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شهری اعتباراتبانکیبهرفعآالیندگیصنایعجنوبتهراناختصاصمییابد

| استاندار تهران گفت: به واحدها و صنايع جنوب استان تهران اعالم كرده ايم كه براى ارتقاى فرهنگ زيست 
محيطى و رفع آاليندگى مى توانند از تسهيالت بانكى برخوردار شوند.انوشيروان محسنى بندپى اظهاركرد: يكى از 
چالش هاى استان تهران مشكالت زيست محيطى آن است.

خطوط درون شهری متروی پایتخت، 
پنجشنبه آخر سال رایگان است

| مهنــدس فرنوش نوبخت نايــب رئيس هيت مديــره و مديرعامل 
شــركت بهره بردارى متروى تهران و حومه گفت: براى پنج شنبه آخر سال 
(23اســفندماه 1397) تمهيدات و برنامه هاى ويژه اى جهت سرويس دهى 
به شهروندان و مســافران براى زيارت اهل قبور در بهشت زهرا (س) در نظر 

گرفته شده است.
 مهندس فرنوش نوبخت افزود: با عنايت به فرارســيدن سال نو، از آنجا كه 
شهروندان تهرانى بر اساس يك سنت قديمى و حسنه در روز پنجشنبه آخر 
سال براى زيارت اهل قبور به بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خمينى (ره) 
مى روند، همه ســاله در اين روز ترافيك بسيار سنگينى در جاده هاى اطراف 
بهشت زهرا (س) حاكم مى شود، از اين رو شركت بهره بردارى راه آهن شهرى 
تهران و حومه براى رفاه بيشــتر حال شهروندان و كاهش ترافيك در آن روز 
تمهيداتى به عمل آورده ايم. مهندس فرنوش نوبخت نايب رئيس هيت مديره 
و مديرعامل شــركت بهره بردارى متــروى تهران و حومه با اشــاره به اينكه 
در آخرين پنج شــنبه ســال 97، متروى تهران به صورت رايگان در تمامى 
ايستگاه هاى خطوط يك، دو، سه، چهار و هفت سرويس دهى دارد، تاكيد كرد: 
طبق برنامه ريزى به عمل آمده براى ارائه سرويس به ايستگاه حرم مطهر امام 
خمينى (ره)، از ابتداى صبح تا ســاعت 19 بعدازظهر شهروندان و مسافرانى 
كه قصد عزيمت به بهشت زهرا (س) را دارند، مى توانند به صورت رايگان سفر 
كنند.بنابر اعالم مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــركت بهره بردارى راه 
آهن شهرى تهران و حومه،  مهندس فرنوش نوبخت نايب رئيس هيت مديره و 
مديرعامل شركت بهره بردارى متروى تهران و حومه در ادامه گفت: از ابتداى 
اسفند ماه پنجشنبه هاى هر هفته 70 حركت مسافرى به تعداد اعزام قطارها 
در خط چهار، 44 حركت مسافرى به خط يك و 24حركت مسافرى به خط 
دو متروى تهران و حومه افزوده شــده و با اين افزايش حركت ها شاهد رشد 
23 درصدى در خط چهار و 13 درصــدى در خط يك و 6 درصد در خط دو 
هستيم. مهندس فرنوش نوبخت نايب رئيس هيت مديره و مديرعامل شركت 
بهره بردارى متروى تهران و حومه خاطرنشان كرد: شركت بهره بردارى راه آهن 
شهرى تهران و حومه آمادگى اين را دارد كه در صورت نياز قطارهاى فوق العاده 

نيز در تمامى خطوط اعزام كند.

گزارش عملکرد وزارت کشور درباره 
هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی ۹۸

| جمالى نژاد معاون عمران و توســعه امور شــهرى و روستايى وزير 
كشور ضمن اعالم گزارش عملكرد وزارت كشور در خصوص هماهنگى خدمات 
سفرهاى نوروزى 98، از آمادگى شهردارى ها و دهيارى ها براى ارائه خدمات 
به شــهروندان و مســافرين نوروزى، اجراى پويش ملّى بهار در بهار و تعيين 
22محور ارائه خدمات در حوزه هاى امنيتــى،  انتظامى، فرهنگى اجتماعى، 

عمرانى و خدماتى خبر داد.
مهدى جمالى نژاد كه در نشست هماهنگى خدمات سفر در سازمان ميزاث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى سخن مى گفت، افزود: تمامى شهردارى 
ها و دهيارى ها بخصوص شــهرها و روستاهايى كه از مناطق جذب گردشگر 

و مسافران نوروزى هستند، اقدامات الزم را در اين خصوص انجام داده اند.
وى همچنين از آمادگى سازمان هاى آتش نشانى و خدمات ايمنى در 1800 
ايستگاه آتش نشانى شهرى و 920 پايگاه آتش نشــانى روستائى و آمادگى 
كامل ناوگان حمل و نقل عمومى درون شــهرى اعم از اتوبوس، مينى بوس، 
تاكسى و قطارشهرى براى ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان و مسافرين 

نوروزى خبر داد.
وى در ادامه از آمادگى كامل ناوگان خدمات شهرى و روستائى براى ارتقاء 
كيفيت محيط زيست شهرى و آمادگى بوستان هاى شهرى و روستايى براى 
اسكان مسافرين نوروزى خبر داد.جمالى نژاد همچنين به ابالغ دستورالعمل 
ســاماندهى و ارتقاء خدمات ســفر ويژه نوروز 98 با امضاى وزير كشــور به 
اســتانداران براى پيگيرى و انجام وظايف تعيين شــده خبر داد و گفت: 22 
محور ارائه خدمات در حوزه هاى امنيتى، انتظامى، فرهنگى اجتماعى، عمرانى 
و خدماتى توسط وزير كشور به استانداران در حوزه هاى برنامه ريزى و اقدامات 
ستادى، اقدامات عمرانى و زيرساختى، تقويت اقدامات نظارتى، تقويت خدمات 
عمومى، تقويت تدابير امنيتى و انتظامى، اقدامات فرهنگى و ارتقاء نشــاط 
اجتماعى و اطالع رسانى شــفاف از اقدامات و خدمات دستگاه هاى اجرايى، 
ابالغ شده است.وى در ادامه از اجراى پويش ملّى بهار در بهار توسط سازمان 
شهردارى ها و دهيارى ها به منظور ارتقاء نشاط اجتماعى و مهيا كردن فضاى 
شاداب و مفرح در شهرها و روســتاها براى گراميداشت باشكوه تقارن جشن 

ملّى نوروز و بهار طبيعت با بهار معنويت خبر داد.
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پاتک شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 

شهر تهران به موش ها

| مديرعامل شركت ساماندهى صنايع و مشاغل شهر تهران از اجراى طرح 
ضربتى مقابله با موش ها در تهران ظرف روزهاى آينده خبر داد.حميدرضا تحصيلى 
در جريان بازديد از طرح مقابله با حيوانات موذى در ســطح شهر تهران در جمع 
خبرنگاران گفت: با توجه به نزديكى ايام عيد نوروز طرح ضربتى براى دو منطقه تهران 
برگزار كرديم تا در اين طرح خيابان هاى اصلى شهر در فاز نخست جهت مقابله با 
حيوانات موذى طعمه گذارى شوند همچنين در النه موش ها تزريق فوم انجام شود.
وى افزود: مقابله با حيوانات موذى به ويژه موش ها در تمام ايام سال توسط شركت 
ساماندهى صنايع و مشاغل شهر تهران انجام مى شود اما با توجه به ايام آغاز سال نو 
مقرر شده است كه با شدت بيشترى اين مقابله را در سطح شهر تهران انجام دهند. در 
همين راستا 22 خيابان اصلى در 22 منطقه تهران براى اين كار مشخص شده است 
و آغاز طرح از خيابان وليعصر و از محدوده ميدان راه آهن تا تجريش انجام خواهد 
شد. ميزان طعمه گذارى و استفاده از سموم و پمپ ها بر اساس نياز محدوده خواهد 
بود اما تمامى استانداردهاى الزم جهت حفاظت از محيط زيست در اين طرح رعايت 
خواهد شد.مديرعامل شركت ســاماندهى صنايع و مشاغل شهر تهران در بخش 
ديگرى از صحبت هاى خود با تاكيد بر اينكه براى مقابله با موش ها بايد راه حل علمى 
در دستور كار قرار گيرد،گفت: با دانشگاه هاى معتبر داخلى و خارجى مكاتباتى را 
انجام داده ايم تا بر اساس مطالعات روز اقدام كنيم اما مهمترين راه حل، از بين بردن 
تغذيه اين موجودات است كه اين مهم نيز از طريق فرهنگسازى امكان پذير است. 
در همين راستا طرح هر دانش آموز يك رئيس ساماندهى در تهران اجرا شده است.
وى در تشــريح اين طرح گفت: اين طرح به صورت پايلوت در منطقه 17 در قالب 
تفاهمنامه اى ميان شركت ساماندهى صنايع و مشاغل شهر تهران و آموزش و پرورش 
اجرايى شده است كه در صورت رسيدن به اهداف مشخص شده در سال آينده در 
كل تهران اجرايى خواهد شد اما در حال حاضر تنها شش مدرسه يعنى سه مدرسه 
دخترانه و سه مدرسه پسرانه در منطقه 17 در اين طرح شركت كرده اند.تحصيلى در 
بخش ديگرى از صحبت هاى خود با تاكيد بر اينكه بازه زادآورى موش ها از اواخر فصل 
سرما آغاز مى شود و تا شروع دوباره زمستان ادامه خواهد داشت،اظهاركرد: بيشترين 
تعداد موش ها در مناطق جنوبى شهر وجود دارد و هر كجا كه اغذيه فروشى ها بيشتر 
است، حضور اين حيوانات نيز بيشتر است اما در بافت هاى نوساز و مهندسى ساز 

تعداد آن ها بسيار كمتر است.

آغاز فروش اینترنتی کتاب های زیباسازی 
شهرداری تهران از سال آینده

| معاون برنامه ريزى و توسعه سازمان زيباسازى شهر تهران با اشاره 
به فروش اينترنتى كتاب هاى زيباســازى از ســال آينده گفت: با سايت ها و 
پايگاه هاى فروش اينترنتى كتاب تفاهمنامه امضا شــده اســت تا دسترسى 
راحت تر براى عموم فراهم شود. بهروز فتحى در مراسم رونمايى از كتاب هاى 
تازه منتشر شده سازمان زيباسازى گفت: سازمان زيباسازى تالش دارد كه 
به حوزه تخصصى كتاب وارد شود چراكه اين موضوع نياز دانشجويان و فارغ 

التحصيالن است.
فتحى با اشاره به رونمايى از كتاب هاى سازمان زيباسازى اظهاركرد: از سال 
89 كه انتشارات سازمان زيباسازى فعاليت خود را آغاز كرد نزديك به 300 

عنوان كتاب در موضوعات مختلف ترجمه، تاليف و ... منتشر شد.
معاون برنامه ريزى و توسعه سازمان زيباسازى شهر تهران با تاكيد بر اينكه 
اين 300 عنوان كتاب به ارتقاى بخشى از دانش فنى كارشناسان، دانشجويان و 
فارغ التحصيالن اين رشته كمك خواهد كرد، گفت: تقريبا 66 عنوان انتشاراتى 
در سال جديد داشتيم كه از اين رقم، تعدادى به صورت محدود بوده و يا قيمت 

گذارى نشده است.
فتحى ادامه داد: بيش از 35 عنوان كتاب وارد چرخه توزيع كتاب شده كه 
قابل بهره بردارى براى عموم است همچنين تعدادى كتاب به صورت ديجيتال 
منتشر شده كه از اوايل سال آينده عالقه مندان مى توانند در سايت سازمان 

به آنها دسترسى داشته باشند.
وى با بيان اينكه 14 عنوان كتاب نفيس توسط سازمان منتشر شده است، 
تصريح كرد: بيــش از 50 عنوان كتاب تخصصى و دانشــگاهى و 20 عنوان 
كتاب دو زبانه تهران پژوهشى، 33 عنوان مجموعه ضوابط و مقررات شهرى، 
53 عنوان مجموعه دانش زيباســازى، 27 عنوان نشريه تخصصى، 2 عنوان 
كتاب هاى مطالعات سياســتى طى دوران فعاليت انتشارات سازمان منتشر 

شده است.
معاون برنامه ريزى و توسعه سازمان زيباسازى شهر تهران با اشاره به اينكه 
از نيمه اول امسال 18 عنوان كتاب منتشر شده است، گفت: يك عنوان تجديد 
چاپ، 16 عنــوان كتاب توليدى كه از اين تعداد 11 مــورد تاليفى و 4 مورد 

ترجمه اى و يك عنوان نيز سامانه آمارى بوده است.
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کد2

 رایزنی شهرداری با دولت برای تبدیل
»کارخانه سیمان ری« به موزه میراث صنعتی

| عبدالرضا گلپايگانى معاون شهرســازى و 
معمارى شــهردارى تهران از رايزنــى حناچى براى 
تبديل كارخانه ســيمان رى به موزه ميراث صنعتى 
خبر داد.عبدالرضــا گلپايگانى معاون شهرســازى 
و معمارى شــهردارى تهــران در مراســم معرفى 
فرصت هاى ســرمايه گذارى شــهر تهران در حوزه 
گردشگرى با اشــاره به وضعيت تاريخى شهر تهران 
گفت: تهران داراى ســابقه ميراثى تاريخى است كه 

ارزش معنوى زيادى براى مردم دارد.
عبدالرضا گلپايگانى معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى تهران با بيان اينكه مردم در خيابانى قدم 
مى زنند كه متعلق به دوره صفويه است و يا درختى 
در امام زاده يحيى داريم كه چند صد سال سن دارد، 
گفت: اين ارزش ها قابل محاسبه نيستند، اما از نظر 

معنوى بسيار اثرگذارند.
عبدالرضا گلپايگانى معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى تهران با بيان اينكه متأسفانه از اين ميراث 
تاريخى به نفع توليد ثروت استفاده نمى شود، گفت: 
يك ميليون و 200 هزار متر مربــع متراژ ايران مال 
اســت و با احتســاب همه فضاهاى تجارى پايتخت 
مى توانيم بگوييم كه به ازاى هر تهرانى سه متر فضاى 
تجارى وجــود دارد، اما مى بينيد كــه جريان توزيع 

خدمات نامناسب است.
عبدالرضا گلپايگانى معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى تهران با بيان اينكه حدود 300 هزار خانه 
در تهران وجود دارد كه وقتى ســاخته و خريدارى 
مى شــد تنها براى حفظ ارزش ثروت بــود، گفت: 
عددى كه صرف خريد و يا ســاخت اين خانه ها شده 
به اندازه بودجه يك يا دو ســال است و افراد به جاى 
به جريان انداختن اين ثروت آنها را راكد گذاشــتند 
و اين مسئله سبب شــد كه تحرك اقتصادى نداشته 
باشــيم و اين در حاليســت كه اگر فضاى فرهنگى 
مى ســاختند يا خانه هاى تاريخى و يا باغات را احيا 
مى كردند، اين ثروت به جريان مى افتاد و باعث رشد 
و حفظ ريشه هاى تاريخى مى شد و هم اقتصاد جريان 

مى يافت.
عبدالرضا گلپايگانى معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى تهران با اشــاره به مصوبه شوراى شهر در 
مورد ساخت و ساز در 62 باغ، گفت: اين جنجال كار 
بزرگ شورا در لغو مصوبه برج باغ و تصويب خانه باغ 
را تحت تأثير قرار داد؛ بــه گونه اى كه ما براى اولين 
بار فرصتى را فراهم كرديم كــه ضمن حفظ باغات 

پايتخت، موجب رونق گردشگرى شويم.
عبدالرضا گلپايگانى معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى تهران با اشاره به لزوم حفظ ميراث تاريخى 
تهران گفت: حناچى ســعى دارد كه در گفت وگو با 
دولت كارخانه سيمان رى را كه ميراث صنعتى كشور 
است حفظ كند و اين نشان دهنده نگاه ويژه به حفظ 

ميراث تاريخى در تهران است.
عبدالرضا گلپايگانى معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى تهران با بيان اينكه كپى بازار تهران را در 
جاهاى مختلف دنيا ايجاد مى كنند تا جذب گردشگر 
شــود، گفت: بــازار 50 هكتارى تهران بــه تنهايى 
مى تواند موجب رونق گردشگرى و توليد ثروت شود، 

اما بايد به آنها توجه ويژه اى شود.
در ادامه عشــقى عضو اتاق بازرگانى نيز با اشاره به 
شاخص هاى اقتصادى در پى جذب گردشگر و رونق 
توريســم گفت: تهران ظرفيت هاى بيشمارى براى 
رونق گردشگرى دارد و ما مى توانيم در اتاق بازرگانى 

به آنها كمك كنيم.

عشــقى عضو اتاق بازرگانى با بيان اينكه تركيه با 
رشد 15 درصدى بزرگترين رشد گردشگرى در سال 
گذشــته ميالدى را داشته است، گفت: امروز اقتصاد 
ايران به غير از توسل به گردشگرى راه ديگرى ندارد.

عشــقى عضو اتاق بازرگانى با بيان اينكه تصميم 
گرفتيم در تعامل با مديريت شهرى آغاز كننده رونق 
گردشگرى باشيم، گفت: در ابتدا در حوزه نمايشگاه 
تماس هايى بين ما و شــهردارى ايجاد شد. چرا كه 
معتقديم شهردارى اقدامات خوبى در زمينه ساخت 
نمايشگاه انجام داده، اما به دليل آنكه كارش نمايشگاه 
دارى نيست، نتوانســته به خوبى از آن بهره بردارى 
كند. به همين دليل اميدواريم در ســال 98 بتوانيم 
جلســاتى را با مديريت شهرى در راســتاى احياى 
فضاهاى نمايشــگاهى برقرار كنيم و مبانى سرمايه 
گذارى ايرانى – خارجى را براى ســرمايه گذارى در 

تهران ايجاد كرده و با شهردارى به توافق برسيم.
عشقى عضو اتاق بازرگانى با بيان اينكه شهردارى 
در زمينه گردشگرى فرصت هاى خوبى دارد، گفت: 
سرمايه گذاران نيازمند آن هستند كه اطمينان الزم 
از آينده سرمايه گذارى شان در تهران را كسب كنند 
تا بتوانند با اعتماد كافى در پايتخت ســرمايه گذارى 

كنند.
عشــقى عضو اتاق بازرگانى با بيان اينكه سرمايه 
گذاران مايلند در بافت تاريخى سرمايه گذارى كنند، 
اما نگران آينده شان هستند، گفت: بخش خصوصى 
مى تواند در صورت تضمين آينده در سرمايه گذارى 

باعث رونق گردشگرى در پايتخت شود.

آشنایی با شهر باستانی ری
مطالعات باستان شناسى انجام شده نشان مى دهد 
كه شهر باستانى رى با بيش از هشت هزار سال سابقه، 
يكى از بزرگترين مراكز تمدنى شناخته شده دنياست.
رى در گذشته هاى دور به زبان يونانى به راگو، راگا، 
راكيا، در زبان ارمنى رى، در زبان سريانى دورا در زبان 
پهلوى رگ ،راگارى و در كتيبه بيستون كرمانشاه از 

آن به عنوان راگا ياد شده است.
در ونديداد كتاب مقدس زردشــتيان از زبان اهورا 
مزدا چنين آمده است: دوازدهمين كشور باشكوه كه 
من آفريدم رغه است. در تورات، رى در كتاب توبيت 
راگس و در كتاب ژوبيت راگو آمده اســت. در كتاب 
ارزشــمند مجمع التواريخ  از رى به عنوان ماه جهان 

نام برده شده است.
در تقسيمات پيش از اسالم، رى جزو سرزمين قوم 
ماد بــوده و ماد راگيان يا ماد رازى ناميده مى شــده 
است. رى پايتخت بهاره اشكانيان بوده و به آن ارشكيه 

مى گفته اند، مادها به رى اورپس هم مى گفته اند.
در عهد سلوكيان زلزله شديدى شهر رى را ويران 
كرد ،و درزمان ســلوكوس اول مشــهور بــه نيكاتر 
پادشــاه يونانى، ( چشــمه على، باروى رى، آتشكده 
رى، استودان گبرها واقع در دامنه شمال غربى كوه 
بى بى شــهربانو، قلعه گبرى، برج طغــرل، ابن بابويه 
(شيخ صدوق) و... از جمله آثار باستانى در رى است 

كه مورد بازديد عالقه مندان قرار مى گيرد.

تپه چشمه علی درسال 
سفال هاى منقوش چشمه على كه داراى چهار نقش 
انسانى، حيوانى، هندســى و گياهى است، هركدام 
از اين نقوش حامل پيامى خاص اســت. باروى رى، 
ديوارى اســت دفاعى كه در دوره حكومت اشكانيان 
ساخته شــده و دورتادور شــهر را در بر مى گرفته و 

هم اكنون تنها حدود سه كيلومتر از بقاياى اين ديوار 
كه قسمتى از آن بر روى صخره چشمه على واقع شده 

باقى مانده است.
اين ديوار در دوران ساســانى و دوران اسالمى نيز 
كامال وجود داشته و مورد اســتفاده بوده و به عنوان 
سپرى محكم در مقابل تهاجم دشــمن بوده است، 
اما بيشــترين آســيب بعد از حمله محمود غزنوى، 

پادشاهان مغول و حمله تيمورلنگ به آن وارد شد.
بخشى از اين ديوار در محل صخره چشمه على بعد 
از پيروزى انقالب اســالمى و در سالهاى اخير مرمت 
شده است. آتشكده رى، در روستاى قلعه نو واقع در 

اين تپه براى نخستين بار در سال 
استودان گبرها، بنايى است استوانه اى شكل متعلق 
به دوره ساســانى كه با مصالحى شامل مالت گچ و 
قلوه ســنگهاى تراش نخورده، ساخته شده كه آيين 
تدفين زردشتيان در دوران ساســانى در اين مكان 

انجام مى شده است.
استودان به معنى استخواندان است، در داخل اين 
بناى مرتفع كه در حال حاضر بيش از چهار متر از آن 
باقى مانده، در آن دوران مردگان را روى سكويى كه 
در داخل آن تعبيه شده بود قرار مى دادند تا پرندگان 
گوشت و پوست مرده را بخورند و استخوان و اسكلت 
باقى مانده را يــا در داخل چاهى كه در وســط اين 
بنا ايجاد شــده بود مى ريختند و يــا اينكه در داخل 
شكاف هاى ميان كوه هاى صخره اى قرار مى دادند و 

روى آن را مى پوشاندند.
اين برج داراى تزيينــات و كتيبه اى به خط كوفى 
بوده كه در مرمت دوره قاجاريه از بين رفته اســت. 

برج طغرل در سال 
عالوه بر وجود آثار تاريخى، شهررى از لحاظ اماكن 
مذهبى نيز قابل توجه زايران و مســافران است، رى 
پس از مشهد و قم سومين شهر مذهبى كشور بشمار 

مى رود.
آستانه حضرت عبدالعظيم الحسنى(ع)، كه مجموعه 
وسيع و مقدس است، محل دفن امامزده حمزه، امام 
زاده طاهر وامام زاده مطهر نيز مى باشــد كه هرساله 

مورد زيارت ميليونها زاير مسلمان قرار مى گيرد.
اوليــن گنبد مجموعه آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظيم حسنى (ع) ساخته مجدالملك اردستانى 
اســت و رواق و ايوان بنا را شاه طهماسب صفوى در 

سال 
كتيبه خط كوفى پيشــانى اتاق مقبــره از بقاياى 
كهنترين بخش حرم مى باشد و در اين مجموعه بزرگ 

همچنين مشاهير و علماى زيادى آرميده اند.
مقبــره امامزادگانقاســم (ع)، ســيد طاهــر(ع)، 
سيداســماعيل(ع) هادى(ع)، عبداهللا(ع)، ايوب(ع) و 
يوشع(ع)، غيبى(ع) ابراهيم و اسحاق(ع)، يعقوب(ع)، 

على و قاسم(ع) مشهور به دو برادران، على اكبر(ع)، 
حسين(ع)، زيد(ع) ابوالحسن على(ع) و بقاع متبركه 
بى بى زبيده(س)، بى بى رقيه (س) بى بى هاجر(س) و 
بقعه جوانمرد( قصاب) نيز در شــهر رى مورد توجه 

مردم تهران و شهرهاى ديگر كشور است.
رى با دارا بودن 

اهمیت تاریخی و سیاسی
شهر رى، در طول تاريخ، اهميت فراوانى داشته و از 
قرن دوم پيش از ميالد، پايتخت تابستانى اشكانيان 
بوده است. در دوران هخامنشى، از نقاط آباد و مهم 
ايران بوده و در قرون اوليه اســالم هم از بزرگ ترين 
مراكز ســكونت و همچنين از برجســته ترين اماكن 
سياسى ســرزمين ايران محســوب مى شده است. 
پايتختى رى در سلسله آل بويه و پايتختى در برخى 

دوره هاى پادشاهى سلجوقيان، حاكى از اهميت رى 
در تاريخ دوره اسالمى است.مهدى عباسى كه وليعهد 
منصور، خليفه عباسى بود، ساكن رى شد و تالش هاى 
او براى آباد كردن شهر رى چنان بود كه برخى او را 
بانى رى دانسته اند. برخى منابع حتى مدعى شده اند 
كه در زمان مهدى عباســى، سه هزار مسجد در رى 
ساخته شد كه از ســوى محققان اغراق آميز خوانده 
شده است. او ديوارى اطراف شهر ساخت كه 12 هزار 
قدم بود و شهر را توسعه داد. مهدى عباسى همچنين 
مسجد جامعى در شهر رى ساخت. هادى و هارون دو 
فرزند مهدى كه بعدها خليفه شدند، نيز در رى متولد 
شدند. در حوالى قرن ســوم هجرى، خراج رى براى 
دســتگاه خالفت، باالترين رقم در بين مناطق ديگر، 

يعنى ده هزار درهم بوده است.
رى در قرن چهارم هجرى از حيطه قدرت خالفت 

عباسى خارج و آل بويه بر آن حاكم شد. ركن الدوله 
و بهاءالدوله از شــاهان آل بويه، به ســاخت و تعمير 
ساختمان ها پرداختند. صاحب بن عباد هم كتابخانه 
بزرگى در رى ســاخت كه بنابر نقل منابع تاريخى، 
كتاب هاى آن را چهار هزار شــتر جابجا مى كرده اند. 
شــهر رى در دوران آل بويــه، بــه پايتخت فرهنگ 
شيعى تبديل شد و عالمان و فقيهان بسيارى در آن 
رشد كردند.رى در سال 234ق به تصرف سلجوقيان 
درآمد. طغرل بيك ســلجوقى، شهر را آباد ساخت و 
مسجد جامعى در آن ساخت كه به نام خود او مشهور 
شــد. برج طغرل، از بقاياى مقبره اى است كه طغرل 
ســلجوقى در آن دفن شــده و پس از او نيز برخى از 
شــاهان ســلجوقى از جمله تتش بن الب ارسالن و 
طغرل بن الب ارســالن در آن دفن شدند و به دخمه 

طغرل و نقاره خانه رى مشهور شد.

نی  یگا لرضــا گلپا عبدا
معــاون شهرســازی و 
معماری شهرداری تهران 
با بیان اینکه متأسفانه از 
این میــراث تاریخی به 
نفع تولید ثروت استفاده 
نمی شــود، گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر 
مربع متراژ ایران مال است و با احتساب همه 
فضاهای تجاری پایتخت می توانیم بگوییم که 
به ازای هر تهرانی سه متر فضای تجاری وجود 
دارد، اما می بینید کــه جریان توزیع خدمات 

نامناسب است

رویکردافق پایتختدریچه

چهارشنبه    ۲۲ اسفند 1397
6 رجب144۰    13 مارس ۲۰19    شماره 34۰۰


