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انجام شد

پاكسازي و شست وشو
در محلهها

كار ميكرد ،بيابان بود؛ نه از گل و درخت خبري بود
و نه از خانه و س��اختمان و آدم .مهدي درياني و پسر
عمويش حسين ،دو نفري وسط آن صحراي بيآب و
علف ايس��تاده بودند و ميخواستند اين بيابان راآباد
كنند و اينجا را مثل روستاي آبا و اجداديشان دريان،
سرسبز و پرصداقت بسازند.
آغا ز آبادي و شكلگيري خيابان ستارخان
نخستين خش��تهاي محله دريانو را حاج مهدي
درياني در س��الهاي ابتدايي دهه  30گذاشت .او آن
موقع تاجر مش��هوري بود و ميخواست پولهايش را
دركاري به جز تجارت چاي سرمايهگذاري كند .مرد
باهوش ،آيندهنگر و خيري بود .ساخت محله درياننو
تقريب��اً همزمان با س��اخت كارخانه برق آلس��توم در
س��ال  1334اس��ت .خيابان س��تارخان امروزي يك
ج��اده خاكي بود كه ش��مالش تا چش��م كار ميكرد
بيابان گرفته و جنوبش محل��هاي به نام «كريمآباد»
بود كه جزو روس��تاي «طرش��ت» به حساب ميآمد
و جز انباري بانك مركزي ،س��اختمان ديگري در آن
نبود .كارخانه برق آلس��توم هنوز افتتاح نشده بود كه
عرض 2متري جلوي كارخانه و اطرافش را آس��فالت
كردن��د تا رفت و آمد راحتتر ش��ود .اين اولين قدم
براي ساخت خيابان ستارخان بود.
طرح ساختمانهاي 55متري
در همي��ن دوران ،كودتاي 28م��رداد اتفاق افتاد.
دولتهاي بعد از آن واقعه ،كمكم به ش��كل بيبرنامه
ش��روع به گس��ترش تهران به س��مت غ��رب كردند
و ته��ران را آنقدر كش��يدند كه طرش��ت و كريمآباد
جزيي از تهران ش��دند .كار مه��دي درياني راحتتر
ش��د .او آن موق��ع مدام به مجل��س ميرفت تا مجوز
طرح ساختمانس��ازياش را بگيرد .حاج مهدي طرح
ساختن تعداد زيادي آپارتمان  55متري را داده بود و
اين اتفاق باعث شد تا در ميان آن بيابان ،ساختوساز
را شروع كنند و 2رود از شمال تهران به آنجا بكشند
و به اينترتيب اولين آپارتمانهاي شمال غرب تهران
را ساخت؛ آپارتمانهايي كه تا همين امروز هم سرپا
هستند و آدمهاي بسياري در آنها زندگي ميكنند.
او اي��ن آپارتمانها را به س��بك آلماني س��اخت و
برايش��ان امكاناتي در نظر گرفت كه هنوز هم بيشتر
آپارتمانه��ا از آنه��ا ندارن��د؛ مث��ل سيس��تم تخليه

زبالهه��اي تفكيك��ي خيابان ش��هيد صبحي جمعآوري ش��د .به گزارش
خبرن��گار همش��هري محل��ه ،اداره خدم��ات ش��هري ناحي��ه  9زباله و
ضايع��ات تفكيك��ي خيابان ش��هيد صبحي را جمعآوري ك��رد .اين اقدام
براي نظافت ش��هر و ايجاد فضاي پ��اك و دور ازآلودگي صورت گرفت.

زبال��ه و فاضالب .حاج مهدي در 5س��ال اول كارش،
 823آپارتم��ان در قال��ب  23بلوك س��اخت كه اين
س��اختمانها بعد به « 6دس��تگاه» معروف شد .چند
س��ال بعد  200آپارتمان مستقل هم به اين مجموعه
اضافه ش��د و پهنه شهرآرا ش��كل گرفت .حاج مهدي
آپارتمانه��اي اولي��ه را ب��راي كارمندانش س��اخت؛
آپارتمانهاي��ش هم بزرگ و هم كوچك بودند .يعني
همه خانهها  55متري نبود .او اينطوري ميخواست
هر كس��ي با هرقدر پولي كه دارد يكي از اين خانهها
را بخرد.
درياننوي امروز
آپارتمانهاي مهدي درياني ،واحدهاي دو تا شش
خوابه داش��ت .اطراف ساختمانها همه جور امكاناتي
در نظر گرفته ش��ده ب��ود؛ از مركز خريد و بوس��تان
تا خط اتوبوس��راني كه حاج مهدي به هزينه خودش
راه انداخ��ت .آن موقع خريد س��ه اتوبوس براي يك
ش��هرك كار بزرگي بود .بوستان ش��هرآراي امروز را
هم در سال  1338ساخت .ساختن شهرآرا و درياننو
(كريمآباد و اطرافش) كمتر از  5س��ال طول كشيد و
درياننوي امروز نتيجه كار همان روزهاي حاج مهدي
اس��ت؛ محلهاي كه درختان بلن��د دارد ،خيابانهاي
په��ن ،مردمي صميم��ي و فروش��گاههاي زنجيرهاي
دريان��ي؛ محلهاي ك��ه روزهاي پرحادث��هاي را ديده
اس��ت؛ روزهاي انقالب ،تظاه��رات و راهپيماييهاي
خياب��ان آزادي؛ روزه��اي جن��گ و جوان��ان غيوري
ك��ه از خانههاي درياننو ب��ه جبهههاي جنگ رفتند
و برنگش��تند .دريانن��و امروز نس��بت ب��ه آن روزها
خيلي تغيير كرده اس��ت؛ اين قس��مت ش��هر هم از
س��اختمانهاي بلند و پل و تونل در امان نمانده؛ اين
قس��مت شهر هم پر از ساختمانهاي اداري و تجاري
است .اينجا هم ترافيك گيجكننده دارد.
ام��ا هنوز به معناي واقعي محله اس��ت و برخالف
بيش��تر محلههاي تهران ،مردمش بيشتر همديگر را
ميشناس��ند و از ح��ال و روز هم خب��ر دارند .اينجا
ي��ك خانه وجود دارد كه هنوز مثل  50س��ال پيش،
ي��ك نهر پ��ر آب از جايي در ش��مال ميآيد و داخل
حوض��ش ميري��زد و بع��د روانه كرتها ميش��ود و
وقتي ت��ك تك درخت��ان خانهها را س��يراب كرد از
انته��اي باغ به خيابانهاي محله م��يرود تا درختان
كوچهپسكوچههاي درياننو نيز تشنه نمانند.

13

همچنين نيروهاي  137ناحيه  9نهر بلوار ش��هيد حقش��ناس را مرمت
و كف كش��ي كردند .با توجه به درخواست شهروندان درخصوص تجمع
زبال��ه در نه��ر محدوده به دليل فرس��ودگي كف نهر ،اقدام كف كش��ي را
انجام دادند.

مهمترينتحوالتمحلهدرياننو(توحيد)
1315

دريانيها به تهران آمدند

1320

مهدي درياني كارش را از برادرش جدا كرد و به
چايفروشي روي آورد.

1330

مهدي درياني ورشكست شد اما دوباره به سختي كارش
را شروع كرد و موفق شد سرمايه قابل توجهي جمع كند.

1330

مهدي درياني شركت شهرآرا را تأسيس كرد.

1330

طرح ساخت خانههاي  55متري مهدي درياني در مجلس،
تصويب و ساخت اين ساختمانها در زمينهاي شهرآرا
آغاز شد.

1330

براي سهولت رفتوآمد به كارخانه برق آلستوم،
ساخت خيابان ستارخان (تاج) آغاز شد.

1334

كارخانه برق آلستوم توسط فرانسويها ساخته شد

1335

ساخت شهرك شهرآرا و درياننو

1340

اوايل این دهه مسجد صاحبالزمان(عج) در خيابان
آزادي ساخته شد.

1340

ساختمان مركزي وزارت كار در خيابان آزادي (آيزنهاور)
ساخته شد.

1388

تونل توحيد در مدت  30ماه با تالش شهرداري تهران به
بهرهبرداري رسيد.

تاريخيترين ساختمان
برخ��ي از س��اختمانها ،خيابانها و خانهها ن��ه دريك محله كه
در همه ش��هر يا حتي تم��ام دنيا به چي��زي معروفاند .يكي از
اين ساختمانها در دل محله درياننو است؛ ساختماني 4طبقه
كه اكنون نماي س��نگي و س��فيد رنگ دارد ولي 32سال پيش
يك س��اختمان نيمهكاره بود كه در جريان انقالب و در يك روز
تاريخ��ي ،محل تجم��ع تظاهرات ي��ك عال��م آدم انقالبي در آن
بودند.
عكسها و فيلمهاي بسياري هست كه اين ساختمان را با كلي
آدم كه در آن ايس��تادهاند و مشتهايش��ان را گره كردهاند،
نش��ان ميدهد .اي��ن س��اختمان يكهزارمترمربع��ي در ضلع
جنوبي محله درياننو و در تقاطع خيابانهاي ش��ادمان و آزادي
واقع شده و امروز يك مركز تجاري ،درماني با  27واحد و مطب
پزشكان است.

معروفترين ميدان

معروفترين ميدان محله در مرز شرقي آن قرار داشت .ميدان
توحي��د در انته��اي بزرگراه ش��هيد چمران بود .س��اكنان محله
براي رفتن به ش��مال تهران يا ش��مال غربي و حتي خيابانهاي
وليعصر(ع��ج) و انقالب ،س��وار تاكس��يها و اتوبوسهاي دور
ميدان ميش��دند .اكنون ديگر از ميدان توحيد خبري نيس��ت
و به جايش تونل زيرگذر توحيد را ساختهاند .اما اسم ميدان
توحي��د به اين زوديه��ا از يادها نميرود .هن��وز هم همه به
انتهاي خيابان ستارخان ميگويند« :ميدان توحيد»

