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جشن عبوديت در ماه مبارك رمضان در منطقه اجرا ميشود .به گزارش خبرنگار
همشهري محله ،جشن عبوديت مختص دختران  9ساله و روزه اولي است كه
از امس��ال به سن تكليف رسيده و براي تش��ويق آنان به روزهداري ،جشنهايي
در منطقه برپا ميشود .معاون فرهنگي و اجتماعي شهردار منطقه از برگزاري

برپايي جشن عبوديت برپا
ميشود

مسابقاتقرآنيدرمحلههايمنطقهگفتوافزودكهايستگاههايتوزيعافطاري
نيز در اماكن پر تردد منطقه در طول ماه مبارك رمضان پيشبيني شده است .وي
برپايي جش��نهاي والدت امام حس��ن(ع) را در نيمه ماه مبارك رمضان از ديگر
برنامههايپيشبينيشدهدرمنطقهعنوانكرد.

بررسي مشكل ترافيكي اهالي خيابان حاجي پورامير

دانشگاهي كه دردسرساز شده است
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.

ملك مزاحم

نيازي ب��ه مقدمهچيني نيس��ت ،چون اين
روزه��ا هم��ه اهالي محل��ه س��ازمان آب بهتر
از ه��ر كس��ي ميدانند كه مهمترين مش��كل
محلهش��ان چيس��ت! آنها روزهاي نخست به
حدي از راهاندازي دانش��گده علمي و كاربردي
در محله خوش��حال بودند ك��ه چند محله آن
طرفت��ر هم اين خبر مثل ت��وپ صدا كرد .به
هرحال فرصت فرهنگي اس��ت ك��ه در محله
ايجاد شده اس��ت ،ولي خيلي زود در درسرها
ش��روع شد .اين دانشگاه 2ساختمان در ابتدا و
انتهاي خيابان س��ازمان آب خيابان حاجيپور
امير دارد كه متأسفانه به دليل برخوردار نبودن
از پاركينگ و تردد دانش��جويان ،موجب سلب
آس��ايش تعدادي از اهالي ش��ده است .پس از
تم��اس يك��ي از اهالي با همش��هري محله به
اين محله رفتيم تا در گفتوگو با ش��هروندان
و مش��اهده حضوري دقيقتر مشكل اهالي اين

محله را بررسي كنيم.
«مه��دي ش��ال چي��ان» يكي از س��اكنان
خيابان حاجي پورامير است .او درباره وضعيت
موجود توضيح ميدهد« :ساختمان شماره يك
دانشگاه عالمه طبرسي كه درست نبش خيابان
حاجيپور امير و رئيسي واقع شده ،تنها ملكي
اس��ت كه عقبنشيني نكرده و به همين دليل
ش��هرداري ناحيه  4نتوانس��ته خيابان رئيسي
را تعريض كند ».او ادامه ميدهد« :مش��كالت
مرب��وط ب��ه پ��ارك خودروهاي دانش��جويان
دو س��اختمان دانش��گاه و تردد دانش��جويان
در زم��ان تعطيل��ي در كوچهپسكوچهه��اي
اين خيابانهاي باريك س��بب س��لب آسايش
اهالي ش��ده اس��ت ».او ب��ر گفتهه��اي خود
درباره مش��كالت واحدهاي آموزشي محلهاش
ت تردد در
ميافزاي��د« :يكي ديگر از مش��كال 
محله مربوط به دبستان مجاور دانشگاه علمي

و كاربردي عالمه طبرس��ي اس��ت .دبس��تان
پسرانه حاج ش��يخ عبدالكريم حائري هر چند
س��ال يك بار تغيير نام و جنس��يت ميدهد و
ت��ا آنجا كه من يادم اس��ت دبيرس��تان فني و
حرفهاي پسرانه ،دبيرستان دخترانه ،راهنمايي
دخترانه و ...را هم در كارنامه خود دارد ».شال
چيان از واقع بودن چندين تعميرگاه خودرو و
ش��لوغي بيش از حد حاصل از پارك دوبله در
اين خيابان نيز سخن ميگويد« .الله رستمي»
بان��وي جواني ك��ه در همين خياب��ان زندگي
ميكند ميگويد« :از اينكه با وجود دانش��گاه،

محله ما بافتي فرهنگي پيدا كرده ،خوش��حال
هستيم ،ولي گاهي تردد بيش از حد در محله
و پارك زي��اد خ��ودرو باعث ناراحت��ي اهالي
ميش��ود«».محمدعلي ظفري» يكي ديگر از
اهالي خيابان حاجي پورامير است .او ميگويد
كه اگر دانش��گاه ،فضايي را بهعنوان پاركينگ
و حياط دانش��گاه براي استراحت دانشجويان
فراهم كند از مش��كالت كاسته ميشود .او نيز
معتقد است كه وجود دانشگاه در محله سبب
افزايش حضور فرهنگيان ميش��ود كه عاملي
براي پيشرفت محله است.

شهردار ناحيه 4توضيح ميدهد

محدود كردن وروديها و خروجيهاي خيابان
با اينكه رفع مش�كل خيابان حاجي پورامير برعهده مديريت ش�هري نيست اما براي
مش�خص شدن وضعيت كنوني اين خيابان با ش�هردار ناحيه 4گفتوگو كرديم« .عباس
ت
نمدچي» ميگويد« :با معاونت ترافيك ش�هرداري منطقه براي رس�يدگي به مش�كال 
تردد در خيابان حاجي پورامير مكاتبه كردهايم كه طي آن ،معاون حملونقل و ترافيك
شهرداري منطقه از اين خيابان بازديد كرد .آنچه مسلم است وظيفه حفظ حريم و معابر

ش�هري برعهده مديريت شهري است و از آنجا كه پيادهرو و خيابان نيز جزو اين حريم
محس�وب ميشود تالش ميكنيم مس�ئله را پيگيري كنيم ».او ميافزايد« :مشكلي كه
اكنون در اين خيابان مش�هود است به دليل افزايش دانشجويان است البته وروديها و
خروجيهاي اين خيابان را كنترل و به نحوي كه باعث كاهش مشكالت اهالي شود ،محدود
كردهايم ولي مؤثرترين راهكار رفع اين مشكل ،تغيير كاربري يا جابهجايي دانشگاه است».

ساخت بوستان در مكان خودروهاي مستعمل
بس��ياري از افرادي ك��ه در مرز غربي منطقه
رفت وآمد ميكنند زميني را كه باالتر از ميدان
صادقيه توسط خودروهاي مستعمل محصور شده
اس��ت ،مش��اهده كردهاند .وجود چنين منظري
در ورودي منطقه مناس��ب نيس��ت؛ با توجه به
درخواست جمعي از اهالي اين محله ،وضعيت آن
را بررسي كرديم .در محله آرياشهر و نبش كوچه
گلستان« 4نادر محمدنژاد» كه به تازگي ساكن
محله ش��ده است ،وقتي ميبيند در حال عكس

انداختن از محله هس��تيم جلو ميآيد و اتفاقاً از
همان مشكلي ميگويد كه ما در حال بررسي آن
هستيم .او ميگويد3« :ماه است كه در اين محله
زندگي ميكن��م .نميدانم چرا در محلهاي مثل
اينجا كه بافتي فرهنگي دارد درست در حاشيه
خيابان ،فضاي بدمنظري مانند اين خودروهاي
مس��تعمل كه حصار يك زمين بزرگ ش��دهاند
وجود دارد .در اين مدت هر يك از بس��تگانم به
خانهام آمدهاند درباره اين مكان از من پرسيدهاند.

از مس��ئوالن درخواس��ت ميكنم به اين مسئله
رسيدگي كنند«».عطاءاهلل انصاري» كه به همراه
همسرش سالها در اين محله زندگي ميكند نيز
از وجود چنين فضايي ابراز گلهمندي ميكند و
ميگويد« :از همس��ايهها شنيدهام كه اين زمين
متعلق به فردي است كه بخشي از ساختمانهاي
كوچه را س��اخته اس��ت اما از درستي اين گفته
خبر ندارم ».او اضافه ميكند« :مهم نيس��ت كه
ساختمان ،مالك خصوصي يا سازماني دارد بلكه

مهم اين است كه از وضعيت اسفبار فعلي خارج
و ساماندهي و زيباس��ازي شود .من از مسئوالن
درخواس��ت ميكنم در اين زمين بوستان يا يك
مكان فرهنگي ساخته شود«».محمود ميرزايي»
همسايه انصاري نيز اعتقاد دارد كه بهترين اقدام
براي ساماندهي اين مكان بدون تكليف ،ساخت
بوستان است كه هم سبب زيبايي محله و حفظ
منظر شهري ميش��ود و هم براي اهالي كاربرد
دارد.

مسئوالن شهرداري ناحيه:2

خودروها جمعآوري ميشود
«رضا جوال» مسئول اداره ساماندهي شهرداري ناحيه 2پاسخگوي اين مشكل اهالي محله
صادقيه شمالي ميشود و وضعيت را اينگونه توضيح ميدهد« :هنوز به درستي هويت فردي
كه ادعاي مالكيت زمين محصورشده در محله آرياشهر نبش كوچه گلستان 4را دارد براي
مجموعه ما مشخص نيست .اين فرد از اداره ثبت اسناد ،درخواست سند كرده است .ما نيز
از طريق دادس�را اقدام كردهايم تا صاحب اين زمين براي حفظ نماي ش�هر و محله ،موظف
به بازس�ازي و نظافت آن باش�د ».او ميافزايد« :با استعالم مشخص شد خودروهايي كه در
اين زمين بهصورت ديوارچين قرار گرفته ،صاحب زمين از پاركينگ اداره آگاهي و با مجوز

اين اداره به مكان فعلي منتقل كرده اس�ت« ».محمدرضا معصوم بيگي» شهردار ناحيه 2از
پيگيري شهرداري ناحيه براي رسيدگي سريعتر به پرونده اين زمين با هدف پيگيري خواسته
ش�هروندان ميگويد« :صاحب اين زمين ب�ا مداركي كه ارائه كرده اس�ت در حال دريافت
س�ند اس�ت ،اما هنوز مدركي در اختيار ما قرار نگرفته است ».گويا اين زمين 700مترمربع
مس�احت دارد .البته قب ً
ال اين زمين 3هزارمترمربع بوده كه در بقيه آن ساختوس�از انجام
ش�ده است .بنا به گفته مس�ئوالن ش�هرداري ناحيه 2بهزودي مالك زمين موظف خواهد
بود خودروهاي مس�تعمل و هرآنچه سبب نازيبايي نماي محله شده است ،جمعآوري كند.

