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در محله

در برج ميالد صورت گرفت

رونمايي از اثري هنري
گنج امان

چهارشنبه  13آذر  1392شماره 485

مراس��م رونمايي از اثر هنري «گنج امان» كه منجر به خلق يك اثر هنري
مرتبط با آيه ش��ريفه آيه الكرسي است ،با حضور مسئوالن و هنرمندان
و خالق��ان اي��ن اثر در ب��رج ميالد ته��ران برپا ش��د .به گ��زارش خبرنگار
همش��هري محله ،مهران رهبران طراح اثردر ابتداي اين مراسم گفت :اين

اثر هنري حاصل تالش هنرمندان بسياري در رشتههاي مختلف قلمزني،
خوشنويسي ،طالكوبي ،سنگتراشي ،حكاكي ،مرصع كاري ،نقرهسازي و
جواهرسازي بوده است».به گفته وي ،اين اثر در ابعاد  ۷۵در  ۱۰۷است
و وزن آن ۲۰كيلوگرم است.

چند پالن از مشكالت اهالي شهرك قدس از گودبرداري غيراصولي تا آبگرفتگي خانههاي خيابان پيروزان

كاشحداقليكمسئولدركوچهمازندگيميكرد!
دریا رمضانی

محله شهرك قدس از محلههاي پر تردد منطقه است كه در هفتههاي اخير شاهد بروز مشكالت كوچك و بزرگي مختلفي بوده است .مشكالتي كه شامل
بيتوجهي برخي مسئوالن در حوزه آب و فاضالب و مهندسان ناظر در ساختوسازها تا پيادهروسازيها و تعويض بيمورد جدولها ميشود .با اينكه اين محله
با توجه به نقشه ساخت آن ،بايد يكي از محلههاي بيمشكل منطقه و حتي شهر تهران باشد ،اما متأسفانه اين روزها چهره اين محله اندكي زرد شده است.
به گوشه و كنار اين محله رفتيم و درباره مشكالت اين محله در با اهالي و مسئوالن حوزههاي مختلف به گفتوگو نشستيم.

محله پونك
پالن يك؛ گودبرداري غيراصولي
2م��اه از خب��ر گودب��رداري نادرس��ت و
غيراصولي س��ازندگان مجتم��ع در خيابان
گلس��تان ايران زمين ميگذرد ،اما به گفته
همس��ايگان و معتمدان اي��ن محله تاكنون
اقدام مناس��ب و اصولي صورت نگرفته است
و هن��وز اهالي در نگران��ي تركهاي عميق
خانههايش��ان ش��ب را به صبح ميرسانند.
هنوز اين خيابان مس��دود اس��ت؛ انگار براي
صاحب��ان اين ملك بيش از آنكه نگراني رفع
مشكل وجود داشته باشد نگراني از عكاسي
و انتشار خبر به چشم ميخورد« .سيدحامد
حسيني» دبير ش��وراياري شهرك قدس در
اينباره ميگويد« :بايد اشتباه محاسباتي كه
در اجراي اين طرح توس��ط مهندسان ناظر
صورت گرفته اس��ت ،بررس��ي شود تا شاهد
تكرار اينگونه حوادث نباشيم .تركهايي كه
در اثر اين اشتباه در ساختمانهاي همسايه
ايجاد شده به حدي است كه كتابي قطور به
راحت��ي داخل آن ميرود ».او تأكيد ميكند
ك��ه بايد نظارت بيش��تري ب��ر فعاليتهاي
مهندس��ان صورت گيرد تا جان و مال مردم
در امان بماند.

پالن دوم ،جدولهايي كه  3مرتبه تعويض شدند
حكايت معضلي كه غرب محله ش��هرك قدس اهالي محله را نگران كرده تفاوت چنداني با مش��كل پالن اول
ندارد .در خيابان «شهيد حسن سيف» ساختماني در حال ساخت است كه به دليل نگراني از ريزش ساختمان
بر اثر گودبرداري ،مس��ئوالن ش��ركت آب و فاضالب تصميم گرفتند كه مسير فاضالب را تغيير دهند .گويا اين
خيابان مشكالت ديگري هم دارد كه دبير شوراياري محله آن را اينگونه توضيح ميدهد« :با اينكه پيادهروسازي
و آس��فالت اين خيابان ،سال گذش��ته صورت گرفته بود مدتي پيش حفاريها انجام شد ولي هنوز اقدامي براي
انجام آس��فالت و پاكسازي خيابان و پيادهرو صورت نگرفته اس��ت؛ به همين دليل هر روز اهالي با لباس خاكي
و چرخهاي گلي خودروهايش��ان به منزل ميروند».حس��يني با گاليه ميگويد« :در سالهاي اخير جدولهاي
خيابان سيف3 ،مرتبه و خيابان سيماي ايران2 ،بار عوض شده است؛ از مسئوالن درخواست ميكنيم با بررسي
درست وضعيت و شرايط محله از صرف هزينههاي بيجا و بيهوده پرهيز كنند ».اما گاليههاي اهالي تمامي ندارد.
«مهس��ا گلي» بان��وي جواني كه
به دليل نامناس��ب بودن وضعيت
پي��ادهرو در اثر تعويض كفپوشها
با كالس��كه بچه از خيابان در حال
گذر است ميگويد« :پيادهروهاي
اين خيابان مناس��ب ب��ود و اص ً
ال
ني��از ب��ه نوس��ازي نداش��ت ».او
اضاف��ه ميكند« :اگ��ر هماهنگي
بين س��ازمانهاي مختلف كه در
مديريت شهر دخيل هستند وجود
داش��ته باشد يك سازمان يك روز
آس��فالت نميكند و سازمان ديگر
فرداي آن روز حفاري كند».

پالن سوم؛ خانههايي
كه دوباره روي آب رفت
از خيابان سيف كه بگذريم ماجراي خيابان
پيروزان خيلي از اهالي اين محدوده را نگران
كرده است .اگر ساكن محله شهرك قدس هم
نباشيد حتماً تا كنون ،ازگزارشهاي متعددي
كه درباره كوچه س��وم اين خيابان نوشتهايم
خبر داريد .درس��ت حدس زديد دوباره مانند
روزهاي بارندگي سال گذشته آب از خانههاي
اهالي اين محله باال زده و دوباره قصه تكراري
حفر چاه آغاز شده است .راستش را بخواهيد
اي��ن موضوع آنقدر اهالي محله را دلگير كرده
اس��ت كه اص ً
ال نميخواهند حتي با خبرنگار
همش��هري محله حرف��ي بزنن��د و معتقدند
مس��ئوالن هيچ توجه��ي به حرفهايش��ان
نميكنن��د و ب��راي آنها مهم نيس��ت كه چه
اتفاق��ي براي مردم پي��ش ميآيد .كاش يكي
از مسئوالن در كوچه سوم زندگي ميكرد ،تا
مش��كل ما زودتر حل ميشد .اينكه چرا سال
گذش��ته ،عمليات عمراني اصولي انجام نشده
ت��ا ماجراي ب��اال آمدن آب امس��ال هم تكرار
نشود موضوعي است كه با مسئوالن در ميان
ميگذاريم تا توضيحات آنها را هم بشنويم.

توضيح مسئول
وضعیت در حال بررس�ی اس�ت

بدون هيچ اما و اگري نخستين كسي كه بايد در زمينه مشكالت شهري اين محله پاسخگو
باشدشهردار ناحيه 7است .او ابتدا درباره وضعيت كوچه سوم خيابان پيروزان ميگويد:
«مسئوليت زهكشي اين كوچه برعهده اداره مسيلهاست ،بنابراين مسئوالن اين اداره بايد پاسخ
دهند .اما «محمدجواد رشيدي» درباره وضعيت خيابان سيف اينگونه توضيح ميدهد« :با توجه
به اينكه خيابان سيف  7يا 8سال پيش آسفالت شده ،بنابراين به بهسازي نياز دارد ،براي همين
در هماهنگي با سازمانهاي مختلف و شركت آب و فاضالب ،حفاريها در زمان مناسبي كه بارندگي
نبود صورت گرفته و تقريبا ً اكنون همه حفارهاي اين خيابان به پايان رسيده است ،بنابراين در

نخستين شرايط مساعد جوي ،آسفالت انجام ميشود ».اما «بابك خالقي» معاون اداره مسيلها و
قناتهاي منطقه در باره آبگرفتگي خانههاي كوچه سوم خيابان پيروزان توضيح ميدهد« :قبال ً آب
لولهكشي ساختمانهاي اين كوچه نشت كرد و آب در زيرزمين جمع شد .ما همان موقع وضعيت را
بررسي كرديم اما براي اطمينان از شرايط ،حفاري و زهكشي انجام داديم».اقدام زهكشي به گفته
خالقي براي هدايت آبهاي سطحي و زيرزميني به عمق صورت ميگيرد كه در اين كوچه نيز همان
زمان انجام شد و در روزهاي اخير نيز با هدف بررسي و تثبيت وضعيت ،عمليات زهكشي بار ديگر
صورت گرفت .او تأكيد ميكند كه اهالي كوچه سوم نگران نباشند و تصريح ميكند كه اين اقدام
به درخواست آنان براي اطمينان از وضعيت انجام شده است.

گزارش تصويري

ابتداي خيابان هرمزان مقابل برجها،
پيادهروسازي در حال انجام است.

كفپوشهاي پيادهروي ضلع شرقي
خيابان سيف تعويض ميشود.

عمليات لولهگذاري فاضالب در ضلع
غربي خيابان سيف به پايان رسيده است.

چاهي كه براي زهكشي كوچه سوم
خيابان پيروزان حفاري شده است.

