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حوزه و دانشگاه

چهارشنبه  ۲خرداد  ۷ 1397رمضان  143۹شماره 27۲۰

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دانشجویی و پــرداخــت شهریه نیازمند وام
هستند و از سوی دیگر افزایش دانشگاههای
شــهــریــه مــحــور از جــمــلــه پــیــام نــــور ،آزاد و
غیرانتفاعی موجب شده است نیاز دانشجویان
به وام شهریه بیشتر شود.وی بیان می کند :با
افزایش تعداد دانشجویان تقاضا برای دریافت
وام هم زیاد شده بنا بر این چندان عجیب و دور
از ذهن نیست که پرداخت وام با تاخیر همراه
شود.طبیبی می افزاید :هر چقدر وامهــای
دانشجویی افزایش پیدا کند باز هم عدهای از
دانشجویان که متقاضی وام هستند به علت
کمبود اعتبار و سختی های دریافت وام از این
قافله عقب میمانند.

I Iوام ضروری و ودیعه

ماجرای وام های دانشجویی

گردوی بی مغز برای دانشجویان
بهروز
صدایش گاهی بلند و تیز می شود و گاهی
آهسته سخن می گوید به طوری که از پشت
تلفن به زحمت می توان شنید اما دغدغه دارد
و این دغدغه های دانشگاهی است که تلنبار
شده و فتیله اعصابش را باال و پایین می کشد،
می گوید :هر تــرم  3میلیون تومان شهریه
دانــشــگــاهــم مــی شــود و بـــرای پــرداخــت آن
مجبورم وام دریافت کنم اما گذشته از پروسه
طوالنی دریافت ،مقدار آن به انــدازه ای کم
است که یک ششم شهریه ام هم نمی شود.

I Iگذرگاه سخت

کمتر دانشجویی است که گذرش به صندوق
رفــاه دانشجویی نیفتاده و گــذرگــاه سخت
دریافت وام را طی نکرده باشد؛ گذرگاهی
که در انتهای آن باز هم دانشجو می ماند و
مشکالت حل نشده شهریه و مسکن و خورد و
خوراک و رفت و آمد.

انجام  60اثر پژوهشی
در مدرسه علمیه امام
خمینی(ره)

محدثه ،دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اســت .او می گوید :این رقم
های کم از ما که باید رقم گزافی بابت شهریه
پرداخت کنیم دردی دوا نمی کند.او ادامه
می دهد :عالوه بر این که رقم کم است اگر
افرادی نتوانند شهریه خود را پرداخت کنند
برای آن ها کارت ورود به جلسه صادر نمی
شود و این در حالی است که وامی که دریافت
می کنیم نامش وام شهریه است ولی بخش
کوچکی از شهریه را با آن می توانیم پرداخت
کنیم.
یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد
نیز اظهارمی کند :هر ترم برای دریافت وام
ثبت نام می کنم ولی روند طوالنی آن آزار
دهنده است و از سویی برای 400، 300
هزار تومان ضامن کارمند و تضمین های آن
چنانی می خواهند که در بسیاری از موارد
نمی توانیم این ضمانت ها را تامین کنیم.
وی اضافه می کند :در دورانی که بسیاری از

دانشجویان دانشگاه های دولتی کشورمان
منبع درآمـــد مشخصی نــدارنــد و بــه دلیل
مشکالت اقتصادی در مضیقه هستند ،وام
دانشجویی به یک منبع مالی حداقلی برای
آن ها تبدیل شده است و پرداخت آن باید به
موقع باشد.

I Iباال رفتن هزینهها

روزی روزگــاری که این همه دانشگاه نبود،
نه دانشگاه شبانه داشتیم و نه غیرانتفاعی
و آزاد ،دانشجویی که وارد دانشگاه می شد
دغدغه افزایش هزینههای خوابگاهها و قیمت
غذای دانشجویی و شهریه را نداشت و کمک
هزینه های تحصیلی نیز به این گستردگی
نــبــود کــه صــنــدوقــی بــه نـــام صــنــدوق رفــاه
دانشجویی تشکیل شود.
یکی از دانــشــجــویــان رشــتــه دکــتــرای علوم
انسانی با بیان این مطلب می گوید :اما اکنون
با وجود این همه هزینه های رنگارنگ برخی
دانشجویان برای رزرو روزانــه غذا و خوابگاه

محمدی -امسال  60اثر پژوهشی در مدرسه علمیه
امام خمینی(ره) توسط طلبه ها انجام شده است.معاون
پژوهشی مدرسه علمیه امــام خمینی(ره) بجنورد با
اعالم این خبر افزود :آثار پژوهشی در سه مرحله ارزیابی
می شوند و تاکنون مرحله اول انجام شده و مرحله دوم
نیز در حــال انجام است.حجت االســام «پرهیزکار»
گفت :مرحله سوم ارزیابی ها نیز طی  3 ، 2هفته آینده

تقریباً بیشتر
دانشجویان
متقاضی
دریافت وام
هستند اما
صندوق رفاه
اعتبار کافی
ندارد

توسط استادان حــوزوی انجام خواهد شد و آثــار برتر
معرفی و تجلیل می شوند.
وی با بیان این که سال گذشته از  3اثر پژوهشی طلبه
های مدرسه علمیه امام خمینی(ره) در استان تجلیل
شد ابراز کرد :امسال بیشتر موضوعات آثار پژوهشی
مدرسه علمیه امام خمینی(ره) در مورد سبک زندگی
امــام ســجــاد(ع) اس ــت.وی با اشــاره به ضــرورت توجه

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

یکی از دانشجویان دانشگاه دولتی هم می
گوید :دو ماه دیگر به پایان ترم باقی نمانده
اما هنوز وام ضروری و ودیعه مسکن پرداخت
نشده اســت .وی بیان می کند :وام ضروری
معادل  100هزار تومان است اما این رقم را
هم به همه نمی دهند.
بــه گفته وی ،افــزایــش تــعــداد دانشجویان
تحصیالت تکمیلی موجب کاهش وام شهریه
شــده اســت.دســتــجــردی مــعــاون دانشجویی
دانشگاه اشــراق در ایــن مــورد می گوید :وام
دانشجویی که به دانشجویان غیر دولتی تعلق
می گیرد فقط وام شهریه است که هر سال هم
به تعداد متقاضیان آن افزوده می شود.
وی با اذعان به کم بودن سقف وام دانشجویی
می گوید :یکی از علل ایــن که رقــم وام زیاد
نیست ایــن اســت کــه دانشجو بتواند آن را
پرداخت کند اما با این حال همین رقم هم
پرداخت نمی شود.
دستجردی در ادامه می گوید :در موسسه های
آموزش عالی وام شهریه پرداخت می شود و به
دست دانشجو نمی رسد بلکه مستقیم برای
شهریه استفاده می شود.
وی تصریح می کند :اما این که چرا به همه
دانشجویان این وام پرداخت نمی شود به علت
کمبود اعتبار است و همین امر موجب می شود
به عنوان مثال از  100دانشجویی که پرونده
آن ها تکمیل شده و به بانک رفته و ضامن و
مدارک آن ها هم کامل است  30نفر بتوانند
وام دریافت کنند .وی می افزاید :تقریب ًا بیشتر
دانشجویان متقاضی دریافت وام هستند اما
صندوق رفاه اعتبار کافی ندارد.

به آثار پژوهشی در مــدارس علمیه ادامــه داد :یکی از
اهداف برای تشویق طلبه ها به پژوهش ،آشنایی آنها با
منابع معتبر علمی است.وی با اشاره به فصل امتحانات
مدرسه علمیه امام خمینی(ره) و با بیان این که 120
طلبه سطح یک در ایــن مدرسه مشغول به تحصیل
هستند تصریح کرد :بیش از  15طلبه این مدرسه در
ایام ماه مبارک رمضان مشغول تبلیغ هستند.

برای کشف تصویر« ،یک
خــط شکسته مــارپــیــچ»
بیابید که از ورودی مارپیچ
وارد شــود و از خروجی
مارپیچ بیرون برود.
ایــــن خـــط بـــایـــد بـــدون
«ش ــاخ ــه» و «دوراهـــــی»
باشد.
وقتی مسیر صحیح پیدا
شد آن را پررنگ کنید تا
تصویر را ببینید.
پیشنهاد مــی شـــود در
هر دوراه ــی ،مسیرهای
انــحــرافــی بــن بست را با
خطوط کم رنگ مشخص
کنید تا به اشتباه نیفتید.

قانون:

واحد پژوهش بر فعالیت های انجمن های علمی و دانشجویی نظارت می کند.معاون پژوهشی دانشکده علوم
پزشکی استان گفت :واحد پژوهش در امتیازدهی بخش پژوهش ،انتخاب پژوهشگر برتر و دانشجوی ممتاز نیز
مشارکت دارد.دکتر خوشی تصریح کرد :حدود  10قرارداد مالی با مجریان طرح های تحقیقاتی و دانشکده
پزشکی منعقد شده که می توانیم طرح ها را با سقف  5میلیون ریال انجام دهیم و در واقع روند عقد قرارداد
تسهیل شده است.به گفته وی ،وب سایت واحد پژوهش دانشکده پزشکی به روز رسانی شده و در برخی قسمت
ها نیز در حال تکمیل است.

حرف دانشجو
کیفیت غذای سلف

چرا مسئوالن دانشگاه علوم قرآنی به سلف دانشگاه و کیفیت غذاها توجه ندارند؟

کمبودکتاب

کتابخانه دانشگاه کوثر منابع درسی دانشجویان را در برخی رشته ها ندارد.

بی توجهی به ورزش

مدیران دانشگاه انقالب به ورزش دانشجویان توجه نمی کنند.

خوابگاهدختران

وضعیت بهداشتی خوابگاه دختران دانشگاه علوم پزشکی اصال خوب نیست.

تابلوی اعالنات
ﺍ ﺍجلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی در دانشگاه
بجنورد برگزار شد.
ﺍ ﺍفراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی اعالم شد.
ﺍ ﺍجلسه کمیته دانشجویی و جوانان ،بزرگداشت ۱۴و  ۱۵خرداد با حضور نمایندگان دانشگاه های استان در
دانشگاه بجنورد برگزار شد.
ﺍ ﺍراه اندازی دوره های جدید در پردیس های پولی دانشگاه ها ،تا زمانی که سیاست های پذیرش دانشجو در این
پردیس ها از سوی وزارت علوم بازنگری شود ،متوقف شد.

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

فــرق ایــن مارپیچ با دیگر
نمونه هــای مشابه این
است که در آن یک تصویر
پنهان شده است.

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

انجمن های علمی ،دانشجویی رو به روی عینک نظارت

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

متوسط

هر روز

جزوه

[]1397/3/2

زمان
پیشنهادی

سودوکو

دو رشته تحصیلی کارشناسی جدید بــه رشته های
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد(دارالفنون)
اضافه شــد .رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای پسران
بجنورد(دارالفنون) با بیان این مطلب افــزود :پذیرش
دانشجو در این دو رشته از مهرماه امسال آغاز می شود.
عباس خدابنده گفت :وزارت علوم مجوز نهایی پذیرش
دانشجو را بــرای دو رشته تحصیلی جدید «مهندسی
تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق» با ظرفیت  30نفر و«
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو» با ظرفیت  30نفر برای این آموزشکده در دو نوبت روزانه و شبانه و در دو نیم
سال مهر و بهمن ماه 1397صادر کرده است.
وی با بیان این که یکی از راهکارهای سوق دادن دانشگاهها به سوی دانشگاههای نسل سوم ایجاد رشتههای
تحصیلی با توجه به ظرفیتهای منطقهای و استانی است ،ادامه داد :این رشته ها نیز به همین دلیل ایجاد شده
اند.
وی اظهار کرد :گسترش روزافزون رشته های تحصیلی در آموزشکده های فنی و حرفه ای از یک سو و نیاز جامعه
در حال رشد و توسعه و عالقه به ادامه تحصیل در بین دانشجویان از سوی دیگر ضرورت تحول و تغییر در رشته
های دانشگاه فنی و حرفه ای را ایجاد می کند .بر همین اساس تربیت نیروی انسانی متخصص در یافتن راه های
بهبود وضع موجود در دنیایی که در حال تحول است اهمیت ویژه ای دارد.

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه ها و چهارشنبه ها

دقیقه

فنی و حرفه ای ها رشته های تحصیلی خود را دوباره بشمارند

جدول ویژه خراسان

یاب مارپیچ
نقش ِ

35

گفت و گو

زمان
پیشنهادی

50

دقیقه
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بسیار سخت

30

دقیقه

متوسط

10

دقیقه

بسیار ساده

6(-1حرفی) خوردن شیرینی هایی مانند زولبیا و
بامیههنگامسحرسببافتسریع........واحساس
گرسنگیدرطولروزمیشود.
3(-2حرفی)درماهرمضانسعیکنیدازغذاهایآب
پزشدهوخورشتهایآبداروکم.......استفادهکنید.
۴(-3حرفی)بعدازخوردنسحری،بهتراستهنگام
مسواکزدنبرایکاهشتشنگیو.......دهان،از
حجمکمتریخمیردنداناستفادهکنید.
۵(-۴حرفی)زیادبهانهگیریمیکند.
۵(-۵حــرفــی) پیامبر اســــام(ص) فرمودند :با
گرسنگیوتشنگیخوددرماهرمضان،گرسنگیو
تشنگی.......رایادکنید.
۵(-6حرفی)خاصهشده
۵(-7حرفی)رودیکهبهخلیجفارسمیریزد.
6(-۸حرفی)سردبیر و ویرایشکنندهفرنگی
۴(-9حرفی)پیامبراسام(ص)فرمودند:شیطاندر
ماهرمضاندرغلوزنجیراست،ازخداوندبخواهیدکه
اورابرشما......نکند.
3(-1۰حرفی)ولعومیل
۴(-11حرفی)ازرختخوابها
۴(-12حرفی)ناچیز

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

ساده

3(-13حرفی)لباسقبر
۵(-1۴حرفی)پیامبرگرامیاسام(ص)فرمودند:
نفسهایتاندرماهرمضان.......است،خوابتاندر
آن عبادت ،عملتان در آن پذیرفته و دعایتان اجابت
شدهاست.
۴(-1۵حرفی)باابزارشنیدهاید
۴(-16حرفی)مغزهایمختلفمثلپسته،بادام،
.......ونخودچیراهمراهکمیشکرآسیابکنیدودر
هنگامسحریاافطاربهفرزندانخودبدهید.
۵(-17حرفی)پیامبراسام(ص)فرمودند:هرکسی
در ماه رمضان ،بر من زیاد  .........بفرستد ،خداوند
کفه میزانعملنیکاورادرقیامتسنگینمی کند.
6(-1۸حرفی)جشنپایانماهرمضان
۵(-19حرفی)بینخوردنغذاوشروعورزشباید
فاصله ای باشد که جریان خون بتواند به راحتی به
.........بدنبرسد.
3(-2۰حرفی)برایسحری تقریب ًایکونیمساعت
قبلازاذانصبح بیدارشویدتاباعجلهغذانخوریدو
.......غذا راحتترباشد.
3(-21حرفی)غرضومقصود
6(-22حرفی)همیشهدرحالجستوجووپرسش

پاسخ ها وزیر سفید به  c۴می رود .اگر اسب سیاه باالیی به  b3برود
وزیر سفید با زدنش سیاه را مات می کند .اما اگر همین اسب
هر حرکت دیگری انجام داده بود وزیر سفید به  a۴می رفت تا سیاه مات شود.
اگر هم اسب سیاه پایینی به  b۴برود ،وزیر سفید به  c1می رود تا سیاه مات
شود .اما اگر همین اسب هر حرکت دیگری انجام داده بود وزیر سفید به c۵
می رفت تا سیاه مات شود.

