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بهترین سرمایه گذاری 
درکارآفرینی بانوان آموزش است

 صادرات گاز
 امنیت آور است

4 4 2

سفارش آگهی در هفته نامه مستقل 
ضامن خراسان  با شماره های 

 تلفن 051-38785053-38787289

09155596088
و یا پست الکترونیک:

 zamennews@gmail.com 
تماس داشته باشید.

هفته نامه مستقل

باقر سلیمان نژاد 
افتخاری برای ایران

صفحه 3 «

َو ال َتْحَسَبَنّ الَِّذیَن قُِتُلوا ِفی َسِبیِل اللَِّ أَْمواتًا بَْل أَْحیاءٌ 
 ِعْنَد َرِبِّهْم ُیْرَزقُونَ 

و هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شده اند، 
مردگانند؛ بلكه آنها زندگانی هستند كه نزد 

پروردگارشان روزی داده می شوند.                         
آیه 1٦9 سوره آل عمران.

 طراحی و
صفحه آرایی

گرافیک و چاپ

طراحی آرم -صفحه آرایی 
نشریه و مجله 

 پوسترهای تبلیغاتی

 شماره تماس:
09152026204
09155236204

صفحه 2 «

صفحه 1 «

صفحه1 «

پذیرش نماینده و خبرنگار
هفته نامه ضامن خراسان درکلیه شهرستان ها، شهرها، بخش ها و مراکز دهستان 

های استان خراسان رضوی نماینده، خبرنگار و بازاریاب فعال می پذیرد.

شماره تماس: 05138785053 ـ 05138787289
شماره همراه: 09155596088

استخدام بازاریاب 
مطبوعاتی

 به چند نیروی مجرب و پویا 
در حوزه بازاریابی رسانه 
نیازمندیم . تلفن تماس: 

09155596088

تریبــــــون آزاد

بسم ا... قاصم الجبارین

مردی با بال های شهادت
           تکتم تقی نژاد 

ضامن خراسان گزارش می دهد؛

طواف سردار آسمانی در حرم امام مهربانی ها
نام حاج قاسم سلیمانی آشیانه عنکبوتی آمریکا و اسرائیل را می  لرزاند

همایش تخصصی 
روابط عمومی های شرکت ملی 
گاز ایران توسط پاالیشگاه گاز 
 شهید هاشمی نژاد در مشهد 

برگزار شد

مدیرکل بنیاد خراسان رضوی:

 گنجینه وصیت نامه شهدای خراسان رضوی 
در اختیار رسانه ها قرار می گیرد

ایثارگران  ــور  ام و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
وصیت  گنجینه  گفت:  رضــوی  خراسان 
زندگی  از  جامعی  اطالعات  شهدا،  نامه 
نامه شهیدان دارد که در اختیار رسانه ها 
قرار می گیرد.  به گزارش ضامن خراسان و به نقل از ایثار 
معصومی  حسین  االسالم  حجت  رضوی،  خراسان  واحد 
رضوی،  خراسان  بنیاد  رسانی  اطــالع  کمیته  جلسه  در 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امروز موضوع 
جامعه  برای  ضرورت  یک  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
 است که رسانه ها وظیفه خطیری در این امر بزرگ دارند.

رضوی  خراسان  امورایثارگران  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
و  نیست  پوشیده  کسی  هیچ  بر  ها  رسانه  اهمیت  افــزود: 
شهدا  های  آرمان  جهت  در  ابزار  این  از  بتوان  باید  امروز 
و  شهید  بنیاد  گنجینه  داد:  ادامــه  وی  ــت.   ــرداش ب گــام 
وصیت  10هزار  از  بیش  رضوی  خراسان  ایثارگران  امور 
و  شهدا  از  تصویری  و  صوتی  هــای  فایل  که  دارد  نامه 
حجت  اســت.    کرده  وزین  را  گنجینه  این  آثار  منسوبین، 
حضور  با  ای  جلسه  کرد:  خاطرنشان  معصومی  االســالم 
مدیران اصحاب رسانه طی سال جاری در بنیاد خراسان 
این  معرفی  و  ــد  ــازدی ب کــه  شــد  خــواهــد  ــزار  ــرگ ب رضـــوی 
بود. خواهد  جلسه  این  های  برنامه  ویژه  از  یکی   گنجینه 

بنیاد  ارتباط  کرد:  تأکید  رضوی  خراسان  بنیاد  مدیرکل 
از  خاطرات  بیان  امیدواریم  و  است  مطلوب  ها  رسانه  با 
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان در رسانه ها با همکاری 
روابط عمومی بنیاد خراسان رضوی نسبت به قبل مضاعف 
از فداکاری شهدا،  ناگفته های بسیاری  افزود:  شود. وی 
های  خانواده  و  آزادگــان  شجاعت  و  جانبازان  مجروحیت 
آنان وجود دارد که باید برای نسل جدید گفته شود و این 
با  متناسب  جالب،  های  ســوژه  که  هاست  رسانه  وظیفه 
مقتضیات زمان و مکان را برای جوانان بازگو کنند. گفتنی 
شناسایی  و  بررسی  هدف  با  رسانی  اطالع  کمیته  است 
نقاط قوت و ضعف روابط عمومی بنیاد خراسان رضوی به 

صورت ماهانه در این اداره کل برگزار می شود.

نظرات و انتقادات و 
 پیشنهادات 

خود را  در خصوص  
هفته نامه ضامن 

خراسان  لطفا به شماره 
3000511211  پیامک 

کنید.

از عضویت تیم دبستان 
ادیب تا مربی جهانی 
والیبال؛

رئیس اتحادیه 
شرکت های تعاونی 
بانوان خراسان رضوی: 

مدیرکل بنیاد خراسان رضوی:

گنجینه وصیت نامه شهدای خراسان 
رضوی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد

مردی با بال های شهادت

 مدیر عامل 
شرکت ملی گاز ایران: 

محله  شهرم،  کشورم،  هوای  روزها  این 
ام، خانه ام و اتاقم بارانی و غمبار است.

ــزادار  ــورم، ســیــاهــپــوش و عـ ــش تــمــام ک
ــادت هــا،  ــ ــت کـــه بـــا رشـ ســـــرداری اسـ
یک  هایش،  شهامت  و  ها  جوانمردی 
معنا  را  مسلمانی  و  شرف  آزادگــی،  انسانیت،  دیگر  بار 

کردند.
تــالش هــای خستگی  و  مــبــارزات  ــا  ب بــزرگــمــرد  ایــن 
از  هرگز  که  شدند  ای  اسطوره  به  تبدیل  ناپذیرشان، 
حافظه هیچ ایرانی و هیچ انسان باوجدانی پاک نخواهد 

شد.
فرزند  سلیمانی،  قاسم  حاج  سپهبد  ها،  قلب  ســردار 
حسن، در اسفند ماه 1۳۳۵ در روستای قنات ملک در 
جهان  به  چشم  کرمان،  استان  توابع  از  رابر  شهرستان 

گشودند.
در 1۸ سالگی به استخدام اداره آب کرمان درآمدند و 
آن  مبارزات  و  حوادث  وارد  اسالمی،  انقالب  جریان  در 
سال  در  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  و  شدند  دوره 
و  شدند  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  عضو   1۳۵۹
همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، چند گردان را در کرمان 

آموزش داده و به جبهه فرستادند،
فرمانده  عراق،  و  ایران  جنگ  در  یاد،  جاودان  مرد  این   
جمله  از  عملیات  چند  در  و  بودند  ثـــارا...   ۴1 لشکر 
و تک شلمچه حضور  والفجر ۸، کربالی ۴، کربالی ۵ 

موثر داشتند. پس از پایان جنگ، سپاه پاسداران، مامور 
مبارزه با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر شد. سردار حاج 
سپاه  فرماندهی  به  انتصاب  هنگام  تا  سلیمانی،  قاسم 
قدس، با باندهای قاچاق مواد مخدر) این بالی خانمان 
سوز ( در نزدیکی مرزهای ایران و افغانستان مبارزه می 

کردند. 
در سال 1۳۷۶ همزمان با اوج گیری گروه طالبان در 
افغانستان، ایشان از سوی رهبر معظم انقالب، به تهران 
منصوب  قدس،  سپاه  فرماندهی  به  و  شدند  فراخوانده 

گردیدند.
سردار مقاومت، در ۴ بهمن ماه 1۳۸۹ موفق به دریافت 
در  مهمی  بسیار  نقش  ایشان  شدند.  سرلشکری  درجه 
دادن قدرت نظامی به حزب ا... لبنان، شکل و سامان 
رژیم  سرنگونی  از  پس  عــراق  سیاسی  فضای  به  دهی 
صدام و تغییر روند جنگ داخلی سوریه داشته اند. این 
بزرگمرد مبارز، در اسفند ماه 1۳۹۷ از سوی فرمانده 
مفتخر   » ذوالفقار   « نشان  دریافت  به  قــوا  کل  معظم 
های  نشان  پرافتخارترین  از  نشان،  این  که  گردیدند 

نظامی است.
از شهامت ها، رشادت ها و مبارزات این بزرگمرد تربیت 
شده در مکتب اهل بیت » ع « هرچه گفته شود، کم است 

و قلم از وصف آن، ناتوان.
دشمنان اسالم و کینه توزان، تاب ایشان را نمی آوردند 

و همواره از قدرت و مبارزات شان در رنج بودند.
خبری تلخ و تکان دهنده رسید: بامداد جمعه 1۳ دی 
ماه 1۳۹۸ دو خودرویی که در حال انتقال ایشان و نیز 
ابومهدی المهندس) معاون حشد الشعبی( از فرودگاه 
موشکی  حمله  مورد  بودند،  بغداد  شهر  سمت  به  بغداد 
این  سرنشینان  همه  و  گرفتند  قرار  آمریکایی  نیروهای 
دو خودرو که همراهان و محافظان نیز بودند، به مرتبه 

و جایگاه رفیع شهادت رسیدند.
حاال  شــان،  باطل  گمان  به  انقالب  و  اســالم  دشمنان 
عرصه  از  را  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  توانستند  که 
به  توانند  می  کنند،  حذف  جهاد  و  مقاومت  مبارزات، 
این  اما  یابند.  پلیدشان در منطقه دست  و  اهداف شوم 
و  شیرمردان  تمام  و  مبارز  انسان  این  راه  و  نیست  گونه 
پرورش یافتگان مکتب حسینی، تا پیروزی کامل حق بر 

باطل، ادامه خواهد داشت.
                    روح شان شاد و یادشان جاوید.
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اجتماعی-اقتصادی

صدراه باریک

شاید کمی آرام شویم
 حسین تبریز نیا

که  اید  شنیده  بارها  را  نظرات  این 
افراد  تک  اگرتک  معتقدند  ای  عده 
مسئولیت  و  وظایف  به  جامعه  یک 
در  کنند،  عمل  خوبی  به  خود  های 
مطلوب  و  سالم  ای  جامعه  نهایت 
راننده،  قصاب،  نانوا،  اگر  مثاًل  داشــت.  خواهیم 
پلیس،  کاسب،  معلم،  قاضی،  تعمیرکار،  کارمند، 
تولیدکننده، نّجار، صنعتگر و... هر کدام بر اساس 

وجدان کاری، قانون و اخالق، وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، در آن 
صورت جامعه ای ایده آل به وجود خواهد آمد.

در مقابل، عده ای اعتقاد دارند وقتی فساد اخالقی و فرهنگی و اجتماعی 
تمام جامعه را فرا گرفته باشد و نظام های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
... سرشار از انواع نابه هنجاری ها، تقلبات و تخلفات باشد، در آن صورت 
عملکردهای خوب یک فرد یا افراد هیچ تأثیری برای ایجاد جامعه مطلوب 
ندارد و اعمال نیک آن ها به تنهایی برای اصالح جامعه هیچ فایده ای در بر 
نخواهد داشت و کافی نیست. بلکه برای آن که بتوانیم جامعه ای مطلوب 
و به تبع آن افراد خوب، سالم و درست کاری داشته باشیم، بایستی تغییر و 
تحوالت کالن اجتماعی در جامعه رخ بدهد تا همچون سیالبی بنیان کن 
که همه آلودگی ها را با خود می برد، همه نابسامانی ها و همه نابکاران را 

نیز قلع و قمع کند تا انسانی نو و جامعه ای نوین پدید آید.
برای رسیدن  این دو دیدگاه، نظریه های دیگری هم  بر  می دانیم عالوه 
از  ها  آن  به  پرداختن  که  دارند  وجود  صالح«  انسان  ـ  مطلوب  »جامعه  به 

چارچوب این نوشتار و از حوصله مخاطبان خارج می باشد. 
پیچیده،  الزامات  اجتماعی،  بزرگ  تحوالت  و  تغییر  که  دانند  می  همه 
باشد.  می  خــارج  جامعه  فردفرد  توانایی  از  که  دارنــد  طوالنی  و  عمیق 
بنابراین پدیده هایی نیستند که به سادگی، در شرایطی عادی و یک شبه 

اتفاق بیفتند.
از طرفی افراد صالح و سالمی که در یک جامعه ناسالم زندگی می کنند 
و نا به هنجاری ها، تمام پیکره نظام های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و ... آن را فرا گرفته اند، در برابر چنین جامعه ای چه تکلیفی دارند؟ اگر 
آن ها صرفًا با تأکید و تکیه بر عمل صالح خود مبتنی بر وجدان و شریعت 
و قانون و عدل و انصاف بخواهند جامعه را تغییر دهند و اصالح نمایند، 
طبق نظر جمع گرایان، این امر شدنی نیست و هیچ فایده ای ندارد. تجربه 
های بسیار فراوان جوامع نیز نشان می دهند که چنین شیوه ای )یعنی 
نامطلوب،  جامعه  تغییر  و  اصالح  به  عماًل  جامعه(  افراد  تک  تک  اصالح 

نینجامیده و شکست خورده است.
ساختن  هدف  با  هم  اجتماعی  کالن  تحوالت  و  تغییر  انجام  طرفی  از 
»جامعه مطلوب ـ انسان صالح« از عهده این گونه افراد به صورت انفرادی، 
خارج است. پس در این شرایط دوگانه، انسان های صالح و درستکار چه 
باید بکنند؟ آنان نه می توانند همرنگ جماعت آلوده به فساد رایج جامعه 
شوند، نه می توانند جامعه را به وضع مطلوب تغییر دهند، نه می توانند 
ساکت بنشینند و به ندای وجدان و رسالت انسانی خویش پاسخ ندهند و 
نه می توانند ذهن خود را از رنج و دغدغه های درونی و بیرونی وضعیت 
نامطلوب جامعه رها سازند. در چنین وضعیتی برای این گونه افراد صالح 
در شرایطی مانند جامعه ما که قادر به تغییر و اصالح جامعه نیستند و از 
طرفی نمی خواهند همرنگ جماعت نامطلوب خود نیز باشند و در عین 
و  نمایند  عمل  هم  خویش  انسانی  رسالت  و  وظیفه  به  خواهند  می  حال 
دغدغه های درونی خود را آرام سازند، تنها یک راه حل وجود دارد و آن 
و  نیک  های  خصلت  و  خوی  چنان  هم  بایستی  صالح  افراد  که  است  این 
سالم خود را حفظ کنند و در حیطه کار و زندگی به وظایف انسانی خود 
به  را  جامعه  تغییر  انتظار  اما  دهند  ادامه  سالم  و  صالح  فرد  یک  مثابه  به 
است.  نوشتار  این  اصلی  پیام  نکته،  این  باشند!  نداشته  مطلوب  وضعیت 
آنان که به واسطه سرشت های پاک و سالم به برکت اعمال و رفتار ناشی 
و  از خوی و خصلت های انسانی، همواره حسرت تغییر جامعه را در دل 
دغدغه رسیدن به وضعیت مطلوب را در ذهن خود دارند، شاید با در پیش 
سیره  به  تر  آسوده  وجدانی  با  و  شوند  آرام  کمی  ای  شیوه  چنین  گرفتن 

حسنه خود ادامه دهند.
با  نیلوفرها  مرداب،  در  بگذار  نکند،  تغییر  ناسالم  فرهنگ  و  جامعه  بگذار 
با این رویکرد )نه صرفًا  زیبایی های شان دلفریبی کنند! اکنون چنانچه 
با اصرار بر تغییر جامعه( عملکردهای خود را در تعامالت اجتماعی تنظیم 
نماییم، در آن صورت هرگز از اعمال خود پشیمان نخواهیم شد. هرگز در 
پیش وجدان اخالقی، شرعی و انسانی خود شرمنده نخواهیم بود. هرگز 
ماند.  نخواهیم  جامعه  و  فرد  اصالح  برای  اجتماعی  تغییرات  انتظار  در 
شاید سال های طوالنی این تغییرات رخ ندهند. ولی ما وجدان و درون 
انسان  از فضیلت های  الگویی )هر چند محدود(  و  ایم  آرام کرده  را  خود 
این  کالم  خالصه  پس  ایم.  داده  نشان  خود  اجتماعی  محیط  به  را  صالح 
نوشتار این است که ما موظف به انجام کار خوب و درست در کار و زندگی 
خویش هستیم، صرف نظر از این که اعمال صالح ما به تغییر جامعه و افراد 
بینجامد یا نینجامد. اگر اینگونه باشیم، شاید کمی آرام شویم و آسوده تر 

زندگی کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در 
به  فقط  گاز  صــادرات  گفت:  مشهد 
این  بلکه  نیست  درآمدزایی  منظور 
اقدام برای کشور، امنیت می  آورد. 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران با بیان این که ۷۵ درصد سبد تولید 
حال  در  گفت:  اســت،  طبیعی  گــاز  کشور،  ــرژی  ان
پوشش  تحت  ــد  واح میلیون   ۲۷ از  بیش  حاضر 
برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از  روستایی  و  شهری 

هستند.
به گزارش هفته نامه ضامن خراسان، »حسن منتظر 
تربتی« در نشست تخصصی آموزشی رؤسای روابط 
شرکت  میزبانی  به  ایران  گاز  ملی  شرکت  عمومی 
افزود:  مشهد  در  نژاد  هاشمی  شهید  گاز  پاالیش 
تحت  کشور،  جمعیت  درصــد   ۹۵ حاضر  حال  در 
گاز  ملی  شرکت  و  قراردارند  طبیعی  گاز  پوشش 
را  کشور  اقتصادی  رتبه  نخستین  زودی  به  ایــران 
موتور  بزرگترین  گــاز  صنعت  و  کــرد  خواهد  پیدا 
بیان  با  وی  شد.  خواهد  کشور  اقتصادی  محرکه 
اینکه دایره اثربخشی این نعمت طبیعی بر زندگی 
و صنایع مشهود است اظهار داشت: کارهای بسیار 
در صنعت ملی گاز کشور انجام می شود که اطالع 
عهده  بر  فعالیت ها  این  صحیح  و  موقع  به  رسانی 
ــای  رؤس بــه  خــطــاب  وی  عمومی هاست.  ــط  روابـ
گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  های  عمومی  روابط 
روابط عمومی ها، چشم و گوش مدیران هستند و 
عمومی  روابط  كار  نتیجه  سازمان،  یك  خوشنامی 
بحرانی  كه  مواقعی  در  كه  این  بیان  با  وی  است. 
پیش می آید این كه بحران چگونه مدیریت بشود، 
نقش روابط عمومی پر رنگ می شود و بحث دیگری 
اظهار  وی  اســت.   صداقت  شــود،  می  رنگ  پر  كه 
از  تلفیقی  عمومی،  روابــط  های  فعالیت  داشــت: 
کارعلمی و هنری است و روابط عمومی ها با انجام 
برنامه ریزی و حرکت هدفمند در فعالیت های خود 
تاثیرگذار  سازمان  یک  نامی  خوش  در  توانند  می 
گفت:  ایــران  گاز  ملی  شرکت  عامل  مدیر  باشند. 
روزمــره  کارهای  درگیر  نباید  ها  عمومی   ــط  رواب
شوند و بسیاری از کارها از جمله برگزاری جشن  ها 
را می  توانند برون سپاری کنند تا به دیگر کارهای 
دیگر  از  را  مخاطب  جذب  وی  برسند.  خود  اصلی 
تصریح  و  دانست  ها  عمومی  روابــط  های  فعالیت 
کرد: صنعت گاز، کاالیی را تولید می کند که همه 
هم  دیگر  سوی  از  و  کنند  می  استفاده  آن  از  مردم 
با انجام برنامه های تبلیغاتی در  روابط عمومی ها 
روند استفاده درست از گاز و کاهش مصرف بهینه 
به مردم اطالع رسانی می کنند اما با تمام اقدامات 
که  باشد  نحوی  به  باید  ها  فعالیت  گرفته،  صورت 
با اشاره  اثرگذاری داشته باشد. تربتی  بر مخاطب 
طبیعی  گاز  تولید  افزایش  شاهد  روزانــه  اینکه  به 
هستیم بیان کرد: یکی دیگر از فعالیت های روابط 
و  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  تالش  ها،  عمومی 
ایفای وظیفه در این حیطه است و صنعت گاز امروز 
گرما بخش کانون خانواده ها شده به طوری که در 
حال حاضر بیش از ۲۷ میلیون واحد تحت پوشش 
برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از  روستایی  و  شهری 
قرار  پوشش  تحت  جمعیت  ۹۵درصــد  و  هستند 
دارند. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به 
اینکه بهینه سازی مصرف و صادرات گاز باعث رونق 
اقتصاد کشور خواهد شد، اضافه کرد: صادرات گاز 
امنیت  ایجاد  باعث  کشور،  برای  درآمدزایی  ضمن 
کرد:  نشان  خاطر  تربتی  شــد.  خواهد  کشور  در 
شرکت ملی گاز ایران در انجام فعالیت های بیرونی 
تاثیرگذاری  این  و  دارد  زیادی  اثربخشی  سازمان، 
شــورای  مجلس  جمله  از  سیاسی  هــای  ــان  ارگ در 
کرده  پیدا  نمود  ما،  مخاطبین  بین  در  و  اسالمی 
پایداری  باعث  خارج  و  داخل  در  هم  امنیت  این  و 
ترین  مهم  گاز  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  تولید 
مردم  زندگی  وارد  انقالب  از  بعد  که  است  کاالیی 
شده است، یادآور شد: صنعت گاز یکی از شاخصه 
های نظام جمهوری اسالمی ایران در ایجاد رفاه و 
باعث آسایش  این صنعت  و  عدالت اجتماعی است 
مردم شده و توسعه گازرسانی در کشور، امروز یک 
خبر شیرین برای مردم است. وی شركت ملی گاز 
را خدمت رسان خوبی توصیف كرد كه هم به دنبال 

خدمت رسانی و هم امیدبخشی به مردم است و گاز 
در آینده هم گرمابخش خواهد بود و هم به اقتصاد 

مردم كمك خواهد كرد. 

ایــران  گــاز  ملی  شرکت  عمومی  ــط  رواب رئیس 
تاکید کرد: حرکت روابط عمومی ها در جهت 
خدمت  و  ــاز  گ ملی  شرکت  سازمانی  تعالی 

رسانی به مردم  
روابــط  رئیس  نفت،  ــر  وزی معاون  سخنان  از  قبل 
عمومی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه شرکت 
است  اسالمی  نظام  و  ها  دولــت  افتخار  گــاز  ملی 
گفت: از روابط عمومی های صنعت انتظار می رود 
سازمانی  تعالی  جهت  در  مهارت  و  دانش  تلفیق  با 
گام  ــردم  م بــه  رســانــی  خدمت  و  گــاز  ملی  شرکت 
تخصصی  نشست  دراین  عسگری  محمد  بردارند. 
و  موانع  تا  بود  مناسبی  فرصت  نشست  این  افزود: 
فرصت  و  تهدیدها  قوت،  و  ضعف  نقاط  مشکالت، 
ها مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد و راهکارهای 
ارائه  و  شناسایی  ها  هماهنگی  توسعه  بــرای  الزم 
کارکنان  و  مدیران  تالش  که  این  بیان  با  وی  شود. 
ــردم و  ــه مـ ــط عــمــومــی خــدمــت ب ــ واحـــدهـــای رواب
است  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  سرافرازی 
همه  در  افتخار  با  ــران  ای گــاز  ملی  شرکت  افــزود: 
و  ها  دولــت  افتخار  و  کــرده  پیدا  حضور  ها  بخش 
بر  که  وظایفی  به  توجه  با  و  اســت  اسالمی  نظام 
رسانی  خدمت  و  شده  گذاشته  ما  همکاران  عهده 
کشور،  مختلف  هــای  بخش  در  صنایع  و  مــردم  به 
نمره قابل قبولی را اخذ کرده است. وی با بیان این 
که مشکالت عدیده در روابط عمومی ها خللی در 
فعالیت ها وارد نکرده است، اضافه کرد: از مدیران 
وجود  با  داریــم  انتظار  همکاران  و  عمومی  روابــط 
سازمانی  تعالی  راستای  در  موجود،  های  کاستی 
مستلزم  موضوع  ایــن  و  کنند  حرکت  جلو  به  رو  و 
برنامه ریزی جامع در این زمینه است. رئیس روابط 
عمومی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: ۷۵ درصد 
سبد انرژی کشور متعلق به صنعت گاز است و این 
موضوع اهمیت حضور صنعت در کشور را نشان می 
گاز  ملی  شرکت  کرد:  نشان  خاطر  عسگری  دهد. 
ایران با افتخار و سرافرازی و بدون هیچ گونه خدشه 
ای به ماموریت خود رسیدگی می کند و می طلبد 
روابط عمومی ها در حوزه اطالع رسانی فعالیت ها، 

گام های بیشتری بردارند.
وی گفت: در حال حاضر ظرفیت الزم برای انتقال 
بیش از ۹00 میلیون مترمکعب گاز، در شبکه گاز 
و  سریع  تحوالت  به  اشاره  با  وی  دارد.  وجود  کشور 
روابط  داد:  ادامه  عمومی  روابط  حوزه  در  گسترده 
واقع  مفید  عرصه  این  در  بخواهند  اگر  ها  عمومی 
حوزه  در  کشور  هــای  پیشرفت  پــای  به  پا  و  شوند 
بوده  تکانی  خانه  نیازمند  کنند  حرکت  گازرسانی 

اهداف  جهت  در  مهارت  و  دانــش  تلفیق  با  باید  و 
صنعت گاز گام بردارند.

واحد  در  فکر  اتاق  تشکیل  با  شد:  یــادآور  عسگری 
روابط عمومی ستاد شرکت ملی گاز و شرکت های 
گاز استانی، پاالیشی و خطوط انتقال، سعی کرده 
ایم این تصمیمات جمعی باشد و مورد بررسی قرار 

بگیرد. 

از  پس  نشست  این  روز  دومین  مراسم  ابتدای  در 
از كالم وحی و پخش سرود جمهوری  آیاتی  قرائت 
منبتی  مجید  سید  مهندس  آقــای  ــران  ای اسالمی 
نژاد  پاالیش گاز شهید هاشمی  مدیر عامل شركت 
ملی  شركت  عامل  مدیر  به  خوشامدگویی  ضمن 
گاز ایران و حاضران با اشاره به تولید گاز و پایداری 
آن  گفت:  شركت ملی گاز همپای وزارت نفت در 
المللی  بین  عرصه  وارد  دارد  جسورانه  اقــدام  یك 
انرژی جهانی  بربازار  تاثیر گذاری  برای  و  می شود 

روحیه  تقویت  لحاظ  به  چه  هستیم  تقویت  نیازمند 
منابع انسانی، تحلیل فرصت ها وتهدیدها و در این 
مسئوالن  شما  دست  به  كار  خوشبختانه  نرم  مسیر 

روابط عمومی هاست. 
مدیر  و  نفت  وزیر  معاون  سخنان  پایان  از  پس 
از  مراسم  این  در  ایران  گاز  ملی  شركت  عامل 
خدمات چندین دهه ابوالفضل نعمتی به عنوان 
با سابقه ترین مسئوالن روابط عمومی  از  یكی 
در سمت مسئول روابط عمومی شركت پاالیش 
سپاس  لوح  اهدای  با  نژاد  هاشمی  شهید  گاز 

قدردانی شد.
در عصر دومین روز این نشست تخصصی هم آقای 
CSR  مهندس فضلی در سخنانی به تشریح اصول
اخالقی،  رفتار  شفافیت،  پاسخگویی،  و  پرداخت 
حاكمیت  به  احترام  نفعان،  ذی  منافع  به  احترام 

قانون ، احترام به هنجار های رفتاری بین المللی، 
آن  گانه  هفت  اصــول  از  را  بشر  حقوق  به  احترام 
برشمرد و CSR  را یك سرمایه گذاری سود آور و نه 

یك عامل هزینه زا در سازمان دانست.
آموزشی  تخصصی  نشست  گـــزارش  ــن  ای پایه  بــر 
رؤسای روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران كه به 
شهید  گاز  پاالیش  شرکت  عمومی  روابط  میزبانی 
مقدس  مشهد  در  نفت  سرای  زائر  در  نژاد  هاشمی 
پاالیش  شرکت  عمومی  روابــط  رئیس  شد  برگزار 
این خصوص گفت:  نژاد هم در  گاز شهید هاشمی 
روابط  مدیران  از  نفر   ۶0 روزه،  دو  همایش  این  در 
عملیات  مناطق  پاالیشی،  هــای  شرکت  عمومی 
انتقال گاز و شرکت های گاز استانی دوره آموزشی 
روابط  در  نوین  های  تکنولوژی  اصــول   ( عنوان  با 
فرا   را  مجازی(  های  شبکه  و  الکترونیک  عمومی 

گرفتند.
های  فناوری  از  استفاده  افــزود:  نعمتی  ابوالفضل 
نوین در بستر اینترنت، موبایل، رسانه های مجازی، 
استفاده از سامانه های خدماتی سایت های مطرح 
شبکه  ها،  دهنده  شتاب  و  ها  استارتاپ  جهانی، 
با  ها  عمومی  روابط  سویه  دو  ارتباط  و  خبری  های 
اینترنتی  اینترنتی و تبلیغات  رسانه ها، نظرسنجی 
از عناوین مهم این دوره آموزشی بود. در نخستین 
اصول  پرور  ضیائی  آقای  تخصصی  نشست  این  روز 

اطالع  در  را  ها  رسانه  نقش  و  كالسیك  خبرنگاری 
رسانی تشریح كرد. 

خبرنگاران  بــا  گویی  و  گفت  در  تربتی  مهندس 
شركت كرد و گفت: اكنون كه ما در شرایط تحریم 
ها داریم ساالنه ۳ هزار روستا را به شبكه گاز متصل 
پایان  تا  كنیم  می  بینی  پیش  امسال  و  كنیم  می 
سال ۸00 كیلو متر لوله پر فشار را به بهره برداری 
مدار  در  كمپرسور  توپو  واحد   ۲۵ حدود  و  برسانیم 
بابت  از  مشكلی  بنابراین  بگیرند.  قــرار  سرویس 
برنامه  طبق  گاز  های  پروژه  ایم.  نداشته  ها  تحریم 
 ۹00 از  بیش  اكنون  رود.  می  پیش  دارد  خودش 
داریم  روز  در  گاز  تولید  ظرفیت  مكعب  متر  میلیون 
و ۲۷ میلیون خانوار به شبكه گاز متصل هستند و 
و  ها  نیروگاه  پتروشیمی،  در  صنعت  در  هم  بخشی 

صنایع فوالد به مصرف می رسد.

همایش تخصصی روابط عمومی های شرکت ملی گاز ایران توسط پاالیش گاه گاز شهید هاشمی نژاد در مشهد برگزار شد؛

مهندس تربتی: صادرات گاز امنیت آور است
 محمد علی تمدن

سلیمانی و مقاومت
 دلنوشته ای از: محمد علی بحرینی

سلیمانی و مقاومت کربال 
سلیمانی و لبنان نینوا

سلیمانی و حشر با انبیا 
سلیمانی و  عاشق اوصیا

سلیمانی و دشمن  اشقیا 
سلیمانی و آیت وکبریا

سلیمانی و یاور و با وفا  
سلیمانی و جنگ یار سپاه
سلیمانی و عبد پاک خدا 

سلیمانی و مردمی بچه ها
سلیمانی و دست پیکر جدا 

سلیمانی و چشمه ای    باصفا
سلیمانی و این همه سروصدا 

سلیمانی و غزه  و سوریا
سلیمانی و نهضت  و خون بها 

سلیمانی و چلچراغ شفا
سلیمانی و کودک دلربا 
سلیمانی و جاودانی بقا

سلیمانی و احمد مصطفی 
سلیمانی  مهدی و نصراهلل
سلیمانی و فاضل سر جدا 
سلیمانی و قدرت بی انتها
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فرهنگی و آموزشی

آموزش خصوصی نقاشی و طراحی روی پارچه 
 مدرس: الهام مفتوحی با شماره 09155246428

 و آدرس اینستاگرامelham_canvas تماس  حاصل فرمایید

ــورد نــیــاز:  ــل مـ ــای وس
ــم مـــرغـــی ـ  ــخ پـــالـــت ت
قلموی تخت خرم سایز 
هــای  رنـــگ  ـ   10 و   ۶
تکستایل  ریپین  پارچه 

مات ـ اورینت ـ بیندر ـ پارچه مخمل. 
در  کاربن  با  را   طرح  کار،  شروع  برای 
پارچه مخمل، کپی کنید  جهت خواب 
و روی خطوط داخل نقاشی را با بیندر 
کاماًل  تــا  بگذارید  و  کنید  دورگــیــری 
رنگ  بی  بیندر،  چسب  شــود.  خشک 
آماده  زیرسازی  بــرای  را  سطح  فقط  و 
همان  روی  بعد  مرحله  در  کند.  می 
خطوطی که با بیندر دورگیری داشتید 
و  کنید  دورگــیــری  مــجــددًا  اوریــنــت  با 
دوباره صبر کنید تا کاماًل خشک شود. 
پس از خشک شدن مرحله دوم، بیندر 
را کمی با آب رقیق کرده و روی سطح 
هم  باز  و  کنید  زیرسازی  را  پذیر  رنگ 
صبر کنید تا کاماًل خشک شود. مرحله 
حالل  اورینت  از  زیرسازی  برای  بعدی 
خشک  از  پس  و  کنید  استفاده  آب  در 
نشده  سفید  سطح  اگــر  کامل،  شــدن 

بود دوباره می توانید مرحله اورینت را 
تکرار نمایید. در مرحله بعد می توانید 
رنگ آمیزی و سایه پردازی کنید. برای 
از  بعضی  در  توانید  می  آمیزی  رنــگ 
اضافه  کمی  روشنایی،  هــای  قسمت 
در  که  بگذارید  پــردازی  سایه  در  رنگ 
برجسته  حالت  هایی  قسمت  نقاشی 

داشته باشد و زیباتر شود. 
آخر،  مرحله  در  مخمل  های  پارچه  در   
وابسته  توانید  می  اورینت  با  زیرسازی 

به رنگ پارچه مخمل باشد. 
ــار  ب یـــک  ــــگ روشـــــن،  رن مــخــمــل  در 
در  اســت.  کافی  اورینت  با  زیــرســازی 
مرحله  دو  تا  کدر  رنگ  مخمل،  پارچه 
تا  است  ممکن  تیره  مخمل  پارچه  در  و 
سه مرحله نیاز به زیرسازی باشد. باید 
در هر مرحله، زمان کافی برای خشک 

شدن داده شود.
برای تثبیت مرحله آخر پس از گذشت 
به  نقاشی،  از  ساعت  هشت  و  چهل 
وسیله سشوار و تنظیم روی دور کند با 
انجام  تثبیت  متری  سانتی  سی  فاصله 

شود.

آموزش نقاشی و طراحی روی پارچه 
   مدرس: الهام مفتوحی

 فصل نهم : آموزش نقاشی  روی پارچه مخمل «
 با رنگ های پارچه و اکرلیک 

ترمیم زیبایی دندان
زیباتر  و  زیبایی  به  میل 
انــســان، امــری  ــدن در  ش
ــر اســت  ــذب ــاپ ــاب ن ــن ــت اج
اخــیــر،  هـــای  ســـال  در  و 
بی  اســتــقــبــال  ــد  ــاهـ شـ
زیبایی  هــای  درمــان  از  مراجعین  سابقه  
از  کامل  آگاهی  مراجعین  اغلب  هستیم. 
درمان های زیبایی ندارند و این امر موجب 
اشتباه  تصمیمات  گــاهــی  و  ســردرگــمــی 
درمــان  به  تمایل  که  افــرادی  شــد.  خواهد 
طور  به  باید  ابتدا  در  دارنــد  زیبایی  هــای 
از نارضایتی خود آگاهی پیدا کنند.  شفاف 
برای مثال از رنگ، شکل، نامرتبی و... تمام 
دارند  زیبایی  درمان  به  تصمیم  که  افرادی 
باید حتما قبل از آغاز درمان، تمامی دندان 
چرا  کنند،  درمان  را  عفونی  و  پوسیده  های 
ترمیم  آینده  باکتری،  و  عفونت  حضور  که 
به  شــدت  به  را  لثه  سالمت  و  زیبایی  هــای 

خطر خواهد انداخت.
ــن را  ــی ــع ــراج ســـوالـــی کـــه ذهـــن اغــلــب م
درمان  تفاوت  مــورد  در  است  کــرده  درگیر 
ایــن  اســـت.  ــیــر  ون کــامــپــوزیــت  و  لمینیت 
ــراش  ت ــا  ب هـــمـــواره  لمینیت  ــه  ک دیـــدگـــاه 
کامپوزیت  ولــی  اســت  همراه  دنــدان،  زیــاد 
ــت. ــت، اشــتــبــاه اس ــراش اسـ ــدون تـ  ونــیــر بـ
و  لمینیت  تــفــاوت  مــورد  در  مهم  نکته  دو 

کامپوزیت ونیر:
و  بــوده  البــراتــواری  لمینیت  ساخت  پروسه 
زمــان،  مــرور  به  رنــگ  تغییر  علت  همین  به 
ونیر  کامپوزیت  داد.  نخواهد  رخ  هــرگــز 
ــورت  ص دهـــان  داخـــل  مستقیم  ــورت  ــص ب
دارد  کمتری  جلسات  تــعــداد  و  گیرد  مــی 
ــری دارد. ــذی پ ــان رنـــگ  ــ ــرور زم ــ م ــه  ب ــا   امـ
تا  صفر  حــد  در  تــوانــد  مــی  لمینیت  تــراش 
بستگی  که  بیشتر  یا  و  باشد  میلیمتر   0/۶
به میزان بیرون زدگی لب و دندان دارد. در 
کامپوزیت ونیر هم ممکن است نیاز به تراش 
برای  کافی  فضای  ایجاد  برای  دنــدان  زیاد 

قراردهی مواد وجود داشته باشد.
درمان  برای  بیماران  تمایل  اخیرا  متاسفانه 
سفید،  حد  از  بیش  رنگ  و  غیرطبیعی  های 
به  رنــگ  انتخاب  در  ــت.  اس افــزایــش  بــه  رو 
مطمئن  و  کنید  اعتماد  خود  دندانپزشک 
و  سفید  ــد  ح از  بــیــش  هـــای  رنـــگ  بــاشــیــد 
خواهد  مــد  از  زمـــان  مـــرور  بــه  غیرطبیعی 
ــوارض  ع و  هزینه  مــجــدد،  ــان  درمـ و  افــتــاد 
کــرد. خــواهــد  تحمیل  شما  بــر  را   زیـــادی 
از  و استفاده منظم  اهمیت رعایت بهداشت 
زیبایی  درمــان  از  پس  دنــدان  نخ  و  مسواک 
احساس  اگــر  پس  شــد.  خواهد  برابر  چند 
کافی  انگیزه  زیبایی،  های  ترمیم  کنید  می 
برای رعایت بیش از پیش بهداشت را به شما 
شما  برای  زیبایی  درمان  قطعا  داد،  نخواهد 

ماندگار نخواهد بود.
عواملی که بیماران، احساس نیاز به درمان 
زیبایی می کنند اغلب شامل موارد زیر است: 
رنگ: تغییر رنگ دندان می تواند سطحی یا 
دندانپزشک  دید  صالح  با  که  باشد  عمقی 
بلیچینگ)سفید  ــان  درمـ بــا  ــت  اس ممکن 
جرمگیری  با  حتی  یا  مواد(  با  دندان  کردن 

رفع شود و درصورت رضایت 
دنــدان  کلی  شکل  از  بیمار 
نیاز  دیگری  زیبایی  درمــان 
تغییر  بعضی  البته  نباشد. 
رنگ ها که می تواند به علت 
وجود  یا  و  ژنتیکی  بیماری 
آب  در  فلوراید  باالی  مقادیر 
مصرفی در دوران کودکی و 
یا بعضی موارد خاص باشد با 
این درمان ها رفع نمی شود 
و نیاز به پوشش سطح دندان 
کامپوزیت  ــا  ی لمینیت  ــا  ب

دارند.
شــکــل و فـــرم دنــــدان: ایــن 
مشکل هم به کمک لمینیت 
حل  ونیر  کامپوزیت  هــم  و 

ــیــمــار با  مـــی شــــود. اگـــر ب
ــت  ــزی ــرک ــی م ــگ ــن ــری ــرق ــی غ
مشکل  ــدان  ــ دن و  صـــورت 

دارد، باید با دقت با دندانپزشک 
خود مشورت کند و تا حدودی نتیجه درمان 

را تصور کند.
بهم ریختگی دندان: درمان اصولی و قطعی 
بهم ریختگی ارتودنسی است که در هر سنی 
طوالنی  مشکلش،  تنها  و  است  انجام  قابل 
که  صورتی  در  اســت.  درمــان  پروسه  بــودن 
بیمار در شرایطی باشد که زمان کافی برای 
با  موقت  بطور  تــوان  می  ــدارد  ن ارتودنسی 
کامپوزیت ونیر زیبایی را به لبخند بازگرداند 

اما توصیه اکید به درمان ارتودنسی است.
می  درمانی  هر  است  ذکر  به  الزم  پایان  در 
باشد  داشته  خاصی  جانبی  عــوارض  تواند 
درستی  به  چه  چنان  زیبایی  های  درمان  و 
یا بیمار به نکات و  و اصولی صورت نگیرد و 
موجب  نکند،  توجه  بهداشتی  های  آموزش 
التهاب شدید لثه، بوی بد دهان، پوسیدگی 
بسیاری  و  تــرمــیــم  ــر  زیـ پــیــشــرونــده  هـــای 

مشکالت شود.

جام جم

زبان پارسی
  سروده: دکتر اکبر شعبانی

افتخار مّلت ایران زبان پارسی است

                                           عشق را سر لوحه دیوان زبان پارسی است

از گه صفاریان تا واپسین بزم زمین

                                           زندواف1 هر سرابستان زبان پارسی است

رودکی، سعدی، نظامی، مولوی، حافظ، کلیم

                                          برگ برگ دفتر دوران زبان پارسی است

طوطی بنگال را شیرینی از ما بر لب است

                                         بلبل فرغانه را الحان زبان پارسی است

از دیار گنجه تا دهلی نوای رودکی است

                                        از بخارا تا به اسپاهان زبان پارسی است

ای که می گفتی مالیک را زبانی دیگر است

                                      من شنیدم گویش ایشان زبان پارسی است

 مستی نرگس، نگاه نسترن، لبخند گل

                                      خال رخسار نکو رویان زبان پارسی است

عطر دامان نسیم و عشوه اندام سرو

                                       زیب زلف الله در بستان زبان پارسی است

لفظ بستان شد مکّرر در سخن عیبم مکن

                                     زانکه بستان در دل بستان زبان پارسی است

این که می بینی به شعر من شمیمی زان صباست

                                     ور نه سرشار از گل و ریحان زبان پارسی است

آنچنان مستم که پروای خمار باده نیست

                                      زانکه سکرآورترین دستان۲ زبان پارسی است

اوستاد توس! قبرت نور باران باد و سبز

                                      زنده با نامت به صد برهان زبان پارسی است

کاخ نظمی با چنان رفعت کجا یابد گزند

                                      بی گزند از باد و از باران زبان پارسی است

تالی۳ شهنامه در اقطار عالم کس ندید

                                      در حماسه نقطه پایان زبان پارسی است

هوی هوی سینه سوز و اصالن بی قرار

                                       اهل دل را ترجمان جان زبان پارسی است

 خیل رندانی چو عطار و چو پیر خاوران

                                        بی تکّلف عرصه عرفان زبان پارسی است

در بالغت گرچه تازی خود کالمی دیگر است

در حالوت فارِس۴ میدان زبان پارسی است

پاس دارید این عزیز روزگاران را زجان

یادگار دوده۵ سامان زبان پارسی است

تشییع کنندگان پیکر پاک و مطهر 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
از انتقام سخت از آمریکای جنایتکار 

می گویند.
مشهد،  قدرشناس  و  فهیم  ــردم  م
روزی فراموش نشدنی را در مراسم تشییع پیکر پاک 
و مطهر سپهبد شهید  حاج قاسم سلیمانی، ژنرال 
حادثه  شهدای  دیگر  و  المهندس  ابومهدی  شهید 

تروریستی فرودگاه بغداد رقم زدند.
نقطه   ۳ در  صبح  ابتدایی  ساعات  از  مشهدی ها 
خرداد   1۵ میدان  نــژاد،  هاشمی  شهید  فرودگاه 
به  توجه  بــا  و  بــودنــد  حاضر  رضــوی  مطهر  ــرم  ح و 
پیکرهای مطهر،  آمده در ورود  به وجود  تأخیرهای 
ساعت ها انتظار را به عشق دیدار با معشوق سپری 
انتقام  در  مسئوالن  و  مردم  مشترک  حرف  کردند. 
سخت از ترامپ و آمریکای جنایتکار بود و هیچکس 
راضی به سازش و گذشت نبود. حتی از سوی مردم 
عنوان شد اگر کسی گفت از خون شهید برای پایان 
امتیاز،  یک  عنوان  به  برجام  رونــد  ــه  ادام و  تحریم 

استفاده کنید محکم بر دهانش بزنید.
طول  به  ساعت   1۴ از  بیش  مشهد  مــردم  حضور 
مردم  در  خستگی  طوالنی،  زمان  این  اما  انجامید، 
ایجاد نکرد و این نشان از عشق و عالقه آنان به شهدا 
همرزمان  و  مسئوالن  از  تعدادی  با  ادامه  در  دارد. 

شهید حاج قاسم سلیمانی به گفت و گو پرداختیم 
علی  ستاد  سرتیپ  امیر  خوانید؛  می  ادامــه  در  که 
بیان  با  نزاجا  کننده  هماهنگ  معاون  جهانشاهی، 
این که شهید حاج قاسم سلیمانی ویژگی های بارز 
از  گفت:  بود،  اسوه  ما  همه  برای  که  داشت  زیادی 
جمله ویژگی های شاخص حاج قاسم می توان به 
ایمان باال، خلوص نیت، محبت، صفا و صمیمیت، 
تواضع باال و غیره اشاره کرد؛ از سادگی این شهید 
می  اش  نامه  وصیت  در  که  بس  همین  مقام،  واال 
گوید: مرا در کنار همرزمانم و در یک فضای ساده 
به خاک بسپارید و روی سنگم بنویسید سرباز قاسم 

سلیمانی و از نوشتن دیگر عناوین خودداری شود.
قاسم  حاج  شهید  دیگر  های  ویژگی  از  افــزود:  وی 

سلیمانی، می توان به والیتمداری 
ویژه اش اشاره کرد. این بزرگوار 
همواره مطیع و مجذوب ولی فقیه 
بود؛ حاج قاسم، یک نابغه نظامی 
و به معنای تمام، یک استاد کامل 
لباس رزم بود و در کنار اقتدار در 
کاماًل  انسانی  اش،  فرماندهی 

رئوف و مهربان بود.
نزاجا  کننده  هماهنگ  مــعــاون 
گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی 
در کنار اقتدار نظامی که داشت 

یک دیپلمات سیاسی کامل هم بود؛ وی از شهامت 
بــارز آن  بــارزی بــرخــوردار بــوده و نمونه  و شجاعت 
جنگ  عملیاتی  محورهای  ترین  سخت  در  حضور 
مثال  طور  به  بود؛  مقدس  دفاع  دوران  در  تحمیلی 
در لشکر ثارا... که فرماندهی آن با حاج قاسم بود 
خط  در  سرباز  یک  همچون  همواره  فرمانده  این 
از همگان می خواست که  و  مقدم، حاضر می شد 
برای شهادتش دعا کنند. گرچه در آن دوران محقق 
حرمین  از  دفاع  جبهه  در  و  بعد  سال  اما ۳0  نشد، 
شریفین ائمه اطهار)ع( به آرزویش رسید و شهادت، 
قاسم  حاج  ساله  خدمات ۴0  و  زحمات  مزد  و  اجر 
احمقانه  کاری  ترامپ  کرد:  بیان  جهانشاهی  بود. 
انجام داد و باید منتظر پاسخ سخت و کوبنده ملت 

ایران باشد، قطعًا این پاسخ به گونه ای خواهد بود 
از کرده خودش در  آمریکا  که رئیس جمهور منفور 
سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  رساندن  شهادت  به 
پشیمان شود. خطاب به ترامپ که تهدید کرده بود 
 ۵۲ پذیرد  صــورت  ایرانیان  سوی  از  ای  حمله  اگر 
نقطه شناسایی شده ایران مورد هدف قرار می گیرد 
هم همان پاسخ سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش 
را می دهیم که گفت ترامپ اقدام کند بعد می بینیم 
که این ۵۲ نقطه در ایران خواهد بود یا در آمریکا؟ و 
بی شک نخواهیم گذاشت خون های پاک شهدای 

حادثه تروریستی فرودگاه بغداد پایمال شود.
بنیاد  مدیرکل  معصومی،  حسین  االســالم  حجت 
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، هم اظهار 

در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  بــارز  ویژگی  کــرد: 
نترس بودنش بود و در هر کجا که حاضر می شد، 
خودش را با وجود آن که می دانست دشمن شنود 
دارد، معرفی می کرد و پیوسته در معرفی خود می 

گفت: من قاسم هستم. 
وی اضافه کرد: پس از جنگ تحمیلی نیز در مبارزه 
و  سیستان  و  هرمزگان  کرمان،  مناطق  در  اشرار  با 
بلوچستان حاضر بود و در تواضع باالی این شهید 
 ۲۴ در  اش  نامه  وصیت  در  که  متنی  به  تــوان  می 
سنگ  روی  که  بود  نوشته  شهادتش  از  قبل  ساعت 
نوشتن  از  و  سلیمانی  قاسم  سرباز  بنویسید  قبرم 
دیگر عناوین خودداری شود. مدیرکل بنیاد شهید 
رئیس  به  خطاب  رضوی  خراسان  ایثارگران  امور  و 
قاسم  یک  اگر  بداند  ترامپ  گفت:  آمریکا،  جمهور 

سلیمانی رفت، هزاران قاسم سلیمانی دیگر هستند 
به  شکن  دنــدان  و  کوبنده  پاسخی  ها،  قاسم  این  و 
ایران و جهان ثبت و  تا ابد در تاریخ  او خواهند داد 
ضبط شود. همچنین زینب سلیمانی، دختر شهید 
حاج قاسم سلیمانی در مراسم تشییع پیکر شهدای 
حادثه تروریستی در عراق، اظهار داشت: پدرم برای 
اطاعت از مقام معظم رهبری که ولی فقیه هستند، 
سرباز  بود  این  افتخارش  پــدرم  کــرد.  تربیت  را  ما 
شایسته مقام عظمای والیت است. او جانش را فدا 
کرد که سرباز ایشان باشد. وی افزود: »پدرم خواب 
راحت را از چشم مستکبران و مستبدان و تکفیری  ها 
ربوده بود. اسم حاج قاسم سلیمانی، آشیانه آمریکا و 
اسرائیل را هم اینک نیز می  لرزاند. اندیشه و جهاد 

پدرم جبهه مقاومت را به یک مکتب نهادینه تبدیل 
کرد.«

»آمریکا  کــرد:  خاطرنشان  سلیمانی  شهید  فرزند 
بــایــد بــدانــد عــاشــورا، منشأ قـــدرت مــجــاهــدان و 
آزادی خواهان و وحشت دشمنان اسالم و انسانیت 
در  خامنه ای  و  خمینی  مکتب  شــاگــردان  ــت.  اس
کالس درس اخالص سلیمانی تربیت شده    اند و تا 
و  کرد  خواهند  تربیت  بیشتری  شاگردان  زنده   اند 
موجب رعب و وحشت مضاعف تکفیری  ها خواهند 
بود. آمریکا و اسرائیل بدانند شهادت پدرم موجب 
بیداری بیشتر انسان ها در جبهه مقاومت می شود و 
خانه های عنکبوتی آن ها را فرو خواهد ریخت. دیروز 
جهانیان، استقبال گرم مردم عراق و ایران در تشییع 
حاج قاسم و ابومهدی را مشاهده کردند و خواهند 
دید حضور ملت عاشورایی ایران پیام خود را به کل 

دنیا خواهد رساند.«
گفت: ترامپ  آمریکا  رئیس جمهور   به  خطاب  وی 
بین  جدایی  و  تفرقه  در  تو  شیطانی  تدبیر  قمارباز، 
ایران و عراق با خطای استراتژیک، موجب اختالط 
پیوند  و موجب  شد  قاسم  حــاج  و  ابومهدی  خــون 
علیه  را  ها  آن  جاودانه  تنفر  و  شد  ملت  دو  تاریخی 
را  آمریکا  پارلمان عراق، خروج  و  برانگیخت  آمریکا 
آمریکایی  سربازان  خانواده های  زد.  کلید  عراق  از 
نبردهای  در  آمریکا  ذلت  شاهد  که  آسیا  غرب   در 
انتظار  در  و یمن بودند،  فلسطین  ــراق،  ع سوریه ، 
مرگ فرزندان شان، روزهای شان را سپری خواهند 
بازیچه  و  جهل  نماد  خــود  که  دیوانه  ترامپ  کــرد. 
صهیونیست هستی! خیال نکن همه چیز تمام شد، 

ما همانند پدرم در کنار رهبرمان خواهیم بود.
همچنین حجت  االسالم احمد مروی، تولیت آستان 
شور  پر  مشهد  مــردم  داشــت:  اظهار  رضــوی  قدس 
کنند.  قدرشناسی  بــزرگ،  ســردار  این  از  تا  آمدند 
ابله آمریکا  دشمنان اسالم و ایران و رئیس جمهور 
باید این جمعیت میلیونی را ببینند و بدانند حقیرتر 
وی  دربیفتند.  مومن  ملت  یک  با  که  هستند  آن  از 
باتالق  در  را  خودش  جنایت،  این  با  ترامپ  افــزود: 
بزرگی قرار داد و امیدواریم روزی در همین نزدیکی 
مردم  باشد.  باتالق  این  در  شدن  غرق  معرض  در 
ایران با خون شهدای بزرگ به هیجان آمدند؛ امام 
راحل چه زیبا فرمود: بکشید ما را، ملت ما بیدارتر 
می شود؛ با قطره قطره خون این شهدا، روح حیات 
در جامعه ما دمیده شد. تولیت آستان قدس رضوی 
با بیان اینکه مردم با حضوری پرشور در تشییع پیکر 
شهید حاج قاسم سلیمانی مراتب قدرشناسی خود 
را از سرباز بزرگ اسالم و فرزند انقالب و ایران ابراز 
داشتند، گفت: خادمی از خادمان امام رضا)ع( به 
زیارت آمد، اما این بار با بدن قطعه قطعه آمد، ما هم 
تا آخرین قطره خون  را  نورانی حاج قاسم عزیز  راه 

خود ادامه می  دهیم.

ضامن خراسان گزارش می دهد؛

طواف سردار آسمانی در حرم امام مهربانی ها
نام حاج قاسم سلیمانی آشیانه عنکبوتی آمریکا و اسرائیل را می  لرزاند

1 .  بلبل، نغمه خوان

۲  . سرود، نغمه، ترانه

۳ . دوم، از پی رونده، همانند

۴ . سوارکار، جنگاور

۵ . دودمان، خاندان

  امام پور

  دکتر مهدیس اصالنی
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گردشگری  - و رزشی

رواق

هفته نامه در ویرایش مطالب آزاد است

بهترین سرمایه گذاری درکارآفرینی بانوان آموزش است

گنبد حرم رضوی، ادامه مطلب
  دکتر سید حسین رئیس السادات

حاال می رسیم به این خبر مشکوک و بدون سند ابن اثیر 
را  طوس  مشهد  غزنوی  سبکتکین  که  الکامل  در  جرزی 
خراب کرد و فرزندش محمود با خوابی که دید نسبت به 
نمود.  اقدام  موسی  بن  علی  مشهد  بنای  تجدید  و  تعمیر 
اول اینکه ابن اثیر به هیچ روی به خراسان و توس و مشهد 

نیامده است چنانکه از گفتار وی نیز استنباط می شود. 
بازسازی  از  بیهقی  موثق،  مورخ  اثیر  ابن  از  قبل  سده  چند  اینکه  دوم 
سخن  غزنوی  مسعود  دوره  در  هم  و  سامانیان  دوره  در  هم  رضوی  حرم 
شریف  مضجع  رابطه  در  محمود  و  سبکتکین  از  سخنی  اما  می گوید، 

حضرت رضا ندارد،کسی که خود مشرف به زیارت شده است. 
سوم اینکه غارت و تخریب به چه منظوری صورت گرفته. اگر برای مخارج 
جنگی و یا از روی تعصب دینی بوده که اموال حرم در آن زمان تکافوی 
وی  نعمتان  ولی  که  جائی  در  و  نداشته  را  سبکتکین  لشکریان  روز  یک 
یعنی سامانیان، امر به توسعه و بازسازی حرم رضوی داده بودند چگونه 

او به خود اجازه میداده که به چنین اقدامی دست بزند. 
چهارم اینکه توس به محمود تعلق داشته و سبکتکین تنها یکی دو باری 
در سالهای ۳۸۴ تا ۳۸۷ به توس آمده است )سیدی، تاریخ شهر مشهد، 

1۳۷۸، ص 1۸(. 
بدید  را  ابیطالب  بن  علی  المومنین  امیر  خواب  در  "محمود  اینکه  پنجم 
و به او گفت: این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟ و محمود دریافت که 
مقصود از این سخن حضرت، بنای مشهد است"، چندان منطقی بنظر 
معنی  آن  بازسازی  دیگر  باشد  نشده  خراب  بنائی  اگر  زیرا  نمی رسد. 
سبکتکین  پدرش  از  کمتر  تعصب  در  محمود  آنکه  دیگر  دو  نمی دهد. 
سوم  و  است.  نداشته  آن  مقدسات  و  شیعه  درگرو  دلی  چندان  و  نبوده 
آنکه این نوع خوابها یا برساختن آنها بیشتر از آنکه ریشه مذهبی داشته 

باشد وجه سیاسی دارد. 
شاه عباس هم هنگامی که در بلخ بر اثر پایداری ازبکان چون دیگر جائی 
برای ماندن و تثبیت فتح بلخ ندید گفت حضرت امیر را در خواب دیده ام 
که به من دستور بازگشت به هرات را داده است، یا پهلوی دوم که خواب 

دیده بود حضرت عباس سلطنت وی را تضمین کرده است. 
صنیع  و  آمده  گذشته  قرن  در  الشمس  مطلع  در  که  را  آنچه  حال  هر  به 
نیست  بیرون  تامل  و  تردید  از  آورده  اثیر  ابن  سخن  اســاس  بر  الدوله 
در  اما  سپاریم.  فراموشی  بدست  را  ساخته  بر  خبر  دو  این  که  جادارد  و 
دوره مسعود غزنوی و به خصوص سوری بن معتز صاحب دیوان خراسان 
کارهائی در حرم رضوی انجام گرفته که به شرح آن خواهیم پرداخت. اما 
قبل از ارائه هر مطلب دیگر شایسته است که تاریخچه بنای چهار تاقی 

گنبددار را که ارتباط مستقیم با سخن ما دارد، مرور کنیم.
هور"  "بــازه ی  آتشکده  ساسانیان،  دوره  از  چهارتاقی  بنای  بازمانده       
 ( می باشد  حیدریه  تربت  راه  برسر  مشهد  جنوب  متری  کیلو  هفتاد  در 
و   1۳ شماره های  پاژ،  باستان،کتاب  تاریخ  و  حماسه  در  توس  سیدی: 
با  که  است  سنگی  گنبدی  دارای  چهارتاقی  بنای  این  ص۲۳(.   ،1۴
توجه به قطر پایه آن، برروی یک چهارتاقی کوچک قرارگرفته و این خود 

برروی چهارتاقی اصلی. 
یک  بــرروی  گنبد  ساختن  گویا  ساسانی  دوره  تکنیک  و  وسایل  با  زیرا 
که  کنم  اضافه  جا  همین  است.  نبوده  ساده  چندان  بزرگ  چهارتاقی 
تاق بستان یک حجاری شگفت انگیز و تاق کسری یک ایوان بلند یا یک 
از چهار  به هر حال دو دروازه  بلند یک تمدن است بدون گنبد.  دروازه 
تاقی اصلی بازه هور اکنون باز و دو دروازه آن بسته می باشد، اما خود این 

بنا، تاریخ چهارتاقی های بعد از اسالم را روشن می سازد.     
     بعد از این بنای دوره ساسانی می رسیم به یکی از قدیمی ترین بناهای 
چهارتاقی در خراسان قدیم در دوره سامانیان وآن گنبد چهارتاقی است 
چهارم  قرن  اول  نیمه  در  و  بخارا  در  سامانی  اسماعیل  امیر  برگور  که 
هجری ساخته شده است.  چون ویژگی های این بنا همانند گور ارسالن 
آمد،  خواهد  آن  شرح  و  شده  ساخته  پنجم  قرن  در  که  می باشد  جاذب 
ازاینرو از توصیف آن صرف نظر می کنیم. اما بنظر می رسدکه سازه این 
دومین  است.  بوده  متاثر  بسیار  سامانی  اسماعیل  امیر  آرامگاه  از  بقعه 
شریف  بقعه  خراسان  در  و  اسالمی  دوره  در  گنبددار  چهارتاقی  بنای 
حضرت رضا علیه السالم میباشد. به موارد اختالفی تقدم و تاخر این بنا 

نسبت به چهارتاقی ارسالن جاذب در همین مقاله اشاره خواهد شد. 
گور ارسالن جاذب از فرماندهان محمود غزنوی، در سنگ بست مشهد 
نادرست  بکلی  می باشدکه  معروف  ایاز  قبر  به  امروزه  بنا  این  دارد.  قرار 
به غزنویان  ایاز در سال ۴۴۹ در والیت مکران که متعلق  است زیرا که 
بوده در گذشته و در همان جا دفن شده است. به هرحال برای واکاوی 
یا  چهارتاقی  گــور  و  سنگ بست،  ــاذب،  ج ــالن  ارس واژه هـــای  موضوع، 

آرامگاه بقعه مانند، اندکی مورد بررسی قرار می گیرد. 
مدخل  در  ارسالن  میگوید:  چنین  مقبره  این  با  رابطه  در  سیدی  استاد 
راه  چهار  سر  بر  که  بست  سنگ  نام  به  محلی  در   – توس  دشت  جنوبی 
استراتژیک نیشابور به هرات و توس و سرخس و مرو قرار دارد – رباطی، 
و در میان همان رباط "گور جائی" برای خویش ساخته بود، و در حدود 
سال ۴1۹ تا ۴۲0 که درگذشت در همان محل مدفون گشت. بنای گور 
ارسالن یکی از معدود ابنیه برجامانده از عصر غزنویان در ایران است، و 
در عین سادگی ظاهری دارای عظمت و شکوهی نظرگیر و در درون زیبا 
و دلنشین است ) سیدی، آثار و بناهای تاریخی- باستانی توس، کتاب 

پاژ، شماره های 1۳ و 1۴، ص ۷۲ (.

تعاونی  های  شرکت   اتحادیه  رئیس 
برای  گفت:  رضوی  خراسان  بانوان 
اشتغال  و  اقتصادی  بخش  توسعه 
بهترین  بانوان  کارآفرینی  حوزه  در 

سرمایه، آموزش است.
میان  به  زنان  کارآفرینی  و  اشتغال  از  بحث  وقتی 
در  رسد،  می  ذهن  به  کارمند  زنان  تعداد  می  آید، 
به زنان روستایی  باالترین میزان اشتغال  حالی که 
دارد.  اختصاص  شهری  کارآفرین  و  خوداشتغال  و 
سنجش  جهت  معیارها  مهم  ترین  از  یکی  بنابراین 
اهمیت  میزان  کشور،  یک  یافتگی  توسعه  درجــه 
می   دارا  کشور  آن  در  ــان  زن که  اســت  اعتباری  و 
باشند. ضرورت کارآفرینی زنان را باید با افزایش و 
گسترش فرصت  های شغلی بر مبنای خالقیت که 
پاسخ  است،  کنترل  قابل  آن  ارزشی  ـ  فرهنگی  بار 
و  لطیف  طبع  دارای  زنان  که  جا  آن  از  و  داد  مثبت 
مادرانه ای هستند باید شغلی را انتخاب نمایند که 

برای آن از هر حیث آمادگی داشته باشند.
و  درگفت  علیخانی  حاجی  ژاسمین  رابطه  این  در 
این  به  با اشاره  با نشریه ضامن خراسان رضوی  گو 
که موفقیت زنان در جوامع نه تنها سبب سودهای 
اقتصادی می شود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی 
اتحادیه  کــرد:  عنوان  دارد،  دنبال  به  خــود  با  هم 
۶0عضو  و  تعاونی  عضو   ۴۵ با  بانوان  تعاونی های 
زمان  از  و  کارکرد  به  آغاز   ۹0 سال  در  تعاونی  غیر 
فراهم  بستری  اتحادیه  اعضای  برای  خود،  فعالیت 
و  شغلی  هــای  زمینه  بــرای  هایی  فرصت  تا  کــرده 
آموزش  بخش  در  که  شود  ایجاد  بانوان  کارآفرینی 

و  تبلیغات  مارکتینگ،  دیجیتال  توسعه  بازاریابی، 
فروش محصوالت برای بانوان فراهم شود.

خراسان  بانوان  تعاونی  شرکت های  اتحادیه  رئیس 
و  قوی  اراده  به  بانوان  کارآفرینی  ــزود:  اف رضــوی 
بتوانند  باید  بانوان  داردکــه  نیاز  ــادی  زی پشتکار 
کار  و  کسب  یک  انــدازی  راه  برای  را  خود  توانایی 
جدید به اثبات برسانند وکارآفرینی بانوان می تواند 
زمینه  این  در  که  شود  انجام  هم  تجربی  صورت  به 
کارآفرین  افــراد  رضــوی،  خراسان  بانوان  اتحادیه 
از  دیگران  تا  کند  می  معرفی  را  باتجربه  و  موفق 
اشتغال  و  کارآفرینی  حوزه  در  افراد  این  تجربیات 
زایی بهره مند شوند.  وی با تاکید بر این که از دیگر 
حامی  داشتن  بانوان،  کارآفرینی  برای  مهم  نکات 

کمک  صــورت  به  بانوان  حامیان  کــرد:  بیان  است 
می  عمل  دادن  روحیه  و  سرمایه  تامین  مالی،  های 
بالندگی  و  کنند و اگر در یک جامعه، زنان به رشد 
رسیده باشند، قدرت راه اندازی هر کسب و کاری را 
دارند و قادرند اشتغال زایی هم داشته باشند البته 
وجود  است،  کارآفرینی  به  قادر  زن،  که  وجودی  با 
است.  ضــروری  او  برای  هم  پشتیبان  خانواده  یک 
حاجی علیخانی گفت: مشکالتی نظیر تامین مالی، 
رفتن  بین  از  نقد،  پول  کاهش  کارکنان،  استخدام 
نقدینگی، سوء مدیریت و عدم بازاریابی در راستای 
کارآفرینی بانوان باید با برنامه ریزی صحیح و جامع 
از ظرفیت های بانوان در بخش مشاغل بهره گیری 
شود. وی ادامه داد: باید آموزش های مورد نیاز در 
تقویت  را  جهت حل مسائل و مشکالت کارآفرینان 
کرد تا افراد در استفاده از تکنولوژی جدید، آموزش 
های الزم را فرا گیرند تا به رونق تولید و کارآفرینی 
تعاونی  شرکت های  اتحادیه  رئیس  نمایند.  کمک 
سرمایه  توسعه،  افـــزود:  ــوی  رض خــراســان  بــانــوان 
برای  حیاتی  مثلث  یک  کارآفرینی،  اجتماعی، 
تمام  حضور  سایه  در  تنها  توسعه،  که  است  اقتصاد 
می   فراهم  اقتصادی  فعالیت  های  در  جامعه  افراد 
شود. هر جامعه  ای عالوه بر سرمایه مالی و انسانی، 
دارای سرمایه اجتماعی نیز هست که این سرمایه، 

پیوندها و روابط افراد را بهبود می  بخشد.
وی با اشاره به بخش توسعه اقتصادی و گردشگری 
درخراسان رضوی نیز اشاره کرد و گفت: باتوجه به 
این که محدوده توس به لحاظ بخش گردشگری و 
است  برخوردار  باالیی  پتانسیل  از  بانوان  فعالیت 

فرهنگی  میراث  ســازمــان  کل  اداره  همکاری  با 
به  آمــوزشــی  دوره  ــوی  رض خــراســان  گردشگری  و 
بومگردی،  های  اقامتگاه  توسعه  در  رایگان  صورت 
بسته بندی سوغات و بازاریابی گردشگردی در این 

محدوده برگزار می شود.
کشور  کنونی  شرایط  خصوص  در  علیخانی  حاجی 
که تحریم  های ظالمانه آمریکا فشارهای زیادی را به 
مردم ما وارد کرده است نیز عنوان کرد: همان طور 
ما  زنان،  حضور  و  حمایت  با  تحمیلی  جنگ  در  که 
توفیقات زیادی در یک نبرد نابرابر داشتیم، اعتقاد 
اقتصاد،  عرصه  در  بانوان  شایسته  ورود  با  داریــم 
تبدیل  رشد  برای  فرصت  یک  به  تحریم  تهدید  این 
خواهد شد. وی که کارآفرین برتر در حوزه اشتغال 
زنان نیز بوده است اظهارکرد: کارآفرین باید خالق 
و پویا باشد و اگر  می تواند از کاری الگوسازی کند 
این الگو برداری را در حوزه کارآفرینی پیاده سازی 
سال  در  که  این  عنوان  با  بانوان  کارآفرین  نماید. 
بانوان  نجات  غریق  شنای  ــوزش  آم حــوزه  در   ۸۴
ناشنوای خراسان رضوی را ایجاد کرده است بیان 
کرد: با ایجاد این فرصت شغلی دراین حوزه 100 
نفر فعالیت دارند. وی از ارائه محصوالت با كیفیت 
مطلوب برای داخل كشور و سپس نگاه به بازار های 
جهانی ابراز کرد: با توجه به باال بودن آمار بیكاری 
و  خانگی  مشاغل  رشته  های  ماهیت  و  نوع  زنــان، 
متناسب بودن آن  ها برای اشتغال این قشر، مشاغل 
اشتغال  افزایش  بــرای  مناسبی  ظرفیت  خانگی، 
ظرفیت  ایــن  از  به  خوبی  امیدواریم  و  اســت  زنــان 

استفاده شود.

   حلما یساقی

   توحید رمضان نیا
با مساحتی  موزه بزرگ خراسان 
طبقه  در  متر  ــزار  ــ 1۸ه حـــدود 
های  ــوزه  م جــزو  ها  ــوزه  م بندی 
منطقه ای کشور به شمار می رود 
قصر  از  گرفته  الهام  نمایی  با  که 
خورشید"کالت-افشاریه"در بوستان کوهسنگی 
از  که  فوق  بنای  اســت.  شده  واقــع  مشهد  شهر 
۷طبقه اصلی و ۶ نیم طبقه تشکیل شده است؛ 
از  ارزشمندی  و  بدیل  بی  اشیای  دارنــده  بر  در 
دوره های مختلف تاریخی می باشد. موزه بزرگ 
خراسان که با به نمایش گذاشتن آثار بجا مانده 
که  بــزرگ  خراسان  تمدن  از  معنوی(  و  )مــادی 
هند  کشورهای:  از  هایی  بخش  شامل  زمانی 
ازبکستان،  قرقیزستان،  تاجیکستان،  چین،  و 
بوده  ایران  و  ترکمنستان  افغانستان،  پاکستان، 
با  اکنون  موزه  این  است.  شده  نامگذاری  است؛ 
نمایش آثار بی بدیل، مکانی ارزنده برای تحقیق 

و مطالعه و بازدید تمام اقشار عالقمند می باشد. 
هم اکنون موزه از سه بخش: پیش از تاریخ، دوره 
تاریخی و دوره اسالمی تشکیل شده است. این 
می  خاورمیانه  معتبر  های  موزه  معدود  از  موزه 
مترمربع،  هــزار  دو  حــدود  مخزنی  با  که  باشد 
مکانی مطمئن برای نگهداری، مطالعه و مرمت 
آثار نگهداری شده در موزه را فراهم آورده است.
آثــار؛  مرمت  مجهز  آزمایشگاه  داشتن  با  مــوزه 
آید.  می  شمار  به  جهان  برتر  های  موزه  زمره  در 
ایجاد  با  تاسیساتی  پیشرفته،  امنیتی  سیستم 
موزه  اشیاء  نگهداری  بــرای  استاندارد  دمــای 
سالن  اسناد،  آرشیو  تخصصی،  ای،کتابخانه 
اجتماعات )ظرفیت 1۲0 نفر( و نهایتا فروشگاه 
عرضه محصوالت فرهنگی از دیگر امکانات این 
موزه به شمار می رود که ساالنه پاسخگوی خیل 
بیشماری از عالقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران 

می باشد.

موزه بزرگ خراسان

آقای باقر سلیمان نژاد، رئیس هیئت 
والیبال مشهد، دارای کاتاگوری سه 
اسبق  عضو  که  وی  اســت.  جهانی 
اسبق  مربی  نیز  و  ایــران  ملی  تیم 
تیم ملی در سه رده سنی نوجوانان، 
مربی  سابقه  است،  ایران  در  بزرگساالن  و  جوانان 
گری ده ساله در تیم های آرمینا بلیفلد، پادرن برن، 
سلیمان  دارد.  را  آلمانی  دیگر  تیم  چند  و  دلبروک 
باشگاه  سوپرلیگ  سرمربی  دهه  دو  چنین  هم  نژاد 
به  ضامن  شماره  این  در  ما  است.  بوده  کشور  های 
گفت و گو با این شخصیت ورزشی که  پالک افتخار 
برایش  یــادبــود  تمبر  و  نصب  وی  منزل  ــردر  س در 
از  گوید:  می  وی  ایم.  پرداخته  است،  شده  منتشر 
می  تحصیل  ادیب  دبستان  در  که  ابتدایی  دوران 
تیم  عضو  رفتم.  پیش  والیبال  در  ملی  تیم  تا  کردم 
و  نوجوانان،جوانان  تیم  عضو  و  دبیرستان  والیبال 
تیم  عضو  سال1۳۵۷  در  بودم.  استان  بزرگساالن 
منتخب آموزشگاه های کشور بودم که به مسابقات 

کویت اعزام شدم. د
و  ایــران  جوانان  ملی  تیم  عضو  نیز   1۳۶۲ سال  ر 
شرکت  کارمند  عنوان  به  مدتی  بودم.  بزرگساالن 
نژاد  هاشمی  شهید  گــاز  پاالیشگاه  در  گــاز  ملی 
به  تحصیل  ادامـــه  ــرای  ب سپس  داشــتــم.  فعالیت 
مقطع  تا  فیزیوتراپی  رشته  در  و  رفته  آلمان  کشور 
 1۳۷۲ سال  در  و  خواندم  درس  ارشد  کارشناسی 
ــران  ای ملی  تیم  رده  ســه  در  بازگشتم.  ایـــران  بــه 
ــاز و  ــدن س )نــوجــوانــان، جــوانــان و بــزرگــســاالن( ب
خرم  یزدانی  آقای  )دوره  ایران  ملی  تیم  فیزیوتراپ 
دارای  بــودم.  ایـــران(  والیبال  فدراسیون  رئیس 
در  هستم.  نیز  جهانی  سه  و  دو  یــک،  کاتاگوری 
بخش مدیریتی مسئولیت ورزش ادارات استان در 
پاالیشگاه  ورزش  مسئول  سال  دو  مدت  به  والیبال 
شهید هاشمی نژاد )خانگیران( بیش از دو سال و از 
سال ۹۵ تاکنون رئیس هیئت والیبال و از سال ۷۲ 
تاکنون مسئول کمیته آموزش و از آذرماه ۹۸ فقط 

رئیس هیئت والیبال مشهد هستم.
کاتاگوری  اخذ  برای  کند:  می  بیان  نژاد  سلیمان 

مرحله  چند  باید  والیبال  در  جهانی  ســه  ــه  درج
گذرانده شود؛ ابتدا هر مربی باید مربی گری درجه 
سه والیبال را بگذراند. پس از گذشت سه سال در 
مربی  اخذ  برای  تواند  می  باشد  فعال  که  صورتی 
سه  گذشت  از  بعد  که  کند  ــدام  اق دو  درجــه  گــری 
سال می تواند مربی گری درجه یک را اخذ نماید. 
های  دوره  بایستی  ساله  سه  هــای  فاصله  ایــن  در 
کشور  و  استان  در  را  مربوطه  های  کارگاه  کوتاه 
زیر نظر اساتید بگذراند.  برای اخذ درجه یک بین 
زنده  خارجی  زبــان  یک  به  باید  مربی  هر  المللی، 
دنیا و کامپیوتر مسلط بوده و حداقل دارای مدرک 
تربیت  هــای  رشته  از  یکی  در  لیسانس  تحصیلی 
بدنی باشد. بعدهر مربی می تواند در صورت ادامه 
فدراسیون  مدرسان  آزمــون  در  شرکت  با  فعالیت 
جهانی FIVB با گذراندن دوره های تئوری و عملی 
مربی  مجوز  قبولی  صورت  در  شده  تعیین  مدت  در 
گری کاتاگوری درجه یک بین المللی را گذراند که 

در  صورت موفقیت مدرک آن صادر می شود.
سال  سه  گذشت  از  بعد  مربی  هر  داد:   ادامــه  وی 
و  برتر  لیگ  هــای  تیم  در  ــودن  ب فعال  ــورت  ص در 
های  هیئت  از  استعالم  و  کشور  والیبال  یک  دسته 
برای  و  شده  معرفی  والیبال  فدراسیون  به  مربوطه 
ارتقا به درجه دو کاتاگوری بین المللی به اساتیدی 
طرف  از  آیند  می  آزمون  برای  کشور  از  خارج  از  که 
این  شوند.  می  معرفی  ایــران  والیبال  فدراسیون 
افراد بر اساس شایستگی ها از هر استان یک یا دو 
نفر بوده که به فدراسیون جهانی معرفی می شوند. 
حضور  بــا  المللی  بین  دو  کــاتــاگــوری  هــای  دوره 
یا  و  ــران  ای داخــل  در  جهانی  فدراسیون  مدرسان 

خارج از کشور در مدت دو هفته تشکیل می شود. 
سه  ــه  درج المللی  بین  کاتاگوری  گوید:  می  وی 
باالترین درجه اخذ مربی گری جهانی است که برای 
به  کافی  تسلط  بایستی  فرد  مرحله،  این  به  معرفی 
یکی از ۵ زبان زنده دنیا: انگلیسی، آلمانی، روسی، 
داشته  تسلط  اسپانیایی  یا  ایتالیایی  فرانسوی، 
مدیریتی،  فنی،  های  بخش  در  آن  بر  عالوه  باشد. 
روانشناسی، بدن سازی و آمادگی جسمانی، تغذیه، 

والیبال  تخصصی  جسمانی  آمادگی  و  تمرین  علم 
سلیمان  باشد.  داشته  تسلط  دیگر  موضوع  چند  و 
نژاد می گوید: در دوره ای که ما این مدرک را اخذ 
سه  با  التین  زبــان  به  را  جــزوه  هــزار   ۷ باید  کردیم 
پروفسور  که  ــم  دادی می  امتحان  جهانی  پروفسور 
)Aiem( رئیس کمیته جهانی مربیان وقت در سال 
1۹۹۵، پروفسور Vorolek هر  دو از جمهوری چک 
و پروفسوری هم از کشور کانادا بودند که به صورت 
التین صحبت می کردیم و در بخش های گفته شده 
در باال به صورت کتبی )تئوری( و عملی هم به طور 

رندومی یک تز تئوری را می نوشتیم.
 در بخش عملی باید در زمینه های مختلف والیبال 
قدرتی  دو،  پست  قدرتی  زن،  خط  پشت  پاسوری، 
بایستی  سرعتی  و  پاسور  کنار  سرعتی  چهار،  پست 
به شکل عملی و با تمرین این عملیات را اجرا کرده 
دادند.  می  نمره  پروفسور  سه  و  دادیــم  می  نشان  و 
نمره   100 از  و  نمره   ۷0 تئوری  نمره   100 از  اگر 
عملی ۷0 نمره گرفته می شد قبول و به اخذ کارت 
این  در  که  شدیم  می  نایل  جهانی  سه  کاتاگوری 
صورت فرد مدرس فدراسیون جهانی می شود. وی 

جمهوری  والیبال  مدرسان  از  اکنون  من  گوید:  می 
اسالمی ایران و فدراسیون جهانی  والیبال هستم و 
دو نوبت در ایران در کالس های بین المللی والیبال 
تدریس داشته ام.  آرزوی من این است که تیم ملی 
والیبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک با اقتدار 
با  را   ۲0۲0 المپیک  در  حضور  مجوز  سربلندی  و 
مدیریتی که آقای دکتر محمدرضا داورزنی با برنامه 
ریزی های سیستماتیک و مدونی انجام شده بگیریم. 
االن بیش از ۵0 روز است که به دلیل اعزام تیم به 
مسابقات المپیک، مسابقات لیگ برتر کنسل شده 
است. امیدواریم بعد از راهی شدن تیم به مسابقات 
کشور  های  باشگاه  لیگ  سوپر  مسابقات  المپیک، 
هیئت  داشت:  اظهار  پایان  در  وی  کند.  پیدا  ادامه 
ــرادران  ب و  خــواهــران  بخش  دو  در  مشهد  والیبال 
برنامه  و  توسعه  کمیته  دارای  که  کند  می  فعالیت 
ماساژ،  کمیته  استعدادیابی،  کمیته  آموزش،  ریزی 
کوچینگ  کمیته  تغذیه،  کمیته  فیزیوتراپی،  کمیته 
)ارتباط مردمی و بازیکن(، کمیته مسابقات، کمیته 
داوران، کمیته روانشناسی، کمیته ژنتیک می باشد 

که همگی دارای مدرک دکترا هستند.

 محمد علی تمدن

از عضویت تیم دبستان ادیب تا مربی جهانی والیبال؛

باقر سلیمان نژاد افتخاری برای ایران
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