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توليد ۸ نوع شوينده صنعتي ايراني
محققان يكي از شركت هاي مس�تقر در مركز فناوري هاي 
پيشرفته دانش�گاه ش�هيد مدني تبريز پس از توليد مواد 
ش�وينده مبتني بر نانو فن�اوري اخي�راً آن را وارد صنعت 
روان�كاري كرده اند ك�ه به گفته آنه�ا اين روان�كار موجب 
كاهش اصطكاك قطعات ماش�ين هاي صنعتي خواهد شد. 
اين شركت  دانش بنيان در سال ۱۳۹۵ فعاليت خود را آغاز كرد. 
زمينه كاري اين ش��ركت توليد روانكارها و شوينده ها است و با 
انجام تحقيق و توس��عه موفق به توليد هشت رقم از محصوالت 

شوينده صنعتي و يك رقم از روانكارهاي صنعتي شد. 
روغن حل شونده فرموله ش��ده با تكنولوژي نانو مخصوص انواع 
دستگاه هاي ماش��ين كاري از جمله اين دس��تاوردها است. اين 
محصول هيچ گاه دچار فس��اد و بوگرفتگي نمي شود؛ دليل اين 
عدم فساد اين است كه فرموالسيون آن به گونه اي است كه هيچ 
باكتري توان رشد در اين محيط را ندارد و طول عمر اين روانكار 
يك سال برآورد شده است. اين در حالي است كه اكثر روانكارهاي 
موجود در بازار طول عمر كمي دارند )كمتر از دو ماه( و فس��اد و 

انقضاي آنها بعد از مدتي مشكالت بزرگي را ايجاد مي كند. 
شامپوي نانويي بدنه خودرو يكي از تخصصي ترين محصوالت 
اين شركت اس��ت. هدف از تهيه اين محصول كم كردن زمان 
شست وشو، استفاده از نيروي كار كمتر، صرفه جويي در مصرف 
آب و برق و جلوگيري از آسيب به رنگ خودرو است. پاشش اين 
محصول بر سطح خودرو بايد كاماًل يكنواخت و به صورت پودري 
باشد و پس از آنكه تمامي سطح خودرو آغشته به مواد شد، بعد 

از ۳ دقيقه خودرو آماده آبكشي است. 
مواد موتورشويي اين محققان نيز جزو پرفروش ترين محصوالت 
توليدي است؛ چراكه اين محصول سازگار براي انواع متريال هاي 
فلزي مختلف اعم از آلومينيوم و فوالد و چدن و انواع پوشش هاي 
پليمري و الستيكي است و هيچ گونه خوردگي و آسيبي را ايجاد 

نمي كند. 
به منظور افزايش براقيت و تيره ش��دن تاير خودرو و همچنين 
محافظت تايرها در برابر عوامل بيروني مانند اشعه ماوراءبنفش 
نور خورش��يد واكس تاير از سوي اين ش��ركت عرضه شد. اين 
محصول از خواصي چون ماندگاري ب��اال، براقيت پايا و خواص 
آنتي استاتيك جهت جلوگيري از جذب گرد و خاك برخوردار 

است. 
اين ش��ركت به دنبال ورود اين نانوماده به صنعت بوده، از اين 
رو اقدام به توليد محصوالتي با اس��تفاده از اين نقاط كوانتومي 
كرده كه روانكار دستگاه هاي ماشين كاري يكي از اين مصاديق 

صنعتي سازي نقاط كربني است. 
روش��ي كه براي توليد اين كوانتوم دات هاي پايه كربني مورد 
استفاده قرار گرفته است، روش پايين به باال است. مكانيسم اين 
روش نيز به اين صورت اس��ت كه تركيبات كربني در شرايطي 
قرار مي گيرند كه اكسيد شده و پيوندهاي كربني آنها شكسته 
مي شود و اين تركيبات به  گونه جديدي آرايش پيدا مي كنند كه 
كوانتوم دات هاي كربني به دست مي آيند. ويژگي اين تركيبات 
عامل دار بودن آنهاست و بر اس��اس گروه هاي عاملي مورد نياز 

مي توان ساختار مورد نظر را مهندسي كرد. 
روانكار جديد اين ش��ركت هم در دنيا فقط توسط چند كشور 
توليد مي ش��ود و در ايران نيز توس��ط محققان اين ش��ركت با 
ميزان توليد روزانه ۴۰ تا ۵۰ كيلوگرم به صورت پايلوت صنعتي 
توليد مي ش��ود كه با توجه به ارزش افزوده باالي اين محصول، 
اين مقدار توليد به منزله توليد صنعتي اس��ت كه البته بسته به 
تقاضا و نياز ش��ركت هاي صنعتي قابليت افزاي��ش اين ميزان 

توليد وجود دارد. 
اين ش��ركت از كوانتوم هاي كربني براي ايج��اد ويژگي انتقال 
حرارتي در روانكارهاي صنعتي اس��تفاده كرده و استفاده از آن 
موجب كاهش اصطكاك قطعات ماشين هاي صنعتي شده است. 
همچنين از اين محصول در رنگ هاي فلورسانسي، براق كننده ها 
و پاك كننده هاي صنعتي نيز مي توان به��ره برد. اين محصول 
موفق به دريافت گواهينامه نانومقياس از واحد ارزيابي محصول 

ستاد توسعه فناوري نانو شده است. 
در حال حاضر اين ش��ركت قصد دارد با اس��تفاده از اين نقاط 
كوانتومي، روانكار براي اس��تفاده در دستگاه هاي ماشين كاري 
توليد كند و ش��ركت هايي نظير س��ايپا از جمله مشتريان اين 

روانكار هستند. 
اين محصول بخش زيادي از مش��كالت مربوط دس��تگاه هاي 
ماش��ين كاري را برط��رف ك��رده و از لح��اظ اقتص��ادي و 
زيست محيطي نيز شرايط مناسبي را براي مصرف كننده فراهم 
مي كند؛ چراكه اين روانكار دچار فساد و بوگرفتگي نمي شود و 
به دليل فرموالسيون خاص روانكار، هيچ باكتري توان رشد در 

اين محيط را ندارد. 
در ابتدا ميزان توليد روزانه كوانتوم هاي كربني اين شركت ۱۵ 
كيلوگرم بوده كه با توجه به ارزش باالي اين نقاط كوانتومي 
كربني، اين حجم توليد نيز صنعتي محس��وب مي ش��د و در 
ادامه از صندوق ن��وآوري و ش��كوفايي حماي��ت مالي براي 
طراحي و س��اخت رآكتور صنعتي درياف��ت كردند و در حال 
حاضر رآكتوري با ظرفيت تولي��د روزانه ۴۰۰ كيلوگرم نقاط 

كوانتومي كربني دارد.

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

به همت اعضاي ارشد بس�يج دانشجويي 
مقاوم�ت  كش�ور، هس�ته هاي جه�اد 
شهيد قاس�م س�ليماني در قالب قرارگاه 
دانشجويي قدس در نخس�تين روز بهمن 
ماه ش�كل گرفت. هدف اصلي اين قرارگاه 
ه�م ضربه ه�اي علم�ي و تكنولوژيك به 
منافع امريكا و اس�رائيل بيان شده است. 
اي�ن هس�ته ها در زمينه ه�اي تخصص�ي 
نظام�ي، فن�ي، اقتص�ادي و حقوق�ي و با 
رويكرد مس�ئله محوري فعاليت مي كنند. 
دانش�جويان مي توانند با مراجعه به دفاتر 
بس�يج دانش�جويي در هس�ته جه�اد و 
مقاومت ش�هيد س�ليماني ثبت ن�ام كنند 
تا در مراح�ل بعد آموزش ه�اي تخصصي 
را فرا بگيرن�د و با توجه به مهارتش�ان در 
كميته هاي تخصصي از آنها استفاده شود. 

  
  از بدر و خيبر تا انصار

هسته هاي جهاد و مقاومت زيرمجموعه هاي 
قابل توجهي را شامل مي شود. هسته هاي بدر 
متش��كل از ورودي هاي تازه كار دانشگاه ها، 
هسته هاي خيبر متشكل از افراد آموزش ديده 
در زمينه حقوقي، سياسي و فضاي سايبري 
و هس��ته هاي قادر هم ش��امل دانش��جويان 
تحصي��الت تكميل��ي مهندس��ي و اقتصاد 
مي ش��وند. هس��ته هاي انص��ار ه��م از ادوار 
جنبش دانش��جويي و هس��ته هاي احرار هم 
از دانش��جويان غيرايراني و خارجي تشكيل 

شده است. 
درواقع تشكيل قرارگاه دانشجويي قدس براي 

اين است كه دانشجويان بتوانند سهم خود را 
در انتقام سخت به خوبي ايفا كنند. 

  قرارگاه در اتاق سفير
كنفران��س خبري اعالم تش��كيل ق��رارگاه 
دانش��جويي قدس و مقر اين قرارگاه در اتاق 
سفير س��ابق امريكا در النه جاسوسي سابق 
انتخاب  ش��د كه خود ح��اوي پي��ام مهمي 
است. اين مراس��م با حضور مسئوالن بسيج 

دانشگاه هاي بزرگ كشور برگزار شد. 
هس��ته علم و فناوري هاي نوي��ن در قرارگاه 
دانشجويي قدس هم با محوريت واحد علوم 
و تحقيقات دانش��گاه آزاد اس��المي تشكيل 
شده اس��ت. در اين راس��تا نشست تخصصي 
گام دوم انقالب و توس��عه فن��اوري با هدف 
تقويت قرارگاه به زودي در دانشگاه آزاد برگزار 

خواهد شد. 
ضمن اينكه قرارگاه دانشجويي قدس از همه 
دانش��جويان انقالبي و ضدامپرياليس��ت در 
سراس��ر جهان براي همكاري در رسيدن به 
اين هدف مقدس يعني »كندن ريشه امريكا از 

منطقه« دعوت به همكاري كرده است. 
  كارگروه هايي با برنامه هاي خاص

در قس��متي از بيانيه اع��الم موجوديت اين 
ق��رارگاه هم آمده ك��ه »بايد قب��ول كرد كه 
حضور امريكا در منطقه فقط به معناي سلطه 
ميليتاريس��تي و حضور نظامي آنها نيس��ت 
و وقت��ي از اخ��راج امريكا س��خن مي گوييم 
يعني از اخراج فكر و فرهن��گ و اقتصاد و هر 
آنچه رنگ و بوي امپرياليسم امريكايي دارد، 
حرف مي زنيم. اگر امريكا هيچ نيروي نظامي 

در خاورميانه نداش��ته باش��د ام��ا فرهنگ و 
اقتصادش حاك��م بر منطقه باش��د، مي توان 

گفت هنوز فتحي حاصل نشده.«
عليرضا رحيميان مسئول دانشجويي دانشگاه 
امام صادق در مراس��م اعالم موجوديت اين 
ق��رارگاه ب��ا بي��ان اينك��ه در اين ق��رارگاه 
كارگروه هاي مختلفي تشكيل شده و هركدام 
برنامه هاي خ��اص خود را براي رس��يدن به 
هدف اصلي پيگي��ري مي كنن��د، گفت: »با 
همكاري فعاالن بس��يج دانشجويي دانشگاه 
تهران مقرر ش��د كه در راستاي انتقام سخت 
و اخراج امريكا از منطقه ب��ه طور كامل يك 
قرارگاه به صورت متمركز تش��كيل شود كه 
به همين منظور قرارگاه دانش��جويي قدس 
ش��كل گرفت. يكي از اهداف كل��ي ما ايجاد 
همبس��تگي دانش��جويان جهان اسالم براي 
اخراج امريكا از منطقه و مبارزه با توطئه هاي 

مستكبران است.«
  پيوند دانش�گاه هاي اي�ران و جهان 

اسالم
س��جاد فخرايي مسئول بس��يج دانشجويي 
دانشگاه صداوسيما هم در اين نشست گفت: 
»رهبر انقالب تأكيد كرده اند كه امريكا بايد از 
منطقه خارج شود و ايران از لحاظ اقتصادي 
تقويت شود و در اين راستا جنبش دانشجويي 

بايد برنامه ريزي درستي داشته باشد.«
مسئول بسيج دانشجويي مدرسه عالي شهيد 
مطهري ب��ا بيان اينكه در مس��ائل فرهنگي، 
قرارگاه دانش��جويي قدس را تقويت خواهيم 
كرد، اظه��ار ك��رد: »ترويج س��بك زندگي 

اسالمي يكي از موضوعات اصلي ما در قرارگاه 
دانشجويي قدس است.«

پژمان حسني با اش��اره به ظرفيت بزرگي كه 
در دانش��گاه های ايران در حوزه دانشجويان 
بين الملل وجود دارد، گف��ت: »اميدواريم با 
پيوند دانشگاه هاي ايران و جهان اسالم شاهد 

اخراج امريكا از منطقه به زودي باشيم.«
  انديشكده پيشران هسته اي

علي مظفري، مس��ئول بس��يج دانش��جويي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 
هم در ادامه نشس��ت گفت: »هس��ته علم و 
فناوري هاي نوي��ن در قرارگاه دانش��جويي 
قدس با محوري��ت واحد عل��وم و تحقيقات 
تشكيل ش��ده اس��ت و در اين راستا نشست 
تخصصي گام انقالب و توسعه فناوري با هدف 
تقويت ق��رارگاه در واحد عل��وم و تحقيقات 

برگزار مي شود.«
مظفري با اش��اره ب��ه راه اندازي انديش��كده 
پيشران هسته اي با نام حاج قاسم سليماني، 
گفت: »اين انديشكده توس��ط واحد علوم و 
تحقيقات تأسيس و رونمايي خواهد شد كه 
در راستاي رسيدن به اهداف بيانيه گام دوم 

انقالب تشكيل مي شود.«
  اجالسيه منطقه اي در راه است

مسئول بسيج دانش��جويي دانشگاه مذاهب 
اسالمي هم در ادامه گفت: »نتيجه و خروجي 
قرارگاه دانشجويي قدس، در هسته ها و قالب 
كميته ه��اي تخصصي م��ورد بررس��ي قرار 
مي گيرد. دانش��جويان بين المللي از ظرفيت 
بسياري برخوردار هس��تند، در همين راستا 
بايد در انتقام سخت و خروج امريكا از منطقه 
از اين ظرفيت اس��تفاده ش��ود. دانشجويان 
جهان اسالم مي خواهند بدانند كه سهم آنان 
از شهادت حاج قاسم سليماني و انتقام سخت 

گرفتن از امريكا چيست.«
مهدي هاش��م زاده گفت: »مقر اصلي قرارگاه 
قدس دانشجويي در اتاق سفير سابق امريكا 
در النه جاسوسي است و پيام آن اين است كه 
به اميد خدا جلسات بعدي قرارگاه دانشجويي 
قدس در پايگاه هاي نظامي امريكا در منطقه و 
با حضور دانشجويان بين الملل برگزار شود.«

او همچنين از برگزاري اجالس��يه منطقه اي 
قرارگاه دانش��جويي قدس در ماه هاي آتي با 
حضور دانشجويان جهان اس��الم خبر داد و 
گفت: »قرارگاه دانشجويي قدس متشكل از 
كارگروه هاي سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي 
و علمي و فرهنگي است كه خروجي فعاليت 
اين كارگروه ها در قالب تيم هاي تخصصي در 

اجالسيه منطقه اي فعاليت مي كنند.«
اكنون با راه اندازي اين قرارگاه، دانش��جويان 
بس��يجي اميدوارند بتوانن��د زمينه وحدت و 
همبستگي دانشجويان جهان اسالم كه نهايتاً 
بايد منجر به اخراج امريكا از منطقه ش��ود را 

فراهم كنند.

صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم هيچ وامي به دانشجويان شاغل نمي دهد

دانشجويانقربانيانحقبيمهاند

ح�ذف دانش�جويان ش�اغل از ليس�ت 
كمك هاي صندوق رفاه براي دانشجويان 
ارشد و دكتري بس�يار مهم است؛ چراكه 
بس�ياري از دانشجويان پس�ر اين مقاطع 
به دليل اهميت س�ابقه كاري، گاهي بدون 
دريافت حقوق و فقط ب�ه خاطر ثبت بيمه 
خود به اش�تغال پاره وقت مش�غولند. اما 
به دليل ثبت حق بيمه ش�اغل محس�وب 
و از امكان�ات صندوق محروم مي ش�وند. 
وزارت علوم ب��راي دانش��جويان تحصيالت 
تكميلي وام هاي محدودي با مبالغ كم تعيين 
كرده كه بار چنداني از دوش اين دانشجويان 
برنمي دارد. دانش��جويان تحصيالت تكميلي 
هم براي تأمين مخ��ارج خ��ود نيازمند كار 
هس��تند و بس��ياري از آنها با حداقل حقوق 
شاغلند و از همان اندك مزاياي وزارت علوم 

هم محروم. 
  نحوه پرداخت با هيئت امناست

صندوق رفاه دانش��جويان فروردين ماه سال 
۱۳72 به منظور »ايجاد زمينه هاي مناس��ب 
جهت رش��د اس��تعدادها و كمك ب��ه وضع 
تحصيلي و معيشتي دانش��جويان مستعد و 
كم بضاع��ت« در هرك��دام از وزارتخانه هاي 
فرهنگ و آموزش عالي )عل��وم، تحقيقات و 
فناوري سابق( و بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشكي شروع به كار كرد. 
براس��اس م��اده 2 قان��ون صن��دوق رف��اه 
دانش��جويان، اي��ن نهاد س��ه ن��وع اعطاي 
كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان، اعطاي 
وام ازدواج به دانشجوياني كه ضمن تحصيل 
ازدواج مي كنند و اعطاي وام در س��اير موارد 

ضروري را برعهده دارد. 
جالب اينك��ه در اين قانون هي��چ فرقي بين 
دانشجويان شاغل و غيرشاغل از لحاظ قانوني 
وجود ندارد، اما براس��اس تبصره يك ماده 2 
تصميم گيري درمورد ميزان و نحوه پرداخت 
وام برعه��ده هيئت  امناي صندوق گذاش��ته 

شده است. 
  بي ثباتي و تغييرات مكرر آيين نامه ها
به تازگ��ي جمع��ي از دانش��جويان دكت��ري 
دانش��گاه هاي كش��ور كه با عنوان »كمپين 
مطالبات دكتري وزارت علوم« اقدام به فعاليت 
مي كنن��د، در مطالبه اخير خود با اش��اره به 
عدم حماي��ت از دانش��جويان دكتري وزارت 
علوم نوش��ته اند: »ب��ا دادن مق��رري ماهيانه 
جهت رفع نيازهاي معيش��تي و رفاهي اوليه 

از دانش��جويان دكتري در وزارت بهداش��ت، 
درمان و آم��وزش پزش��كي حمايت صورت 
مي گيرد تا با توج��ه به تعه��د كار تمام وقت 
كه هنگام ورود به مقط��ع دكتري تخصصي 
ارائه مي شود، دانشجويان وقت خود را صرف 
كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي و رفع نيازها و 
حل مشكالت كشور كنند، اما متأسفانه طي 
چند سال اخير نه تنها هيچ حمايتي از طرف 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين راستا 
صورت نگرفته بلكه بي ثباتي و تغييرات مكرر 
آيين نامه ها و بخشنامه هاي آموزشي، پژوهشي 
و رفاهي موجب دغدغه مندي فراوان و تضييع 

حقوق مكتسب دانشجويان شده است.«
اي��ن در حالي اس��ت كه در س��ال هاي اخير 
وضعيت بودجه صن��دوق رفاه دانش��جويي 

مناسب بوده و هر س��ال بودجه اين صندوق 
افزايش داشته است. 

اخيراً ه��م رئيس صندوق رفاه دانش��جويان 
وزارت عل��وم از افزايش بودج��ه صندوق در 
پيش��نهاد دولت به مجلس خبر داد و گفت: 
»هن��وز اينكه چق��در از اين بودجه توس��ط 
مجلس مصوب شده و تخصيص يابد مشخص 
نيست. چون مجلس هم منابع و هم مصارف 
دولت را بررسي مي كند ممكن است به جايي 
برس��د كه اعالم كند، منابع دولت 2۰ تا ۳۰ 
درصد قابل تأمين نيس��ت و كل بودجه را به 
اندازه آن چند درصد كاهش دهد كه بر روي 

بودجه صندوق نيز تأثير مي گذارد.« 
  خالقيت هيئت امنا

ناصر مطيعي با اش��اره ب��ه پرداخت وام هاي 
 دانش��جويي در نيمسال اول س��ال تحصيلي
 ۹۹ -۹۸ هم گفت: پيش بيني ما اين اس��ت 
تا س��قف ۳۰۰ ميلي��ارد توم��ان از مجموع 
۵۰۱ ميليارد توماني كه ب��راي پرداخت وام 
دانشجويي پيش بيني شده است را در نيمسال 
اول به متقاضيان پرداخت كنيم، ولي با توجه 
به اينكه هنوز تمام ليس��ت هاي ارائه شده به 
صندوق پرداخت نشده است ميزان پرداخت 

وام در نيمسال اول مشخص نشده است. 
دانش��جويان هم��ه مقاط��ع و به خص��وص 
تحصي��الت تكميلي ني��از ب��ه حمايت هاي 
بيش��تري دارند. هيئت  امن��اي صندوق رفاه 
حداقل بهتر اس��ت خالقيتي ايج��اد كنند و 
دانش��جوياني كه پروژه ها و دس��تاوردهاي 
علمي بيشتري دارند را در اولويت كمك هاي 

صندوق قرار دهند.

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

 قرارگاه دانشجويي قدس به منظور پيگيري راهبرد كالن اخراج امريكا از منطقه تأسيس شده
 و كسب فناوري هاي نوين را از اقدامات اساسي خود اعالم كرده است

سپاهقدسدانشجويي،حركتدرمرزعلم حادثه هواپيما
دانش��جويان دانش��گاه 
آزاد ش��ماره 7۹ نشريه 
دانشجويي »دانشجويان« 

را منتشر كردند. 
ش��ماره جديد نش��ريه 
ب��ه  »دانش��جويان« 
موضوعات��ي همچ��ون 
حاش��يه ج��ان باختن 
جمعي از نخبگان ايراني 
در پ��رواز تهران-كيف، 
گفت وگو با خانواده هاي 

جانباخت��گان، گفت وگو با دو فعال س��ابق دانش��جويي درباره 
وضعيت فعلي جريانات دانشجويي و مسئله انتخابات و... اشاره 
كرده اس��ت. »اس��كي روي خونت« تيتر اصلي ش��ماره جديد 
»دانشجويان« است كه تحليلي تازه از اتفاقات يك هفته گذشته 
برخي از دانش��گاه ها دارد. گفت وگو با برادر يكي از جانباختگان 
حادثه هواپيما يكي ديگر از گزارش هاي اين نش��ريه اس��ت كه 
ناگفته هاي قابل توجهي براي مخاطب دارد. همچنين گفت وگو 
با غالمرضا ظريفيان، معاون وزير علوم در دوران دولت اصالحات 
و ميثم مهديار، فعال سابق دانشجويي از ديگر مطالب اين شماره 

دانشجويان است. 

رنگين كمان نفاق!
دانش��جويي  بس��يج 
فردوس��ي  دانش��گاه 
مشهد شماره ۹۵ نشريه 
دانشجويي »آيينه« را 

منتشر كرد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
بررس��ي رفتار بسياري 
از سلبريتي ها با عنوان 
هزار چهره ها پرداخته و 
همچنين مطالبي درباره 

نفاق و چگونگي آن در دوران مختلف تاريخ آورده شده است. 

مسئله مقدس نمايان 
و عدالت خواهان!

جنب��ش  اتحادي��ه 
عدالت خواه دانشجويي 
ش��ماره جديد نش��ريه 
دانش��جويي »قسط« را 
منتشر كرد. در اين شماره 
از اين نشريه دانشجويي 
بايده��ا و نبايدهاي يك 
دانش��جوي عدالت خواه 
از زبان خود دانشجويان 

تبيين شده است. 

انتقام ادامه دارد!
دانش��جويي  بس��يج 
دانشگاه امام صادق)ع( 
ش��ماره ۱۶۹ نش��ريه 
دانش��جويي »فت��ح« را 
منتشر كرد. در اين شماره 
از اين نشريه دانشجويي 
به بررسي انتقام از امريكا 
و پرتاب موشك به پايگاه 
عين االس��د در ع��راق 

پرداخته شده است. 

تحليل يك شهادت
كانون شهداي دانشگاه 
علوم پزشكي رفسنجان 
ويژه نامه شهادت سردار 
سليماني توسط نشريه 
دانش��جويي »عمار« را 
منتش��ر ك��رد. در اين 
ويژه نام��ه دانش��جويي 
مس��ائلي مثل گزارش 
تشييع شهيد سليماني 
تا تحليل ش��هادت او و 
واكنش هاي بين المللي 
نس��بت به آن پرداخته 

شده است. 

بيانيه شهادت
دانش��جويي  بس��يج 
دانشگاه تهران ويژه نامه 
تشييع ش��هيد سردار 
سليماني را منتشر كرد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
بررس��ي سياست هاي 
دولت امري��كا پرداخته 
شده اس��ت همچنين 
بيانيه بسيج دانشجويي 
درباره شهيد سليماني 

نيز آورده شده است.


