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مهتاب جودکی| از پشــت نرده هــای آهنی که 
درختــان را از خیابان جــدا کرده، پیداســت که »باغ 
ســیب« را دوباره تراشــیده اند. کنار هر تنه قطع شده، 
شاخه های بریده روی هم تلنبار شده و این تصویر پشت 
حصار »بلوار ارم« تکرار می شــود. وسعت سبزی که از 
سال ها پیش بهانه ساخت خانه هایی با سقف شیروانی 
در »مهرشــهر« شد، اکنون خلوت تر شــده و نشانی از 
درهم تنیدگی گذشــته اش ندارد. وقت و بی وقت خبر 
می رسد که گوشه ای از باغ ســیب نیست و نابود شده؛ 
اکنون که در زمستان شاخه های درختان سیب و گیالس 
و گالبی لخت شده، هزاران درخت میوه را قطع کرده اند 
و می گویند قرار است نهال تازه بکاریم اما از گوشه و کنار 
این زمزمه شنیده می شود که »می خواهند زمین خالی 

را برای کاشت صیفی جات اجاره دهند.«
روزی نیســت کــه مــردم دور و نزدیــک و فعاالن 
محیط زیست استان البرز به این باغ که دیوارکشی دور آن 
ادامه دارد، ســر نزنند و با  هزار خواهش و تمنا از زنجیری 
که نگهبان جلوی ورودی اش بسته، رد نشوند. آنها گاهی 
به اعتراض با پالکاردهایی در دســت می آیند و این بار که 
درختان ســه قطعه زمین بزرگ را از بیخ قطع کرده اند، 
رفت و آمدها بیشتر شده است. می گویند »این باغ هویت 
ماست« که اگر چشم ببندیم از دست می رود. مهرشهر را 
با همین باغ بزرگ می شناسند که بعد از انقالب به همراه 
کاخ شــمس پهلوی )مروارید(  به نام بنیاد مستضعفان 
مصادره شده و حاال نیم قرن را هم رد کرده است. باغی که 
در خاطره اهالی مهرشهر ریشه کرده، هر  سال پیش روی 
مردم کوچک و کوچک تر شده، نفس همه به بودنش بند 

است و نبودنش »یعنی مرگ«.
آن سوی اتاقک نگهبانی، تنه درختانی نقش بر زمین 
شده که مردم معترض می گویند خشکاندن آنها با قصد 
و غرض بوده است. در همین چند  ســال اخیر از این باغ 
340 هکتاری که خیلی وقت پیش 80 هکتارش به دست 
دانشگاه عالمه طباطبایی زمین صیفی جات شد، 35 هکتار 
دیگر خشک شد و حاال در گوشه ای از باغ نهال هایی را آماده 
کرده اند که به جای درختان قطع شده بکارند اما مردم هنوز 
دلشان از بی توجهی به باغ چرک است. عکس های درختان 
قطع شده باغ سیب هنوز دست به دست می شد که اعضای 
شورای شهر کرج گفتند »تخریب باغ سیب کذب است« 
و اهالی شهر که از طرف شهرداری به بازدید از باغ دعوت 
شدند، هر روز درختان قطع شــده را به چشم می بینند: 
چیزی شبیه درختان قطع شده مهر ماه گذشته، سوزاندن 
آنها در چهارشنبه سوری پارســال و قطع دو  هزار درخت 
بی زبان دیگر که دو  سال پیش »سهواً« اتفاق افتاد. از اهالی 
دعوت کرده اند که برای اطمینان از کاشت دوباره درختان 
باغ بیایند؛ اما نگهبان، جاده ای را که با چنارهایی در دو سو 
از وسط درختان میوه رد شده، بسته است و می گوید: »فعال 

کسی اجازه آمدن ندارد.«
صیفی جات به جای سیب

نیمی از بلوار ارم که حاال مسیر عبور خودروهاست، قبال 
جزیی از باغ سیب بود، مثل پیاده  روی دور و دراز بلوار دانش 
در ضلع دیگر باغ که پاییز امسال درخت هایش برچیده شد. 
»ببین چقدر این باغ را به عقب هل داده اند. کچل شده. کجا 
دیگر شبیه قدیم است؟« مهدی ساکن همین جاست و از 

پشت حصار به زمین خالی نگاه می کند.
نگهبان راه را سد کرده و ایســتاده به پرس و جو: »اصال 
این جا چــه کار دارید؟ یک زمانی می شــد بــاغ را دید؛ 
شــهرداری هم بعد از این خبرها گفتــه که با هماهنگی 
می شود اما االن نه.« زنجیر برای خودرو های سنگین باز 
می شود، برای کسانی که اسم یک مهندس را می آورند و 

آشنایی می دهند، برای پیمانکار دیوار هم.
هر رهگذری ســرک می کشــد و می پرســد: »پس 
اینها را کی قطع کرده؟ چرا قطع کــرده؟« و نگهبان که 
دیگر نرم شــده می گوید: »خود مالک قطع کرده؛ بنیاد 
مستضعفان. درخت ها خشک شــدند، گفتند دیگر بار 
نمی دهند و شهرداری مجوز قطع داد. قرار است زمین را 
اجاره بدهند و به جاش صیفی جات بکارند. آن طرف هم 
دارند نهال تازه پرورش می دهنــد. تکلیف گردوها هنوز 
معلوم نیست، شورای شهر جلسه گذاشته اما هنوز مجوز 

قطع نداده اند.«
باغ را خوب می شناسد که به جز سیب های قرمز، زرد، 
ســبز و ارنگه و گالب، گردو و بادام دارد و گالبی و گیالس 
و بادام و چه و چه و چه. اینها درختان ســر پای باغند اما 
»به ها همه خشک شدند. آفت طوری بهشان پیچید که 
ســم هم دیگر جواب نداد. فقط باید درخت و شاخه های 
آفت زده را می کندند و می انداختند دور اما این کار را هم 
نکردند و آفت به همه شان زد.« باغ سیب خلوت شده اما 

تعداد درختان زنده اش در وسعت 260 هکتاری باقیمانده، 
از شــمارش خارج است. هر تابســتان که فصل برداشت 
محصول می رســد، مزایده می گذارند و هر که برنده شد 

محصول یا زمین مال او است.
به زمین خالی چشم دوخته، وقتی می گوید: »اینجا را که 
خالی کرده اند امسال درخت نمی کارند، شاید  سال دیگر.« 
زمین بزرگی در گوشه ای از باغ خراشیده و مسئوالن برای 
باغ نقشه »بازکاشت« ریخته اند و »شرکت  کشت و صنعت 
شــهید مطهری«، اینطور که نگهبان می گوید، کار را به 

دست گرفته است.
مهدی جوانی دهه هفتادی اســت که گذشته این باغ 
را خوب به خاطر دارد که اصال شبیه حاال نبود و شاخه ها 
در بهار و زمستان توی هم قفل می شــد: »اگر قرار است 
صیفی جات بکارند و ولش کنند به امان خدا، بعد از این هم 
قرار نیست درخت بکارند. ما هم تا چند  سال دیگر یادمان 

می رود که اصال این جا باغی بوده.«
در خیال نگهبان باغ ســیب تصویر کودکــی او زنده 
می شود که برای برداشت محصول بخشی از باغ را اجاره 
می کردند و »بار میوه به سختی رد می شد. درخت ها به هم 
چسبیده بود و باغ از پرپشتی مثل تونل بود.« اما حاال چی؟ 
»عمل آوردن دوباره این باغ با خداست. کار را باید به دست 
کاردان سپرد. درختی که ول شده، معلوم است که خشک 
می شود. بعد قطع می کنند و هر هکتار زمین را 14 میلیون 
تومان اجاره می دهند و جایش صیفی جات می کارند.« در 
همین چند  سال اخیر، جدا از قطع کردن های پیاپی، 35 
هکتار از باغ میوه خشکیده و شهرداری دل نگرانی مردم را 
که دید، بنا گذاشت به اجرای عملیات »بازکاشت« و حاال 
پس از اعتراض مردم، آنها گفته اند که قصدشان احیای باغ 

است، نه تخریب؛ اما خیلی ها هنوز باور نکرده اند.
چند کارگر این باغ را می گردانــد؟ »اینجا اول کارگر و 
پرسنل رسمی زیاد داشت. االن فقط 11 تا باغبان دارد اما 
وقتی می خواهند بار بچینند و حمل کنند، یا 300 تا کارگر 

از کردستان می آورند یا از افغانستان.« 
پیرمرد گله کردن را تمام کــرده و باالخره از گروهی از 
مردم حرف می زند که دو ساعت پیش با تابلویی در دست 
به اعتراض آمده بودند: »دیگر همه شهر می دانند و حتی 
بی بی سی هم خبر داده که باغ ســیب را قطع کرده اند.« 
نگهبان راه را باز کرده و جاده ای را نشان می دهد که باید تا 
آخر رفت و به گروهی رسید که در اعتراض به قطع درختان 
آمده اند. ماده سگی با پنج توله سیاه و قهوه ای شاخه های 

تکه تکه شده را بو می کشد.
حصارکشیده اند تا بگویند مال مردم نیست

»خودشان خشک می کنند تا جایش برج بسازند. خودم 
نقشه اش را در شــهرداری دیدم.« مردی با موهای سفیِد 
یک دست، نفس نفس زنان زیر سایه درختاِن لخت جلو 
می رود. خسرو، مهندس راه و ساختمان است و بناست به 

گروه بپیوندد. »ما فقط حرف مان این است که درختان را 
چرا زدید. این که حرف سیاسی نیست. آخر مگر می شود به 
جای درخت کلم بکاری؟ درخت سیب سالی دو دفعه باید 
سمپاشی بشود و به وقتش آب بخورد اما این کار را نکردند 
تا خشک خشک شد.« جلوتر از این مسیر، چشم آدم پر 
می شود از وسعت زمینی که لخت و بی درخت شده؛ ده ها 
و بلکه صد ها درخت تکه تکه که »خشک شده بودند«. ته 
این جاده به زمینی 80 هکتاری می رسد که قبال بخشی 
از باغ ســیب بود و حاال زمین صیفی جاتی که متعلق به 

دانشگاه عالمه طباطبایی است.
مرد تجمع دو سال پیش را تعریف 
می کنــد که بعد از بریــدن دو هزار 
درخت باغ ســیب، چند نفری که 
معترض بودند، بازداشــت شدند. 
»قبال که دیواری نبود، دسترســی 
به باغ هــم راحت تر بــود. ما خیال 
می کردیم این جا مال مردم اســت 
اما دورش را بســته اند تا بگویند که 
نیست. چه سیزده به درها که گذرمان 
به این بــاغ افتاد، چه ســیب های 
آبداری کــه از این باغ به ما رســید 
اما حــاال هیچ. سرنوشــت این باغ 
به زندگــی مردم گره خــورده. باغ 
زنده شود، همه سرزنده می شوند، 
اگر خشک شــود، همه دل مرده.« 
شــاخه های لخت را در هوا نشــان 
می دهد و می گوید: »ببین، تمام اینها 
دارد خشک می شود. بعد از این مگر 
صیفی جات می گذارد که به باغ آب 
برسد؟« روباهی هراسان می گریزد 

اما تا دورها درختی نیست که بینشان قایم شود.
باغ ملی سیب 

10 ســال پیش بود که فعاالن میراث فرهنگی بحث 
ثبت نام این باغ در فهرست میراث طبیعی را پیش کشیدند 
اما نشد که نشد؛ گفتند ملی نمی شود چون باغ سیب در 
مالکیت بنیاد مستضعفان است. چند روز پیش هم مهناز 
طاهری، معاون میراث فرهنگی اســتان البرز آب پاکی را 
روی دست همه مردمی ریخت که دلشان را به باغ سیب 
خوش کرده اند. او گفت باغ ثبت ملی نمی شود اما »اگر مثل 
باغ فاتح کرج به ثبت ملی می رسید، بسیاری از درختان 
آن حفظ می شد و تبر به ریشه شان زده نمی شد.« بعضی 
اعضای شورای شهر هم در روزهای گذشته به این ماجرا 
گالیه کرده اند و حاال به گفتــه طاهری، میراث فرهنگی 
تنها به عنوان یک عضو در جلسات ساماندهی این باغ که 
دو فاز آن اجرا شده و تا دو ســال آینده به پایان می رسد، 
 شرکت می کند و جز این، نقشــی در تعیین وضع آینده

 باغ سیب ندارد.
اما فرهاد نظری، مدیر کل ثبت آثــار و حفظ و احیای 
میراث معنوی و طبیعی در گفت وگو با »شــهروند« این 
موج ناامیدی را بی دلیل می دانــد و خبر می دهد که باغ 
سیب ثبت ملی خواهد شــد: »این باغ دو تکه دارد. یک 
بخش آن کنار اتوبان است و بخشی دیگر به کاخ شمس 
)مروارید( چسبیده. بخش دوم را چون در حریم کاخ است، 
جزو الینفک آن می دانیم که ثبت ملی است اما باغ اصلی 
متاسفانه در سال های گذشته ثبت ملی نشده بود و گفته 
بودند دلیلش این است که مالک رضایت ندارد؛ درحالی که 
رضایت مالــک بــرای اموالی که 
عمومی به شمار می رود، اصال مهم 

نیست.«
به گفته او، درحال حاضر از اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان البرز 
درخواست شــده تا پرونده ثبت را 
بفرســتند تا در مرحله بعد پرونده 
به کمیته بــرود و پــس از ثبت به 
اســتانداری ابالغ شــود. این طور 
که نظــری می گوید، باغ ســیب 
 »قطعا« در فهرســت آثار ملی ثبت 
خواهد شــد: »این موج ناامیدی از 
ثبت نشدن این باغ بی سبب است 
چون ما آثار زیادی در مالکیت بنیاد 
مستضعفان داریم که ثبت شده اند، 
مثل خــود کاخ مرواریــد در کنار 
همین باغ یا هتل رامسر. بعد از ثبت، 
این باغ طبق قانون باید برای نسل 
آینده حفظ شود و هدف از ثبت ملی 

همین است.«
مسئوالن: »به جایش نهال تازه می کاریم«

مسئوالنی که برای پاسخ به معترضان به باغ سیب آمده 
بودند، برای گروه 5-6 نفره معترض جلسه ای گذاشته و 
چاله ها و نهال ها را به آنها نشان داده اند تا قانع شان کنند. 
»قطعه بزرگی را به ما نشان دادند و گفتند این جا که چال 
شده قرار اســت نهال بکاریم. چند قطعه زمین را گالبی، 
گیالس و سیب کاشته اند. ما هم فیلم گرفتیم تا به مردم 
نشان دهیم. می گویند این قسمتی که قطع شده فاز جدید 
برنامه بازسازی است و قرار است آن جا هم نهال نو بکارند.« 
دلدار، یکی از فعاالن محیط  زیست است. توضیحات معاون 
جهاد کشاورزی استان قانعش کرده و می گوید: »فهمیدیم 

حضورمان موثر است.«
جلسه یک ساعتی است که به پایان رسیده و مسئوالن 
رفته اند، اما بعضی هنوز قانع نشــده اند، مثل حســام که 
می پرســد »پس ماجرای صیفی جات چه شد؟« و دلدار 
جواب می دهــد که »آنها گفتند یک ســال صیفی جات 

می کارند که زمین جان بگیرد و بعد نهال می کارند.« 
حسام راضی نمی شــود: »ما سر همین قضیه درختان 
بریده شــده شــاکی بودیم. اینهــا داشــتند مقدمات 
صیفی جاتشان را می چیدند و خبرش که پیچید، گفتند 
دیگر این کار را نمی کنیم. ما که بچه نیستیم. فقط همین 
کنار، دو هکتار بــاغ را نابود کردند. من با چشــمم دارم 
می بینم. حاال هی بگویند به جایش درخت می کاریم. این 

درخت بریده را می بینید؟  امسال می توانست بار بدهد.«
دلدار هم می گوید: »همیشه باید حواسمان باشد. چند 
تا نماینده هم داریم که مدام می آیند و سر می زنند. اجازه 
دادند هر وقت خواستیم به باغ به طور غیررسمی سر بزنیم. 

گفتند معرفی نامه رسمی هم می توانید بگیرید.«
می گوید خودش برای نســل آینده به اعتراض آمده، 
چون دهه هشتادی ها خاطره ای از سبزی این باغ ندارند، 
همیشه در به رویشان بسته بوده و فقط قطع شدن درختان 
را دیده اند. »اگر همین اعتراض هر روزه هم نبود، تیشه به 
ریشه باقی باغ می زدند. دور تا دور این باغ چنار بود، مثل 
یک دیوار. اما چنارها را برداشتند و حصار کشیدند، انگار 
که این پول باالخره باید توی جیب کسی می رفت.« مهدی 
که از قطع درختان راسته بلوار شهرداری باخبر نبود، حاال 
گر گرفته است: »ای وای، این درخت ها که نمرده بودند. 
چه بالیی دارند سرمان می آورند؟« مرد از مهرشهر حرف 
می زند که به خاطر این باغ می شــود در آن نفس کشید:  
»اگر این باغ از بین بــرود زندگی یعنی چه؟ یعنی مرگ. 
مرگ یک درخت یعنی مرگ 10 انسان.« همه می گویند 
نگرانند و مردم جانشان به باغ سیب بسته است، مثل زکریا 
که می گوید این باغ اصال شبیه 10 سال پیشش نیست و 

هر  سال درخت هایش کمتر از قبل شده است.
انوشه سورن، از فعاالن محیط  زیست گلشهر است که 
باغ سیب را الیق حفاظت بیشتر می داند: »تصور کنید که 
این باغ بیش از سه برابر مجموعه کاخ های سعدآباد، پنج 
برابر خرگوش دره، چهارده برابر پارک آب و آتش و یک سوم 
پارک چیتگر است. باغ سیب مهرشهر کرج، از لحاظ اندازه 
با پارک مرکزی نیویورک آمریکا برابر است. آن جا در  سال 
بیش از بیست میلیون نفر بازدید کننده دارد، درحالی که 
برای دیدن باغ سیب مهرشهر یا باید پنهانی رفت یا باید 

کشاورز و پیمانکار قطع  درختان بود.«
باغبانی که به جمع پیوسته، پایین جاده را نشان می دهد 
که آن جا مشغول کاشتند، اما می گوید: »خیلی از درخت ها 
پیر شده اند. کارگرها هم موقتی شده اند، کارگر موقتی که 

برای باغ دل نمی سوزاند.«
227 هزار و 800 نهال تازه

چه بالیی سر باغ سیب می آورند؟ فاطمه آجرلو، عضو 
هیأت رئیسه شورای اسالمی کالنشهر کرج به »شهروند« 
می گوید، قضیــه این طور که به نظر می رســد، تخریب 
نیســت. »نه! قرار نیســت به جای درختان قطع شده 

صیفی جات بکارند. حاال که فصل صیفی جات نیست. بعد 
هم صیفی جات را می کارند و سریع برداشت می کنند.«

او که ناظر ســازمان پارک ها و فضای سبز کرج است و 
عضو کمیسیون موضوع ماده هفت شهرداری، می گوید: 
»سن درخت ها زیاد بود و بیشترشان 25 سال را رد کرده 
بودند. درخــت میوه تا اندازه مشــخصی عمر می کند و 
باالخره ســن اقتصادی اش تمام می شود و بعد هم آفت 
می زند. آفتی که به درخت هــای پیر افتاده بود،  حتی به 
درخت های دیگر هم ســرایت کرده بــود. از یک طرف، 
چهار، پنج میلیارد تومان خرج سیستم آبیاری قطره ای باغ 
سیب شده بود و این هزینه برای درختان خشک به صرفه 
نبود. برای همین حاال در قطعات مختلف درخت کاشته 
می شود تا باغ به سرعت احیا شود. این فاز اوایل فروردین 

تمام می شود.«
عددی که آجرلو برای نهال های تازه می دهد این است: 
»227 هزار و 800«. قرار اســت این درختان میوه جای 
درختان »پیر و فرسوده« را بگیرند. با این حال، شهروندان 
و فعاالن محیط زیســتی که به این ماجرا  بی اعتمادند، 
کم نیستند؛ مثل انوشه ســورن که می گوید: »آنها هنوز 
می خواهند مجتمع تفریحی - تجاری شــان را بسازند 
وگرنه چرا باید درختانی که عمرشــان با هم فرق دارد، 
همه با هم قطع شــوند؟ این درختان مال 30 سال پیش  
است، اما هنوز میوه های خوبی دارند که همین حاال هم 
در بازار هست. اینها به فکر نهال های کوچکند و نمی دانند 
با درختان بزرگ گردو چه کنند. این کاری که می کنند 
اسمش احیا نیست. معنی احیا قطع همه درختان نیست. 

به اسم احیا دارند باغ سیب را قلع و قمع می کنند.«
همین دو روز پیش حاجی رضا شــاکرمی، دادستان 
عمومی و انقالب مرکز البرز گفت که تغییر کاربری این باغ 
خط قرمز دادستانی است. او گفت شایعات مربوط به تغییر 
کاربری یا تخریب این باغ صحت ندارد و »کندن درختان 
با هماهنگی دستگاه قضائی و با هدف جایگزینی درختان 
جدید با درختان فرسوده و در آســتانه نابودی« درحال 
انجام است: »از اواسط  سال قبل دستگاه ها موظف شده اند 
تا پایان  ســال 96 مقدمات احیای این بــاغ و جایگزین 
کردن نهال های جدید را فراهم کنند و آن را به سرانجام 
برسانند.« دادستان عمومی هم در گفته های خود تأکید 
کرد که باغ سیب کرج سال ها قربانی اختالفات چندین 

دستگاه بود که در آن ذینفع بوده اند.
عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی کالنشهر کرج، مثل 
دیگر اعضای شورای شــهر که چندسالی است متوجه 
تعلق خاطر اهالی کرج به این باغ شده اند، می گوید: »ما از 
حساسیت مردم ممنونیم، چون باعث شده ما هم موضوع را 
سفت و سخت بگیریم. البته کتمان نمی کنیم که درنهایت 
بی اعتمادی هایی وجود دارد و مــردم تا اتفاقی می افتد، 
می ترسند که باغ از دست برود. با شل گرفتن های پیشین، 
این بی اعتمــادی دور از ذهن نبود. همین حساســیت 
 مردم کمک کرده حفاظت از باغ بیشتر شود. مثال توافق

 شده بود که 30 درصد باغ پارک عمومی شهرداری بشود و 
70 درصدش دست بنیاد مستضعفان باشد و هر تصمیمی 
که خواســت بگیرد. مردم اعتراض کردند و این اختیار را 
ندادند، وگرنه معلوم نبود چه بالیی سر باغ سیب می آمد. 
همین که بنیاد مســتضعفان تبعات اجتماعی چنین 
تصمیماتی را دید و همکاری کرد، نتیجه مثبتی است. حاال 
 با توجه به این مالکیت داریم تحت نظارت شهرداری باغ را

 احیا می کنیم.«
محمد میرلوحــی، فعال محیط  زیســت کرج و فوق 
لیسانس اصالح نباتات از سرنوشت باغ سیب که از دست 
یک مســتبد آزاد شــده و حاال به این روز افتاده چنین 
می گوید: »یک بار پیشــنهاد می دهند که این جا پارک 
و فضای ســبز شود و یک بار ســاخت مجتمع تجاری - 
مســکونی را مطرح می کنند. 80 هکتار از باغ را دادند به 
دانشگاه عالمه طباطبایی که اصال بخش محیط  زیست 
یا کشاورزی ندارد. این دانشــگاه هم اجاره اش داده و در 
آن صیفی جات می کارند. پیاده رو تندرستی به عرض 17 
متر یکی، دو  سال گذشته کلک بخشــی از باغ را در بلوار 
دانش کند. این پیاده رو جز آلودگی و ترافیک و قلع و قمع 
باغ سیب چیزی نداشت. شب چهارشنبه سوری پارسال 
کارگران درختان را بریدند و چوب ها را آتش زدند تا کسی 
باخبر نشود. درخت گردویی را در جریان ساخت همین 
بلوار تندرستی قطع کردند که قدیمی ترین درخت این باغ 
بود، زنده بود و هیچ کم نداشت، نماد قدمت باغ بود. رعنا، 
مثل شاخ شمشاد اما قطعش کردند. شبیه این درخت زیاد 
است که قطع شده یا می شود.« او شبیه خیلی های دیگر 
که هنوز معترضند معتقد است »به مرگ گرفته اند که به 

تب راضی باشیم.«

گزارشی از باغ سیب مهرشهر کرج که درختانش قطع شده و قرار است 227 هزار و 800 نهال تازه در آن کاشته شود

حکایتباِغبیسیب
  مسئوالن به مردم معترض قول دادند که یک  سال بعد از کشت صیفی جات، نهال های تازه در زمین قطع شده بکارند

  مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاي میراث معنوی و طبیعی در گفت وگو با »شهروند«: باغ سیب ثبت ملی خواهد شد تا بیش از این آسیب نبیند؛ منتظریم اداره میراث استان البرز پرونده ثبت را بفرستد
  آجرلو، عضو هیأت رئیسه شورای شهر کرج در گفت وگو با »شهروند« :  با بی توجهی های پیشین بی اعتمادی مردم دور از ذهن نبود
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اعالم مفقودی

به  مدل 94  پژو 206  برگ سبز خودروی 
شماره پالک 99 ایران 517 ق 54 به شماره 
موتور 163B0217886  و شماره شاسی 
NAAP13FEXFJ328599مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مهر|  رئیس پلیس راهور ناجا بیشــترین جریمه تخلفات رانندگی را مربوط به 
رانندگان الکلی دانست: » 400 هزار تومان، رقم جریمه رانندگان مست است.« 

تقی مهری درحاشیه گردهمایی بین المللی ایمنی راه که روز چهارشنبه درسالن 
آمفی تئاتر معاونت توانبخشی جمعیت هالل احمر برگزار شد، گفت: »درحال حاضر 
 حدود 3200 نقطه حادثه خیــز درجاده ها و 2هزار نقطه حادثه خیز درشــهرهای

 کشور داریم.« 
او با اشــاره به جهت گیری کارخانجات خودروسازی درجهت ارتقای خودروهای 
تولید داخل ادامــه داد: »درحال حاضر، پلیس به هیچ عنوان خودروهای بدون ترمز 
ضدقفل و کیسه ایمنی هوا را شماره گذاری نمی کند.«  مهری با اشاره به مهم ترین 
موضوعات دربروز حوادث ترافیکی گفت: »بســتن کمربند ایمنی برای رانندگان، 
کنترل ســرعت خودروها درجاده ها، اســتفاده از تلفن همــراه درحین رانندگی، 
ســوء مصرف الکل و مواد روانگردان، جزو مهم ترین موضوعات و تخلفات حادثه ساز 

درحوادث ترافیکی کشور تلقی می شود که پلیس آنها را مورد توجه قرار داده، به طوری 
که بیشترین جریمه مربوط به استفاده از الکل در رانندگی است که رقم آن 400 هزار 

تومان است.« 
او درباره موضوع اســتفاده از صندلی کودک درخودروها گفت: »ما این مسأله را 
به عنوان پیشنهاد به دولت ارایه دادیم و تالش می کنیم مثل سایر تخلفات رانندگی 
تلقی شود.«  رئیس پلیس راهور ناجا با اعالم این که در 9ماهه امسال، 8 درصد از آمار 
 فوتی های تصادفات رانندگی مربوط به کودکان زیر 10 ســال بوده است، ادامه داد:

  » 11.6درصد فوتی ها مربوط به سنین 11 تا 20سال، 8.8درصد مربوط به افراد 61 تا 
70 سال و 9.2درصد فوتی ها مربوط به سنین باالی 71 سال بوده است.« 

مهری با اعالم این که 78 درصد کشته های حوادث ترافیکی را مردان و 22 درصد 
 را زنان تشــکیل داده اند، گفت: »51 درصد فوتی ها مربوط به سنین 21 تا 50 سال 

بوده است.« 

رئیس پلیس راهور ناجا:  

خودروبدونایربگشمارهنمیشود
ادامه از صفحه یــک|  او ادامــه داد:» در   جریمه رانندگان مست 400 هزار تومان است

فرهنگ ما که از شــب به روز رسیدن، از تاریکی 
به نور آمدن و از ســرما به گرما آمدن یک اصل 
است. درست در بهار، تابستان و اواسط پاییز که 
آیین ها بیشتر جشن گندم، مهرگان، آب پاشان 
و اینهاســت، صورت عمده جشن های زمستان 
مبتنی بر تفکر است. این آیین ها برای همگرایی، 
نگاه به گذشــته و آینده و ریشــه حیات جشن 
 گرفته می شود؛ چیزی که در میراث ناملموس

 تجلی دارد.«
همچنین ژانــت الیزابت بلیــک،  متخصص 
بین المللی یونســکو در حوزه میراث فرهنگی 
ناملموس هم که به زبان فارســی ســخنرانی 

می کرد با بیان اینکه کنوانســیون حراســت از 
میــراث فرهنگی ناملمــوس )2000( 5 دامنه 
دارد، گفــت:» آیین های زمســتانی در دو اصل 
این کنوانســیون جای می گیرد: یکی عملیات 
اجتماعی و دیگری دانش مربــوط به طبیعت. 
اینها نشــان می دهد آیین ها و آداب زمستانی 
مردم ایران در قلب کنوانسیون حراست از میراث 
فرهنگی ناملموس جا دارد.«  او با بیان اینکه یکی 
از اهداف کنوانسیون حفاظت از تنوع فرهنگی 
اســت اما گفت: »با این حال یک تناقضی وجود 
دارد و آن اینکه با وجــود ارزش تنوع اما چیزی 
مشــترک میان همه اقوام و ملت هاســت و آن 

»بشریت« ما است.«

در نشست فرهنگی جشن ها و آداب زمستانی مطرح شد

آیینهایزمستان،زمانیبرایاندیشیدن

شهردار منطقه 12:   

پاساژکویتیهابازگشاییمیشود
مهر|  شهردار منطقه 12، از بازگشایی پاساژ کویتی ها 
با دستور دادستانی تهران خبر داد. عابد ملکی گفت: »به 
درخواست هیأت مدیره پاساژ کویتی ها و گزارش شرکت 
مقاوم ســاز از ملک مورد نظر که درضلع غربی پاســاژ 
پالسکو قراردارد، این مکان رفع خطر شده و هیأت مدیره 
کسبه متعهد شدند طی سه ماه نسبت به مقاوم سازی و 

استحکام بنا تحت نظر شرکت مقاوم ساز اقدام کنند.« 
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انوشه سورن، از فعاالن محیط 
 زیست گلشهر است که باغ 
سیب را الیق حفاظت بیشتر 
می داند: »تصور کنید که این 
باغ بیش از سه برابر مجموعه 
کاخ های سعدآباد، پنج برابر 
خرگوش دره، چهارده برابر 
پارک آب و آتش و یک سوم 

پارک چیتگر است. باغ سیب 
مهرشهر کرج، از لحاظ اندازه با 
پارک مرکزی نیویورک آمریکا 

برابر است. آن جا در  سال بیش از 
بیست میلیون نفر بازدید کننده 
دارد، درحالی که برای دیدن باغ 
سیب مهرشهر یا باید پنهانی 
رفت یا باید کشاورز و پیمانکار 

قطع  درختان بود«


