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 پرسشها، سئواالت و مشکالت شما در رابطه با دانگل ماهواره ای دلتا
 30: پاسخ| بار  939: مشاهده  | Delta-دانگل دلتا : انجمن | saeed49: شروع کننده موضوع | ehsancjb: نویسنده آخرین پست

 آخرین خبرها از باشگاه پرسپوليس
 958: پاسخ| بار  2302: مشاهده | انجمن طرفداران تيم پرسپوليس : انجمن | hamid190: شروع کننده موضوع | hamid190: نویسنده آخرین پست

 انواع استریم ریدر ها فقط در این تایپ
پست آخرین موضوع|1o0:نویسنده کننده نت:انجمن|security:شروع 75:پاسخ|بار17210:مشاهده|اسکای

 
 

 

  

 اختصاصی وب سایت بزرگ دهکدهتولبار و آپلود سنتر

  آثار به جا مانده از دوران قديمانجمن>   و فرهنگ ایرانتاریخ>  تاريخ ايران و جهان - بزرگ ايران زمين تاالر>  - ::DVB5 تخصصی انجمن:: - 
 آشف عتيقه های منقوش به خط ميخی در زنجان 

ذخيره؟نام کاربرینام کاربری

ورود عبوررمز

 جستجو  امروزارسالهايتقویم آنالینبازی سنتر اختصاصیآپلودراهنماییثبت نام

   نمایشنحوه   در موضوعجستجو   موضوعابزارهای   

 04-01-2010 ,03:28 PM   #1 

iman game  
 عضو
 

  

  
  

 Mar 2010: تاریخ عضویت

  6: نوشته ها

 0 :تشکر

پست از او سپاس گذاری  7بار در  17
  استشده

 510: پوینت

 0: بانک

 510: مجموع پوینت

  هدیهپرداخت
 

  منقوش به خط ميخی در زنجانآشف عتيقه های 
 

 آشف 

  ميخی در زنجانعتيقه های منقوش به خط
 

اين  : زنجان از آشف اشياء عتيقه منقوش به خط ميخي در شهر هيدج خبر داد و گفتجانشين فرماندهي انتظامي استان: ایسنا
 .اند  خط ميخي تزيين شدهاشيا شامل يك لوح، مجسمه الك پشت طاليي و يك خمره است آه همگي با

 
 شده در هيدج آشف شده و اين فرد به دستگاه قضايي معرفي) ب-ح( از فردي به هويتاين اشيا: سرهنگ مراد جعفري اظهار آرد

 .است
 

 سانتيمتر و يك 75در  12.5 اين عمليات از فرد قاچاقچي لوحي به ابعاد در: وي با اشاره به ويژگي اشيا آشف شده، خاطرنشان آرد
 . به خط ميخي منقوش هستنداي پلمب شده آشف و ضبط شد آه همگي مجسمه الك پشت طاليي به همراه خمره

 
 رابطه با قاچاق  انتظامي در راستاي حفظ و صيانت از ميراث آهن آشور با هرگونه اقدام درماموران: اين مقام مسوول يادآور شد

 .اشياء عتيقه برخورد خواهد آرد
 

 بدانند آه نيروي انتظامي با حساسيت آنند، بايد آساني آه در راستاي قاچاق ميراث فرهنگي آشور اقدام مي :وي تصريح آرد
  .آند بيشتري موضوع را پيگيري مي

    

 Minerva, Rezaکاربر برای این ارسال از  2
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iman game تشکر کردند: 

لينک های تبليغاتی 
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