گزارش
کنند
اند کس���انی که گمان می
در اشتباه
آثار باستانی ،تنها سازه و مکان و ساختمان
ی
گمان تابلوهای نقاش 
و معماری است؛ بی
جا مانده از دوران باس���تان نیز در شمار
به
چه که در یک موزه
آثار باستانی اس���ت .آن
های
شود ،همه داشته
به نمایش گذاشته می
یگانه دوران باس���تان نیست بلکه بسیاری از
هایی
آثار ،در گنجینه موزه خفته است ،گنجینه
ها باز نشده
ها درهایش به روی رسانه
که سال
ای هنوز همه
روهای حرفه
است .بنابراین موزه
اند؛ همچنین هنوز هم ممکن
ها را ندیده
دیدنی
است آثار باستانی بسیاری در دل خاک نهفته
خبر.
باشد و ما از آن بی
بومگردی دهعروس

مجتبی دهقان ،کاشف و مالک یک روستای
تاریخی ،ساکن بهاباد اس���ت و تا کنون دو و
نیم میلیارد برای روستای تازهکشف شده خود
سرمایهگذاری کرده تا اقامتگاهی برای گردشگران
برپا دارد.
وی میگوی���د :تاکنون میزان اس���تقبال
گردشگران خارجی و داخلی خوب بوده است.
اقامتگاه بومگردی ده عروس ،در کیلومتر  5جاده
بهاباد-بافق در استان یزد جای گرفته است.

این خانهها در گذشتههای دور بیشتر یک
س���امانه دفاعی برای رویارویی با راهزنان بوده
است؛ به طوری که از درهای آنها نه صدایی
به داخل میآمد و نه صدایی از داخل آنها به
بیرون درز میکرد .در روس���تای زیرزمینی ده
عروس که از معدود آثار تاریخی بهاباد است،
زمینهای کشاورزی ،استخر پرورش ماهی و
چندین درخت گز و نیز یک قنات است که آبی
لبشور دارد.
چهار باب از خانههای اقامتگاه ده عروس
بهاباد دارای اتاق خواب با ظرفیت هر کدام 7
تن است ولی  ۶خانه دیگر بدون اتاق و دارای
ظرفیت  5و  6تن است ،در کل ،این مجموعه
گنجایش  ۵۰ت���ن را دارد .همگی این خانه ها
بدون تخت و به شکل کفخواب است.
مجتبی دهقان به س���خنانش میافزاید:
شبهای این مکان آرام و پرستاره است و تجربه
یک زندگی زیرزمینی را به گردشگر میدهد و
غذاهای محلی در آن پخت میشود.
ده عروس یک روستای بزرگ بود در زمان
خودش؛ و چون آب هوای خوبی داشت و بهتر از
روستاهای دیگر بود ،نام ده عروس به خود گرفت
یعنی عروس کل روستاهای زمان خود.

یزد نخستین شهر تاریخی ایران است که
در سیاهه میراث جهانی جای گرفته است .با این
رویداد فرخنده ،مجال دیگری برای نگهداری
از آثار ارزشمند ایرانزمین ،برای معرفی بیشتر
آن به جهانیان بهوجود آمده است .به راستی که
ثبت یزد در نمایه میراث جهانی ،تنها ثبت کالبد
تاریخی در پیکره شهر نیست بلکه بزرگداشت
هنر مردمی و هنرمندان و صنعتگران و مهندسان
ی هم هست که واژه
و ایدههای شگرف انسان 
نمود یافته است.

و میراث فرهنگ���ی و بافتهای کهن به لحاظ
توریستی نیز اهمیت دارد.
بهطور کلی بافتهای تاریخی ،موجودیتی
منسوخ و مزاحم نیس����ت بلکه نمادی از پیشینه
فرهنگی و مدنی شهر است .مرمت و نگهداری
این بجاماندههای فرهنگی وظیفهای ملی است ،چرا
که مراکز تاریخی شهرها ،تجلیگاه ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی مردمانی است که در دورههای
تاریخی در این بخش از شهر روزگار سپری کرده
و هویت فرهنگی آن را به ثبت رساندهاند.
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باید با شناخت ،حفظ ،نگهداری آثار و نقاط بالقوه
گردشگرپذیر و با اهمیت تاریخی و میراث فرهنگی
در صنعت رو به رشد گردشگری و جهانگردی
بتوان ضمن تامین زیرساختهای الزم از مزیتها
و ارزش افزوده صنعت پرس����ود گردشگری در
شهرها بهرهمند شد .بافتهای تاریخی در حقیقت
شناسنامه گروههای ساکن در یک قلمروند و یک
سند شناسنامهای بهشمار میرود؛ هرچقدر تالش
کنیم بافت های تاریخی را حفظ کنیم در حقیقت
یک سند هویت را حفظ کرده ایم.

پس از یزد ،میبد و اردکان دارای بافت تاریخی
ارزشمند با بناهای شاخص و بادگیرهای زیبا و
یگانه است .اکثر روستاهای قدیمی و تاریخی
استان نیز دارای بافت سنتی و تاریخیاند ،گرچه
در مقایسه با شهرها خیلی کوچکترند.
های تاریخی
در مورد رسیدگی کافی به بافت
وبیش توجه می شود .از  10سال
یزد باید گفت کم
پیش به این طرف ساکنین بافت تاریخی و نهادهای
گوناگون یزد بیشتر به ارزش تاریخی و منحصر به
اند.
فرد بافت تاریخی یزد پی برده

سفر زمان با دیدار از آثار باستانی

*مجتبیدهقان،کاشفومالکیکروستایتاریخی،ساکنبهاباد:تاکنونمیزان
استقبالگردشگرانخوببودهاست
* قدمت این جایگاه به چند هزار سال قبل می رسد و اولین روستای تاریخی
شهرستانبهابادواستانوحتیکشوراست
* سالها قبل که به ذهن انسان نرسیده بود که بتوان با تولید مصالح ،بنا
ساخت ،ساختمانهایی در دل زمینهای ویژه و با مصالح موجود در دل خاک
بنامیشد

قدمت این جایگاه به چند هزار سال قبل
می رس���د و اولین روستای تاریخی شهرستان
بهاباد و استان و حتی کشور است.
سالها قبل که به ذهن انسان نرسیده بود که
بتوان با تولید مصالح ،بنا ساخت ،ساختمانهایی
در دل زمینهای ویژه و با مصالح موجود در دل
خاک بنا میشد .معماري یگانه این ساختمانها
بـه نـوعی س���ازگار با محیط پیرامون است .با
بهـرهگیـري از تکنیک قرارگیري در دل زمین،
روش مناســبی برای کنتــرل نوســانات آب و
هوایی دارند ،به طوری که اتاق ها در زمستانها
گرم و در تابستانها خنکاند.
اینک دهکده توریس���تی ده عروس برای
دیدارکنندگان و گردشگران آماده است .ابنبطوطه
در سفری به ایران ،از روستایی در مکان فعلی
شهرستان بهاباد در اس���تان یزد روایت دارد که
مردمان آن از زیرزمین بیرون میآیند.
در این روستا تاکنون  70خانه شناسایی
شده و از این ش���مار 13 ،خانه اقامتگاهی
گردی برای بازدید و سکونت گردشگران
بوم
های تاریخی
سازی شده است .این خانه
آماده
های کویر خوابیده
سالیان سال در زیر خاک
بود و در سال 1392کشف و رونمایی شده
است.
داخل این خانههای زیرزمینی ،داالنهای
پیچ در پیچ با سقفی کوتاه ایجاد شده ،به طوری
که هنگام عبور از آنها گویی وارد تونل زمان
شده و به هزاران س���ال پیش و با همان سبک
کوچیم .تجربه ای که احساس آن و
زندگی می
لمس آن از نزدیک بسیار شگفتانگیز است.

توجه گردشگران داخلی و خارجی به بافت
تاریخی یزد در سالهای اخیر نیز قابل چشمپوشی
نیست و یادمان نمی رود که زمانی مردم ساکن
در بافت تاریخی فکر می کردهاند این خانههای
قدیمی هیچ ارزشی ندارد و شبانه آب می انداختند
داخل خانه هاش����ان که خراب شود ولی اینک
نه تنها چنین اقدامی انجام نمیشود بلکه بافت
تاریخی تبدیل به گوهر و به یکی از گرانترین و
ارزشمندترین بخشهای شهر یزد شده است و به
شکل قابل مالحظهای به آن رسیدگی می شود که
جای سپاس دارد .البته معضالت اجتماعی فرهنگی
خاص خودش هنوز پابرجاس����ت .الزم است با
تش����کیل کارگروه ویژه مدیریت بافت تاریخی
نس����بت به تامین امنیت بافت و حل مشکالت
گوناگون آن برنامه ریزی کرد.
هزینههایباال

هزینه نگهداری بافت تاریخی با توجه به
ویژگیهای معماری خشتی ،درونگرا و متراکم
و تاسیسات شهری مورد نیاز آن نسبت به سایر
بخشهای شهر یزد ،هزینه باالتر و متفاوتتری
دارد؛ اما این هزینهک���رد اضافی ارزش دارد و
خروجی و دس���تاوردها و اثرات این خدماتی
که میدهیم هم بیشتر است و نتیجه کارها هم
افزونتر توسط شهروندان و گردشگران گوناگون
دیده میشود.
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بافت تاریخی شهر یزد با جداکردن بخش
شمالی دشت کویر و بخش جنوبی دشت لوت،
توانسته کهنترین جاذبههای مدنی را در خود جای
دهد .بافت قدیم شهر یزد با مساحت  1000هکتار
را میتوان بکرترین و گستردهترین بافت تاریخی
ایران دانست .ثبت شهر تاریخی یزد در فهرست
میراث جهانی یونس���کو به سال  ،۱۳۹۶موقعیت
ویژهتری به آن بخشیدهاست .یزد ملتقای دو فرهنگ
ایرانی و اسالمی است که پیروان ادیان گوناگون به
گونهای مسالمتآمیز در آن میزیند و جلوههای
گوناگون از ایران کوچک را در گذار زمان از دوران
باستان تا کنون میتوان در آن مشاهده کرد.
های به ثبت رس���یده استان یزد در
بافت
فهرست آثار ملی کش���ور و به مساحت 3350
هکتار و شامل بافتهای شهر یزد ،شهر میبد،
شهر اردکان ،ش���هر ابرکوه ،شهر مهریز ،شهر
مروست ،شهر ندوشن و روستای ترکان است.
پرونده ثبت چند شهر و روستای دیگر استان یزد
در ثبت آثار ملی در حال انجام می باشد .اهداف
فرهنگی در حفاظ���ت بافت تاریخی توجه و
حفظ ارزش های فرهنگی و بومی بافت همراه
با توسعه صنعت گردش���گری در آن توجه به
بناها و مجموعه های تاریخی به عنوان ثروت
اجتماعی و فرهنگی با زنده سازی بافت و تاکید
بر محورهای فرهنگی و تاریخی آن است.

* اهمیت بهرهبرداری و استفاده صحیح از بافتهای تاریخی شهری با
رویکرد توجه به هویت تاریخی اجتماعی و فرهنگی شهرها امروز از جایگاه
ویژهای برخوردار است
* تمایل گردشگران به سمت گردشگری تاریخی و فرهنگی ایران در حال
افزایش است
* بافتهای تاریخی در حقیقت شناسنامه گروههای ساکن در یک قلمروند و
یک سند شناسنامهای بهشمار میرود

شهرخشتی

یزد ،شهری در فالت ایران از کانونهای
معماری شناخته می ش���ود؛ ساکنان این شهر
خشتی ،در زیست نیز مهارت بسیار داشتهاند
و با تعامل با محیط خشک و سوزاننده کویری
توانستهاند به تواناییهای باالیی در جنبههای
گوناگون زندگی دست یابند.
در چرخش روزگار ،بد یا خوب ،نقش یزد
بر قلب کویر کندهکاری شده است؛ طبیعت آن
سرزمین آمیزهای از آفتاب سوزان و باد خروشان
و آب گریزان است؛ از اینرو مردمان یزد با نبوغ
خود ،آب را از دوردستها به سکونتگاههای
خویش فراخواندهاند و با خاک آمیخته و خشت
بنا و سازه و خانه ساختهاند و دیوار باال بردهاند
تا از رنج کویر بکاهن���د و روح طبیعت را نرم
سازند و بازی س���ایه و رقص باد و موج آب
بهوجود آرند.
معماریکویری

بام ش���هر یزد نیز با گنبدها و منارهها و
بادگیرهایش نقشی در آسمان زده است .در یزد
معماری و زندگی به سان تاروپود درهم تنیده
شده و از همینرو یک شهر تاریخی نام گرفته
است.
سال  ۱۳۹۶در چهل و یکمین نشست کمیته
میراث جهانی یونسکو در کراکوف لهستان ،شهر
تاریخی یزد ،مرزها را در هم شکست و در شمار
شهرهای میراث جهانی نشست؛ باغ دولتآباد،
قنات زارچ و قنات حسنآباد نیز در سالهای
گذشته ،نام یزد را بر پیشانی میراث جهانی تابانده
است.
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��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� � �ﻧﻚ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷ���ﻬﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮ� ﺻﺎﺑﺮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﭘﻴﺮ�����
ﭘﻼ�  14ﺗﺸ���ﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮ��  .ﻟﺬ� �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ�
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �ﻳﺸﺎ� �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﺷﻮ� �� ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺎ� ﺷﺪ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮ� ﺣﻀﻮ�
ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﻨﺪ .
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ :
 -1ﻗﺮ�ﺋﺖ ﮔﺰ��� ﺻﻮ�� ﻫﺎ� ﻣﺎﻟ���ﻰ � ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﻪ ﻫﻤﺮ��
ﮔﺰ��� ﺣﺴ���ﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑ���ﻪ ���� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
� � 1400/12/29ﻇﻬﺎ� ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��.
� -2ﻧﺘﺨ���ﺎ� ﺣﺴ���ﺎﺑﺮ� � ﺑ���ﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑ���ﺮ�� ����
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1401/12/29
� -3ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸ���ﺎ� ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻰ ﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ��
���� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1401/12/29
 -4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ �ﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ .
 -5ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ��� ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮ� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

بافتیگانه

بیبیفاطمه حقیرالسادات -نماینده شورای
اسالمی شهر یزد میگوید :بافتهای تاریخی
عنوان هسته اولیه شهرها ،تاریخ مستند شهری،
به
قلب تپنده ش���هرها ،نماد فرهنگ شهری ،نماد
فرهنگ ملی و اسطورههای قومی است .سطح
نسبتا چشمگیر و عملکرد فراشهری و در مقیاس
منطقهای و ملی ،اهمیت این بافتها را دوچندان
کرده است.
بافت تاریخی بهعنوان گنجینهای از خاطره
جمعی و شیوه زندگی گذشتگان «بار فرهنگی
و هویتی» شهر را بر دوش میکشد .اهمیت و
ضرورت این نواحی تاریخی در شهرها ،برای
تمایل مردم به بازدید و تجدید گذشتهنگری نیز
هست .افزون بر آن پدیدههای با ارزش تاریخی

اهمیت بهرهبرداری و استفاده صحیح از
های تاریخی شهری با رویکرد توجه به
بافت
هویت تاریخی اجتماعی و فرهنگی شهرها امروز
از جایگاه ویژهای برخوردار است .با پیروی از
ش���رایط فرهنگی ،تاریخی ،اقلیمی و اقتصادی
گوناگون ،این م���ورد میتواند یک امکان برای
حفظ میراث گذشتگان و بهرهوری گردشگری
در شهرها و مناطق گوناگون جمعیتی به شمار
آید .کاهش نشانهها و شاخصهای هویتی شهرها
سبب شده تمامی شهرها و به ویژه کالنشهرها
در یک مسیر همسانسازی قرار گیرد ،به گونهای
که دیگر تفاوت چندانی در معیارهای شهرسازی
و تاریخی و فرهنگی در آن مشهود نباشد.
تمایل گردش����گران به سمت گردشگری
تاریخی و فرهنگی ایران در حال افزایش است که

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖ رﻫﻴﺎب ﭘﻴﺎم ﮔﺴﺘﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(

ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  320883و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10103601930
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ �ﻫﻴﺎ� ﭘﻴﺎ� ﮔﺴﺘﺮ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �
ﻳﺎ �ﻛﻼ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷ���ﻮ� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ�
ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ��� ﺳﻪﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  ��� 1401/01/16ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��
ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� �ﺳﺘﺎ� ﺗﻬﺮ��� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺗﻬﺮ��� ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰ�� ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮ��� ��ﻟﻔﺠﺮ� � ﺷﻴﺮ�� ﺟﻨﻮﺑﻲ� � 68ﻏﺮﺑﻲ� ﭘﻼ� �3ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﭘﻼ� 21ﻗﺪﻳﻢ�
ﻃﺒﻘﻪ ���� ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1436917673ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� � ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ�� ���� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1400/12/29
 �2ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه رﻫﻴﺎب ﭘﻴﺎم ﮔﺴﺘﺮان
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻰ 1400/12/25 :

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي
ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 51030

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﺷﻮ� ﺗﺎ �� ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣ���ﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻛﻪ ��� ﺳ���ﺎﻋﺖ  ��� 10:00ﻳﻜﺸ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��
 �� 1401/01/14ﻣﺤﻞ ��ﻗﻊ ��ﺗﻬﺮ�� – ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻳﺖ �ﻟﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ – � ﻣﻠﻚ �ﻟﺸﻌﺮ�
� 5ﻧﻤﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ �ﻣﻮ�ﺷ���ﻰ ﺑﻨﻴﺎ� ﺷﻬﻴﺪ � �ﻣﻮ� �ﻳﺜﺎ�ﮔﺮ�� ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰ ﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ �� :ﺻﻮ�ﺗ���ﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ �� �ﻋﻀﺎ ﻧﺘﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� ﺣﻀﻮ� ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �ﺳ���ﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺧﻮ� �� ﺑﺮ�� ﺣﻀﻮ� � �ﻋﻤﺎ� ��� �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺗ���ﺎ� �ﻻﺧﺘﻴﺎ� ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﻌﺪ�� ���� �ﻛﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺳ���ﻪ ��� � ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ��� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�  .ﻻ�� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﺳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨ���ﺪ� ﺗﺎ� �ﻻﺧﺘﻴﺎ� ﺑﺎ ﺑﺎ��� � �ﺣﺪ� �� �ﻋﻀ���ﺎ� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ
ﺑﻮ� .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮ� ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻘﺎﺿ���ﻰ �ﻋﻄﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ��� ﻗﺒﻞ
�� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺧﻮ� � ﺑﺎ �� �ﺳ���ﺖ ��ﺷﺘﻦ ﻣﺪ�� ﻣﻮﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ��
ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ �ﻛﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ �� ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ �� �ﺣﺮ��
ﻫﻮﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ)ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ��ﻫﻠﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�( ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﺮﺑﻮ� ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎ� ﻣﺬﻛﻮ� ﺗﺎﻳﻴﺪ � ﺑﺮﮔﻪ ���� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺻﺎ�� ﮔﺮ��.ﺿﻤﻨﺎ
ﻳﺎ� ���� ﻣﻰ ﺷ���ﻮ� �ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﺣﺪ�ﻗﻞ ��ﺳﻮ� �� �ﻋﻀﺎ �ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ
� ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ �� �� �ﺗﺨﺎ� ﻣﻰ ﺷ���ﻮ� ﺑﺮ�� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ) �ﻋﻢ �� ﻏﺎﺋﺐ � ﻣﺨﺎﻟﻒ �
ﺣﺎﺿﺮ ( ﻧﺎﻓﺬ � ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
�ﺳ��ﺘﻮ� ﺟﻠﺴ��ﻪ -1 :ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ  -2ﺗﻐﻴﻴﺮ ����
ﺷﺮﻛﺖ

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه

شهر زیر زمینی در روستای توریستی ده عروس در بهاباد یزد
در این سال ها شهرداری ناحیه تاریخی
بافت های تاریخ���ی اصالت اجتماعی و
فرهنگی مردمان یک منطقه و شهر به حساب ش���کل گرفت و با همکاری سازمان میراث
میآید که ظرفیت بس���یار زی���ادی در جذب فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و پایگاه
میراث فرهنگی در قل���ب بافت تاریخی،
گردشگران داخلی و خارجی دارد.
بافت تاریخی زنده و خشتی و پهناور یزد اقدامات بس���یار خوبی برای حفظ و مرمت
به دلیل ارزشهای یگانه معماری و فرهنگی و بافت تاریخی با مش���ارکت ساکنین بافت و
شاخصهای پایدار مورد توجه میراث جهانی سرمایه گذاران بخش خصوصی گردشگری
یونسکو است و یزد نماد یک پایتخت تاریخی و انجام شده است.
سازی ،بدنه سازی ،نورپردازی و
کف
فرهنگی در کنار شهرهای پایدار جهان است.
سایر اقدامات انجام شده در بافت قابل توجه
آثار باستانی در جای جای یزد
حقیرالس���ادات میگوی���د :تقریبا تمام است .البته انتخاب یزد به عنوان شهر میراث
شهرستان های استان یزد دارای بافت تاریخی جهانی و سپس شهر پایدار جهان نیز بیش از
خشتی اس���ت ولی ش���هر یزد با داشتن  970پیش توجه نهادهای دولتی و بخش خصوصی
هکتار بافت تاریخی ناپیوسته و زنده ،بزرگترین و سرمایه گذاران و مردم را به لزوم حفاظت و
و مهمترین بافت تاریخی استان را داراست و رسیدگی بافت تاریخی جلب کرده است.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻠﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  385603و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320359435
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1400/12/29
�ﺣﺘﺮ�ﻣﺎ� ﺿﻤﻦ ��ﺳﺎ� ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺰ��� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﮔﺰ���
ﺣﺴ���ﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ � 29ﺳﻔﻨﺪ  1400ﺑﻪ
�ﺳﺘﺤﻀﺎ� ﻣﻰ �ﺳﺎﻧﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻻﻧﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ��
ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1401/01/28ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮔﺮ�� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻠﺖ
ﺑﺮﮔﺰ��ﻣﻰ ﮔﺮ�� ��.ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �ﻧﺎ� ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮ� ��
ﻣﺠﻤﻊ � ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� �ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ �ﻳﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ� -1:ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ  -2ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺻﻮ�ﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ � 29ﺳﻔﻨﺪ � -3 .1400ﻧﺘﺨﺎ� ﺣﺴﺎﺑﺮ� �
ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ� -4ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� � -5ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸ���ﺎ�
 -6ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮ� �ﻋﻀﺎ� ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� -7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎ��� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ�
 -8ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮ� ﺳﻬﺎ� ﺳﺎ�  -9 .1400ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه
آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

ﺷﺮﻛﺖ آروﻳﻦ ﻣﻠﻞ زرﻳﻦ ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ﺑﺸﻤﺎره ﺛﺒﺖ  483595و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14005456251
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� � �ﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ �
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� �ﺷ���ﺨﺎ� ﺣﻘﻮﻗﻰ �ﻋ���ﻮ� ﻣﻰ ﮔﺮ�� ﺗﺎ ��
ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ �ﻳﻦ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ
��� ��ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1401/01/08ﻣﺤﻞ ﺗﻬ���ﺮ�� – ﺧﻴﺎﺑﺎ� ����� � ﺑﻠﻮ��
�ﺳﺘﺎ� ﻣﻌﻴﻦ � ﺷﻤﺎ��  � 172ﻛﺪ ﭘﺴ���ﺘﻰ  1341785911ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮ�� �
ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
� -1ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ �� ﻣﻮ�� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1400/9/30ﺑﺮ�ﺳﺎ�
ﮔﺰ��� ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ � ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� .
� -2ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
 -3ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ �ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻰ ﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
 -4ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

ﺷﺮﻛﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ�
ﻣﻨﻄﻘﻪ 4ﺷﻬﺮﺗﻬﺮ��
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(

آﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1400/23
)ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ـ ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان 2000093543000073

بازتاب هویت ما

علی اصغر صمدیانی ی����زد ،معاون میراث
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردش����گری
و صنایع دستی اس����تان یزد در این باره میگوید:
بافتهای تاریخی ش����هرها آثار گرانبهاییاند که
فرهنگ ،دانش معماری و شهرسازی گذشته را نشان
میدهد یا در بیانی روشنتر ،هویت و شخصیت
اجتماعی فرهنگی شهر را به نمایش میگذارد.
بافتهای تاریخی به علت برخورداری
از مولفه هایی چون قدمت تاریخی ،س���اختار
محالت و اصلوب ساخت و ساز ،سند هویت
مردمان آن محسوب می شوند و در اصل سند
هویت یک شهر است.

کشفهایناگهانی

برخی آثار باستانی جهان به شکل ناگهانی
ن
اند .کشاورزی هنگام کار روی زمی 
یافت شده
لوبیا ،متوجه یک ش���ئی بسیار بزرگ شد که
اسکلت یک ماموت پشمالوی بسیار بزرگ با
قدمت یک هزار و  ۵۰۰ساله است.
یا کشف یک انگشتر/مهر از زیرزمین،
هنگام حفاری و در ارتباط به دوران پادشاهی
شیلدریک .یا کش���ف یک انسان مومیایی
اش نیز سالم مانده
باستانی که اثر انگش���ت
است؛ و کشف یک ویالی باشکوه رومی در
سرا(حیاط) یک خانه؛ و نیز کشف اسکلت
میان
مرد یخی در کوهستان؛ و یک شهر زیرزمینی
های
از دوران بیزانس؛ و همچنین نقاش���ی
دیواری ش���گفت در یک غار که اینک برای
ها خراب نشود گردشگران از
که نقاش���ی
آن
سامانه مانیتورینگ در بیرون از غار به تماشا
نشینند
می
بهناز عسکری -خبرنگار یزد

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮزﻧﺖ اﻳﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 408

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ� ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰ �ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﭘﻨﺠﺸ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1401/1/11ﻣﺤﻞ
�ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﺷﺮﻓﻰ �ﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎ�  22ﺑﻬﻤﻦ
ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ �ﻛﺒﺮ� ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰ ﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ :
�-1ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��ﺳﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
�-2ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
-3ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮزﻧﺖ اﻳﺮان

ﺟﺪﻭﻝ

24468

ﻃﺮﺍﺡ :ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ

اﻓـﻘـﻰ:

� �� - 1ﺳﺘﺎ� ﻫﺎ� ﺟﻨﻮ� ﺷﺮﻗﻰ
 - 2ﺑﺴ��ﻴﺎ� � ﻓﺮ����  -ﻧﻈﻢ � ﺳﺎﻣﺎ� ����  -ﻓﺮﻳﺎ� ﻣﺒﺼﺮ
ﻫﻨﮕﺎ� ���� ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﻼ�
 - 3ﭘﺸ��ﻴﻤﺎﻧﻰ  -ﮔﻮﻳﺶ ﺷﻜﺴﺘﻪ � ﻣﺘﺪ��� ﻗﺮ������ -
ﺗﻌﺠﺐ ﻏﻠﻴﻆ
 - 4ﺳﻮ�  -ﻳﻜﻰ �� �� ﺟﻨﺲ � -ﺳﺐ ���ﮔﻪ
-5ﻋﻼﻣ��ﺖﺑﻴﻤ��ﺎ��.....��-ﻛﻮ��ﮔﺮ��ﻓﺘﻢ���
� /ﻳ��ﺪ� �� ﻫﺰ�� ﻛﻮ�� ﮔﻮﻳﺎ � ﺧﻤﻮ�  -ﺑﺰ�� ﺗﺮﻳﻦ �
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ �ﻧﺮ��
 - 6ﻋﺘﻴﻖ � ﺑﺎﺳﺘﺎ�  -ﻓﻠﺰ ﭼﻬﺮ�  �� -ﻣﻮ�� ﻣﺨﺪ�
 - 7ﻧﺎﻣﻰ ﭘﺴﺮ�ﻧﻪ  -ﻗﻴﺎﻣﺖ � ��� ﺑﺎ�ﺧﻮ�ﺳﺖ  -ﺷﻴﺎ� ﺑﺎ�ﻳﻚ
 - 8ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ  ����� -ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮ��  �� -ﮔﻞ ﻫﺎ� �ﻳﺒﺎ
 - 9ﻧﻴﺰ  -ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ � ﺑﺨﺶ ﻫﺎ  -ﻛﻤﺒﻮ�
 - 10ﻣﺨﺘﺮ� ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ � ��� -ﻳﺮ �ﻣﻴﻨﻰ  -ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎ
 - 11ﭘﻮﺷﻴﺪﮔﻰ  -ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎ� ﻋﻬﺪ �ﻳﻠﻤﻴﺎ�  -ﭘﻮ� ��ﭘﻦ
 - 12ﺷ��ﻬﺮ� �� �ﻳﺘﺎﻟﻴ��ﺎ �� -ﻳ��ﻒ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓ��ﻰ -
ﻃﺎﻳﻔﻪ �� �� ﺳﻴﺴﺘﺎ�
 ��� - 13ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎ� ﺷﻤﺴﻰ  -ﭘﺪ� ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ ��
�ﻳﺮ��  -ﻧﺮ�� ﭼﻮﺑﻰ
 - 14ﺳﻔﻴﺪ �ﻧﮕﻠﻴﺴﻰ  -ﺑﻰ ﻫﻤﺘﺎ  -ﺳﺒﺰ ﺷﺪ�
� �� - 15ﺛﺎ� �ﻳﻜﺘﻮ� ﻫﻮﮔﻮ
ﻋـﻤـﻮدى:

�-1ﻧ��ﺪ���-ﻧﺪ���ﺣﺮﻛﺖ-ﻧﻮﻳﺴ��ﻨﺪ�ﻓﺮ�ﻧﺴ��ﻮ�
�ﻧﻴﺎﻫﺎ� ﺧﻴﺎﻟﻰ
 - 2ﺷ��ﻬﺮ ﺑﺎ�ﮔﻴﺮﻫﺎ  -ﺳ��ﻴﺎ�� ﻣﺮﻳﺦ � -ﺻﻄﻼﺣﻰ ��
���� ﻛﺸﺘﻰ
 - 3ﻧﺎ� ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  -ﺑﺴﻴﺎ� ��ﺧﺸﺎ�  -ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺘﻮ� ﺳﺎ��
���-4ﺛﺎ�»ﻓﻨﻠﻦ«ﺳﺮ�ﺳ��ﻘﻒ�ﻧﻮﻳﺴ��ﻨﺪ�ﻓﺮ�ﻧﺴﻮ�-
�� ���� ﺑﻨﻴﺎ�� ﻣﺎ��  -ﺧﻂ ﻛﺶ �ﺳﻢ
-5ﻣﺨﻔ��ﻒﺗﺎﺗ��ﺎ�-ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ��ﻣﻄﺮ�ﻛﺮ���ﻧﻈﺮ
�ﻳﮕﺮ�� �� �� ﺑﺎ�� �� ﭘﺮﺳﻴﺪ�
 - 6ﻳﺎ���ﺷ��ﺖ  -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ �ﺟﻤﺎﻟﻰ  -ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺳﺎﻳﻨﺪ� �� -
ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ ﭘﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 - 7ﻧﻮﻋ��ﻰ ﺳﻮﺳ��ﻤﺎ� � -ﺳ��ﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﺮ�� �ﻋ��ﺪ�� ﻣﺠﺮﻣﺎ�
) �� ﻓﺮ�ﻧﺴﻪ ﻗﺪﻳﻢ ( ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ �� ﺑﺮﻧﺪ�  -ﻏﺬ�ﻳﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺎ� ﻛﺒﺎ�
 - 8ﻣ��ﺎ�� �� ﺧﻤﻴ��ﺮ� �� ﻧﻘﺎﺷ��ﻰ  -ﺟﺮ�ﺣ��ﺖ -
ﺧﻴﺮ� ﺳﺮ � ﻳﻜﺪﻧﺪ�
�� - 9ﺣﺪ ﻣﺎﻳﻌﺎ� � -ﻳﺮﻳﻦ  -ﺟﺪﻳﺪ ����
 - 10ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎ� �ﻟﻤﺎﻧﻰ ﻣﻮﻟﻒ �ﻗﺘﺼﺎ� � ﺟﺎﻣﻌﻪ  -ﺟﺎﻧﻮ�
ﻋﺴﻞ ��ﺳﺖ � -ﻏﻠﻜﺎ��  ���� -ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ��ﻳﺎﻧﻪ
 - 11ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻨﻰ �ﻣﻴﻪ  -ﻧﻮﻋﻰ ﺣﺮﻛﺎ� ﻧﺮ� � ﻣﻮ��� ﻛﻪ
ﺿﻤﻦ �� ��ﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎ� ﻣﻰ ﺷﻮ�
 - 12ﻧﻔﺮﻳﻦ  -ﻃﺮ� �ﺳﻠﻴﻤﻰ � -ﻧﺪ�� ﻫﺎ
 - 13ﮔﺎ� ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰ ﺳﻮ�ﻧﺪ !  -ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ��  ����� -ﭼﻴﻦ ﺧﻮ��ﮔﻰ
��-14ﻗﺒﺎﻳﻞﺳﺮﺧﭙﻮﺳ��ﺖ-ﮔﺴ��ﺘﺎﺧﻰ�ﺟﺴﺎ��-
ﺻﺪ�� ﮔﺮﺑﻪ
 - 15ﺳﻴﺎ�� �ﻫﺮ�  -ﻛﻰ ﺑﻮ� ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﻳﺪ� �  -ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺰ ﻗﻴﻤﺘﻰ

ﺣﻞ ﺟﺪول 24467

ﺷ���ﺮﻛﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎ� ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ�� �� ﻧﻈﺮ ���� �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺧﺎﻛﻲ� ﭘﻲ ﺳﺎ��� ﻧﺼﺐ
ﻣﺨﺰ�� �ﺟﺮ�� ﺧﻄﻮ� � ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷ���ﺶ ﺑﺎ� ﻣﺨﺰ� ﻓﻮﻻ�� ﺗﻮ�ﻳﻊ �� �ﺿﻄﺮ��� ��
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎ� �� � ﻓﺎﺿﻼ� ﺷ���ﻬﺮ ﺗﻬﺮ�� )ﻗﻄﻌﻪ ���( �� ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ� ﺳﺎ�  1400ﺳﺎ�ﻣﺎ�
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻛﺸﻮ� ﺑﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﻞ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 �1ﻣﺪ� � ﻣﺤﻞ �ﺟﺮ�� :ﻇﺮ� ﻣﺪ�  9ﻣﺎ� ﺷﻤﺴ���ﻲ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﺑﻼ� ﻗﺮ����� �� ﻣﺤﺪ��� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎ� ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ��
 �2ﻣﺒﻠ��ﻎ ﺑﺮ����� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) 63,320,810,328 :ﺷ���ﺼﺖ � ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� � ﺳﻴﺼﺪ � ﺑﻴﺴﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮ� � ﻫﺸﺘﺼﺪ � �� ﻫﺰ�� � ﺳﻴﺼﺪ � ﺑﻴﺴﺖ � ﻫﺸﺖ �ﻳﺎ�(
 �3ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ �ﻋﺘﺒﺎ� �� :ﻣﺤﻞ �ﻋﺘﺒﺎ��� ﺟﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ
 �4ﻣﻬﻠﺖ � ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ��� :ﻃﻠﺒﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
�� ��� ﺳﻪﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1400/12/24ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ �� ��� 14ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� �� 1401/01/08
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ��ﻟﺖ ﺑﻪ ���� � www.setadiran.irﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �5ﻣﻬﻠﺖ � ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳ��ﻨﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ � �ﺳ��ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ��
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴ���ﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪ��� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� )�ﻟﻒ����( � �ﺳ���ﻨﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ��
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 14ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1401/01/20ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ��ﻟﺖ ﺑﻪ
����  www.setadiran.irﺑﺎ�ﮔﺬ��� � ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
�ﻣﺎ� �ﻋﺘﺒﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  1401/04/20ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �6ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ � �ﻣﺘﻴﺎ��ﻫﻲ ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ � ﻣﻌﻴﺎ�ﻫﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ �� ﺳﺎﻋﺖ
 10ﺻﺒﺢ ��� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  � 1401/01/21ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ � )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ( �� ﻫﻤﺎ� ��� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �7ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ��) 2,029,624,310ﻣﻴﻠﻴﺎ�� � ﺑﻴﺴﺖ � ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮ� � ﺷﺸﺼﺪ �
ﺑﻴﺴﺖ � ﭼﻬﺎ� ﻫﺰ�� � ﺳﻴﺼﺪ � ��( �ﻳﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ��
ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﻧﻘﺪ� � ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺣﺴﺎ�  10�3156116�4ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ �ﺳﺎﻟﺖ
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﺒﺎ� � �� IR 100700001000223156116004ﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ� ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭼﻬﺎ� ﺷ���ﻬﺮ ﺗﻬﺮ�� � ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ �� �ﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎ� ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ��
��ﻳﺎﻓﺖ � ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ �� �� ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ ��ﻟﺖ �� ﭘﺎﻛﺖ)�ﻟﻒ( ﺑﺎ�ﮔﺬ��� �
ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ � �ﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮ� �� ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 13ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1401/01/20ﺑﻪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
�ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ � ﺑﻪ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮ��� ﺳﭙﺮ��ﻫﺎ� ﻣﺨﺪ��� ﺳﭙﺮ��ﻫﺎ�
ﻛﻤﺘﺮ �� ﻣﻴﺰ�� ﻣﻘﺮ�� ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ � ﻧﻈﺎﻳﺮ �� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �8ﺑﻪ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ��� ﻓﺎﻗﺪ �ﻣﻀﺎ�� ﻣﺸﺮ��� ﻣﺨﺪ�� � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��ﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ �� ﻣﺪ� ﻣﻘﺮ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ
��ﺻﻞ ﺷﻮ� ﻣﻄﻠﻘﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
� �9ﻣﺎ� ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ :ﻧﻮﺑﺖ ���  � 1400/12/25ﻧﻮﺑﺖ ��� 1400/12/26
ﺑﺮﮔﺰ��ﻛﻨﻨﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��� ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﺋﻴﺎ�
�� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� �ﺳﺖ.ﻫﺰﻳﻨﻪ ��� �ﮔﻬﻲ �� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ �� � ﻓﺎﺿﻼ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎ� ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ��http://t4ww.tppww.ir :
ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎ�http://iets.mporg.ir :
ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲhttp:tender.nww.co.ir :
ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

در مورد بودجه باید گف���ت که رویکرد
بودجهگذاری در س���الهای اخیر مثبت بوده و
روند افزایشی داشته است اما باید توجه کرد که
بزرگترین بافت خشتی زنده و متراکم جهان را
در یزد داریم که اگر بخواهیم در حد شهر میراث
جهانی واقعا ب���رای آن هزینه کنیم ،بودجه های
فعلی کفاف نمی ده���د و باید از طرف وزارت
کشور و وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی درخواست بودجه ویژه برای حفظ
و نگهداری و احیای بافت تاریخی یزد کرد .برای
تامین هزینه ها ناچاریم از س���رمایه اجتماعی و
مشارکت مردم محلی و طرح هائی مانند صندوق
احیا و اجاره  99ساله و جذاب سرمایه گذاری
بخش خصوصی نیز استفاده کنیم .آن هنگام به
یک اعتبار خوب و کافی و پایدار خواهیم رسید.

های تاریخی
نگهداری و حفاظت از بافت
اش همکاری جامعه
استان با این وسعت ،الزمه
های و نهادهای تاثیرگذار
محلی و تمام ارگان
در این مورد اس���ت؛ و برای حفاظت و زنده
نگهداشتن این بافتهای تاریخی ارزشمند نیاز
به یک همیاری در سطح ملی است .امید که
امانتداران خوبی برای حفظ میراثی باشیم که
از مردمان گذش���ته برای این دیار کهن برجا
مانده است.

