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چهره جدیدی از صنایعدستی
در  40سالگی انقالب ارائه شود

معاون صنایعدستی کشور گفت« :صنایعدستی یکی از برندهای
جمهوری اسالمی ایران است و در چهل سالگی انقالب باید چهره
جدیدی از صنایعدستی ایرانی ارائه شود».
بهگزارش اخبار صنعت ،پویا محمودیان معاون صنایعدستی
سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،در جلسه تخصصی
احیا و باززنده سازی صنایع دستی از یاد رفته که با حضور نمایندگانی
از هفت استان کشور برگزار شد ،گفت« :در  40سالگی انقالب اسالمی
باید بر روی تدوین الگوهای جدید از صنایع دستی کار کنیم و چهره
ای جدید از صنایع دستی ایرانی به عنوان یکی از برندهای جمهوری
اسالمی ایران ارائه شود».
او افزود« :در همین خصوص با توجه به برگزاری جشنواره فجر
صنایع دستی ،باید بتوانیم الگوهایی جدید و تازه و طرح های نو و
ابتکاری از صنایع دستی ارائه کنیم».
او همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقالب با
عنوان سال «حمایت از کاالی ایرانی» تصریح کرد« :صنایع دستی به
عنوان ایرانی ترین کاال نقش مهمی در حمایت از کاالی ایرانی دارد و در
این میان برنامه ریزی ها ما در معاونت صنایع دستی به گونه ای است
که اسفند امسال باید بتوانیم گزارشی کامل و جامع در خصوص صنایع
دستی و کاالی ایرانی ارائه دهیم».
او سپس به احیای رشته های از یاد رفته در استان های مختلف
اشاره کرد و افزود« :صنایع دستی اشتغالزا و درآمدزا است و احیای
رشته های ازیاد رفته و حمایت از رشته های فعال می تواند به ایجاد
هرچه بیشتر اشتغال در شهرهای مختلف کمک کند».
ویدا توحدی مشاور معاونت صنایع دستی نیز در حاشیه برگزاری
این جلسه گفت« :در این نشست رشته های از یاد رفته صنایع دستی
مربوط به  7استان کشور با حضور نمایندگانی از این استان ها مورد
بررسی قرار گرفت».او ادامه داد« :با توجه به اهمیت حفظ رشته های
صنایع دستی تمام تالش خود را برای رشد و توسعه و نیز حمایت از
رشته های صنایع دستی انجام خواهیم داد».
توحدی خاطر نشان کرد« :در این نشست تخصصی برخی از رشته
های صنایع دستی از یاد رفته از استان های خراسان جنوبی ،آذربایجان
غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،زنجان ،گیالن و مازندران مورد بررسی
قرار گرفت و راهکارهای احیا و باززندهسازی این رشتهها بررسی شد».

کشفیات یگان حفاظت میراثفرهنگی
بهنمایش درآمد

به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی ،دومین نمایشگاه
توانمندی های یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی برگزار شد
و در این نمایشگاه ،کشفیات یگان حفاظت میراث فرهنگی نیز به
نمایش گذاشته شد.بهگزارش اخبار صنعت ،در سومین روز از هفته
بزرگداشت نیروی انتظامی درگردهمایی یگانهای حفاظت دستگاههای
دولتی ضمن اجرای رژه مشترک واحدهای نمونه ،دومین نمایشگاه
توانمندی های نیروی انتظامی باحضور یگانهای حفاظت در محل
ستاد مرکزی ناجا برگزار شد.این نمایشگاه با هدف معرفی مأموریت ها
و ارائه دستاورد یگانهای تخصصی در محل ستاد پلیس پیشگیری ناجا
برگزار و با حضور سردار مؤمنی جانشین نیروی انتظامی و جمعی از
معاونان و رده های ارشد انتظامی افتتاح و یگان حفاظت سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ضمن شرکت فعال در نمایشگاه با
ارائه کشفیات اخیر خود مورد استقبال حاضران قرار گرفت .
در خالل برگزاری نمایشگاه ،با حضور سردار مؤمنی در غرفه یگان
حفاظت سازمان میراث فرهنگی و بازدید او از دستاوردهای این یگان
ضمن ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده ،از تدابیر فرمانده و تالش
کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی قدردانی شد.
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980234200281ﺷﻌﺒﻪ  1124ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1124ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709970232500828ﺷﻜﺎﺕ .1 :ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  14ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺁﻫﻨﮓ ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﻛﻮﺛﺮ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻍ ﮔﻞ  .2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎﻋﺪﻯ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺷﺮﻗﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺍﺝ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ  2ﭘﻼﻙ  25ﺯﻧﮓ
 4ﻣﺘﻬﻢ :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ /ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺗﻬﺎﻡ -1 :ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ  -2ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ
ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9710430434001951ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ 14
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻋﻤﺪﻯ )ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻤﺮﺩ( ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ  134ﻭ  709ﻭ  710ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  607ﻭ
 608ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ  1392ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺮﺩ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﺻﺪﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﻗﺪﺍﻡ ﻛﺘﻒ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﺍﺟﺮﺍ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1124ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
/52475ﻡ ﺍﻟﻒ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1124ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( -ﺷﻬﺎﺏ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709982187000008ﺷﻌﺒﻪ  1020ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1020ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9709972187000739ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻠﻤﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ .1 :ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻃﺎﻟﺒﻰ  .2ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ
ﻛﺎﻇﻤﻰ  .3ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺁﻗﺎﺧﺎﻧﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  .4ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ
ﺻﻼﺣﻰ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ
ﭘﺎﭼﻨﺎﺭ ﻛﻮﻯ ﻛﺎﺭﻛﻦ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﭘﻼﻙ  .5 61ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺎﺋﺪﻯ )ﻫﺪﺍﻳﺖ( ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ
ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﻛﻮﭼﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﭘﻼﻙ  6ﻭﺍﺣﺪ  .6 4ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﭼﻨﺎﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻛﺎﺭﻛﻦ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﭘﻼﻙ  87ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ:
 .1ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ  .2ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/14ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 970381
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ  329ﻣﻮﺭﺥ
 1393/05/01ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻭ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ  1ﻭ  6ﻭ  4ﺩﺭ
ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺕ
ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻟﻜﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻭﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎﻯ ﻣﺎﻝ ﻧﺰﺩ ﻭﻯ
ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ
ﻣﺎﺩﻩ  6ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  197ﺍﺯ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ
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رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی با بیان اینکه معماری در دنیا با
دستکند آغاز شده و مقدمه هر معماری دستکند بوده است ،گفت :برخی
تصور میکنند دستکندها برای دفاع ساخته میشده اما فقط این نظریه
است.
به گزارش اخبار صنعت سیدمحمد بهشتی در سومین همایش
بینالمللی معماری دستکند در دانشگاه بوعلیسینا ،با اشاره به اینکه در
روزهای نخست پرداختن به موضوع دستکند شاید قابل باور نبود ،افزود:
دستکند مجموعهای است که میتواند به آنچه ما متعارفا به آن معماری
میگوییم پهلو بزند.
وی با بیان اینکه در معماری ما هنوز آنچنان که باید و شاید دستکند
شناخته نشده است و در این سه دوره با زوایای این نوع معماری آشنا شدهایم،
عنوان کرد :سرزمینها در عالم به دو نوع آرام و بیقرار تقسیم میشود که
ایران را میتوان در کشورهای بیقرار محسوب کرد.
بهشتی با بیان اینکه ایران تحت فشار صفحه شبه جزیره عربستان قرار
دارد ،اظهار کرد :زلزلههایی که در ایران اتفاق میافتد به علت تحت فشار بودن
این سرزمین از نظر الیههای زیرزمینی است و به جز کویرهای مرکزی ایران،
همه نقاط تحت فشار قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در تحقیقات و بررسیهای انجام شده ،دیده میشود

رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی خبر داد

نظریهساختدستکندهابرایدفاع

که در نقاط پرحادثه ،از گذشتههای دور جمعیت بیشتری نیز ساکن میشدند،
گفت :تغییرات آبوهوایی مانند بارندگی در بین سالهای مختلف و یا فرق

گردشگری

بین سردترین یا گرمترین روز سال موجب تمایز کشور ایران با سایر کشورها
شده است.
وی با بیان اینکه تغییرات آبوهوایی در ایران باعث شده که مردم ایران
نحوه زندگی در ایام و بحرانهای خاص را فرابگیرند ،افزود :وجود زیرزمین،
انباری و صندوقخانه در خانههای قدیمی نشان از ناگریز بودن مردم برای
ذخیره موادغذایی و کاالهای بسیار ارزشمند برای روز مبادا را نشان میدهد و
گواه این است که ایرانیان از دیرباز دوراندیش بودهاند.
بهشتی با بیان اینکه ایرانیان نخستین افرادی بودند که کاربردهای
یخچال را در فصول گرم بهره بردند ،تصریح کرد :شرایط خاص و منحصربفرد
کشور ایران ،باعث به وجود آمدن و معماری متفاوت مردم ایران شده است.
رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی با بیان اینکه دستکندها مفصلی در
محیط بیقرار بوده است ،گفت :دستکندها با شرایط سرمابخشی در فصول
گرم و گرمابخشی در فصول سرد و همچنین مقاومت در برابر زلزله ،جزء
جاذبههای بینظیر در جهان محسوب میشوند.
وی با تأکید بر اینکه برخی تصور میکنند دستکندها برای دفاع ساخته
میشده اما فقط این نظریه است ،به معماری موقت اشاره کرد و یادآور شد:
این نوع معماری نیز با وجود عظمت و گستردگی ،در بین محققان مورد غفلت
واقع شده که ضرورت پرداختن به این مسأله ضروری است.

جامعه تورگردانان :باید برای معرفی چهره واقعی ایران به خارجی ها تالش کنیم

رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران گفت :دولت باید وارد عرصه
تبلیغات درباره معرفی ایران شود ،ما امنیت داریم اما آیا این موضوع را تبلیغ
کرده ایم تا مردم جهان دقیق تر و صحیح تر با کشور ما آشنا شوند.
ابراهیم پور فرج در نشست چالش های گردشگری دیجیتال که در
دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد،افزود :متاسفانه در کشور های دیگر علیه
ایران تبلیغات منفی وجود دارد،به همین دلیل باید در معرفی آثار باستانی
و نقاط گردشگری ،تبلیغات گسترده و میدانی انجام شود تا سبب جذب
گردشگر خارجی به کشور شود.
نایب رییس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران اظهار داشت:
رونق صنعت گردشگری دیجیتال از سال  2000در اروپا آغاز شد و ما نیز
تالش کردیم از سال  87با این تکنولوژی همراه شویم ،بدین ترتیب e_tourism
در ایران رونق یافت که به دنبال آن روادید الکترونیکی برای گردشگران
خارجی صادر می شود و بستر الکترونیکی برای صنعت گردشگری مورد
استفاده قرار می گیرد.
** شمار گردشگران خارجی در دولت تدبیر و امید افزایش یافت
پورفرج با اشاره به اینکه بهار و پاییز دو فصل توریستی ایران است،
افزود :در دولت تدبیر و امید به قدری شمار گردشگران خارجی افزوده شد
که دو فصل تابستان و زمستان نیز مورد استقبال گردشگران برای سفر به
ایران قرار گرفت.
وی ادامه داد :این روند تا سه ماه قبل ادامه داشت تا اینکه به یکباره
تعداد گردشگران در این سه ماه به دنبال تحوالت اخیر بازار ارز ،کاهش
یافت که البته آمار گردشگران برخی کشورها همچون عراق در این مدت
افزایش یافته است.پورفرج تصریح کرد :نمایشگاه های متعددی در کشورهای
مختلف پیش رو داریم که قصد داریم با حضور فعال و هدفمند در آنها ،شمار
گردشگران ورودی به ایران را برای فصل بعدی جبران کنیم.
* ضرورت های توسعه گردشگری دیجیتالی
مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری و زیرساخت های سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نیز گفت :برای گردشگری دیجیتالی
به سه ساختار مهم نیاز است که نخست ساختار ابزاری است تا بتوان برای
توسعه این صنعت از آن استفاده کرد ،سپس ساختار نیروی انسانی و پس از
آن ساختار حقوقی در گردشگری دیجیتالی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
ولی تیموری درمورد ساختار حقوقی اظهار داشت :همانطور که برای
فعالیت گردشگری نیاز به انضباط داریم ،در حوزه گردشگری الکترونیکی نیز
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982163101040ﺷﻌﺒﻪ 206ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻣﻌﻠﻲ
ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﻤﺎ ﺭﺯﻣﺠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  16ﺍﺫﺭ ﻭ
ﻗﺪﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻻﻟﻪ پ 246ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﻛﺴﻮﻳﻲ
ﻭ ﻇﺮﻳﻔﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺣﻴﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺩﻧﻴﺎﭘﻴﻤﺎ ﻭ
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭼﺎﭘﻠﻘﻲ ﻭ ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﺘﻤﻌﻠﻲ ﺁﻗﺎﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ
ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻟﻄﻔﻲ ﻭ ﻋﺰﻳﺰﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺭﻋﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻭ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﷲ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻱ ﻭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎء ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ
ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﻤﺎ ﺭﺯﻣﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﻭ ﻧﺼﺮﺕ
ﺍﷲ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻟﻄﻔﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ
ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﻛﺴﻮﻳﻲ ﻭ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﻇﺮﻳﻔﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺣﻴﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺩﻧﻴﺎﭘﻴﻤﺎ ﻭ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭼﺎﭘﻠﻘﻲ ﻭ ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ
ﺭﺳﺘﻤﻌﻠﻲ ﺁﻗﺎﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﺰﻳﺰﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ
ﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﻨﺪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 05446ﻣﻮﺭﺥ  79/2/8ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ43678
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ 124ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺰﺟﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  4090ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﻄﻌﻪ 13ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ10538
ﻣﻮﺭﺥ  89/10/21ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ 9ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ 14
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 910472ﻣﻮﺭﺥ  91/6/12ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 910545ﻣﻮﺭﺥ  1391/7/4ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ  206ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮ ﻟﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻳﻚ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ  9ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﻪ17
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9110112200300659ﻣﻮﺭﺥ  1390/11/29ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻌﺒﻪ  209ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ
ﺳﻮﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 10802ﻣﻮﺭﺥ 1391/10/20
ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  988ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻳﻜﻮﺍﺣﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ  43676ﻓﺮﻋﻲ
ﺍﺯ 124ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﻄﻌﻪ  14ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ  9ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭ
ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌﻪ 16ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻟﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  10538ﻣﻮﺭﺥ  1389/10/21ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 930018ﻣﻮﺭﺥ  1393/1/23ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻌﺒﻪ  206ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﻲ  9500357ﻣﻮﺭﺥ  95/3/23ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ
 25ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻗﻊ
ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 10802ﻣﻮﺭﺥ  91/10/20ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺩﺭ
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  988ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 2
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/78198

ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 206ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺳﺮﺍﺟﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺗﻘﻮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709970242800253
ﺷﻌﺒﻪ  115ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ 346ﺍﺯ
ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍ ﺯﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ً ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 110/78197ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 115ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺝ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻻﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻳﺮﺝ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980241400565ﺷﻌﺒﻪ  117ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ 1397/10/24
ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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نیاز به مقرراتی است تا از این فعالیت ها حمایت کند.
وی با تاکید بر اینکه باید به نیروی انسانی فعال در گردشگری آموزش
های الزم داده شود ،افزود :ما با تقاضاهایی برای فعالیت در حوزه گردشگری
دیجیتال مواجهیم که  90درصد این درخواست ها از سوی کسانی است که به
فناوری آشنا هستند اما در حوزه گردشگری شناخت کامل ندارند.
تیموری ادامه داد :باید بتوان در صنعت گردشگری از فناوری اطالعات به
عنوان یک ابزار حرفه ای استفاده کرد که این اتفاق نه تنها در بخش دولتی که
حتی در بخش خصوصی نیز اتفاق نیفتاده ،پس الزم است تحولی در آموزش
نیروی انسانی رخ دهد.
وی نکته بعدی را حمایت حقوقی از فعاالن تازه وارد عرصه گردشگری
دیجیتال ذکر و اضافه کرد :اگر این حمایت ها وجود نداشته باشد امکان ورود
این نیروهای آشنا به فناوری الکترونیک وجود نخواهد داشت یا اگر تخلفاتی
به عنوان مثال کپی از نام یک آژانس مشهور و باسابقه انجام شود ،در صورت
نبود ساختار حقوقی محکم نمی توان با آن برخورد کرد.
مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری و زیرساخت ها سازمان میراث
فرهنگی ادامه داد :اگرچه تا به امروز به شیوه سنتی امور گردشگری را پیش
برده ایم اما از این پس با توسعه گردشگری دیجیتال ،ناگزیر باید به سه
ساختار ابزاری ،نیروی انسانی و حقوقی توجه کنیم.
** تخصص صرف آی تی نمی تواند به فعالیت موفق گردشگری
کمک کند
تیموری همچنین با بیان اینکه در حال حاضر کسب و کارهای دیجیتالی
درمقوله گردشگری ،متولی خاصی ندارد ،گفت :یک اختالف نظر بین سازمان
میراث فرهنگی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وجود دارد ،آنها معتقدند که
باید امور این حوزه مطابق مقررات آنها باشد و ما می گوییم که کسب و کار
در این زمینه نیاز به تخصص دارد.وی افزود:درست است که برای کار در این
حوزه نیاز به تخصص فناوری داریم اما تخصص صرف در حوزه آی تی نمی
تواند فعالیت موفق گردشگری را در فضای مجازی برنامه ریزی کند.
**قرار نیست آی تی جای انسان را در گردشگری بگیرد
محمد حسین ایمانی خوشخو رییس انجمن گردشگری ایران نیز گفت:
گردشگری الکترونیک بدین معناست که ظرفیت های آی تی می تواند در
خدمت گردشگری باشد اما قرار نیست فناوری اطالعات جای انسان را در
صنعت گردشگری بگیرد چرا که این صعنت تعامل انسان با انسان است
و نیروی انسانی حرف نخست را در این صنعت می زند ،در واقع فناوری

اطالعات ،ارتباط جامعه میهمان با میزبان را تسهیل می کند.
** با زیرساخت های فعلی نمی توان به رونق گردشگری
امیدوار بود
منوچهر جهانیان رییس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ نیز
در این نشست اظهار داشت :امروزه نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در
صنعت گردشگری و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست .اما گردشگری در
کشور ما با چالش های متفاوتی روبروست و با زیرساخت های فعلی نمی توان
به رونق گردشگری در همه حوزه های آن امیدوار بود.
جهانیان با یادآوری این نکته که فناوری اطالعات ،کارایی گردشگری را
افزایش می دهد ،ادامه داد :توسعه فناوری اطالعات می تواند صنعت گردشگری را
در کشور همچون ایران با جاذبه های فراوان توریستی متحول کند.
**گردشگری راه توسعه کشور است
حمیدرضا ضرغام بروجنی عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی
دانشگاه عالمه طباطبایی نیز بر این موضوع تاکید کرد که با توجه به ظرفیت
ها ،گردشگری راه توسعه کشور است.
وی گفت :ورود پرشتاب فناوری های نوین به گردشگری ،پیام آور یک
انقالب واقعی در صنعت گردشگری است .گردشگری بین المللی طی  20سال
گذشته بیش از  4برابر شده است و گردشگری داخلی نیز در همه جای دنیا
به ویژه کشورهای توسعه یافته به شدت افزایش یافته است.
ضرغام در پایان افزود :تحول دیجیتالی بر بخش های اقتصاد و بسیاری
از جنبه های زندگی ما تاثیر دارد و برنده نهایی سازمان هایی هستند که در
زمینه نوآوری با شتاب ،تالش می کنند.

عضو شورای شهر شیراز:

تخریب گران خانه های تاریخی شیراز مجازات شوند

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به
این مطلب که این شورا در رخدادهای اخیر محافظه کارانه عمل کرد ،گفت :عضو
این نهاد اگر تخلفی انجام داده باید پاسخگو باشد اما باید با کسانی که خانه های
تاریخی را در این شهر تخریب کردند نیز برخورد شود.
نوذر امامی در نشست شورای اسالمی شهر شیراز افزود :از جمله
خصوصیت های اصالح طلبان ،تابع قانون بودن است و در شرایط کنونی این
انتظار از دستگاه امنیتی و قضایی این استان وجود دارد که همانگونه که با
مهدی حاجتی ،عضو این نهاد در خصوص تخلفی که انجام داده برخورد شده
با کسانی هم که هفته گذشته بدون مجوز مقابل شهرداری این شهر تجمع،
به مسئوالن شهری هتاکی و پرچم رژیم اسراییل را مقابل ساختمان شهرداری
نصب کردند ،نیز برخورد جدی شود.
مهدی حاجتی ،رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای اسالمی شهر
شیراز به سبب اینکه با انتشار توئیتی از  2تن از فعاالن فرقه ضاله بهاییت در شیراز
حمایت کرده بود ،پنجم مهرماه  97بازداشت شد.
این عضو شورای شهر شیراز پانزدهم مهرماه جاری با صدور قرار وثیقه 2
میلیارد ریالی آزاد شد.
پیش از این ،مهدی حاجتی عض و شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به طرح
موضوع پرونده تخریب  2اثر ملی در بافت تاریخی این کالنشهر در کمیسیون
اصل  90مجلس شورای اسالمی گفته بود :جمع بندی این کمیسیون این بود که
مقدمات احیا و ساخت ‹عین به عین› این بناها باید فراهم شود.
وی افزوده بود :نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حرم بر خالف
قانون و مصوبه شورای تامین رفتار می کند به همین منظور فرماندار شیراز برای

«دستوا» پایگاه ملی خوزستان شد

با موافقت اعضای شورای پایگاه های سازمان
میراث فرهنگی کشور ،محوطه تاریخی دستوا در
استان خوزستان به عنوان پایگاه ملی مصوب شد.
علیرضا ایزدی با اعالم این خبر گفت :در
جلسه شورای پایگاههای سازمان میراث فرهنگی
کشور محوطه ارزشمند و تاریخی دستوا به عنوان
پایگاه مصوب و به پایگاههای استان اضافه شد.
مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با قدردانی
از تالش همکاران در تحقق این امر ،افزود:
محوطه تاریخی دستوا با موافقت اعضای شورای
پایگاههای سازمان میراث فرهنگی به عنوان پایگاه
ملی معرفی و تصویب شد و گستره این پایگاه نیز
از «عسگرمکرم» تا «گاللک» تعیین شده است.
او در ادامه به مزیتهای پایگاه ملی شدن این
محوطه تاریخی اشاره و عنوان کرد :از مزیتهای
پایگاه ملی شدن بافت محوطه تاریخی دستوا
میتوان به پیگیری و انجام هرچه بیشتر و دقیقتر
طرحهای مطالعاتی ،مرمتی ،باستانشناسی و...
اشاره کرد.

فراهم کردن مقدمات ساخت عین به عین  2بنای تخریب شده به حرم دو هفته
زمان داده است.
ناظر شورای اسالمی شهر شیراز در منطقه  8شهرداری گفت :در صورت
همکاری نکردن حرم ،شورای تأمین با ابزارهای قانونی ،شرایط ساخت این بناها
را مهیا کند.
 2خانه تاریخی ثبت ملی شده سلیمی و منتصری اوایل اسفند  96به صورت
شبانه تخریب شدند که سازمان میراث فرهنگی کشور اعالم کرد مجری طرح
توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) این تخریب ها را انجام داده است.
** نصب کنندگان پرچم رژیم صهیونیستی در ساختمان شهرداری
شیراز مجازات شوند
بعد از نصب بنر موهوم در هفته دفاع مقدس ( 31شهریور تا ششم مهرماه)
در یکی از میدان های شیراز که گفته شد متعلق به چند سرباز اسراییلی بوده2 ،
تجمع غیر قانونی مقابل ساختمان شهرداری شیراز برگزار شد که در یکی از این
تجمع ها ،پرچم رژیم جعلی اسراییل در برابر در ورودی این نهاد نصب و پس از
یک ساعت این پرچم به آتش کشیده شد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز در این
باره همچنین گفت :شورای شهر و شهرداری شیراز باید در ارتباط با نصب پرچم
اسراییل جلو در ساختمان شهرداری ،پیگیری جدی و الزم را داشته باشند.
امامی افزود :شهردار شیراز را نمایندگان مردم در شورای اسالمی این شهر
انتخاب کرده اند و الزم است که با این اقدام خالف قانون برخی افراد برخورد جدی
شود و همچنین شورای شهر شیراز نیز باید بیانیه ای در این باره صادر کند و موضع
گیری جدی داشته باشد و همچنین از کسانی که ارزش های این شهر را مورد
هجمه قرار داده اند ،شکایت کند.
عضو شورای شهر شیراز بیان کرد :نیاز نیست دستگاه های ذی ربط ،نماینده
های مردم در این نهاد را در خیابان بازداشت کنند بلکه اگر نامه و اخطاریه ای نیز
به ما ارایه شود خودمان مراجعه خواهیم کرد ،ما اهل همین کشور هستیم و برای
انقالب خون داده و به آرمان های شهدا نیز پایبند هستیم.
وی ،اصالح اجتماعی را جزو آرمان های شهدا دانست و افزود :اگر آزادی بیان
و همچنین آزادی بعد از بیان در جامعه ما آزاد بود مشکالت کنونی کشور نظیر
فقر ،تبعیض ،اختالس و فساد در این کشور وجود نداشت.
امامی بیان کرد :متاسفانه هم اینک برخی از اصحاب قدرت در این شهر اجازه
نمی دهند که کسی از آنها انتقاد کند.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با بیان
این که پایگاهها تشکیالت تخصصی فنیای
هستند که در کنار آثار و جاذبههای خاص تاریخی
ایجاد میشوند افزود :ساماندهی ،معرفی و ایجاد
زیرساختهای گردشگری با هماهنگی ادارهکل
پایگاهها و زیر نظر معاون میراث فرهنگی کشور
و اختصاص بودجه و ردیف ملی به صورت ساالنه
به این طرحها از دیگر امتیازات پایگاه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :خوزستان پیش از این
دارای سه پایگاه ملی به نامهای آیاپیر ایذه ،ارجان
و چگاسفلی بهبهان و گندیشاپور و ایوان کرخه
دزفول بود که با تصویب محوطه تاریخی دستوا تعداد
پایگاههای ملی استان به چهار عدد افزایش یافت.
شهر دستوا در جنوب غربی شهرستان شوشتر
و در میان اراضی میانآب واقع شده است که با
وجود آثاری از دوره اشکانی ،ساسانی و اسالمی
در آن ،حکایت از حیات دیرینهای دارد که سالها
فراز و نشیبهای زیادی را به خود دیده است.
این محوطه نخستین بار در سال  1347توسط

علیاکبر سرفراز شناسایی و گمانههایی در آن زده
شد؛ سپس در دهه  ،70مهدی رهبر در حاشیه
این شهر موسوم به گاللک کاوشهایی ترتیب
داد که نتیجه آن روشن شدن زوایای تاریک
اقوام الیمایی و کشف چندین آرامگاه مربوط به
سالطین آنها بود .همچنین عباس مقدم نیز در
دهه  80طی بررسیهای خود در دشت میانآب
این منطقه را بررسی کرد.
با در نظر گرفتن این موارد ،دستوا یکی از
شهرهای مهم در ادوار مختلف تاریخی محسوب
میشود که براساس کاوشهای صورت گرفته،
دوران الیماییان اوج رونق و شکوه آن بوده است.
از اینرو لزوم شناسایی موقعیت دقیق شهر،
پراکندگی آثار و دورهشناسی آنها به شدت
احساس میشود که اینک با مصوب شدن این
محوطه به عنوان پایگاه ملی ،امید میرود تا
به مدد پژوهشهای مطالعاتی و میدانی از راه
گمانهزنی ،بررسی و کاوش ،زوایای تاریک تاریخ
گذشته این شهر بیش از پیش روشن شود.

