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مردودی برخی مدارس
با تحویل مشروط کارنامه ها
کلثومه محمدی
حکایت گرو نگه داشتن کارنامه برای کمک اجباری
به مــدارس مسئله ای جدید نیست ،هر سال در زمان
تحویل کارنامه مدیران برخی مــدارس دولتی از این
حربه برای گرفتن کمک های مالی استفاده می کنند
و سراغ والدین دانش آموزان می روند و آنان را شوکه
می کنند.
برخی مدارس دولتی در روزهای گذشته هنگام تحویل
کارنامه از والدین خواستند به مدرسه کمک کنند و
آنان را با ترفندهای مختلف تحت فشار قرار دادنــد تا
بتوانند منابع مالی را برای مدارس جمع آوری کنند .در
شرایط اقتصادی کنونی و با وجود شیوع ویروس کرونا

و تعطیلی مدارس ،حاال که زمان دریافت کارنامه دانش
آمــوزان فرا رسیده است ،برخی مــدارس اولیا را تحت
فشار می گذارند و از آن ها درخواست کمک به مدرسه
دارند؛ انگار تحویل کارنامه مشروط به پرداخت هزینه
«کمک به مدرسه» شده است در حالی که متولیان تاکید
می کنند مدارس به جز هزینه کتاب و بیمه حق دریافت
هیچ گونه وجهی را از اولیا ندارند .حاال وظیفه متولیان
آموزش و پرورش است ،با مدارسی که نمره مردودی
درخصوص تحویل مشروط کارنامه ها دریافت کرده اند،
برخورد کنند.
یکی از والدین دانــش آمــوزان که فرزندش در مقطع
ابتدایی تحصیل می کند ،می افزاید :با وجود این که
می گویند اجباری در کمک به مدارس نیست ولی نمی
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تزیینی

توان با رفتار بعضی از متولیان مدارس این موضوع را
درک کرد چون درست در زمان تحویل کارنامه دانش
آموزان از اولیا می خواهند هزینه ای را بابت کمک به
مدرسه بپردازند و به نوعی تحویل کارنامه را مشروط به
آن می کنند.
وی که تمایلی به معرفی خود نــدارد ،مــی افزاید :در
زمان درخواست کمک شماره حسابی که داده می شود
مربوط به یکی از اولیاست و در صورت شکایت والدین
از کمک های اجباری هیچ مسئولیتی متوجه آموزش و
پرورش نمی شود.
وی که گویا مجبور به پرداخت هزینه «کمک به مدرسه»
شده اســت ،اضافه می کند :بارها در این خصوص با
اداره کل آموزش و پرورش تماس گرفته ام ولی متولیان
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اعتقاد دارند چنین تخلفاتی رخ نمی دهد و در صورت
وقوع آن باید به این اداره کل سند تحویل دهیم.
یکی دیگر از اولیا که به تازگی کارنامه دخترش را
گرفته است ،می گوید :انگار مبلغ «کمک به مدرسه»
از قبل مشخص شده است چون زمانی که قصد داشتم
مبلغ ناچیزی را به این کار اختصاص دهم به من گفته
شد مدرسه این مبلغ را قبول نمی کند و من به اجبار
مبلغ درخواست شده را تقدیم کردم.
وی اظهار می کند :چه بسیار پدر و مادرانی که در این
اوضاع بد اقتصادی در چنین شرایطی قرار می گیرند و
مجبور می شوند هزینه درخواست شده را تقدیم کنند
تا پیش بقیه اولیا و معلمان شرمنده نشوند.
او می گوید :نمی داند باید به کجا شکایت کند وقتی به
شکل علنی تخلف می شود؟
یکی دیگر از اولیا هم که گویا شرایط این چنینی برایش
پیش آمــده و مستاصل شده اســت ،می گوید :کارگر
هستم و  3فرزند دارم که در حال تحصیل هستند.
حاال اگر قرار باشد به نام کمک به مدرسه ولی به اجبار
چنین مبالغی را واریز کنم دیگر نمی دانم چگونه خرج
زندگی ام را در این ماه تامین کنم؟
او اضافه می کند :تقریب ًا  2ســال اســت که مــدارس
تعطیل هستند و هیچ برنامه تفریحی یا کمک آموزشی
توسط آن ها برای دانش آموزان برگزار نشده و نمی
دانم با وجود این تعطیلی بحث کمک به مدرسه دیگر
چیست؟
پدر یکی از دانش آمــوزان می گوید :عالوه بر تماس
با بنده از طریق نرم افزار شاد از فرزندم در خصوص
کمک من به مدرسه هم سوال می کنند و کاری کرده
اند که فرزندم پیگیر این کمک است و می گوید اگر
مبلغ را واریز نکنم نزد دوستانش خجالت زده می شود.
در همین خصوص مدیرکل آموزش و پرورش خراسان
شمالی می گوید :مــدارس حق ندارند مبلغی را به
عنوان کمک به مدرسه از اولیا بگیرند.
«مودی» تاکید می کند :اولیا فقط باید مبلغ کتاب و
بیمه را واریز کنند و نباید شاهد چنین تخلفاتی از سوی
مدارس باشیم.
وی از اولیا می خواهد در صــورت مشاهده چنین
تخلفاتی موضوع را همراه با سند با این اداره کل در
میان بگذارند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
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کوفته گشنیز

مواد الزم :گوشت چرخ کرده  350تا  500گرم ،آرد نخودچی نصف پیمانه ،برنج نیمپز یک پیمانه ،گشنیز
 250گرم ،تخممرغ یک عدد ،پیاز 2عدد ،رب گوجهفرنگی  2قاشق غذاخوری ،نمک ،فلفل و دارچین به
میزان الزم ،گوجه فرنگی  500گرم ،آبلیمو یا آبغوره به میزان الزم.
طرز تهیه :یک عدد پیاز را رنده می کنیم و با تخم مرغ ،نمک ،فلفل ،دارچین ،برنج نیم پز ،آرد
نخودچی و گوشت چرخ کرده خوب ورز می دهیم .سپس  2تا  3قاشق گشنیز خرد شده را با آن
مخلوط می کنیم و به مدت نیم ساعت استراحت می دهیم .برای آب کوفته یک عدد پیاز را خرد
می کنیم و با یک قاشق روغن تفت می دهیم ،وقتی طالیی رنگ شد ،گوجه فرنگی ها را نصف می
کنیم و در آن می ریزیم ،سپس رب و کمی گشنیز را اضافه می کنیم .به این مواد به تعداد افراد یک
فنجان چای خوری آب اضافه می کنیم .وقتی جوشید ،کوفته ها را که به اندازه گردو آماده کرده ایم
داخل آن می گذاریم .شعله را بعد از  10دقیقه کم می کنیم ،سپس می گذاریم تا  10دقیقه دیگر
هم بپزد 5 .دقیقه آخر به دلخواه یک فنجان آبغوره ،آبلیمو ،آلو یا گوجه فرنگی ریز اضافه می کنیم.
بعد از  5تا  10دقیقه که جوشید کوفته آماده است.

مشاوره حقوقی

مهریه زن بعد از فوت شوهر
خوانندگان عزیز روزنامه «خراسان شمالی» می توانند سواالت حقوقی خود را طی تماس با دفتر روزنامه
( )32247222-32222211مطرح کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم .در این شماره
«علی اکبر هاتفی» ،وکیل پایه یک دادگستری به سوال یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.
 مهریه زن بعد از فوت شوهر چه می شود؟
پس از فوت زوج اگر زوجه هنوز بابت مهریه از وی طلبکار باشد می تواند از اموال موجود او مهریه
خویش را وصول کند .اموال زوج شامل اموال غیرمنقول مثل امالک و منقول مثل وجوه نقد ،طلب
از سایر اشخاص ،اوراق بهادار و طال و  ...می شود .همچنین با توجه به باور غلطی که در عرف وجود
دارد ،آیا پدر و مادر زوج مسئول پرداخت مهریه زوجه هستند یا خیر؟ باید عرض کنم خیر ،والدین
به لحاظ حقوقی مسئولیتی ندارند.

تریبون شهری

سد معبر حاشیه
خیابان ها

با کارشناسان

وسواس کرونا در بین کودکان
کارشناس مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی درباره وسواس
فکری کودکان در دوران کرونا گفت :بیماری کرونا موجب ایجاد احساساتی نظیر اضطراب و استرس می شود.
این احساسات به ویژه در میان کودکان و نوجوانان ،در سنین مختلف ،بیشتر دیده می شود«.مریم حسینی
معصوم» افــزود :اگر چه کودکان به این احساسات واکنش نشان می دهند ،اما به طور کلی در مواجهه با
رویدادهای مختلف بیش از پیش به حمایت های عاطفی نیاز دارند .از آن جایی که رسانهها و مکالمات اجتماعی
تحت تاثیر خبرهای شیوع کرونا هستند ،بچهها هم در معرض مقادیر زیادی اطالعات قرار می گیرند و نگرانی،
اضطراب و ترس را تجربه می کنند.وی تصریح کرد :ترس و دلهره ناشی از اطالعات غیرضروری و غیرعلمی،

لذت و شادی زندگی کودکان را کاهش میدهد و در واقع دلیل اصلی اضطراب کودکان نگرانی از وقوع اتفاق
ناگوار است ب ه خصوص که شبکههای اجتماعی مانند گروههای تلگرامی و  ...به آن دامن میزنند.وی ادامه
داد :استمرار این شرایط بستر ابتال به اختالل وسواس فکری و عملی را افزایش میدهد ،به این صورت که افکار
مزاحم در خصوص انجام کارها به دفعات و البته به اجبار کار را سختتر میکند و ممکن است انسان را از پا
بیندازد بهویژه این که در شرایط رعایت فاصله اجتماعی حمایت عاطفی از اطرافیان نسبت به قبل کاهش پیدا
کرده و دگرهراسی بهخصوص زمانی که عالیمی از بیماری در دیگران وجود دارد یا با مشاهده نمادهایی مانند
ماسک ،دستکش و مواد ضدعفونی کننده در اطراف کودک ،افزایش مییابد.

ماسک نزن ها؛ این بار برخی فروشندگان
گروه خبر
مدت زیــادی است که استفاده از ماسک به یک
الزام برای مقابله با گسترش هر چه بیشتر ویروس
کرونا در جهان تبدیل شده است.
اگر چه بسیاری از شهروندان از ماسک استفاده
میکنند و در خصوص رعایت بهداشت و سالمت
عمومی متعهد هستند ،اما برخی افراد از ماسک
زدن خودداری می کنند و می گویند که استفاده
ن ها تحمیل
از ماسک ،برخالف میل باطنی به آ 
شده است.
در این بین برخی فروشندگان که در ارتباط با
مردم و تامین مواد غذایی آنان هستند رغبتی به
استفاده از ماسک ندارند که نگرانی شهروندان را
در زمان شیوع کرونا دوچندان کرده است  .یکی
از شــهــرونــدان بــجــنــوردی در همین بــاره گفت:
در خیابانی زندگی می کنم که از مراکز خرید
در هسته مــرکــزی شهر فاصله دارم و مجبورم
تمام مواد غذایی ام را از سوپرمارکت محله مان
خریداری کنم .ماه هاست ترس از ابتال به کرونا
در وجودم رخنه کرده است و تمام سعی ام را می

کنم که با رعایت پروتکل ها و ماسک زدن از شیوع
این ویروس منحوس و کشنده جلوگیری کنم اما
سعی من به تنهایی فایده ای ندارد چون زنجیره
وار همگی با هم در ارتباط هستیم و غفلت هریک
از ما زنجیره مراقبت را ناقص می کند و هر روز
نگرانی ها از رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی
توسط برخی فروشندگان مایحتاج ضروری مردم،
بیشتر می شود.
وی افزود :متاسفانه فروشنده محله ما تحت هیچ
شرایطی از ماسک استفاده نمی کند ،در حالی
که دایم با افراد مختلفی در ارتباط است و رفتار
او سبب شــده احــســاس نگرانی و تــرس در بین
اهالی در زمان رفتن به مغازه برای خرید مایحتاج
ضروری ایجاد شود.
وی تصریح کرد :با وجود تذکرهایی که می دهیم
همچنان بدون ماسک در مغازه فعالیت می کند
و روزانه با افراد زیادی سر و کار دارد که با وجود
رعایت نکردن اصول بهداشتی و نزدن ماسک در
واقع نوعی منبع شیوع کرونا محسوب می شود.
یکی دیگر از شهروندان گفت :در برخی مغازه های
شهر فروشندگان به دلیل گرمای هوا از ماسک

استفاده نمی کنند و مشتریان با وجود ترس و
نگرانی باز هم داخل مغازه می روند و مواد مورد
نیاز و پوشاک ضــروری خــود و فــرزنــدان شــان را
خریداری می کنند.
«حمیدی» افزود :با وجود این که بارها مسئوالن
در خصوص استفاده از ماسک تذکر های الزم را
داده اند اما بی توجهی ها همچنان ادامه دارد.
یکی دیگر از شهروندان گفت :کاش اهرمی برای
اجبار و زدن ماسک وجــود داشــت تا شهروندان
در زمان خرید مایحتاج شان نگران سالمت خود
نباشند.وی با اشاره به این که هر روز بی توجهی
ها و نزدن ماسک در شهر بیشتر می شود ،افزود:
خبرهایی از طغیان موج جدید کرونا به گوش
می رسد اما بی تفاوتی ها به رعایت پروتکل های
بهداشتی و نزدن ماسک همچنان وجود دارد.
یکی از فروشندگان هم گفت :هوا گرم شده است و
ما دایم در مغازه هستیم و استفاده از ماسک برای
من و همکارانم مقدور نیست.وی که تمایلی به
معرفی خود نداشت ،افزود :مشتریان ماسک می
زنند و زدن ماسک توسط امثال من که  24ساعته
در حال کار هستیم ،نیاز نیست.

گفت و گو با یک فروشنده قرص های روان گردان

صرفه جویی در زمان به سبک فروشنده مواد
صدیقی« -صرفه جویی در زمان بدم ،بنداز باال و از
اون ور هم به طرف بنداز! قرص دارم باقلوا ،شربت
بدم شیرین تر از عسل» ،این جمالت درهم و برهم
یکی از فروشندگان قرص و شربت متادون و تریاک
است؛ جوانی خوش زبان و خنده رو در حاشیه یک
خیابان قدیمی باصفا .فضایی ها او را «پسر عشق»
خطاب می کنند و دلیل اش این است که با فروش
قرص ها و شربت های ترک اعتیاد به معتادان گویی
آن ها عشق و مدام روی ابرها سیر می کنند؛ قرص
هایی که باید برای ترک اعتیاد در مراکز و کلینیک
های خاص به معتادان عرضه شود اما گاهی در
داالن های پیچ در پیچ توزیع می شود و سر از بازار
آزاد درمی آورد و فضای کاسبی برای عده ای دالل
و قاچاقچی قرص های روان گردان فراهم می شود.
قرص های صنعتی و متادون و شربت آن در کلینیک
ها در طول درمان فرد به منظور کاهش وابستگی
معتاد به مواد مخدر استفاده می شود ولی معتادان
بیشتر به جای مصرف ،آن ها را در بازار آزاد با قیمت
حدود  2برابر به فروش می رسانند و با پول آن سراغ
مواد خاص مصرفی شان می روند .بنا بر آمار شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ،حدود 8

درصــد یا کمی باالتر از جمعیت  15تا  60ساله
استان اعتیاد دارند .فروش متادون و مشتقات آن
در بازار آزاد سود زیادی دارد« .پسر عشق» یا همان
فروشنده قرص های روان گردان ،متادون و غیره در
حاشیه یک خیابان با لحن خاصی می گوید« :بدو
بدو عسل دارم که باهاش ساق پات رو هم گاز می
گیری!» یعنی این قدر جنس اش خوب است که از
سر نشئگی و توهم پاهایت را می توانی گاز بگیری و
حالت خوش و دگرگون می شود .به او نزدیک می
شوم تا به بهانه خرید متادون و مشتقات آن از چند
و چون کارش آگاه شوم ،تتوی روی دستش نمایان
است ،با لحن هپروتی می گوید« :صفا آوردی به
این خیابون باصفا .جون دلم ،برقرار باشی یه چیز
فضایی برات نسخه بپیچم که از ماهواره ناسا هم
جلوتر بزنی؟» در جوابش می گویم که برای یکی
از آشنایانم مقداری قرص متادون و شربت تریاک
می خواهم .فروشنده زنجیرش را محکم در هوا
می چرخاند و تکانی به خودش می دهد و از روی
موتورسیکلت پایین می پرد و می گوید« :ببین این
قرص ها تعاونیه به جون خودت با هزار بدبختی
تونستم جور کنم ،همکارام برام می فرستن ،هرچی

بخوای در خدمتم ،آخه این روزهــا بدجور اوضاع
مالی خرابه و همه چیز گرون شده ،ما نسخه پیچ
ها هم ناچاریم با قیمت روز کار کنیم .شربت هاش
حرف نداره ،بعد از مصرف دور دنیا رو در  10ثانیه
می چرخی ».همان طور که می خندد ،یک خریدار
جوان از راه می رسد که گویا در حال فراهم کردن
مقدمات ازدواجش است.
داماد آینده برای این که خانواده عروس را بپیچاند
می خواهد برای چند صباحی به جای مصرف مواد
مخدر که زمان بر و از طرفی بودار است ،از قرص
متادون کمک بگیرد تا به نوعی اسب زین کرده اش
از روی پل بگذرد.
فروشنده رو به او می گوید« :یک صرفه جویی در
زمان بهت بدم ،بنداز باال و از اون ور هم به طرف
بنداز (خانواده عروس) .قرص دارم باقلوا ،شربت
بدم شیرین تر از عسل» .همان طور که فروشنده با
چرب زبانی در حال تعریف و تمجید از قرص هایش
است ،از او دور می شوم ،صدای گوش خراشش
بــرای فضایی ها دلچسب اســت و از فاصله دور
شنیده می شود ،این ماجرا هر روز زیر پوست شهر،
در این خیابان قدیمی ادامه دارد.

اجتماعی

خوانندگان عزیز روزنامه «خراسان شمالی» می توانند مشکالت شهری
خود را از طریق تماس با شماره  ۰۵۸- 32222211اعالم کنند.

در حاشیه خیابان های شهر
بیشتر اوقات شاهد پارک
خودروها هستیم ،اما وجود
سه چرخ های جمع آوری زباله
و موتورسیکلت ها هم بر این
شوغی ها افزوده است .عادی
انگاری به حدی رسیده است
که هر روز شاهد سد معبر در
حاشیه خیابان ها هستیم.

