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در كميته فني تصويب شد

كليات طرح جامع حريم تهران در كميته فني حريم به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار همشهري محله مديركل اداره حريم شهر تهران ،با اعالم اين
خبر گفت« :در اين جلسه «كليات :طرح جامع راهبردي حريم تهران در كميته فني
حريم به تصويب رسيده و مقرر شد شرح خدمات شهري و نقشههاي اين طرح

كليات طرح جامع راهبردي
حريم تهران

جنگلي نصر و پرديس��ان و بيمارس��تان بزرگ ميالد
واقع ش��دهاند و ت��ا آخر اين محدوده ب��زرگ ،محله
ديگ��ري وجود ن��دارد .به همين دليل بوس��تانهاي
جنگلي در حال وهواي بخش شمالي گيشا شادابتر
از بخشهاي ديگر اس��ت.
خروجي ش��مالي گيش��ا يكي از دو مرزي است كه
ورودي و خروجي اين محله اس��ت .خروجي ش��مالي
وضع مناس��بتري نس��بت ب��ه ورودي ش��مالي دارد.
ورودي اين منطقه در ساعتهاي اوليه صبح با ازدحام
و ترافيك تقريباً سنگيني روبهروست و در ساعتهاي
اداري ب��ا كوچكتري��ن اختاللي تبديل ب��ه ترافيكي
سنگين ميشود .بوس��تان گفتوگو در شمال منطقه
ني��ز يكي از دالي��ل ازدحام و ترافيك در مرز ش��مالي
گيشاست.
كوچه و خيابانهاي مرتب
گيش��ا از جنوب با محلههاي تهران ويال و ش��هرآرا
همس��ايه است .مرز مشترك كوي نصر با اين محلهها،
بزرگراه جالل آل احمد اس��ت .اين بزرگ��راه از همان
س��الهاي ابتدايي شكلگيري گيشا تنها مرز مشخص
جنوب گيشا بود .امروز هم اين مرز به روشني ،گيشا را
از شهرآرا و تهران ويال جدا كرده است.
از بزرگراه جالل آل احمد كه وارد اين محله ميشويد
خيابان اصلي و كوچههاي مرتب محله نش��ان ميدهد
كه اينجا گيشاس��ت .حال اينكه باف��ت محلههاي آن
سوي بزرگراه متفاوت با محله است .مرز جنوبي محله

اصليترين ورودي و خروجي گيشاست كه در مقايسه
با مرز ش��مالياش شلوغتر است و ترافيك سنگينتري
دارد .در مرز جنوب��ي عابران زيادي ميروند و ميآيند
و به همين دليل ايس��تگاههاي تاكسي و اتوبوسهاي
زيادي در اين قسمت محله شكل گرفته است.
تپه بلند و منظره تماشايي
بزرگراه ش��هيد چمران ،مرز ش��رقي محله گيشا را
مش��خص ميكند .اين بزرگراه در ح��د فاصل بزرگراه
جالل آل احمد و بزرگراه ش��هيد حكيم ،آن را از محله
اميرآباد جدا ميكند .بزرگراه چمران خيابانهاي شرقي
محله را بسته است و به همين دليل عابران كمتري در
ش��رقيترين بخش محله رفت وآمد ميكنند .گيشا از
ش��رق روي تپه بلندي ق��رار دارد و از آن باال ميتوان
بزرگراه چم��ران را ديد .بهويژه در بخش بزرگي از مرز
شرقي كه بوستان گفتوگو است منظره عبور خودروها
از بزرگراه ديدني است.
چهارمي��ن بزرگراهي كه ضلع ديگ��ري از محله را
دربرگرفته بزرگراه ش��يخ فضلاهللنوري اس��ت كه در
فاصله مي��ان بزرگراهه��اي جالل آل احمد و ش��هيد
حكيم ،م��رز غربي اين محدوده را ب��ا محلههاي ياس
و ش��هرك آزمايش مش��خص ميكند .اي��ن مرز نيز از
مرزهاي بنبس��ت و خلوت است .بافت ساختمانهاي
محله تفاوت چنداني با دو محله همس��ايهاش ندارد و
اگر اين بزرگراه در ميانشان نبود نميشد به راحتي آنها
را از هم جدا كرد.

با كارشناسي اين اداره كل و با همكاري اداره كل برنامهريزي تهيه و در جلسه بعد
اينكميتهمطرحشود.دكتر«حسينخانلري»همچنيناضافهكرد:دراينجلسه
مقرر شد درخواستهاي ثبت و سطوح و زيربناي بازار گل و گياه امام رضا(ع) از
طريق منطقه 15براي بررسي به اين كميته ارسال شود».

«صالح ميرزاآقايي»
هنرمند هممحله اي:

هر روز از «فرانسه» تا «چين»
راه ميروم

چه�ره آش�ناي او
از «صن�دوق پس�ت»
در ده�ه  60تا س�ريال
پربيننده «مختارنامه»
در ذه�ن پي�ر و جوان
ايران�ي مان�ده اس�ت.
«صال�ح ميرزاآقاي�ي»
صالح ميرزاآقايي
متول�د اول م�رداد
 1349در تهران است.
بازيگ�ري را از س�ال 1371پس از دوره2س�اله در كارگاه
بازيگري «اكرم قاس�م پور» و ب�ا كارگرداني معلمش در
نماي�ش موزيكال «بازي ،ش�ادي ،نمايش» ش�روع كرد.
نخستينتجربهتلويزيونياشصندوقپستباكارگرداني
«ايرج طهماس�ب» و «حميد جبلي» و نخستين تجربه
س�ينمايياش نقش�ي كوتاه در بوي پيراهن يوس�ف به
كارگرداني «ابراهيم حاتمي كي�ا» بود .عالوه بر بازيگري
در نوش�تن هم دس�تي دارد و در مطبوعات سينمايي و
فرهنگي مينويسد .از سال 1375با «هنگامه طالبيان»،
چهرهپرداز س�ينما و تلويزي�ون ازدواج كرد و از همان
سال بود كه در گيشا س�اكن شد .او ميگويد« :اكنون
بعد از گذش�ت 15س�ال با وجود همه تغييرات شهري
هنوز محله گيش�ا را براي زندگي ب�ه ديگر محلههاي
تهران ترجيح ميدهم .از روزهاي قديم كه گيش�ا دنج
و خلوت ب�ود خاطرههاي زيادي دارم؛ كالسهاي تئاتر
در خيابان س�يام برگزار ميش�د و با دوس�تان و هم
بازيه�اي خوبم روزه�اي زيادي در آنج�ا گذرانديم و
تعطيل�ي آخر هر هفته را در منزل دوس�ت صميمي و
همسايهام ،رامبد جوان سپري ميكرديم ».او ميافزايد:
«ساخت بزرگراهها ،مراكز خريد متعدد و شلوغتر شدن
محله از احترامي كه براي گيشا و ساكنان بافرهنگ و
متمدنش قائل بودم نكاسته است .با وجود همه مراكز
خري�د و ازدحامي كه بعد از راهاندازي بزرگراهها ايجاد
شده ،نميتوانم از اينجا دل بكنم ».هنرمند هممحلهاي
ميگوي�د ك�ه ورزش و سلامتي جزء جدانش�دني از
بازيگري است و ميافزايد« :بوستان گفتوگو ،هم براي
تفريح و هم ورزش ،هميش�ه انتخاب اول من است .از
دويدنهاي صبحگاهي بين باغهايي كه هر كدام نماد
فرهنگ ملتي هستند ،لذت ميبرم .به همين دليل هر
روز صبح با خانوادهام از فرانسه تا چين را ميدويم».

مشاغل گيشا
پايتخت ايران نه يك ش�هر قديمي
و تاريخ�ي ب�ا مش�خصات يكدس�ت
اس�ت نه شهري كام ً
ال مدرن و امروزي.
محلههايش هم همينطور است .گيشا
نيزهمينگونهاست؛هنوزنشانگذشته
را حفظ كرده اما باز هم يكدست نيست.
هم ش�غلهاي سنتي در آن رايج است

و ه�م ش�غلهاي قديم�ي .از پايين تا
باالي كوي نصر ،همه ج�ور مغازه پيدا
ميش�ود .چند مركز خريد مثل «بازار
ب�زرگ نص�ر»« ،مرك�ز خريد س�تاره
نص�ر» و «مركز خريد ام�ام علي(ع)»
در اين خيابان هس�ت .در اين خيابان
فس�تفودهاي متنوعي وجود دارد كه
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خيل�ي از خانوادهها را ب�ه اين خيابان
ميكش�اند .ظهره�ا و ش�بها در اين
خيابان جاي سوزن انداختن نيست .در
خيابان نصر همه چيز ميفروشند .جز
آن همه مغازه و بازارچه ،دستفروشهاي
زيادي هم در پيادهروها بساط ميكنند.
ب�ازار ب�زرگ نص�ر را در دو طبقه روي

كانال قديمي گيشا س�اختهاند .طبقه
اول اي�ن بازار ،ب�ورس جواه�رآالت و
طالست .جواهرفروشيهاي بازار نصر،
محصوالت متنوع�ي دارند و به همين
دليل زود معروف شدند .در اين مغازهها
جديدترين مدلهاي زيورآالت فروخته
ميشوند.

