آزمایشگاههایحکیم

درسطحبینالملل!!


محور مهم سیاسیتهای کالن اجرایی ،باید ایجاد اشتغال در
کل کشور باشد .معنای اشتغال این است که جوان مستتتعتد
آماده به کار ،فرصت تالش و فعالیت به دست بیاورد ،تا هم
نیاز شخصی خود را از ایتن راه بترفترن کتنتد و هتم بته
پیشرفت و آبادی کشور و رونق اقتصادی آن کتکت ]کترده
باشد[
رهبر معظم انقالب

روزکتابو
کتابخوانی

رهبر انقالب :من این را میخاواها عار
کن که در منزل خود من ،همه افراد بادوا
استثنا هر شب در کال مطالاه ،خاوابشااا
میبرد .خود من ه هم نطور هستا  .ناه
این که کاال وسط مطالاه خاوابا بابارد
مطالاه میکن تا خواب میآید کاتااب را
میگذارم و میخواب  ،همه افراد خااناه ماا
وقتی میخواهند بخوابند ،کتماً یک کاتااب
کنار دستشاا است.
من فمر میکن که همه خانوادههای ایرانای
باید اینگونه باشند توقع من این است.
باید پدرها و مادرها بچهها را از اول با کتااب
محشور و مأنوس کنند کاتای باچاههاای
کوچک باید با کتاب اُنس پ دا کنند.
باید خرید کتاب یمی از ماخاارا اصاوای
خانواده محسوب شود ،مردم باید با اا از
خریدا باضی از وسالی تزئ ناتی و تجمالتی
مثل این لوسترها ،ما ازهاای گاونااگاوا،
مبلهای مختوف و پرده و  ...باه کاتااب
اهم ت بدهند.
اول کتاب را مثل ناا و خوراکی و وساایال
ما شتی الزم بخرند ،باد که این تام ن شاد
به زواید بپردازند.
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دکترجهــــــــنده

در روزهای اخیر یک دکتر ایرانی طی یک حرکت جهشی به درجه پروفسوری نائل شد! آن
حرکت عبارت بود از جهیدن از روی پرچم ایاالتمتحده و رژیم صهیونیستی!
البته این حرکت جناب دکتر برای کسانی که با مواضع و تفکرات ایشان آشنا هستند چندان
شگفتآور نبود چرا که به گفته خود جناب دکتر سالها قبل هم این حرکت را انجام داده بودند
و در محافل و مجالس مختلف هم اندر ستایش آمریکاییها و اسرائیلیها سخنها رانده بودند.

شخصی که از خودش بهعنوان بیدینترین شخص خانوادهاش یاد میکند و اذعان دارد که
مادرش همیشه میگوید برای هدایت ”صادق“ دعا کنید!
پس از جهش قهرمانانه پروفسور ،رسانههای هم سو با تفکر ایشان و رسانههای بیگانه هم
بیکار ننشستند و ضمن تکریم حرکت پروفسور از چرایی این کار پرسیدند و ایشان هم در
پاسخ علت آن را احترامشان نسبت به پرچم آمریکا و اسرائیل عنوان کردند.
آری مگر میشود تکریم نکرد و احترام نگذاشت به کشوری که به تعبیر رهبر انقالب اگر
سیاهه جنایاتش علیه ایران را بنویسند یک کتاب میشود! مگر میشود تکریم نکرد رژیم

تقابل با
»عدالتستیزیو
استکبارخواهی«

غاصب کودک کشی را که سالهاست کشتن زنان و کودکان و غصب سرزمینهایشان به یک
سرگرمی برایش تبدیلشده است.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ناآرامیهای پسازآن ،نهتنها مردم آمریکا
پرچمشان را زیر پا گذاشتند که آن را به آتش کشیدند چرا که آنها هم از سیاستهای
مستکبرانه دولتشان خسته شدهاند.

جوسه سخنرانی و پرسا پاسخ با

آقای پروفسور حتی آمریکاییها هم پرچم و سیاستهای ظالمانه کشورشان را به آتش

موضوع تقابل با عدالت ستیزی و

کشیدند ولی امثال شما روشنفکر مآبها و وابستههایی هنوز آمریکا را قبله آمال خود میدانید

استکبار خواهی با کضور ک س ن

و دائماً چهره این شیطان بزرگ را بزک میکنید.

شهبازی در آمفی تئاتر برگزار خواهد
شد.
دب ر اسبق جنبا عدالتخواه
دانشجویی م هماا دانشگاه کم
سبزواری بوده و روز سهشنبه مورخ 7
آذر  55از طرف انجمن اسالمی
دانشجویاا عدالتخواه دانشگاه کم
سبزواری به این دانشگاه دعوت شدهاند.
از همهی عالقهمنداا برای کضور در
مراس دعوت میشود.

شاید مقام پروفسوری رژیم صهیونیستی به مذاقتان خوش آمده است؟!
بهراستی چرا امثال اینگونه افراد در کسوت استادی در دانشگاههای ما حضور دارند و به
بهانههای آزادی به ترویج افکار خود میپردازند؟
چندی پیش رهبر انقالب فرمودند»... :دو اشتباه دارد تزریق میشود به افکار عمومی مردم ما.
عامل این تزریق هم در درجه اول خود دستگاه استکبار و آمریکا هستند و در درجه دوم بعضی
آدمهای داخل .آدمهایی که-من همه را متهم نمیکنم-بعضیشان وابسته به تشکیالت و
سرویسهای جاسوسی یا سیاسی و مراکز خاص آمریکایی هستند بعضیهایشان هم نه
وابستگی ندارند از نفس افتادهها پشیمان شدهها ...در جایگاههای مختلف این را توسعه
میدهند در داخل دانشگاهِ بیرون دانشگاه در مطبوعات و جاهای مختلف...میخواهند بگویند
جوانهای ما ،انقالبیون ما ،مردم ما ،مسئولین ما که سینه سپر میکنند و در مقابل آمریکا
میایستند و نسبت به توطئههای او افشاگری میکنند ،مردمان متعصبیاند ...امروز به اعتراف
خود آمریکا ،مردم آمریکا ،نظام آمریکا از ارزشهای انسانی فرسنگها دورافتاده«.
بیانات در دیدار با جمعی از دانش آموزان و دانشجویان۵۹/۸/۲۱.

مسئول آزمایشگاههای دانشگااه کاما ا
سبزواری ،از خرید  054ما اوا اوا ریاال
تجه زات برای ایمن سازی آزمایشگاهها در
سال جاری خبر داد.
دکتر ریحانه صباغ زاده با اشاره به عضویت
آزمایشگاه مرکزی دانشاگااه در شاباماه
آزمایشگاههای عومی ایراا (شاعا) ]ماگاه
م شه؟ مگه داری ؟ [ گفت :به جهت پا ااده
سازی چارچوبهای ایمنی مدنظر شاعا در
آزمایشگاههای دانشگاه  054م و وا ریاال
خرید تجه زات خواه داشت.
از جموه مباکثی که ایشاا در بحث ایامان
سازی دنبال میکنند بحث پا ااده ساازی
( HSEایمنی بهداشت و مح ط زیسات) و
ن ز س ست نظام ک ف ت آزمایشگاهها تحت
عنواا  52475در آزمایشگاههاست.
ایشاا با عنواا اینکه پ ااده ساازی ایان
استانداردها آزمایشگاه مرکزی را در سطا
ب ن المول و جهانی اعتبار میدهد گفت :در
سال  55این فاااالا اتهاا باه صاورت
منسج تری پ گ ری شد و ه اکاناوا در
کال پ گ ری و نصب تجه زات هستا ا و
بحث ایمنی سازی ساختمااهاا در کاال
پ گ ری است.

مردسهزنهپیروز
شد...
دونالد جاا ترامپ مردی س است مدار،
نویسنده ،کار آفرین و چهره توویزیونی
آمریمایی رئ س جمهور منتخب جمهوری
خواه 04ام ن دوره انتخابات ریاست
جمهوری ایاالت متحده شد.
وی مسنترین و تنها کسی است که بدوا
هرگونه سابقه تصدی مناصب انتخابی یا
نظامی رئ س جمهور شده است.
او دارای مواضع س اسی عج بیست،
ه چوا :تجدید مزاکرات تجاری آمریما با
چ ن -مخالفت با چند توافقنامه گوناگوا
تجارت آزاد -اجرای سفت و سختتر
قوان ن مهاجرتی آمریما -ساختن دیوار در
امتداد مرز ممزیک و ایالت متحده -از همه
مهمتر خواستار توقف کامل ورود مسوماناا
به آمریما تا به نت جه رس دا پرونده
ت راندازی  7455سن برناردیدنو است.
جالبی این انتخابات این است که تمامی
آمارسنجهای مردمی خبر از پ روزی زا
کاندید این انتخابات سخن به م اا آورده
بودند و واقاا ه تاداد رایهای هالری
کو نتوا ب شتر از ترامپ بود اما رایهای
المترال مسند ریاست را به ترامپ بخش د.

سابقه،سربازی،ازدواجیابیکاری!!!!
کار نداری ،زا نمیدا زا نداری ،کار نمیدا! تموا اف

داماد من باید مرد باشه ...چناا تاک دی بر این کاواماه

چ ه؟ باالخره کدوم اولویت داره؟؟

مرد داشت که آدم رو به فمر وامیداشت .دو سال رفاتا

داشت زندگ

رو میکردما ،تو توگرام گروه زده باودم و

سربازی ،بادش برگشت دوباره رفت خواستگاری.

صدای شما دانشجوهای حکیم در ” صدای دانشجو“

واسه خودم مدیری بودم کسی بودم کاه هاماه باها

این دفاه دختره گفت شغوت چ ه؟ گفت فاال کار گا ار

اگر تمایل ندارید که شمارهتان درج گردد ،در آخر پیام ذکر کنید.

اکترام میذاشتن ،به جز ماماا و بابای عزیزم که چپ و

ن وردم و ب مارم .گفت :ب مارِ بیعار! برو کار پ دا کن باد

شماره پیامک04609540090 :

راست میرفتن و م ومدا میگفتن پاشو برو دنبال کاار،

هوس زا گرفتن بزنه به سرت.

دنبال زا و زندگی این چه وضا ه آخه؟ خجالت خاوب

سر کار ه که قبوا خواست برم پ دا نشاد ،سااباقاه

چ زیه! این شد زندگی که تو داری؟ روز و شاب سارت

م خواستن سابقه! م فهمی؟ خب اون که من نداشاتا .

توی این ماس ماسمه.

بی سابقههاش که م گقتن باید متاهل بااشای .عاجاب

آقا ما ه به خاطر گل روی این دو عزیز ،یه تمونای باه

ممافات هها.

دنبال کار هر جا رفت گافاتان

خالصه این شد که برگشت سرخونه اول  .توگرام! گاروه!

خودموا دادی و رفت

سابقه کار قبوی داری؟ من نم دون اینها که ه چ کدوم

مدیر! باالخره مدیر مدیره! کاال چه توی گروه باشه چاه

به آدم کار نم دا چرا سابقه میخواا؟ شاایادم فامار

توی اداره.

میکنن از کف خ ابوا سابقه به عمل م اد.

مه اینه که بهت م گن مدی رررررر!!!

خب داشت میگفت  ،خالصه یک عده به پا اشاناهااد

کوی ه تحویوت میگ را و بهت اکترام م زارا .واال.

کردا برم دنبال کاری که سابقه نخواد ،ولی بی فاایاده

پی.نوشت:

ولای

طبق آخرین آمار کسی را ب مار مینامند که در هافاتاه

بود البته بگما رفت  ،نه این که فمر کن د نرفاتا

خب شرط داشتن ،شرطشوا متاهل بودا ایان جااناب

کمتر از دو ساعت کار کند .به تاب ری کتی گاز خاناهی

بود .با خودم گفت خب برم زا بگ رم این طوری با یاه

باا

ت ر دو نشوا م زن ه زا م گ رم و ها

کاار پا ادا

شما ه کارمند و یا کارگر کساب میشود و باز ها

توجه به این تاریف دق ق! نرخ ب مااری در کشاور ماا
بمن د اگر به کساانای کاه

م من .

باالی  54درصد است فر

از شما چه پنهوا که رفت خواستگاری ،دختره گافات:

کمتر از هفتهای ب ست ساعت کار م منند ب مار گافاتاه

مدرکت چ ه؟ گفت دیپو تمام! گفت بای ساواد بای

میشد آنموقع به گمان نرخ ب ماری چ ازی در کادود

کالس! پاشو برو ل سانست رو بگ ر و باد ب اد ،من رفتا

 54درصد بود و آا ده درصد ه دو گاروه مایشادناد

چهار سال آزگار درس خوندم و ل سانس گرفت .

بیشناسنامههای رانندهتاکسی منتقد که کارگر ناما اده

دوباره رفت خواستگاری و این بار بابای دختاره گافات

میشدند و نجومی بگ راا مال مردم خور و شم پرسات

سربازی رفتی؟ گفت نه .گفت :پس هنوز مارد نشادی؟

که  !..........بگذری !!!

بدونشرح...

سالم دل ل باال بودا هزینه خوابگاه چ ه؟ در صورتی کاه
ه چ اممانی بها اضافه نم شه! مثالً اومادیا خاواباگااه
دولتی ()4542***4270
دو کلمه حرف حساب :ما پیگیر مشکالت و افزایش قیمت خوابگاه هستیم ...تمامی
جواب های سواالت شما در نشریه بعدی دوکلمه حرف حساب! منتظر باشید...

سالم .در مسابقات فاوتساال دانشاگااه ،پاای یامای از
دانشجویاا دچار پارگی تاندوا شد ،کاال امروز دانشجو ناه
تواا مالی دارد که مخارا ماالجه خود را بادهاد و ناه
مسئولهای برگزار کننده جوابگو هستند .پس این با اماه
ورزشی به چه دردی م خورد؟
دو کلمه حرف حساب :برای بار دومی است که این اتفاق میافتد و واقعا تاسف
دارد که هیچ نظارت و حمایتی نیست.

ن روی انتظامی شهرک ،کِی م خواد یه فمری بمنه ،شبها
خفت میکنن ج بموا رو میزنن دق قا وظ فهشوا چا اه
که کتی نمیتونن جووی این جرمهای ساده را بگ رند؟
دو کلمه حرف حساب :به عنوان یک رسالت برای انجمن اسالمی دانشجویان
عدالتخواه تنها کاری که میتوانیم بکنیم پیگیری مسائل عدالت شهری است و
مطمئن باشید حتما پیگیری میکنیم.

سالم ،چرا در نشریهتاا در مورد کجاب صحبت نمیکن د؟
چرا جریاا فرهناگای بارای آا راه نامایانادازیاد؟ (
)4552***4224
سالم .کارگرای محترم دستشوا درد نمنه ولی یه نظارتای
بشه اینا به ما ت مه نندازا ()4555***2045
سالم توروخدا کاری بمن د .چرا انقد روی پول خاواباگااه
کش دید؟ اون کاش داخل خوابگاهها و اتاا هااش هاماه
امماناتی داشته باشه ،خداوک وی از کجا پاولاا رو جاور
کن ؟ یم به فمر اوا دسته از دانشجوها که ماجاباورا
بخاطر این پول از خ وی کاراشوا بزنن باش د کاال باید هر
ترم ه اضافه بشه .اسما دولت ه ،دانشجوها مجبورا برا
خونه کرایه کنن تو اوا ناامنی ،باد ت تر بشه! یاه کااری
کن د)4545***0257( .

اکریاکتوریست :مارال آقا محمدی

»نشریه دو کلمه حرف حساب«
دانشگاه حکیم سبزواری
صاحب امتیاز :انجمن اسالمی دانشجویان عدالتخواه(آرمان)
سردبیر :فاطمه اشرفی
و
مدیر مسئول :مجید مرادقلی
هیئت تحریریه :آسیه میرزا پور ،زهرا پورمحرابی ،زینب عسگرآبادی
پیامک / 04607540070 :رایانامهasdhsu93@gmail.com :
تلگرام@Tunelbad_ir :
آدرس دفتر :طبقه  -1دانشکده علومانسانی (ادبیات) ،روبروی دفتر بسیج
برادران ،دفتر انجمن اسالمی.
شماره تماس 05177016100 :و 05177016150
با تشکر از مخاطبین خوب نشریه دوکلمه حرف حساب

