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توسط حوزههاي فرهنگي منطقه اجرا
ميشود

ضيافت افطار در نواحي

مراسم ضيافت افطار توسط اداره فرهنگي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي
با همكاري نواحي ش��هرداري منطقه در ماه مبارك رمضان برپا ميشود .به
گزارش خبرنگار همش��هري محله ،اين طرح شامل برپايي 2ايستگاه ،خيمه
معرفت بهصورت برپايي ايستگاه فرهنگي همراه با آموزش روخواني و قرائت

ش��هرك با كمربند فضاي س��بز از
شهر و سرمايهداران تصميم گرفتند
اطراف جدا ميش��د و دسترسي به
محلهاي جديد و مدرن بسازند تا هم
آن تنها از بزرگراههاي تازه تأسيس
پاس��خگوي نياز گروهه��اي نوگراي
در ش��رق (پ��ارك وي) و جن��وب
جامعه باش��ند و ه��م خارجيهاي
(طرش��ت) امكانپذير ب��ود .اجراي
مقيم كشور احساس دلتنگي نكنند.
برنامههاي «مدرنسازي پايتخت»
بر همين اس��اس ش��هرك غرب را
در زم��ان پهلوي دوم ،نقش مؤثري
در زمينه��اي روس��تاي خوردين
در ش��كلگيري اين محله داش��ت.
س��اختند .آن روزها بان��ك عمران،
تعدادي از برجهاي ش��مال ش��رقي
مهمترين بانك س��رمايهگذاري در
زمينه مس��كن و ساختوس��از بود میرزا یوسف مستوفی الممالک ميدان صنعت ثمره اين دوره هستند.
شهرسازي متفاوت برجهاي مدرن و
كه برخي از محلههاي تهران مانند
نارمك با اعتبار همين بانك س��اخته ش��دند .در خانههاي وياليي مجلل كه به سرعت در اين سالها
س��ال  1352اين بان��ك مقدار زي��ادي از خرده بنا شدند ،شهرك غرب را به يكي از نمادهاي شهري
امالك درك��ه و پونك را خري��د .همچنين اداره جديد ايران تبديل كردند.
مناب��ع طبيعي ،مقدار زي��ادي از زمينهاي ملي
ش��ده را به اين بان��ك واگذار ك��رد .در مجموع ساكنان آمريكايي شهرك جديد
آمريكاييه��ا كه آن موقع بيش��تر س��اكنان
11ميليونمترمربع زمين در اختيار بانك عمران
قرار گرفت كه روس��تاي خوردي��ن و باغ آن هم ش��هرك غرب را تش��كيل ميدادند با استفاده از
در ميان اي��ن زمينها بودند .در گام اول ش��ش نفوذشان ،مدرس��ه ،ورزشگاه و امكانات بسيار در
ميليونمترمربع از اين زمينها را براي س��اختن شهرك غرب تأس��يس كردند و آنها را گسترش
دادن��د .بهعنوان مث��ال مدرس��ه آمريكاييها در
شهرك غرب در نظر گرفتند.
ابت��داي خياب��ان ايران زمين به ق��دري مجلل و
وس��يع بود كه پس از انقالب اسالمي ،تبديل به
نامگذاري شهرك و برجهاي 20طبقه
در مورد نامگذاري محله ميتوان نكات جالبي 2مدرسه جداگانه براي دختران و پسران در تمام
را عنوان كرد .اين محله «ش��هرك» خوانده شد مقاطع تحصيلي ،ورزش��گاه ،سالن نمايش ،سالن
كه معنايش شهري مستقل اما كوچكتر در كنار سينما و ...شد ،اما باز هم فضاهاي بدون استفاده
شهري بزرگتر است .قرار بود برخالف يك محله ،بس��ياري در آن وج��ود داش��ت .نگه��داري اين
خرج اين شهرك تا حد امكان از اطراف جدا شود س��اختمان براي مصادرهكنندگان هم دشوار بود.
و هويتي مستقل داشته باشد تا محلي براي افراد بعد از انقالب بخش ديگري از اين ساختمان را به
خاص جامعه ش��ود كه ميخواستند از تعامالت دانشگاه آزاد (دانشكده تربيتبدني) واگذار كردند.
كهن��ه و قديمي ش��هر اصلي جدا باش��ند .كلمه
«غرب» هم گرچه موقيعت ش��هرك را در ش��هر از شهرك غرب تا شهرك قدس
پس از انقالب كار س��اخت برخي از واحدهاي
مش��خص ميكرد ،اما هويت و گرايش ش��هرك
يعني غربي بودن آن را هم آشكار ميساخت .در مس��كوني شهرك به انجام رس��يده بود و بعضي
خردادماه سال  1353اجراي 3فاز از 6فاز شهرك هم نيم��هكاره بودند .در عين ح��ال ،زمينهاي
غرب براساس زمانبندي 4ساله آغاز شد .در طرح باير فراواني در گوش��ه و كنار ش��هرك بودند كه
ش��هرك غرب فضاهاي مسكوني متنوعي شامل طرح��ي روي آنها اجرا نش��ده بود .ع�لاوه براين
خانههاي وياليي 2طبقه ،آپارتمانهاي 7طبقه و مالكان بس��ياري بعد از انقالب به خارج رفتند و
برجهاي 20طبقه در كنار فضاي سبز و تفريحي نام ش��هرك غرب به ش��هرك قدس تغيير كرد.
و آموزش��ي و درماني پيشبيني ش��د .دورتادور مالكيت و مديريت ش��هرك از بان��ك عمران به
«بنياد عمران» منتقل شده و سپس به «سازمان
عمران و نوس��ازي ش��هرك غرب» (وابس��ته به
وزارت مس��كن و شهرسازي) و بعد از آن به بنياد
مس��تضعفان و جانبازان واگذار ش��د .بخشهايي
هم ب��ه دانش��كده عالم��ه طباطبايي ،س��ازمان
تربيتبدني ،آس��تان قدس رضوي ،دانشگاه آزاد،
س��ازمان زمين ش��هري ،س��ازمان صداو سيما و
وزارت ام��ور خارجه تعلق گرف��ت .در اين دوران
نقل و انتقال ،گويا مديريت ش��هرك 16بار تغيير
كرده است .ظاهرا ً «ميرزايوسف مستوفي الملك»
صاحب اوليه اين منطقه ،اين زمين را وقف آستان
امام رضا(ع) كرده بود .اما سالهاي بعد اسناد آن
را نادي��ده گرفتند و فراموش كردند تا اينكه چند
سال پيش بحث وقفي بودن زمينها دوباره جدي
و باعث پايين آمدن ش��ديد قيمت خانه و زمين
در اين محله شد .ساكنان شهرك غرب هنوز هم
پيگير پرونده قضاييشان در ديوان عدالت اداري
و شوراي نگهبان و ديگر مراجع مرتبط هستند.

قرآن و پاس��خ به مس��ائل ديني ،احكام روزه و اقامه نماز جماعت و ايس��تگاه
صلواتي است .همچنين در بوستان نهجالبالغه به مدت 30شب برنامه ويژهاي
از افطار تا يك بامداد با حضور استادان ،سخنرانان و مداحان برجسته كشور
و برپايي غرفههاي مذهبي در حال اجراست.

مهمترين تحوالت شهرك قدس
1340

9

روستاي خوردين در درون محدوده شهري قرار
گرفت و خريد و فروش اراضي روستاي خوردين
آغاز شد.

 1352زمينهاي خوردين به مساحت تقريبي
11ميليونمترمربع توسط بانك عمران براي ساخت
شهرك غرب خريداري شد.
 1357اختيار اداره شهرك به دست نهادهاي دولتي افتاد
و نام شهرك غرب به شهرك قدس تغيير پيدا كرد.
1361

دانشگاه امام صادق(ع) ،نخستين دانشگاه پس از
انقالب شروع به كار كرد.

1370

كارخانه ميخسازي در خيابان ارغوان به بلوكهاي
مسكوني تبديل و ساخت مجتمع تجاري ايران زمين
آغاز شد.

 1365ميدان صنعت همزمان با روز صنعت افتتاح شد.
1379

مجتمع تجاري ميالد نور افتتاح شد.

1386

آستان قدس رضوي اعالم كرد شهرك قدس
موقوفه آستان قدس رضوي است.

از دیروز تا امروز

شهرك قديمي در دوره جديد
ام�روز وس�عت اين محل�ه كمي بيش�تر از
وس�عت ش�هر تهران در دوران آغامحمدخان
قاجار اس�ت ،به همين دليل عنوان «ش�هرك»
يا «كالن محله» مناسبت بيشتري با آنجا دارد
و بيراه نيس�ت اگر فازها ي�ا زيرمحلههاي اين
ش�هرك را بهعنوان«محله» ن�ام ببريم .خوب
اس�ت بدانيد خيابانكش�يها و گذربنديها و
خانهس�ازيهاي شهرك در نيمه شمالي(شمال
بل�وار دادم�ان) و جن�وب آن(مح�دوده طرح
اوليه ش�هرك غرب)متفاوت است .شكلگيري
2قسمت محله هم داس�تاني دارد .يكي از اين
روزها اگر سري به شهرك غرب بزنيد ،خانهها
و ويالها و آپارتمانهاي بس�ياري را ميبينيد.
دسترسي به بيش�تر خانهها از طريق كوچهها
يا خيابانهاي بنبس�ت امكانپذير است .دليل
اصلي اين ش�كل طراح�ي خيابانها و كوچهها
باال بردن امنيت و محدود كردن ورود غريبهها
و آرامش بيشتر س�اكنان است .ابتدا و انتهاي
اين بنبس�تها راهبند و اتاقك نگهباني هست
و فض�اي ب�از داي�ره مانن�دي ب�راي دور زدن
خودروها در نظر گرفته ش�ده است .در بلوارها
و خيابانه�اي په�ن و كوچ�هپسكوچهه�اي
اين محله ماش�ينهاي مدل باالي بس�ياري از
مقابل چش�متان ميگذرند .باالخره اين محله
بخشي از باالي شهر است كه بيشتر ساكنانش
تحصيل كرده و وضعيت مالي خوبي دارند.

