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 ناصرصبحی
هر سال با آغاز ثبتنام دانشآموزان برای سال
تحصیلی جدید ،بحث گرفتن شهریه از طرف مدارس
دولتی داغ میشود .کمکهای مردمی به مدارس
دولتی همیشه وجود داشته اما در سالهای اخیر شکلی
از اجبار به خود گرفته .حتا خبر میرسد که برخی از
مدارسشرطثبتنامراپرداختشهریهعنواننمودهاند.
شوپرورش سیرجان
موضوعی که از نظر رییس آموز 
تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش ،پیگیری
خواهد شد .اکبر محیاپور معتقد است بنابر خالف تصور
ما ،میزان اجبار به گرفتن شهریه از زمان تصدی وی در
شوپرورش شهرستان ،منحنی کاهشی داشته و
آموز 
شاهد آن را مراجعات مردمی زیاد در ابتدای مسئولیت
خویش و کم شدن این مراجعات در سالهای بعدی
م یداند .او میگوید که امسال شاید کمتر از 10مورد به
او گزارش و پیام پیرامون شهریه اجباری داده شده است.
با این وجود ،یک نکته ظریف در سخنان محیاپور
وجود دارد؛ او همیشه در مقابل پرسش وجود شهریه
اجباری،ابتداممنوعیتاینکاررامتذکرمیشدوبعدبه
بحث لزوم کمکهای مردمی برای بقای مدارس دولتی
میپرداختامااینبارابتداوضعیتبدمالیمدارسدولتی
راتشریحکردوسپسازممنوعیتقانونیشهریهاجباری
سخن گفت .او هرچند کل مبالغ کمکهای مردمی به
مدارس دولتی را ناچیز م یداند اما تاکید دارد اگر این
کمکها نبود ،مدارس دولتی تعطیل میشدند .چون
حتا از پس هزینه قبوض آب ،برق و گاز خویش هم
برنمیآمدند.
شوپرورش شهرستان
مصاحبه ما با رییس آموز 
سیرجان به دلیل ماهیت بحث شهریه اجباری و تاکید
او بر محدود بودن این مسئله ،در نهایت موجب شد تا
ترجیح دهیم موضوع صحبت را گسترده و مباحث
دیگریرانیزمطرحکنیم.
 ما امسال هم همچنان با مدارس دولتی
کهشهریهاجباریمیگیرند،مواجههستیم.جدا
از مراجعات مردمی و پیام به نشریات ،مطابق
تحقیقات خود به مدارسی رسیدیم که مبالغی از
 400تا 700هزار تومان را به صورت اجبار از والدین
دریافتکردند.
بخشی از مدارس دولتی مثل مدارس تیزهوشان،
نمونه ،شاهد و هیات امنایی شهریه مصوب دارند.
شهریهشان هم قانونی است .البته ما اجازه تخفیف هم
بهشان دادیم و گفتیم از دانشآموزانی که تحت پوشش
کمیتهامدادوبهزیستیهستند،چیزیدریافتنکنند.
مدارسدولتیحقدریافتشهریهندارندوفقطدریافت
پول کتاب و بیمه اجباری است اما ما در سالهای اخیر
یک مشکل داریم؛ دولت هیچ سرانهای به مدارس
اختصاصنداده.ازطرفیقراربودحاملهایانرژیرایگان
باشد ،مجلس مصوب کرد ولی محقق نشد چون الگوی
مصرفی که تعریف کردند عمال شامل هیچ مدرسهای
حتا مدرسهای که ۴تا دانشآموز داشت ،هم نمیشد.
 مگر چگونه این قانون را تعریف کردند که
شاملهیچمدرسهاینشده؟
درکشورماواقعامبلغهزینههایانرژیخیلیکالن
است .شاید اگر قرار بود آن نهادهای ذیربط این پول را
نگیرند دچار مشکالتی میشدند .آمدند الگوی مصرفی
تعیین کردند که هیچکس در دایره این الگوی مصرف
قرار نگرفت .حتی به ما نامه نوشتند که هیچ کدام از

مدارسشماشاملحالشاننمیشود.
شمابرایپیگیریموضوعبایدبهکجا
رجوعمیکردید؟
ادارات گاز و برق .ما بیشترین مسئلهای که
داریم راجع به هزینه برق و گاز است چون حقیقتا
هزینه آب خیلی باال نیست .این موضوع فقط
مربوطبهسیرجاننبود،کلکشورهمینشرایط
را داشتند .یعنی ساز و کاری برای اجرایی شدن
اینمصوبهاندیشیدهنشدهاست.
یعنیبهعمداینکارراکردهبودند؟
هدف ،رایگان شدن بود .شاید میبایست
اعتباری دیده شود .شاید میبایست مسئله
کارشناسیتر دیده شود .اینطور نبود که در
سیرجان با ما همکاری نکنند ،جاهای دیگر هم
اجرایینشد.
به طور مثال ،هزینه برق مدارس در ماه
چقدرمیشود؟
من نم یدانم .آنها یک الگو طراحی کردند
ی و سیستمهایشان
که ما هم اطالعی از الگو 
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نداریم .مثال فرض کنید ممکن است  ۱۵سال
پیش رفت هاند و برای یک مدرسه به عنوان پنجاه
حاضر ،تعداد شکایاتی که به خود من چه به صورت
نفر دانشآموز امتیاز آب ،برق یا گاز گرفتند .این آمارها پیامکی ،چه تلفنی و چه حضوری شده ،به  ۱۰نفر هم
امروزدیگرواقعینیستوهرسالتغییرمیکند.ممکن نرسیده .خب این نشان میدهد که مدیران مدارس
است الگوی بعدیشان بر اساس متراژ مدارس باشد اما توانستندبامردمارتباطبرقرارکنندوواقعیاترابگویند.
در خیلی از مدرسهها آنقدر ساخت و ساز شده که اتفاقاامسالتویجلسهاخیریکهبابازرسیمانداشتیم،
متراژهایشان تغییر کرده .ببینید ،من نم یدانم بر چه آنجا خواستیم بازرسی با سه تا از مدیران خاطی برخورد
اساسی اما وزارت نیرو یا ادارات زیرمجموعه الگوهایی را کند .حتا حضوری دعوت شدند .تذکر هم داده شد.
تعریف کردند و بعد به ما اعالم کردند که مثال مدارس
 در کل مدارس فقط سه مدیر تخلف
شمادراینالگونمیگنجد.
داشتند؟
 گفتید این الگو متعلق به  ۱۵سال پیش
ببینید ما حول و حوش  ۳۰۰مدرسه دولتی داریم.
است؟
بازرسی به ما گزارش داد که سه تا مدیرمدرسه شاکی
نمیگویم حتما اینگونه است .من این را مثال زدم دارند.مافوریاحضارشانکردیموبرخوردشد.اینپولی
که مدرسهای مثال ۱۵سال پیش آمده و امتیاز برق و گاز کهمدارسازمردممیگیرندواقعاناچیزاستاماواقعیت
گرفتهیااصالفرضکنیدمدرسهایامروزامتیازگرفتهو امر این است که اگر کمک مردم نباشد ،مدرسه اداره
ممکن است االن متراژ این مدرسه ۴۰۰متر مربع باشد نمیشود .ما به حمایت و کمک مردم نیاز داریم و من
اما سال بعد ممکن است ما یک سالن  ۱۵۰متری هم از مردم تشکر میکنم .توی همین چند سالی که من
شوپرورش بودم نزدیک به  ۴۰تا
بسازیم و زیربنایش به ۵۵۰متر مربع تغییر میکند .اگر به عنوان رییس آموز 
اشتباهنکنمفکرمیکنمیکیجمعیتودیگریمساحت مدرسه را مردم ساختند و تحویل ما دادند .همین االن
بناباشد.مننم یدانمحاالالگوهایاآیتمهایدیگریهم که من اینجا نشستم  ۲۵تا پروژه مدرسهسازی توسط
هست یا نه؛ خبر ندارم اما به هر شکل ممکن ،مدارس ما خیرین در حال اجرا است .واقعیت این است که عمده
شاملشان نمیشود .واقعیت امر این است که اگر مردم هزینهها و کمکهای ما به صورت خیریه و داوطلبانه
بهماکمکنکنندماواقعاهمینهزینهآبوبرقمدرسه است.خیلیازمردمهستندکهمیآیندوفرشنمازخانه
راهمنمیتوانیمتامینکنیمولیباهمهاینمشکالتبه رامیدهند،خیلیازوالدینهستندکهمیآیندومدرسه
مدیران مدارسمان توصیه و تاکید کردیم که هیچکس را رنگ م یزنند ،خیلی از جاها هست که شرکتها
حق ندارد ریالی به اجبار از مردم بگیرد .مدیر مدرسه میآیندوایزوگاممدرسهرادرستمیکنندیادهیاریها
باید با کمک انجمن اولیا و مربیان مسایل و مشکالت در روستاها و شوراها در شهر کمک میکنند .ما عمده
مدرسه را برای مردم بازگو کند تا خانوادههایی که تمایل هزینهها و مخارج را اینگونه تأمین میکنیم .حاال آن
دارندکمککنند.دربحثشهریهاجباریمننمیگویم پولی که از مردم گرفته میشود ،پول آب و برق و گاز
شاکی نداریم ولی در پنج سالی که من دارم کار میکنم ،مدرسه هم نمیشود .با این حال هر که مراجعه کرده
شاکیهایمانبسیارکمشدند.
یا به اصطالح اجباری را عنوان کرده ،ما واقعا با عامل
سالاولچهمیزانشکایتداشتید؟
برخوردکردیم.
تعدادش را در ذهنم ندارم ولی مراجعهکنندههای ما
 گفتید میزان شهریه مدارس تیزهوشان،
زیادبودند،پیامکهاییکهبرایمنمیآمدوتلفنهایی نمونهوشاهدمشخصاست؟
که میشد ،زیاد بود.
بله البته از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است .در
 و در این پنج سال موفق به کاهش چند کلهمانشهریهپارسال۱۵درصدافزایشداشتهاست.
درصداینشکایاتشدید؟
 اما طبق اطالعاتی که به دست آوردهام،
خیلی .ما االن ۷۰هزار نفر دانشآموز داریم و درحال مدرسه[ ]...چهارده میلیون تومان پول بابت

 حسین اطمینان
«میدان جوانان (سابق)» نام مستندی است که به
شکوفاییروزنامهنگاریدردورانمعاصروبعدازرویکار
آمدندولتسیدمحمدخاتمیمیپردازد.ماجراازآنجا
آغازمیشودکهمینااکبریخبرنگارسابقروزنامههای
جامعه ،اعتماد و . .که حاال به سن  40سالگی رسیده
از دنیای روزنامهنگاری خداحافظی میکند .او در حال
مرور خاطرات گذشته و ورق زدن آرشیو روزنامه جامعه
در سال  76چشمش به عکس روی جلد شمارهای از
این نشریه میافتد .جرقهایدر ذهنش زده میشود.
سردبیر و خبرنگاران روزنامه جامعه این عکس را در
میدان جوانان سابق که حاال به نام میدان دکتر کاظم
معتمدنژادیکیازاساتیدروزنامهنگارینامگذاریشده
بهیادگارگرفت هاند.دراینعکس 72نفرازروزنامهنگاران
نامآشنا و خبرنگاران تازهکار به چشم میخورد .ماشاهلل
سالواعظین در مرکز عکس دیده میشود و بقیه
شم 
اطراف او ایستادهاند .عکاس این عکس هم عباس
کوثری است .این عکس ایدهی ساخت یک مستند را
در ذهن مینا اکبری کلید م یزند .او به دنبال این 72
نفر میرود تا از وضعیت کنونی آنها مطلع شود .این
مستند در حین پیدا کردن این 72نفر روند شکوفایی
روزنامهنگاری در دههی هفتاد را هم مرور میکند .اما
سرگذشت این روزنامهنگاران که روزگاری پرتیراژترین
روزنامههای کشور را منتشر میکردند بسیار جالب
و ناراحتکننده است .از این تعداد روزنامهنگار تنها
هفت ،هشت نفرشان هم اکنون روزنامهنگارند و مابقی
یا از این عرصه کنار کشیدهاند ،یا در زندان هستند و
یا زندگی در خارج از ایران را انتخاب کردهاند .اکبری
با کسانی که در ایران هستند و امکان دسترسی به آنها
توگو مینشیند .مهمترین بخش از
وجود دارد به گف 
توگوهایاوبهاحمدغالمیسردبیرکنونیروزنامه
گف 
سالواعظین که در روستا زندگی
شرق ،ماشاهلل شم 
میکند و به کشاورزی مشغول است و نیوشا توکلیان
عکاسنشریههایخارجیاختصاصدارد.
نیوشا توکلیان از روزنهای صحبت میکرد که در
زمان اصالحات در جامعه باز شده و روزنامهنگاران از
این روزنه راضی بودند« :درون یک چهار دیواری بتنی
قرارداشتیمواصالحاتبرایمایکروزنهخیلیخیلی
کوچکبود».
توکلیان از عکسهایی که گرفته بود حرف زد و
از اینکه نمیتواند برخی از آنها را جایی منتشر کند .او
تاکنون دوبار ممنو عالکار شده و باز هم هراس این را
داشتکهاینمشکلدامنگیرششود.
اما صحبتهای احمد غالمی که هم اکنون هم در

فضای روزنامهنگاری ایران حضور دارد جالب
بود .او معتقد است روزنامهنگاری در زمان
اصالحات با جسارت زیادی همراه بود و بعد
از آن در زمان احمدینژاد از میزان جسارت
کاستهشدوهماکنونبهانفعالیرسیدهکهکه
فقط برای حفظ شرایط موجود روزنامهنگاری
میکنن .د
سالواعظین
دسترسی به ماشاهلل شم 
برای مینا اکبری کمی سخت بود او چندصد
کیلومتر راه را با ماشین طی کرد تا به باغ -
ویالیاینروزنامهنگارباتجربهبرسد.بیشترین
بخش فیلم هم به مرور خاطرات و گفتوگو
سالواعظین گذشت .این مرد ناخدای
با شم 
کشتی ما بود و حاال وسط کویر چه میکند؟
سالواعظین
مینا اکبری پس از دیدن شم 
خاطرهای از اولین توقیف نشریه جامعه بازگو
سالواعظین
کرد که بعد از جلسه دادگاه شم 
وسط تحریریه بچهها را جمع کرده و گفته
با دفاعی که ما کردیم غیرممکن است که
توقیف شویم اما همان موقع فکس آمده که
جامعه توقیف شده .او این را گفت و رو به
سالواعظینگفت:شماخشکتانزدهبود
شم 
سالواعظینهمگفت:
وتکاننمیخوردید.شم 
مامیخواستیمکارحرفهایبکنیمدرفضایی
که باز شده بود .به همین سادگی.
شمس در پاسخ به این سؤال که چه
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کسی کار شما را خراب کرد ،گفت :ما
دارد نگرانکننده میشود .در یکی از بازجوییهایم،
آسیب از هم حرفهایهایمان دیدیم که دو
تصور داشتند؛ یکی بنگاه اقتصادی سودآور هستند و بازجو میگفت :نظام سیاسی ایران اگر عاقل باشد
دوم اینکه بنگاه اعمال فشار سیاسی در حوزه حریف به روزنامه جامعه نیاز دارد ولی مشکل ما با شما این
هستند .ولی وقتی کثرت آتشبارهای یک جبهه زیاد است که مثل ماهی هستید و در دست نمیآیید .من
دیده شود ،حریف میترسد .تصورشان این است که هممیگفتمشمایکمیدانمینداریدکهنقشهاین
بعد از آن اشغال صورت میگیرد .من میگفتم اوضاع میدان مین را به ما نمیدهید و دست خودتان است.

شوپرورش سیرجان
توگوی پاسارگاد با رییس آموز 
گف 

گرفتن شهریه اجباری
کاهش داشته است

ثبتنام (برای تمام مقاطع اما به صورت یکجا)
درخواستکردهاست.
اینرقمواقعیتندارد.نمیتواندچنینرقمیباشد.
 مدرسهای که نام بردم برای افراد خاصی
است ولی من نوعی اگر بخواهم وارد شوم باید
شهریهبدهم؟
شماامتیازمیآورید،نهاینکهشهریهبدهید.همهکه
پذیرش نمیشوند .امتیازبندی دارد .اگر فردی پذیرش
شودبایداولشهریهبدهد.
اینمدارسازدولتهمکمکمیگیرند؟
تنها کمکی که از دولت میگیرند ،معلمشان است
وگرنه هیچ پول دیگری از دولت دریافت نمیکنند.
اعتبارات دولتی بسیار ناچیز است .یعنی اگر اعتباری
باشد ،میتوانیم بدهیم اما اعتباری نیست .وقتی هم
میآید آنقدر ناچیز است که مبلغش بیش از اختصاص
بهمدارسروستاییوحاشیهاینمیشود.بههمیندلیل
به مدارس خاصی که شهریه میگیرند ،یک ریال هم
نمیدهیم .نمیتوانیم که بدهیم .این انتظار هست که
مردمکمکبکننداماهیچکسرااجبارنمیکنیم.باهمه
مشکالتواعتباراتکممانمدارسرامیچرخانیمولی
وقتی مردم کمک کنند ،میتوانیم خدمات بهتری ارایه
دهیم .من هم اینجا به همه والدین و خانوادهها اعالم
میکنم اگر کوچکترین موردی از اجبار و یا تحمیل
شهریهوجودداشت،بهمامراجعهکنند.مابامدیرمدرسه
برخوردخواهیمکرد.
 مدارسی وجود دارند که میگویند تا
پرداخت نکردن شهریه ،دانشآموز را ثبتنام
نمیکنیم.
مردمگزارشبدهند.مابرخوردجدیمیکنیم.
 اگر برای کمک به مدرسه درخواست پول
نقد شود یا واریز به حسابی غیر از حساب رسمی
مدرسهباشد،جرماست؟
پول باید حتما به حساب مدرسه واریز شود و آن
فیش حقوقی هم توی پرونده دانشآموز موجود باشد.
در چارچوب مقرراتی که هست گرفتن پول دستی به
هرشکلممنوعاست.
 به حساب رییس مدرسه هم نباید واریز

شود؟
آنکهدیگرخیلیمسئلهدارد.اصالدرسیستمهای
دولتی جایگاهی ندارد .فقط باید به حساب مدرسه واریز
شود.
به برخی از مدارس غیردولتی که مراجعه
کردیم ،متوجه شدیم تعدادی فقط شهریه
میگیرند اما تعدادی تحت عنوان کالسهای
فوقبرنامهمبلغبیشتریدریافتمیکنند.
شهریهها که متفاوت است .ما پوستر اطالعرسانی
میزان شهریه در مدرسه داریم .ممکن است شهریه
مدرسهای یک میلیون و پانصد و مدرسهای در خیابان
آنطرفییکمیلیونوهشتصدتومانباشد.ولیعالوه
بر شهریه ،بعضی از مدارس یک سری وجوه دریافت
میکنند.مثلکرایهسرویس،پولصبحانهیاکالسهای
فوقبرنامهکهاینهابههیچوجهاجباربرایکسیندارند.
 ولی برخی مدارس این هزینهها را به نوعی
جزوشهریهجازدهویکجادریافتمیکردند.
حق اجبار ندارند .اگر اجبار باشد برخورد میکنیم.
مردم اینها را به ما گزارش کنند .به جز شهریه ،در هیچ
نوعخدماتدیگریحقاجباروجودنداردوبایدبااختیار
مردموداوطلبانهباشد.
شوپرورش سیرجان برای سال 98
 آموز 
چهمیزاناعتبارگرفتهاست؟
اعتبارات متفاوت است .یک بخشش که حقوق و
دستمزد است که هر ماه پرداخت میشود .یک بخشش
اضافه کار و ساعت ح قالتدریس است که در ماه حول
و حوش  ۶هزار ساعت است .یک اعتباری مخصوص
مدارس شبانهروزی است ،یک اعتباری مخصوص
تعمیرات و تجهیزات است ،یک بخشی مربوط به سرانه
مدارس است و. .
ایناعتباراتدرمجموعچقدراست؟
خُ ب اینها متفاوت است .واقعیت امر این است
که بهجز حقوق و دستمزد ،میزان اعتبارات بقیه بسیار
ناچیز بوده است .مث ًال در سرانهها واقعا رقمی نداشتیم.
سال قبل در تعمیرات و تجهیزات اعتبار خوبی داشتیم
اما نم یدانیم امسال چقدر تخصیص داده شود .بعضی
وقت ها آن اعتباری که در نظر میگیرند ،اعتبار خوبی

اکران فیلم مستند میدان جوانان سابق در سینما هنر و تجربه سیرجان

روزنامهها کار احزاب را انجام میدادند

در همین حال صحنهای از رفع پلمب روزنامه
جامعه نشان داده میشود که دفتر شبیه یک جای
سالواعظینبادیدناینفیلم
متروکهشدهاستوشم 
منقلب میشود و بغض میکند .شمس که از انجمن
صنفی روزنامهنگاران هم محروم است در پاسخ به این
سوالکهچراانجمنصنفیراتعطیلکردند،میگوید:

همهینهادهایتحتاختیاراصالحطلبانهدفقرار
گرفت .اما سوال مهمی که در این فیلم مطرح شد
و یک نقد جدی بر عملکرد اصالحطلبان است این
بود که آیا در آن زمان روزنامهها کار احزاب را انجام
سالواعظیناینموضوعراپذیرفتو
یدادند؟کهشم 
م
گفت:اینتحلیلکامالدرستاست.

اگر حامی نداشته باشیم نمیتوانیم دوام بیاوریم

 پاسارگاد :اگر از سینمای هنر و تجریه حمایت نشود این
بخش قادر به ادامه کار خود در سیرجان نیست .این موضوع را رضا
سیوندنمایندهسینمایهنروتجربهدرسیرجانعنوانکردوافزود:
سینمای هنر و تجربه سال قبل با اکران دو فیلم در سیرجان آغاز
به کار کرد .البته این فیلمها از نمایندگی کرمان مجوز پخش در
سیرجانگرفتندوسیرجاننمایندگیرسمینداشت .ویادامهداد:
فیلمهای هنر و تجربه ارزش هنری باالیی دارند و این موضوع مرا به
فکر اکران مجدد فیلمهای این بخش از سینمای ایران انداخت .با

رایزنی همکالسیهایم در تهران و مشورت دوستان هنرمند متوجه
شدم که میتوانم به عنوان نماینده هنر و تجربه در سیرجان فعالیت
کنم .از ارشاد معرفینامه گرفتم و همراه با روزمه آموزشیام به بخش
سینمایهنروتجربهفرستادم.سیوندادامهداد:آقایصانعیرییس
سینمای هنر و تجربه با بستن قرار داد تا پایان سال جاری موافقت
کردند و اگر مخاطب داشته باشیم این قرارداد تمدید میشود .وی
در مورد فروش بلیط هم گفت :فروش حاصل از بلیط به صورت
پنجاه درصد به سالن سینما و مابقی آن به حساب هنر و تجربه

واریز میشود .وی افزود :با یکی دو اسپانسر قبال توافق کرده بودیم
که حداقل حمایت مادی داشته باشند ولی االن هیچ حمایتی
نمیشود.االنیکسریهزینههایپیشبینینشدهبهوجودآمدهکه
باید فکری برای آنها کرد .سیوند ادامه داد :اگر حامی نداشته باشیم
یدانم بیشتر از سه چهار اکران دیگر دوام بیاوریم .به گفتهی
بعید م 
وی سینمای هنر و تجربه بقیه شهرستانها از عوامل فیلم دعوت
میکنند ،جلسه نقد میگذارند و حتی شهرداریها در تبلیغات
محیطیو . .حمایتمیکنند.ویادامهدادسالنسینماهزینههای

است ولی تا آخر سال میبینی که فقط ۱۰یا۲۰
درصدش تخصیص پیدا میکند یا بعضی وقتها
اعتباراتیهستکهدرطولسالحتایکریالهم
تخصیص پیدا نمیکند .واقعیت امر این است که
اینهاناچیزهستندودرحدیکهجوابگویبخش
ناچیزیازنیازهایمدارسهمباشند ،نیستند.
گویاتمایلیبرایاعالمرقمندارید؟
واقعا االن رقمهایش را ندارم چون متفاوت
هستند.درماههایمختلف،متفاوتاست.
برگردیمبهبحثمبالغیکهمدارساز
دانشآموزانمیگیرند .هزینه کتاب چقدر
است؟
در هر پایهای و هر رشتهای متفاوت است.
مثال پایه اول با دوم تا ششم متفاوت است .در
متوسطه،براساسپایههاودرهنرستانهابراساس
رشتهمتفاوتاست.
 مثال در ابتدایی به  70هزار تومان
میرسد؟
خیر.مدارسنمیتوانندبهعنوانکتابچنین
هزینهای را بگیرند .شماره تلفن والدین باید در
سامانهمدرسهثبتشود.پولیکهبهعنوانکتاب
واریز میشود از خود وزارتخانه ،برای هر خانواده پیامک
میآیدکهفالنمبلغبابتپولکتابازشمادریافتشد.
امابرخیازمدارسسالگذشتهابتدارقمی
بابتپولکتابدریافتکردندوچندماهبعداعالم
کردند به دلیل باالرفتن هزینه کاغذ و چاپ ،باید
مبلغدیگریپرداختشود.
نه ،چنین چیزی نبوده ولی مثال بعضی وقتها در
مدارس فنی هزینه کتابها باال است .اگر موردی بوده ما
پیگیریمیکنیم.
نسبتاستانداردمعلمبهدانشآموزچقدر
است؟
استانداردیدراینقضیهتعریفنشدهاست.حداکثر
کالس ما ۳۶نفر است .از این تعداد نباید تجاوز کند.
اگربیشترشودچه؟
باید به سمت تقسیم کالس برویم ولی به علت
شوپرورش
کمبود نیروی انسانی ،خود اداره کل آموز 
اجازه میدهد از ۴۰نفر به باال کالس دو قسمت شود.
گفتیداجازهمیدهد؟یعنیاختیاریاستو
ممکناستانجامنشود؟
مامعموالنمیگذاریمکالسبهباالی ۴۰نفرافزایش
پیداکند.
 این قانون برای مدارس دولتی و غیردولتی
فرق دارد؟
نه ،فرقی نمیکند .آنها هم نباید افزایش دهند .یا
باید کالس دو قسمت شود یا باالی  40نفر را ثبتنام
نمیکنیم و به مدارس همجوار ارجاع میدهیم که
جمعیتشانکمتراست.
 برخی از مدارس غیردولتی ارجاع
نمیدهند ،ترجیح میدهند خودشان بگیرند تا
پولبیشتریکسبکنند.
بله .ما پارسال ۳،۲مورد داشتیم که بررسی کردیم.
این مسایل موردی ممکن است رخ دهد .خیلی معدود
بوده که به مرز ۴۰نفر رسیدهند چون خانواده ها ناراضی
میشوند و ترجیح میدهند بچههایشان را در این
کالسهانگذارد.
 پایگاه خبر تحلیلی معلمان ایران آماری

ارایه داده که نسبت معلم به دانشآموز در ایران
یک به  ۲۲است ،در ابتدایی یک به  ۲۶نفر ،در
متوسطه اول یک به ۱۶نفر و در متوسطه دوم ۱به
۱۷نفراست.پسنتیجهمیگیریمسیرجانخیلی
ازاستانداردهایکشوریدوراست.
نه ،ما گفتیم باالترین کالس اینقدر است .آن
میانگینیاستکهتویکشوراعالمکردند.شمااینرادر
نظر بگیرید ما توی شهرستان سیرجان کالس ۳۵نفره
داریماماکالسچهارنفرههمداریم.اتفاقامیانگینماهم
ازاینباالترنمیشود.
ایننسبتدرسیرجانچگونهاست؟
میانگین کالسهای ما در ابتدایی حول و حوش۲۵
و در متوسطه حول و حوش ۱۷است.
دولتیوغیردولتی؟
دولتی و غیردولتی جدا است .وقتی استاندارد معلم
را میگوییم ،منظور بخش دولتی است .مدرسههای
دولتی  ۲۵نفره است .متوسطه دوم نظری هم همین
حول و حوش است .فنی ما خیلی پایینتر است؛ حول و
حوش ۱۰تانفر ۱۳است.متوسطهاولما،مقطعراهنمایی
هم همین دور و بر  ۲۶ ، ۲۵نفر است .مدرسه روستای با
چهاریاپنجدانشآموزهمداریمولیوقتیمیانگینرانگاه
میکنیم ،همان میشود ولی تعادل و توازن نیست .چرا؟
چون مجبوریم توی آن روستایی که کل دانشآموزانش
پنجنفرهمهستند،سرویسبدهیمتاتعطیلنشود.
سیرجانچهتعدادمعلمکمدارد؟
سال گذشته حدود  ۲۰۰معلم کم داشتیم که
ح قالتدریسمیپرداختیم.امسالهمتعدادیبازنشسته
میشوند و تعدادی هم ورودی داریم .پیشبینی ما این
است که امسال چیزی حدود  ۱۰۰نفر ورودی داشته
باشیم.بنابراینپیشبینینهاییماایناستکهبرایمهر
امسال حدود ۳۰۰نفر نیروی انسانی کم داریم.
 اعالم شده امسال نزدیک به  ۶۰هزار نفر
معلمدرکشوراستخداممیشوند.بهسیرجانهم
معلماختصاصمییابد؟
صددرصد .ما در استان جزو شهرهایی هستیم که
بیشترینکمبودراداریم.
 اخیرا این گفته مطرح شده که یک گروه
یا تشکل غیررسمی در کشور ،سعی میکنند به
مدارس دولتی رسیدگی نشود تا دانشآموزان به
سمتمدارسخصوصیبروند.
ببینید،اینحرف،حرفدرستینیست.شماسراغ
رؤسایبقیهاداراتدولتیهمکهبرویدبامشکلکمبود
اعتباراتمواجههستند؛آنجاکهدیگرمدرسهغیردولتی
شوپرورشدومین
نیست.واقعیتامرایناستکهآموز 
دستگاه در کشور است که بیشترین اعتبار دولتی را
میگیرد اما خوب( 98/2نود و هشت ممیز دو) درصد از
اعتباراتش شامل حقوق و دستمزد است .هم هرچه که
اعتبارات آموزش و پرورش را هر سال افزایش میدهند،
ازآنطرفحقوقومزایاهمبههماننسبتافزایشپیدا
شوپرورشهمتوی
میکند.یکبخشیازاعتباراتآموز 
توسازمدارسهزینهمیشود.واقعیتشایناست
ساخ 
شوپرورش بزرگ است و
به علت این که دستگاه آموز 
دامنه کاریاش زیاد است ،همیشه با کمبود اعتبارات
مواجه بوده ،بنابراین آن حرف ،دیگر یک حرف منطقی
نیست .بعد هم توی سیرجان مدرسه غیردولتی داریم
اما جنوب استان یا خیلی از استانهای محروم که اصال
مدرسهغیردولتیندارند.

او در جایی به زندان رفتنش اشاره کرد
وگفت :من 124روز در انفرادی قرار داشتم .من
نردههای روزنامهنگاری را در افق باز برداشتهام
و دنبال آزادی مطبوعات بدون نرده میگردم.
او به توقیف  25نشریه در  48ساعت در زمان
اصالحات هم اشاره کرد و از آن با تاسف یاد
کرد؛ «من رفتم کنار آقای خاتمی و گفتم
دولت شما از رحم یک دولت توسعهگرا متولد
شد و من نگرانی دارم در رحم شما نطفه یک
دولتویکالگویتمامتوتالیتربستهمیشود
و یک دولت مثل احمدینژاد بیرون آمد ».این
پیشکسوت مطبوعات در مورد کشاورزی و
باغداری هم گفت« :برای دوران گذار و فاصله
گرفتن از کار اصلی خوب است اما من شبها
هنوز خواب تحریریه میبینم ».در انتهای این
مستند بازسازی همان عکس انجام شد ولی
این بار ده نفر از آدمهای آن روز حضور داشتند.
در ادامه روزنامهنگاران دیدگاه خود را در
موردفیلمعنوانکردند.حسیناطمینانگفت:
کاش از این فیلم بیشتر استقبال میشد .این
مستند از نظر فرم و محتوا قابل بحث است.
نکته جالب در مورد این فیلم اینکه فرم آن
شبیه گزارش روزنامهنگاری بود و حتی
میانتیتر داشت و این روایت گزارشگونه
جذاب بود .من با فیلم همزادپنداری کردم.
اینکه ما دچار خودسانسوری شدید شدیم و
در دیوار بتنی گیر افتادیم و روزنهای نیست.
به گفتهی اطمینان؛ موضوع بعد سرگذشت
سالواعظینبود.اینکهروزنامهنگاریبه
غمناکآقایشم 
اینبزرگی،سردبیرروزنامههایبزرگیدرایران،کشاورز
میشود و باغداری میکند و از حقوق اولیهاش که کار
کردنوخارجازکشوررفتناستمحروممیشود،جای
تاسف دارد .موضوع بعد اینکه برای روزنامهنگاران چه

اتفاقی میافتد که همهی آنها حس مشترک ناامیدی
داشتندواینموضوعدرهمهیماهمرسوخکردهاست.
اطمینان ادامه داد :اینکه از 72نفر روزنامهنگار سال76
فقطدهنفرشاندراینحرفهماندهاند،ناراحتکنندهبود.
اینها وزنههای مطبوعاتی کشور بودند که یا از کشور
رفت هاندویاشغلدیگریراانتخابکردهاند.
ابوذر خواجویی هم گفت :کاش از خانم مینا
اکبری دعوت کنیم به سیرجان بیاید .ما به سینمای
هنر و تجربه نیاز داشتیم و امیدواریم پایدار بماند.
کاش صدای سینما بهتر بود .خانم اکبری در این
مستندبهشکستهاییکهروزنامهنگاراناصالحطلب
داشت هاند اشاره کرده است .دقیقا دنبال کسانی رفته
بود که شکست خوردهاند .بخش مهمی که در این
فیلم اشاره شد روایت زندگی خانم توکلیان بود که
بر خودسانسوری در مطبوعات ایران تاکید داشت .به
گفت هیخواجوییوجهژورنالیستیاینمستندغالببود
و دوران اصالحات به خوبی نقد شده بود .رخدادهایی
نقدشدهبودکهبرمطبوعاتتاثیرگذاشتهبودند.
امیرحسین طاهری دیگر روزنامهنگاری بود که
صحبت کرد .او که در آن زمان دانشجوی و از نزدیک
شاهد بوده گفت :یک اتفاقی افتاد و حسرتش به دل
ما ماند و این اتفاق جوش خوردن روزنامه با روز مردم
بود.بسیاریازمردممخصوصاقشردانشجوهرروزشان
را با روزنامه شروع میکردند .در یک اتاق خوابگاه ده
نفری هر ده نفر روزنامه میخریدند و بعضی وقتها
یک روزنامه را چند نفر میخریدند .همه از ساعت
شش،هفتعصرتاساعتیک،دوروزنامهمیخواندند.
این موضوع مخصوص قشر روشنفکر و و روزنامهنگار
نبود .آن بهاری که در اجتماع احساس میشد همه
را به میزانی از انرژی رسانده بود که فکر میکردند در
این سطور میتوانند خودشان را پیدا کنند .به گفتهی
طاهری خیلی از مسایل فلسفی و اجتماعی بعد از
سالهابهروزنامههابرگشت.اندیشمندانمادرروزنامهها
مطلب نوشتند و چهرههای خاص روزنامهنگاری پیدا
شدند .شاید رکبی که روزنامهنگاری خورد این بود که
روزنامهنگاریبهیکاهرمفشاربرایگروههایسیاسی
تبدیل شد .این موضوع روزنامهها را تبدیل به قربانی
کرد که در دعواهای جناحها بودند .وی گفت :آن موقع
مندرسرویسفرهنگوهنرایسنابودموهرچندروز
یک بار یک مجلس عزاداری داشتیم .هر روزنامهای که
تعطیلمیشدهجومروزنامهنگارانبیکارشدهبهآنجا
راشاهدبودیم.نیروهایمتخصصیهمبودند.درحیاط
آنجا جمع میشدند و گریه میکردند .امید و عشق از
بینرفتهبود.

سرسامآوری دارد و ارشاد هم نمیتواند سالن را مجانی در اختیار ما
بگذارد.حتمابایدمخاطببهسینمابیایدتاجانبگیرد.سینمایکی
از مؤلفههای فرهنگ یک شهر محسوب میشود .شهر سیرجان از
لحاظ اقتصادیوضعیتخوبیداردوبایداینرشددرحوزهفرهنگ
هم نمود داشته باشد .وی همچنین از اکران دوباره فیلم مستند
قاضیومرگخبرداد.سیوندگفت:اینفیلمروایتیاززندگیواقعی
قاضی نوراهلل عزیزمحمدی است .عمده شهرت این قاضی به تعداد
صدورحکمهاییبرمیگرددکهطی ۴۵سالفعالیتدردستگاهقضا
صادر کرده است .عزیز محمدی که  ۱۱سال در سیرجان قضاوت
کرده نزدیک به چهار هزار حکم اعدام صادر کرده است.

