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اجتماعی

جای خالی آموزش از خودگذشتگی در کالسهای درس
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید در کالسها مهارت بلند کردن یک
زمین خورده ،صبوری ،تحمل در برابر سختیها و نگاه به چشم انداز و افقها و از
خودگذشتگی را با دانش آموزان تمرین کنیم ،گفت :جای این موارد در کالسهای ما
بسیاری خالی شده است.به گزارش ایسنا ،سیدمحمد بطحایی گفت آنچه میتواند کشور
را از مشکالت برهاند برخورداری از روحیه بسیجی است.

گزارش

معلماندربارهحذفیات
فیشحقوقیچهمیگویند؟

معیشت همواره یکی از مهمترین دغدغههای
فرهنگی��ان اس��ت ،آنها برای��ن باورند میزان
دریافتیش��ان با سختی کار معلمی متناسب
نیس��ت این در حالی اس��ت که مس��ئوالن
هم��واره از اهمیت آموزشوپرورش س��خن
میگویند اما اوضاع فعل��ی مدارس دولتی و
وضعیت منزلتی و معیش��تی معلمان گویای
ش��رایط دیگری اس��ت.در ماههای اخیر نیز
فرهنگیان ب��ه حذف برخی بنده��ا از فیش
حقوقی خود معترض هستند به گونهای که
حق عائلهمندی دختران مجرد ،حق سختی
کار معلمان و مدی��ران از فیش حقوقی آنها
حذف شده اس��ت .حذف حق عائلهمندی از
فیش حقوقی دختران مج��رد ماهانه رقمی
معادل  150هزار تومان از حقوق آنها کاسته
اس��ت که این مبلغ با توجه به سطح حقوق
فرهنگیان رقم قابل توجهی اس��ت همچنین
حذف سختی کار معلمان و مدیران در احکام
جدید اعتراض بس��یاری از آنه��ا را به همراه
داشته است.البته مسئوالن آموزش و پرورش
معتقدن��د موارد حذف ش��ده طبق دس��تور
دیوان محاس��بات بوده و آنها ملزم به اجرای
آن هستند اما باید توجه داشت همین موارد
ک��ه هم اکنون در حال حذف ش��دن اس��ت
میتواند به ترمیم حقوق فرهنگیان و جبران
اندکی از فاصله حقوقی آنها با سایر دستگاهها
منجر شود.در همین رابطه تعدادی از معلمان
میگویند :وعده افزایش  20درصدی حقوق
محقق نش��د ،بعد از ماهه��ا تاخیر در صدور
احکام جدید ،این احکام با افزایش 10درصدی
حق��وق ص��ادر ش��د و ب��ا چندی��ن کاهش
در بندهای مختلف همراه بود ،با وجود اوضاع
اقتص��ادی فعلی  10درص��د افزایش حقوق
چ��ه نیازی را پاس��خ میدهد؟ ع�لاوه براین
چندی قبل ش��اهد کس��ر ح��ق عائلهمندی
دختران مجرد بودیم .در مجموع  4ماه انتظار
معلم��ان نتیجهای جز ناامیدی از شغلش��ان
نداش��ت .چرا دغدغهه��ای معلمان به عنوان
تربیتکننده نس��ل فردا ش��نیده نمیشود و
آموزش و پرورش آنقدر مورد بیمهری دولت
قرار گرفته است؟
احکام جدید نشان میدهد
معیشت معلمان در اولویت دولت نیست

معلم یکی از هنرس��تانها نیز در این رابطه
معتقد اس��ت :وقتی آقای الش��کی نماینده
مجلس در صحن علنی در تذکری به دولت
افزای��ش  35تا  50درصدی حقوق کارکنان
بعضی از دس��تگاهها را رسما اعالم میکند و
نس��بت به افزایش ناچی��ز  6تا  10درصدی
حقوق فرهنگی��ان معترض میش��ود ،پس
واکنشه��ای معلم��ان در فض��ای مجازی،
به ویژه تش��کیل کمپین اعت��راض به حکم
و فی��ش حقوقی بی دلیل نیس��ت .معلمان
به تبعیض در پرداخته��ا معترضند ،دلیل
این اخت�لاف معن��ادار در دریافتی معلمان
نس��بت به کارمندان دیگر چیست؟ از طرف
دیگ��ر حذف حق عائله من��دی زنان مجرد،
فوقالعاده ویژه و سختی کار نیز اثرات روانی
بس��یار بدی در جامعه فرهنگیان گذاش��ته
اس��ت .آیا این حق معلمی است که 30سال
از این روس��تا به آن روس��تا ب��رای تعلیم و
تربی��ت فرزن��دان این مرز و ب��وم با زحمات
فراوان طی مسیر کرده؟ "تبعیض" کلیدواژه
اعتراض معلمان اس��ت یکی از آنها میگفت
که "حقوق من یک شش��م حقوق کارمندان
س��ایر ادارات اس��ت و ای��ن تبعی��ض مورد
تایید وزیر و نمایندگان نیز هس��ت" .احکام
جدید نش��ان میدهد معیش��ت معلمان در
اولویت دولت نیس��ت و امس��ال هم به روال
سالهای گذشته سفره فرهنگیان خالیتر از
همیشه است.
بندهایی که برای ترمیم حقوق اضافه شدهاند
حذف میشوند

به گزارش تس��نیم ،مش��اور یکی از مدارس
میگوی��د :احکام جدید فرهنگی��ان با تاخیر
چند ماهه زده شد و بند سختی کار نیز از آن
حذف شده است و مسئوالن آموزشوپرورش
میگویند دس��تور دیوان محاس��بات است از
س��وی دیگر افزایش حقوق فرهنگیان  10تا
 12درصد بوده است اما برخی موارد از فیش
ی آنها حذف ش��ده و این مس��ائل برای
حقوق 
فرهنگیان تمسخرآمیز اس��ت.حذف مواردی
همچ��ون س��ختی کار ی��ا ح��ق عائلهمندی
در درازم��دت بر روی بازنشس��تگی معلمان
تاثیر منف��ی میگذارد و حق��وق آنها در ایام
بازنشستگی بدون احتساب این مسائل درنظر
گرفته میش��ود .از س��وی دیگ��ر حذف حق
عائلهمندی دختران مجرد را شاهد بودیم در
حالیکه این موارد بسته تشویقی بود تا اختالف
حقوق معلمان با سایر دستگاهها را جبران کند
اما هماکنون آموزشوپرورش میگوید حذف
این موارد دس��ت ما نیس��ت و از سوی دیوان
محاس��بات ابالغ شده اس��ت اما این مسئله
برای معلمان قابل پذیرش نیست و این سوال
مطرح است که چرا نتوانستهاند موارد تشویقی
را در حقوق معلمان حفظ کنند؟

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران
با اشاره به وجود یک میلیون و صد هزار مهاجر مجاز
و غیرمجاز در س��طح اس��تان تهران نس��بت به ورود
گسترده مهاجران بنگالدش��ی در سالهای آینده به
کشور هش��دار داد.سعید بیات در گفتوگو با ایلنا ،با
اش��اره به اینکه از جمعیت حدود سه میلیون نفری اتباع بیگانه
در داخل کشور نیمی از آنها مجاز و نیمی دیگر غیرمجاز هستند،
گفت :بیش از یک سوم اتباع بیگانه در استان تهران حضور دارند،

خبرتلگرامی
رئیس س�ازمان حفاظت محیط زیست
با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران
کل حفاظت محیط زیس�ت اس�تانها،
اس�تفاده از محی�ط بانان در مراس�م
اس�تقبال از مسئوالن و برگزاری سایر
تش�ریفات غیرضروری و هزینه س�از
در تمامی واحدهای س�ازمان حفاظت
محیط زیست را ممنوع اعالم کرد.

مکث

ً
افغانهاواقعا
در حال ترک ایران هستند؟

ط��ی روزه��ای اخی��ر اخب��اری در م��ورد
افغانستانیهای حاضر در ایران منتشر شد که در
اغلب آنها عنوان شده بود شرایط اقتصادی دیگر
اجازه ماندن اتباع این کشور در ایران را نمیدهد
به بیان خودمانی کار در ایران دیگر برایش��ان
نمیصرفد.به گزارش ایسنا ،کاهش ارزش پول
ملی ایران و باال رفتن هزینههای زندگی برای
یک مهاجر افغان در برابر درآمدی که کس��ب
میکند یکی از دالیل این موضوع عنوان شده
بود؛ حال سوال اینجاست که آیا واقعاً افغانها به
این دالیل در حال ترک ایران هس��تند؟در این
میان اس��تان البرز به عنوان یکی از استانهای
مورد پس��ند مهاجرین خارج��ی به خصوص
افغانه��ا میتواند نمونه خوبی برای پاس��خ به
این سوال باشد.قاسم جهانبخش مدیرکل امور
اتباع و مهاجرین خارجی البرز گفت :اینکه گفته
میشود افغانستانیهای حاضر در ایران به علت
هزینههای زندگی مشغول ترک کشور هستند
بیشتر حالت گفتنی دارد تا واقعیت.جهانبخش
اف��زود :مراجع مختلفی میتوانند در این مورد
نظر بدهند اما تا جایی که به امور اتباع مربوط
است ما تاکنون چنین موردی را نداشتهایم که
به ما مراجعه و اعالم کند که قصد ترک ایران را
دارد.وی ادامه داد :اگر مهاجرین افغانستانی در
حال ترک ایران باشند باید در آمار نیز مشخص
شود اما تاکنون آمار و ارقام ما چنین چیزی را
نشان نداده است.

بهداشت

وزارت بهداشت توضیح داد

چراقاضیزادههاشمیگفت
طوفانتحریمها

سخنگوی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی گف��ت :ارز و سوبس��یدهای دولتی
منحص��را فقط ب��رای بیماران ایرانی اس��ت و
افرادی که به عنوان توریست درمانی از خارج
میآیند به آنها سوبسید دولتی ارائه نمیشود.
به گزارش ایرنا ،ایرج حریرچی روز دوشنبه در
نشست خبری هفتگی وزارت بهداشت افزود:
محدودیتهای الزم برای افرادی که به عنوان
توریس��ت درمانی به داخل کشور میآیند در
بیمارستانهای دولتی اعمال میشود و سعی
میکنی��م این اف��راد را به بخ��ش خصوصی
س��وق دهی��م.وی اظهار داش��ت :گس��ترش
خدمات توریس��ت درمانی و توسعه صادرات
تجهی��زات پزش��کی و داروه��ا از اهداف مهم
وزارت بهداشت اس��ت و خدماتی که به اتباع
خارجی ارائه میشود با ریال است .معاون وزیر
بهداش��ت ادامه داد :مدیران حوزه س�لامت با
تالش مومنانه در تالش هستند تا با توجه به
تحریمها کمترین آس��یب متوجه مردم باشد.
همچنین به گزارش تسنیم ،حریرچی درباره
تحریم حوزه سالمت اظهار داشت :کاال و حوزه
سالمت جزو لیست سفید هستند و نباید جزو
تحریم ش��ود ولی تحریمکنندگان از ابزارهای
دیگری برای تشدید سختی در حوزه سالمت
خواهند کرد که از مهمترین آن ایجاد مشکل
در تبادالت مالی است .وی ادامه داد :ولی با این
وجود ما باید آرامش جامعه را حفظ کنیم ولی
این آرامش نباید در مدیران و مسئوالن باشد
بهخاطر همین وزیر بهداشت نیز در سخنرانی
خود از واژه دقیق توفان تحریمها استفاده کرد
تا مسئوالن تدبیر کنند به هر حال هم اکنون
 360نفر در ستاد تحریم ایران در آمریکا فعال
شدند و ما باید تدبیر الزم را داشته باشیم.

مترو

شارژ  ۱۵۰هزار تومانی
کارتبلیتمتروخبرنگاران

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
و حوم��ه از ش��ارژ  ۱۵۰ه��زار تومان��ی اولیه
کارت بلیت یک س��اله مترو خبرنگاران خبر
داد .فرنوش نوبخ��ت در گفتوگو با فارس ،با
بیان اینکه محدودیتهایی داش��تیم و خیلی
کار عجلهای بود ،گفت :ابتدا کارت  150هزار
توم��ان دادیم ولی ای��ن کارت قابلیت دارد تا
 350هزار تومان شارژ شود.نوبخت ادامه داد:
ای��ن کارت به مدت یک س��ال اعتبار دارد و
ش��ارژ آن تا س��قف  ۳۵۰هزار تومان رایگان
اس��ت .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه در پاس��خ به این پرس��ش که
قرار بود این کارتها مبلغدار نباشد و به مدت
یک س��ال خبرنگاران از آن اس��تفاده کنند،
گفت :نمیدانم از آن سوی موضوع خبر ندارم
مباحث فنی کار با بنده بوده است.

هشدار درباره ورود گسترده مهاجران بنگالدشی به ایران

البت��ه این امر دالیل مختلف��ی دارد .یکی از دالیل
اصلی آن میل به س��کونت در اس��تان تهران است
که این امر در ش��هروندان ایرانی نیز صادق است و
به دلیل جاذبههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
مردم کشور خودمان نیز تمایل به زندگی در تهران
را دارند .اتباع بیگانه نیز برای یافتن شغل بهتر و درآمد بیشتر به
تهران میآیند.وی با بیان اینکه غالبا آمار اتباع خارجی در کشور
ما مربوط به کش��ور افغانستان اس��ت ،اما اتباع غیرمجاز دیگری

مانند پاکس��تانیها و بنگالدشیها نیز در تهران حضور دارند که
آمارشان نس��بت به اتباع افغانس��تانی قابل توجه نیست ،گفت:
براس��اس ضوابط جاری و قوانینی که در حوزه کار تعریف ش��ده
اتباع بیگانه در چهار حوزه مجاز هستند که فعالیت داشته باشند،
اما متاس��فانه به دلیل اینکه تعداد این افراد در کشور بسیار زیاد
اس��ت و همچنین کشور ما همیشه دچار مسائل خاصی بوده که
نتوانس��تیم به تمام این مس��ائل به طور خاص بپردازیم و آن را
ساماندهی کنیم.

روایتی از معضل کودکان زبالهگرد

کودکی که دو انگشت او
توسط موش جویده شده بود!

میانگین س�نی این کودکان  12س�ال
است اما در میان آنان کودک چهارساله
نیز مشاهده شده است؛ فقط  20درصد
این کودکان قادر به خواندن و نوش�تن
هس�تند و اغل�ب آن�ان مدرس�ه را
رها کردهاند
و س��ودهای کالن چه واقعیتی را مش��خصاً برای
کودکان فعال در این عرصه به وجود آورده است.
مشاهده کودکان چهارساله در مراکز دپو زباله

یکی از فعاالن اجتماعی اس��تان ک��ه در این حوزه
بررس��یهای میدانی به عمل آورده از کار کودکان
زبالهگ��رد در کرج ب��ه عنوان ب��ردهداری نوین یاد
میکند .الهه اهللکریمی ب��ا ارائه آماری از وضعیت
ک��ودکان زباله گ��رد در این منطق��ه میگوید که
85درصد این ک��ودکان افغانی 13 ،درصد ایرانی و
2درصد پاکستانی هستند.اهللکریمی ادامه میدهد:
میانگین س��نی این کودکان  12سال است اما در
میان آنان کودک چهارساله نیز مشاهده شده است؛
فق��ط  20درصد ای��ن کودکان قادر ب��ه خواندن و
نوشتن هستند و اغلب آنان مدرسه را رها کردهاند .او
میگوید :بررسیهای ما در  60محل دپو جمعآوری
زباله که از آن به عنوان گاراژ نام برده میشود انجام
ش��د؛ در این  60گاراژ آلونکهایی از زباله در میان
کوهی از پسماند به محل زندگی این کودکان تبدیل
ش��ده که بس��یاری از آنها فاقد دستشویی و حمام
است؛ از  60گاراژی که ما در آن حضور یافتیم فقط
سه گاراژ دستشویی و حمام داشت.
برخی کودکان تا  ۲۰ساعت زبالهگردی میکنند

موضوع کودکان کار در کرج به خصوص کودکان
زبالهگ��رد قدری ب��ا پیچیدگ��ی اجتماعی همراه
اس��ت و بخش زیادی از پیچیدگ��ی این موضوع
به گ��ردش مالی عظیمی که پش��ت صحنه این
ماجرا جریان دارد مربوط اس��ت.به گزارش ایسنا،
تصور کنید کودکان چرخ به دس��تی که مشغول
جم��عآوری زباله هس��تند؛ در ظاهر حس ترحم
نس��بت ب��ه این صحن��ه در ذهن ه��ر بینندهای
برانگیخته میش��ود اما در واقعیت آن کودک در
حال جمعآوری طالی کثیفی است که کثیفیاش
بر دس��تان خودش میمان��د و طالیش به جیب
کس��انی دیگر سرازیر میش��ود.ته این داستان به
جاه��ای تاریکی ختم میش��ود اما اگر س��رنخ را
تا همین س��الهای نه چن��دان دور دنبال کنیم
اصل قضی��ه به اقدام غیرقانونی ش��هرداری کرج
در تفکیک فرآیند انتخاب پیمانکاران جمعآوری
زباله از سازمان پس��ماند و تمرکز آن در سازمان

مرکزی ش��هرداری بر میگردد ،بر همین اساس
با واگذاری این کار به پیمانکاران مش��خص ،این
پیمانکاران افرادی را برای جمعآوری زبالههای با
ارزش از س��طح کرج به کار میگیرند که به گفته
بسیاری از فعاالن اجتماعی ،تعداد زیادی از این افراد
کودک هس��تند؛ کودکانی که میانگین سنی آنها
 12سال است حتی در میان آنها کودک چهارساله
نیز مشاهده شده اس��ت.برخی از این پیمانکاران
عالوه بر به کارگیری نیروی کار ارزان در بس��تن
قرارداد با ش��هرداری نیز به سودهای قابلتوجهی
دس��ت مییابن��د؛ چی��زی که توس��ط حس��ین
محمدی ،رئیس کمیسیون محیط زیست شورای
شهر کرج به آن اشاره شد.به عنوان نمونه تفکیک
زباله کرج در س��ال  93با یک قرارداد  3میلیارد
و  200میلیون تومانی توس��ط شهرداری به چند
شرکت واگذار شد؛ فارغ از رقم ناچیز این قرارداد،
انتظ��ار میرفت این ق��رارداد در س��ال  ۹۴بین

 ۱۰تا ۱۵درصد افزایش یابد اما برخالف انتظار یک
قرارداد  ۳ساله با  ۵۰درصد تخفیف بدون رعایت
تشریفات قانونی امضا شد که با امضای آن حداقل
 ۴تا  ۵میلیارد تومان به ش��هرداری خسارت وارد
ش��د.یک بار دیگر وضعیت حاکم بر پسماندهای
ک��رج را مرور کنیم؛ از یک ط��رف با قراردادهای
بحثبرانگی��ز و از طرف دیگر به کارگیری نیروی
کار ک��ودک و ارزان س��ود مضاعف��ی را به دنبال
دارد؛ این وضعیت تاثیر زیادی بر ناتوانی سازمان
پس��ماند ش��هرداری کرج در جذب یک پیمانکار
برای ساماندهی حلقهدره داشته است چون زباله
تا به حلقهدره برس��د دیگ��ر چیزی برای تفکیک
ن��دارد و فقط از آن ش��یرابه و اج��زای بی ارزش
باق��ی میماند.اگرچه در چنین وضعیتی س��خت
میتوان از حقوق ک��ودک و غیرقانونی بودن کار
کودکان و آثار مخرب زبالهگردی بر روح و جسم
آنه��ا صحبت کرد اما ببینیم ای��ن مراودات مالی

او ب��ا بی��ان اینک��ه مح��ل زندگی ای��ن کودکان
فاجعه اس��ت ،میگوید :این وضعیت باعث شیوع
بیماریهای مختلفی در میان آنان ش��ده اس��ت؛
حتی م��ا در بازدیدهای میدانی کودکی را دیدیم
که دو انگشت او توسط موش خورده شده بود.این
فعال اجتماعی ش��هرداری را مسبب این وضعیت
میداند و میگوید :همه گاراژها کارفرمایانی دارد
که تحت نظارت شهرداری کار میکنند ،در حالی
که طبق قانون ،به کار گرفتن کودکان در مشاغل
س��خت همچون زباله گردی غیر قانونی است اما
شهرداری این خالف را مرتکب میشود و کارفرما
برای پرداخت حقوق کمتر و کس��ب سود بیشتر
این بچهها را به کار میگیرد؛ البته شهرداری این
موضوع را منکر میش��ود.او با بی��ان اینکه طبق
تحقیقات ما ای��ن کودکان در روز 10.5س��اعت
کار میکنن��د اعالم میکن��د :کودکانی بودند که
20ساعت در روز نیز مشغول کار بودند؛ این یک
نوع بردهداری نوین است.

کالسکه و بالن سواری عروس و داماد

هزینه عروسی چه گران و چه ارزان باشد ،تاثیری
در خوش��بختی زندگی ع��روس و داماد نخواهد
داشت .پس چرا عدهای اصرار بر تجمالت با قیمت
بسیار گزاف دارند؟ به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان؛ تاالرهای عروس��ی هر شب میزبان عروس
و داماد و مهمانهایشان هستند؛ مهمانهایی یک
به یک به آنها اضافه میشوند و چند ساعت بعد
زوجی جوان از تاالر راهی خانه بخت میش��وند
و مهمانه��ا به خان��ه خود باز خواهند گش��ت.
چه عروس��ی گران قیمت تمام ش��ود چه ارزان،
تاثیری در خوش��بختی زندگی ع��روس و داماد
نخواهد داش��ت .پس چرا عدهای در هر ش��رایط
مادی اصرار بر تجمالت بسیار گزاف دارند؟شاید
خیلیها باور نکنند یک ش��ب جش��ن و شادی
میتواند با تاکید بیش ازحد تجملگرایی مترادف
ب��ا پرداخت ارقامی بس��یار هنگفت حتی بالغ بر
۲۰۰میلیون تا  ۲میلیارد باش��د .کلیه خرجهای
س��نگین عروس��ی با یک جمله توجیه میشود؛
«عروس��ی یک شب اس��ت و باید به یاد ماندنی
باش��د ».برای مراسم الکچری داستان این جمله
کمی متفاوت است« :عروسی باید چشمکور کن
و خاص باش��د» .به همین خاطر معموال افرادی
ک��ه به س��راغ عروس��یهای الکچ��ری میروند
از هی��چ خرج��ی دریغ نمیکنند .ش��رکتهای
تش��ریفاتی هم این موضوع را متوجه شده اند و
روز به روز امکانات عجیب و غریب تری در اختیار
ع��روس و دامادها قرار میدهند .از پرواز با بالن تا
کالسکه سواری و اسکورت با موتور .در این میان
آرایش��گاههای عروس قیمتهای مختلفی ارائه
میدهن��د .آنها با ارائ��ه دادن خدمات خاص به
عروسها ،قیمتهای کالنی را در نظر میگیرند.
از همراه بودن آرایشگر تا آخر شب همراه عروس
تا دستگاههایی که بدون دخالت دست عروس را
آرایش میکند ،گاهی تا حدود  ۱۰میلیون نیز آب
میخورد .این در حالی اس��ت که به دلیل وجود
آرایشگاههای عروس مختلف میتوان کیفیت کار
مش��ابه را با قیمتهایی به مراتب پایین تر پیدا
کرد.تاالرهای عروسی خدمات و منوهای مختلفی
را به زوجها پیشنهاد میکنند که در بازه  ۱۰۰تا
 ۶۰۰هزار تومان به ازای هر مهمان متغیر اس��ت.
با این تفاسیر یک مراسم عروسی با  ۵۰۰مهمان
در یک��ی ازباغ تاالرهای اط��راف تهران به صورت
میانگین حدود  ۲۵۰میلیون تومان تمام میشود.
مدیر یکی از مجل��ل ترین باغ تاالرهای پایتخت
میگفت :منوهایی که ما به زوجها ارائه میدهیم
شامل انواع غذاهای ایرانی و فرنگی و بینالمللی

هزینههایمیلیاردیبرایعروسیهایالکچری
مدیر یک�ی از موسس�ههای برگزاری
عروس�ی با بیان اینکه گرانترین بسته
این موسس�ه نف�ری  ۶۰۰ه�زار تومان
بهازای هر مهمان اس�ت ،گفت :در بین
همکاران ما کسانی هم هستند که بسته
یک میلیون تومان�ی دارند؛ البته برای
هرکسی این بسته را مطرح نمیکنند

اس��ت که هر کدام از مهمانهای مراس��م در هر
فضایی از جمله کالس��یک یا س��نتی میتوانند
غذایشان را میل کنند .مدیر یکی از موسسههای
برگزاری عروس��ی با بیان اینکه گرانترین بس��ته
این موسس��ه نفری  ۶۰۰هزار تومان به ازای هر
مهمان است ،گفت :در بین همکاران ما کسانی هم
هستند که بسته یک میلیون تومانی دارند؛ البته
برای هر کسی این بسته را مطرح نمیکنند .وی
افزود :آنها مذاکرات را حضوری انجام میدهند و
پیشنهادهای خود را بعد از دیدن ظاهر و خودرو
عروس و داماد مطرح میکنند.به گفته مدیر این
موسسه برگزاری مجالس عروسی ،بیشتر کسانی
که ب��ه دنبال عروس��یهای مجل��ل و الکچری
میروند ،خانوادههای معروف و آقازاده هستند.
وی در این ارتباط گفت :چند س��ال پیش بود که
برای عروس��ی یک��ی از خانوادههای معروف یک
میلیارد تومان هزینه ش��د و حسابی در صنف ما
سر و صدا کرد .این مدیر موسسه برگزاری مجالس
عقد و عروس��ی تاکید کرد :چند ماه پیش پس��ر
29ساله یکی از همین خانوادهها به ما مراجعه کرد
تا برایش خانه مجردی اجاره کنیم .او حاضر بود
برای اجاره ویالی مدنظرش تا سقف 400میلیون
توم��ان در ماه بپردازد .دس��ت آخ��ر هم ویالی
دلخ��واه را پیدا نکرد و 90میلیارد تومان پول داد
تا زمینی را برایش خریداری و ویالی دلخواه را در
آن بسازیم.وی تاکید کرد :فردی که حاضر است
ماهانه 400میلیون برای خانه مجردی هزینه کند،
هزینه یک میلیاردی عروسی برایش هیچ است.
در بین تاالرها ،تاالرهایی نیز هستند که عالوه بر

برگزاری مراس��م مجلل عروسی ،مراسمی که به
جشن طالق تعبیر میشوند را نیز برگزار میکنند
که در این گونه جشنها نیز مانند جشن عروسی
هزینههای کالنی انجام میشود.بالن سواری یکی
از خرجهای الکچری عروس��ی اس��ت قیمت آن
برای یک ساعت ۴میلیون تمام میشود .اسکورت
کردن ماش��ینهای عروس به وسیله موتورهای
چند ده میلیونی دیگر خرجهایی است که زوجهای
پولدار برای یک ش��ب هزینه میکنند که حدود
۳میلیون تمام خ��رج دارد .فیلمبرداری و تصویر
برداری مهمترین بخش یک عروس��ی است .ولی
خاصتر بودن و خالقانهتر بودن آن برای زوجهای
جوان اهمی��ت دارد.تورهای چن��د روزه فرمالیته
عکاسی که خرج یک عروسی کامل را دارد .عروسو
داماد چند روز پیاپی عروس و داماد بودن را به جای
یک شب تجربه میکنند .این خدمات عکاسی برای
تورهای فرمالیته ح��دودا  ۲۰میلیون تومان آب
میخ��ورد .زوجهای تجمل گرا خدماتی از جمله
تصویر برداری با هلی شات ،ساخت کلیپ آشنایی
را از ش��رکتهای تشریفاتی و آتلیهها درخواست
میکنند.لباس عروس و داماد بخشی از هزینههای
عروسی اس��ت.گاهی عروسها ترجیح میدهند
لباسهای وارداتی بپوشند .لباسهایی که سفارش
آنها از کش��ور ایتالیا و امثال آن است .این باعث
هزینههای کالنی برای زوجهای میش��ود .با این
حال بعد از بررس��ی قیمتها در مناطق مختلف
ش��هر تهران مشخص ش��د که برای خرید لباس
عروس باید حدود  ۷میلیون تومان به باال پرداخت
کرد .اگر به س��راغ مزونهای باالشهر بروید باید

از بین لباسهای خارج��ی و برند انتخاب کنید.
مدلهایی که معموال کمتر از  ۲۰میلیون تومان
قیمت نداشته و ممکن است تا  ۳۰میلیون تومان
نیز هزینه روی دس��ت شما بگذارند.یک موسسه
نیز برای کرایه کالسکه که شامل دو اسب سفید و
یک کاروان است حدود  ۱۰میلیون تومان هزینه
دریافت میکند .البته از آنجا که حرکت کالسکه
در ش��هر ممنوع اس��ت ،تنها ع��روس و دامادها
میتوانند در مقابل تاالر و برای یک مسیر کوتاه یا
در تورهای عکاسی فرمالیته در مکانهایی خارج
از شهر از آن استفاده کنند.
ب��ا توج��ه ب��ه هزینهه��ای کالن و هنگفت این
مراس��م ،برخی از زوجها حت��ی نمیتوانند یک
زندگی ساده را شروع کنند .بسیاری از زوجهای
جوان برای برگزاری مجلل ترین مراسم عروسی
زی��ر بار قس��ط و ق��رض و وام میروند که مدت
زی��ادی طول میکش��د تا قس��ط و وامهای یک
شب عروسی را پرداخت کنند.یکی از تاالرداران
میگوی��د :حت��ی بس��یاری از این مراس��مها به
دلیل چش��م و هم چشمی زیاد اس��ت .دامادی
بود ک��ه به دلیل رفاقت با یک��ی از کارمندانم از
من خواه��ش کرد قرارداد  10میلیونی مراس��م
او را  30میلیون توم��ان قید کنم که به خانواده
عروس نش��ان دهد که برای یک ش��ب مراسم
عروس��ی خرج هنگفتی کرده اس��ت .به هرحال
میتوان با بهکارگیری کمی درایت و دلس��وزی
هزینههای جش��ن عروسی را تا سر حد امکان به
حداقل رساند و تعبیر «ازدواج آسان» را در جامعه
گسترش داد تا دیگر زوجهای جوانی که توانایی
مادی شروع یک زندگی جدید را ندارند ،بتوانند
به آسانی زندگی مش��ترک خود را شروع کنند.
در دی��ن اس�لام توصیههای فراوان��ی در زمینه
قناعت و صرفهجویی شده است .زوجهای جوان
در هر شرایط مادی ،بهتر است زندگی خود را به
جای ریخت و پاشهای بیهوده و مادی گرایی با
قناعت و توجه به معنویات شروع کنند تا بتوانند
در زندگی مشترک شیرینی واقعی را بچشند.

