حوزه و دانشگاه
رئیس پارک علم و فن آوری عنوان کرد:

چالش صندوق پژوهش و
نوآوری
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صندوق پژوهش و نوآوری با چالش چگونگی تامین سهم بخش خصوصی مواجه
است.رئیس پارک علم و فن آوری با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :با وجود
این که در جلسات صحبت های امید بخشی بیان می شود اما هنگامی که پای
عمل به میان می آید همه آن هایی که قول کمک به صندوق را می دهند عقب

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

می نشینند و بر همین اساس هنوز آورده بخش خصوصی که باید  51درصد
از کل آورده صندوق باشد تامین نشده است.نبود همبستگی در استان برای
ایجاد زیر ساخت هایی برای حمایت از نخبگان و دانشگاهیان چالش مهمی
است که باید به آن توجه شود.وی تصریح کرد :نبود صندوق خسارت های

حرف دانشجو
 I Iزیرساخت های ضعیف

چرا زیر ساخت هایی مانند کارگاه و آزمایشگاه
در دانشکده فنی و مهندسی ایجاد نمی شود تا
جوابگوی نیازهای دانشجویان باشد؟

 I Iکمبود منابع درسی

دانشگاه انقالب پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست
و کتابخانه ها هر وقت که کتاب می خواهیم ندارند
و باید منتظر باشیم.

 I Iوام دانشجویی

وام دانشجویی ودیعه مسکن دانشگاه بجنورد را به
همه نمی دهند و می گویند باید در انتظار باشیم و
نمی دانم این انتظار کی به پایان می رسد.

 I Iاینترنت

ما دانشجویان خوابگاه افــق اینترنت مناسبی
نداریم و اگر هم اینترنت وای فای می گیرند آنقدر
ضعیف است که نمی شود با آن کار کرد.

تابلوی اعالنات
*توانمندسازی اساتید و ادامه طرح هاتف ،مهم
ترین برنامه ســال جــاری واحــد  EDOدانشکده
بهداشت است.فرانک فیروزفر عضو هیئت علمی،
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و مسئول
 EDOدانشکده بهداشت گفت :طرح هاتف ،هم
اندیشی و اشتراک گذاری تجارب فردی اساتید
است که سال گذشته اجرا شد و امسال نیز جزو
اهم برنامه ها به شمار می رود .
*سمینار پیشگیری از ترومبو آمبولی و مراقبت
از بــیــمــاران قلبی در هــنــگــام بـــــارداری ،ویــژه
دانشجویان پرستاری 31   اردیبهشت ماه در تاالر
شهید لنگری بیمارستان امام رضا (ع) برگزار می
شود«.ایزد فر» مسئول امور آموزش مداوم معاونت
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی با بیان این مطلب
گفت  :پیشگیری از بیماری های قلبی در هنگام
بارداری و زایمان از مهم ترین اهداف برگزاری این
سمینار به شمار می رود.
*آخرین مهلت تسویه حساب شهریه نیمسال دوم
 95-96موسسه آموزش عالی اشراق اعالم شد و
دانشجویان تا دهم ماه آینده فرصت دارند نسبت
به پرداخت بدهی شهریه خود اقدام کنند.
در صورت تسویه حساب نکردن تا تاریخ یاد شده،
امکان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان وجود
نخواهد داشت .

از ضرورت حمایت از تشکل ها تا رفع کمبودهای زیر ساختی

انتظاراتدانشجویان
از دولت جدید
بهروز
دانشگاه های خراسان شمالی از ابتدای تاسیس
استان تاکنون مسیر پر پیچ و خمی را پشت سر
گذاشتند و اکنون نیز با موانع و مشکالتی مواجه
اند که توجه به آن ها توسعه کیفی دانشگاه ها
را در پی دارد ولی دولت ها می آیند و می روند
و زیرساخت ها و نیاز های دانشگاه های ما به
کندی در حال تامین است و با توجه به انتخاباتی
که روز گذشته انجام شد و با توجه به حضور
پرشور دانشگاهیان در پای صندوق های رای به
جمع دانشجویانی پیوستیم که سر صندوق ها
آمدند و نظرات و انتظارات خود را از دولت جدید
بیانکردند.

 I Iتشکیل و حمایت از تشکل ها

رئیس انجمن صنفی دانشگاه اشراق می گوید:
انتظارات برآورده نشده ای در حیطه فعالیت های

تشکل ها ،کانون های فرهنگی ،هنری و انجمن
های علمی ،دانشجویی وجود دارد که بازدهی
و کارآمدی این گــروه ها را از حد مطلوب دور
نگه داشته است .هاشمیان ادامه می دهد :در
تشکل های دانشجویی و کانون های فرهنگی،
هنری کماکان برخی برخوردهای سلیقه ای در
حیطه فعالیت های مختلف به چشم می خورد و
به طور خاص در تشکل های دانشجویی هنوز هم
گاهی در نشریات برخوردهای سلیقه ای به جای
حرکت در مدار قانون مشهود است .وی تصریح
می کند :همچنین اعتبارات مالی اختصاص
یافته به تشکل ها ،کانون ها و انجمن های علمی
به هیچ وجه کفاف فعالیت های یک ساله این
گروه های دانشجویی را نمی دهد به عنوان مثال
 250هزار تومان به کانون ها و انجمن ها اعتبار
داده می شود تا فعالیت کنند که در واقــع بی
توجهی به فرهنگ و ارتقای اندیشه های سیاسی

اصالح و بهتر
شدن برخی
آیین نامههای
فرهنگی و
دانشجویی
و صنفی الزم
است

است .وی ادامه می دهد :در مورد فعالیت های
سیاسی ،فرهنگی و علمی هرچند در  4سال
اخیر پیشرفت ها و گشایش هایی وجود داشته
است و برخالف سال های قبل که حتی انجمن
های اسالمی هم تعطیل شدند و شرایط و اوضاع
در حیطه فعالیت های صنفی دانشجویی بسیار
ناامیدکننده بود اکنون وضع بهتر شده است
اما در طول سه سال گذشته با وجود مشکالت
صنفی فــراوان برای دانشجویان ،فعالیت های
صنفی به عنوان نمودی از فعالیت های مدنی
در فضای دانشگاه و امری که تمام دانشجویان
درگیر آن هستند چه آنان که اهل فعالیت های
سیاسی ،فرهنگی در قالب تشکل ها و کانون ها
هستند و چه آنها که میانه ای با این فعالیت های
جنبی ندارند ،نشاط بهتری داشت اما مطلوب
نبود.وی تصریح می کند :بنابراین انتظار می
رود فضا ،توجه و گوش شنوای بیشتری در رابطه
با فعالیت هــای صنفی و کــارآمــدی شوراهای
صنفی در دانشگاه ها وجــود داشته باشد تا
حداقل مطالبات و ضروریات دانشجویان در
فضای دانشگاه تامین شود.
یک دانشجوی دیگر هم بیان می کند :به طور
کلی ضمن لزوم دیدن نیمه پر لیوان و قدردانی
از تالش های وزارت علوم فعلی می توان گفت
شتاب اصــاح مشکالت و ایـــرادات در فضای
دانشگاه ها در وزارت فعلی بهتر است.
شهروز هم که دانشجوی معماری دانشگاه پیام
نور است در مورد نیازهای آموزش عالی استان
و آن چه دولت جدید باید انجام دهد بیان می
کند :در مورد متفاوت شدن فضای دانشگاه ها و
کاسته شدن از محدودیت های دانشجوها بهبود
نسبی حاصل شده است اما می تواند بهتر شود.
وی با اشاره به این که محدودیت های موجود
همان برخوردهای فرا قانونی و سلیقه ای عمل
کردن در برخی دانشگاه هاست ،ادامه می دهد:
ما از زیرساخت های نداشته گالیه نداریم اما
می خواهیم فضای دانشگاهی برای ابراز نظر و
کرسی های آزاد اندیشی بازتر شود.
امــا یکی از دانشجویان برخالف ایــن نظرات
می گوید :نگاه ابزاری به دانشگاه های استان
به کاهش سرعت رشد علمی و دلسرد شدن
دانشجویان ،اساتید و مهم تر از همه ،ناامن شدن
فضای علمی کشور منجر شد و نمونه بارز آن هم،
بورسیه ها بود که دولت عملکرد ضعیفی در آن
داشت و انتظار داریم این ضعف در دولت جدید
به قوت تبدیل شود .
وی بیان می کند :دولت جدید به هر گروهی که

زیادی به شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهیان پژوهشگر زده است و هر سال میلیاردها تومانی که باید در
این صندوق باشد به استان های دیگر اختصاص می یابد.وی افزود :با این که استان های دیگر اعالم کرده
اند حاضر به تامین آورده اولیه این صندوق هستند اما مسئوالن استان موافقت نمی کنند و از سویی تالشی هم
برای تأمین آورده این صندوق نمی شود و عزمی برای استفاده از منابع صندوق نیست.

گرایش دارد باید به دور از نگاه سیاسی و حزبی
بــرای رفــع مشکالت بکوشد و اگــر چه فضای
دانشگاه ها نسبت به سابق بازتر و آکادمیک تر
شده اما الزم است بهتر شود.

 I Iحرکت به سمت بهتر شدن

دکتر «صفرزاده» نماینده وزیر علوم در دانشگاه
های استان و رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان
شمالی هم بیان می کند :در مجموع حرکت
ب ه سمت بهتر شــدن و نگاه مسئوالن هم در
راستای رفع موانع ،پویایی و ایجاد فضای تضارب
آرا ،برقراری عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت
آموزشی است .وی ادامه می دهد :اما اصالح
و بهتر شدن برخی آیین نامه های فرهنگی و
دانشجویی و صنفی الزم است و همچنین با
این که شاهد حمایت از تاسیس اتحادیه های
انجمن های علمی و رشد فزاینده کانون های
فرهنگی و فعال شــدن مجدد شـــــوراهای
صنــــفی هستیم ،ولی در خیلی از موارد نقدهای
بسیار جدی و نگران کننده ای هم وجود دارد که
دولت جدید باید به آن ها توجه کند .یک فعال
بسیج دانشجویی هم می گوید :توجه نکردن
به خواست و مطالبه اکثر دانشجوها در تغییر
واقعی و کامل مدیران فرهنگی ،دانشجویی و
روسای دانشگاه ها ،حمایت نشدن و لغو مجوز
برنامه های مختلف ،تخصیص نیافتن بودجه
کامل بخش فرهنگی و فوق برنامه ،کم کاری
بدنه کارشناسی چه در سطح دانشگاه ها و چه در
سطح وزارتخانه و نداشتن برنامه برای تغییر آیین
نامه های فعالیت تشکل های دانشجویی باید از
میان برود.

 I Iجذب استاد

یک استاد حق التدریس نیز می گوید :زمینه
جذب هیئت های علمی در استان باید فراهم شود
و از بین  3هزار و  862استاد دانشگاه های دولتی
استان  95درصد آن ها در قالب مربی و به شکل
حق التدریسی در حال تدریس هستند و صرفا 5
درصد آن ها عضو هیئت علمی دانشگاه محسوب
مــی شــونــد و کمبود اعــضــای هیئت علمی از
چالش های اصلی در حوزه دانشگاه های دولتی
است .رئیس انجمن صنفی دانشگاه دولتی هم
بیان می کند :ساخت خوابگاه های دانشجویی
الزم اســت و بــا توجه بــه کمبود شدید فضای
خوابگاهی باید در این مورد اقدام کرد و همچنین
کمبود فضای سبز دانشگاهی و خوابگاهی
نیازمند مساعدت بیشتر دولت در این حوزه است.
وی می افزاید :دولت جدید باید به نبود زیرساخت
هــای الزم در حــوزه «آی تــی» هــم توجه کند.

پیک حوزه

اردوی جهادی بهترین مدل
تبلیغ
اردوی جهادی بهترین مدل تبلیغ است.مسئول
اداره خدمات تبلیغی حــوزه علمیه خــراســان در
جمع سرگروههای اردوهای جهادی مدارس علمیه
خراسان شمالی با بیان این که کار جهادی این
است که طلبه درد مــردم جامعه را بفهمد و وارد
میدان شود ،گفت :یک روش جذب کمک این است
که از خود شروع کنیم.
حجتاالسالم «صاحبقرانی» با اشــاره به این که
طلبه از مــردم ،با مردم و برای مردم است ،اظهار
داشت :انجام رسالت فقهی که وظیفه طالب بوده،
الزمهاش حضور در جمع مردم است.
وی افــزود :بــرای تشویق و انگیزه دادن به مردم
برای انجام فعالیتهای جهادی باید خود طالب و
روحانیون در میدان باشند چرا که امروز اگر کشور
ما پیشرفتی دارد به خاطر همین مدیریت جهادی
است.
وی تصریح کرد :هدف اصلی از برگزاری اردوهای
جهادی این بود که طلبهها خود و هویت اصلی
خود را در جامعه پیدا کنند چرا که این بهترین مدل
انجام کار جهادی است.
وی با بیان این که یکی از ویژگیهای اردوهــای
چ وقت متوقف نمیشود
جهادی این است که هی 
و تعطیلبردار نیست ،افزود :اگر امکانات بهاندازه
کافی نباشد گروههای جهادی با همان چیزی که
هست کار میکنند.
وی گفت :تحقق فرامین مقام معظم رهبری در
خصوص پشتیبانی از حضور جوانان در سازندگی
مناطق محروم کشور ،فراگیر شدن فرهنگ جهادی
در حوزههای علمیه و احساس وظیفه طالب نسبت
به محرومان و مشکالت فرهنگی موجود در کشور،
تقویت و توسعه اردوهای جهادی طالب ،استمرار
ارزشهــای جهادی ،تفکر بسیجی و انتقال آن به
عرصههای فرهنگی و تبلیغ و ارتقای توان مدیریتی
و تبلیغی طالب در قالب فعالیتهای فرهنگی و
خدماترسانی در اردوهای جهادی از جمله اهداف
گروههای جهادی است.
وی تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی بهصورت
عملی ،ایجاد نشاط و شادابی در طالب ،حضور طالب
در مناطق محروم و آشنایی آنها با مشکالت اقتصادی
و فرهنگی مردم و خدمترسانی به آنها و  ...را از دیگر
اهداف این گروههای جهادی برشمرد.

