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دوازدهمين دوره تجليل از پيشكسوتان
قرآني برگزار شد

قدرداني از چهرههاي قرآني

محله
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دوازدهمين دوره تجليل از پيشكسوتان ،خادمان و چهرههاي قرآني در سالن
همايشهاي برج ميالد ،برگزار و از فعاالن اين عرصه تجليل ش��د .به گزارش
خبرنگار همشهري محله ،رئيس فرهنگسراي قرآن گفت«:در اين همايش كه
با هدف تجليل از پيشكس��وتان قرآني پايتخت براساس رشتههاي گوناگون

قرآني در برج ميالد برگزار ش��ده بود ،در رش��ته تحقيق و پژوهش قرآني از
غالمعلي حدادعادل ،رشته داوري و آموزش از اكبر حشمتي ،در رشته آموزش
از س��يدمهدي س��يف و در حوزه مديريت قرآني از ياراحمدي مدير اجرايي
برگزاري مسابقات بينالمللي قرآن تجليل شد».

اهالي محلهاي در شمال منطقه پس از گذشت  2سال از تهيه گزارش هنوز مشكل دارند

گلديسان ؛ یادم تو را فراموش !
سحررمضانعلیپور

به نظر شما كه شهروندي آگاه و آشنا به مسائل و حقوق شهروندي خود هستيد چه جامعه و محلهاي
ي ترديد دقت به مس�ائل پيرامون و حساس بودن به محله و ديدن
به وضعيت مطلوب دس�ت مييابد؟ ب 
زيباييها و زش�تيهايش سبب رشد و دس�تيابي به منطقه و محله و در نتيجه شهري زيبا ،ايمن و آرام
ميش�ود .اين صفحه متعلق به شماس�ت تا مشكالت محلهتان را بررس�ي و مطرح كنيد و پاسخ آنها را
از مديراني كه ميخواهند به گونهاي كار كنند كه بيش�ترين بازدهي را طبق خواس�تهها و نيازهاي شما
داشته باشند ،دريافت كنيد.

هر چ��ه گالي��ه و ش��كايت كنن��د حق با
آنهاس��ت .امروز دو س��ال و يك م��اه از طرح
مس��ائل «گلديس��ان» در همش��هري محل��ه
ميگذرد ،اما هنوز مش��كل به قوت خود باقي
است و شهروندان گاليهمند بار ديگر دست به
دامن همشهري محله شدند تا شايد گرهاي از
مشكالتشان باز شود.
«گلديس��ان» محل��هاي مرتفع در ش��مال
بزرگ��راه يادگار امام(ره) اس��ت ك��ه تيرماه 2
س��ال قبل گزارشي از وضع آن در نشريه چاپ
شد و ش��هردار وقت ناحيه 9از پيگيري و رفع
مش��كالت وعده داد ،اما اين از وعدههايي بود
كه به آن وفا نشده است« .حسن فرخندگان»
يك��ي از اهالي كه عضو هيئت مديره ش��هرك
اس��ت ما را به زمين باير ش��مال خيابان «نيما
يوشيج» ميبرد و توضيح ميدهد« :اين زمين
4هزارمترمربعي توسط ش��هرك به شهرداري
واگذار شده است .قرار بود در اين زمين ،فضاي
س��بز و امكانات ورزش��ي ،فرهنگي و آموزشي
ساخته شود .سال گذشته خاكبرداري صورت
گرف��ت تا درخت��كاري و گلكاري ش��ود چند
وس��يله بازي و يك ميز پينگپنگ هم نصب
شد ،اما اقدامات ادامه نيافت».
بچهها ايمني ندارند
فرخندگان ،بوتههاي خار و زمين باير وسيعي
را كه حدفاصل بوس��تان و خيابان يوشيج واقع
ش��ده است ،نشان ميدهد و ميگويد« :اين فضا
براي كودكان ايمن نيس��ت و اگر كودكي در اين
محدوده زمين بخورد معلوم نيس��ت چه باليي
سرش بيايد .عالوه بر اين ،برق بوستان هم توسط
اهالي محل تأمين ميش��ود و اين موضوع براي

مس��ئوالن اهميتي ندارد ».او س��پس به جنوب
خيابان يوش��يج و كارگري كه در حال رسيدگي
به فضاي س��بز است اش��اره ميكند و ميگويد:
«به فضاي س��بز آن قس��مت كه فقط چندمتر
با اينجا فاصله داردرس��يدگي و درختان آبياري
ميشود ،ولي براي آبياري فضاي سبز گلديسان
اقدامي صورت نميگيرد ».او محل لولهگذاري از
جنوب به ش��مال محله را نشان ميدهدكه قرار
بود سبب رفع مشكل آبياري گلديسان شود اما
كار به نتيجه نرس��يده و متوقف شده است .اين
هممحلهاي توضيح��ات خود را تكميل ميكند:
«قرار بود با بودجه مش��خص در چند نوبت اين
مكان براي اس��تفاده مردم آماده شود ،اما پس از
يكبار صرف بودجه و انجام برخي اقدامات اوليه،
پيمانكار گفت كه براي كاشت و نگهداري فضاي
سبزبه آب نياز هست و كار متوقف شد».
چند مشكل در محله
نازيباييهاي اين محله يكي ،دو تا نيست .در
شرق اين محله ،انبار شهرك پاسارگاد واقع شده
كه چهره بسيار نامناس��بي را ايجاد كرده است.
مش��كالتي ش��بيه همين
انباري در غرب محله نيز با
وج��ود انباريها و كارگاهها
و امالك تصرفي به چش��م
ميخورد كه باعث افزايش
موش و حش��رات ميشود
و باي��د بهصورت مك��رر از
مواد شيميايي براي مبارزه
با موشها اس��تفاده ش��ود.
فرخن��دگان ب��ا اش��اره به

ديواري ك��ه در ماههاي اخير در چند مرحله در
شمال گلديسان ساخته ش��ده ميگويد« :چون
مس��يري براي دفع آبهاي س��طحي كنار آن
پيشبيني نشده مشكالت پس از بارندگي مثل
سالهاي گذشته درمحله همچنان وجود خواهد
داشت ».در محله گلديسان240 ،خانواده زندگي
ميكنن��د كه هر خان��وار 15هزار تومان ش��ارژ
پرداخت ميكنند كه به گفته فرخندگان .كفاف
رسيدگي به همه مشكالت محله را نميدهد و از
مسئوالن بهخصوص شهرداري ناحيه درخواست
رس��يدگي و توجه بيشتر ميكند .او از مشكالت
تردد اهالي هم ميگويد كه خط تاكسي و اتوبوس
در محله وجود ندارد.

ميشود .در واقع برخي افراد سودجو ،تپههاي
خاك��ي را هموار و مدتي اطراف آن پرده نصب
ميكنند و سپس كارگاه يا تعميرگاهي در آن
ايجاد ميش��ود ».او ميافزايد :كنار ساختمان
ش��هرداري ناحيه 9س��اختماني بسيار قديمي
اس��ت كه نامش را ارگ جديد گذاشتهايم؛ اين
ملك تصرفي ،چهره محله را نازيبا كرده است».
او از چن��د ملك و باغ ديگر ني��ز كه در محله
باعث ايجاد مش��كل براي اهالي شده است ،نام
ميبرد و از مس��ئوالن درخواس��ت ميكند كه
اگر صاحبان آنها حقوقي دارند به وضعيتشان،
رس��يدگي و امالك را به نفع ش��هروندان آزاد
كنند.

مسائل اطراف محله
«حس��يــن كاهـــه»
يك��ي ديگر از ش��هروندان
گلديس��ان كه اهال��ي او را
س��رهنگ صدا ميكنند از
مشكالت اطراف محلهاش
ميگويد« :قس��مت جنوب
پ��ل گلديس��ان ب��ه محل
تجمع اراذل و افراد سودجو
تبديل شده و هر روز مغازه
جدي��دي در آن س��اخته

محله در انتظار زيبا شدن
«حس��ين كاتبي» معتمد محله از حكايت
چندين س��ال پيگي��ري براي رفع مش��كالت
ميگوي��د« :بلوار گلديس��ان بايد مس��تقيم به
سمت شمال ميرفت اما مسير رودخانه تبديل
به بلوار و منظره نامناسبي ايجاد شد .در جنوب
محله هم مشكالتي بسياري از تصرف زمين تا
فروش م��واد مخدر و گاو و خروس وجود دارد
كه باعث زش��تي نماي محله شده است .البته
تيم تحقيق شهرداري ناحيه مسئله را بررسي
كرد ،اما به نتيجهاي نرسيد».

پاسخ مسئوالن به شهروندان گلديسان

مشكالت بايد از چند حوزه پيگيري شود
براي رفع مشكالت بايد مسئوالن توجه جدي به مسائل داشته باشند و عزم خودرا به
كار بندند اما گاهي بيخبري يا در جريان كامل نبودن مس�ئوالن از امور ،سبب ميشود
كه انجام اقدامات ساده به تأخير بيفتد .با اينكه شهردارمنطقه هميشهدرصدد رسيدگي
س�ريع به مش�كالت اهالي است اما گاهي مس�ئوالن در حوزههاي پايينتر اندكي تعلل
ميكنند .براي دريافت پاسخ مشكالت محله گلديسان با معاون شهردار ناحيه ،9رئيس
اداره فضاي سبز ش�هرداري منطقه و رئيس خدمات شهري شهرداري ناحيه 9گفتوگو
كرديم« .ش�اهد مالزم» معاون ش�هردار ناحيه 9درباره وضعيت زمين 4هزارمترمربعي
اينگون�ه توضيح ميده�د« :بازديدهاي مختلفي از اين زمين صورت گرفته اس�ت و به
درخواس�ت اهالي مبني برساخت بوستان ،اقدامات تكميلي براي نحوه رسيدگي به اين
فضا در دس�تور كارق�رار دارد ».او درباره وضع فعلي بوس�تان توضيح ميدهد« :وظيفه
شهرداري ناحيه ،نگهداري فضاي سبز و نظارت بر نحوه نگهداري وسايل ورزشي و بازي

و مبلمان ش�هري اس�ت ».او درباره نحوه آبياري نيز ميگوي�د« :ماههاي تير و مرداد به
دليل گرماي هوا ،مشكالت حوزه آبياري بيشتر ميشود و آبياري طبق برنامه زمانبندي
و با استفاده از منابع آب و قناتها صورت ميگيرد وگاهي نيز از تانكر استفاده ميشود».
مالزم بررسي وضعيت لولهگذاري و ارائه توضيحات تكميلي آبياري فضاي سبز را مربوط
به حوزه اداره فضاي سبز شهرداري منطقه مربوط ميداند ،اما «رضا سيگارودي» رئيس
اداره فضاي س�بز ش�هرداري منطقه ميگويد اين مس�ئله به ش�هرداري ناحيه مربوط
ميش�ود« .ستايش» رئيس اداره خدمات ش�هري ناحيه 9نيز از شهرك بودن گلديسان
و منع قانوني خدماترس�اني به ش�هركهاي بس�ته ميگويد و ميافزايد كه در صورت
ارائ�ه درخواس�ت اهالي از طريق نامه ب�ه معاونت مربوطه و ش�هرداري ناحيه ،پيگيري
صورت خواهد گرفت .مالزم درباره ساختوس�ازهاي غيرمج�از هم توضيح ميدهد كه
ش�هرداري در حال پيگيري اس�ت و طبق ماده يكصد ديوان عدالت اقدام خواهد ش�د.

