«بسمه تعالی»

نیم نگاهی به فعالیت های
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کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانههای تاریخی تهران متشکل از جمعی از سازمانهای مردم نهاد ،صاحب نظران و
فعالین میراث فرهنگی کشور است که به صورت غیر رسمی با عنوان کمیته پیگیری خانه – باغ اتحادیه در  ۵۱اسفند
 ۵۹۳۱تشکیل شد.
در ابتدا هدف از تشکیل این مجموعه پیگیری وضعیت خانه – باغ اتحادیه به عنوان قلب بناهای تاریخی محور الله زار بود
که پس از موفقیت این مجموعه در پیگیری حفاظت از این بنا تاریخی ،در  ۹۳فروردین  ۵۹۳۵این مجموعه با توجه به
مشورت اساتید و صاحب نظران این حوزه و با توجه به اینکه متاسفانه در شهر تهران سازمان مردم نهاد غیر دولتی به
صورت تخصصی به بحث بافت تاریخی تهران نمیپردازد ،کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانههای تاریخی تهران به
صورت رسمی اعالم موجودیت کرد.
این مجموعه با هدف صیانت از میراث مادی و معنوی شهر تهران و حفاظت از بافت تاریخی پایتخت کشورمان و با تاکید
بر خانههای تاریخی پایتخت تشکیل شد.
از ابتدا شکل گیری این مجموعه دو سال و اندی میگذرد و در این مدت کوتاه با توجه به توان این مجموعه ،فعالیتهای
متعددی برای حفظ بافت تاریخی شهر تهران صورت گرفته که مجموعه اقدامات ذیل بخشی از اقدامات کمیته پیگیری
خانههای تاریخی تهران میباشد:
 -۵معرفی خانه معین التجار بوشهری در اردیبهشت ماه سال ( ۵۹۳۵همزمان با روز خلیج فارس و سال تولید ملی و کار
و سرمایه ایرانی) به عنوان پدر معنوی خلیج همیشه فارس و نخستین نویسنده کتاب در زمینه خلیج فارس و همچنین
پدر معنوی کار و سرمایه ایرانی با تاسیس نخستین بانک ایرانی در راستای حمایت از تجار ایرانی.
 -۹ثبت خانه معین التجار بوشهری در فهرست آثار ملی کشور در افتتاحیه پنجمین اجالس ثبت آثار ملی کشور (۵۱
شهریور  )۵۹۳۵در استان البرز با رای اکثریت شورای ثبت به عنوان اولین سازمان مردم نهاد شهر تهران که موفق به ثبت
یک اثر تاریخی در پایتخت شده است.
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 -۹جشن ثبت خانه معین التجار بوشهری (پدر معنوی خلیج همیشه فارس) و تجلیل از حافظان و خیران میراث شهری
طهران و افتتاح خانه بهرمند با عنوان خانه نان و نمک فخرالملوک (به عنوان نخستین خانه تاریخی تهران که توسط یک
خیر خریداری ،ثبت در فهرست میراث ملی کشور و مرمت و احیاء شده است ).در مورخ  ۳مهرماه  ۵۹۳۵با حضور مشاور
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور و مدیر موزه ملی ایران ،مدیر کل ثبت آثار تاریخی،
فرهنگی و طبیعی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور ،مدیرکل میراث
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران ،مشاور شهردار تهران در امور میراث فرهنگی،
قائم مقام شهردار منطقه  ،۵۹عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران (احمد مسجد جامعی) ،مدیر کمیته ملی
موزههای ایران و دیگر مسئولین و عالقمندان به حوزه طهران قدیم.
 -۴برگزای نخستین تور محرم در تهران با رویکرد نگاهی به فرهنگ و آئینهای سنتی عزاداری بافت تاریخی تهران ویژه
اصحاب رسانه با حضور  ۰۱نفر از خبرنگاران ،عکاسان خبرگزاریها ،روزنامهها و تصویربرداران شبکههای مختلف رسانه
ملی در مورخ  ۹۳آبان  ۴( ۵۹۳۵محرم  )۵۴۹۴با همکاری اداره کل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان تهران ،دفتر نماینده شهردار تهران در امور میراث فرهنگی ،سایت میراث شهر ،سایت سفر نویس و پایگاه خبری
ایران بزرگ .بازدید از امکانی چون امامزاده هفت دختران ،تکیه سادات اخوی قدیمیترین تکیه تهران با شکل و شیوه
عزارداری طهران قدیم ،تکیه رضا قلی خان ،عالمت سازیهای خیابان مصطفی خمینی ،تکیه کربالئیها ،مسجد
اردبیلیها ،تکیه درخونگاه و...
 -۱ثبت خانه تاریخی عامریها در فهرست اثار ملی کشور در محله فردوسی تهران همزمان با روز تهران در مورخ ۹۱
مهر ماه .۵۹۳۵
 -۰برگزای نخستین تور برجهای تهران و بازدید از سه برج شهر تهران (طغرل ،آزادی و میالد) همزمان با سالروز اولین
اثر ثبتی شهر تهران برج طغرل ویژه اصحاب رسانه با حضور  ۰۱نفر از خبرنگاران ،عکاسان خبرگزاریها ،روزنامهها و
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تصویربرداران شبکههای مختلف رسانه ملی در مورخ  ۵۱دی ۵۹۳۵با همکاری دفتر نماینده شهردار تهران در امور میراث
فرهنگی ،برج میالد و سایت میراث شهر.
 -۱ثبت مراسم عزاداری دهه اول محرم تکیه سادات اخوی قدیمیترین تکیه تهران در فهرست میراث معنوی کشور
همزمان با اجالس ثبت آئینهای عاشورائی در استان مازندران در دی ماه .۵۹۳۵
 -۱برگزاری نشست بررسی سیر خانه باغهای تهران از زاویه زیست محیطی ،گردشگری و معماری در مورخ  ۹۱اسفند
 ۵۹۳۵با همکاری جمعیت حامیان زمین ،ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران ،انجمن مفاخر معماری ایران و
انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران.
 -۳بازدید از بناهای تاریخی تهران به صورت دورهای با حضور معاون میراث فرهنگی و صنایع دستی میراث فرهنگی
کشور و مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران.
 -۵۱برگزاری نخستین جشنواره عکاسی بافت تاریخی «تهران» با رویکرد زندگی در محالت قدیم با همکاری سازمان
زیباسازی شهر تهران ،دفتر نماینده شهردار تهران در امور میراث فرهنگی ،ستاد گردشگری شهر تهران ،کمیسیون ملی
یونسکو در ایران ،کمیته ملی موزههای ایران و دیگر حامیان مادی و معنوی که نمایشگاه این جشنواره  ۳تا  ۵۱خرداد
 ۵۹۳۹در خانه هنرمندان برگزار شد.
 -۵۵پروژه نجات بخشی خانه اتحادیه معروف به دایی جان ناپلئون و تصویب یک فوریت الزام شهرداری تهران به خرید
خانه اتحادیه و احیا و تغیر کاربری آن به یک مجموعه فرهنگی ،هنری و اجتماعی.
 -۵۹آغاز پروژه نجات بخشی و احیا خانه افشار (طراحی شده توسط مهندس صارمی) واقع در زعفرانیه ،خانه صالح واقع
در خیابان حافظ و خانه معین التجار بوشهری در الله زار.
 -۵۹اجرا طرح مطالعاتی نقش بادگیرهای تهران در منظر شهری با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران.
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 -۵۴تالش در جهت حفظ بناهای تاریخی شهر تهران از جمله خانه اتحادیه ،خانه بوذرجمهری ،خانه آیت اهلل بهبهانی،
خانه حسام لشگر ،خانه عامریها ،خانه کالنتری ،خانه معین التجار بوشهری ،خانه دکتر مقدم ،خانه مینایی و خیابانهای
 ۹۱تیر و ولیعصر و سرای دلگشا و...
حال پس از سه سال و اندی از فعالیت کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران ،انجمن حفاظت از
خانه های تاریخی تهران از دل این مجموعه و با مجوزهای قانونی از سوی استانداری تهران در حال تشکیل است و تا
پایان سال  ۵۹۳۴هجری شمسی موق به اخد مجوز های قانونی خود خواهد شد تا بتواند با جای پای گذاشتن در راه
کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران و با اهداف کالن تر و اختیارات بیشتر ،به صیانت و حفاظت
از میراث مادی و معنوی تهران بپردازد.
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