آب و هوای زاهدان
امروز

اوقات شرعی به افق زاهدان

امروز

اذان صبح04:44 :

طلوع آفتاب06:08 :

اذان ظهر11:17 :

غروب آفتاب16:27 :

اذان مغرب16:46 :

فردا

اذان صبح04:45 :

طلوع آفتاب06:08 :

اذان ظهر11:18 :

غروب آفتاب16:27 :

اذان مغرب16:46 :

فردا

23

6

23

3

روزنامه سیستان و بلوچستان:رتبه هشتم نشریات استانی
خیابان مولوی-نبش مولوی21
سرپرستی زاهدان:
054 33217866
تلفن آگهیواشتراک:
054 33217869
تلفن مسئول تحریریه:
054 33217864
نمابر تحریریه:
054 33217862 -3
تلفنهای تحریریه:
تلفن ونمابرسرپرست دفتر054 33217865 :

صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوق پستی:
چاپخانه:

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمد سعید احدیان
علی ولی زاده
مشهد ،بلوارسازمان آب
511-91735
شهرچاپخراسان

051 - 37634000
تلفن:
نمابرشهرستانها051 37674334 :
2000999
پیامك:

پنج شنبه  15آذر  28. 1397ربیع االول  . 1440شماره 1279

گزارش

حرف هایی از جنس دانشجویی
روز دانشجو ،فقط یک روز یا یک نام
ذوالفقاری
نیست ،روزی است که در حافظه تاریخ
حفظ شده است .دانشجو ،قشری پویا ،متفکر ،جویای
علم و البته مطالبه گر است که برآورده کردن خواسته ها
و مطالبات معقول و منطقی او وظیفه دولت و دستگاه
هاست اما بسیاری از دغدغه های دانشجویی این روزها
رنگ و بوی دیگری دارد .اگرچه در موضوع های سیاسی
معموال فعال و همیشه در صحنه هستند اما این همه آن
چه که می خواهند نیست بلکه در حــوزه هــای رفــاه،
اقتصادی و معیشت هم خواسته هایی دارند .در آستانه
 16آذر ،روز دانشجور وارد دانشکده مهندسی می شویم
تــا بــا تــعــدادی از دانــشــجــویــان دربــــاره دغــدغــه هــا و
انتظاراتشان گفت و گویی کنیم .هــر یــک مشغول
فعالیتی هستند ،عده ای روی نیمکت محوطه درس می
خوانند ،برخی از سلف سرویس می آیند ،تعدادی در
مسیر کتابخانه در تــردد هستند ،عده ای هنگام راه
رفتن ،توجه شان به گوشی است و بعضی ها هم سعی
می کنند سریع تر خود را به کالس برسانند.

دغدغه اقتصادی

یکی از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه سیستان
و بلوچستان با تبریک این روز ،به خبرنگار ما می گوید:
یک دانشجو باید دغدغه اصلی اش کسب دانش و مهارت
در رشته تحصیلی اش باشد امــا ایــن روزهــا به دلیل
شرایط اقتصادی خانواده ها بسیاری از دانشجویان
مجبور هستند ،در کنار درس خواندن به فکر کار کردن و
تامین مخارج تحصیلشان هم باشند ،هر چند به سختی
می تــوان کار پیدا کــرد« .مصطفی ذوالفقاری» ادامه
می دهــد :بــرای این که بتوانم قسمتی از هزینه های
تحصیلم را فراهم کنم به صورت پاره وقت در یک شرکت
خصوصی فعالیت می کنم و در کنار آن سعی دارم از
درس هایم غافل نشوم ،در این میان فرصت کمی برای
در کنار خانواده بودن پیدا می کنم .وی ادامه می دهد:

این وضعیت فقط شامل حال من نمی شود ،بسیاری
از هم کالسی هایم حتی مجبور هستند در ساعاتی که
کالس ندارند ،مسافر کشی کنند!

دغدغه اشتغال

انقالب اسالمی هم نقش خاصی داشتند ،در جامعه
کنونی نیز تاثیرگذاری زیادی دارند« .محمد علی یادگاری»
ادامه می دهد :بیشتر دانشجویان مطالبه گر و بسیاری از
مسئوالن نیز جواب گو هستند اما گاهی برخی مسئوالن به
مطالبات این قشر توجهی ندارند .به گفته وی ،دانشجویان
درباره آینده شان و اقداماتی که می خواهند انجام دهند،
انتظارهایی هم از جامعه دارند و هم از مسئوالن کشوری،
اگر با آن ها همکاری شود به طور قطع بهتر و بیشتر می
توانند در پیشرفت کشور موثر باشند.

لزوم رسیدگی به خوابگاه ها

یکی از دانشجویان رشته مهندسی معدن هم اظهار می
کند :دغدغه های دانشجویان بسیار زیاد است ،به گونه ای
که نمی توان آن ها را به خوبی اولویت بندی کرد اما بیشتر
دغدغه ها ،اقتصادی است که هم به دوران دانشجویی و هم
بعد از پایان تحصیالت مربوط می شود ،سخت است که با
تحمل بسیاری از مشکالت بعد از دانش آموختگی ،بیکار
باشیم« .عاطفه شهرکی» اضافه می کند :این دغدغه ها و به
ویژه بیکاری سبب می شود که یک دانشجو بیشتر از آن که
به تحصیل بپردازد ،به مشکالتی که بر سر راه خود می
بیند ،بیندیشد .به گفته وی ،ایجاد فضای صمیمی و گوش
شنوا برای شنیدن دغدغه های دانشجویان یکی از خواسته
های این قشر است که انتظار می رود در دانشگاه و جامعه
توجه بیشتری به آن شود.

انتظار از مسئوالن و جامعه

دانشجوی دیگری که در رشته مهندسی صنایع مشغول
تحصیل اســت بیان می کند :وضعیت خوابگاه های
دانشجویی نیاز به رسیدگی دارد و می طلبد برای
سامان دهی سیستم سرمایشی و گرمایشی آن اقدام
شود ،وضعیت آموزشی ضعیف است« .ندا واحدی نژد» با
بیان این که بیکاری در جامعه بیداد می کند و نمی توان
آن را انکار کرد ادامه می دهد :من که دانشجوی ترم
هفتم هستم و می دانم ترم بعد تحصیالت کارشناسی ام
به پایان می رسد هنوز نمی دانم در آینده چه کاری باید
انجام دهم چراکه در جامعه ،بستر کار به خوبی فراهم
نیست .به گفته وی ،برنامه های روز دانشجو به تحویل
یک وعده غذای رایگان خالصه می شود و اقدام دیگری
را طی سال های تحصیل شاهد نبودیم.

بی توجهی به دانشجویان در جامعه

دانشجوی ترم پنجم علوم تربیتی هم می گوید :در کشور
ما دانشجو یکی از ارکان مهم جامعه است ،دانشگاه نیز
از بنیادی ترین مکان های تحول اســت ،دانشجو نقش
عمده ای در جامعه دارد و می تواند تغییرات زیادی ایجاد
کند ،همان طور که در عرصه های مختلف به ویژه پیروزی

از محوطه دانشکده خارج و وارد خیابان دانشگاه می
شویم ،دانشجویان زیادی در حال تردد هستند ،خیلی
ها تمایلی برای صحبت کردن ندارند .یک دانشجوی
ترم سوم رشته مهندسی صنایع می گوید :با توجه به
وضعیت اقتصادی کشور می توان گفت که شرایط فعلی
دانشگاه مناسب اســت امــا انتظار می رود به وضعیت
خوابگاه ها رسیدگی شود .برخی خوابگاه ها وضعیت

اخبار
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

قول دوم وزیر ارشاد امروز عملی می شود

مناسبی ندارد و با دیگر خوابگاه ها در یک سطح نیست
اما هزینه ای که پرداخت می کنیم برابر است ،البته از نظر
آموزشی استادان بسیار خوبی مشغول تدریس هستند.
سید «محمد موسوی» ادامــه می دهد :دانشجویان در
جامعه شرایط مناسبی ندارند ،شاید در فضای دانشگاه
به دانشجویان بها دهند اما در جامعه آن گونه که باید به
دانشجو بها داده نمی شود .به اعتقاد وی ،آینده شغلی
دانشجویان در دست خودشان است ،اگر بخواهیم مدرک
بگیریم و منتظر باشیم تا جایی جذب شویم یا این که
شخص یا مسئولی برایمان کاری انجام دهد به جایی نمی
رسیم ،پس باید خودمان دست به کار شویم ،به نظر می
رسد کسی برای دانشجو اقدامی انجام نمی دهد.

نگرانی برای آینده

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،مــرداد ماه امسال در سفر به
گروه گزارش
زاهدان و شمال استان قول داد سفری نیز به جنوب استان داشته
باشد که امروز عملی می شود .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی به خبرنگار ما
گفت :دکتر صالحی در آن سفر وعده داد همه نمایندگانی که در آن جلسه سخنگوی
صنف خود بودند با دعوت وزارت به تهران بروند و با معاون مربوط هم اندیشی
داشته باشند و تا مرحله رفع مشکالت مطرح شده پیگیر باشند که در کمتر از دو
هفته این قول عملی شد و نمایندگان فرهنگ ،هنر و رسانه استان مهمان وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی شدند تا مشکالتشان را از معاونت مربوط در وزارتخانه
پیگیری کنند.

دکتر صالحی امروز در ایرانشهر ،فردا در چابهار

«حسین مسگرانی» افــزود :وزیر همچنین قول داد به جنوب استان نیز سفر و با
اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه این منطقه دیدار کند که این قول قرار است امروز
عملی شود ،بنابراین امروز به ایرانشهر و فردا به چابهار سفر می کند .وی گفت :وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی امروز در سفر به ایرانشهر پس از حضور در گلزار شهدا ،در
شورای اداری شهرستان شرکت می کند و دیدار با اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه
این شهرستان برنامه بعدی اوست .وی افزود :دیدار با اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه
چابهار ،بازدید از مراکز فرهنگی این شهرستان از جمله کتابخانه روستای رمین و
افتتاح دفتر انجمن سینمای جوان چابهار از برنامه های روز دوم سفر دکتر صالحی
به جنوب استان است.

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هامون خبر داد:

مرمت حصار دوم قلعه دژکوه تا پایان امسال
یک دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور هم می
گوید :برخی استادان در آموزش به صورت ضعیف عمل
می کنند اما استادان خوبی هم داریم .انتظار می رود به
رونق آموزشی و سواد دانشجویان توجه بیشتری شود.
«مسعود براهویی» اذعان می کند :یکی از مشکالت ما در
دانشگاه ،وضعیت بهداشت آن است ،استفاده از امکانات
رفاهی دانشگاه نیز هزینه بر است .وی اظهار می کند:
بسیاری از دانشجویان نگران این هستند که آینده شان
چه می شود ،به سختی می توان شغلی پیدا کرد ،کاش
مسئوالن به فکر آینده شغلی جوانان هم باشند.

حصار دوم قلعه باستانی کهن دژ کوه خواجه هامون با قدمتی دو
گروه گزارش
هزار ساله در دست مرمت است و تا پایان سال به اتمام می رسد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هامون به خبرنگار ما گفت:
مرمت این قسمت از قلعه این کهن دژ به طول یک کیلومتر انجام می شود که از
ابتدای سال  97آغاز شده است و تا پایان امسال به پایان خواهد رسید« .رضا
گنجعلی» افزود :برای اجرای این طرح 200 ،میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته
شد ،حصار سوم قلعه کهن دژ در سال گذشته مرمت شد و مطالعات پژوهشی حصار
اول آن نیز انجام شده است که امیدواریم در سال آینده مرمت و احیای آن آغاز شود.
وی تصریح کرد :این قلعه سه حصار دارد و در ضلع جنوبی کوه خواجه در منطقه
تاریخی سیستان واقع شده و دارای قدمتی دو هزار و  300ساله است ،این قلعه یک
آتشکده دارد که مربوط به دوران ساسانیان است.

