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وجود ۱۴ هزار »زباله گرد« 
غیررسمی در کشور

کامیل احمدی، مردم شــناس و سرپرســت 
پژوهش زباله گردی کودکان با بیان اینکه حدود ۱۴ 
هزار زباله گرد غیررسمی در کشور وجود دارد، گفت: 
ارائه راه کار در مورد موضوع زباله گردی کودکان کار 
راحتی نیســت، زیرا این راه کارها از جغرافیایی به 

جغرافیای دیگر متفاوت است.
به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه شهرداری 
جمع آوری زباله های تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان 
کرایه داده است، گفت: برآورد می شود پیمانکاران 
حدود ۱  تا ۱.۵ برابر این میزان ســود می برند. رتبه 
بعدی متعلق به ارباب یا صاحب کار است. حلقه آخر 
این حلقه نیز کودکان قرار دارند. این مردم شناس 
اضافه کرد: ۸۹ درصد زباله گردها مهاجران غیرقانونی 
هستند. این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد که در 
ایران سیستم ویزا و اخذ کار نداریم. بیشتر این افراد 
توانســته اند غیرقانونی وارد مرزهای ایران شوند، 
مالیاتــی پرداخت نمی کنند و درنهایــت از هر دو 
طرف به آن ها اجحاف می شود. احمدی ادامه داد: 
پیشنهاد ما حذف کودکان زباله گرد زیر ۱۵ سال از 
چرخه کار است. تحت لوای هیچ قوانینی کودکان 
زیر ۱۵ ســال نمی توانند وارد سازوکار جمع آوری 
پسماند شوند. برگشت دادن این مهاجران زیر ۱۵ 
سال با هماهنگی دولت افغانستان و اداره مهاجرت 
این کشور، ســازمان های بین المللی با اخذ اجازه 
عبور از مرز، نظارت سازمان جهانی کار، بهزیستی 
و سازمان های مردم نهاد و بازگشت آن ها به چرخه 

آموزش ازجمله راه حل های پیشنهادی ماست.

    
آغاز پرداخت حقوق معوقه 

بازنشستگان و مستمری بگیران 
سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعی، از آغاز 
پرداخت حقوق معوقه فروردین بازنشســتگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: 
از ۲۰ خرداد پرداخت ایــن معوقه اضافه حقوق به 
همراه حقوق خردادماه آغازشده است. به گزارش 
ایرنا، بر اساس آمارهای رســمی از سازمان تأمین 
اجتماعی، در سال ۹۷ مابه التفاوت حقوق فروردین 
مستمری حداقل بگیران در شهریور و سایر سطوح در 
مهرماه و مابه التفاوت افزایش حقوق اردیبهشت ماه 
برای حداقل بگیران در خرداد و برای سایر سطوح 
در مردادماه پرداخت شد. اما در ســال ۹۸ روند تا 
حدودی تغییر کرد به گونه ای که در خردادماه تمام 
مابه التفاوت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان 
پرداخت شده یا می شــود. محمدحسن زدا افزود: 
البته حقوق خردادماه و معوقه فروردین، جداگانه و 
در یک روز به حساب مستمری بگیران واریز می شود. 
ترتیب واریز این حقوق نیز براساس تاریخ دریافت 
حقوق هرماه بازنشستگان و مستمری بگیران است.

    
رئیس پلیس پایتخت خبر داد

پاکسازی پارک ها و تفرجگاه ها 
از عوامل ناامن کننده

رئیس پلیــس پایتخت از پاکســازی هفتگی 
پارک ها و تفرجگاه های پایتخــت از عوامل ناامن 

کننده و مزاحمان خبر داد.
سردار حسین رحیمی  در گفت وگو با ایسنا، 
درباره اقدامــات پلیس برای تامیــن امنیت در 
تفرجگاه ها و پارک های پایتخت گفت: پارک ها، 
تفرجگاه ها و مراکز تفریحی جــزو اولویت های 
پلیس اســت و تامین امنیت در این مکان برای 
ما بســیار حائز اهمیت اســت. وی ادامه داد: در 
همین راســتا نیز به تمام کالنتری ها و یگان ها 
ابالغ کرده ایم که حداقل هفته ای دو یا ســه بار 
پارک ها و تفرجگاه ها را از وجود معتادان، خرده 
فروشان موادمخدر، مزاحمان خانواده ها و اراذل و 
اوباش پاکسازی کنند. رحیمی از مردم خواست 
که در صورت مشــاهده مزاحمان  و عوامل ناامن 
کننده پارک ها حتما با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ تماس گرفته و تخلفــات را گزارش کنند و 
بدانند که امن کردن پارک ها جزو وظایف پلیس 
اســت و ماموران ما حتما با این مــوارد برخورد 

خواهند کرد. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

سفرهای الکچری، مراکز ورزشی 
الکچــری، رســتوران های الکچری، 
خریدهای الکچری و در کل ســبک 
زندگی الکچری. در این میان تنها چیزی 
که باید الکچری باشد مدارس است که به 
لطف این سبک زندگی مدارس الکچری 
هم به وجود آمده است تا همه چیز برای 
ثروتمندان یا آن هایی که عالقه دارند به 
هر نحوی خودشان را در این گروه وارد 

کنند تکمیل شود.
چند سالی می شود بحث مدارسی 
که شهریه های باال می گیرند و خدمات 
عجیب به دانش آموزان ارائه می دهند 
بحث داغ شبکه های مجازی و رسانه ها 
شده اند. از مدارســی که برای آموزش 
زبان انگلیسی، فرانسه یا آلمانی اردوهای 
اروپایی در نظــر می گیرند تا تخصص 
و آموزش هــای حرفه ای بــا معلمان و 
مربیان گران قیمت. آزمون های ورودی 
عجیب وغریــب و حداقل یک ســال 
زودتر اقدام کردن برای ثبت نام ســال 
تحصیلی آینده که آن هم قطعی نیست و 
ممکن است دانش آموز از آزمون ورودی 
سربلند بیرون نیاید. خالصه برای ورود 
به این مدارس باید از هفت خوان رستم 

رد شد.
گذر از هفت خوان رستم برای 

ثبت نام در مدرسه
برخی مدارس اما شــرایط خاصی 
دارند. پیش از آزمون ورودی به صورت 
کاماًل نامحسوس در مورد دانش آموز و 
خانواده او تحقیق های میدانی و محلی 
صورت می گیرد، البته به شرطی که خانه 
دانش آموز در مناطق خاص تهران باشد 
و پیش از آزمــون ورودی چند میلیون 
تومانی به حساب مدرسه واریزشده باشد 
و ناگفته نماند تحصیالت عالیه پدر و مادر 

دانش آموز هم در این میان نقش بسزایی 
ایفا می کند. اگر خانــواده دانش آموز 
اسم ورسم درستی نداشته باشند و نتایج 
تحقیق ها رضایت بخش نباشد همه چیز 

پیش از آزمون منتفی می شود.
برنامه های ویژه خارج از کشور

این مــدارس عموماً فهرســتی از 
برنامه های مختلف را بــه خانواده ارائه 
می دهد؛ که دانش آموزان باید آن را یاد 
بگیرند. دانش آمــوزان در برخی از این 
مدارس باید یک موسیقی را به صورت 
تخصصی آموزش ببیننــد و زبان دوم 
خارجی، یک ورزش تخصصی، شــنا، 
یوگا، زومبا، آموزش کامپیوتر هم از دیگر 

آموزش های این نوع مدارس است.
چیزی کــه این مــدارس را خاص 
می کنــد اردوهای داخلــی و خارجی 
آن هاست. برای کنکوری ها کالس های 
خاص برگزار می کننــد. البته بعضی 
مدارس منوی ویژه ای برای خانواده هایی 
که می خواهند مهاجرت کنند هم دارند. 
این افراد می توانند فرزندانشــان را در 
کالس های بین المللی مدرسه ثبت نام 
کنند و دانش آموزان ســر کالس  زبان 

انگلیسی آموزش می بینند.
تعدادی از مدارس سرشناس شهر 
تهران هســتند که مدل آموزششان 
این چنین اســت. این مدارس خاص 
را می توان در مناطــق ۱ تا 3 پایتخت 
جســت وجو کــرد، مدارســی کــه 
مشتریانشان نیز خاص هستند.  والدینی 
که فرزندانشان را در این مدارس ثبت نام 
کرده اند مشکلی برای پرداخت شهریه 
ندارند. بر اساس گفته های برخی اولیا 
همه دانش آموزان برای نشستن پشت 
میز و نیمکت این مدرسه آزمون سختی 
می دهند. اگــر در این آزمــون قبول 
شوند تازه اجازه ورود به مدرسه را پیدا 

می کنند. 
به گــزارش روزنامه ایــران، مادر 
یکــی از دانش آموزان پایــه یازدهم 

درباره نحــوه ثبت نــام دخترش در 
یکی از مدارس تهــران می گوید: »ما 
برای پایه یازدهم ۲۲ میلیون تومان 
پرداخت کردیم، اما با فوق برنامه هایی 
که برخی هایــش هم اجبــاری بود 
درنهایت هزینه سال تحصیلی دخترم 
3۵ میلیون تومان شد. البته اردو های 
خارجی و داخلــی هم دارنــد مثاًل 
دخترم اردوی فرانسه را شرکت کرد 
و ما حدود ۵۰ میلیــون تومان هزینه 
سفر فرانسه را دادیم. البته امسال سفر 
شیراز هم داشتند که حدود ۵ میلیون 

تومان هزینه کردم.«
چند نفر از دانش آموزانی که در این 
مدرسه درس می خوانند هم می گویند: 
»این مدرسه آموزش های خاصی ندارد 
فقط اردو های داخلی و خارجی خوبی 
دارد.« یکی از همین دانش آموزانی که 
در اردو ها شرکت کرده است می گوید: 
»ما عاشق اردو های خارج از کشورش 
هستیم. خودم سوئد و فرانسه را رفتم. 
برای ســوئد 3۰ میلیون و برای پاریس 
هم ۵۰ میلیــون داده ایــم و در آنجا از 
دانشــگاه ها، چنــد مدرســه و مراکز 

تفریحی دیدن کردیم.«
هزینه تحصیل در دانشگاه های 

اروپایی در مدارس تهران
اگرچه طبق نص صریح قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران، آموزش از 
ابتدایی تا متوسطه کاماًل رایگان است، 
اما از چند دهه پیش، مدارس مختلفی 
غیر از مدارس دولتی با شهریه رایگان 
در نقاط مختلف کشور راه اندازی شد و 
به موازات آن هم آمــوزش عالی رایگان 
تبدیل به آموزش عالــی غیرانتفاعی و 

پولی و آزاد و امثالهم شد.
اینکه مردم بــرای آموزش باید پول 
بپردازند و تربیت نســل، هزینه دارد و 
این هزینه باید پرداخت شــود، جای 
تردید ندارد؛ اما اینکه چرا این بار که باید 
براساس مالیات مردم به دولت، توسط 

دولت هزینه و مدیریت شــود به دوش 
مردم انداخته شــده اســت، همچنان 
بحث های زیــادی را در جامعه در پی 

داشته است.
گزارش هایی که اخیراً منتشرشده 
است از مدارس خاصی حکایت می کنند 
که به مدرسه »آقازاده ها« معروف است 
که در صــورت قبول شــدن در آزمون 
تستی، تشــریحی و مصاحبه علمی و 
عملی و خانوادگی برای تحصیل در این 
مدارس باید ساالنه ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون 

تومان پرداخت کنند.
در برخی گزارش ها گفته می شود 
که این شــهریه های هنگفت به دلیل 
تضمیــن در قبولی کنکــور آن هم در 
رشته ها و دانشگاه های تاپ کشور است؛ 
این در حالی اســت که اگر با ارز دولتی 
دانشــجویی ۴۲۰۰ تومانی حســاب 
کنیم، ساالنه قریب  به ۲۰ تا ۲۵ هزار دالر 
خرج تحصیل شهروندان ثروتمندنشین 
تهرانی برای تحصیل فرزندانشــان در 
مدارس فوق الکچری می شود. حاال با 
همین مقدار پــول می توان در بهترین 
دانشگاه های اروپا و حتی آسیا، از مقطع 
کارشناسی ارشــد یا دکترا، در بهترین 
رشته های علوم انســانی و مهندسی، 

دانشجو شد.

 خانواده ها از هزینه کردن 
رضایت دارند

سؤالی که در این رابطه پیش می آید 
این اســت که آیا آموزش وپــرورش از 
شهریه هایی که دریافت می شود اطالعی 
دارد یا اینکه این شهریه های با مبالغی 
که هرســال آموزش وپرورش مصوب 
می کند گرفته می شود؟ پاسخ این است 
که این مدارس شهریه های مصوب شده 
آموزش وپرورش را دریافت می کنند و به 
آن پایبند هستند، اما هزینه های دیگری 
کــه از خانواده ها اخذ می شــود همان 
امکانات فوق برنامه ای است که مدارس را 
خاص می کنند. در این میان خانواده های 
دانش آموزانی که در این مدارس ثبت نام 
کردند، اعالم می کنند که از پرداخت این 
هزینه ها راضی هســتند؛ اگرچه برای 
رســیدن به این مدرسه مراحل سخت 
و طوالنی را پشت ســر گذاشته اند. بر 
اساس گفته های برخی اولیا تقریباً همه 
دانش آموزان چند سالی در نوبت ثبت نام 
می مانند چراکه این مدارس، مدارس 

خاص هستند.
مدارس خــاص تا ســاعت ۴ و نیم 
بعدازظهر برای دانش آموزانشان برنامه 
دارند. دانش آموزان اگــر المپیادی یا 
کنکوری باشند هم برنامه های ویژه خود 
را دارند. مدارس خاص هر روز ۴ ساعتی 
را به کالس های استخر، تنیس و فوتبال 
اختصاص می دهند. همچنین هزینه 
ناهار، عصرانه، سرویس، اردوهای علمی 
داخلی و خارجی و یادگیری زبان دوم را 
هم باید به شهریه این مدارس اضافه کرد.

 مهدکودک ها هم از قافله 
عقب نمانده اند

شــهریه های خاص و نجومی تنها 
مختص دبیرستانی ها و مقاطع نزدیک به 
سال کنکور نیست. گزارش ها از دبستان 
یا حتی مهدهای کودک الکچری هم 
خبر می دهنــد. مهدکودک هایی که 
شهریه هایشان به اندازه شهریه تحصیل 
در مقطع دکتری دانشــگاه آزاد است. 
نکته جالب اینجاست که ظرفیت این 
مهدهای کودک  هم همیشه پر است و 
این یعنی خانواده های زیادی هستند 
که حاضرند حتی با پرداخت شهریه های 
سنگین، فرزندانشان را برای نگهداری به 

این مراکز بسپارند.
پس چندان عجیب نیست که حضور 
پررنگ تری نسبت به مهدهای معمولی 
در دنیای آگهی های تبلیغاتی داشــته 
باشند؛ مخصوصاً اگر سری به سایت های 
فعال حوزه کــودک در اینترنت بزنید، 
حتماً چشمتان به این آگهی ها می خورد 
و با امکانــات عجیب وغریب مهدهایی 
روبه رو می شوید که دوزبانه و سه زبانه 
بودن یکــی از مشــخصه های اصلی 

آن هاست.
دلیلی که باعث می شود این مهدهای 
کودک گران باشند امکانات آن هاست 
برای مثال کســب اســتانداردهای 
عجیب وغریب از کشورهای مختلف دنیا 
یا مربیانی که مدرک فوق لیسانس به باال 

دارند و دوزبانه بودن و همچنین امکاناتی 
ازجمله  اســتخر آبگرم سرپوشــیده، 
سالن ورزشــی چندمنظوره مجهز به 
دیواره ســنگ نوردی، اتــاق تکواندو، 
ژیمناستیک، اســکیت و شطرنج که 
وجود داشتن یا نداشــتن آن ها برای 
بچه های خردســال لزومی هم ندارد 
اما دلیلی دندان شــکن برای الکچری 
 بــودن و گرفتــن شــهریه های باال 

به حساب می آید.
 آموزش وپرورش خود را 

به خواب زده
نرخ مصوب شــهریه ها در ســال 
تحصیلــی ۹۷-۹۸ برای دبســتان ها 
مبلغ 6 میلیــون و ۲۹۵ هزار تومان بود 
بااین حال خبرگزاری فارس از این خبر 
داد که برخی دبستان های غیرانتفاعی 
شــهریه ای معادل ۲۵ میلیون تومان 
بــرای ســال اول از خانواده ها دریافت 
کردند. بر اســاس این گزارش مدارس 
هیچ توضیحی برای اینکه پول ها صرف 
چه موضوعاتی می شــود نمی دهند و 
فقط باید سر موعد مقرر چک ها وصول 
شوند از سوی دیگر در این گزارش آمده 
که خانواده ها مجبورند برای امتحانات 
بچه ها معلم خصوصی بگیرند چراکه 
در مدرســه آموزش خاصــی صورت 

نمی گیرد.
اوایل خردادمــاه بود کــه رئیس 
ســازمان مدارس غیردولتی شــهریه 
مدارس غیرانتفاعی را در سا تحصیلی 
۹۸-۹۹ اعالم کرد. بر اساس گفته های 
مجتبی زینی وند حداکثر شهریه برای 
مدارس ابتدایی شهر تهران ۹ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار تومان، دبیرســتان های 
دوره اول متوسطه حداکثر ۱۱ میلیون 
تومان و برای دبیرستان های دوره دوم 
متوسطه به غیراز پایه دوازدهم حداکثر 
۱۵ میلیون تومان دانســت که خوب 
می دانیــم این میــزان در هیچ کدام از 
مدارس غیرانتفاعی گرفته نمی شــود 
و هر ســال مدیران و ســرمایه گذاران 
مدارس امکانات عجیب وغریب تر را برای 
دریافت شهریه از خانواده ها برنامه ریزی 
کرده انــد و آموزش وپرورش با توجه به 
اشرافی که بر تمام این موارد و مدارس 
دارد چشــمش را بر روی بی قانونی ها 

بسته است.

خدمات نوظهوری در برخی مدارس تهران ارائه می شود؛

اینجا همه چیز الکچری است

یادداشت

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس 

وقتی یــک زن، از تأمین امنیــت خود در 
اجتماع و خانواده کاماًل ناامید می شود و لوایح 
حمایت گری چون »منع خشونت علیه زنان« 
سال ها معطل می ماند، این خشونت ها با عدم 
پیگیری مواجه می شوند و درنهایت با توجه به 
ادامه دار بودن خشونت ها، احتمال وقوع قتل 

در این جامعه آماری افزایش می یابد.
همسرکشــی، تنها مســئله ای فردی و 
خانوادگی نیست؛ بلکه عمیقاً اجتماعی است 
و آثــار مخرب آن، ســالمت روانــی تک تک 
شهروندان یک جامعه را مستقیم و غیرمستقیم 
تهدید می کند. همچنین در این فقره، ما با نوعی 

از »مجازات خودسرانه« طرف هستیم. در واقع 
این عمل، درحالی که نتایجی اجتماعی در پی 
دارد، اما خود نیز محصول کنش های اجتماعی 

پیشین است.
این پدیده، مصداق بارز و اوج خشونت های 
خانوادگی اســت. ایــن قبیل خشــونت ها، 
مســئله ای تاریخی و فراگیر است؛ در برخی 
جوامع، ایــن خشــونت ها از قوانین مصّوب و 
قدرتمند ناشی می شده در حالی که در برخی 
دیگر، نتیجه  عوامل مختلف شخصی یا محیطی 
بوده است. بنابراین نگاه به این مقوله به ویژه در 
ســطح کالن، منجر به دیدی جامع نسبت به 
مسئله  افزایش خشــونت و ناامنی در جامعه 

می شود.

انسان، در نهاد خانواده با نزدیک ترین افراد 
زندگی اش مراوده دارد و بیشتر عمر خود را با 
آنان سپری می کند. بنابراین، کشتن هر یک 
از اعضای این نهاد توســط عضــوی دیگر، به 
عوامل دنباله دار و سلسه مراتبی و بعضاً پنهان 
در گذشته بستگی داشــته است. خشونت و 
همسرکشــی در نظام خانــواده در تمام دنیا 
به عنوان مشکل و آسیبی جدی تلقی می شود 
و در واقع، خشونت علیه زنان و نظام خانواده، 

یک مشکل و معضل عمیق اجتماعی است.
وجود فشارهای روانی-اجتماعی بر زنان و 
مردان در خانواده، غیاب یا ضعف شبکه های 
حمایت اجتماعی و فردی و انســداد راه های 
قانونی مواجهه با این فشــارها، همسران را به 
قتل شریک زندگی سوق داده است. متغیرهای 
جمعیت شــناختی و اجتماعی چون پایگاه 
اقتصادی-اجتماعی، تعداد فرزندان و سن زن و 
شوهر را در ارتکاب همسرکشی دخیل هستند.

در بیشتر همسرکشــی ها، ضرب و شتم 
زنان مدت ها قبل از واقعه شــروع شده است و 
حتی در مواردی، از پلیس، مددکار و خانواده 
درخواســت کمک صورت می گیرد اما مورد 
توجه واقع نمی شود. در سال ۱3۹۵، حدود ۱3 
هزار مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده 
است و در سال ۱3۹6، یکی از مسئوالن سازمان 
بهزیســتی گزارش کرد که در استان تهران، 

یک سوم زنان در معرض خشونت هستند.
می تــوان دریافت کــه وجــود فرهنگ 
مردساالرانه و خأل قانون های حمایت کننده 
از زن در خانــواده، از جملــه عوامــل مهــم 
مســئله  همسرکشی اســت. به عنوان مثال، 
فرسایشــی بودن رونــد طــالق در مواردی 
که زن مورد خشــونت واقع می شــود، منجر 
به ناامیــدی زن از روند دادرســی می گردد. 
بنابراین زنی که در این شــرایط قــرار دارد، 
سعی می کند با ابزارهای محدود خود، امنیت 

روانی و جانی خود را حفظ کنــد. اما با وجود 
فرهنگ مردســاالرانه، از این کار بازمی ماند و 
چنین رابطه ای درگیر خشونت های دنباله دار 
می شــود که درنهایت، می تواند منجر به قتل 
زن شود؛ یا اینکه در موارد معدودتر، زن، خود 

دست به قتل زند.
مجلس شورای اســالمی طرحی با عنوان 
»الزامی شــدن آموزش های حین ازدواج« در 
دستور بحث و بررسی دارد که در صورت تصویب 
و اجرای این قوانین، می تــوان امیدوار بود که 
زوجین قبــل از ازدواج، شــناخت حداقلی از 
یکدیگر پیدا خواهند کرد و با این شناخت، در 
صورت بروز اختالف نظرات و عدم ســازگاری 
شــدید، قبل از وقوع اتفاقات ناگوار، از حجم و 
شدت هزینه های احتمالی آتی بر فرد و جامعه، 
کاسته می شود. همچنین در صورت ازدواج، با 
اجرای صحیح و کارآمــد قانون تأمین امنیت، 
آسایش و امنیت برای خانواده فراهم خواهد شد.

خأل های قانونی همسرکشی 

گزارش هایی که اخیراً 
منتشرشده است از مدارس 

خاصی حکایت می کنند 
که به مدرسه »آقازاده ها« 
معروف است. متقاضیان 
در صورت قبول شدن در 

آزمون تستی، تشریحی و 
مصاحبه علمی و عملی و 
خانوادگی برای تحصیل 

در این مدارس باید ساالنه 
۴0 تا ۱00 میلیون تومان 

پرداخت کنند

دانش آموزان مدارس 
خاص برنامه های ویژه خود 

را دارند. هرروز ۴ ساعتی 
را به کالس های استخر، 

تنیس و فوتبال اختصاص 
می دهند. هزینه ناهار، 

عصرانه، سرویس، اردوهای 
علمی داخلی و خارجی و 
یادگیری زبان دوم را هم 

باید به شهریه این مدارس 
اضافه کرد
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