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سالمت

بیماری کووید ١٩دارای عالئم متعدد است و بسته
به سن و جنس افراد ،عالئم خفیف یا شدید ظاهر
میشود کهآبریزشبینیمیتواندیکیازعالئمبالقوه
اینبیماریباشد.در صورتظاهرشدناینعالئم
مراجعه به پزشک ضروری است.

اى اسيران خواهشهای نفس ،درنگ كنيد.
زيرا كسى را كه به دنيا گرويده است ،نترساند
مگرصداىدندانهایحوادث.اىمردم،خود
خويشتنراادب كنيدونفسخودراازعادتهای
زشتى كه به آن خو گرفتهاید بازگردانید.

شاهبیت

شهناز عظیمی

گل خاکی

«رسالت» از آغاز ششمین دوره جشنواره ملی

دنیابرایشقصهایبود کهزودتمامشد،امانیم ه کارهنماند.
کوتاه بود اما بزرگ و بهیادماندنی .درهمان روزهایی این
قصههارامینوشت کهخودشقهرمانقصهبزرگجنگبود.
شهید حبیب غنیپور ،در داستانهایش ،نگاهی مهربان
و لطیف به دنیا دارد .قهرمانهایش را از دنیایی انتخاب
ی کند که میشناسد و در آن حضور دارد .او در عالم نوشتن
م 
همانقدر روحی رها و سبک دارد که در زندگی روزمره خود
و رفتوآمدش به میدان جنگ .داستانهای شهید غنیپور ،هرکدام در بستری
متفاوتروایتمیشوند .گاهدلتنگیهایسربازیرادر میدانجنگبرایهمرزم
ی کند و گاه میرود به خانه پیرزنی در شهر که شوهر و پسرش در
شهیدش روایت م 
دورانقبلاز انقالببهدستاربابروستایشان کشت هشدهاند.غنیپور مینشیند
کنار این پیرزن تا شال و کاله بافتنیاش را ببافد و پای بهپای او میرود تا مسجدی
که آنها را برای سربازها بفرستد .روح جستوجوگر نویسنده ،سادگی نثر و ظرافت
نگاهش را گاهی هم میبرد به خرمشهر و بهروزهای اشغال و با زیباترین توصیفها
ی کند .درجایی دیگر روایتی از
نشانههای کوچک زندگی را در شهر جستوجو م 
ی کند که دود آتشی که به پا کردهاند ،عاقبت
زندگی کردهای کومله را تصویر م 
بر چشم زن و فرزند خودشان میرود .اما جنگ و آثارش مانع از نگاه انتقادی
شهید غنیپور ،جوان نویسنده دهه شصت ،به برخی کاستیهای جامعه آن
دوران نمیشود .این کتاب در  77صفحه و قیمت 8هزار تومان توسط انتشارات
سوره مهر منتشرشده و در دسترس عالقهمندان است.
معراجالسعادة
()157

پس کسی که از شیر خبر ندارد  ،یا حمله و قوت شیر را نمی داند بعد از آنکه مطلع
بروجود او یا بر سبعیت او شود و یقین به اینها کرد خایف می گردد و رو از آن را
می گرداند و بسا باشد که از درندگی شیر اطالعی نداشته باشد و لیکن ببیند
که ارباب عقول و مدرک چون به آنجا می رسند فرار می کنند او نیز به تقلید از
ایشان فرار می کند  ،مانند طفلی که ماری را ببیند  ،گاه باشد که ست به جانب او
دراز کند که آن را بگیرد وبازی کند و لیکن هر گاه پدر او حاضر باشد و می ترسد و
می گریزد و چون طفل پدر رامشاهده می کند که می لرزد و راه گریز می جوید
خوف بر آن طفل نیز غالب می شود وبا پدر فرار می کند و کسی که حکایت درندگی
شیر را اندکی شنیده و لیکن چون کم شنیده ملتفت نیست هر گاه کسی او را متذکر
کند و نقل حمله های شیر و دریدن او را به او تجدید کند خایف می گردد و خود را
محافظت می نمایدو کسی که به قوت یا شمشیر خود مغرور است ا گر متذکر این
شود که گاه است شمشیر خطا کند یا کارگر نشود و قوت او از من زیادتر باشد یا
حادثه ای روی دهد که باعث ضعف من شود  ،در مقام حذر بر می آیدو چون این را
دانستی معلوم می شود که سبب کمی خوف از خدا یکی از سه چیزمی شود اول:
از بی خبری از عظمت و جالل خدا و جهل به مؤاخذه و عقاب روز جزا ،سستی
اعتقاد،ضعفیقیندر اینها.دوم:از غفلتوفراموشیاز محاسبهروز قیامتوبی
التفاتیبه«اهوال»وعذابهایآنروز پروحشت.سوم:از اطمینانوخاطرجمعی
بهرحمتپروردگار ،یامغرورشدنبهطاعاتواعمالخودومعالجههریکاز اینها
از مثالی که گفتیم معلوم می گرددو خالصه آنکه به چهار طریق می توان صفت
خوف را تحصیل نمود  .اول آنکه  :سعی نماید در تحصیل یقین و قوه ایمان به خدا
و روز جزا  ،بهشت ،دوزخ ،حساب و عقاب و چون یقین درست به اینها تحصیل
کرد از دوزخ خائف وبه بهشت امیدوار می گرددو این باعث می شود که در دنیا
صبر بر مشقت و زحمت کند .

از خال او پناه به زلفش گرفتهایم

اسباببازی گزارش میدهد

«اسباب»بازی
درفضایمجازی
گروه فرهنگی
ششمیندورهجشنوارهملیاسباببازی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
با توجه به شیوع ویروس کرونا از صبح دیروز
بهصورت مجازی برگزار و برای عموم مردم
قابلدسترسی خواهد بود.
شاید یکی از مهمترین کارکردهای حوزه
اسباببازی ایجاد خالقیت و بروز و ظهور
توانمند یهای کودکان و نوجوانان در
حوزههای مختلف است که باعث میشود
این حوزه در تعلیم و تربیت کودکان از اهمیت
باالیی برخوردار باشد.
توجه به تولیدات داخلی و مقابله با تهاجم
فرهنگیدراینزمینهیکیاز کارکردهاییاست
ت گذاران این حوزه به آن توجه
که باید سیاس 
کرده و برای آن برنامهریزی نمایند.
براساساین گزارشسجادرشیدیپور،مدیرکل
فناوریاطالعاتوتحولاداری کانونپرورش
فکری کودکان و نوجوانان بهعنوان «مسئول
کمیته راهبری فضای مجازی» این جشنواره
منصوبشدهاست.اینجشنوارهباهدفکمک
به ساماندهی و رونق صنعت اسباببازی از
سال۱۳۹۴آغازبه کارکردوامسالباشیوع کرونا
روندبرپاییآنباتغییراتیمواجهشدوبهنوعی
ششمیندورهخودرابایکتفاوتعمدهیعنی
برپایی این رویداد فرهنگی بهصورت مجازی
و باهدف حمایت از کاالی ایرانی و کمک به
رونق تولید و باهدف برقراری ارتباط میان
طراحان ،تولیدکنندگان و سرمایه گذاران
درحوزهاسباببازیباهمراهیشوراینظارت
بر اسباببازی کلید زده است.
محسن حموله دبیر ششمین جشنواره
ملی اسبا ببازی در احکام جدا گانهای
محسن رجبی ،تولیدکننده اسباببازی،
مؤلف و مدرس درزمینه افزایش هوش
مالی کودکان را بهعنوان «مسئول کمیته
برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای

صنعتاسباببازیایرانی»،آیدین
مهدیزاده،مدرسدانشگاهعلموهنر،
شهید رجایی و دبیر رویداد ملی ایدهآزاد
اسباببازیرابهعنوان«مسئولکمیتهرقابتی»و
بهنام زنگی ،عضو هیئتعلمی دانشکده
هنر دانشگاه تربیت مدرس و صاحبامتیاز
و مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی
پژوهش هنر را بهعنوان «مسئول کمیته
علمی» معرفی کرد .وی همچنین ،محمد
صائبی فعال فرهنگی را بهعنوان «مسئول
کمیته ترویجی بازی و اسباببازی» منصوب
کرد .وی همچنین ،شایان فروزندهدل طراح
پژوهشگر و مدیرعامل مؤسسه آموزشی
پژوهشی و تولیدی درزمینه اسباببازی را
بهعنوان مشاور و «مسئول جذب مشارکت
و حمایت مالی» و قاسم مرادی ،مدیر مرکز
آفرینشهایفرهنگیهنری کانونرابهعنوان
«مسئول کمیته پشتیبانی» این جشنواره
معرفی کرد.دربررسیبیشترووا کاویجزئیات
این جشنواره خبرنگار فرهنگی «رسالت»
به گفتوگو با محسن حموله ،دبیر جشنواره
اسباببازی در کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان پرداخت.
حمایت از تولید داخلی اسباببازی با
شعار آینده را باید ساخت
دبیر جشنواره اسباببازی در کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان در تشریح جزئیات
ششمین دوره از جشنواره ملی اسباببازی
کشور به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد:
یبرنامهریزیجشنوارهملیاسباببازی
«شورا 
تصمیم گرفت تا ششمین دوره از جشنواره را
ی
با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم برگزار 
حضوری سایر جشنوار هها ،غیرحضوری
و بهصورت فروشگاه اینترنتی برگزار کند.
به همین جهت فناوریهای الزم اتخاذ و
کلیه برنامههای حضوری سالهای گذشت
به شکل اینترنتی مبدل شد».

صائب تبریزی
تن در بال ز بیم بال دادهایم ما !

توییتر

و ی ا فز و د :
« تما می بر نا مهها ی
سالهای گذشته همچون؛ نمایشگاههای
تخصصی ،ترویجی ،بازار اسباببازی ،بخش
یو
رقابتیونشستهایعلمی کهدرسطحمل 
ی گشتحالدرقالب
چهبسابینالمللیبرگزارم 
فروشگاهمجازیدرآمدهاست».حمولهتصریح
کرد«:کمیتهداوریششمیندورهاز جشنواره
ملیاسباببازی،عهدهداربخشرقابتیاست
به همین خاطر پس از دریافت  ۴۴۰محصول
ک و اسباببازیهای ایرانی را
برترین عروس 
معرفی و بر سایت کانون قرار دادند .در این
راستا  6نشست آموزشی نیز در نظر گرفته شد
تابراساسآنعالقهمنداناز کلیهنقاط کشور
حضور پیدا کنند و سرانجام با رضایتمندی
مطلوب ،تجربههای جدیدی کسب کنند.
همچنیندرایننشستهاازتجربه کشورهای
اروپایی و آسیایی نیز الهام گرفته شد».
دبیر جشنواره اسباببازی در کانون پرورش
فکری کودکانونوجوانانهمچنینخاطرنشان
کرد« :الزم به ذکر است تا بگویم طی روزهای
گذشته میزبان مهمانهایی از کشورهای
ژاپن،هندوستان،فرانسه،دانمارک،آلمان،
سوئد و سوئیس بودیم تا سخنرانی کنند و
از مهارت و تجربههایشان رویکرد مناسب
اتخاذ شود».
از تهدید کرونا تا تبدیل فرصت
وی گفت«:پساز فراخوان کمیته۱۴۰،شرکت
دربخشتخصصیجشنوارهثبتنام کردند که
ازاینتعداد۱۱۲شرکتتولیدکنندهاسباببازی
و  ۲۸شرکت تولیدکننده عروسکهای ایرانی
بودند.سایتجشنوارهملیاسباببازیبهنشانی

 irantoyfastival.irبهعنوان
ن۱۳۹۹برای
یکمرجع کاملاز۲۸بهم 
همگان حتی افرادی که در خار ج از کشور
ی کنند ،قابلدسترسی است و همه
زندگی م 
میتواننداز تولیداتوبرنامههایآناستفاده
کنند.برایناساسمقررشدتا۱۲۵۰اسباببازی
و عروسک برای فروش عرضه شود که از این
تعداد۳۲۸نمونهاز آنهاعروسکایرانیبوده
و در سایت جشنواره قابلدسترسی است».
اواظهار کرد«:بازاراسباببازیاينترنتیعرضه
۱۲۵۰محصولرابرایتمامیخانوارهایایرانیدر
کلیهنقاط کشورآماده کردهوارسالمحصوالت
را نیز بهصورت رایگان در نظر گرفته است.
پرداختهزینههانیزبهدوصورتدربمنزلو
اینترنتیخواهدبود.بهطورحتمششمیندوره
از جشنواره ملی عروسک فرصت بسیار خوبی
خواهدبودچراکهطیسالهایگذشته،برگزاری
جشنواره تنها در شهر تهران امکانپذیر بود و
سایر شهرها قادر به بازدید و خرید محصوالت
نبودند».حمولهدرپایاناین گفتوگوبیان کرد:
ن که کرونا همه جشنوارههای
«با توجه به ای 
فرهنگی را تحت تأثیر قرار داد اما جشنواره
اسباببازیاینتهدیدرابهفرصتتبدیل کرد
و تصمیم گرفت جشنواره مجازی را راهاندازی
کنند تا خانوادهها و مخاطبان اسباببازی
بتوانند بهخوبی در این زمینه تولیدات خود
را در اختیارشان قرار دهد .امیدوارم که مردم
این دوره از جشنواره را با دیگر دورهها قیاس
نکنند .زیرا امسال برای بار اول است که
جشنواره بهصورت مجازی برگزار میشود.
شعار جشنواره هم باید آینده را ساخت
می باشد که هدفمان حمایت از تولید داخلی
اسباببازی خواهد بود».

نمایه

khamenei.ir

وزارت جهاد كشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری كشور
اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

آ گهی اعالم مناطق مشمول ماده  1قانون حفظ و حمایت
از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی و قرق آن مناطق

اداره كلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانقزویندر اجرایمادهیكقانونحفظوحمایتاز منابع طبیعی و ذخائر جنگلی كشور مصوب ( )1371/7/12و مادهیكم آئین نامه اجرایی مصوب ()1371/12/16در محدوده
نقاط ذیل واقع در حوزه استحفاظی خود بشرح زیر:
ردیف

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

بخش

پالك

گونه های مورد حمایت ذخائر جنگلی

گونه های همراه

نام محل

حدود اربعه با ذكر اسامی
شمال

جنوب

شرق

غرب

مساحت (هكتار)

1

شهرستان قزوین

13

121

پیرو Juniperus Communis

 Cotoneaster spشیرخشت Amygdalus sp ،بادام
كوهی ،زرشك ،گون ،سیاه تلو ،بلوط اوری  ،بارانك

حسن آباد

اراضی ملی

اراضی ملی

اراضی ملی

اراضی ملی

12/5

2

شهرستان قزوین

13

94

اردوج Juniperus foetidissima

 Cotoneaster spشیرخشت Amygdalus sp ،بادام
كوهی ،زرشك ،گون ،سیاه تلو ،بلوط اوری  ،بارانك

حسین آباد

اراضی ملی

اراضی ملی

اراضی ملی

اراضی ملی

3

3

شهرستان قزوین

12

119

بنه Pistacia atlantica

 Cotoneaster spشیرخشت Amygdalus sp ،بادام
كوهی ،گون ،سماق ،زرشك

خركان

زیتك

چوره

خركان

آبگرم

629

4

شهرستان قزوین

17

89

بادام كوهی Amygdalus Lycioides

 Cotoneaster spشیرخشت ،سیاه تلو ،گون ،آلبالوی
كوهی ،زرشك ،زالزالك ،نسترن

اكوجان
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رویشگاههای مورد حمایت ذخائر جنگلی فوق الذكر و سایر گونههای گیاهی موجود در آن عرصه ها كه به عنوان پرستار و همراه درختان فوق وجود دارند ،ذخائر جنگلی اعالم شده و قطع آنها را ناقض تبصره 3
ماده یك فوق دانسته و با متخلفین برخورد قانونی به عمل میآید.همچنین طبق اصل  45قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مقررات موضوع ماده یكم قانون ملی شدن جنگلها ،مراتع و آبخیزداری به منظور
حفظ گونههای یاد شده اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین براساس مندرجات ماده  50قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور مناطق یاد شده را از تاریخ صدور این آ گهی تا اطالع
بعدی قرق اعالم نموده و مراتب جهت اطالع عموم اهالی روستاها و سا كنین شهرها و مجریان طرحهای جنگلداری و مرتعداری و سایر طرحها و اطالع كسانی كه تحت هر عنوان در آن محدوده تردد دارند ،اعالم
می گردد تا از قرق بودن محدوده مورد بحث اطالع كافی حاصل نموده و تحت هر شرایطی از هر گونه دخل و تصرف به هر نوع و كیفیتی در تمام عرصه و اعیان آن از قبیل قطع اشجار ،چرای احشام ،تصرف در عرصه،
احداث هرگونه اعیانی و تخریب و تجاوز و غیره به طور جدی اجتناب جسته و در غیر این صورت با متخلفین حسب مورد برابر مقررات برخورد قانونی به عمل می آید.
متن تبصره  3ماده یك قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی به شرح ذیل است :متخلفین از این قانون برای بار اول عالوه بر پرداخت خسارت كه برحسب مورد توسط كارشناسان اداره كل منابع
طبیعی و آبخیزداری ارزیابی خواهد شد به حبس از یك تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یك و نیم برابر قیمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم می گردند.
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