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بازديد از پايگاههاي مديريت
بحران در حال ساخت

گچ و تخته
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رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران از 2پايگاه پشتيباني
مديريت بحران در حال س��اخت نواحي  6و  9منطقه بازديد كرد .به گزارش
خبرنگار همش��هري محله« ،عباس امين صفت» دبير و جانشين شهردار در
س��تاد مديريت بحران ش��هرداري منطقه در اين بازديد نحوه انجام اقدامات

گفتوگو با معاون پشتيباني آموزش و پرورش منطقه
در باره مشكالت مدارس فرسوده و نوسازي آنها

هیچ مدرسهای نوسازی
و مقاومسازی نشد!
عطیه اکبری

با نزديك شدن به سال جديد تحصيلي و نواخته شدن زنگ مدارس قصد داشتيم خبرنوسازي و
بهرهبرداري از چند مدرسه فرسوده را تيتريك خبرهاي همشهري محله كنيم ،اما به گفته مسئوالن
آموزش و پرورش بهرغم روند صعودي نوس�ازي مدارس كه از چند س�ال پيش در تهران آغاز ش�ده
است ،امسال خبري از تخريب و نوسازي هيچ مدرسه قديمي كه در دومين تكه پايتخت تعدادشان
بيش�تر از  100مدرس�ه هم ميرسد ،نيست .اين توقف در نوس�ازي مدارس در حالي است كه بيشتر
مدارس منطقه  2به دليل بافت قديمي جزء مدارس فرس�وده محسوب ميشوند و تخريب و نوسازي
يا حداقل مقاومس�ازي آن از نان ش�ب هم واجبتر است .اما توقف در روند نوسازي مدارس وقتي با
خبر آواره ش�دن  600دانشآموز دبس�تان محدث قمي به دليل اس�تيجاري بودن مدرسه همراه شد
نگراني ما را بهعنوان اصحاب رس�انه بيش�تر كرد .به همين دليل س�راغ معاون پش�تيباني و توسعه
مديريت منطقه  2آموزش و پرورش رفتيم تا از جزييات روند نوس�ازي مدارس و داس�تان مدرس�ه
محدث قمي برايمان بگويد« .رضا صفرپور» معتقد اس�ت كه براي نوس�ازي مدارس همه نهادها بايد
دس�ت به دس�ت هم دهند و يك دس�ت صدا ندارد.

آقاي صفرپور ،ماجراي دبستان محدث
قمي و آواره ش�دن  600دانشآموز دبستانيش
آن ه�م در آس�تانه س�ال
تحصيل�ي جدي�د كه
م�ا انتظ�ار

داشتيم خبر نوس�ازي اين مدرسه را بهعنوان
يكي از مدارس فرس�وده منطقه بشنويم ،خبر
باور نكردني بود ،از جزييات اين اتفاق برايمان
بگوييد؟
دبس��تان مح��دث قم��ي از م��دارس
اس��تيجاري منطق��ه  2ب��ود 40 .س��الي
ميش��د ك��ه اي��ن
مدرس��ه در
اجاره ما
قرار

گزيده گفتوگو

را به «عزيزاهلل رجبزاده» جانشين شهردار تهران توضيح داد .در اين بازديد
مدير دفتر فني و عمراني سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران نيز
حضور داش��ت .طي اين بازديد قرار ش��د ساخت 2پايگاه پشتيباني مديريت
بحران در نواحي  6و ،9تسهيل شود و سريعتر به بهرهبرداري برسد.

داش��ت .چن��د ماه قب��ل وراث ملك از مس��ئوالن
خواس��تند كه ب��راي تخليه مدرس��ه اقدامات الزم
را انج��ام دهند و با مخالفت مس��ئوالن آموزش و
پرورش مواجه ش��دند ،اما مخالفتها و تالش براي
منصرف ك��ردن وارثان فايدهاي نداش��ت ،جنجال
بس��ياري هم بر س��ر اين موضوع پيش آمد و خبر
مدرس��ه محدث قمي و آواره شدن دانشآموزانش
رس��انهاي هم ش��د ،اما هيچ يك از اين حاش��يهها
و رايزني مس��ئوالن فايدهاي نداشت و بعد از كلي
دردس��ر ،وارثان اين مدرس��ه اس��تيجاري را پس
گرفتند.
با اين اوصاف تكليف  600دانشآموزي
ك�ه قرار ب�ود امس�ال در اين مدرس�ه درس
بخوانند چه ميشود؟
دانشآموزان دبس��تان محدث قمي در مدارس
ديگري كه در آن محدوده و اطراف آن قرار داشت
پخش ميشوند و تعدادي از آنها هم برخالف ميل
مس��ئوالن آموزش و پ��رورش ،قرار اس��ت كه در
ش��يفت عصر يكي از مدارس همان محدوده درس
بخوانند.
اين مدرسه در محله سازمان آب قرار
دارد و ب�ر اس�اس اطالعاتي كه م�ا از توزيع
جغرافياي�ي م�دارس دبس�تاني داريم در آن
محدوده دبس�تان ديگري وج�ود ندارد ،مگر
نميخواهي�د مدرس�ه جدي�دي جايگزي�ن
مدرسه محدث قمي در آن محله كنيد؟
همان زمان كه داس��تان مدرسه محدث قمي و
جنجالهاي آن پيش آمد تالشهاي بسياري انجام
داديم تا اين اتفاق نيفتد .از وارثان خواهش كرديم
كه در تصميمش��ان تجديد نظر كنند و به ما براي
فراهم كردن پول خريد مدرس��ه زم��ان دهند ،اما
رق��م ،رقم بااليي بود و ما در آن زمان بودجه براي
خريد اين مدرسه را نداشتيم شهرداري هم در اين
موضوع كمك بس��ياري به ما كرد .شهردار منطقه
رايزنيهايي را انجام داد تا مشكل اين مدرسه حل
شود .حتي قرار شد كه زميني را با همين مساحت
با زمين مدرس��ه تعويض كنيم و به وارثان بدهيم
اما آنها راضي نش��دند و در نهايت مدرس��ه را پس
گرفتن��د .حاال هم براي حل اين مش��كل بايد همه
مس��ئوالن و نهادهاي ديگر دس��ت به كار شوند تا
 600دانشآم��وز دبس��تاني محدوده س��ازمان آب
بتوانن��د هرچه زودتر در مدرس��هاي نزديك محل
سكونتشان درس بخوانند.
بهان�ه اصلي گفتوگوي ما با ش�ما
در خصوص نوسازي مدارس
و اطلاع از

 80هزار دانشآموز در مدارس منطقه درس ميخوانند.
 112مدرسه دولتي در منطقه  2داريم كه از اين تعداد  21مدرسه
استيجاري است و در تملك آموزش و پرورش نيست.
 300مدرسه غيردولتي داريم كه اين تعداد در مقايسه با مناطق ديگر
تهران رقم بااليي است ،اما بيشتر اين مدارس خصوصي كوچكي هستند كه
ظرفيت بعضي از آنها از  50نفر هم بيشتر نميشود.
بي��ن  5ت��ا 8درصد دانشآم��وزان منطقه 2درم��دارس غيردولتي درس
ميخوانند.
امس��ال هيچ اتفاقي در حوزه نوس��ازي مدارس در منطقه نيفتاده و روند
نوسازي مدارس به داليل مختلف به وقفه افتاده است.
قدم��ت بيش��تر م��دارس منطقه م��ا باالس��ت و اين قدم��ت در بعضي از
مدارس به  40سال هم ميرسد.

وضعيت مدارس منطقه در آستانه سال جديد
تحصيل�ي ب�ود ،امس�ال از مدرس�ه جديدي
بهرهبرداري ميشود يا خير؟
متأسفانه امس��ال هيچ اتفاقي در حوزه نوسازي
مدارس در منطقه نيفتاده و روند نوس��ازي مدارس
ي��ك س��الي ميش��ود كه ب��ه دالي��ل مختلف كه
مهمترين آن ش��رايط سخت اقتصادي بود به وقفه
افتاده اس��ت .در حالي كه در س��الهاي پيش در
يك س��ال چند مدرس��ه را افتت��اح ميكرديم،اما
امس��ال س��ال س��ختي از نظر اقتصادي بود و ما با
كمبود بودج��ه و اعتبارات مواج��ه بوديم .تكميل
مدرس��هاي در محله فرحزاد به دليل همين كمبود
بودجه مدتي اس��ت كه عقب افتاده است .خيرين
مدرسهس��از ه��م بهرغ��م لطفي كه ب��ه آموزش و
پرورش دارند امس��ال در س��اخت مدارس س��هيم
نبودند.
اي�ن توق�ف در نوس�ازي م�دارس در
حالي اس�ت كه به دليل باف�ت قديمي منطقه
در بعضي از نقاط تعداد مدارس فرسوده باالي
است ،همينطور است؟
بله .قدمت بيش��تر مدارس منطقه ما باالس��ت
و اي��ن قدم��ت در بعض��ي از مدارس به  40س��ال
هم ميرس��د اما روند نوس��ازي مدارس نه تنها در
منطقه ما بلكه در مناطق ديگر هم كند شده است،
البته موضوع ديگري كه وجود دارد اين اس��ت كه
بعضي از مدارس اس��تيجاري هستند و در مدرسه
استيجاري هم نميتوان عمليات تخريب و نوسازي
را انجام داد ،چون هر لحظه ممكن اس��ت صاحبان
مدرس��ه خواهان پس گرفتن آن ش��وند و داستان
مدرسه محدث قمي پيش بيايد.
مگ�ر م�ا در منطقهمان چند مدرس�ه
استيجاري داريم؟
ما  112مدرسه دولتي در منطقه  2داريم كه از
اين تعداد  21مدرسه استيجاري است و در تملك
آموزش و پرورش نيست.
منطق�ه  2ج�زء مناطق�ي اس�ت ك�ه
بر روي گس�ل زلزل�ه ق�رار دارد و اگر خداي
ناكرده روزي در تهران زلرله بيايد ،با مدارس
فرس�ودهاي كه داريم يك فاجعه رخ ميدهد
قرار نيس�ت براي نوس�ازي م�دارس چارهاي
انديشيده شود؟
موضوع نوس��ازي

