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رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت :گلیم شیریکی پیچ سیرجان در آستانه جهانی شدن قرار دارد .به گزارش ایرنا ،زهرا احمدی پور روز جمعه با اعالم این خبر در صفحه
شخصی خود در توئیتر و انتشار عکسی از بانوان سیرجانی در حال بافت این گلیم نوشت :زنان سیرجانی پابه پای مردان رج به رج شانه می زنند و گلیم می بافند .پیش از این محمود وفایی مدیرکل
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان کرمان گفته بود که ناظران و داوران بینالمللی شورای جهانی صنایعدستی بهمنظور ارزیابی پروژه جهانی شدن سیرجان بهعنوان شهر جهانی گلیم  30و 31
تیرماه به استان کرمان سفر می کنند .وی افزوده بود :ارزیابان شورای جهانی صنایعدستی در این سفر موضوعاتی چون آموزش ،تولید و تجارت گلیم شیریکی پیچ سیرجان را مورد بررسی قرار میدهند.
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سازمان حفاظت محیط زیست دولت یازدهم چقدر موفق بوده است؟
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.

حقوق توسعه پایدار ،ضرورت محیط زیست ایران

زهراداستانی
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یک پای توسعه صنعتی و اقتصادی به محیط زیست گره
خورده است .به طور قطع هر توسعهای بخشی از محیط
زیست را قربانی میکند .اما این قربانی شدن میتواند
به قیمت مرگ یک جغرافیا و حرکت منفی توسعه باشد.
بنابراین برای هر اقدام اقتصادی و توسعه ای استعالم از
تبعات محیط زیستی قطع ًا الزم است .هورالعظیم ،دریاچه
ارومیه و احتماالً بسیاری از تاالبهای کشور مردند تا
توسعه میدان های نفتی و یا سدهای کشاورزی بدون
گذشتن از فیلتر کارشناسهای محیط زیست صورت گیرد.
شاید این تجربه ها سبب شد تا موضوع ارتباط وزاتخانههای
توسعهای مانند صنعت ،معدن ،تجارت ،وزارت نفت ،وزارت
راه و شهرسازی در  4ساله دولت یازدهم کمی بیشتر دست
خود را به دست کارشناسان محیط زیست دهند .به طور
قطع اگر توسعه اقتصادی با نابودی محیط زیست همراه
باشد در میانمدت و بلند مدت تبعات و فشار اقتصادی آن
بر دولت و مردم بیشتر خواهد بود 4 .سال از عمر سازمان
حفاظت محیط زیست با ریاست معصومه ابتکار میگذرد.
سازمانی که شاید روزگاری سازمانی بیاهمیت یا حیاط
خلوت دولتها بود اما دولت یازدهم که با شعار محیط
زیستی بر سر کار آمد به این سازمان بیش از گذشته اهمیت
داد .با این حال بعد از  4سال شاید وقت آن رسیده تا این
سوال مطرح شود که آیا دولت یازدهم توانسته به سازمان
محیط زیست قدرت الزم را بدهد؟
فریده اوالد قباد ،نماینده مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست
مجلس در این باره به «ابتکار» میگوید :برای پاسخ به این سوال
که تا چه اندازه دولت توانست ه است جایگاه سازمان حفاظت محیط
زیست را در میان سازمانها و وزارتخانهها باال ببرد ،بهترین فرد
خانم ابتکار و مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست هستند .اما
مجلس دهم سعی کرده است تا با توجه به شرایط ویژهای که
کشورمان از نظر آلودگی هوا ،مدیریت منابع آب ،چالش خاک و ..
دارد ،تا تمام تعامل و همکاری خود را با سازمان حفاظت محیط

زیست برقرار کند .توانستیم الیح ه هوای پاک را که خانم ابتکار به
مجلس آورده بود بررسی و با اصالح بخشی از موارد آن ،این الیحه
را تصویب و تبدیل به قانون کنیم.
او ادامه میدهد :ما باید دولت را به چندین وزارتخانه و سازمان
تقسیم کنیم .وقتی از دولت سخن میگوییم باید این موضوع را نیز
در نظر بگیریم که دولت به مجموعهای از وزارتخانهها گفته میشود
نه فقط فرد رئیس جمهور .باید بررسی کنیم که وزارت نیرو تا چه
اندازه در رابطه با انرژیهای تجدید پذیر که یکی از اهداف سازمان
حفاظت محیط زیست است همکاری داشته است.
اوالد قباد در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حفاظت محیط
زیست در طول عمر  4ساله خود توانسته ارتباط موثری با سایر
وزارتخانهها برقرار کند یا خیر میگوید :معموال به دعوتنامههای
برنامهها و نشستهایی که سازمان حفاظت محیط زیست برگزار
میکند و افرادی که به این نشستها دعوت میشوند ،دقت
میکنم .در حدود یک سالی که از عمر فراکسیون محیط زیست
مجلس دهم و حضور ما در خانه ملت میگذرد ،سازمان حفاظت

یادداشت

محیط زیست افراد مختلفی از وزارتخانهها و سازمانها از محمد
شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور ،محمدباقر نوبخت
سخنگوی دولت ،سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور ایران ،بیژن زنگنه وزیر نفت ایران ،محمدرضا نعمتزاده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور،
حمید چیتچیان وزیر نیرو ،فخرالدین احمدی دانشآشتیانی وزیر
آموزش و پرورش ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،
محمود واعظی وزیر ارتباطات ،محمد رضا میهماندار رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی گرفته تا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه،
محمدباقر قالیباف شهردار تهران ،سید حسین هاشمی استاندار
تهران و محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس
و اعضای این فراکسیون را به برنامهها و نشستها و همایشهای
محیط زیستی دعوت کردهاند تا بتوانند این ارتباط را با سایر
سازمانها و وزارتخانهها برقرار کنند .او ادامه میدهد :فارغ بر این
نیز روزهای چهارشنبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ماهانه یا
دو هفته یک بار با حضور شخص وزیر و نمایندهای از وزارتخانه

که همتراز با او است در جلسه به دلیل حساسیت موضوع حضور
داشته باشند.
او با اشاره به آخرین جلسه این کارگروه که با موضوعیت عملکرد
رسانه ملی در خصوص پخش برنامههای آموزشی با محتوای محیط
زیستی و پخش رایگان مطالب آموزشی سازمان حفاظت محیط
زیست برگزار شده ،بیان میکند :صدا و سیما در این کارگروه
موظف به ارائه گزارش عملکرد خود بود .همان طور که وزارت
نیرو نیز موظف به ارائه عملکرد در رابطه با بازسازی و نوسازی،
افزایش بهره وری و ارتقای فناوری و بازدهی راندمان حرارتی بود.
به هر حال سازمان حفاظت محیط زیست در این کارگروه سعی بر
برقراری ارتباط با دیگر سازمانها دارد اما نکتهای که در این میان
مهم است پیگری و اجرای برنامه ششم توسعه و بودجه سازمان
حفاظت محیط زیست در سال  96در خصوص صنایع آلوده در
کالن شهرها است.
اوالد قباد با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید تعامل
بیشتری با سایر سازمانها داشته باشد ،میگوید :سازمان حفاظت
محیط زیست باید در خصوص هوای پاک را با سایر نهادها ارتباط
موثرتری داشته باشد به ویژه با وزارت آموزش و پورش برای آنکه
از کودکی به افراد بیاموزند که چگونه آب ،برق و سایر انرژیها را
مصرف کنند یا اینکه افراد یاد بگیرند که اگر ایران ذخایر بسیار نفتی
دارد این ذخایر روزی به اتمام میرسد ،بنابراین باید مصرف آن را به
حداقل برسد و تا این منابع برای آیندگان حفظ شود.
او گرچه از عملکرد مطلوب سازمان حفاظت محیط زیست برای
برقرار ارتباط موثر با سایر وزارتخانهها به وسیله برگزاری کارگروه
ملی خبر میدهد اما معتقد است که باید سازمان در راستای
فعالتر کردن سمنهای محیط زیستی بیشتر تالش کند چون
توسعه سمنهای زیست محیطی برای حفاظت محیط زیست مهم
است .این نماینده مجلس گفت :اکثر سمنهای محیط زیستی
تک محوری فعالیت میکنند و این نشان میدهد که آنها نیازمند
حمایت بیشتری از سوی سازمان حفاظت محیط زیست هستند .او
با بیان اینکه محیط زیست ایران نیازمند داشتن سمنهای بیشتری
با محوریت آموزش گروهی ،طبیعت گردی و زنان برای آگاهی
بخشی به جامعه است ،گفت :ارائه گزارش میتواند نقش مهمی
در اطاالع رسانی عمومی در فرصت و تهدیدهای و اصالح نگرش و
شیوه زندگی مردم داشته باشد .همکاری سازمان حفاظت محیط
زیست با صدا و سیما میتواند این اطالع رسانی را قویتر کند و
درباره فرصتها و تهدیدها به مردم آموزش دهند.

دونده ایتالیایی در گرمترین نقطه زمین دوید

نجات یک نفر از کنار رودخانه

ثبت رکورد تازه گینس در کویر لوت

رودخانه زیبای دزفول گردشگران را بلعید

یک دونده ایتالیایی توانست در گرمترین نقطه دنیا که
منطقه گندم بریان کویر لوت است  ۷۵کیلومتر بدود و نام
خود را در فهرست رکوردهای گینس ثبت کند.
به گزارش مهر ،پائولو ونتورینی از ماجراجویان و طبیعتگردان
ایتالیایی روز  ۲۸تیر ماه یک رکورد جهانی را به ثبت رساند .او
توانست در گرمترین نقطه دنیا که منطقه گندم بریان در کویر لوت
واقع در ایران است به مدت  ۱۱ساعت و  ۵۷دقیقه  ۷۵کیومتر
بدود آن هم در حالی که دمای هوا  ۵۲درجه سانتی گراد و دمای
خاک  ۸۰درجه بود .در این یک روز دو فیلمبردار از گینس به
همراه تیم پزشکی و یک نماینده از سفارت ایتالیا به همراه مدیر یک شرکت گردشگری که در کرمان فعالیت میکند او را
همراهی کردند او برنامه خود را در کاروانسرای شفیع آباد کرمان به اتمام رساند و توانست نظر کارشناسان گینس را جلب کرده و
این رکورد را به نام خودش در جهان ثبت کند .البته با ثبت نام او در این رکورد نام کویر لوت در ایران نیز برای اولین بار در این
فهرست جای گرفت .پائولو ونتورینی ساعت هفت و چهار دقیقه صبح روز چهارشنبه از گندم بریان شروع به دویدن کرد و با عبور
از مسیر صعود تا ارتفاع یک هزار و  ۱۴۵متری قله گندم بریان و  ۱۱۵۰متر مسیر برگشت ،در ساعت هفت و  ۱۴دقیقه بعد از
ظهر رکورد خود را ثبت کرد.
سرعت طوفان در زمانی که او میدوید  ۵۵کیلومتر در ساعت بود و در این  ۱۲ساعت او  ۶لیتر آب خورد و سه لیتر نیز سرم
وصل کرد و  ۵کیلوگرم نیز وزن کم کرد .در مجموع آنچه که میگوید :در حدود  ۱۴لیتر چرخش آب در بدن او انجام گرفته است
و اکنون حال جسمانی خوبی دارد .البته در این  ۱۲ساعت او مرتبا توسط تیم پزشکی معاینه میشد.
دونده ایتالیایی با این رکورد توانست عنوان تنها کسی که در گرم ترین منطقه دنیا و در گرم ترین زمان  ۷۵کیلومتر راه بدود را
از آن خود کند .منتها قرار بود برنامه او در روز  ۳۰تیر ماه انجام شود ولی به دلیل اینکه طوفانهای  ۱۲۰روزه جنوب کشور در این
ی شد این برنامه زودتر برکزار شد .اکنون نیز قرار است او در یک نشست خبری رکورد جهانی شدن خود را با رسانه
روز شدید تر م 
های داخلی و خارجی مطرح کند.

عصر پنجشنبه  ۱۹گردشگر برای رفتینگ به رودخانه دز
رفتند ،اما به دلیل نداشتن قایق مناسب ،از تیوپ برای
این ورزش استفاده کردند .انها در گرداب مرگ دره کول
خرسان دزفول گیر کردنددو نفر کشته شدند ۱۳ ،نفر نجات
پیدا کردند و هنوز تعدادی مفقود هستند.
به گزارش ابتکار ،گروههای غواص برای یافتن چهار گردشگر غرق
شده در منطقه چالکندی دزفول از بامداد روز جمعه به محل
حادثه اعزام شدند .منابع خبری از مرگ  2گردشگر خبر دادند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول روز جمعه در
گفتوگو با ایسنا از بستری شدن گردشگر پیدا شده در بیمارستان گنجویان دزفول خبرداد .مهرداد کالنتریان گفت :مریم زنگنه
یکی از  4گردشگر مفقود شده حادثه روز گذشته رودخانه دز که امروز روی صخره های کنار رودخانه پیدا شد و با تالش نیروهای
امدادی سرانجام نجات یافت ،به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شده است .وی افزود :حال عمومی این گردشگر نجات یافته
خوب است و مشکل خاصی ندارد .کالنتریان گفت :پزشکان در حال معاینه این فرد هستند و در حال حاضر وی در بیمارستان
گنجویان دزفول بستری است.
مریم زنگنه  ۳۷ساله یکی از  ۴مفقودی حادثه روز پنجشنبه کول خرسان که ظهر روز جمعه نجات پیدا کرد در گفت و گو با ایرنا
علت وقوع این حادثه را تشریح کرد و گفت :روز گذشته پس از عبور از منطقه دره کول خرسان به اتفاق تور لیدر وارد رودخانه دز
شدیم و دقایقی بعد بعلت پیچیدن طناب به سر و گردن بعضی ها و امکان خفه شدنشان ،لیدر تور مجبور به پاره کردن قسمتی
از طناب شد که متاسفانه  ۱۴نفر با تیوپ به یک سمت و  ۵نفر دیگرمان به سمتی دیگر منحرف شدیم .او افزود :دقایقی پس از
جداشدن ما از بقیه همراهان ،ما  ۵نفر نیز از هم جدا شدیم که من تنها به سمت صخره ای شنا کردم و توانستم خودم را نجات
دهم .زنگنه گفت :در این  ۲۴ساعت هیچ صدایی بجز صدای وحشتناک آب به گوش نمیرسید تا اینکه قبل از ظهر امروز صدای
بالگرد امداد را شنیدم و چند بار برای آنها دست تکان دادم و ساعاتی بعد برادران امداد گر آتش نشانی مرا با قایق موتوری به بیرون
از رودخانه منتقل کردند.

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد

رشد  20درصدی تعداد پزشکان اعزامی به حج 96
رئیس جمعیت هالل احمر با تشریح اقدامات این جمعیت
برای حج  ۹۶گفت :تعداد تیم های پزشکی اعزامی به حج
تمتع امسال نسبت به دوره قبل  20درصد رشد داشته
است.
به گزارش ایسنا ،سید امیرمحسن ضیایی در حاشیه همایش
پزشکان حج سال  ۹۶در مورد آخرین وضعیت تدابیر مرکز پزشکی
حج و زیارت جمعیت هالل احمر گفت :در حال حاضر بخشی از
محمولههای داروهای ما به عربستان رسیده است و تیمهای پیش
پرواز ما نیز اعزام شدهاند ،در حج امسال  ۹۲درمانگاه در مکه و پنج
درمانگاه در مدینه داریم که تعداد  ۶۶درمانگاه به صورت شبانه

روزی فعالیت میکنند .رئیس جمعیت هالل احمر بیان کرد :تیم
پزشکی و درمانی حج امسال متشکل از  ۵۷۵نفر است و ۳۵۰
نفر از آنها همراه کاروان ها اعزام میشوند و مابقی افراد در کادر
بیمارستانیفعالیتمیکنند.
ضیایی افزود :برای کادر درمانی آموزش های امداد و نجات را
هم در نظر گرفتهایم و آنها با این آموزشها نیز آشنا شدهاند .وی
در مورد افزایش ظرفیت تیم پزشکی گفت :تعداد افراد تیم پزشکی
اعزامی به حج امسال نسبت به سال  ۹۴بیست درصد رشد داشته
است و همچنین تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای کادر
درمانی تامین شده است .عالوه بر این ما این امکان را داریم که از

امکانات سعودیها نیز استفاده کنیم.
وی با اشاره به خدمات درمانی به حجاج ایرانی عنوان کرد:
خدماتی که ایران به حجاج میدهد نسبت به سایر کشورها بهتر
است و نکته ای که در حج امسال باید در زمینه بیماری ها به آن
توجه شود ،مسئله گرمازدگی است .با توجه به گرمای امسال در
عربستان ظاهرا باید به این نکته توجه کنند و در این زمینه مسائلی
را رعایت کنند .از جمله سالمندانی که به حج امسال مشرف
میشوند باید بیشتر به این نکته توجه داشته باشند.
ضیایی با اشاره به تمهیدات درمانی اندیشیده شده گفت:تیمی
از معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت نیز در حج حضور دارد

و در صورت بروز مشکل اقدامات الزم را انجام میدهند.
رئیس جمعیت هالل احمر در مورد بودجه جمعیت نیز
بیان کرد :در بخش جاری باید اقداماتی صورت بگیرد که البته
آقای نوبخت اعالم کردند در این بخش  ۵۰۰میلیارد تومان به
هالل احمر اختصاص پیدا میکند که البته از این به بعد پیگیر
دریافت این بودجه باشیم .وی در مورد طرح سالمت یاران نیز
گفت :این طرح به صورت پایلوت انجام شده بود و از سوی کادر
درمانی بیمارستان ها با استقبال مواجه شد .همچنین تا مهرماه
در بیمارستان هایی که متقاضی باشند برای اجرای طرح سالمت
یاران آماده هستیم.

درختکاری در حریم تخت جمشید خالف ضوابط میراث فرهنگی است
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت گفت :درختکاری غیرمجاز در
حریم تخت جمشید بیش از ساخت و ساز است با این وجود توانستهایم جلوی
این کار را بگیریم.
به گزارش مهر ،سعید صفرزاده رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت به خبرنگار
مهر گفت :ضوابط حریم تختجمشید بر این تاکید دارد که هیچ ساخت و سازی در آن
محدوده انجام نشود حتی درختکاری .روی این موضوع کار کارشناسی زیادی انجام گرفته به
همین دلیل درختکاری را نیز در حریم آثار تاریخی مجاز نمیدانند یکی از این دالیل حریم
منظری منطقه است که کشاورزی آن را بر هم میزند .صفرزاده افزود :برخی از کشاورزان
در این حریم اقدام به درختکاری میکنند و زمینها را تکه تکه کرده به شکل باغ شهر
میفروشند چون تکه تکه کردن زمین برای آنها به صرفه تر است .گاهی میبینید که دو
هکتار زمین را به  ۲۰نفر فروخته اند در آن صورت هر کسی با هر سلیقه ای برای خود دور
زمین حصار میکشد گاهی با نهال گاهی با درختچه .در این صورت آن محدوده به باغ شهر
تبدیل خواهد شد .در مناطقی مانند تخت جمشید باغ شهر بسیار زیاد است باغ شهری که

شاید در تهران نمونههای آن را کمتر بتوان دید .باغ شهر میتواند  ۵۰۰متر و یا هزار متر
باشد .در این صورت وضعیت توپوگرافی منطقه تغییر میکند و حریم منظری از بین میرود
و درختکاریها کم کم به معضل تبدیل میشود .حتی جهاد کشاورزی هم در برخی از مواقع
با ما هم عقیده است و مخالف تغییر کاربری زمینها بوده و میگوید که این اقدامات باید
ضابطه مند باشد.وی ادامه داد :ما در ارتباط با ضوابط حریم آثار تاریخی که هرگونه تغییر
در آن را ممنوع اعالم کرده ،با اقدامات غیرمجاز برخورد میکنیم .اگرچنین رفتارهایی را
مشاهده کنیم شکایت کرده و زمانی که قاضی به نفع ما رای داد آن را اجرایی میکنیم.
برخی از این اقدامات ساخت و سازهای غیر مجاز است .این ساخت و سازها نیز براساس
نظر قاضی رفع تخلف میشود .اکنون به دلیل برخوردهای متعدد با این تخلفات مشاهده
میکنیم که تعداد آنها کمتر شده است .صفرزاده گفت :معموال نهال امروز فردا به درختی
تنومند تبدیل میشود که در آن صورت مشکالت ما هم بزرگتر خواهد شد پس از همان ابتدا
جلوی این کارها را میگیریم تا به حریم تخت جمشید تعرضی نشود .در حریم برخی از آثار
سالها قبل درختکاری انجام شده و چون در آن زمان حساسیتی وجود نداشته و یا برخورد

صورت نگرفته ،معضالت امنیتی و یا مشکالت بزرگتر بوجود آمده است و یا منظر آثار به
دلیل وجود درختان تنومند از بین رفته است .وی افزود :برخی از درختانی که به تازگی حکم
قلع و قمع آنها را گرفتهایم در سال  ۹۳کاشته شده بودند آن زمان نمیتوانستیم جلوی این
کار را بگیریم چون به هر حال گرفتن حکم زمان بر است .در مرحله اول ما اخطار میدهیم
و بعد شکایت میکنیم تا زمانی که این شکایت رسیدگی شود ،زمان از دست میرود با این
وجود به تازگی رسیدگی به این احکام سرعت گرفته است .ما هر ازگاهی شاهد نهال کاری
در این محدوده هستیم و سریعا برای جلوگیری از آن اقدام میکنیم .درختکاری غیرمجاز
از ساخت و ساز در حریم تخت جمشید بیشتر است .وی ادامه داد:حریم تخت جمشید ۶
هزار هکتار است و ممکن است که در محدوده یک کیلومتری آن تخلف صورت گرفته باشد
از سوی دیگر ممکن است حریم یک اثر با اثر دیگری مشترک باشد به عنوان مثال حریم
تخت جمشید با شهر استخر همپوشانی دارد اما چون در یک موقعیت جغرافیایی قرار دارند
و حریم آنها به هم متصل است اگر رفع تخلفی صورت گرفته باشد ممکن است در محاوره
از لفظ حریم تخت جمشید استفاده کنیم.

.

اکبرفتحاللهینوشهر

*

مثال توجه به مفهوم توسعه پایدار مثال جلوگیری از انسان نادانی است که سوار
کشتی شده و قصد سوراخ کردن آن را دارد که اگر از این کار او جلوگیری نشود با
سوراخ شدن کشتی ،خود او و دیگر مسافران کشتی غرق خواهند شد .توسعه پایدار
من جمله مفاهیمی است که تعریف آن سهل و ممتنع بوده و ازجمله مفاهیم فراگیر
است .قبل از ورود به مبحث توسعه پایدار بهتر است نگاهی داشته باشیم به مفهوم
محیط زیست که  2هدف اساسی را دنبال میکند یکی پیشگیری و دیگری حفظ
منابع موجود برای نسلهای آینده در محیط زیست .حال چرا اکثر پروژههای زیست
محیطی دچار چالش هستند و چرا میراث فرهنگی بشر و محیط زیست در حال
نابودی و روبه ضعف است؟
پاسخ این سوال عدم توجه به مفهوم توسعه پایدار است .توسعه پایدار فرایند پیش
رفتهایی است که بدون تحلیل توانایی نسلهای آینده در برآوردن نیازهایشان ،نیازهای
نسل کنونی را تامین کند .به عبارت بهتر فرصت زندگی برای همه و برای همیشه.
حال این سوال مطرح میشود ایا روش های زیست محیطی و قوانین و دستور العمل
های نمونه ما این گونه است؟ و اگر این چنین است ایا واقعا با دید توسعه پایدارمحیط
زیست ما اداره میشود یا دید سنتی .آیا برای حفظ محیط زیست صرف ازدیاد محیط
بان یا تصویب قوانین کار ویژه سختگیرانه در عرصه میراث فرهنگی یا محیط زیست
کافی خواهد بود .در دنیای امروزی بشر بایستی برای حراست از مطلوب خود قوانین
فراگیر تصویب کند .دیگر نمیشود بدون توجه به فقر و اشتغال و بیکاری و مبانی
کشاورزی و مباحث جامعه شناسی و حقوق مدرن که همگی با هم به معنای توسعه
پایدار هستند اقدام به امر و نهی زیست محیطی یا تصویب قانون مورد نظر کنند.
مفهوم توسعه پایدار به زبان ساده یعنی محیط زیست بدون پیشرفت و تکامل همه
جانبه فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ملتها .نکته دیگر اهمیت توسعه پایدار در نگاه
حقوق مدرن و از نظر دیوان بینالمللی کیفری است .در سپتامبر  ۲۰۱۶در گزارش
دادستان الهه از اولویتها و انتخاب پروندهها برای رسیدگی به جرائم ،رسما اعالم
شد که از این پس دادگاه الهه به جرائم زیست محیطی تحت عنوان «جنایات علیه
بشریت» رسیدگی خواهد کرد .این پروندهها شامل تخریب محیط زیست ،بهرهکشی
ناعادالنه از منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی زمین در کنار موارد دیگر است .پس باید
توجه کرد که محیط زیست هم به مردم و هم به دولتها وظایفی را بار میکند و نقش
فرهنگ و سیاست و حقوق مجموعا باهم و با عنوان توسعه پایدار در آن خودنمایی
میکنند .در یک جمله درک مشترک و هم سان از محیط زیست مد نظر انسان مدرن
است .حال که شناختی مقدماتی از مفهوم توسعه پایدار پیدا کردیم جهت آشنایی
ذهن شما خواننده گرامی به بررسی این مفهوم در اسناد بین المللی میپردازیم و در
نهایت این مفهوم را در قانون اساسی بازیابی و جستجو میکنیم .اساسا شکلگیری
حقوق بین الملل محیط زیست و بکارگیری عبارت توسعه پایدار با کنفرانس استکهلم
مصوب  1972شروع میشود .البته از این کنفرانس به عنوان نقطه عطف تدوین و
توسعه حقوق بینالملل محیط زیست نیز نام برده میشود .در اصل اول این بیانه
توجه به حقوق نسلهای آینده که مقصود توسعه پایدار است پرداخته میشود .سند
بعدی مربوط به اجالس ریو است که در سال  1992تشکیل شد و در سند غیر
الزامآور خود یعنی دستور کار  21به مفهوم توسعه پایدار اشاره کرده است که بیانگر
یک توافق جهانی است که برنامه جامع برای توسعه پایدار را تدوین کرده است که با
مشارکت دولتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی تحقق پذیر است .هدف آن توسعه
اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی بدون محروم کردن نسلهای آینده از محیط زیست
سالم است .دیگر رفع فقر و ریشه کنی آن دست یافتن به آموزش ابتدایی در سطح
همگانی گسترش برابری و توانمند سازی زنان کاهش نرخ مرگ و میر به محیط
زیست و حراست از آن مربوط میشود و توسعه پایدار در کشورها که منجر به حفظ
محیط زیست میشود از این رهگذر قابل دستیابی است .سند دیگری که به بحث
توسعه پایدار میپردازد سند اجالس ژوهانسبورگ است که بروز رکودها و بحرانهای
اقتصادی را به مفهوم توسعه پایدار گره میزند و سخن از اقتصاد سبز برای رفع فقر
به میان میآورد و در سال  2002از هدف اساسی بشر در توسعه هزاره به کار خود
پایان میدهد .آخرین و جدیترین سندی که به مفهوم توسعه پایدار میپردازد سند
اجالس ریو  20است که با گذشت بیست سال از نشست ریو وگذشت  10سال از
نشست ژوهانسبورگ نوع جدیدی از تعامالت را مطرح میکند که همان توسعه کسب
و کار دولتها و تحقق جامعه مدنی اساس دستیابی به جهانی پایدار تر را تشکیل
میدهند .حال پس از شناسایی این مفاهیم یک مثلث تشکیل میشود که راس این
مثلث سخنان مقام معظم رهبری است .این سخنان درک عمیق ایشان را از تحوالت
بین المللی و داخلی نشان میدهد .یک راس این مثلث اشتغال و دیگری حفظ محیط
زیست و النهایه راس سوم مثلث تحقق مفهوم توسعه پایدار خواهد بود .پس بهتر است
در  2جبهه گام برداشت یکی تحقق شعار سال 96بعنوان سال اقتصاد مقاومتی ،تولید
و اشتغال و دیگری برجسته کردن و هماهنگ کردن حرکتهای آموزشی ،فرهنگی و
سیاسی با محیط زیست است .لذا در صورت این حرکت موازی صحیح که دقت بیش
از پیش مسووالن قانون گذاری و فرهنگی کشور و در راس آن هیات محترم وزیران را
میطلبد و از سوی دیگری همسویی حقوقی مجلس و نهاد محیط زیست کشور را با
شناخت صحیح از جامعه طلب میکند .امید است تحقق توسعه پایدار آرزویی دست
نیافتنی نباشد و دیگر لغات بیآبی ،خشکسالی ،و ریز گردها از زبان مسئوالن شنیده
نشود .امید است با یکپارچگی ناشی از فهم توسعه پایدار این مباحث و مشکالت ،ملی
شده و قطعا از این رویکرد حل مساله بصورت جدی از سوی مردم و دولت دنبال شود.
* وکیل پایه یک دادگستری

خبر
«بومگردیها» صاحب ُمدل میشوند

مدیرکل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری از تفاهم با بنیاد مسکن
برای مدلسازی بومگردی در  ۳۱استان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی فیاضی گفت :تا پیش از این بیشتر بومگردیها،
خانههایی با معماری روستایی یا تاریخی بودند که برای مهماننوازی از گردشران
تغییر کاربری میدادند ،اما حاال بنیاد مسکن در تفاهمنامهای با معاونت گردشگری
متعهد شده ،با اعتبارات خود و براساس شرح خدماتی که مشترکا و با مشورت فعاالن
و پیشکوستان بومگردی تدوین میشود ،در  ۳۱استان کشور و در روستاهایی که برای
طرح اشتغال ضربتی درنظر گرفته شدهاند ،مدلهایی را پیادهسازی کند تا الگوی سایر
بومگردیها شود .دبیر کمیته ملی طبیعتگردی کشور افزود :این طرح در  ۵اقلیم
مختلف کشور اجرا میشود تا اقامتگاهها متناسب با شرایط و امکانات آن مناطق ایجاد
شود و از یکسانسازی در ساز ه بومگردیها که اکنون اتفاق افتاده ،جلوگیری شود.
به گفت ه او ،کارگروهی برای تدوین شرح خدمات ساخت و ساز بومگردیها تشکیل
شده که بنیاد مسکن بر آن اساس پیش خواهد رفت و دفتر آنها نیز روی آن نظارت
خواهد داشت تا این خانهها اصولی ،متناسب با اقلیم آن منطقه و مطابق با استاندارد
بومگردیها ساخته شود .فیاضی گفت ۳۸ :هزار روستا در کشور ثبت شده که اگر از
این الگو پیروی شود ،نه تنها ساز ه بومگردیها ساماندهی و مدیریت خواهد شد ،بلکه
اشتغالزایی و مهاجرت معکوس به مناطق روستایی نیز اتفاق میافتد.

