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شهری شهردار تهران: خط قرمز مدیران شهری امنیت مردم است

| شهردار تهران با تاكيد بر ايمنى كامل سه ايستگاه خط هفت مترو كه 25 اسفندماه به بهره بردارى مى رسد، 
گفت: حفظ و امنيت شهروندان اولويت ما و خط قرمز مديريت شهرى است. پيروز حناچى در توئيت خود همچنين 
نوشت: براى بهره  بردارى از سه ايستگاه پروژه عظيم خط 7 مترو تهران، يك سال تالش شبانه  روزى شده است.

کارگران میادین میوه و تره بار شیفت بندی 
می شوند

| مديرعامل ســازمان ميادين ميوه و تره بار شهردارى تهران درباره 
شــيفت بندى كارگران اين ميادين توضيحاتى ارائه كرد. ســيد ســعيد راد 
مديرعامل ســازمان ميادين ميوه و تره بار شــهردارى تهران در پاسخ به اين 
سوال كه چرا امسال ميادين ميوه و تره بار مثل سال گذشته تخفيف ويژه براى 
اقالم اساسى نداشته اســت، گفت: تخفيف هايى كه امسال داشته ايم، شامل 
اقالم اساسى هم شده است. همه كاالهاى ما مثل برنج، حبوبات، قند و شكر و 
ميوه جات شامل اين تخفيف ها شده است. امسال تخفيف ها را در كل كاالها 
اعمال كرديم. اكنون قيمت سيب، نارنگى، پرتقال، گوجه، خيار، سيب زمينى، 

پياز و ... 30 تا 47 درصد پايين تر از سطح شهر است.  
وى درخصوص چگونگى واگذارى غرفه ها گفت: اكنون غرف تنها از طريق 
مزايده واگذار مى شوند. ساز و كار به شكلى شده كه هيچ نوع دخل و تصرفى 

در واگذارى غرف نباشد.
مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهردارى ادامه داد: قبال كار اينگونه 
نبود، اكنون چند سال است كه واگذارى از طريق مزايده اتفاق مى افتد. قبال 
واگذارى از طريق تعيين قيمت كارشناســى صورت مى گرفت، اما اكنون كه 
از طريق فراخوان مزايده غرفه واگذار مى كنيم، همه مى توانند در آن شركت 
كنند. در مورد بعضى از غرفه ها مقرر مى شود واگذارى فقط به توليدكننده ها 
باشد و وزارت كشاورزى يا اتحاديه معرفى مى كند و باز بين آن افراد هم مزايده 
برگزار مى شود.راد در مورد غرفه هاى تك محصولى گفت: اين غرفه ها دو ماهه 
هســتند و هر دو ماه يك بار عرضه مى شود. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا 
مزايده و حضور واسطه ها سبب افزايش قيمت نمى شود، گفت: چرا فروش ما 
در روز 300 هزار نوبت افزايش يافته است؟ اين يعنى سازمان ميادين توانسته 
خدمات خوبى ارائه كند. رئيس جمهور از شــهردار تهران به خاطر ميادين 
ميوه و تره بار تشكر كرد. مبلغ اجاره تنها 6 درصد روى قيمت كاال تاثير دارد.
راد ادامه داد: اكنون شما مى توانيد با 12 هزار تومان يك كيلو سيب زمينى، 
يك كيلو پياز و يك كيلو گوجه خريدارى كنيد و همين يك شام است. همين 
كاالها در كشورهاى ديگر چه قيمتى دارد؟مديرعامل سازمان ميادين ميوه 
و تره بار در پاسخ به پرسش ديگرى درخصوص شيفت هاى كارگران ميادين 

گفت: در هيچ جاى دنيا فروشگاه يا مغازه ظهرها تعطيل نمى كنند. 

 بهره برداری از 14 کیلومتر دیگر
از خط 7 مترو

| فرمانده قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيــا (ص)، از بهره بردارى 14 
كيلومتر ديگر از خط 7 مترو تهران با 8 ايستگاه خبر داد. سعيد محمد با بيان 
اينكه كل اين پروژه 27 كيلومتر با 22 ايستگاه است كه از منطقه شمال غرب 
تهران در منطقه سعادت آباد آغاز مى شــود و در منطقه جنوب شرق تهران، 
باالى افسريه، محدوده شــهرك اميرالمؤمنين پايان مى يابد، گفت: اين خط 
مترو عميق ترين خط مترو است و بيشترين تعداد ايستگاه تبادلى را با ساير 
خطوط مترو دارد و در طراحى اين پروژه، الزامــات پدافند غيرعامل هم در 

ايستگاه ها و در عمق خط، رعايت شده است.
فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا (ص) افزود: تير امسال حدود هفت 
كيلومتر از اين مسير از ايستگاه مهديه تهران تا نواب به بهره بردارى رسيد و 
14 كيلومتر ديگر از اين مسير با 8 ايستگاه از مهديه تهران تا ميدان صنعت 

به بهره بردارى مى رسد.
محمد گفت: براى اجراى اين پروژه حدود دو هزار و پانصد ميليارد تومان 
هزينه شده است كه شش هزار نفر مستقيم و دو هزار نفر غيرمستقيم در آن 

اشتغال داشته اند.
وى ادامه داد: در صــورت تأمين منابع مالى، تا پايان ســال آينده كل 27 

كيلومتر اين پروژه به اتمام خواهد رسيد.
فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا (ص) گفت: اين پروژه ظرفيت انتقال 
يكصد هزار مسافر با چهار قطار و سرفاصله زمانى پانزده دقيقه جابه جايى را 

دارد و پس از تكميل كار اين زمان به دو دقيقه تقليل مى يابد.
محمد خاطرنشــان كرد: با توجه به ايستگاه هاى تبادلى كه اين خط با كل 
خطوط تهران دارد مى تواند در جابه جايى و انتقال مسافران به ساير خطوط 
كمك كند و نقش مهمى در كاهش ترافيــك و آلودگى هواى تهران خواهد 

داشت.
قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء، قرارگاهى از زيرمجموعه هاى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى اســت، كه در حال حاضر «بزرگ ترين پيمان كار پروژه هاى 
دولتى ايران» مى باشد. قرارگاه ســازندگى خاتم االنبياء پس از پايان جنگ 
ايران و عراق تشكيل شد و هدف از تأسيس آن «آب رسانى، صدور نفت و گاز، 

پروژه هاى سدسازى، انتقال آب و نيرو و راه سازى» بود. 
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 40 هزار تومان هزینه مجوز دستفروشی

در پایتخت

| مديرعامل شــركت ساماندهى صنايع و مشــاغل شهردارى تهران 
با بيان اينكه براى ساماندهى دستفروشــان در محل هاى تعيين شده، از هر 
فروشــنده 40 هزار تومان مى گيرد،گفت: 200 نفر دســتفروش در شمال 
چهارراه وليعصر (عج) توســط منطقه 6 و 150 نفر هــم در جنوب چهارراه 

وليعصر (عج) توسط منطقه 11 اسكان داده شده اند.
حميدرضا تحصيلى مديرعامل شركت ساماندهى صنايع و مشاغل شهردارى 
تهران با اشاره به اقدامات انجام شــده براى ساماندهى دستفروشان چهارراه 
وليعصر (عج) اظهار كــرد: تالش داريم تا در ســال آينده كار ســاماندهى 
دستفروشان را ادامه دهيم، زيرا اين افراد نيازمند هستند و نمى توانيم آن ها 
را رها كنيم.وى با تأكيد بر اينكه بايد مناطق شــهردارى اقدامات الزم براى 
فعاليت اين افراد در سال 98 را انجام دهند، گفت: هر منطقه اى كه به ما زمين 
بدهد، ما اقدام به تجهيز آن مى كنيم و آن را به طور موقت به دستفروشــان 
مى دهيم.مديرعامل شركت ساماندهى صنايع و مشاغل شهردارى تهران خاطر 
نشان كرد: تاكنون در پايانه آزادى، بلوار تهرانسر در منطقه 20، ميدان صادقيه 
و ميدان خراسان طرح ساماندهى دستفروشان را اجرا كرده ايم و اگر مناطق 
شــهردارى مكان هاى مناســبى را به ما معرفى كنند، ما هم اقدام به تجهيز 
مى كنيم.همچنين افشين خدامى معاون خدمات شهرى منطقه 6 شهردارى 
تهران با اشاره به اجراى طرح ساماندهى دستفروشان چهارراه وليعصر (عج) 
گفت: از چند ماه قبل همكاران ما سعى كردند در ميان دستفروشان چهارراه 
وليعصر (عج) نيازمندان واقعى را شناســايى كنند و در اين فرآيند افرادى را 
كه با گردن كلفتى گوشــه و كنار خيابان را به افراد ضعيف اجاره مى دادند، 
جدا كرديم.معاون خدمات شهرى منطقه 6 شهردارى تهران تصريح كرد: با 
دستور مقام قضايى و مصوبه شوراى تأمين و با كمك نيروى انتظامى تالش 
كرديم اين كار با دقت انجام شــود تا نيازمندان واقعى در اماكنى كه در نظر 
گرفته شده، ساماندهى شوند.وى با بيان اينكه 200 نفر دستفروش در شمال 
چهارراه وليعصر (عج) توســط منطقه 6 و 150 نفر هــم در جنوب چهارراه 
وليعصر (عج) توسط منطقه 11 اسكان داده شده اند، گفت: اين زمين ها را با 
نصب داربست و چادر مناسب سازى كرديم و غرفه هاى 2 در 3 متر را در اختيار 

دستفروشان قرار داديم.

لزوم انطباق  برنامه توسعه شهرداری تهران 
با اسناد توسعه ای استان

| رييس ســازمان مديريت و برنامه ريزى اســتان تهران با بيان 
اينكه بايد شهر تهران را با پايتخت هاى توسعه يافته جهان قياس كنيم نه 
شهرهاى شيراز و اصفهان تاكيد كرد: بايد در سطح شهر تهران بر اساس 

اسناد توسعه اى حركت شود.
نعمت اهللا تركى گفت: يكى از مشــكالت اساسى در استان تهران نبود 
آمايش بود كه امروز اين سند در كل كشور و تمامى استان ها تدوين شده 
است در اســتان تهران نيز اين سند در هشت فصل تدوين شده است و از 

اين پس بر اساس آن در كل استان پيش خواهيم رفت.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان تهران با تاكيد بر اينكه از 
سال 98 بايد تمام استان تهران يكپارچه بر اساس سند توسعه پيش برود 
گفت: با برگزارى كارگروه آمايش اســتان با موضوع «انطباق سند برنامه 
شهر تهران با اسناد توسعه اى استان تهران» تالش مى كنيم اين همگرايى 

را به بهترين شكل ممكن ايجاد كنيم.
تركى در تشريح انطباق برنامه پنج ساله شهر تهران و اسناد توسعه اى 
استان تهران گفت: پنج كميته كارشناسى متناظر با پنج فصل برنامه سوم 
توسعه شهر تهران تشكيل و با رياست دستگاه هاى اجرايى مرتبط تا 20 
اسفند جمع بندى نهايى سند انجام شده تا در صحن شوراى شهر تهران 
با حضور مسئوالن استانى و شهرى نسبت به بررسى و جمع بندى نهايى 
اقدام شــود.وى ادامه داد: بى ترديد بايد كميته مشتركى تشكيل شود تا 
اعضاى شورا و شهردارى و سازمان مديريت اين سند را مطالعه و براساس 
آن به تدابير و راهكار مشــتركى دست پيدا كنند. ما بايد شهر تهران را با 
پايتخت هاى توسعه يافته جهان قياس كنيم نه شهرهاى شيراز و اصفهان، 
لذا بايد در سطح شهر تهران بر اساس اسناد توسعه اى حركت شود.تركى 
با تاكيد بر برنامه باورى و توسعه محورى شوراى شهر تهران اين ويژگى را 
يك فرصت بسيار مناسب خواند و افزود: اين فرصت مى تواند مسير توسعه 
آينده مهمترين عرصه جمعيتى و اقتصادى كشور يعنى پايتخت را به شكل 

مطلوبى محقق كند.
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کد2

گزارشی از نوستالژی ماشین دودی 
تا خاطراتی که از خاک درآمد

| «52 سال پيش وقتى شش يا هفت سالم 
بود با پدرم سوار ماشين دودى مى شدم، مسير پارك 
رازى تا محدوده ى خيابان لرزاده امروزى را با آن طى 
مى كرديم اما حدود سال 47 به بعد ديگر كسى سوار 

آن نشد و روى ريل ها را پوشاندند».
عمليات عمرانى شهردارى اين بار در شهررى، 40 
متر از ريل ماشين دودى دوره ناصرالدين شاه قاجار را 
از زير خاك بيرون كشيد، تا خيابان فدائيان اسالم هم 

در تاريِخ اين شهر قديمى نقش داشته باشد.
اكنون اداره كل ميراث فرهنگى اســتان تهران و 
شهردارى شهر رى با پيدا شــدن اين خط ريل، در 
حال برنامه ريزى براى ساماندهى اين مسير، مرمت 
ريل و حتى در صورت امكان جابجايى ماشين دودى 
باقى مانده از آن دوره ى تاريخى از متروى شــهررى 
به اين نقطه هستند تا مســير جديدى براى حضور 
گردشگرانى كه شــهر رى را با حرم شاه عبدالعظيم، 
دو گورســتان تاريخى، برج طغرل و چشــمه على 

مى شناسند، خاطرات خود را دوباره مرور كنند.

تهرانی های قدیم از ماشین دودی چه یادشان 
هست؟

محمد طاهرى كه 65 ســال پيش در شهر رى به 
دنيا آمده اســت مى گويد: وقتى 6 – 7 ســالم بود با 
پدرم سوار ماشين دودى مى شديم و از ايستگاه دايره 
شهر رى كه امروز به پارك رازى تبديل شده، تا باالى 

ميدان شوش سر خيابان لرزاده امروزى مى رفتيم.
او ادامه مى دهد: خاطرم هست آن زمان، مى گفتند 
اين ريل متعلق به يك خانم انگليســى بود اما گويا با 
مســئوالن ايرانى به توافق نرسيده بود و آن را حدود 
ســال 47 جمع كردند و قطار باقى مانــده اش را به 

متروى شهر رى منتقل كردند.
ربابه جمال پور متولد 1331 هم در تهران زندگى 
مى كند، او نيز مى گويد: در آن ســال ها براى زيارت 
به شاه عبدالعظيم دو بار با ماشين دودى به شهر رى 
رفتيم. در آن زمان همه با هم سوار ماشين مى شدند  
اما ماشين حدود 10 تا 15 نفر را بيشتر سوار نمى كرد.

او آخرین بار سال ۴۱ سوار ماشین دودی شده 
است

اعظم اشتياق متولد 1333 در تهران است، او هم به 
خوبى يادش است كه وقتى هفت، هشت سال بيشتر 
نداشته با پدر و مادرش براى زيارت شاه عبدالعظيم 
از تهران سوار ماشين دودى مى شدند و به شهر رى 

مى رفتند.
او ادامه مى دهد: صندلى هاى ماشين چوبى بود، به 
صورت نيمكت، وقتــى حركت مى كرد جوانان روى 
سقف آن از اين واگن به آن واگن مى پريدند، نام هر 

ايستگاه آن «گارد ماشين دودى» بود.
عصمت ســادات پرســتان پور متولد 1330 هم با 
خانواده اش از تهران با ماشــين دودى به شــهر رى 
مى رفته اســت، او نيز مى گويد:  مسيرهاى رفت به 
سمت شهر رى را هميشه با ماشين دودى مى رفتيم 
و مسير برگشت را با درشكه به تهران برمى گشتيم. 
همه خانواده با يكديگر سوار ماشين مى شديم و هيچ 

تقسيم بندى در جنسيت مسافران وجود نداشت.
محمدرضا قاســمى متولد 1324 در تهران است، 
او هم مانند ديگر تهرانى هــا يكى از زمان هايى كه با 
ماشين دودى ســفر كرده، وقتى بوده كه با خانواده 

براى زيارت شاه عبدالعظيم مى رفته است.
وى يادآور مى شود: در مسيرى كه مى رفتيم، افراد 
تهيدســتى را مى ديديم كه كه با مقوا و حلبى براى 
خود خانه درست كرده بودند، كه بعد از جمع كردن 
ريل هاى ماشــين دودى، بعد از سال 40 براى آن ها 

در منطقه دولت آباد امروزى، خانه هايى ساخته شد.
او قيمت بليت براى هر نفر براى ســوار شــدن به 
ماشين دودى را حدود 10 شاهى (نصف يك قران - 
ريال-) به خاطر مى آورد و مى گويد: در مســير نيز از 
مسافراِن ماشين دودى با كباب و دوغ شتر پذيرايى 

مى كردند.
قاسمى ادامه مى دهد: در آن زمان معموال مسافت ها 
طوالنــى بودند و به هميــن علت بيشــتر مردم در 
مســيرپياده روى مى كردنــد، جالب بــود كه برخى 
مردم خوش ذوق مطالبى را به صورت شعر خطاب به 
آدم هاى پيــاده مى گفتند، مثال مى خواندند؛ «خانوم 

تاكسى سوار شو، اگه تاكسى گرونه اتوبوس يقرونه»

در ادامه ی مسیر کف ســازی، اگرریل کشف 
شود، حفظ می کنیم

معصومه پورنظرى شهردار ناحيه يك شهر رى كه 
براى سركشى از روند كار در منطقه به مقابل امامزاده 
عبداهللا آمده بود نيز مى گويد: با توجه به اين كه محور 
فدائيان اســالم از محورهاى اصلى شــهر رى است 
تصميم گرفته شد تا نســبت به بازسازى پياده روى 
خيابان فدائيان اسالم اقدام شود، كه در همان مراحل 
ابتدايى كار با كندن كف پياده رو، ريل ماشين دودى 
مشخص شد و در بازديدى كه شهردارى منطقه 20 
نيز از ريل ها داشت، تصميم گرفته شد تا ريل ها حفظ 
شوند و داخل ريل از ماسه پر شود، همچنين ماشين 

دودى از مترو شهررى به اين منطقه منتقل شود.
او با تاكيد بر اين كه در اين شــرايط موقعيت براى 
ورود گردشــگران به اين منطقه مى تواند باز شــود، 
مى افزايد: تصميم شهردارى و ميراث فرهنگى بر حفظ 
آثار است، بنابراين بايد نســبت به مرمت و بازسازى 
ريل اقدام شــود، اگر ميراث فرهنگى طبق قولى كه 
داده است تا پايان سال بتواند بازسازى را به سرانجام 
برساند، شهردارى نيز بُتن ريزى در پياده رو را با طرح 

نقاشى ايرانى - اسالمى اجرا مى كند.
وى همچنين با اشاره به اين كه رضايت شهروندان 
براى شهردارى اولويت دارد، مى گويد: قطعا رضايت 
كسبه نيز در نظر گرفته مى شود، همچنين موقعيتِى 
مناسب كه كمترين مخالفت ها را به همراه دارد براى 

استقرار ماشين دودى در نظر گرفته مى شود.
نظرى پور بــا بيان اين كــه در ادامــه ى پروژه ى 
كف ســازى پياده روى فدائيان اسالم،  در صورتى كه 
باز هم با اين مسير مواجه شويم قطعا ان ها نيز حفظ 
مى شوند چون به نوعى بحث  صنعتى شدن تهران را 

به رخ مى كشد.
اين صحبت ها در حالى مطرح مى شوند كه به نظر 
مى رسد كســبه اى كه مغازه هايشــان موازى با ريل 
ماشين دودى است، چون هنوز هيچ اطالعاتى از اثر 
به دست آمده ندارند، مخالف  هر نوع اقدامى هستند.

يكى دو كســبه كه حاضــر به گفت وگو نشــدند، 
معتقدند تا بعد از تعطيالت نوروز اين ريل تبديل به 

زباله دانى مى شود.
آن ها حاضر نشدند به قول هايى كه ميراث فرهنگى 
و شهردارى براى مرمت و تغيير وضعيت ريل مى دهند 

گوش كنند!
محسن شيخ االســالمى - معاون ميراث فرهنگى 
اداره كل ميراث فرهنگى استان تهران - 22 اسفند با 
پيدا شدن اين ريل، اعالم كرده بود: «به دنبال انجام 
عمليات عمرانى در پياده رو خيابان فداييان اسالم در 
شهرى رى و در مقابل امامزاده، پايه هاى ريل ماشين 
دودى دوره قاجار به مســاحت حدود 40 متر نمايان 
شد، بنابراين در نخستين قدم اين مسير و ريل هاى 
مشخص شده بايد مرمت شوند و با كمك دستگاه هايى 
مانند شهردارى، ماشين دودى به صورت نمادين در 
كنار همان پايه قرار گيرد، چون ريل به دست آمده با 

آن ماشين هويت پيدا مى كند.»
نام ماشــين دودى را در تهران قديم به اولين خط 
آهن ايران كه بين تهران و شهر رى كشيده شد، تعلق 
گرفت و علت اين نامگذارى بخارى بود كه از دودكش 

قطار آن خارج مى شد.
اين راه آهن در ســال 1261 خورشيدى در دوره 
ناصرالدين شــاه ســاخته شــد كه امتياز آن را يك 
مهندس فرانسوى به نام «مسيو بواتال» به نمايندگى 
يك شــركت بلژيكى از ناصرالدين شاه گرفت. شايد 
بتوان گفت ماشين دود نخستين خط ترامواى تهران 

است.
اين ماشين دودى دو ايســتگاه داشت. نقطه آغاز 
آن خط نزديك خيابان دروازه خراسان (ميدان قيام 
و پارك كوثر فعلــى) و نقطه پايانى جلوى در شــاه 
عبدالعظيم در شهر رى بود. در آغاز هر بار به هنگام 
راه افتاده قطار، بچه ها سنگ زيادى به ماشين دودى 
مى زدند. اين وسيله جديد مورد پذيرش مردم تهران 
واقع نشــد در مدت كوتاهى با ورشكست شدن اين 
شــركت بلژيكى، تراموا در تهران بــه بايگانى تاريخ 
سپرده شد.در شروع كار ماشين دودى مردم كنجكاو 
تهران براى آشنايى با پديده جديدى كه به شهرشان 
آمده بود به محل «گارماشــين» كه ايستگاه ماشين 
دودى بود مى رفتند، ولــى هيچ كس جرئت و تمايل 
سوار شدن به آن را نداشت. تا اينكه ناصرالدين شاه 
براى اولين بار با گروه زيــادى از مقامات مملكتى با 
ماشين دودى به شهررى مسافرت كرد و همين مسئله 
باعث تشويق مردم به استفاده از ماشين دودى شد. 
اين راه آهن در ســال هاى دهه 1341 تعطيل شد و 
اكنون باقى مانده آن ماشين در حياط مترو شهر رى 
و بخش ديگر آن در بخشى از فضاى پارك ملت است.

لوکوموتیو قطاردودی به ریل قاجاری برگردد
رئيس كميته ميراث فرهنگى شوراى شهر تهران نيز 

با اشاره به كشف ريل ماشين دودى پيشنهاد كرد كه 
لوكوموتيو قطار دودى به روى ريل هاى خود برگردد تا 

يك فضاى گردشگرى كوچكى ايجاد شود.
حسن خليل آبادى رئيس كميته ميراث فرهنگى 
شوراى شهر تهران با بيان اينكه شهردارى منطقه 20 
در حين كف سازى پياده رو روبروى امامزاده عبداهللا 
توانســت چند متر از ريل ماشين دودى كه در زمان 
ناصرالدين شاه ايجاد شــده بود را كشف كند گفت: 
در زمان ناصرالدين شــاه خط قطار دودى از ميدان 

قيام ايجاد شد.
وى با بيان اينكه شهردارى در حين عمليات پياده 
راه ســازى متوجه ريل قطار دودى مى شود افزود: از 
آن جايى كه پياده راه مذكور داراى فضاى الزم است و 
مديريت شهرى نيز تصميم دارد كه اين ريل هاى باقى 

مانده از قطار دودى را حفظ كند، پيشــنهاد دارم كه 
لوكوموتيو قطار دودى كه در حال حاضر در ايستگاه 
مترو شهررى قرار دارد به روى ريل هاى خود برگردد.
خليل آبادى با بيان اينكه اين ريل دقيقا رو به روى 
قبرســتان تاريخى امامزاده عبداهللا پيدا شــده است 
گفت: مى توانيم در ضمن انتقــال لوكوموتيو دوران 
قاجار به اين پياده راه، فضاى گردشــگرى كوچكى 

ايجاد كنيم.
رى، شهررى، از كهن ترين شهرهاى جهان و منطقه 
بيست تهران امروز است. شهررى امروز يكى از مناطق 
تهران حساب مى شود و طبق تقسيمات شهر تهران 
منطقه 20 شهردارى تهران است. تاريخ پيدايش رى 
به زمان اقوام آريايى مى رسد و رى از تمام شهرهاى 

ماد بزرگتر بود.

رى در لغت به معناى شهر سلطنتى است. ساكن 
و اهل رى را رازى مى نامند. رى در بخشــى از دوره 
زياريان و نيز ســلجوقيان پايتخت ايران بوده است. 
اين شــهر در طول تاريخ به نام هاى مختلفى خوانده 
مى شده، راكس (ركس)، راگز، راگا، رغه، ارشكيه، رام 
اردشير، ام البالد، رى شهر، شيخ البالد و محمديه از 
نامهايى بودند كه رى در هر دوره به مناسبتى با يكى 
از اين نام ها خوانده مى شده. بنابر آنچه كه در اوستا 
آمده رى سيزدهمين شهرى است كه درجهان ساخته 
شده است. تاريخ سكونت در اين شهر به 8000 سال 
پيش از ميالد برمى گردد و برپايــه برخى از روايات 

زادگاه زرتشت شهر رى بوده است.
رى تنها منطقه باســتانى اســتان تهران است كه 

داراى آثار تاريخى و مكان هاى ديدنى زيادى است. 

حســن خلیــل آبادی 
ث  ا ئیس کمیتــه میر ر
فرهنگی شــورای شهر 
تهــران با بیــان اینکه 
شهرداری منطقه 20 در 
حین کف ســازی پیاده 
رو روبروی امامزاده عبداهلل توانست چند متر 
از ریل ماشــین دودی که در زمان ناصرالدین 
شاه ایجاد شده بود را کشــف کند گفت: در 
زمان ناصرالدین شاه خط قطار دودی از میدان 
قیام ایجاد شد. لوکوموتیو قطار دودی به روی 
ریل های خود برگردد تا یک فضای گردشگری 

کوچکی ایجاد شود

رویکردافق پایتختدریچه

شنبه    25 اسفند ۱397
9 رجب۱۴۴0    ۱6 مارس 20۱9    شماره 3۴0۱


