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حال ناخوش مروارید کرج

کاخ مروارید کرج در حالی  50سالگی خود را پشت سر می گذارد
که این روزها حال ناخوشی داشته و در انتظار مرمت  ،بازسازی و توجه
مسئوالن است.این کاخ موزه در زمینی به گستردگی  111هکتار با  2و
 500متر زیربنا در سالهای  1345 - 47در مهرشهر کرج ساخته شد و
سازه اصلی و طرح آن به شکل یک سفرهماهی که صدفی را در بر گرفته
است .همه فضاهای معماری زیرسقفی با فرم حلزونی و با نورگیرهای
گوناگون و ب ه شکل دانههای مروارید اجرا شده است .در ضلع شمالی
کاخ موزه و در محوطه بیرونی ،دریاچه ای نیز بهشکل بالههای سفره
ماهی طراحی و اجرا شدهاست .این بنا دربردارنده فضاهای گوناگونی از
جمله تاالر طالیی ،دفتر مخصوص ،تاالر پذیرایی ،سالن سینما ،سالن
بیلیارد ،استخر ،آبنما ،محل نگهداری پرندگان کمیاب ،اتاقهای خواب
و غیره است .یکی از مهمترین بخشهای این کاخ موزه اتاق صدف
است که دارای تزئینات مختلفی بوده و به خصوص نمای بیرونی
آن که بصورت حلزونی شکل ساخته شده است .در طراحی فضای
بیرونی دریاچه کوچکی از سه طرف کاخ را احاطه کرده و به زیبایی آن
افزودهاست .اولین زخم های شکننده بر این کاخ موزه درسال  84و با
بارش برفی بود که منجر به تخریب سقف آن شد ،پس از آن به دلیل
رسیدگی نشدن  ،دیوارها و سایر فضاهای این بنای تاریخی به مرور
زمان تخریب شد .اکنون پس از چندین سال بارقه امید برای مرمت
این بنا ایجاد شده ،چون تصمیم مسئوالن میراث فرهنگی و گردشگری
به ویژه در استان البرز بر آن است جدا از کشمکشهای مالکیتی ،برای
مرمت این بنا آستین باال بزنند .معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه
کرج در بازدید از این بنا ،گفت :در دنیای امروز مردم دنبال جاذبه های
گردشگری و انسان ساز هستند .سیروس شفقی افزود :دراستان البرز
طبیعت زیبا از ظرفیت های خوب گردشگری به شمار می رود و آثار و
ابنیه ای نظیر معماری بی نظیر کاخ موزه مروارید نیز می تواند مکمل
آن باشد .وی ادامه داد :فضای دلنشینی در این بنا برای حضور و جذب
گردشگران وجود دارد که متاسفانه نه تنها این بنا حفظ نشده ،بلکه
تبلیغاتی نیز برای آن نشده است .معاون استاندار البرز گفت :بخش
گردشگری می تواند رونق اقتصادی را به همراه آورد ،بنابراین برای
توسعه گردشگری در استان البرز به ویژه کالنشهر کرج باید با حفظ
بناهای تاریخی و فرهنگی زمینه این مهم را هرچه بیشتر فراهم کرد.
فرماندار کرج خاطرنشان کرد :تمام دستگاه های اجرایی در تحقق این
هدف مکلف هستند و باید همراهی الزم را داشته باشند.
مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ موزه مروارید نیز دراین
بازدید گفت :تفاوت بنا با سایر کاخ موزه ها در سبک معماری آن است
که تمام دانشجویان معماری داخلی و خارجی مشتاق بهره گیری از آن
هستند .شهناز پناهی افزود :درسال  93این بنای مخروبه تحویل میراث
فرهنگی و گردشگری می شود و در مجموع 60میلیارد تومان برای
بازسازی آن اعتبار نیاز است .وی ادامه داد :بخشی از طرح های احیاء
از جمله صرف هزینه چهار میلیارد تومانی برای زنده کردن دریاچه این
کاخ انجام شده و این اثر در سال  81در فهرست آثار ملی ایران قرار
گرفته است .پناهی گفت :با توجه به اینکه این اثر جذاب معماری در
فهرست قرار گرفته در صورت ثبت مالکیت آن برای میراث فرهنگی
می توان اقدامات موثرتری را دراین زمینه داشت .وی خاطرنشان کرد:
اعتبارات استانی جوابگوی بازسازی این بنا نیست و همه ارگان ها از
جمله محیط زیست ،منابع طبیعی و شهرداری باید همراهی الزم را
داشته باشند .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان البرز نیز گفته بود اکنون  27هکتار از مجموعه کاخ تاریخی
مروارید مهرشهر کرج در اختیار این اداره کل قرار دارد و با اقدامات
انجام شده ،به زودی مالکیت قطعی این اثر تاریخی مشخص می شود.
حجت االسالم فخرالدین صابری در حاشیه بازدید رییس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از مجموعه کاخ مروارید مهرشهر
کرج افزود :بر اساس قول استاندار البرز و با مساعدت دستگاه قضایی به
زودی اقدامات الزم برای قطعیت مالکیت کاخ مروارید به عمل می آید.

مونسان در مراسم گرامیداشت روز جهانی موزهها تأکید کرد

گردشگری

افزایش قابل مالحظه موزهها در دولت تدبیر و امید

رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری گفت« :برای
پیشبرد برنامهها و اهداف سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
در حوزه موزه و موزهداری نیازمند افزایش مشارکت عمومی و تقویت مشارکت
مدیران مجموعههای خصوصی با موزههای دولتی هستیم» .
بهگزارش اخبار صنعت ،علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهوری
و رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در مراسم روز
جهانی موزهها که در سالن همایشهای موزه ملی ایران برگزار شد ،ضمن
گرامیداشت این روز و نیز روز بزرگداشت فردوسی گفت« :زبان از بیان تاریخ،
تمدن و هویت ایران بزرگ الکن است ،ایران کشوری است که تاریخ را ساخته
است و بسیاری از برهههای تاریخی را ایران بزرگ ساخته است و در جنگها
و دورانهای مختلف چه زمانی که شکست خوردیم و چه زمانی پیروز شدیم،
هیچگاه فرهنگ ایران لطمه نخورده و همواره یکدلتر و منسجمتر به راه
خود ادامه داده است و این مسیر را ما نیز همچنان با انسجام و همدلی ادامه
خواهیم داد».
او افزود« :ما متعهدیم به نگهداشت میراث کشورمان ،گذشتگان تالش
کرده و این میراث ارزشمند را حفظ کردهاند و ما نیز تالش میکنیم تا این
میراث را حفظ کنیم و به نسلهای آینده تحویل دهیم».
مونسان ادامه داد« :تالش میکنیم تا میراثفرهنگی را با همه تنوع
و گستردگی با همین بودجه حداقلی و دولتی حفظ کنیم و با تمام وجود
بهدنبال حفظ میراثفرهنگی و تاریخ و تمدن کشور هستیم و این نوید را
میدهم که دوره خوبی را پشت سر خواهیم گذاشت و از میراثفرهنگی
صیانت میکنیم ،اما حتما نیاز داریم تا درهای جدیدی را نیز باز کنیم چراکه
کشور ما یک کشور بزرگ است و با اعتبارات دولتی شاید امکان صیانت از
این میراث ارزشمند و بزرگ امکانپذیر نباشد .لذا از اولین روزهای فعالیتم
در سازمان میراثفرهنگی به یکی از موضوعاتی که به صورت جدی ورود پیدا
کردم استفاده از ظرفیتهای مردمی در صیانت از حوزههای میراثفرهنگی
است و اعتقاد دارم باید با استفاده از ظرفیتهای مردمی به مرمت بناهای
تاریخی و فرهنگی بپردازیم که خوشبختانه این اقدامات روند روبهرشدی را
طی میکند».

مونسان در ادامه به تخریب آثار فرهنگیتاریخی اشاره کرد و افزود« :دلیل
این تخریبها این نیست که ما غفلت میکنیم ،اما مسئله این است که ابزارها
و اعتبارات ما محدود است و برای صیانت هرچه بهتر از این میراثفرهنگی
ارزشمند نیازمند استفاده از ظرفیتهای مردمی هستیم .باید بتوانیم این
داشتههای تاریخی را به همه مردم دنیا عرضه کنیم .کشورهای مختلف ساالنه
از طریق معرفی داشتههای تاریخی میلیونها گردشگر را به کشور خود جذب
کردند و صاحب میلیونها دالر شدهاند ،از این رو ما نیز اگر بتوانیم از این
داشتهها استفاده کنیم ،سطح سازمان میراثفرهنگی ارتقا مییابد و توجه
دولت و حاکمیت به حوزه میراثفرهنگی و گردشگری بیش از پیش افزایش
مییابد».
موزه ،محل معرفی داشتههای فرهنگی و تاریخی
رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در ادامه گفت:
«یکی از مهمترین حوزههای معرفی داشتههای فرهنگیتاریخی ما موزهها
هستند ،خوشبختانه شاهد رشد احداث موزهها هستیم به گونهای که از 400
موزه در ابتدای دولت تدبیر و امید به  650موزه رسیدهایم که رشد قابل
مالحظهای است».
او افزود« :موزهها حتما باید از حالت سکون خارج شوند و روند
روبهرشدی را آغاز کنند در واقع موزهها باید به محلی برای تعامل و گفتوگو

با کشورهای مختلف دنیا معرفی شود ،در سال گذشته شاهد چند اتفاق خوب
در موزههای کشور بودیم؛ اعقتاد من این است برای تداوم روند رو به رشد
موزهها باید از مدیران خالق بهره برد و این را در ابتدای روزهای ورودم به
سازمان میراثفرهنگی نیز اعالم کردم و خوشبختانه در حال حاضر شاهد
اتفاقات خوب در موزه ملی ایران هستیم و این روند به خوبی باید ادامه یاید».
معاون رئیسجمهوری به سفر خود به خراسان رضوی و بازدید از موزه
بزرگ خراسان نیز اشاره کرد و گفت« :موزه بزرگ خراسان یک موزه ارزشمند
است که ساختمان و فضای آن یک ظرفیت مهم به حساب میآید و باید از
این موزه بتوانیم به نحو مطلوب استفاده کرد».
بازدید از موزهها در سبد مصرفی خانوار قرار گیرد
رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در ادامه به لزوم
برنامهریزی برای افزایش توجه به موزهها و بازدید از موزهها اشاره کرد و افزود:
«بازدید از موزهها باید در سبد مصرفی خانوار قرار گیرد».
او در ادامه به برنامههای سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری در استفاده از اقدامات جدید در موزهها اشاره کرد و افزود:
«خوشبختانه امروز در برخی از موزهها از ظرفیتهای الکترونیکی و نرمافزاری
استفاده میکنیم و موضوع بلیت الکترونیکی در برخی از موزههای کشور
اجرایی شده است و اقدامات مهم از جمله استفاده از ظرفیتهای الکترونیکی
و نرمافزاری دیگر باید از موزههای مهم مانند موزه ملی ایران آغاز شود».
معاون رئیسجمهوری در ادامه به اهمیت موزههای خصوصی اشاره کرد
و افزود« :در خواست من از مدیران موزههای خصوصی این است که مشارکت
خود را با موزههای دولتی افزایش دهند و این آمادگی نیز در ما وجود دارد
تا به تقویت این مشارکت کمک کنیم چرا که هرچه موزههای خصوصی
بیشتر تقویت شوند و گسترش یابند شاهد رشد و توسعه موزههای دولتی
نیز هستیم».
او در پایان صحبتهای خود به طرح اشتغال فراگیر نیز اشاره کرد و افزود:
«این موضوع از سوی سازمان میراثفرهنگی بهصورت جدی دنبال میشود و
در این طرح 145هزار شغل در هر سه حوزه میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری ایجاد خواهد شد که یک اتفاق بزرگ است».

معاون میراثفرهنگی در مراسم روز جهانی موزهها مطرح کرد

استفاده از ظرفیتهای نرمافزاری و دیجیتال ،مالک ارزیابی موزهها در سال جاری

معاون میراثفرهنگی کشور گفت« :یکی از موضوعاتی که امسال
بهصورت جدی دنبال خواهد شد ،استفاده موزهها از امکانات و ظرفیتهای
نرمافزاری است که حسب تأکیدات معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری پیگیری خواهد شد».
بهگزارش اخبار صنعت ،محمد حسن طالبیان معاون میراثفرهنگی
سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در مراسم روز جهانی
موزهها که با حضور علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در محل موزه ملی ایران برگزار
شد افزود« :هفته میراثفرهنگی در واقع آغاز سال میراثفرهنگی است و
امید دارم که امسال سالی بهتر از سالهای گذشه باشد .در این هفته در
همه استانها مراسم مختلفی مانند برگزاری نمایشگاههای مختلف ،بازدید
از موزهها و ...داریم که این هفته فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بهتر
موزهها است».
او گفت« :امسال به نسبت سالهای گذشته در این مراسم شاهد حضور
مدیران بیشتری از بخش خصوصی هستیم که نوید روزهای خوب و روند رو
به رشد موزههای خصوصی را میدهد و امیدواریم از سال آینده روز جهانی
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺪﺟﻬﺎﻧﻰ –ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻠﻄﺎﻥ
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ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  97/5/6ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/8525

ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ  182ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ  9509980213400661ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻰ  :ﺷﻤﻴﻠﻪ ﻓﻮﻻﺩﺩﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻬﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ  3 :ﺭﻭﺯ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ  :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﻛﻮﻯ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ  3 :ﺭﻭﺯ ﻧﻮﻉ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ  :ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻧﻔﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ  ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ

 110/8524ﺍﺟﺮﺍﻯﺍﺣﻜﺎﻡﺷﻌﺒﻪ182ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮﻯﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﺻﻐﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ
 ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻴﺎﻧﺴﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9610090215900414ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609970215901204ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  700/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﻭﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

110/8523

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  200ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﻫﺎﻧﻰ ﺍﺣﻴﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻛﺮﺩ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9509970231700566ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 60/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  2/294/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2/160/000ﺭﻳﺎﻝ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

 110/8522ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  152ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980213400758ﺷﻌﺒﻪ  182ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709970213400102
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺸﻘﻌﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺯﺍﺩﻩ
ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺁﻏﻮﺯﺑﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﻣﺤﺒﻌﻠﻰ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ  -1 :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ  -2ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ )ﻣﺎﻟﻰ( ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ  -3ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻣﺒﻴﻊ )ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﻣﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺸﻘﻌﻠﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻰ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺁﻏﻮﺯﺑﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﺮﻋﻰ  22517ﺍﺯ  2398ﺍﺻﻠﻰ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ  95/10/30ﻟﻐﺎﻳﺖ
 96/9/22ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  102851ﻭ ﻣﻮﺭﺥ  95/6/29ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻨﻈﻤﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻴﻞ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺍﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ ﺍﺯ
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 10
ﻭ  190ﻭ  183ﻭ  219ﻭ  220ﻭ  238ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ  515ﻭ  519ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯﻣﻮﺭﺥ 95/10/30
ﻟﻐﺎﻳﺖ ) 96/9/22ﺟﻤﻌﺎ  146/000/000ﺭﻳﺎﻝ( ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻃﺒﻖ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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موزهها در یکی از استانهای کشور برگزار شود چرا که تمام استانهای کشور
دارای ظرفیت هستند».
طالبیان گفت« :معنای میراثفرهنگی امروزه بسیار گسترده شده است
و از زوایای مختلف باید موضوع میراثفرهنگی را بررسی کرد و این نشان
میدهد که حوزه میراثفرهنگی از یکپارچگی و گستردگی خاصی برخوردار
است».
او تصریح کرد« :تنوع موزهها نشان میدهد ما در ایران چقدر در
حوزههای میراثفرهنگی تنوع داریم و امروز شاهد احداث موزههای مختلف
هستیم و این نشان از اهمیت موزه و میراثفرهنگی است و همه باید بدانیم
که مهمترین ثروت ما میراثفرهنگی است».
معاون میراثفرهنگی سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
افزود« :صیانت از میراثفرهنگی میتواند ما را به دستاوردهای خوبی از جمله
صلح راهنمایی کند».
او گفت« :بر اساس شعار ایکوم موزهها نیز باید شعار و نگاه جدیدی داشته
باشند و خوشبختانه معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری در بازدید از موزهها یکی از موضوعاتی را که پیگیری
میکند ،موضوعات نرمافزاری در موزهها است و امسال بخشی از اعتبارات به
موضوع نرمافزاری اختصاص خواهد یافت و در سال جاری کمتر موزهای را
خواهیم یافت که از طرفیتهای نرمافزاری استفاده نکند و همه موزهها صاحب
سایت خواهند شد و موضوع بلیت الکترونیکی نیز اجرایی خواهد شد».
او در ادامه به مهمترین اقدامات در سال گذشته اشاره کرد و افزود« :در
سال گذشته 98هزار شیء تاریخی کارشناسی شده19 ،هزار شیء مرمت شده،
22هزار شیء ساماندهی شده و 60هزار شیء نیز در سامانه جام ثبت شده
است که یک کار ارزشمند است».
معاون میراثفرهنگی سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
در بخش دیگری از صحبتهای خود به تأکیدات رئیس سازمان میراثفرهنگی
در خصوص استفاده از ظرفیتهای نرمافزاری در موزهها اشاره کرد و افزود:
«استفاده از ظرفیتهای نرمافزاری و دیجیتال یکی از مهمترین مؤلفهها و
مالکهای ارزیابی موزهها در سال جاری است».
او خاطر نشان کرد« :هزار پروژه مرمتی از سوی معاونت میراثفرهنگی،
سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری در سال جاری در حال اجرا
است ،ضمن این که امسال ثبت و حریم در هر پروندهای از امسال به صورت
همزمان انجام میشود».
او به پروندههای ثبت جهانی در دست تهیه نیز اشاره کرد و گفت:
«از آنجایی که ایران در همه دورههای تاریخی و در حوزههای گوناگون
میراثفرهنگی دارای اهمیت است ،تالش کردیم پروندههایی که در دست
تهیه است و یا در حافظه موقت ثبت شدهاند از تنوع بیشتری برخوردار
باشند».
او گفت« :با تأکید دکتر مونسان موزههای منطقهای نیز به موزه ملی
ایران وصل شدهاند و از این پس شاهد برگزاری نمایشگاههای مختلف در
موزههای استانی نیز هستیم که بهعنوان مثال نمایشگاه موزه لوور فرانسه بعد
از موزه ملی ایران در موزه بزرگ خراسان به نمایش در خواهد آمد».
رشد 120درصدی موزههای خصوصی
محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزهها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی
نیز در این مراسم گفت« :از وضعیتی که امروز موزه و موزهداری در سطح
ایران و جهان دارد بسیار خوشحالیم».
او افزود« :موزه موجب توسعه است و بسیاری از جوامع در بررسی
فاکتورهای توسعه به وضعیت موزهها میپردازند و اگر موزهها در زندگی
انسان به وجود نمیآمدند بسیاری از مسائل اجتماعی نیز نمیتوانستند به
جایگاه واقعی خود برسند».
کارگر افزود« :از آنجایی که انسان و جامعه انسانی در معرض فراموشی
هستند ،موزه دائم تالشها و نقش انسانها را به یاد آنها میآورد و این
مهمترین دستاورد موزههاست».

او ادامه داد« :امروز هر علمی و هر صنعتی و هر تالشی نیاز دارد که
گذشته خود را حفظ کند بنابر این نیازمند موزهها هستیم و این موزهها
هستند که میتوانند به عنوان حافظه تاریخی جوامع بشری به حساب آیند».
مدیرکل امور موزهها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی در ادامه افزود:
«به عنوان مثال اگر فرد یا شرکتی قصد خرید محصوالت مرسدس بنز در
آلمان را داشته باشد ،کمپانی مرسدس بنز آنها را ابتدا به موزه میبرد تا با
تالشها و سابقه طوالنی این کمپانی آشنا شوند و با اطمینان بیشتری این
برند را خریداری کنند».
او در ادامه گفت« :خوشبختانه موزه در جامعه امروز ما جایگاه خود را
به خوبی پیدا کرده است ،بهعنوان مثال حتی در روستاهای ما نیز افراد به
صورت خودجوش نسبت به تشکیل موزهها و مجموعههای خصوصی اقدام
کردهاند و این نشان میدهد جامعه ایرانی به این آگاهی رسیده است تا به
صورت خودجوش برای حفظ حافظه تاریخی خود تالش میکنند و این یک
نقطه عطف برای موزهداری است که افراد برای حفظ هویت تاریخی خود
تالش میکنند».
او افزود« :خوشبختانه در حوزه موزههای خصوصی شاهد رشد
120درصدی هستیم و در حال حاضر شاهد درخواستهای متعدد از سوی
افراد برای ایجاد موزههای خصوصی و مجموعههای مختلف فرهنگی و هنری
هستیم».
کارگر در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت« :امروز با تهدیدی به
نام از دست رفتن سابقه تاریخی و هویت تاریخی در جوامع روبه رو هستیم
و خوشحالیم که امروز جامعه ما به این مهم رسیده است که برای حفظ و
صیانت از هویت تاریخی خود به احداث موزه اقدام کند و امروز وضعیت بسیار
خوبی را در حوزه موزهداری در کشور هستیم».
او اضافه کرد« :تالش میکنیم که در حوزه موزهداری خوشبختانه به رشد
بسیار خوبی برسیم و این نوید را هم باید بدهم که امیدواریم در چهار سال
آینده شاهد افتتاح هزارمین موزه در کشور باشیم .امروز خوشبختانه موزه به
الیههای مختلف جامعه کشیده شده است .موزهداری در سال گذشته وضعیت
بسیار مطلوبی را پشت سر گذاشته است که برپایی موزه لوور در محل موزه
ملی ایران یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار است».
او در پایان صحبتهای خود خاطرنشان کرد« :این نوید را هم باید بدهم
که موزه ملی ایران بعد از  80سال با استفاده از جدیدترین فناوریهای روز
بازسازی میشود».
روز جهانی موزه در 40هزار موزه دنیا
سید احمد محیط طباطبایی ،رئیس ایکوم ایران نیز در این مراسم گفت:
«همیشه وقتی برای یک فرد یا موضوعی روز بزرگداشت برگزار میکنند برای
این است که به آن موضوع بیشتر توجه شود و گرد فراموشی از آن زدوده
شود».
او افزود« :روز جهانی موزه ،در 40هزار موزه در بیش از  100کشور
جهان گرامی داشته میشود و این نشان از یک همدلی جهانی در حوزه موزه
داری است».
محیط طباطبایی افزود« :امروزه تعریف موزه به اجتماعیتر شدن فضای
موزه بر میگردد ،گاه موزهها مکانی برای نگهداری و نمایش تاریخ و هنر و
تمدن است اما امروزه در تعاریف جدید باید بگوییم موزه جایی است که تفکر
و اندیشه انسانها را نگهداری میکند که میتواند در هیبت یک شیء تاریخی
به مردم معرفی شود».
رئیس ایکوم ایران افزود« :نگاه موزهای داشتن یعنی نگاه به آینده و
افرادی که این تفکر را ندارند در زمان حال به سر میبرند و گذشته را از بین
میبرند چرا که آیندهای برای خود و جامعه خود متصور نیستند».
محیط طباطبایی در ادامه گفت« :انتخاب تهران بهعنوان مرکزی برای
برگزاری نشست تخصصی دورهای شورای جهانی موزهها یک اتفاق مهم است
که به خاطر نوع نگاه ما به موزه و موزهداری است که یک اتفاق ارزشمند
است».

سرپرست معاونت صنایعدستی خبر داد

تعامل و همکاری با مدیران و بهرهبرداران اقامتگاههای بومگردی برای استفاده از صنایعدستی

سرپرست معاونت صنایعدستی گفت« :تعامل و همکاری گسترده با مدیران و بهرهبرداران
اقامتگاههای بومگردی در راستای بیشینه استفاده از صنایعدستی در طراحی فضای داخلی و
بهینهسازی شرایط عرضه و فروش صنایعدستی ،در اولویت فعالیت این معاونت قرار دارد و این مهم
یکی از راهبردهای اصلی ماست».پویا محمودیان سرپرست معاونت صنایعدستی با بیان این مطلب
افزود« :اقامتگاههای بومگردی را میتوان فصل مشترک فعالیتهای میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری و فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار کشور عزیزمان ،به ویژه در مناطق روستایی و
بافتهای بومی دانست ،در این گونه اقامتگاهها با همت مردم خوب سرزمینمان ،بیهیچ ارعایی ،شاهد
تحقق عینی مفاهیم اقتصادی و حمایت واقعی از صنایعدستی به عنوان نمودی حقیقی از تولید ایرانی
هستیم».او تصریح کرد« :به باور ما ،اقامتگاههای بومگردی کارآمدترین بستر قابل تصور برای ایجاد
اشتغال روستایی و حمایت از جوامع محلی است و با استناد به تجربیات موجود در مناطقی نظیر
شهرستان خور و بیابانک ،روستاهای حاشیه بیابان لوت و ...میتوانند در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ممکن ،زمینه مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی
را در مناطقی فراهم آورند که زمانی امید کمی به تداوم رندگی در روستاهای آن مناطق وجود داشت».محمودیان ادامه داد« :اما پرداختن به توسعه اصولی
اقامتگاههای بومگردی بدون توجه و درک ارزش و جایگاه صنایعدستی در اینگونه اقامتگاهها اگر نگوییم امری محال ،دستکم موضوعی غیرمنطقی است ،بر
همین مبنا معاونت صنایعدستی سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری تعامل و همکاری گسترده با مدیران و بهرهبرداران اقامتگاههای بومگردی را
در راستای پیشینه استفاده از صنایعدستی در طراحی فضای داخلی و بهینهسازی شرایط عرضه و فروش صنایعدستی ،در اولویت فعالیت خود قرار داده و این
مهم را یکی از راهبردهای اصلی خود میداند».سرپرست معاونت صنایعدستی یادآور شد« :مایه خشنودی است که در نخستین گام در این مسیر طوالنی ،شاهد
برگزاری نخستین کارگاه مشورتی نقش و ارتباط صنایعدستی در بهبود بهرهوری اقتصادی و معیشت جوامع محلی و توسعه پایدار فعالیت اقامتگاههای بومگردی
در فضای یکی از اقامتگاههای بومگردی پیشرو در شهر زیبای کاشان هستیم ،بیتردید کسب نتیجه مطلوب در این مسیر ،نیازمند تداوم تشکیل اتاقهای فکر
و تعامل گسترده ذینفعان است و ما مصمم به ایجاد بستری مناسب برای انجام این مهم هستیم».

