
 ۱۴۰۱نخست  هٔ ماههای کمیتٔه شهرها و روستاهای تاریخی ایران در ششگزارش فعالیت
 به نام خدا 

ها دکرت نادیه ای�نی (رئیس کمیته) و مهندس بیرشک و  طور مجازی، برگزار شد. خانمهفت جلسه، به  ۱۴۰۱طی شش ماه نخست 

الدین تصدیقی و  نیا و دکرت شهابدکرت ملیحه محسنی و مهندس هاله جواهری و آقایان دکرت اسکندر مختاری و دکرت ای�ن رحیم 

 ها بودند.  ثابت جلسه  اعضایجتبی مهرعلی (دبیر کمیته)  مهندس امیرحسین مقتدایی و مهندس م

ها دربارٔه شناخت  د. در این هفت جلسه کانون و پیرامون بیشرت صحبت شهریور برگزار ش ۲۳ ن آنهاتیر بود و آخری۱نخستین جلسه 

ٔه انتشارشان هم صحبت شد. جلسٔه  مفهوم «شهر تاریخی» بود. دربارٔه بایگانی روشمنِد پیشینٔه مطالعات تاریخ شهر ایران و نحو 

به   یبا نگاه ران،یا یخیفهم کالبد شهر تار مقوالِت های خوبی با عناویِن « چهارم با حضور مه�نانی بیرون از کمیته برگزار شد. بحث 

  یجمع یبه فضا یخصوص یکارکرد بناها رییتغ ییتوانا» و «از گذشته تاکنون رانیا یدر شهرها یداخل �تیتقس » و «یلخانیدوران ا

» درگرفت و فیلم و  یخیشان با شهر تارمواجه  وهٔ یو ش رانیشهر ا   خیدانشوران تار یِ از آرا یگزارش» و «رانیا یخیتار یدر شهرها

 گزارش جلسه را هم در بایگانی موقت کمیته ذخیره کردیم. 

تر و با حضور مه�نان محقق و در بسرتی عمومی ادامه یابد و زمینه را برای انتشار  ها فنی ، بحث ۱۴۰۱قرار است، در شش ماه دوم 

 های کمیته فراهم کنیم. ها و گسرتش فعالیت یافته

همکاری داشت و ضمن تقریر یک سخ�انی کامل از  زادۀ شیرازی با دبیرخانه الله کمیته در آیین گرامیداشت یاد دکرت باقر آیت

تناسب  ای از ایشان را م فاده از آرشیو شخصی ایشان، جمالت برگزیدهکند مختاری و با استخاب آقای دکرت اسشان به پیشنهاد و انتای

ه دبیرخانۀ  و بکرد یاد دکرت شیرازی طراحی زنده ی مزین به تصویر پوسرتهای با رشایط روز جامعه با همکاری هیئت رئیسه به صورت
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