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حوزه و دانشگاه

دوشنبه  ۳۱اردیبهشت  ۵ 1397رمضان  143۹شماره 271۸

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خالقیت ،مدیریت و کنترل و قــوی کــردن
احساس نسبت به خویشتن برای دانشجویان
فراهم می کند.
وی می گوید :فضای سبز مناسب احساساتی
همچون حس شگفتی را در انسان ها تقویت می
کند و همچنین بر وضعیت فیزیکی افراد تاثیر
می گذارد و به طور کلی بر جنبه های مختلف
رشد ذهنی موثر است.
وی تصریح می کند :ویژگی دیگر فضای سبز در
محیط های دانشگاهی را می توان در زدودن
خستگی ذهنی ،حــواس پرتی ها و خطاهای
ذهنی ناشی از تمرکز مستمر و مطالعه پشت
میز دانست و از طرفی حضور در فضای سبز می
تواند منجر به آسودگی شود و فشارهای روانی
ناشی از حضور در فضاهای فعال دانشگاهی را
کاهش دهد .بنابراین امکان حضور داشتن در
فضای سبز مطلوب از این طریق در بهبود انجام
فعالیت های گروهی دانشجویی موثراست.
به گفته دکتر خدابنده رئیس آموزشکده فنی و
حرفه ای دارالفنون با بهره برداری از ساختمان
جدید دانشگاه محوطه سازی هم آغاز خواهد
شد که شامل ایجاد فضای سبز هم می شود.
رئیس دانشگاه علمی -کاربردی استان هم
در مورد فضای سبز واحد های این دانشگاه
می گوید :فضای سبز در دانشگاه های علمی
کاربردی استان مانند برخی از واحد ها جواناست.
دکتر دهقان نیری می افــزایــد :فضای سبز
در دانشگاه ها استانداردهایی دارد که این
استاندارد از الزاماتی نیست که حکم وتو را در
چیزهای دیگر داشته باشد .
وی تصریح می کند :برخی واحــد هــای این
دانشگاه به علل مختلف مانند نوپا بــودن یا
نداشتن مساحت کافی از داشتن فضای سبز
مناسب محروم هستند.
رئیس دانشگاه بجنورد نیز در آخرین نشست
خبری خود در مورد فضای سبز این دانشگاه
گفته بــود« :در طرح جامع ،ایجاد  ۵۰هکتار
فضای سبز در عرصه دانشگاه بجنورد در دستور
کار قرار دارد و ایجاد و افزایش سرانه فضای
سبز دانشگاه بجنورد بهتدریج و بر اساس طرح
جامع این دانشگاه انجام میشود».

برآورده کند اما در دانشگاه هایی مانند انقالب
این اتفاق نیفتاده است .در دانشگاه فرهنگیان
هــم وضعیت بهتر نیست و فضای سبز این
دانشگاه کافی به نظر نمی رسد.
یکی از دانشجویان دانشگاه دارالفنون هم در
این مورد می گوید :ساختمان آموزشی جدید
دانشگاه هنوز به بهره بــرداری نرسیده است
البته فضای سبز نــدارد و ساختمان آموزشی
داخل شهر هم فضای سبز ندارد.

I Iفضای سبز در حد هیچ

یکی از دانشجویان دانشگاه کوثر هم می گوید:
این دانشگاه تک جنسیتی هیچ فضای سبزی
ندارد و فضای سبز آن محدود به چند درخت
است و اندکی چمن.
با وجود این گالیه ها دانشجویان دانشگاه آزاد
و پیام نور از فضای سبز دانشگاه شان راضی اند
که باید خدارا شاکر بود.

نمره ناپلئونی فضای سبز دانشگاهی استان

دانشگاهها
در عطش فضای سبز
بهروز

هوا بهاری است اما فضای برخی دانشگاه ها
از طراوت و سرسبزی محروم است و دانشجویان
در این مورد گالیه دارند.
عکس یک بوته خار را به من نشان می دهد
و می گوید :ایــن عکس فضای سبز دانشگاه
علمی  -کــاربــردی اســت .وی می افــزایــد :در
این فصل زیبا ما بیشتر خار دیده ایم .با نگاهی
به اطــراف دانشگاه به صحت گفته های این
دانشجو پی می برم اما این مشکل فقط محدود
به دانشگاه علمی  -کاربردی نمی شود بسیاری

از دانشجویان دیگر دانشگاه ها هم همین
مشکل را دارند.
یکی از دانشجویان دانشگاه بجنورد می گوید:
وضعیت این دانشگاه با توجه به گستردگی و
مساحتی که دارد از لحاظ فضای سبز خوب
نیست البته باید ایــن موضوع را هم در نظر
داشت که ساخت و ساز فضای سبز و بولوارهای
دانشگاه به سرعت در حــال انجام اســت اما
کافی و کامل نیست .مینا از دانشجویان رشته
گرافیک دانشگاه انقالب اســت و می گوید:
نه فقط در بهار و تابستان بلکه در مجموع باید
فضای سبز دانشگاه ها انتظارات دانشجویان را

برخی واحد
های دانشگاه
علمی-
کاربردی به
عللمختلفاز
داشتن فضای
سبزمناسب
محروم هستند

I Iرابطه فضای سبز و یادگیری

در اهمیت و ضـــرورت وج ــود فضاهای سبز
در محیط هــای شــهــری ،آمــوزشــی و مانند
آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است و
صاحب نظران زیادی در این باره صحبت کرده
اند .امروز دیگر کسی نیست که در لزوم ایجاد
فضاهای سبز در محیط های آموزشی شبهه
داشته باشد   .یک استاد روان شناسی و مشاوره
در این مورد می گوید :به طور کلی می توان
گفت که فضا و محیط دانشگاهی باید در بهبود
عملکرد علمی و تعامالت اجتماعی دانشجویان
تاثیرگذار باشد.قاسمی می افزاید :در کنار این
که موسسات آمــوزش عالی رشد روز افزونی
دارند اما رشد فضاهای سبز در دانشگاه ها به
همان نسبت نیست در حالی که طبق پژوهش
های صورت گرفته فضای سبز دانشگاهی بر هر
دو عامل کیفیت آموزشی و تعامالت اجتماعی
تاثیرگذار است.

I Iتاثیر در رشد ذهن

وی می افزاید :فضای سبز و به ویژه رنگ سبز
یا تغییرات فصلی در اماکن آموزشی دارای
تاثیرات روانــی زیــادی است و نقش اساسی،
حیاتی و غیرقابل جایگزینی در رشــد ذهن
دارد و محیط های طبیعی از جمله فضاهای
سبز فرصت های بی نظیری را برای تحرک،

ادامــه بازگشایی خیابان قیام بجنورد به سمت دانشگاه ها اولویت
بازگشایی هــای امــســال اســت.مــعــاون عمرانی شــهــرداری بجنورد،
آخرین وضعیت بازگشایی راه دانشگاه ها در مرکز استان را تشریح
کرد«.پارساپور» افزود :توافق با مالکان یکی از مواردی است که گشایش
این خیابان به سمت دانشگاه ها به ویژه دانشگاه بجنورد را مشکل کرده

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

بهره برداری کرد بستگی به زمانی دارد که با مالکان به توافق برسیم.
معاون عمرانی شهرداری بجنورد افزود :در صورت اعالم آمادگی مالکان
کمیته ارزیابی برای توافق و قیمت گذاری و تهاتر اقدام خواهد کرد .به
گزارش خبرنگار ما ،گشایش انتهای خیابان قیام تا دانشگاه بجنورد از 4
سال قبل پیگیری می شود.

معمای هوش
دوشنبه ها و پنج شنبه ها

دوشنبه ها و پنج شنبه ها

«ناویاب» از پرطرفدارترین سرگرمی های منطقی جهان است که رقابت حرفه ای
آن درایران توسط «روزنامه خراسان» برگزار شده است و اپلیکیشن اندرویدی آن
هم به تازگی تولید شده است.
هرناویاب،یکاقیانوسفرضیمربعیاستکهیکفروند«رزمناو»،دو«ناوشکن»،
سه «اژدرافکن»و چهار «زیردریایی» در آن پنهانند و ما باید جای ادوات پنهان را
کشف کنیم.ماهیت بعضی از خانه ها از ابتدا راهنمای شماست.

قانون:

اگر چنین شکلی را روی شیشه رسم
کرده باشیم و آن را از روی دو خط چین
آبی رنگ در جهت فلش ها تا کنیم و روی
مربع قرار دهیم ،در نهایت چه شکلی
دیده خواهد شد؟! این شکل را رسم
کنید و فردا با پاسخ مقایسه کنید.

دقیقه

سودوکو
هر روز

قانون:

ارقام 1تا 9راطوری
درخانههایخالی
بنویسیدکه
درهرسطر،
درهرستون
ودرهرمربع3در3
هیچرقمی
تکرارینباشد.

تــمــام ادوات در ایــن
م ــع ــم ــا«افـــــقـــــی»یــا
«عـــمـــودی» هستند و
هرگزمورب نیستند.

نکتهها:

10

زمان
پیشنهادی

50

دقیقه

بسیار سخت

دقیقه

درخشش در جشنواره سیمرغ
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در
نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ خوش درخشیدند.
مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی ،دانشجویی دانشگاه
عــلــوم پزشکی اظــهــارکــرد:در ایــن جــشــنــواره سوسن
پسندیده در بخش فرش و گلیم ،امیر محمد خوبان در
بخش نثر ادبی و امید حسن نیا در بخش عکس در جایگاه
نخست ایستادند.به گفته دکترصولتی ،محمد مهدی
جاویدان در بخش نمایشنامه نویسی و فاطمه پدیداران
در بخش نمایشنامه خوانی در جایگاه دوم ایستادند.وی افزود :فاطمه پدیداران در نمایش نامه خوانی در بخش
کارگردانی شایسته تقدیر شد و مهدی احمدی در بخش فیلم مستند در جایگاه سوم ایستاد.

حرف دانشجو
خوابگاه در حاشیه شهر

چرا برخی خوابگاه های دانشجویی را در محل ها و مناطقی دایر می کنند که در حاشیه شهر قرار دارند؟

دانشگاه پیام نور گرمه

دانشگاه پیام نور گرمه چه زمانی مجهز به ساختمان مناسب با امکانات کافی می شود؟

حق الزحمه استادان حق التدریس

حق الزحمه استادان حق التدریس دانشگاه های استان دیر به دیر پرداخت می شود.

راه دانشگاه دولتی

اگر انتهای قیام به سمت دانشگاه بجنورد را بازگشایی کنند رفت و آمد دانشجویان راحت تر و راه کوتاه تر می شود.

تابلوی اعالنات
*محمدرضا رضــوان رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم گفت :امسال با هماهنگی سازمان امور
استخدامی و بنیاد ملی نخبگان ،موافقت شد که  ۱۰۰سهمیه برای جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی
اختصاص داده شود.

سیاوش وحدت مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی با ارسال نمابری به روزنامه خراسان
شمالی درباره یک مطلب چاپ شده در این روزنامه توضیحاتی ارائه داد که در آن آمده است :با تشکر از اقدامات
موثر آن روزنامه در ارتباط با اقدامات اجرایی این شرکت در راستای توسعه صنعتی به استحضار می رساند؛ با
عنایت به درج خبری با تیتر «معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی در صورت به کار گیری دانش آموختگان» در
صفحه اول روزنامه در تاریخ چهارشنبه  26اردیبهشت  97و با توجه به متن خبر «واحد های صنعتی که دانش
آموختگان را به کار بگیرند از پرداخت حق بیمه به مدت  2سال معاف می شوند» به اطالع می رساند که واحد
های صنعتی مذکور در خبر ،معاف بیمه ای می شوند.

شنبه تا چهارشنبه

قانون :پاسخهاراحرفبهحرفدرجهتفلشبنویسید
(نوشتن را از خودِ خانه فلشدار آغاز کنید) .در آغاز هر سوال
گفتهشدهكهپاسخشچندحرفدارد.

زمان
پیشنهادی
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دقیقه

سخت

خانههاییراکهمطمئنهستیدحاویهیچیکازادواتنیستند،باضربدریاعالمتآب( )مشخصکنید.
خانههاییراکهمطمئنهستیدباید ُپرباشندولیشکل ُپرشدگیآنهامشخصنیست،موقتابایکخالسیاهمشخصکنید.
فراموشنکنیدکهناویابفقطوفقطیکپاسخدارد!اطالعاتبیشتردرباره«ناویاب»ونمونههایتمرینیمتنوعتررادراینترنتوشبکههایاجتماعیجستوجوکنید.

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

30

جزوه

جدول ویژه خراسان

ادوات در ایــن معما به
هیچ وجه در همسایگی
هــم نیستند (حــتــی از
گوشهها).

دقتکنیدکهخانههای«راهنما»بهچهشکلیهستندُ .پربودناینخانههابا«دایره»«،نیمدایره»«،مربع»یا«آب»درپاسخیکهبه
دستمیآیدکامالموثراست.
ناویاب«منطقی»است،پسچارهحلآن«حدسزدن»نیست!باکشفروابطمنطقی،ماهیتقطعیبعضیخانههاراتعیینکنید
وبااستنادبههمانخانهها،بهماهیتخانههایدیگربرسید.

متوسط
زمان
پیشنهادی

محمدی 140 -طلبه در مدرسه تخصصی امام خامنه ای مرکز استان مشغول تحصیل هستند .مدیر مدرسه
تخصصی امام خامنه ای در بجنورد با بیان این مطلب افزود :از این تعداد  70طلبه در سطح  55 ،2طلبه در
سطح  3و بقیه هم در رشته تخصصی کالم اسالمی تحصیل میکنند.حجتاالسالم «آزموده» ابراز کرد17 :
استاد مشغول تدریس در مدرسه تخصصی امام خامنه ای هستند.وی با بیان این که در ایام ماه مبارک رمضان
 25طلبه سطح  3این مدرسه عازم اردوی تبلیغی شده اند ،ابراز کرد 30 :طلبه این مدرسه علمیه در آزمون مجوز
تدریس برای مدرس شدن ثبت نام کرده اند که این آزمون تیرماه برگزار می شود.وی با بیان این که در کتابخانه
این مدرسه علمیه بیش از  7هزار و  800جلد کتاب در دسترس طالب و استادان است ،ادامه داد :کتاب های
کتابخانه در دو بخش عمومی حوزوی و بخش تخصصی فلسفه و کالم اسالمی طبقهبندی شده است.

[]1397/2/31
ناویاب

ارقـــام بــیــرون جــدول،
مــی گــویــنــد کــه در هر
سطر یا ستون چند خانه
دراشغالادواتاست.

تحصیل  140طلبه در مدرسه تخصصی امام خامنه ای

توضیح شرکت شهرک های صنعتی درباره یک مطلب

آخرین وضعیت بازگشایی راه دانشگاه ها
است .وی خاطرنشان کرد :تا توافق کامل با مالکان امکان باز شدن این
راه وجود ندارد و در صدد جلب موافقت مالکان هستیم.وی افزود :با
تهاتر این امالک می توان اقداماتی را که تاکنون در بخش هایی از این
مسیر انجام شده است ،تکمیل کرد.وی تصریح کرد :بخشی از مسیر را به
صورت پایلوت آماده کرده ایم اما این که چه زمانی می توان از این مسیر

پیک حوزه

متوسط

10

دقیقه

بسیار ساده

واژگان کمتر اما
پرهیزازپرسش
هرز(ناخواسته)
در ایــن جــدول،
مــایــهافــزایــش
بــار آموزشی آن
شـــــدهاســــت.
برخی سوالها،
ازمطالبروزنامه
خراسانروزهای
قــبــلطــراحــی
شدهاست.

8(-1حرفی) ورزش سبک و  .......ساعاتی بعد از
افطاربههضمغذاوجلوگیریازیبوستکمکزیادی
میکند.
۵(-2حرفی)پیامبراسالم(ص)فرمودند:ایمردم!
هرکس.......خودرادرماهرمضان نیکوسازد،برای
اووسیلهعبورازصراطخواهدبود.
۶(-3حرفی)نگرانیواضطراب
3(-۴حرفی)براینگرفتنیبوستومشکالتروده،
بعدازخوردنافطار،آلووانجیرخیسشدهومیوهمثل
گالبی......،وهندوانهمیلکنید.
۴(-۵حرفی) در دوران بــارداری به دلیل تغییرات
هورمونی ممکن است احساس طعم ناخوشایند در
دهان،زنبارداررابرنجاند.......بارداریهمبهدلیل
استشمامبویبدتشدیدمیشود.
۵(-۶حرفی)داداش
۵(-7حرفی) برای این که بعد از خــوردن افطار و
سحریدچارسوزشمعدهوترشکردننشویدبهتر
استازغذاهایسبکو.......استفادهکنید.
۴(-8حرفی)فرستادهعرب
3(-9حرفی)ازاجزایدستگاهگوارش
2(-1۰حرفی)خودرویمسافربری
۴(-11حرفی)رودمهمعراق
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3(-12حرفی) پرخوری در سحرنه تنها احساس
گرسنگی در طول روز را کاهش نمی دهد بلکه در
ساعت های ابتدایی روز ،فشار زیادی را به دستگاه
گوارشواردمیکندکهسبببروزعالیمسوءهاضمه،
درد و......معدهمیشود.
۴(-13حرفی)مطلبیبهذهنکسیانداختن
۵(-1۴حرفی)ماهیدودکردنی!
3(-1۵حرفی)بزرگترینجانور
2(-1۶حرفی)میوهنیکوتر!
۵(-17حرفی)چراغروشناییقدیمی
۵(-18حرفی)یکیازمسکنهایقویکهمهمترین
عملکردآنعالوهبرکاهشدرد،کمکردنتورموتب
استوبدوننسخهبهفروشمیرسد.
۵(-19حرفی) پیامبر(ص) فرمودند ........:کسی
استکهدراینماهبزرگ،ازآمرزشالهیمحرومبماند.
2(-2۰حرفی)غذاهاییمانندپلووخورشرا.......
ساعتبعدازافطاربخوریدتاهضماشآسانشود.
۶(-21حرفی) هنگام افطار ازمخلوط آب لیموی
تازهباآبیاچایکمرنگیاشربت.......بهجایقهوه
وچایپررنگاستفادهکنید.
۵(-22حرفی)نقشهبدونجزئیات
۴(-23حرفی)مرغنر

لطفانظر،انتقادوپیشنهادتانرا
دربارهبخشجدولوسرگرمی
بهشماره  2000999پیامککنید.

