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مذهبی بودن، سالم و قابل اعتماد بودن، دلسوز بودن 
و اختص�اص دادن وقت کافی برای انجام مس�ئولیت 
پذیرفته شده، از خصوصیات مردم خوب بیلند است 
که میتواند از آنها مدیرانی موفقی بسازد مشروط به 

اینکه از دانش کافی و الزم برخوردار باشند.

مصاحبه با دکتر محسن صاحبان ملکی؛ چهره 
برجسته علمی و پزشکی بیلندی )6(
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امام حسن عسگری )ع(: چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند.

                                                                          ماده مخدر ناس و عوارض مصرف آن                                                     حسین عبدی بیلندی
ناس چیست؟

ناس )نس��وار( ماده ای سبزرنگ است که در ظاهر گیاهی 
به نظر می رسد، اما افزودنی های خطرناک زیاد دیگری نیز 

دارد و در اصطالح به آن پامپراک نیز گفته میشود.
ای��ن ماده از برگ تنباکوی خشک ش��ده تهیه می ش��ود و 
فروش��ندگان پس از کوبیدن، آن را با آهک مخلوط کرده 
و پخ��ش می کنند. اف��راد در هنگام مص��رف، این ماده را 
در داخ��ل دهان گذاش��ته تا با بزاق دهان ترکیب ش��ده و 

شیره ای از آن خارج شود.

عوارض کوتاه مدت مصرف ناس چیست؟
سرگیجه، س��ردرد، تهوع، از دست دادن تعادل حرکتی و 
رفتاری، ایجاد حرکات غیرطبیعی در چشم، دندان قروچه، 
اختالل در خواب، وابستگی روحی روانی، لرزش، تغییرات 
فشارخون و ضربان قلب تنها بخشی از عوارض کوتاه مدت 

این ماده ی مخدر است.

عوارض بلندمدت مصرف ناس چیست؟
عوارض بلندمدت این ماده ش��امل بی خوابی، عدم تعادل 
رفتاری، زودرنجی، اخت��الالت تمرکز، اختالالت رفتاری، 
تأثی��ر در مخچ��ه، بیماری های دهانی، س��رطان حنجره، 
اختالالت و سرطان روده ی بزرگ و نارسایی های کلیوی و 

همچنین سرطان لثه می شود. 
تنباکو خود به تنهایی سرطان زاس��ت. حال وقتی این ماده 
ب��ا آهک نیز مخلوط می ش��ود، اثرات مخرب ش��دیدتری 
را بر س��المت مصرف کننده می گذارد. دس��تگاه گوارش و 
کلیه های ما برای جذب و دفع آهک س��اخته نشده و این 
ماده باید از طریق کلیه دفع ش��ود و این باعث می ش��ود 
نارس��ایی های جبران ناپذیر کلیوی در فرد ایجادشده و در 

آینده مجبور به دیالیز شود.
همچنین وابس��تگی روحی و روانی در ناس خیلی باالتر از 
وابستگی جسمی بوده و شبیه به وابستگی به سیگار است. 

فروش��ندگان مواد مخدر با هدف رقابت و افزایش فروش 
خ��ود، روزبه روز مواد افزودنی و مخدر غیرمجاز را در ناس 
اضافه کرده و ضربه های مهلکی را به افراد وارد می کنند.

ب��ا مصرف ن��اس وجهه ی اجتماع��ی افراد ش��دیداً تنزل 
پیداک��رده و اختالالت روحی روان ش��دیدی نیز در آن ها 
پیدا می ش��ود. در محیط های شهری معموالً افراد از اقرار 
به مص��رف این ماده ف��رار کرده و مصرف م��واد دیگر را 
به راحت��ی بی��ان می کنند. این فرار یا به این دلیل اس��ت 
ک��ه مصرف ناس وجهه خوبی نداش��ته و افراد از بیان آن 

خجالت می کش��ند. وابس��تگی به این ماده وجهه 
اف��راد را پایی��ن آورده و اس��تقالل را از آن ها 

می گیرد.
در نهای��ت، مص��رف ای��ن م��اده ی 
سبزرنگ که س��ابقا بیشتر در بین 

افغانس��تان و پاکس��تان  مردم 
رواج داش��ته اس��ت، باع��ث 
کاه��ش اعتماد به  نفس فرد 
ش��ده و به  تدری��ج او را از 

اجتماع دور می کند.

چگون�ه مصرف ناس را 
ترک کنیم؟

و  روح��ی  ت��رک  اول،  گام  در 
فک��ری خیل��ی مهم ت��ر از ترک 

جس��می اس��ت. مردم م��ا باید خود 
ا را خیل��ی باالت��ر آن بدانن��د ک��ه ای��ن ماده  ر

مص��رف کنن��د؛ زیرا این م��اده را مردمی ک��ه در جایگاه 
اجتماعی پایینی هس��تند مصرف می کنند و حتی گاهی 
دیده ش��ده اس��ت که افراد، عنوان مصرف کننده ی ناس را 

برای خود توهین تلقی کرده اند.
هر ماده ی مخدر برای گروه خاصی ساخته ش��ده اس��ت و 
دلیلی ندارد افراد برای نش��ئه شدن دست به هر ماده ای 

بزنن��د. مرور این جمل��ه که ” این م��اده ی مخدر در حد 
ش��خصیت من نیس��ت و من باید بجنگم و این ماده را از 
خود جدا کنم” می تواند پشتیبان مصرف کننده برای روی 

آوردن به ترک باشد.
با توج��ه به اینکه ترک ن��اس عوارضی چ��ون بی قراری، 
اس��تخوان درد، دردهای عضالنی و کالفگ��ی را دارد، گام 
دوم این است که افراد پس از تصمیم به ترک، به پزشکان 
و اف��رادی که قبال ناس را ت��رک کرده اند مراجعه کرده و 
مشکالتش��ان را با آن ها در میان گذاشته و برای 
طی کردن دوران درمان، از آنها کمک بگیرند؛ 
زیرا آن ها می توانند باک��م کردن عالئم عدم 
مصرف و ایجاد انگیزه، ترک را برای آن ها 

آسان کنند.
گام سوم این است که مصرف کننده، 
پ��س از ت��رک بای��د از رفاق��ت و 
رفت وآم��د ب��ا کس��انی ک��ه او را به 
مصرف ای��ن مواد تش��ویق و ترغیب 
می کنن��د، خ��ودداری ک��رده و ب��ا 
افرادی مراوده کند که این ماده را بد 
می دانن��د. رعایت این نکته انگیزه و انرژی 

فرد را برای ادامه ی راه افزایش می دهد.
در آخر اش��اره به این نکته الزم اس��ت 
که برای تس��هیل در ت��رک، افراد باید 
ب��رای خ��ود س��رگرمی مفی��دی ایجاد 
ک��رده و در قب��ال ت��رک ای��ن م��اده، از 
جایگزین ه��ای مثبت و مناس��ب روحیات خود اس��تفاده 
کنند تا کمتر به مصرف این ماده تحریک شوند. همچنین 
ورزش و پی��اده روی باعث افزایش ح��س مطلوب به خود 
و اعتمادبه نفس ش��ده و به افراد کم��ک می کند تا هرچه 
س��ریع تر از وادی مص��رف ماده ی خطرناک��ی چون ناس، 

فاصله بگیرند.

                                                                                 سواد تلگرامی، بی سوادی مدرن                                                         محمد رسول صادقی ملکی
آن کس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند
یکی از مس��ائلی که با گس��ترش اس��تفاده از ش��بکه ها و 
گروه ه��ای تلگرام��ی ب��ا آن مواجهیم، پدی��ده دروغ های 
تلگرامی و ش��کل دهی اف��کار کارب��ران در جهت اهدافی 
خاص می باشد. کاربران عمدتا رسانه ها و کانال های خبری 
و تلگرام��ی را همچون آیینه ای بازت��اب دهنده واقعیت و 
حقیقت ه��ای جامعه می بینند و ب��ه آن اعتماد می کنند. 
اما در واقع، گروه ها، تشکل ها و نهادهای مختلف عقیدتی 
و سیاس��ی با دستمالی/دس��تکاری ک��ردن اطالعات فقط 
بخش��ی از واقعیت را، آن هم به گونه ای که تامین کننده 
منافع آنها باشد منعکس می کنند. به طوری که عّده ای بر 
این باورند، برخالف گذش��ته که سانسور از طریق مسدود 
کردن اطالعات به اجرا در می آمد؛ در قرن بیس��ت و یکم، 
سانسور از طریق گیج کردن و غوطه ور کردن انسان ها در 
س��یالبی از اطالعات جهت دارشده بی اهمیت، بی اساس 

و نامربوط حاصل می شود. 
روزانه در تلگرام بیش از سه میلیون مطلب منتشر می شود. 
پیام هایی که با سرعت برق و باد توسط کاربران در گروه ها 
و کانال های مختلف فوروارد )ارس��ال( ش��ده و مخاطب را 
در مع��رض حجم عظیمی از اخبار مغش��وش، حرف های 
جه��ت دار و اعداد و ارقام گول زننده ق��رار می دهند. این 
حجم باالی اخبار و اطالعات س��بب می گردد که کاربران 
فرصت کافی برای بررسی و تحلیل دقیق و اطالع از میزان 
صّحت و ُس��قم آنها را نداشته باشند و وقت خود را صرف 
بحث درباره مس��ائل فرعی و حاش��یه ای کرده و از مسائل 
اصل��ی و واقعیت ه��ای جامعه دور بمانند. س��بک زندگی 
ش��تابان بش��ر در دنیای مدرن نیز مزید بر علت ش��ده و 
فرصت کافی برای تفکر و تحلیل اطالعات را به مخاطبان 
نمی دهد. به طوری که عمال بخش بزرگی از کاربران تلگرام 

و س��ایر ش��بکه های مجازی توانایی کافی برای تشخیص 
اطالع��ات راس��ت و دروغ را ندارند و تنه��ا کاری که پس 
از خواندن هر مطلبی انجام می دهند، انگش��ت گذاش��تن 
روی گزینه »فوروارد« به س��ایر گروه ها و کانال های خود 
اس��ت و عمال شایعه و حقیقت و درست و غلط در فضای 
مجازی ه��م ارزش اند. این حجم عظیم اطالعات س��بب 
ش��کل دهی نوعی س��واد مصنوع��ی یا بی س��وادی مدرن 
ش��ده  است. کاربران از گروه های اجتماعی، فکری و سنی 
مختلف با پرس��ه زدن در ش��بکه های اجتماعی و مطالعه 
حجم عظیمی از اطالعات و اخباری که از درس��ت و غلط 
بودن و واقعیت یا شایعه بودن آنها اطمینان ندارند، دچار 
نوعی تصور و توهم از دانستن می شوند. پیام های مختلف 
را خوانده و آنچه را نزدیک به دیدگاه فکری و عالیق آنها 
می باش��د را برای دیگران ارس��ال می نمایند. و در نهایت 
نیز بر اس��اس همین اطالعات مغشوش در جمع خانواده 
و آش��نایان و گروه های تلگرامی خ��ود، اقدام به گفتگو و 
اس��تدالل و مباحثه می نمایند. جال��ب آنکه اگر به محتوا 
و ریش��ه استدالل های ارائه شده توسط افراد در این گونه 
مباح��ث و گفتگوها دقت نمایی��د خواهید دید که همین 
دیدگاه ه��ای فکری رادی��کال نیز اکثرا زایی��ده و پرورده 
همان رس��انه های جهت داری هس��تند که با تجویز افکار 
و اطالعات خاص به مخاطبان خود، س��عی در شکل دهی 

و جهت دهی دیدگاه های همسو با منافع خود را دارند. 
به منظور مقابله با این گونه مغالطات رس��انه ای نیاز است 
که کاربران فضای مجازی از سواد رسانه ای کافی برخوردار 
گردند. منظور از س��واد رس��انه ای، توانایی دس��تیابی به 
اطالعات از رس��انه های مختلف، درک و تحلیل منتقدانه 
آنه��ا و خلق پیام موثر برای ارس��ال در رس��انه ها با هدف 
تاثیرگذاری بر مخاطبین می باش��د. این گونه سواد فقط با 
مطالعه و تمرین ش��کل می گیرد. بعنوان کاربر شبکه های 

مج��ازی در درجه اول باید یاد بگیری��م که منابع خبری 
مختلف و متنوع را بررسی نموده و اطالعات خود را محدود 
به رس��انه/کانال های متعلق به ی��ک جریان فکری خاص 
ننمایی��م. در مرحله بعد باید به این باور برس��یم که هیچ 
کدام از رس��انه/کانال های تلگرامی هدفشان ترویج صرف 
حقیقت نیس��ت بلکه عمدتا در خدمت گروه/اندیشه/ونهاد 
خاصی هستند و ما بعنوان مخاطب باید از یک خواننده ی 
تماش��اگر به یک خواننده ی منتق��د تبدیل گردیم. یعنی 
باید همواره از خود بپرس��یم که: چه کسی یا گروهی و با 
چه هدفی این پیام را تولید کرده اس��ت؟ چه بخش هایی 
از واقعی��ت در این پیام حذف و یا برجس��ته ش��ده اند؟ و 
احتماال چه ارزش/دیدگاه هایی جهت ش��کل دهی به افکار 
من مخاطب در این پیام پنهان سازی شده است؟ برای هر 
خبر/گزارش��ی که می خوانیم باید از خود بپرس��یم که: آیا 
از منبع خبر مطمئن هس��تیم؟ و آیا شواهد و دالیل قانع 
کننده برای این خبر آورده شده است؟ همراه بعنوان یک 
مخاطب تلگرامی باید به س��اختارهای مش��کوک در خبر/

گزارش ها حساس باشیم. جمالتی مانند »گفته می شود«، 
»ش��نیده ها حاکی از آنست« و یا » بر اساس اخبار منتشر 
شده« روش هایی برای نشر اخبار بدون ذکر منبع هستند 

و قابل اتکا نیستند.
در نهایت اینکه حضور در شبکه های مجازی و جریان آزاد 
اطالعات در تلگرام اگرچه جذاب و مفید است، اما فرهنگ 
و سواد رسانه ای نیز باید به مرور در کاربران نهادینه شود. 
فرام��وش نکنیم که اطالعاتی که از طریق پرس��ه زدن در 
تلگرام حاصل می گردند همواره درس��ت و صحیح نیستند 
و نبای��د جایگزین مطالع��ه کتب و مناب��ع معتبر و تفکر 
عمیق گردند. کپی برداری از اطالعات تلگرامی بدون تفکر 
و مطالع��ه عمیق در واقع الگ��وی جدیدی از نادانی مدرن 

است. 
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امام علی )ع(: صبر کلید رسیدن است و کامیابی سرانجام کسی که صبر می کند.

مس��ئله ای که از حضرت علی علیه الس��الم پرسیده 
شد؟

سوالی که برای اکثر مردم ، مسلمون و غیر مسلمون 
، کوچی��ک و بزرگ حتما پیش اومده، اینه که خدا از 
کجا اومده، االن کجاست ؟ از چی درست شده و قبل 

از خدا چی بوده؟
اگر شما هم دوست دارید جواب این سؤالها رو بگیرید 
باید بدونید عقل و درک و فهم ما قادر نیست به اون 
مرحله برس��ه ولی امام علی )ع( در مقابل سؤال کفار 
راجع به خداوند به زیبایي جواب دادند و هم ضعف و 

عدم درک ما از وجود خداوند را شرح دادند .
سؤال کفار از امام علی)ع(

_در چه سال و تاریخی خدایت به وجود آمد ؟
امام فرمود ؛ خداوند وجود داشته قبل از بوجود آمدن 

زمان و تاریخ و هرچیزی که وجود داشته . 
کفار گفتند: چه طور میشود؟ 

هرچی��زی که به وجود آمده یا قبلش چیزی بوده که 
از او به وجود آمده ویا تبدیل شده!

امام علی )ع( فرمود : قبل از عدد ٣ چه عددی است 
؟

گفتند ٢ 
امام پرسید قبل از عدد ٢ چه عددیست ؟ 

گفتند ١ 
امام پرسید و قبل از عدد ١ ؟

نگاه��ی به روند تبلیغات انتخابات محلی در چند دوره 
گذش��ته نش��ان می دهد که اکثر کاندیداهای ش��ورا/

مجلس/... با طرح وعده هایی دروغ و واهی که عموما از 
توان و اختیارات فردی در جایگاه عضو شورا/نمایندگی 
مجل��س خارج می باش��د و یا نگاه منطقی به ش��رایط 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه نشان می دهد که 
اجرایی ش��دن وعده داده شده عمال محال و غیرعملی 

است، سعی در پیروزی در انتخابات دارند. 
به ط��ور مصداقی اگ��ر بخواهیم صحبت 
کنی��م، در همی��ن دو دوره قبل انتخابات 
ش��ورای اس��المی در روس��تایمان بیلند، 
وعده های��ی همچون ایجاد کمربند س��بز 
از شهرک گلس��تان تا مرقد عالمه بهلول، 
ارتق��ای بیلند به ش��هر و احداث اورژانس 
١١5 مطرح ش��دند که هی��چ یک عملی 
نگردی��د. وعده هایی که هر ش��هروند اهل 
فکر و منطقی می داند که اجرای این گونه 
وعده  وعیدها از ت��وان افراد مطرح کننده 
خارج اس��ت. اّما سوال اساسی اینست که 
چرا این گون��ه وعده های واهی و بی-پایه 
رای می آورن��د؟! به ط��ور واضح تر در این 
مقاله عملکرد چهار گ��روه از افراد ذینفع 

در ای��ن مس��ئله با دقت بیش��تری م��ورد مطالعه قرار 
خواهیم داد:

1(گ�روه اول کاندیداهایی هس��تند که با طرح کردن 
ای��ن گونه وعده های بی پایه و واهی س��عی در پیروزی 
بر رقبا را دارند. این اقدام آنها از دو منظر قابل بررسی 
است. در درجه اول می توان گفت که کاندیدای مطرح 
کنن��ده خود نیز ب��ه این درجه از آگاهی نرس��یده که 
اج��رای وعده داده ش��ده، با توجه به ش��رایط عملی و 
محیط��ی ممکن نیس��ت و بدون توجه ب��ه ملزومات و 
پیش نیازهای اجرایی اینچنی��ن قولی به مطرح کردن 

آن پرداخته اس��ت. که در این صورت وااسفا و وای به 
حال آینده ش��ورایی که همچین اف��راد متوهمی برای 

یک روستا و جامعه تصمیم می گیرند.
اّم��ا گاها کاندیداه��ا با علم به آن که وعده داده ش��ده 
عملی و اجرایی نیست، فقط با هدف رسیدن به کرسی 
عضویت در ش��ورا/نمایندگی مجلس س��عی در فریب 
دادن ش��هروندان و شستش��وی اذهان رای-دهندگان 

جه��ت به حداکثر رس��اندن رای خ��ود و غلبه بر رقبا 
را دارن��د. متاس��فانه باید گفت که جامع��ه ما از لحاظ 
اخالق سیاس��ی و اجتماع��ی، از این حیث دچار نوعی 
فروپاش��ی اخالقی ش��ده و منفعت اندیش��ی سیاسی 
جایگزین اخالق سیاسی ش��ده است. کاندیداها سعی 
می کنن��د به هر نحوی که ش��ده از طریق تخریب رقبا 
و یا فریب دادن رای دهندگان، خود را به کرس��ی مورد 
نظ��ر برس��انند؛ و این خود زنگ خط��ری برای جامعه 
ما که خ��ود را داعیه دار تحقق اس��الم واقعی می داند، 
می باش��د. پرداختن به چیس��تی و چرایی این گروه از 

کاندیداه��ا هدف این مقاله نیس��ت و فقط نگارنده به 
این گروه از کاندیداها، که به جای پرداختن به مسائل 
مردم و جامعه فقط در فکر ریاس��ت طلبی و تکیه زدن 
بر صندلی ش��ورا و یا مجلس هستند، هشدار می دهد 
ک��ه مصداق این حدیث نب��وی نگردند که فرمودند: » 
َملُْع��وٌن َمْن تََرأََّس َملُْعوٌن َمْن َه��َمّ بَِها َملُْعوٌن ُکُلّ َمْن 
َث بَِها نَْفَس��ُه؛ ملعون است کسی که ریاست طلبی  َحَدّ
کند و کس��ی که به ریاست هّمت گمارد و 
کس��ی که در فک��ر آن باش��د.« آری! برادر 
و خواهر عضو ش��ورا، نماین��ده مجلس و یا 
مس��ئول محترم به شما هشدار می دهم که 
در وعده ه��ا و عملکرد خ��ود دقت نموده تا 
فردای قیامت مش��مول این سخن پیغمبر 

نگردید!...
2(گ�روه دوم افرادی هس��تند که علیرغم 
داش��تن توانایی و استعداد کافی و مناسب، 
لب��اس محافظ��ه کاری و عافیت طلب��ی بر 
ت��ن کرده و حاضر نیس��تند ب��رای نامزدی 
انتخاب��ات ش��رکت کنن��د. متاس��فانه این 
عافیت-طلب��ی و بی تفاوتی افراد شایس��ته 
نس��بت به امور اجتماعی یکی از بزرگترین 
معضالت جامعه اس��ت. اگر به اطراف خود 
نگاه کنیم ش��مار زیادی از نخب��گان و افراد توانمند را 
خواهید دید که توانای��ی و دانش کافی برای عضویت 
در شورای اسالمی را دارند ولی بخاطر عافیت طلبی و 
پاره ای مالحظات ش��خصی حاضر نیستند پا به عرصه 
انتخاب��ات بگذارند. نگارنده این گروه از افراد را به قیام 
عاش��ورای امام حس��ین )ع( ارجاع می ده��د. برادر و 
خواهری که دارای شایس��تگی های الزم برای نشستن 
بر کرسی شورای اس��المی/نمایندگی مردم را داری و 
می توانی از این طریق دردی از دردهای همش��هریان 
خ��ود ب��رداری و با راهکاره��ا و ایده های��ی که مطرح 

                                                                                          چرا کاندیدهای انتخابات وعده دروغ می دهند؟ و چرا شهروندان به این دروغ ها رای می دهند؟                 محمد رسول صادقی ملکی

ادامه در صفحه 4 <

گفتند هیچ 
ام��ام فرمود چطورمیش��ود عدد یک ک��ه بعدش اعداد 
بسیاری هست قبل نداشته باشد ولی قبل ازخداوند که 
خود احد و واحد حقیقی است نمیشود چیزی نباشد؟ 
_کف��ار گفتن��د خدایت کجاس��ت وکدام جه��ت قرار 

گرفته؟!
امام فرمود همه جا حضور دارد و بر همه چیز مش��رف 

است .
_گفتند چطور ممکن اس��ت که همه جا باش��ی و همه 

جهت اشراف داشته باشی؟!
امام فرمود : اگر ش��ما در مکانی تاریک خوابیده باشید 
صبح که بیدار ش��وید روشنایي را از کدام طرف و کجا 

مي بینید ؟ 
کفار گفتند همه جا و از همه طرف 

امام فرمود پس چگونه خدایی که خود نور آسمان ها و 
زمین است نمیشود همه جا باشد!!!

_کف��ار گفتند: پ��س جنس خدا از نور اس��ت اما نور از 
خورش��ید است خدایت از چیس��ت! ؟ چطور میشود از 
چیزی نباشی همه جا هم باشی قدرت هم داشته باشی 

!؟
امام فرمود خداوند خودش خالق خورش��ید و نور است 

آیا شما قدرت طوفان و باد را ندیده أید؟ 
باد از چیس��ت که نه دیده میشود نه از چیزی است،در 

حالی که قدرتمند است؟

خداوند خود خالق باد است. 
_گفتند: خدایت را برایمان توصیف کن.از چه درس��ت 

شده ؟
آیا مثل آهن سخت است ؟ 

یا مثل آب روان ؟
و یا مثل دود و بخار است !؟

امام فرمود : 
آیا ت��ا به حال کنار مریضی در حال مرگ بوده اید و با 

او حرف زده اید ؟
گفتند : آری بوده ایم وحرف زده ایم .

امام فرمود : آیا بعداز مردنش هم بااو حرف زدید ؟ 
گفتند نه چطور حرف بزنیم در حالی که او مرده ؟! 

ام��ام فرمود : فرق بین م��ردن و زنده بودن چه بود که 
قادر به تکلم وحرکت نبود؟

گفتند :روح،روح از بدنش خارج شد.
امام فرمود شما آنجا بودید و میگویید که روح از بدنش 

خارج شد و ُمرد.
حال آن روح را که جلو چش��م ش��ما خارج شده برایم 

توصیف کنید از چه جنس و چگونه بود !؟ 
همه سکوت کردند .

امام علی )ع( فرمود: شما قدرت توصیف روحی که جلو 
چش��متان از بدن مخلوق خدا بیرون آم��ده را ندارید؛ 
چطور قادر به فهم و درک ذات أقدس احدیت و خدای 

خالق روح هستید؟
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می کنی، گامی جهت بهتر ش��دن زندگی آنها برداری؛ 
تو را چه ش��ده اس��ت که لباس عافیت بر تن نموده و 
حاضر نیس��تی پا به عرصه خدمات اجتماعی بگذاری! 
مگر قیام امام حسین که هر ساله برایش بر سر و سینه 
میزنی چیزی جز ایستادگی در برابر دینداری عافیت-

طلبانه و مالحظه کارانه بود؟! آیا داس��تان عبیداهلل بن 
حر جعف��ی را نش��نیده اید که از ب��زرگان کوفه بود و 
می دانس��ت که امام حسین )ع( برحق است ولی لباس 
عافیت طلبی بر تن کرد و از کوفه بیرون آمد تا با امام 
مواجه نش��ود؛ اّما امام حسین )ع( در نزدیکی کربال به 
دیدارش رفت و آنگاه که نتوانست پا بروی دنیای خود 
بگ��ذارد، امام از او روی برگردان��د؟! همین فرد پس از 
واقعه کربال بش��دت پش��یمان شد و به کربال رفت و به 
عزاداری و س��وگواری برای امام پرداخت به طوری که 
گفت:« آه از حس��رتی که تا زنده-ام در سینه و گلویم 
در جریان است«. مگر تّوابین که به خونخواهی حسین 
قیام کردند، چه کس��انی بودن��د؟! تّوابین نیز همچون 
عبیدا.. بن حر کوفیان��ی بودند که لباس عافیت بر تن 
نم��وده و بخاطر زندگی و منافع دنی��وی به یاری امام 
حس��ین )ع( در کربال نرفتند، س��پس پشیمان شده و 
با قی��ام علیه حکومت اموی قصد جبران قصور خود را 
داش��تند. قیام تّوابین تازیانه وجدان خودشان بر تمام 

زندگی و وجودشان بود!!
خداوند در قرآن کریم می فرمایند« ال یَُکلُِّف  ا...ُ  نَْفس��اً 
إاِلَّ ُوْس��َعها«. بنگر که وظیفه و تکلیف تو چیست؟ اگر 
در خود این توانایی و شایستگی را دیدی که بر صندلی 
شورا بنش��ینی و از طریق آن برای مردم، کاری بکنی، 

از نو، با تو )دوره چهار جلدی(
مولف : محسن عباسی ولدی

ناشر کتاب : آیین فطرت، سال نشر١٣96
مجموعه ی »از نو، با تو« بر آن است تا عالوه بر ریشه یابی 
آم��ار فزاینده ی طالق، راه کار های پیش گیری از طالق را 
نیز بررس��ی کند. این مجموعه، در چهار کتاب تقدیم شما 

می شود:
کتاب اول: نقطه نه؛ عالمت سؤال؛

کتاب دوم: نقطه ویرگول؛ کمی مکث؛
کتاب سوم: پرانتز باز، پرانتز نبسته؛

کتاب چهارم: خط بزن از دوباره.
ش��یوه ای که در این کتاب در پیش گرفته شده، این است 
که ابتدا یک عامل به صورت مختصر بیان می شود و سپس 
به سؤاالت مخاطبان درباره ی ابعاد مختلف آن عامل، پاسخ 
داده می شود. در این کتاب نویسنده  به بررسی  پنج عامل 
افزایش طالق می پردازد. اول: س��بک زندگی  دوم: انتخاب 
نادرست همسر  سوم: دخالت خانواده ها، چهارم: مشکالت 

اقتصادی و پنجم: اعتیاد.
»از ت��و با تو«را مجردها بخوانند تا بدانند در مس��یر زندگی 
مشترک، چه عواملی وجود دارد که بنیان خانواده را سست 
می کند، متأه��ل هایی که زندگی آرام��ی  دارند، بخوانند 
تا اج��ازه ورود عوامل متزلزل کننده را ب��ه محیط خانواده 
ندهند، متأهل هایی که اختالف های جدی دارند، بخوانند 
ت��ا راهی برای حل اختالف های  خود پیدا کنند، کس��انی 
هم که در آس��تانه طالق هستند، بخوانند شاید در تصمیم 
خوی��ش بازنگ��ری کنند،  پدر و مادرها ه��م از مطالعه این 
کتاب غافل نش��وند، تا بتوانند به اس��تحکام هر چه بیشتر 

زندگی فرزندانشان کمک کنند.
در کتاب اول: نقطه نه؛ عالمت س��ؤال؛  نویسنده  به بررسی  

ول��ی لباس عافیت بر ت��ن نموده و عرص��ه را به افراد 
بی لیاقت و کس��انی که جز ریاست طلبی و فریب مردم 
هدفی ندارند واگذار کردی، فردای قیامت در پیش��گاه 

خداند بدهکار خدا خواهی بود!!...
3(دسته سوم افراد خبره و آگاهی هستند که از دروغ 
ب��ودن و واهی ب��ودن وعده وعیده��ای کاندیداها آگاه 
هس��تند و یا از غلط بودن روی��ه عملکرد و برنامه های 
در حال اجرا توسط اعضای شورا و سایر مسئوالن آگاه 
هس��تند، ولی همانند گروه دوم لب��اس عافیت بر تن 
نموده و بخاط��ر احتمال بخطر افت��ادن پاره ای منافع 
ش��خصی، حاضر به آگاه نمودن جامع��ه و اصالح آنها 
نیس��تند. بی تفاوتی و عافیت طلبی خبرگان و آگاهان 
بزرگترین آفت جامعه می باش��د. ب��ه این گروه از افراد 
نیز هشدار می دهیم که مصداق آنچه در مورد گروهی 

از کوفیان و تّوابین گفتیم نگردند!!...
4(دس�ته چهارم عاّمه ملت و شهروندان هستند که 
بای��د در رای دادن ه��ای خود دقت بیش��تری به خرج 
دهند و آگاهانه تر در انتخابات مختلف ش��رکت نمایند. 
رای دهندگان محترم باید بدانند که همین صرف رای-

دادن و انتخاب نمایندگان نیز مس��ئولیت اجتماعی و 
دین��ی ایجاد می نماید. بای��د وعده وعیدهای کاندیداها 
را با عملکرد گذش��ته آنه��ا، توانایی های ف��ردی آنها، 
اختی��ارات و امکانات جایگاه ش��ورا/نمایندگی مجلس 
مقایسه نمایند و میزان صحت و درستی آنها را بسنجند 
و س��پس به آن وعده ها باور کنند. متاسفانه شهروندان 
ما آنقدر دچار مس��ائل و مش��کالت مختلف بوده اند و 
از نماین��دگان قبلی خود ناراضی هس��تند که هر فرد 

پن��ج عامل افزای��ش طالق می پردازد. اول: س��بک زندگی  
دوم: انتخاب نادرس��ت همس��ر  س��وم: دخالت خانواده ها، 

چهارم: مشکالت اقتصادی و پنجم: اعتیاد.
بخش هایی از کتاب نقطه نه؛ عالمت سئوال: 

امروز در جامعه ما، بیماری طالق رواج بسیاری یافته است 
و حتی حالت مس��ری هم به خود گرفته اس��ت، به طوری 
که هر سال باید حس��رت سال گذشته را خورد، روند رشد 
طالق، گاهی از ازدواج هم پیش��ی می گیرد. این یک خطر 
عادی نیس��ت، تهدید اس��ت، تهدیدی اس��ت، تهدیدی که 
اگ��ر فکری به حال آن نکنیم، دنیایی از مش��کالت تربیتی، 
اجتماعی، اقتص��ادی و حتی امنیتی را برای ما رقم خواهد 

زد.
 یک��ی از دالی��ل کمتر ب��ودن طالق در گذش��ته، نوع نگاه 
متف��اوت زن ه��ا و مردها ب��ه زندگی ب��ود. ارزش زندگی، 
بیشتر از میزانی بود که امروز قیمت گذاری می شود.  شما 
برای هر چیزی، به اندازه ارزش��ی که برایتان دارد، حاضرید 
سختی بکش��ید. زندگی مشترک در نگاه قدیمی ها، ارزش 
بسیاری داشت. وقتی فرزندی پا به این زندگی می گذاشت 
، ارزش آن دو چن��دان می ش��د. نگاه به مس��ئولیت بزرگ 
م��ادری و  پدری، در تصمیم های زندگی بس��یار مؤثرتر از 
ام��روز بود. ما امروز از زوج ه��ای جوانی که با وجود یک یا 
دو  بچه می خواهند از هم جدا شوند، این جمله را کم نمی 
ش��نویم :» ما که  نمی توانیم ب��ه خاطر بچه ها خودمان را 

بدبخت کنیم«
....

)بخش دیگری از کتاب(:
من و تو، به هم احساس داشتیم؛ اما فقط احساس. پای این 
احس��اس به جایی بند نبود . مثل بادکنک ، میان آس��مان 
و زمین رها بود . احس��اس، گاهی میوه ایس��ت که اگر چه 

جدیدی که با چند وعده توخالی وارد میدان انتخابات 
ش��ده قادر اس��ت رای آنها را به س��مت خود بکشاند. 
حال هر چه این وع��ده وعیدها پرزرق و برق تر و توان 
س��خنوری کاندیدا بیشتر باشد، امکان رای آوردن وی 
بیشتر می ش��ود. پس از گذشت یکی دو سال از دوران 
مسئولیت همین کاندیداها، زمانی که مشخص گردید، 
های و هوی اینها نیز طبلی توخالی بیش نبوده! دوباره 
انتقادات و حمالت به آنها نیز ش��روع می شود؛ تا افراد 
دیگ��ری دوباره از آب گل آلود ماهی گرفته و برای دور 

بعدی انتخابات وعده وعید تولید نمایند.
می گوین��د امیرکبیر در هنگام تبعید نقل کرده: » ابتدا 
فک��ر کردم مملکت وزیر دانا می خواهد، بعد فکر کردم 
ش��اید ش��اه دانا می خواهد؛ در آخر فهمیدم، ملّت دانا 
می خواه��د!!«. آری برادر و خواه��ر عزیز! اگر به دنبال 
مس��ئوالنی شایس��ته تر و س��رزمین و مملکتی آبادتر 
هستیم باید تغییر را ابتدا از خودمان شروع کنیم! باید 
آگاهانه ت��ر رای بدهیم و نمایندگانی شایس��ته تر را به 
عرصه اجتماع بفرس��تیم. باید همواره عملکرد اعضای 
شورا، مسئوالن محلی و نمایندگان خود را رصد نموده 
و آنها را مورد نقد و بررس��ی قرار دهیم. در درجه اول 
خودم��ان را اصالح کنیم تا نس��ل های بعد مس��ئولین 
اصالح شوند. همانگونه که خداوند تبارک و تعالی خود 
در ق��رآن فرم��وده تا خودتان را تغییر ن��داده و اصالح 

نکنید، جامعه تان اصالح نخواهد گردید. 
»إِنَّ اهللَّ الَ یَُغیُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّرواْ َما بَِأنُْفِسِهْم؛ سوره 

رعد، آیه ١١«

میان آس��مان و زمین اس��ت؛ اما بسته به یک شاخه، شاخه 
بس��ته به یک ساقه، س��اقه امتداد یک ریشه و ریشه محکم 
توی زمین احس��اس من و تو، به باد تکیه داده بود. باد که 
از وزیدن خس��ته شد، بادکنک احساس ما از ان باال ها آمد 
روی زمی��ن و افت��اد زیر پ��ای اختالف های م��ن و تو . هر 
دو ش��نیدیم صدای ترکیدن بادکنک احساس��مان را. کاش 
صدای فریاد عقلمان را هم می ش��نیدیم، آن وقتی که می 
گفت »به این احس��اس، اعتمادی نیست. خودش بند است، 
خودتان را بندش نکنید« ولی از حاال به بعد، بیا گوش��مان 
را تیز کنیم. هر چه عقلمان گفت، درس��ت بشنویم. مراقب 
نفس��مان باش��یم. او هنوز هم می خواهد صدای عقل را در 

میان ولوله ای که در درون من و تو به پاست، گم کند...
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امام باقر )ع(: با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی

                                                                                                                                                                         باغ خواری؛ تبدیل باغات به باغ ویال                                                     محمد رسول صادقی ملکی

                                                      توصیه های بهداشتی در فصل گرما برای صیانت از سرمایه دامی                           مهدی  شریعتی فر-دامپزشک

تهاجم همه جانبه به مناب��ع طبیعی و اراضی ملی 
از جعل س��ند تا تبانی و تملک به ناحق و همچنین 
تغیی��ر کاربری حت��ی در ارتفاع��ات و کوهپایه ها 
همراه با واکن��ش های انفعالی مس��ئوالن، محیط 
زیس��ت ایران را هدف قرار داده اس��ت. متاس��فانه 
گرچه در سال ١٣۷۴ »قانون حفظ کاربری اراضی 
زراع��ی و ب��اغ ها« توس��ط نهاده��ای قانونگذار به 
تصویب رسیده اس��ت، اما هنوز هم پس از گذشت 
حدود ٢٢ سال از تصویب این قانون و دیگر قوانین 
مربوط��ه، حفاظت از اراضی کش��اورزی و باغات در 
اکثر مناطق روستایی توسط مسئوالن محلی مورد 

توجه قرار نمی گیرد.
متاسفانه باغات روستای بیلند نیز که از روستاهای 
پرجمعیت شهرس��تان گناباد و چس��بیده به مرکز 
ش��هر می باش��د نیز از گزند وی��روس باغ خواری و 
زمین خ��واری در امان نمانده و چند س��الی اس��ت 
م��ورد تخریب وس��یع ق��رار گرفته ان��د. عالقه به 
داش��تن باغ ویال و مکانی سرس��بز ب��رای گذراندن 
اوقات فراغت خوب اس��ت اّم��ا اینکه با هدف ایجاد 
باغ ویال تیشه به ریشه درختان چندین و چند ساله 
بزنیم امری مذموم اس��ت. این عالقه روزافزونی که 
در س��الهای اخیر برای ایج��اد باغ ویال و مکان های 
تفریحی در بین نس��ل جدید از فرزن��دان مالکین 
باغات، ک��ه اکثرا کارمند بوده و یا دارای مش��اغل 
غیرکشاورزی هستند و عدم وجود مکان های کافی 
و مناس��ب برای گذراندن اوقات فراغ��ت آنها را به 
س��مت احداث باغ ویال و مکانهای س��رگرمی درون 
باغات کشانده اگر کنترل نگردد و در مسیر درست 
هدایت نگ��ردد در درازمدت س��بب نابودی باغات 

خواهد گردید.
اص��والً تغیی��ر کارب��ری اراضی در روس��تاها طبق 
ضوابطی اس��ت که وزارت جهاد کش��اورزی تعیین 
می کند و در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر 

کاربری داده می شود 80 درصد قیمت روز اراضی و 
باغ ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری 
باب��ت ع��وارض از مالکین گرفته می ش��ود. در این 
بین دهیاری ها بعنوان نهاد محلی رابط، مس��ئول 

جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی هستند.

چه مالک و چه متص��رف این اراضی که به صورت 
غیرمج��از آن را  تغیی��ر کارب��ری دهن��د عالوه بر 
پرداخت ع��وارض مع��ادل مبلغ باال، ب��ه پرداخت 
ج��زای نقدی تا س��ه برابر قیمت اراض��ی و باغ ها 
ب��ه قیمت روز زمین با کارب��ری جدید محکوم می 
ش��وند و دادس��راها یا دادگاه ه��ا موظف اند پس از 
اعالم مراتب از سوی وزرات جهاد کشاورزی ضمن 
رسیدگی خارج از نوبت بدواً دستور توقیف عملیات 
س��اخت و س��از و یا هر نوع تغییر کاربری را صادر 
کنن��د، البته فرقی نمی کن��د که مرتکب این عمل 
ش��خص حقیقی باش��د یا ش��خص حقوق��ی و اگر 
کارکنان دولت و ش��هرداری ها و نهادها در اجرای 
ای��ن قانون مرتکب تخلف ش��وند به جزای نقدی تا 
س��ه برابر قیمت اراضی و باغ ها به بهای روز زمین 
با کارب��ری جدید محکوم خواهند ش��د و چنانچه 
ای��ن تخلف را تکرار کنند عالوه بر جریمه مذکور از 

خدمت در ادارات دولتی و ش��هرداری ها به صورت 
دائم محروم می شوند. سردفتران اسناد رسمی نیز 
در صورت تخلف از مقررات این قانون به 6 ماه تا ٢ 

سال تعلیق ازخدمت محکوم خواهند شد.
 باغات بیلند بخش��ی از ریه های تنفس��ی و یکی از 
عوامل اصلی سرس��بزی بخش مرکزی شهرس��تان 
گناباد هس��تند که عالوه بر ایجاد اعتدال در دمای 
هوا، مانند س��دی مانع از هجوم توفان های ش��ن و 
ماسه به روستاهای بخش مرکزی و مرکز شهرستان 
هس��تند و تخریب آنها پیامدهای خطرناکی خواهد 
داشت. در واقع تنها مزیت شهرستان گناباد نسبت 
به ش��هرهای جنوبی تر کش��ور وجود همین باغات 
سرس��بز و آبادی اس��ت که س��بب متعادل شدن 
هوا و قابل س��کونت بودن آن شده است؛ و نابودی 
این باغات سبب کویری ش��دن منطقه  وگسترش 
توفان های شن خواهد شد، و در درازمدت با نابودی 
ای��ن باغات م��ردم شهرس��تان گناباد نی��ز همانند 
ساکنین استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان، 
مجبور به مهاج��رت خواهند گردید.  لذا نگارنده و 
دوستان همفکر فعال محیط زیست از دهیار بیلند 
و مسئوالن جهاد کشاورزی شهرستان تقاضا دارند 
تا با اقدامات عاجل جل��و تخریب باغات و مزارع را 
گرفته و نسبت به تنبیه افراد سودجو اقدام نمایند.

همچنین پیش��نهاد می گردد مس��ئوالن روس��تا با 
اختصاص دادن زمینی برای احداث شهرکی ویالیی 
در منطقه ای مش��خص و خ��ارج از محدوده باغات 
روس��تا، پاس��خگوی نیاز افراد عالقه مند به داشتن 
باغ ویال باشند تا بدینوس��یله عالوه بر جلوگیری از 
ویالس��ازی درون باغات، بر سرس��بزی منطقه نیز 

افزوده گردد.
به امید روزی که دیگر درختی جهت ویالسازی در 

باغات ریشه کن نگردد...

   هرساله با فرا رسیدن فصل گرما و گرمازدگی 
که س��بب کاهش مصرف خ��وراک دام ها و در 
نتیجه ضعف جسمانی می شود، دام ها بخصوص 
دام ه��ای جوان در معرض خطر ابتال به بیماری 

های مسری قرار می گیرند.
با آغاز فص��ل گرم بدنبال فعال ش��دن و ازدیاد 
حشراتی چون کنه، پشه، مگس و سایر حشرات 
موذی بسیاری از بیماری های دامی نظیر لمپی 
اسکین، میاز ، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
، تیلریوز، سالک و… توسط این حشرات منتقل 

می گردند.
• ت��ب خونریزی دهنده کریم��ه کنگو  از جمله 
مهمترین بیماری های این فصل اس��ت که باید 
دامداران و افراد مرتبط با دام ها با آن آش��نایی 
الزم را داش��ته باشند.) که در شماره قبل نشریه 

به آن پرداخته شد(.
• بیماری تیلریوز که در ایران به نام زردی معروف 
است بیماری انگلی خونی بوده  که در فصل گرما 
بدلی��ل فعالیت کنه ها در بس��یاری از دامداریها 

رایج است به عنوان بیماری مشترک بین انسان 
و دام تلقی نمی شود ولی به علت تغییراتی که در 
گوشت ایجاد می کند، گوشت های دام های آلوده 
غی��ر قابل مصرف می باش��د. از جمله عالئم این 
بیماری شامل تورم غدد لنفاوی  ، تب ، الغری، 
کاهش اش��تها، زرد ش��دن مخاط ها، آبریزش از 

بینی و چشم، سرفه و ترشحات بینی است.
مهم ترین راه پیش��گیری و کنترل این بیماریها، 
مبارزه با کنه ها و س��ایر انگل های خارجی می 
باش��د. آغل و جایگاه های س��نتی ک��ه با چوب، 
س��نگ و خاک ساخته شده و دارای خلل و فرج 
زیاد اس��ت و امکان سمپاشی و بهداشتی کردن 
مناس��ب آنها وجود ندارد و در آنجا شرایط برای 
اختف��ا و چرخه زندگی کنه ها مناس��ب اس��ت، 
جایگاه مناس��بی برای وقوع بیماری اس��ت ولی 
در جایگاه هایی که با دیوار سیمانی و کف بتونی 
درست ش��ده اند و قابل سمپاش��ی، ضد عفونی، 
شستشو و ش��عله دادن هس��تند موارد آلودگی 

کمتر است.

اقدامات الزم جهت کاهش خسارات:
 درم��ان ضدانگلی پیش ازش��روع فص��ل گرما، 
واکسیناس��یون دام ها در اولین فرصت براساس 
برنام��ه ریزی ش��بکه های دامپزش��کی، رعایت 
بهداش��ت در جایگاه نگهداری دام از قبیل جمع 
آوری کود و ضدعفونی جایگاه های نگهداری دام، 
سم پاشی محوطه دامداری، همچنین دسترسی 
آس��ان و دائم دام ه��ا به آب ب��ا رعایت نمودن 
فضای کافی آبخوری جهت دام ها و ایجاد سایه 
در محل آبخوری ها، ایجاد اس��تراحتگاه مناسب 
و س��ایه به اندازه کافی برای تمام دام ها، ایجاد 
قرنطین��ه ب��رای دام های بیم��ار و جدیدالورود، 
گرفتن مش��اوره در زمینه تغذیه و بهداشت دام 
از دامپزشکان و کارشناسان مربوطه ضروری می 

باشد.

 آدرس سایت ما

www.bilond.ir
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امام حسین )ع(: عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.

                                                                                                           مصاحبه با دکتر محسن صاحبان ملکی؛ چهره برجسته علمی و پزشکی بیلندی                                   محمد رسول صادقی ملکی

* با عرض س�الم و ادب، لطف�ا ضمن معرفی 
خ�ود، در مورد زندگینامه و س�وابق علمی و 
پزشکی خود برای خوانندگان ما توضیحاتی 

بفرمایید؟
با عرض س��الم و ادب خدمت خوانندگان نش��ریه 
دی��ار بهلول، من محس��ن صاحب��ان ملکی متولد 
و بزرگ ش��ده روس��تای بیلند هستم. تحصیالت 
ابتدائی و راهنمایی خود در مدارس شهرک بیلند 
و تحصیالت متوس��طه را در دبیرس��تان ش��هید 
بهش��تی گناباد گذرانده ام. در سال ١٣6۷ مدرک 
دیپل��م تجربی را گرفته و در کنکور همان س��ال 
و در اولین انتخابم که رش��ته پزش��کی دانش��گاه 

علوم پزشکی مشهد بود قبول 
شدم. دکترای پزشکی عمومی 
در دانش��گاه عل��وم پزش��کی 
و   )١٣6۷-١٣۷۴( مش��هد 
دکت��رای تخصصی بیهوش��ی 
در دانش��گاه عل��وم پزش��کی 
و  زاه��دان)١٣89-١٣85( 
فلوش��یپ  )ف��وق تخص��ص( 
در  وی��ژه  ه��ای  مراقب��ت 
پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
را  ته��ران)١٣9٢-١٣9١( 
کس��ب کرده ام. در سه دوره 
 ١5 بیمارس��تان  مس��ئولیت 
خ��رداد را برعهده داش��ته ام. 
بیمارس��تان  رئی��س  اولی��ن 
مس��ئول  و  بهل��ول  عالم��ه 
تکمیل، تجهی��ز و راه اندازی 
این بیمارستان بوده ام که در 

س��ال ١٣95 و طی 5 م��اه پرکار موفق به تکمیل 
و تجهیز و راه اندازی آن ش��دم . این در حالی بود 
که بسیاری معتقد بودند که حداقل ٢ سال دیگر 
برای تکمیل بیمارستان مورد نیاز بود و تیمی که 
مس��ئولیت آنها با من بود کار ٢ سال را در 5 ماه 
به س��رانجام رساندند. در ١9 فروردین ماه ١٣96 
با حضور وزیر محترم بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی بیمارستان افتتاح و به بهره برداری رسید 
و از مق��ام محت��رم وزی��ر بابت این��کار تقدیرنامه 
دریافت ک��ردم. این درحالی اس��ت که علی رغم 
گذش��ت بیش از ٢ س��ال از ش��روع ب��ه کار این 
بیمارستان، بیمارستان تربت حیدریه هنوز موفق 
به تکمی��ل و راه اندازی نش��ده اس��ت. هتلینگ 
بیمارستان به نحوی است که مورد توجه و تقدیر 
همه مسئولین کشوری و استانی بازدید کننده از 
بیمارس��تان قرار گرفته است و یکی از مجهزترین 
بیمارس��تانهای منطقه از نظر تجهیزات پزش��کی 

است و از دلسوزترین پرسنل برخوردار است.
برخی دیگر از مسئولیتهایی که داشته ام شامل: 
- مسئول بخش ICU مرکز آموزشی، پژوهشی 

و درمانی عالمه بهلول گنابادی 
- مسئول بخش ICU بیمارستان ٢٢ بهمن 

گناباد 
- مسئول بخش ICU بیمارستان ١5 خرداد 

گناباد 
- عضو کمیته اخالق بالینی دانشگاه
- عضو شورای اعتباربخشی دانشگاه

- عضو کمیته تجهیزات پزشکی دانشگاه و 
سیاست گذاری در خصوص خرید و مصرف اقالم 

و دستگاههای پزشکی
- عضو کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی
- عضو کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر 

مادر دانشگاه
- عضو کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر 

کودکان ١ تا 59 ماهه 
- عضو کمیسیون ماده ٢0 قانون حفاظت در 

برابر اشعه
- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
- عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی

- عضو کمیته اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی 
دانشکده پزشکی

- عضو کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی 
معاونت درمان

- رئیس کمیته تدوین برنامه استراتژیک مرکز 
آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول 

گنابادی
- رئیس تیم آموزش سالمت مرکز آموزشی، 

پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی
- رئیس کمیته اخالق پزشکی و رفتار حرفه ای 
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول 

گنابادی
- رئیس کمیته مرگ و میر و عوارض 

بیمارستانی )مرگ مادران، مرگ پری ناتال، 
احیائ نوزادان، مرگ و میر کودکان 59-١ 

ماهه( مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه 
بهلول گنابادی

- رئیس کمیته اورژانس )تعیین تکلیف / تریاژ( 
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول 

گنابادی
- رئیس کمیته طب انتقال خون مرکز آموزشی، 

پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی
- رئیس کمیته اقتصاد دارو، درمان و تجهیزات 

پزشکی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه 
بهلول گنابادی

-  رئیس کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن 
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول 

گنابادی

- رئیس کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا 
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول 

گنابادی
- رئیس کمیته حفاطت فنی و بهداشت کار 

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول 
گنابادی

- رئیس کمیته عفونت های بیمارستانی مرکز 
آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول 

گنابادی
- رئیس کمیته بهداشت محیط مرکز آموزشی، 

پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی
- رئیس کمیته مدیریت اطالعات سالمت 

و فناوری اطالعات مرکز آموزشی، 
پژوهشی و درمانی عالمه بهلول 

گنابادی
- عضو شورای سالمت شهرستان 
گناباد و عضو کمیته جامعه ایمن

- عضو گروه تشخیص و تأیید مرگ 
مغزی

- عضو کمیته تخصصی سیاستگذاری 
دانشکده پزشکی

*آیا از کودکی عالقه مند به طبابت 
بودید و چگونه وارد رش�ته پزشکی 
ش�دید )در صورت تمای�ل در مورد 
نحوه قبولی در کنک�ور نیز توضیح 

دهید(؟
در مورد ورود به رشته پزشکی، از ابتدای 
دوره دبیرستان برنامه ریزی برای قبولی 
در رش��ته پزشکی داشتم و برای نیل به 
این ه��دف عمدتا متکی به ت��وان و تالش خودم 
ب��ودم واز هیچ کالس کنکور و ی��ا جزوات کمک 
درسی بهره نبرده ام. بلکه با برنامه ریزی به نحوی 
که در ایام تعطیالت تابستان دروس سالهای قبل 
را مطالعه میکردم و برای کنکور از همان سال اول 
دبیرس��تان برنامه ریزی کرده بودم. برای اینکار از 
سالن کتابخانه بهره نبرده ام چون در بیلند وجود 
نداش��ت. بلک��ه کوچه باغهای بیلن��د محل درس 
خواندن و مطالعه من بود. خوش��بختانه در اولین 
ش��رکت در کنکور و در اولین رشته محل انتخابی 
قبول ش��دم و پا به دانش��کده پزش��کی مش��هد 
گذاشتم. یادم هس��ت سال ١٣6۷ قبل از شرکت 
در کنک��ور وقتی به بعضی همش��هریان بیلند در 
مورد قبولی در رش��ته پزش��کی صحبت میکردم 

همه با حالت خنده به من نگاه میکردند.

* دیدگاه خانواده نس�بت ب�ه ادامه تحصیل 
و درس خواندن ش�ما چگونه ب�ود و حمایت 
خانواده چقدر در میزان موفقیت ش�ما موثر 
بوده اس�ت؟ بعبارت دیگ�ر، موفقیت خود را 
چقدر مرهون تالش ش�خصی و یا حمایت و 

تشویق اطرافیان می دانید؟ 
طوالنی بودن دوره تحصیلی پزشکی قطعا حمایت 
همه جانبه خانواده را میطلبد و خوشبختانه من از 
این حمایت برخوردار بوده ام و جا دارد که از همه 
اعضای خان��واده و اعضای فامیل تقدیر و تش��کر 
کنم. قطعا برای موفقیت در کس��ب مدارج باالی 
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پیامبر اکرم)ص(: هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

علمی بیش��تر از همه اراده قوی وپش��تکار فردی 
مهم اس��ت و در مرحله بعد حمایت و تش��ویق و 
ایجاد انگی��زه از طرف خان��واده و جامعه اهمیت 

دارد.

*  رون�د ام�ور از دهه ه�ای گذش�ته ت�ا به 
امروز نش�ان می دهد که بخش قابل توجهی 
از دانش آم�وزان روس�تای بیلن�د در دوران 
متوسطه یا پس از آن ترک تحصیل نموده و 
به دنبال شغل آزاد، راهی بازار کار می شوند 

و عالق�ه ای به ادام�ه تحصی�ل ندارند. به 
طوری که ش�اهد آنیم روس�تای بیلند 

ب�ا وجود جمعیت بیش�تر نس�بت به 
روس�تاهای دیگر شهرستان، دارای 
تع�داد کمت�ری از فارغ التحصیالن 
اس�ت ک�ه در مش�اغل مدیریت�ی 
فع�ال  شهرس�تان  اجرای�ی  و 
بعنوان  جنابعال�ی  توصیه  باش�ند. 
یک�ی از فرهیخت�گان بیلن�دی به 

دانش آم�وزان و خان�واده ه�ا در این 
زمینه چیست؟

اص��والً بیلند عل��ی رغم جمعیت نس��بتاً باال 
به دلیل س��طح توقعات پایین خانواده ها و 

جامع��ه و به تبع آن ع��دم ایجاد 
انگی��زه الزم در فرزن��دان، 
ع��دم تش��ویق و حمایت 
افراد  باع��ث ش��ده  الزم 
تحصیل کرده در مقاطع 
باال و به طبع آن حضور 
در مسئولیتهای کلیدی  

قاب��ل قبول��ی برخوردار نباش��د. هم��ت، عالقه و 
پشتکار رمز موفقیت برای ادامه تحصیل و کسب 
مراتب باالی علمی اس��ت. قطعا برای موفقیت در 
کسب مدارج باالی علمی بیشتر از همه اراده قوی 
وپشتکار فردی مهم است و در مرحله بعد حمایت 
و تشویق و ایجاد انگیزه از طرف خانواده و جامعه، 
استفاده از نظرات مشاوران فهیم و با تجربه برای 
انتخاب بهترین مسیر اهمیت دارد.انسانهای موفق 
بیش از اینکه از ضریب هوش��ی باالیی برخوردار 

باشند از پشتکار باالیی برخوردارند.  
مذهبی بودن، س��الم و قابل اعتماد بودن، دلسوز 

ب��ودن و اختصاص دادن وقت کاف��ی برای انجام 
مس��ئولیت پذیرفت��ه ش��ده، از خصوصیات مردم 
خوب بیلند اس��ت ک��ه میتواند از آنه��ا مدیرانی 
موفق بس��ازد مش��روط به اینکه از دانش کافی و 

الزم برخوردار باشند. 
ی��ک پدر و مادر خوب و معلم خوب باید به فرزند 
خود و دانش آموز ی��اد بدهد که چگونه باید فکر 
کند و نه اینکه چه فکری باید بکند؛ بتواند بیشتر 
از انتظ��ارش وی را به تالش وا بدارد. ذهن وی را 
به س��واالت بهتری هدایت کند. فرضیات کودک 
و نوجوان را به چالش بکش��د. این 
مهم اس��ت که خود پدر و مادر 
و معلمی��ن هم��واره در حال 
فرزندان  به  باشند.  یادگیری 
و دانش آموزان این شهامت 
را بدهند و از آنها بخواهند 
که رویاهای بزرگ داش��ته 
پیش��رفت  بدنبال  باش��ند. 
و بهب��ود م��داوم باش��ند و 
خودآموزه ه��ای فرزندان و 
دانش آموزان را تحس��ین 

کنند. 

فرزن��دان در هر حال به پ��در و مادر خود احترام 
گذاشته و به آنها افتخار کنند. بسیاری از بزرگان 
دنیا پدر و مادر روستایی با شغل  نه چندان مهمی 
داشته اند . نقل است که آبراهام لینکلن پسر یک 
کفاش بود، وقتی نماینده ای هنگام سخنرانی اش 
با حالت تحقیرآمیز ب��ه او گفت: فراموش نکن تو 
پسر کفاش هستی. جواب داد: چه یادآوری خوبی، 
م��ن زندگی و جایگاهم را مدی��ون زحمات پدرم 
هس��تم. پس باید بدانیم که شغل پدر محدودیتی 
برای ادامه تحصیل و کسب مدارج باالی علمی و 

رسیدن به پست ها و مقامهای مهم نیست.

* ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه در س�الهای اخی�ر 
بدلی�ل ع�دم اطمین�ان از وضعیت اش�تغال 
در رش�ته های غیرپزش�کی و پیراپزش�کی 
و نیز دی�دگاه جامعه در م�ورد درآمد باالی 
پزش�کان، گرای�ش ش�دیدی ب�ه قبولی در 
رشته های پزشکی و پیراپزشکی وجود دارد؛ 
توصیه ش�ما در درجه اول ب�ه دانش آموزان 
کنک�وری و س�پس ب�ه س�ایر دانش آموزان 
در م�ورد معیاره�ای انتخاب رش�ته و ادامه 

تحصیل چیست؟
در مورد انتخاب رشته و ادامه تحصیل فکر میکنم 
بهتر است هر کس بر اساس عالقه و توانایی خود 
و مشورت با افراد باتجربه رشته تحصیلی و نهایتا 
ش��غل آینده خود را انتخاب کند به نحوی که در 
آن رش��ته بتواند جزء بهترین ها باش��د. بنابراین 
مهمتر از رش��ته انتخابی آن اس��ت که بتوانیم در 

آن رشته برترین و بهترین باشیم.

* بعنوان یک�ی از فرهیختگان بیلندی، نظر 
و پیش�نهاد ش�ما درباره اوض�اع و نیازهای 
اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و مذهبی بیلند 

چیست؟
مواردی که فکر میکنم باید پیگیری ش��ود تبدیل 
شهرک بیلند به یک شهرک علم و دانش و یا ایجاد 
ش��هرکی جدید به همین نام و استقرار بسیاری از 
دانش��کده ها در آن اس��ت که میتواند زمینه ساز 
حضور بیش��تر فرزندان بیلند زمین در دانش��گاه 
شود. حداقل سعی شود تا جایی که امکان و توان 
الزم وجود دارد مراکز علمی و آموزشی دانشگاهی 
شهرس��تان در بیلند تاسیس شود. دعوت از افراد 
برجسته رشته های مختلف برای تشکیل جلسات 
مش��ورتی و س��خنرانی در مدارس جهت آشنایی 
بیش��تر و ایجاد انگیزه بیش��تر در دانش آموزان، 
حمای��ت از دان��ش آموزان نخبه ب��رای حضور در 

دانشگاههای بزرگ.

* در پایان از حسن همکاری شما تشکر می 
گردد...

کار فرهنگی در مسجد

کار فرهنگی در مسجد وقتی مفید، موثر و دارای ارزش به شمار می آید که جهت 
گی��ری زندگی اف��راد را تغییر دهد. وقتی جهت گیری زندگ��ی افراد تغییر کند و 
عقربه مغناطیس خواسته ها، تمایالت، آرزوها و باورهای آنان از گرایش به مادیات 
به س��مت معنویات سوق داده شود زمینه های معماری یک » جامعه انسانی« به 
دست انسان رسالتمند« فراهم می آید. »کار فرهنگی« در مسجد نیز در این معنا 
خالصه می شود که بتوان یک جامعه انسانی را به دست انسان رسالتمند و تربیت 
شده ایجاد کرد. اگر ماحصل »کارفرهنگی« در یک مسجد به تغییر سمت و سوی 
نوک پیکان و فلش جهت گیری زندگی افراد از لذت جویی«، »ش��هوت پرستی«، 
»ث��روت اندوزی« و »قدرت طلبی« به آرمان ه��ای واالیی مثل »عدالت طلبی«، 
»آزادی«، »خودس��ازی« و »جامعه سازی« نینجامد آن کار فرهنگی موفق نبوده 
اس��ت. هرچند به تغییر در س��یمای فرد، هیات ظاهری و لباس پوشیدن او منجر 

شده باشد.
 برگرفته شده از کتاب رسالت ناتمام نوشته شهرام نجاتی
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پیامبر اکرم)ص(: کسی که بدون صالحّیت علمی برای مردم فتوا دهد، خود را هالک ساخته و دیگران را نیز به هالکت انداخته است.

                                                                       دانستنی های جالب در مورد بدن انسان                                                 حسین عبدی بیلندی
چشم ها

دلیل وجود ابرو ها این است که از ریخته شدن عرق به 
داخل چشم ها جلو گیری کند.

دیابت اولین علت نابینایی در آمریکا است.
چشم انسان می تواند در حدود ١0 میلیون از رنگهای 

متفاوت را تشخیص دهد.
اگر چش��م انس��ان یک دوربی��ن دیجیتال ب��ود، 5۷6 

مگاپیکسل بزرگنمایی داشت.
80 درصد آنچه ما می آموزیم، از طریق چشم ماست.

موها
یک م��رد معمولی حدود 5 ماه از عم��ر خود را صرف 

اصالح موهای صورت می کند.
مو دومین بافت در بدن اس��ت که سریع ترین رشد را 

دارد. مغز استخوان رتبه ی اول را دارد.
موها وناخن ها از یک ماده تشکیل شده اند.

برخالف باور عمومی، تراشیدن مو باعث افزایش سرعت 
رشد آن نمی شود.

در ه��ر روز ح��دود ١00 عدد تار م��و می ریزد و موی 
دیگ��ری جای آنها در می آید بنابراین ریزش مو پس از 
بل��وغ اگر کمتر از صد تار در روز باش��د،می توان آن را 

طبیعی محسوب کرد و جای نگرانی نیست.

مغز
حدود ٢0 درصد از اکس��یژنی ک��ه تنفس می کنیم به 

مغز می رود.
ش��ما نمی توانید خودت��ان را قلقلک بدهید. چون مغز 

میداند که می خواهید به بدن خود دست بزنید.
وقتی چیز جدیدی یادمیگیرید ساختار مغز شما تغییر 

می  کند.
موسیقی باعث فعالیت همان ساختاری از مغز می  شود 
ک��ه دوپامین ل��ذت را هنگام غذا خ��وردن و رابطه ي 

جنسی آزاد می کند.
در زمان بیداری،مغز انس��ان الکتریس��یته ي کافی اي 

برای روشن کردن یک المپ کوچک ایجاد می کند.

بدن
روزانه حدود ١0 میلیارد س��لول پوس��تی بدن انس��ان 

می میرند.

هر انسان روزانه بین ١ تا ٣ پیمانه بزاق ترشح  می کند.
بدن یک انس��ان بال��غ روزانه به ح��دود ۴0 کیلو گرم 

اکسیژن نیاز دارد.
طول مجموعه ی رش��ته های عصب��ی موجود در بدن 

انسان حدود ۷5 کیلومتر است.
هر س��انتی متر مربع از پوس��ت انس��ان حاوی یکهزار 

حسگر درد است.

قلب
فشاری که قلب انسان تولید می کند می تواند خون را 

تا بیش از ١0 متر بپاشد.
قلب انس��ان به طور میانگین ح��دود ٣5 ملیون بار در 
س��ال می تپد. بنابر این قلب یک انس��ان عادی روزانه 

صد هزار بار می تپد.
در طول هر ش��بانه روز، خون مسافتی حدود ١9٣١٢ 

کیلومتر را طی می کند.
داش��تن رابطه جنسی برای قلب مفید است. تحقیقات 
نشان میدهد ، روابط جنسی می تواند حمالت قلبی را 

تا 50 درصد کاهش دهد.
خندیدن برای عملکرد قلب بس��یار مفید است. وقتیی 

میخندید جریان خون ٢0 درصد افزایش میابد.

بعضی موضوعات جالب دیگر
اسید های هضم کننده ی معده آنقدر قوی هستند که 
می توانند فلز روی را آب کنند. اما خوش��بختانه سلول 
های س��طح داخلی معده به قدری س��ریع تجدید می 
شوند که این اسید ها زمان کافی برای ذوب کردن آنها 

ندارند.) هر ٣ یا ۴ روز(.
استخوان های انس��ان در تحمل وزن استحکامی برابر 
با گرانیت دارند. یک قطعه اس��تخوان به اندازه ی یک 
قوطی کبریت می تواند وزنی برابر 9 تن را تحمل کند 

که ۴ برابربیشتر از قدرت بتون است.
پوس��ت بزرگترین عضو بدن است. اندازه ی آن در یک 
انسان بالغ به حدود ١.9 متر مربع می رسد. سلول های 
پوس��تی به طور مداوم ورقه ورقه شده و می ریزند. هر 
انسان در طول زندگی خود معادل ١8 کیلوگرم سلول 

پوستی از دست می دهد.
وقتی م��ی خوابید حدود 8 میلیمتر قد می کش��ید و 
وقت��ی بیدار می ش��وید دوباره به ق��د اول خود بر می 
گردی��د. دلیل این امر آن اس��ت که وقتی نشس��ته یا 

ایس��تاده اید، صفحات غضروف��ی بین مفاصل،به خاطر 
جاذبه ی زمین مثل اسفنج فشرده می شوند.

ه��ر کلیه حاوی یک ملیون فیلتر مجزا اس��ت. کلّیه ها 
در ه��ر دقیقه به طور میانگین حدود ١.٣ لیتر خون را 
تصفی��ه می کنند و در روز حدود ١.۴ لیتر ادرار خارج 

می کنند.
عضالت تمرکز کننده ی چش��م ها روزی ١00 هزار بار 
حرک��ت می کنند. اگر قرار باش��د عضالت پا ها هم به 
همین میزان تحرک داشته باشند انسان باید روزی 80 

کیلومتر راه برود.
حرارتی که بدن انسان در ٣0 دقیقه تولید می کند می 

تواند حدود ٢ لیتر آب را به جوش بیاورد.
تعداد اس��تخوان های بدن یک انسان بالغ از یک نوزاد 
کمتر است. ما با ٣50 تکه استخوان به دنیا می آییم اما 
به دلیل اینکه در طول رش��د استخوان ها به هم جوش 
م��ی خورند، در بزرگس��الی فقط ٢06 تکه اس��تخوان 

داریم.
ط��ول روده ی کوچ��ک حدوداً ۴ برابر قد یک انس��ان 
معمولی است. با 5 تا ۷ متر طول، اگر روده ی کوچک 

پیچ نخورده بود درون حفره ی شکمی جا نمی شد.
روی هر س��انتیمتر مربع از پوست بدن انسان حدود ۴ 
ملیون باکتری وجود دارد اما اکثر آنها بی خطر هستند.

منشاء بوی بد پا مانند زیر بغل، عرق است. هر جفت پا 
500 هزار غده ی عرقی دارند و می توانند بیش از یک 

فنجان عرق در روز تولید کنند.
 ش��ما احتماالً دوس��ت ندارید ک��ه در آب دهان خود 
ش��نا کنید ولی اگر تمام بزاق خ��ود را جمع کنید می 
توانید این کار را انجام دهید. یک انسان عادی در طول 
زندگی خود حدود ٢5000 لیتر بزاق تولید می کند که 

برای پر کردن ٢ استخر شنا کافی است.
این عجیب نیست که نوزادان به سختی می توانند سر 
خود را نگه دارند. سر انسان در هنگام تولد یک چهارم 
قد او را تش��کیل می دهد ولی در بزرگسالی این میزان 

به یک هشتم میرسد.
اگ��ر بگویید که دارید از بی خوابی می میرید درس��ت 
است. ش��ما می توانید هفته ها غذا نخورید بی آنکه از 
پا در آیید اما نهایت زمانی که بتوانید بدون خواب دوام 
بیاورید ١١ روز است. بیش از آن دیگر هر گز از خواب 

بیدار نخواهید شد.

یکی از معضالتی که در حاشیه روستای بیلند با آن 
مواجه هس��تیم بحران تخلیه غیرقانونی نخاله  های 
س��اختمانی در مس��یر راه های مواصالتی به مزارع 
کش��اورزی حاشیه روس��تا می باش��د که عالوه بر 
ایجاد منظره نامناس��ب س��بب آلودگی زیس��ت-

محیطی مراتع و مزارع کشاورزی نیز می گردد.
تخلیه نخال��ه های س��اختمانی در محل رودخانه 
معروف به کال ش��ش انگش��تی موضوعی بود که 
رفته رفته در حال تبدیل ش��دن به بحران زیست 
محیطی در بیلند ب��ود که با اعتراضات زیاد اهالی 
روبرو شد اما هیچ کدام از این اعتراضات مسئولین 
محل��ی گناباد را مجاب نک��رد که حتی تابلو محل 
تخلیه نخاله های س��اختمانی را بردارند. در همین 
راس��تا تعدادی از اهالی دس��ت به کار ش��دند و با 
نوش��تن طوماری خطاب به دادس��تان اس��تان و 
پیگیری های متعدد یکی از اهالی در مرکز استان 
عالوه بر اینک��ه حکم جلوگیری از تخلیه نخاله ها  
توسط دادستان داده شد که ایشان دستور جمع 

آوری نخاله ها قبلی  را هم صادر کردند.
و این موضوع، ق��درت اتحاد و پیگیری مردمی  را 
نش��ان داد و درس بزرگی ش��د برای آن دسته از 
مسئولین محلی که در مقابل جواب منفی در یک 

سطح اداری در شهرستان کوتاه می آیند.
ام��ا این پای��ان کار تخلیه نخاله های س��اختمانی 
نیست ،چرا که هم در این نقطه و هم در چند نقطه 
دیگر همچنان گزارشاتی از تخلیه نخاله بدستمان 
می رس��د. و جلوگیری از ای��ن کار نیازمند همراه 
ش��دن مردم با مسئولین محلی و ارائه گزارش می 
باش��د. هرچند حداقل کاری که مسئولین نیز می 
توانند انجام دهن��د نصب تابلوی ممنوعیت تخلیه 

نخاله در این مکان ها است.
 لذا از کلیه همش��هریان عزیز تقاضا می ش��ود در 
صورت مش��اهده هر ن��وع تخلف تخلی��ه نخاله با 
عکس برداری از ش��ماره پالک خودرو حامل نخاله 
و پخش آن در شبکه های مجازی جهت شناسایی 
و مجازات اشخاص خاطی و همچنین اطالع رسانی 

ب��ه مراجع قانونی و یا ارس��ال پیامک به ش��ماره 
09١5١688٢50-دهی��ار بیلن��د، از ای��ن فاجعه 

زیست-محیطی جلوگیری نمایند.

همه با هم بر علیه بحران نخاله های ساختمانی
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آق��ای مهن��دس پاس��بان، مدی��ر محترم هنرس��تان 
خوارزمی ش��هرک ش��هید مدنی بیلن��د، در ارتباط با 
هنرستان خوارزمی مواردی را مطرح نمودند که ضمن 
تشکر از همکاری و مس��اعدت ایشان، متن کامل این 

گفتگو در زیر منتشر می گردد.
ایش��ان بعنوان مقدمه اظهار داش��تند که آموزش��های 
مه��ارت در کارودانش از زیربناه��ای اصلی آموزش و 
پرورش محس��وب می شود و هنرس��تانهای کارودانش 
این توانای��ی را دارند که پل مس��تحکمی بین کالس 
درس و بازار کار باش��ند و با آموزش مهارت ها بتوانند 
استعدادهای نهفته دانش آموزان را به فعلیت برسانند و 
آنان را برای کس��ب و کار آماده کنند تا در جامعه یک 

کارآفرین خوب باشند.
ایش��ان در ادامه در ارتباط با س��والی در زمینه س��ال 
تاس��یس و فضای آموزش��ی و کارگاهی این هنرستان 
فرمودند که این هنرستان با مساحت 9000 مترمربع 
در س��ال ١٣۷6 در مند تاس��یس و در سال ١٣8١ به 
شهرک آیت ا… مدنی بیلند منتقل شد. این هنرستان 
دارای تجهیزات نس��بتا خوبی اس��ت و در مواردی که 
تجهیزات کارگاهی الزم را نداریم از فضای کارگاهی و 
تجهی��زات مرکز فنی و حرفه ای عالمه بهلول گنابادی 
در نزدیکی هنرس��تان اس��تفاده می کنیم  که در این 
زمینه از تعامل و همکاری خوب ریاست و کارکنان این 

مرکز فنی و حرفه ای کمال تشکر را داریم.
هنرس��تان خوارزم��ی از فضای خوابگاه��ی، نمازخانه 
و س��الن اجتماع��ات خوب��ی برخوردار اس��ت. در این 
مجموعه دانش آموزان در چهار رشته مرتبط با صنعت، 
ش��امل رش��ته های تعمیر خودرو )وبرق خودرو(، برق 
صنعت��ی، ماش��ینهای الکتریک��ی و ساختمان س��ازی 
مشغول تحصیل هستند و در هر رشته چندین مهارت 

را فرا می گیرند:
در رشته تعمیر خودرو و برق خودرو با مهارتهای تعمیر 
موتورهای بنزینی، تعمیر برق خودرو و تون آپ خودرو 
آش��نا می شوند؛ در رش��ته برق صنعتی با مهارت های 
برق کار صنعتی درجه ٢، کاربر plc، تعمیرکار عمومی 

رایانه و نصب سیس��تم  حفاظتی ارت 
آشنا می شوند؛ در رشته ماشین های 
راه ان��دازی  مهارته��ای  الکتریک��ی 
تعمی��رکار  صنعت��ی،  پمپ ه��ای 
ماش��ین های الکتریک��ی، مونت��اژکار 
و نص��اب تابلوه��ای صنعت��ی را فرا 
می گیرند؛ و در رشته ساختمان سازی 
مهارتهای کمک س��نگ کار درجه ٢، 
پیم��ان کار، دیوارچین��ی، س��فت کار 
درجه١، سفت کار درجه ٢ و بندکشی 

را فرا می گیرند.
هنرجوی��ان پس از فراغت از تحصیل 
در این هنرستان می توانند یا وارد بازار 
کار گردند و با استفاده از آموخته های 
چهارس��اله برای خود کس��ب درآمد 
کنند و یا به صورت کاردانی پیوسته 
در آموزشکده های فنی از قبیل فنی و 
حرفه ای نوغاب گناباد، دانشگاه پارس 
رضوی، آموزش��کده س��ما یا دانشگاه 
آزاد اس��المی ادامه تحصی��ل داده و 

بصورت کارشناسی ناپیوس��ته در مقطع کارشناسی و 
کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.

مهندس پاسبان در بخشی از مصاحبه خود از همکاری 
و مساعدت دهیاری و شورای اسالمی بیلند و باغ آسیا 
تشکر و قدردانی نمودند که مساعدت هایی را در زمینه 

فضاسازی و محوطه سازی داشته اند.
مهن��دس پاس��بان در پای��ان از خانواده ه��ای محترم 
روس��تاهای بیلند و باغ آس��یا درخواس��ت داشتند که 
وجود این مجموعه را فرصت دانس��ته و فرزندان خود 
را ب��رای ادامه تحصیل به این مرک��ز هدایت نمایند و 
مطمئن باش��ند آینده خوب��ی در انتظ��ار آنها خواهد 
بود. ایشان از فرس��ودگی و قدمت ساختمان آموزشی 
اظهار نگرانی داش��ته و تقاضای راه اندازی یک مجمع 
خیرین را داشتند تا این مجمع ضمن تجهیز کارگاه ها 
بر اس��اس اولویت به تعمیر و نوسازی این مرکز اقدام 

نمایند. ایش��ان از مس��ئولین شهر و روس��تا خواستند 
ک��ه فارغ التحصیالن هنرس��تانها را دریابند و ش��رایط 
مناس��بی را ب��رای راه اندازی کس��ب و کار ب��ا اعطای 
وام های کم بهره فراهم نمایند تا فارغ-التحصیالن این 
هنرستانها کارآفرینان خوبی برای شهر و روستای خود 

باشند.

ب��رای حفظ امنیت حریم ش��خصی آنالی��ن راهکارهای 
متفاوت امنیتی ارائه می ش��ود ام��ا در این مطلب قصد 

داریم به 8 تصور اشتباه درباره این موضوع بپردازیم:
اش��تباه ١: هکرها تنها افراد ثروتمند و مهم را هدف قرار 

می دهند.
هدف ه��ای با ارزش از گزینه های ج��ذاب برای هکرها 
هستند اما بس��یاری از هکرها ترجیح می دهند به جای 
تمرکز بر یک فرد خاص، بر تعداد بسیار بیشتری از افراد 
متمرکز ش��وند تا هر آنچه می خواهند را به دست آورند. 
این جامعه هدف هکرها ش��امل خود ش��ما هم می شود. 
هکره��ا می توانند از هزاران کاربر با اس��تفاده از ربات ها 
سوء اس��تفاده کنند و از همین کاربران احتماالً بی خبر 
برای حمله محروم سازی از سرویس به یک وبسایت بهره 
ببرند. به این ترتیب خدمات وبس��ایت از دسترس خارج 
می شود. می توانند حساب شبکه اجتماعی یک کاربر را 
دستکاری کنند و هزاران الیک تقلبی را به شرکت هایی 
که به دنبال این موضوع هس��تند بفروشند. حتی ممکن 
است برای حساب های تقلبی تعداد زیادی دوست جمع 
کنند تا طبیعی به نظر برس��ند. هر کسی می تواند هدف 
هکرها باش��د و هنگامی که آنها به دنبال هر چه بیش��تر 
کردن افراد جامعه هدف خود باش��ند آنگاه شما هم می 

توانید در بین اهدافشان قرار بگیری.
اش��تباه ٢: حالت ناش��ناس در مرورگر م��ی تواند امکان 

مرورگری ناشناس را فراهم کند.

بس��یاری از مرورگره��ای اینترن��ت قابلی��ت مرورگری 
ناش��ناس را فراهم می کنند این قابلیت گاهاً با اس��امی 
»private mode« ،»Incognito« و ... هم شناخته 
می ش��ود. حفاظت کردن از حریم شخصی با استفاده از 
این قابلیت خیالی بیش نیس��ت. اگر نگاهی به شرایط و 
مقررات اس��تفاده از آنها داشته باشید متوجه می شوید 
که در واقع آن قدرها ه��م که باید حریمتان حفظ نمی 
ش��ود. اما بگذارید صادقانه بگوییم: ک��دام یک از ما این 
قوانی��ن را م��ی خواند؟ احتم��االً هیچ ک��س!!! اما اگر از 
ابزاره��ای تغیی��ر دهنده IP مرتبط ب��ا مرورگر از جمله 
افزون��ه ها اس��تفاده کنید چطور؟ بای��د گفت که باز هم 
ای��ن قابلیت کافی نیس��ت چرا که بیش��تر این افزونه ها 
رمز نگاری مناسبی ندارند و عمدتاً به کارکردهای داخل 
خود مرورگر محدود هس��تند. البته برخی از این ابزارها 
می توانن��د برای مخفی کردن آدرس IP و جلوگیری از 

ردیابی از طریق کوکی ها کاربرد داشته باشند.
یکی از بهترین گزینه ها برای مرورگری ناشناس استفاده 

از مرورگر Tor است.
اش��تباه ٣: هر اتصال ش��بکه خصوصی مجازی می تواند 

شما را ناشناس و ترافیک تان را امن نگه دارد.
باید همواره به یاد داش��ته باشید که اگر از سرویس های 
رایگان بهره می برید ش��ما در واقع مش��تری نیس��تید 
بلکه خوِد محصول هس��تید. سرویس های رایگان شبکه 
خصوصی مجازی ممکن است اطالعات به دست آمده از 

ترافیک شما را به دیگران بفروشند، تبلیغاتی به وبسایت 
های مش��اهده ش��ده اضافه کنند یا در نهایت شما را به 
س��ایت های مخرب دیگر هدایت کنند. برخی از ش��بکه 
های خصوصی مجازی ممکن است از رمزنگاری ضعیفی 
به��ره ببرند و حتی برخ��ی دیگر هم که رمز نگاری قوی 
دارند شاید سرورهایش��ان در نگهداری از اطالعات رد و 

بدل شده شما چندان مورد اعتماد نباشند.
اش��تباه ۴: گوشی هوشمند ش��ما همواره امن ترین راه 

اتصال به اینترنت را انتخاب می کند.
این موضوع به هیچ وجه درس��ت نیس��ت. گوش��ی شما 
همان راهی را برای اتصال بر می گزیند که ش��ما به آن 
اج��ازه داده اید، به همین دلی��ل در انتخاب گزینه های 

خود دقت کافی به خرج دهید.
ادامه در صفحه 10

تور مجازی بیلند
جهت مش��اهده تور مجازی بیلند به وب سایت 

ما به آدرس 
www.bilond.ir

 مراجع��ه نمایی��د، ضمنا با توجه ب��ه اینکه این 
تور در حال تکمیل ش��دن می باش��د ش��ما نیز 
می توانید مکان های پیش��نهادی خود را جهت 
کاملتر شدن این مجموعه برای ما ارسال کنید.
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امام صادق)ع(: هر کس کسی را به خاطر کاری سرزنش کند نخواهد مرد تا اینکه خود او بر همان کار دچار شود.

سالهاس��ت که ارتقاء بیلند به ش��هر مطرح اس��ت و بحث و 
گفتگو درباره آن در مواقعی از س��ال و ی��ا موقیتهای خاص 
بر س��ر زبانها می رود و این پروسه آن قدر تکرار گردیده که 
ب��رای آنان که عمری در بیلند س��پری کرده اند به موضوعی 
نخ نما و تکراری تبدیل گردیده است. در هر دوره از انتخابات 
مجلس شورای اس��المی کاندیداهای محترم همواره موضوع 
ش��هر شدن بیلند را برجس��ته و از آن در جهت کسب آرای 

مردمی استفاده نموده اند.
آن زمان که بحث بهسازی بیلند در ادوار دوم و سوم مجلس 
ش��ورای اس��المی مطرح بود نماینده وقت دکتر مهدی زاده 
طرح نقشه کشی بیلند جهت بهسازی و ارتقا را مطرح و پس 
از ورود به مجلس طی 5 دوره، کاری برای این روس��تا انجام 
نداد و فراموش نکرده ام که در مسجد کتاب ا... پس از چند 
سال نمایندگی می گفت هواپیمایی که قرار بوده جهت نقشه 

کشی بیلند به گناباد بیاید در سبزوار خراب شده است.
پس از مهدی زاده، آزادمنش و مدنی نیز به عنوان نمایندگان 
مجلس در تحقق خواسته مردم بیلند ناکام ماندند. پس از آن 
رجای��ی نیز با قول ارتقاء بیلند و با حمایت قاطع مردم بیلند 
و با آراء باال، پای به مجلس ش��ورای اسالمی گذاشت ولی او 
هم برای ارتقاء بیلند هیچ کاری نکرد و آراء مردم بیلند را در 

دور بعد به کل از دست داد.
بنای��ی نماینده فعل��ی گناباد در مجلس نی��ز که خود زمانی 
ش��هردار گناباد بوده و ب��رای ارتقاء بیلند امضاء ایش��ان نیز 
ضروری ب��وده، با وعده ارتقاء بیلند به ش��هر پای به مجلس 
شورای اسالمی گذاش��ت و اکنون درحالی که به اتمام دوره 
نمایندگی ایشان نزدیک می شویم باز هم با همان مشکالت 
مط��رح ش��ده در دوره آقای رجایی مواجهیم ب��ا این تفاوت 
که مش��کالت را به جای ش��نیدن از مسئوالن محلی از زبان 

کارشناس تقسیمات کشوری در بیلند می شنویم که باز هم 
تفاوتی در ماجرا ایجاد نمی کند.

ل��ذا با توجه به اینکه در پایان س��ال انتخابات دیگری پیش 
رو داری��م جا دارد توجه بیش��تری به ای��ن موضوع نماییم و 
فعاالن اجتماعی و محلی اعم از اعضای شورا و دهیار و دیگر 
فعاالن در جهت ارتقای روس��تا نیز رایزنی و تعامل بیشتری 
با کاندیداهای مطرح داش��ته باشند تا در زمان کمپین های 
انتخابات��ی از کاندیداه��ا ق��ول های بهتر و منج��ر به نتیجه 

مطلوب حاصل گردد. 
بد نیس��ت که در اینجا اش��اره ای داشته باش��یم به جریان 
بهس��ازی بیلند که خود روند جالبی داشت؛ به طوری که در 
س��ال ١٣80 و پس از کش و قوس های فراوان و ١0 س��ال 
پس از مطرح ش��دن ش��روع گردید و آنقدر طوالنی شد که 
دو دوره ریاس��ت جمهوری را هم سپری کرد. بودجه ای که 
برای بهس��ازی بیلند توسط استاندار خراسان اختصاص داده 
ش��ده بود بخش��ی در بیلند هزینه و بخش دیگری در ش��هر 
هزینه ش��د و کار به ش��کایت به دیوان محاسبات کشید. در 
دوره ریاس��ت جمهوری دکتر احمدی نژاد توجه بیشتری به 
روستاها شد و بهسازی و آسفالت بیلند که تا قبل از آن فقط 
تا جلو مس��جد میرزاعرب انجام ش��ده ب��ود، طی یک برنامه 
جهادی و ب��ا پیگیری جمعی از دلس��وزان بیلند همزمان با 
اولین یادواره ش��هداء بیلند تا جلو مهدی��ه ادامه پیدا کرد و 
طی س��الیان بعد خیابان عالمه بهلول و میدان بهلول ، بلوار 
ش��هید وفایی و ام��ام خمینی احداث و آس��فالت گلمکان و 
پیاده روس��ازی ها تا انتهای ایثار انجام ش��د و با شکل گرفتن 
زیرس��اخت های اولیه برای زندگی شهری بحث ارتقاء بیلند 

قوت گرفت.
اما مسئولین محترم در مقابل مهمترین خواسته مردم یعنی 

ارتقا به ش��هر ،ابتدا لقب روستای نمونه کشوری و سال بعد 
روس��تای اسوه را بر روی بیلند نهادند و این درحالی بود که 
اکثر مردم معتقد بودند ش��هر مس��تقل ب��رای بیلند بهتر از 
اینگونه عناوین اس��ت اما جواب مس��ئولین وقت شهرستان 
ای��ن بود که با این عناوین می خواهند اعتبار جذب نموده و 
زیرساختهای شهر شدن بیلند را فراهم نمایند تا پس از شهر 
ش��دن فشار کمتری  به مردم وارد شود. زیرساخت های برق 
،آب ،مخابرات و آسفالت معابر بیلند کامل گردید ولی از شهر 

شدن بیلند خبری نشد.
قرار داش��تن در حریم ش��هر گناباد و حاکمیت پدرساالری 
بر روی روس��تاهای اقماری در گناباد و از طرفی عدم تمایل 
قلبی و انس��جام عمومی در مس��ئولین شهرس��تان علیرغم 

تمایل ظاهری از اصلی ترین دالیل عدم ارتقاء بیلند است.
بیلن��ِد امروز ثمره تالش های خالصانه مردان و زنانی اس��ت 
که به عش��ق بیلند دردمندانه برای اعتالی بیلند خون دلها 

خورده اند.
در انته��ا الزم به ذکر میدانم که هدف از نگارش این مطلب، 
تلنگر به فعاالن محلی جهت توجه بیش��تر به امر ارتقا بیلند، 
بررس��ی مشکالت پیش رو در این زمینه و نیز توجه به نقش 
مس��ئوالن محلی و منطقه ای و نحوه تعامل منجر به نتیجه 
ب��ا آنها، بخصوص نماینده شهرس��تان، با توج��ه به درپیش 
رو ب��ودن انتخابات مجلس، در جهت ارتقای بیلند به ش��هر 
می باشد. از جوانان و همشهریان عزیز می خواهیم که هرچه 
م��ی توانید بر انس��جام و اتحاد خود بیفزایید ک��ه یدا... مع 

الجماعت.
به روستای خود افتخار کنید و در جهت ارتقای آن بکوشید.

                                                                   مسئولین و  ارتقاء بیلند به شهر از حرف تا عمل                                                 مهدی پارسا

 اتصال به هات اس��پات های وای ف��ای عمومی و عمدتاً 
ب��دون رمز که معم��والً در محیط های��ی از جمله هتل، 
رس��توران، کافی ش��اپ و مراکز خرید وج��ود دارند می 
توانند ریس��ک امنیتی بزرگی باشند. اگر گوشی خود را 
به گونه ای تنظیم کرده اید که به صورت خودکار به این 
شبکه های هات اس��پات بدون رمز متصل شود باید هر 
چ��ه زودتر این قابلیت را خام��وش کنید. در این صورت 
بهتر است از شبکه اینترنت نسل ٣ یا ۴ سیم کارت خود 
اس��تفاده کنید که معموالً اطالعات را به طور رمز نگاری 
شده انتقال می دهد و نفوذ به آن هم از شبکه های وای 

فای نا امن بسیار سخت تر است.
اش��تباه 5: اگر دستگاه شما به اینترنت دسترسی نداشه 

باشد کاماًل امن است.
متصل نبودن به ش��بکه و اینترنت یک��ی از بهترین راه 
ها ب��رای امن نگه داش��تن دس��تگاه ها اس��ت چرا که 
بیش��تر هکرها در فضای آنالین فعالیت می کنند. البته 
این موضوع به این معنی نیس��ت که با عدم دسترس��ی 
به اینترن��ت می توانید کاماًل ام��ن بمانید. ویروس ها و 
ب��د افزارها می توانند به خوب��ی از طریق فضای ذخیره 
س��ازی فیزیکی هم منتقل شوند. برای این موضوع باید 
استاکس نت را یادآوری کنیم که تنها به واسطه حافظه 
USB آلوده موجب از کار افتادن تأسیس��ات هس��ته ای 
کشورمان شد. حتی اگر به اینترنت هم دسترسی ندارید 
مطمئن ش��وید که دس��تگاه هایی از جمله حافظه های 
USB و درایو های CD برای اطمینان از سالمت توسط 

نرم افزارهای ضد ویروس اسکن می شوند.
اش��تباه 6: رمزنگاری ترافیک داده ها می تواند ش��ما را 

کاماًل امن و ناشناس نگه دارد.
رمزنگاری ترافیک داده های شما یکی از مهمترین گام ها 
برای اطمینان از حفظ حریم ش��خصی است اما فراموش 
نکنید که هر وبس��ایتی که اطالعات شما را نگه می دارد 
می تواند یک نقطه ضعف برای داده های عمومی شما به 
شمار برود. ممکن اس��ت به دلیل یک بی دقتی یا کینه 
توزی دیگران با ش��ما یا هر کاربر یا ش��رکتی، اطالعات 
به س��ادگی ل��و برود و دس��ت هکرهایی افت��د که هیچ 
مس��ئولیتی در قبال ش��ما و اطالعاتتان ندارند. از سوی 
دیگر ممکن اس��ت به طور دقیق ندانید که چه اطالعاتی 
را با ش��رکت هایی که به آنها اعتماد دارید به اش��تراک 

گذاش��ته اید. به عنوان مثال گوگل میزان نگران کننده 
ای از اطالعات را از کاربران خود جمع می کند و از آنها 
برای هدف ق��رار دادن همین کاربران ب��ا تبلیغات بهره 
می برد. به همین دلیل باید در وبسایت هایی که از آنها 
خدمات دریافت می کنید )از جمله فیسبوک( تنظیمات 
حریم ش��خصی را به دقت وارس��ی کنید. در واقع اولین 
ق��دم برای اینکه حریم ش��خصی خود را ت��ا حد ممکن 

حفظ کنید این اس��ت که هرگز اطالعات ش��خصی را با 
دنیا به اشتراک نگذارید.

اش��تباه ۷: اگر به شبکه خصوصی مجازی وصل باشید و 
ضد ویروس هم داشته باشید در امنیت هستید.

مهم نیس��ت که با چند ابزار و نرم افزار امنیتی پیشرفته 
از خود محافظت کنید، سیس��تم ش��ما همیش��ه ضعف 
ه��ای امنیتی خ��ود را دارد. مهندس��ی اجتماعی و کاله 
ب��رداری های متعددی که بر اس��اس آنها اتفاق می افتد 
یکی از قوی ترین راه ها برای نفوذ به سیس��تم ها است. 
ب��ه این روش هکرها کاری می کنند که سیس��تم ها بر 
علیه صاحبانش��ان عمل کنند. مهم است که ایمیل های 
مش��کوک را باز نکنید و در عی��ن حال روش هایی برای 
ش��ناخت کالهبرداری هایی که ممکن است از شناسایی 

آنها عاجز باش��ید را بشناس��ید. به یاد داش��ته باشید که 
ویروس ها به گونه ای طراحی می ش��وند که نا ش��ناس 
باقی بمانند. به همین دلیل ممکن اس��ت فردی که به او 
اعتماد دارید به طور ناخواسته ویروسی را برایتان ارسال 
کن��د. در نتیجه نباید به دلی��ل اعتماد به فرد، تمهیدات 

امنیتی را نادیده بگیرید.
ی��ک نرم افزار ض��د ویروس خوب می تواند بس��یاری از 
تهدی��دات را خنثی کند ام��ا در هر حال برخی از آنها از 
چش��م همین نرم افزارهای امنیتی هم پنهان می مانند. 
ش��رکت های تولید کننده نرم افزارهای امنیتی به طور 
مرتب به روز رس��انی هایی برای شناس��ایی تهدیدهای 
جدی��د ارائه می دهند اما در هر حال نمی توانند تمامی 
تهدیده��ای آت��ی را پیش بین��ی کنند. ب��ه عبارتی این 
ش��رکت ها در بازی موش و گربه ای که با هکرها دارند 
همواره یک قدم عقب تر هستند. شاید شما یکی از اولین 

هدف های یک تهدید بعدی باشید.
اشتباه 8: جلوگیری از جمع آوری داده و ناشناس ماندن 

غیر ممکن است.
دس��تیابی به ناشناس��ی به معن��ای واقع��ی و کامل در 
فض��ای آنالین غیر ممکن اس��ت. البته می توانید به این 
میزان ناشناس��ی نزدیک شوید اما این موضوع به قیمت 
قربانی کردن بس��یاری از قابلیت هایی تمامی می ش��ود 
که اینترنت را به ابزاری عالی بدل کرده اند. اس��تفاده از 
ابزارهایی برای تغییر آدرس یا بهره بردن از نرم افزارهای 
ضد ویروس می تواند بدون قربانی کردن بسیاری از این 

قابلیت ها شما را به هدفتان برساند.
در نهایت برای به حداقل رس��اندن می��زان داده ای که 
در اینترن��ت از خود به جا م��ی گذارید عادات مرورگری 
خود را تغییر دهی��د. البته از برخی جهات تنها اتفاقاتی 
هدفمند و بس��یار خاص می توانند داده های ش��خصی 
محرمانه ش��ما را افش��ا کنند. به خاطر داشته باشید که 
تالش برای حفاظت از حریم ش��خصی در فضای آنالین 
مش��ابه با نبرد در یک صخره در حالی است که چندین 
دش��من از جایگاهی باالتر با شما نبرد می کنند. درست 
از زمانی که ش��رکت هایی که خدماتی به شما ارائه می 
دهند حریم شخصی ش��ما را خواسته یا ناخواسته نقض 

کنند این نبرد بسیار مشکل تر از پیش می شود.

ادامه از صفحه 9                                                                  8 تصور اشتباه درباره حریم شخصی آنالین                                                  متین کیانی
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امام حسین )ع( فرمود: شیعه ما کسی است که دلش از هرگونه خیانت و نیرنگ و مکری پاک است.

ایرانی��ان از وقت��ی اس��الم را پذیرفتند، ای��ن دین به 
ص��ورت فرهن��گ دوم آنها در آمد و اگ��ر چه در قرن 
بیس��تم به علت اس��تیالی فرهنگ غربی پای فرهنگ 
غربی، بعنوان فرهنگ س��ومی هم ب��ه خاک ایران باز 
شد اّما تا اواخر قرن نوزدهم، ما تنها واجد دو فرهنگ 
بودی��م: فرهن��گ ایران��ی و فرهنگ اس��المی. امتزاج 
این فرهنگ های اس��المی و ایرانی نی��ز به حدی بود 
ک��ه ایرانیان- ب��ه غیر از اقلیتی که پی��رو ادیان دیگر 
بودند- تفاوت و تمایزی میان ایرانیت و اسالمیت نمی 
دیدند. به همین سبب، پاره ای از آداب و رسوم ایرانی 
رنگ اس��المی به خ��ود گرفت و حت��ی در تایید آنها، 
روایاتی نیز نقل ش��د. از طرف دیگر، واقعه کربال، یکی 
از وقایعی بود که رفت��ه رفته برای ایرانیان، رنگ ملی 
به خود گرفت و توجه ویژه ای که خصوصا شیعیان به 
این حادثه نش��ان دادند، کربال را به یک حادثه عظیم 
مل��ی تبدیل کرد. این قضیه، البته از دوران صفویه، به 
این سو گرم تر و حادتر شد و توجه ایرانیان به خاندان 
پیامب��ر، حوادثی که بر آنان رفته و احوال و تاریخ این 

بزرگان بیش از گذشته شد. به این ترتیب 
از چهار قرن پیش تش��یع به مذهب ملی 
ایرانیان تبدیل ش��د و مس��ائل مربوط به 
تاریخ فرزندان پیامب��ر در مرکز توجهات 

دینی و مذهبی ما قرار گرفت.
از ایرانی��ت ک��ه بگذریم و ب��ر بعد دینی 
فرهنگم��ان تمرک��ز کنی��م، متوج��ه آن 
خواهیم ش��د که دین��داری، دینداران در 
یک س��طح و از یک نوع نیس��ت و همه از 
دین یک چی��ز نمی فهمند. اگرچه همگی 
خود را مس��لمان میدانیم، اما درک ما از 
اس��الم متفاوت اس��ت و باعث شده نوع، 
نحوه و شیوه دینداری ما نیز گاها متفاوت 
باشد. در یک تقسیم بندی کلی، دینداری 
را به س��ه صنف مختلف میتوان تقس��یم 
کرد: دینداری مصلحت اندیش، دینداری 
معرفت اندیش، و دینداری تجربت اندیش.

الف( دینداران مصلح��ت اندیش، دین را 
برای مصالح دنیوی و حتی مصالح اخروی 
خود میخواهند. اینگونه افراد دین را یک 

نهاد یا آیین اجتماعی می بینند که میتواند برای آنها 
حکومت به پ��ا کند، اقتصاد و قوانی��ن تجارت بدهد، 
ش��یوه مدیریت خانواده و تعلیم و تربیت بیاموزد و به 
طور کلی رفاه و س��امان حیات دنی��وی آنان را تامین 
نموده و راه س��عادت در این جه��ان و حتی در جهان 
دیگ��ر را به آنها بیاموزد. دی��ن در نظر اینان، به منزله 
ابزار و مقدمه ای است تا آدمی به مدد آن، به غایات و 
نتایجی برسد. عقل عملی در اینجا محور دین است و 
ش��خص دیندار به »علّت« دیندار است نه به »دلیل«؛ 
و خالی از ش��ک بودنش هم از سر جزم است نه یقین. 
یعن��ی تقلید بر او غالبتر اس��ت تا تحقی��ق؛ و تجلیل 

شخصیت ها نزد او مقبول تر است تا تحلیلشان.
ب( دینداری معرف��ت اندیش با محوریت عقل نظری 
در س��طح باالتری قرار دارد و شخص دین را به منزله 
موضوع��ی قابل تام��ل و معرفت شناس��انه می بیند. 
ش��خص دیندار در ای��ن مرحله پ��ا را از مرحله تقلید 
فراتر می نه��د و به دنبال علت احکام دینی و معرفت 
آنهاس��ت. دین��دار معرفت اندیش بر خالف ش��خص 
مصلح��ت اندیش دنبال چیس��تی و چرای��ی احکام و 
مسائل دینی است. مثال در مورد شخصیت های دینی 
فق��ط به تجلیل و تقدیس زندگی آنها اکتفا نمی کند، 
بلک��ه به تحلی��ل زندگی آنها نیز خواه��د پرداخت. یا 
مثال اگر به دیندار مصلحت اندیش گفته شود که:« از 
وسوسه های شیطان بپرهیزد« تا به گناه آلوده نشود، 
صرف همی��ن گفته کفایت می کن��د و در راه اجرای 
آن هی��چ نوع ش��کی به دل راه نمی ده��د؛ اّما دیندار 

معرفت اندیش عالوه بر اینکه این کار را می کند، می 
خواهد بداند ش��یطان کیس��ت و چیست؟ علت وجود 
شیطان در این جهان چیست؟ اگر وسوه شیطان نبود 
و گناهی نبود، جهنمی هم برپا میشد یا نه؟ و خالصه 
میخواهد ریشه همه چیز را در بیاورد و خدا را در پرتو 

این تامالت می شناسد.
ج( در مرتبه و سطح سوم، به دینداری تجربت اندیش 
می رس��یم. در این مرحله ش��خص نه فق��ط در پرتو 
تامالت عقلی است بلکه به دنبال اشراق، واردات قلبی 
و تجربه های دینی نیز می باشد. در اینجا شخص بجای 
اینکه چیزی را بفهمد، آنرا می چش��د و به جای آنکه 
آنرا بش��نود، آنرا می بین��د. در این مرحله از دینداری 
حیرت که ناشی از ورود شخص به مراحل باالتر کمال 
اس��ت جایگزین جزم و شک می شود. بنابراین، وقتی 
س��خن از دینداری می زنیم، باید متوجه باش��یم که 
ن��وع دینداری ما با هم ف��رق می کند. یعنی دینداری 
ش��خص ممکن اس��ت رنگ دینداری عالمانه، یا رنگ 
دین��داری عارفانه و یا رنگ دین��داری عامیانه به خود 

بگیرد.

و اّما واقعه ی کربال....
در مواجهه با واقعه ی کربال نیز بعنوان مصداقی از نوع 
مواجهه انواع اشخاص دیندار با امور دینی نیز برداشت 
ها متفاوت اس��ت. با توجه به اینکه همیشه و در همه 
ادوار تاری��خ، اکثریت دین��داران را دینداران مصلحت 
اندیش عامی تش��کیل می دهند و ب��ا توجه به اینکه 
برای عوام هر چه دین اس��طوره ای تر باشد، دینی تر 
و دلرباتر اس��ت؛ در مورد واقعه ی کربال نیز برای قرن 
ها، پدران و اجداد ما، برای حس��ینی گریس��ته اند که 
در روز عاش��ورا، جنّیان به کم��ک و حمایت او آمدند 
و او خواه��ش آنه��ا را برای حمای��ت نپذیرفت. پدران 
و مادران ما قرن ها برای امام حس��ینی گریس��ته اند 
که روزی که کش��ته شد، هر سنگی را در هر نقطه ای 
از زمین که بر می داش��تند، در زیر آن خون تازه می 
جوشید. برای امام حسینی گریسته اند که از هنگامی 
که متولد ش��د، جد و مادرش برایش می گریس��تند؛ 
چرا که میدانس��تند وی روزی به نحو قساوت آمیزی 
در صحرایی خشک، با لبانی خشک شهید خواهد شد. 
برای حسینی گریسته اند که مالئکه هم بر او گریسته 
اند و در عزای او، »سرهای قدسیان همه بر زانوی غم 
است«. اینها را همه ما ش��نیده ایم. معنای این نکات 
هر چه که باش��د و هر تفس��یری از آن بکنیم، عنصر 
اسطوره در آنها بسیار قوی است و شهادت شهید را در 
فضایی ماوراء الطبیعی می نهد که با فضای یک قتل و 
ش��هادت معمولی و طبیعی فاصله زیادی دارد. فضایی 

پررمز، پر اسرار، و آکنده از نیروهای ماوراء طبیعت که 
زمین��ه را برای اخضاع عقل و اقناع دل فراهم می کند 
و تمام وجود ش��خص را کامال محو واقعه ساخته و در 

مقابل چنین تدینی سر تسلیم فرود می آورد.
دین مصلحت اندیش عامیانه، اس��طوره را بیش��تر می 
طلب��د، غیر ع��ادی و پررم��ز و راز ب��ودن را بهتر می 
پس��ندد و هر چه این اسطوره ها بیشتر باشد، موثرتر 
و نافذتر خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از مبلّغان 
دین��ی ما در ط��ول قرن ها تمام ه��ّم و غم خود را بر 
تحریک مومنان قرار داده اند. اینکه کس��انی همچون 
مرح��وم مرتضی مطهری گفته ان��د در بیان واقعه ی 
کربال تحریفات بس��یار رخ داده است، سخنی صحیح 
و ش��نیدنی اس��ت. منتهی ِس��ّر آنرا هم باید دانست و 
ِسّر آن تعلق خاطری است که پاره ای از نویسندگان، 
گویندگان، مروجان و مبلّغان واقعه ی عاشورا، به رویه 
ی اسطوره ای آن حادثه و تحریک عواطف داشته اند. 
تحریفی که بصورت بزرگتر جلوه دادن پاره ای عناصر 
واقعه کربال و کوچکتر جلوه دادن و حتی ندید گرفتن 
برخی دیگر با هدف جلب توجه و تحریک 
عواطف مخاطب عوام صورت گرفته است. 
در ای��ن حادث��ه بجای تاکید ب��ر عقالنیت 
و بزرگ��ی هدف امام حس��ین بر قس��اوت 
قلب ظالمان تاکید ش��ده ک��ه در هر نوع 
درگیری و جنگی این قضیه مصداق دارد. 
هر جنایت و حادثه هولناک انسانی دست 
ک��م دو جان��ب دارد: یکی جانب س��تمگر 
و دیگ��ری جانب س��تم کش، ی��ک جنبه 
انس��انی قضی��ه و یک جنبه ضد انس��انی. 
اگر قرار باش��د آدمی دیگران را تحت تاثیر 
عاطفی قرار دهد برجنب��ه های خونریزانه 
و خش��ونت آمیز حادثه بیش��تر تاکید می 
کند و به همی��ن دلیل در عرصه دینداری 
مصلحت اندیش عامیانه، ش��دت فجایع و 
قس��اوت کارهای یزیدیان بیش��تر از چهره 
انسانی حرکت امام حسین مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. به این ترتیب، زخم های تن 
حسین و اطرافیانش همیشه به رخ کشیده 
شده و از مستمعان دعوت شده بر حسین 
و یاران��ش بگریند. در حالی که حرکت امام حس��ین 
در واقع��ه کربال پر از جلوه های انس��انی و درس های 
معرفت شناسانه برای دینداران است که یا به آنها کال 

پرداخته نمی شود و یا کوچکتر جلوه داده شده اند.
نگاه معرفت شناس��انه به واقعه کرب��ال وظیفه ای که 
ب��ر دوش دین��داران معرفت اندیش همچ��ون عالمان 
و متفکران دینی گذاش��ته شده اس��ت. در چند دهه 
اخیر، برخ��ی همچون دکتر علی ش��ریعتی و مرحوم 
مرتضی مطهری به خوبی به این موضوع پرداخته اند. 
دکتر شریعتی از واقعه کربال برداشت انقالبی کرد و از 
حرکت امام حسین جلوه رخنه کردن در مشروعیت و 
مقبولیت نظام اموی را بیرون کشید و مرحوم مطهری 
نی��ز جلوه های امر به معروف و نهی از منکر را از قیام 
امام حسین بیرون کشید. این نوعی تلنگر برای ایجاد 
نگاه��ی متفاوت به واقعه کربال ب��ود که جهت ارتقای 
سواد و س��طح دینداری و معرفت عزاداران در آستانه 
ماه محرم، ب��ه اختصار از کتاب قمار عاش��قانه، دکتر 
سروش برداشت گردید. در انتها اینگونه بیان میگردد 
ک��ه آنچه اکنون ب��ر ما فرض و فریضه و الزم اس��ت، 
این اس��ت که حادثه کربال و قیام عاشورا را عالمانه تر 
بفهمیم تا بتوانیم دین را بهتر بفهمیم و دین شناسی 
خود را عمیق تر کنیم و دریابیم که ش��خصیت ها در 
تاریخ دین، ب��ا چه موازی��ن و معیارهایی حرکت می 
کردند و خود را به صرف گریس��تن بر مظلومیت امام 
حس��ین و یارانش و اس��تعانت و شفاعت گرفتن از راه 

گریه بر امام حسین محدود نکنیم. 

 دکتری الهیاتعباس رسولی؛ انواع دینداری و عزاداری امام حسین 
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امام حسین )ع( فرمود: مبادا از کسانی باشی که از گناه دیگران بیمناکند، و از کیفر گناه خود آسوده خاطرند.

ش��هید حاج حسین مؤدب فرزند حسن در سال ١٢98 
در روس��تای بیلن��د و در خانواده ای مذهبی چش��م به 
جهان گش��ود. وی به خاطر عالقه ای که به کش��اورزی 
داشت از کودکی تا س��نین بزرگ سالی به کشاورزی و 
دامداری اشتغال داشت. همچنین به گقته فرزند ایشان 
کربالیی رجبعلی م��ؤدب از لحاظ ویژگی های اخالقی 
و فردی، وی مردی فداکار و ایثارگر، خدمتگزار صادق، 
صمیمی و عاشق اسالم و انقالب و امام خمینی )ره( بود 
و با تمام وجود خود را پیرو خط امام می دانست و سعی 
می کرد زندگی اش را براس��اس رهنمودها و فرمایشات 
آن بزرگوار تنظیم کند. او بسیار ساده و بی ریا و زبانزد 
همه آش��نایان بود. ایش��ان با با مبارزه چ��ه در قبل از 
انقالب با رژیم شاهنشاه و چه در بعد از انقالب با حضور 
در جبهه ح��ق علیه باطل در عملیات ه��ای مختلف از 
جمله عملیات کربالی۴ با عنوان بسیجی مخلص، غیور 
و ف��داکار در انجام تکلیف و نبرد با متجاوزان آمادگی و 
ایثار همه جانبه ای را از خودشان نشان داد. ایشان بعد از 
حدود ش��ش دهه عمر تصمیم بر آن گرفت تا در جهت 
تکمیل دین خود ،در مراسم حج شرکت و مناسک این 
مراس��م که یکی از مهم ترین فروع دین اسالم است را 

بجا آورد.
ش��هید مؤدب در حج س��ال ١٣66 حض��ور یافت و روز 
جمع��ه 9 مرداد م��اه مصادف با شش��م ذی الحجه )که 
بعدها به جمعه خونین ش��هرت یافت( در مراسم برائت 

شهید بزرگوار: حاج حسین مؤدب

والدت:١٢98/١/١٣،بیلند، گناباد
مکرمه مکه   شهادت:١٣66/5/9، 

از مش��رکین و در حال��ی که برای کم��ک ویلچر یکی از 
جانب��ازان را هم در جلو صف ش��رکت کنن��دگان در این 
مراس��م هدایت میکرد به همراه سایر شرکت کنندگان در 
این مراس��م مورد نهاجم وحشیانه آل سعود قرار گرفت . 
در این حمله وحش��یانه بیش از ٢۷0 تن از حجاج ایرانی 
از جمله حاج حس��ین مؤدب و تنها به جرم اعالم برائت از 

مشرکین به شهادت رسیدند.
 و باالخ��ره در حج س��ال ١٣66 ه��� ش در مکه مکرمه 
در روز جمع��ه خونین مصادف ب��ا 9 مردادماه ١٣66 که 
ایشان کمک ست جانبازی عزیز که او را با ویلچر در جلو 
تظاهرات صف آقایان و خانم ها هدایت می کرد که با حمله 
وحشیانه آل س��عود که به کشتار حجاج عمدتاً ایرانی که 
با شعار های سیاسی موسوم به برائت از مشرکین در طول 
مناس��ک حج واجب پرداخته بودند که در این واقعه ٢۷5 
ت��ن از حجاج ایران��ی و ۴5 تن از حجاج دیگر کش��ور ها 

زخمی و یا به شهادت رسیدند.
 روای��ت ش��هید آوینی از عظم��ت ای��ن راهپیمایی:) آن 
روز عظم��ت راهپیمای��ی برائت از مش��رکین به راس��تی 
خیره کننده بود؛ شکوهی که حقیقتآ، و نه در مقام مبالغه، 
از حد توصیف فراتر اس��ت. اجتم��اع عظیم راهپیمایان از 
بعثه ی شماره ی دو در جهت مقابل مسجد الحرام، تا آنجا 
که چش��م می دید گس��ترده بود و حتی از باالی پشت بام 
ساختمان بعثه نیز نمی ش��د انتهای جمعیت را تشخیص 

داد. ( 
پیکر این ش��هید بزرگوار بعد از خ��روج آخرین حجاج از 
عربس��تان و بع��د از88 روز ب��ه ایران برگش��ت و پس در 
تش��ییع در ته��ران بعد از حدود 9 روز در بهش��ت رضای 

بیلتد تشییع و به خاک سپرده شد.
الزم به ذکر است س��نگ لوحی به یادبود تمامی شهدای 
فاجعه خونین حجاج س��ال 66 در قطعه ش��هدای بهشت 

زهرا نصب شده که هم اکنون نیز وجود دارد
و به راس��تی که به قول ش��هید بزرگوار آوینی:)فاجعه ی 
خونی��ن در مکه ی مکرم��ه نقاب منافقان��ه ی فریب را از 
چهره ی مدعیان دروغین اس��الم بر انداخت و سرنوش��ت 
ح��کام حجاز با سرنوش��ت آمریکا پیوند خ��ورد و یک بار 
دیگر خون پیروز شد.جمعه ی خونین مکه عاشورایی مکرر 
است، قلبی اس��ت که خون حیات و قیام را در پیکر امت 
اسالم در سراسر سیاره ی زمین می دواند و ریشه ی ظلم و 

استکبار را بر می کند.(

خوب گوش کن، خوش��ه انگور با تو س��خن می گوید:« شهد 
ش��یرین خواهم ساخت، از آبی که به زحمت از دل زمین با 
کندن قنات با دستان پینه بسته بیرون کشیدی، تا کامت را 

شیرین کند.«
بیماری سفیدک پودری انگور یکی از مهمترین بیماری های 
باغات انگور و تاکس��تان هاست. سفیدک انگور یک بیماری 
قارچی بوده که در اثر حمله نوعی قارچ بوجود می آید و در 
صورتی که کنترل نگردد می تواند خس��ارات بسیاری به بار 
آورد که نمونه آن را امس��ال شاهد بودیم و بخش عظیمی از 
محص��ول انگور منطقه بر اثر این بیماری نابود ش��د. درخت 
انگ��وری که به ای��ن بیماری آلوده ش��ود، ضعیف و بی رمق 
ش��ده و انگور بی کیفیت تولید می کندکه بازار خوبی برای 
فروش نخواهد داش��ت. از جمله نش��انه های آلودگی باغات 
و درخت��ان انگور به این بیماری می توان به مش��اهده گرد 
سفیدرنگ بر روی برگها و دانه های انگور و غوره و همچنین 
لکه های خاکس��تری رنگ بر روی س��اقه ها و ش��اخه های 
گیاه اش��اره کرد. این بیماری قارچی به درخت مو/بوته انگور 
صدمات فراوانی وارد می سازد. به دلیل آنکه سفیدک انگور 
بیماری قارچی اس��ت بیش��تر در محیط هایی که دارای نور 
کم و رطوبت زیاد هس��تند، این بیماری مشاهده می شود و 
امس��ال بدلیل بارندگی زیاد و افزایش رطوبت نسبی هوا این 
بیماری بصورت طغیانی ظهور کرد. عوامل جّوی مانند باد و 
یا حتی حیوانات و انس��ان دانه های ریز و گرده های سفید 
ق��ارچ را بتدریج به درختان مو دیگ��ر منتقل کرده و آنها را 
آلوده می س��ازند، ت��ا در نهایت باغ انگور نابود ش��ود. برای 
درمان س��فیدک مو م��ی توان از قارچ ک��ش های مختلفی 

چرا امسال انگورها دیگر زّرین نیستند؟
محمد صادق ملکی؛  کارشناس زراعت و کارمند جهاد کشاورزی

استفاده نمود؛ اّما ساده ترین راه، استفاده از گوگرد می باشد. 
روش استفاده از گوگرد به این صورت است که بعد از جوانه 
زنی بوته مو و ظاهر ش��دن چند برگ بر روی ش��اخه ها، در 
هر ١00 مترمربع از س��طح تاکس��تان، در حدود ١50 گرم 
گوگرد پودری میکرونیزه اس��تفاده شود. گوگردپاشی را می 
توان به صورت دس��تی و یا با استفاده از گردپاش انجام داد. 
مرحله دوم گوگرد پاشی در سطح باغات مو، پس از گلریزی 
اس��ت. در این مرحله، ٢50 گرم گوگرد میکرونیزه اس��تفاده 
می ش��ود. دو هفت��ه پس از مرحل��ه دوم، س��ومین مرحله 
گوگردپاش��ی انجام می ش��ود. در نهایت، زمانی که دانه های 
غوره رش��د کرد آخرین مرحله گوگردپاشی انجام می شود. 
در این مرحله در حدود ۴00 گرم پودر گوگرد میکرونیزه به 
ازای هر یکصد متر مربع از تاکس��تان استفاده می شود. الزم 
به یادآوری اس��ت که هرس و تنک کردن ش��اخه و برگها و 
همچنین طوالنی کردن دور آبیاری در کاهش بیماری موثر 
می باش��د. امید آنک��ه با توجه به این نکات در س��الهای بعد 

شاهد کنترل بیشتر این بیماری باشیم.

فرماندار گناباد در مراس��م تجلیل از عوامل برگزاری 
نوروزگاه بیلند که در محل فاطمیه مسجد کتاب ا… 
بیلند برگزار شد ،با  اش��اره به تقدیرمدیرکل میراث 
فرهنگی و گرشگری از نوروزگاه بیلند ،از این مراسم 
به عنوان گل سرسبد مراسم نوروز در گناباد یاد کرد. 
و تاکید کرد از این ظرفیت ایجاد ش��ده بایس��تی در 

جهت رشد و اعتالی بیلند استفاده شود.
قربانی  در مورد ارتقا بیلند به شهر نیز گفت: معقدیم 
باید این منطقه تبدیل به شهر شود. در همین زمینه 
شورا و دهیاری بیلند بایس��تی همانند برگزاری این 
مراس��م با عزم جدی به مس��اله ]ارتقا به شهر[ ورود 
پی��دا کنند تا نقاط��ی که به عنوان نق��اط ضعف در 
حوزه تقسیمات کشوری برای این مساله مطرح است 
را رفع کنیم و  بتوانیم این خواس��ته به حق را جامه 

عمل بپوشانیم.
قربانی همچنین گفت: با توجه به زیرس��اخت هایی 
ک��ه در این منطقه وجود دارد با تحقق موضوع ارتقاء 
بیلند به ش��هر، رشد و جهش بسیار خوبی در منطقه 

خواهیم داشت.
فرماندار گناباد در پایان بیان داش��ت سعی می کنیم 
نوروزگاه بیلند را تبدیل به نمادی از شهرستان کنیم 
و اگر مبنای بودجه ای داش��ته باشد حتما بودجه ای 

برای آن در نظر خواهیم گرفت.
تا این مراس��م یک نمونه اس��وه و ش��اهد برای سایر 

روستاها باشد.

فرماندار گناباد: شورا و دهیاری بیلند بایستی 
همانند برگزاری این مراسم نوروزگاه  با عزم جدی 

به مساله ]ارتقا به شهر[ ورود پیدا کنند.
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