سرمایه گزاری برای حفظ سرمایه های ملی
محمد احمدی؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گلستان
آن ها که با نقش ویژه و چندگانه محیط بانان آشنا هستند می دانند که شهادت هر محیط بان ،خسارتی جبران ناپذیر بر پیکره
سرمایه ملی این مملکت محسوب می شود و "تاج محمد باشقره" ،تازه ترین شهید این قشر ایثارگر است که با شلیک مستقیم
و ناجوانمردانه شکارچیان غیرمجاز در پارک ملی گلستان در ماه آغازین پاییز به خزان نشست.
تغییر رویه ی خسارت بار شهاد ت محیط بانان همتی عاجل و عزمی ملی می طلبد و اکنون افکارعمومی جریحه دار انتظار دارد
قوه مقننه هر چه سریعتر قوانین موجود را برای حمایت بیشتر از این قشر ارزشمند اصالح کند و قوه قضاییه نیز در شناسایی و
برخورد قاطع با عامالن این جنایت سرعت عمل به خرج دهد.
اما قوه مجریه چه اقدامی باید انجام دهد؟
مشکل محیط زیست تنها به درگیری محیط بانان و شکارچیان ختم نمی شود  ،تخریب ،تجاوز ،آلودگی ،آتنش سوزی ،سیل و...
از مشکالت مبتالبه و روزافزون این حوزه است.
محیط زیست ،به سالمت و بقای همه شهروندان گره خورده است و موضوعی بخشی یا سازمانی یا حتی منطقه ای هم نیست و
هیچ فرد یا مسئولی از تبعات منفی تخریب آن در امان نخواهد بود.
اکنون مشکل خوزستان یا دریاچه ارومیه مشکلی ملی است و مناطق وسیعی از کشور را از خود متاثر می کند.
بنابراین دستگاه های اجرایی در سطح ملی و محلی باید با درک مشترک از فرابخشی بودن محیط زیست به یاری این بخش
بیایند.
با افزایش مشکالت زیست محیطی ،امکانات محدود و تکیه بر شیوه های سنتی نیز دیگر پاسخگوی مدیریت این حوزه نیست و
فناوری های نوین باید به کمک همه ارکان این حوزه بیاید.
در دوره تحول دیجیتال می توان با استفاده از قاب لیت هایی که فناوری نوین اطالعاتی و ارتباطاتی در اختیار ما قرار می دهد
برای افزایش بهروری و حفاظت هوشمند استفاده کنیم در این راستا ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قصد دارد با همکاری
محیط زیست کشور و استانداری گلستان برنامه ای را پیاده سازی نماید تا با ایجاد زیرساخت های الزم و با استفاده از فناوری
های نوین (اینترنت اشیاء) عالوه بر کمک به پیشگیری از حوادث ،پایش مستمر و ارسال آنالین داده ها ضمن کمک به حافظان
محیط زیست تاثیر استفاده از فناوری را نیز به آزمون گذارد.
"پارک ملی گلستان" به عنوان بزرگترین ذخیره گاه زیست کره کشور اولین محدوده کاری این مهم در استان گلستان خواهد
بود که امیدواریم به یاری خدا پروژه موفقی برای تسری به سایر نقاط مشابه در کشور باشد.
ایجاد این زیرساختها ،سرمایه گزاری هایی برای حفظ سرمایه های ملی و تضمین سالمت ماست .
بخشی از این سرمایه ،منابع طبیعی و ملی و بخش دیگرش ،حراست از سرمایه های انسانی مانند محیط بانان است.امیدواریم با
احساس مسئولیت و تفکر و همراهی و همکاری دولت و ملت ،نام شهید باشقره ،همواره به نام آخرین شهید محیط بان در تاریخ
محیط زیست کشور باقی بماند.

