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یک مسئول اعالم کرد:

تسهیل خروج دانشجویان برای
پیاده روی اربعین

دوشنبه اول آبان  ۳ 1396صفر  143۹شماره 25۵۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خروج دانشجویانی که برای پیاده روی اربعین ثبت نام کرده اند و دارای معافیت از تحصیل هستند تسهیل شده است.
رئیس شورای عمره و عتبات دانشگاهیان نهاد رهبری در استان با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :تاکنون 190
نفر از استان برای خروج از کشور و شرکت در پیاده روی اربعین ثبت نام کرده اند.حجت االسالم رستگار اضافه کرد:
تاکنون اعزام برای پیاده روی اربعین در قالب کاروان دانشجویی اتفاق نیفتاده است و نمی توان به این شکل هم اقدام

کرد زیرا برای اسکان در عراق به مشکل بر می خوریم و هیچ هتلی در این
ایام جای خالی ندارد .وی اظهارکرد :بسیج دانشجویی اقداماتی در این
مورد انجام داده است اما این رویداد بزرگ مانند حج یا عتبات در دیگر ایام
نیست .وی ادامه داد :در هر سال دو بار دانشگاهیان برای اعزام به عتبات و

ارکــان ایجاد نمیشود.وی می گوید :عالوه بر
عرض کم و آسفالت نامناسب ،نور این جاده نیز در
شبهای زمستان مشکل دیگری را به مشکالت
ساکنان گذری این جاده اضافه می کند.
وی می گوید :در شبهای زمستان با توجه به
طوالنی بودن ساعات تاریکی و ادامه کالسها تا
ساعت  19ممکن است به خاطر نبود نور مناسب
خطراتی بــرای دانشجویان ایجاد شود که این
خطرات بیشتر از همه گریبانگیر دانشجویان
دختر است.

یادداشت

ضرورت چاره اندیشی برای
افزایش اعضای هیئت علمی
اسدی -کمبود عضو هیئت علمی یکی از مشکالت
دانشگاه هــای اســتــان اســت و بــار آمـــوزش و علم
آمــوزی بر عهده مدرسانی است که جزو نیروهای
حــق التدریس محسوب مــی شــود .برخی از آن
ها فــارغ التحصیالن جدید دانشگاه ها هستند و
تجربه الزم را برای ارائه متون و مطالب هم سطح با
دانشگاهیان ندارند ،مشکالتی که این نیروها با آن
ها مواجه هستند مثل پرداخت نشدن حق الزحمه
آن ها برخی های شان را بی انگیزه کرده است برای
همین هم بسیار شنیده می شود که دانشجویان از
نحوه تدریس و آموزش بعضی از این اساتید ناراضی
هستند .چاره کار در جذب نیروهای رسمی و هیئت
هــای علمی اســت کــه اعــضــای اصلی آمـــوزش در
دانشگاه ها محسوب می شوند و به نوعی پایه علمی
هر دانشگاهی هستند با این حال کرسی بسیاری از
هیئت های علمی دانشگاه های استان خالی است و
همچنان دانشگاهیان با وجود همان مسائل تحصیل
می کنند .با این که نوپا بودن بسیاری از دانشگاه
های استان دلیل برخی کمبودها اعالم می شود
اما به اندازه عمر دانشگاه های استان به این موضوع
توجه نشده اســت .ایــن امــر چالش هایی را برای
آموزش عالی ایجاد کرده است.
خراسان شمالی با  39واحد دانشگاهی اعم از آزاد،
پیام نور ،دولتی ،فنی و حرفه ای ،علمی  -کاربردی،
غیر انتفاعی و فرهنگیان و با  46هــزار دانشجو
نیازمند وجود اساتیدی است که عضو هیئت علمی
دانشگاه ها هستند ،اگر چه برخی دانشگاه ها این
کمبود را با دعوت از اساتید مهمان جبران می کنند
اما آن چه مشخص است خراسان شمالی دارای فارغ
التحصیالن دانشگاهی زیادی است که بسیاری از
آن ها توانایی و شایستگی عضو هیئت علمی شدن
را دارنــد با این حال از بین  3هــزار و  862استاد
دانشگاه های دولتی استان  95درصــد آن ها در
قالب مربی و حق التدریس در حال تدریس هستند
و تنها  5درصد آن ها عضو هیئت علمی دانشگاه ها
محسوب می شوند و کمبود اعضای هیئت علمی از
چالش های اصلی در دانشگاه های استان به ویژه
دانشگاه های دولتی است.
مشکل موجود در حالی است که افزایش آمار اعضای
هیئت های علمی دانشگاهی موجب تقویت دانشگاه
های تازه تاسیس می شود.

حج ثبت نام و قرعه کشی دارند که به صورت سیستمی انجام می شود اما در
این سیستم برای اربعین چاره ای اندیشیده نشده است و برنامه خاصی در
قالب کاروان نداریم.وی خاطرنشان کرد :تاکنون  190دانشجو برای خروج
از کشور ثبت نام کرده اند که نهاد رهبری خروج آن ها را تسهیل می کند.

 I Iاتوبوس هایی که دیگر رایگان نیست

تردد پردردسر به دانشگاه ها
حکایت همچنان باقی است
بهروز

یکی از مهمترین مشکالتی که دانشجویان
دانشگاه های مرکز استان با آن مواجه اند ،رفت
و آمد است .تجمع دانشگاه هایی مانند پیام نور،
آزاد و انقالب در جنوب بجنورد و دارالفنون،
حکیمان ،دانشگاه دولتی ،اشــراق و علمی -
کاربردی در تخته ارکان آن هم در فاصله قابل
توجهی از مرکز شهر بجنورد ،لزوم ایجاد سیستم
کارآمد حمل و نقل عمومی ویــژه دانشجویان
را ایجاب می کند.از سویی در بخش شمالی
بجنورد و در واقع در  10کیلومتری مرکز استان
هم دانشگاه فرهنگیان قرار دارد؛ دانشگاهی
که از بدو تاسیس با مشکالتی مواجه شد که
مهمترین آن ها نبود زیرساخت های مناسب
حمل و نقل بود و البته جاده نامناسب و نبود
سرویس رفت و آمد به یکی از مهم ترین دغدغه
های شبانه روزی دانشگاهیان تبدیل شد.

 I Iهمه راه های سخت

موسوی یکی از دانشجویان دانشگاه اشــراق
رفت و آمد به دانشگاه را موردی می داند که در
انتخاب رشته به آن توجه نکرده اســت.وی می
گوید 4 :سال است در این دانشگاه تحصیل می
کنم و در این  4سال جاده دانشگاه ،کوچکترین

تغییری که نکرده بماند بلکه شلوغ تر هم شده
است   .او می افزاید :هنگامی که این دانشگاه
را برای ادامه تحصیل انتخاب کردم گمان نمی
کردم مشکالتی که مهم جلوه نمی کرد این همه
اهمیت پیدا کند.
وی خاطرنشان می کند :با وجود این که چند
سال است این مشکل وجود دارد اما چاره ای
برای این راه اندیشیده نشده و این در حالی است
که هزینه رفت و آمد هم زیاد است و هر سال به آن
اضافه هم می شود.وی بیان می کند :درخواست
ما از مسئوالن این است که این جاده را تعریض و
مناسب سازی کنند زیرا حجم رفت و آمد در این
مسیر زیاد است.
وی می افزاید :با توجه به وجود مراکز آموزش
عالی در سایت ارکان و همچنین چندین مرکز
اداری و درمانی از سوی دستگاه های خدمات
رسان و مسئوالن ،برای رفع مشکالتی از قبیل
کمبود اتوبوس یا راه انــدازی سرویس تاکسی
عمومی ویژه دانشگاه اقدامی انجام نشده است.
وی تصریح می کند :در بیشتر مواقع اتوبوس
هــای موجود در ایــن مسیر ،طی ساعت های
مشخصی رفت و آمد می کنند اما اگر زمانی یکی
از دانشجویان از سرویس جا بماند باید از تاکسی
تلفنی با مبلغ بسیار زیــاد در مقایسه با بهای

اتوبوس استفاده کند.عالوه بر آن کمبود تاکسی
تلفنی در این منطقه یکی دیگر از مشکالت است
و دانشجو باید ساعت ها برای برگشتن اتوبوس یا
آمدن تاکسی تلفنی منتظر بماند.
یکی از دختران دانشجو در دانشگاه اشراق هم
می گوید :با شروع سال تحصیلی جدید بیش از
2هزار دانشجو روزانه از طریق این جاده خود را
به کالسهای درس  3دانشگاه غیردولتی و 2
دانشکده بزرگ پزشکی و بهداشتی میرسانند.
وی ادامه می دهد :این فقط دانشجویان نیستند
که در این مسیر تردد می کنند بلکه کارمندان
بخشهای مختلف بیمارستان امام حسن(ع) و
دانشگاه ها نیز   روزانه در این مسیر سخت تردد
ن منتهی شدن این جاده
می کنند و عالوه بر ای 
به یکی از روستاهای تقریبا پر جمعیت بجنورد به
نام ارکان هم گاهی باعث شکلگیری زنجیرهای
از خــودروهــای عبوری در این جــاده کوچک و
کم عــرض روستایی می شـــود.وی اظهار می
کند :این جاده از ابتدا جادهای روستایی بود و
اکنون با وجود مراکز کوچک و بزرگ آموزشی
و خدماتی در حاشیه آن بــه س ــازی ج ــاده با
سرعت الک پشتی در حال انجام است ولی به
گفته برخی کارشناسان با این وضعیت تا  5سال
آینده هم تغییری در جاده مواصالتی بجنورد به

شهرداری
مهمترین
بخش این
محور را
بازگشایی
کرده است

سرویس های حمل و نقل دانشگاه دولتی بجنورد
تا دو سال پیش هزینه ای از دانشجویان برای
انتقال آنان به دانشگاه دریافت نمی کرد اما هم
اکنون این سرویس ها پولی شده است.
یک دانشجو با بیان این که بیشتر دانشجویان
در بیرون از پردیس دانشگاه اسکان دارند می
گوید :برخی اوقات روزانه چند بار باید از سرویس
استفاده کنیم که هزینه رفت و آمد به یک نگرانی
تبدیل شده است.
وی می افزاید :با وجود این که دانشجویان در این
مرکز آمــوزش عالی این مشکل را به مسئوالن
اعالم کردند اما اقدام اساسی انجام نشد.
این بخشی از ماجراست که به دانشگاه های تازه
تاسیس باز می گردد اما با وجود این که دانشگاه
آزاد بجنورد سابقه ای حــدود 30ساله دارد
و دانشگاه هایی مانند پیام نور هم در کنار آن
شکل گرفته اند باز هم مشکل تردد دانشجویان
وجود دارد .یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد
در این باره می گوید :اتوبوس ها شلوغ است
و در پیک رفت و آمد الزم است تا سرویس ها
افزایش پیدا کند و اتوبوس های این دانشگاه
مخصوص خــود دانشگاه باشد و دانشجویان
دیگر از آن استفاده نکنند .دانشجویان دانشگاه
دارالفنون هم از سختی تردد گالیه دارند .یکی
از دانشجویان این دانشگاه می گوید :تعداد
اتوبوس ها باید افزایش پیدا کند زیرا هنگام
رفتن به کالس ها و سلف با مشکل مواجه ایم و
باید از اتوبوس هایی استفاده کنیم که هم کهنه
هستند و هم سرویس دهی آن ها کم است.
رئیس دانشگاه بجنورد در مــورد طرح جاده
قیام به دانشگاه بجنورد می گوید :اداره کل راه
و شهرسازی و شهرداری عهده دار بازگشایی
و آســفــالــت ایــن ج ــاده هستند و شــهــرداری
مهمترین بخش این محور را باز گشایی کرده
است و امیدواریم فعالیت های عمرانی این
محور را هم انجام دهد.

پیک حوزه
مدیر مدرسه تخصصی امام خامنه ای
بیان کرد:

محدودیت فضای آموزشی
مانعی برای افزایش رشته ها

محمدی -مدرسه تخصصی امــام خامنه ای در
بجنورد این ظرفیت را دارد تا رشته های دیگری را
ارائه کند اما محدودیت در فضای آموزشی به مانعی
جدی در این امر تبدیل شده است.مدیر مدرسه
تخصصی امام خامنه ای در بجنورد با بیان این مطلب
افزود :با پیگیری های انجام شده در صورت فراهم
شدن فضای آموزشی مناسب می توان رشته های
تبلیغ و ارتباطات اسالمی ،مدیریت اسالمی و معارف
قرآن را به رشته های موجود اضافه کرد و متقاضیان
و عالقه مندان خواهند توانست در همین استان در
این رشته ها تحصیل کنند.حجت االسالم «آزموده»
ابراز کرد :برای کمبود فضاهای آموزشی نهادهای
دولتی و خصوصی می توانند مشارکت کنند.

تابلوی اعالنات
*ثبت نام برای انتخابات دبیران کانون ها و انجمن
های علمی دانشگاه پیام نور که از امروز آغاز شده
است تا سوم آبان ادامه دارد و نشست دانشجویان
فعال کانون ها و انجمن ها نیز در همین راستا سوم
آبان برگزار می شود.
* سازمان وظیفه عمومی مشموالن فارغ التحصیل
دارای برگه آماده خدمت به تاریخ یک آبان ماه را به
خدمت سربازی فراخواند.

حرف دانشجو
 I Iحق الزحمه مدرسان

چــرا دانشگاه پیام نــور از ســال قبل حق الزحمه
مدرسان این دانشگاه را پرداخت نکرده است؟

 I Iسایت ثبت نام

چرا سایت ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور
باز نمی شود؟

 I Iتسهیل در رفت و آمد

قرار بود با گذاشتن سرویس داخل دانشگاهی رفت
و آمد دانشجویان در دانشگاه بجنورد تسهیل شود
که جای تشکر از دانشگاه دارد اما این سرویس ها
پولی هستند که باز هم بسیاری از دانشجویان نمی
توانند از آن ها استفاده کنند.
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