فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت میگوییم
مدیرعامل شرکت مدیریت
شبکه برق ایران خبر داد
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هشدار میراث فرهنگی یزد

همزمان با دومین روزمذاکرات احیای برجام درهتل کوبورگ وین خبر

دیداروزیرخارجه با اعضای کمیسیون اصل  90درباره مذاکرات منتشرشد

احیای برجام
محتمل اما دشوار
باشگاه خبرنگاران جوان

برخی منابع رسانهای به نقل ازیک مقام اتحادیه اروپا :احتمال دستیابی
به توافق وجود دارد اما آسان نیست

2

«پیام ما» از آخرین وضعیت ثبت جهانی ماسوله گزارش میدهد
گزارشی از پیوند فعالیتهای چند صد ساله اقتصادی و مذهبی

شهریورسرنوشتساز«ماسوله»
ِ

محلههای مرکزی شهر گرگان

تکیهها حافظان بافت تاریخی گرگان
سرچشمه ،دوشنبهای ،چهارشنبهای ،دربنو ،نعلبندان ،سب ِزمشهد ،میخچه گران ،شیرکش
شازده قاسم محلههایی هستند که آیین محرم هرسال درآنها برگزارمیشود

نزدیک به یک ماه از ضرباالجل یکهفتهای استاندار گیالن برای رفع موانع ثبت جهانی شهر ماسوله میگذرد؛ مهلتی که به گفته
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی گیالن با توجه به تعیین تاریخ حضور کارشناسان یونسکو از  9شهریور تا  9مهر تمدید
شده است .شهر تاریخی ماسوله به عنوان سکونتگاه  4هزار ساله گیالنیها با ساختار پلکانی ،معماری خاص و ویژگیهای طبیعی
خود سال  ۱۳۵۴در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و در سال  ۸۶در فهرست موقت ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی
یونسکو قرار گرفت .با گذشت  15سال از این اتفاق و با وجود تالشهای فراوان چون ترند شدن هشتگ #ماسولهراثبتجهانیکنید هنوز
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نام ماسوله جهانی نشده و این شهر تاریخی امسال در رقابت با هگمتانه در تالش برای کسب این عنوان است؛ اجالس میراث تاریخی
و جهانی یونسکو در سال  ۲۰۲۳پروندههای منظر فرهنگی ماسوله و همدان را مورد بررسی قرار میدهد.
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پارکینگهای بافت تاریخی
سست شدهاند
یک هفته پس از سیل خروشانی که یزد و بافت
تاریخیاش را گرفتار کرد ،هشدارها درباره ناامنی نقاط
آسیبپذیر برای مردم پررنگتر شده است .در حالی که
با رسیدن ایام عزاداری محرم ،یزد و محلههای
تاریخیاش میزبان خیل مردمی است که در مراسمی
چون نخلبرداری و سینهزنی شرکت میکنند...
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آیا میتوان ازآب سیالب
استفاده کرد؟

| مهدی زارع |
| رئیس شاخه زمینشناسی فرهنگستان علوم |
مناطق بسیاری از کشور ما با کمبود آب و بهره
برداری بیش از حد از سفره های زیرزمینی
مواجه است .عالوه بر این ،در همین نواحی
سیالبهای فصلی به سمت زهکشی بهداشتی
ناکافی هدایت میشود و اثر منفی شدید محیط
زیستی ایجاد میکند .بسیاری از شهرهای جهان
از چاههای تزریق عمیق برای بازیابی سفرههای
زیرزمینی و حذف آبهای سطحی استفاده
کردهاند .شرایط ژئوهیدرولوژیکی خاصی برای
اجرای این چاههای تزریقی عمیقتر از  30متر
مانند رواناب سطحی ،کیفیت آب قابل قبول
برای نفوذ ،عمق قابل توجه در سطوح آبهای
زیرزمینی و نفوذپذیری خوب خاک مورد نیاز
است .این فناوری به عنوان یک راهبرد برای
بازیابی سفرههای زیرزمینی و کاهش ریسک
سیالب مطرح است.
در دسترس بودن آب یک مسئله رو به رشد در
سراسر جهان است .ارزیابی تحلیلها نشان داد
که بین سالهای  1995تا امروز  ،مناطق دارای
تنش شدید آبی افزایش یافته است .دلیل اصلی
این امر مدیریت ناکافی منابع آب است .این

مدیرعامل آب منطقهای قم:

وضعیت در کشورهای در حال توسعه تشدید
میشود ،جایی که حداقل حجم آب تصفیه و

دریاچه نمک قم

بازیافت می شود .با سناریوهای پیش بینی شده
کاهش سریع هم در کمیت و هم در کیفیت آب

 ۱۸۵میلیون متر مکعب آبگیری شد
قم  -مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم

نمک قم به میزان  ۱۸۵میلیون متر مکعب،

میآیند اشاره کرد و گفت :بر اساس آخرین رصد

تاالب حوض سلطان  ۱۴میلیون متر مکعب

تامین کننده آب مورد نیاز مردم قم به شمار

صورت گرفته از وضعیت این سدها تا هشتم

و تاالب مره هفت میلیون متر مکعب شد.

مردادماه جاری حجم مخزن سد کوچری

داشت :تصویر ماهوارهای از وضعیت آبگیری

حالی که حجم مخزن این سد در مدت مشابه

جاری به خوبی بیانگر نتایج مطلوب بارشهای

وی بیان داشت :همچنین حجم سد  ۱۵خرداد

علی اصغری در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ،بیان

تاالبها و دریاچههای استان قم در مرداد ماه
اخیر است و این حجم آبگیری عالوه بر تاثیر

مثبت در وضعیت منابع آبی ،به حفظ پوشش
گیاهی منطقه و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک

در آسمان استان نیز کمک شایانی میکند.

وی افزود :به طور کلی استان قم با کمبود بارش

 ۱۱۴.۲۱۶میلیونمتر مکعب برآورد شده در

سالقبل  ۱۲۸.۲۳۰میلیونمتر مکعب بودهاست.
در مدت زمان مورد نظر  ۶۲.۳۷۰میلیون متر

مکعب برآورده شد ،این درحالی است که حجم
مخزن این سد در مدت زمان مشابه سال

قبل  ۹۳.۹۰۰میلیون متر مکعب بودهاست.

و در نتیجه آن محدودیتمنابع آبی مواجه است
که موجب در معرض تهدید بودن حیات تاالبها

و دریاچههای آن میشود ،اما بارندگیهای اخیر
توانست تا حد قابل توجهی وضعیت آبگیری

تاالبها و دریاچههای استان را بهبود بخشد.

وی ادامه داد :با این وجود نمیتوان برمبنای
ش خوب ،اهمیت صرفهجویی در
یک بار 

مصرف آب را نادیده گرفت ،چراکه قم در

موقعیت خاص جغرافیایی قرار دارد و همواره
دسترسی به منابع آبی در آن با محدودیت و

دشواری و صرف هزینههای زیاد همراه است.

اصغری در ادامه سخنان خود به حجم مخازن

شماره/1401/19ع

نواحی ایران و کشورهای پیرامون میشود .راه

سدهای  ۱۵خرداد و کوچری که از جمله منابع

گفت :بارشهای اخیر موجب آبگیری دریاچه

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومی

موجود ،موجب بحرانهای بزرگ آب در بیشتر
حل پیشرو استفاده کارآمدتر از منابع آب است.
بارندگیهای نامنظم و فصول خشک طوالنی
در بسیاری از مناطق به این معنی است که
کشاورزان اغلب مجبورند با مزارع پر آب یا
خشکسالی دست و پنجه نرم کنند که میتواند
محصوالت آنها را از بین ببرد .بسیاری از مناطق
بیابانزایی با افزایش شدید دما ،مردم را بدون
آب گذاشته و به دنبال آن بادهای موسمی همه
چیز شسته و مناطق زیادی از جنوب ،مرکز و
شرق ایران از ابتدای مرداد  1401غرقاب کرده
است.
بارانهای نامنظم میتواند راه حلی برای فصول
خشک باشد .سطح باالی شوری یک الیه سفید
یا قهوهای غیر قابل نفوذ ایجاد میکند که از نفوذ
آب به خاک جلوگیری می کند و سطح را غرقاب
میکند.

آب ساکن به شوری میافزاید زیرا

بسیاری از مواد معدنی موجود در خاک نیز در
آب حل میشوند که در فصل خشک یک الیه
شور ایجاد میکند .سطوح باالی شوری میتواند
یک الیه غیر قابل نفوذ ایجاد کند که از نفوذ آب
به خاک جلوگیری میکنند .در مناطق خشک
جهان با تمدن های قدیمی مانند ایران و هند،
وسایل مختلف برای ذخیره آب اضافی باران ابدا
کردهاند تا بتوان در فصول خشک از آن آب باران
استفاده کرد.
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نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای

به آگاهی کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه با موضوع" ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری

استانداری کرمان در نظر دارد انجام امور خدماتی مربوط به دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی در اردوگاههای مراقبتی کرمان و بم را از

پاکات مناقصه تا ساعت  14:00روز یکشنبه مورخ  1401/05/23در محــل دفتر كمیسیون معامالت مجتمع و یا

مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.

سیستم های نظارت تصویری (دوربین های مداربسته ) شرکت معدنی و صنعتی گل گهر" می رساند ،مهلت تحویل
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران ،تمدید گردید .متقاضیان مبتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به

نشانی  WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین
كنندگان دانلود نمایند .شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه

شده در اسناد مناقصه تهیه گردد .شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به

ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار میباشد.

کمیسیون معامالت
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد صالحیت واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد

تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ  ۱۴۰۱ /05/ ۱۲میباشد.

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه ازسایت :ساعت  ۱۰روزچهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱ /05 /۱۲تا ساعت  ۱۷روزچهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/ 5/۱۹میباشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ازساعت  ۱۷روزچهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱ /۵ /19تا ساعت  ۱۸روزشنبه مورخ  ۱۴۰۱ /۵/ ۲۹میباشد.
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  ۱۰روزیکشنبه مورخ  ۱۴۰۱ /۵/ ۳۰میباشد.

جهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف به آدرس :کرمان ،خیابان پاسداران ،استانداری کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن

 ۰۳۴ -۳2۲۲۲۲۲۳-۷اداره کل اموراداری و مالی استانداری و یا شماره تلفن  ۰۳۴ ۳۲۵۲۴۱۱۰دفتراموراتباع و مهاجرین خارجی تماس حاصل فرمایید.
تاریخ انتشار نوبت اول  ، 1401/05/13 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/15 :
شناسه آگهی 1360714 :

اداره کل امور اداری و مالی استانداری کرمان
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برگزاری مراسم عزاداری

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

از سرگیری این مذاکرات با نقشآفرینی

خوانده ،تاکید کرده «احتمالی واقعی

جوزف بورل و اتحادیه اروپا در قامت

(برای حصول توافق) وجود دارد اما قرار

در حسینیه امام خمینی

میانجی ممکن شده ،تیم مذاکرهکننده

نیست آسان باشد».

هستهای جمهوری اسالمی دور جدید این

اما در تحلیل تحوالت اخیر برجامی ،باید به

مذاکرات را با رایزنی با نماینده روسیه در

جز وین و هتل کوبورگ ،به برخی نقاط دیگر

اولین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدهللا

این مذاکرات آغاز کرد و جالبتر آنکه

جهان هم نیمنگاهی بیندازیم .تحوالتی

الحسین علیهالسالم درحسینیه امام خمینی(ره)

پس از این دیدار ،میخائیل اولیانوف با

که در پی باالگرفتن تنش واشنگتن-

انریکه مورا ،معاون بورل و نماینده اتحادیه

پکن پیرو سفر رئیس مجلس نمایندگان

اروپا در این مذاکرات دیدار کرد .دیداری

ایاالت متحده به تایوان و نیز ادامه تنش

که زمینهساز گفتوگوی دوجانبه مورا و

واشنگتن-مسکو بهدلیل لشکرکشی روسیه

آنتونی بلینکن شد و پس از آن ،اگرچه

ال برجام را به میدانی
به خاک اوکراین ،عم ً

باالخره علی باقریکنی نیز با انریکه مورا

برای رویارویی قدرتهای جهانی تبدیل

به گفتوگو نشست اما در عین حال

کرده و متعاقب ًا بسیاری از تحوالت غرب تا

بهباور ناظران رایزنی مقدماتی باقریکنی

شرق جهان را به مسائل ایران گره زده است.

با میخائیل اولیانوف پیش از مذاکره

این در حالی است که همزمان تشدید

مستقیم با انریکه مورا ،نشان از آن دارد

تنشها در عراق و برخی از دیگر مسائل و

که مذاکره ایران و آمریکا بهعنوان دو طرف

مناسبات خاورمیانه نیز بر مذاکرات برجامی

اصلی این مذاکرات ،این بار نیز همچون

در وین سایه انداخته است .آنهم در حالی

ال با دو واسطه و میانجی
چند دور اخیر عم ً

که برخی ناظران تحوالت روزهای گذشته

انجام میشود یا به تعبیر دقیقتر جمهوری

در مرز لبنان و رژیم صهیونیستی و تنش

اسالمی عالوهبر مذاکره با نماینده اتحادیه

در این منطقه را نیز به نتیجه مذاکرات
آنکه

با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.به
گزارش ایسنا ،در این مراسم که پنج شنبه شب
و شب هفتم ماه محرم برگزار شد ،حجتاالسالم
والمسلمین صدیقی در سخنانی ،بندگی را الزمه
تجلّی پروردگار در انسان دانست و با بیان
اینکه حکومت دینی الزمه گسترش عبودیت و
شکلگیری جامعه توحیدی است ،گفت :نقش
جاذبه حسینی در پرورش روحیه بندگی و
دستگیری و نجات بشر از انواع آلودگیها بیبدیل
است.همچنین در این مراسم آقای محمدحسن
موحدی آیاتی از کالم هللا مجید را تالوت کرد،
آقای مهدی سماواتی به ذکر مصیبت و قرائت
دعای توسل پرداخت و آقای سیدرضا نریمانی نیز
مرثیهسرایی و نوحهخوانی کرد.

آمریکا به توافق با ایران

| ایرنا |

خطیب جمعه تهران:

نیاز دارد پس با شرایط

همزمان با برگزاری دومین روز مذاکرات احیای برجام در هتل کوبورگ وین خبر دیدار وزیر خارجه
با اعضای کمیسیون اصل  90درباره مذاکرات منتشر شد

ما کنار بیاید

حجتاالسالم حاجعلیاکبری خطاب به آمریکا و

احیای برجام؛ محتمل اما دشوار

سایر طرفهای مذاکرات گفت :ایران را امتحان
نکنید و وقتی که نیاز به توافق با ما دارید ،با
شرایط ملت ایران کنار بیایید و زیادهخواهی
نکنید.به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری
فارس ،حجتاالسالم محمدجواد حاجعلیاکبری،
امام جمعه موقت تهران دیروز در مورد آخرین

برخی منابع رسانهای به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا :احتمال دستیابی به توافق وجود دارد اما آسان نیست

جریان مذاکرات گره نزدند و راه خنثیسازی

|پیام ما| تعطیالت آخرهفت ه گذشته شاید ازپرکارترین روزهایی بود که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ازابتدای سال جاری تاکنون پشتسر

وضعیت مذاکرات هستهای اظهار کرد :بحمدهللا
مسئوالن محترم ،مسائل اقتصادی کشور را به

گذاشته است .دور تازهای از مارتن مذاکرات برجامی در حالی با رسیدن به روزهای پایانی هفته گذشته به اوج رسید که بسیاری از ناظران از عصر

تحریمها را دنبال میکنند .او افزود :اخیر ًا

چهارشنبه گذشته و با اعالم رسمی ازسرگیری مذاکرات احیای برجام ،از آن بهعنوان آخرین شانس و فرصت طرفین برای زنده نگه داشتن توافق

خبرهای شوقانگیزی از راهاندازی چرخه هستهای
شنیدیم و از عزیزان متشکریم که با قوت از

هستهای تعبیر کردند .آنهم در شرایطی که بهباور بسیاری از این ناظران ،با توجه به میزان پیشرفت برنامه هستهای جمهوری اسالمی از یکسو

علی اکبری افزود :دوستان مجدد ًا برای ادامه

تحریمهایی که ازبهار 97یعنی زمانی که دونالد ترامپ فرمان خروج یکجانبه ایاالت متحده ازبرجام را صادرکرد ،به اوج رسید و درحالی با ناکامی

حقوق ملت در این زمینه ها دفاع می کنند.حاج

و تشدید و اعمال تحریمهای تازهتر و سنگینتر آمریکا علیه ایران ،احیای برجام در چارچوب توافق هستهای سال  2015عمالً ناممکن است.

مذاکرات هستهای عازم شده اند؛ امیدواریم با

او درحفظ کرسی ریاستجمهوری دراتاق بیضی کاخ سفید ،بهطورنسبی فروکش کرد که بهخصوص ازاواخرسال گذشته و اوایل امسال ،پس از

مقاومتی عاشورایی از منافع مردم در این عرصه
نیز پاسداری کنند .ما به دشمنان ملت ایران به

با شرایط ملت ایران کنار بیایید و زیاده خواهی
نکنید.امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری
از سخنان خود گفت :اخیر ًا سامانه بارش های
جدید وارد کشور شد و بارش های فراوانی را در
کشور داشتیم که به خاطر طبع این پدیده این
بارش ها در بسیاری از موارد سیل آسا بود و در
بخشی از موارد هم دشواری های فراوانی را در
زندگی مردم عزیز ما پیش آورد ،ضمن شکر به
درگاه الهی به دلیل نزول رحمتش ،به خانواده
های داغدار که عزیزان خودشان را از دست دادن
تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم به همت
مسئولین محترم رسیدگی فوری به مشکالتی که

کمیسیون اصل نود مجلس
شورای اسالمی ،به سواالت و
ابهامات مطروحه در خصوص
نحوه اجرای قانون راهبردی
مجلس و مذاکره برای لغو
تحریمها پاسخ داده است

انقالب بوده است حتم ًا باید مورد توجه قرار گیرد.

بر بازیابی برجام بر همان چارچوب توافق

به مذاکرات گفته ،بهباور ناظران میتواند

 2015تاکید کردهاست .سرگئی الوروف

بر سرنوشت این مذاکرات تاثیر بگذارد.

که همزمان با تشدید اختالفات مسکو-

مذاکراتی که نشریه پولیتیکو با اشاره به

واشنگتن پس از آغاز جنگ روسیه علیه

«ازسرگیری ناگهانی و غیرمنتظره» آن ،به

اوکراین ،در یک کنفرانس مطبوعاتی در

نقل از سه منبع مطلع مدعی است« ،آخرین

کامبوج در حاضر شدهبود ،گفته «ایران

تالش اتحادیه اروپا» است در مسیر «نجات

برخالف

طرف

امریکایی

اصرار دارد

توافق هستهای و احیای برجام».

همهچیز طبق مصوبه سال  ۲۰۱۵باشد».

دیروز یک خبر برجامی دیگر هم در

آن هم در حالی که خبرگزاری فرانسه در

خبرگزاریهای داخلی منتشر شد .بر

یکی از معدود خبرها از آنچه در جریان

اساس این خبر حسین امیرعبداللهیان،

این مذاکرات میگذرد ،به نقل از یک

وزیر امور خارجه با حضور در کمیسیون اصل

مقام ارشد اتحادیه اروپا و بدو ذکر نام

نود مجلس شورای اسالمی ،به سواالت و

این مقام ارشد حاضر در محل مذاکرات

ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای

وین ،از «پیشرفتهایی» خبر داده که

قانون راهبردی مجلس و مذاکره برای لغو

از جمله

«شامل

تضمینهایی

است

تحریم ها پاسخ داده است.

از «دریافت و برداشت خود» درباره

و

درباره

پس از حدود یک ماه از مذاکرات دو روزه

سوی جوزف بورل که ناظران در این حدود

گروههای تروریسیتی تحتتحریم امریکا

خرسندی جمهوری اسالمی بهخاطر این

پیشنویس توافق وین سخن گفتهاند.

دوحه  -که پس از حدود چهارماه از آخرین

دو هفته به دفعات تاکید کردهاند که شاکله

و ارائه تضامینی به جمهوری اسالمی

تضامین سخن گفته که درعینحال بهگفته

وزیر امور خارجه هم با ارایه گزارشی از

دور مذاکرات وین اسفندماه  1400برگزار

آن بر پایه همان تفاهم کلی استوار است

مبنیبر عدم خروج مجدد دولت کنونی

او« ،درخواست ایران مبنیبر خروج نام

روند مذاکرات وین تاکید کرده است:

شده بود  -حاال دیپلماتهای کشورهای

که محمدجواد ظریف و مذاکرهکنندگان

و دولتهای آتی ایاالت متحده از برجام

سپاه از لیست گروهکهای ترویستی

«برای تیم مذاکرهکننده انتفاع اقتصادی

عضو برجام بار دیگر در هتل کوبورگ وین

ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی

بهعنوان دو شرط اصلی از شروط سهگانه

آمریکا رها شده» تا پس از حصول توافق،

ایران از توافق ،رعایت خطوط قرمز و حفظ

بهگفتوگو نشستهاند .گفتوگوهایی که

در سال پایانی دولت حسن روحانی بر

ایران مطرح شده که در مقابل از بازگشت

«در آینده» و احتماال در مذاکرات دوجانبه

توان و دانش و فناوری بومی صلح آمیز

پیرو انتشار مقاله مسئول سیاست خارجی

سر آن با مذاکرهکنندگان گروه  1+4به

ایران به تمامی تعهدات برجامی نیز

ایران و آمریکا تعیینتکلیف شود .این

هستهای مورد توجه جدی است ».پاسخی

اتحادیه اروپا در فایننشالتایمز و ارائه

توافقاتی مقدماتی دست یافته بود .حال

بهعنوان خواسته اصلی طرفین مقابل نام

منبع در اتحادیه اروپا که تصور تداوم این

دیپلماتیک که میتواند نشانهای از اندکی

پیشنویس توافقی برای احیای برجام از

در شرایطی که حذف نام سپاه از فهرست

برده میشود .به این ترتیب در حالی که

مذاکرات را تا «چهار هفته آینده» ناممکن

پیشرفت در مذاکرات باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد:

درصدی مصرف انرژی نیز بوده ایم که عدد

تقاضای برق باز هم رکورد زد
افزایش گرمای هوا نیاز مصرف
برق کشور را در زمان اوج مصرف
به میزان  ۶۷هزار و ۷۷۴
مگاوات رساند

آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آساک صنعت زانا درتاریخ  1401/05/09به شماره

ثبت  1727به شناسه ملی  14011379588ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که

والمسلمین

بیگینژاد

پژمانفر

از ابهامات

خود

به رغم ناترازی تولید و مصرف برق ،مصرف

مصطفی رجبی مشهدی افزود :افزایش

برق همچنان در کشور رو به افزایش است.

گرمای هوا نیاز مصرف برق کشور را در زمان

خاموشی تامین شد گفت :اوج بار پنجشنبه

سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه در

اوج مصرف به میزان  ۶۷هزار و  ۷۷۴مگاوات

در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که عدد

روزهای اخیر رکورد مصرف برق شکسته شد،

رساند که در مقایسه با روز پنجشنبه که روز

 ۶۱هزار و  ۲۶۵مگاوات ثبت شده بود ،حدود

گفت :روز جمعه (دیروز) مصرف برق افزایش

کاری بود حدود

 ۲۳۰مگاوات بیشتر بود.

 ۶۴۷۹مگاوات افزایش را نشان میدهد .به

یافت که دور از انتظار بود .به گزارش ایسنا،

رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه علی رغم

گفته او در تابستان امسال شاهد رشد ۴.۸

و صنعتی و راه اندازی ،اجرا ،پایش ،بازرسی فنی  ،نگهداری ،بهره برداری خطوط تولید

۱۳۹۰/۹/20

مشتمل بر ساختمان به مساحت  ۴۳۲٫۶۰متر مربع

مونتاژ ،تعمیر ،نگهداری ،بازرسی ،تست و تأمین قطعات و تجهیزات و سازه های فلزی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب

و بهره برداری صنعتی و نفت و گاز .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع

امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک

اصلی بخش ۴

رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر

رضوی  ،شهرستان قوچان  ،بخش مرکزی  ،شهر قوچان ،محله امام خمینی  ،خیابان
گوهرشاد [شهید مطهری  ، ]4خیابان حافظ [امام خمینی  ، ]7پالک  ، 0طبقه همکف

کدپستی  9471619136سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مرضیه هاشمی ساالنقوچ به شماره ملی

 0872334074دارنده  1ریال سهم الشرکه آقای بهتاش هاشمی ساالنقوچ به شماره
ملی  0872479668دارنده  999999ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه
هاشمی ساالنقوچ به شماره ملی  0872334074به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به

مدت نامحدود آقای بهتاش هاشمی ساالنقوچ به شماره ملی  0872479668به سمت

مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و غیر تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات،اسناد مالکیت ،اسناد خرید و فروش متعلقات و دارایی های منقول و غیر منقول

شرکت از هر نوع بدون محدودیت ،کلیه قراردادها و اسناد بانکی و مالی و غیرمالی مربوط

به فعالیت های مالی شرکت و دریافت و بازپرداخت تسهیالت دریافتی ،کلیه قراردادهای
کاری و مربوط به فعالیت های شرکت از هر قسم و نوع ،عقود اسالمی و همچنین کلیه

نامه های اداری ،عادی و سازمانی با امضاء آقای بهتاش هاشمی ساالنقوچ همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام
ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و

موسسات غیرتجاری قوچان ()1360863

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

گفت :براساس برنامهریزی ،تا ماه آینده ۱۸۰۰
مگاوات نیروگاه دیگر نیز وارد مدار میشود.

تعریف شد به طوری که در بخش عمومی

رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال برای

و اداری و به ویژه در بخش ادارات دولتی

اینکه بتوانیم شبکه برق پایداری را داشته

برنامههای سختگیرانهای اجرا شد .بنا به

باشیم اظهار کرد :برنامه  ۶۰۰۰مگاواتی افزایش

گفته سخنگوی صنعت برق این تصمیمات

ظرفیت تولید برق تعریف شد که تاکنون بیش

کاهش  ۳۰درصدی مصرف برق در این

از  ۴۲۰۰مگاوات از طریق احداث نیروگاه جدید

بخش را به دنبال داشت.

فاصله  ۱۵روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار
در شهر منتشر و در روستا عالوه بر انتشار آگهی

رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به

آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در

ساختمان به مساحت  ۳۰۰متر مربع خریداری مع

الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع درقریه طاهرک محله پالک 6

 ۳۷۱فرعی

۷۲فرعی کمال ثابت مقدم به کد ملی ۲۲۱۹۱۹۳۹۲۶

مشتمل بر ساختمان به مساحت  ۳۰۰متر مربع

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل

ساختمان به مساحت  ۶۳۲متر مربع خریداری مع

 ۳۷۲فرعی

المیرا جعفری رمجی به کد ملی

امالک متقاضیان واقع درقریه خرم آباد پالک ۲۲

امالک متقاضیان واقع درقریه فقیه محله پالک ۲۸

 ۰۰۶۳۰۵۲۴۲۳سهم هر کدام بترتیب سه دانگ مشاع

 ۱۱۶فرعی قاسم نیکومنش به کد ملی ۲۲۱۸۴۹۲۳۷۷

به مساحت  ۳۷۰متر مربع خریداری مع الواسطه از

ساختمان به مساحت  ۳۵۰,۷۱متر مربع خریداری

امالک متقاضیان واقع درقریه کالمسرپالک ۱۱۶

قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی تنکابن مورد

آگهی می گردد .مرحله 79
اصلی بخش ۳

 ۳۰۱۰فرعی

علی منصور کیائی به کد ملی

 ۲۱۸۹۵۰۹۹۵نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین

مشتمل بر بنای مسکونی به مساحت  ۱۸۶٬۹۰متر

مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

الواسطه از مالک رسمی
اصلی بخش ۴

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر

مع الواسطه از مالک رسمی

المیرا جعفری رمجی به کد ملی

 ۲۲۱۰۰۸۳۴۴۳نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

 ۲۲۱۰۰۸۳۴۴۳و ندا عابدین زاده به کد ملی

از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان
مالک رسمی

اصلی بخش ۴

امالک متقاضیان واقع درقریه حسنکالیه پالک ۳۸

امالک متقاضیان واقع درقریه چالسرپالک  ۴۲اصلی

 ۴۸۷فرعی

 ۸۸۸فرعی مهدی سلیم پور به کد ملی ۲۲۱۹۹۶۷۶۹۷

 ۴۰۶فرعی خدیجه عباسی دولت آبادی به کد

مشجر به مساحت  ۳۷۴٫۳۳متر مربع (بشرط

زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  ۱۱۹متر

از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع درقریه تشکون پالک  ۵۱اصلی

امالک متقاضیان واقع درقریه کچانک پالک ۱۲اصلی

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و

 ۴۶۰فرعی علی محمودی تهرانی به کد ملی

 ۳۷۰فرعی ندا عابدین زاده به کد ملی ۰۰۶۳۰۵۲۴۲۳

اصلی بخش۳

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر

ساختمان به مساحت  ۳۱۶٫۱۷متر مربع خریداری

مع الواسطه از مالک رسمی
بخش۳

 ۵۸۸۹۷۳۳۳۱۱نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین

بخش ۴

ملی  .۰۵۳۰۷۵۰۵۶نسبت به ششدانگ یک قطعه

مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
بخش ۴

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر

به گفته رجبی مشهدی امسال برنامههای
مختلفی برای گروههای مختلف مشترکان

نوبت دوم
قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تنکابن

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید ،ساخت،

ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان خراسان

بزرگی به حساب میآید.

افزایش ظرفیت و ارتقای نیروگاههای موجود
به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

مشکالت ،برق مشترکان مطابق برنامه و بدون

نظر به مواد  ۱۰و  ۱۳قانون تعیین تکلیف وضعیت

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تلویح ًا «طرح اصالحشده آمریکا» خوانده،

و دولت بایدن از ترغیب ایران به بازگشت

خبر

سیاستگذاری درست در مواجهه با این حوادث

سیاستهای کلی مربوط به منابع آب کشور که

روسیه دیروز با اعالم مخالفت با آنچه

اطالعات سپاه ،در ارتباط با اهداف کاخ سفید

نباشد ».این مقام اتحادیه اروپا در حالی

خیز جهان هستیم .از  ۴۱حادثه ای که شناخته

درباره آبخیزداری است و مورد تاکید رهبر معظم

است .این در حالی بود که وزیر خارجه

خود پس از پایان دوران ریاست بر سازمان

کمیسیون و آقایان نبویان ،خضریان

شده ما  31نوع از آنها را داریم مانند سیل و زلزله.

فعلی در کشور ما برای مواجهه با سوانح نیاز به

به میخائیل اولیانوف روس سپرده شده

آنچه حسین طائب در نخستین سخنرانی

در آینده ،قادر به مختل کردن توافق

آنها در زندگیشان پیش آمده انجام شود.

اصالح جدی دارد .در مورد سیل ،اجرای بند 4

و بخشی از کار نمایندگی از مطالبات ایران

مقابله با هر نوع خطرآفرینی اسرائیلیها و

االسالم

او افزود :ما یکی از ششمین کشورهای حادثه

یکی از مسائل مهم در کشور ماست .ساز و کار

نماینده روسیه در برجام نیز در نظر گرفته

رئیس

درپی اعالم تحریمهای ششگانه وزارت خزانهداری دولت بایدن ،شاهد آخرین نمونه ازاقدامات تحریمی دولت آمریکا بودیم.

وزیر امور خارجه با حضور در

خارجه ایاالت متحده ،جایگاهی را برای

درباره توان نظامی جمهوری اسالمی برای

که آمریکا با زیرپا گذاشتن قولهایش

تاکید میکنیم که جمهوری اسالمی ایران را
امتحان نکنید و وقتی که نیاز به توافق با ما دارید،

نمیدانند.

بهخصوص

به گزارش ایسنا ،در این جلسه حجت

آنکه آخرین دورمذاکرات احیای برجام دروین ،درنیمه اسفندماه  1400بدون حصول توافق پایان یافت ،وارد دورتازهای شد .همین هفته گذشته

ویژه آمریکای جهانخوار و طرف های مذاکره

اروپا برای اعالم مواضع خود به وزیر امور

بیارتباط

سخنان سردار سالمی فرمانده کل سپاه

صفری قاسمی کچالمی به کد ملی

 ۲۷۲۲۴۲۸۲۲۹نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین

تجمیع با پالک  ۱۷۲فرعی ) خریداری مع الواسطه
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به

محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید

ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و

گواهی تقدیم درخواست به اداره ثبت محل تحویل

دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی

تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند

اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به

دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  ۱۳آئین نامه

مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه
ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس

از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان

به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر

می نماید.
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پیام جامعه
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«پیام ما» از آخرین وضعیت ثبت جهانی ماسوله گزارش میدهد

تصفیهخانه فاضالب شهر از سوی دستگاههای

شهریورِ سرنوشتساز«ماسوله»

اجرایی استان و ادارههای مرتبط با اعتبار

ادامه از صفحۀ 1

تخصیص یافته استانی یا اعتبار داخلی

رئیس شاخه زمینشناسی

دستگاهها انجام شده است.
با وجود رفع 90درصدی موانع اما گفتههای

فرهنگستان علوم

اصالح جاده و تابلوهای مختلف نصب شده

تاالب؛ محل ذخیره آب برای آب سیالب

سایهبان باقی مانده که اغلب آنها مربوط به

در توفانهای باران و ذوب برف ،میزان

اهالی نشان میدهد هنوز موانعی از جمله

مدیرکل میراث فرهنگی استان گیالن :بیش از  ۹۰درصد موانع پرونده ثبت جهانی ماسوله رفع شده است

و رواناب طوفان

در مسیر و خود شهر و یکسانسازی چادرهای
جزئیات منظر فرهنگی است.

آب جاری در سطح زمین افزایش مییابد

مدیرکل میراث فرهنگی استان گیالن

و در توفانهای شدید ممکن است سیل

توضیح میدهد که برای اصالح این موانع

به وجود بیاید .بسیاری از تاالبها ،بهویژه

قرار بود حدود 5میلیارد تومان اعتبار

تاالبهای دشت سیالبی ،ظرفیت ذخیره

اختصاص یابد که تاکنون سه میلیارد تومان

موقت زیادی برای آبهای سیالبی

پرداخت شده و بقیه هم در دست اقدام

هنگام وقوع رواناب

است« :رفع موانع باقیمانده نیازمند توجه

در استان اصفهان از این گروهند .اگرچه

برنامهریزیهای صورت گرفته روند آمادگی

تاالبها اغلب به عنوان اسفنجهای طبیعی

ماسوله برای حضور ارزیاب در حال انجام

که آب را جذب میکنند نامیده میشوند،

است و امیدواریم با رفع موانع جزئی

اما در واقع بیشتر شبیه وانهای طبیعی

باقیمانده پس از انتظار طوالنی شاهد درج و

با وجود رفع 90درصدی موانع

ثبت نام منظر فرهنگی شهر تاریخی ماسوله

اما گفتههای اهالی نشان

در فهرست میراث جهانی یونسکو باشیم».

میدهد هنوز موانعی از جمله

مهلت یکساله بعد ازتایید کلی

اصالح جاده و تابلوهای

پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله
بعد از تالشها و پیگیریهای فراوان در بهمن

مختلف نصب شده در مسیر

سال گذشته به عنوان تک سهمیه ایران برای

و خود شهر و یکسانسازی

ثبت در فهرست آثار جهانی به دفتر میراث

چادرهای سایهبان باقی مانده

جهانی یونسکو ارسال شده که این پرونده برای

که اغلب آنها مربوط به

مطالعه در اختیار ارزیاب مورد تایید دفتر ثبت

جزئیات منظر فرهنگی است

جهانی یونسکو هم قرار میگیرد .ارزیاب پس
| ایرنا |

از مطالعه پرونده باید به دلیل راستی آزمایی
فرهنگی و شهر تاریخی ماسوله بازدید کند.

| روزنامهنگار |
شهر تاریخی ماسوله به عنوان سکونتگاه
 4هزار ساله گیالنیها با ساختار پلکانی،
معماری خاص و ویژگیهای طبیعی خود
سال  ۱۳۵۴در فهرست آثار ملی کشور به ثبت
رسید و در سال  ۸۶در فهرست موقت ایران
برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو
قرار گرفت .با گذشت  15سال از این اتفاق
و با وجود تالشهای فراوان چون ترند شدن
هشتگ #ماسوله_را_ثبت_جهانی_کنید هنوز
نام ماسوله جهانی نشده و این شهر تاریخی
امسال در رقابت با هگمتانه در تالش برای

کسب این عنوان است؛ اجالس میراث تاریخی

دستگاههای متولی انجام شده است ،تاکید

و جهانی یونسکو در سال  ۲۰۲۳پروندههای

کرده بود که فرصت یکهفتهای برای رفع

و صنایعدستی گیالن این خبر را میدهد و

منظر فرهنگی ماسوله و همدان را مورد بررسی

۱۰درصد نواقص باقی مانده داده شده است تا

میگوید« :با توجه به مشخص شدن ارزیاب

قرار میدهد.

این فرصت تاریخی از دست نرود.

یونسکو ،وزارت میراث فرهنگی گردشگری و

تمدید مهلت

با توجه به این رقابت و گذشت سالها از باز
شدن پرونده ثبت جهانی ،استاندار گیالن اواخر

از مهلت یکهفتهای استاندار گیالن برای

تیرماه سال جاری برای رفع نواقص پرونده

رفع نواقص پرونده ثبت جهانی ماسوله چند

ثبت جهانی ماسوله به مسئوالن مربوطه یک

هفتهای گذشته ،اما پیگیریهای «پیام ما»

هفته مهلت داد.

نشان میدهد این مهلت ابتدا تا یک ماه و

اسدهللا عباسی با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد

بعد تا شهریور و تاریخ حدودی حضور ارزیابان

اقدامات برای رفع نواقص ثبت جهانی از سوی

یونسکو در منطقه تمدید شده است.

اوج حالت سیالبی
داخل

افزایش مییابد.
و

باالدست

مناطق

آنقدر مؤثر تلقی شدند که اکنون از باززنده
سازی تاالبها برای مهار آب سیالب ،به

شهر تاریخی ماسوله در  ۶۲کیلومتری غرب

جای ساختن سازههای گران قیمت کنترل

رشت در استان گیالن  ۳۵۰خانه تاریخی

سیالب،

دارد و معماری خانههای آن حاصل تعامل

استفاده

میکنند.

تاالبهای دشت سیالبی با کاهش میزان

هزاران ساله انسان با محیط طبیعی است.

و حجم رواناب ،خطر آسیب سیل به

در حال حاضر و در کنار رفع موانع منظر

زیرساختها و زیستگاههای پایین دست

جدارهسازی خانههای تاریخی ماسوله هم

را کاهش میدهند .تاالبهایی که ذخیره

در دست انجام است تا مسیر جهانی شدن

ساماندهی کابلهای برق و مخابرات ،طرح

در حوزههایی که تاالبها از بین رفتهاند،

تاالبهای دشت سیالبی برای کنترل سیل

***

پرونده شامل تخریب سازه اسکلت فلزی،

دست را کاهش دهند.

برای ذخیره آب و کنترل سیالب است.

موانع ثبت جهانی مطرح است و باید رفع شود.

هفتههای آینده مشخص و اعالم میشود».

توانند شدت سیل و فرسایش پایین

موضوع نشان دهنده ارزش تاالب ها

شهر و برچیده شدن بنایی در ابتدای شهر هم از

بنا به گفته «جهانی» بیش از  ۹۰درصد موانع

ورود مجدد آب به کانال رودخانه ،می

سیالب را به شدت افزایش میدهد .این

مواردی است به گفته رضوان عسگرپور به عنوان

ارسال کرده است و تاریخ قطعی بررسی طی

برخی از آب های سیالب و کاهش سرعت

حجم رواناب را و در نتیجه خطر خسارت

اقدامات جزئی گرفته شود .تعمیر و بازگشایی

را برای حضور ارزیابان از  9شهریور تا  9مهر

تاالب جذب می شود .تاالبها با مهار

نفوذ ،مانند سطوح آسفالت شده و بتون

کلی قرار است مهلت یک ساله بگیریم برای

صنایع دستی کشور اولویتهای زمانی خود

را ذخیره میکنند .با کاهش آبهای
سیالب ،آب به آرامی از خاک های کف

ریزی شده ،در مناطق شهری میزان و

سرویسهای بهداشتی ،آسفالت جاده ورودی
ولی جهانی ،مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری

سطحی که در فرورفتگیها جمع میشوند

سیل ارزشمند هستند .سطح غیرقابل

بعد از آمدن کارشناسان یونسکو و تایید منظر

تمدید شده است.

رودخانهها سرریز میشوند یا آبهای

شهری به ویژه برای محافظت در برابر

عضو شورای شهر ماسوله هم تاکید میکند که

| زهرا عباسی |

عمل میکنند و یا آبهای سیالبی که از

تاالبهای

اطالعات و تکمیل گزارشهای مربوطه از منظر

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی گیالن با توجه به تعیین تاریخ حضور کارشناسان یونسکو از  9شهریور تا  9مهر

دارند .تاالبهای

حوض سلطان ،در نزدیکی قم و گاوخونی

و حمایت بیشتر است ،اما به هر حال با

نزدیک به یک ماه از ضرباالجل یکهفتهای استاندار گیالن برای رفع موانع ثبت جهانی شهر ماسوله میگذرد؛ مهلتی که به گفته

در

موقت آب سیالب یا رواناب طوفان را فراهم

زودتر به پایان برسد.

میکنند ،در کاهش ریسک برای ایمنی
عمومی ،کاهش آسیب به اموال عمومی یا

گزارش 2

خصوصی ،کاهش فرسایش پایین دست

ت تاریخی در روزهای محرم
هشدار میراث فرهنگی یزد درباره احتمال فرونشست زمین در باف 

پارکینگهای بافت تاریخی سست شدهاند
استفاده از پشت بام تکایا و حسینیهها به علت خیسخوردگی

در بارشهای اخیر خطرناک است و جان مردم را تهدید میکند
یک هفته پس از سیل خروشانی که یزد و

زمین را افزایش میدهد.سیلی که همزمان با

و گفت« :در برخی پارکینگها که مشترک با

بافت تاریخیاش را گرفتار کرد ،هشدارها درباره

بادهای موسمی در روزهای گذشته در بسیاری

تکایا و حسینیهها هستند تجمعات و برگزاری

ناامنی نقاط آسیبپذیر برای مردم پررنگتر

نقاط کشور جاری شد ،جان  6نفر را در یزد گرفت

مراسمهایی مانند نخلبرداری احتمال ریزش

شده است .در حالی که با رسیدن ایام عزاداری

و عالوه بر این سبب سست شدن نقاط مختلفی

زمین را افزایش میدهد».

محرم ،یزد و محلههای تاریخیاش میزبان خیل

از بافت تاریخی این شهر شد.

به گزارش روابط عمومی این اداره کل ،او با

مردمی است که در مراسمی چون نخلبرداری و

عبدالمجید شاکری شمسی ،سرپرست معاونت

تاکید بر اینکه به علت جاری شدن سیل در

سینهزنی شرکت میکنند ،میراث فرهنگی هشدار

میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع

روزهای اخیر احتمال فرونشست در نقاط

داده که تجمع در بعضی پارکینگها که با تکایا

دستی و گردشگری یزد از خطر ریزش زمین و

متعدد بافتهای تاریخی وجود دارد اضافه کرد:

و حسینیهها مشترک هستند ،احتمال ریزش

احتمال فرونشست در بافت تاریخی خبر داد

«بهخصوص پارکینگها با خطر فرونشست

مالکیت محمدعلی محمدی محرز گردیده

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه

 .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160306012000526هیأت اول

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه

بالمعارض متقاضی آقای  /خانم حجت حمیدی

فرزند محمد بشماره شناسنامه 0890242453

صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان

به مساحت  252مترمربع از پالک  468فرعی

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/15 :

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/30 :

از  159اصلی واقع در بخش دو کاشمر به آدرس

کاشمر اراضی بحرآباد خریداری از مالک رسمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند

پارکینگها جلوگیری کنند از مردم خواست

نشده بود که موج سیل به بافت تاریخی یزد

از تجمع خودرو در این روزها و پارک آن در

رسید و با همه توانش به این میراث جهانی

پارکینگها به طور جدی ممانعت کنند.

صدمه زد .از دو روز قبل که آبهای خروشان

سرپرست معاونت میراث فرهنگی ادارهکل میراث

راهشان به یزد و بافت تاریخی این شهر باز شده،

یزد از سوی دیگر یادآور شد« :خطر دیگری که

خانهها را تخلیه کردهاند اما هنوز آب در این منطقه

مردم را تهدید میکند استفاده از پشت بام تکایا

جوالن میدهد ».شهردار بافت تاریخی شهر یزد

و حسینیههاست که به علت خیسخوردگی در

به «پیام ما» گفته بود در کل شهر یزد  ۲۵۰خانه

بارشهای اخیر خطرناک است و نسبت به این

از سیالب آسیب دیدهاند که  ۲۱۰خانه از میان

مهم نیز باید به طور جدی اقدام کنند».

آنها در بافت تاریخی قرار دارند .آخرین باری

«پیام ما» هفته پیش در گزارشی درباره آسیب

که یزد درگیر چنین سیلی بوده مربوط به قرن

سیل به بافت تاریخی و خانهها و مغازههای

هفتم است و از آن زمان که در تابستان یزد درگیر

شهر یزد نوشته بود« :سیل خروشان ،تَرَکهای

ن سیلآسا شد تاکنون ،این شهر و بافت و
بارا 

عمیقی به جان «خانه رزاقیان» در تفت انداخت

تاریخیاش چنین سیلی به خود ندیده بود.

مهدی با وکالت آقای علیرضا مداحی روش علیه آقای مسعود محمدآبادی

فرزند محمد مبنی بر فروش یک دستگاه خودروی وانت مزدا که توسط محکوم له معرفی

و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است.

یک دستگاه وانت مزدا به شماره پالک ۳۵۷-۶۵ج، ۲۱اینجانب محمد ضیاالدینی

کارشناس رسمی دادگستری از خودروی مذکور در پارکینگ علی بن ابیطالب بم بازدید به

عمل آورده ،بدینوسیله مشخصات خودرو بازدید شده و نتیجه ارزیابی آن با در نظر گرفتن
اینکه سوئیچ خودروی مذکور در دسترس نبوده و ارزیابی در حالت درجا انجام گرفت را به
شرح زیر گزارش می نمایم:

وانت مزدا  ۲۰۰۰مدل  ۱۳۸۵نقره ای رنگ به شماره پالک انتظامی ۳۵۷-۶۵ج ۲۱و

شماره شاسی ۵۲۹۹۷

ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو (در زمان بازدید):

اتاق (بدنه) :دور تا دور بدنه رنگ پریدگی و خوردگی دارد گلگیر جلو و عقب سمت راست

علی کوچه  3خریداری از مالک رسمی آقای مهدی یزدانی
احمدآبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم

مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی

آگهی موضوع ماده  3قانون و

ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای

سند مالكیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
برابر رای شماره  140160319008000574هیات دوم موضوع قانون

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت

غالمحسین دادهللا پور فرزند حسین به شماره

تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/15 :

اسمعیل به شماره شناسنامه  1223صادره از زرند در یک باب

خانه به مساحت  252.60مترمربع از پالک  7673اصلی واقع

بارندگی محدود در این ایالت ،با کاهش
آب در فصل اوج زراعی همراه می شود .در

شناسنامه  1513صادره از سیرجان در یک باب

خانه به مساحت 192/79مترمربع پالک 2543
اصلی واقع در مکی آباد بخش  36کرمان

خریداری از مالک رسمی آقای محمد مظفری
مکی آبادی محرز گردیده است .لذا به منظور

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز

مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/5/30 :

محمد آرمان پور

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان سیرجان

شناسه آگهی 1360707 :

آگهی مفقودی

مدل  1393به شماره موتور  124k0543382به
شماره شاسی NAAM01CA2EK658067 :به

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

تغییر دهنده زندگی ،کشاورزان فقیر اکنون
بحران ها را به فرصت تبدیل کرده اند.
با بونگرو بارندگی اضافی را در زیر زمین
تزریق و ذخیره و آن را برای استفاده در
دوره های خشک خارج می کنند .استفاده
از این فناوری باعث کاهش رسوب نمک در
خاک و افزایش ذخیره آب شیرین شده
و کشاورزان را از خشکسالی نجات داده
است .بونگرو اجازه میدهد تا آب اضافی
به طور مستقیم به سفره زیرزمینی جریان
یابد .پس از بارندگی های موسمی ،مزارع
ما تا سه ماه پر آب می مانند.
بر اساس گزارش کنوانسیون سازمان ملل
نزایی ()UNCCD
متحد برای مبارزه با بیابا 
تا سال  135 ،2030میلیون نفر در هند ممکن
زایی از دست بدهند .در هند ،پنج میلیون

سند کمپانی  -یا برگه فروش خودرو

عابدینی شماره تماس 09133912629:

آب مواجه می شوند .اما به لطف فناوری

کشاورز تحت اثر مشکالت شوری ،سیل و

 405GLX-xu7به رنگ خاکستری -متالیک

شماره پالک  631ل  68ایران  65بنام فاطمه

بقیه ایام سال ،کشاورزان با کمبود شدید

است خانه و معیشت خود را به دلیل بیابان

شهربابک

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

حسین توحیدی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی 1358213 :

به بادهای موسمی بستگی دارد ،است.

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم /قدیم -علی میدانی

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین مهدیزاده گزوئی فرزند

ایالت گجرات در غرب هند  ،به ویژه برای
کشاورزان زن محروم که امرار معاش آنها

آنان از خودروی مورد مزایده داده شود.م/الف۲۳

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات

بافت تاریخی خبر داد

صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید

اعتراضی داشته باشند می توانند از

کشاورزان می توانند از همان آب برای

زمین و احتمال فرونشست در

مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر

نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی

ذخیره آب اضافی باران در زیر زمین است.

کنند .خشکسالی یک مسئله جدی در

نماید فروخته خواهد شد  ۱۰درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده دریافت و نامبرده

آگهی می شود در صورتی که اشخاص

در هند یک تکنیک سنتی برای

آبیاری در تابستان و زمستان استفاده

برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد

تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/30 :

فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری یزد از خطر ریزش

مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند

فرهنگی اداره کل میراث

بونگرو

تومان) ارزیابی گردید.

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی

صادر خواهد شد.

بونگرو

مقرر گردید خودروی فوق در روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱.۰۵.۳۰از ساعت  ۹تا  ۱۱صبح از طریق

برابر رای شماره  140060319012003932هیات

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/15 :

سرپرست معاونت میراث

روز( ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰( )۱۴۰۱.۳.۲۱ریال)معادل یکصد و چهل میلیون تومان (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رودخانه ها ،یا هر دو ،حفظ میکند.

توضیحات :بیمه نامه شخص ثالث ندارد .ارزش پایه خودرو با توجه به قیمت

اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای

کاهش آبشستگی و فرسایش سواحل

تجهیزات :ناقص ظاهری :برف پاک کنها معیوب .چراغ خطر عقب سمت راست شکسته.

اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی

ساختمانهای فاقد سند رسمی

جریان های اوج سیل یا روان آب ها ،یا

گیربکس :سالم صندلی و تودوزی سالم دیفرانسیل :سالم تایرها :هر چهار حلقه مستهلک.

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

زیستگاه های مهم آبزیان را با کاهش

اینصورت ۱۰درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد متقاضیان در

الف) مشخصات خودرو:

در بخش  13کرمان به آدرس زرند روح آباد خیابان امام

بسیار قابل توجهاند .پایداری ژئومورفیک

پوسیدگی و زنگ خوردگی دارد سقف نیاز به صافکاری دارد .موتور :نامشخص .داشبورد :سالم

صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بم له خانم ساره عربی نژاد فرزند

نوبت اول

تاریخ 1401/05/06 :

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

روزها از ورود خودرو به بافت تاریخی بهویژه

شهرستان تفت نام برده شده بود ،هنوز تمام

نوبت اول

شماره 140160319008000925 :

احمد جهانگیر

او در ادامه با بیان اینکه مردم سعی کنند در این

بود و در مقطعی از آن به عنوان موزه مردمشناسی

به موجب اجرائیه کالسه  ۹۷۰۷۸۰اجرای احکام حقوقی دادگستری بم

دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو

جدی داشته باشند».

بهت فروریختن این خانه تاریخی که ثبت ملی

آگهی مزایده نوبت اول

نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

آقای  /خانم مالکیت مشاعی متقاضی و

روبهرو هستند بنابراین مردم به این مسئله توجه

و بنای تاریخی مقابل چشم همگان فروریخت.

یا افزایش پایداری زیستگاه برای آبزیان،

خشکسالی قرار دارند  -و در سراسر جهان
 650میلیارد هکتار از زمینها چنین مشکالت
دارند .در زمان بارانهای موسمی آب اضافی
لوله را تخلیه میکنند ،فیلتر و سپس به
سفرههای زیرزمینی طبیعی در اعماق خاک
سرازیر میکنند ،تا زمانی که در فصول خشک
مورد نیاز میماند .این بدان معنی است که

بُحران کمآبی
را جدی بگیریم

در فصل بارانهای موسمی کشاورزان می
توانند محصوالت کشاورزی کنند زیرا زمین
آنها خیلی مرطوب نیست .در فصول خشک
زمستان یا تابستان ،آنها میتوانند از پمپ ها
برای برداشت آب ذخیره شده و آبیاری زمین
خود استفاده کنند.

روزنامه سیاسی – اجتماعی

دبیر آنالین :سینا قنبرپور

خبرنگار میراث فرهنگی :فاطمه علیاصغر

شبکه های اجتماعی :فاطمه آقامالیی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

دبیر عکس :یاسر خدیشی

خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست :فروغ فکری

صفحهآرایی :ندا صفاریان

روحهللا خدیشی

دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست :مهتاب جودکی

منابع طبیعی و جامعه محلی :ستاره حجتی

سردبیر :امین شول سیرجانی

دبیر منابع طبیعی ،آب و انرژی :فاطمه باباخانی

صفحه آخر :صدف سرداری رفسنجانی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

مدیر هنری :تیوا صمدیان

دبیر سیاسی :علیرضا کیانپور

شهر :سوگل دانائی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

تماس مدیرمسوول:

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

روابط عمومی :زهره فرسنگی

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

09391999161

توزیع:جراری ()09122131089

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

@payamema

چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

@payamema

 /تلفن034-32487477 :

| باشگاه خبرنگارران جوان |

تکیهها حافظان بافت تاریخی گرگان
روابط اقتصادی و اجتماعی در مرکز محلههای گرگان طی قرنها بیانقطاع مانده است
قصه محرم در بافت تاریخی گرگان از قرنها قبل شروع و در زمان صفویه شدت یافت و از زمان قاجار وقتی که شهر را دارالمومنان
| ستاره حجتی |
| روزنامهنگار |

میخوانند تقویت شد .بافتی کهن پوشیده از بامهای سفالی سرخ رنگ و دیوارهایی آجری ،کهربایی و اُخرایی .شکل گرفته گرد مرکز

محلههایی که به گواه حیات امروز و تاریخ مکتوبش ،حتی روزی را خالی از سکنه سپری نکرده است .نه این خانهها هیچ وقت از زندگی

خالی شد و نه بازار و کوی و برزنش از رونق افتاد .این روزها اما مانند هر سال چهره بافت با پارچههای رنگین نذری و طوقهای عزا،
شمایل دیگری پیدا کرده است .حاال در مرکز محلهها از هر روزن و دریچه ،طوقی آویز است ،معرف عزای تکیهای .تکایایی که کارشناسان
میگویند دلیل حفظ حیات بیانقطاع بافت تاریخی گرگان هستند.

آییننامه اخالق حرفهای پیامما:
www.payamema.ir/akhlagh

| پیام ما دیروز |

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

امور استانها و سایت :فاطمه صمدیان 09192769839

امور اداری :شیوا کرمی

گروه4 :

0903 333 8494

www.payamema.ir

و میبرند .خورشت ساک برای پذیرایی از

هر تکیه در روزهای غیرعزاداری یک دکان

او ادامه میدهد :همه چی مثل حاال بود.

عزاداران در آشپزخانه تکایا از صبح روی آتش

است .حتی تساهل و تسامح مذهبی در این

تکایا یک شب پیش از شروع محرم فرش

است .اینجا همان مرکز محله هایی است که

تکایا آنقدر زیاد است که در سالهای اخیر

میشدند .هر روز نوبت طوقبندان یکی

در روزهای دیگر سال کسبه در آن مشغولند و

برخی تکیهها گیم نت شده است .بسیاری از

از محلهها بود غیر از تاسوعا و عاشورا .از

این تکایا همان دکانهای معرق ،منبت ،پرنده

این تکایا هم به همان شغلها سنتی مانند

صبح زود صاحبان تکایا یک محله؛ مانند

فروشی و حلبی سازی.

درودگری ،مسگری ،حلبیسازی و مانند آن

سرچشمه؛ یا میدان عباسعلی طوقها را

این بافت نخستین بافت تاریخی ایران است

اختصاص دارند .مستاجر هر تکیه موظف

میآورند در میدان .با سالم و صلوات و آب

که در سال  1310در فهرست میراث ملی ایران

است تکیه را شب قبل از محرم خالی تحویل

و گالب میشستند .بر برپا میکردند .همه

به ثبت رسیده است .یک کارشناس معماری

دهد و و دوباره بعد روز دوازدهم کاسبیاش را

مردم میرفتند به محلهای آن روز طوق

و مرمت و احیای باقتهای تاریخی در مورد

شروع میکند .هزینه دریافتی از مستاجرها

بندان داشت .گوسفند پیش پای طوق

نقش تکایای گرگان در حفظ حیات بافت

در درجه اول صرف حفاظت و نگهداری از

قربانی میشد و این طور تمام محله در عزا

تاریخی میگوید :رابطه این کالبد با آیینهای

همان تکیه میشود و در درجه دوم صرف

مینشست .چهره پیرتکیهها بیشتر تغییر

محرم یک رابطه دو سویه است که باعث شده

مخارج عزاداری .این انتظام اقتصادی حیات

کرده است .بسیاری شان وقفی هستند یا

است هر دو یک دیگر را حفظ و تقویت کنند.

تکیهها را تامین کرده است و به همین دلیل

هزینههاشان از وقفها تامین میشود.

البته میبینیم که در بسیاری نقاط ایران کالبد

است که مرکز محلههای گرگان بدون دخالت

به کمک حفظ رسوم آمده است .مانند تکیه

دولت یا هیچ نهاد دیگری تا امروز حفظ

عظیم امیرچخماق یزد که تنها دارای کاربری

شده اند .چون خودشان هزینه مورد نیاز را

تکیه بوده و هست و هنوز هم کاربریاش را

تامین میکنند.

حفظ کرده است.

کتولی معتقد است شکلگیری نظام اقتصادی

دکتر حسین کتولی که پایان نامه کارشناسی

و کالبدی در بافت تاریخی گرگان که به واسطه

ارشد و تز دکتریاش را در خصوص نقش

کالبد تکایا ایجاد شده است نظم سومی به نام

ابنیه مذهبی به ویژه گرگان در حفظ حیات و

نظام اجتماعی را در بافت تقویت کرده است.

مناسبات اجتماعی و اقتصادی بافت تاریخی

او میگوید :در کنار این مرکز محلهها فضاهای

گرگان ارائه داده است در این خصوص توضیح

دیگری مانند قهوهخانهها و غیره هم شکل گرفته

میدهد :در گرگان اتفاق متفاوتی که در مورد

است .بازار همچنان فعال است و شهروندان به

تکایا رخ داده است وجود یک رابطه جز از کل

این مکان ترد میکنند یعنی بخشی از بازار شهر

است .تکایا در گرگان خانوادگی هستند .یعنی

گرگان هنوز در بافت تاریخی مستقر است .نمونه

هر خانواده متولی تکیهای است که مالک آن

آن بازار میوه و ترهبار نعلبندان در مجاورت مسجد

نیز هست .هریک از این تکایا در کنار در مرکز

جامع است که میدانید بازار نخست ترهبار گرگان

محلهها جمع میشوند .مثال مرکز محله

است .یعنی روابط اجتماعی در بافت گرگان به

دربنو  30تکیه دارد و در هر مرکز محله برای

حیات خود ادامه داده است .بنابراین چهارضلع

هماهنگی میان این تکایا یک پیرتکیه دارد

کالبد ،اجتماع ،اقتصاد و مذهب بافت تاریخی

که معموال قدیمیترین تکیه محل است .این

گرگان را تا به امروز زنده بدون اتکا به دولت زنده

تکایا معموال ریزدانه مدیریت میشوند یعنی

نگه داشته است.

سلولهای کوچکی هستند مثال به اندازه 30

آنچه حسین کتولی آن را زندگی پیوسته

متر مربع ،در دوطبقه یا اگر دارای یک طبقه

بافت تاریخی گرگان به واسطه تکایا میداند

هستند ارتفاعی به اندازه دو طبقه دارند و خط

در حافظه شفاهی گرگانیها نیز مانده است.

زمین و آسمانه محله را مشخص میکنند.

ایرج فراهانی یکی از جاهالن قدیم بافت

بنابراین یک انتظام کالبدی ویژه در این

تاریخی گرگان است که خودش میگوید

مرکز محلهها حول یک فضای دایره یا مربع

پاتوقش محله سرچشمه بوده است .عموم

ایرج فراهانی یکی از جاهالن
قدیم بافت تاریخی گرگان است
که خودش میگوید پاتوقش
محله سرچشمه بوده است.
عموم مردم او را ایرج صدا
میکنند .ایرج محرم امروز
گرگان را بسیار شبیه گذشته
میداند :از گذشته هم اینطور
بوده .یعنی آنچه که پدران
ما هم میگفتند همین بوده
است .تکایا تمام سال دکان
بودند .شهر که به اندازه امروز
نبود .امروز ما محله هامان را با
نام بافت تاریخی میشناسیم
آن زمان فقط به نام خودشان
شناخته میشدند

شکل گرفته است و حول این مرکز محله ها،

مردم او را ایرج صدا میکنند .ایرج محرم

مسجد ،مدرسه و حنی گورستان محل نیز

امروز گرگان را بسیار شبیه گذشته میداند :از

متولیشان آنها را بازسازی کرده .همین

از شب اول محرم هر شب در یکی از محلهها

آویخته میشود .نمادی از عزاداری که تا دهه

محلهای را تصویر کنید که گرد یک فضای

ایجاد شده است.

گذشته هم اینطور بوده .یعنی آنچه که پدران

پیر تکیه سرچشمه ،آن زمان بنایش فرق

دسته روی به پا میشود .دعوتی به آغاز آیین

آخر صفر هم برجاست.

باز ،تکایا دایرند .سر به آسمان که بلند کنی،

او ادامه میدهد :در کنار این نظام کالبدی،

ما هم میگفتند همین بوده است .تکایا تمام

داشت .اما هنوز هم مثل گذشته زنان محل

عزاداری محرم در آن محله .فردا صبح طوق از

سرچشمه ،دوشنبهای ،چهارشنبهای ،دربنو،

طوقهای عزا را میبینی و آمد و شدی که

انتظام اقتصادی هم ایجاد شده است.

سال دکان بودند .شهر که به اندازه امروز نبود.

از صبح تا شام در آشپزخانه پیرتکیه هستند.

خانهای که دارنده طوق و صاحب تکیه است

نعلبندان ،سبزِمشهد ،میخچه گران ،شیرکش،

در ایوانها و پلهها در جریان است .از صبح

اتفاقی که مختص گرگان است .تکایا در همه

امروز ما محله هامان را با نام بافت تاریخی

من هیچ وقت را به خاطر ندارم که در یکی از

بیرون آمده ،با آب و گالب شسته و با پارچهها

شازده قاسم محلههایی هستند که آیین

زود اما پیرتکیهها شلوغتر از هر جای دیگری

جای ایران فقط برای دهه محرم و روزهای

میشناسیم آن زمان فقط به نام خودشان

تکایای گرگان بسته باشد .تمام سال کاسبی

و روسریهای رنگی مزین شده و از تکیه

محرم هر سال در آن برگزار میشود .مرکز

است .سبزی و سیر و مرغ و  ...را میآورند

عزاداری صفر باز میشوند .اما در گرگان

شناخته میشدند.

و محرم هم عزاداری.

خبر

یک پژوهشگرفرهنگ عامه هشدارداد

خرده فرهنگهای محرم در خطرفراموشی
متأسفانه بسیاری از خردهآیینها
در خطر فراموشی قرار دارند؛ حتی
آیین شبیهخوانی یا تعزیه که از
شهرت خاصی برخوردار است
و مردم کموبیش با آن آشنا
هستند ،در فهرست میراث ملی
در خطر و نیازمند پاسداری فوری
به ثبت رسیده و حیف است که
محو شود

یک پژوهشگر فرهنگ عامه میگوید :متأسفانه
بسیاری ازخردهآیینها درخطرفراموشی قراردارند؛
حتی آیین شبیهخوانی یا تعزیه که ازشهرت خاصی
برخورداراست و مردم کموبیش با آن آشنا هستند،
در فهرست میراث ملی در خطر و نیازمند پاسداری
فوری به ثبت رسیده و حیف است که محو شود.
به گزارش ایسنا ،یاسمین مجتهدپور ،پژوهشگر
فرهنگ عامه که در مجموعه چند جلدی «تقویم
آیینی ماههای قمری» به تدوین سنتهای آیینی
عزاداری محرم در فرهنگ مردم ایران پرداخته
است ،درباره خردهفرهنگهایی که در زمینه
م آیینی این ماه وجود دارد ،گفت :به اصول
مراس 
و ارزشها ،هنجارها و بایدها و نبایدهای گروه و
دستهای از مردم که در دل یک فرهنگ بزرگتر

رضا کیانیان:

همیشه فیلم تبلیغی فیلم خوبی نیست
بازیگر «مختارنامه» با تاکید بر اینکه در سینمای ایران فیلمهای
مذهبی کم ساخته نشده است ،گفت :عاشورا و محرم بخشی از
فرهنگ ماست که با آن بزرگ شدهایم .به گزارش ایرنا ،رضا کیانیان
در پاسخ به این پرسش که چرا تولید فیلمهای سینمای ایران
با مضامین دینی و آیینی به خصوص محرم ،کمرنگ بوده است،
بیان کرد :اتفاقا فیلم های مذهبی و آیینی ما کم نبوده است.
او افزود« :همیشه فیلم تبلیغی فیلم خوبی نیست ،فیلمی مانند روز
واقعه تبلیغی نیست به همین دلیل هر روز هم میتوان آن را دید

قرار دارند ،خردهفرهنگ گفته میشود .هرچند
این ارزشها و هنجارها با فرهنگ مادر متفاوت
است اما اصول بنیادی آن را حفظ میکنند.
برای مثال فرهنگهای محلی و خردهفرهنگها
ممکن است هرکدام مراسم و آیینهای خاص
خود را برای برگزاری نوروز داشته باشند ،اما
ن گرفتن نوروز» بین آنها مشترک است.
«جش 
به گفته او سنتها و آیینهای مذهبی ،بخش
کلیدی همه خردهفرهنگها و یکی از راههای
مهم شناخت هر فرهنگی هستند .مجتهدپور
در ادامه بیان کرد :آیینها یکشیوه و زمینه
خاص برای ساخت واقعیتهای فرهنگی و
اجتماعی مردم محسوب میشوند .به سخن
دیگر فعالیتهای خاص و تکراری محدود به

زمان و مکان خاص هستند که در نهایت به امر
متعالی و مقدس در فرهنگ معطوف میشود.
این آیینها ویژگیهای خاص و زمان و مکان
خاصی دارند؛ یعنی روزمره و تفریحی نیستند .در
ن خاص برگزار میشوند و یک
زمان ویژه و مکا 
امر جمعی هستند که میتواند درسطح منطقهای
یا ملی باشد .مهمترین ویژگیای که دارند ،این
ی ریشهشان
است که فولکلوریک هستند یعن 
به فرهنگ عامه و به وجدان جمعی برمیگردد.
این پژوهشگر در ادامه تأکید کرد :اگر به
گنجینه اسناد برنامه رادیویی فرهنگ مردم که
از سال ۱۳۴۱ش با تالش استاد انجوی شیرازی
راهاندازی شد نگاه کنیم ،با انبوهی از حکایتها
و روایتهای مردم سراسر ایران در رابطه با

خردهآیینها و فرهنگهای هر منطقه روبهرو
میشویم و متوجه خواهیم شد که آیینهای
محرم از پیشواز تا بدرقه ،با وجود شباهتهایی که
دارند ،رنگوبوی محلی و خاص محیط فرهنگی
گزنی
خود را دارند .برای مثال میتوان به آیین سن 
اشاره کرد که با نامها و اشکال متفاوت در ایران
رایج است( .در ابیانه و زفره اصفهان ،جاقجاقی/
جزنی؛ در نائین،
چقچقی؛ در آران کاشان ،سن 
بزنی؛ در
بزنی /کار 
چقچقیزدن؛ در الهیجان ،کر 
هرمزگان و استهبان فارس ،چکچکو؛ در سامان،
بزنی؛ در سمنان
چاقچاقو؛ در خوزستان ،چو 
گزنی؛ در آذربایجان ،تخت هزنی).
و سبزوار سن 
مجتهدپور تأکید کرد :متأسفانه خیلی از این
خردهآیینها در خطر فراموشی قرار دارند؛ حتی
آیین شبیهخوانی یا تعزیه که از شهرت خاصی
برخوردار است و مردم کموبیش با آن آشنا
هستند ،در فهرست میراث ملی در خطر و نیازمند
پاسداری فوری به ثبت رسیده و حیف است که
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نابود شود؛ چرا که تعزیه در درازنای تاریخ ،گذشته
از جنبه آیینی آن در مراسم سوگواری محرم ،بخش
مهمی از هنر و موسیقی سنتی ما را حفظ کرده
ن خودمان این آیینها را ثبت
است .ما در حد توا 
و در قالب کتاب به مردم معرفی میکنیم؛ اما فکر

میکنم ،مسئوالن میراث فرهنگی و نهادهایی
مانند صدا و سیما باید برای حفظ آنها کاری
انجام دهند.

آگهی مزایده

سازمان توسعه و عمران

عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی مورد ذیل را

در محدوده تفرجگاه عینالی به اجاره واگذار نماید:

 -1عنوان مزایده :اجاره محل رستوران بام تبریزبه مساحت تقریبی  400مترمربع اعیانی بصورت همکف و  200مترمربع فضای بازبرای مدت سه سال ( سال اول کارشناسی

و با سی درصد افزایش برای سال دوم و با قیمت کارشناسی برای سال سوم ) تهیه تجهیزات و مبلمان داخلی به عهده مستاجرمی باشد.
جمع قیمت پایه سال اول و دوم  8.694.000.000 :ریال
مبلغ سپرده  434.700.000 :ریال

لذا ازمتقاضیان دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله درمعامالت دولتی

 ،از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به سایت اینترنتی سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد ایران )  www.setadiran.irمراجعه نمایند .الزم به

بازگشایی پیشنهادات ساعت  14مورخ  1401 /06 /01در بستر سامانه ستاد در

محل اتاق جلسه سازمان واقع دراتوبان پاسداران – ورودی تله کابین تبریز -سازمان
توسعه و عمران عون بن علی میباشد.

و همیشه هم می شود آن را نمایش داد .وقتی پای تبلیغ به وسط

ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی

 -شرکت درمزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار

بود ،آیا امروز کسی حتی یکی از این فیلم ها را به خاطر دارد؟»

شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت درمزایده باید نسبت به

 -هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

ساخته میشود؛ گفت« :فضای دینی و آیینی از باقی فضاها جدا

نمایند.سپرده شرکت درمزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت فیش بانکی

می آید خروجی اثر ،شبیه هنرهایی می شود که مثال در شوروی

پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.ضمناً

کیانیان با تاکید بر اینکه وقتی موضوع زنده باشد ،فیلم خودش

انجام مراحل ثبت نام درسایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام

 -کمیسیون مزایده دررد و قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

به حساب شماره  1001868583367نزد بانک شهر به نام سازمان توسعه و

ترتیب ضبط خواهد شد.

نیست .یعنی همه فضاها ،روحیه و فرهنگ ما و تمام خواست و
نیاز ما به عنوان یک ایرانی در هم بافته شده است و نمی شود
یک بخش آن را جدا کرد و مهم شمرد ».این بازیگر سینمای ایران
با بیان اینکه ما اگر در ایران هستیم و عاشورا و محرم بخشی از
فرهنگ ماست ،خاطرنشان کرد :فرهنگ عاشورا با ما امین شده و
هرگز نمیتوان ندیدهاش بگیریم.

موضوع ماده  10آیین نامه معامالت شهرداری تبریز میباشد.

 -برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به

عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریزواریزگردد .مهلت دریافت اسناد

 -رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعامالت دولتی درمزایده فوق الزامی

ستاد می باشد .آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت  14روزسه شنبه مورخ

 -سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است و جزء الینفک قرارداد

 14همانروز به امور مالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی تحویل داده شود.

شهرداریتبریز
سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز

مزایده ازروز  1401 /05 /15لغایت ساعت  14مورخ  1401 /05 /20دربسترسامانه
 1401 /06 /01می باشد .سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیزیکی تا ساعت

می باشد.

خواهد بود.

