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»بسمه تعالی«
با سالم 

از  گذر  از  پس  و  خدا  لطف  به 
فراوان،  های  بلندی  و  پستی 
اولین شماره ی نشریه ی بسیج 
گرد  از   97 سال  در  دانشجویی 
راه رسید تا در نخستین روزهای 
لحظه  همگام   ، تحصیلی  ترم 

هایتان باشد.
بدون  دانید،  می  که  همانطور 
شک ما در یکی از حساس ترین 
گرفته  قرار  تاریخ  های  زمان 
ایم. دوره ای که در آن، تفاوت 
آمده در فرهنگ و  بوجود  های 
غرب  و  شرق  دنیای  معیشت 
تا  است.  مشاهده  قابل  بوضوح 
غربی  ی  مقوله  پیش  چندی 
شدن و تن در دادن به استعمار 
منظور  به  فرهنگی  استثمار  و 
الگوی جهانی  به  نزدیک شدن 
پیشرفت، مورد توجه سردمداران 
خصوص  به  و  شرقی  جوامع 
می  قرار  عربی  کشورهای 

سخن سردبیر
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شرق  دوره،  این  در  اما  گرفت. 
خود  به  تکانی  و  آمده  خود  به 
از  و  داده  نوظهورش  ادبیات  و 
خواب غفلت چند صده ای بیدار 
گشته است. ملت های شرق به 
مسلمان  کشورهای  خصوص 
طناب  دیگری  از  پس  یکی 
شان  خسته  تن  از  را  اسارت 
آگاه شدن  اکنون  کنند.  باز می 
واقعی،  هویت  یک  به  نیل  و 
مسئله پیش روی آنان است که 
فرهنگ  در  باید  را  هویت  این 
پسندیده  های  سنت  و  زنده 
بر  کنند.  جستجو  خود  بومی  و 
هیچ مسلمانی پوشیده نیست که 
زنده  و  ترین  کامل  اسالم  دین 
امت  برای  است  فرهنگ  ترین 
های مسلمانی که در پی یافتن 
خود  شخصیت  واقعی  صورت 
هستند. اما نکته اینجاست که ما 
تعریفمان و میزان موفقیتمان در 
اسالم  واقعی  شناخت چهره ی 

چگونه بوده است؟

غرب  فرهنگ  اشاعه  از  پس 
و  سو  یک  از  استعمار  گرایی، 
های  ملت  درون  در  افرادی 
چه  و  آگاهانه  چه  مسلمان 
سعی  دیگر،  سویی  از  ناخواسته 
انزوا  در  و  نمودن  مخدوش  در 
اسالم  واقعی  ی  چهره  نهادن 
داشتند. متاسفانه در کشور ما و 
انقالب هم  از  در دوره ی پس 
از این دست افراد در جامعه کم 
چهره  با  که  افرادی  اند.  نبوده 
ها و کسوت ها و جایگاه های 
گوناگون به دنبال تضعیف چهره 
ی ناب اسالم اند و به فرموده ی 
امام علی)ع( می خواهند اسالم 
به  وارونه  پوستینی  همچون  را 
تن امت اسالم کنند. می خواهند 
اسالمی را به خورد مردم دهند 
که امام خمینی)ره( بارها از آن 
می  یاد  آمریکایی  اسالم  نام  با 
کرد و مردم را از آلوده شدن به 
این نطفه ی نامشروع غرب بر 
حذر می داشت. اما آن جرگه ای 

که تا ابد مهر جهالت بر چشم ها 
و گوش ها و قلب هایشان نهاده 
شده، هیچ گاه نخواهند توانست 
که مانع گسترش و جهانی شدن 
ناب محمدی)ص( شوند  اسالم 
را که  باایمانی  زنان  و مردان و 
در جای جای امت اسالم پرچم 
را  دوستی  انسان  و  یکتاپرستی 
زمین  بر  اند،  گرفته  دست  در 
کره  این  وارثان  همانا  بنشانند. 
عالم  مستضعفان  خاکی،  ی 
نهایی  پیروزی  و  بود  خواهند 
الهی  ی  وعده  این  آنهاست،  با 
آن  در  تخلفی  هیچ  که  است 

نخواهد بود.
های  قدم  با  که  برآنیم  حال 
ی  اندازه  به  بزرگ  و  کوچک 
و  ها  ،پیچ  راه  این  در  وسعمان 
موانع را کنار بزنیم و بر قله ی 
ها  گری  فتنه  و  ها  دنیاپرستی 
پرچم عشق را ،که همان رایت 

اسالم است برافراشته کنیم .
یا علی
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به نام خداوند لوح و قلم
     حقیقت نگار وجود و عدم
به بخش ادب و هنر نشریه 

ما خیلی خوش اومدید.
من به همراه دوستانم در 

بسیج دانشجویی برای شما 
کلی برنامه مهیج تدارک 

دیدیم؛ از کارگاه های 
متنوع ادبی و هنری گرفته 

تا کافه کتاب رفتنامون، 
جشن امضای نویسنده 

ها، مسابقه های مهیج مون، 
اردوهای خارج شهرمون 

و.....
اگر مشتاق یادگیری 

کارهای هنری هستین 
یا دست به قلمتون خوبه 

و یا اهل سینما و تئاتر و 
کتابین، حتما به ما سری 

بزنید؛ قراره دورهمی های  
شاد و مفیدی در طول سال 
کنار همدیگه داشته باشیم.

منتظر دیدن روی ماه 
همگیتون مخصوصا عزیزان 
ورودی در بسیج دانشگاه 

هستیم. 

دعوت نامه
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قرآن و عترت
سالم بر خون خدا

سالم بر رحمه اهلل  الواسعه
سالم بر نور چشم رسول اکرم صلی  اهلل  علیه  و 

آله  و سلم
سالم بر فرزند شهید امیرالمومنین، علی 

علیه السالم و بی بی فاطمه زهرا  سالم  اهلل  علیها
سالم بر شافع روز جزا

سالم بر آن که مالئک در عزایش می گریند
سالم بر کسی که بیعتش را شکستند

سالم بر آقایی که حامی دیگران بود و خود 
بی یاور ماند

سالم بر محاسن خضاب شده  اش
سالم بر چهره به خاک و خون آلوده  اش

سالم بر دندان کوبیده  موال با چوب خیزران و 
چوب دستی عبیداهلل ملعون

سالم بر سر مقدسی که بر فراز نیزه عدوان زده 
شد

سالم بر تشنگی کشیده در کنار نهر آب
سالم بر حسین )ع( و فرزندان فرزانه و اصحاب 

عزیزش
و سالم بر دشت تفتیده عشق!

سالم بر میدان عشق بازی یاران عاشق 

دل باخته کوی معشوق
سالم بر تو ای کربال

سالم بر تو ای دشت پر بال
سالم مرا با گلوی بغض فروخورده ات و چشمان 

مواج از دریاچه اشک دل تنگی ات و با جگر 
سوخته  ات و قلب پاره پاره ات پاسخ گو

کربــال! می خواهم که با تو سخن بگویم!
می  خواهم بقچه حرف های بر دوش مانده  ام 

را برای تو پهن کنم؛ نمی  دانم، نمی  دانم تاب 
شنیدن حرف هایم را داری یا نه؟ با تو سخن 
می گویم، تویی که آن محزون ترین روز را در 

خود دیدی! تویی که از غم موالیت از ازل تا به 
ابد عزاداری!

کربال، از غروب عاشورا بگو...
براستی آن روز چه کشیدی؟ شنیده ام که 

غروب روز عاشورا برای تو سخت التهاب آور 
بود؟

یقین دارم که اگر در اسارت خاک نبودی 
هر آن لباس رزم بر تن می کردی و غران و 

آتش فشان بار، بر آن ملعونان و نفرین شدگان 
ابدی، حمله می بردی!

کربال! بگو که آن سه روز و دو شبی که 
پیکرهای شقایق رنگ قافله عشق بر پیشانی 

قرآن و عترت
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پینه  بسته ات میهمان بودند با 
آنان چه ها گفتی؟

کربال، برایم از اصحاب بگو! 
آنان که باوفاترین اصحاب 
تاریخ بودند. از چهره های 

برافروخته و هیجان زده شان 
برای تکه تکه شدن در راه 

حسین )ع( بگو...
کربال! از علی اکبر )ع( بگو 
که شبیه ترین بنی هاشم به 

رسول اهلل )ص( بود، آن قدر که 
آن ملعونان لحظه ا ی پنداشتند 

مبادا رسول خدا )ص( به 
میدان آمده! از داغ شهادت 

فرزند بگو؛ چگونه قلب 
سیدالشهدا )ع( را جریحه دار 
کرد! از آن لحظه ای بگو که 

آقا از روی اسب میدان را 
تماشا می کرد، پی درپی با 

هر ضربه علی )ع( می گفت 
ماشاءاهلل! ال حول و ال قوه اال 

باهلل! و به یک باره ذکر لبش 
شد:

»انا هلل و انا الیه راجعون!«
از لحظه ای بگو که سر در 

کنار پیکر دردانه اش گذاشت و 
ملتمسانه منتظر بود تا فرزند، 
بار دیگر پدر را صدا بزند! از 

پیکر مثله شده و اربا اربا شده 

عزیز زهرا )س( بگو! بگو برایم 
چگونه جوانان بنی هاشمی 

بدن علی اکبر )ع( را به 
خیمه ها بازگرداندند! بگو...

 کربال، از قاسم )ع( که امانت 
برادر بود بگو! از پسربچه ای 

که خطاب به عمویش شهادت 
را »احلی من العسل« خواند! 
او که هیچ لباس رزمی اندازه 
تنش یافت نمی شد! از لحظه 
وداع برادرزاده با عمویی بگو 

که برایش پدر بود! از نبرد 
حیدری فرزند مجتبی )ع( بگو 

و از پیکر قد کشیده اش پس از 
شهادت...

کربال، از باب الحوائج شش 
ماهه، مظلوم ترین مظلوم 

تاریخ بگو! از علی اصغر )ع( 
آن طفل شیرخواره ای که آن 
دم که نوای »هل من ناصر 

ینصرنی« پدر را شنید، خود را 
از گهواره بیرون پرت کرد تا 
به یاری پدر غریبش بپیوندد! 
بگو که چگونه تیر سه شعبه 

گلوی نازنینش را درید و او را 
در آغوش پدر شهید کرد...

کربال بگو: »سقای تشنه لب « 
یعنی چه؟ آیا عجیب نیست؟ 
می  دانم که در حافظه  ات این 

تصویر مانده است، آن جا که 
سقایی تشنه لب بر لب آب 

جان به جانان تقدیم کند. از 
آن لحظه ای بگو که فاطمه 
زهرا )س( ناله می زد: »وای 

پسرم!« از اولین و آخرین 
باری بگو که قمر بنی هاشم، 

موالیش را برادر خطاب کرد! 
از داغ زاده   ام البنین )س( بگو 

که کمر موال را شکست! از 
لحظه ای بگو که امام حسین 
)ع( دستان بریده عباس )ع( 

را در آغوش گرفته بود و 
می بوسید! از آن لحظه ای 

که آقا به سوی خیمه ها رفت 
و پرچم خیمه عمو را پایین 

کشید، ناله اهل حرم بلند شد 
و امیدشان ناامید! حرم...عمو...

آب...عطش...!
کربال بگو آیا یادت هست 
که خیل خصم سر کبوتر 

قافله ساالر عشق را بر سرنیزه 
کردند و با خود بردند؛ ولی 
هنوز دشت پر از نور و صفا 

بود؟ خیمه  های اهل حرم را به 
آتش کشیدند تا شاید خشم و 

غضبشان فرو نشیند و غافل از 
این که آه طفالن حرم باز آنان 

را به آتش خواهد کشانید!

6



کربال از دل ام المصائب )س( 
بگو! از حرقه قلب دخت 

امیرالمونین )ع( بگو که چگونه 
آتش  گرفته بود و زبانه  های 

جان سوز غم سنگین  دل 
زینب )س( همچنان و پس 
از سال ها گذر از آن واقعه، 

دل اهل والی علی )ع( را به 
درد می  آورد. کربال برایم از 
سخت ترین و عاشقانه ترین 
خداحافظی تاریخ بگو. آن 

دم که امام حسین )ع( برای 
آخرین بار به خیمه خواهر 

رفت.
کربال میدانم دردکشیده و 

غمدیدهای؛ ولی تو هیچگاه 
سوخته آتش فراق موال 
نبودی! کربال تو تازیانه 
و سیلی نخوردهای! تو 

غم غربت نچشیدهای! تو 
سرپرست کاروان یتیما

و رنج کشیده ترین طفالن 
تاریخ نبودی! ای کربال امان 

از دل زینب )س(! امان از دل 
زینب )س(! امان از دل زینب 

)س( که چه گذشت بر او!
این ها را من برایت می گویم؛ 

می دانی در شام، آن ملعون 
منحوس طلعت، برای رقیه 

)س( چه هدیه ای فرستاد؟ 
می دانی...

آه! آه! آه! این ها را ندیدی؛ 
ولی من طاقت ادامه ندارم! 
نمی خواهم روضه خوان تو 

باشم  که نه تو تاب شنیدن 
داری و نه من تاب گفتن!

 کربال تو از روز ازل از 
خورشید حسین )ع( سوختی 
و در عزایش خون گریستی، 

شاید به همین خاطر باشد که 
آن قدر سوزانی و خشک!
ای کربال تو بزرگ ترین 

مصیبت تاریخ را کشیده ای. 
مصیبتی به وسعت زمین و 

آسمان ها و به پاداش این داغ 
بزرگ، خداوند بر تو منت نهاد 

و پیکر دردانه اش را در تو 
جای داد تا مرهم غمت باشد 
و تو افضل سرزمین های عالم 

شدی و تو را با خاک تفوق 
داد! ای کربال تو خاک نیستی، 
اگر نه خوردنت مستحب نبود!

کربال نامت را که بر زبان 
جاری می  کنم سیل اشک 
از دیدگانم جاری می  شود؛ 

نمی  دانم و واقعا هم نمی  دانم 
چه سری در این میان نهفته 
است، در حیرتم که کام جان 

تو از فرط تشنگی خشک 
خشک است؛ ولی دل من از 

دوری روی تو و از زمزمه نام 
تو به دیدگانم فرمان سیل 

اشک می  دهد و...
تو خود بگو چه رازی در این 

میان نهفته است؟
کربال، مدت هاست در آرزوی 
دیدار تو می  سوزم و می  سازم
کربال عطش استشمام بوی 
سیب وجودم را ذوب می کند
کربال تو خود عنایتی کن و 

مرا به آستانت  بخوان
کربال جواب سالمم را بده 
با هر زبانی که تو را بیشتر 

رضاست!
و ای کربال! می دانم تو هم 

مثل ما منتظری! منتظر منتقم 
خون حسین )ع(!

 
الهی انشدک بدم المظلوم! 
الهی انشدک بدم المظلوم! 

الهی انشدک بدم المظلوم…
عجل لولیک الفرج
عجل لولیک الفرج
عجل لولیک الفرج
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سقوط ارزش دالر پس از شلیک 
FATF موشک ، حکم اعدام و تعویق

کوالک با پهباد
سپاه پاسداران با هفت فروند پهباد رزمی 
، مراکز تجمع و پشتیبانی تروریست های 
داعش در شرق فرات را بمباران کرد، در 

این عملیات عالوه بر هالک و زخمی شدن 
شماری از تروریست ها ،زیرساخت های 

آمادی و انبار ذخیره مهمات آنها نیز منهدم 
شد.در این بین یک مقام وزارت دفاع آمریکا 

رسما در » سی ان ان« اعالم کرده: » که 
موشک های ایران به سه مایلی نیروهای 
آمریکایی خورده است،چیزی که این مقام 
آمریکایی به آن فکر نکرده این است که ، 

آمریکا دقیقا سه مایلی داعش چه غلطی می 
کند؟

اعدام سلطان سکه
دستگاه قضایی حکم مجازات 35 تن از 

اخالل گران بازار ارز را صادر کرد . سه تن 
از این افراد به اعدام محکوم شدند که در 
این میان اسم وحید مظلومین )معروف به 

سلطان سکه ( نیز به چشم می خورد، پس 

از اعالم این خبر، قیمت دالر و سکه 
ظرف چند دقیقه کاهش یافت ، این یعنی 

امنیت اقتصادی مستلزم مبارزه جدی با 
مفاسد اقتصادی است.
FATF تعویق

چندی است که دولت و مجلس در تکاپو 
هستند تا الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 

مقابله با تروریسم )TF( را به تصویب 
برسانند، بزک کنندگان FATF برای 

تصویب لوایح چهارگانه در مجلس ادعاهای 
مختلفی را مطرح کرده اند، کاهش قیمت 
دالر، تسهیل روابط بانکی و ب دنبال آن 

تسهیل روابط تجاری ایران و رفع تحریم ها 
از جمله این ادعاهاست.حال اینکه برجام را 

نیز با همین ترفند ها به تصویب رساندند اما 
ما شاهد هیچ گونه تغییری در وضع معاش 
ملت نبودیم، سوالی که اینجا پیش می آید 

این است که اگر FATF ناجی اقتصاد 
ایران است، چرا در جلسه علنی در مورد آن 

رای گیری نمی کنید و مخفیانه در حال 
تصویب آن هستید؟ اگر کاسه ای زیر نیم 

کاسه نیست با مردم روراست باشید.

آب گل آلود، زالل شد!!!
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د یکی  بو
یه  روز  یه  نبود  یکی 
تصمیم  که  بود  استادی 
یه کوچولو  گرفت همیشه 
به  رو  کالسش  ساعت  از 
فضای  درمورد  صحبت 
از  استفاده  نوع  و  مجازی 
بده؛صرفا  اختصاص  اون 
فرهنگ  ترویج  جهت 

استفاده درست
کالس  تو  وقتی  اول  روز 
رفت بعد از معرفی خودش 
پرسی  احوال  و  سالم  و 
صحبت  به  کرد  شروع 
بچه  کردن:ببینید 
از  ها،ما 

دنیای 
قعی  ا و
فاصله  داریم 
بچه  حتی  میگیریم؛االن 
با  بلدن  هم  دوساله  های 
اینترنت و گوشی هوشمند 
کار کنن و به جای انجام 
دائم  کودکانه  های  بازی 

سرشون تو گوشیشونه.
تکنولوژی  پیشرفت  این 
به شرطی  اما  خیلی خوبه 
ازش  باشیم  بلد  که 
همین  کنیم.مثال  استفاده 
جنگ  گسترده  مبحث 
خیلی  روزا  این  که  نرم 
مثال  میگن،یا  درموردش 
گفته  که  اشتباهی  اخبار 
سر  از  ما  مردم  و  میشه 
میکنن  باور  کم  اطالعات 
هم  انتشار  هیچ  که 
ن  مید

.و خیلی مسائل دیگه 
به  دست  اتفاقا  این  همه 
دست هم میده تا فرهنگ 
و مردم سر  بره  بین  از  ما 
آریایی  نژاد  از  ما  اینکه 
کنن. و...بحث  هستیم 
آریایی  قوم  بدونید  جالبه 
توی  بیگانس  قوم  یه 
تمدن  از  قدمتش  و  ایران 
درمورد  کمتره.حاال  ایران 
میکنیم. بحث  مفصل  اینا 
بخاطر  هم  اوقات  خیلی 
ها  زندگی  مجازی  فضای 
اینا  پاشیده،همه  هم  از 
اینه که من  نشون دهنده 
نوعی بلد نیستم از فضای 

مجازی استفاده کنم.
شماها  از  خیلی  شاید 
فضای  از  استفاده  اصول 
مجازی رو بلدید ولی من 

دقیقه   1۰ جلسه  هر 
صرف  رو  کالسم  از 
میکنم  مبحث  این 

مجازی
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بتونید به بقیه  تا شماهم 
انتقال بدید

آدم  چی  یعنی  +استاد 
باشه.مثال  روز  به  باید 
تو  که  اخباری  همین 
میاد،اول  مجازی  فضای 
اینستاگرام  و  تلگرام  تو 
تو  بعد  میشه  و...پخش 
فضای  نظرم  2۰:3۰به 
ادم  میشه  باعث  مجازی 

ب روز باشه.
رو  میگی  که  _چیزی 

قبول دارم
فضای  نمیگم  من 
میگم  بده  مجازی 
یاد  استفادشو  طرز  بیاید 

بگیریم.

یا  اخبار  همین  مثال 
ای  حکیمانه  جمالت 
میدونید  میخونید  ک 
منابعش چیه؟؟اصال تا به 
ببینید  امروز پیگیر شدید 
یا  بوده  درست  اخبار  که 

نه؟؟؟
مبحث  باید  نم  نم  اآلن 
درس خودمون رو شروع 
کنیم که عقب نمونیم ان 
شاءاهلل جلسه بعد مفصال 

صحبت  موردش  در 
می کنیم.



فواید  و  برکات 
اردوهای هجرت و سازندگی

دانشجویی  جهادی  های  اردو 
یکی  و  است  خوبی  کار  بسیار 
دولت  به  کمک  های  شعبه  از 
است.این کار اردوهای هجرت 
و حرکت عظیم بسیج سازندگی 
یکی از برکاتش خدمت رسانی 
از  نفر  ها  میلیون  که  است 
صورت  به  شما  خدمت  این 
شوند. می  مند  بهره  مستقیم 

شما اگر درس قرآن هم آن جا 
جوان  یک  حضور  ندهید،خود 
در  متشرع  و  متدین  و  مومن 
روستایی،در  ی  مجموعه  یک 
بین جوانان،در بین مردم،مظهر 
است؛آنها  قرآن  آیه ی  مجسم 
انقالب،به  دین،به  به  را 

دهد.«کونوا  می  معنویت،سوق 
السنتکم«؛  بغیر  الناس  دعاه 
شما با عمل خودتان مردم را به 
ایمان،به اسالم، به دین دعوت 
رسانی  خدمت  کنید.این  می 
و  مادی  رسانی  خدمت  است؛ 

خدمت رسانی معنوی.
است  تر،خدمتی  مهم  این  از 
کنید؛  می  خودتان  به  شما  که 
را  درونی خودتان  استعدادهای 
هایی  بالقوه  کنید؛له  می  فعال 
که در وجود شما هست،فعلیت 
می  پیدا  بخشید؛تجربه  می 
می  آشنا  مردم  زندگی  کنید؛با 
طبقاتی  حصارهای  شوید؛این 
شکسته می شود؛واقعیت های 
کنید؛در  می  لمس  را  زندگی 
خوتان شعف و بهجت خدمت 

می  احساس  را  رسانی 

در  را  احساس  این  و  کنید 
کنید. می  زنده  خودتان  وجود 
کسب که لذت خدمت و کار را 
بچشد،از کار خسته نمی شود. 
ها  گزارش  در  که  طور  همان 
هم  گفتند،من  عزیز  برادران 
خوانده  ها  گزارش  در  قبال 
در  را  لذت  این  که  ام؛جوانی 
کرد،از  کشف  خودش  وجود 

نمی  خسته  خدمت 
هم  شود؛این 

ی  فایده 
که  دوم 
ه  ید فا

ی 
بسیار 

بزرگی 

اردوهای جهادی
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است.فایده ی سوم این است 
که شما سفیران کار و تالش 
خواهید شد.وقتی شما در یک 
شوید؛در  می  حاضر  محیطی 
نقاط  کوهستان،در  کویر،در 
میان  دسترس،در  از  دور 
کار  مشغول  محروم  مردم 
در  که  شوید،جوانی  می 
می  الهام  شما  آنجاست،از 
سفیر  شوید  می  شما  و  گیرد 
تالش و کار و خدمت وجهاد 
احیاها  مجاهدت.«من  و 
جمیعا«؛  الناس  احیا  فکانما 
شما دل ها را زنده می کنید؛ 
فایده ی بزرگی است. فوائد 

کار  این  در  فراوانی 
این  هست. 

جریان عظیم را حفظ کنید. 
اردوهای  جزو  کسی  وقتی 
مناطق  است،به  جهادی 
می  سرکشی  محروم 
چشم  به  را  ها  کند،واقعیت 
پیگیری  تفکر  بیند،طبعا  می 
اقتصاد عدالت محور در او این 
جور زنده می شود؛ این برای 
است.باید  درس  ما  ی  همه 
جامعه  مختلف  قشرهای  با 

آنها  مسائل  تا  شد  مرتبط 
کرد؛  لمس  را 

در  این 

تصمیم گیری ما، در نگاه ما 
به مسائل گوناگون کشور اثر 

می گذارد.
دیدار  در  بیانات   91/5/1۶

دانشجویان



گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس2/7/1397 دوشنبه

مراسم گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس و 
تجلیل از ایثارگری 
ها و مقاومت مردم 

سلحشور ایران 
اسالمی با حضور 

پرشور بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در سالن همایش های شهید 

بابایی دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم پس از تالوت آیاتی 
از کالم اهلل مجید و شعرخوانی یکی 
از شاعران ادبیات مفاومت 

حضرت آیت اهلل اسالمی 
نماینده مردم استان 

قزوین در مجلس 
خبرگان رهبری و امام 

جمعه تاکستان سخنرانی 
کرد.

خبر در دست تکمیل است.

وزیر بهداشت، آزمایشگاه 
شیمی و 

میکروبی یک 
واحد تولیدی در 
قزوین را افتتاح 
کرد4/7/1397 

چهارشنبه

آزمایشگاه شیمیایی و میکروبی 
بزرگترین تولید کننده شیرخشک کشور 

در قزوین با حضور دکتر 
سید حسن قاضی زاده 

هاشمی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی افتتاح شد.
با افتتاح این آزمایشگاه 

که برای تجهیز آن، یک میلیون دالر 
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هزینه شده است، محصوالت در کمتر از 
چهار روز ترخیص می شود و آنالیزهای 

جدید به سرعت در یک شیفت انجام می 
شود. این آزمایشگاه مدرن مواد غذایی، 
در مدت یک سال و نیم، تکمیل و راه 

اندازی شده است و با افتتاح آن، در 
تمامی آنالیزهای شیمیایی و میکروبی 

مورد نیاز برای مواد اولیه و محصوالت 
نهایی تولید شده، هیچ آیتمی به منظور 
تست میکروبی، دیگر به خارج از کشور 

ارسال نمی شود.
وزیر بهداشت برای اطمینان از تأمین 

شیرخشک مورد نیاز کشور، از این واحد 
تولیدی در قزوین بازدید کرد. ساالنه 

هشت هزار ُتن انواع شیرخشک در این 
واحد تولید می شود و حدود 5۰ درصد 

نیاز کشور را تأمین می کند.
پروژه مذکور، روز سوم شهریور ماه 1397 

افتتاح شد و دکتر ایرج حریرچی، معاون 
کل وزیر بهداشت و سخنگوی این وزارت 
خانه؛ عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین 

و معاونان ایشان؛دکتر مفید مدیر کل 
امور غذایی ، بهداشتی و آرایشی سازمان 
غذا و دارو و  دکتر منوچهر مهرام، رییس 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین و فاطمه 
خمسه، رییس سازمان جهاد کشاورزی 

استان، وزیر بهداشت را همراهی می 
کردند.

بخش خبری
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تجلیل از 
بیمارستان های دارای 
تجارب موفق1۰/7/1397 

سه شنبه
در نشست هفتگی برنامه تحول نظام 

سالمت که هر سه شنبه با حضور روسا 
و مدیران مراکز آموزشی و درمانی تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سالن 
جلسات ستاد 

دانشگاه 
برگزار می 

شود، از 
مدیران مراکز 

آموزشی و 
درمانی و 

بیمارستان 
های استان 

دارای تجارب موفق قدردانی شد.در این 
نشست که با حضور دکتر منوچهر مهرام، 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
برگزار شد، از مدیران مراکز آموزشی و 

درمانی شهید رجایی و قدس و همچنین 
بیمارستان امیرالمومنین) ع( تاکستان 

وابسته به تامین اجتماعی بخاطر کسب 
تجارب موفق در مدیریت هزینه ها و 

مصرف بهینه با اهدای لوح سپاس تجلیل 

شد.
همچنین در این 

نشست از دکتر ذوقی 
متخصص رادیولوژی شاغل در 

مرکز آموزشی درمانی کوثر به خاطر 
ارایه خدمات شایسته به مردم و داشتن 

تجربیات موفق قدردانی شد.
دکتر منوچهر مهرام،رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین در این نشست با تشکر 
و قدردانی از 

مدیران مراکز 
آموزشی و 
درمانی، بر 
دقت بیشتر 
مدیران بر 
هزینه ها 

و مدیریت 
مصرف تاکید 

کرد و افزود: بهتر است تجارب خوب 
بیمارستان های موفق در همه بیمارستان 

ها اعمال شود و بار اضافی و تحمیلی 
هزینه های زاید کاهش یابد.

رئیس دانشگاه رعایت دقیق دستورالعمل 
های ابالغی و اشراف روسا و مدیران 

را بر زیر مجموعه خود به ویژه در 
بیمارستان ها که بیشترین هزینه ها را 

دارد یادآور شد و ادامه داد: اگر هزینه ها 
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وزیر بهداشت:
مردم، نگران تأمین شیرخشک 

نباشند
4/7/1397 چهارشنبه

دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: با تأمین ارز دولتی 

برای مواد اولیه و فعال شدن واحدهای 
داخلی، در تأمین شیر خشک مورد نیاز 

کشور هیچ مشکلی نداریم.

دکتر قاضی زاده هاشمی این موضوع را 
در جریان بازدید از یک واحد بزرگ تولید 

شیرخشک در استان قزوین، بیان کرد 
و افزود: امروز برای اطمینان دادن به 

والدین و خانواده هایی که نوزاد شیرخوار 
دارند از واحدهای تولید شیرخشک در 

کشور بازدید کردیم تا مطمئن شویم در 
تأمین این محصول، مشکلی نباشد.

متولی سالمت کشور عنوان کرد که 
خوشبختانه تحت لیسانس بهترین 

کمپانی های جهانی، تولید شیرخشک در 

را مدیریت نکنیم، 
دوبار ضرر خواهیم کرد. 

یکبار برای هزینه کرد و یک بار برای 
جبران خسارت های ناشی از عملکرد 

نادرست.
در ادامه این نشست، دکتر سید سعید 

اسکویی، 
معاون اجتماعی رئیس دانشگاه به تشریح 

برنامه های مددکاری اجتماعی و راه 
اندازی خیریه های بیمارستانی پرداخت.

بخش خبری
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قزوین انجام می شود. 
ایشان ادامه داد: هم مواد اولیه و 
هم شیرخشک، به میزان کافی داریم و 

نگرانی در این خصوص نداریم.
وزیر بهداشت یادآور شد که مردم نگران 
نباشند، قیمت شیرخشک در کشور ثابت 

است و نباید خرید بیش از حد داشته 
باشند، زیرا ممکن است تاریخ انقضای آن 

سپری و محصول خراب شود.
دکتر هاشمی تصریح کرد: ما با اطمینان 

می گوییم واحدهای داخلی قادر به تأمین 
شیرخشک کشور هستند، چون بازارهای 

منطقه هم در دست ایران هست و با 
رفع مشکالت و موانع مسیر، اطمینان ما 

بیشتر شده است که همه نیازها تأمین 

شود.
ایشان تأکید کرد که 

کسانی که قاچاق یا احتکار 
کنند، آسیب خواهند دید و با بیان 

اینکه انبارها ُپر است؛ گفت: البته شاید 
در گذشته، در گمرک مشکالتی  داشتیم، 

ولی امروز این موضوع، حل شده و 
تا پایان سال 98 در تأمین و توزیع 

شیرخشک، هیچ مشکلی نداریم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

تصریح کرد که یک مقدار در توزیع 
شیرخشک رژیمی مشکل داشتیم و چون 
سهمیه بود، برخی نگران شدند، اما آن را 

هم برطرف کرده ایم.

وزیر بهداشت از شرکت نستله 
ایران در قزوین بازدید کرد

3/7/1397 سه شنبه
بعد از ظهر روز سه شنبه 3 مهر با حضور 
در شرکت نستله ایران در قزوین از خط 
تولید شیرخشک این شرکت بازدید کرد. 
دکتر هاشمی وزیر بهداشت در بدو ورود 
در شرکت نستله توسط زاهدی استاندار 

و دکتر مهرام رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین و مدیران شرکت نستله 
مورد استقبال قرار گرفت و با حضور در 

این شرکت ضمن بازدید از خط تولید 
شیر خشک  ، آزمایشگاه شیمیایی و 

میکروبی این شرکت را نیز افتتاح کرد . 
در ابتدای این بازدید جوزف کاردال مدیر 
عامل نستله ایران در خصوص تاریخچه 

، تولیدات و برنامه های گسترش 
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این شرکت 
توضیحاتی ارائه داد. 

در ادامه دکتر هاشمی از خط 
تولید شیرخشک و آزمایشگاه شرکت 
نستله بازدید کرد. در این بازدید دکتر 

حریر چی معاون کل وزیر ، دکتر مفید 
مدیر کل امور غذایی ، بهداشتی و 

آرایشی سازمان غذا و دارو ، زاهدی 
استاندار و دکتر منوچهر مهرام وزیر 

بهداشت 
را همراهی می کردند . گفتنی است 

شرکت نستله بزرگترین شرکت تولید 
کننده مواد غذایی کشور است

بخش خبری
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وزیر بهداشت پرحاشیه در فجازی )فضای مجازی(
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#عاشقانه های آسمانی

همسرش ،  شهیِد #مفقود_االثر  بود ...
گفته بود ، #اگر پیکرش میخواهد

هنگام بازگشت چند تکه #استخوان باشد
بهتر است آن روز من #نابینا باشم ، تا او را  نبینم ...

همین گونه هم شد ... چند سال بعد ... نابینا شد ...
بعد مدتی کوتاه ، خبر آورند  که پیکر همسرش را

#شناسایی کرده اند و قرار است که او را بیاورند ...
خبر را که شنید ... آنقدر گریه کرد ... تا #جان داد ...

همسرش که آمد ... بعد از سالیانی ...
باز هم دوشادوش یکدیگر بودند ...

اما طوری دیگر...
#عاشقانه_های_آسمانی #همسرانه....

عاشقانه هایمان ...
بوی خدا بدهد ...

امان از بعضی ها !
واقعی و مجازی !
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به جمع اعضای ما بپیوندید:
حبه  نشریه  در  همکاری  برای 
قند فردا دیر است همین حاال 
به  تا  کنید!!!کافیست  اقدام 
پیام  تلگرام  در  زیر  آیدی 
دهید تا به اعضای ما بپیوندید

@tayebe_76



پیشنهادات،انتقادات ،مطالب،
طرح ها و ایده های خود را ...

به آیدی تلگرام زیر ارسال کنید:
@tayebe_76


