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نبودکتاب،توزیعکتاب،قاچاقکتاب!
محمدبهبودینیا

حاال کــه یکمــاه از بازگشــایی مــدارس و شــروع
ســال تحصیلــی میگــذرد ،گالیههــا و ســواالتی
از ســوی والدیـــن دانشآمــوزان ،در زمینــه توزیع
کتابهایدرســی ،بــا صفحــه حرفمــردم بــرای
انعــکاس و پیگیــری مطــرح میشــود کــه بــا هم،
مهمترینهایشرامرورمیکنیموپاسخمیگیریم.
• دانشآموزانپایهدهم،هنوزکتابندارند
«فرزندمندرپایهدهممشغولبهتحصیلاست
اماباوجودگذشتحدودیکماه،متاسفانههنوز
کتابهای درسیاش که قرار بود از سوی آموزش
و پرورش و مدرسه به دستش برسد ،تامین نشده
و بچهها بی کتابند .آموزش و پرورش هم با اعالم
این که این ،یک مشــکل کشــوری اســت و در پی
حلش هستیم ،از پاســخ گویی دقیق شانه خالی
می کند .تکلیف بچههای کالسدهمی با میزان
ِ
زیاد درسهای دشوار در حالی که زمانشان دارد
ازدستمیرود،چیست؟»

«علی ابریاول» معاون پشتیبانی آموزش و پرورش
استان،دربارهکمبودشدیدکتابپایهدهم،توضیح
ِ
شهروند محترم هم اشاره
میدهد« :همانطور که
کردند ،این کمبود ،یک مشــکل سراســری است و
تنهامربوطبهاستانمانیست.دلیلشهمتغییراتی
است که باید در کتاب های پایه دهم ایجــــاد و بعد
از انجام این تغییرات ،کتاب ها چاپ و به استان ها
ارسال می شــد که به دالیلی این تغییرات و چاپ و
توزیع مجدد ،با تاخیر مواجه شد ،اما این مشکل به
زودیبرطرفمیشودوکتابهایدرسیبهدست
دانشآموزانکالسدهمیمیرسد».

• دلیلناهماهنگیطرحتوزیعکتاب
وبرخیگرانفروشیهاچیست؟

«در ســالهای گذشــته ،تکلیــف مــا والدیــن
دانشآموزان برای دریافت کتاب درســی بچهها
روشنبود؛سامانهایوجودداشتکهمشخصات
دانــش آمــوز در آن ثبــت میشــد و ابتدای ســال
تحصیلی بعــد ،کتابهایش را از ســوی آموزش و
ِ
پرورش و مدرســه دریافت میکرد .ولی از وقتی
فرزندم به مقطع متوسطه رفته ،گیج شدهایم .در
حالیکهکتابهایپایههایهفتم،هشتمونهمرا
بایدازلوازمتحریریهایشهربخریم،کتابهای
پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم را بــاز ِ
خود آموزش
و پرورش در اختیار بچهها میگذارد .ســوال این
اســت که خب این دوگانگی چه معنی دارد و چرا
کتابهای هر دو دوره ،توسط لوازمتحریری ها یا
فقط آموزش و پرورش تامین نمیشود؟ از طرفی
فروش کتاب های دوره اول متوسطه ،در بازار آزاد
باعثگرانفروشیهاییشدهاستوهمهاینها،
والدین را به دردسر میاندازد».

«ابــریاول» در پاســخ بــه ایــن ســواالت ،توضیــح
میدهد«:آموزشوپرورشاینامکانرانداشتکه
همه کتاب های همه مقاطع را ،خودش به صورت
متمرکز توزیعکند.درسالهایگذشتهکتابهای
مقطعابتدایی،هنرستانوپیشدانشگاهی،توسط
خود آمــوزش و پــرورش بیــن دانشآمــوزان توزیع
می شــد و این احتمال وجود دارد که ســال آینده،
کتاب های دوره اول متوسطه هم مثل بقیه ،توسط
خودمانبهدستبچههابرسد.درسالگذشته50
درصد کتاب های درسی توسط آموزش و پرورش و
 50درصد توسط کتاب فروشی ها توزیع می شد.
امسال کتاب فروشی ها تنها 25درصد از کتاب ها
را توزیع کردند و در سال آینده ،احتماال 25درصد

مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
می رساند.

پیامك2000999 :
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پاسخ به  3گالیه والدین و دانشآموزان درباره کتابهای درسی

گزارش

برایاطالعمسئوالن
تلفن051 37009111 :

شهرداری

شهرستانها

چسباندن برچسب های
چرا شهرداری با
ِ
لوله بازکنی و تخلیه چاه و تعمیرات و ...روی
دیوارها و در منازل برخورد نمی کند که چهره
شهر را زشت کرده؟

در حــوزه پایاب ســد تبــارک قوچــان ،در
داخــل باغات و مــزارع ،انــواع و اقســام ویال و
ساختمان ســاخته شده .چند ســالی است با
مجوز دهیارها یا بدون مجوز ،به شکل عجیبی
ساخت و ساز در داخل باغات شهرستان های
استان رشد کرده .لطفا این معضل را به گوش
مسئوالن برسانید.

بــه طــرح شــهرداری دربــاره سیســتم
مدیریت یکپارچه پســماند انتقاد دارم که چرا
زباله خشــک را بــه قیمــت مفت از مــردم می
خرند؟
لطفا یک نفر در شهرداری پاسخ دهد؛ بر
چه اساس در تمام شهر مشــهد و همه خیابان
ها ،شب نما و سرعتگیر نصب شده است؟
قابل توجه شهرداری! تعداد زیادی کوچه
و خیابان شهر مثل هفت تیر  ،۱۹هاشمیه ۷۵
 ،رضا  ۷به دالیل مختلف ،کنده کاری شــده و
رفت و آمد خودروها و عابران را سخت کرده؛
لطفا دســتور فرماییــد هرچه زودتر آســفالت
کنند.

باقیماندهراهمآموزشوپرورشتوزیعخواهدکرد.
«اسدا...قبادی»مدیرعاملشرکتتعاونیکتابو
نوشت افزار مشهد هم درباره ادعای گران فروشی
کتابهایدرسیپایههفتم،هشتمونهممیگوید:
«ما قطعا با افرادی که کتاب هایی به جز کتابهای
درسی این ســه پایه را توزیع کنند یا کتابهای این
سهپایهرا،باقیمتیبیشترازقیمتپشتجلدارائه
دهند،برخوردمیکنیموتاکیدکردهایمفروشاین
کتابها،نبایدگرانترازقیمتپشتجلدباشد».
•خروج کتابهای درسی از مرز ایران
ادعایاواقعیت؟
«از گوشه و کنـــار شــنیدیم کتابهای درسی
که در ایران ،با قطع درختان و مقدار انبوه کاغذ و
هزینههایدیگریمثلجوهروسلفونوصحافی
با یارانه دولتی که در واقع بیتالمال است ،چاپ
ِ
قیمت
میشــود ،از مرزهای کشــور رد و با همان

مناسب ،به شکل غیرقانونی استفاده می شود.
این موضوع صحت دارد؟ چرا جلوی این اسراف
گرفتهنمیشود؟»

«علیابریاول»معاونپشتیبانیآموزشوپرورش
خراســانرضوی ،ضمن تاییــد این موضــوع ،می
گوید« :متاســفانه همینطور اســت .بســیاری از
کتابهای درســی ما برای فارســی زبانانی که در
کشــورهای اطراف مثل تاجیکستان و افغانستان
زندگی مــی کنند ،بــرای علــم آموزی بــه صورت
خودآمــوز ،کاربــرد فراوانــی دارد و از آن جــا کــه
ایــن کتابها به دلیــل یارانه ای که بــه آن ها تعلق
می گیــرد ،به قیمــت تمام شــده ارائه نمی شــود،
بسیار ارزانتر است و این موضوع ،به دلیل همین
اختالفقیمتاتفاقمیافتدوخوبنیست.منتها
جلوی این مسئله با توزیع کامل کتابهای درسی
همه مقاطع و پایهها ،توســط آموزش و پرورش ،به
زودی گرفته خواهــد شد.

تلگرام 09393333027 :

طالب ،میدان امت ،نبــوت ۳۸واقعا نیاز
به یک پل هوایــی دارد .همه دانــش آموزان و
حتی والدین ،به دلیل خطرناک بودن رفت و
آمد ،به سختی از خیابان رد می شوند .با ۱۳۷
تمــاس گرفتیــم ،گفتنــد چــون نزدیــک بازار
فردوسی پل هست ،دیگر این جا نمی شود پل
زد .در ایــن صورت مــا باید یک کورس ســوار
تاکسی بشویم ،برویم آن جا از پل هوایی بدون
آسانسور و پله برقی ،با دیسک کمر ردبشویم،
بعد دوباره ماشین بنشینیم و بیاییم جلوی در
مدرسه! واقعا ایده بکر و خوبی است.
برای دفع موشهای فاضالبی بولوار صبا
و بولوار فرودگاه و خیابان امام رضا(ع) هرچه
ســریع تر کاری بکنید تا این موجودات موذی
که تا االن هم تعدادشــان خیلی در شــهر زیاد
شده ،بیش از این زاد ولد نکنند.
تقاضــا داریم جوی های تــورج ۲۱تا۳۳
پوشــانده شــود ،به ویژه انتهای تــورج که یک
دبســتان قــرار دارد و بعضــا بچه هــا درون آن
می افتند و خیلی خطرناک است.

آقای مختاری ،مســئول مدیریت حمل و
نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اعالم
کردنــد تــردد خودروهــای ســنگین و نیمــه
سنگین ،فقط از ساعت  23تا  6صبح در شهر
مجاز است .لطف کنید صحت و میزان عمل به
این قانــون را رصــد میدانی کنیــد .در همین
بولوار وحدت و امت در وسط شهر ،مانند یک
بزرگــراه در طــول روز کامیون و تریلــی تردد
می کند .این چه وضعی است؟

پلیس
خیابــان عامل حــر عاملــی  ۳۲جوالنگاه
معتادان شــده و وجود این افراد در این محله،
متاســفانه چهره زشــتی بــرای ایــن منطقه به
وجــود آورده .چرا هیــچ کس به ایــن موضوع
رسیدگی نمی کند؟
چرا پلیس و کالنتری های شهر برای رفع
مزاحمــت کبوتربــازان محلــه هــا کــه موجب
آزارواذیت همسایگان می شود ،فکر درست و
ِ
تبعات شکایت
حسابی نمی کند؟ گاهی ما از
از ِ
الت محله می ترسیم.

متفرقه
لطفا درخصوص هزینههای سنگین ناجا
بــرای انجــام آزمایــش هــای پزشــکی جهــت
معافیت پزشکی که در برخی بیمارستان های
خــاص دربــاره مشــموالن انجــام
می شود ،گزارشی تهیه و چاپ کنید.
چرا صفحه استعالم خالفی وسایل نقلیه
در ســایت پلیس راهور ،رایگان است ولی در
دفاتر پیشــخوان و پلیــس10 +ایــن برگه به
افــراد فروختــه می شــود و مبلــغ آن دریافت
می شود؟

دوربین خوانندگان

تا اطالع ثانوی
مسیر مسدود است

پارک خودروی پالک قرمز
درمنطقهمسکونی
اســتفاده برخی مســئوالن از خودروهای دولتی برای انجــام کارها و
سفرهای شخصی اتفاق تازه ای نیســت ،اما این که این خودروها طی
ساعات اداری در یک منطقه مسکونی ،پارک باشد و راننده خودرو هم
درمحلحضورنداشتهباشد،سوالبرانگیزاست.امیدوارم پارکاین
سمندسفیدپالکالف،توجیهمنطقیداشتهباشدوموضوعاستفاده
شخصیدرمیاننباشد!

بیشازیکماهاستکهدربولوارمعلم،معلم،۱۴خیابانقاسمی،۲۵
پروژه دفع آبهای سطحی در حال اجراســت و متاسفانه کار به روش
بسیارسنتیپیشمیرودوپیمانکارمحترمهمبرایاینروند ُکند،به
هیچعنوانپاسخگونیست.باشهرداریتماسگرفتیم،پیامکدادند
تا  ۲۰روز دیگر هم وضع همین است .تکلیف ما برای رفت و ِ
آمد عابر و
خودرودراینمنطقه،چیست؟

مردم به تخلفات برخی فروشگاههای آنالین ،معترضاند

پیگیری حرف مردم

خرید اینترنتی؛ صرفهجویی در وقت و انرژی یا برعکس؟
گزارش
فرزانه غروبی

«از یکی از فروشــگاههای آنالیــن معروف و
معتبر ،یک دســتگاه پمپ موتــور آب خریداری
کردمکهدرمشخصاتش،ساختکشورژاپندرج
شــده بود .ولی بعد از دریافت کاال متوجه شدم
چینیاستومحصولیباکیفیتپایینتروقیمت
ارزان تر از چیزی که دیدم ،برایم ارسال شده .این
در حالی اســت که قیمت کاالی ســاخت ژاپن را
پرداختم .در تماســی هم کــه با پشــتیبانی این
شرکت داشتم ،گفتند فقط همین را داریم ،اگر
نمی خواهید ،کاال را برگردانید و پولتان طی 72
ســاعت برگردانــده می شــود .خب مــن خرید
اینترنتی کردم که گرفتار این مســائل نشوم .نه
اینکهوقتمچندینبرابرتلفواعصابمخردشود
و آخرش هم دریغ از یک عذرخواهی».
اینترنتی
«چند هفته قبل ،از یکی از بازارهای
ِ
معتبر و مجوزدار ،یک گوشــی همراه خریدم اما
شاید باورتان نشود که یک گوشی کارکرده برایم
فرســتادند که مشــخصاتش هم بــا توضیحاتش
کامالمغایرتداشت.وقتیباپشتیبانیفروشگاه
تماس گرفتــم ،گفتند نبایــد همــان اول ،کاال را
تحویل می گرفتی و بقیه اش به ما مربوط نیست.
االن مدتی اســت به خاطر خریدی که قــرار بود
کمتروقتمرابگیرد،گرفتارشدهاموهیچکسهم
پاسخ گو نیست».

چیــزی کــه خواندیــد ،دو نمونــه از پیامــک و
تماسهایی بود که از سوی مخاطبان حرفمردم،

مطرح شــده .این روزها بــا توجه به توســعه فضای
مجــازی ،بســیاری از امــور روزمره مردم در بســتر
اینترنت انجام می شــود .از گفتوگو و نامهنگاری
و جلســه تــا ســفارش غــذا و رزرو هتــل و البتــه
«خریــد اینترنتــی» .منتهــا اطمینــان از صحــت و
کیفیــت محصولــی که بــا اعتمــاد بــه تصاویرش،
از فروشــگاههای اینترنتــی میخریــم ،یکــی از
چالشهای اصلی خریدهای آنالین است .به این
معنی که ممکن اســت پــس از دریافــت محصول،
متوجه شــوید اشــتباهی برای تان ارســال شده یا
تفاوت چشــمگیر در اندازه و رنــگ و جنس مدنظر
شــما دارد .یا این که کیفیت محصول کمتر از حد
استاندارد و میزان هزینه ای است که پرداخته اید.
هرچند شــاید امکان تعویض یا برگشت کاال وجود
داشــته باشــد اما معموال هزینه حمل و نقل دوباره
به عهده مشتری است و انرژی و زمانی که از دست
داده اید ،قابل برگشت نیست.
اینترنتی دارای نماد
•مشتریان بازارهای
ِ
اعتماد ،حمایت حقوقی میشوند

«مهدی طاحونهبان» کارشــناس کسب و کارهای
مجازی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
ِ
رضوی در پاسخ به این گالیهها ،توضیح می دهد:
«در عالــم کســب و کار ،چه ســنتی و چــه مجازی،
ممکن اســت ایراداتی وجود داشــته باشــد و مهم
استمشتریاناینکسبوکارها،برایرفعنقایص
آن ها ،اگر انتقــاد و گالیه ای دارند ،شکایتشــان
را مطرح کنند و تا رســیدن به نتیجه پیگیر باشند.
تمام فروشــگاه هــای آنالین و وبســایتهایی که
به نوعی خرید و فروش اینترنتی انجام می دهند،

فرزانه غروبی

حذف خط ،60در راستای چابکسازی خطوط اتوبوسرانی
شکایت ها رسیدگی می شــود و اگر حق با شاکی
باشد ،به حقش خواهد رســید و چنان چه موضوع
به ابراز نظر کارشناس نیاز داشته باشد ،مسئله به
کارشناس ارجاع داده می شــود ».این کارشناس
کسب و کارهای مجازی سازمان صمت می افزاید:
«در مرحله کارشناسی ،کارشــناس درباره بهحق
بودن گالیــه خریدار اظهارنظر مــی کند و اگر حق
ِ
با مشــتری نباشــد ،جواب قانع کننده ای دریافت
خواهد کرد .مثال فردی می گوید از یک فروشگاه
مجازی معتبــر ،موبایل نــو خریدم ولی احســاس
می کنم گوشی دســت دوم برایم ارسال شده .این
جاست که کارشناس با بررسیهای تخصصی و در
کوتاهترینزمان،تکلیفموضوعراروشنمیکند».

ملزم هستند از مرکز تجارت الکترونیک یک نماد
اعتماد الکترونیک بگیرند که این نماد یک کارکرد
مهمدارد.آنهماینکهبهمخاطبومصرفکننده
این اطمینــان را می دهد که حمایــت حقوقی می
شود و اگر به مشکل خورد ،جایی هست که موضوع
را پیگیری کند .بازارهای اینترنتی که دارای نماد
اعتماد الکترونیک هســتند ،توســط مرکز توسعه
الکترونیکنظارتمیشوندوچنانچهشهروندی
به واســطه خرید از آن ها ،دچار مشــکالتی از نظر
ِ
مغایــرت کمیــت و کیفیــت و قیمت کاال بــا چیزی
که دیده ،شــد ،از دو طریق می تواند شــکایتش را
مطرح کند؛ یکــی مراجعه بــه معاونت بازرســی و
نظــارت ســازمان صمــت ،دوم مراجعه بــه صفحه
ثبت شــکایات ســامانه نماد اعتماد الکترونیکی و
درج شکایت و در ادامه مطمئن باشد با قاطعیت به

•ثبت  1500شکایت از تخلفات فروشگاههای
مجازی ،در 6ماهه نخست امسال

در ادامــه« ،رضا الفتنســب» ســخنگوی اتحادی ه
ب و کارهای مجازی نیز با اشــاره به این که تا
کســ 
امروز 1200،مجوز برای کسب و کارهای مجازی
کشور صادر شده اســت ،می گوید« :سال گذشته
تعداد شکایت ها و تخلفاتی که از کسب و کارهای
اینترنتــی توســط مــردم درســامانه نمــاد اعتماد
الکترونیکی ثبت شده اســت 1500 ،مورد بوده
که تا امروز به  95درصد این شکایت ها رسیدگی و
رضایت مشتری جلب شده و بقیه در دست بررسی
است .امسال اما با توجه به نوســان بازار و افزایش
خریدها ،ثبت شــکایت در ســایت اتحادیه کسب و
کارهای مجازی رشد چشمگیری داشته ،بهطوری
کهتنهادرشش ماههنخستسال 1500،شکایت
به ثبت رسیده و در حال پیگیری است».

«خط  60اتوبوسرانی که از پایانه معراج به سمت میدان شهدا می رفت ،چند روزی
است حذف شده .خواهش می کنم پیگیری کنید که چرا این خط را برداشته اند ،در حالی
که قشر کارگر منطقه ،از این خط اتوبوس استفاده می کردند؟»
«عبــاس اتحــادی» ســخنگوی ســازمان
اتوبوســرانی مشــهد در پاســخ به ایــن گالیه
میگویــد« :خــط  60در راســتای بازبینــی و
چابک سازی خطوط اتوبوسرانی که هر دوماه
یک بار انجام می شود و بهواسطه موازی بودن
با خطوط  23و  201حذف شده است .منتها
به هیچ وجه دسترسی شــهروندان به حمل و
نقل عمومی کم نشده و ســاکنان این منطقه
می توانند برای انجام ســفر درون شهری ،از
خطوط جایگزین مثــل  23و  201که همان

مسیر را تحت پوشش قرار می دهد ،استفاده
کنند .خطــوط تغییرزیادی نداشــته ،شــاید
چنــد ایســتگاه اضافه تر توقف داشــته باشــد
ولی به ایــن صورت نیســت که شــهروندان با
تاخیر بــه مقصد برســند .به هرحــال طبیعی
اســت وقتی خطی حذف می شــود ،تعدادی
از مســافران آن خط اعتراض کنند ولی ما به
گونه ای برنامه ریزی کردیم که به هیچ عنوان
دسترسی شــهروندان به ایســتگاه های خط
 60حذف نشود».

آسفالت سرافرازان ،نیاز به صرف هزینه و رسیدگی داشت؟
«آسفالت بولوار سرافرازان مشکلی نداشت ولی چند وقتی است توسط شهرداری،
ظاهرا برای به سازی کنده شده است .این در حالی است که آسفالت محدوده میدان حر
تا خیابان ســرافرازان 49خیلی خراب اســت .کاش شــهرداری به جای این که آسفالت
خیابان های سالم را بکند ،هزینه آن را صرف به سازی خیابان های پر از چالهچوله کند».
«طهماسبی»رئیسادارهفنیوعمرانمنطقه۹
شهرداری مشــهد در اینباره می گوید« :طبق
نظــر کارشناســی اعضای کمیســیون شــامل
نماینده معاونت فنی و عمــران مرکز ،نماینده
سازمانعمران،آسفالتبولوارسرافرازان،نیاز
به تراش و روکش داشته و تشخیص مشکل دار
بودن آسفالت ،یک کار تخصصی است و لزوما

نبودچاله،دلیلبرسالمبودنآسفالتنیست.
ترک های آســفالت از الیه های زیرین شــروع و
کمکمدرسطحخیاباننمودارمیشودووجود
موزاییکیپیشرونده،یکی
ترکهایعرضیو
ِ
از نشانه های فرسوده شدن آسفالت و ضرورت
رسیدگیسریعبهآناست.منتهاحواسمانبه
ِ
ترمیمآسفالتدیگرنقاطهمهست».

