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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

داستان دنباله دار واگذاری کتابخانه گلستان شهر

بر بال خیال

توپ واگذاری و ساخت کتابخانه ،این بار در زمین راه و شهرسازی

مرتضوی
طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان ملی زمین
و مسکن مبنی بر واگـــذاری خدمات روبنایی
در سایت هــای مسکن مهر به متولیان امــر ،از
 4ســال پیش زمزمه هــای واگـــذاری کتابخانه
شــهــرک گلستان (گلستان شــهــر) بجنورد به
اداره کل کتابخانه های عمومی قوت گرفت و با
وجود برگزاری جلسات مختلف برای واگذاری
کتابخانه و تاکید بر برطرف شدن موانع به منظور
واگذاری هر چه سریع تر این پروژه اما به نظر می
رسد واگذاری کتابخانه گلستان شهر به داستانی
دنباله دار تبدیل شده است .چندی پیش مقرر
شد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی پروژه را به
اتمام برساند و در اختیار اداره کل کتابخانه های
عمومی قرار دهد ،اما نداشتن پروانه ساخت روند
واگذاری را با مشکل مواجه کرد تا جایی که بعد
از اما و اگرهای بسیار و بازدید معاون استاندار
مقرر شد تکمیل پــروژه توسط اداره کل راه و
شهرسازی انجام شود اما معلوم نیست پروژه ای
که ساخت آن از سال  90آغاز شده با وجود بیش
از  90درصــد پیشرفت فیزیکی چه سرانجامی
پیدا خواهد کرد و مردم گلستان شهر چه زمانی
از فضای فرهنگی برخوردار خواهند شد؟
«امــیــری» رئیس اداره کتابخانه هــای عمومی
بجنورد ضمن نامعلوم بودن وضعیت کتابخانه
گلستان شــهــر از پــاســکــاری ای ــن پــــروژه بین

استانداری ،راه و شهرسازی و اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی انتقاد می کند و می گوید:
 4 ،3سالی است که این پروژه بین دستگاه ها
پاسکاری و باال و پایین می شود.
پیش از ایــن مدیرکل کتابخانه هــای عمومی
خراسان شمالی به آخرین جلسه انجمن کتابخانه
های عمومی استان در اوایل مهر امسال اشاره
کرده و گفته بود :مقرر شده این کتابخانه به اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شود و از این
طریق در اختیار اداره کل قرار گیرد.
«جهانی» همچنین اظهار کــرده بــود 4 :سال
است که بحث واگــذاری این کتابخانه به اداره
کل کتابخانه های عمومی مطرح شده اما تاکنون
سرانجامی نداشته است .وی اضافه کرده بود:
در صورت قرار دادن کتابخانه در اختیار اداره
کــل مــی تــوانــیــم از ظرفیت مــوجــود بــه عنوان
جایگزین کتابخانه استیجاری یا با حفظ کتابخانه
استیجاری موجود در شهر با تامین نیرو از فضای
جدید استفاده کنیم.
اما این بار وی از وضعیت کتابخانه ای که چند
ســال پیگیر وضعیت آن هستند ،اظــهــار بی
اطالعی می کند و می گوید :به نظر می رسد
یک ماهی می شود که پیگیری ها چندان جدی
نیست.با این که پیش از این در جلسه انجمن
کتابخانه ها واگذاری این کتابخانه به اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی به واسطه این که نهاد
کتابخانه ها خصوصی است و اداره کل راه و

فاصله

بر اساس
جلسه ای که
با مدیرکل راه
و شهرسازی
برگزار شد
مقرر شد با
اختصاص
اعتبار مد
نظر پروژه
به سرانجام
برسد

در فاصله میان هجرانت
تا وصال،
در من چیزی میشکند
که هیچ گاه
ترمیم نخواهد شد...


غاده السمان

مترسک

شهرسازی نمی تواند به طــور مستقیم برای
واگذاری اقدام کند مصوب شد اما «طهماسبی»
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی به بــازدیــد معاون استاندار
از پــروژه کتابخانه گلستان شهر طی یک ماه
اخیر ،اشــاره می کند که در آن تاکید شد :راه
و شهرسازی پــروژه را به سرانجام برساند و بر
اساس جلسه ای که با مدیرکل راه و شهرسازی
برگزار شد مقرر شد با اختصاص اعتبار مد نظر
پروژه به سرانجام برسد .این در حالی است که

با وجود پیگیری های مکرر گزارشگر ما مبنی بر
وضعیت کتابخانه گلستان شهر پاسخی از سوی
متولیان امر در راه و شهرسازی دریافت نکردیم.
امــا چندی پیش سرپرست معاونت بازآفرینی
شــهــری و مسکن اداره کــل راه و شهرسازی
خراسان شمالی به تصویب تحویل ساختمان
گلستان شهر بــه اداره کــل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی در آخرین جلسه انجمن کتابخانه های
استان با حضور استاندار اشاره و تصریح کرده
بود :از آن جایی که زمین این کتابخانه مربوط

به سازمان ملی مسکن و اعتبار آن را این سازمان
تامین کــرده اســت ،در مرحله تغییر و تحول
گلستان شهر پروانه این کتابخانه تعیین تکلیف
خواهد شد«.عمادیان فر» با بیان این که این
پــروژه از سال  90آغاز شده است و  92درصد
پیشرفت فیزیکی دارد ،تصریح کرده بود :طبق
مصوبه هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن،
خدمات روبنایی که در سایت های مسکن مهر
ساخته شده از جمله کتابخانه به متولیان امر
واگذار می شود.

قاصدک

گله از تلخی زمستانم نیست
شوق شیرینی بهار هم!
مترسکی چون مرا
چه تفاوت
بر کالهش برف بنشیند
یا پرستو؟


بهرام محمودی

کافه تنهایی
چقدر چای
که ننوشیدم
در کافههایی که
با تو نرفتم
و چه نیمکتها
که مرا کنار تو
ندیده
فراموش کردند.


مژگان عباسلو

امثال الحکم

رم ُشور دَ و
ِکیوانی ِپر ُون ِگ ِ
هنرمند انقالبی سال  97معرفی می شود

انجمن نویسندگان بجنورد راه اندازی شد

هنرمند انقالبی سال  97در هفته هنر انقالب معرفی می شود«.نمازی» رئیس حوزه
هنری خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که برای نخستین بار
هنرمند انقالبی استان در هفته هنر انقالب سال آینده معرفی می شود ،افزود :نامزدها
در رشته های مختلف ادبیات ،تجسمی ،فیلم و عکس ،موسیقی ،ادبیات پایداری
و هنرهای نمایشی به شورا معرفی شدند و پس از ارزیابی های صورت گرفته و طبق
شاخصه های در نظرگرفته شده  5نفر انتخاب می شوند و در نهایت یک نفر به عنوان
هنرمند انقالبی معرفی و از  4نفر تجلیل خواهد شد.

نخستین انجمن نویسندگان بجنورد در راستای سامان دهی و ایجاد بانک اطالعاتی
نویسندگان این شهر و به منظور شناسایی ظرفیت ها و تعامل اهل قلم و ناشران با یکدیگر راه
اندازی شد .به گزارش خبرنگار ما ،بررسی مسائل و مشکالت و بهره گیری از ظرفیت ناشران
برای بهبود روند نشر و همکاری و همراهی بیشتر ناشران با نویسندگان و ترغیب نویسندگان
به تالیف اثر و حرکت به سمت کیفی تر شدن آثار از دیگر اهدافی است که از سوی این انجمن
دنبال می شود .بر اساس این گزارش ،این انجمن به همت مجموعه شهر کتاب بجنورد و با
همکاری جمعی از فعاالن فرهنگی این شهر راه اندازی شد   .

«ارکان» و «زوارم» نامزد جشنواره روستاها و
عشایر دوستدار کتاب

روستاهای «ارکان» و «زوارم» به عنوان نامزد پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار
کتاب معرفی شدند.به گزارش خبرنگار ما 1406 ،روستا در پنجمین جشنواره روستاها و
عشایر دوستدار کتاب ایران شرکت کردند و در نهایت  20روستا به عنوان نامزد در فهرست
مرحله نهایی پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران معرفی شدند که نام
«ارکان» و «زوارم» در فهرست نامزدهای این دوره قرار دارد.پس از داوری نهایی۱۰روستا
به عنوان روستاهای برگزیده و۱۰روستا به عنوان روستاهای تقدیری انتخاب خواهند شد.

گروه ادب و هنر -در این شماره به یکی از ضرب
المثل های رایج بین قوم کرمانج از زبان «فرامرز
نورمحمدزاده» می پردازیم.
«کِ
رون
پ
یوانی
المثل
وی با بیان این که ضرب
ِ
ُ
رم ُشور َدو» به معنای این است که «آشپز که
گِ ِ
دو تا شد آش شــور می شــود» ،می گوید :این
مثل معمو ً
ال در مــورد رفتار و دخالت ناشیانه
چند نفر در کاری و در واقع درباره دخالت بی
جای ناشی از نداشتن آگاهی و دانش کافی در
زمینهای خاص است.

