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ويژه نامه شماره سوم / 

خبر

ــهردارى تهران با اشاره به  ــيون ماده 5 معاونت شهرسازى و معمارى ش ــت كميس مهندس حميدرضا جعفرنژاد، سرپرس
ــطح شهر گفت:"مقرر گشته تا با يك سياست برد-برد با  ــهردارى تهران براى حل مشكالت باغ هاى متروكه س تالش ش
ــاس مالكين مى توانند30 درصد از ملك  ــود. بر اين اس ــت، توافق ش مالكان اين امالك كه تعداد آن ها نيز قابل توجه اس
ــى زيادى با متراژ باال وجود دارد  ــاز كنند تا70 درصد بقيه ملك از بين نرود. در تهران باغ هاى قديم ــود را ساخت و س خ
كه مالكان آن ها خواهان استفاده بهينه و ساخت و ساز در آن ها هستند اما تا كنون شهردارى دراين مورد مقاومت كرده 
ــت تا همه آن ها را خريدارى كند. هدف از اين قانون جديد آن است تا  ــت و از طرفى قادر نيس ــاخت نداده اس و اجازه س
مشكل اين امالك كه به دليل متروكه بودن، محلى براى انواع آسيب هاى اجتماعى شده، برطرف شده و از طرفى رضايت 

مالكان آن ها نيز جلب شود."
به گفته وى ، اين اقدام در طرح جامع و در آيين نامه ماده 14 زمين شهرى ديده شده است.
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ــته، مربوط به باغاتى در مناطق پاسداران، نياوران،  ــهر تهران در آذر ماه گذش ــوراى ش حاشـيه : تعدادى از مصوبات ش
ــهردارى،  اجازه انتقال  ــرج و خيابان وليعصر در خصوص حفظ باغ،  انتقال مالكيت آن به ش ــاد، جاده مخصوص ك يافت آب

درختان و ... بود. (پايگاه اينترنتى شوراى اسالمى شهر تهران)
نقشى كه اين باغات در خاطره شهروندان ايفا مى كنند، باعث حساسيت آن ها به تخريب و حذف آن ها از ساختار و منظر 
ــود. پيش از اين مصوبه، عدم صدور مجوز ساخت در آخرين بقاياى باغات تهران، باعث ضرر فردى مالكين و  ــهر مى ش ش
ــد. به نظر مى رسد كه اين تعديل قانون بتواند  ــكاندن درختان مى ش رو آوردن آن ها به دور زدن قانون با اعمالى نظير خش

بخشى از نظر مالكين باغات را نيز تامين كند.

ــى زائران به حرم حضرت عبدالعظيم (ع)  خيابان حرم كه به عنوان اصلى ترين معبر براى دسترس
ــتفاده قرار مى گرفت، سال هاى متمادى دچار معضالت زيست محيطى، ترافيكى و امنيتى  مورد اس
بود كه اجراى طرح پياده راه در آن، رضايت بيش از 90 درصد از كسبه اهالى و عابرين را به همراه 
ــته است. مجتبى عبدالهى شهردار منطقه 20 تهران در اين باره گفت : "در طرح پياده راه حرم  داش
ــتفاده  ــنتى و مذهبى مطابق با معمارى روز دنيا اس حضرت عبدالعظيم (ع) از معمارى تلفيقى س
شده است. در حال حاضر سنگفرش  پياده روهاى منتهى به بازار قديمى و حرم با طراحى و اجراى 
مناسب تكميل شده و مورد استفاده شهروندان قرار مى گيرد. پس از اتمام عمليات اين بخش، تمام 

خيابان به پياده راه تبديل شده و عرض آن به20 متر افزايش مى يابد."
از سال گذشته كليه مسيرهاى منتهى به اين خيابان مسدود شده و وسايل نقليه فقط در شرايط و 
ساعات خاص مى توانند در اين نقطه تردد كنند. عمليات اجرايى اين طرح در آبان ماه سال جارى 
ــاتى عملياتى زمان بر است و اميد  ــت.  لوله گذارى، تنظيم ارتفاع و ساير امور تاسيس ــده اس آغاز ش
ــد.  ــال آينده به بهره بردارى كامل برس مى رود طى برنامه زمان بندى 8 ماهه، در پايان نيمه اول س

هزينه اجرايى فاز 1 اين پروژه بالغ بر 20 ميليارد ريال براورد شده است.
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ــير تحوالت تاريخ شهر «رى» نشان مى دهد  حاشيه : س
ــتخوان بندى اصلى آن كه در جريان توسعه به حرم  كه اس
ــود، داراى مهم ترين  حضرت عبدالعظيم(ع) منتهى مى ش
ارزش هاى تاريخى و فرهنگى- مذهبى است. خيابان حرم، 
ــهر از دوره  ــنتى ش در حكم يك مركز جمعى در بافت س
قاجاريه تاكنون است. الزم است در طراحى پياده راه حرم به 
مفاهيمى چون رعايت اصل سلسله مراتب، در نظر داشتن 
ــينه  ــارى زيارت، قابليت هاى محيط، پيش الگوهاى هنج
فرهنگىـ  اجتماعى و نهايتاً تحليل مكان هاى خردرفتارى 
درون فضا توجه كرد. پرداختن صرف به آرايه بندى هاى يك 
فضا نظير كف سازى و جداره سازى نمى تواند موجد تداوم 
هويت آن مكان شود. با تدوين يك برنامه جامع براى تبديل 
فضاهاى باز شهرى به محدوده هاى پياده، عالوه بر پويايى و 
افزايش تعامالت اجتماعى مى توان حيات خاطره اى شهر را 
تقويت كرده و در نوسازى و توسعه محالت پيرامونى آن ها 

ايفاى نقش كرد.

سرانجام باغ هاى متروكه تهران

استفاده از معمارى روز دنيا در پياده راه حرم حضرت عبدالعظيم (ع)
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