روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اخبار

انتخابات هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند
انتخابات چهارمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند و کمیسیون های
تخصصی مرتبط در  11دانشکده و یک آموزشکده با حضور اعضای هیئت
علمی استادیار ،دانشیار و استاد این دانشگاه برگزار شد.دبیر هیئت
ممیزه و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند با اعالم این
خبر گفت :براساس شیوه نامه برگزاری انتخابات اعضای هیئت ممیزه
و کمیسیون های تخصصی آن ،انتخاب اعضای هیئت ممیزه دانشگاه
بیرجند در دانشگاه به رأی گذاشته شد و اعضای هیئت علمی با مرتبه
استادیار به باال از بین  39داوطلب عضویت برای تعیین  15عضو هیئت
ممیزه در انتخابات شرکت کردند.دکتر«محسن آیتی» با بیان این که
منتخبان برای یک دوره دو ساله تعیین می شوند ،افزود :اظهار نظر درباره
صالحیت علمی داوطلبان عضویت در هیئت علمی و آموزشی دانشگاه،
ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و ارزشیابی کیفیت انجام وظایف
آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی از اهم وظایف و اختیارات هیئت
ممیزه است.به گفته وی ،دانشگاه بیرجند از سال  1391هیئت ممیزه
مستقل دارد.

همایش ملی باستان شناسی برگزار می شود
گروه باستان شناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند چهارمین همایش
ملی باستانشناسی ایران را آبان  98در این دانشگاه برگزار می کند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،مبادالت علمی جدید و تبادل تجربه،
بیان چالشها و ارائه راهبردها و راهکارهای نوین به ویژه میاندانشی و
بهرهبرداری از نتایج پژوهشها در زمینههای گوناگون ،دانش هدف علمی
«همایش ملی باستانشناسی ایران» است که سه دوره آن به همت گروه
باستانشناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با همکاری دانشگاهها،
مراکز و موسسات علمی ،آموزشی و پژوهشی کشور انجام شده است.
بنابراین گزارش ،برگزار کنندگان در نظر دارند در چهارمین همایش با
نگاهی به گذشته با در نظر گرفتن چشمانداز آینده علم باستانشناسی،
شرایطی مفید و پویا ایجاد کنند و ضرورت رشد و توسعه عرصه میاندانشی
را بهویژه در دریافت و اقتباس دانش و تکنولوژیهای جدید و استفاده
بهینه از آنها را به انجام برسانند .همچنین به برهمکنشهای دانشی،
اندیشهای،آموزشیوپژوهشیپژوهشگرانواندیشمندانباستانشناسی
و علوم مرتبط توجه ویژهای داشته باشند.

ثبت نام ازدواج دانشجویی
ثبت نام ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور بیرجند شروع شد .بر این
اساس دانشجویانی که تاریخ عقد آنان از اول فروردین  96تا اول آذر 97
استتا 30دیفرصتدارندثبتنامکنند.همچنیندانشجویانبرایثبت
نام در عتبات دانشجویی نیز تا  18آذر مهلت دارند.

 2انتصاب در دانشگاه بیرجند
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جزوه مشکالت دانشجویان

• •باز شدن پاکت گالیه ها

هر کسی رای و نظری دارد .این دانشجویان دختر در پاسخ به
سواالت خبرنگار ما پاکت گالیه را باز و مشکالت را این گونه
بیانمیکنند،لحظاتیکهدرکنارهمدانشکدهایهستیلذت
بخش و دلنشین است اما خشکی کالسهای درس ،جذاب
نبودن مطالب و پایین بودن سطح معلومات استادان ،کیفیت
نامطلوب غذاهای سلف و زیادی بار هزینه ها ،کمبود امکانات
در کالس های درس و فضای دانشگاه برخی این شیرینی را
به کامت تلخ میکند .هر کدام شان برای گفتن یک مشکل
از دیگری سبقت می گیرند و ادامه می دهند :بی انصافی
نکنیم و این را هم بگوییم که در این چند سالی که در دانشگاه
بیرجند درس می خوانیم تغییر چشمگیری ایجاد شده است اما
مسئوالن دانشگاه باید بیشتر به فکر دانشجویان باشند و برای
رفع خواسته ها و نیازهای دانشجویان قدم بردارند .همراهشان
تا سلف میروم اما در آن جا خبر دیگری است و دانشجویان در
مسیر حرکت برای گرفتن غذا سکوت را میشکنند و از کیفیت
پایین غذا گالیه دارند.
گالیه آن ها از یک طرف به کیفیت پایین غذا و گران بودن آن
و از سوی دیگر به این موضوع برمی گردد که سلف سرویس
شب ها زود تعطیل می شود و باید تا ساعت هشت شب خود را
به سلف برسانند در غیر صورت از غذا محروم میشوند .اما در
خوابگاه صدف دانشگاه بیرجند سختی ها بیشتر است طوری
که زهرا و لیال که دانشجوی مهمان هستند و از مشهد آمده اند،

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﻌــﺪ از اﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳــﻪ ﻣﺎﻫﻪ،
درﺑــﺎره ﺑﺨــﺶ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ،
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺑﮕﻮﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ اﻦ
ﻣﻌﻤــﺎ »ﻧﻘﺶــﺎب ﻗﺮﻨــﻪ« را

ﻪ ﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺷﻮد،
ﭼﻘﺪر ﻣ ﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
ــﺎ ﻣﺜــﻼ ﺑﮕﻮﻴــﺪ اــﻦ
ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ ُﺟﻔــﺖ را ــﻪ
روزﻫﺎﺷﻨﺒﻪدراﻦﺻﻔﺤﻪ
دارﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖدارﺪ؟!
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑﺎره
اﻦ »ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭻ«
ــﻪ روزﻫــﺎ  ﺷــﻨﺒﻪ و
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ در اــﻦ ﺻﻔﺤــﻪ
ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻨﻴﺪ.
ﺳﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷﻤﺎره«

از وضعیت این خوابگاه گالیه دارند .زهرا میگوید :در خوابگاه
نظافت رعایت نمی شود و سوسک ها و موش ها گاهی رژه می
روند.همچنینآبتصفیهدرخوابگاهوجوددارداماایندستگاه
درنقطهخاصیتعبیهشدهاستطوریکهدانشجویانمجبورند
هر روز برای برداشت آب طبقه ها را باال و پایین بروند و در صف
برداشت آب قرار گیرند.به گفته این دانشجویان ،نبود بوفه و
سوپرمارکت در خوابگاه هم از دیگر مشکالت است و از ساعت
 9شب به بعد نمی توان از خوابگاه خارج شد و باید برای این
موضوع چاره اندیشی شود .مریم ،مهناز و فاطمه که زیست
شناسی می خوانند هم می گویند که به دلیل کمبود امکانات و
مجهز نبودن کالس ها به پروژکتور مجبورند برخی از کالس ها
را در دانشکده های شیمی و ریاضی بگذرانند .به عالوه گاهی
از استادان گروه شیمی برای تدریس در رشته زیست شناسی
و بیوشیمی استفاده می شود .به گفته آن ها ،هر رشته ای باید
استادان مختص خود را داشته باشد .همچنین آن ها قدرت
بیان و بار علمی در حد نیاز را از دیگر نیازهای هر استاد می
دانند .این دانشجویان از کنسل شدن کالس های درس به
دلیل به حد نصاب نرسیدن و شلوغی بیش از حد برخی از درس
های تخصصی شکایت دارند.

• •گالیه های دانشجویان پسر

تعدادی از دانشجویان پسر نیز به گرانی در بوفه و سوپرمارکت
های محوطه دانشگاه معترض هستند و می خواهند که فضای
تفریحی بیشتری برای آن ها ایجاد شود.به گفته آن ها ،خوابگاه
داخل دانشگاه بدون استفاده است اما برای دانشجویان پسر

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﭼﻄﻮر؟! ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻪ اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ
را ﭼﻘﺪر ﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
ﺟﺪــﺪ روزﻫــﺎ ﭘﻨﺞ ﺷــﻨﺒﻪ
ﻫــﻢ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره
 ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑــﺮا ﻣــﺎ
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑــﺮا اﻦ ﺎر
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴــﺪ ﻧــﺎم ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺎ
روز اﻧﺘﺸﺎرش را اﻋﻼم ﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

در شهر و خیابان ابوذر در نظر گرفته اند که این کار هزینه ها
را برایشان دو برابر می کند.در حالی که کتاب در دست دارد
از داخل سالن با عجله خود را به سمت سرویس میرساند،
دویدن بی ثمر است زیرا تا وقتی از راه پلههای دانشگاه خود
را به ایستگاه سرویس دانشگاه می رساند سرویس می رود و
باید در انتظار سرویس بعدی بماند ،کار هر روزش همین است.
«مرتضی» می گوید :دانشجوی رشته برق است و از مشهد آمده
و سه ترم است در دانشگاه بیرجند مشغول تحصیل است .او از
وضعیت سرویسهای دانشگاه گالیه دارد.به گفته وی ،فراوانی
دانشجویان و کمی سرویس ها کفاف دانشجویان را نمی دهد
و از طرف دیگر کرایه ها افزایش یافته اما تعداد سرویسها هیچ
تغییری نکرده است.او ادامه می دهد :برای این که به سرویس
برسی باید دوی سرعتت خوب باشد ،از وقتی که کالس تمام
میشود ،تا زمانی که به اتوبوس برسی مدتی طول میکشد،
آن هم اگر شانس بیاوری که از سرویس جا نمانی یا جایی برای
نشستن پیدا کنی.خالصه عمر دانشجویان در این دویدن
ها و جاماندنها می گذرد.برخی از دانشجویان هم از برنامه
ریزی کالس های درسی دانشگاه گالیه دارند و این که ممکن
است یک روز از صبح تا شب کالس داشته باشند و روز دیگر
فقط یک ساعت کالس باشد.به گفته آن ها ،این برنامه ریزی
دانشجویانی را که مجبورند در کنار تحصیل سر کار بروند با
مشکل مواجه کرده است.همچنین دانشجویان به حضور
رئیس دانشگاه در خوابگاه های آن ها اشاره می کنند و این که
دکتر«خامسان» اعالم کرده است که برخی از مشکالت قابل
حل است و بعضی حل شدنی نیست.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋـﻼم ﮐﻨﻴﺪ

• •مطالبات دانشجویان به حق

گروه گزارش  -آن چه دانشجویان دانشگاه های بیرجند
در قطب آموزش عالی شرق کشور به مناسبت  16آذر (روز
دانشجو) بر تابلوی گالیه ها فهرست کردند ،به مشکالت
سرویس های حمل و نقل ،سلف سرویس به ویژه کیفیت غذا،
ضعف کم برخی از استادان دانشگاه ها و ...برمی گشت.در
این قطب دانشگاهی که حدود  50هزار دانشجو اشتغال به
تحصیل دارند آن ها که مهمان خراسان جنوبی هستند در
کنار غربت و دوری با مسائل و مشکالتی در خوابگاه ،دانشگاه،
سرویس دانشجویی ،سلف سرویس و ...مواجه هستند که می
خواهند بیشتر مورد توجه قرار گیرند و فقط یاد کردن از دانشجو
به روز خاصی که با نام آن ها نام گذاری شده است ،معطوف
نشود.در خنکای پاییز و آب و هوای مجهول شهر بیرجند
حضور دانشجویان است که می تواند گرمابخش دانشگاهی
با این وسعت و عظمت در دل کویر شود .در هر گوشه ای از
فضای دانشگاه دختران و پسران جوانی به چشم میخورند
که انگار همه زندگی شان همین لحظه ،درس و دانشگاه است
و لبخندهای جاری بر لب هایشان نوید داشتن روزگار خوش را
سر میدهد .اما پای درد دلشان که مینشینی حکایتی دیگر
است .تعدادی از دانشجویان دختر مقابل دانشکده علوم برای
رفتن به غذا خوری و خوردن ناهار در حال صحبت هستند.

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

پنج شنبه  15آذر 28 . ۱۳۹۷ربیع االول  .۱۴۴۰شماره ۲۸۷3

• •کیفیت پایین و گرانی غذاها

معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند منصوب شد .بر این اساس
دکتر علی زارعی به این سمت منصوب و از زحمات دکتر محمد علی
بیدختی قدردانی شد .همچنین از طرف رئیس این دانشگاه ،دکتر سید
محمد رضوی به عنوان مدیر گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه منصوب شد.

ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه از درج ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺟﺪﺪ ﮔﺬﺷﺖ

پرونده روز

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¥ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¼ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¼ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¼ﻦاﺳﺖﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¸ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درونﻫــﺮﭼﺎرﭼﻮبراﺑﺎرﻧــﮓﻋﺪدشﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸµﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¼ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎ ازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادر¸ﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

• •کیفیت خوب غذا

او کیفیت غذای دانشگاه بیرجند را در مقایسه با بقیه دانشگاه
های کشور بسیار خوب اعالم و اظهار می کند :اگر مشکلی
به وجود آمده است به دلیل تورم و نابه سامانی قیمت هاست
زیرا پیمانکاران حاضر به همکاری با دانشگاه نیستند.به
گفته او ،کیفیت غذای دانشگاههای بیرجند در مقایسه با بقیه
دانشگاهها در دیگر استان ها باالست و همچنین گرانی غذاها
را دانشگاه مصوب نمی کند و تعرفه ها از مرکز اعالم می شود.

• •عمده مشکل دانشجویان

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند هم می
گوید :کمبود برخی امکانات مانند پروژکتور و  ...بسیار نادر
است و دانشگاه برنامه ریزی های متفاوتی برای بهره مندی
دانشجویان از خدمات ارائه کرد.دکتر «آیتی» درباره بار علمی
اعضای هیئت علمی دانشگاه بیان می کند :اعضای هیئت
علمی دانشگاهها در بسیاری از رشتهها در سطح باالیی قرار
دارند و در برخی رشته ها که کمبود نیرو داریم در حال جذب
نیرو و برگزاری کالس های آموزشی و دورههای توانمند سازی
برای استادان هستیم.وی با بیان این که دانشگاه مانند دیگر
نهادهای جامعه در بخشی قوی و در حوزه دیگر ضعیف است،
می افزاید :مصوب هر رشته را وزارتخانه میدهد و در صورتی
که تشخیص داده شود که درسی نیاز به بخش عملی بیشتر
داشته باشد ،تقاضا به وزارتخانه ارائه میشود تا اصالح های
الزم انجام شود.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¼ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

معاون فرهنگی و سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه
بیرجند هم گالیه ها ،مطالبه ها و خواسته های دانشجویان
را به حق می داند و می گوید :این هفته جلسه های متعددی
با حضور دانشجویان و رئیس دانشگاه بیرجند برگزار شد و
دانشجویان خواسته ها و مشکالتشان را مطرح کردند.دکتر
«قادری» با بیان این که برخی وقت ها دانشجویی مشکلی را
با فردی غیر مسئول درمیان میگذارد و آن فرد غیرمسئوالنه
پاسخ میدهد،افزود :اگر دانشجو مطلب و خواستهای دارد باید
آن را با معاونت و شخص مسئول مطرح کند تا مشکالت برطرف
شود.وی در زمینه کمبودها در خوابگاههای دانشجویی این
طور بیان می کند که دانشجویان هر گونه کمبود را به مجموعه
مدیریتی دانشگاه اطالع دهند تا مشکل شان رفع شود .وی در
زمینه آب تصفیه شده و مشکالت مربوط به آن این گونه پاسخ
می دهد که در برخی خوابگاهها دستگاه تصفیه آب در داخل و
در بعضی دیگر که دو مجموعه خوابگاهی قرار دارد ،در بین این
دو مجموعه دستگاه تصفیه آب تعبیه شده است.همچنین آب
شرب لوله کشی شهر بیرجند آلودگی ندارد که لزوم به استفاده
صد درصدی از دستگاه تصفیه باشد.او ادامه می دهد :برخی
دانشجویان به جز مصرف آب برای شرب ،برای بقیه مصارف از
آب تصفیه استفاده میکنند که این درست نیست.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول٬دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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