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امسال شهرداری و شورای 
شهر مایل بودند نمایشگاه 
کتاب در شهر آفتاب برگزار 
شود. چرا این نمایشگاه باز 

هم در مصلی برگزار شد؟
امسال اعالم شد که نمایشگاه کتاب 60هزار مترمربع 
فضا نیاز دارد و به این دلیل که فضای سالن های ما 
40هزار مترمربع بود، نمایشگاه را در مصلی برگزار 
کردند. البته ما در شــورای عالی ترافیک از امکانات 
نمایشگاه دفاع کردیم و گفتیم آن سال که نمایشگاه 
کتاب در شــهر آفتاب برگزار شد، اعالم کرده بودند 
که 100هزار مترمربع فضا الزم است. بنا به تصمیم 
شهردار وقت برای تامین این فضا سازه های موقتی 
ایجاد کردند. دیوار های ســالن ها با ســاندویچ پنل 
ساخته شده بود، ولی ســقف، چادر بود. همین هم 
باعث شد که با بارش باران، آب به فضای نگهداری 
کتاب ها نفوذ کند و مشکل ایجاد شود. االن امکان 
اینکه هم دیوار ها و هم سقف با ساندویچ پنل ساخته 
شود و استحکام کافی داشته باشد، وجود دارد. درنظر 
داشته باشید که بخشی از فروش نمایشگاه کتاب در 
سال های اخیر به صورت اینترنتی انجام می شود که 
بر مساحت مورد نیاز تأثیر می گذارد. البته چند ماه 
مانده به پایان سال1400 توافق و تصویب شده بود 

که نمایشــگاه کتاب1401 در مصلی برگزار شود و 
دیگر نمی شد آن را تغییر داد.

شاید فاصله شهر آفتاب تا تهران و 
رفت وآمد به آن، مانع برگزاری نمایشــگاه های 

پرمخاطب در آنجا می شود.
شــهر آفتاب امتیازات خاصی دارد؛ یکی اینکه تنها 
نمایشگاه با ایستگاه متروی اختصاصی است؛ یعنی 
می شود از تجریش ســوار قطاری شد که مقصد آن 
شهر آفتاب اســت. در دوران اوج فعالیت شاید هر 
10دقیقه یک قطار از این ایســتگاه عبــور کند. از 
ایستگاه های شاهد و حرم مطهر هم می توان خطوط 
ون، مینی بوس یا اتوبوس به تناسب نیاز ایجاد کرد 
که در 5دقیقه مسافران را انتقال دهد. ظرفیت پارک 
خودرو های سواری و فضای ســبز شهر آفتاب هم 
زیاد است. همچنین امکانات مناسبی را برای تفریح 
در اختیار شهروندان قرار می دهد. در اینجا یکی از 
بزرگ ترین آب نما ها را داریم و همینطور بخش های 
چهارباغ و گودال باغچه و امکانات گوناگون دیگری 
که در طول این سال ها ساخته شده است. متأسفانه 
وقتی صحبت از برگزاری نمایشــگاه کتاب در شهر 
آفتاب می شود همه به یاد ماجرای بارندگی سال95 
می افتند و پیشرفت های پروژه در این مدت را درنظر 

نمی گیرند.

پروژه فازهای دیگر شهر آفتاب در چه 
مرحله ای قرار دارد؟

تا کنون یک ســوم از طرح نهایی شهر آفتاب توسعه 
پیدا کرده است. با کامل شدن سالن های نمایشگاهی 
و بخش های دیگر به توســعه نهایی خواهیم رسید. 
االن نزدیک 40هزار مترمربع فضای ســالن داریم. 
عالوه بر آن، می شود از ســاختمان تجارت جهانی 
هم اســتفاده کرد؛ زیرا بخش عمده این ساختمان 
بنا شده است و قسمت هایی باقی مانده که می شود 
به سرعت آنها را تکمیل کرد. این ساختمان فضای 
بزرگی دارد کــه مجموع آن و ســالن های ما برای 

برگزاری نمایشگاه های مختلف کافی است. در این 
3 ماه بیشتر از 20سرمایه گذار به طور جدی راغب به 
حضور در این پروژه بودند و می توانند در مدت کمتر 
از یک سال این ساختمان را قابل بهره برداری کنند. 
از طرف دیگر می توان ساخت سالن ها را هم به صورت 
جداگانه از ســاختمان تجارت جهانی انجام داد. به 
این معنا که چند راه مختلف برای وسعت بخشیدن 
به فضای مفید شــهر آفتاب داریــم و اگر بودجه یا 
سرمایه گذاری مناسب را در اختیار داشته باشیم تا 
پایان امسال هم می شود به مساحت موردنظر برای 

برگزاری نمایشگاهی مانند نمایشگاه کتاب رسید.

شهر آفتاب؛ آماده میزبانی از نمایشگاه های بزرگ
مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب: اکنون 40هزار مترمربع سالن در اختیار داریم که قابل افزایش است

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن ارائه توضیحاتی 
درباره آخرین اقدامات طرح ساخت مسکن اعالم کرد 

پایان تابستان، شروع کار موزه سیمان 
اواخر سال گذشته بود که شهرداری تهران در تفاهمنامه هایی با 
وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، همکاری در اجرای طرح تأمین مسکن مورد نیاز 
پایتخت را پذیرفت و این پروژه را کلید زد. این اقدام در راستای 
»طرح نهضت ملی مســکن« دولت سیزدهم شروع شده است. 
در همین چارچوب قرار است امســال حداقل 120هزار واحد 
مسکونی در شهر تهران ســاخته شــود تا هم بخش زیادی از 
خانه های لرزان و فرسوده، نونوار شوند و هم انبوه سازان واحدهای 
مسکونی را تولید کنند که آرزوی خانه دار شدن عده ای سرانجام 
برآورده شود. وام های 450میلیون تومانی ساخت و 200میلیونی 
اسکان موقت بخشی از تسهیالتی اســت که در این زمینه ارائه 

می شود تا مسیر سخت داشتن سرپناه شخصی را آسان کند.
البته اینطور که مدیرعامل ســازمان نوسازی شهر تهران اعالم 
می کند ساخت 120هزار واحد مســکونی در سال 1401، کف 
برنامه ها و خواسته های شهرداری در این حوزه است و به دنبال 
تحقق اعداد و ارقام باالتری هســتند. کاوه حاجی علی اکبری 
می گوید: »پروژه هایی که باید در قرارگاه جهادی تأمین مسکن 
پیگیری شوند، مشخص شده اند. ما یک عدد 1۸0هزار واحدی 
را هم مدنظر داریم که به عوامل مختلفی بســتگی دارد؛ چراکه 
بخشی از پروژه ساخت مســکن های جدید در حوزه اختیارات 
و چارچوب های کاری شــهرداری تهران اســت؛ مثل سرعت 
بخشــیدن در رســیدگی به پرونده های مرتبط در کمیسیون 
ماده 5 و شورای عالی معماری و شهرسازی. این موضوع اکنون 
به صورت جدی پیگیری می شــود و یک نمونــه آن هم، پروژه 
جنگ افزارسازی یا ســاصد با ظرفیت 2هزار واحد مسکونی به 
شمار می آید؛ پروژه ای که هفته گذشته در شورای عالی معماری 
و شهرسازی به تصویب رسید. مورد بعدی، تالش برای کاهش 
زمان صدور پروانه به 2 ماه است که معاونت معماری و شهرسازی 

تالش می کند تا آخر خردادماه این مسئله به سرانجام برسد.«
او همچنین درباره پروژه بازآفرینی کارخانه سیمان  ری می گوید: 
»اقدامات اجرایی را برای بازآفرینی کارخانه سیمان ری شروع 
کرده ایم و طبق برنامه قرار است فاز نخست آن تا پایان شهریور 
به نتیجه برســد. در آنجا 3پروژه در دســت اقدام است؛ یکی 
راه اندازی موزه صنعت سیمان که در یکی از ساختمان ها عملیات 
اجرایی اش پیگیری می شــود، مورد بعدی ایجاد فضایی برای 
استقرار شرکت ها و گروه های خالق و شــرکت هایی که در آن 
حوزه های دانش بنیان فعالیت می کنند و دیگری هم ایجاد فضای 

رویدادمحور و تعاملی برای برگزاری رویدادهای 
اجتماعــی و فرهنگــی. 

امیدواریــم هر3مورد 
تــا پایــان تابســتان 
1401به نتیجه برسد 

و بهره برداری شود.«

سید احمد محیط طباطبایی
 رئیس کمیته ملی موزه های ایران)ایکوم(

تبدیل خانــه اخوان ثالــث به خانــه موزه 
یکــی از مهم تریــن اقداماتــی اســت کــه 
شــهرداری تهران با هدف حفــظ بناهای 
تاریخــی شــخصیت های مهــم تاریخی، 
فرهنگی، هنری، سیاسی در تهران انجام 
داده اســت. امیدواریــم در ایــن دوره، 
شــهرداری توجــه ویــژه ای بــه خانه هــای 
تاریخی شخصیت های برجسته فرهنگی 

داشته باشد.

مهرشاد کاظمی
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران

امســال بــرای نخســتین بــار ویــژه نامــه 
»تهــران شــهر موزه هــا« بــا معرفــی 
کامــل موزه هــا )تاریــخ، اشــیایی کــه 
نگهداری می شــوند، نوع معمــاری و...( 
اوایــل هفتــه آینــده منتشــر و از طریــق 
 ســامانه جامــع گردشــگری شــهر تهران
)visit.tehran.ir( در دســترس عمــوم 

قرار می گیرد. 

نقل قول خبر

عدد خبر

مهدی اسماعیل پور؛ روزنامه نگارگزارش2

ســخنگوی شــهرداری تهــران از دســتور 
علیرضــا زاکانــی بــرای افزایــش حقــوق 
اردیبهشــت کارمنــدان قــراردادی خبــر 
داد. عبدالمطهر محمدخانی در حساب 
توییتر خود نوشت: »پس از بررسی های 
انجام شــده، به دســتور شــهردار تهران، 
کارکنــان  اردیبهشــت ماه  حقــوق 
قراردادی شــهرداری تهران و ســازمان ها 
و شــرکت های تابعــه، تا تعییــن تکلیف 
قطعــی از مجــاری قانونــی، بــا افزایــش 

۴۰درصدی پرداخت خواهد شد.«

40
درصد

احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان 
رفاه شهرداری تهران گفت: »2کارگروه  در 
راستای برنامه های قرارگاه اجتماعی شهر 
تهران و با نگاه ویژه و تخصصی به کودکان  
کار، معضــل زباله گــردی و زباله گردهــا 
و خانواده هــای مددجویــان و معتــادان 
متجاهر در کالنشهر تهران تشکیل شده 
و جلســه آن با حضور جمعی از مدیران و 
نمایندگان ارگان ها و دستگاه های متولی 

و تشکل های مردمی برگزار شد.«

2
کارگروه

با وجود اینکه شهرداری و شورای شهر بر انتخاب »شهر آفتاب« برای 
مراسم ساالنه نمایشگاه کتاب تأکید می کردند، نمایشگاه امسال باز 
هم به مصلی رسید. طبیعی اســت که بحران اقتصادی و گرانی های 
بازار مشتریان کتاب ها را کمتر می کند. شاید به همین دلیل برگزاری 
نمایشگاه پرمخاطب کتاب در میانه شهر باعث ترافیکی شدید نشد. 
قبال هم مشــکالت گوناگون بر فروش کتاب تأثیر گذاشته بود، ولی 
حاال بعد از 2سال از شیوع کرونا و زمانی که تعداد درگذشتگان روزانه 
یک رقمی شده است، نمایشگاه دوباره در شبستان مصلی و چادر های 
درون حیاط، برپا شده است. عده ای از ناشران شرکت نکردند و بخش 
زیادی از حاضران هم مؤسســات کنکوری و دانشگاهی بودند، اما 
شرایط آینده قابل پیش بینی نیست. آیا سال آینده نمایشگاه کتاب 
در مصلی برگزار می شود یا در شــهر آفتاب؟ عباس تقدسی نژاد، 
مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب می گوید که می توان 
فضای نمایشگاهی شهر آفتاب را در مدت کمتر از یک سال به حدی 

رساند که برای برگزاری نمایشگاه های پرمخاطب کافی باشد.

مشخصات شهر آفتاب
 وسعت مکانی شهر آفتاب 414هکتار است.

  ساختمان تجارت جهانی 70هزار مترمربع وسعت دارد.
 80درصد پروژه ساختمان تجارت جهانی ساخته شده است.
 40هزار مترمربع مساحت سالن های فعلی نمایشگاه است.

120هزار مترمربع مساحت نهایی سالن های شهر آفتاب خواهد شد.
  مساحت سالن ها و ساختمان تجارت جهانی به 190هزار مترمربع می رسد.

  قسمت های جانبی نمایشگاه بین 10 تا 15هزار مترمربع مساحت دارد.
 فضای سبز شهر آفتاب بیش از 50هزار هکتار است.

 پارکینگ شهر آفتاب اکنون ظرفیت 25هزار خودرو را دارد.
 ظرفیت پاکینگ های شهر آفتاب، حرم مطهر و ... به 40هزار خودرو می رسد.


