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ساخت پليمرهاي دوستدار طبيعت
محققان دانش�گاه صنعتي اميركبي�ر با اس�تفاده از دو پليمر 
زيست س�ازگار، به مواد پليمري دس�ت يافتند كه در ساخت 
قطعات، بسته بندي مواد غذايي و صنعت پزشكي كاربرد دارند. 
مهسا نعمت الهي، مجري طرح با بيان اينكه اين طرح با راهنمايي 
دكتر اعظم جاللي آراني و دكتر حميد مدرس از اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه صنعتي اميركبير اجرايي شده است، گفت: »حجم باالي 
مصرف مواد پليمري مصنوعي و عمر تخريب پذيري طوالني  مدت 
آنها و به دنبال آن، نگراني ناشي از بحث آلودگي محيط زيست موجب 
شده اس��ت تالش هايي براي اس��تفاده از مواد زيست تخريب پذير 

صورت گيرد.« 
وي پلي الكتيك اس��يد )PLA(  را پليمري زيست تخريب پذير با 
منشأ طبيعي توصيف كرد و ادامه داد: »اين ماده به  رغم ويژگي هاي 
بالقوه و قابل توجهي كه دارد، بحث شكنندگي آن موجب محدوديت 
مصرف آن شده است. براي بهبود مقاومت در برابر شكنندگي اين 
پليمر، راهكارهايي توسط پژوهشگران ارائه شده است كه هر يك 

مشكالتي را به همراه دارد.« 
نعمت الهي از اجراي طرح تحقيقاتي در اين دانشگاه خبر داد و يادآور 
شد: »اين پژوهش با عنوان »تهيه و بررسي مورفولوژي نانوكامپوزيت 
پخت ديناميكي شده پلي الكتيك اسيد/الستيك طبيعي/نانوذره؛ 
مطالعه برهمكنش نانوذره/پليمر با استفاده از شبيه سازي ديناميك 
مولكولي« اجرايي و در آن از الستيك طبيعي براي بهبود مقاومت 

به ضربه PLA استفاده شد.« 
اين محقق با بيان اينكه اي��ن الس��تيك از انعطاف پذيري بااليي 
برخوردار است و خود منشأ طبيعي دارد، خاطرنشان كرد: »محصول 
نهايي در صورت برخورداري از مورفولوژي مناسب، مقاومت به ضربه 
بااليي داشته و همچنان زيست س��ازگار خواهد بود و اين موضوع 

اصلي است كه اين پژوهش به آن پرداخته است.« 
وي اضافه كرد:»با توجه به عدم سازگاري دو پليمر سازنده آلياژ، براي 
دستيابي به مورفولوژي مطلوب از راهكارهاي متفاوت شامل استفاده 
از سازگاركننده، نانو ذره و پخت ديناميكي فاز االستومري به صورت 
جدا يا همزمان استفاده ش��د و اين روند خود يكي از نوآوري هاي 

پروژه به شمار مي آيد.« 
نعمت الهي با تأكيد بر نتايج اين پژوهش خاطر نش��ان كرد: »تهيه 
آلياژ PLA/NR در كنار استفاده از سازگاركننده، نانوذره و روش 
پخت ديناميكي فاز االس��تومري به تنهايي يا همزمان، هر يك به 
گونه اي بهبود خواص مورد نظر در محصول را سبب شدند به طوري 
كه در نمونه بهينه، ميزان ازدياد طول و ميزان ضربه پذيري به ترتيب 
بيش از ۸۰ و ۳۰ برابر مقادير آنها در PLA خالص به دست آمد.« 

به گفته اين محقق، اين ميزان افزايش بسيار بيشتر از افزايش خواص 
گزارش شده براي آلياژهاي مشابه است و نتايج اين پژوهش مي تواند 
در توليد صنعتي مورد اس��تفاده قرار گيرد ضم��ن آنكه گام هاي 
جديد تجربي و نظري در شناخت ساختار آلياژها به منظور كنترل 
ريزساختار براي دستيابي به خواص معين برداشته شد كه به خوبي 

مي تواند در ارتقاي مرزهاي دانش پليمر به كار گرفته شود. 
اين دانش آموخته دانشگاه صنعتي اميركبير با اشاره به نحوه اجراي 
اين مطالعات، توضيح داد: »اين پژوهش از طريق اختالط دو پليمر 
به صورت ساده در حضور س��ازگاركننده، نانو ذره و عامل پخت در 
حالت مذاب انجام شد. ضمن آنكه در هر مرحله به جهت دستيابي 
به مورفولوژي مطلوب، ابتدا شرايط فرآيند بهينه شد و روند كار به 
گونه اي پيش رفت كه تركيب درصد آلي��اژ، مقدار نانو ذره و مقدار 

سازگاركننده بهينه شدند.« 
وي اضافه ك��رد: »پ��س از اخت��الط، نمونه ها ب��راي آزمون هاي 
شناسايي قالب گيري شدند و روي نمونه ها آزمون هاي رئولوژيكي، 
ميكروسكوپي، گرمايي، مكانيكي و ديناميكي- مكانيكي و همچنين 

مقاومت به ضربه انجام شد.« 
نعمت الهي خاطرنشان كرد: »از دستاوردهاي اين طرح مي توان در 
صنعت بسته بندي مواد غذايي، صنعت پزشكي و ساخت قطعات 

بهره جست.« 
وي انتش��ار دو مقاله ISI در مجالت با درجه Q1 و چاپ دو مقاله 
در كنفرانس ملي و بين المللي را از ديگر دستاوردهاي اين مطالعات 
نام برد و يادآور ش��د: »در اين پژوهش، طراح��ي و توليد آلياژها و 
نانوكامپوزيت هاي بر پايه پليمرهاي طبيعي و زيست سازگار انجام 
شد. استفاده از اين مواد، كاهش آلودگي محيط زيست را به همراه 
دارد؛ چراكه پليمرهاي اصلي به كار برده شده شامل پلي الكتيك 

اسيد و الستيك طبيعي است كه هر دو منشأ طبيعي دارند.« 
اين محقق تأكيد كرد: »با توجه به طبيعي بودن PLA و ويژگي هاي 
مطلوب همچون استحكام و مدول كششي باالي آن، انتظار مي رود 
در سال هاي آينده به عنوان جايگزين بسياري از ترموپالستيك هاي 
پايه نفتي مورد مصرف قرار گي��رد. تهيه آلياژ از اين پليمر همراه با 
الستيك طبيعي و دستيابي به ريزساختار مناسب، شكنندگي اين 
پليمر را كه از ضعف هاي آن محسوب مي شود، در مقايسه با ساير 

روش ها به مقدار قابل توجهي كاهش داد.« 
وي اس��تفاده از پليمره��اي طبيع��ي ب��ه منظ��ور تهي��ه آلياژ و 
نانوكامپوزيت، افزايش قابل توجه خواص در مقايسه با ديگر آلياژها 
و نانوكامپوزيت ها و دس��تيابي به ريزس��اختار منحصر به فرد را از 
مزيت هاي رقابتي اين طرح نام برد و يادآور ش��د: »دستاوردهاي 
اين طرح در صنايعي چون بسته بندي مواد غذايي، صنعت پزشكي، 

رهايش دارو و ساخت قطعات قابل استفاده است.«

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

گردهماي�ي سراس�ري »گام دوم خي�زش 
هس�ته هاي مس�ئله محور جوان�ان« هفت�ه 
گذشته به همت بسيج دانشجويي و در سالروز 
تشكيل اين نهاد با حضور رئيس دستگاه قضا و 
درحالي كه شعار مبارزه با آشوبگران و مفسدان 
مجتمع فرهنگي ميالد ن�ور را به لرزه درآورده 
بود، برگزار شد. آيت اهلل رئيسي در سخنراني اش 
در اين گردهمايي ايجاد وضعيت آرماني ترسيم 
ش�ده براي نظام اس�المي را وظيفه مش�ترك 
دانشجويان بسيجي و دس�تگاه قضا دانست. 
گردهماي��ي ۴ه��زار و۵۰۰ نفره اعضاي بس��يج 
دانش��جويي طبق طرح تحول س��ازمان بس��يج 
دانشجويي يا همان طرح اعتال كه مدتي است در 
سازمان بسيج دانشجويي عملياتي شده، باشكوه 

هرچه تمام تر اجرا شد. 
  ب�ه س�مت مس�ئله مح�وري ب�راي حل 

مشكالت
بر اساس طرح تحول س��ازمان بسيج دانشجويي، 
مأموريت ه��ا و برنامه هاي اين تش��كل با توجه به 
شرايط جديد و در راس��تاي مطالبات مقام معظم 
رهبري بازنگري مي شوند. در دوره رياست جديد 
سازمان بسيج دانشجويي)دوره دكترنيك روش( 
طرح تحول و اعتالي اين سازمان اجرايي شد. در 
اين طرح سازمان بسيج دانشجويي به دنبال هدايت 
بدنه دانشجويي خود به س��مت مسئله محوري و 
تالش براي حل مسائل و مش��كالت كشور است. 
براي پيگيري اين طرح دبيرخانه اي از اعضاي سابق 
بسيج دانشجويي در س��ازمان بسيج دانشجويي 
راه اندازي شده اس��ت تا به صورت مستمر اجراي 

طرح تحول را رصد و پيگيري كند. 
  مجازات سخت در انتظار آشوبگران

در گردهمايي سراسري خيزش هسته هاي مسئله 
محور جوانان دانش��جو ب��ا ش��عار هايي همچون 
»آشوبگران و مفس��دان نابود بايد گردند«، »صل 
علي محمد ياور رهبر آمد« و »دانشجوي بسيجي 
آماده قيام است« به استقبال سخنراني رئيس قوه 

قضائيه رفتند. 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در جمع اعضاي بسيج 
دانشجويي با تأكيد بر اينكه كساني كه در روزهاي 
اخير از فض��ا و از دغدغه مردم سوءاس��تفاده و در 
جامعه اغتشاش و ناامني كردند، دل زن و بچه هاي 
مردم را لرزاندند و به اموال عمومي حمله و به اموال 
مردم خسارت وارد كردند بدانند مجازات سختي در 
انتظارشان است، گفت: »جمهوري اسالمي ايران 
امروز در منطقه به عنوان امن ترين كشور شناخته 
مي شود و جانفشاني شهدا و جانبازان براي حفظ 
امنيت اين كشور پيشروي ماست و غيرممكن است 
اجازه دهيم كوچك ترين اخاللي در امنيت مردم 

ايجاد شود و به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد.« 
آيت اهلل رئيسي در ادامه ضمن تبريك به مناسبت 
سالروز بسيج دانشجويي گفت: »بسيج مجموعه اي 
مؤمن، دلداده به خدا، برخوردار از روحيه جهادي، 
دغدغه مند نسبت به مشكالت مردم و تالشگر براي 

پيشرفت مادي و معنوي جامعه است.« 
  معناي سياسي بودن براي دانشجويان

رئيس ق��وه قضائيه اف��زود: »دانش��جو چهره اي 
دوس��تدار و طالب دانش با روحيه دانش افزايي و 
معرفت افزايي براي خود و جامعه اس��ت. دانشجو 
حقيقت ياب اس��ت و اهل تحقيق و پژوهش براي 
ارتقاي جامعه و به كار بردن علم در جهت پيشرفت 

جامعه است.« 
وي تصريح كرد: »عجين شدن دو خصلت بسيجي 
و دانش��جو بودن با يكديگر، دانشجوي بسيجي را 
داراي يك جايگاه واال مي كند كه اين جايگاه ايجاب 
مي كند جامعه و نياز جامعه را خوب بشناسد و خود 
را براي رفع نيازهاي جامعه آماده كند. به راستي 
سياسي بودن براي دانش��جو همين معنا را دارد؛ 
يعني شناخت دقيق جامعه، نيازهاي جامعه و آماده 

بودن در رفع اين نيازها.« 
اين سخنان آيت اهلل رئيس��ي با تأييد دانشجويان 

همراه شد. 
  واقعيت هاي زيادي روبه روي ماست

آيت اهلل رئيسي گفت: »نقش دانشجويان بسيجي 
و جوانان برومند در طول تاريخ انقالب اسالمي در 
اين ۴۰ساله نقش بسيار برجس��ته اي بوده است. 
برجس��ته ترين نقش��ي كه جوانان ايفا كردند در 
هش��ت س��ال جنگ تحميلي مقابل هجوم هاي 
بي رحمانه دشمنان و دفاع از داشته هاي كشور بود. 
امروز بعد از گذشت ۴۰ سال واقعيت هاي زيادي 
روبه روي ماست. در سند راهبردي گام دوم، مقام 
معظم رهبري اين واقعيت ها را به تصوير كشيدند 
و تمام راهبردهايي را كه براي حركت در گام دوم 
ضرورت دارد، يادآور شدند و به همه ما و صاحبان 
نظر و بصر اعالم كردند گام نه��ادن در گام دوم به 
دانش، حرك��ت مجاهدانه، جزمي��ت علمي، عزم 

عملي و حزم و دورانديشي نياز دارد.« 
  قوه مقننه بايد منافذ فس�ادزا را مسدود 

كند
رئيس قوه قضائيه گفت: »مبارزه با فساد و اجراي 
عدالت ايجاب مي كند هر بخشي در حوزه فعاليت 
و عمل خود براي كاهش ناهنجاري هاي اقتصادي، 
 اجتماعي و فرهنگي تالش كند و هيچ دستگاهي 
در اين رابطه مستثني نيس��ت و همه دستگاه ها 
بايد ساختارهاي فس��ادزا را اصالح كنند. در سال 
۸۰ در پيام جامع مبارزه با فس��اد اقتصادي، مقام 
معظم رهبري تكلي��ف قوا را تعيي��ن كردند.  قوه 
مقننه بايد منافذ فسادزا را مسدود كند؛ قوه مجريه 
بسترهاي فس��ادزا را اصالح  و دس��تگاه قضايي با 
مفسدان اقتصادي برخورد كند. پس بحث مبارزه 
با فساد و اجراي عدالت به همه دستگاه ها در كشور 

مربوط است.« 
اين بخش از س��خنان آيت اهلل رئيسي، رئيس قوه 
قضائيه با ش��عار دانشجويان بس��يجي كه يكصدا 
فرياد مي زدند »رئيسي، رئيسي حمايتت مي كنيم« 

همراه شد. 
  حساس�يت در مقاب�ل حي�ف  و ميل هاي 

بيت المال
آيت اهلل رئيسي بيان كرد: »امروز جريان دانشجويي 
و امثال ش��ما يك فرصت كم نظير ب��راي اجراي 
عدالت و مبارزه با فس��اد هس��تيد. اين فرصت را 
بايد همه مس��ئوالن و ما مغتنم بش��ماريم. جمع 
شما دلس��وزان و دغدغه مندان جامعه براي انجام 

مأموريت هاي خطيري كه بر عهده ماس��ت، يك 
فرصت اس��ت. دولت، مجلس، نهادها و دستگاه ها 
بايد اين نيروي عظيم انس��اني و كارآم��د را براي 
خود فرصت تلقي كنند هم به عنوان نيروي انساني 
كه مي تواند در خدمت اج��راي عدالت و مبارزه با 
فساد باشد و هم در انجام تحقيقات و پژوهش هاي 

ضروري كه امروز دانشگاه بستر آن است.« 
  جريان دانشجويي؛ جريان واليتمدار

رئيس قوه قضائيه گفت: »اين مجموعه به عنوان 
سازمان مردم نهاد كه در دل مردم جا دارد، مي تواند 
به عنوان يك دس��تگاه اعالم كننده فساد بهترين 
مجموعه اي باشد كه فساد را اعالم نمايد و بايد به 
سخن و حرف او اعتماد كرد. طبق ماده ۶۶ قانون 
آيين دادرسي كيفري، سازمان هاي مردم نهاد كه 
بهترين آنها مي تواند مجموعه بس��يج دانشجويي 
باش��د، مي توانند موارد و مصادي��ق را اعالم كنند 
كه بايد بس��يار هم مورد توجه قرار گيرد. اين نگاه 
دغدغه مندانه و دلس��وزانه كه كژي ها و تخلفات و 
فساد را بر نمي تابد، مي تواند فرصت مغتنمي براي 

دستگاه ها باشد.« 
وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري بارها بر حقوق 
عامه و حق الناس تأكيد كرده اند، گفت: »يادآوري، 
تذكر، اعالم و مطالبه شما بسيار مغتنم خواهد بود؛ 
لذا ابعاد اين موضوع بايد شناخته و گفتمان سازي 
و مطالبه ش��ود. امروز جريان دانشجويي، جريان 
مخلص، انقالبي، دغدغه مند، طرفدار مردم و نظام 
و واليت است. اگر سخني بگويد و كاستي  را در يك 
منطقه و اقليم اعالم كند، بايد مغتنم شمرده شود. 
 نقش شما در پيش بيني، پيشگيري و اقدام نقش 

بسيار قابل توجه و برجسته اي خواهد بود.« 
از جوسازي و فضاسازي تأثير نمي پذيريم

رئيس قوه قضائيه در ادامه تصري��ح كرد: »اعالم 
مي كنم به تمام پرونده هايي كه دغدغه شماست، 
ان شاءاهلل به لطف خدا رسيدگي خواهيم كرد. ما 
شما و مردم را محرم مي دانيم و معتقديم بسياري 
از تصميمات بزرگ اگر با مردم در ميان گذاش��ته 
ش��ود و براي مردم تبيين و اقناع عمومي و اجماع 
نخبگاني انجام ش��ود، بزرگ تري��ن حامي، مردم 

خواهند بود.« 
آيت اهلل رئيسي تصريح كرد: »در اين راستا بدانيد 
از اخم كسي، جوسازي و فضاسازي فرد و مسئولي 
تأثير نمي پذيريم و هر كس در هر جايگاهي بخواهد 
فضاسازي و جوس��ازي كند و جامعه را دو قطبي 
يا چند قطبي نمايد، در اين راس��تا به هيچ عنوان 
مالمت مالمت كنندگان و س��رزنش افراد در دل 
ما، جان ما، سيره و مشي و س��لوك ما اثر نخواهد 

كرد.« 
  پيگيري خواسته دانشجويان

رئيس قوه قضا تأكيد كرد: »ما تا آخرين قطره خون 
نس��بت به پاس��داري از اين پيام ها اقدام خواهيم 

كرد.« 
در اين لحظ��ه دانش��جويان يكصدا فري��اد زدند 

»اين همه لشكر آمده، به عشق رهبر آمده.«
آيت اهلل رئيسي گفت: »پرچم مقاومت و ايستادگي 
و مبارزه با فساد، امروز در دست مقام معظم رهبري 
است و بنده و امثال بنده س��ربازان ايشان در اين 

ميدان هستيم.« 
وي با اشاره به خواس��ته يكي از دانشجويان مبني 
بر اينكه دستگاه قضايي بايد از سيستم الكترونيك 
برخوردار باش��د، افزود: »ابالغ ه��اي الكترونيك 
پيگيري مي شود و اسناد رس��مي بايد جايگزين 
اسناد عادي شود كه اين موضوع را نيز ما پيگيري 
مي كنيم. در رابطه با صيانت از مسئوالن به نحوي 
كه از هرگونه آس��يبي مصون باشند، اين حركتي 
است كه ما انجام داده ايم؛ قانون آن تصويب شده 
بود، اما با گذشت سه، چهار س��ال اجرا نشده بود. 
آيين نامه آن را تصويب كرديم و سامانه ثبت اموال 
مسئوالن را دنبال مي كنيم. بخشي از اين كار انجام 
شده و بخش ديگر تكميل خواهد شد. اجراي اين 
قانون مي تواند در صيانت بخش��ي از مسئوالن و 

مديران مؤثر باشد. 
آيت اهلل رئيس��ي بي��ان ك��رد: »اس��تفاده از همه 
ظرفيت ها به ويژه ظرفيت دانشجويي، جزو برنامه 
ماست و حتماً كمك و مساعدت بسيج دانشجويي 
در جهت اهداف قوه قضائيه و تحقق عدالت و مبارزه 
با فساد بسيار كارساز خواهد بود و به دنبال تحقق 

اين موضوع هستيم.« 
اين بخش از س��خنان رئيس قوه قضائيه با ش��عار 
»رئيسي ، رئيس��ي، حمايتت مي كنيم« از سوي 

دانشجويان همراه شد. 
  تالش مشترك

آيت اهلل رئيسي اضافه كرد: »ما اعالم كرده ايم كه 
فقط فعل هاي مجرمانه قابل تعقيب نيست؛ ترك 
فعل هايي كه موجب خسارت هاي بسياري مي شود 

نيز مورد رسيدگي قرار مي گيرد.« 
وي افزود: »جريان بسيج دانشجويي يك جريان 
آرمانگراست كه مي خواهد فرق بين وضع موجود و 
مطلوب را بيابد و فاصله بين وضع موجود و مطلوب 
را هر چه كمتر كند. اين مأموريت ما نيز هس��ت و 
ما در اين مأموريت با ش��ما مشتركيم. بناي ما آن 
است كه وضع موجود را خوب بشناسيم و وضعيت 
مطلوب و آرماني كه براي نظام اس��المي ترسيم 
شده اس��ت را خوب بدانيم و تالش شبانه روزي ما 
آن باش��د كه اين فاصله را كمتر كنيم و ان شاءاهلل 
زمينه تحقق مدنيت اسالمي و تمدن نوين اسالمي 

را فراهم نماييم.« 
  پاسخ به دانشجويان

يكي از دانشجويان به موضوع طرح سهميه بندي 
بنزين اشاره كرد و رئيس قوه قضائيه در اين زمينه 
گفت: »ما در رابطه با اين موضوع سخن ها داريم. 
چند س��ال براس��اس قانون، دولت وظيفه داشت 
نسبت به مديريت سوخت اقدام كند و در اين چند 
س��ال اقدام نكرد؛ يعني وظيفه قانون و مصرح در 

قانون را چند سال به تأخير انداخت.« 
وي افزود: »در نحوه اجراي اين طرح آنچه بايد از 
تمهيدات انديشيده ش��ود،  اقناع عمومي،  اجماع 
نخبگاني و اطالع عموم و مس��ئوالن به نحوي كه 
بشود همراهي همه مردم را فراهم كند، انجام نشد. 
در طرح هاي بزرگ و در كارهاي عظيم در اين كشور 
همواره آنجايي كه با مردم سخن گفتيم، توفيقات 
بزرگي داشتيم؛ مشكالت و تنگناهايي بوده است، 
اما اگر اطالع، توجيه و تبيين مردم و نخبگان انجام 
مي ش��د، حتماً وضعيت متفاوت بود. اينها نكات 
اساسي است و مس��ائل ديگري نيز وجود دارد كه 
در نوشته اي به آن اشاره كردم و در زمان مناسبي 

ان شاءاهلل به اين مسائل خواهيم پرداخت.« 
رئيس قوه قضائيه در پايان با قرائت دعاي فرج گفت: 
»اگر خدا قبول كند يك بسيجي همگام و همراه 
شما هستم و در جهت اجراي منويات مقام معظم 

رهبري و خواست مردم حركت مي كنم.« 
  در گذشته گوش شنوايي نبود

پيش از آغاز س��خنراني رئيس قوه قضائيه يكي از 
دانش��جويان به نمايندگي از دانشجويان بسيجي 
س��خنراني و تأكيد كرد مهم ترين تح��ول در قوه 
قضائيه منش جديد اين دستگاه در تعامل با مردم 
است. در گذشته مجالي براي شنيدن نقدها وجود 
نداشت اما با رويكرد جديد مردم با آرامش خاطر 
بيشتري از قوه قضائيه انتقاد مي كنند. همچنين 
گفت وگ��وي رودررو با كارگ��ران موجب افزايش 
اميد و اعتم��اد مردم به نظام جمهوري اس��المي 

ايران شده است. 
دانشجويان در اين گردهمايي خواستار استفاده از 
ظرفيت عظيم بسيج دانشجويي در پيگيري حقوق 

عامه و مبارزه با فساد شدند.

علیرضا سزاوار
   گزارش 

 دانشجويان در گردهمايي بزرگ بسيج دانشجويي از آيت اهلل رئيسي 
خواستار برخورد قاطع با آشوبگران و مفسدان شدند

مأموريت مشترك دانشجويان و دستگاه قضا
چالش بنزين و جمعيت 
دانش��جويي  بس��يج 
دانشگاه شريف، شماره 
۶۳ نش��ريه دانشجويي 
»مي��دان انق��الب« را 

منتشر كرد. 
در اين شماره از نشريه 
دانش��جويي مي��دان 
انقالب موض��وع گراني 
بنزين را به عنوان يكي 
از موضوعات روز كشور 
به چالش كشيده شده 

است. اين نشريه به نقل از متخصصان عدم اطالع قبلي از اعالم 
قيمت بنزين را از اشتباهات دولت و جلوگيري از افزايش تدريجي 
قيمت بنزين در سال هاي قبل را هم از اشتباهات مجلس دانسته 

است. 
در بخش ديگري از اين نش��ريه به اقدامات جهادي دانشجويان 
در مناطق محروم اش��اره و تأكيد شده اس��ت وضعيت مناطق 
حاشيه ش��هرها هم در اين زمينه بايد روشن و اقدامات جهادي 

فراگيرتر شود. 
در مقاله اي ديگر به كشور ايران به عنوان يك كشور جوان و نيروي 
انس��اني جوان در كشور پرداخته ش��ده و اين نشريه در گزارش 

مفصلي به سياست هاي كاهش جمعيت انتقاد كرده است. 

آرامش دانش�گاه در 
آشوب 

دانش��جويي  تش��كل 
خط امام دانشگاه علوم 
پزش��كي ق��م دومين 
نش��ريه  از  ش��ماره 
دانش��جويي »فالق« را 

منتشر كرد. 
اين نش��ريه ب��ه آرام 
بودن دانش��گاه ها در 
آشوب هاي اخير اشاره 
كرده و در اين شماره از 

نشريه دانش��جويي»فالق« به پارادايم شناسي امام در مقابل 
غرب پرداخته شده اس��ت. همچنين بيانيه گام دوم انقالب 
به عنوان يك محور اساس��ي براي عمل مورد بررس��ي قرار 

گرفته است. 

برنامه های فرهنگی 
برای دانشجويان

دانش��جويان دانشگاه 
عل��وم پزش��كي گناباد 
دومين شماره از نشريه 
دانشجويي»خط خطي« 

را منتشر كردند. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
گفت وگ��و با اس��اتيد و 
مسئوالن اين دانشگاه 
و  ش��ده  پرداخت��ه 

همچنين درباره اصالحيه آيين نامه انضباط��ي نيز مطالبي به 
نگارش در آمده است. 

معاون فرهنگي دانش��گاه گناباد در گفت وگو با اين نشريه به 
برگزاري رايگان كالس هاي نويس��ندگي و ويراستاري اشاره 

كرده كه اقدام جالبي است.
 ارائه بليت سينما با تخفيف ۸۰ درصدي هم از ديگر اقدامات 
اين معاونت است. از همه جالب تر برگزاري اردوهاي يكروزه 

در جمعه هر هفته براي دانشجويان است!

اورژانس اجتماعی 
دانش��جويان دانشگاه 
ش��ريف ش��ماره ۸۳1 
دانش��جويي  نش��ريه 
»روزنام��ه ش��ريف« را 

منتشر كردند. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
دانش��جويي  نش��ريه 
ب��ه بررس��ي مس��ئله 
اورژان��س اجتماع��ي 
و حلق��ه مفق��وده بين 
مركز مشاوره دانشگاه و 
مركز بهداشت و درمان 

دانشگاه پرداخته شده است. همچنين اين نشريه هزينه تحميلی 
طرح تحول را با درآمد بنزين مقايس��ه كرده و مورد انتقاد قرار 

داده است.

انتقادات بنزينی 
دانش��جويي  بس��يج 
دانش��گاه ام��ام صادق 
ش��ماره 1۶۷ نش��ريه 
دانش��جويي »فتح« را 

منتشر كرد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
بررسي مس��ئله بنزين 
و گران��ي آن پرداخته و 
انتقاداتي متوجه دولت 

شده است. 

رئي�س ق�وه قضائي�ه خط�اب به 
دانش�جويان بس�يجی: »اع�الم 
مي كنم ب�ه تم�ام پرونده هايي كه 
دغدغه شماست، ان شاءاهلل به لطف 
خدا رسيدگي خواهيم كرد. ما شما 
و مردم را محرم مي دانيم و معتقديم 
بس�ياري از تصميمات بزرگ اگر با 
مردم در ميان گذاشته شود و براي 
مردم تبيين و اقناع عمومي و اجماع 
نخبگاني انجام ش�ود، بزرگ ترين 

حامي، مردم خواهند بود«

آيت اهلل رئيس�ی: »جريان بس�يج 
دانشجويي يك جريان آرمانگراست 
كه مي خواهد فرق بين وضع موجود 
و مطلوب را بيابد و فاصله بين وضع 
موج�ود و مطلوب را ه�ر چه كمتر 
كند. اين مأموريت ما نيز هست و ما 
در اين مأموريت با شما مشتركيم«


