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رهنماي طريق
بنده جواني بيستويك ساله
هستم،بهتوصيهشماكهفرموديدتا
آخرعمرنمازشببخوانبههرترتيب
و سختي كه بود دو سال مرتب نماز
شب خواندم .ولي به تازگي كتابي
باموضوعنمازخواندمكهنوشتهبود
روح انسان دافعه و فرار دارد و بايد
موقعيعبادتكردكه روحآمادگي
داشتهباشد.بعدازآنازامامجماعت
دانشگاهپرسيدموايشاننيزتأييد
كردند ،همين سبب شد از آن به بعد نمازهاي شبم را دست و پا
شكسته بخوانم .كدام روش درست است؟
شما در اين زمينه از آن بنده سوال كرده بوديد و من نظر بزرگان اين
راه را براي شما عرض كرده بودم ،حاال هم بر همان نظر هستم .حال
اگر ميخواهيد به آن عمل كنيد و اگر نميخواهيد به هر نظر ديگر
عمل بفرماييد.

كتابخانه
تو تمام نميشوي
تازهتريناثرانتشاراتروايتفتحباعنوان«تو
تمام نميشوي» که شرح خاطرات تيمسار
اسداهلل ميرمحمدي از دوران کودکي در
روستاي آستانه تا ازدواج و سپس اسارت در
زندانهاي بعث و تحمل شکنجه و درد و رنج
اسارت و در نهايت آزادي و مشغول به کار
شدن در ستاد کل نيروهاي مسلح است در
 ۲۲فصل با قلم سهيال راجي کاشاني تدوين
گرديده و راهي بازار نشر شده است .اين کتاب نيز همچون ساير کتابهاي
انتشارات روايت فتح به شيوه رمان مستند نوشته شده و در صفحات پاياني
کتاب نيز تصاويري از تيمسار ميرمحمدي درج شده است .در بخشي از اين
کتاب ميخوانيم:سرهنگ ممتاز گفت :چيزي از من بخواه .نگاهش کردم و
گفتم :چي داري به من بدهي؟ گفت :دعوا نکن ،يک چيزي بخواه .گفتم :فرض
کن بگويم بگذار به ايران نامه بنويسم .گفت :نه ،اينکه نه در حد منه و نه من
به شما قول ميدهم .گفتم :پس يک محبتي کن .ما ميخواهيم نماز جماعت
بخوانيم٢٨ .نفريم و اين سلولها کوچک هستند .اين تيغه را از وسط اين سلول
بزرگ بردار .اين ديوار را فقط براي اين گذاشتند که جماعت نخوانيم .گفت:
ميگويم بردارند .گفتم :اگر ميشد آجر و سيمان پشت اين پنجرهها را هم
برداريد که هوا داخل بيايد خوب بود .گفت :من اجازه ندارم پنجره را باز کنم.
اما در حدي که مشکل هواي آسايشگاه را حل کنم ميتوانم .رو به من کرد
و گفت :خودت خط بکش .به اندازه يک آجر .خط ميافتد .ميگويم برايتان
کلنگ بياورند .خودت نظارت کن به اندازه يک آجر از همه پنجرهها بردارند.
اما فقط پنجرههايي که به محوطه هواخوري باز ميشوند.

پورحسيني ،مشاور معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي كشور در گفتوگو با رسالت عنوان كرد:

مقابله با تهاجم فرهنگي و بيفرهنگي با عروسكهاي بومي
حسن شجاعي
عروسكهاواسباببازيهانقشمهميدرزندگي
كودكان بازي مي كنند .بچه ها با عروسك ها
زندگي را در مقياس كوچك خود تجربه
ميكنند و با آنها شاد مي شوند و گاهي هم غم
چهره معصومشان را فرا مي گيرد.
اينكه تا چه اندازه اين عناصر بي جان مي توانند
در شخصيت آينده كودكان نقش مهمي را ايفا
كنند بر كسي پوشيده نيست و كارشناسان
حوزه روانشناسي بارها در اين خصوص نظر
مثبت داشته اند.
اما نكته مهمي كه در اين شكل گيري شخصيتي
مهم است استفاده از عناصر فرهنگي و ملي
كشورها در ساخت و طراحي اسباب بازي ها
و عروسك هايي است كه فرزندان ما با آنها
دوران طاليي كودكي را سپري مي كنند .غرب
با شناخت كامل از اهميت اين موضوع و براي
ترويج فرهنگ خود از اين ابزار نهايت استفاده
را برده و با صدور اسباب بازي و عروسك هاي
مختلفباپوششوطراحيهايموردعالقهخود
تهاجم فرهنگي را از ابتدايي ترين سال هاي
كودكي آغاز و اين روند را تا آخرين روزهاي
زندگي افراد نيز به انحاء مختلف ادامه
مي دهد.
آنچه در اين حوزه از اهميت زيادي برخوردار
است توجه به اين نكته است كه اسباب بازي ها
و عروسك ها با فرهنگ و هويت جوامع گره
خورده و نمايشگر قرن ها اصالت و هويت يك
ملت هستند.
پورنگ پورحسيني كارشناس حوزه كسب و
كار و مشاور معاونت صنايع دستي سازمان
ميراث فرهنگي كشور در گفتوگو با رسالت
ضمن بيان اهميت توجه به عروسك ها در
جهت حفظ هويت فرهنگ ملي كشور اظهار
داشت  :موضوع عروسكها بهطور ويژه در
سازمان ميراث فرهنگي در دستور كار قرار دارد
وامروزسازمانميراثفرهنگيبهدركدرستي
در زمينه توجه به مفهوم اسباب بازي هاي
بومي رسيده ،اما كاري كه بايد در اين حوزه
انجام شود اين است كه اين كار بايد در فرايند

خوش�بختانه طي س�ال هاي اخير اتفاقات خوبي در بخش
خصوصي براي توليد و س�اخت اس�باب بازي و عروس�ك هاي
بوم�ي انجام ش�ده ،اما اين مق�دار كافي نيس�ت و بايد خيلي
بيش�تر از اينه�ا كار و تولي�د ص�ورت گيرد.احس�اس مي كنم
در اي�ن زمين�ه ب�ه فعاليت ه�اي اس�تارتآپي بيش�تري نياز
داري�م ت�ا بتوانيم ب�ازار بهت�ري را در اختيار خود ق�رار دهيم

تجاري سازي قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي براي
توليداسباببازيهايبوميفرصتخودنمايي
بيشتري دارد گفت :خوشبختانه طي سال هاي
اخير اتفاقات خوبي در بخش خصوصي براي
توليد و ساخت اسباب بازي و عروسك هاي
بومي انجام شده ،اما اين مقدار كافي نيست و
بايد خيلي بيشتر از اينها كار و توليد صورت
گيرد .من احساس مي كنم در اين زمينه به
فعاليت هاي استارت آپي بيشتري نياز داريم
تا بتوانيم بازار بهتري را در اختيار خود قرا
ردهيم .االن چيزي كه نياز است توجه به
فعاليت هاي استارت آپي در اين حوزه است
تا با حفظ هويت بتوانيم اين محصوالت را
تجاري سازي كنيم .به اعتقاد من بازار خيلي
بزرگ است و سهمي كه ما در اين بازار داريم
ناچيز است و بايد اين فاصله پر شود.

پورحسيني در پاسخ به اين سوال كه توجه به
اسباب بازي و عروسك هاي بومي تا چه اندازه
در ارتقاء سالمتي جسمي و روحي كودكان ما
تاثير دارند گفت :به هزار علت اعتقاد داريم
اين اسباب بازي ها و عروسك ها خيلي
مي توانند در تامين سالمتي روحي و جسمي
كودكان كشورمان تاثيرگذار باشند .طبق آمار
سال گذشته نزديك به  800ميليارد تومان
اسباب بازي وارد ايران شده كه بيشتر آن هم
به صورت قاچاق بوده است .بايد درنظر داشت
اين محصوالت وارداتي از امنيت بهداشتي و
فرهنگي برخوردار نيستند زيرا فرزندان ما آن
را لمس مي كنند و ممكن است دچار مشكالت
و بيماريهاي مختلفي شوند درحالي كه در
مورد اسباب بازي ها و عروسك هاي بومي قطعا
اين اتفاق نخواهد افتاد .در حوزه فرهنگي هم
بايد دانست چون اين محصوالت بدون نظارت

آگهي مناقصه عمومي
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نوبت دوم

شركت آب منطقهاي استان چهارمحال و بختياري

وارزشيابي وارد كشور مي شوند آسيبهاي
فراوان فرهنگي را براي اين نسل به دنبال
خواهد داشت.
وي همچنين هزينه پايين خريد عروسك ها
و اسباب بازي هاي بومي را يكي از داليل
رغبت خانواده ها براي خريد اين محصوالت
مي داند و مي گويد :درحال حاضر هزينه خريد
اسباب بازي و عروسك هاي بومي ما در قياس
با كارهاي خارجي اصال قابل قياس نيست و
كاالهاي داخلي بسيار مقرون به صرفه هستند.
شما با بررسي در فروشگاه ها به اين تفاوت
قيمت ها پي خواهيد برد و اين نوع عروسك ها
را با اعدادي حدود  50هزار تومان مي توانيد
خريد كنيد .آنهم عروسكي كه هويت دارد،
دوام دارد و بازي با آن خيلي لذت بخش است.
ضمن اينكه عروسك هاي بومي به طرز عجيبي
با دوام بوده و ماندگاري بااليي دارند درحالي
كه محصوالت خارجي به دليل كيفيت پايين و
عدمنظارتبروارداتآنهاازكيفيتوماندگاري
خوبي برخوردار نيستند.
پورحسيني همچنين تعامل سازمان ميراث
فرهنگي با نهادهايي مانند آموزش و پرورش
را در معرفي و فرهنگ سازي اسباب بازي و
عروسكهاي داخلي اثرگذار مي داند اما اعتقاد
دارد بازهم اين بخش خصوصي است كه بايد
در توزيع و توليد اين محصوالت ورود كرده و
سازمان هاي دولتي تنها نقش سياستگذاري
را ايفا نمايند.
وي ادامه داد :هيچ راهي جز اين نيست كه از
بخش خصوصي براي توسعه فعاليت در اين
حوزه بايد استفاده شود چون بخش دولتي
محدوديت هاي خاص خود را دارد و اين كار
تنها با مشاركت بخش خصوصي مي تواند به
سرانجام برسد .به اعتقاد من تهاجم فرهنگي
و تهاجم بي فرهنگي هر دو با توجه به توليدات
داخلي در اين حوزه مديريت خواهد شد و
بايد فرصت الزم را فراهم كنيم تا نسل امروز
و فرداي ما با استفاده از داشته هاي بومي و
داخلي خودمان رشد كرده و آينده سازان
واقعي ايران اسالمي باشند.

گردشگري

روستاي کندوان

صخرههاي کله قندي و غارهاي دستکن توسط انسان که به
عنوان خانههاي مسکوني مورد استفاده قرار ميگيرد ،يکي از
شگفتانگيزترين روستاهاي صخرهاي جهان را پديد آورده
است.روستايکندوانازتوابعدهستانسهند،در۶۲کيلومتري
جنوبغربيتبريزو۱۸کيلومتريجنوباسکودردامنهسرسبز
سلطان داغي قرار گرفته است .در تاريخ اين منطقه ،نقل شده
است که نخستين کساني که به کندوان پا گذاشتند ،ساکنان
روستايي به نام حيلهور در  ۲کيلومتري غرب کندوان بودهاند
که در قرن هفتم هجري قمري براي در امان ماندن از حمله
مغولها به دشتي در مقابل کندوان فعلي مهاجرت کردند و به تدريج درون کرانها را حفاري کرده و
پناهگاهي امن براي خود ساختند اما برخي بر اين عقيدهاند که قدمت اين روستا به دورههاي قبل از
اسالم مربوط ميشود .در دل اين تپههاي بلند که ارتفاع بعضي از آنها به  ۴۰متر ميرسد ،صدها آغل،
انبار و اتاقک حفر شده که بسيار ديدني است ولي آنچه به کندوان هويت باستاني داده وجود  ۱۱۷خانوار
و منزل مسکوني در درون تودههاي مخروطي و هرمي شکل صخرهاي است.

  عكسنوشت

حسن شجاعي  /رسالت

فصل گرما و داغي هواي اين روزهاي تهران باعث شده تا همه به نوعي براي رهايي از اين گرما راه چاره اي
بيانديشند.دراينميانكودكانكاركهسرپناهيبرايفرارازاينگرمايطاقتفرساندارندازهرفرصتي
براي خنك شدن استفاده مي كنند .اينجا چهارراه بهبودي تهران است و تعدادي از اين كودكان فارغ
از هر چيزي براي خودشان كودكي كرده و در آب نماي اين منطقه خود را خنك مي كنند.

  ديالوگ

توکو  :خدا با ماست  . .چون از يانکيها متنفره...
بلوندي  :نه  ...خدا با ما نيست  ...چون از احمق ها هم متنفره !
کلينت ايستوود و لي وان کليف /خوب ،بد ،زشت

    كاريكاتور

فراخوان مناقصه عمومي

اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان در نظر دارد مناقصه عمومي پروژه زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار
نمايد.
 -1احداث مدرسه  9كالسه ننله سنندج با مبلغ برآورد  35/016/876/494ريال با فهرست بها ابنيه سال 98
 -2احداث مدرسه  9كالسه بانه با مبلغ برآورد 38/486/584/074ريال با فهرست بها ابنيه سال 98
 -3احداث مدرسه  9كالسه مريوان با مبلغ برآورد  37/579/073/142ريال با فهرست بها ابنيه سال 98
 -4احداث پارك حاشيهاي رودخانه تازهآباد سقز با مبلغ برآورد  42/592/351/962ريال با فهرست بها ابنيه سال 98
 -5ساماندهي مسيلهاي فصلي و اجراي فضاي سبز حاشيه آنها در سطح شهر بانه با مبلغ برآورد  20/323/530/762ريال با فهرست
بها ابنيه سال 98
 -6احداث پيادهراه خيابان مدرس قروه با مبلغ برآورد  14/914/229/314ريال با فهرست بها راه و باند سال 98
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد
مناقصهگرانوبازگشاييپاكتهاازطريقدرگاهسامانهتداركاتالكترونيكيدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهد
شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را
جهت شركت در مناقصه محقق سازند .ارائه فايل مدارك و اسناد ارزيابي پيمانكار در قالب  cdقابل قبول است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
آدرس :كردستان  -سنندج  -بلوار آزادگان  -اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :تا  14روز بعد از نشر آگهي در سامانه ستاد
هزينه چاپ كليه آگهيها به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار98/3/22 :
خ ش98/3/22 :
شناسه آگهي 495980

اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان

آگهي مناقصه عمومي
يكمرحلهاي (نوبت دوم)

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي
اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

 -1نام دستگاه مناقصهگزار :اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان
 -2انواع تضمين شركت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي معتبر  -واريز نقدي به حساب سپرده اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان به شماره
 2176312211009نزد بانك ملي شعبه اهواز (شناسه ملي اداره كل )14000301533
 -3زمان ،مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه :در ساعتهاي اداري از تاريخ  98/3/20لغايت  98/3/25از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ستاد) www.setadiran.ir
 -1-3با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه و گشايش پيشنهاد مناقصهگران از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس فوق انجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و
دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 -4زمان و محل ارائه پيشنهادها :تا ساعت  12/30روز چهارشنبه مورخ  98/4/5از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irميباشد .ضمانتنامه يا فيش واريزي هم به صورت اسكن شده در سامانه فوقالذكر بارگذاري گردد و هم به صورت فيزيكي
(پاكت الف با درج شماره و موضوع مناقصه) به آدرس :امانيه  -خ شهيد مدرس  -اداره كل راه و شهرسازي خوزستان  -اداره توسعه منابع انساني و
تحول اداري تا ساعت  12/30مورخ  98/4/5تحويل گردد.
توجه :زمان تحويل پاكت الف تا ساعت  12/30ميباشد و پس از آن هيچ پاكتي تحويل گرفته نميشود.
 -5زمان و محل بررسي پيشنهادها :ساعت  9روز دوشنبه مورخ  98/4/10به آدرس امانيه  -خ شهيد مدرس  -اداره كل راه و شهرسازي خوزستان -
سالن جلسات
 -6به پيشنهادهاي مشروط ،مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و فاقد گواهي تعيين صالحيت از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
 -7اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف:
اهواز  -امانيه  -خ شهيد مدرس  -اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان  -تلفن33334051-5 :
تاريخ انتشار98/3/22 :
خ ش98/3/22 :
شناسه آگهي 491986

اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

