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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مشاوره حقوقی

آشپزی

از خرید پارچه پیراهنی تا پخت شیرینی برنجی

هزینه تعمیرات آسانسور
در آپارتمان ها
علوی -خوانندگان عزیز روزنامه خراسان شمالی می توانند
ســواالت حقوقی خود را طی تماس با دفتر روزنامه مطرح
کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم .در این
شماره «نبی ا ...داوری» وکیل پایه یک دادگستری به سوال
یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.

آیا هزینه تعمیرات آسانسور در آپارتمان ها
شامل طبقه همکف می شود؟
برای پاسخ به این سوال می توان گفت :در قسمت آخر ماده 4
قانون تملک آپارتمانها آمده است؛ پرداخت هزینههای مشترک
اعم از این که ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است،
البته در مواردی که هزینههای آسانسور از کل هزینههای ساختمان
تفکیک شده باشد موضوع طور دیگری است.
فــردی طبقه همکف یک آپارتمان چند طبقه ساکن اســت و از
آسانسور هیچ استفادهای ندارد ،حال سوال این جاست آیا هزینه
ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف
ساکن هستند ،میشود؟
این ســوال را به  2صــورت میتوان پاسخ داد ،اگر هزینههای
آسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا نیامده باشد مالک
طبقه همکف به هیچ عنوان نمیتواند از پرداخت هزینههای
تعمیر آن خودداری کند ولو این که از آسانسور استفاده نکند زیرا
او ً
ال هزینه تعمیر آسانسور نباید به طور مجزا و مستقل ،از تکتک
واحدها دریافت شود بلکه از صندوق ساختمان باید پرداخت
شود.
ثانی ًا ،آسانسور یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه
شده ،جزو منصوبات ساختمان و هزینههای تعمیر و نگهداری آن
ها بر عهده مدیر ساختمان است .بعضی از تاسیسات ممکن است
مورد استفاده برخی واحدها و پارهای از آنها مورد استفاده بعضی
دیگر نباشد.
همچنان که قسمت آخر ماده  4قانون تملک آپارتمانها میگوید
پرداخت هزینههای مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار
بگیرد یا نگیرد الزامی است.
امکان دارد هزینههای آسانسور از کل هزینههای ساختمان
تفکیک شــده باشد ،در ایــن صــورت ساکنان در مجمع عمومی
میتوانند فرمول یا روش خاصی را برای تقسیم هزینههای آسانسور
تعیین کنند و فقط بر اساس تصمیم هیئت مدیره است که میتوان
طبقه را در میزان شارژ هزینههای آسانسور دخیل کرد.

هرنمندی بانوان
بجنوردی
در اسفند آن روزها

مواد الزم

گوشت چرخ کرده  400گرم ،پیاز یک عدد ،گوجه فرنگی 3
عدد ،سماق یک قاشق غذاخوری ،پودر گلپر یک دوم قاشق
مرباخوری ،زعفران دم کرده ،نمک و فلفل به مقدار الزم.

کباب تابه ای زعفرانی
علوی
بــیــدار شــدن اول وقــت در صبح های
زمستانی آن روزهــا با زمهریر سخت و
جانکاهش ،دلنشین بود وقتی خنکای
صبح بــه صــورتــت مــی خ ــورد و از زیر
لحاف های بزرگ و سنگین مادربزرگ
یواشکی دور و بر را نگاه می کردی تا
بتوانی چند لحظه دیگر هم بخوابی.
آن روزهــا اسفند که می آمــد ،حــال و
هوای خاصی با خود می آورد ،اول صبح
که بیدار می شــدی ،صبحانه ای می
خوردی و مادر در و پنجره ها را باز می
کرد تا هوای مطبوع داخل اتاق ها بیاید
سپس نظافت را آغاز می کرد .اسفند آن
روزها شور و حال خاصی داشت ،بانوان
هنرمند هر یک در تــدارک آمــدن عید
بودند؛ عیدی که در آن دیدارها را تازه
می کردند و برای همدیگر به خصوص
بزرگترها و مو سپیدان ارزش و احترام
زیــادی قائل بودند .همچنان که بوی
عطر و عید به مشام می رسید ،خانه ها
را نونوار می کردند و بر در و دیوار رنگ
تازگی و طراوت می پاشیدند تا بتوانند
میزبانان خوبی برای آمدن عید و خدا
را به شکرانه این همه تحول در جهان
هستی شــکــرگــزار باشند .مـــادران با
دستان ظریف اما پینه بسته آن روزها
سخت کار می کردند و به فکر تدارک
همه چیز بودند از لباس نو گرفته تا
تمیزی خانه.
زمان های قدیم وقتی اسفند می رسید
جنب و جوشی دیگر بین مردم آغاز می
شــد ،بیشتر خــانــواده ها بــرای تــدارک
لباس عید دست به کار و برخی راهی

بازار می شدند تا پارچه های فاستونی
را برای پسران و انواع پارچه های دیگر
را برای دختران خود خریداری کنند و
برخی دیگر لباس هایی را که نو و سال
گذشته تــن بچه هــای بــزرگ تــر کــرده
بودند به تن بچه های کوچک ترشان
می کردند.
بانویی کهنسال از دوخــت و دوزهــای
آن موقع یــاد می کند و می گوید :در
زمان قدیم از مغازه های مختلف لباس
فــروشــی خــبــری نــبــود .آن مــوقــع هــا و
زمانی که من کوچک بــودم به خاطر
دارم فقط چند بزازی در بجنورد وجود
داشــت و از آن جایی که برخی افــراد
به شــوروی سابق رفت و آمد داشتند،
پارچه هایی را از آن طرف می آوردند و
مادرم یک ماه به عید مانده بود دست
ما بچه ها را می گرفت و راهی بازار می
شد و بــرای دختران یک قــواره پارچه
پیراهنی و چادری خریداری می کرد.
بانو «شریفیان» ادامه می دهد :آن موقع
ها در محله ما که نزدیک «صدرآباد» بود
یکی ،دو خیاط خوب بودند که مادرم
همیشه ما را نزد آن ها می برد و وقت
می گرفت تا به موقع و سر حوصله لباس
های مان را بدوزند .وی بیان می کند:
یکی از این خیاط ها که معروف تر بود
عــادت داشــت هر پارچه ای را که می
خواست برش بزند ،یک قند روی آن می
گذاشت سپس قیچی می کرد تا به قول
خــودش لباس خــوش یمن باشد و در
مجالس شادی پوشیده شود.
شهروندی دیگر هم بیان می کند :در
زمان قدیم مردم خیلی اهل تجمالت
نبودند و قــدر آن چــه را کــه داشتند،

می دانستند .نوروز برای مردم ریخت
و پــاش هــای زیــادی به همراه نداشت
و هنر بانوان خانه ایــن بــود که هر چه
برای نوروز الزم بود خودشان به کمک
هم تهیه می کردند .آن موقع ها مغازه
های آجیل فروشی زیادی در شهر نبود
و برخی افراد دانه های تفت داده شده
را به مردم عرضه می کردند و به «نخود
بریز» معروف بودند .اما مادربزرگم به
کمک مادرم همیشه دانه های زردآلو،
بادام و تخمه های هندوانه و خربزه را
در مخلوط آب ،نمک و آبلیموی تازه
تفت می دادنــد و بــرای عید آمــاده می
کردند تا از مهمانان پذیرایی کنند .به
گفته «اسماعیلی» ،برخی مردم کاسه
هایی از کنجد ،قیصی ،مغزهای بادام
و گردو را هم برای پذیرایی نوروز تهیه
می کردند و خوبی آن این بود که هم
خرج و مخارج زیادی نداشت و هم این
که از مــواد سالم بهداشتی تهیه می
کردند .وی خاطرنشان می کند :اسفند
بــرای زنــان قدیمی یکی از پرکارترین
ماه ها بود چون مانند امروزی ها نمی
توانستند هر زمان که دل شان بخواهد
به قنادی یا حتی سوپر مارکت محله
بروند و یک جعبه شیرینی بخرند ،آجیل
را به راحتی تهیه و لباس را از فروشگاه
خــریــداری کنند ،آن ها همه کارها را
خودشان انجام می دادنــد و لذت می
بردند .وی می افزاید :این رسم های
خوب در روستاها هم وجود داشت و کار
بانوان توانمند روستایی در این ایام چند
برابر می شد.
بانویی دیگر هم دربــاره حــال و هوای
بهاری آن روزهــا می گوید :آن موقع

ها اسفند حال و هوای دیگری داشت
و همه از آم ــدن نـــوروز و ســالــی دیگر
شادمان می شدند .بانوان خانه یک
دم بیکار نمی ماندند و دســت به کار
می شدند .چند نفر از بانوان فامیل یا
همسایه ها دور هم جمع می شدند و
بساط پختن فطیر ،شیرینی برنجی ،نان
پنجره ای و چوزمه را پهن می کردند،
بوی شیرینی تازه آن موقع ها از پنجره
برخی خانه ها به مشام می رسید.
«صداقتی» ادامه می دهد :آن روزها از
امکانات خبری نبود اما بانوان هنرمند
قــدیــمــی و مـــادربـــزرگ هــا خ ــوب می
دانستند چه بکنند تا اهل خانه را راضی
نگه دارنــد ،تنور بیشتر خانه ها در آن
روزها سرد نمی شد و گرمای عشق در
آن جاری بود .این شهروند با حسرت از
گذشت آن روزها اظهارمی کند :اسفند
بــرای من همیشه یــادآور خاطره های
خوبی از همدلی و مهربانی زنانی بود
که کنار هم کار می کردند ،تدارک عید
می دیدند و با دلی شاد با هم زندگی
می کردند ،هر چند گاهی بحث هایی
می شد اما همیشه دل شان زالل بود
و ناراحتی خیلی زود جای خود را به
شــادی مــی داد .وی خاطرنشان می
کند :یادم می آید مادرم سفره ای سفید
و تمیز را از پارچه متقال در وسط مهمان
خانه پهن می کرد و شیرینی های عید،
فطیر و چوزمه را در وســط آن و کنار
آن ها پیش دستی می گذاشت و هر
مهمانی که به خانه می آمد کنار این
سفره می نشست و با خوردن شیرینی
کامش را شیرین می کرد ،درست مثل
آن روزها.

طرز تهیه پیاز را داخل یک کاسه رنده می کنیم و آب آن را کام ً
ال می
گیریم .گوشت چرخ کرده ،نمک ،فلفل و پودر گلپر را اضافه می کنیم و همه
مواد را با هم ورز می دهیم .مخلوط گوشت و پیاز را داخل تابه ای که کف آن
را کمی چرب کرده ایم پخش می کنیم .چهار طرف تابه تکه های کوچک
کره و آن را روی حرارت مالیم قرار می دهیم تا گوشت کم کم بپزد.
بعد از پخت گوشت را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم ،مقداری
سماق و کمی زعفران روی آن می ریزیم.
گوجه ها را از وسط می بریم و دورتادور تابه می چینیم .پس از  10دقیقه
تکه های کباب را پشت و رو می کنیم و به طرف دیگر آن هم سماق می زنیم.

نکات خانه داری

پاک کردن لکه های چربی
گروه اجتماعی -این روزها برخی بانوان مشغول نظافت و تمیزکاری
خانه هستند .از مهم ترین قسمت هایی که در آشپزخانه باید نظافت
شوند ،کابینت ها ،فیلتر تهویه و هود هستندکه به سختی تمیز می شوند.
تمیز کردن این لکه های روغنی از روی وسایل آشپزخانه به وسیله یک
دستمال خشک یا مرطوب تنها اتالف وقت و انرژی است .بسیاری از
پاک کننده های شیمیایی در ترکیب با گرد و غبار موجود روی وسیله
مورد نظر کارآیی ندارند و پاک کننده های حاوی آمونیاک برای سالمتی
مضر هستند.
برای پاک کردن چربی هود آشپزخانه در یک آب پاش ،به اندازه مساوی
آب و سرکه سفید بریزید و محلول به دست آمده را روی چربی ها اسپری
و حدود  5دقیقه صبر کنید سپس با یک دستمال تمیز خشک کنید.

