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سردار شريف:

ديگر حاشيه امني براي رژيم صهيونيستي وجود ندارد

ادامه از همين صفحه

جبهه دشمن معطوف شــده و ديگر حاشيه امني براي
اين رژيم جعلي وجود ندارد.وي خاطرنشان کرد :پيروزي
جبهه مقاومت در منطقه دستاورد و ويژگي مثبتي است
که امت اســاميبا محوريت جمهوري اســاميايران
بدســت آورده اســت ،در حقيقت اگر تدابير مقام معظم
رهبــري(ره) و مجاهدت مدافعان حرم نبــود ،اين امر
تحقق پيدا نميکرد.رييس ستاد انتفاضه و قدس در ادامه
تصريح کرد :آمريکاييها که روزي مدعي ايجاد اجماع
جهانــي له يا عليه يک موضوع در دنيا بودند ،با طراحي
قبلي و براســاس يک توطئه آمريکايي  -صهيونيستي،
ســفارت خود را به قدس شريف منتقل کردند و انتظار
داشتند اين اقدام که از اساس خالف قوانين بين المللي

اســت با همراهي ساير کشورها مواجه شود ،اما نه تنها
همراهي و اجماعي صورت نگرفت ،بلکه ملتهاي آزاده
دنيا اين اقدام ننگيــن را محکوم کردند.وي يکپارچگي
مردم فلســطين براي مقابله با طرحهــاي آمريکايي و
صهيونيستي ازجمله فتنه اخير را از ويژگيهاي برجسته
روز قدس امسال دانست و گفت :در روزها و هفتههاي
اخير شــاهد شکل گيري و انجام راهپيماييهايي تحت
عنوان « حق بازگشــت» هســتيم که طي آن تاکنون
بيش از ۷۰نفر شهيد و هزاران فلسطيني مظلوم و مقاوم
زخميشــده اند.شــريف اظهار کرد :امروز فلسطينيها
به رغم محاصــره و تماميتنگناها ،با همه هســتي و
دارايي در مقابل صهيونيســتها ايستادگي ميکنند و
راهپيماييهاي حق بازگشت توانسته است موجب زنده
نگه داشتن حيات و شادابي به فلسطينيهاي در صحنه
شود.رييس ســتاد انتفاضه و قدس در پايان با تاکيد بر
اينکه روز جهاني قدس امسال در بسياري از کشورهاي
اســامي ،ازجمله فلســطين به دليــل راهپيماييهاي
بازگشــت ،با شکوه و پررونق تر خواهد بود ،گفت :مردم
مظلوم فلسطين مدتهاست ميگويند ما ميخواهيم به
سرزمين مادري مان بازگشته و نميخواهيم در اردوگاه
بمانيم؛ امت اســاميبايد به اين مهم به عنوان مطالبه
خاص در روز جهاني قدس بپردازد.

لزوم گزينش سختگيرانه در مدارس

...براي هر  15دانش آموز در حال حاضر يك ساعت مشاوره
در دبيرستانها وجود دارد.با وجود اين همه روانشناس بايد
هر مدرسه يك مشاور و روانشناس داشته باشد.ما كشور
فقيري نيســتيم اگر بودجه در آموزش و پرورش مصرف
نشــود قرار است كه در كجا مصرف شود؟ مدرسه جايي
است كه ســرمايههاي ملي و فرهنگي جامعه را تربيت
ميكند بايد اكثريت بودجه جامعه ما به آنجا هدايت شود
نه اينكه آموزگاران درد نان داشــته باشند و چند جا كار

لزوم گزينش سختگيرانه
در مدارس

روزنامهصبحايران

رئيس ستاد انتفاضه و قدس با بيان اينکه پيروزي جبهه
مقاومت و شکســت داعش نگاهها را به جبهه دشــمن
معطوف کرده است ،تاکيد کرد :ديگر حاشيه امني براي
رژيم صهيونيســتي وجود ندارد.به گزارش مهر به نقل
از ســپاهنيوز ،رمضان شريف در ســومين نشست ستاد
برنامهريزي مراســم روز جهاني قدس ســال  ۹۷که با
حضور مســئولين و نمايندگان ســازمانها و نهادهاي
دولتي و مردميفعال در حوزه فلســطين برگزار شــد،
موضوع فلســطين را برآمده از تفکــر فقهي و ديني و
مبتني بر دســتورات صريح قرآن کريم عنوان و تصريح
کرد :طي  ۷۰سال اشــغال اين سرزمين ،مقاومت تنها
نســخه و اقدامياست که موثر واقع شــده و امروز آثار
و برکاتش بيــش از پيــش نمايان اســت.وي افزود:
امروز بــه برکت گفتمان انقالب اســاميو مجاهدت
و جانفشــانيهاي صــورت گرفته در مســير مبارزه با
ظلم و اســتکبار و ياري رســاندن به مظلومان ،پرچم
مقاومت همچنان برافراشــته است.رييس ستاد انتفاضه
و قدس تشــکيل داعش را توطئهاي در جهت انحراف
افکار عموميدنيا نســبت به مسئله فلسطين توصيف و
خاطرنشان کرد :دشمنان سعي داشتند تنش و درگيري
را به جغرافياي جهان اسالم بکشند ،اما پيروزي با جبهه
مقاومت بود و با شکســت داعش ،نگاه افکار عموميبه

یادداشت

كنند و یا نقايص رفتاري داشته باشند و آن را پنهان كنند.
بايــد تاكيد كرد که قبل از بــزرگ نمايي موضوعها بايد
به فكر اين باشيم كه زشــتي زدايي و قبح زدايي از اين
موارد ممكن است موجب آزارهاي تربيتي در جامعه شود.
متاسفانه رسانههاي فضاي مجازي آن قدر اين موضوع را
بزرگ كردند كه زشتي آن در حال از بين رفتن است؛ قبل
از اين گونه اعمال بايد به فكر جلوگيري از انتشار اخبار تلخ
اين گونه حوادث باشيم چون اين حركت منجر به نگراني
خانوادهها و دانش آموزان ميشود.براي پيشگيري از وقوع

اين مشــكالت ضروري است تربيت ديني را به مدارس
بياوريم.اين در حالي اســت كه بايد فرهنگ ســازي در
خصوص استفاده از تلفن همراه در خانوادهها صورت گيرد.
متاسفانه ما در حال حاضر شاهد هستيم كه دانش آموزان
از دوران دبســتان تلفن همراه به دست دارند كه اين امر
بلوغ زودرس و گسست هويتي راه به همراه خواهد داشت.
در عين حال مديران مدارس غيردولتي بايد در استخدام
افراد غيرآمــوزگار دقت كافي به عمل آورند تا مبادا افراد
داراي مشكالت اخالقي وارد مدارس شوند.

آگهی مزایده امالک بانک ملی استان بوشهر -شماره 97/2

نوبت دوم

اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر در نظر دارد قسمتی از امالک خود را از طریق مزایده
کتبی بر مبنای قیمت پایه در وضعیت موجود و به صورت نقدی  ،نقد و اقساط  ،بدون متصرف
و متصرف دار به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  ،بازدید از امالکدریافت اسناد مزایده (برگه
های شرایط شرکت در مزایده به کلیه شعب بانک ملی در...
رجوع به صفحه آخر

نوبت اول

آگهی فراخوان تجدید مناقصه
دومرحله ای

رجوع به صفحه آخر

گاهــي در طــول
زمـــــان وقــوع
حـوادثي مانند آزار
دانش آموزان زنگ
خـــطري است كه
جامعه و خانوادهها
را به چالش ميكشــد.با بررسي حوادثي
از اين دســت بايد ديد كجاي مســير را
اشتباه رفتيم كه با چنين حوادثي رو به رو
ميشويم؛ آيا ترتبيت خانوادهها غلط بوده
و يا آمــوزش و پرورش در ايفاي وظايف
خود كوتاهي كرده اســت.بايد تاكيد كرد
وقوع اين حادثه در يكي از مدارس هيچ
گونه ارتباطي با جامعه زحمتكش معلمان
و فرهنگيان ندارد و ممكن اســت در هر
شغلي افراد فاســد و بدون اخالق وجود
داشته باشد.بنابراين ضمن ارج نهادن به
مقام معلمان در كالبدشــكافي اين حادثه
تلخ به نكاتي اشــاره ميشود كه توجه به
آنها ضروري اســت.آموزش و پرورش
نهادي فرهنگي است كه بايد در گزينش
كادر و كاركنان خود نهايت دقت را داشته
باشد چراكه كاركنان آموزش و پروش از
معلمان گرفته تا كاركنان دفتري مدارس
با ســرمايههاي ملي كشور سروكار دارند
و اشتباه آنها چيزي نيست كه بتوان به
ســادگي جبران كرد.بنابراين كساني كه
آماده خدمت در آموزش و پرورش هستند
بايد مورد معاينه ،روان سنجي و روانكاوي
قــرار گيرند تا مبادا اين افــراد بيمار وارد
پيکر آمــوزش و پرورش شــوند.بعضي
اوقات ميشنويم كه معلميخودكار بر سر
دانش آموز فرو كــرده و يا دانش آموزي
به اندازهاي تنبيه شــده كه در بيمارستان
بستري است.وقوع اين حوادث بيانگر اين
موضوع اســت كه احتمال حضور افرادي
پرخاشگر و خارج از كنترل عصبي و رواني
در كادر فرهنگيان دور از انتظار نيســت؛
بنابرايــن براي پيشــگيري از تكرار اين
گونه حوادث آزاردهنده بايد كادر آموزش
و پرورش مورد آزمونهاي روانشــناختي
قرار گيرد و افراد با دقت گزينش شوند.از
آنجا كه آموزش و پرورش با رشد و تعالي
فرزندان ما سروكار دارد بايد همكاريهاي
فرهنگي بين خانواده و نهاد مدرسه برقرار
شــود.والدين نبايد فقط بــراي پرداخت
هزينههاي كالسهاي فــوق العاده و يا
تعميرات در مدرســه حاضر شــوند بلكه
ضروري اســت زماني كــه يك انحراف
رفتاري توسط دانش آموز مشاهده ميشود
والدين در محل تحصيل فرزندشان حضور
يابند و پل همكاري خود را با مشــاوران
مدارس محكم كنند.جاي تاسف دارد كه...
ادامه در همين صفحه

