باسمه تعالي
»إنَّ اهلل یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفَّاً کَأنَّهُم بُنیانٌ مَرصوص«
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فرازی از وصیتنامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی:
»خداوند ،ای عزیز! من سالها است از کاروانی بهجا ماندهام و پیوسته کسانی را بهسوی آن روانه میکنم ،اما خود جا
ماندهام ،اما تو خود میدانی هرگز نتوانستم آنها را از یاد ببرم .پیوسته یاد آنها ،نام آنها ،نه در ذهنم بلکه در قلبم و در
چشمم ،با اشک و آه یاد شدند«.
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دستور ا ل ربز ری سا ه « ر ت ما ي »
از وصیتناهم الهي _ سیاسي شهید حاج اقسم سلیماني
مقدمه:

فرهنگ ایثار و شهادت از ارزش هایی است که با تاریخ این سرزمین عجین بوده و در کشور پر افتخار ما از جایگاه ویژه ای
برخوردار است .وجود گرامی شهدا و ایثارگران ،تجلی عملی این فرهنگ را در روزگار ما عینیت بخشید و آرامش امروز حاکم بر
جامعه را مدیون قطره قطره های خون شهدا و لحظه لحظه های نبرد ایثارگران سرافراز هستیم که پیمودن طریق عزت  ،آزادی
و سعادت و سربلندی دنیا و آخرت را به ما آموختند .با توجه به نیاز روز افزون نسل جوان به ارزش های متعالی اسالمی در جهت
پیمودن مسیر پیشرفت همه جانبه و تحقق تمدن عظیم اسالمی و نیز تالش دشمنان در جهت جدائی آینده سازان کشور از
ارزش های واالی انقالب اسالمی ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفهای است که بر عهده همه دلسوزان نظام می باشد .بی
شک ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از راه های متعددی امکان پذیر است که یکی از مؤثرترین آنها ترویج فرهنگ کتاب و
کتابخوانی درزمینه ایثار و شهادت است و تصریحات موکد و مکرر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در باب افزایش مطالعه و
کتابخوانی همواره بیانگر اهمیت اساسی این ارزش فرهنگی در گستره دانش و بینش و فراگیری آموزه های دینی از جمله جهاد و
شهادت بوده است.
اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان با مشارکت ستاد ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و مرکزآفرینشهای هنری
بسیج سپاه ثاراهلل کرمان ،مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان «طریقت سلیمانی» با موضوع وصیتنامه الهی سیاسی سپهبد شهید
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حاج قاسم سلیمانی را در ایام سالگرد آن شهید بزرگوار ،برگزار می نماید تا گامی باشد در جهت شناساندن رشادتها و مجاهدت
های آن شاهد وارسته و اسوه دالور که در راه دفاع از اسالم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

 اهداف:

 توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی
 تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در راستای تجلیل از مقام واالی شهدا
 ترویج مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 اندیشه پروری و معرفت افزایی اقشار مختلف جامعه در راستای فرهنگ ایثار و شهادت
 تبیین و ترویج ارزش های اصیل انقالب اسالمی با رویکرد سیره ی شهدا
 ارتقای فرهنگ عمومی ،معرفی اسوهها و شهدای برجسته برای نسل جوان در قالب معرفی کتاب
 منبع مسابقه:

 وصیت نامه الهی سیاسی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 بخشهاي مسابقه:
رديف

نقاشی

الکترونیکی

چهار گزینهای

الکترونیکی

نقاشی

الکترونیکی

4

دلنوشته

الکترونیکی

5

چهار گزینهای

الکترونیکی

دلنوشته

الکترونیکی

خاطره نویسی

الکترونیکی

1

رده سني

کودك

قالب مسابقه

شيوه برگزاري

2

7

جوان و بزرگسال

6

نوجوان

3

منبع و موضوع
آزاد
(با موضوع حاج قاسم سليماني)
وصيت نامه الهي-سياسي
شهيد حاج قاسم سليماني
آزاد
(با موضوع حاج قاسم سليماني)
با موضوع
«نامه اي به حاج قاسم»
وصيت نامه الهي-سياسي
شهيد حاج قاسم سليماني
با موضوع
«نامه اي به حاج قاسم»
بيان خاطراتي از سردار دلها

مالحظات

بارگذاری نقاشی در سایت مسابقه
شرکت در سایت
بارگذاری نقاشی در سایت مسابقه
درج دلنوشته در سایت مسابقه
شرکت در سایت
درج دلنوشته در سایت مسابقه
درج خاطره در سایت مسابقه
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شرایط و مقررات:

 .1شرکت برای عموم عالقهمندان در تمامی گروههای سنی میسّر است.
 .2شرکت برای عموم کتابداران و مسئولین کتابخانه ها ،کارشناسان ستادی و شهرستانی عالقهمند میسّر است.
 .3امکان شرکت در دو یا چند قالب در هر بخش (نوجوان ،جوان و بزرگسال) میسّر است.
 .4عالقمندان در بخش کودك (  4تا  12سال /متولدین 1331تا  )1331می توانند برگه نقاشی را در سایت
 www.samakpl.irبا موضوعات « شهید سپهبد سلیمانی» و «من هم قاسم سلیمانی ام» آپلود نمایید.
 .1عالقهمندان به نقاشی در بخش کودك و نوجوان ،در ترسیم نقاشی خود فقط از مداد رنگی استفاده کنند.
 .6عالقهمندان در بخش نوجوان (  13تا  11سال  /متولدین  1332تا  ،) 1336میتوانند به یکی از سه شیوه زیر در مسابقه
شرکت نمایند:
پاسخگویی به سئواالت چهار گزینهای به صورت الکترونیکی
ارسال دلنوشته با موضوع «نامه ای به حاج قاسم» ( حداکثر  155کلمه )
نقاشی با موضوعات « شهید سپهبد سلیمانی» و «من هم قاسم سلیمانی ام»
 .1عالقهمندان در بخش جوان و بزرگسال ( باالی  13سال  /متولدین  1331به باال ) ،میتوانند به یکی از سه شیوهی زیر در
مسابقه شرکت نمایند:
مطالعه کتابچه یا فایل پی دی اف وصیتنامه شهید سلیمانی و پاسخگویی به سواالت چهار گزینهای بصورت
الکترونیکی.
ارسال دلنوشته با موضوع «نامه ای به حاج قاسم» ( حداکثر  155کلمه )
خاطره نویسی :بیان خاطراتی از سردار دلها (حداکثر  7500کاراکتر /یک صفحه )A4
نحوه تبلیغات و اطالع رسانی :

طراحی ،چاپ و توزیع پوستر مسابقه کتابخوانی
تهیه تیزر تبلیغاتی ،کلیپ و اینفوگرافی
انجام تبلیغات درون شهری
معرفی و تبلیغ مسابقه در شبکه های مجازی

داوري آثار:

پس از اتمام مهلت شرکت در مسابقه و انجام داوری آثار بخش های نقاشی ،دلنوشته و خاطره نویسی  ،نفرات برتر هر بخش
مشخص و از بین آنها به قید قرعه ،به برگزیدگان جوایزی نقدی تعلق می گیرد.

مالک ها ي داوري آثار در هر بخش :

نقاشي :تناسب اثر با موضوع مسابقه ،کیفیت رنگ آمیزی ،هنر تصویرگری ،خالقیت و کپی نبودن آثار
دلنوشته :زبان ساده و دور از اغراق  ،تاثیرگذار  ،صمیمانه و صادقانه بودن
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خاطره نويسي :واقع گرایی ،ثبت بهترین لحظه ها ،ثبت مسائل مهم اجتماعی برای آیندگان  ،صمیمت در زبان ،نثر خودمانی،
برجستگی حوادث در خاطرات  ،مشخص نمودن زمان و مکان ،خالصه بودن
جوایز :از نفرات برگزیده در بخشهای مختلف با اهدا لوح سپاس و هدیه نقدی تقدیر میشود.

 مهلت مسابقه :

تاریخ پایان مسابقه1333/15/21 :

تاریخ شروع مسابقه1333/3/21 :
 توضیحات:

عالقمندان براي شرکت در مسابقه و دريافت فايل پی دي اف کتابچه وصیت نامهه اهیهی ایااهی شهیید قهام قااه
الیمانی ،می توانند به اامانه مسابقات اهکترونیک کتابخوانی به آدرس www.samakpl.irمراجعه نمايند.
 دبیرخانه مسابقه :اداره کل کتابخانه هاي عمومی ااتان کرمان
 نشانی دبیرخانه :کرمان  ،بلوار فردوسی  ،روبروی تکیه عباسعلی ،اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان
 شمارة تماس 53432222431 -32235133 -32263341داخلی 156
 شمارة نمابر53432223536 :
 پست الکترونیکی info@kermanpl.ir :
 سایت اداره کل کتابخانه های عمومی استانwww.kermanpl.ir :

دستگاه هاي مشارکت کننده:

نهادکتابخانه های عمومی کشور ،ستاد ترویج مکتب شهیدحاج قاسم سلیمانی ،مرکزآفرینشهای هنری بسیج سپاه ثاراهلل کرمان
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