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مشاهير
ويلي��ام وردزورث اديب و ش��اعر مع��روف انگليس��ي ،در هفتم آوريل
1770م در ايال��ت كمبِ ْرلَ ْند انگلس��تان به دنيا آم��د و از اوان جواني به
مطالع��ه در زمينه ادبيات پرداخت.وي قس��مت اعظم زندگي خود را در
ش��مال انگلستان ،در كنار مردم روس��تايى گذراند و احساسات طبيعي
و مناظ��ر طبيعت و صفاي باطن مردم اي��ن ناحيه ،الهام بخش آثارش
گردي��د.وردزورث را پايهگ��ذار مكتب رمانتيك انگلس��تان ميدانند كه
با انتش��ار مجموعه اش��عاري به ن��ام نغمههاي ش��اعرانه از طرف او و
ريج ،اين مكتب ،تحولي فلس��في و ادبي يافت.
ش��اعر هم وطنش ،كالْ ْ
ش��عراي اين مكتب به جاي پايبندي به س��نتها ،درانتخاب مطالب
قالب ادبي ،س��بك ،انش��ا و زبان شعري ،شاعراني مبتكر و بدعت گذار
هستند.وردزورث دنيا را با چشم عرفان مينگريست.در نظر او ،طبيعت،
مظهر جمال مطلق و مربي ذوق و احساسات بشري است و زندگي در
فناوری

«ويليام ورد زورث» که بود؟

دامان طبيعت ،س��اده و شيرين و سرشار از شادي و خرسندي است.در
ش��عر وردزورث ،انسان تماشاگري است كه از دور ،زيبايىهاي طبيعت
را ميبيند و تأثير ميپذيرد.اش��عار او مثل همه اش��عار رمانتيك ،بسيار
ظريف و آميخته با تخيالت فراوان ش��اعرانه اس��ت و در آنها ،ش��اعر
غالب ًا بيش از آنكه با حقيقت ومنطق س��ر و كار داش��ته باش��د.با روح و
احس��اس خود سرگرم است.درآثار وردزورث ،همه جا اين نظر پيداست
ك��ه زندگاني روزمره ،براي بش��ر پر از لذات و ش��ادكاميهاي معنوي
اس��ت ،و وظيفه بشر اس��ت كه روح خود را براي استفاده از آنها آماده
نمايد.اصول عقايد وردزورث كه در اش��عار وي آمده ،بر اين مبنا استوار
اس��ت كه س��ازنده اصلي خصوصيتهاي اخالقي و روحي بشر در سن
بل��وغ ،همان��ا غرائز و لذته��اي بيغل و غش دوران كودكي اس��ت.
وردزورث اگرچ��ه ب��ه حفظ مزاياي طبقات اصيل پايبند اس��ت و آنها

را الزم و محترم ميش��مارد ،اما از ديگر س��و بر ضد نظام اجتماعي كه
موجب انحطاط اخالقي مردم اس��ت ،عصي��ان ميورزد.خوانندگان آثار
وردزورث ،زيباي��ى طبيع��ت ،گياهها ،كوهها و حيوان��ات را زنده و گويا
احس��اس ميكنند و با عالم طبيعت رابطهاي نزديك و اسرارآميز برقرار
ميسازند.اش��عار وردزورث از اولين تغ ّزله��اي جواني تا عميقترين و
پرانديش��هترين آنها در سنين هفتاد س��الگي ،پيوسته با پيروزي همراه
بوده است.احساس كلي كه از اشعار وردزورث به انسان دست ميدهد،
طويل زندگي نامه خو ْد
صداقت و س��ادگي است.ش��اهكار وي ،ش��عر
ِ
تفرج ،خاطرات كودكي
ْ
نوشت بود كه ش��هرت فراواني يافت.همچنين ّ
و جنگجوي ش��ادمان ازديگر آثار اوس��ت.ويليام وردزورث كه در اواخر
عمر به امير الش��عرايي انگلستان رسيد ،سرانجام در  23آوريل 1850م
در هشتاد سالگي درگذشت.

ی
تشییع پیکر آیتاهلل محقق کابل 

کنترل دیابت با دستگاه تست قند خون ایرانی

گام موثر محققان ایرانی برای کمک به کنترل بهتر دیابت،
تولید دستگاه سنجش قند خون در داخل کشور بود که در آیین
گش��ایش بیست و دومین نمایشگاه ایران هلث ،توسط وزیر
بهداشت مورد رونمایی قرار گرفت.به گزارش مهر ،متخصصان
و صاحب نظران حوزه دیابت ،تولید و عرضه دستگاههای تست
قند خون در جهان را یکی از مهمترین انقالبها در مس��یر
کنترل این بیماری مزمن و پردردس��ر میدانند.در حالی که
سالهاست کشورمان در تولید انسولینهای پایه خودکفا شده و
اخیراً با سرمایه گذاری خارجی ،انسولینهای پری میکس هم
در ایران در انتظار مراحل نهایی تولید است؛ خبر تولید ضلع
سوم کنترل دیابت در کشورمان ،یعنی دستگاه سنجش قند
خون و نوارهای مربوطه ،میتواند خبر خوشی برای هشت تا
ده میلیون بیمار دیابتی در کشور باشد.پس از سه تا چهار سال
تحقیق و توسعه و گذراندن سختترین استانداردهای جهانی
از جمله ایزو  ۱۵۱۹۷ورژن  ،۲۰۱۳دس��تگاه تولید ش��ده در
داخل کشور از نظر کیفیت ،قدرت رقابت با بهترین نمونههای
خارجی را داشته در حالی که قیمت تمام شده ،به مراتب کمتر
از نمونه اروپایی وارداتی است و این موضوع به وضوح میتواند
گام مؤثری در کنترل بهتر دیابت و در امان بودن بیماران از
عوارض آن باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور

اطالعیه صاحبان محترم مشاغل(اشخاص حقیقی)
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روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور 1526مرکز ارتباط مردمی
حکیم شهردار بابل:

شهرداری بابل عابر بانک سایر دستگاهها نیست

س��ید مجتبی حکیم ش��هردار بابل در جلس��ه معاونین
ومدی��ران ش��هرداری باب��ل از ض��رورت تح��ول در
شهرداری خبر داد و یادآور شد؛ باید مدیران شهرداری
از نهایت توان و آبروی خود برای اعتماد سازی افکار
عمومی استفاده نمایند .پروژه های نیمه کاره بسیاری
در شهرداری باقی مانده است و معاونین ومدیران باید
برای به سر انجام رساندن این پروژه ها تالش مضاعف
نمایند .در س��ه ماه گذشته تمام تالش و ظرفیت خود را
جهت اتمام پروژه ه��ای نیمه کاره و نیمه فعال به کار
گرفته ایم .از آنجایی که اولویت با پروژه های نیمه کاره
است لذا معاونین ومدیران موظف هستند تا تالش خود
را جهت ایجاد درآمدهای پایدار ،پیگیری احداث پارکینگ
طبقاتی ،پیگیری احداث پارک سراج ،ادامه الیروبی ،تملک
کمربندی شرقی دوم،تملک ادامه بلوار سی و پنج متری،
ادامه فاز  ۳پروژه دفع بهداشتی زباله در سایت انجیلسی
وموضوع ش��یرابه و اتمام پروژه بلوار امام رضا (ع) و
 ......بکار گیرند .ش��هردار بابل ضمن گالیه از وضعیت
نامطلوب آس��فالت ،جدول بندی وجوی وسط گفت :از
معاون��ت عمرانی جدید انتظار داری��م ،با اهتمام جدی
جه��ت کاهش اعتراض و افزای��ش رضایت مندی مردم
در بهبود آسفالت و کنده کاری ها و ترمیم حفاری عمل
نماید .حکیم افزایش ش��ادی ونشاط در مردم را وظیفه
اجتماعی شهرداری بیان کرد و افزود :مدیران مربوطه
باید به مناس��بت های ملی ومذهبی توجه ویژه داش��ته
باشند و احداث فرهنگسرا را در محالت جدی بگیرند.
ش��هردار بابل همچنی��ن از روند برخ��ی پرونده های
حقوق��ی گالیه کرد و گفت متاس��فانه در این پرونده ها
تس��امح و سهل انگاری مشهود است  ،مثال پرونده ایی
که  ۵میلیارد تومان محکومیت داش��ت با همین س��هل
انگاریها به ۲۵میلیارد توم��ان محکومیت تبدیل گردید؛

یقینا یک خیانتی اتفاق افتاده است .الزم است تا با تالش
بیشتر این پرونده های عجیب وغریب ونظایر آن هر چه
زودتر منتج به نتایج مثبت برای ش��هرداری گردد .سید
مجتبی حکیم خاطر نش��ان کرد :تالش دارم ،علی رغم
تمام اتفاقاتی که در شهرداری رخ داد ،دیوار شهرداری
را ارتق��اء دهم و از اینرو س��ایر دس��تگاههای مختلف
باید بدانند که ش��هرداری عابر بانک آنها نیست .از کلیه
معاونین و مدیران شهرداری بابل انتظار دارم  ،در جهت
پیشبرد اهداف شهرداری با قدرت گام بردارند .در پایان
سید مجتبی حکیم شهردار بابل از شورای اسالمی شهر
بابل در راستای حمایت و همراهی که با شهرداری دارند
تقدیر و تشکر نمود.

اثر :تسنیم

درحالی که خیابان اس��تاد نجات اللهی همیشه به عنوان محل
فروش صنایع دستی ،در بین اهالی تهران و گردشگران مشهور
بوده ،روز گذش��ته مراس��می برای آن برگزار و تاکید شد که این
خیابان گذر صنایع دس��تی اس��ت!به گزارش مهر ،خیابان ویال
یا همان اس��تاد نج��ات اللهی دو بخش مه��م دارد یکی حضور
فروش��ندگان صنای��ع دس��تی و دیگری آژانسهای مس��افرتی
اس��ت که میزبان گردشگران هستند .گردشگرانی که یا سوغات
ش��هرهای دیگر را می خرند و یا تورهای ش��هرها و کشورهای
دیگر را.چند سالی است که خریداران صنایع دستی از این خیابان
ب��ه ش��هرهای دیگر کوچ کرده اند ش��اید چ��ون دیگر تورهای
گردشگری توقف کمتری در تهران دارند و یا گردشگران ترجیح میدهند سوغات را از شهر تولید کننده آن
اثر و هنرمندش به صورت مستقیم خریداری کنند .با این حال همیشه این خیابان مملو از مغازه های صنایع
دستی بوده است چیزی بیش از  ۱۵۰مغازه.احمد مسجد جامعی درباره تاریخچه خیابان استاد نجات اللهی در
یادداشتی نوشته است :خیابان ویال سابقهای چندان طوالنی ندارد ،اما گذرگاه مهمی است؛ پس از آنکه خیابان
انقالب فعلی یا همان خندق ش��مالی تهران در زمان پهلوی اول شکل و شمایل خیابان یافت با شکلگیری
دانشگاه تهران و بعدها کالج البرز رویکرد فرهنگی-آموزشی بر آن پهنه غالب شد .زمانی شمال این خیابان،
شمالیترین منطقه شهر بود و تأسیسات شهری در آن گسترش مییافت .ازجمله ساختمان اتاق بازرگانی که
در دهه  ۴۰در خیابان ویال یا اس��تاد نجاتاللهی امروزی س��اخته شد و در ادامه ،حضور مستمر تجار ایرانی و
خارجی زمینهساز ساخت هتلها و شکلگیری دفاتر هواپیمایی گشت .رفتوآمد تجار و شکلگیری این پاتوق
بازرگانی -گردش��گری به تمرکز مغازههای صنایعدستی و آنتیکفروشی منجر شد .از آنجا که صنایعدستی،
هم نماد اندیش��ه و زندگی ایرانی را با خود داش��ت و هم تولید و تجسم هنر ملی شمرده میشد و هویت ما را
با نام و نشان خود تعریف میکرد میتوانست از جایگاه ویژهای برخوردار باشد .در حقیقت با اهدای محصولی
از این جنس ،مدخلی از یک دایرهالمعارف در اختیار مخاطب قرار میگرفت و هرکس به اندازه دانش و بینش
خود از آن بهره میبرد .پیوستگی فرهنگ و گردشگری ،موجب پویایی و رونق خرید و فروش صنایعدستی در
آن خیابان است .با این سابقه از خیابان ویال ،روز  ۲۰خرداد همزمان با روز جهانی صنایع دستی این خیابان از
محدوده کریم خان تا تقاطع خیابان کالنتری بسته شد تا سازمان میراث فرهنگی مراسمی برای روز جهانی
صنایع دس��تی برگزار کند .میزهایی را نیز در خیابان برای اس��تقرار هنرمندان صنایع دستی گذاشته شده بود.
هنرمندانی که به دعوت شهرداری و سازمان میراث فرهنگی به این خیابان آمده بودند هنرهای دستی خود را
برای فروش و نمایشی چند ساعته به این خیابان آوردند .برخی از مغازه داران اظهار نگرانی میکردند که این
خیابان برای همیش��ه پذیرای دست فروشان صنایع دستی شود .اما برخی دیگر از فروشندگان صنایع دستی
خیابان ویال در گفتگو با مهر اظهار کردند که مشتری مغازههای آنها هیچ گاه از دست فروش خرید نمیکند.
در این برنامه سازمان میراث فرهنگی اعالم کرد خیابان ویال به عنوان گذر صنایع دستی معرفی خواهد شد.
اتفاقی که چند سالی است در بین مردم عرف است و هر کسی بخواهد صنایع دستی خریداری کند ،به خیابان
استاد نجات الهی میرود .آنها قصد داشتند تا بگویند که این خیابان یکی از  ۶گذر فرهنگی در تهران خواهد
بود و برای همین مراس��م و س��خنرانی ترتیب دادند .شهرداری منطقه  ۶نیز قرار است به بهانه برگزاری این
مراسم در روزهای آینده تابلوی قهوه ای رنگی را که برای گذرگاههای فرهنگی و تاریخی در خیابان ها نصب
می کند ،برای گذر صنایع دس��تی نیز نصب خواهد کرد همچنین در تابلوی نام خیابان استاد نجات اللهی در
هر تقاطع از این خیابان ،نام گذر صنایع دستی نیز اضافه خواهد شد .در این برنامه که شهروندان تهرانی نیز
ش��رکت داش��تند ،تا ساعت  ۲۰و  ۳۰دقیقه طول کش��ید و از سه هنرمند صنایع دستی تقدیر شد تقدیری که
معل��وم نب��ود به چه دلیل بوده و یا اینکه هنرمندان در چه زمینهای فعالیت می کرده اند! همچنین روی دیوار
یک پارکینگ در خیابان ویال و نزدیک به اداره کل میراث فرهنگی اس��تان تهران جایی که محل برگزاری
برنامه بود ،یک تابلوی کاش��ی کاری به نام «گذر صنایع دس��تی» نصب شده بود که توسط شهردار و رئیس
س��ازمان میراث فرهنگی از آن پرده برداری ش��د .این تابلو نمادین روی دیوار نصب شد .علی اصغر مونسان
رئیس سازمان میراث فرهنگی در مراسم رونمایی از این کاشی در گفتگو با خبرنگاران میزان صادرات صنایع
دس��تی از ایران طی سال گذشته را  ۶۰۰میلیون دالر اعالم و بیان کرد :درصدد هستیم در آینده نزدیک این
رقم را به  ۲میلیارد دالر برسانیم .وی افزود :طرحهایی را در حوزه تجاری سازی داریم همچنین در نظر داریم
تا فضاهایی را بری فروش صنایع دستی در مجتمعهای بین راهی و هتلها ایجاد کنیم.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
ش��هرداری کنگاور به استناد بند 4از مصوبه شماره 46مورخ  1398/01/24شورای محترم
اسالمی شهر کنگاور در نظر دارد نسبت به واگذاری امور احیاء،توسعه و نگهداری فضای
سبز شهر کنگاور در قالب قرارداد حجمی به بخش خصوصی و از طریق برگزاری مناقصه
عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و به شرح ذیل اقدام نماید:
اهم شرایط عمومی شرکت کنندگان:
ارائ��ه تایید صالحیت از اداره تع��اون،کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی ش��رکت های
خدماتی
دارا بودن رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تائید
بکار گیری کارشناس بهداشت حرفه ای به منظور معاینات ادواری کارگران و تامین خانه
بهداشت کارگری با تجهیزات مورد نیاز.
تامین ماشین آالت مورد نیاز از قبیل تانکر،آب پاش وسایر تجهیزات فضای سبز به تعداد
الزم(.ش��هرداری کنگاور در خصوص تامین ماش��ین االت و تجهیزات مورد نیاز موضوع
مناقصه هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت)
داشتن حسن سابقه در انجام خدمات مشابه و ارائه مدارک مثبته.
شرکت کنندگان می بایست دارای بنیه مالی کافی بوده وتوانایی پرداخت حقوق و مزایای
کارگران را به مدت دو ماه و قبل از دریافت از شهرداری داشته باشند.
قیمت پایه مناقصه از س��وی کارشناس رسمی دادگس��تری مبلغ  12/021/262/000ریال
برای یک سال تعیین شده است.کلیه مراحل برگزاری مناقصه صرفا»از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.irانجام خواهد شد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  :ساعت  13:30تاریخ 98/03/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت  13:30تاریخ 98/04/10
زمان بازگشائی پاکت ها:ساعت  12:00تاریخ 98/04/11
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند به شهرداری کنگاور واحد امور قراردادها
مراجعه نموده یا با تلفن  08348223111داخلی  21تماس حاصل نمایند.
رامین صادقی -شهردار کنگاور

