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وطن

سیستانوبلوچستان

ثروتهای کمنظیری که بخوبی مورد توجه قرار نمیگیرد

توجه به كانونهای بحرانی
در اولویت برنامه ششم

رئیس سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخی��زداری كش��ور از توجه
دولت ب��ه كانونهای در برنامه
شش��م توس��عه خب��ر داد .به
گزارش آریا از استان سیستان
و بلوچس��تان ،خداكرم جاللی گفت :در كش��ور
 7/5میلیون هكت��ار كانون بحرانی ریزگرد وجود
دارد كه در برنامه ششم توسعه ،سازمان جنگلها
برای 3میلیون هكتار آن اولویت تعیین كرده است.
وی افزود :یكی از اس��تانهایی كه باید بیشتر از
همه مورد توجه قرار گیرد سیستان و بلوچستان
است كه هماكنون یكمیلیون و  200هزار هكتار
از وسعت آن را كانونهای بحرانی تشكیل میدهد
كه این مهم باعث مختل شدن زندگی مردم این
استان ش��ده اس��ت .وی ایجاد پوشش گیاهی و
اقدامات بیولوژیك را اساس كار تثبیت شنهای
روان عنوان كرد و گفت :ایجاد جنگلهای بیابانی
نسبت به دیگر مناطق كار دشواری است اما باید
برای جلوگیری از حركت ریزگردها و كانونهای
بحران��ی این مهم صورت گی��رد .جاللی در ادامه
به وضعی��ت دریاچه هامون اش��اره كرد و گفت:
متاسفانه به دلیل شرایط خشكسالی در سالهای
اخیر بی��ش از  450هزار هكتار از این دریاچه به
كانونهای بحرانی مبدل شده است .وی با اشاره
شهای عمده جهانی که امروز با آن مواجه
به چال 
هستیم ،گفت :تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین،
کمبود آب شیرین ،بیابانزایی و تخریب سرزمین
و مواردی از این دس��ت از جمل��ه این چالشها
هستند ،ضمن آنکه جنگلهای جهانی وسعتی به
میزان  8میلیارد هکتار داشته اما امروزه این میزان
به کمتر از  4میلیارد هکتار رسیده است .جاللی
مش��اركت مردم را الزمه توس��عه منابع طبیعی
دانس��ت و افزود :اگر جوامع محلی در طرحهای
سازمان جنگلها مشاركت نکند نمیتوان به آینده
منابع طبیعی امیدوار بود .وی توانمندسازی جوامع
ملی را در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی مهم
ارزیابی كرد و گفت :اگر امكانات متناسب با زندگی
جوام��ع محلی را فراهم كنیم ،كمترین آس��یب
متوجه مراتع و جنگلهای كش��ور میشود .وی
یادآور شد :در حال حاضر 2هزار خانوار عشایری
برای پخت نان به تنور گاز نیازمندند كه اگر این
مهم صورت بگیرد س��االنه به طور چشمگیری از
تخریب منابع جنگلی و مراتع جلوگیری میشود.

محصوالت جنگلی مازندران ،حلقه مفقوده درآمد

ب��ا توجه ب��ه اینکه جنگل و طبیع��ت فراوانی در
مازندران وج��ود دارد اما درآمد پایدار از طبیعت این
اس��تان به حلقهای مفقوده تبدیل ش��ده اس��ت .به
گزارش فارس ،اس��تان مازندران ب��ا دارا بودن مواهب
طبیعی بس��یار فراوان ،یکی از منابع بس��یار غنی در
ح��وزه محص��والت جنگل��ی و طبیعی اس��ت و این
میتواند فرصتی بس��یار ارزشمند در ایجاد اشتغال و
درآمد برای خانوادهها بویژه خانوارهای روستایی باشد.
مغفول ماندن این فرصت طالی��ی در مازندران جای
تأمل دارد و باید با بررسیهای دقیق و ایجاد بسترهای
الزم ،نسبت به تولید و فرآوری محصوالت طبیعی از
دامن طبیعت اهتمام ورزید .تنوع محصوالت جنگلی
ب��ا خواص درمانی بس��یار عالی ،توجه هم��گان را به
استفاده از این محصوالت به جای داروهای شیمیایی
که دارای عوارض متعددی هس��تند و بعضاً با درمان
یک بیماری ،منجر به بروز بیماریهای دیگر میشوند،
جلب کرده است .استان مازندران با پوشش گیاهی و
جنگلی متنوع و وسیع یکی از بزرگترین داروخانههای
طبیعی در کشور ما محسوب میشود که میطلبد از
این موقعیت کمنظیر ،بیشترین بهرهبرداری درمانی و
اقتصادی را برد« .آلوچه»« ،زرش��ک»« ،ولیک سرخ
و س��یاه»ُ « ،کنِس یا ازگیل جنگل��ی»َ « ،هلی َکک یا
نس��ترن وحش��ی» و «الندِری یا هم��ان بارانک» از
مهمترین محصوالتی است به مراتب بیشتر با زندگی
مردم عجین شده و هر کدام نیز خواص منحصر بهفرد
درمانی خود را دارد .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
مازندران پیش از این گفته بود طبیعی و عاری بودن
فرآوردههای گیاهی و درختچهای جنگلی از هرگونه
عوارضی که داروهای شیمیایی در بدن از خود بر جای
میگذارند ،از نکات حائز اهمیت آن اس��ت و خواص

گروه صنعتی و پژوهش��ی زر ب��ا تکیه بر واحد
تحقیق و توس��عه قوی و کارآمد بهعنوان ش��رکت
صنعتی دانشبنیان به ثبت رسید .این گروه براساس
سیاس��تهای ابالغ��ی اقتصاد مقاومتی از س��وی
مقام معظم رهب��ری و با بهرهگیری از متخصصان
و محقق��ان داخل��ی در جه��ت پیگی��ری اقتصاد
دانشبنیان برآمده است .رئیس هیأت مدیره گروه
صنعتی و پژوهش��ی زر ،حرکت به س��مت توسعه
 R&Dو انج��ام تحقیقات کارب��ردی برای تولید
محصوالت جدید و افزایش کیفی تولیدات کنونی را

درمانی قطعی و پایدار فرآوردههای جنگلی و طبیعی
میتواند نقش و اهمیت آنها را در زندگی انسان بیشتر
نمایان کن��د .احد جاودانی البته نقش رس��انهها در
اطالعرسانی و آگاهیبخشی را بسیار کلیدی دانست و
گفت :برگزاری جشنوارههای غذاها و میوههای سنتی
و جنگلی در حفظ ،احیا و اشاعه فرهنگ و سنن در این
بخش یکی از راهکارهای اثربخش است و سبب حفظ
بیشتر محیط زیست و جنگلها نیز میشود .به گفته
ت بردن در محیطزیست و کاشت گونههای
وی ،دس 
غیربومی گیاهان و درختچهها از آنجا که این گونههای
غیربومی ،خواص درمانی گونههای بومی را ندارند کار
درستی نیست ،بنابراین باید با حفظ گونههای بومی در
طبیعت و جنگل ،فرهنگ چگونگی بهرهوری صحیح و
بدون آسیبرسانی به طبیعت را ترویج کرد .بنیانگذار

از جمله اهداف پیگیری اقتصاد دانشبنیان در گروه
زر برشمرد و گفت :بهرغم مزیتی که صنایع غذایی
در توسعه صادرات غیرنفتی ما میتواند داشته باشد،
متأس��فانه حضور شرکتهای فعال در صنعت غذا
در بین شرکتهای دانشبنیان رضایتبخش نیست.
طبق آخرین آمار از بین  1700شرکت دانشبنیان
تنها  100شرکت غذایی حضور دارند .این در حالی

آنمآرزوست 216 /ادامه از صفحه اول
این عصبیت نیست .از
او حمایت میکنیم ،زیرا نوعی بستگی به ما دارد،
بستگی سیاسی یا اجتماعی اما اینکه جریانی که
م��ا از آن خوشمان میآید ،از او حمایت میکند،
این عصبیت اس��ت ،زیرا هواخواهی ناحق است .یا
میگوییم که فالن آدم چون پدرش انسان بزرگی
بوده اس��ت ،بای��د ب��ه او رأی داد .این هم مصداق
عصبیت است و همواره عصبیت هالککننده فرد
و جامعه اس��ت .بلکه بای��د در همه امور فقط حق
برایمان مالک باشد؛ مالک اندیشه ،گفتار ،کردار
و طرفداریه��ا و حمایتهای م��ا .اگر بخواهیم به
سعادت برسیم ،باید همیشه از باطل گریزان باشیم،
حتی اگر این باطل در نزدیکان ما و همجریانیهای
ما رخ بنماید .حتی جایی که پای منافع خودمان
ه��م درمیان اس��ت ،باید حق و عدال��ت را درنظر
بگیریم ،اگرچه به ضرر ما باش��د .بنابراین هرگونه
قضاوت ناحق ،طرف��داری و حمایت غیرمنصفانه،
مذموم است و باید با جدیت از آن پرهیز کرد.
قرآن از حمیت جاهلی که فورانکردن عصبیت
است ،یاد میکند و آن را محکوم مینماید« :إ ْذ َج َع َل

و مدرن را در ذیل دولت خویش مستحیل سازند
و دولت را به تنها منبع قدرت کشور تبدیل کنند.
در راستای همین پروژه آنها ابتدا در دهه  60با نام
«عدالت اجتماعی» به افزایش اقتدار دولت بزرگ
یاری رس��اندند و دس��ت دولت را در همه امور باز
کردند؛ دولتی مداخلهگر و رانتیر که در همه امور
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جز خود هیچ منبع
قدرتی اعم از مدرن و سنتی را تحمل نمیکرد .این
دول��ت مطلقه مدرن زمانی قرار بود با «مادامالعمر
کردن ریاس��ت جمهوری» طرح خویش را کامل
کند که البته نافرجام ماند .لذا از اینجا به بعد بود که
آنها برای ایجاد دولت مطلقه مدرن ،به سیاستهای
الیگارش��یک روی آوردند و تالش کردند به جای
دول��ت مطلقه مدرن مبتنی بر ریاس��تجمهوری
مادمالعمر ،دولت مطلقه مدرن مبتنی بر الیگارشی
را ایجاد کنند.
 -5ام��روز جامعه ایران در حال مب��ارزه با پیروان
ایده «ماکیاولیس��م  -دولت مطلقه مدرن» است؛

آنهایی که با پیگیری این سیاست وعده «توسعه»
میدهند و میخواهند با نام «توسعه» دولت مطلقه
مدرن الیگارشیک را ایجاد کنند 2 .سال پیشرو
مرحله حس��اس دیگری از تاریخ انقالب اسالمی
اس��ت که طی آن طرفداران «دولت مطلقه مدرن
الیگارشیک» و «جبهه انقالبی -مردمی» در مقابل
یکدیگر صفآرایی جدیتری خواهند کرد .هرچند
وجه ماکیاولیستی این افراد موجب میشود چهره
الیگارشیک خود را پنهان س��ازند و به طور مثال
در تبلی��غ خ��ود در تلویزیون ،س��خن از به خطر
افتادن اس�لام و جمهوریت جمهوری اسالمی در
س��الهای اخیر بر زبان بیاورند! نکته اینجاس��ت:
اف��رادی این س��خن را میگویند که س��ال  88با
ش��ورش علیه آرای جمهور ،جمهوریت کش��ور را
زیر پا گذاش��تند و با نافرمانی از والیت فقیه علیه
اسالمیت نظام برخاستند .بنابراین صفبندی جدید
به پیچیدگیهای بیشتری نسبت به  6سال قبل
نیاز دارد.
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عصبیت

كه كافران در دلهاى خود ،تعصب؛ عصبیت جاهليت
ورزيدند»[ .فتح ]26 :روایات هم به این حقیقت اشعار
دارند .و چه بگویم که متاسفانه بسیاری از ما به نوعی،
گرفتار این صفت دوران جاهلیت هستیم .خیلی ساده
اس��ت ،بارها شده اس��ت از یکی از نزدیکان خود در
حالی که نمیدانیم حق با او اس��ت یا طرف مقابل،
طرفداری کردهایم .یا اینکه میدانیم حق با اوست ،اما
نه برای دفاع از حق بلکه برای دفاع از برادر و دوست
خ��ود از او دف��اع میکنیم .ای��ن عصبیت و حمیت
جاهلی اس��ت .عرب جاهلی را در این ش��عر جاهلی
خوب میش��ود شناخت« :من اهل غزیه هستم؛ اگر
قبیله من برخطا باش��د ،من نیز خطا خواهم کرد ،و
اگر به راه درس��ت رود ،من نیز با آن به راه درس��ت
خواهم رفت»[ .مفاهیم اخالقی  -دینی در قرآن]66 :
دین عرب جاهلی همین عصبیت قومی و وابستگی
شدید قبیلهای بود که بر همه رفتار و کردار و گفتار
آنان حاکم بود .نوعی احساس سرکش و تند که هیچ
نس��بتی با حق نداشت .اما مالک در جامعه اسالمی
همبس��تگیها و وابستگیها نیست ،بلکه فقط حق
است ،هم در مقابل گفتار و هم کردار .یعنی در گفتار

و مؤسس مجتمع کشاورزی کندلوس هم معتقد است
مواهب بیش��ماری که در جن��گل و طبیعت وجود
دارد ،به بررسی و مطالعه گس��تردهای نیاز دارد ،زیرا
انواع گیاهان و میوههای جنگلی ،قارچهای ارزشمند،
جلبکها ،برگ درختان با خواص دارویی و بس��یاری
دیگر از مواهب طبیعی و جنگلی از ثروتهای افسانهای
کره زمین است که به رایگان در اختیار ما بوده و کافی
اس��ت چش��مان خود را باز کنیم تا آنه��ا را ببینیم.
علیاصغر جهانگیری اظهار کرد :بیش��تر کشورهای
شمال اروپا که از درآمد نفت و گاز محروم هستند ،از
نظر درآمد سرانه و آبادی سرزمین بسیار پیشرفتهتر از
ما هستند و این یعنی بدانیم جوامع چگونه از مواهب
و امکانات طبیعی سرزمین خود بیشترین استفاده را
میبرند .وی اثرات س��ریع داروهای ش��یمیایی و در

گروه صنعتی و پژوهشی زر ،دانشبنیان شد

از «ماکیاولیسم» تا «دولت مطلقه مدرن»

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
ریش��ه دین در جامعه
محکمتر از آن اس��ت که ش��خص یا جریانی با
آن به مب��ارزه برخیزد .بنابراین باید به س��مت
تفس��یرپذیری دین رفت و آن را ب��رای اهداف
خ��ود تغییر داد و ب��ه کار گرفت .البته روش��ن
اس��ت از تبعات ای��ن رویکرد گس��ترش برخی
آلودگیهای فرهنگی مانن��د «دروغ»« ،فریب»،
«ریا» و «الیناسیون» است .در توضیح مورد آخر
باید گفت در زیر س��ایه ماکیاولیسم افراد این را
میآموزند که برای رش��د سیاسی نباید «خود»
باشند و همیشه باید میان «خود واقعی» و «خود
جمعی» تفاوت قائل باشند.
 -4اما ظاهرا پیروان ماکیاولیس��م داخلی تنها در
این مرحله باقی نماندهان��د و به موازات آن تالش
کردهان��د «دولت مطلقه م��درن» را هم در داخل
کشور تأسیس کنند .به موجب این گرایش در ادوار
گذشته تالش شد همه منابع قدرت اعم از سنتی

وطن امروز

[ح��ج ]62 :بنابراین اگر ما در روابط اجتماعی خود،
ب��ه حق روی آوریم ،به خدا روی آوردهایم و هرگاه از
ح��ق فرار کنیم ،از خدا فرار کردهایم و به باطل روی
آوردهایم .خوب توجه کنیم و خودمان را فریب ندهیم،
خدا حق مطلق است و هر حقی جلوهای از خداست
و رها کردن حق در مجادالت و مس��ائل اجتماعی،
رها کردن خداست و حقمحوری در امور اجتماعی،
پناهبردن به خداس��ت .اما متاسفانه بسیاری از ما به
این امور توجه نداریم .بویژه در مس��ائل سیاسی که
عصبیت غوغا میکند ،هر دولتی که سرکار میآید،
گذشتگان را با شدیدترین لحن نقد میکند و هرچه
بدی اس��ت به آن نسبت میدهد ،مثل این است که
عزت و قدرت خود را در ذلت و ضعف رقیب میبیند
و آنهم رقیبی که از صحنه خارج شده است.
کالم آخر اینک��ه 12روز ب��ه انتخابات مجلس
شورای اسالمی و مجلس خبرگان باقی مانده است،
ماییم و انتخاب اصلح .بیاییم درست انتخاب کنیم و
حق را در انتخاب خود درنظر بگیریم!

www.vatanemrooz.ir

* امام جمعه شمیرانات

است که نگهداری مواد غذایی و تولید محصوالت
فراسودمند از مواردی است که میتوانیم از ظرفیت
شرکتهای دانشبنیان اس��تفاده کنیم .مرتضی
سلطانی توسعه ش��رکتهای دانشبنیان را راهی
برای تبدیل علم به ثروت خواند و گفت :اس��تفاده
از فن��اوری روز و کارآم��د در تولید محصوالت ،ما
را در مس��یر تبدیل علم به ثروت قرار میدهد و با

دس��ترس بودن آن در مقایسه با داروهای طبیعی که
بهدلیل فقیر بودن مواد شیمیایی در گیاه ،طول درمان
بیشتری را نیاز دارد ،بتدریج گیاه به فراموشی سپرده
ش��ده و ارتباط بین انسان و طبیعت از هم گسیخته
ش��ود .جهانگیری تأکید دارد :برای استفاده بهینهتر
ی اساس��ی و
از گیاه��ان و میوههای جنگلی باید گام 
ماندگار برداش��ت تا هم فرآوردههای طبیعی و سالم
از طبیعت داش��ته باش��یم و هم با روشهای نوین و
علمی روز دنیا بتوانیم بخش��ی از اقتصاد خانواده را از
این طریق تأمین کنیم .یک کارشناس ارشد مهندسی
منابع طبیعی ،جنگلشناس��ی و اکولوژی نیز گفت:
محص��والت فرعی جنگلی مازن��دران ،حلقه مفقوده
درآمد پایدار از طبیعت است .وی اظهار کرد :اگرچه
جنگلها از نظر زیست محیطی دارای اهمیت بسیار
هستند ولی به طور مستقیم قابل برآورد ریالی نیستند.
داوود جهاندارالش��کی با اش��اره به اینکه آن بخش از
تولیدات جنگل را که به طور مستقیم قابل تبدیل به
پول هس��تند میتوان به  2دسته محصوالت اصلی و
محصوالت فرعی تقسیم کرد ،افزود :محصوالت اصلی
شامل چوب و فرآوردههای آن مانند الوار ،تراورس و...
هستند و محصوالت فرعی یا محصوالت غیرچوبی که
نهتنها برای مردم عادی ش��ناخته شده نیست ،بلکه
متأس��فانه بسیاری از کارشناس��ان نیز اطالع دقیقی
از آنه��ا ندارند .وی گفت :عب��ارت «محصوالت فرعی
جنگل» به تولیداتی اطالق میشود مشتمل بر مواد
یا اجزای گیاهی غیر از چوب است .بیتردید با توجه به
اهمیت و ارزش اقتصادی استفاده از محصوالت فرعی،
در صورت تدوین روشهای درست بهرهبرداری از این
منابع با مشارکت مردم ،تولید و استمرار این فرآوردهها
تضمین خواهد شد.
تقویت واحدهای تحقیقاتی میتوانیم دانش فنی
بومی ش��ده خود را نیز به کشورهای منطقه صادر
کنیم .این کارآفرین برتر کشور درباره فعالیتهای
تحقیقاتی گروه متبوعش نیز تش��ریح کرد :تولید
محصوالت پروبیوتیک ،محصوالت متناسب جهت
بیماران سلیاکی و محصوالتی با عملکرد پیشگیرانه
از بیماریهای گوارش��ی و سرطان با فرموالسیون
خ��اص از جمله فعالیتهایی بوده که به واس��طه
مطالعات و تحقیقات علمی در گروه ما انجام شده
است.
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استقبال گسترده و کمنظیر
شهروندان از مجموعه آقای فرش

اس��تقبال گس��ترده و کمنظیر شهروندان
از مجموعه برن��د آقای فرش ،بیش از پیش بر
مسؤولیت اجتماعی این مجموعه افزوده است .از
آنجا که تولید فرش ،ریشه در الگوهای باستانی
ایران زمین دارد ،لذا برند آقای فرش بر آن شد
تا خود را بهعنوان نمایندهای توانمند از جامعه
طراحان و قالیبافان نامدار به وسعت ایران زمین،
در بازارهای بینالمللی معرفی کرده و سهم قابل
توجه��ی از بازار کش��ورهای مختلف را به هنر
ایرانیان اختصاص دهد.
بانک

احداثپردیسنوینباهمکاریسازمان
حفاظتمحیطزیستواقتصادنوین

طی مراسمی با حضور معاون رئیسجمهور و
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تفاهمنامه
اح��داث قطعه پردیس نوین ب��ا همکاری بانک
اقتصادنوین و س��ازمان حفاظت محیط زیست
استان تهران به امضا رس��ید .به گزارش روابط
عمومی بانک اقتصادنوین ،معصومه ابتکار در این
مراسم با اشاره به لزوم اقدامات همهجانبه برای
حفظ و صیانت از محیط زیست گفت :در این باره
تاکنون مباحث زیادی مطرح ش��ده که بعضا در
حد حرف باقی مانده است ،در حالی که اقدامات
اجرایی الزمه حفظ محیط زیست در کشور است.
وی با اشاره به راهاندازی نخستین شعبه سبز نظام
بانکی توسط بانک اقتصادنوین در هفته گذشته
گفت :حفظ محیط زیست در حیطههای مختلف
از جمله صنعت بانکداری طی سالهای گذشته
مورد توجه قرار گرفته که راهاندازی ش��عبه سبز
بانک اقتصادنوی��ن در ترویج این فرهنگ مفید
خواهد بود .حس��ن معتمدی ،مدیرعامل بانک
اقتصادنوین نیز در این مراس��م ضمن قدردانی
از همکاریهای سازمان حفاظت محیط زیست
اس��تان تهران با بانک اقتصادنوین ،گفت :بانک
اقتصادنوین در گذشته در بحث مسؤولیتهای
اجتماعی حضوری نمادین داشت ولی با توجه به
همراهی اعضای هیات مدیره و سهامداران ،امروز
توجه به مس��ؤولیتهای اجتماعی از برنامههای
اصلی بانک اقتصادنوین است .وی افزود :یکی از
مهمترین بخشهای مورد توجه بانک اقتصادنوین
در مسؤولیت اجتماعی توجه به الگوهای حفاظت
محیط زیست است.

