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هوشمندسازيدامداريها
ب�ه  موف�ق  ش�ريف  صنعت�ي  دانش�گاه  پژوهش�گران 
س�اخت دس�تگاهي ش�ده اند که ب�ا نظ�ارت هوش�مندانه 
مي ش�ود.  دام  از  حفاظ�ت  کيفي�ت  افزاي�ش  س�بب 
ورود تکنولوژي IOT به صنعت دامپروري تحول شگرفي در نظارت 
بر دامداري ها محسوب مي شود و استفاده از اين تکنولوژي مي تواند 

حيوانات را از بسياري آسيب ها حفظ کند. 
ارتباطات سبز شريف يکي از تيم هاي استارتاپي مستقر در مجتمع 
 IOT خدمات فناوري دانشگاه صنعتي ش��ريف، فعال در زمينه
اس��ت که در هوشمند س��ازي دامداري ها، فعاليت مي کند. آسيه 
مروي و مس��عود اعرابي در خصوص فعاليت هايشان توضيحاتي 

ارائه کرده اند. 
آس��يه مروي، کارش��ناس ب��رق و الکترونيک و مس��عود اعرابي، 
دانش��جوي دکتراي مهندس��ي برق دانش��گاه صنعتي شريف، با 
چندين س��ال س��ابقه کار فني در بخش هاي High- Tec، اين 
استارتاپ را راه اندازي کرده اند که در مجتمع خدمات فناوري شريف 
مستقر بوده و زير نظر شتاب دهنده ش��ريف فعاليت مي کند. اين 
استارتاپ فعال در زمينه اينترنت اشيا است و به صورت خاص روي 

پايش سالمت احشام و هوشمندسازي دامداري ها کار مي کند. 
مسعود اعرابي در خصوص ايده تأس��يس اين استارتاپ گفت: در 
هوشمندس��ازي دامداري ها، سنسورهاي پوش��يدني، به منظور 
نظارت بر عالئم حياتي دام مانند ضربان قلب، فشار خون، ميزان 
تنفس، درجه حرارت و حتي هضم غ��ذا، روي دام قرار مي دهند. 
ارتباط بين سنسورها به وسيله تکنولوژي IOT انجام مي گيرد. 
اطالعات دريافت شده به صورت مداوم پايش مي شود و نتيجه  آن 
در قالب يک نمودار در اختيار دامدار قرار مي گيرد. در نتيجه دامدار 
مي تواند به صورت شبانه روزي از وضعيت سالمتي يا بيماري  دام 

آگاهي يابد. 
نمونه اين سيستم در کش��ورهايي که در صنعت دامداري پيشرو 
هس��تند مانند امريکا، کانادا و برخي  کش��ورهاي اسکانديناوي 
استفاده مي شود. در حال حاضر ما در مرحله تست محصول خود 

هستيم و پس از آن وارد بحث تجاري سازي مي شويم. 
وي در خص��وص قابليت هاي اي��ن محصول گفت: با اس��تفاده از 
تکنولوژي و نرم افزارهاي ساخته ش��ده مي توان ميزان شيردهي 
و نرخ زاد و ولد را افزايش داد و م��واردي از قبيل کاهش هزينه ها، 
کاهش ريسک س��رمايه گذاري، افزايش طول عمر مفيد دام و در 
نهايت افزايش بهره وري صنعت دامپروري، مزيت هاي ديگري است 

که محصول ما ايجاد مي کند. 
وي در توضيح نحوه ارائه محص��ول افزود: تمام امکانات مذکور در 
قالب اپليکيشن به مشتري عرضه مي ش��ود. از طريق اپليکيشن 
نصب شده روي موبايل، هشدارها و زمان هاي حائز اهميت به کاربر 
يادآوري مي شود و در صورت بروز مشکل يا نياز به خدمات جانبي 

با مشتري در ارتباط خواهيم بود. 
آسيه مروي مشکالت استارتاپ ها و داليل کند شدن پيشرفتشان 
را جذب سرمايه گذار و نداش��تن تجربه کافي و همچنين محدود 
بودن منابع مالي براي توليد محصوالت تکنولوژيک دانست و افزود: 
بيش از يک سال است که از حضور اين تيم در شتاب دهنده شريف 
مي گذرد و با وجود تمام مشکالت و چالش ها، شاهد حمايت هاي 

خوبي از سوي شتاب دهنده بوده ايم. 
بر اساس اعالم دانشگاه صنعتي شريف، وي تصريح کرد: اميدواريم 
با پيگيري هاي انجام شده و حمايت هاي صورت گرفته بتوانيم در 

زمان مطلوب، محصول خود را توليد و به بازار عرضه کنيم. 
----------------------------------------------

ژلتوقفخونريزي
فرموالس�يون  ب�ه  دانش بني�ان  ش�رکت هاي  از  يک�ي 
تولي�د خمي�ر بندآورن�ده  خونري�زي ب�ا اس�تفاده از نان�و 
هيدروکس�ي  آپاتي�ت دس�ت يافت�ه اس�ت و ب�ه گفت�ه اين 
محقق�ان نان�و س�اختارهاي م�ورد اس�تفاده در اي�ن خمير 
پيش از اين ب�راي توليد خميردندان اس�تفاده ش�ده اس�ت. 
اين محصول به دليل فعاليت هاي ضدميکروبي مي تواند با کارايي باال 
مانع از خونريزي شده و در مدت زمان کمتر از يک دقيقه خونريزي 
را متوقف کند.  مليحه باقري از محقق��ان اين طرح با بيان اينکه در 
س��اختار اين خمير از نانوهيدروکس��ي آپاتيت و بيوگلس استفاده 
شده اس��ت، اظهار کرد: يکي از مزيت هاي اين محصول استفاده از 
نانوهيدروکسي آپاتيت کربناته نانوساختار است. کربناته بودن آن 
شباهت زيادي به ساختارهاي استخواني و دنداني بدن دارد و از اين 
رو بسيار زيست سازگار است. همچنين نانوحفره هاي موجود در اين 
محصول موجب افزايش س��طح ويژه آن شده که اين ويژگي دامنه 

کاربرد اين ماده را افزايش مي دهد. 
وي با تأکيد بر اينکه پودر نانوهيدروکسي آپاتيت کربناته توليد شده 
داراي کاربردهاي مختلفي اس��ت، اظهار کرد: اين محصول داراي 
مجوز از سازمان غذا و دارو است و در حال حاضر اين فناوري توسط 

يکي از شرکت ها براي توليد خميردندان، خريداري شده است. 
باقري خاطرنشان کرد: پانس��مان هاي نوين زخم، بندآورنده هاي 
خونريزي و محلول هاي ضدعفوني کنن��ده بر پايه نانونقره از جمله 
محصوالت دانش بنيان ما به ش��مار مي رود و در ح��ال حاضر ۸۰ 
محصول دانش بنيان در حوزه پزشکي توليد مي کنيم که به ۱۵ کشور 

اروپايي صادر مي شود.

دستاورد ايراني

در س�ال  »حماي�ت از کاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم که وجه ممي�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 ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از کاالي ايراني اس�ت که اگر به طور کامل 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

دانش�جويان دانش�گاه هاي ته�ران روز 
پنج شنبه هفته گذش�ته با حضور در مقابل 
س�فارت فرانس�ه ضمن اع�ام انزج�ار از 
خشونت هاي پليس فرانسه عليه دانشجويان 
معت�رض از جنب�ش ض�د س�رمايه داري 
دانشجويان فرانسوي اعام حمايت کردند. 
دانشجويان با پوس��تر هايي با محتواي »يک 
سال مقاومت در برابر سرمايه داري«، »حقوق 
بشر يا سرمايه داري«، »سازمان ملل نبايد در 
برابر نقض حقوق بشر سکوت کند« و »حقوق 
بشر يا حقوق سرمايه داران« حمايت خود را از 
جنبش ضدسرمايه داري فرانسه اعالم کردند. 

  از شعار تا تئاتر
در اين تجمع دانشجويان با سر دادن شعار هاي 
م��رگ بر مناف��ق، مرگ ب��ر امري��کا، مکرون 
جنايت مي کند ترامپ حمايت مي کند، دولت 
کاپيتاليست سرچشمه فس��اد است، مکرون 
جنايتکار مزدور اس��تعمار اس��ت و اس��تکبار 
و مس��تکبر تش��نه خون مردم اعتراض خود 
را به خش��ونت دولت فرانس��ه علي��ه جنبش 

ضدسرمايه داري در اين کشور اعالم کردند. 
در بخش ديگ��ري از اين تجمع دانش��جويان 
در قالب اج��راي يک تئاتر خيابان��ي عالوه بر 
به تصوير کش��يدن خش��ونت پليس فرانسه 
علي��ه معترضين ب��ه خصوص دانش��جويان، 
صحن��ه پيروزي جنب��ش ضدس��رمايه داري 
ب��ر س��رکوبگران اين جنب��ش را ب��ه نمايش 
گذاش��تند. در اين نمايش به صورت نمادين 
از برخورد پليس فرانسه با جليقه زردها توسط 

دانشجويان در قالب تئاتري جالب اجرا شد. 
   کيك به سفير نرسيد

همچنين در اين تجمع کيک يکسالگي جنبش 
دانشجويي ضدس��رمايه داري فرانسه توسط 
دانش��جويان تهيه ش��ده بود که قرار بود اين 

کيک به سفير فرانسه در ايران تقديم شود که 
پليس مانع اين اقدام دانشجويان شد. 

اين تجمع همزمان با اولين س��الروز ش��روع 
جنبش ضدسرمايه داري دانشجويي در فرانسه 
و در مقابل سفارت اين کشور در تهران برگزار 

شده است. 
دانش��جويان همچنين با سر دادن شعارهايي 
از مسئوالن کش��ور فرانسه خواستند تا دست 
از اقدام��ات ضد مردم��ي خود برداش��ته و به 

خواسته هاي مردم تمکين کنند. 
تجمع کنندگان همچنين ب��ا قرائت بيانيه اي 
که به زبان فارس��ي و فرانس��وي قرائت شد از 
سفير فرانسه خواستند تا صداي دانشجويان 
ايراني در حمايت از جليقه زردها را به حاکمان 

فرانسه برسانند. 
  فاجعه در دانشگاه ليون

خودسوزي يک دانشجوي فرانسوي ۲۲ساله 
در اعتراض به لغو بورس تحصيلي و از دس��ت 
دادن خواب��گاه ب��ه موجي از خش��م در ميان 
دانشجويان فرانسه دامن زده و رئيس جمهور 
اين کشور با اظهار »همدلي و دلسوزي« سعي 
کرده نارضايتي ها از اين حادثه را خنثي کند. 

اين دانشجو که نام وي به خاطر مسائل امنيتي 
فاش نشده، بعد از هشداري نسبت به بيکاري، 
لغو ب��ورس ماهانه ۴۵۰ يوروي��ي تحصيلي و 
مشکل خوابگاه، روز جمعه در مقابل دانشگاه 
»ليون« در جنوب فرانسه دست به خودسوزي 

زد. 
بنا بر گزارش ها، اين دانشجوي جوان دچار ۹۰ 
درصد سوختگي شده و در وضعيت وخيمي در 

بيمارستان به سر مي برد. 
س��خنگوي دولت امانوئل مکرون اعالم کرده 
که رئيس جمهوري در رابطه ب��ا اين موضوع 
دردناک در جلسه کابينه دولت، اظهار همدلي 

و دلسوزي کرده است. 
بع��د از خودس��وزي اين جوان، دانش��جويان 
دانشگاه هاي ليون، ليل، پاريس و بوردو دست 
به اعتراض��ات خياباني زدن��د و گزارش هايي 
از حمله به س��اختمان وزارت آم��وزش عالي 
فرانسه و شعارنويسي بر ديوارهاي دانشگاه ها 

منتشر شده است. 
س��خنگوي دولت مکرون گفته اس��ت حادثه 
خودسوزي دانشجو نمي تواند خرابکاري ها و 
خشونت هاي انجام شده در جريان اعتراضات 

را توجيه کند. 
  حامي ضدسرمايه داري در جهانيم

دبير ش��وراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي 
کش��ور در جم��ع دانش��جويان تجمع کننده 
دانش��گاه هاي تهران مقابل س��فارت فرانسه 
س��خنراني کرد و گف��ت: »جليق��ه زرد هاي 
دانشجو جزو مستضعفين هستند؛ انتظارمان 
اين است که دولت در حد کوچک ترين فعاليتي 

که شده از مستضعفين جهان حمايت کند.«
مقصود درودي سپس افزود: » امروز ما اينجا 
جمع شديم که ضد س��رمايه داري خودمان را 
اثبات کنيم و اينکه هر حرکت��ي در دنيا ضد 
س��رمايه داري و امپراليس��ت امري��کا صورت 
بگيرد، جمهوري اسالمي از آن حمايت مي کند 
وجه اشتراک همين اس��ت. نه تنها در فرانسه 
که در همه کشور ها اگر چنين حرکتي صورت 
بگيرد، جمهوري اس��المي سياست حمايتي 

دارد.«
  بايکوت خبري و سرکوب

درودي ادامه داد: دولت فرانس��ه هم برخالف 
حرف هايي که مي زند که مهد آزادي و تمدن 
و حقوق بشر است، مي بينيد که با اين حرکت 
مخالفت مي کند و حتي دانشجويان پيشرو را 
سرکوب مي کند و اين حقوق بشر دولت فرانسه 

آزادي اش براي زماني است که به نفع خودشان 
فعاليت بکنند؛ وقتي ض��د آنها فعاليتي انجام 
مي ش��ود، بايکوت خبري و حتي سرکوب هم 
مي کنند. جمهوري اسالمي همانطور که امام 
گفت: قرار بر اين است مقاومت را در دنيا شکل 

بدهد و از مستضعفين حمايت کند. 
دبير ش��وراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي 
کش��ور تصريح ک��رد: دول��ت مي بينيد هيچ 
حمايتي از اين حرکت ها نکرده و انقالبي بودن 
دولت را در اين فضا ه��ا نمي بينيم وزارت امور 
خارجه هيچ واکنش��ي نسبت به اين حرکت و 
حرکت هاي شبيه نشان نداده و انتظارمان اين 
است دولت در حد کوچک ترين فعاليتي هم که 

شده از مستضعفين جهان حمايت کند.
  معترضيم چون زخم خورده ايم

در ادامه اين تجمع، س��خنگوي دانش��جويان 
معترض به برخورد هاي خش��ونت آميز دولت 
فرانسه نسبت به معترضين نظام سرمايه داري 
در اين کشور در تجمعي که در مقابل سفارت 
فرانس��ه در ته��ران برگ��زار ش��د، گف��ت: ما 
دانشجويان ايراني نسبت به برخورد هاي شديد 
دولت فرانس��ه با تظاهرکنندگان دانش��جوي 
اين کش��ور معترضيم، چون ما ني��ز به مانند 
معترضان اين کشور از نظام س��رمايه داري و 
خصوصي سازي آسيب ديده ايم به همين دليل 

معترضين اين کشور را درک مي کنيم.
قش��قاوي با بيان اينکه جنبش ضدسرمايه داري 
فرانس��ه به دليل يک س��ال مقاومت معترضين 
فرانس��وي واقعا تحس��ين برانگيز اس��ت، افزود: 
اس��تمرار تظاهرات صلح آميز مردم اين کش��ور 
به رغم خش��ونت دولت فرانسه نش��ان مي دهد 
معترضين فضا را به دس��ت گرفته ان��د و به اين 
جري��ان ايم��ان دارند. م��ا از طريق اي��ن تجمع 
مي خواهيم به دولت فرانسه اين پيام را برسانيم 
که دانشجويان ايراني جنبش ضدسرمايه داري در 
اين کشور را درک کرده و آن را محکوم مي کنند. 

  مسئوالن فريب غرب را نخورند 
وي با بيان اينکه دولت فرانس��ه امروز حقوق 
شهروندي مردم اين کش��ور را تضعيف کرده 
اس��ت، گفت: سفير فرانسه از س��ال ۱۹۹۴ تا 
۱۹۹۹ نماينده اين کشور در سازمان ملل بوده 
با اين وجود ما بيانيه جهاني حقوق بشر را به او 
يادآور مي شويم چراکه امروز حقوق ميليون ها 
شهروند فرانسوي در حال پايمال شدن است. 
قش��قاوي تصريح کرد: فرانسه همان کشوري 
اس��ت که در انتخابات ۸۸ از برخي حرکت ها 
که توس��ط سيس��تم هاي امنيت��ي اروپايي و 
امريکايي در ايران دنبال مي شد حمايت کرد، 
ولي امروز ش��اهديم که ميليون ها فرانس��وي 
مي گويند ما سيس��تم س��رمايه داري در اين 

کشور را نمي خواهيم. 
بدعهدي اروپا و امريکا در برجام، اتفاقات اخير 
درباره پذيرش FATF و خصوصي سازي هاي 
رانتي از مس��ائل ديگري بود که در اين تجمع 
مورد انتق��اد تجمع کنن��دگان ق��رار گرفت. 
دانشجويان همچنين از مسئوالن و دولتمردان 
 کش��ورمان خواس��تند تا فريب غرب و امريکا 

را نخورند.

اگر من رئيس دانشگاه بودم...
برکس�ي پوش�يده نيس�ت که س�مت هاي 
مديريت�ي ه�ر ان�دازه مزي�ت هم داش�ته 
باشند باز هم مس�ئوليت ها و دشواري هاي 
اين گونه پس�ت ها را کفاي�ت نمي کنند اما 
هس�تند مديراني که بيش از مس�ئوليت به 
مزيت مي انديش�ند و بيش از حل مشکات 
به جم�ع ماديات. روي س�خن من بيش�تر 
با خ�ود من اس�ت ک�ه آيا اگ�ر س�متي را 
عهده دار مي ش�دم مش�کات را مي ديدم 
ي�ا پاداش ه�ا را؟ ب�ار از دوش خل�ق اهلل 
برمي داش�تم يا باري مي شدم بر دوششان. 
به عنوان يک دانشجو مش��کالت دانشجويان 
را به خوبي مي بينم و لمس مي کنم اما آيا اگر 
سمتي مي داشتم باز هم برايم اهميتي داشت 
که دانشجويي که درگير درس و بعضاً اضافه بر 
آن درگير امرار معاش براي خانواده نيازمندش 
است تغذيه سالم و کافي دريافت مي کند يا نه؟ 
يا با دريافت اين س��طح از آموزش تا چه اندازه 

آينده خود را روشن مي بيند؟
اگر من رئيس بودم نمي دانم خدمت مي کردم 
يا به خدمت مي گرفتم. ما همواره درگير تغيير 
موقعيت ها و نقش هايمان در زندگي هستيم و 
خدا مي داند مايي که ريشه همه مشکالتمان را 
در بي مسئوليتي پشت ميزنشين ها مي دانيم اگر 
خود جاي آنان بوديم چگونه رفتار مي کرديم. 

نمي خواهم درازگويي کنم زيرا هنوز س��متي 
ندارم تا به خودم اجازه بدهم ساعت ها سخنراني 
کن��م و کل مس��تمعان را مس��تفيض کنم! از 

مشکالت متعدد صنفي و فرهنگي و آموزشي 
هم نمي خواهم بگويم که اصاًل موضوع مرتبط 
با يادداشت من نيس��تند و در حوزه مسئوليت 

قشر ديگري از دانشجويان هستند. 
 مي خواهم تنها اين جمله را پي بگيرم که اگر 
من رئيس دانشگاه بودم بيشتر از همنشيني با 
هم صنفان و هم رتبه ها بيش��تر پاي حرف دل 
دانشجويانم مي نشستم، چون دانشگاه بيشتر 
از تمام سمت داران متعلق به دانشجويان است، 
دانشجوياني که س��ال ها براي رسيدن به اين 
جايگاه زحمت کشيده اند و حتي بارها تجربه 
ش��ده که مدت ماندگاري بعضي رؤس��ا حتي 

نصف مدت تحصيل دانش��جويان هم نيست، 
پس مالک حقيقي دانش��گاه ها دانشجويانند و 
اگر گزارش عملکردي هم وجود دارد، مخاطبان 

اصلي آن دانشجويان هستند. 
 با اين حال چيزي که در عمل مشاهده مي شود 
اندک جلس��ات کوتاه مدتي است که رؤساي 
محترم دانش��گاهي براي خالي نبودن عريضه 
گاهي برگ��زار مي کنن��د و هر قدر دانش��جو 
مهارت بيش��تري در تندگويي داش��ته باشد، 
فيض بيشتري نصيبش ش��ده و حداقل کمي 
از عرايضش را به گوش خادمان مردم رسانده 

است. 

 البت��ه ناگفته نمان��د که محص��ول نهايي اين 
جلسات هم بس��تگي به حافظه معاونين رؤسا 
داشته و اگر حافظه شان مطالب ايراد شده در 
جلسات گفت و گو با دانشجويان را ياري کند، 
مشکلي از طومار مشکالت دانشجويان ممکن 

است حل شود يا پشت گوش انداخته شود!
در نهايت بعد از بيان اين اندازه ش��عار بي س��ر 
و ته! اميدوارم رؤس��اي محترم ما واقف باشند 
که چه اندازه در برابر رش��د علمي ، فرهنگي و 
اجتماعي دانشجويان مسئول هستند و تأکيد 
مي کنم که من اگر رئيس دانش��گاه بودم هيچ 
گاه فرام��وش نمي ک��ردم که من بي��ش از هر 
چيزي يک امانت دارم، هم امانتدار و مس��ئول 
رشد و ترقي دانش��جويانم و هم امانتدار چند 

صباح رياست و پشت ميزنشيني. 
ما بيش��تر مواقع فراموش مي کني��م که براي 
درک ديگران و مشکالتشان بايد به قول معروف 
با کفش هاي آنه��ا راه برويم و البت��ه که تمام 
رؤس��اي ما روزي اين کفش ها را پوشيده اند و 
فقط کافي است آن ايام را براي خود يادآوري 
کنند و فراز و نشيب هاي دوران دانشجويي را 
به خاطر آورند. گاهي الزم است و واقعاً هم الزم 
است که کس��ي تلنگر کوچکي به ما بزند تا به 
خودمان بياييم. در اين يادداشت سعي کردم 
همان تلنگر کارس��از را بياورم، حال يا نتيجه 

خواهد داد يا نه!
* دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
اردبيل و مدير مسئول نشريه دانشجويی

فاطمه فرجي *
   یادداشت دانشجویی

علیرضا سزاوار
   گزارش 

از اجراي تئاتر تا تهيه کيك يکسالگي جنبش دانشجويي جديد

 جليقه زردهاي دانشجو 
مقابل سفارت فرانسه

بيگانه اي در قصر! 
بس��يج  هم��ت  ب��ه 
دانش��جويي دانش��گاه 
آزاد رشت شماره جديد 
دانش��جويي  نش��ريه 
»۱۹۷۹« ويژه آبان ماه 

منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
دانش��جويي  نش��ريه 
مس��ائلي مثل مبارزه با 
مفاسد اقتصادي مورد 
بررسي قرار گرفته است. 

اين نشريه به برخي انتصاب هاي نابجا در گيالن از سوي استاندار 
اعتراض کرده و دانشجويان نشان داده اند که نسبت به رخدادهاي 

استان بي تفاوت نيستند. 

آزادي از نگاهي ديگر! 
دانش��جويي  بس��يج 
دانشگاه شريعتي )فني و 
حرفه اي دخترانه( شماره 
۲۶ نش��ريه دانشجويي 
»خط کش« را منتش��ر 
ک��رد. در اين ش��ماره از 
اين نشريه دانشجويي به 
بررسي مسئله فمينيسم 
و دنياي بدون مرد براي 
زنان پرداخته شده است. 
هفتاد و هشتمين شماره 

هفته نامه دانشجويان منتشر شد. اين نش��ريه در شماره جديد 
خود به سراغ ماجراي چالش برانگيز بودجه دانشگاه ها رفته و در 
گفت وگويي با رؤساي چند دانش��گاه اين چالش را مورد بررسي 
قرار داده است. »متهم رديف اول« عنوان مطلب اصلي اين شماره 
اس��ت.  ماجراي مصوبه حذف تنوع مدارس، ادعاي حل مشکل 
شش ماهه کنکور و خارج از متن برنامه هاي ۱3 آبان امسال از ديگر 

گزارش هاي هفتاد و هشتمين شماره نشريه دانشجويان است. 

چرا مرگ بر امريکا؟ 
بس��يج  هم��ت  ب��ه 
دانشجويي خوابگاه هاي 
دانشگاه تهران هشتمين 
نش��ريه  از  ش��ماره 
دانش��جويي »ک��وي 
بصيرت« منتشر شد. در 
اين شماره از اين نشريه 
دانش��جويي ب��ه بهانه 
نزديک��ي ايام تس��خير 
سفارت سابق امريکا به 
دست دانش��جويان به 

بازخواني چرايي مرگ بر امريکا پرداخته شده است. 

متاع دنيا يا آخرت؟
کان��ون ق��رآن و عترت 
دانش��گاه علوم پزشکي 
اصفه��ان ش��ماره دهم 
دانش��جويي  نش��ريه 
»زمر« را منتش��ر کرد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نش��ريه دانش��جويي به 
امر به مع��روف و نهي از 
منکر به عنوان يک واجب 
فراموش شده نگاه شده و 
درباره اين موضوع مطلبي 

نوشته شده است. 

گ�ره کنک�ور را ب�از 
کنيد!

دانش��جويان دانش��گاه 
عل��وم پزش��کي اردبيل 
پنجمين شماره از نشريه 
دانشجويي »س��رو« را 
منتش��ر کردند. در اين 
نش��ريه دانش��جويي به 
تجربه نگاري دانشجويان 
رشته هاي مختلف براي 
ورودي  دانش��جويان 

پرداخته شده است. 

چ�ه  اقتصادم�ان 
مي شود؟

دانشجويان دانشگاه علوم 
پزش��کي اردبيل شماره 
۱۸ نش��ريه دانشجويي 
»اسکناس« با محوريت 
وضعيت اقتصادي فعلي 

کشور را منتشر کردند. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نش��ريه دانش��جويي به 
بررس��ي وضعيت قيمت 
مس��کن در س��ال ۹۸ 
پرداخته شده، همچنين 

مس��ائل ديگري مثل افزايش نجومي قيمت بلي��ت هواپيما مورد 
بررسي قرار گرفته است. 


