانتفاوت هایبینمنوهمسرمباعثاختالفشد،ازاینپسیادممی ماند
مادرایمانبهخداباهماشتراکداریموباتمرکزبرایماناختالفاتمانراحلمی کنیم.

امین مجد دیگر ویژگی های زندگی مشترک دختر نبی مکرم اسالم و همسرش
را صداقت ،امانت ،نبود خیانت ،مؤانست کامل ،رفاقت و مدارای آن دو دانست و
افزود :این ویژگی ها یعنی همان مدل قرآنی که در آن زوجین مایه آرامش و سکینه
مودت را برای آن داده است ،البته همسران باید برای
همدیگرند و خداوند وعده ّ
نهادینه شدن این مودت تالش کنند .استاد حوزه بیان کرد :در وصیت حضرت
زهرا(س) به امام علی(ع) می خوانیم که "هرگز مرا دروغ گو و خیانت کار ندیدی.
ازآنزمانکهبامنزندگی کردیباتومخالفتنکردم".یکزندگیکامالیکرنگ
بر اساس صداقت و نهادینه کردن محبت و مودت داشتند .در زندگی اگر اختالف
باشد ،اصال محبت شکل نمی گیرد تا بر اساس آن مودت شکل بگیرد و تا مودت
وجودنداشتهباشدبهمرحلهارادتنمیرسد.ویبهسخنانامامعلی(ع)خطاببه
حضرتزهرا(س)اشارهکرد:پناهبرخدا!توعالمتر،گرامیتر،پاکترونیکوکارترین
هستی و می ترسم که حتی به این فکر کنم که نافرمانی مرا کرده ای یا به خاطر
نافرمانیازمنتوراسرزنشکنم،توکهرابطهخودتراباخدااصالحکردهای،رابطه
خودترابامنبهطریقاولیاصالحکردهایومنهرگزدرزندگیاینرفتارهاراازتو
شاهدنبودم.امام(ع)بهمامیآموزندکهاگرکسیمیخواهددرزندگیشاهدچنین
الگوییباشدومشکل،خیانت،نافرمانیونامهربانینبیندبایدایمان،پرهیزکاری،
ترسازخداوندواحساسحضورهموارهبرزندگیاشسیطرهداشتهباشد.
▪ ▪درس سوم :یادممی ماندهمیشهباهمسرمباصداقتوراستگوییویکدلیو
یکرنگیرفتارکنم.بهیادمی آورمعشقومحبتیکهازروزاولنسبتبهاوداشتمو

اینمحبترابابروزآندوبرابرمی کنم

آسیبشناسمسائلخانوادهادامهداد:ایندوبزرگواردرزندگیازهمدیگرانتظار
بیجاندارند،موقعیتیکدیگررافهمیدهاند،همراهودلسوزند،باراضافهایبرای
طرف مقابل ندارند و بر اطاعت خداوند متمرکزند .آن ها با داشتن وظایف سنگین
اجتماعیوتربیتیبازهمخودرانسبتبهخانوادهخودموظفمیدانستندوچون
هردومیدانندکهچقدراینبارسنگیناست،انتظاربیجاوبیشازحدازیکدیگر
نداشتند .آن قدر که صدیقه طاهره(س) می فرمایند :من از خدا شرم می کنم که
چیزیازتوبخواهمکهبهخاطرشبهزحمتبیفتی.
ایناستادحوزهگفت:حضرتزهرا(س)حتی ازانتظاراتضروریواولیهمثلنیاز
بهموادغذاییهممیکاستوقناعتمی کردتافکرهمسرشبهاینمسائلمشغول
نشود .نکته اساسی این است که در زندگی باید نهایت تحفظ را نسبت به حقوق
خودمان داشته باشیم اما افراد را در مخمصه قرار ندهیم و اخالق و حقوق را درباره
دیگرانرعایتکنیم،درواقعاخالقمحوریدربارههرفردوحقوقمحوریدرباره
دیگرانمیشودمدلزندگیمتعالی.امینمجدگفت:الگویدیگریکهاینرفتار

نشانمیدهدحفظق ّوامیتواقتدارمثبتوهمراهبامحبتومهرورزیمرداست.
حضرتزهرا(س)نمیخواهنداقتدارامامعلی(ع)شکستهشودوایشانشرمنده
شوند.این کارشناس مذهبی با بیان روایتی اظهار داشت :ما می توانیم الگویی
برایشادیونشاطدرزندگیمشترکازاینروایتبرداشتکنیم.روزیحضرت
زهرا(س) به رسول خدا(ص) می گویند :شوخی و مزاحی بین من و علی صورت
گرفتهاست،ایشانازیکیازعبارتهایمنرنجیدند،منعذرخواهیکردم،ایشان
هممرابخشیدهاند،ولیمیترسمخدامرانبخشد؛زیراهمسرمرارنجاندهامپیامبر
خدا(ص)ایشانرادلداریدادندوفرمودند:خداوندازتوراضیاست،اگرهمسرت
رانرنجانی.امینمجدبااینتوضیحکهممکناستاینشبههایجادشودکهاسالم
درصدد ایجادفضایمردساالریاست،گفت:بایددانستایناموردرصدد ایجاد
فضایمثبتاقتدارمردانهوصمیمیتزنانهاستکهمردظلمنکندوزنتحقیرنشود.
بر اساس ویژگی های طبیعی و تکوینی ،باید در مرد اقتدار و در زن انعطاف وجود
داشته باشد تا کیان خانواده حفظ شود .اگر مرد اقتدار نداشته باشد توانایی حفظ
عفتخانوادهوتمرکزبراقتصادخانوادهوتواناییتربیتراندارد.
▪ ▪درس چهارم :پیش از طرح هر خواسته ای از همسرم ابتدا می اندیشم آیا او

توان برآوردن آن و شرایط الزم را دارد یا خیر؟ خودم را به جای او قرار می دهم .یادم
می ماند من و او با هم زندگی را می سازیم نشاط و سرافرازی او آرامش و نشاط من و
شرمندگیاوسرافکندگیمناست

ویبهاصلاحترامزوجینپرداختوگفت:یکیازنکاتیکهدرجامعهامروزمطرح
میشودایناستکهبرخیاززنانبادستیابیبهمشاغلعالیممکناستباتصور
اشتباهحقبیشتریبرایخودقائلشوندکهاینمسئلهاختالفاتزناشوییرابیشتر
می کند .بخشی از این مسئله به این بر می گردد که برخی زنان شاغل از مهارت
جمع دو فضای بیرون و درون خانه بی بهره اند ولی بخشی از آن به نادیده گرفتن
توانمندی ها و یا انکارشخصیت اجتماعی و واقعی زن از سوی همسر یا خانواده
مربوط می شود .این کارشناس با اشاره به احترامی که حضرت زهرا (س) برای
همسرشان قائل بودند ،ادامه داد :حضرت علی(ع) هم جایگاه فاطمه زهرا(س)
رادرنظرداشتندوباکلمات«عالی»ایشانراخطابمیکردندوحتیبهایشانمی
گفتند":بأبیأنتوامی"بایدهمسررادراندازهواقعیببینیمکهمجبورنباشدخودش
رااثباتکندکهاینمسئلهموجببروزاختالفمیشود.
▪ ▪درس پنجم :ازامروزهرروزیکرفتارمحترمانهبههمسرمرابهرفتارهایقبلی

نکته ها و مهارت های اولیه خیاطی

دکتر امین مجد با اشاره به نقش خانواده ها در حفظ پایداری زندگی نوپای
زوجین افزود :نقش رسول ا(...ص) در زندگی حضرت زهرا(س) خیلی قابل
توجه است .ایشان به جای آگاه کردن دخترشان از حقوق خود و تقویت روحیه
مطالبه گری که خالف شرع هم نیست ،به دخترشان آموزش می دهند که هرگز
از همسرت درخواستی نکن که شرمنده اش کنی .ایشان روز پس از عروسی
دخترشان به دیدار زوج جوان می روند و اول از امام علی(ع) می پرسند فاطمه
را چگونه یافتی و بعد از دختر خودشان می پرسند .اگر در جامعه امروز هم
پدران این طور باشند ،چقدر محبت ها نسبت به خانواده همسر افزایش خواهد
یافت و کینه هایی که متأسفانه خیلی ها نسبت به خانواده همسر دارند ،از بین
خواهد رفت.
▪ ▪درس ششم :به دختر و پسر جوانم می آموزم زندگی مشترک زمان به رخ

کشیدن «من» نیست؛ فصل «ما» شدن است .برای چشیدن خوشبختی بخشی از
قلبترابههمسرتهدیهکنودرقلباوبامحبتخانهکنوبدانهمسرتعضوی
ازخانوادهخودشاستوتومالکاونیستی

عضو هیئت علمی دفتر تحقیقات زنان حوزه در پایان گفت و گوی خود جمله ای از
حضرتزهرا(س)رابیانکرد":إنکنتفیخیرٍکنتمعکوإنکنتفیش ٍرکنت
معک"بهبیانمنیعنیاگردرنازونعمت باشیباتوامواگردرشرایطناگوارهمباشی
بازهممنباتوهستم،درتنگدستیودرفشارهایاجتماعینیزهمراهتوهستمواین
یعنی محبت و مودت پیوسته که شاید متعالی ترین ویژگی زندگی مشترک آن دو
بزرگواراستکه درهمهمراحلوشرایطیاروپشتیبانهمبودندوحضرتزهرا(س)
درعملجانشانراهمدرراهدفاعازهمسرکهالبتهامام شانهمبود،فداکردند.

اضافهمی کنمورفتارغیرمحترمانه ایراحذفمی کنم.بههمسرمیادآوریمی کنم

▪ ▪درس هفتم :بازبانمی گویموگاهیبرایهمسرمنامهیایادداشتمی نویسم

تاآن هارابروزدهد.بهاومی گویم:خیلیدوستتدارم

زندگیهستمتاازگذرهایتنگودشت هایفراخدستدردستهمعبورکنیم

کهمی دانمچهتوانمندی هاییداردکهبهزندگیمانرشدمی دهدوکمکشمی کنم

تا با شیوه های مختلف به او ی��ادآوری کنم که من همراه باوفای او در هر لحظه از

تحلیل آزمون

شما در نظر دیگران چه جور آدمی هستید؟

۷هزار و  ۷65نفر از مخاطبان صفحه خانواده و مشاوره در آزمون شخصیت شناسی شرکت کردند
پنج شنبههفتهگذشتهدرستونابزارروان سنجی،آزمونمعتبر«شخصیت شناسی»
رامنتشرکردیم.اینآزمونکهتوسطسایتکلینیکتخصصیمشاورهوبهداشتروان
دانشگاهتهرانارائهشدهاست،باطرح۱۰سوالبهشمامی گویدکهدرنظردیگران
چه جور آدمی هستید .معموال برای خیلی از افراد مهم است که بدانند دیگران چه
تصوری از شخصیت آنان دارند ،حتی گاهی اوقات دیگران ناخواسته
ب�����ا رف�����ت�����ار و
گ��ف��ت��ارش��ان
ش��خ��ص��ی��ت
دی�����گ�����ری از
خ����ودش����ان در
ذه��ن دیگران به
نمایشمیگذارند.
ای��ن آزم����ون از این
نظر ب��ه اف���راد کمک
می کند که می توانند
بدون رجوع به دیگران
و س��وال از آن ه��ا متوجه
شوندکهدرذهنآن هاچهشخصیتیدارند.

▪ ▪ارسال تحلیل آزمون به ۷هزار و  765شرکت کننده

اگرشماازآندستهافرادهستیدکهدراینآزمونشرکتکرده اندحتمابهیاددارید
کهازشماخواستهبودیمبهتمامسواالتآزمونبهدقتپاسخوسپسباتوجهبهجدول
امتیازات به پاسخ هایتان امتیاز دهید .بر اساس گزارش روابط عمومی موسسه
فرهنگی-هنریخراسان 7هزارو 765نفرازمخاطبانصفحهخانوادهومشاوره
در این آزمون شرکت کردند و نمره نهایی آزمون که از مجموع امتیازات ۱۰سوال
به دست آمده ،را برای ما به شماره  ۲۰۰۰۹۹۹پیامک کرده اند ،که البته تحلیل
اجمالیآزمونتوسطمشاورانمابهصورتپیامکبرایآن هاارسالشدهاست.
اگر روزنامه پنج شنبه هفته گذشته را مطالعه نکرده اید و تمایل دارید در این آزمون
شرکت کنید ،نگران نباشید ،چرا که این آزمون از قسمت «آرشیو» سایت اینترنتی
روزنامهخراسانبهآدرس www.khorasannews.comقابلدریافتاست.
▪ ▪تحلیل آزمون شخصیت شناسی

●● اگر امتیاز شما باالى  ۶۰است :بد نیست بدانید که دیگران در ارتباط
و رفتار با شما به شدت مراقب و هوشیار هستند چرا که آن ها شما را مغرور،
خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند ،گرچه شما را تحسین مى كنند و به
ظاهر مى گویند«كاش من جاى تو بودم!!» اما معمو ًال به شما اعتماد ندارند و
نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه با شما بى میل هستند.
●● اگر نمره آزمون شما بین  ۵۱تا  ۶۰است :بدانید که دوستان تان ،شما

را تحریك پذیر مى دانند ،به نظر آن ها شما بدون فكر عمل مى كنیدو سریع از
موضوعاتناخوشایندبرآشفتهمىشوید،بهمدیریتجمعوتصمیمگیری هاى
سریع عالقه دارید .دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند .كسى كه
همه چیز را تجربه و امتحان مى كند و از ماجراجویى لذت مى برد.
●● اگر امتیازی بین  ۴۱تا  ۵۰به دست آوردید :به خود امیدوار باشید  ،چون
دیگران شما را بانشاط ،سرزنده ،سرگرم كننده ،جالب و جذاب مى بینند .شما
دائم مركز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید .فردى
مهربان ،مالحظه كار و فهمیده به نظر مى رسید .قادر هستید به موقع باعث
شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب شادی و خنده آن ها را فراهم كنید و
در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین كمك برای اعضاى گروه هستید.
●● اگر  ۳۱تا  ۴۰امتیاز نصیب شما شد :بدانید در نظر دیگران معقول،
هوشیار ،دقیق  ،مالحظه كار و اهل عمل هستید .همه مى دانند شما باهوش و
با استعداد هستید اما مهم تر از همه فروتن و متواضع هستید .از نظر دیگران به
سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى كنید .اما اگر با كسى دوست
شوید صادق ،باوفا و وظیفه شناس هستید.
●● از ۲۱تا ۳۰امتیاز :درنظردیگرانفردىزحمتكشامامتأسفانهگاهىاوقات
ایرادگیر هستید .شما بسیار محتاط و بى نهایت مالحظه كار به نظر مى رسید.
زحمتكشى كه در كمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع ،بار دیگران را بردوش
مىكشدوبدونفكروبراساستحریكلحظهاىوآنىهرگزنظرنمىدهد.دیگران
مىدانندشماهمیشهتمامجوانبكارهارامىسنجیدوسپستصمیممىگیرید.
●● واگرامتیازشماكمتراز ۲۱شدهاست:بدانیدکهدیگرانشماراخجالتى،
عصبى و آدمى شكاك و دودل مى دانند شخصى كه همیشه دیگران به عوض او
فكرمىكنند،برایشتصمیممىگیرندوازاومراقبتمىكنند.كسىكهاص ً
البه
درگیرشدن در كارهاى گروهى و برقرار کردن ارتباط با افراد دیگر تمایل ندارد!

ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ

�� ﺧﻂ �ﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ� اﻣﺘﻴﺎزات و ��
ﺧﻂ ﺑﭽﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٣ﻫ�ﺘﺎر ﺳﻨﺪ
ﺷﺸﺪاﻧﮓ در ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ� رﺳﺪ .

٠٩١۵۵١٣٢۶٠۶
 ٠٩٣٩٣۵٩٨۵٨٨ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر

 /٩٢٠١٩١٤٧ش

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى

ﺷﺮ�ﺖ �ﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺎوران در ﻧﻈﺮ دارد
اﺟﺮا� ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣ�ﺎﻧﻴﺰه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﺣﺪﻫﺎ� ﺗﺎﺑﻌﻪ از
ﻗﺒﻴﻞ :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ� �ﻮﻧﺠﻪ و ﺳﺎ�ﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را
در ﺳﻄﺢ  ١٠٠٠ﻫ�ﺘﺎر در  ٤ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران
واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ  .ﻟﺬا از ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد واﺟﺪ
ﺷﺮا�ﻂ دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد ﺗﻘﺎﺿﺎ� �ﺘﺒ� ﺧﻮد را ﺑﺎ
ذ�ﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ� �ﻪ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن ﻓﺮورد�ﻦ ﻣﺎه
ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى :ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ
ﺻﺪر ﺷﺮﻗﯽ -ﺟﻨﺐ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
 /٩٢٠١٦٩٣٢ش
ﺗﻠﻔﻦ ٨:و٠۵۶١۴۴٣٧۶۶٧

 /٩٢٠١٧٤٢٣ل

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

اداره �ﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� در ﻧﻈﺮ دارد واﮔﺬار�  ٤ﺑﺎب ﻏﺮﻓﻪ
ﺟﻬﺖ �ﺎرﺑﺮ� ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ در ﻣﺤﻞ ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﺑﺎر ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ )ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﺮآورده ﻫﺎ� ﻧﻔﺘ� (واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﻟﺬا �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﻪ
ﻣﺪت  ٦روز) ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن ﺳﺎﻋﺖ ادار� ﺷﻨﺒﻪ ( ٩٢٫١٫٣١ﺑﻪ اداره �ﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑ� ﺑﻪ آدرس ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -ﻧﺒﺶ ﻏﻔﺎر�  -٢٥دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٢٫٢٫١٠ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اداره �ﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
و ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎ�ﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮا�
ﻫﺮ ﺑﺎب ﻏﺮﻓﻪ  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل  +ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺻﺎدره ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ) ٪١٠ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﭘﺎ�ﻪ (ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ راس ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  ٩٢٫٢٫١١روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺳﺎﻟﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ آدرس :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� -ﺑﻠﻮار ﻏﻔﺎر� -ﻧﺒﺶ ﻏﻔﺎر�  ٢٥اداره �ﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ�
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .

اداره ﮐﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺎوران

سطل زباله

۲۰۰۰۹۹۹
پیامک:پیامک:
شماره
۲۰۰۰۹۹۹

یکی از عادت های بد
منکهاگربتوانمآنراترک
کنم همسر و فرزندانم نفس راحتی خواهند کشید ،تخمه
شکستن در حین رانندگی است ،به طوری که از توجه ام به
رانندگیبسیارمی کاهدوبارهازمینه سازتصادفاتکوچک
برای ما شده است.
* عادت های ناپسند خود را ترک و آن را به۲۰۰۰۹۹۹پیامک

کنیدتابرایهمیشهدرونسطلزبالهقراربگیرند.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎدر دﯾﺰﺑﺎد
)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١٣٧٢٩و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٣٢٧٢٠۵

ﻃﺒﻖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﻮرخ ٩١٫١٢٫١٥
ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻬﺖ
درج آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ�
ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ،٩١٫٩٫٣٠ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� ﻣﻔﻴﺪ
راﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و ﻗﺎﻧﻮﻧ� و ﺣﺴﺎﺑﺮس
ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ،٩٢٫٩٫٣٠ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ�
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� �ﺸﺎورز� �ﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﻋﻠ�
ﭘﺴﻨﺪ�ﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد� �ﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ�
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻴﻤ� �ﺎ�ﻠ� و ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﺎ�ﻊ و ﻣﻌﺎدن �ﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﺣﻤﺰه رﺿﻮ� و
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻏﺬا�� ﻧﻤﺎد �ﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ�
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﻤ� و ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� ﺻﻨﺎ�ﻊ ﺑﺮق و
اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� �ﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺷﺮ�ﻔ�
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت دو
ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ  ٩٢٫١٫١٠آﻗﺎ� ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻴﻤ�
�ﺎ�ﻠ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ
و آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﻤ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮﮔﺰ�ﺪه ﺷﺪﻧﺪ و �ﻠﻴﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد
ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪآور و رﺳﻤ� و ﺑﺎﻧ�� ﺑﺎ اﻣﻀﺎ� ﻣﺸﺘﺮ�
ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ �ﺎ ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ��� از
اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ و اﺳﻨﺎد و
اوراق ﻋﺎد� و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ادار� ﺑﺎ اﻣﻀﺎ� ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ
و ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات
ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﻪ و� ﺗﻔﻮ�ﺾ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ذاﮐﺮى -ﮐﻔﻴﻞ ﺛﺒﺖ
اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس

 /٩٢٠١٦٦٤٤م

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

 /٩٢٠١٨٥٧١ق
 /٩٢٠١٦٩٧٩ش

برخالف گذشته ،امروزه برخی از خانم های جوان و نوعروسان
ارتباط بسیار خوبی با «چ��رخ خیاطی» برقرار نمی کنند.
درگذشته های نه چندان دور بسیاری از دوخت و دوزها توسط
مادر خانواده و با یک چرخ خیاطی معمولی انجام می شد اما
امروزه با وجود آن که چرخ خیاطی ها بسیار پیشرفته شده
است اما بسیاری از دختران جوان عالقه ای به استفاده از
آن ندارند .درحالی که پس از آغاز زندگی مشترک خواهند
دید که یادگیری برخی از مهارت های اولیه خیاطی بسیار
ضروری است در ادامه به برخی از این نکات اشاره می کنیم
و در شماره های بعد نکات بیشتری را در این باره یادآوری
خواهیم کرد.
●● سنجاق قفلی های پراکنده را جمع کنید و آن ه��ا را به
وسیله یک پیپ پاک کن (سیم کرک دار) مانند گلوبندی به
نخ بکشید .سپس دو سر پیپ پاک کن را به شکل حلقه ای به
هم وصل کنید و انتهای آن را بپیچانید تا سنجاق قفلی ها از
آن خارج نشود .هنگام استفاده می توانید سر آن را برعکس
بپیچانید و باز کنید .اگر پیپ پاک کن در اختیار ندارید،
می توانید این کار را با یک سیم معمولی روک��ش دار انجام
دهید.
●● اگر سوزن چرخ خیاطی شما کند شده است و قابل استفاده
نیست آن را دور نیندازید ،بلکه خودتان می توانید آن را تیز
ودوباره استفاده کنید .برای این کار کافی است یک سمباده
را زیرسوزن چرخ قرار دهید و سوزن را چند بار درون آن فرو
کنید .دوباره مانند اولش تیز خواهد شد.
●● برای راحت نخ کردن سوزن می توانید هنگام نخ کردن ،یک
برگ کاغذ سفید زیر سوراخ سوزن قرار دهید .به این ترتیب
سوراخ سوزن مشخص تر می شود و زودتر می توانید آن را
نخ کنید .همچنین می توانید هنگام نخ کردن سوزن ،نوک
انگشت شست و اشاره خود را با مقدار کمی اسپری مخصوص
موی سر آغشته کنید و نوک نخ را بین انگشتان نگه دارید .به
این ترتیب نخ سفت می شود و بی آن که چند شاخه شود ،به
راحتی می توانید نخ را داخل سوزن کنید .اگر این اسپری را
ندارید می توانید از مقدار کمی محلول نشاسته و آب استفاده
کنید و سرنخ را با آن آغشته کنید.
●● برای بریدن جادکمه در پارچه های سفت و ضخیم ،یک تکه
صابون زیر آن بگذارید و آن را به وسیله یک تیغ ببرید.
●● برای نو و درخشان ماندن دکمه های فلزی وطالیی رنگ،
از همان ابتدا آن ها را با یک ورقه الک بی رنگ بپوشانید .این
الک از رنگ دکمه ها محافظت می کند.
●● اگر از اتوی بخار استفاده می کنید برای جلوگیری از رسوب
جرم درات��وی بخار بهتر است به مخزن آب اتو به همراه آب
به اندازه نصف پیمانه سرکه اضافه کنید تا مخزن اتوی شما
رسوب نداشته باشد و لباس هایتان نیز سفیدک نزند.

اداره �ﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� در ﻧﻈﺮ دارد واﮔﺬار�
�� ﺑﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ �ﺎرﺑﺮ� �ﺎرواش در ﻣﺤﻞ ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﺑﺎر ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار�
ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﻟﺬا �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎر�ﺦ
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت  ٦روز )ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن ﺳﺎﻋﺖ ادار� ﺷﻨﺒﻪ ( ٩٢٫١٫٣١ﺑﻪ اداره �ﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
و ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﺑﻪ آدرس ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -ﻧﺒﺶ ﻏﻔﺎر�  -٢٥دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٢٫٢٫١٠ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در ﺳﺎﻋﺎت ادار�
ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اداره �ﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎ�ﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ  ١٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه  ١٫٨٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ) ٪١٠ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ
ﭘﺎ�ﻪ (ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ راس ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  ٩٢٫٢٫١١روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻃﺒﻘﻪ دوم
ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ آدرس :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� -ﺑﻠﻮار ﻏﻔﺎر� -ﻧﺒﺶ ﻏﻔﺎر�  ٢٥اداره �ﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
و ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
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