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از گوشه و کنار

خدمات نوظهوری در برخی مدارس تهران ارائه میشود؛

وجود  ۱۴هزار «زبالهگرد»
غیررسمی در کشور

اینجا همهچیز الکچری است

ریحانه جوالیی

سفرهای الکچری ،مراکز ورزشی
الکچــری ،رســتورانهای الکچری،
خریدهای الکچری و در کل ســبک
زندگیالکچری.دراینمیانتنهاچیزی
کهبایدالکچریباشدمدارساستکهبه
لطفاینسبکزندگیمدارسالکچری
هم به وجود آمده است تا همهچیز برای
ثروتمندانیاآنهاییکهعالقهدارندبه
هر نحوی خودشان را در این گروه وارد
کنندتکمیلشود.
چند سالی میشود بحث مدارسی
که شهریههای باال میگیرند و خدمات
عجیب به دانشآموزان ارائه میدهند
بحث داغ شبکههای مجازی و رسانهها
شدهاند .از مدارســی که برای آموزش
زبانانگلیسی،فرانسهیاآلمانیاردوهای
اروپایی در نظــر میگیرند تا تخصص
و آموزشهــای حرفهای بــا معلمان و
مربیانگرانقیمت.آزمونهایورودی
عجیبوغریــب و حداقل یک ســال
زودتر اقدام کردن برای ثبتنام ســال
تحصیلیآیندهکهآنهمقطعینیستو
ممکناستدانشآموزازآزمونورودی
سربلند بیرون نیاید .خالصه برای ورود
به این مدارس باید از هفتخوان رستم
ردشد.
گذرازهفتخوانرستمبرای
ثبتنامدرمدرسه
برخی مدارس اما شــرایط خاصی
دارند .پیش از آزمون ورودی بهصورت
ال نامحسوس در مورد دانشآموز و
کام ً
خانواده او تحقیقهای میدانی و محلی
صورتمیگیرد،البتهبهشرطیکهخانه
دانشآموزدرمناطقخاصتهرانباشد
و پیش از آزمــون ورودی چند میلیون
تومانیبهحسابمدرسهواریزشدهباشد
وناگفتهنماندتحصیالتعالیهپدرومادر

دانشآموزهمدراینمیاننقشبسزایی
ایفا میکند .اگر خانــواده دانشآموز
اسمورسمدرستینداشتهباشندونتایج
تحقیقهارضایتبخشنباشدهمهچیز
پیشازآزمونمنتفیمیشود.
برنامههایویژهخارجازکشور
این مــدارس عموماً فهرســتی از
برنامههای مختلف را بــه خانواده ارائه
میدهد؛ که دانشآموزان باید آن را یاد
بگیرند .دانشآمــوزان در برخی از این
مدارس باید یک موسیقی را بهصورت
تخصصی آموزش ببیننــد و زبان دوم
خارجی ،یک ورزش تخصصی ،شــنا،
یوگا،زومبا،آموزشکامپیوترهمازدیگر
آموزشهایایننوعمدارساست.
چیزی کــه این مــدارس را خاص
میکنــد اردوهای داخلــی و خارجی
آنهاست.برایکنکوریهاکالسهای
خاص برگزار میکننــد .البته بعضی
مدارسمنویویژهایبرایخانوادههایی
کهمیخواهندمهاجرتکنندهمدارند.
این افراد میتوانند فرزندانشــان را در
کالسهای بینالمللی مدرسه ثبتنام
کنند و دانشآموزان ســر کالس زبان
انگلیسیآموزشمیبینند.
تعدادی از مدارس سرشناس شهر
تهران هســتند که مدل آموزششان
اینچنین اســت .این مدارس خاص
را میتوان در مناطــق  1تا  3پایتخت
جســتوجو کــرد ،مدارســی کــه
مشتریانشاننیزخاصهستند.والدینی
کهفرزندانشانرادراینمدارسثبتنام
کردهاند مشکلی برای پرداخت شهریه
ندارند .بر اساس گفتههای برخی اولیا
همه دانشآموزان برای نشستن پشت
میزونیمکتاینمدرسهآزمونسختی
میدهند .اگــر در این آزمــون قبول
شوند تازه اجازه ورود به مدرسه را پیدا
میکنند.
به گــزارش روزنامه ایــران ،مادر
یکــی از دانشآموزان پایــه یازدهم

درباره نحــوه ثبتنــام دخترش در
یکی از مدارس تهــران میگوید« :ما
برای پایه یازدهم  ۲۲میلیون تومان
پرداخت کردیم ،اما با فوقبرنامههایی
که برخیهایــش هم اجبــاری بود
درنهایت هزینه سال تحصیلی دخترم
 ۳۵میلیون تومان شد .البته اردوهای
ال
خارجی و داخلــی هم دارنــد مث ً
دخترم اردوی فرانسه را شرکت کرد
و ما حدود  ۵۰میلیــون تومان هزینه
سفر فرانسه را دادیم .البته امسال سفر
شیراز هم داشتند که حدود  ۵میلیون
تومان هزینه کردم».
چند نفر از دانشآموزانی که در این
مدرسهدرسمیخوانندهممیگویند:
«این مدرسه آموزشهای خاصی ندارد
فقط اردوهای داخلی و خارجی خوبی
دارد ».یکی از همین دانشآموزانی که
در اردوها شرکت کرده است میگوید:
«ما عاشق اردوهای خارج از کشورش
هستیم .خودم سوئد و فرانسه را رفتم.
برای ســوئد ۳۰میلیون و برای پاریس
هم  ۵۰میلیــون دادهایــم و در آنجا از
دانشــگاهها ،چنــد مدرســه و مراکز
تفریحیدیدنکردیم».
هزینهتحصیلدردانشگاههای
اروپاییدرمدارستهران
اگرچهطبقنصصریحقانوناساسی
جمهوری اســامی ایران ،آموزش از
ال رایگان است،
ابتدایی تا متوسطه کام ً
اما از چند دهه پیش ،مدارس مختلفی
غیر از مدارس دولتی با شهریه رایگان
در نقاط مختلف کشور راهاندازی شد و
بهموازات آنهم آمــوزش عالی رایگان
تبدیل به آموزش عالــی غیرانتفاعی و
پولیوآزادوامثالهمشد.
اینکه مردم بــرای آموزش باید پول
بپردازند و تربیت نســل ،هزینه دارد و
این هزینه باید پرداخت شــود ،جای
تردیدندارد؛امااینکهچرااینبارکهباید
براساس مالیات مردم به دولت ،توسط

دانشآموزان مدارس
خاص برنامههای ویژه خود
را دارند .هرروز ۴ساعتی
را به کالسهای استخر،
تنیسوفوتبالاختصاص
میدهند.هزینهناهار،
عصرانه ،سرویس ،اردوهای
علمی داخلی و خارجی و
یادگیری زبان دوم را هم
باید به شهریه این مدارس
اضافه کرد
دولت هزینه و مدیریت شــود به دوش
مردم انداختهشــده اســت ،همچنان
بحثهای زیــادی را در جامعه در پی
داشتهاست.
گزارشهایی که اخیرا ً منتشرشده
استازمدارسخاصیحکایتمیکنند
که به مدرسه «آقازادهها» 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  40تا  100میلیون
تومانپرداختکنند.
در برخی گزارشها گفته میشود
که این شــهریههای هنگفت به دلیل
تضمیــن در قبولی کنکــور آنهم در
رشتههاودانشگاههایتاپکشوراست؛
این در حالی اســت که اگر با ارز دولتی
دانشــجویی  ۴۲۰۰تومانی حســاب
کنیم،ساالنهقریب به ۲۰تا ۲۵هزاردالر
خرجتحصیلشهروندانثروتمندنشین
تهرانی برای تحصیل فرزندانشــان در
مدارس فوق الکچری میشود .حاال با
همین مقدار پــول میتوان در بهترین
دانشگاههای اروپاو حتی آسیا ،از مقطع
کارشناسی ارشــد یا دکترا ،در بهترین
رشتههای علوم انســانی و مهندسی،
دانشجوشد.

خانوادههاازهزینهکردن
رضایتدارند
سؤالی که در این رابطه پیش میآید
این اســت که آیا آموزشوپــرورش از
شهریههاییکهدریافتمیشوداطالعی
دارد یا اینکه این شهریههای با مبالغی
که هرســال آموزشوپرورش مصوب
میکندگرفتهمیشود؟پاسخایناست
کهاینمدارسشهریههایمصوبشده
آموزشوپرورشرادریافتمیکنندوبه
آنپایبندهستند،اماهزینههایدیگری
کــه از خانوادهها اخذ میشــود همان
امکاناتفوقبرنامهایاستکهمدارسرا
خاصمیکنند.دراینمیانخانوادههای
دانشآموزانیکهدراینمدارسثبتنام
کردند،اعالممیکنندکهازپرداختاین
هزینهها راضی هســتند؛ اگرچه برای
رســیدن به این مدرسه مراحل سخت
و طوالنی را پشت ســر گذاشتهاند .بر
اساسگفتههایبرخیاولیاتقریباًهمه
دانشآموزانچندسالیدرنوبتثبتنام
میمانند چراکه این مدارس ،مدارس
خاصهستند.
مدارس خــاص تا ســاعت  ۴و نیم
بعدازظهر برای دانشآموزانشان برنامه
دارند .دانشآموزان اگــر المپیادی یا
کنکوریباشندهمبرنامههایویژهخود
را دارند .مدارس خاص هر روز ۴ساعتی
رابهکالسهایاستخر،تنیسوفوتبال
اختصاص میدهند .همچنین هزینه
ناهار،عصرانه،سرویس،اردوهایعلمی
داخلی و خارجی و یادگیری زبان دوم را
همبایدبهشهریهاینمدارساضافهکرد.
مهدکودکهاهمازقافله
عقبنماندهاند
شــهریههای خاص و نجومی تنها
مختصدبیرستانیهاومقاطعنزدیکبه
سالکنکورنیست.گزارشهاازدبستان
یا حتی مهدهای کودک الکچری هم
خبر میدهنــد .مهدکودکهایی که
شهریههایشانبهاندازهشهریهتحصیل
در مقطع دکتری دانشــگاه آزاد است.
نکته جالب اینجاست که ظرفیت این
ک هم همیشه پر است و
مهدهای کود 
این یعنی خانوادههای زیادی هستند
کهحاضرندحتیباپرداختشهریههای
سنگین،فرزندانشانرابراینگهداریبه
اینمراکزبسپارند.
پسچندانعجیبنیستکهحضور
پررنگترینسبتبهمهدهایمعمولی
در دنیای آگهیهای تبلیغاتی داشــته
باشند؛مخصوصاًاگرسریبهسایتهای
فعال حوزه کــودک در اینترنت بزنید،
حتماًچشمتانبهاینآگهیهامیخورد
و با امکانــات عجیبوغریب مهدهایی
روبهرو میشوید که دوزبانه و سه زبانه
بودن یکــی از مشــخصههای اصلی
آنهاست.
دلیلیکهباعثمیشوداینمهدهای
کودک گران باشند امکانات آنهاست
برای مثال کســب اســتانداردهای
عجیبوغریبازکشورهایمختلفدنیا
یامربیانیکهمدرکفوقلیسانسبهباال

گزارشهایی که اخیرا ً
منتشرشده است از مدارس
خاصیحکایتمیکنند
که به مدرسه «آقازادهها»
معروفاست.متقاضیان
در صورت قبول شدن در
آزمونتستی،تشریحیو
مصاحبهعلمیوعملیو
خانوادگیبرایتحصیل
در این مدارس باید ساالنه
 40تا 100میلیون تومان
پرداختکنند

دارندودوزبانهبودنوهمچنینامکاناتی
ازجمله اســتخر آبگرم سرپوشــیده،
سالن ورزشــی چندمنظوره مجهز به
دیواره ســنگنوردی ،اتــاق تکواندو،
ژیمناستیک ،اســکیت و شطرنج که
وجود داشتن یا نداشــتن آنها برای
بچههای خردســال لزومی هم ندارد
اما دلیلی دندانشــکن برای الکچری
بــودن و گرفتــن شــهریههای باال
بهحسابمیآید.
آموزشوپرورشخودرا
بهخوابزده
نرخ مصوب شــهریهها در ســال
تحصیلــی  98-97برای دبســتانها
مبلغ 6میلیــون و 295هزار تومان بود
بااینحال خبرگزاری فارس از این خبر
داد که برخی دبستانهای غیرانتفاعی
شــهریهای معادل  25میلیون تومان
بــرای ســال اول از خانوادهها دریافت
کردند .بر اســاس این گزارش مدارس
هیچ توضیحی برای اینکه پولها صرف
چه موضوعاتی میشــود نمیدهند و
فقط باید سر موعد مقرر چکها وصول
شوند از سوی دیگر در این گزارش آمده
که خانوادهها مجبورند برای امتحانات
بچهها معلم خصوصی بگیرند چراکه
در مدرســه آموزش خاصــی صورت
نمیگیرد.
اوایل خردادمــاه بود کــه رئیس
ســازمان مدارس غیردولتی شــهریه
مدارس غیرانتفاعی را در سا تحصیلی
 99-98اعالم کرد .بر اساس گفتههای
مجتبی زینیوند حداکثر شهریه برای
مدارس ابتدایی شهر تهران  ۹میلیون
و  ۴۰۰هــزار تومان ،دبیرســتانهای
دوره اول متوسطه حداکثر  ۱۱میلیون
تومان و برای دبیرستانهای دوره دوم
متوسطه بهغیراز پایه دوازدهم حداکثر
 ۱۵میلیون تومان دانســت که خوب
میدانیــم این میــزان در هیچکدام از
مدارس غیرانتفاعی گرفته نمیشــود
و هر ســال مدیران و ســرمایهگذاران
مدارسامکاناتعجیبوغریبتررابرای
دریافتشهریهازخانوادههابرنامهریزی
کردهانــد و آموزشوپرورش با توجه به
اشرافی که بر تمام این موارد و مدارس
دارد چشــمش را بر روی بیقانونیها
بستهاست.

یادداشت

خألهای قانونی همسرکشی
طیبه سیاوشیشاهعنایتی ،عضو فراکسیون زنان مجلس

وقتی یــک زن ،از تأمین امنیــت خود در
ال ناامید میشود و لوایح
اجتماع و خانواده کام ً
حمایتگری چون «منع خشونت علیه زنان»
سالها معطل میماند ،این خشونتها با عدم
پیگیری مواجه میشوند و درنهایت با توجه به
ادامهدار بودن خشونتها ،احتمال وقوع قتل
در این جامعه آماری افزایش مییابد.
همسرکشــی ،تنها مســئلهای فردی و
خانوادگی نیست؛ بلکه عمیقاً اجتماعی است
و آثــار مخرب آن ،ســامت روانــی تکتک
شهروندانیکجامعهرامستقیموغیرمستقیم
تهدیدمیکند.همچنیندراینفقره،مابانوعی

از «مجازات خودسرانه» طرف هستیم .در واقع
این عمل ،درحالیکه نتایجی اجتماعی در پی
دارد ،اما خود نیز محصول کنشهای اجتماعی
پیشیناست.
این پدیده ،مصداق بارز و اوج خشونتهای
خانوادگی اســت .ایــن قبیل خشــونتها،
مســئلهای تاریخی و فراگیر است؛ در برخی
جوامع ،ایــن خشــونتها از قوانین مصوّب و
قدرتمند ناشی میشده در حالی که در برخی
دیگر،نتیج هعواملمختلفشخصییامحیطی
بوده است .بنابراین نگاه به این مقوله بهویژه در
ســطح کالن ،منجر به دیدی جامع نسبت به
مسئل ه افزایش خشــونت و ناامنی در جامعه
میشود.

انسان ،در نهاد خانواده با نزدیکترین افراد
زندگیاش مراوده دارد و بیشتر عمر خود را با
آنان سپری میکند .بنابراین ،کشتن هر یک
از اعضای این نهاد توســط عضــوی دیگر ،به
عوامل دنبالهدار و سلسهمراتبی و بعضاً پنهان
در گذشته بستگی داشــته است .خشونت و
همسرکشــی در نظام خانــواده در تمام دنیا
بهعنوان مشکل و آسیبی جدی تلقی میشود
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 شبکههای
حمایت اجتماعی و فردی و انســداد راههای
قانونی مواجهه با این فشــارها ،همسران را به
قتلشریکزندگیسوقدادهاست.متغیرهای
جمعیتشــناختی و اجتماعی چون پایگاه
اقتصادی-اجتماعی ،تعداد فرزندان و سن زن و
شوهررادرارتکابهمسرکشیدخیلهستند.

در بیشتر همسرکشــیها ،ضرب و شتم
زنان مدتها قبل از واقعه شــروع شده است و
حتی در مواردی ،از پلیس ،مددکار و خانواده
درخواســت کمک صورت میگیرد اما مورد
توجه واقع نمیشود .در سال ،۱۳۹۵حدود۱۳
هزار مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده
استودرسال،۱۳۹۶یکیازمسئوالنسازمان
بهزیســتی گزارش کرد که در استان تهران،
یکسوم زنان در معرض خشونت هستند.
میتــوان دریافت کــه وجــود فرهنگ
مردساالرانه و خأل قانونهای حمایتکننده
از زن در خانــواده ،از جملــه عوامــل مهــم
مســئل ه همسرکشی اســت .بهعنوانمثال،
فرسایشــیبودن رونــد طــاق در مواردی
که زن مورد خشــونت واقع میشــود ،منجر
به ناامیــدی زن از روند دادرســی میگردد.
بنابراین زنی که در این شــرایط قــرار دارد،
سعی میکند با ابزارهای محدود خود ،امنیت

روانی و جانی خود را حفظ کنــد .اما با وجود
فرهنگ مردســاالرانه ،از این کار بازمیماند و
چنین رابطهای درگیر خشونتهای دنبالهدار
میشــود که درنهایت ،میتواند منجر به قتل
زن شود؛ یا اینکه در موارد معدودتر ،زن ،خود
دست به قتل زند.
مجلس شورای اســامی طرحی با عنوان
«الزامیشــدن آموزشهای حین ازدواج» در
دستوربحثوبررسیداردکهدرصورتتصویب
و اجرای این قوانین ،میتــوان 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 هزینههای احتمالی آتی بر فرد و جامعه،
کاسته میشود .همچنین در صورت ازدواج ،با
اجرای صحیح و کارآمــد قانون تأمین امنیت،
آسایش و امنیت برای خانواده فراهم خواهد شد.

کامیل احمدی ،مردمشــناس و سرپرســت
پژوهشزبالهگردیکودکانبابیاناینکهحدود۱۴
هزارزبالهگردغیررسمیدرکشوروجوددارد،گفت:
ارائه راهکار در مورد موضوع زبالهگردی کودکان کار
راحتی نیســت ،زیرا این راهکارها از جغرافیایی به
جغرافیایدیگرمتفاوتاست.
به گزارش ایســنا ،وی با بیان اینکه شهرداری
جمعآوری زبالههای تهران را  ۲۰۰میلیارد تومان
کرایه داده است ،گفت :برآورد میشود پیمانکاران
حدود ۱تا ۱.۵برابر این میزان ســود میبرند .رتبه
بعدیمتعلقبهاربابیاصاحبکاراست.حلقهآخر
این حلقه نیز کودکان قرار دارند .این مردمشناس
اضافهکرد ۸۹:درصدزبالهگردهامهاجرانغیرقانونی
هستند.اینموضوعبهایندلیلاتفاقمیافتدکهدر
ایران سیستم ویزا و اخذ کار نداریم .بیشتر این افراد
توانســتهاند غیرقانونی وارد مرزهای ایران شوند،
مالیاتــی پرداخت نمیکنند و درنهایــت از هر دو
طرف به آنها اجحاف میشود .احمدی ادامه داد:
پیشنهاد ما حذف کودکان زباله گرد زیر ۱۵سال از
چرخه کار است .تحت لوای هیچ قوانینی کودکان
زیر  ۱۵ســال نمیتوانند وارد سازوکار جمعآوری
پسماند شوند .برگشت دادن این مهاجران زیر ١۵
سال با هماهنگی دولت افغانستان و اداره مهاجرت
این کشور ،ســازمانهای بینالمللی با اخذ اجازه
عبور از مرز ،نظارت سازمان جهانی کار ،بهزیستی
و سازمانهای مردمنهاد و بازگشت آنها به چرخه
آموزشازجملهراهحلهایپیشنهادیماست.

آغاز پرداخت حقوق معوقه
بازنشستگان و مستمری بگیران

سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعی ،از آغاز
پرداخت حقوق معوقه فروردین بازنشســتگان و
مستمریبگیران تأمین اجتماعی خبر داد و گفت:
از  ۲۰خرداد پرداخت ایــن معوقه اضافهحقوق به
همراه حقوق خردادماه آغازشده است .به گزارش
ایرنا ،بر اساس آمارهای رســمی از سازمان تأمین
اجتماعی،درسال ۹۷مابهالتفاوتحقوقفروردین
مستمریحداقلبگیراندرشهریوروسایرسطوحدر
مهرماهومابهالتفاوتافزایشحقوقاردیبهشتماه
برای حداقل بگیران در خرداد و برای سایر سطوح
در مردادماه پرداخت شد .اما در ســال  ۹۸روند تا
حدودی تغییر کرد بهگونهای که در خردادماه تمام
مابهالتفاوتحقوقمستمریبگیرانوبازنشستگان
پرداختشده یا میشــود .محمدحسن زدا افزود:
البته حقوق خردادماه و معوقه فروردین ،جداگانه و
دریکروزبهحسابمستمریبگیرانواریزمیشود.
ترتیب واریز این حقوق نیز براساس تاریخ دریافت
حقوقهرماهبازنشستگانومستمریبگیراناست.
رئیس پلیس پایتخت خبر داد

پاکسازی پارکها و تفرجگاهها
از عوامل ناامنکننده

رئیس پلیــس پایتخت از پاکســازی هفتگی
پارکها و تفرجگاههای پایتخــت از عوامل ناامن
کنندهومزاحمانخبرداد.
سردار حسین رحیمی در گفتوگو با ایسنا،
درباره اقدامــات پلیس برای تامیــن امنیت در
تفرجگاهها و پارکهای پایتخت گفت :پارکها،
تفرجگاهها و مراکز تفریحی جــزو اولویتهای
پلیس اســت و تامین امنیت در این مکان برای
ما بســیار حائز اهمیت اســت .وی ادامه داد :در
همین راســتا نیز به تمام کالنتریها و یگانها
ابالغ کردهایم که حداقل هفتهای دو یا ســه بار
پارکها و تفرجگاهها را از وجود معتادان ،خرده
فروشان موادمخدر ،مزاحمان خانوادهها و اراذل و
اوباش پاکسازی کنند .رحیمی از مردم خواست
که در صورت مشــاهده مزاحمان و عوامل ناامن
کننده پارکها حتما با مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰تماس گرفته و تخلفــات را گزارش کنند و
بدانند که امن کردن پارکها جزو وظایف پلیس
اســت و ماموران ما حتما با این مــوارد برخورد
خواهند کرد.

