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تبدیلکارخانــهســیمانریبهمرکــزفعالیت
شــرکتهایدانشبنیانآغازشــدوفازنخست
ایناقدامتاشــهریورماهبهاتماممیرســد.طبق
برنامهریزیهایانجامشدهدرفازنخست1100متر
ازکارخانهســیمانریبازآفرینیخواهدشــدکه
شــاملفضایکاراشــتراکیوآزمایشگاهکوچک
ســاختدیجیتالمیشــود.بههمینمنظور،روز
گذشــتهمعاونمعماریوشهرســازیشهرداری
تهرانکهبههمــراهمعاونعلمیوفنــاورینهاد
ریاستجمهوریازکارخانهســیمانبازدیدکرد،
درحاشیهاینبرنامهگفت:»امیدواریمفازنخست
تبدیلکارخانــهســیمانریبهمرکــزفعالیت
شــرکتهایدانشبنیاندرشــهریورماهامسال
تکمیلوبهبهرهبرداریبرســد.درواقعشهرداری
تهرانازنظرزیرساختیوموضوعاتسختافزاری
بایدبتواندفازنخستتبدیلکارخانهسیمانبهمرکز
فعالیتشرکتهایدانشبنیانرابهزودیراهاندازی
کند.«حمیدرضاصارمیادامهداد:»براساسنگاه
تحولیحاکمدرمدیریتشــهریزیرساختهای
شــهریبایدتغییرکند.شــرکتهایدانشبنیان
ظرفیتهاییهســتندکهدرســالهایگذشتهبا
تالشمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریرشد
خوبیداشتهاند.«معاونشهردارتهراناضافهکرد:
»امیدواریمفعالیتدکترستاریدرمعاونتعلمیو
فناوریریاستجمهوریبهسرآغازیجهتفعالیت
شرکتهایدانشبنیاندرشهرتهرانمنجرشود.
همچنینامیدواریمکهباافتتاحاینمرکز،تحوالت
بنیادیدرحوزهشهرهوشــمندومنطقهشهرری

رویدهد.«
معاونعلمیوفناورینهادریاستجمهورینیزدر
حاشیهاینبازدیدازتثبیتمالکیتشهرداریتهران
برکارخانهسیمانریخبرداد.سورناستاریگفت:
»ازشهردارتهرانکهاینفرصترابرایشهرایجاد
کردندتاازنخستینکارخانهسیمانتهرانبهعنوان
مرکزنوآوریوخلقایدههایجدیداستفادهشود،
تشــکروقدردانیمیکنم.«اوادامهداد:»فضاهای
اینچنینیکهمتروکهبودندوسببایجادمزاحمت
درمحدودهشهریشناختهمیشــدند،اکنونبه
مرکزیتبدیلمیشوندکهمیتواندکیفیتزندگی

درشهرراتغییردهدوبهمحلاستقرارشرکتهای
دانشبنیانبرایایجادنوآوریدرشهرتبدیلشود.«
بهگفتهمعاونعلمیوفناورینهادریاستجمهوری،
فعالیتشرکتهایدانشبنیانباعثحلمشکالت
شهرمیشودوشهرهوشمندجاییاستکهبهعنوان
شتابدهندهکسبوکارفعالیتکند.ستارییادآور
شد:»تجربهاینکاردرکشوردرشهرهاییزد،تبریز
و...وجودداردکهکارخانههایبزرگتبدیلبهچنین
مراکزیشدهاند.درتهرانوجودچنینمرکزیالزم
بودتابتوانازکارخانهسیمانکهمانندجواهریدر
شهربودویکمرکزتاریخیاستکهنمادصنعتی

شدنتهرانرانشــانمیدهدبهعنوانیکمرکز
نوآوریدرشهراستفادهکرد.«

اوعنوانکرد:»بایدسرمایهگذاریبخشخصوصی
رابرایراهاندازیاینمجموعهجلبکنیمواتفاقات
خوبیدرآیندهبرایمردمجنوبتهرانوشهرری
میافتدوهماکنونکارهایمطالعاتیتغییرکاربری
کارخانهسیمانریانجامومالکیتشهرداریدراین
مجموعهتثبیتشدهاست.«ستاریاضافهکرد:»با
توجهبهاینکهکارخانهسیمانرییکمجموعهثبت
میراثفرهنگیاست،مشکالتخاصخودرادارد،
امامطمئنهستمیکپروژهنمونهدرشهرخواهد

شد.«درفازنخستتبدیلکارخانهسیمانریبه
مرکزفعالیتهایدانشبنیانمحیطهایکاروخط
فضایکاراشتراکیبایدمنعطفومتناسبباشرایط
وتقاضاوآمادهبرایسرمایهگذاریبخشخصوصی
وبازآفرینیباشد؛بههمیندلیلایمنسازی،تفکیک
تجهیزاتوضایعاتوذخیرهآن،جمعآوریاسناد،
نورپردازیوایجادمقدماتراهاندازیموزهدردستور

کارقرارمیگیرد.
دراینبازدید،کاوهحاجیعلیاکبری،مدیرعامل
سازماننوسازیشــهرتهران،شهردارمنطقه۲0و

جمعیازمدیرانشهرینیزحضورداشتند.

رویش نوآوری در کارخانه 90ساله
تبدیلکارخانهسیمانریبهمرکزفعالیتشرکتهایدانشبنیانآغازشدوفازنخستآندرشهریورماه1401بهبهرهبرداریميرسد

محمود موالییگزارش
روزنامهنگار

شهردارمنطقه11پسازحضوردردادگاهتجدیدنظر
پروندهمرکزمعروفخریدوفروشتلفنهمراهاعالمکرد:

 طبقه هفتم عال   ءالدین؛
 نادیده گرفتن حقوق شهروندان

شــهردارمنطقه11ازبرگــزاریدادگاهتجدیدنظربهمنظور
ابطالرأیمــاده۳۸آییننامهمعامالتشــهرداریتهراندر
ماجرایاحقاقحقوقشهرونداندردعویمالکمجتمعتجاری

عالءالدینومنطقه11خبرداد.
درهمینارتباط،سیدمحمدموسوی،شهردارمنطقهدرخصوص
پروندهدرخواســتصدورجوازســاختطبقههفتممجتمع
عالءالدینپــسازحضــوردردادگاهبرایبررســیماجرابه
همشهریگفت:»حقوقشهروندان،بههیچوجهمحلمصالحه

نیستودراینموضوعکوتاهینخواهیمکرد.«
موســویتوضیحداد:»پسازرأیصادرهازماده۳۸آییننامه
معامالتشهرداریتهرانمبنیبرالزامشهرداریبرصدورپروانه
ساختطبقههفتممجموعهتجاریمجتمععالءالدین،برای
تحققوعدههاییکهبهمردمدادیمدردادگاهحاضرشدیموبه
رأیاعتراضکردیم.پسازدستوراکیدشهردارتهرانمبنیبر
شفافیتوپیگیریحقوقمردمدرمجتمععالءالدین،باتالشو
پیگیریمجدانههمکارانمرکزحقوقیشهرداریتهرانواداره
حقوقیمنطقه11درخواســتابطالرأیماده۳۸رابهمرجع
تجدیدنظرارائهکردیموازمراجعقضاییدرخواســتحمایت
وپشــتیبانیازحقوقمردمراداریم.«اوافزود:»ساختطبقه
هفتمدراینمجتمعباهیچیکازضوابطشهرســازیازجمله
تراکم،سطحاشغال،تعدادطبقاتو...منطبقنیستواکنون
اینمجتمعیکیازشــلوغترینمراکزتجاریایرانبهحساب
میآید؛بهگونهایکهروزانههزاراننفربهاینمجتمعتردددارند.
باتوجهبهوضعیتموجوداینمجتمع،ساختطبقههفتم،قطعا
حقوقعامهشهروندانرابهمخاطرهخواهدانداخت؛بنابراینبا
عزمیجدیموضوعراپیگیریمیکنیم.«شهردارمنطقه11
ضمناشارهبهدرخواســتهایمکررمردموکسبهاینپاساژ
درخصوصایمنسازیوپیشگیریازساختوسازدرمجتمع
عالءالدینگفت:»نمیخواهیمحادثهتلخپالسکوتکرارشودو
نبایداجازهبدهیمایمنیشهروندانبرایمصالحشخصیبرخی
بهخطربیفتد.«موسویدرانتهاخاطرنشانکرد:»حقمردمو
امنیتآنهاخطقرمزمادرشهرداریتهراناستکهباهمراهی
حقوقدانانمجموعهشهرداری،تمامتالشمانرابرایابطالرأی

وجلبرضایتشهروندانبهکارخواهیمگرفت.«

محمدجواد لشکری
معاون امور ایثارگران اداره کل رفاه و 

امور ایثارگران شهرداری تهران
به دســتور شــهردار تهران و در راســتای 
خدمت رســانی بــه جامعــه ایثارگــری 
به عنــوان طالیــه داران فرهنــگ ایثــار و 
شهادت، میز خدمت جهت پاسخگویی 
به مطالبات ایثارگران و خانواده شــهدا 
و رفــع موانع و کاســتی های موجــود در 

نمازجمعه تهران دایر شده است.

محمدمهدی عزیزی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 

شهر تهران
نیــروگاه زباله ســوز با ظرفیــت حداقل 
١٠٠٠تــن پســماند در روز و تــوان تولید 
انــرژی ۵۱ مــگاوات، بــا هــدف کاهــش 
دفن زبالــه در مجتمع آرادکــوه احداث 
می شــود. همچنیــن احــداث کارخانــه 
هاضــم بی هــوازی بــا ظرفیــت ۱۵0تــن 
در روز، بهســازی و آماده ســازی  هاضم 
۱۵0 تنــی آبعلــی به منظــور مدیریــت 
پسماند های آلی جداسازی شده برای 
اســتحصال بــرق 3مــگاوات و... دیگــر 

برنامه های شهرداری تهران هستند.

نقلقولخبر

عددخبر

خبر

معــاون فرهنگــی و اجتماعی شــرکت 
بهره بــرداری متــروی تهــران از معرفی 
کتــاب روی 40۱پلــه متــرو خبــر داد. 
ســیدمحمد نقیــب گفــت: »روی این 
پله ها عکس جلد کتاب های متنوعی 
را می زنیــم کــه بــرای عمــوم جــذاب و 
خواندنــی باشــد و به این ترتیــب بــا 
معرفی کتاب هــا، مردم را بــه تهیه آن 

کتاب ها تشویق می کنیم.«

401
پله مترو

معــاون فنــی و عمــران شــهرداری 
منطقــه2 در راســتای سیاســت های 
مدیریــت شــهری در توســعه شــهر 
86کیلومتــر  حــدود  انســان محور، 
کــه  شــده  طراحــی  پیاده روســازی 
2۱کیلومتــر آن انجــام و تکمیــل شــده 
اســت. به گفتــه حمیدرضــا رنجبــر، 
بهســازی ۱09محور هم در دستور کار 

قرار دارد.

 ۲1
کیلومتر

کارخانه سیمان ری؛ میراث صنعتی جنوب تهران
  سیمان ری نخستین کارخانه سیمان ایران است.

   20هکتار وسعت دارد.
  مهم ترین آثار میراث صنعتی محسوب می شود.

  ساخت بناها و سازه های این مجموعه از سال1311 آغاز و تا سال1360 طی 
4مرحله مختلف توسعه یافت.

  واحد های کارخانه سیمان ری تا اواخر سال1362 فعال بودند.
   به دنبال گسترش شهر تهران و شــرایط تولید قدیمی همراه با انتشار 
آلودگی، تولید واحد های کارخانه متوقف و درنهایت در ســال 1363 این 

مجموعه تعطیل شد.
  در سال1397 با تالش های انجام شــده در زمره آثار ملی قرار گرفت و 

به عنوان یکی از میراث صنعتی تهران شناخته شد.
  شهرداری تهران در سال1398 مسئولیت مرمت و بازسازی این مجموعه 

را به سازمان نوسازی سپرد.

  سازمان تدوین ایده های برگزیده برای انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه 
را در قالب برگزاری مسابقه ای بین المللی دنبال کرد.

  برنامه ریزی مسابقه در سازمان نوسازی شهر تهران از زمستان1398 آغاز 
شد و در نهایت فراخوان آن در اردیبهشت ماه1399 به صورت عمومی و در 

رسانه های داخلی و بین المللی انجام گرفت.
  در مرحله اول در حدود 250گروه یا شرکت، برای ورود به مسابقه ثبت نام 
کردند. پس از بررســی تمامی اســناد و مدارک افراد و گروه ها، در مجموع 
92گروه واجد شرایط برای شرکت در مسابقه انتخاب شده و اسناد مسابقه 

در اختیارشان قرار گرفت.
  از بین 50اثر نهایی تعداد 37گــروه به صورت تیم های حقیقی و 13گروه 
در قالب شرکت آثار خود را ارائه کردند و در شهریور سال گذشته از نفرات 

برگزیده تقدیر به عمل آمد.
  در سال1399 مصوبه شهردار تهران مبنی بر تبدیل کارخانه سیمان ری به 
موزه صنعت، از هیأت دولت اخذ شد تا بستر مناسبی برای تغییر کاربری این 

کارخانه صورت بگیرد.

مکث


