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دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻏﺮب ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺷﻬﺮداری ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎی ﺳﺘﺎرﺧﺎن ،ﺳﺮدار ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

دوﻟﺘﯽ ﺿﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺳﺘﺎرﺧﺎن
را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎج ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺳﺘﺎرﺧﺎن از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻪ دو ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان و ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ و از ﺟﻨﻮب ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ

وﺟﻮد ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺶ و ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻧﻮری ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.
اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺳﺘﺎرﺧﺎن را دارﻧﺪ و ﯾﺎ
ﻫﺪفﺷﺎن رﻫﻦ و اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺳﺘﺎرﺧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل و

ﻫﻮای اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و زﻧﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

در واﻗﻊ ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮق آﻟﺴﺘﻮم ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮق آﻟﺴﺘﻮم ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻢ و ﭘﺴﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺮار دارد و ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺣﺪود  1570000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
آن ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  20480ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ دارای ﭘﺎرکﻫﺎ و ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ،ﺷﮑﻮﻓﻪ ،ﻣﯿﻼد ،ﻻﻟﻪ و ﻣﻬﺪﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎزارﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ آن ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻏﺮبﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و در
روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻔﺘﻪ ،اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزم دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﺘﺎرﺧﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺴﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ دارای ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﻔﯿﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن درﯾﺎنﻧﻮ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری
ﻣﺮوارﯾﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﺬﯾﻪﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در
ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻫﺎﻟﯽ و اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺧﺎرج از ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا و وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع(
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮآرا و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( در ﺗﻬﺮان وﯾﻼ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎدر
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺮب ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺘﺎرﺧﺎن دارای ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﺪارد و
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﺻﺎدﻗﯿﻪ و ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ.
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز و ﻗﺪﯾﻤﯽﺳﺎزی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﻬﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ و دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎری و اداری زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﯾﺎ

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ اداری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻣﻼک
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

