نشریه دیار بهلول

شماره 23

زمستان 1397

* «دیگری» ،حلقهای مفقوده در جلسات پرسش و پاسخ و مناظرات
عمومی روستا

* مصاحبه با ریاست محترم شورای اسالمی بیلند ،آقای صالح روحانی

* کنـه زعفـران

* تب مالت

* عوامل و عواقب افت تحصیل وترک تحصیل جوانان بیلند

* مصاحبه با یکی از برگزیدگان بیلندی کنکور امسال

* اهمیت اقامتگاه بومگردی ،و عدم توجه به ایجاد آن در بیلند

* از  6تا  20سالگی انسان چه می گذرد؟
* توسعه همه جانبه ،پیشنیاز شهرنشینی
* از مقایسه تا همدلی

* قلیان و افزایش سکته مغزی در جوانان

* لزوم حفظ و احیای جنگلهای تاغ

* فضای سبز  ،نیازی که با بی توجهی چندین ساله در بیلند روبروست

جناب آقای حاج حسن عابدین زاده
در پیشگاهت به نشان احترام و سپاس،
تعظیم نموده و بر آن دستانی که کلنگ
برگرفتند تا برای آینده سازان سرزمینمان
مدرسه ای بسازد  ،بوسه می زنیم...

نشریه دیار بهلول آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما می باشد.
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آغاز سخن

به نام آنکه هستی نام از او یافت
فلک جنبش زمین آرام از او یافت
(نظامی)
ب��ا ع��رض س�لام و احت��رام خدم��ت
هم��ه اهال��ی باصف��ای روس��تای بیلند...
همانگونه که مس��تحضرید ،نش��ریه دیار
بهل��ول ،پس از چند س��ال وقفه بازنش��ر
میگ��ردد .هدف از بازنش��ر این نش��ریه،
دغدغ��های ب��ود ک��ه در اذه��ان گروهی
از جوان��ان تحصیل کرده روس��تا ش��کل
گرفته و توس��عه یاف��ت و آن دغدغه این
اس��ت که روس��تای بیلند علیرغ��م آنکه
پرجمعیتترین روس��تای گناب��اد بوده و
داعیه ش��هر ش��دن را در ذهن میپروراند
اما در بس��یاری از جنبهه��ای اجتماعی و
فرهنگی خود ،با چالشهای فراوانی روبرو
اس��ت ک��ه حل و فص��ل آنها نی��از به کار
ریش��های و فرهنگی دارد .مسائلی از قبیل
اینکه جلس��ات عمومی مناظره و پرسش
و پاسخ روس��تای ما همواره بستری برای
کوبیدن رقبای ماس��ت و نه بستری برای
ش��نیدن س��خن یکدیگر و حل مشکالت
روس��تا؛ و یا اینکه ،نوجوانان ما در سنین
دبیرستان با گس��ترش روابط اجتماعی و
برگزیدن الگوهای نامناس��ب محلی ،اکثرا
دچار افت ش��دید تحصیلی ش��ده و اغلب
ت��رک تحصی��ل میکنند و س��پس راهی
مش��اغلی همچون کارگ��ری و بنایی می
ش��وند ،در حالیک��ه در همی��ن گناب��اد و
بجستان ،روستاهایی مثل دلوئی و فخرآباد
را داریم که توانس��تهاند با پرورش نس��لی
تحصیل کرده ،نقش��ی کلیدی در مدیریت
شهر خود ایفا نمایند .البته این بدان معنی
نیست که مشاغلی همچون بنایی ،مشاغل
بیارزشی هستند ،اما اگر داعیه شهر شدن
را داریم باید درصدد تربیت نسلی تحصیل
کرده و باسواد جهت توسعه محلی باشیم.
از ط��رف دیگر ،تجربه اجتماعی چند دهه
گذش��ته ثابت نموده است که برای اصالح
ی��ک جامعه باید از کارهای کوچک محلی
ش��روع کرده و آنها را توس��عه داد و گرنه،
اصالح��ات دس��توری و بخشنام��های و
نگاه از باال به پایی��ن در جامعه ما همواره
شکست خورده است .نمونه بارز آن پروژه
مدرنیت��ه در ایران بود ک��ه علیرغم صرف
هزینه زیاد نتوانس��ت ب��ه گونه مطلوب به
اجرا درآید .درحالیکه کش��وری مثل ژاپن
گامه��ای توس��عه را ب��ا ایران آغ��از نمود
ولی ب��ا تمرکز بر روی مبان��ی فرهنگی و
اجتماعی خود اکنون به عنوان یک کشور
موف��ق در جهان مطرح اس��ت .لذا با امید
آنکه نش��ریه دی��ار بهلول با بی��ان دیدگاه
اهالی روستا ،تلنگری باشد در جهت ایجاد
دغدغ��ه در اهل فکر برای حل مش��کالت
محل��ی ،اق��دام ب��ه بازنش��ر آن نمودیم.
در پایان خاطر نش��ان میگردد که نشریه
دی��ار بهلول ،متعلق ب��ه هیچ تفکر خاصی
نیس��ت مگر کس��انی که به نحوی دوست
دارند بیلند جای بهتری برای زندگی کردن
باش��د ،پایدارتر ،پیش��رفتهتر و با مردمانی
که حس بهتری برای زندگی کردن دارند؛
امیدوارتر و مش��ترک در این احساس که
دلش��ان برای سرزمینش��ان میتپد .لذا
از کلیه کس��انی ک��ه دغدغ��های دارند و
تمای��ل دارند آنرا با دیگران به اش��تراک
بگذارن��د ،دعوت به هم��کاری مینماییم.
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«دیگری» ،حلقهای مفقوده در جلسات پرسش و پاسخ و مناظرات عمومی روستا
در یک نگاه کلی به جلس��ات پرسش
و پاس��خ و مناظ��رات عمومی ش��کل
گرفته در روس��تا ،ی��ک معضل و نکته
اساسی مشهود است ،که همواره مانع
ش��کلگیری گفتگ��وی منطق��ی بین
گروهه��ای مختلف مردم و مس��ئوالن
شده اس��ت .این معزل اساسی آنست
که همیش��ه «من» و «ما» را تنها فرد
و گ��روه دارای جان��ب حقانیت ماجرا
م��ی دانیم و س��عی در مغلوب نمودن
و کوباندن هر ف��رد و یا تفکر متفاوت
و دارای اندکی زاوی��ه با تفکر خویش
داریم .بعبارت دیگر
م��ا ق��ادر نیس��تیم
«دیگری» را بعنوان
یک شخص ،گروه یا
تفکر دارای دیدگاهی
متن��وع و متفاوت به
رس��میت بشناسیم.
ما هم��واره نگاه صفر
و صدی به مس��ائل
و معض�لات داش��ته
و معتق��د بودهایم یا
اف��راد با ما هس��تند
ی��ا بر علیه ما ،که در
این ص��ورت ،باید به
هر طریقی مغلوب و
س��اکت گردند .حال
آنکه درک درست از
مفه��وم واژگان «ما»
و «دیگران» الزمه داشتن روابط سالم باش��ند .در نهایت نیز با گذشتن پاسی
و منطق��ی در جوام��ع پیچیده کنونی از شب و طوالنی شدن زمان ،جلسات
اس��ت .به طوریکه ،امروزه «دیگری» بدون نتیجه و بیفای��ده خاتمه یابند.
به منزل��ه معیاری بزرگ و اصیل برای این مسئله محدود به روستا و محل هم
تشخیص اصالت و حقانیت یک تفکر ،نیست و فرآیند مشابهی را در کانالها
در رواب��ط مدن��ی و جهان��ی پذیرفته و ش��بکههای اجتماع��ی مجازی نیز
ش��ده اس��ت؛ و اندیش��های که در آن ش��اهد هستیم .در س��طح وسیعتر در
جایگاهی برای «دیگری» نباشد ،یک روابط بزرگان و سیاس��تمداران کشور
اندیش��ه فرقهگرایانه و گروهکی تلقی نیز ،که باید الگوه��ای رفتاری جامعه
میگردد! اش��تباهی که در اکثر روابط خود باش��ند ،نیز همواره این معضل را
اجتماع��ی م��ا واضح اس��ت و حاصلی شاهدیم .متاسفانه در سطح کالن هم
ج��ز افزای��ش تن��ش ،کین��ه پراکنی
و رواب��ط نامعق��ول اجتماع��ی ندارد.
متاس��فانه این نگاه صف��ر و صدی در
رواب��ط اجتماع��ی ما س��بب گردیده
که در هیچ جلس��ه پرس��ش و پاس��خ
ی��ا مناظره عمومی مش��ابه ،که در آن
اف��رادی با دیدگاهها و س�لایق متنوع
و متف��اوت وج��ود دارن��د ،روند بحث
و گفتگ��وی منطق��ی ش��کل نگی��رد
و حاضری��ن ب��ا ص��دای بلند ب��ه نفی
«دیگری» پرداخته و سعی در کوباندن
و مغل��وب نم��ودن همدیگ��ر داش��ته

نویسنده :محمد رسول صادقی ملکی

جریانات و تفک��رات اجتماعی مختلف
در جلس��ات مناظره و مباحثه عمومی،
همواره سعی در خودارضایی اجتماعی
و تخلیه احساسات درونی خود دارند و
ه��ر یک با کوباندن و خس و خاش��اک
نامی��دن «دیگری» س��عی در تخریب
دیگری دارند .رون��دی که حل و فصل
بسیاری از مسائل و مشکالت اجتماعی
را به بنبست کشانیده و همواره شاهد
آنیم که گرهی را که زمانی به راحتی با
دست قادر به باز کردنش بودیم ،در این
بستر ناس��الم به مسیری رفته است که
با گذشت زمان ،با دندان نیز
به س��ختی باز میش��ود .اما
اگر قادر باش��یم «دیگری»
را نی��ز ببینیم و چندصدایی
و چندقطبی بودن جامعه را
بپذیریم ،آن��گاه معضالت و
مسائل مختلف بومی-محلی
و اجتماع��ی ب��ه نح��و بهتر
و موثرت��ری ح��ل خواهند
گردی��د .ولی اگ��ر همچنان
تفک��ر یک جانب��ه به قاضی
رفتن رواج داش��ته باش��د،
نه تنها مش��کالت پیش رو
رفع نخواهند ش��د ،بلکه روز
به روز بر مش��کالت جامعه
نی��ز اف��زوده خواهد ش��د.
این پذی��رش «دیگری» نیز
خ��ود اص��ول و لوازمی دارد
که ب��ه ط��ور مفصلت��ری در مجالت
بعدی ب��ه آن خواهیم پرداخت .ولی به
طور کلی ،باید ی��اد بگیریم که دیگری
را از منظ��ر خودم��ان نبینی��م ،بلک��ه
«دیگری» را از منظر و دیدگاه خودش
قض��اوت کنیم .بعب��ارت دیگر ،باید یاد
بگیری��م هنگام��ی ک��ه میخواهیم در
مورد راه رفتن دیگ��ری قضاوت کنیم،
کمی هم ب��ا کفشهای��ش راه برویم...
امید آنک��ه روزی یاد بگیریم عاقالنه و
منطقی به گفتوشنود و مناظره بپردازیم.

افتتاح مدرسه امام صادق(ع) شهرک عالمه بهلول بیلند با حضور خیرین و مسئولین محترم
مدرس��ه امام صادق(ع) ش��هرک عالمه بهلول که با کمک خیر محترم حاج حس��ن عابدین زاده بیلندی احداث و
به بهره برداری رس��یده بود با حضور ایش��ان و همچنین دکتر محمدپور ریاست آموزش و پرورش گناباد  ،حجازی
بخشدار ،دکتر سلطانی معاونت تربیت بدنی و مهندس طباقیان معاونت اداره نوسازی به صورت رسمی افتتاح شد.
الزم به ذکر است این مدرسه با مبلغی بالغ بر هفتصد میلیون تومان احداث شده و هم اکنون تعداد  58دانش آموز
در آن تحصیل می کنند.
همچنین مس��ئولین و خیر محترم آقای عابدین زاده بازدیدی از مدرس��ه اش��رفی اصفهانی بیلند (واقع در میدان
عالمه بهلول) داشتند و با توجه به مشکالت موجود در این مدرسه نوسازی این مدرسه نیز با کمک خیرین محترم
در دستور کار قرار گرفت.
امام على عليه السالم:زشت ترين خيانت ،فاش كردن راز [كسى ]است غررالحكم حدیث 3005
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مصاحبه با ریاست محترم شورای اسالمی بیلند ،آقای صالح روحانی
• باعرض سلام و احت�رام ،لطفا
ضم�ن معرف�ی و ذک�ر س�وابق
فعالیت خود در ش�ورای اسالمی
روس�تای بیلند ،چنانچه مطلب
آغازین�ی با خوانندگان نش�ریه
دیار بهلول دارید ،بفرمایید.
ضمن عرض سالم و خسته نباشید
خدمت دس��تاندرکاران نشریه دیار
بهلول و عرض س�لام خدمت مردم
عزی��ز بیلند .اینجانب صالح روحانی،
افتخار داشتم طی چند دوره شامل
دورههای اول ،دوم،
س��وم و ای��ن دوره
پنج��م خدمتگ��ذار
اهال��ی بیلن��د در
ش��ورای اس�لامی
روستا باشم؛ و برای
این اعتماد و حسن
هم��کاری ک��ه ب��ا
بنده و سایر اعضای
ش��ورا داش��تند از
هم��ه اهال��ی بیلند
صمیمان��ه تش��کر
مینمای��م .امیدوارم
بتوان��م در این دوره
نیز خدمتگذار خوبی
ب��رای همش��هریان
خود باشم.
• همانط�ور ک�ه
مستحضرید یکی از خواستههای
دیرینه اهالی ،ش�هر شدن بیلند
میباش�د؛ به ط�ور کل�ی میزان
پیشرفت و موانع موجود در این
زمینه را برای خوانندگان ش�رح
دهید.
یکی از مشکالت شهر شدن بیلند این
است که در محدوده شهر گناباد قرار
دارد و وصل به ش��هر و روستای باغ
آسیا میباشد ،که در نقشه قدیم این
دو روستا در یک نقشه دیده شده که
راهکاری قانونی دارند و باید اول این
مراحل تمام شود که بعد بیلند بتواند
تبدیل به ش��هر شود .در مرحله اول
بایستی موافقت شورای شهر گناباد
و ش��هرداری گناباد گرفته شود که
بیلند از محدوده ش��هر گناباد خارج
ش��ود؛ که خوشبختانه این امر اتفاق
افتاده است .در مرحله دوم تفکیک
بین مرز مش��ترک روستای بیلند با
باغ آس��یا می باش��د که در رابطه با
این مس��ئله دو روس��تا پیشنهادات
خ��ود را ارائ��ه نمودهان��د و در حال
حاض��ر با تغیی��رات در بخش��داری
مرک��زی و فرمان��داری شهرس��تان،
انشاءا ...با مساعدت بخشدار محترم

آق��ای حج��ازی و فرمان��دار محترم
آقای قربانی ،این مشکل نیز برطرف
گردد و با مشخص شدن مرز این دو
روستا مقدمات مراحل بعدی فراهم
گ��ردد .در اینجا ج��ا دارد که ضمن
تبریک انتخاب بجا و شایسته جناب
آقای دکت��ر قربانی ،فرماندار محترم
شهرستان ،و آقای حجازی ،بخشدار
محت��رم ،بیان کن��م که انش��اءا ...با
اس��تفاده از تجربی��ات آنها گامهای
جدید در راه پیش��رفت و شهر شدن
بیلند برداشته شود.

• با توجه به اینکه مدت یکسال
از دوره جدید شوراهای اسالمی
روس�تاها میگ�ذرد ،بعن�وان
ریاس�ت وقت ش�ورای روس�تا،
خواهش�مند اس�ت گزارش�ی از
عملکرد یکس�اله شورای روستا
برای خوانندگان ارائه نمایید.
گ��زارش عملکرد عمرانی س��ال96
و  97روس��تا ب��ه پیوس��ت تقدی��م
میگ��ردد ( پ.نوش��ت :ب��ا توجه به
طوالنی بودن گزارش های ارائه شده
بر روی س��ایت خب��ری ما به آدرس
( )www.bilond.irو شبکه های
مجازی قرار میگیرد)
• بعن�وان یک�ی از باتجربهترین
و قدیمیتری�ن اعضای ش�ورای
اسالمی روستا ،میزان پیشرفت
پروژه بهس�ازی روس�تا ،بعنوان
دغدغه اصلی مردم در کنار شهر
ش�دن ،را از آغاز تاکنون چگونه
ارزیابی میکنی�د؟ برنامه خرد و
کالن اعضای شورا برای سه سال
باقیمانده از این دوره چیست؟
در ای��ن دوره س��ه کار کلی مدنظر

اس��ت -1 :پل زیرگ��ذر از جلو بنیاد
مس��کن ،ک��ه در ح��ال حاض��ر ب��ا
پیگیریه��ای دکتر بنای��ی ،نماینده
محترم شهرستان ،مبلغی برای تهیه
نقشه آن تایید و در نظر گرفته شده
که بزودی به پیمانکار واگذار میشود.
 -2ط��رح تکمیل خیاب��ان امام رضا
میباشد که اگر مردم حاشیه خیابان
امام رضا با ش��ورا هم��کاری الزم را
جهت تعریض انجام دهند ،شورا قول
می دهد در کوتاهترین مدت ممکن
با رضایت مردم پس از تعریض بستر

خیابان را جهت آسفالت آماده سازی
نماید -3 .اجرای کامل میدان بهلول
اس��ت که در اینجا جا دارد از جناب
آقای ملکیان خواه��ش نمایم که با
همکاری الزم ،موجبات کامل شدن
طرح میدان بهلول را فراهم نمایند.
همچنی��ن ادامه پروژه آس��فالت در
خیابان اصلی و اج��رای خیابان 24
متری در امت��داد خیابان مهارت به
جاده قوژد از دیگر برنامههای ش��ورا
میباش��د؛ که در م��ورد خیابان 24
مت��ری ،رایزنیه��ای اولیه ب��ا آقای
مصطفوی صورت گرفته و با امید به
خدا بزودی عملی خواهد شد.
• لطفا میزان پیش�رفت و موانع
پروژه خیابان امام رضا ( مس�یر
رودخان�ه ب�ه زیرگ�ذر) را بیان
فرمایید؟
میزان پیش��رفت خیاب��ان امام رضا
بس��تگی دارد به هم��کاری مردم و
رضایت کامل مردم این منطقه .من
به نوبه خود قول میدهم اگر رضایت
کامل مردم از لحاظ واگذاری امالک
در دست تعریض ،باشد و همکاری و
مساعدت نمایند ،با طرح عرض 24

ْ
خوب پاسخ دادن
خوب گوش دادن [به سخن] ،و
خوش برخوردى،
درستى انديشه است:
امام صادق عليه السالم :سه چيز ،نشانگر
ِ
ْ
ْ
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متری خیابان و حفظ بستر رودخانه،
ظرف یکس��ال توان اینکه به مرحله
آسفالت برسد وجود دارد.
• زمزمههای�ی در م�ورد تصمیم
جنابعال�ی ب�رای مهاج�رت ب�ه
مشهد به گوش میرسد ،آیا این
بدان معنی اس�ت که آقای صالح
روحان�ی قص�د ن�دارد دیگر در
شورای اسلامی و سایر فعالیت
ه�ای عمرانی-اجتماع�ی بیلند
فعالیت نمایند؟
من در ه��ر دورهای که
شورا باش��م و مردم من
را الی��ق خدمتگ��زاری
بدانند ب��ر خودم وظیفه
میدانم که در حد توانم
به م��ردم خدمت نمایم
و اس��تفاده از تجربیات
خ��ود و خدمت به محل
خ��ود را واجب میدانم.
در مورد رفتن به ش��هر
مش��هد ه��م اگ��ر خدا
خواس��ت که در مشهد
باش��م همکاری الزم را
خواه��م داش��ت و اگ��ر
ماندگار ش��دم که چون
در دوره بعد بازنشس��ت
خواه��م ش��د ،حتما در
انتخابات ش��ورا شرکت
خواهم کرد.
• در پای�ان ضمن عرض تش�کر
ف�راوان ،اگر س�خن دیگ�ری با
خوانندگان نش�ریه دی�ار بهلول
دارید ،بیان فرمایید؟
اول اینک��ه از کلیه م��ردم بیلند که
با ش��ورا همکاری دارن��د و در آینده
خواهند داش��ت تش��کر مینمایم و
همچنی��ن از اعضای محترم ش��ورا
که به م��ن لطف داش��ته و بعنوان
رئی��س ،ای��ن مس��ئولیت را به من
واگ��ذار نمودهان��د و ب��ا همفکری و
همکاریش��ان مرا راهنما خواهند بود
تش��کر می نمای��م .از دهیار محترم
جناب آقای دستوری ،که با تالش و
پیگیریهای شایان تقدیر در جهت
حل مشکالت بیلند گامهای موثری
را برداشتهاند تش��کر دارم و از همه
مردم فهیم بیلند درخواست دارم که
در صورت مشاهده هر گونه کمبود و
مشکل عمومی-اجتماعی آن را فقط
با ش��ورا و دهیار در میان گذارند تا
مس��ائل و مشکالت روس��تا با روند
ی و عاقالنه تری حل گردد.
منطق 
تحف العقول صفحه 323
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زمستان 1397

کنـه زعفـران
وکوتاهتر بوده و نوارهای زرد رنگی در
طول برگ مشاهده میشود .این گونه
برگها معم��وال زودتر از موعد خزان
میشوند .دما و همزمان رطوبت باالی
زمین زعف��ران ،دلیل اصل��ی آلودگی
پیازها به کنه اس��ت ،بنابراین فعالیت
چش��مگیر این کنه در مزارعی دیده
می ش��ود که بن��ا به دالیل��ی قبل از
ش��روع فصل سرما آبیاری شده باشند.
جهت پیشگیری از این آفت استفاده از
کود گوگرد هر س��اله همزمان با اولین
آبیاری مزارع زعفران توصیه میگردد.
ه��ر پیاز ب��رای اینکه گلدهی داش��ته
باشد باید وزنی بیشتر از  8گرم داشته

شود .این مسئله باعث می شود تنش
های محیطی همچون س��رما ،گرما و
کاه��ش رطوب��ت روی پیازه��ا تاثیر
منفی بگذارن��د و گلدهی کاهش یابد.
به ط��ور کلی در منطقه م��ا ،عملکرد
زمینهای رس��ی بسیار بهتر از مزارع
شنی و خاک های سبک بوده و دلیل
آن هم باال بودن رطوبت در کنار پیاز،
کاهش اثر گرمای تابستان روی پیاز و
در نهایت افزایش عملکرد میباش��د.
زعفران نس��بت به ش��وری آب بسیار
حس��اس است .ای س��ی( )Ecخاک و
آب باید زیر  ۴۰۰۰باش��د و در صورت
زی��اد بودن  Ecگلدهی و قدرت تکثیر

با شروع فصل پاییز ،خطهی خراسان
میزبان ب��ا ارزش ترین گی��اه دارویی
دنیاس��ت .گیاهی که به طالی س��رخ
مشهور اس��ت و بهاری پاییزی را برای
این س��رزمین رقم میزند .همه ساله
در این ایام ،جمعیت زیادی از گوشه و
کنار به این منطقه جذب میشوند تا
شاهد تکاپو و تالش کشاورزانی باشند
که از خاک ،طال برداشت میکنند .از
حدود  350تن زعفرانی که هر س��اله
در جه��ان تولید میش��ود ،نزدیک به
 250تن آن مربوط به خراس��ان است.
نیاز آبی کم زعفران و س��ازگاری ویژه
آن ب��ا اقلیم کوی��ری ،آن را به عنوان
مهمتری��ن محص��ول زراع��ی منطقه
مطرح نموده است .گرچه سطح تولید
زعفران در سال زراعی جاری ،وضعیت
مناسب تری نسبت به سال های قبل
داشت و بس��یاری از کشاورزان راضی
به نظر میرسند اما متاسفانه عملکرد
زعف��ران طی چند س��ال اخی��ر افت
چش��مگیری داشته اس��ت و بسیاری
نگران ای��ن کاهش عملکرد هس��تند.
تغییرات اقلیمی و گرم شدن هوا طی
چند سال اخیر ،تنش بسیار شدیدی به
مزارع زعفران وارد نموده است .کاهش
نزوالت آسمانی و نبود یخبندان های
زمس��تانه باعث شده ،امراض قارچی و
انگلی در مزارع زعفران تش��دید گردد.
آلودگ��ی پیاز زعفران ب��ه کنه و قارچ
یکی از دالیل اصل��ی کاهش عملکرد باشد .اگر وزن پیاز کمتر از این مقدار پیاز مختل میش��ود .ب��رای اینکه به
زعفران اس��ت .کنه زعف��ران به عنوان باش��د توانای��ی گلدهی ن��دارد و فقط عملکرد مطلوبی برس��یم باید حداقل
مهمترین آفت مزارع زعفران ،هر ساله بخش رویش��ی خواهد داشت .بنابراین نیاز آبی زعف��ران را تامین کنیم ۴ .تا
خس��ارت باالی��ی را متحم��ل زعفران چنانچه با کوددهی مناسب ،تغذیه پیاز  ۵آب در س��ال برای رس��یدن به این
کاران می کند .زرد ش��دن زودهنگام ها به خوبی انجام نشود ،در اثر ضعیف هدف ضروریس��ت .ک��ه مهمترین آنها
س��بزینه زعفران و رش��د کم سبزینه ،مان��دن پیاز ،کاه��ش گلدهی خواهیم زاج آب (بع��د از برداش��ت گل) و زرد
نشان از فعالیت کنه دارد .کنه معموال داش��ت .تکثیر پیازها معموال در بهمن آب (هنگام زرد ش��دن ب��رگ ها) می
پی��از زعفران را مورد حمل��ه قرار می ماه صورت میگیرد .بدین صورت که باشد .عدم کنترل علف هرز یکی دیگر
دهد و با ایجاد حفرهای در پیاز ،ضمن روی پیاز مادري چندین پیاز دختری از دالی��ل کاه��ش گلدهی میباش��د
تغذیه از ش��یره آن ،باعث پوس��یدگی جوانه زده و رش��د میکند .به همین ک��ه باعث ضعی��ف مان��دن پیازها می
کامل پیاز زعفران میشود .بوتههایی علت هر س��ال پیازه��ای تکثیر یافته گردد .همچنین نگه��داری و حفاظت
که پیاز آنها توس��ط کن��ه مورد حمله به س��طح خاک نزدیکتر میشوند و از ب��رگ ه��ای زعفران ت��ا آخر فصل
قرار گرفته اس��ت ،ب��رگها ضعیفتر سال به سال از عمق کاشت کاسته می ضروریست ،زیرا همزمان با زرد شدن

نویسنده :سید حسین حسینیان

برگها ،مواد غذایی ذخیره ش��ده در
ب��رگها به پیازها برگش��ت میکند.
بنابراین تا خش��ک ش��دن کامل برگ
ه��ا ،از درو کردن و ی��ا چرانیدن برگ
ها خ��ودداری نمایید .در س��ال های
اول ت��ا پنجم بعد از کاش��ت ،به خاطر
افزایش تعداد پیازها هر س��اله افزایش
عملکرد خواهیم داش��ت ،بع��د از آن
چند س��الی گلدهی ثابت و از  ۸سال
به بعد کاهش عملکرد داریم .دلیل آن
هم باال آمدن پیازها و نزدیک شدن به
س��طح خاک و همچنین ضعیف شدن
خ��اک از نظر مواد غذایی میباش��د.
ل��ذا تجدید کش��ت و جلوگیری از پیر
ش��دن مزارع زعفران جهت جلوگیری
از کاه��ش گلده��ی ضروریس��ت.
عملکرد مزارع زعفران به طور میانگین
حدود  8-6کیلوگرم زعفران خش��ک،
در هر هکتار اس��ت .با توجه به سطح
زیرکش��ت زعف��ران در بیلن��د ،میزان
برداش��ت زعفران بس��یار کمتر از این
مقدار اس��ت .گرچ��ه بخش��ی از این
کاه��ش عملکرد ناش��ی از پیر ش��دن
زمینهای زعفرانی و برخی از عواملی
اس��ت که به اختصار به آنها اش��اره
گردید ولی این نکته را هم باید متذکر
ش��د که تغیی��رات اقلیم��ی و افزایش
دم��ا ،نب��ود ب��ارش ب��رف و یخبندان
زمس��تانه ،زنگ خطری ج��دی برای
م��زارع زعفران هس��تند که گلدهی را
درآینده با مشکل جدی مواجه خواهد
ک��رد .بهترین مناطق کش��ت زعفران
ک��ه در دههه��ای گذش��ته قائنات و
مناطق جنوبیتر بوده ،حاال به مناطق
سردس��یرتر و ش��مالیتر مانند تربت
حیدریه رسیده است .این تغییر اقلیم،
کشت زعفران در کل منطقه را تهدید
میکن��د .گرچ��ه فعال چ��رخ تجارت
زعفران ب��ه خوبی میچرخ��د و همه
آنها که دستش��ان در کار است ،راضی
هس��تند .امید اس��ت با همت و تالش
این منطقه همچن��ان به عنوان قطب
تولید زعفران جهان ،خوش بدرخشد.

وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی روستایی
ی اسالمی روستا
ف و اختیارات ش��ورا 
بر اس��اس ماده  68قانون ش��وراها وظای 
ت از:
عبارت اس 
ی اسالمی روستا.
ن اجرای تصمیمهای شورا 
ت بر حس 
الف) نظار 
ی موجود در روستا وتهی ه
ت کمبودها ،نیازها و نارساییها 
ب) بررس��ی و شناخ 
ی در این زمینهها و ارایه آن بهمقامات
ی اصالحی و عمل 
طرحها و پیش��نهادها 
مسئول ذیربط.
ن اجراییوزارتخانهها
ی با مسئوال 
ت و خودیاری مرد م و همکار 
ج) جلب مشارک 
و س��ازمانهایی ک ه در ارتباط با روستا فعالیت میکنند و ایجادتسهیالت الزم
ت پیشبرد امور آنها.
جه 
د) تبیین و توجیه سیاس��تهای دولت و تش��ویق و ترغیب روس��تاییانجهت
اجرای سیاستهای مذکور.
ی اختصاصیافت ه به
ی عمران 
ی اج��رای طرحها و پروژهها 
هـ) نظارت و پیگیر 
روستا.
ی اح��داث ،اداره ،نگهداری وبهرهبرداری
ط برا 
ن ذیرب 
ی با مس��ئوال 
و) همکار 
ی مورد نیازروس��تا در حدود
از تاسیس��ات عمومی ،اقتصادی ،اجتماعی و رفاه 

امکانات.
ی و اضط��راری مانن��د جنگ و
ی و ام��داد در مواق��ع بحران�� 
ز) کمکرس��ان 
ن و خانوادههای بیسرپرست
وقوعحوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندا 
بااستفاده از خودیاری های محلی.
ت و حکمیت میان آنها.
ش برای رفع اختالفات افراد و محال 
ح) تال 
ت بهداش��تی و حفظ نظافت
ط) ایج��اد زمینه مناس��ب جهت اج��رای مقررا 
وتأمین بهداشت محیط.
م عمومی.
ی امنیت و نظ 
ی انتظامی جهت برقرار 
ی با نیروها 
ی) همکار 
ت اجرایفعالیتهای
ک) ایجاد زمین ه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جه 
ی دولتی.
تولیدی وزارتخانهها و سازمانها 
ی و دینی.
ب مشارکت و همکاری عمومی در انجا م امور فرهنگ 
ل) جل 
م) انتخاب فردی ذیصالح ب ه س��مت دهیار برای مدت چهار سالبراس��اس
آییننام ه مربوط و معرفی ب ه بخشدار جهت صدور حکم.
ی روس��تا براساس
تبصره :عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای ش��ورای اس�لام 
ت ص��دور حکم عزلاعالم
آییننام ه مربوط انجام میش��ود و ب ه بخش��دار جه 
میگردد.

امام رضا عليه السالم :هر كه ستمگرى را يارى كند ،ستمگر است و هر كه ستمگرى را يارى نرساند و دست تنها گذارد ،دادگر است
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از  6تا  20سالگی انسان چه می گذرد؟

منبع :مجله سواد زندگی

اریک اریکسون ،روان شناس بزرگ آلمانی
نظریه ای دارد به نام «مراحل رشد هشت
گان��ه اجتماعی» .او در این نظریه ،زندگی
انسان را به  8قسمت تقسیم می کند:
 -1از تولد تا یک سالگی
 -2سال دوم و سوم زندگی
 -3سال سوم تا ششم زندگی
 -4سال ششم تا دوازدهم زندگی
 -5سال دوازدهم تا سال بیستم زندگی
 -6سال بیستم تا چهلم زندگی
 -7سال چهلم تا شصت و پنجم زندگی
 -8از شصت و پنج سالگی به بعد
س��نین مطرح ش��ده ،تقریبی ان��د و این
گونه نیس��ت که مراحل هر س��ن ،به طور
مج��زا از قبل و بعدش جدا ش��ود .لذا می
ت��وان مث�لا به ج��ای  20ت��ا  40از دوره
جوانی و بزرگس��الی و ب��ه جای  40تا 65
از میانس��الی اس��تفاده کرد .در این مقاله
به دلیل اهمیت س��نین  6تا  20س��الگی
که ش��کل دهنده شخصیت اجتماعی فرد
ب��وده و آینده کودک و نوج��وان از طریق
روابط و پیوندهایی ک��ه با محیط اجتماع
برقرار میکند ،شکل میگیرد به قسمت
ه��ای چهارم و پنجم از این مراحل رش��د
میپردازیم:
مرحله چهارم :سال ششم تا دوزادهم
زندگی
انس��ان در ای��ن دوره ،وارد یکی از مراحل
مهم زندگی اش می شود .البته در  6سال
اول زندگ��ی ،بخش اصلی س��اختار روانی
انسان شکل گرفته است اما این بدان معنا
نیست که دوران کودکی و نوجوانی نقشی
در ساخت روانی افراد ندارند بلکه برعکس،
دوران کودکی و نوجوانی ،بس��تر برخی از
مهم ترین رفتارهای انس��انی هس��تند که
بدان ها می پردازیم.
ک��ودک از  6س��الگی ،رفت��ه رفت��ه وارد
تعامالت اجتماعی می ش��ود و نقش��ی در
جامع��ه پیرامونی اش برای خ��ود تعریف
می کند که پیش��تر برایش مهیا و تعریف
شده نبود .او در این دوره ،در صدد تعریف
جایگاه اجتماعی برای خود بر می آید؛ تو
گویی در حال تعریف قلمروی فردی است.
او می کوش��د به هدف های��ی که تعریف
کرده اس��ت برس��د (مثل موفقیت در یک
مس��ابقه یا رسیدن به یک وسیله یا کسب
نمرات خوب در مدرسه).
در این دوره ،یکی از دو ویژگی در کودک
نهادینه می ش��ود :اگر اطرافیان کودک در
خانه ،مدرس��ه و  ...او را مورد حمایت قرار
دهند و تش��ویق کنند ،او فردی کوش��ا و
توانمن��د بار خواهد آمد ول��ی اگر او مورد
نکوهش مداوم و س��رزنش ق��رار بگیرد و
مدام تحقیر شود ،حس ناکارآمدی در او به
وجود خواهد آم��د و در تمام زندگی خود
را فردی کوچک و ناتوان خواهد شمرد که
توانایی انجام کارهای بزرگ را ندارد.
مهم ترین نیاز کودک در این دوره ،هدایت
و راهنمای��ی نرم ،مراقبت غیرمس��تقیم و
تشویق است.
وقتی نظام آموزش��ی ناکارآمد همه دانش
آم��وزان را ب��ا اس��تعدادهای مختلفی که
دارند ،تنها یا یک محک می سنجد ،آنگاه

دان��ش آموزی که می تواند در آینده یکی
از بزرگترین مجسمه سازان جهان یا یکی
از برترین فوتبالیس��ت های دنیا یا یکی از
موفقترین بازاریابان کش��ور ش��ود ،چون
مث�ل ً
ا در درس ریاضی نم��ره خوبی نمی
گیرد ،از طرف مدرس��ه و خانواده نکوهش
می ش��ود .نتیجه این نکوهش ها نیز این
اس��ت که دانش آموز ،فکر می کند اساساً
فرد ناتوانی است (نه این که فقط استعداد
ریاض��ی اش کمت��ر اس��ت) و در نهایت،
اس��تعداد ذاتی اش نیز ش��کوفا نمی شود.
او که می توانس��ت روزی کارآفرین بزرگی
باشد ،در بزرگسالی با مدرک لیسانسی که
گرفته ،به دنبال اداره یا ش��رکتی است که
با حداقل حقوق اس��تخدامش کند .اگر با
کودکی در این س��نین س��ر و کار دارید،
بدانی��د ک��ه آین��ده او از نظ��ر کارآمدی
یا احس��اس بی کفایت��ی ،در گ��رو رفتار
شماس��ت .گاه گفتن یک جمله غیرعلمی
به یک ک��ودک مانند «خیل��ی بی عرضه
ای» می تواند آینده او را منهدم کند.
مرحله پنجم :سال دوازدهم تا بیستم
دوره نوجوان��ی ،دوران هویت یابی اس��ت.
نوجوان در این دوره می تواند مستق ً
ال فکر
کند و قضاوت های ارزش��ی داشته باشد.
او به مرکزیت خ��ود در جهان ارزش ویژه
ای قائل است و می کوشد هویت مستقلی
برای خود تعریف کند.
اریکس��ون می گف��ت که مه��م ترین کار
نوجوان ،دستیابی به هویت است و رسیدن
به پاسخ این دو پرسش« :من کسیتم؟ من
چ��ه می کن��م؟» و برای رس��یدن به این
پاس��خ های بنی��ادی ،عقای��د و رفتارهای
مختلفی را می آزماید.
انسان در حالی دوران نوجوانی را به اتمام
می رس��اند که ی��ا به «هویت منس��جم»
رسیده یا «بحران هویت» را با خود حمل
می کند.
همراهی فکری با نوجوان و واهمه نداشتن
از تفکرات��ی ک��ه در ذه��ن او م��ی گذرد،
مهمترین کارهایی است که باید اطرافیان
نوجوان در قبال او داش��ته باش��ند تا او با
هویتی منسجم وارد دوره جوانی و سپس
بزرگس��الی ش��ود .ای��ن هویت منس��جم،
زیربنای بس��یاری از رفتارهای او در آینده
خواهد بود.
وج��ود تعارض��ات فرهنگی بی��ن خانواده
ه��ا و آموزه های رس��می یک��ی از عوامل
برهمزنن��ده تع��ادل هویت��ی در جوامعی
مثل ایران اس��ت و این ،وظیفه والدین را
در حراست از امنیت روانی نوجوانان شان
مضاعف می کند.
در شمارههای آینده راجع به سایر مراحل
رشد خواهیم نوشت...

زمستان 1397
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تب مالت

نویسنده :مهدی شریعتیفر-دامپزشک
تب مالت یکی از مهمترین بیماریهای با دوره ه��ای متناوب تعری��ق فراوان
مش��ترک انسان و دام است .عامل این بخص��وص در ش��ب  ،خس��تگی  ،بی
بیماری باکتری «بروس�لا» اس��ت که اش��تهایی و کاه��ش وزن  ،درد کمر،
ان��واع مختلف دارد و نوع��ی که در بز مفاص��ل و عض�لات ،س��ردرد ،درد
و گوسفند وجود دارد ،مهمترین عامل عضالنی و درد عمومی بدن تظاهر می
بیماری انسان می باشد .این بیماری به کند .عالئ��م تب مالت میتواند پس از
علت ایجاد سقط جنین در دام ،کاهش چن��د هفته تا چند م��اه از بین رفته و
تولید ش��یر ،عقیمی و نازایی دامهای مجددا ً عود کند .معم��والً عفونت می
مبتال و همچنین به علت ابتالی انسان توان��د با آنت��ی بیوتیک درمان ش��ود.
به بیماری تب مالت ،همواره از دو بعد ممکن است درمان چند هفته تا چند
اقتصادی و بهداش��تی مورد توجه قرار ماه به طول بیانجامد با این حال دوره
میگیرد.معمو ٌال عفونت در انس��ان به های عود شایع است.
تماس مس��تقیم با حیوان��ات آلوده یا پیشگیری
• پیش��گیری از ای��ن بیم��اری ب��ا
فرآورده های آنها وابسته است.
واکسیناس��یون و ریش��ه ک��ن کردن
راههای اصلی انتقال بیمار
• مص��رف محص��والت لبن��ی بیم��اری در دامها ص��ورت میگیرد،
غیرپاستوریزه آلوده؛ همچنین باکتری ولی ب��ا توجه به این ک��ه این بیماری
می تواند از طریق گوش��ت خام یا نیم در دامهای ای��ران به وفور وجود دارد،
پز شده حیوانات آلوده به انسان منتقل بهتری��ن راه پیش��گیری از بیم��اری
استفاده از محصوالت لبنی پاستوریزه
گردد.
• تماس مس��تقیم با دام آلوده (گاو ،است .از مصرف مواد لبنی مشکوک و
گوس��فند ،ب��ز ،خوک ،ش��تر و گوزن) غیر پاس��توریزه جدا خودداری شود و
یا بافته��ای دام آل��وده مانند خون ،در صورت عدم دسترس��ی به این نوع
ترشحات رحمی و جنین سقط شده .فرآوردههای لبنی ،جوش��اندن شیر به
• اسنتش��اق هوای آغ��ل و اصطبل مدت حداقل  15دقیقه ضروری است.
• نگهداری حیوانات در فاصله مناسب
آلوده .
انتق��ال بیماری از انس��ان به انس��ان از محل زندگی انسان باشد.
• اف��رادی که به هر طریق��ی با دامها
بسیار نادر است.
در ارتباط هس��تند از دستکش ،کاله،
عالیم
به ط��ور کلی بیماری ب��ه صورت حاد ماس��ک ،عین��ک و روپوش مناس��ب
ش��روع ش��ده و با تب مداوم یا منظم استفاده نمایند.
کتابخانه مال محمدجعفر طبیب
بیلندی
نویسنده :سمیرا اکبریان
ای��ن کتابخانه در س��ال  1392افتتاح
ش��د و هم اکنون ح��دود  9300جلد
کتاب و  530عضو دارد.
میانگین امانت کتابخانه در تابس��تان
بی��ن  1500-2000جل��د کتاب و در
بقیه فصول س��ال بی��ن 800-1000
جلد کتاب می باش��د .ای��ن کتابخانه
یکی از کتابخانههای فعال شهرس��تان
میباش��د .مس��ئولیت ای��ن کتابخانه
برعه��ده خانم س��میرا اکبریان بوده و
امسال توانست در هشتمین جشنواره
کتابخوانی رضوی مقام اول شهرستان،
رتبه  10استان (از بین  130کتابخانه)
و همچنی��ن به عن��وان کتابخانه برتر
ملی معرفی گردد.

معرفی کتاب
• این مطلب توس��ط خانم س��میرا
اکبری��ان ،مس��ئول کتابخان��ه مال
محمدجعف��ر طبیب بیلندی ،جهت
معرف��ی یک��ی از کتابه��ای موجود
در کتابخان��ه ،ب��ا ه��دف تش��ویق
کتابخوان��ی تهی��ه گردیده اس��ت.

نخورد
امیرالمؤمنین عليه السالم :هر كه به روزى خداداده رضايت دهد ،بر آن چه از دست رود ،اندوه
َ

برگزاری کالس زبان
کالس زب��ان ب��رای رده ه��ای س��نی
 10-14سال ،توسط نهاد مقام معظم
رهبری دانش��گاه علوم پزشکی گناباد،
در مح��ل کتابخانه م�لا محمدجعفر
طبیب بیلندی برگ��زار می گردد .این
کالس ه��ا بصورت رای��گان و با هدف
افزایش س��طح زبان بچههای روس��تا
برگزار گردیده و در حال حاضر تعداد
 11پس��ر و  32دختر در آن مش��غول
تحصیل میباشند.

وبسایت بیلند

www.bilond.ir

نامیرا
نویسنده :صادق کرمیار
برنده جایزه جالل ،برنده جایزه کتاب سال و پرفروش ترین
رمان ایرانی با موضوع عاشورا
خالصه :داستان این کتاب در مورد دختر و پسری جوان از
اهالی کوفه است که به دور از منفعت طلبیهای روز افزون
مردم کوفه به دنب��ال حقیقت بزرگ کوفه ،بین حمایت از
امام حسین (ع) و یا وفاداری به یزید سرگردانند...
نهج البالغه حكمت 349
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نشریه دیار بهلول

عد ُه
يت شَ يئاً ا ِ ّال َو َرأَ ُ
ما َرأَ ُ
يت اَ َ ...قبلَ ُه َو ب َ َ
َو َم َع ُه َو فيهِ
امام علی (ع)
خداوند در قرآن كريم ميفرمايد :اَی َنما
تُ َولّوا َفث ََّم َوج ُه اِ ...؛ «به هر طرف که رو
کنید ،وجه الهی آنجاست» (سوره بقره
 ،آیه ی .) 115
یک��ی از ویژگیهای عارفان راس��تين،
حس��ن ظ��ن به خ��دای متع��ال و به
مق��درات و کاره��ای حض��رت ح��ق
ّ
اس��ت .از دیدگاه عارف ،عالم جلوهگاه
حسن الهی است و موجودات همچون
آینههای��ی در ت��االر آین��هی عالمند
ک��ه جلوههای حس��ن و جم��ال الهی
در آنها نم��ودار اس��ت .اميرالمؤمنين
الس�لام در تعبي��ر زيبايي
عل��ی عليه ّ
يت
يت شَ ��يئاً ا ِ ّال َو َرأَ ُ
ميفرمايند :ما َرأَ ُ
عد ُه َو َم َع ُه َو فيهِ؛ «به هیچ
اَ َ ...قبلَ�� ُه َو ب َ َ
چی��ز نظر نينداختم مگ��ر آن که خدا
را پی��ش از آن ،پ��س از آن ،همراه آن
و درون آن مش��اهده کردم» .از عالمه
طباطبایی سوال شد معنای این روایت
منقول از امام علی (ع) چیست ،عالمه
در جواب فرمودند« :یعنی تمام اش��یا
مظه��ر و آیه و نش��ان دهنده ی حق
هستند ،و آیه ماورای خود را نشان می
دهد ،نه خود را .مانند چراغ راهنما در
چهار راه ها که عالمت خطر اس��ت و
انس��ان از دی��دن آن متوجه خطر می
ش��ود»(در محضر عالم��ه طباطبایی-
محمد حسین رخ شاد).
به تعبیر زیبای باباطاهر:
«به دریا بنگرم دریا ته وینم
به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا ته وینم»
به همین خاطر است كه عارف در همه
چیز جلوه حسن و جمال معشوق ازلی
را میبیند و به او عشق میورزد.

شماره23
خداشناسی

به تعبیر زیبای سعدي:
خرم
خرم از آنم که جهان ّ
«ب��ه جهان ّ
از اوست
عاش��قم بر همه عالم ک��ه همه عالم از
اوست»
این نگرش س��بب میش��ود که عارف
نگاهي زیبابین به عالم پیدا کند.
به تعبیر زيباي حافظ شیرازی:
«منم که ش��هرهي ش��هرم به عش��ق
ورزیدن
منم که دیده نیالودهام به بد دیدن»
از س��وی دیگر هر چ��ه در عالم ايجاد
میش��ود ،فی الحقیقه فعل الهی است
و خدا نیز غنی و قدیر؛ عليم و حکیم؛
جواد و كریم و عطوف و رحيم اس��ت.
از چنين فاعلي جز خير صادر نخواهد
خی ِر محض جز نکویی ناید».
ش��د« .از ّ
یر فی م��ا َو َق َع؛ «در آنچه واقع
لذا اَلخَ ُ
میش��ود ،خی��ر و مصلح��ت اس��ت».
در حدیث قدس��ی اس��ت ك��ه خداي
المؤمِن ال
متع��ال میفرمایدَ :عب��د َ
ِي ُ
ل��ت ل َ ُه خَ يراً؛
اَص ِر ُف ُه في شَ ��ي ٍء ا ِ ّال َج َع ُ
«بن��دهي مؤمن��م را در هیچ موقعیتی
ق��رار نمیدهم و هیچ حادثهای برایش
پیش نمیآورم مگ��ر اینکه خیری در
مقدر
آن حادث��ه و موقعیت ب��رای او ّ
کردهام» (کلین��ی  ،کافی  ،ج  ، 2ص
 .) 61ای��ن باور عارف ،منش��أ حس��ن
تعبیر او میش��ود و ل��ذا عارف هر چه
پی��ش میآی��د را نیک و زیب��ا تعبير
میکند.
در راس��تای همین ن��گاه عارفانه ،امام
السالم در پاسخ به طر ّماح
حسین عليه ّ
بن عدی و یارانش که از کوفه میآمدند
و در بین راه با حضرت مالقات کردند،
به آنه��ا فرمودند :اَم��ا َوالل ِهاِن ّي َالَرجوا
ك��ون خيرا ً م��ا اَرا َد ا ُ ...ب ِنا ُقتِلنا اَم
َ
اَن يَ
َظ َفرنا؛ «به خدا امید من اینگونه است
ک��ه آنچه كه خداي متع��ال در رابطه

از مقایسه تا همدلی
ب��ا ما اراده فرموده اس��ت ،ب��ه خیر و
مصلحت ماس��ت؛ خواه در این حرکت
و نهضت به ش��هادت برس��یم و كشته
شويم و خواه در اين مبارزه به پيروزي
قيت دست پيدا كنيم» (طبری ،
و مو ّف ّ
تاری��خ  ،ج  ، 7ص  .) 304آنچ��ه که
خداي متعال اراده فرموده است ،خیر
و مصلحت ما را در بر دارد.
نمون��هي دیگر این دي��دهي زیبابین
در واقعهي عاش��ورا ،هنگامی مشاهده
میگ��ردد که حضرت زینب س�لاما...
السالم
عليها و س��اير اهل بیت عليهم ّ
را در کوف��ه به اس��ارت ب��ه دربار ابن
زیاد لعنةا ...علي��ه بردند .پس از آنكه
حض��رت زين��ب س�لاما...عليه��ا آن
برخورد بزرگواران��ه و ع ّزتمندانه را در
مقابل اب��ن زیاد نش��ان میدهند و او
تحقیر میش��ود ،ابن زیاد برای تالفی
به حضرت زینب سالما...عليها خطاب
نع ا ...بِاَ َ
میكندَ :ك َ
خيك
يف َرأَ َ
ي��ت ُص َ
الح َس��ين؟ «زینب! کاری را که خدا با
ُ
برادرت حس��ین کرد ،چگونه دیدی؟»
حض��رت زين��ب س�لاما...عليه��ا در
یت ا ِ ّال َجمی ً
ال؛
پاس��خ او فرمودند :ما َرأَ ُ
«چيزي جز زیبایی نديدم» (خوارزمی
 ،مقت��ل  ،ج  ، 2ص .) 42ای��ن ن��گاه
زیبابین حضرت زینب س�لاما...عليها
ک��ه میتوان��د در صحنهي عاش��ورا با
آن هم��ه مصائب و بالیا زیبایی ببیند،
حاکی از نگ��رش عارفانهي این دخت
الس�لام
بزرگ��وار امیرالمؤمنی��ن عليه ّ
است.
بنابراين يك��ي از درسه��ای ديگري
كه ميتوان از مكتب عاش��ورا آموخت،
مقدرات
ظن به خداوند متعال و ّ
حسن ّ
الهی و تعبير نیکو کردن از رخدادهای
زندگی اس��ت؛ زيرا رخدادهای زندگی
مقدرات الهی نیست و برای
چیزی جز ّ
مؤم��ن از جانب حضرت حق ،جز خیر
واقع نميشود.

لذت گرمای ُکرسی در زمستان و خواص درمانی آن

بس��یاری از م��ا ،نشس��تن و خوابیدن
زی��ر کرس��ی ،با آن حرارت دلچس��ب
و ب��ی نظیر و تنبل��ی آورش را تجربه
کرده ایم و زمس��تانهایی را که همراه
ب��ا بزرگتره��ای خانواده و ب��ا خوردن
خوراکیه��ای زمس��تانی و ش��نیدن
حکایات پدر بزرگ و مادربزرگ سپری
میش��دند را از جمله خاطره انگیزترین
دورانهای زندگی و کودکی و نوجوانی
خود میدانیم .کرس��ی از ابزار بس��یار
قدیمی برای گرم کردن منازل اس��ت
که دس��ت خوش تغییر زمان نش��ده
و هنوز هم طرف��داران خاص خودش
را دارد .گرمای لذت بخش کرس��ی و
دورهم جمع شدن اعضای خانواده در
کنار کرسی از مزایایی است که کرسی
را منس��وخ نکرده اس��ت .کرس��ی به

خصوص در ش��ب یلدا یکی از بهترین
چیزه��ا بود ک��ه خان��واده را در کنار
ه��م جمع می ک��رد و برخی هنوز هم
هر ساله در زمس��تان اقدام به برپایی
کرس��ی در من��ازل خ��ود م��یکنند.
تاثیر کرسی در بهبود کارکرد
بدن و درمان بیماریها
استفاده از کرسی در بهبود کارکرد بدن
و درمان بیماریهای ناشی از سردی و
رطوبت بدن موثر است .از نظر منطق
طب س��نتی ،گرم نگاه داشتن اعضای
بدن ب��ه ویژه کمر و پش��ت ،در فصل
س��رما بس��یار حائز اهمیت است و به
آن تاکی��د زیادی ش��ده اس��ت .بنابر
این اس��تنباط ،میتوانی��م بگوییم که
کس��ی که در زیر گرمای کرس��ی قرار
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میگی��رد حرارت الزم به اعضای مورد
نیاز بدنش میرسد و از ایجاد مشکالت
ناش��ی از س��رما پیش��گیری میکند.
از طرف دیگر ،وضعیت کف دس��تها
و پاها در س�لامت اعضای داخلی بدن
موثر اس��ت .ماساژ دس��ت و پا در آب
گرم ب��رای بهبود برخ��ی بیماریهای
گوارشی توصیه شده است ،پس گرمای
کرسی نیز تاثیری مشابه ماساژ دست
و پا در آب گرم دارد .همچنین با توجه
ب��ه اینکه در فصل زمس��تان ،به علت
سرمای هوا ،شاهد تشدید بیماریهای
مزمن مفصلی مانن��د درد زانو ،کمر و
مهرههای پشتی هستیم ،با قرار گرفتن
در زیر کرسی و گرمای آن میتوان به
تس��کین دردهای مفصلی کمک کرد.

امیرالمؤمنین علیه السالم:هر كس كينه را از خود دور كند ،قلب و عقلش آسوده مى گردد.

نویسنده :محمد رسول صادقی ملکی

«مقایس��ه» واژه ای است که استفاده
افراطی از آن در مواردی با حواش��ی
فراوان��ی هم��راه می ش��ود و عموما
منجر به حساس��یتهای��ی در ذهن
طرفین می شود که جایگاه و کاربرد
«مقایس��ه» را عمال به بیراهه کشانده
اس��ت .این امر خصوصا در بین روابط
همس��ران و نی��ز رواب��ط والدی��ن با
فرزندان بیشتر مسئله ساز میگردد.
گرچه ،مقایسه در جایگاه اصلی خود
اساسا چیز زیان آوری نیست و حتی
می-تواند به عنوان عاملی برای تغییر
حال و پیشرفت مدنظر قرار گیرد ،اما
اس��تفاده افراطی از آن همواره زیان
آور خواهد بود .برای مثال میتوانیم
خود را با یک فرد موفق در حوزه کار
مقایسه کرده و با شناسایی کاستی ها
در راس��تای بهتر شدن شرایط تالش
کنیم .اینجا مفهوم مقایس��ه و تالش
ارتب��اط تنگاتنگی ب��ا یکدیگر برقرار
می کنند که در حقیقت مثبت ترین
کارایی مفهوم مقایس��ه را به نمایش
می گ��ذارد .اما در مواردی مقایس��ه
ابزاری برای ابراز حس��ادت و تخریب
دیگری می گردد ،ب��ه طوریکه عمال
ارزش و جایگاه مفهوم مقایس��ه را به
چالش می کش��اند .در این قس��مت
کارشناس��ان اخ�لاق و البت��ه ادیان
آس��مانی توصیه می کنند تا همواره
انس��ان نگاهی به ضعی��فتر از خود
داشته باش��د تا بدین ترتیب مقایسه
تبدیل به اب��زاری برای یادآوری لزوم
شکرگزاری ش��ود که در این صورت
بازه��م می ت��وان جایگاه ارزش��مند
مفهوم مقایس��ه را به بهترین ش��کل
ممک��ن ارتق��ا داد .از ای��ن رو نتیجه
می ش��ود چنانچ��ه مفهوم مقایس��ه
ب��ا تالش برای آین��ده بهتر و رضایت
از داش��ته ه��ا ترکی��ب ش��ود قطعا
بهتری��ن نتیجه حاصل خواهد ش��د.
متاس��فانه در اغل��ب موارد اس��تفاده
مثبت از مقایس��ه کمت��ر مدنظر قرار
م��ی گیرد و عمال مقایس��ه ب��ه ابزار
ش��کنجه در دس��تان فرد مبدل می
ش��ود .برای رهایی از رویکرد مقایسه
ای به زندگی؛ بهتر آن است بر مثبت
های طرف مقابل خود متمرکز شوید.
ممکن اس��ت مواردی چ��ون اخالق،
نجاب��ت و وفاداری در تقابل با قابلیت
های اقتصادی و جایگاه اجتماعی فرد
به ظاهر شکس��ت بخورن��د! اما موارد
زیادی وج��ود دارد که دیگ��ران نیز
زندگی خود را با ش��ما مقایسه کرده
و آرزوی چیزی شبیه همسر ،فرزند و
سایر جنبههای زندگی شما را دارند.
بنابرای��ن در روابط فردی و اجتماعی
خود همواره سعی کنیم تا بذر همدلی
و تفاهم را بی��ن همدیگر بکاریم تا با
ایجاد انگیزه تالش بیش��تر در طرف
مقاب��ل ،همگی از زندگی س��المتری
بهره مند ش��ده و به نح��و موثرتری
بتوانی��م ب��ر مش��کالت فائ��ق آییم.
غررالحكم حدیث 8584
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لزوم حفظ و احیای جنگلهای تاغ

یکی از مسائل اساسی که روستای بیلند و
منطقه گناباد را تحت تاثیر خود قرار داده
است ،توفانهای شن و گرد و خاک است
که با طوالنی ش��دن خشکسالی دهه اخیر
ایران هر س��اله بر ش��دت آنها افزوده می
ش��ود و تهدید بزرگی برای کل منطقه به
حساب میآیند .منتها ،کانونهای بحرانی
ایجاد کننده این توفانها شناس��ایی شده
و چند س��الی است که اداره منابع طبیعی
شهرس��تان با انجام پروژههای تاغکاری و
بیابانزدایی س��عی در مهار این توفانهای
شن دارند .عالوه بر این ،امروزه در بسیاری
از نقاط ایران و جه��ان ،در کنار نهادهای
رس��می و دولتی گ��روههای��ی از فعاالن
مدن��ی و اجتماعی نیز به ط��ور داوطلبانه
سعی در رفع مشکالت منطقهای و محلی
خود مینمایند .در م��ورد این پدیده نیز
ما بعنوان گروهی از فعاالن محیط زیستی
احساس مسئولیت نموده و در قالب سمن
انجم��ن حامیان جوان محیط زیس��ت دو
س��ال اس��ت که اقدام به بس��یج نیروهای
بومی و دانش��جویان جهت مش��ارکت در
امر بیابانزدایی نمودهای��م .لذا با توجه به
اینکه امس��ال نی��ز در نظر داری��م در ماه
های پایانی س��ال اقدام به دعوت از اهالی
محلی جهت مشارکت در تاغکاری نماییم،
بیانیه کلی ارائه شده توسط انجمن جهت
تش��ویق دوستان به مشارکت در نهالکاری
و همچنین جلوگیری از تخریب بیشتر تاغ
های جنگلی ارائه میگردد:
آنچ��ه در کویر میروید گز و تاغ اس��ت.
ای��ن درختان بیباک ،صبور و قهرمان که
علیرغ��م کویر ،بینیاز از آب و خاک و بی
چشمداشت نوازش��ی و ستایشی ،از سینه
خش��ک و س��وخته کویر به آتش سر می

کش��ند و میایس��تند و میمانند .هریک
رب النوع��ی بیه��راس ،مغ��رور ،تنها و
غریب .گویی اما اینان برگ و باری ندارند،
گل��ی نمیافش��انند »،درختان ش��جاعی
ک��ه در جهنم میرویند « س��فیران عالم
دیگرند که در کویر ظاهر میشوند! ثمری
نمی-توانند داد ،ش��ور جوانهزدن و شوق
ش��کوفهبس��تن در نهاد ش��اخههایشان
میخش��کد ،میسوزد و در پایان به جرم
گستاخی در برابر کویر ،از ریشههایشان بر
میکنند و در تنورش��ان میافکنند و …
این سرنوشت مقدر آنهاست.
“برگرفت��ه از کت��اب کوی��ر دکت��ر عل��ی
شریعتی”
***
آری! این سرنوش��ت نهایی درختچههای
تاغی اس��ت که در برابر هجوم سیلآسای
توفانهای ش��ن و گرد و خاک ایستادگی
کردند و همچون س��پری ،خانهها و مزارع
را از ی��ورش بیامان توفان ش��ن نجات
دادن��د ،ولی اکن��ون پاداش ایس��تادگی و
اس��تقامت آنها این اس��ت که ریش��هکن
ش��وند ،نه تنها توسط مردم محلی و برای
مص��رف بومی بلکه برای قاچ��اق زغال به
سایر شهرستانها ...
بس��یاری از جنگل های ای��ران بر خالف
باور عموم��ی در مناطق مرکزی و کویری
ایران قرار گرفته اس��ت .جنگلهای تاغ از
مهمترین این پوش��شها هستند .درخت
هایی که با هزینه های بس��یار و در مدت
زم��ان طوالن��ی در دوره ه��ای مختل��ف
بهمنظور بیابانزدایی در این مناطق کاشته
ش��دند تا از روانش��نها در این مناطق
جلوگیری شود .اما جالب اینکه چوب این
درخ��تها از مرغوبتری��ن زغالهای بازار

مص��رف قلیان که ام��روزه در میان جوان��ان و نوجوانان رواج
زیادی پیدا کرده ،س��کته مغزی را افزایش داده اس��ت .بابک
زمانی ،رئیس انجمن س��کته مغزی ،در گفت و گو با خبرنگار
حوزه س�لامت ایرنا افزود :نوجوانان و جوانانی که در مکانهای
بس��ته قلیان می کش��ند ،خطر ابتال به س��کته مغزی در آنها
افزایش می یابد و باید اقدامات پیش��گیرانه از س��وی دس��ت
اندرکاران امر در این زمینه انجام شود.
وی اظهار داش��ت :م��واد موجود در تنباک��وی مصرفی قلیان
حاوی  400نوع ماده س��می است که باعث افزایش فشارخون
و منجر به س��کته مغزی می ش��ود .زمانی ادامه داد :در حال
حاضر به ازای هر  100هزار نفر در کش��ور 150 ،نفر هر سال
دچار س��کته مغزی می ش��وند و این مساله ارتباط مستقیمی
با مصرف قلیان ،س��یگار و فشارخون باال دارد .وی اضافه کرد:
با توجه به اینکه نوجوانان و جوانان با مصرف قلیان در س��نین
پایین در معرض خطر ابتال به س��کته مغزی هستند ،ضرورت
دارد دول��ت مص��رف این ماده دخان��ی را در مکانهای عمومی

نویسنده :محمد رسول صادقی ملکی

اس��ت و قاچاقچیان ن��ه در جنگلهای با
پوش��ش فراوان ش��مال که در میان رمل
ه��ای کوی��ری به دنب��ال چنی��ن درخت
هایی هستند تا آنها را به کوره های زغال
بس��پرند و از تاغ های س��بز و زنده زغال
های سیاه بسازند!
متاس��فانه بخاط��ر پراکندگ��ی مرات��ع و
جنگله��ای ت��اغ ،اقدام��ات ادراه مناب��ع
طبیع��ی و نیروهای جنگلب��ان نمیتواند
پاس��خگوی مقابل��ه ب��ا اقدام��ات مخرب
س��ودجویان فراوانی که اق��دام به نابودی
درختچههای تاغ -این یگانه سرداران بی
بدیل ایستادگی در برابر هجوم سیل آسای
توفان شن و گردوخاک –میکنند ،باشد
و علیرغم تالش نهادهای مس��ئول ،زغال
ت��اغ هنوز هم به وفور توس��ط قاچاقچیان
زغ��ال تولید و به بازارهای مقصد ارس��ال
میگردد -متاس��فانه فرهن��گ غلط اهالی
محلی نی��ز عامل دیگری در تش��دید این
تجاوز به درختان تاغ ش��ده است .جوانان
با خری��د و اس��تفاده از زغ��ال تاغ جهت
استعمال قلیانهای میوهای ،بازار مصرف
ای��ن زغال را فراه��م نم��وده و در نتیجه
افراد س��ودجوی بیشتری راغب به نابودی
جن��گل های تاغ میگردند .از طرف دیگر
اهال��ی روس��تاهای بخش مرک��زی ایران
عادت کردهاند برای تهیه هیزم به جنگل
های ت��اغ هجوم برده و اق��دام به تخریب
درختان و جمع آوری چ��وب تاغ نمایند.
پیامد این اقدامات نیز واضح اس��ت؛ توفان
ه��ای ش��ن و گردوخاک ،که ب��رای مدت
زمانی بخاطر کاشت درختان تاغ همچون
اژدهایی خفته ،به خواب عمیق و طوالنی
رفته بودند اکنون ب��ا نابودی جنگلهای
تاغ دوباره بیدار ش��دهاند .این توفانهای

قلیان و افزایش سکته مغزی در جوانان

7

مهلک در کنار حرکت ش��نه��ای روان،
نابودی تدریج��ی باغات و مزارع ،ش��یوع
بیماری های تنفس��ی و در نهایت نابودی
و خالی از سکنه شدن روستاها و شهرهای
بخش مرکزی ایران را ب��ه دنبال خواهند
داشت.
نگارن��ده ای��ن مطلب و دوس��تان همفکر،
سالهاس��ت ک��ه س��عی داری��م از طریق
فرهنگسازی و آگاهس��ازی افراد محلی
مانع از نابودی جنگلهای تاغ گردیم؛ اما
متاسفانه تالش ما تاکنون نتوانسته منجر
به اقدام موثری برای مقابله با اس��تفاده از
چوب و زغال تاغ گ��ردد و تنها راه مقابله
با این معضل آگاهسازی و مشارکت فعال
هم��ه آحاد جامع��ه در بح��ث حفاظت از
منابع طبیعی میباشد .لذا بر آن شدیم تا
از طریق ایجاد «پویش احیای جنگلهای
ت��اغ» اهمی��ت بیابانزدای��ی و حفاظت از
جن��گلهای تاغ را بی��ش از پیش تبیین
نم��وده و با ه��مافزایی و مش��ارکت همه
آحاد جامعه در جهت گس��ترش و توسعه
تاغزارها اقدام نماییم .در قالب این پویش
اهداف زیر دنبال میگردد:
 .1تشویق جوانان به عدم استفاده از زغال
تاغ
 .2آگاه س��ازی اف��راد بوم��ی ب��رای عدم
استفاده از چوب تاغ
 .3کاشت و نگهداری نهال تاغ در راستای
احیا و اصالح مناطق جنگلی
جنگلهای تاغ فدای زغال دوسیب!
اژدهای خفته بیدار میشود!
بنیانگ��ذار :انجمن حامی��ان جوان محیط
زیس��ت با هم��کاری اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری گناباد

گردآورنده :محمد رسول صادقی ملکی

ممنوع اعالم کند.
همچنی��ن دکتر معصومعلی معصومی ،ف��وق تخصص قلب ،معتقد
اس��ت :نیم��ی از افرادی که تا پای��ان عمر قلیان میکش��ند در اثر
عوارض ناش��ی از اس��تعمال قلیان می میرن��د .وی در گفت وگو با
خبرنگار سالمت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ،با بیان اینکه
مصرف انواع مواد دخانی از جمله س��یگار و قلیان مخاطرات جدی
قلبی را در پی دارد ،اظهار داش��ت :مصرف این مواد نه تنها موجب
به وجود آمدن بیماریهای قلبی عروقی بس��یاری میشود بلکه سایر
اندامهای بدن از جمله ریه را نیز درگیر میکند .به گفته معصومی،
ضرر قلیان بس��یار بیش��تر از سیگار اس��ت به طوری که بر اساس
آزمایش��ات مشخص ش��ده که زیان هر بار کش��یدن قلیان برابر با
کش��یدن  60نخ سیگار است .وی افزود :موضوع دیگری که عوارض
قلیان را بیش��تر از س��یگار افزایش میدهد این اس��ت که نیکوتین
قلی��ان وقتی از درون فضای مرطوب عبور میکند به هنگام ترکیب
شدنش با آب ترکیبات جدیدی را تشکیل میدهد که زیان کشیدن
قلیان را به مراتب بیشتر میکند.

امام علی (ع) :مردم برای اصالح دنیا چیزی را ترک نمی گویند  ،مگر آنکه خدا آنان را به چیزی زیانبارتر دچار خواهد ساخت.
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ورزش باستانی

نویسنده :محمد حسین ازقندی

ورزش باس��تانی همانگون��ه ک��ه از نامش
پیداست ،منتس��ب به دوران باستان ایران
می باش��د ،مجموعه ای از حرکات ،آداب
و رس��وم خاص که در محدوده تاریخی و
فرهنگی ایران از کذش��ته های بسیار دور
رایج بوده است و جزء فعالیت های روزمره
ایرانیان در دوران باس��تان محس��وب می
گردیده است.
ایرانیان پس از پذیرش دین اسالم ،تجلی
فرهنگ اسطوره پهلوانی را در وجود موالی
متقیان حضرت علی علیه السالم یافتند و
ش��خصیت و منش آن ام��ام ُهمام ،الگوی
پهلوانان و جوانمردان گردیده است .گود
مقدس زورخانه به شکل و سیاق امروزی
تقریب��اً از هفتصد س��ال قبل(  772ه.ق)
توس��ط پهلوان محم��ود خوارزمی ملقب
به « پوریای ولی » س��ازماندهی گردیده
است .آوازه جوانمردی و رادمردی پوریای
ولی ،بعد از گذش��ت  7قرن هنوز س��ینه
به س��ینه نقل می ش��ود ،کس��ی که بعد
از عمری ب��ر خاک کش��اندن پهلوانان و
قهرمانان نامی ،س��رانجام با برزمین زدن
نف��س خویش ب��ه درجات عال��ی عرفان
رس��ید و جاودانه ش��د .از اص��ول دوازده
گان��ه پوریای ول��ی همچ��ون؛ احترام به
پیشکسوت ،دروغ نگفتن ،دشنام ندادن،
م��ردم داری ،ترک نماز نکردن و  ...امروز
بعنوان اصول اساس��ی ورزش باس��تانی و
پهلوانی یاد می شود .رسم بوسیدن خاک
گود نیز اش��اره و یادگاری از قدم بوس��ی
پوری��ای ولی می باش��د .قطعاً ش��ناخت
کام��ل ورزش باس��تانی و زورخانه ای در
گرو واکاوی ش��خصیت ورزشی ،اخالقی و
عرفانی پوریای ولی خواهد بود.
بانیان و دستاندرکاران ورزش باستانی در
بیلند که در س��ال  1368دومین زورخانه
شهرس��تان گناباد را راه ان��دازی نمودند،
حقیقتاً با ش��ناخت کاملی ک��ه از پهلوان
مسمای«
پوریای ولی داش��ته اند ،اسم با
ّ
پوری��ای ول��ی » را جه��ت ای��ن زورخانه
انتخ��اب نمودند تا هم��واره روش و منش
این جهان پهلوان الگو و سرمش��قی جهت

ورزشکاران این زورخانه باشد.
جذابیت و کارکردهای ورزشی ،فرهنگی و
اجتماعی ورزش باس��تانی بیانگر آن است
که؛ ورزش ملی و مذهبی ایرانیان بیش از
اینکه یک ورزش باشد ،مفاهیم ارزشمندی
از تاری��خ و فرهن��گ ایران اس�لامی را در
آداب ،رس��وم ،حرکات و ابزارهای ورزشی
خاص خود ،ظهور و بروز می دهد.
معم��اری خ��اص و درب کوت��اه زورخانه،
اولوی��ت س��ادات ،حق احترام و کس��وت،
پایین ب��ودن گود از جایگاه تماش��اچیان،
ترتی��ب ایس��تادن در گود ،س��ردم ،زنگ،

برخوردار بوده که از آن تعبیر به مس��جد
دوم می نموده اند .از اینروس��ت که اگر از
آداب پهلوانی و زورخانه سخن به میان می
آید ،مفاهیمی همچون؛ از خودگذشتگی،
م��روت ،مردانگی ،س��فره داری ،کمک به
فق��راء و دس��تگیری از ضعیف��ان به ذهن
متبادر می شود.
ترکی��ب عناص��ر موس��یقیایی ض��رب،
زنگ ،اش��عار و آوای مرش��د و هماهنگی
ورزش��کاران با میاندار ،ح��رکات منظم و
موزون��ی را ایجاد می کند که ورزش��کار و
تماشاچی را در طی انجام حرکات ترغیب

ابزارهای ورزش��ی(تخته شنا ،میل ،کباده،
س��نگ) ،تقدم و تأخر در چرخیدن ،دعا،
گلری��زان و  ...مفاهیمی اس��ت که در پس
هریک از آنه��ا معانی و ن��کات ظریفی از
آداب پهلوان��ی وجود دارد که منش��اء آن
به دوران باس��تان و تأسی از پیشوای اول
ش��یعیان حضرت علی علیه السالم باز می
گردد.
مهم ترین هدف ورزش باس��تانی پرورش
توأمان جسم و روح می باشد ،لذا با توجه
به اینکه زورخانه ها فرصت ظهور انس��ان
های ورزیده و توانمند در دو بعد جس��می
و روحی را فراهم می کرده اس��ت همواره
مورد عالق��ه و در کان��ون توجهات مردم
قرار می گرفته اس��ت و از جایگاه مقدسی

و به وجد م��ی آورد .توجه کامل به ضرب
و اش��عار مرش��د درلحظاتی از ورزش که
احس��اس می کنیم توان خود را به میزان
زیادی از دس��ت داده ایم باع��ث افزایش
قدرت و ان��رژی می گردد .ورزش محبوب
و پرطرف��دار ایروبیک که ش��امل حرکات
ریتمی��ک ،م��وزون و هوازی می باش��د و
مش��خصه اصلی آن فعالیت توأمان فکر و
جسم است ،به نوعی الگوبرداری از ورزش
زورخانه ای بوده است.
در خص��وص فوائ��د ح��رکات آهنگین و
موزون ورزش باس��تانی می توان گفت که
این حرکات س��بب؛ باال رفتن اس��تقامت
قلبی ،عروقی و تنفس��ی ،افزایش س��رعت
و چابک��ی ،هماهنگ��ی عص��ب و عضل��ه،

تاکن��ون دی��دگاهه��ای مختل��ف و
متنوعی در خصوص توس��عه جوامع
روس��تایی مطرح ش��ده اس��ت .ولی
در عم��ل ،تقریب��ا تمام��ی اقدامات
انج��ام گرفته جهت توس��عه مناطق
روستایی ،بیش��تر یک یا چند جنبه
خ��اص از زندگی روس��تایی را مورد
توجه قرار داده و سایر جوانب توسعه
را نادی��ده انگاش��تهان��د .عمدتا هم
توس��عه اقتصادی جوامع روس��تایی
تمرک��ز اصلی بوده و س��ایر جنبهها
تحت تاثیر آن ق��رار گرفتهاند .حال
آنکه توسعه همه جانبه شامل بخش
های متع��دد اقتص��ادی ،اجتماعی،
فرهنگ��ی ،ایدئولوژیک��ی ،سیاس��ی،
فن��ی و بومی-محی��ط زیس��تی می
باشد؛ و توجه به تک تک این بخش
ها الزمه یک توس��عه پای��دار و بدور
از تبعات و عواقب بعدی میباش��د.

توسعه همه جانبه ،پیشنیاز شهرنشینی
فرآیند توسعه در روستای بیلند هم غیرکارشناس��انه تا همین سالهای
از همی��ن الگوی غل��ط رایج پیروی اخیر نیز ادامه داشته است .قطع بی
نموده است و بسیاری از بخشهای م��ورد و بدون نی��از درختان خیابان
توسعه در طی سالیان گذشته تحت بهشت و نابودی برج تاریخی خیابان
تاثیر این الگوی غلط ،یا نادیده گرفته ش��هید پوررضا نمونهه��ای اخیر ،از
ش��دهاند و یا حرص و ولع توس��عه این ن��گاه یک جانبه و ب��دور از دید
ش��دید اقتصادی و شهر شدن روستا کارشناسی به فرآیند توسعه هستند.
به نابودی منابع محلی منجر ش��ده ع�لاوه بر ای��ن ،آم��ار ب��االی ترک
است .طرح هادی روستایی در بیلند تحصی��ل و اف��ت ش��دید تحصیلی
اگرچه منجر به توس��عه چش��مگیر دان��ش آم��وزان روس��تا در دوران
اقتصادی روستا شده است ،ولی این دبیرستان در کنار افزایش استعمال
توس��عه به قیمت نابودی بسیاری از دخانیات ،اعتیاد و سایر آسیب های
ابنیه تاریخ��ی و جلوههای فرهنگی اجتماعی نش��ان دهنده آنس��ت که
روستا تمام شده است .امری که اگر ما نتوانس��تهایم از لح��اظ اجتماعی
ب��ا نگاه کارشناس��انه و برنامهریزی و فرهنگ��ی س��رگرمی  ،الگوه��ا و
درس��ت انج��ام م��یگرف��ت ،امروز بس��ترهای الزم را ب��رای نوجوانان و
ق��ادر بودی��م در کن��ار خیابانهای جوانان روس��تا فراهم کنیم .از طرف
ش��یک آسفالته به پیش��ینه تاریخی دیگر با نگاه به نحوه مش��ارکت افراد
و فرهنگی خ��ود نیز ببالیم .این نگاه روس��تا در انتخابات مختلف و نحوه
امیرالمؤمنین عليه السالم :سخن زيبا ،نشانه فراوانی عقل است.

مب��ارزه با افس��ردگی ،افزای��ش خالقیت
و هم��کاری گروه��ی ،تخلی��ه ان��رژی در
نوجوان��ان و جوانان ،تنظیم و کاهش وزن
و در نهای��ت بهب��ود آمادگی جس��مانی،
انعط��اف پذیری و کاهش آس��یب دیدگی
و مصدومی��ت میگردد .اف��زون بر موارد
فوق ورزش باستانی در جلوگیری از پیری
زود رس ،پای��دار ماندن و قوام اس��تخوان
ه��ا و جلوگیری از پوکی اس��تخوان تاثیر
زیادی می تواند داش��ته باشد .از اینروست
که ورزش زورخانه ای ش��رایطی را فراهم
نموده است که در آن نونهاالن ،نوجوانان،
جوانان ،بزرگساالن و کهنساالن می توانند
در کنار همدیگر ورزش نموده و هر کدام
به ان��دازه توان و قدرت خودش��ان از این
ورزش بهره مند شوند.
عالوه بر کارکردهای ورزش��ی و جسمانی
ورزش باس��تانی ،جایگاه مذهبی ،تربیتی
زورخان��ه و کارکرده��ای فرهنگ��ی و
اثرگذاری اجتماعی این ورزش نیز بس��یار
درخور توجه می باش��د .این ورزش که با
ن��ام و یاد خداوند تب��ارک و تعالی و ذکر
صل��وات آغ��از و در ط��ول ورزش با ذکر،
مدح و منقبت ائمه اطهار علیهم الس�لام
و اقتدا به مول��ی الموحدین حضرت علی
علیه الس�لام ادامه می یاب��د و در انتها با
ذکر دعا و صلوات جهت س�لامتی و ظهور
امام زم��ان (عج) خاتمه می یابد .برگزاری
مراس��م گلریزان جهت دس��تگیری و رفع
مش��کالت و گرفتاری نیازمندان و بیماران
در جش��نها ،اعیاد و تولد ائمه اطهار نیز از
آن دس��ت آیین هایی اس��ت که نشان از
دیگرخواهی ورزشکاران زورخانه می باشد.
تبیی��ن فرهنگ و آداب پهلوانی و زورخانه
از عهده ش��ناخت نگارنده ک��ه خود رهرو
ناچی��ز و کوچکی در این مس��یر سراس��ر
افتخ��ار می باش��د ،خارج ب��وده و بلحاظ
اطال��ه کالم در ای��ن مقال نم��ی گنجد و
س��عی خواهد ش��د در ش��مارگان بعدی
مصداق��اً در خص��وص ورزش زورخانه ای
بیلند و اقتضائات پیشرفت و فراگیر شدن
این ورزش مطالبی درج گردد.
نویسنده :محمد رسول صادقی ملکی

برگزیدن مس��ئوالن محلی و منطقه
ای م��یتوان به خوبی عدم توس��عه
تفکرات سیاس��ی و اجتماعی اهالی
را مش��اهده نمود .همچنین مدارس
روس��تای ما دارای کمترین امکانات
آموزش��ی و پروشی هس��تند و اکثر
کالسهای درس مدارس در ش��ان
روس��تایی با این جمعیت و امکانات
اقتصادی اجتماعی نیست؛ امری که
با کمی آگاهسازی و تشویق خیرین
محل��ی م��یتوانس��ت رفع گ��ردد.
ل��ذا از همه مس��ئوالن ،اه��ل فکر و
دلس��وزان محل��ی تقاضا می ش��ود
ک��ه ب��ا پرداختن به مس��ائلی از این
دس��ت در کنار توس��عه اقتصادی و
تالش برای ش��هر ش��دن بستری را
برا ی توسعه همه جانبه و پایدار که
منج��ر به زندگی بهت��ر برای همگی
اهال��ی خواهد ب��ود را فراهم نمایند.
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نشریه دیار بهلول
• ب�ا عرض سلام و تبری�ک فراوان
جه�ت موفقی�ت ش�ما در کنک�ور
سراس�ری ،لطف�ا خ�ود را ب�رای
مخاطبین نشریه معرفی نمایید.
با س�لام و تش��کر ف��راوان؛ محمد امین
حسین زاده هستم ،متولد بیلند و ساکن
شهرستان گناباد.
•رتب�ه کنکور ش�ما چند ب�ود و چرا
رش�ته پزش�کی دانش�گاه فردوسی
مش�هد را ب�رای ادام�ه تحصی�ل
برگزیدید؟
رتبه  850کشوری و  410منطقه دو در
کنکور تجربی؛ پس از اعالم نتایج کنکور
با مش��ورت های فراوانی ک��ه با خانواده،
آش��نایان و مش��اورین تحصیلی داشتم
تصمصم گرفتم در رش��ته پزشکی ادامه
تحصیل دهم.
• مطالعه برای کنکور را از چه زمانی
آغ�از نمودی�د و اینکه برنام�ه دراز
مدت و کوتاه مدت شما برای مطالعه
چه بوده است؟
مطالعه را از تابستان شروع کردم و لی به
صورت متمرکز و اصولی از نیمه آبان ماه.
در تابس��تان دروس پایه را مرور کردم و
در ماه های بعد ضمن مرور دوباره دروس
پای��ه ،تمرکز اصلی را ب��ر روی فراگیری
درس های پیش دانشگاهی گذاشتم.
• در ش�بانهروز چق�در مطالع�ه
میکردی�د؟ موفقیت خود را بیش�تر
مرهون اس�تعداد ب�االی خویش می
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مصاحبه با یکی از برگزیدگان بیلندی کنکور امسال

دانید یا پشتکار در مطالعه؟
بسته به ش��رایط متفاوت بوده است ولی
به طور کلی در روزهایی که به مدرس��ه
میرفتم روزی  4-5س��اعت و در روزهای
تعطیل  6-8ساعت مطالعه داشتم؛ گاهی
هم به خاطر فراهم نبودن شرایط ممکن
بود چند روز اصال مطالعه نکنم.
نقش پش��تکار را بیش��تر می دانم ،افراد
باهوش زیادی را می شناسم که به خاطر
تنبل��ی و ی��ا تالش کم ،نتیج��ه مطلوبی
نگرفته اند و پشت کنکور مانده اند.
• نقش راهنماییهای پدر و مادر و به
طور کلی حمایت خانوادگی در میزان
موفقیت شما چقدر بوده است؟
به اندازه کافی و بسیار کارگشا بوده است
و یک��ی از دالیل اصل��ی موفقیت خود را
حمایت و رهنمودهای خانواده می دانم.
•مطالعه در تابس�تان قبل از کنکور
چقدر مهم است؟
مطالعه در تابستان به دالیل زیادی بسیار
مفید و کارس��از است ،البته اگر اصولی و
طبق برنامه دقیق باش��د ب��ه طوری که
منجر به خس��تگی و ایجاد اس��ترس در
فصول بعد نش��ود .البت��ه این بدان معنی
نیس��ت که اگر کسی تابستان را از دست
داد دیگر در کنکور موفق نمی شود بلکه
بعد از تابستان فرصت بسیار زیادی هنوز
باقی مانده است.
• به ط�ور کلی چه منابع�ی را برای
هر درس استفاده کردید و کالس ها
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مصاحبهگر :محمد رسول صادقی ملکی

برگ��ردم مهمترین نکته ش��اید این بود
که در بیش��تر کالس های کنکور مدرسه
شرکت نمی کردم! در مورد روش مطالعه
بیشتر به کیفیت مطالعه اهمیت میدادم
نه میزان س��اعات مطالعه در روز یا تعداد
تس��ت های زده در روز و مالک های کم
ارزش دیگر!...

و کتب کمک درس�ی چ�ه میزان در
موفقیت شما موثر بوده اند؟
در کنار کتب اصل��ی و جزوات معلمین،
ب��رای ه��ر درس فقط یک کتاب تس��ت
داش��تم و میدانس��تم بیش��تر هم نیازی
نیس��ت! و می خواه��م بگویم یک کتاب
منبع تس��ت خ��وب کافی اس��ت و اصال
نی��ازی به خرید کتاب های گران قیمت،
کالس ه��ای آنچنانی ،و یا فیلم و بس��ته
های آموزش��ی پ��ر زرق و ب��رق و گران
نیست .البته مدسه هم برایمان یک سری
کالس ه��ای کنکوری برگزار می کرد که
بهتر اس��ت اصال راجع به کم و کیف آن
صحبت نکنم!!!
• اگر دوباره ب�ه ابتدای زمان مطالعه
خود برای کنکور برگردید ،چه نکته
ای را در روش مطالع�ه خ�ود لح�اظ
میکنید؟
اگ��ر قرار ب��ود ب��ه ابتدای س��ال چهارم

• آیا قبولی در کنک�ور را مهمترین
گام در زندگ�ی تحصیل�ی خ�ود
میدانی�د؟ بعب�ارت دیگ�ر ،در حال
حاضر تصور ش�ما از آینده ش�غلی و
تحصیلی تان چیست؟
خیر .هرگ��ز کنکور را ی��ک گام مهم در
زندگی نمی دانم شاید پله یا ابزاری است
برای رد شدن از یک مرحله تحصیلی به
مرحله دیگر و نه بیشتر
• در پای�ان اگر نکته خ�اص دیگری
ب�رای خوانن�دگان و دان�ش آموزان
مخاطب نش�ریه دیار بهل�ول دارید،
بیان فرمایید؟
نکته خاصی نیس��ت جز ذک��ر اینکه قرار
نیست همه مردم دکتر و مهندس شوند،
بلکه جامعه به یک معلم شریف ،مدیری
متعهد ،صنعتگری ماهر و یک کش��اورز
کار بلد هم نیاز مبرم دارد.
در پایان ضمن تش��کر از هیات تحریریه
نش��ریه دیار بهل��ول ،از اینکه برای انجام
مصاحبه من را قابل دانستید متشکرم.

عوامل و عواقب افت تحصیل وترک تحصیل جوانان بیلند
اص��وال در مناط��ق مختل��ف و زمانه��ای
مختلف عوام��ل متعددی در بوجود آمدن
این پدیده نقش دارد.
یک��ی از اولی��ن فاکتوره��ای تاثی��ر گذار
ب��ر هرش��خص خانواده اوس��ت .ش��الوده
ش��خصیتی ه��ر ف��رد در خانواده ش��کل
میگیرد  .خان��واده میتواند ب��ا رهنمودها
وبسترسازیهای درست منطقی وهمچنین
کمک به کش��ف استعداد نقش بسزایی در
آین��ده تحصیلی و ش��غلی فرزن��دان خود
داشته باشد.
یکی از اساتید خاطرهای در مورد کشف و
رشد استعداد داشت که خیلی برایم جالب
بود .در قب��ل از انقالب بهعلت محدودیت
در امر آم��وزش مس��ئوالن بدنبال جذب
افراد با ضریب هوش��ی باال جهت تحصیل
بودن��د .به همین منظور به یک روس��تای
دورافتاده رفتند و از بچه های آنجا تس��ت
هوش گرفتند ومتوجه شدند ،یکی از بچه
ها دارای ضریب هوشی بسیار باالیی است
اما پ��درش حاضر به تحصیل او در ش��هر
نب��ود و این کودک در همان روس��تا ماند.
اس��تاد گفت بعد از چندین س��ال دوباره
گذرم به آن روس��تا افتاد برایم جالب بود
بدانم آن کودک باهوش چکاره شده است.
وقتی بس��راغش رفتم دیدم همان چوپانی
که بوده همان اس��ت فق��ط فرقش بابقیه
مردم این بود که همه یک زن داشتند و او
دو زن داشت .با این حکایت نقش خانواده
در رشد استعدادها مشخص شد.
تاثیرات محیط و جامعه:
متاس��فانه از نظر بسیاری از صاحبنظران

نقش عوامل محیطی در مورد افت و ترک
تحصی��ل در بیلند از بقیه عوامل پررنگتر
است.
جامعه آن هم از نوع روستا که تقریبا همه
افراد همدیگر را با جزئیات می شناس��ند
به س��بب تاثیرگذاری و تاثیرپذیری افراد
از یکدیگر میتواند هم فرصت بسیار خوبی
برای رش��د وتعالی افراد باشد و هم نقش
مخربی داشته باشد.
بطور مث��ال در ی��ک خانواده اگ��ر فرزند
اول دارای تحصی�لات باال باش��د به طبع
موقعیت ش��غلی و تحصیل��ی وی بر روی
بقیه افراد خانواده تاثیر میگذارد.
معق��ول ومنطقی اس��ت ،وقتی ف��ردی با
ای��ن خصای��ص در
خانواده باشد ،بقیه
اعض��ای خان��واده
به ی��ک خودباوری
میرس��ند و ای��ن
توق��ع در خان��واده
و خودش��ان ایجاد
میش��ود ک��ه الاقل
خ��ود را همتراز نفر
اول کنند.
این مسئله در مورد
خانواده ای بزرگتر که همان بیلند عزیزمان
اس��ت هم صدق میکند .برجستهس��ازی
ومعرفی افراد موفق در زمینههای مختلف
تحصیلی و شغلی میتواند کمک شایانی به
خودباوری و الگوسازی وایجاد انگیزه برای
دانشآموزان و دانشجویان داشته باشد.
در بیلن��د دانش��جویان ودانشآم��وزان
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نخبهای وجود دارند ولی متاس��فانه مردم
و مس��ئولین شناخت کمی از آنها دارند یا
بعضا هیچ شناختی ندارند.
ش��وراها و مس��ئولین فرهنگ��ی باید این
وظیفه را در خود ایجاد و احس��اس کنند
که با شناسایی و معرفی نخبه های شغلی
و تحصیل��ی به جوانان و م��ردم ،میتوانند
تاثیر بسزایی در بقیه جامعه بگذارند.
معرفی این اشخاص میتواند به بقیه جامعه
این اطمینان را بدهد که با همین امکانات
محدود و با همین فضای آموزش��ی ولی با
ی��ک برنامه هدفمند میت��وان به قله های
موفقیت رسید.
قری��ب به اتف��اق نخبه ه��ای تحصیلی و
ش��غلی بیلند افرادی
خودس��اخته هس��تند
ک��ه با توجه ب��ه تمام
کمبودها و مش��کالت
ولی ب��ا توکل و تالش
خود پله های موفقیت
را طی کرده اند.
پیشینه تاریخی بیلند
گواه این مطلب است
ک��ه بیلن��د از قدی��م
االیام محل تردد علما
و محصلین زیادی بوده اس��ت .این را می
ش��ود از مکتبخانهها و چندین مدرس��ه
علیم��ه که در بیلند وجود داش��ته اس��ت
فهمی��د .البته در دهههای اخیر دیگر نمی
ش��ود ادعای زیادی در این مورد داش��ت
چ��را که یک مقایس��ه کوچ��ک بین آمار
دانشآموختگان س��طوح عال��ی در بیلند

امام صادق عليه السالم :هر كه خشم خود را نگه دارد ،خداوند عيب او را بپوشاند.

نویسنده :علی مطیع

و روس��تاهایی ب��ا جمعیت و وس��عت به
مراتب کمتر خود ش��اهد و گواهی واضح
بر این مدعاس��ت ،هرچند هنوز هم بیلند
مهد کاس��بین و بازاریه��ای خوشنام و
خوشکار اس��ت ولی ترس از این میرود
که پایین بودن س��طوح تحصیلی و متأثر
بودن نس��لهای بع��د از ای��ن موضوع و
این چرخه معیوب چالش��ی باش��د برای
نسلهای آینده.
همه ما در میان دوس��ت و آشنا و فامیل
افرادی را سراغ داریم که هرچند در زمان
تحصیل موفقیت چندانی نداش��تهاند ولی
با اتخ��اذ تصمیم��ات درس��ت و منطقی
شغلهایی را انتخاب کردهاند و بسیار هم
موفق بودهاند ،ولی وقتی پای صحبتهای
آنها مینشینیم باوجود همه موفقیتهای
ش��غلی باز هم کمبود های��ی را بیان می
کنند که جز با عل��م و تحصیل قابل حل
نیست .بهطور مثال یک کابینتساز زبده
اگ��ر یک ط��راح خوب نباش��د یک جای
کارش میلنگ��د ،یا اگر یک تاجر س��واد
حس��ابداری داش��ته باش��د حتمی تاثیر
بسزایی در ش��غلش دارد و اگر یک فعال
در مشاغل س��اختمانی از سختافزارها و
نرمافزارهای نقشهکش��ی سررشته داشته
باشد میتواند در شغلشموفق تر باشد.
پ��س یکی از معض�لات دانشآموختگان
بیکار و ش��اغالن کمسواد تکبعدی بودن
آنهاس��ت و اگر بتوان ای��ن دو یعنی علم
و تجرب��ه را در کن��ار هم داش��ت حتمی
موفقیت هم بهدنبال آن خواهد آمد.
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شهید بزرگوار :علی پورعلی
والدت ،۱۳۴۸/۱/۲ :بیلند ،گناباد
شهادت ،۱۳۶۳/۷/۲۶:میمك
در بیلند از توابع شهرس��تان گناباد
كودكی به دنیا آمد كه پدرش حسن
و م��ادرش معصومه نام��ش را علی
گذاش��تند .او فرزند پنج��م خانواده
بود.
وی تحصیالت��ش را ت��ا پای��ان دوره
ابتدایی ادامه داد و س��پس به حرفه
صافكاری مشغول گردید.
قبل از دبستان قرائت قرآن را بهطور
كامل یاد گرفت.
جوانی ساكت ،نصیحتپذیر و منظم
بود.
عالق��های به م��ال دنیا نداش��ت .در
برگزاری دعای توسل ،كمیل ،زیارت
عاش��ورا و غیره فعالیت مینمود در
كاری كه به او محول میش��د نهایت
س��عی و تالش خود را انجام میداد
خلقوخوی و وفای شهید زبانزد همه
بود .نس��بت به انقالب حساس بود و
از بدگویی دیگران نس��بت به انقالب
و امام (ره) عصبانی میش��د .بیشتر
اوقات در پایگاه ش��هید دستوری تا
افقی:
-1کوچکترین جزء یک جس��م که
همه خ��واص آن جس��م را دارد -
برگه شامل سواالت -2 .نشانه  -از
انبی��ای الهی  -زین��ت رو  -درس
ترس��یمی -3 .طالی خالص  -قاب
عینک – رون��ده  -گرداگرد دهان.
 -4کار گناه شرعی  -عامل آشوب.
 -5راننده هواپیما – جدا  -کاتبی.
 -6کبوتر صحرای��ی  -نخ خیاطی
دور آن پیچی��ده ش��ده  -کالم
بیهوده -7 .رس��ته ای از جانداران
دریایی از نوع شانه داران  -ضمیر
متکلم وحده – قدم یکپا -8 .مغز
س��ر – نوعی آش سنتی ایران –
بویی��دن -9 .ح��رف درد – تل��خ
– اول جوان��ی -10 .پاییز – داد
و فری��اد – خش��ک -11 .عقوبت
کنن��ده – اط��وار – فیل ماقبل
تاری��خ  -12آلتی در چرخ خیاطی
و تفن��گ – نوعی خوراک رقیق از
شیر ،آرد برنج و ش��کر -13 .تخم
م��رغ فرنگی – فرزند س��هراب -
شاخه باریک و دراز درخت – خط
ک��ش مهندس��ی -14 .جوانم��رد
– ط��رف – هدی��ه  -بی حس.

شماره23

صبح نگهبانی میداد.
با تهاج��م عراق علیه ای��ران ،بهعنوان
بسیجی به جبهه اعزام شد و در بخش
ادوات شروع به فعالیت نمود .ابتدا در
اهواز خدمت نمود سپس عازم منطقه
میمك گردید.
س��رانجام ش��هید پورعلی در آخرین
مس��ئولیتش بهعنوان آرپیجی زن در
 ۶۳/۷/۲۶براث��ر اصابت تركش به پهلو
در منطقه میمك جام ش��هادت را سر
كش��ید و ب��ه دیدار محبوب ش��تافت.
پیكر مطهرش پس از تش��یع در گلزار
شهدای بیلند به خاك سپرده شد.
فرازی از وصیتنامه شهید پورعلی:
ب ا ،...همانگون ه كه میدانید
ت حز 
ام 
ی جز
و میدانی��م ،م��ا هدف��ی و خط 
ت را دنبال نخواهیم
خ ش��هاد 
خط سر 
ط انبی��اء و اولیاء
ك��رد ،ك ه همان خ�� 
خ��دا میباش��د و در پای��ش ت��ا ل��ب
گ خواهیم ایس��تاد .همانگونه كه
مر 
ن ایس��تادهاند و
گلگونکفنانمان تاکنو 
س نگهبان��ی از این خونها در
ما بهپا 
م ماند .همواره پیام
این جبه ه خواهی�� 
ی از خونشان میباشد.
شهداء پاسدار 

زمستان 1397

ده نکته کلیدی در زمینه امنیت
موبایل اندروید

مسابقات والیبال جام فجر بیلند
برگزار می شود

نویسنده :متین کیانی

دومی��ن دوره مس��ابقات والیبال جام
فجر بیلند با هدف گرامیداش��ت دهه
فجر برگزار می ش��ود .یک��ی دیگر از
اهداف برگزاری این مسابقات باالبردن
س��طح والیبال بیلند می باش��د و در
همین راس��تا قوانین به گونه ای وضع
ش��ده که تمام بازیکنان لیگ والیبال
باید یا ساکن بیلند و یا اصالتا بیلندی
باشند.
در این مسابقات شش تیم به شرح زیر
شرکت دارند:
استقالل
ایثارگران
باشگاه نیکان
جوانان بیلند
پایگاه شهید مودب
کانون پیروان امام رضا(ع)
این مس��ابقات با ب��ازی افتتاحیه بین
تیم ایثارگران و جوانان در چهارشنبه
ش��ب مورخ  97/9/21ساعت 17:30
شروع خواهد شد.
الزم بذکر اس��ت بازی ه��ا به صورت
لی��گ و دوره ای در مرحله اول برگذار
خواهد شدو چهار تیم اول نیمه نهایی
را برگزار خواهند کرد.
همچنین طبق برنام��ه ریز ی صورت
گرفته بازی اختتامیه در شب 22بهمن
خواهد بود.
در پایان جا دارد از «کلینیک زیبایی
ایم��ان» که به عنوان اولین اسپانس��ر
جهت حمایت از این مس��ابقات پیش
قدم شده تشکر ویژه ای داشته باشیم.
امیدواری��م جوانان بیلند نیز با حمایت
از ایشان باعث رونق بیشتر در کسب و
کار این جوان عزیز شوند.

 -1همیش��ه از کد امنیتی (برای رمز
گوش��ی و یا حس��اب کاربری مجازی)
استفاده کنید.
 -2از حس��اب کاربری گوگل و فضای
ابری خ��ود ( )icloudخود محافظت
کنید.
 -3از  Jailbreakی��ا روت ک��ردن
( )rootگوشی هوشمند خود اجتناب
کنید.
 -4مراقب اپلیکیشن (برنامه)های که
نصب می کنید ،باشید و آنها را فقط از
منابع معتبر دریافت کنید.
 -5به جای مرورگر از یک اپلیکیش��ن
دارای امنیت باال استفاده کنید.
 -6اطالعاتی را که یک اپلیکیشن می
تواند به آنها دسترس��ی داشته باشد را
کنترل کنید.
 -7از اطالعات خود نس��خه پشتیبان
( )backupبگیرید.
 -8سیس��تم عامل گوشی خود را بروز
رسانی کنید.
 -9وایرل��س و بلوتوث خود را خاموش
نموده و فقط در موقع استفاده روشن
نمایید.
 -10ب��ه ج��ای پی��ام رس��ان ه��ای
غیررس��می ،از پیام رسان های نسخه
اصلی و رسمی استفاده نمایید.

جدول کلمات متقاطع

طراح  :داوود بازخو

 -15جزی��ره ای در جنوب – کوه
کشتی نوح.
عمودی:
-1بیماری روانی خ��ود آزاری – از
س�لاح آتش��ین جنگ��ی -2 .ذهن
– قلق کار – انب��اره الکترونیکی –
لب��اس ویژه اتاق عمل -3 .یک ورق
کاغذ – ریس��مان ه��ا -از هنرهای
دس��تی ایران – وحش��ی -4 .از یاد
رفت��ه – روی بن��د -5 .خ��راب –
کرجی – شادمان -6 .جوشکاری با
قلع – مرکز کش��ور اه��رام ثالثه –
جمع وزی��ر -7 .دریا – پررو ،لجوج
– تعبیر استخفاف آمیز از کسی-8 .
عدد هندس��ی – غیرمعمول – چه
وقت -9 .از صفات خداوند متعال –
عالمت تفریق -حرف فاصله رسان.
 -10چاق ،فربه – هم ش��ان – روز
آتی -11 .گواهها – ش��ناور جنگی
– جی��وه ،س��یماب -12 .ورزش��ی
گروهی معروف به فوتبال آمریکایی
– کامپیوت��ر -13 .واحد س��طح –
پول یمن – مشهور ،نامدار – رودی
در ف��ارس -14 .س��الخورده – نمو
– ش��امه نواز – دی��وار بلند و رفیع.
 -15هم جوار – شهری در هلند

امام باقر عليه السالم :هر كه خشم خود را از مردم باز دارد ،خداوند در روز قيامت از گناه او در گذرد .ميزان الحكمه ج 8ص453
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اهمیت اقامتگاه بومگردی ،و عدم توجه به ایجاد آن در بیلند
				

احی��ای ارزشه��ای س��نتی و بومی،
کم��ک ب��ه اقتص��اد جوام��ع محلی و
حف��ظ محی��ط زیس��ت اش��اره کرد.
در گناباد با توجه به س��وابق تاریخی،

بوم گ��ردی نوع��ی مس��افرت پایدار
و ب��ی ض��رر در طبیعت اس��ت که از
محیط زیست بومی حمایت میکند و
کمترین اثر س��وء ناشی از مسافرت بر
روی محیط زیست را بجای میگذارد.
البته از واژه بومگردی یا اکوتوریس��م
تعاری��ف متعددی ارائه ش��ده اس��ت
که قاب��ل قبولترین آن ک��ه از طرف
اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت
ارائه ش��ده است« :سفر مس��ئوالنه و
دوستدار محیط زیست به منظور لذت
بردن و قدردانی از طبیعت اس��ت که
باعث رفاه افراد بومی می شود» .تاثیر
اقامتگاهه��ای بومگردی در راس��تای
رفاه گردش��گران و ایجاد منفعت برای
افراد بومی و ایجاد اش��تغال میباشد.
این اقامتگاهها ،اقامتگاههایی هس��تند
ک��ه در محی��ط بومی و طبیع��ی و با
رعای��ت ضواب��ط زیس��تمحیطی به
نحوی که با باف��ت تاریخی و معماری طبیعت بکر کوی��ری ،وجود کلوتها،
بوم��ی منطق��ه همخوان��ی داش��ته وجود عمیقترین و قدیمیترین قنات
باش��ند ،س��اخته میش��وند .از جمله جهان و س��بقه تاریخی منطقه ،زمینه
اه��داف تاثیر اقامتگاهه��ای بومگردی مناس��بی برای جذب گردشگران بوم
میتوان به توس��عه پایدار گردشگری ،گ��رد وج��ود دارد .با توج��ه به همین

زمینهه��ای مس��اعد بود که در س��ال
 1395اقامت��گاه بومگ��ردی قوامی��ه
روس��تای ری��اب ،به عنوان نخس��تین
اقامتگاه بومگردی در اس��تان خراسان

رضوی ،فعالیت خود را آغاز کرد؛ و به
دنبال آن در همین روستا با تخصیص
اعتبارات مناس��ب دولتی اقامتگاههای
دیگری نیز تاسیس ش��د .همین طور
در منطقه بجستان (اقامتگاه بومگردی

نویسنده :علی ملکیان

آص��ف) و روس��تای ق��وژد (اقامت��گاه
بومگ��ردی ع��ارف و ماه��رخ ق��وژد)
اقامتگاههایی فعال ش��د .در این بین،
متاسفانه روستای بیلند علیرغم داشتن
سبقه تاریخی ،داشتن قنواتی که شاید
از قن��ات قصبه از لح��اظ تاریخی کم
نداش��ته باش��ند و بافت س��نتی که با
وجود هجمه های زیاد هنوزم مقداری
از آن باقیس��ت در ج��ذب بومگ��رد و
تاس��یس اقامتگاهه��ای بومگ��ردی از
روستاهای مجاور عقب افتاده است .با
وجودیکه بیلند از خیلی از روستاهای
مجاور امکانات جذب بومگرد بیشتری
دارد اما در چند س��ال گذشته و با تب
و تاب حرکت به س��وی ش��هر ش��دن
روس��تا و اجرای عجوالنه طرح هادی،
متاس��فانه خیلی از بافتهای تاریخی
بیلن��د از بی��ن رف��ت و بای��د آنچه از
باف��ت قدیم��ی و تاریخی این روس��تا
باق��ی مانده حفظ و مرمت ش��ود تا با
ایجاد اقامتگاههایی شاید زمینه جذب
گردشگر و ایجاد اشتغال فراهم گردد.

فضای سبز  ،نیازی که با بی توجهی چندین ساله در بیلند روبروست

					

فضای س��بز و پارک نیازی اس��ت که
اکثر مردم متوجه آن هس��تند و حتی
برخی از از مسئولین هم قول پیگیری
در ای��ن زمینه داده بودن��د ولی هنوز
هم سرانه فضای سبز در بیلند چیزی
نزدیک به صفر است.
البت��ه دهیاری ب��ا همکاری ش��ورای
محت��رم بیلند چند س��الی اس��ت که
مش��غول اح��داث پارک��ی در
ش��هرک عالمه بهلول هس��تند
که تاکنون این پروژه 70درصد
پیشرفت داشته و هم اکنون در
انتظ��ار تزری��ق بودج��ه جهت
تامی��ن روش��نایی و تجهیز به
وس��ایل پارک و وس��ایل بازی
است.
در تعیین میزان س��رانه فضای
سبز ،مس��ائل مختلف محیطی
و اجتماع��ی موثر اس��ت اما به
طور کلی و بر اس��اس مطالعات
و بررس��ی های وزارت مسکن
و شهرس��ازی ،سرانه متعارف و
قابل قبول فضای س��بز شهری
در شهرهای ایران بین  7تا 12
متر مربع برای هر نفر است که
در مقایس��ه با ش��اخص تعیین
ش��ده از س��وی محیط زیست
س��ازمان ملل متحد (  20تا  25متر
مرب��ع برای ه��ر نفر)  ،رق��م کمتری
اس��ت .باوج��ود ای��ن ،در ش��هرهای
مختلف کش��ور نیز این رق��م ،با توجه
به ویژگیه��ای متف��اوت جغرافیایی و
اقلیمی آنها ،با اختالفاتی همراه اس��ت
که میزان آنرا طرحهای مصوب هر یک
از شهرها تعیین می کنند.

				

در هر صورت چیزی که مشهود است
ما هنوز به حداقل این اس��تاندارد هم
نرس��یده ایم و حت��ی در برخی موارد
ش��اهد ح��ذف فضاهای س��بز در نظر
گرفته شده در طرح هادی نیز هستیم.
در مجم��وع «آنچه از دی��دگاه محیط
اجتماع��ی در ارتب��اط با فضای س��بز
شهری اهمیت دارد ،میزان فضای سبز

مکان یابی فضای سبز
نکت��ه ای که در خصوص فضای س��بز
از اهمیت باالیی برخوردار است ،مکان
یابی آن می باشد .جین جکوب ،منتقد
شهرس��ازی معاصر معتقد است که «
پارک باید در جایی باش��د که زندگی
در آن موج

عمومی اس��ت ،یعنی فضای سبزی که
رفت و آمد عموم م��ردم درآنها بدون
مانع باش��د ،یا به تعبی��ر دیگر فضای
سبز اجتماعی»
بنابراین مفهوم سرانه فضای سبز تنها
می تواند برای آن نوع فضای س��بز به
کار رود که برای گذران اوقات فراغت ،
بازی و تفریح مهیا شده است.

می زند ،جای��ی که در آن ،فرهنگ و
فعالیتهای بازرگانی و مس��کونی است.
تعدادی از بخش��های ش��هری ،دارای
چنی��ن نق��اط کانونی ارزش��مندی از
زندگی هستند که برای ایجاد پارکهای
محلی یا میادین عمومی ،مناس��ب به
نظر می رسند.
بر این اس��اس مکان یابی فضای سبز

تكبر ورزيدن در زمان حكومت ،مايه خوارى در هنگام بركنار شدن است.
امام على عليه السالمّ :
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نویسنده :مرتضی سبک رو

باید از اصولی چون» مرکزیت ،سلس��ه
مراتب و دسترسی « تبعیت کند:
مرکزیت فضای س��بز به ای��ن مفهوم
اس��ت که فضای س��بز حتی المقدور
درمرک��ز محل��ه ،ناحیه و ی��ا منطقه
ش��هری مکانیاب��ی ش��ود .همچنی��ن
فضاهای س��بز در مقیاسهای متفاوت
اع��م از پارکهای محله ای،
منطق��ه ای و امث��ال آنها،
باید ب��ا س��اختار کالبدی
متناظر خود انطباق داشته
باشد ،به عنوان مثال پارک
منطق��ه ای در مح��دوده
منطقه پیشنهاد شود.
یک��ی از معیاره��ای دیگر
ک��ه در مکانیاب��ی فضای
س��بز بای��د ب��ه آن توجه
ش��ود ،معیار» دسترسی»
اس��ت .به ای��ن مفهوم که
پارکه��ای ش��هری باید از
چه��ار جه��ت به ش��بکه
ارتباطی دسترسی داشته
باش��ند تا بدین طریق هم
جمعی��ت بیش��تری از آن
اس��تفاده کند و هم امکان
نظارت اجتماعی و امنیت
پارک افزای��ش یابد .بدین
ترتیب ام��کان بهره برداری دیداری از
جلوه های زیبای پارک برای رهگذران
از چهار جهت فراهم می شود.
در همین راس��تا دهیاری بیلند اعالم
آمادگی کرد تا در صورت تامین زمین
مورد نیاز در سایر نقاط بیلند نیز اقدام
به ایجاد فضای س��بز ،پارک و تجهیز
آن به وسایل بازی و ورزشی نماید.

غررالحكم حدیث 1000
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مسابقه طراحی سطل زباله
یکی از مشکالت قرار دادن سطل زباله در کنار خیابانهای روستای بیلند آنست که با توجه امکانات
محدود روستا قادر به تخلیه هر روزه سطل های زباله نیستیم و از طرف دیگر برخی افراد زبالههایی
نامناس��ب را درون س��طل زباله قرار می دهند که منجر به ایجاد بوی بد و جلوه ای زش��ت در کنار
خیابان می گردد و حتی در مواردی اهالی برخی مناطق روستا پس از مدتی از دهیاری درخواست
نموده اند که س��طل زباله نصب ش��ده در محل را بردارند .لذا در نظر داریم جهت رفع این معضل،
از طریق مس��ابقه س��طل زبالهای کاربردی و مناسب جهت سرویس دهی بهداشتی و مطلوب برای
اهالی روستا تهیه نماییم ،که فقط امکان انداختن زبالههای کوچک و محدود به درون آن باشد .در
نهایت به آثار برتر بر اس��اس مالکهای کاربرد بهتر ،زیبایی طراحی و هزینه تولید پایین از طرف
دهیاری و شورای اسالمی روستا جوایز مناسبی تعلق خواهد گرفت.
از کلیه طراحان ،هنرمندان و س��ایر عالقه مندان دعوت میش��ود ،آث��ار خالقانه و نوآورانه خود را
بصورت طراحی ،همراه با بیان نحوه ساخت و مواد مورد نیاز برای ایجاد سطل زباله به دفتر دهیاری
روستا ارسال نمایند.
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مدیر مسئول :مهدی پارسا
سردبیر :محمدرسول صادقی ملکی
صفحه آرایی :مرتضي سبكرو
کاریکاتوریست :صدیقه داوری
علي مطيع،
هيئت تحريريه :
محمدعلي ملكيان،
محمدحسین ازقندی،
سیدحسن حسینیان،
سمیرا اکبریان،
مهدی شریعتیفر،
متین کیانی
چاپ :تایپ و تکثیر سینا
آدرس  :بيلند – مسجد جامع
علیا – كانون فرهنگي
هنري بهلول
تلفن 57287930 :
پست الكترونيكي info@bilond.ir :
وبسایت www. Bilond.ir :
شبکه های اجتماعی 09981049728 :

انجمن حمایت از بیماران
خاص بیلند

ای��ن انجم��ن باتوجه به نی��از جامعه و
همت اهالی از ش��هریور ماه 95با هدف
کمک مالی به بیم��اران نیازمند خاص
تش��کیل گردیده که در همان سال به
همیاری و مس��اعدت اهالی نزدیک به
هش��تاد میلیون ریال به حس��اب این
انجمن واریز شد.
و خوشبختانه تاکنون به چندین بیمار
خ��اص از جمل��ه ک��ودک 2س��اله که
مشکل قلبی داشته کمک شده است
لذا از تمامی همشهریان خواهشمندیم
در صورت ش��ناخت بیمار با مش��کل
خ��اص و وضعیت مالی ضعیف با حفظ
آب��رو نامب��رده را به دهی��اری معرفی
نمایید.
در ضم��ن ش��ماره حس��اب 50702
صن��دوق خاتم االنبی��ا بیلند نیز جهت
کمک به این انجمن اعالم میگردد.

دعوت به همکاری
در جهت پربارتر ش��دن نشریه از همه
عالقه مندان و فرهنگ دوستان دعوت
می نماییم مطالب خود را در موضوعات
مختلف
ب��ه آدرس :گناب��اد – بیلن��د -کان��ون
فرهنگ��ی هن��ری بهل��ول ،ش��ماره

دهیاری بیلند به منظور زیبا سازی چهره روستا ،ایجاد نشاط اجتماعی و هویت بخشی به گردهمایی
ن��وروزگاه بیلن��د ،از کلیه عالقه مندان و هنرمندان دعوت می کند از طریق طراحی و س��اخت المان و یا پست الکترونیک نشریه به آدرس
های نوروزی به ایجاد آثار فرهنگی و هنری متناسب با فرهنگ بومی منطقه اقدام نموده و در هر چه
info@bilond.ir
بهتر برگزار ش��دن گردهمایی جش��ن نوروزگاه بیلند مشارکت نمایند .الزم به ذکر است که برای آثار
ارسال نمایید
برتر جوایزی در نظر گرفته شده است.

 09981049728در شبکه های اجتماعی

