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ايمني پااليشگاه ها با دانش ايراني
محققان يكي از شركت هاي دانش بنيان موفق به بومي سازي 
ش�يرهاي اطمينان م�ورد نياز صناي�ع نفت و گاز ش�دند. 
محمدحسن زرنوش، مديرعامل شركت دانش بنيان »شيرهاي 
اطمينان« را ابزاري براي كنترل خطر در پااليشگاه ها دانست 
و گفت: صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با اين محصول حفاظت 
خطوط انتقال و مخازن تحت فش��ار را تأمين مي كنند. تا چند 
سال پيش ايران واردكننده اين محصول بود، اما اكنون در اين 

شركت بومي سازي شده است. 
وي با بيان اينكه اين شيرها ۱۵ تا ۲۰ قطعه استراتژيك دارند 
كه طراحي و ساخت آنها در اين شركت انجام شده است، يادآور 
شد: تاكنون ۱۰هزار عدد از اين تجهيزات به فروش رفته است 
و اگر به طور ميانگين قيمت هر ش��ير اطمينان را ۳هزار دالر 
محاسبه كنيم، در اي��ن صورت ۳۰ميلي��ون دالر از خروج ارز 

جلوگيري شده است. 
زرنوش ادامه داد: اين محصول در تأسيسات و مخازن نفتي مانع 
از نشت ناشي از افزايش فشار مي ش��ود و از خطر آتش سوزي 
جلوگيري مي كند. پس در خطوط انتقال يا مخازن تحت فشار 

از انفجارهاي احتمالي حفاظت مي شوند. 
زرنوش با بيان اينكه مخازن تحت فشار موجود در صنايع نفت 
و گاز از خطر انفجار با اين محصول مصون مي مانند، گفت: در 
نقاط گوناگوني از پااليشگاه مجموعه هاي سيستم تخليه فشار 
وجود دارد كه با افزايش فشار به هر دليلي اين سيستم ها وارد 

عمل مي شود و فشار را كنترل مي كند. 
 

فناوري بيولوژيك در باغات پسته 
محقق�ان دانش�گاه ش�هيد باهن�ر كرم�ان ب�ا اس�تفاده 
از ميكروب ه�اي تجزيه كنن�ده، بقاي�اي گياه�ي ك�ود 
بيولوژيك�ي ب�راي باغ�ات پس�ته تولي�د كردن�د ك�ه 
اس�تفاده از آن موج�ب افزايش رش�د نهال پس�ته ش�د. 
مهدي سرچشمه پور، مجري اين طرح پژوهشي با بيان اينكه 
رتبه نخست استان هاي كشور در كشت پسته مربوط به استان 
كرمان مي شود، گفت: با توجه به اهميت كشت اين گياه در اين 
منطقه با پشتيباني صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران 
طرحي ب��راي توليد كود بيولوژيك اختصاصي پس��ته اجرايي 

كرديم. 
وي توسعه باغات پسته كشور را در اقليم گرم و خشك دانست و 
يادآور شد: شوري خاك و تنش آب در اين مناطق موجب شده 
است جذب عناصر غذايي توسط گياه به خوبي انجام نش��ود. 
در همين راستا در اين طرح پژوهش��ي جداسازي و شناسايي 
ميكروب ها، قارچ ه��اي ميكوريز و كرم ه��اي مولد كمپوست 

انجام شد. 
سرچش��مه پور ادام��ه داد: در اين ط��رح موفق ب��ه توليد كود 
بيولوژيك ش��امل كمپوس��ت ميكروبي، ورم��ي كمپوست و 
ميكوريز ش��ديم. ميكوريزهاي اختصاصي از ريشه گياه پسته 
جدا و تحت تنش خش��كي مقاوم ترين نوع آن جداسازي شد. 
قارچ هاي ميكوريزي يكي از اجزاي زيس��ت بوم كشاورزي در 

خاك هستند كه در بهبود رشد گياه نقش دارند. 
مجري طرح، جداسازي و غربال كرم هاي منطقه را براي تهيه 
ورمي كمپوست بخش ديگ��ر اين طرح نام برد و يادآور ش��د: 
بررسي ميكروب هاي تجزيه كننده بقاياي گياهي بخش ديگر 
اين تحقيقات بود و بهترين آنها را از بقاياي گياهي جدا كرديم 
و با تركيب آنها كود بيولوژيكي ارائه شد كه نتايج و تست آن در 

گلخانه شاخص رشدي نهال پسته را به شدت افزايش داد. 
با استفاده از اين كود قدرت جذب مواد غذايي غيرقابل جذب 

توسط ريشه گياه پسته افزايش يافت. 
 

قطعات نانويي در خودروها
يك�ي از ش�ركت هاي قطعه س�از ب�ا اضاف�ه ك�ردن چهار 
محص�ول نانوي�ي موج�ب بهب�ود برخ�ي قطع�ات مورد 
استفاده در خودروهاي داخلي ش�د و از اين محصوالت در 
خودروهايي چون دنا، پارس و ۴0۵ اس�تفاده ش�ده است. 
محمد نورمحم��دي، مدير بخ��ش تحقيق و توسع��ه يكي از 
ش��ركت هاي فعال در حوزه قطعه سازي با بي��ان اينكه چهار 
محصول نانويي را در ليست محصوالت خود قرار داده ايم، گفت: 
اين محصوالت شامل »درزگير بدنه فوم شونده رابري با رئولوژي 
اصالح شده«،  »عايق بوتيلي صداگير بدنه با استحكام كششي و 
چسبندگي بهبود يافته«، »درزگير بدنه رابري با رئولوژي اصالح 
شده و چسب تقويت كننده بدنه با جريان پذيري بهبوديافته« و 
»محصوالت نانو« مي شود.  وي توليد اين چهار محصول نانويي 
را در راستاي ارتقاي كيفيت محصوالت خودرويي دانس��ت و 
ادامه داد: در محصوالتي كه روي بدنه خودرو پمپاژ مي ش��ود 
هر قدر خ��واص رئولوژي يكنواخت تر باش��د كيفيت محصول 
نهايي بهب��ود مي يابد و ما با اف��زودن نانوذرات ب��ه درزگيرها 
موفق به بهبود خواص رئولوژي اين محصوالت شديم. استفاده 
از نانوذرات موجب يكنواخت تر ش��دن خ��واص محصول نيز 
مي شود.  نورمحمدي درباره كاربردهاي اين محصوالت نانويي 
در صنعت خودروسازي يادآور ش��د: ش��ركت هاي خودروساز 
داخلي نظير ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، مديران خودرو و 
كرمان خودرو از جمله مشتريان اين محصوالت نانو هستند، به 
طوري كه در بسياري از توليدات اين شركت ها نظير دنا، پارس، 
۴۰۵ و رهام محصوالت نانوي اين شركت استفاده شده است. 

به گفته وي بررسي ها نش��ان مي دهد كه چسب تقويت كننده 
بدنه با جريان پذي��ري بهبود يافت��ه، بهبود قاب��ل توجهي در 
آزمون هاي چسبندگي و جريان پذيري حرارتي از خود نشان 
مي دهد، به گونه اي كه ب��ا افزودن نانومواد ن��ه تنها استحكام 
چسبندگي به بيش از دو برابر افزايش مي يابد بلكه ميزان شره 

در دو جهت افقي و عمودي به صفر مي رسد. 

جهش علمي

با سابقه ترين مؤسس�ه آموزشي غيرمجاز 
كشور متعلق به دانشگاه فرقه ضاله بهائيت 
اس�ت؛ نهادي كه با وجود حدود چهار دهه 
فعالي�ت و با كمبوده�اي زياد ت�اش دارد 
فارغ التحصياني داش�ته باش�د ك�ه راهي 
ديگ�ر دانش�گاه هاي جهان ش�وند. جالب 
اينكه برخي دانشگاه هاي غربي هم به اين به 
اصطاح فارغ التحصيان پذيرش مي دهند. 
مؤسس��ه علمي آزاد بهائيان نام تش��كيالتي 
مخفي است كه از آن با عنوان دانشگاه بهائيان 
ياد مي ش��ود. درح��ال حاضر اين دانش��گاه با 
كادر علمي بهايي در داخل و خارج از كش��ور، 
امكان ادامه تحصيل در ۳۸ رش��ته از ش��يمي 
گرفته تا حقوق و مهندسي در مقاطع كارداني، 
كارش��ناسي و كارش��ناسي  ارش��د را ب��راي 

دانشجويانش فراهم كرده است. 
بي��ش از ۹۰ دانش��گاه در سراس��ر جهان هم 
مدرك دانش��گاه بهائيان را معتبر مي دانند و 
فارغ التحصيالن آن را به واسطه بهايي بودنشان 
در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به راحتي و 
مستقيماً پذيرش مي كنند. درصورتي كه مرتبه 
و سطح علمي مؤسسه از اغلب دانشگاه هاي دور 

افتاده دولتي نيز پايين تر است. 
  از زيرزمين تا هاروارد

دهها نفر از فارغ التحصيالن اين دانش��گاه هم 
در مؤسسات و دانش��گاه هاي برتر دنيا هيئت 
علمي ش��ده اند. دانش��گاه هايي چون هاروارد 
امريكا، دانشكده پزش��كي استنفورد، دانشگاه 
ميشيگان و... كه به سختي و با حساسيت هاي 
مختلف نس��بت به مس��لمانان، ب��ه خصوص 
ايراني��ان مس��لمان دانش��جو مي پذيرن��د از 
بهائيان با آغوش ب��از استقب��ال مي كنند. در 
واقع دانش��گاه هاي مطرحي چون ه��اروارد و 
استنفورد كه دانشجويان مسلمان نخبه ايراني 
را با سختگيري هاي بسيار زياد مي پذيرند براي 
بهائيان يك رانت بين الملل��ي قائلند كه قطعاً 
با كمك هاي مالي بهائيان و وابس��تگي آنها به 

اسرائيل بي ربط نيست. 
 تجهيزات آزمايشگاهي ناچيز

نكته عجيبي كه در آمار و ارقام اين مؤسس��ه 
زيرزميني به چش��م مي خورد )بنا بر انتش��ار 
خبرگزاري بس��يج دانش��جويي( اين است كه 

تعداد كارمندان و اساتيد به ۹۵۵ نفرمي رسد، 
همچنين ساالانه حدود هزار دانشجوي ورودي 
جديد دارد. نحوه پذيرش دانشجو هم آزموني 
ش��بيه به كنكور است. هر فرد مي تواند هشت 
رشته را انتخاب كند و آزمون دهد. كالس هاي 
درس ب��ه صورت حض��وري و آنالي��ن برگزار 
مي شود و تجهيزات آزمايشگاهي ناچيزي دارد. 
دروس ارائه شده در دانشگاه مانند دانشگاه هاي 
ديگر و بعضاً پيشرفته  تر است، همچنين شامل 

دروس ديني بهايي است. 
ماجرا وقت��ي جالب مي ش��ود ك��ه بدانيم در 
گروهك بهائيت همه افراد از ۱۸سالگي داراي 
مسئوليت و به اجبار وارد اين دانشگاه نمي شوند. 
اما همچنين بهائيان به اصطالح دانشجوي اين 
مؤسس��ه زيرزميني، همزمان با مخفي كردن 
هويت خود در دانشگاه هاي دولتي هم تحصيل 
مي كنند و هر ك��دام مأموريتي خاص بر عهده 

دارند. 
  شكل عجيب تغيير كاس ها

 يكي از متبريان بهائي��ت در مصاحبه با فارس 
مي گويد: »تسجيل شدن به اين مفهوم است 
كه اسم تان داخل ليست بهايي ها مي رود و به 
بيت العدل در اسرائيل فرستاده مي شود. آنها در 
سن ۱۸سالگي شما را وارد اصل ماجرا مي كنند. 
يعني به شما مس��ئوليت مي دهند. مثاًل مربي 
درس اخ��الق، نظامت ضياف��ات، هيئت هاي 
مختلف نوجوانان يا هيئت گلشن توحيد كه از 

سه سالگي بچه ها را به آنجا مي فرستند. 
بهائيان��ي ك��ه در ته��ران زندگ��ي مي كردند 
خانه هايش��ان را در اختيار دانش��جويان قرار 
مي  دادند تا كالس هايش��ان را  آنجا تش��كيل 
دهند. مثاًل صبح ما يك كالس در شرق تهران 
داش��تيم و حدود يك ساعت بع��د از آن، يك 
درس و كالس ديگر در غربي ترين نقطه تهران 

داشتيم.«
اواسط دهه 6۰ و پس از آشوب هاي گسترده در 
كشور، تعدادي دانشجو دستگير و از دانشگاه ها 
اخراج مي ش��وند. آنها ليدره��ا و عوامل اصلي 
ش��ورش بودند و وجه مش��ترك بيشترش��ان 
وابستگي به فرقه بهائيت بود. نفوذ و قدرت آنها 
ميان قشر دانشجو به حدي بود كه هر كدام از 
ليدر هاي بهايي با گروه خود مسئوليت آشوب 

در نقطه اي از ش��هر را بر عهده داش��ت و عماًل 
شورش را رهبري مي كردند. 
  تعهدي كه عملي نشد

اين آشوب ها كمي پس از آن صورت گرفت كه 
سران بهايي )شوراي سه نفره( ايران موسوم به 
»خادمين« در نامه اي عماًل جمهوري اسالمي 
را تهديد به براندازي ك��رد. هر چند در جريان 
انقالب فرهنگي اكثر اساتيد تشكيالت بهايي 
شناسايي و اخراج شدند، اما دانشجويان بهايي 

مي توانستند به تحصيل ادامه دهند. 
اي��ن كالس ها تبديل ب��ه محلي ب��راي تبليغ 
بهائيت ش��ده بود با عنوان هايي چون كالس 
مختلط، كالس هاي آزاد انديشي و... دانشجويان 
مس��لمان را به اين محافل كشانده و بهائيت را 
براي آنان جا مي انداختند. پس از جذب به آنها 

مسئوليتي واگذار و راهي جامعه مي كردند. 
 پس از دستگيري سال ۷۸ )كه اغلب آنها پس 
از ۱۰ روز آزاد شدند( مديران بهايي تعهد دادند 
كه مؤسس��ه را تعطيل كنند، چراك��ه با ايجاد 
شبكه مخفي و اقدامات ضداسالمي حق زندگي 

مسالمت آميز خود را نقض كرده بودند. 
 اما مؤسسه كماكان به فعاليت خود ادامه داد. 
سال ۹۰ اقدام به موق��ع و دقيق در دستگيري 
چندين مدير اصلي باعث شد دانشگاه چند ماه 
تعطيل باشد اما مطابق آخرين اخبار از سال ۹۱ 
تا به امروز هيچ گونه برخوردي با اين مجموعه 
صورت نگرفته است. در غفل��ت دستگاه هاي 
نظارت��ي و امنيتي اين تش��كيالت زيرزميني 

همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد. 
  خواسته هاي طرف غربي

برخي كارشناسان علت كمتر شدن برخورد ها با 
بهائيان از سال ۹۲ تاكنون را مرتبط با مذاكرات 
و خواسته هاي طرف غرب��ي از ايران مي دانند. 
موضع گيري و اقدامات مقامات دولتي هم اين 
ش��بهه را تقويت مي كند. براي نمونه پيگيري 
و نامه نگاري ش��هيندخت موالوردي دستيار 
رئيس جمهور براي بازگش��ايي اماكن تجاري 
بهائيان كه مورد استقبال گسترده رسانه هاي 

معاند قرار گرفت از اين جمله است.  
فريبا كمال آبادي، از ديگر رهبران جامعه بهايي 
كه او هم به تازگ��ي از زندان آزاد ش��ده است 
ضمن ابراز امي��دواري از سخن��ان موالوردي 

مي گويد: »برخي مسئوالن وزارت اطالعات در 
دوران زندان به او و ديگر بهائيان قول داده اند 
كه حقوق شهروندي به اين جامعه اعطا خواهد 
ش��د اما هنوز هيچ اقدام عملي از سوي دولت 
و جمه��وري اسالمي در اين زمينه مش��اهده 

نكرده ايم.«
 همچنين ع��ده اي از بهائيان ني��ز در نامه اي 
ب��ه حس��ن روحان��ي از او خواست��ه بودند تا 
محدوديت ه��اي ش��غلي و تحصيل��ي آنان را 
برطرف و به وعده خود عمل كند: »اميدواريم 
ش��ما نيز به سخنان واالي خود در راه احقاق 
حقوق دانشجويان و بسط مباني عدالت حقيقي 

در جامعه، جامه عمل بپوشانيد.« 
در ش��هريور ماه ۱۳۹۳ »جامع��ه بين المللي 
بهائيان« در گزارش��ي مدعي مي شود: »دولت 
جمهوري اسالمي اي��ران در زمينه قول هايي 
كه چند س��ال پيش در م��ورد بهبود وضعيت 
رفتار با بهائيان داده »ص��ادق« نبوده و به اين 
قول ها عمل نكرده اس��ت. قول هايي كه ايران 
در اين زمينه داده ب��ود در جريان سازوكاري 
به نام »بازنگري عموم��ي دوره اي« )يوپي آر( 
صورت گرفت كه ش��وراي حقوق بشر سازمان 
ملل هر چهار س��ال يك بار از آن ب��راي مرور 
وضعيت حقوق بش��ر در هر يك از كشور هاي 

عضو استفاده مي كند.« 
با توجه به شواهد اين ظن به وجود مي آيد كه 
يا دولت فعالي��ت اين دانش��گاه را نمي بيند يا 
مي بيند، اما منفعت اقتضا مي كند كه عينكش 
را بردارد تا مش��كل برطرف ش��ود. هنوز اين 
سؤال مطرح است كه آيا روحاني به غربي ها و 
سازمان هاي به اصطالح حقوق بشر تضميني 
براي عدم برخورد با گروهك تروريستي بهائيت 

داده است؟
  بي اطاعي نمايندگان

در همين راستا خبرگزاري بسيج دانشجويي 
براي يافتن اطالعات بيشتر در مورد اين مؤسسه 
با تعدادي از نمايندگان مجلس گفت وگو كرده 
است. عليرضا سليمي، عضو سابق  كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس درباره مؤسسه آزاد 
بهائيان گفت: »تا كنون گزارشي از وجود چنين 
مؤسسه اي به دست ما نرسيده است. ان شاءاهلل 
در جلسه بعدي مجلس به اين موضوع رسيدگي 

خواهيم كرد.« 
محمد قمي، عضو سابق كميس��يون آموزش 
و تحقيقات مجلس هم از وجود اين مؤسس��ه 
اطالعي نداشت و گفت: »بنده از وجود چنين 
مؤسس��ه اي آگاهي ندارم اما فعاليت اينگونه 
مؤسسات آموزش��گاهي چه دولتي و چه غير 
دولتي بايد از سوي وزارت علوم مجوز فعاليت 
دريافت كرده باشند. شرط پذيرش اين مجوز 
نيز اعتقاد ب��ه دين اسالم و ادي��ان ديگري كه 
از نظر اس��الم پيوستن به آنها مش��كلي ندارد 
همچون اديان يهودي، زرتشتي و ارمنيان است. 
بنابراين فعاليت مؤسسات بهائيان كه اصاًل جزء 
اديان شمرده نمي ش��وند غيرمجاز است و اگر 
اكنون چنين مؤسسه اي به فعاليت مي پردازد 

بايد با آن به طور قاطع برخورد كرد.«
محمد باسط درازدهي، عضو سابق كميسيون 
آم��وزش و تحقيق��ات مجلس با بي��ان اينكه 
مصاحبه انجام نمي دهم و در اين باره هيچگونه 
اطالعي ن��دارم گفت وگو را به پاي��ان رسانده 

است. 
بدون ش��ك اراده اي در برخورد با اين معضل 
در آموزش عالي وجود دارد اما هنوز از جديت 

كامل برخوردار نيست. 

دانشگاه با لباس رزم
شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه ها مي توانند نخبگان سرباز را به كار گيرند

بر اس�اس ي�ك تفاهمنام�ه، فارغ التحصيان 
دانش�گاه ها ك�ه در دوره ه�اي مهارت آموزي 
سازمان  فني و حرفه اي كشور شركت و امتيازات 
الزم را كسب كنند مي توانند به عنوان »سرباز 
آزمايشگاه«، »سرباز محقق« و »سرباز مربي« 
بخشي از طول دروه خدمت سربازي خود را در 
محيط هاي دانش�گاهي و پژوهشي طي كنند. 
س��ال گذش��ته در بررسي هاي آماري مش��خص 
ش��د كه ۳۷درص��د مراجعه كنندگان ب��ه مراكز 
آموزش��ي سازمان فني و حرفه اي، فارغ التحصيل 
دانشگاه هس��تند. بر همين اساس تصميم گرفته 
شد تفاهمنامه اي ميان وزارت علوم و سازمان فني 
و حرفه اي امضا شود و دانشجويان حين تحصيل، 
مهارت شغلي كسب كنند؛ مهارتي كه در نهايت 

مي تواند به امريه سربازي هم ختم شود. 
بعضي دانشگاه ها در مواقع مختلفي از سال براي 
برخي امورش��ان سرباز پذيرش مي كنند. بعضي 
دانشگاه ها شرايطي مشخص مي كنند كه سربازان 
مجبور به پوشيدن لباس رزم مي شوند اما مزيتش 
در اين است كه ديگر مشمول نظم و انضباط خشك 

و قواعد نظامي هم نخواهند شد.  
  خاقيت وزارت علوم

به ابت��كار دكت��ر محمدسعيد سي��ف، مديركل 

دفتر ارتباط با صنع��ت معاونت پژوهش و فناوري 
وزارت علوم سال گذش��ته با اشاره به اجراي طرح 
مهارت آموزي دانشجويان دانشگاه ها ملزم شدند 
تا وضعيت فارغ التحصي��الن را از نظر جذب بازار 
كار رصد كنن��د.  جالب اينكه برخي دانش��گاه ها 
منتظر تصميم هاي وزارت علوم نمانده و خودشان 
طرح هاي مختلف��ي در خصوص »افزايش مهارت 
اشتغال پذيري دانشجويان« ارائه و اجرا كرده اند 

كه در اين زمينه دانش��گاه هاي صنعتي ش��ريف، 
خوارزمي، صنعت��ي اميركبير، عالمه طباطبايي و 
صنعتي بهبهان تجربيات موفقي دارند و مي توانند 

اين تجربيات را به ساير دانشگاه ها منتقل كنند. 
  دانشگاه آزاد و هيئت علمي اش

در حال حاضر تفاهمنامه اي هم بين دانشگاه آزاد 
و ستاد كل نيروهاي مسلح در بحث سربازي وجود 
دارد كه مربوط به گذراندن خدمت سربازي براي 

اعضاي هيئت علمي دانشگاه است.   به گونه اي كه 
با توجه به ظرفيت هاي موج��ود افرادي كه عضو 
هيئ��ت علمي واحده��اي مختلف دانش��گاه آزاد 
اسالمي هستند مي توانند مدت خدمت سربازي 

خود را در همان محل كار خود سپري كنند. 
  ظرفيت دانش بنيان ها

خبر خوش اما براي نخبگان فارغ التحصيل اين 
است كه شركت هاي دانش بنيان و شركت هاي 
مس��تقر در پارك هاي علم و فناوري مي توانند 
از تس��هيالت نظام وظيفه به دو صورت امريه و 
پروژه جايگزين خدمت ب��راي فارغ التحصيالن 
دانشگاهي استفاده كنند.  هر شركت مي تواند به 
ازاي هر ۳۰۰ ميليون تومان فروش در اظهارنامه 
يك نفر را معرفي كن��د و حداكثر ظرفيت يك 
ش��ركت در هر سال پنج نفر نيروي امريه است.  
فرد متقاضي براي استفاده از تس��هيالت امريه 
باي��د داراي مدرك كارش��ناسي و باالتر باش��د 
و همچنين ب��ا توجه به امتيازبندي ش��يوه نامه 
بهره مندي دانش آموختگان برتر فناور حداقل 
6۰ امتياز آموزش��ي و پژوهش��ي كس��ب كند.  
فعاليت تمام وقت در ش��ركت دان��ش بنيان و 
نداش��تن مهر غيبت در برگ اعزام به خدمت از 

ديگر شرايط به كارگيري امريه است. 

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

فرقه ضاله بهائيت در سكوت مراجع نظارتی دانشجو پرورش می دهد

رانت بین المللی برای یک آموزشگاه محقر زیرزمینی استاد ما استاد نبود! 
دانشجويان دانشگاه داروسازي 
آزاد دامغان شماره سوم نشريه 
دانشجويي »رازي« را منتشر 

كردند. 
در اين ش��ماره از اين نشريه 
دانش��جويي مس��ائلي مثل 
سينماي ايران، رفتار اساتيد و 
سختگيري هاي بي موردشان 
در كالس ه��اي غيرحضوري 
و... مورد بررس��ي قرار گرفته 

است. 
      

ميوه هاي تلخ!
به همت بس��يج دانشجويي 
دانشگاه حكيم فردوسي البرز 
نش��ريه  بيس��تم  ش��ماره 
دانشجويي »تلنگر« منتشر 

شد. 
در اين ش��ماره از اين نشريه 
دانش��جويي مباحث��ي مثل 
گس��ترش وي��روس كرونا و 
انديشه شهيد مطهري مطرح 

شده است. 
      

جان مردم، گروگان مذاكره؟
به همت بس��يج دانشجويي 
دانش��گاه ش��هيد بهش��تي 
دو  از  ش��ماره  شش��مين 
هفته نامه دانشجويي »هفت 

تير« منتشر شد. 
اين نش��ريه در پرون��ده ويژه 
خود به بررسي ابعاد سياسي 
بيماري كرونا و احتمال حمله 
بيولوژيك بودن اين بيماري 
و سابقه امري��كا در حمالت 

بيولوژيك پرداخته است. 
همچني��ن بررسي و تحلي��ل آينده سياسي كش��ور عراق و 
پرداختن به جريان هاي موجود در اين كشور از ديگر مطالب 

ششمين شماره نشريه دانشجويان است. 
      

 آيا دولت صادق خواهد ماند؟
بسيج دانشجويي دانشگاه امام 
رضا، شماره سيزدهم نشريه 
دانش��جويي »خط شكن« را 

منتشر كرد. 
در اين ش��ماره از اين نشريه 
دانش��جويي موضوعات روز 
از جمله ب��ورس و مواجهه با 
دوران پسا كرونا مورد بررسي 

قرار گرفته است. 
       

ديپلماسي كودتا
به همت بس��يج دانشجويي 
دانشگاه شاهد، سومين شماره 
دانش��جويي  نش��ريه  از 

»مشكات« منتشر شد. 
در اين ش��ماره از اين نشريه 
دانش��جويي مس��ائل روز از 
جمله احواالت عراق، حقوق 
كارگران و... مورد بررسي قرار 

گرفته است. 
      

 اختالفي به فاصله يك زندگي! 
به همت بسيج دانشكده فني 
دانش��گاه آزاد تهران  شمال، 
هفتمين ش��ماره از نش��ريه 
دانشجويي »صريح« منتشر 

شد. 
در اين ش��ماره از اين نشريه 
دانشجويي به مسائل زيادي 
از جمله ش��كاف طبقاتي كه 
در كشور وجود دارد و جريان 
ش��ناسي سياس��ي در ايران 

پرداخته شده است. 
      

از ابتال تا درمان كرونا! 
به همت كانون فرهنگي هور 
واحد تهران مركز شماره دوم 
نشريه دانشجويي »آفتاب« 

منتشر شد. 
در اين ش��ماره از اين نشريه 
دانشجويي مسائل مختلفي  از 
جمله شهادت سردار سليماني 
تا ويروس كرونا مورد بررسي 

قرار گرفته است. 
       

صدا و سيما در دادگاه انقالب!
 به همت بس��يج دانشجويي 
دانشگاه شريف ش��ماره ۷۴ 
نشريه دانش��جويي»ميدان 

انقالب« منتشر شد. 
در اين ش��ماره از اين نشريه 
دانش��جويي عملك��رد صدا 
وسيم��ا به ص��ورت مفصل و 
چال��ش برانگيز م��ورد نقد و 

بررسي قرارگرفته است.

گشت نشريات


