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پس از افتتاح بوستان هاي حضرت ابراهيم(ع) يا آب و آتش و بوستان بنادر درتيرماه سال جاري با حضور شهردار 
تهران بخش ديگري از اين پروژه ملي نيز در حال تكميل است.

 مهندس «بهنام اتابكي»، مدير عامل شركت نوسازي اراضي عباس آباد از بهره برداري پل عابر كالسكه رو 
اتوبان همت در آبان ماه خبر داد. به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، اين پل با هدف 
اتصال بخش هاي شمالي تپه هاي عباس آباد با بوستان آب و آتش بر روي اتوبان همت طراحي شده و تا 

پايان آبان ماه افتتاح خواهد شد. اين پل براي تردد و گردش عابران پياده، دوچرخه و كالسكه طراحي شده و در جنوب وارد دهانه اي غار مانند مي 
شود كه ورودي گلستان «منظومه شمسي» در اين اراضي خواهد بود. گفتني است كه بوستان آب و آتش، با استقبال شهروندان تهراني مواجه شده 

است و در مجموع 98 درصد از بازديد كنندگان اين پارك بزرگ را خانواده ها تشكيل مي دهند . 
دكتر «محمدباقر قاليباف» درمراسم افتتاح بوستان هاي فوق اعالم كرده بود: "مجموعه مديريت شهري تصميم دارد تا پايان سال 90 مجموعه 
تپه هاي عباس آباد را به بزرگ ترين مجتمع تفريحي، فرهنگي، مذهبي و ورزشي كشور تبديل كند. در تالشيم كه اين تپه ها به مجموعه اي بي نظير 

تبديل شود و همه افراد بتوانند اوقات فراغت خود را با مطالعه، تفريح و ورزش در اين مكان سپري كنند".
 از ديگر بخش هاي اين مجموعه باغ موزه دفاع مقدس با هفت تاالر است كه در راهى به نام «راه تعالى» مفاهيم عميق دفاع مقدس را از مجموعه وقايع منجر 
به انقالب اسالمى تا رسيدن به يادمان دفاع مقدس شامل مى شود. اين هفت تاالر با نام هاى «آستانه حيرت» و «حقانيت»، «دفاع»، «آرامش»، «شهادت»، 

«پيروزى» و «سرانجام» نام گذارى شده اند و سعى شده در هر تاالر با استفاده از آخرين فن آورى روز ، بخش هايى از تاريخ دفاع مقدس بازگو شود.
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در خرداد ماه سال جاري محسن هاشمي، مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) ، به ايسنا 
خبر داد كه مجسمه ميدان انقالب براي انجام پروژه مترو ميدان انقالب از اين محل به طور موقت برداشته و در 
محل مناسبي نگهداري مي شود تا در پايان كار بر روي گنبد ايستگاه مترو نصب شود. اين در حالي  است كه 
حجت اهللا مالصالحي، مدير عامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران در آبان ماه در مصاحبه با خبرگزاري برنا 
به ساخت مجسمه جديدي براي ميدان انقالب اشاره مي كند : "طرح گنبد ميدان انقالب انتخاب و در شوراي 

هنري سازمان تأييد شده است و در حال حاضر اقدامات الزم بر روي اين طرح در حال اجراست. مشابه اين گنبد نيز در ميدان وليعصر به كار گرفته 
خواهد شد.“ وي اظهار داشت : "مجسمه جديد ميدان انقالب كه نمادي از هنر ايراني است، با هزينه حدود 100 تا 150 ميليون تومان انجام مي شود 

و تا 22 بهمن به اتمام مي رسد".  همچنين كارشناسان در حال بررسي هستند تا اگر امكان دارد، مجسمه قبلي را نيز در آن حوالي نصب كنند. 
حسن بيادي نايب رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در گفت و گو با برنا از تعويض مجسمه ميدان انقالب اظهار بي اطالعي كرد و گفت: مجسمه 

جايگزين شده بايد با در نظر گرفتن تمام معيارهاي اسالمي ايراني به خصوص نماد انقالب احداث شود. 
مجسمه ميدان انقالب با طراحي ايرج اسكندري، توسط فريدون صديقي اجرا و سال 1361 در محل ميدان انقالب نصب شده بود. البته طرح لوح 
انقالب براي يك نقش برجسته صدمتري در حوالي مصالي تهران ارائه شده بود كه وزارت فرهنگ آن زمان تصميم گرفت آن را به صورت مدور 
در ميدان انقالب اجرا كند. اسكندري باور دارد كه ميدان انقالب بايد داراي نمادي باشد كه بتواند سريع و خالصه مفهوم انقالب را، منتقل كند.                                                                                  
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فاز نخست پروژه دره فرحزاد كه يكي از عظيم ترين پروژه هاي فرهنگي ورزشي غرب تهران است، تحت 
عنوان «مجموعه نهج البالغه» درآخرين روز آبان ماه راه اندازي شد.

پروژه ساماندهى دره فرحزاد در شهريور ماه سال 87 با برآورد مالى 10 ميليارد تومان آغاز شده و تا كنون 
پيشرفت خوبى داشته است. اين پارك كه با ابعاد حدودى 30 هكتار، در شمال بزرگراه همت تا بلوار هميال 
قرار گرفته است. اهدافى چون سالم سازى محيط، تامين آسايش ساكنان محدوده، توسعه فضاهاى خدماتى 

وفرهنگى و ورزشى و توجه به منظر و جاذبه هاى طبيعى سايت را دنبال مى كند. در اين طرح اماكن عمومى چون رستوران ها، كافى شاپ وچايخانه 
سنتى، در كنار فضاهاى ورزشى چون پيست دوچرخه سوارى، زمين بازى كودكان و زمين هاى ورزشى، سكوها و آالچيق هايى براى توقف و بهره گيرى 
از اين فضاها ديده شده كه با مسيرهاى سواره، پياده و دوچرخه بهم ارتباط مى يابند. در مورد گونه هاي گياهي اين رود - دره مطالعاتي صورت گرفته 

است و بناست كه فضاي سبز آن با گونه هاي منطبق بر محيط زيست آن منطقه احيا شود. 
ــازي اهداف ايجاد باغ تراس در حاشيه رودخانه را استفاده خانواده ها، ايمن سازي رودخانه،  ــازمان زيباس «حجت اهللا مالصالحي» مديرعامل س

ديوارسازي، ايجاد مسيرعابر پياده، پيست دوچرخه سواري و مراكز خدماتي مي داند.
«مهدى گلشنى»، معاون فنى مهندسى سازمان زيباسازى، درگفتگو با خبرنگار سما با بيان اين كه رود دره فرحزاد پيش از اين به مكانى نامناسب 
و محل تجمع معتادان تبديل شده بود، بيان داشت : ساماندهى اين رود دره با هدف حفاظت دقيق تر از رود و همچنين فراهم آوردن امكان حضور 
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طرحي براي ميدان انقالب 

تبديل تپه هاي عباس آباد به بزرگ ترين مجتمع فرهنگي كشور تا سال 90 

دره فرحزاد باغ – تراس مي شود
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به گزارش ايسنا، «فريدون درويش زاده»، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، در دهمين 
نشست مديران بافت هاي فرسوده از بسته تشويقي و اليحه اي كه به شوراي شهر ارائه شده 
ــوده، به سازندگان  ــازي بافت هاي فرس ــت، خبر داد وگفت: با تصويب اين اليحه، در نوس اس
واحدهاي مسكوني، يك طبقه تراكم تشويقي و«پروانه رايگان» داده شده و بدهي هاي گذشته 
آن ها نيز بخشوده مي شود. همچنين در صدور پروانه براي كاربري هاي غيرمسكوني همچون 
كاربري هاي تجاري 50 درصد معافيت در نظر گرفته شده است كه هزينه 50 درصد مابقي نيز 
سه ساله اخذ مي شود. چنان چه مردم زمين هاي خود را تجميع كنند، كوچه هاي اين تجميع 

به ملك تبديل شده و رايگان در اختيار مالكان قرار مي گيرد. همچنين شهرداري آماده است با همكاري دولت، بافت هاي فرسوده را در قالب طرح 
«مسكن مهر» نوسازي كند.

ــپرده گذاري و بازپرداخت اقساط به  ــهيالت بانكي بدون س ــكن در حال فراهم كردن مقدمات اعطاي تس  وي افزود: با همكاري وزارت مس
صورت پلكاني هستيم. سازمان نوسازي شهر تهران به انبوه سازان امكان تضمين خريد مي دهد، به طوري كه اگر انبوه سازان در پروژه هاي 
ــي از واحدهاي احداثي آن ها را «تضمين خريد» دهيم و در صورت عدم فروش به علت ركود،  ــرمايه گذاري كنند، آماده ايم تا بخش بزرگ س

شهرداري براي آن ها مشتري آماده كند. 
در همين رابطه معاون وزير مسكن نيز عنوان كرده است كه وزارت مسكن به دنبال استفاده از تجربه نوسازي كشورهاي اروپايي و آسيايي 

از جمله طرح هاي مشاركتي در نوسازي بافت هاي فرسوده است.
ــهم تهران 25 درصد ازآن است. به اين ترتيب، 11 درصد  ــهرها قراردارد كه س ــوده دركشوردركالنش 20 درصد از 60 هزار هكتار بافت فرس

واحدهاي مسكوني تهران كه 15 درصد جمعيت شهر را تشكيل مي دهد داراي بافت فرسوده است.
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ــاهد واقعه اى است كه چهره آن را  ــهر بزرگ ايران، هر روز ش تهران، كالن ش
ــدى  ــته چنين تحوالتي با رش دائماً تغيير مي دهد. در طول چند دهه گذش
فزاينده، برنامه ريزي توسعه  شهري را با محدوديت  روبرو كرده است. از داليل 
ــايل روز جامعه و  ــازمان و نهادي كارامد براي پرداخت به مس آن، فقدان س
ــعه شهري است كه ضمن رصد و دقت موشكافانه مسايل و تحوالت، در  توس
ــتر و جايگاهي را براي ارائه ديدگاه هاي تخصصي كارشناسان فراهم  واقع بس

 نمايد.
ــهري تهران كه به منظور تحقق  ــعه ش در حال حاضر، نهاد برنامه ريزي توس
ــده است، به  ــهر تهران (1386) بنيان ش ــند طرح جامع جديد ش اهداف س
ــوازات اين اقدامات، وظيفه خود مي داند كه با ايجاد فرصت الزم براي بيان  م
ــاي تخصصي،  امكان تبادل نظر ميان متخصصان را فراهم نمايد و با  ديدگاه ه
جمع بندي و تحليل نهايي، ديدگاه ها و نظرات را در اختيار مجموعه مديريت 
شهري تهران شامل شوراي اسالمي شهر و شهرداري و زيرمجموعه هاي آن ها 

قرار دهد.
ــاس سلسله «نشست هاي تخصصي نهاد توسعه  تهران» طراحي  بر همين اس
گرديد و اولين نشست آن با عنوان «بررسي آثار اجراي طرح يك طرفه شدن 
ــت با حضور  ــد. اين نشس خيابان ولي عصر (عج)» در تاريخ 88/9/3 برگزار ش

آقاي مهندس «تشكري هاشمي» معاونت محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، نمايندگاني از شهرداري ها و مهندسان مشاور 
مناطق 1، 3 و 6 شركت واحد اتوبوسراني، جامعه مهندسان مشاور،  انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز، جامعه مهندسان 
شهرساز ايران و تعدادي از اساتيد دانشگاهي در تخصص هاي مختلف تشكيل شد. در اين نشست حاضران به بيان ديدگاه ها پيرامون 
آثار و زواياي مختلف ترافيكي، كالبدي، اقتصادي و اجتماعي طرح يك طرفه شدن خيابان ولي عصر (عج) پرداختند. در اين نشست مقرر 

شد كه ديدگاه هاي مختلف متخصصان پس از جمع بندي و تحليل براي اقدامات الزم در اختيار مديريت شهري قرار گيرد.
نهاد برنامه ريزي توسعه  شهري تهران بنا دارد جهت توسعه شهرى برگزارى نشست هاي تخصصي پيرامون تحوالت و رخدادهاي مهم 

شهر تهران را ادامه دهد و از اين طريق فرصت الزم براي تبيين ديدگاه هاي تخصصي كارشناسان امر را فراهم نمايد.

برگزاري اولين نشست تخصصي «بررسي آثار اجراي طرح يك طرفه  شدن خيابان ولي عصر (عج)»
از « سلسله نشست هاي تخصصي نهاد توسعه تهران»


