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نرم افزار موسیقی با هوش مصنوعی
محققان یکی از ش�رکت های مس�تقر در پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران با هدف تهیه مخزنی از انواع موسیقی و موسیقی 
محلی، اقدام به پیاده سازی نرم افزاری کرده که به گفته آنها در 
فاز اول ۳ هزار ترک تهیه و در سیستم اندروید قابل نصب است.

سیده فاطمه رضوی از محققان این طرح، زمینه فعالیت این شرکت 
را در حوزه هوش مصنوعی دانس��ت و گفت: ایده اصلی ما توسعه 
نرم افزار موس��یقی اس��ت و در این مطالعات تالش کردیم هوش 

مصنوعی را در صنعت موسیقی کاربردی کنیم.
وی با اشاره به پیاده سازی نرم افزار موسیقی، اظهار کرد: با طراحی 
این نرم افزار در تالش هستیم که مخزن جامعی از محتوای صوتی 
موسیقی تهیه کنیم و در این مس��یر تمرکز ما تنها موسیقی ملی 

نیست، بلکه به موسیقی محلی نیز توجه کردیم.
رضوی با تأکید بر اینکه در این پ��روژه، به جنبه های فرهنگی این 
حوزه نیز توجه داشتیم، ادامه داد: کشور دارای قومیت های مختلفی 

است و برای ما مهم است که آثار موسیقی آنها از بین نرود.
این محقق در خصوص اس��تفاده از هوش مصنوعی در این طرح، 
خاطر نشان کرد: ما با استفاده از فناوری هوش مصنوعی یک سری 
Play Listهای هوشمند را تهیه می کنیم، به گونه ای که با استفاده 

از آن، نرم افزار شخصی سازی شده برای هر کاربر را فراهم کنیم.
وی در این باره توضیح داد: در این نرم افزار از یک سیستم توسعه گر 
استفاده شد تا بر اساس س��الیق کاربران که در طی کار با نرم افزار 
شناسایی می شود، پیشنهادات مناسب برای دریافت موسیقی ارائه 
شود.وی این نرم افزار را بانک داده موسیقی دانست و یادآور شد: در 
این نرم افزار در حال حاضر حدود ۳ هزار ترک جمع آوری شده که 
شامل موسیقی سنتی و پاپ می شود.رضوی در خصوص جمع آوری 
موسیقی اقوام، گفت: جمع آوری و تهیه موسیقی اقوام کار دشواری 
است چراکه بانک داده ای از موسیقی ملل نداریم و نیاز به تشکیل 
تیمی داریم تا با حضور در شهرهای مختلف، داده های این حوزه را 
جمع آوری کنیم.این محقق با بیان اینکه بر این اساس در حال حاضر 
بانک داده وسیعی از موسیقی محلی در اختیار نداریم، افزود: در حال 

حاضر محتوای صوتی روی این نرم افزار وجود دارد.
محقق طرح با تأکید بر اینکه تهیه این نرم افزار در مراحل نهایی قرار 
دارد، اظهار کرد: این نرم افزار در فاز اول برای سیستم عامل اندروید 
توسعه داده شده و با انتشار رسمی این نرم افزار در داخل سایت این 

شرکت قرار خواهد گرفت.
.............................................................................................................

کفش  هوشمند ايراني
محقق�ان پژوهش�گاه تربی�ت بدن�ی با هم�کاری دانش�گاه 
تربیت مدرس، کفش های هوش�مندی برای اص�اح حرکتی 
اف�راد عرض�ه کردند ک�ه به گفت�ه آنه�ا از طریق ای�ن کفش 
می ت�وان کفی های مناس�ب ب�رای هر ف�رد را طراح�ی کرد.

محمد مجردی از محقق��ان این طرح گفت: در ای��ن پروژه کفش 
هوشمندی را طراحی کردیم که مجهز به سنسورهای مختلف است 

و می تواند اطالعات مورد نیاز از وضعیت راه رفتن افراد ارائه دهد.
وی با تأکید بر اهمی��ت تحلیل وضعیت حرکتی افراد س��المند و 
بیماران، افزود: سالمندان و بیمارانی که قادر به حفظ تعادل خود 
نیستند با استفاده از این کفش می توان نسبت به اصالح حرکتی آنها 
اقدام کرد چراکه کف این کفش متشکل از سنسورهای فشار و شتاب 
است و در هر لحظه می توان میزان شتاب و فشار پا را اندازه گیری 
کرد.مجردی با اش��اره به مکانیزم عملکردی این کفش هوشمند، 
توضیح داد: کف پای هر فرد دارای الگوهای خاصی است و با استفاده 
از سنسورهای این کفش می توان تش��خیص داد در کدام بخش از 
پا نیروی بیش��تر و در کدام بخش نیروی کمتری وارد می شود و با 
استفاده از اطالعات دریافت شده از این کفش، می توان کفی های 

مناسبی را برای افراد تجویز کرد.
این محقق به عنوان مثال به بیماران مبتال به دیابت اشاره کرد که 
برخی از آنها مجبور به از دس��ت دادن انگشت شست پا می شوند و 
ادامه داد: این دسته از بیماران با از دس��ت دادن انگشت پا، در راه 
رفتن دچار مشکالتی هس��تند که با استفاده از این کفش می توان 
تشخیص داد که به کدام بخش از پا چند نیوتن فشار وارد شده، در 
هر لحظه زاویه پا با زمین به چه میزان و شتاب پا در هر لحظه چه 
میزان است.به گفته وی، با تحلیل داده هایی که از طریق این کفش 
به مربیان ورزش و یا پزشکان ارسال می شود، کفی اختصاصی هر 

فرد طراحی می شود.
مجردی با بیان اینکه در حال حاضر نسل اول این کفش هوشمند 
تولید ش��ده، خاطر نش��ان ک��رد: نس��ل های بعدی ای��ن کفش 
توانمندی های بیشتری دارد از جمله آنکه امکان پایش وضعیت راه 

رفتن افراد از راه دور را فراهم خواهد کرد.

دستاورد ایراني

در س�ال  »حمای�ت از کاالي ایراني« این س�تون را به 
تحقیقات و پروژه هاي عملیاتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ایم که وجه ممی�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترین بخ�ش حمایت 
دانشگاهي از کاالي ایراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحیح عملیاتي شود نقش بي بدیلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همین زمینه پذیراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در این ستون هستیم. 

نشریات دانشجویی

این بار سیل س�رزمین افس�انه اي رستم را 
به چالش کش�ید ام�ا قرارگاه ه�اي جهادي 
دانش�جویي پیشتاز کمك رس�اني به مردم 
شدند. دانشجویان جهادگر به سرعت خود 
را به سیستان رساندند و دیگر دانشجویان 
هم در پشت صحنه بیکار نبودند. بزرگ ترین 
پویش یاري رساني به س�یل زدگان به همت 
جمعیت دانشجویی امام حسن)ع( راه اندازی 
ش�د و همچن�ان مش�غول فعالیت اس�ت.

از زم��ان وق��وع س��یل تاکن��ون بس��یاري از 
دانشگاه هاي کش��ور وارد عرصه شدند و در هر 
بخشي که توانس��تند ش��روع به کمک رساني 
کردند. در این میان اما دانشگاه تهران، دانشگاه 
عالمه طباطبایي، دانشگاه گیالن و دانشگاه آزاد 

در کمک رساني پیشتاز بودند.
  دانش�جویان ش�مالي و دغدغه سیل 

جنوب
بارندگي ه��اي س��ه روزه هفت��ه قبل س��یل 
گس��ترده اي در اس��تان های جنوبی و جنوب 
ش��رقی کش��ور ایج��اد ک��رد و در ای��ن میان 
مردم اس��تان سیستان و بلوچس��تان آسیب و 
خسارت هاي بیشتري نسبت به دیگر استان ها 

متحمل شدند.
روز سه شنبه 24 دي بسیج دانشجویی دانشگاه 
گیالن با هدف کمک به س��یل زدگان اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان، با کمک دانشجویان 
و دانش��گاهیان اق��الم ض��روری و م��ورد نیاز 
سیل زدگان را فراهم کرد و به دست آنها رساند.

مهدی مرادی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه 
گیالن هم بالفاصله از آمادگی نیروهای جهادی 
ب��رای کمک به م��ردم منطقه س��یل زده خبر 
داد و با بیان اینکه بس��یج دانشجویی دانشگاه 
گیالن، اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و 
غیرنقدی دانشجویان و دانشگاهیان برای کمک 
به مردم س��یل زده در سیس��تان و بلوچستان 
کرده، افزود: در این راستا، گروه جهادی بسیج 

دانشجویی این دانشگاه با جمع آوری کمک های 
نق��دی و غیرنقدی به مردم مناطق س��یل زده 

خدمت رسانی مي کند.
بسیج دانشجویی دانشگاه گیالن جهت پرداخت 
کمک های نقدی و دریافت ش��ماره حس��اب 
دانشجویان و دانشگاهیان شماره تلفن هایي را 
معرفي کرد و کمک های غیرنقدی را هم دفتر 

بسیج دانشجویی تحویل مي گیرد.
  تهراني هاي همیشه جهادي

از فرداي روز س��یل تاکنون شورای هماهنگی 
کانون ه��ای فرهنگ��ی، هن��ری، اجتماعی و 
دینی دانش��گاه تهران هم کمک های مردمی 
و دانشجویی برای مردم س��یل زده سیستان و 

بلوچستان را جمع آوری می  کند.
این ش��ورا در بیانیه اي اعالم ک��رد »با توجه به 
وقوع سیل و وارد آمدن خسارت به هموطنان 
عزیزمان در اس��تان سیس��تان و بلوچستان، 
شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، 
دینی و اجتماعی دانش��جویان دانشگاه تهران 
اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی 

دانشگاهیان کرده است.«
دانشگاهیان و س��ایر مردم همچنان می توانند 
با مراجعه به باش��گاه دانشجویان تهران نسبت 
به تحویل کمک ه��ای غیرنقدی خ��ود اقدام 
کنند. مهلت تحویل کمک ه��ای غیرنقدی تا 
دوم بهمن ماه )چهارشنبه( و محل جمع آوری 
کمک ه��ا خیاب��ان ۱۶ آذر در مح��ل باش��گاه 

دانشجویان دانشگاه تهران است.
  دست یاری به دشتیاری

گ��روه خیریه دانش��جویی »دس��ت ی��اری به 
دشتیاری« در دانشگاه عالمه طباطبایی هم از 
فرداي روز وقوع سیل شروع به جمع آوری کمک 

برای مردم سیستان و بلوچستان کرد.
این مؤسسه در اطالعیه ای اعالم کرد »با توجه 
به حادثه دلخراش س��یل در اس��تان سیستان 
و بلوچستان در منطقه دش��تیاری و وضعیت 

بحرانی هموطنان شریفمان و نیاز به کمک های 
مردم��ی در آن منطقه لطف��اً در صورت تمایل 
کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به مؤسسه 
مردم نهاد دست یاری به دشتیاری، که توسط 
دانش��جویان کانون خیریه دانشگاه و جهادگر 
آسمانی مرحوم حسین علیمرادی بنیانگذاری 

شده است، ارسال فرمایید.«
این مؤسسه دانش��جویي با اعالم شماره کارت 
بانکي و شماره حس��ابي از دانشگاهیان و سایر 
مردم خواست تا سوم بهمن ماه همچنان براي 

کمک به سیل زدگان فعال باشند.
خیریه دانشجویی دس��ت یاری به دشتیاری، 
دانشگاه عالمه طباطبایی لیس��ت اقالم مورد 
نیاز جهت کمک رس��انی به مناطق سیل زده را 
شامل آب معدنی، پتو، کنسرو، لوازم بهداشتی 
و پوشک بچه،  کفش، بیسکویت  و اسباب بازی 
دانست که چندین محموله از این کاالها را هم 
تاکنون به مناطق جنوب ش��رق کشور ارسال 

کرده است.
  شبکه ای منسجم از گروه های جهادی

در این میان به همت جمعیت دانشجویی امام 
حس��ن)ع( بزرگ ترین پویش کمک رساني به 
سیل زدگان به عنوان »بلوچستان جان ایران« 
برای خدمات رسانی به مردم سیل زده راه اندازی 
شد. هم دانشگاهیان و هم سایر اقشار می توانند 
آخرین اخبار پوی��ش را از طریق ش��بکه های 
اجتماع��ی جمعیت امام حس��ن)ع( به آدرس 

@j_imamhasan پیگیر باشند.
جمعیت دانش��جویی ام��ام حس��ن مجتبي، 
شبکه ای منس��جم و پویا از گروه های جهادی 
و دانشجویی اس��ت که با هدف نقش آفرینی و 
فعالیت مستمر، اثرگذار و الهام بخش در حاشیه 
کالنشهرها با موضوع رفع آسیب های اجتماعی 
و امدادرسانی به آسیب دیدگان بالیای طبیعی 

در سال ۱۳۹۵ بنیانگذاری شد.
این جمعیت به عنوان مجموعه ای غیرانتفاعی 

و مستقل در تالش است از طریق شبکه سازی 
گروه های جهادی و دانشجویی و افراد متخصص 
جهت اجرای فعالیت های مستمر گامی بلند در 
راستای حمایت از اقشار آسیب دیده و در معرض 

آسیب بردارد.
  جهاد همچنان ادامه دارد

در س��اعات اولی��ه اعالم هش��دار برای س��یل 
در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان، قرارگاه 
جهادی دانش��گاه آزاد اس��المی تشکیل شد و 
برنامه ریزی ها و اقدام��ات الزم برای کمک به 

مردم سیل زده صورت گرفت.
رئیس دانشگاه آزاد استان سیستان و بلوچستان 
و واحد زاهدان با بیان اینکه ق��رارگاه جهادی 
دانش��گاه آزاد اس��المی قبل از وقوع سیل و با 
اطالع از هشدار های س��ازمان هواشناسی، در 
حالت آماده باش ق��رار گرفت، اظهار داش��ت: 
هماهنگی با س��تاد بحران استان، برنامه ریزی 
برای لغ��و امتحان��ات دانش��جویان واحد های 
دانشگاه آزاد اسالمی در سطح استان، آمادگی 
برای اسکان مردم س��یل زده در اقامتگاه های 
دانشگاه آزاد اس��المی و... ازجمله فعالیت های 

این قرارگاه بود.«
  لغو امتحانات دانشجویان

میر با تأکید دوباره بر لغو امتحانات پیش از وقوع 
سیل در اس��تان در تمامی واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی اظهار داشت: »به تهران و سازمان 
مرکزی دانشگاه آزاد اس��المی نیز اقالم مورد 
نیازم��ان را اعالم کردیم و حتماً مس��ئوالن در 
راس��تای تأمین این کاالها اقدامات��ی را انجام 
خواهند داد. در حال حاضر مناطق س��یل زده 
استان سیس��تان  و بلوچس��تان نیاز فوری به 
پتو، کنسرو، وسایل گرمایشی، آب معدنی و... 
دارند و باید ای��ن اقالم پیش از ب��رودت هوا به 
دست سیل زدگان برسد چراکه قطعاً با فروکش 
کردن آب و تخلیه آب از منازل مردم، دور جدید 

نیازهای مردمی شکل خواهد گرفت.«
با توجه به اینکه دانشگاه آزاد یکی از بزرگ ترین 
مراکز دانش��گاهی در این اس��تان محس��وب 
می ش��ود و در تمام��ی شهرس��تان ها واحد یا 
مرکز آموزشی دارد، توانسته به سرعت تمامی 
واحدها را برای کمک رسانی به مناطق سیل زده 

آماده کند.
پ��س از وق��وع س��یل، کارکن��ان، اس��اتید 
و دانش��جویان دانش��گاه آزاد اس��المی استان 
سیستان و بلوچستان به صورت بی وقفه در قالب 
قرارگاه جهادی دانشگاه به ارائه خدمات به مردم 

سیل زده پرداختند.
کمک به اسکان سیل زدگان، توزیع غذای گرم، 
برگزاری اردو های جهادی در مناطق سیل زده، 
ارائه خدمات توس��ط دانش��جویان پزشکی و 
پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی به مردم سیل زده 
و... ازجمله اقدامات قرارگاه جهادی این دانشگاه 

است که کماکان ادامه دارد.
گروه هاي جهادي دانشجویي ثابت کرده اند که 
با نگاه و بهره گیری از فعالیت های انجام شده و 
با استفاده از ظرفیت های دانشجویی و مردمی 
و تعریف فعالیت های مش��ترک و هماهنگ، 
می توان اقدامات مؤثری در رفع آس��یب های 
اجتماعی و حمایت از اقش��ار آس��یب دیده، 

انجام داد.

نگاهي به مراسم و تجمعات دانشجویان دانشگاه هاي مختلف در اعتراض به سوءاستفاده از حادثه هواپیمایی اوکراین 

مصاف دانشجویان با سوءاستفاده كنندگان یک حادثه

دانشجویان دانشگاه هاي امیرکبیر، تهران 
و ش�ریف در روزه�اي اخی�ر در پاس�خ به 
تحرکات برخي فرصت طلبان و محکومیت 
هنجارشکنی های فتنه گران تجمع و مراسم 
دانش�جویی برگ�زار کردند.محکومی�ت 
فرصت طلب�ان حادث�ه س�قوط هواپیما از 
س�وي تش�کل هاي دانش�جویي همچنان 
ادامه دارد و تشکل هاي مختلف دانشجویي 
در ای�ن زمین�ه حض�ور فعالي داش�ته اند.

  عزادار یك شبه نمی خواهیم
دانش��جویان دانش��گاه تهران در گرامیداش��ت 
شهدای حادثه هواپیمای تهران- کیف و اعتراض 
به سوءاس��تفاده عده ای در این ماجرا پیش��گام 
بودند و تجمع برگزار کردند. بس��یج دانشجویی 
دانشگاه تهران هم مراسمی برای گرامیداشت یاد 

و نام شهدای سانحه هوایی برگزار کرد.
طی این مراس��م یکي از اقوام کشته ش��دگان 
در جمع دانش��جویان در مس��جد دانشگاه به 
سخنرانی پرداخت و پس از آن دانشجویان در 

خارج از مسجد به تجمع پرداختند.
دانشجویان تجمع کننده علیه دخالت بیگانگان 
شعار مي دادند و یکصدا می گفتند: »هم صدای 
سی ان ان و بی بی سی پشت سر سفیر انگلیسی« و 
شعارهای دیگری مثل »دانشجوی عزادار دشمن 
هر چی کفتار« نیز س��ر داده ش��د. در ادامه این 
تجمع دانشجویان دانش��گاه تهران در دانشگاه 
به حرک��ت درآمده و ش��عار »عزادار یک ش��به 

نمی خواهیم« را سردادند.
  بهره برداری سیاسی از دانشگاه

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در روزهاي 
مختل��ف و در چن��د مرحل��ه ادام��ه یافت و 
دانش��جویان با دست نوش��ته هایی ب��ا عنوان 
»دانش��جو بیدار اس��ت از تفرقه بیزار است« 
اعتراضات خ��ودرا علیه گروهی که س��عی در 

ایجاد تفرقه در بین مردم دارند اعالم داشتند.
در دانشگاه امیرکبیر پیش از آنکه علت سانحه 
هوایی توسط سپاه اعالم شود یکی از تشکل های 
دانش��جویی طی فراخوانی اقدام ب��ه برگزاری 

مراس��م بزرگداش��ت جان باختگان این سانحه 
کرد و حتی به رغم عدم حضور خانواده های افراد 

کشته شده نیز این تجمع برگزار شد.
به دنبال انتشار این فراخوان تجمع بزرگداشت، 
عده ای از دانشجویان با این پیش فرض که قرار 
است یک تجمع برای س��وگواری و بزرگداشت 
جان باختگان سانحه هوایی برگزار شود در این 
برنامه شرکت کردند و حتی بسیج دانشجویي 
هم در این برنامه حضور داش��ت ام��ا در ادامه 
آنچه رخ داد بهره ب��رداری سیاس��ی از حضور 
دانشجویانی بود که در این تجمع بودند. چون 

شعار هایی که گفته می شد شعار های غیراسالمی 
و ضد والیت فقیه بود و در اواسط برنامه نیز آنچه 
به گوش می رسید فقط صدای کف و سوت بود و 

اثری از مراسم بزرگداشت وجود نداشت.
  وقتي ورق برگشت

پس از آنک��ه در این تجمع برخی  ش��عار های 
ساختارش��کنانه دادن��د بالفاصل��ه س��ایر 
دانشجویانی که برای س��وگواری آمده بودند 
صف خ��ود را از این اف��راد جدا کردن��د منتها 
وقتی این مراس��م به بیرون از دانشگاه کشیده 
شد و جمعیت بیرون نیز که سفیر انگلیس هم 
بین آنها حضور داش��ت به صف دانش��جویان 

ساختارشکن پیوستند.
ف��رداي این اتفاق هوش��یاري دانش��جویان با 
برگزاري مراسمي و محکومیت اتفاقات روز قبل 
ورق را به نفع دانشجویان برگرداند. در پي این 
ماجرا صد ها نفر از مردم و دانشجویان و طالب 
در اعتراض به توهین آشوبگران به مقام سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی و حضور سفیر انگلستان 
در تجمع غیرقانونی، مقابل سفارت انگلستان 
حاضر شدند و اقدامات مداخله جویانه سفارت 

انگلستان در تهران را محکوم کردند.
از هفته پیش تاکنون تش��کل هاي دانشجویي 
دانش��گاه هاي مازندران، اراک، الزهرا، ارومیه 
و دانش��گاه فني و حرفه اي مراسم مختلفي در 
راستاي گرامیداشت جان باختگان و محکومیت 

هنجارشکنان برگزار کردند.

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

دانشجویان جهادي براي کمك به سیل زدگان سیستان و بلوچستان به میدان آمدند

وارثان رستم، پنجه در پنجه سيل نقد کتاب  در یار مهربان
دانشجویان دانشگاه علوم 
پزش��کی ق��م پنجمین 
شماره نشریه دانشجویی 
»یار مهربان« را منتشر 
کردند. در این شماره از 
این نش��ریه دانشجویی 
به کت��اب و کتابخوانی 
و اهمی��ت آن ب��رای 
دانشجویان اشاره شده 
و به معرفی کتاب و نقد 
آن پرداخته شده است. 

امکانات جدید کتابخانه هاي دانش��کده هاي فني کش��ور هم زیر 
ذره بین این نشریه قرار گرفته است.

س�یه بپوش ب�رادر، 
سپیده را کشتند!

ب��ه هم��ت جمع��ی از 
نش��ریات دانش��جویی 
دانش��گاه ش��ریف، به 
ش��هادت  مناس��بت 
س��ردار قاسم سلیمانی 
ویژه نامه مش��ترکی با 
نام »سوگنامه سردار« 
منتش��ر ش��د. در این 
ویژه نامه سبک زندگی 
س��ردار س��لیمانی به 

همراه حاشیه نگاری از روز شهادت او آورده شده است.

راه س�ردار جاودانه 
است!

دانش��جویان دانش��گاه 
علوم پزشکی رفسنجان، 
همزمان با شهادت سردار 
قاسم سلیمانی ویژه نامه 
دانش��جویی  نش��ریه 
»بوی سیب« را منتشر 
کردند. در این شماره از 
این نش��ریه دانشجویی 
به طور مفص��ل درباره 
شهادت سردار سلیمانی 

توضیح داده شده است. به چند سخنراني از این سپهبد شهید در 
دانشگاه هاي مختلف هم اشاره شده است.

منط�ق ش�ما ت�رور 
است!

دانش��جویی  بس��یج 
دانش��گاه ام��ام صادق 
ش��ماره ۱۶۸ نش��ریه 
دانشجویی »فتح« را به 
مناسبت شهادت سردار 
قاسم سلیمانی منتشر 
کرد. در این ش��ماره از 
این نشریه دانشجویی 
به ترور سردار سلیمانی 
پرداخته شده و بخشی 
از سخنان امام)ره( نیز 

درباره امریکا در این نشریه آمده است.

یك جهان منتقمت 
خواهد بود!

دانش��جویی  بس��یج 
دانش��گاه علوم پزشکی 
جیرف��ت ش��ماره نهم 
دانش��جویی  نش��ریه 
»خط قرمز« را منتشر 
کرد. در این ش��ماره از 
این نشریه دانشجویی 
به ش��هادت حاج قاسم 
سلیمانی پرداخته شده 
و درباره جانشین ایشان 
یعني س��ردار قاآنی نیز 

مطالبی آورده شده است. سردار قاآني چند سال قبل در یکي از 
مراسم هاي این دانشگاه حضور یافته بود.

امید به آینده
اس��المی  جامع��ه 
دانش��جویان، ش��ماره 
2۳ نش��ریه دانشجویی 
»هم شاگردی« را منتشر 
کرد. در این ش��ماره از 
این نشریه دانشجویی 
ب��ه تببی��ن وظیف��ه 
دانش��جو و رسالتی که 
در پیشرو بودن برعهده 
دارد پرداخت��ه ش��ده 
و همچنی��ن مس��ائل 
دیگری مث��ل گام دوم 

انقالب مورد بررسی قرار گرفته است. در گفت وگوي این نشریه 
با معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، این مقام دولتي حوزه 
ازدواج دانشجویي را مأموریت نمایندگي ولي فقیه مي داند و این 

معاونت وزارت علوم را یار کمکي این نهاد مي خواند.


