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اگر فکر می کنید زمستان به شهر شما آمده، سردترین روستای روی 
زمین، نظر شما را عوض می کند.

این عکس ها  به شهر شما آمده،  برترین ها: اگر فکر می کنید زمستان 
از روستای اویمیاکون در روسیه، سردترین روستای روی زمین، نظر 
شما را عوض می کند. این روستا با پایین ترین دمای منفی ۷۱.۲ درجه 
 ۵۰ منفی  دمای  میانگین  و  افتاد  اتفاق   ۱۹۲۴ سال  در  که  سانتی گراد 
این  روی  مسکونی  مکان  سردترین  ژانویه،  ماه  در  سانتی گراد  درجه 

سیاره است.

از  گرفته  تصمیم  چپل«  »آموس  نیوزیلندی  عکاس 
به  روزه  دو  سفر  یک  زمین،  شهر  سردترین  یاکوتسک، 
عکاسی  آن  در  روزمره  زندگی  از  تا  باشد  داشته  روستا   این 

کند. 
او می گوید در این روستا گاهی بزاق در دهان منجمد شده و مانند سوزن 
در گاراژهای  باید  ماشین ها  روستا  این  در  می رود.  فرو  لب هایتان  در 
گرم گذاشته شوند و در فضای بیرون باید مدام روشن بمانند، در غیر 

این صورت دیگر روشن نمی شوند.

از دور شبیه خانه های مینیاتوری و غیرواقعی هستند که در فیلم های والت 
دیزنی دیده ایم. انگار یک شهرک سینمایی یا خانه هایی مصنوعی و نقاشی 

شده هستند که با پرینترهای سه بعدی ساخته شدند.
وبسایت یک پزشک، میثاق محمدی زاده: از دور شبیه خانه های مینیاتوری 
و غیرواقعی هستند که در فیلم های والت دیزنی دیده ایم. انگار یک شهرک 
پرینترهای  با  که  هستند  شده  نقاشی  و  مصنوعی  خانه هایی  یا  سینمایی 
سه بعدی ساخته شدند؛ اما وقتی نزدیک تر بروید؛ متوجه می شوید همه این 
ساختمان ها با معماری قدیمی گوتیک، واقعی هستند. همه خانه ها شبیه به 

هم هستند و از رنگ های آبی و خاکستری تشکیل شدند.
و وقتی شگفت زده تر می شوید که می بینید این روستا خالی از سکنه است 
این روستا در کشور  اگر  به حال خودش رها شده است. شاید  و کاماًل 
دیگری بود؛ سرمایه گذاران برای خرید و ثروتمندان برای زندگی در این 

خانه ها به نزاع با یکدیگر می پرداختند.
پروژه ساخت روستای برج الباباس در کوه های شمال غربی ترکیه در سال 
۲۰۱۴ کلید خورد. گروهی به نام ساروت )Sarot( رؤیای بزرگی در سر 
داشت: ساخت ساختمان هایی زیبا و لوکس در دامنه کوه برای ثروتمندان.
آن ها تصور می کردند هر ثروتمندی حاضر است برای خرید یکی از این 
خانه ها پول خرج کند. این پروژه نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر هزینه در 
برداشته است. گروه ساروت در مرز ورشکستگی قرار دارند و از دولت 
درخواست کمک کردند. آن ها از دولت می خواهند از این روستا محافظت 

کند تا بتوانند خانه ها را به فروش برسانند.
ترکیه  غربی  شمال  در  مودورنو  کوچک  شهر  نزدیکی  در  روستا  این 
قیمت گذاری  دالر  هزار   ۵۰۰ تا   ۴۰۰ بین  خانه  هر  است.  شده  واقع 
خاورمیانه  بزرگ  ثروتمندان  برای  محفلی  بود  قرار  و  است   شده 

باشد.
این روستای بسیار شیک و زیبا بیشتر از ۷۳۲ خانه دارد که حدود ۳۵۰ 
واحد آن ها به ثروتمندان عرب فروخته شد، ولی خریداران حتی به طور 
فصلی هم سری به خانه های خود نمی زنند. برخی ها هم پول خود را پس 

گرفتند.
و  خاورمیانه  در  نفت  قیمت  کاهش  همین طور  و  ترکیه  اقتصاد  سقوط 
الباباس  برج  روستای  پروژه  شکست  عوامل  از  یکی  جهانی  بازارهای 
عنوان می شود. در اکتبر سال ۲۰۱۸، نرخ تورم در ترکیه باالی ۲۵ درصد 
افزایش  این  شد.  اعالم  گذشته  سال   ۱۵ در  آن  میزان  باالترین  که  بود 
ضربه  بسیاری  پروژه های  و  گذاشت  تأثیر  ملی  پول  ارزش  روی  تورم 
باعث شده گردشگران  این کشور هم  در  خوردند. آشفتگی های سیاسی 

و سرمایه گذاران رغبتی برای خرید این خانه ها نداشته باشند. شاید ظاهر 
آن ها بسیار شیک و در یکی از بهترین مناطق آب و هوایی ترکیه باشد، 

ولی آن ها بیشتر آرامش و امنیت می خواهند.
رها  را  پروژه ها  اتفاقات،  این  پی  در  خارجی  سرمایه گذاران  از  بسیاری 
این  در  ساخت وسازها  کردند.  خارج  ترکیه  از  را  خود  سرمایه  و  کرده 
کشور به شدت افت کرد و وارد دوره رکود شد. بااین حال، گروه ساروت 
امیدوار است بتواند تا اکتبر ۲۰۱۹ این روستا را رونق بخشد و زندگی در 

آن جریان پیدا کند.
الباباس تنها نمونه از روستاها و شهرهایی نیست که  البته، روستای برج 
خالی از سکنه هستند. در سراسر جهان و در حومه شهرهای بسیار معروف 
و بزرگی مانند نیویورک، الس وگاس، توکیو و بورگس در اسپانیا شاهد 

شهرهایی هستیم که خالی از سکنه هستند.

برای  پاتو  نام  به  پرنده ای 
و  کنده ها  استراحت، 
درخت های خشک را انتخاب 

آنها  روی  طوری  و  می کند 
از  به جزئی  می گیرد که  جا 

درخت تبدیل می شود.

دارد  نام  بِن«  »بِن  این سنگ که 
 ۱۸۴۰ سال  حدود  به  آن  )قدمت 
در  بازمی گردد(  میالد  از  پیش 

معبد ققنوس کشف شد.

نوشته   دعایی  سنگ  این  روی 
مصریان  اعتقاد  به  که  شده 
فرعون به  را  دوباره   زندگی 

می بخشید.

زندگی در سردترین روستای جهان!

این روستای متروکه را در کارتون ها زیاد دیده اید!

 تصویری واقعی از رأس یکیاستتار جالب یک پرنده
از هرم های مصر

آگهي دعوت به کمیسیون اشخاص حقیقی
نظر به اینکه نشانی مودیان ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده 208 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 اوراق مالیاتی به شرح 
ذیل ابالغ می گردد، خواهشمند است طبق قانون در تاریخ و ساعت مقرر به شرح جدول این آگهی جهت حل و فصل پرونده 
و پیگیری مراحل آن به هیئت های حل اختالف مالیاتی واقع در مرودشت- بلوار انقالب)امام( جنب تامین اجتماعی- اداره 

امور مالیاتی طبقه 2 مراجعه نمایید.

ف
دی

 شمارهنام و نام خانوادگیر
 شناسنامه
/کدملی

 منبععملکردنام واحد
مالیاتی

مبلغ مورد 
مطالبه

 شماره
برگ

 تاریخمورخه
جلسه

ساعت

3/596/4008484097/10/1697/11/2714:00مشاغل1724231389علی نجاتی1

3/545/4504843897/10/1697/11/2714:00مشاغل1724231390منصور جاجیان2

3/776/2208483797/10/1697/11/2714:00مشاغل1724231389علی ابوالفضل3

3/545/4508483597/10/1697/11/2714:00مشاغل1724231389نادر ابراهیمی4

3/748/0508483697/10/1697/11/2714:00مشاغل1724231389رحیم موسوی5

4/733/7608483097/10/1697/11/2714:00مشاغل1724231388جمشید فرهادی پور6

2/697/3008482997/10/1697/11/2714:00مشاغل1724231388محسن تحیری7

3/740/2608482897/10/1697/11/2714:00مشاغل1724231388محمد رفیعی8

4/973/5208482797/10/1697/11/2714:00مشاغل1724231388علی اصغر مرادی9

2/25/9708550397/10/1997/11/2714:00مشاغل1724231389جهاندار فالح10

2/532/4608550497/10/1997/11/2714:00مشاغل1724231390جهاندار فالح11

88/892/0008550597/10/1997/11/2714:00مشاغل1724231391جهاندار فالح12

11/506/9808487497/10/1697/11/2814:00مشاغل1724231388محمد جوانمردی13

44/898/5508487397/10/1697/11/2814:00مشاغل1724231388علی قانع14

19/723/7508487197/10/1697/11/2814:00مشاغل1724231388شیخ علی شادی15

10/488/0008487297/10/1697/11/2814:00مشاغل1724231389شیخ علی شادی16

43/010/4408486897/10/1697/11/2814:00مشاغل17242313889ابراهیم زارعی17

3/038/9608486497/10/1697/11/2814:00مشاغل1724231389محمد امیری18

39/703/7501013597/07/3097/12/0514:00مشاغل1724231390حسین کریمی19

 20860/م الف           شناسه آگهی: 354181              29325       روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای )شماره 97-155(
1- نام مناقصه گزار: شركت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا 

تلفن:80-32319374 تلفن امور تداركات 32317869
2- موضوع مناقصه: مناقصه خرید کنتور دیجیتالی تک فاز از تولیدکنندگان واجد صالحیت از شرکت توانیر

3 - زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی14/30( از تاریخ 97/10/29 لغایت 97/11/3 به مدت 5 روز كاری          
4- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  

شعبه فلسطین شیراز
5-آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیز به نشانی www.tavanir.org.ir  و شرکت 

توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس www.farsede.ir امکان پذیر می باشد.
6-آدرس محل دریافت پیشنهاد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و مالصدرا- ساختمان 147- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- 

امور تدارکات تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/11/13

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزیع نیروی برق استان فارس - طبقه اول - دفتر معاونت پشتیبانی              
9- زمان بازگشایی پاكات: پیشنهادهای واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/11/13 با حضور اعضای كمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد، به 

پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- ذكر شماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است. 

11- تضمین شركت در مناقصه: مبلغ 1/787/500/000 ریال كه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه 
مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل 

مناقصه گزار گردد ضمنًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و ...( قابل قبول نمی باشد.
12-شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13- پرداخت هزینه حمل و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.  
 14- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

شرکت توزیع نیروي برق استان فارس   29309      شناسه آگهی: 353649        20754/م.الف      


