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فناوری

هواپیمای فوق سریع چین برای سفرهای فضایی
یک شــرکت چینی قصد دارد یک هواپیمای فضایی را توســعه دهد 
که می تواند مســافران را با سرعت بســیار باال به فضا ببرد و به زمین 
بازگرداند. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، یک شرکت چینی در 
حال ابداع یک هواپیمای فضایی فوق سریع است که می تواند مسافران 
را به فضا ببرد و به زمین بازگرداند. موشــک موســوم به »تیانژینگ« 
)Tianxing( که به صورت عمودی بلند می شــود، به یک هواپیمای 
کوچک مسافربری متصل اســت و هنگامی که به ارتفاع کافی برسد، 
هواپیما از آن جدا می شــود و با سرعت حدود ۲۶۰۰ مایل در ساعت 
به فضا فرستاده می رود. موشک پس از جدا شدن هواپیما می تواند به 

زمین بازگردد و برای پرتاب بعدی آماده شود.
شرکت حمل و نقل فضایی مستقر در پکن از سال ۲۰۱۸ به توسعه این هواپیمای فضایی مشغول بوده و آن را به عنوان 

یک موشک بالدار توصیف می کند که قرار است در سال ۲۰۲۵ پرتاب  شود.
پروازهای آزمایشــی نشــان داده اند که موشــک مادر می تواند با موفقیت از زمین بلند شــود و روی زمین فرود بیاید. 

آزمایش های کامل این هواپیمای فضایی در سال های آینده انجام خواهند شد.
اگر این هواپیمای فضایی به درستی کار کند، با حداکثر سرعت ۲۶۷۱ مایل در ساعت حرکت می کند و می تواند در عرض 

یک ساعت از لندن به نیویورک برسد.
شرکت سازنده در بیانیه ای اعالم کرد: آن چه ما در حال توسعه آن هستیم، موشکی بالدار است که حمل و نقل از نقطه ای 

به نقطه دیگر را با سرعت باال انجام می دهد.
جزئیاتی در رابطه با قیمت منتشر نشده است؛ اگرچه سازندگان انتظار دارند که هزینه آن کمتر از هزینه پرتاب موشک و 

به طور قابل توجهی سریع تر از پرتاب یک هواپیمای سنتی باشد.
سازندگان قصد دارند نخستین آزمایش زمینی کامل هواپیما را در سال آینده انجام دهند. نخستین پرواز بدون سرنشین 

در سال ۲۰۲۴ و نخستین پرواز دارای سرنشین هواپیما در سال ۲۰۲۵ انجام خواهد شد.
همچنین آنها در حال کار کردن روی یک نسخه مداری از هواپیمای فضایی هستند که قرار است در سال ۲۰۳۰ پرتاب 

شود و مسافران را پیش از بازگشت به هر نقطه از زمین به مدار ببرد تا آنها بتوانند دور این سیاره بچرخند.
این شرکت در سال گذشته، ۳/۴۶ میلیون دالر بودجه برای توسعه هواپیمای فضایی مافوق صوت جمع آوری کرده است.

آخرت
»آخــرت« یــک فیلــم درام و تخیلــی آمریکایی به 
کارگردانی کلینت ایســتوود و به فیلمنامه نویسی پیتر 
مورگان است. این فیلم درباره سه نفر است که مفهوم 
مرگ زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از 
آن ها زنی فرانســوی است به نام ماری )با بازی سسیل 
دو فرانس(که به دنبال ســونامی در شرق آسیا تجربه 
نزدیک به مرگ داشته اســت. دیگری مردی آمریکایی 
به نام جرج )با بازی مت دیمون(اســت که می تواند با 
مردگان رابطه برقرار کند و ســومی پســری انگلیسی 
است که به تازگی برادر دوقلویش را از دست داده است. 
آخرت در سپتامبر ۲۰۱۰، در فستیوال بین المللی فیلم 
تورنتو ۲۰۱۰ به عنوان »فیلم ویژه« معرفی شــد. این 

فیلم در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۰ در سرتاسر آمریکای شمالی پخش گردید.
قصه موازی سه نفر در نقاط مختلف جهان که زندگیشان به طرز عجیبی به هم گره میخورد. زنی که در یک سونامی تا یک قدمی مرگ 
پیش میرود و پسری که بخاطر گناهی مرتکب نشده برادرش از دست میدهد و مردی که در حال فرار از توانایی های ویژه خویش در 

ارتباط با مردگان است...

افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها

طرحروز

فیلمبازی

مهناز یزدانی

عوارض باورنکردنی سیگار کشیدن در خانه
شــاید باور کردنی به نظر نرســد اما دود سیگار به 
شکلی چسبنده به بسیاری از وسایل خانه و زندگی 
شما نفوذ می کند و می تواند حتی افرادی را که پس 
از یک فرد سیگاری در مکانی که او سیگار کشیده 
حضور دارند درگیر کند، موضوعی که به دود دست 
سوم معروف است. متاسفانه علی رغم تصور بسیاری 
از افراد در مورد این که سیگار، تنها فرد سیگاری را 
درگیر می کند، سیگار می تواند بسیاری از افراد دیگر 
را نیــز آزار دهد. برای مثال افرادی که در کنار فرد 
سیگاری کار یا زندگی می کنند نیز از مضرات دود 
سیگار او در امان نیســتند)دود دست دوم(. اما در 
یک مرحله جدی تر، حتی افرادی که با فرد سیگاری 
زندگی نمی کنند هم از رفتار او لطمه میبینند)دود 
دست سوم(. جالب است بدانید ذرات سیگار و اثرات 

جانبی آن به حالتی چسبنده روی دیوارها، لوازم خانه و... می نشینند، بنابراین حتی وقتی به خانه یک فرد سیگاری به مهمانی می روید 
یا قصد دارد خانه یا ماشین یک فرد سیگاری را بخرید به این معنی است که خود را در معرض عوارض دود سیگار قرار داده اید. براین 
اســاس شــاید حتی بسیاری از سیگاری ها هم ندانند که با روشن کردن هر یک سیگار چه بالیی سر محیط زیست، محیط زندگی و از 
همه مهمتر ســالمت دیگران می آورند. شــاید تنها راه حل این مشکل این باشد که اگر فرزندی خردسال دارید یا خودتان از مشکالت 

ریوی یا قلب رنج می بردی معاشرت خود با افراد سیگاری را به حداقل برسانید.

دانستنیها

درباره یک قاب دوست داشتنی فوتبال
احسان محمدی

هفت بهمن ۱۴۰۰. ورزشــگاه آزادی. هوای سرد و جمعیتی 
قریب به ۱۰ هزارنفر که با هر مصیبتی بود خودشان را رسانده 
بودند که کنار تیم ملی باشــند. بــاالی تونل ورودی، خانم ها 
نشسته بودند. با بوق و پرچم. حتی یک دقیقه سکوت نکردند. 
در فضای مجازی گله ها فراوان بود از سیســتم بلیت فروشی. 
حق داشتند ولی همین که علیرغم مخالفت های سرسختانه در 
باز شده بود خوشحال بودیم. این تیم »ملی« مردم ایران است. 
همه دلشان برایش می تپد، همه حق دارند کنارش باشند. »به 
تفاوت هر رنگ و زبان«. بازی که تمام شد، پرچم ها را رساندیم 
دســت بازیکنان، موســیقی، آتش بازی نه چندان باشکوه و 
شــادی مردم. این لحظه ایست که معموالً کسی به سیاست، 
به اختالف های عقیدتی، به جیب ســوراخ و پر پول و ... فکر 
نمی کند. هر چهارسال یک بار ممکن است رخ بدهد. بازیکنان 
دور افتخار می زدند و روبروی دوربین ها ژست می گرفتند، امیر 
عابدزاده که نمایش درخشانی داشت اما چشم هایش به جایگاه 
ویژه بود، جایی که پدرش نشسته بود. مردی که زمانی خودش 
یک ســتاره پر شور و شــر بود و حاال از پس روزهای رفته و 
در هاله ای از یک محبوبیت شــگفت انگیز می شود به او گفت: 
عالیجناب احمدرضا عابدزاده! چشمم به عابدزاده کوچک بود 
که هنوز هیبت پدر را ندارد اما گوشه هایی از اداهایش را چرا. 
فکر کردم چه قاب جالبی می شــود اگر احمدرضا عابدزاده را 
بیاوریم در جشن پسر شریک شود. مگر چند بار این اتفاق در 
زندگی این دو نفر رخ می دهد؟ و برای یک پدر شریک شدن 
در جشن فرزند اتفاق کوچی نیست. سزاوار در آغوش کشیدن 
همدیگرند. حق شــان رقصی در میانه میدان اســت. عوامل 
اجرایی بازی کارت های مخصوصی دارند که محدوده حرکت 
آن ها را روی سکو، کنار زمین، رختکن و ... مشخص می کند. 
به خاطر مســئولیتم در فدراسیون کارت تردد آزاد داشتم اما 
دو بار سعی کردم و نشد. نه ازدحام جمعیت اجازه می داد و نه 
بعضی مقاومت ها. امیر مثل کودکی که وسط جمعیت پدرش 
را گم کرده باشد او را می خواست. باالخره موفق شدم و رفتم 
جایگاه ویژه. عابدزاده کاله لبه داری ســرش گذاشته بود که 
موهای سفید و تُنک شده اش را پوشانده بود، ایستاده جشن را 
نگاه میکرد. گفتم: آقای عابدزاده! امیر میگه بیایید توی زمین!

بــا تعجب گفت: امیر؟ بریم! بریم! انگار منتظر این لحظه بود. 
راهش را از بین جمعیتی که مدام می خواســتند با او سلفی 
بگیرند باز کردم. پله ها باران خورده و لیز بود و او نگران ُســر 
خــوردن. دل آدم می گیرد که دیگر آن عابدزاده کله شــق و 
ســرپنجه نیست که وســط معرکه آدامس می جوید، لبخند 
می زد و مهاجمان از نزدیک شدن به او می ترسیدند. با زحمت 
زیــاد نیروی انتظامی را متقاعد کردم که به زمین بیاید و بعد 
این قاب شــکل گرفت... دورتر ایســتادم و به قول جوانترها 
»رقیق شــدم«. پســر مقابل احمدرضایی که زمانی ما روی 
شــانه هایش ایســتادیم و به جام جهانی 9۸ رفتیم، زانو زد و 
این قاب از بازی ایران و عراق یادگاری ماند.  دیدن این صحنه 
وسط جشــن صعود برای من که بازی ایران- استرالیا را پای 
تلویزیون دیده بودم لذت دیگری داشت و البته رفتن به قطر 
وســط حال ناخوب این روزها. باز هم فوتبال ادای دین کرد. 
ما که همیشه به »اما و اگر« عادت داشتیم. به اینکه اگر فالن 
تیم ســه گل بزنــد و تیم دوم گروه دیگر مســاوی کند و ما 
گل نخوریم و باد از جهت شــمال غربی بــوزد و ... آن وقت 
احتماالً صعود می کنیم، این بار هم کرونا را شکســت دادیم، 
هم برف و بارانی که ســتاره هایمان را متوقف کرد. سریعترین 
و شــاید یکی از کم هزینه ترین صعودهای تاریخ مان را جشن 
گرفتیم. این شــادی مبارک مردم. مبارک همه آنها که وفادار 
ماندند، پا پس نکشیدند، سنگ جلوی پای بازیکنان نینداختند 
و جز برافراشته ماندن پرچم سه رنگ ایران به هیچ چیز فکر 

نکردند....   زنده باد ایران، زنده باد تیم ملی مردم ایران.
منبع: عصرایران 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
هر که نیکی ای بیند و پاداشی جز ستایش نتواند شکر 

آن گذاشته است و هر که آن را پنهان دارد کفران آن 
کرده است.

)نهج الفصاحه(

 
آگهي مناقصه   )عمـومي(

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000092409000248

1-  مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي
 2- موضوع مناقصه: اصالح شــبکه و انشــعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 

تربت حیدریه 
3-  شرایط اولیه متقاضیان: 

الف-  دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب-  دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار

ج-  دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي
د-  ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي

 4-  مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخي که براي تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه 
مي بایست معتبر باشد. 

5-  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: - / 3.143.600.000  )سه میلیارد و یکصد و چهل 
و ســه میلیون و ششصد هزار ریال( مي باشد که مي بایست بر اساس یکي از تضامین قابل قبول وفق 
آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شــماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد و 
حتما اصل آن قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستي تحویل دفتر حراست شرکت 

گاز استان خراسان رضوي واقع در مشهد -  بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همکف گردد.

6-  مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/11/06 لغایت 1400/11/13           
7-  آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 14:00 مورخ 1400/11/23

8- پیشــنهادهاي واصله در ســاعت 11:30 مورخ 1400/11/24 در کمیســیون مربوطه باز و خوانده 
مي شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور 

به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور مي گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به 

آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.
10- رعایت قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني الزامي 
اســت و صرفا موسسات و شرکت هاي ایراني ثبت شــده در فهرست توانمندي هاي مندرج در سامانه 

توانیران مجاز مي باشد.
شایان ذکر است دسترسي به متن این آگهي، در سایت WWW.nigc- khrz.ir  امکان پذیر بوده و 

در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072212- 051 تماس بگیرید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/9

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي

رشکــت ملی گاز اریان
رشکت گاز استان رخاسان رضوی )سهامی خاص(

)نوبت دوم(

شماره مجوز: 1265113

فراخوان ارزیابی کیفی مزایده  اجاره دو محدوده در اطراف مخزن سد کارون 4 

جهت توسعه گردشگری آبی )بخش دوم(

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد جهت »انعقاد قرارداد اجاره محدوده هایی از مخزن و اطراف سد 
کارون 4 بصورت موقت با هدف سرمایه گذاری در توسعه صنعت گردشگری آبی )بخش دوم(« نسبت به شناسایی 
و ارزیابی کیفی متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. این سد و مخزن آن در استان های خوزستان و چهارمحال و 
در  اجاره،  مزایده  مورد  های  بسته طرح   است.  واقع شده  کیلومتری شهرستان شهرکرد   180 فاصله  در  و  بختیاری 
از  با هواپیمای آب نشین می باشد.  اندازی گشت  اندازی قایق سواری و ورزشهای آبی و تامین و راه  برگیرنده راه 
متقاضیان دعوت می شود به منظور کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی کیفی، حداکثر تا دو هفته از تاریخ 

انتشار این آگهی به آدرس www.iwpco.ir مراجعه نمایند تلفن تماس: 021-27822723-27822703
شناسه آگهی: 1265446

م.الف: 3675

چهرهها

حمید مصدق؛ شاعر و حقوقدان ایرانی
حمید مصدق در 9 بهمن ۱۳۱۸ در شــهرضا متولد شــد. چند ســال بعد به همراه 
خانــواده اش به اصفهــان رفت و تحصیالت خــود را در آنجا ادامــه داد. او در دوران 
دبیرســتان )دبیرســتان ادب( با منوچهر بدیعی و  هوشنگ گلشیری در یک مدرسه 

بودند و با آنان دوستی و آشنایی داشت.
مصدق در ۱۳۳9 وارد دانشــکده حقوق شد و در رشته بازرگانی درس خواند. از سال 
۱۳۴۳ در رشته حقوق قضایی تحصیل کرد و بعد هم مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد 
گرفت. در ۱۳۵۰ در رشته فوق لیسانس حقوق اداری از دانشگاه ملی دانش آموخته شد 

و در دانشکده علوم ارتباطات تهران و دانشگاه کرمان به تدریس پرداخت.
وی پــس ار دریافت پروانه وکالت از کانون وکال در دوره های بعدی زندگی همواره به 
وکالت اشــتغال داشت و کار تدریس در دانشگاه های اصفهان، بیرجند وشهید بهشتی 

را پی می گرفت.
در ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت و در زمینه روش تحقیق به تحصیل و تحقیق پرداخت. تا سال ۱۳۵۸ بیشتر 
به تدریس روش تحقیق اشتغال داشت و از ۱۳۶۰ تدریس حقوق خصوصی به خصوص حقوق تعاون. مصدق تا پایان عمر 

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی بود و مدتی نیز سردبیری مجله کانون وکال را به عهده داشت.
این شاعر و حقوقدان ایرانی در هشتم آذرماه ۱۳۷۷ بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت.

علیرضا خمسه؛ کمدین خاطره ساز
علیرضا خمســه در 9 بهمن ماه سال ۱۳۳۱ در زنجان به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل 
رشته روان شناســی از دانشگاه شهید بهشتی است. خمسه در سال ۱۳۵۷ به فرانسه 
رفت و یک سال و نیم در مدرسه ون سن، آتلیه اگوستوبوال و آتلیه سیته یونیورسیته 
پاریس، دوره های مربوط به پانتومیم، حرکات بدنی و بازیگری را فراگرفت. در ســال 
۱۳۵9 به ایران بازگشت و در سال ۱۳۶۰ برای اولین بار مقابل دوربین سینما رفت و 
در فیلم مرگ یزدگردبازی کرد. نوع خطوط چهره خمسه و تسلط او بر حرکات صورت 
)میمیک( و نرمی ای که در حرکات بدنش وجود دارد، از همان ابتدای ورود او به حیطه 
بازیگری، توجه کارگردان های کمدی ســاز را به خــود جلب کرد و بعد از فیلم جدی 
مرگ یزدگرد برنامه سازان تلویزیون سراغ او رفتند و در برنامه هایی مانند »نوروزنامه«، 
»هوشی و موشی«، »بورزید و بخندید«، »حواستو جمع کن« و »نگاه سوم« به اجرای 

قطعات نمایشی طنز پرداخت.
در ســال ۱۳۶۷، خمسه در فیلم روز باشکوه ساخته کیانوش عیاری در کنار »علی نصیریان« »ایرج طهماسب« و »گوهر 
خیراندیش« بازی کرد. هرچند این فیلم از ســوی تماشــاگران با اقبال خوبی روبه رو شد، اما بازی در مجموعه تلویزیونی 
»هوشــیار و بیدار« که سال ۱۳۶۷ از تلویزیون پخش شــد، خمسه را بین مخاطبان کوچک و بزرگ به شهرت رساند. در 
همان سال که کیومرث پوراحمد فیلم خوب لنگرگاه را ساخت، خمسه در نقشی متفاوت در آن ظاهر شد. او در این فیلم، 
نقش »حمزه« را بازی می کرد که در مســافرخانه ای در شــهر بندرعباس کار می کرد و پناهگاه دو نوجوانی شده بود که از 

تهران گریخته و به بندرعباس رفته بودند.
در سال ۱۳۶9 با بازی در فیلم آپارتمان شماره ۱۳ به کارگردانی یداهلل صمدی در کنار زنده یاد »جمشید اسماعیل خانی« 
پرداخت. در این فیلم، خمســه صاحب آپارتمانی در تهران بود که برای فروش آن از کرمان به تهران آمد. او با بیان خوب 
لهجه کرمانی و بازی روان خود توانست جایزه بهترین بازی را از جشنواره بین المللی فیلم پیونگ یانگ کره شمالی در سال 

۱99۲ ازآن خود کند. این فیلم در جشنواره نامزد ۷ سیمرغ بود و برنده ۲ سیمرغ نیز شد.
در ســال ۱۳۷۲ »ابوالحسن داوودی« فیلم من زمین را دوست دارم را ساخت. در این فیلم، خمسه نقش مردی فضایی را 
با گریمی متفاوت بازی کرد. بازی خوب خمسه و تروکاژهای تصویری این فیلممن زمین را دوست دارم را با اقبال خوبی 
از سوی تماشاگران روبه رو کرد. در همین سال حسن هدایت فیلم چشم شیطان را با ژانری حادثه ای و متفاوت از دیگری 
کارهای خمسه، مقابل دوربین برد و نقش اول آن را به خمسه داد. در این فیلم، بازی پرتنش و فعال، او را کاندیدای بهترین 
بازیگر نقش اول مرد در سال ۱۳۷۲ و دوازدهمین جشنواره فیلم فجر کرد. چشم شیطان از این دوره جشنواره نامزد دریافت 
۵ سیمرغ و برنده ۳ سیمرغ شد. در همان سال، خمسه مجموعه »بشین، پا شو، بخند« را برای گروه کودک و نوجوان شبکه 

اول ساخت و در سال ۱۳۷۸ در مجموعه تلویزیونی »می گی نه؟ نگاه کن!« حضور یافت.
در سال ۱۳۸۷ خمسه در فیلم »بیست« به ایفای نقش پرداخت و به خاطر بازی در این فیلم موفق به دریافت جایزه سیمرغ 

بلورین بهترین بازیگر مرد مکمل از بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجرشد.
علی رضا خمسه در مجموعه پایتخت ۱، پایتخت ۲، پایتخت ۳ و پایتخت ۴ نقشی متفاوت را در نقش »بابا پنجعلی« ایفا 

کرد که مورد استقبال فراوان مخاطبان قرار گرفت.

فرآیند ساخت یابي نهاد زندان
مطالعه  ِســیر تحول نهاد زندان پیوندي را میان دو علِم جامعه شناســي و تاریخ ممکن مي کند. در 
پژوهش حاضر تالش شــده است تا با نگاهي تبارشناســانه به تاریخچه  این نهاد در ایران، از قلعه و 
بندي خانه  تا انبار و محبس، گسســت هاي میان زنداِن مدرن و پیشــامدرن برجسته شود. در همین 
حال، صورت بندي کنش ها در بســتر ساختار زندان با توجه به نظریه  ساخت یابي آنتوني گیدنز مورد 
تحلیل قرار گرفته است. کتاب پیِش رو تحوالت زندان هاي ایران را، در دوره  مشروطه و پهلوي اول، با 
مرور مجموعه  متنوعي از منابع ادبي، اسناد رسمي دولتي، تاریخ شفاهي و ... برمي رسد، اّما مي کوشد 
نگاه انتقادي خود را نیز در این میانه حفظ کند. کتاب »فرآیند ســاخت یابی نهاد زندان از مشروطه 
تا پایان پهلوی اول« نوشــته یعقوب خزایی را نشــر آگه در ۳۷۶ صفحه و با قیمت ۲۶۰,۰۰۰ ریال 

رهسپار بازار کتاب کرده است.

اندیشه هاي نو در مدیریت و حکمروایي شهري
در حقیقــت پیدایش و تحول رویکردها و الگوهای جدید در حــوزه  حکومت های محلی و مدیریت 
شــهری تالشي است برای یافتن شــیوه هایي کارآمدتر برای پاسخ گفتن به انبوه نیازها و مسائلی که 
شــهرهای بزرگ، پیچیده و پویای امروز گرفتار آن ها هســتند. محتوای اصلی همه  این کوشش های 
نظری و عملی درس آموختن از تجربه های جهانی و بهره گرفتن از آن ها در راه توسعه  پایدار سرزمین، 

بهسازی زندگی شهری و رضایت همه  شهروندان است.
مجموعه مقاالت حاضر به قلم غالمرضا کاظمیان، محمدتقی زاده مطلق، کمال اطهاری، محمدحسین 
جهانشــاهی، حمید پاداشی، علی صادقین، منیژه الله پور و دیگران کوششي جمعی و هدفمند برای 
شناخت و فهم محتوای اصلی مفاهیم و واژگان حکم روایی شهری و چگونگی بهره مندي از آن ها در 

شرایط کنونی ایران است که با شتاب به سوی شهری شدن و پیامدهاي فزاینده  آن پیش مي رود.
»اندیشــه هاي نو در مدیریت و حکمروایي شــهري«کتابی از جواد مهدي زاده  را نشــر آگه در ۲۷۰ 

صفحه و با قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ریال رهسپار بازار کتاب کرده است.

پیشنهاد
جواد لگزیان


