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برداشت زعفران در ۶ ساعت 
درحالي ك�ه تاكنون برداش�ت گل زعف�ران دس�تي و زمان بر 
ب�وده اس�ت، محقق�ان كش�ور اخي�راً ماش�ين برداش�ت 
اي�ن محص�ول را عرض�ه كردن�د ك�ه ق�ادر اس�ت در م�دت 
ش�ش س�اعت، ي�ك مزرع�ه ۳ هكت�اري را برداش�ت كن�د. 
جواد نعمتي، مج��ري طرح با بيان اينكه از س��ال ۱۳۹۴ طراحي و 
ساخت ماشين برداشت گل زعفران را در دستور كار قرار داديم، گفت: 
مكانيزاسيون كردن محصول زعفران يكي از دغدغه هاي اين حوزه 
بوده است و ما با اجراي اين طرح و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، 

اميدواريم تا سه سال آينده اين ماشين به تجاري سازي برسد. 
وي به عملكرد اين ماشين اش��اره كرد و با بيان اينكه اين دستگاه 
برداشت رديفي خواهد داشت، خاطرنش��ان كرد: اين دستگاه قادر 
است روزانه ۳ هكتار گل زعفران را برداشت كند، منوط به اينكه پياز 

زعفران به صورت رديفي كاشته شده باشد. 
نعمتي با بيان اينكه كاشت و برداشت گل زعفران در كشور به صورت 
دستي بوده است، يادآور شد: برداش��ت دستي گل زعفران موجب 
كاهش عملكرد مي شود، ضمن آنكه هزينه بر و زمان بر است، ولي با 

برداشت رديفي در زمان و هزينه صرفه جويي مي شود. 
به گفته وي، اين ماشين قادر است در يك مزرعه ۳ هكتاري به مدت 
شش ساعت گل هاي زعفران را برداش��ت كند و اين در حالي است 
كه برداشت دستي يك مزرعه با وسعت ۳ هكتار به ۱۰ روز زمان با 

حداقل ۱۰ نفر نيروي انساني نياز دارد. 
وي از امضاي قراردادي براي توليد صنعتي اين ماش��ين خبر داد و 
يادآور شد: با سرمايه گذاري اين شركت قادر خواهيم در مدت سه 
س��ال آينده كل نياز كش��ور را برآورده كنيم. حسن چهل اميران از 
سرمايه گذاران اين طرح نيز حجم اين قرارداد سرمايه گذاري را يك 
ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: ماشين گل زعفران يكي از نيازهاي 
كشور است؛ چراكه كش��اورزان اين حوزه با مشقات زيادي مجبور 

هستند صبح بسيار زود اقدام به چيدن گل هاي زعفران كنند. 
وي با بيان اينكه كشاورزان يكي يكي با دس��ت گل هاي زعفران را 
مي چينند، اظهار كرد: از اين رو محدوديت هايي در كشت و برداشت 
اين گياه در كشور وجود داشت و اين امر موجب افزايش قيمت نهايي 
زعفران در كشور مي شد، ولي با ساخت اين ماشين سرعت برداشت 

گل زعفران و همچنين ميزان سطح زير كشت بيشتر خواهد شد. 
.............................................................................................................

توليد عايق رطوبتي كوپليمري 
عل�م  پ�ارك  در   MCI كوپليم�ري  رطوبت�ي  عاي�ق 
ش�د.  تولي�د  دانش�گاهي  جه�اد  الب�رز  فن�اوري  و 
شركت دانش بنيان توليدكننده اين محصول به عنوان توليدكننده 
مواد شيميايي صنعت ساختمان با تمركز بر مواد عايق بندي توانسته 
مورد تأييد معاونت علم و فناوري رياس��ت جمهوري قرار بگيرد  و 

محصول عايق رطوبتي كوپليمري MCI را توليد كند. 
مهندس موسوي پورمهرام، مديرعامل اين شركت درباره محصول 
توليدي اين ش��ركت دانش بنيان گفت: عايق رطوبتي كوپليمري 
MCI يك عايق دوجزئي و سرد اجرا اس��ت كه جايگزين ايزوگام 
و قيرگوني مي شود. وي افزود: اين عايق قابليت استفاده روي تمام 
مصالح ساختماني را داراست و براي آب بندي استخر، روف گاردن و 
بام سبز، فالور باكس، مخازن آب شرب، مخازن و سپتيك فاضالب، 
پاركينگ و زيرزمين، بام، تراس و بالكن و غيره قابل استفاده است. 

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر اين عايق در پارك علم و فناوري البرز 
در حال توليد و به تمام نقاط ايران قابل ارسال است، اظهار كرد: ايده 
توليد عايق رطوبتي MCI  در سال ۹۳ به مرحله فرموالسيون رسيد 
و از سال ۹۴ توليد اين عايق به صورت رسمي شروع شد. اين محصول 
به صورت مهندسي معكوس با استفاده از منابع و مواد اوليه داخلي و 
به صورت يك كار گروهي ميان رشته اي متشكل از فارغ التحصيالن 

فيزيك، شيمي، زمين شناسي و عمران فرموله شده است. 
موسوي پورمهرام افزود: اين شركت با استفاده از تسهيالت دريافتي از 
صندوق كارآفريني اميد، صندوق توسعه فناوري هاي نوين و صندوق 

نوآوري و شكوفايي تجهيز و طرح تجاري سازي آن پياده شد. 
مديرعامل اين شركت دانش بنيان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
نمايشگاه قير و آس��فالت و عايق ها يك نمايش��گاه تخصصي است 
اس��تقبال عمومي از غرفه و محصوالت ما خوب بود و اميدواريم با 

شركت در اين نمايشگاه ها، حلقه مشتريانمان گسترده تر شود. 
مدير اين ش��ركت مس��تقر در پارك عل��م و فناوري الب��رز درباره 
موفقيت هاي اين شركت خانوادگي نيز گفت: با ارائه طرح توليد عايق 
رطوبتي MCI به عنوان طرح برتر كارآفريني استان البرز )پس از 
داوري صورت گرفته( به اين جشنواره ورود پيدا كرديم و درنهايت در 
داوري پاياني جشنواره به عنوان يكي از برترين طرح هاي كارآفريني 
كش��ور موفق به دريافت لوح تقدير و جايزه نقدي از طرف سازمان 

تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح شديم.

دستاورد ايراني

در س�ال  »حماي�ت از كاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كاالي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

نشريات دانشجويی

امسال با رشد سه برابري نسبت به سال قبل 
بيش از ۷0 هزار دانش�جو به اردو هاي راهيان 
نور جنوب كش�ور اع�زام ش�دند. پيش بيني 
مي ش�ود براي فروردين هم ۸0 هزار دانشجو 
به اردو هاي راهيان نور اعزام ش�وند. راهيان 
نور فروردين ماه يك برنام�ه ويژه هم دارد كه 
اين اردو را با اردو هاي س�ال هاي قبل متمايز 
كرده است. پيش بيني ش�ده كه دانشجويان 
در هر اردو ي�ك خدمت به مناطق س�يل زده 
خوزستان هم داشته باشند كه در چهار محور 
پزشكي، دامپزش�كي، عمراني و مطالبه گري 
اجتماعي به مردم ارائه خدمت داشته باشند. 
اسكان دانشجويان در اردوهای راهيان نور امسال 
هم مانند اردوهاي ساليان قبل به صورت رايگان 
اس��ت و هزينه اي كه از دانشجو دريافت مي شود 
باب��ت حمل و نقل اس��ت كه ۵۰ درصد توس��ط 
شركت جوان س��ير سازمان بس��يج تخفيف در 
نظر گرفته است. برخالف ساليان قبل از امسال 
برنامه ريزي گسترده شده تا دانشجويان خارجي 
دانش��گاه هاي كش��ور و همچنين دانشگاه هاي 
خارج از كش��ور نيز بتوانن��د در اردوهاي راهيان 
نور شركت كنند. اردوهاي راهيان نور دانشجويي 
همه ساله عالوه بر مناطق عملياتي جنوبي كشور 
اعم از استان بوشهر، شهر بندرعباس و هرمزگان 
در شمال غرب كشور و در استان هاي كرمانشاه، 
كردس��تان و ايالم هم برگزار مي شود. مشكالت 
مال��ي و كاهش اعتب��ارات به دلي��ل تحريم هاي 
ظالمانه هم روي كميت و كيفيت برگزاري اردوها 
تأثير نداشته و كيفيت به همان اندازه سال هاي 
گذشته اجرا خواهد شد. براي اردو دانشگاه هاي 

كوچك به تعداد ۴۰ نفر و دانشگاه هاي بزرگ تا 
۳۰۰ نفر اعزام درنظر گرفته شده است. البته بسيج 
دانش��جويي آمادگي دارد كه اگ��ر حمايت مالي 
بيشتري توسط نهادهاي مرتبط اتفاق بيفتد به 

دانشجويان بيشتري هم خدمات بدهد. 
  پيش بيني ۸0 هزار نفري

در همين زمينه معاون فرهنگي بسيج دانشجويي 
در نشست خبري راهيان نور كه روز چهارشنبه 2۳ 
بهمن در وزارت علوم برگزار شد، گفت: »راهيان 
نور يك��ي از بزرگ تري��ن رويداد ه��اي فرهنگي 
دانشجويي است كه هر س��اله بيش از هزار نفر از 
دانشجويان در اين فضا قرار مي گيرند و بهره مند 

مي شوند.«

محس��ن جهاني اف��زود: »امس��ال ۴۵۰۰ نفر از 
دانش��جويان به اردو هاي غرب و ش��مال غرب و 
بيش از ۷۰ ه��زار نفر به اردو ه��اي جنوب اعزام 
شدند. اعزام به راهيان نور دريايي تاكنون الزامي 
نداشت، اما امسال پيش بيني شده كه اين اردو ها 

برگزار شود.«
مع��اون فرهنگ��ي بس��يج دانش��جويي گفت: 
»پيش بيني مي ش��ود امس��ال ۸۰ هزار دانشجو 
به اردو هاي راهيان نور جنوب اعزام شوند تاكنون 
بيش از هزار و ۳۰۰ خادم شهيد ثبت نام كرده اند 
كه اين خادمين از دانشجوياني هستند كه قبالً در 

اردو هاي راهيان شركت كرده اند.«
  توقف ممنوع، رخوت ممنوع

وي از كارويژه اردوي ه��اي اخير راهيان نور، يك 
شب در جبهه در هورالعظيم خبر داد و گفت: »يك 
شب دانشجويان دفاع مقدس را تجربه مي كنند. 
روايتگري گسترده برنامه يادمان شلمچه با حضور 
حسين يكتا و بيش از ۴ يا ۵ هزار دانشجو برگزار 
مي ش��ود. يادمان هويزه و نمايشگاه هسته هاي 
مسئله محور بسيج دانشجويي نيز برگزار خواهد 
شد و دانشجويان در يادمان هويزه دستاورد هاي 

خود را ارائه مي دهند.«
مع��اون فرهنگي بس��يج دانش��جويي از حضور 
دانش��جويان خارجي نيز در اي��ن حوزه ها خبر 
داد و گفت: »دانش��جويان مذاه��ب مختلف كه 
در دانشگاه هاي كشور تحصيل مي كنند در اين 

اردو ها حضور پيدا خواهند كرد.«
جهاني يكي ديگر از برنامه هاي راهيان نور امسال 
را توجه به مسائل محتوايي عنوان كرد و گفت: »در 
راهيان نور امسال مسائلي از جمله توقف ممنوع، 

سستي ممنوع، نگاه به دش��من و رخوت ممنوع 
و اتكا به ظرفيت هاي داخل براي حل مش��كالت 
كشور را براي دانشجويان در قالب محتوايي تدوين 
مي كنيم كه دانشجو بداند مشكالت كشور راه حل 
دارد و همان گون��ه كه تاكنون حل ش��ده اميد و 

اعتمادبه نفس را در دانشجويان ايجاد كند.«
  تقاضا بيشتر از سهميه هاست

دكت��ر محمدجواد ني��ك روش رئيس س��ازمان 
بسيج دانشجويي كشور و دبير قرارگاه راهيان نور 
دانشجويي شهيد علم الهدي هم چندي قبل در 
جلسه ماهانه شوراي سياس��تگذاري راهيان نور  
كشور با اشاره به اثرات مثبت راهيان نور در فضاي 
عمومي دانشگاه هاي كش��ور گفت: »اصلي ترين 
اين اثرات درواقع كادر سازي و تربيت نسل جوان 
مؤم��ن متعد و انقالبي اس��ت. فض��اي تربيتي و 
آموزش��ي در اردو هاي راهيان نور آماده اس��ت و 
محوري ترين رسالت هاي ما كادر سازي و تربيت 
نيروهاي مؤمن و متعهد انقالبي است كه راهيان 
نور درواقع بستري مناسب و تأثيرگذار براي تحقق 
و ش��كل گيري اين مهم اس��ت.« رئيس سازمان 
بس��يج دانش��جويي كش��ور با بيان اينكه ميزان 
اعزام دانشجويان در راهيان نور غرب و شمالغرب 
كشور در سال جاري نسبت به آمار سال گذشته 
سه برابر شده است، افزود: »ما در سازمان بسيج 
دانشجويي همه ساله شاهد اين موضوع هستيم 
كه درخصوص اردو هاي راهيان نور دانش��جويي 
همواره تقاضا بيشتر از س��هميه ها است. راهيان 
نور درواقع موجي است كه پايان ندارد و اين فضا 
همواره در دانش��گاه هاي كش��ور مورد استقبال 
قرار گرفته و از لحاظ كمي و كيفي همواره رو به 

افزايش است.«
  پيشتازي دانشگاه تهران

در حال حاضر دانش��گاه تهران پيش��تاز ثبت نام 
دانش��جويي راهي��ان نور اس��ت و دانش��جويان 
فقط تا س��وم اس��فندماه فرصت ثبت نام دارند. 
ثبت نام دانش��گاه تهران از 22 بهمن شروع شده 
و دانش��جويان مي توانند براي ثبت ن��ام به دفاتر 
بسيج دانش��جويي مراجعه كنند. اردوي راهيان 
نور دانشجويي دانشگاه تهران امسال در دو مرحله 
اعزام خواهران و برادران برگزار مي شود كه اعزام 
خواهران از ۱2 تا ۱۶ اسفند و اعزام برادران از 2۱ 

تا 2۵ اسفند ماه خواهد بود. 
  يادمان ها منتظر دانشجويان

هم اكنون يادمان ه��اي دوكوه��ه، فتح المبين، 
شرهاني، فكه، هويزه، چذابه و بسياري يادمان هاي 
ديگر براي بازديد دانش��جويان آماده شده است. 
اعزام دانشجويان از ۳ اسفند آغاز مي شود و اواخر 
اسفند و اوايل فروردين اوج اردو هاي راهيان نور 

دانشجويي است. 
اردوي راهيان نور دانش��جويي از قديمي ترين و 
باس��ابقه ترين اردوهاي راهيان در كش��ور است. 
در اوايل ده��ه ۷۰، ۷۵۰ نفر از دانش��جوياني كه 
تحصيل آنها به تازگي آغاز ش��ده يا در كس��وت 
رزمندگي بودن��د، جزو اولي��ن برگزاركنندگان 

راهيان نور شدند.

تمام آنچه در جشنواره جهادگران گذشت

از خدمت به محرومان تا تدوين سندي جهادي

سومين دوره جش�نواره ملي جهادگران با 
حضور حداكث�ري گروه هاي جه�ادي و به 
همت معاونت سازندگي بسيج دانشجويي 
ط�ي دو روز در هفت�ه قب�ل برگ�زار ش�د. 
جش��نواره ملي جهادگران به عن��وان يكي از 
بزرگ ترين جشنواره هاي جهادي، عرصه بروز 
و ظهور توانمندي ها و دس��تاورد هاي خانواده 
بزرگ گروه هاي دانشجويي جهادي براي تجلي 
جايگاه و تداوم و توسعه آن محسوب مي شود. 
اين جش��نواره در نظر دارد تا ب��ا بهره گيري از 
نظ��رات كارشناس��ان و فع��االن حركت هاي 

جهادي مرتبط با ح��وزه محروميت زدايي هر 
س��اله بتواند با رويكردي جدي��د و با نگاهي نو 
موضوع��ات مرتبط با حركت ه��اي جهادي و 

مناطق محروم كشور را به اشتراك بگذارد. 
  حضور بيش از 500 گروه جهادي

در اين دوره از جش��نواره بي��ش از ۱۸۰۰ اثر 
در حوزه هاي هن��ري و تخصصي به دبير خانه 
جشنواره ارسال شد و پس از داوري هاي صورت 

گرفته ۶۰ برگزيده اين دوره تقدير شدند. 
در اولي��ن روز از برگ��زاري اين جش��نواره كه 
بيش از ۵۰۰ گ��روه جهادي حضور داش��تند 

كارگاه ه��اي آموزش��ي در حوزه هاي مختلف 
برگزار شد و در حاشيه اين كارگاه ها داوري هاي 

نهايي انجام شد. 
 پس از برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي مجمع 
عالي جهادگران نيز در حاش��يه اين جشنواره 
اعضاي خ��ود را ش��ناخت و انتخابات مجمع 
عالي جهادگ��ران نيز برگزار ش��د. اين مجمع 
فعاليت ه��اي جه��ادي را به صورت اس��تاني 

پيگيري مي كند. 
   نوسازي ريل و مسير جهادگران

در روز دوم گردهمايي هم سند تحول و نوسازي 

حركت هاي جهادي رونمايي ش��د. اين سند 
تحول، نظام نامه اي براي تش��كيل ش��ورا ها و 
مجام��ع جهت شبكه س��ازي بي��ن گروه هاي 
جهادي و نهاد هاي متولي است. اقدامي كه تيم 
بزرگي از دانشجويان جهادي انجام دادند و يك 

سال به طول انجاميد. 
سند نوس��ازي حركت هاي جهادي كه ريل و 
مسير را براي جهادگران براي ۱۰ سال آينده 
مشخص كرده و نخبگان، بسيج سازندگي هاي 
كل كش��ور، دس��تگاه هاي متولي، گروه هاي 
جهادي در تدوين اين س��ند فعال بودند. اين 
س��ند در راستاي گس��ترش گفتمان جهادي 
تدوين و به گروه هاي جهادگر دانشجويي ارائه 

شده است. 
 سند نو سازي در دو جنبه ساختاري و محتوايي 
تدوين شده است. در بخش ساختار، نهاد هاي 
حمايت كننده از جهادي مثل بسيج سازندگي 
و ساير ارگان ها، مأموريت پيدا كرده اند كه  در 

حوزه جهاي فعاليت كنند. 
طب��ق اي��ن س��ند حركت ه��اي جه��ادي از 
پروژه محوري به سمت مسئله محوري حركت 
مي كنند؛ و اين يعني گروه جهادي از يك كار 
كوچك در روس��تا براي مردم و توس��ط خود 
مردم، به حل مسئله براي نظام اسالمي كمك 
بكند. برنامه اجرايي سند نوسازي از سال ۹۹ 

آغاز شده و در ۱۰ سال انجام مي شود. 
درنهايت هم در بخش هاي مختلف اين جشنواره 
از دس��تاوردهاي منتخ��ب گروه هاي جهادي 
تقدير و قدرداني شد. دستاوردهايي همچون 
طرح ترويجي بهداشت دهان و دندان يا طرح 
تشكيل تعاوني فرش كه نش��اني از عملگرايي 

جهادگران جوان بود.

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

اعزام ۳ برابري دانشجويان به راهيان نور در سال جاري نسبت به سال گذشته

پيشتازی دانشجويان در راهيان نور سپر انداخته تا چند 
در اين جنگ مهيب؟

ب��ه هم��ت جامع��ه 
اسالمي دانشگاه علوم 
پزش��كي اصفه��ان، 
ش��ماره 2۴ نش��ريه 
دانش��جويي »ب��اور« 

منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
دانش��جويي  نش��ريه 
ب��ه موضوعات��ي مثل 
ديپلماس��ي ع��زت و 

معرفي كتاب خاطرات سفير پرداخته شده است. 

هم ب�ازي يتيم�ان، 
هم سنگر شهيدان 

به همت دانش��جويان 
دانش��گاه علوم پزشكي 
فس��ا ويژه نامه شهادت 
سردار سليماني نشريه 
كاري ن��و ش��ماره ۱۸ 

منتشر شد. 
در اين شماره از نشريه 
كاري نو دلنوشته هاي 
ب��راي  دانش��جويان 
س��ردار  ش��هادت 

سليماني آورده ش��ده اس��ت همچنين درباره ماجراي بوئينگ 
۷۳۷ نيز مطالبي نوشته شده است. 

مدافع ارتفاع پست!
دانش��جويان دانشكده 
هوا و فضاي دانش��گاه 
ش��ريف، ش��ماره ۴۳ 
دانش��جويي  نش��ريه 
»اوج« را منتشر كردند. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
معرفي سيستم پدافند و 
موشكي كشور پرداخته 
شده اس��ت، همچنين 
موضوعاتي مثل مسائل 

صنفي دانشگاه نيز آورده شده است. 

قاس�م  ه�م  م�ن 
سليماني هستم!

دانش��جويان دانشگاه 
علوم پزشكي جيرفت، 
نش��ريه  ويژه نام��ه 
دانش��جويي »ترمه« را 
به مناس��بت چهلمين 
روز ش��هادت ح��اج 
قاسم سليماني منتشر 

كردند. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
دانش��جويي  نش��ريه 

مطالب زيادي از معرفي كتاب تا معرفي س��ردار قاآني منتش��ر 
شده است. 

از فلسطين
 تا واشنگتن!

به همت كانون ادبيات 
دفاع مقدس دانش��گاه 
عل��وم پزش��كي تبريز 
ش��ماره س��وم نشريه 
دانشجويي »راه نشان« 

منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
بررس��ي زندگي شهيد 
قاسم سليماني پرداخته 

شده است. 

من بلد نيستم!
بس��يج  هم��ت  ب��ه 
دانش��جويي دانش��گاه 
حكي��م  فرهنگي��ان 
فردوس��ي البرز شماره 
۱۸ نش��ريه دانشجويي 

»تلنگر« منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
شهادت سردار سليماني 
و انتقام سخت از عامالن 
اين شهادت اشاره شده 
است؛ همچنين درباره 

انتخابات پيش رو نيز مطالبي آورده شده است.

در سازمان بسيج دانشجويي همه 
ساله ش�اهد اين موضوع هستيم 
كه درخصوص اردو هاي راهيان نور 
دانشجويي همواره تقاضا بيشتر 
از س�هميه ها اس�ت. راهيان نور 
درواقع موجي است كه پايان ندارد 
و اين فضا همواره در دانشگاه هاي 
كشور مورد استقبال قرار گرفته و 
از لحاظ كمي و كيفي همواره رو به 

افزايش است


