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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

کتابخانه جاجرم در حصار محرومیت ها
فاطمه معینی
کتابخانه عمومی جــاجــرم بــا  ۳۳هـــزار و
 ۳۳۱جلد کتاب و هزار و  ۳۲۴عضو فعال با
کمبودهای زیادی از جمله نبود سالن مطالعه
مواجه اســت.مــرداد ســال گذشته گزارشی
با عنوان «قفسه هــای محرومیت کتابخانه
جاجرم» به چاپ رسید اما هنوز هیچ اقدامی
در خصوص وضعیت سالن این کتابخانه انجام
نشده است.

 I Iنبود سالن مطالعه

یکی از شهروندان جاجرمی با گالیه از نبود
سالن مطالعه در این کتابخانه می گوید که
سالن مطالعه یکی از ضروریات هر کتابخانه
ای محسوب می شــود امــا کتابخانه جاجرم
فــضــای کــافــی ب ــرای مطالعه نـــدارد و افــراد
تنها برای گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه
مــی کنند و نمی تــوانــنــد بـــرای مطالعه از
فضای کتابخانه بهره ببرند«.محمدی» به
دانشجویان ،نوجوانان و کودکانی که در رده
های سنی مختلف از این کتابخانه استفاده
می کنند اشاره و ابراز می کند که این کتابخانه
نیازمند مکانی استاندارد برای تفکیک رده
های سنی و بخش های مختلف است.
«مقصودی» شهروند دیگری هم با اشاره به این
که افراد در رده های سنی مختلف از این مکان
استفاده می کنند اظهارمی کند :نبود سالن
مطالعه باعث ایجاد مزاحمت هایی از جمله

بر هم زدن تمرکز و پرت شدن حواس مراجعه
کنندگانی که برای مطالعه آمده اند ،می شود
ضمن این که اداره فرهنگ و ارشاد جاجرم نیز
در همین مکان است.
یکی از مراجعه کنندگان به کتابخانه هم
فضای استاندارد و کافی برای مطالعه را یکی
از مطالبات مردم می داند و می گوید :نبود
فضای مطالعه در کتابخانه مشکل بزرگی
است.
به گفته «رحمانی» در گذشته بخش فعلی
کــودکــان ،فضای مطالعه بــود و نیاز مراجعه
کنندگان را برطرف می کرد اما مکان مطالعه
را به بخش کودکان اختصاص داده اند و دیگر
فضایی برای مطالعه مراجعه کنندگان وجود
ندارد و این مشکلی است که باعث شده است
افراد کمتر به کتابخانه مراجعه کنند.

 I Iبرنامه ای در دستور کار نیست

در عــیــن حـــال ،بــه گفته رئــیــس کتابخانه
عمومی جاجرم ،با وجود این که در سال ۸۲
کتابخانه های عمومی از اداره ارشــاد جدا و
به دو نهاد مستقل تبدیل شدند اما هنوز هم
کتابخانه عمومی این شهرستان مکان و فضای
استانداردی ندارد و دانش آموزان که بیشترین
مراجعه کنندگان به کتابخانه هستند به دلیل
نبود فضای مطالعه نمی توانند از این مکان
استفاده کنند.
آن طــور کــه «عــبــاس زاده» بــه آن اش ــاره می
کند ،ساختمان استاندارد کتابخانه ها شامل

فاروج-میم پرور
*دومین مرکز ترک اعتیاد فاروج وابسته به سازمان بهزیستی در شهر تیتکانلو افتتاح شد.به گفته «مریم وافری
فاروجی»رئیسادارهبهزیستیفاروج،اینمکانبا 480مترمربعمساحتو 50نفرظرفیتفعالیتخودراآغازکرد.

درخشش حافظ قرآن شیروانی در کشور

چند بخش مرجع ،مخازن کتاب ،کــودک،
چندرسانه ،نشریات و امانت اســت ولــی در
این کتابخانه بخش های چندرسانه ،مرجع،
مخازن و امانت در یک فضای  250مترمربعی
واق ــع شــده انــد و مــکــان مطالعه ،تحقیق و
پژوهش وجود ندارد و مستقر شدن این بخش
ها ما را با کمبود فضا مواجه کرده است.
وی این را هم می افزاید که کتابخانه در سالی
که تاسیس شد ظرفیت  5هزار جلد کتاب را
داشت ولی اکنون که تعداد کتاب ها به بیش از
 30هزار جلد افزایش پیدا کرده است ،فضای
مخازن کتاب جوابگوی نیاز فعلی نیست و
فضای مطالعه را اشغال کــرده و سالن های
مطالعه به مخازن کتاب تبدیل شده است.

بــه گفته او ،اکــنــون اداره فرهنگ و ارشــاد
اسالمی با کتابخانه عمومی در یک ساختمان
قرار گرفته و این در حالی است که این دو نهاد
متفاوت از هم هستند.
وی با اشاره به این که کتابخانه سالن مطالعه
ندارد و بیشتر مخاطبان را به دلیل نبود این
سالن از دست میدهیم ،تصریح می کند :با
توجه به پیگیری های صــورت گرفته بنا شد
اداره راه و شهرسازی زمینی را به کتابخانه
اختصاص دهد تا در سال های آتی ساخت
کتابخانه شماره  ۲را در شهرک فرهنگیان
جاجرم آغاز کنیم اما به دلیل تعلق نگرفتن
زمین ،اعتبار برگشت خورد و برنامه ای برای
ساخت کتابخانه جدید در دست اجرا نیست.
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کتابخانه،
اعتبار
برگشت خورد
و برنامه ای
برای ساخت
کتابخانه
جدید در دست
اجرا نیست

ساعت با خودرو در شهر چرخیدم .برایم جالب بود،
اکثر نانوایی ها تعطیل بودند و چند نانوایی هم که
نان داشتند خیلی شلوغ بودند و اگر صف هم می
ایستادم باز هم نان به من نمی رسید.خالصه از یک
فطیرپزی که در مسیرم بود چند فطیر خریدم و راهی
خانه شدم .در مسیر پسرکی خوشحال را دیدم که
دو نان در دست داشــت و در حال دویــدن به سمت

خانه بود.به یاد دوران کودکی خود افتادم ،صبح
زود پدرم ما را از خواب بیدار و زنبیل به دست راهی
نانوایی می کرد.عالوه بر دیدن مردم زیادی که در
صف بودند ،زنبیل ،نخ و طناب های بسته شده به در
و پنجره نانوایی ها که به جای افراد در صف بودند با
روح و روانم بازی می کردند و خالصه وقتی بعد از
ساعت ها نان را می گرفتم و به سمت خانه حرکت
می کردم انگار دنیا را به تسخیر خود درآورده ام .این
روزهــا خوشحالی مــردم بعد از خرید نان غیر قابل
وصف است و اگر نانی به دست داریــم باید با غرور

در شهر قدم برداریم.دیدن نانواییهایی که زودتر از
پایان ساعت کاری ،پخت شانتمام می شود ،کاهش
سهمیه آرد نانوایی ها ،نان هایی که در کیسه ها از
نانوایی ها تحت عنوان مصرف در مراسم عروسی ،عزا
و ...خارج می شود و آردهایی که در برخی خبازی ها
به شکل آزاد به فروش می رسد ،مواردی است که از
بین صحبتهای مردم در صف نانوایی ها شنیده می
شود.همت جهادی مسئوالن در برخورد با متخلفان
و افزایش نظارت ها در کنار همراهی مردم می تواند
نانوایی ها را خلوت و خلوت تر کند.

محمودیان -نماینده مردم بجنورد ،مانه و سملقان ،راز
و جرگالن ،گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسالمی
در نشست با شهردار و اعضای شورای اسالمی گرمه،
از تخصیص  700میلیارد ریــال اعتبار بــرای تکمیل

جــاده میامی به دو شهر گرمه و جاجرم خبر داد .بــه
گفته «اکبری» عملیات اجرایی این پــروژه به زودی
آغاز می شود.وی به مشکالت پیش آمده برای برخی
شهروندان با اداره راه و شهرسازی بابت صدور سند

مالکیت زمینهای شان اشاره و اظهارکرد:به زودی
طی جلسه ای مشترک با مدیرکل راه و شهرسازی
استان ،مسئوالن شهری گرمه و سایر مدیران مرتبط،
این مشکل بررسی و برطرف خواهد شد.

صف نانوایی های شیروان؛ همچنان شلوغ

تخصیص  700میلیارد ریال
برای تکمیل جاده میامی-
گرمه-جاجرم

از شهرستان ها چه خبر؟

اخبار

یادداشت

گروه شهرستان ها -شلوغی صفوف نانوایی ها در
شیروان چند هفته است که نارضایتی هایی را در
بین مردم به وجود آورده است و با وجود چاپ بیش
از سه گزارش در روزنامه «خراسان شمالی» و صحبت
های مسئوالن و برخی اقدامات انجام شده ،صف ها
شلوغ و شلوغ تر شده است.ساعت  6:30سه شنبه
از خانه بــرای خرید نان بیرون آمــدم و بیش از یک

شهرستان ها

۷

«ابراهیمیان» مدیر آموزش و پرورش شیروان از کسب رتبه سوم توسط «فاطمه زراعتکار» دانش آموز
شیروانی در رشته حفظ  10جزء قرآن در سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر داد.
مسابقات سراسری دانش آموزان قرآنی کشور ،با حضور هزار فعال قرآنی در مشهد مقدس برگزار شد.

جشنواره تئاتر اسفراین به کار خود پایان داد

تجلیل از  ۲۰برگزیده تئاتر

نجفیان -ششمین جــشــنــواره تــئــاتــر اســفــرایــن،
نکوداشت استاد «غالمحسین فرحی» برترین های
خود را شناخت و با برگزاری آیین اختتامیه۲۰ ،
برگزیده این جشنواره با حضور اهالی تئاتر اسفراین
و اعضای هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تجلیل شدند.به گفته «رضا ارغیانی» رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین ،برترین های این جشنواره در بخش های طراحی پوستر و بروشور ،طراحی
لباس ،موسیقی ،بازیگری زن ،بازیگری مرد ،متن نمایش و کارگردانی در آیین پایانی آن معرفی شدند.

معرفی برترین های ششمین جشنواره تئاتر اسفراین
اختتامیه ششمین جــشــنــواره تئاتر اســفــرایــن،
نکوداشت استاد «غالمحسین فرحی» همزمان با
عید سعید قربان ،با حضور شهردار اسفراین ،رئیس
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اسفراین،
اهالی تئاتر اسفراین و اعضای هیئت رئیسه انجمن
هنرهای نمایشی خراسان شمالی با اعالم نفرات
برگزیده در مجتمع فرهنگی ،هنری نسیم اسفراین
برگزار شد.
«رضا ارغیانی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
اسفراین ،اسامی برترین های این جشنواره را به
شرح ذیل اعالم کرد:
ﺍ ﺍبخش های طراحی پوستر و بروشور و طراحی
لباس« :حنا مقامی مقیم» برای نمایش «یک لحظه
غفلت».
ﺍ ﺍبخش موسیقی« :پــارســا ولــی عــیــدی» بــرای
نمایش «خاله سوسکه».
ﺍ ﺍشایسته تقدیر در بخش بازیگری زن« :آتنا
حجی پــور» بــرای نمایش «یک لحظه غفلت»،
«مخدره شفیعی راد» برای نمایش «هشت قدم
مــانــده بــه عشق» و «فاطمه حسن زاده» بــرای
نمایش «اگه بارون بزنه».
ﺍ ﺍبرترین هــای بخش بازیگری
زن« :فــاطــمــه زهـــرا ازهـــدی»
مقام اول برای نمایش «خاله
ســوســکــه»« ،لــیــا احــمــدی»

مقام دوم برای نمایش «مرگ بر مرگ» و مقام سوم
به صورت مشترک به «آندریا دامن خورشید» و «مریم
گل محمدی» برای نمایش «بریده ها».
ﺍ ﺍشایسته تقدیر در بخش بازیگری مــرد« :امیر
مهدی فردین پور» برای نمایش «یک لحظه غفلت»
و «حمید فهیمی» برای نمایش «هشت قدم مانده به
عشق».
ﺍ ﺍبــرتــریــن ه ــای بــخــش بــازیــگــری مـــرد« :بهنام
محمدزاده» مقام اول برای نمایش «سوپ بوقلمون»،
«محمد یحیی آبادی» مقام دوم برای نمایش «سوپ
بوقلمون» و «محمدرضا عالیی» مقام ســوم برای
نمایش «مرگ بر مرگ».
ﺍ ﺍبخش بهترین متن نمایشی« :سید امیر رستگار»،
نویسنده نمایشنامه «سوپ بوقلمون».
ﺍ ﺍشایسته تقدیر در بخش کارگردانی:
تقدیر از «لیال احمدی» برای نمایش
«مـــرگ بــر مـــرگ» و «بـــرات محمد
خیرآبادی» برای نمایش «بریده ها».
ﺍبــرتــریــن هـــای بخش
ﺍ
کارگردانی« :محسن بیدوازی» برای
نمایش «ســوپ بوقلمون» و
«سکینه شــیــردل» برای
نمایش «خاله سوسکه».
گزارش ویژه

