آب و منابعطبیعی
اخبــــار آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

مشکلکمبودآب
در نقاط مرتفع تبریز حل شد

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی از حل مشکل افت
فش��ار و کمبود آب در برخی از نقاط مرتفع کالنش��هر تبریز خبر داد و
گفت :با توجه به افزایش  18/5درصدی مصرف آب ،در بعضی از مناطق
این ش��هر که بیش از  180متر اختالف ارتفاع وجود دارد ،با افت فش��ار
مواجه خواهیم شد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی وزارت نیرو (پاون)،
علیرض��ا ایمانلو در خصوص افت فش��ار آب در بعض��ی از مناطق مرتفع
کالنش��هر تبریز با اش��اره به تأمین آب از تمامی ظرفیتهای موجود از
جمله چاهها ،قناتها ،سد نهند و طرح آبرسانی زرینهرود که بهصورت
فرا اس��تانی و از  200کیلومتری تبریز تأمین میشود ،گفت :در روزهای
اخیر با توجه به تعمیرات پیش آمده در تصفیهخانه آب زرینهرود و به تبع
آن افت میزان ذخایر آب کالنش��هر تبریز ،در بعضی از نقاط مرتفع شهر
با افت فش��ار و یا کمبود مواجه شده بودیم که اکنون مشکل حل شده و
الزم است شهروندان در مصرف بهینه آب دقت بیشتری داشته باشند تا
دچار قطعی آب نشوند.
وی افزود :با توجه به اینکه منابع آب در کش��ور ما محدود است و حدود
 75درصد آب ش��رب ش��هروندان از منابع س��طحی تأمین میشود ،لذا
ضروری است از این نعمت الهی به درستی استفاده کنیم.
ایمانلو در ادامه ب��ا تأکید بر لزوم صرفهجویی  10تا  15درصدی مصرف
آب توسط مشترکان و رعایت الگوی مصرف ،از شهروندان درخواست کرد
توصیههای ش��رکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند تا در خصوص
آب مصرفی دچار مشکل نشویم.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اضافه کرد :در
دو م��اه ابتدایی دوران کرونا تا  ۳۷درص��د و اکنون  18/5درصد افزایش
مصرف داریم ،بنابراین در بعضی از مناطق که بیش از  180متر اختالف
ارتفاع وجود دارد ،با افت فشار مواجه خواهیم شد.
ایمانلو در ادامه با مقایسه مصرف آب نسبت به زمان مشابه سال گذشته
گفت :امس��ال در مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته ،حدود  27درصد
افزایش مصرف در تبریز و حدود  24/5درصد افزایش مصرف در اس��تان
را نشان میدهد و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان بهصورت شبانه
روز و با تمام ظرفیت نسبت به تأمین و توزیع آب شرب شهروندان عزیز
اقدام میکنند .وی در خصوص حفاری تعداد چهار حلقه چاه در کالنشهر
تبریز گفت :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام به حفر
چهار حلقه چاه با همکاری ش��رکت آب منطقهای کرده اس��ت که تعداد
دو حلقه از چاهها بهصورت آزمایش��ی پمپاژ شده و در مرحله نیرورسانی
و تجهیز هستند.
وی با اش��اره به برخی اس��تفادههای ناصحیح از آب ش��رب بهداش��تی
همچون شستوش��وی خودرو ،آبیاری فضای س��بز منازل و غیره افزود:
فرهنگسازی در نحوه مصرف درست آب ،باید مورد توجه قرار گیرد تا در
کارهای روزمره که از آب استفاده میشود ،اسراف و هدررفت آن کاهش
یابد؛ بنابراین الزم است مشترکان گرامی اولویت مصرف را در نظر داشته
باشند و از مصارف غیر ضروری پرهیز کنند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی ادامه داد:
الگوهای توصیه ش��ده برای مصارف سرانه خانگی برای هر نفر  150لیتر
در ش��بانهروز بوده که متأس��فانه در استان ما  200تا  220لیتر است که
در این راس��تا اولویت مهم شرکت حفاظت از منابع آب و ترویج فرهنگ
صحی��ح مصرف بهینه آب بوده و ای��ن نیازمند تغییر در نگرش مدیریت
مصرف آب اس��ت که امیدواریم شهروندان محترم با رعایت آنها و دقت
در نحوه مصرف آب و استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب از اتالف بیشتر
این مایه حیات جلوگیری کنند.
وی در پایان با تأکید بر تالش شبانهروزی کارکنان شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی برای تأمین آب مورد نیاز شهروندان و مشترکان
افزود :امیدواریم در تابستان امسال با مشارکت و همکاری مردم عزیز و با
مدیریت مصرف آب با مشکل کمبود آب مواجه نشویم.

 82مجتمعآبرسانیروستایی
در کردستان در مدار بهرهبرداری است

معاون بهرهبرداری و توس��عه آب شرکت آبفای کردستان گفت :در حال
حاضر  82مجتمع آبرسانی روستایی در  10شهرستان استان کار تأمین
آب  448روستا را انجام میدهند.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی وزارت نیرو (پاون)،
محم��د فرهاد اظهار کرد :یک��ی از راههای تأمین آب روس��تاها ایجاد و
بهرهبرداری از مجتمعهای آبرسانی است که در همین راستا  82مجتمع
آبرسانی به  46هزار و  745خانوار روستایی خدمات ارائه میدهند.
وی اف��زود :بیشترین مجتمعهای آبرس��انی روس��تایی در شهرس��تان
س��قز به تعداد  13و بیج��ار ،دهگالن و کامیاران هر ک��دام به تعداد 12
روستاست؛ ضمن آنکه  11مجتمع در شهرستان دیواندره و  9مجتمع
در شهرستان قروه وجود دارد.
فرهاد خاطرنش��ان کرد :در شهرستان مریوان هفت مجتمع ،در سروآباد
ن سنندج دو و در شهرستان بانه نیز یک مجتمع
سه مجتمع ،در شهرستا 
آبرسانی روستایی کار تأمین آب را انجام میدهند.
به گفته معاون بهرهبرداری و توس��عه آب آبفای کردستان در شهرستان
بانه  ،21در بیجار  ،104در دیواندره  ،52در دهگالن  ،41در سروآباد ،11
در س��قز  ،69در سنندج  ،9در قروه  ،75در کامیاران  32و در مریوان 34
روستا زیر پوشش مجتمعهای آبرسانی روستایی هستند.

 20روستای شوش
نیازمندآبرسانیهستند

بیش از  ۲۰روس��تای شهرستان ش��وش از جمله جابرکعب ،طالبآباد،
امامزاده خلیل (ع) ،ابوسلیله ،شویع عتیج ،سعبیه شمالی و جنوبی ،حسن
گرگ ،دوله یاراهلل ،رس��ن ،بیت راشد ،مجید عبداهلل ،بیت عبداهلل ،زهراو
مهدی ،کعب نبی ،ش��یخ مفت و مرادآباد با تانکر آبرس��انی میشوند و
برخی از آنها در فصول گرم س��ال تنش آبی دارند .اهالی ۲۰روس��تای
شهرستان ش��وش در این روزهای گرم تابستانی برای تأمین آب هر روز
باید مسیر روستاهای خود تا شهرهای شوش و شاوور را طیکنند.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از جماران ،داس��تان تأمین آب آشامیدنی
ظاهرا ً به این س��ادگیها قابل حل نیست؛ ش��اید باورش سخت باشد در
جایی میان سه رود شاوور ،دز و کرخه زندگیکنی و بیشترین آبهای
کشور از کنارت عبور کنند ،ولی از تشنگی رنج ببری.
 20روس��تای شهرستان شوش مشکل کمآبی دارند و به گفته اهالی هر
سال این روستاها در فصل تابستان با مشکل کمآبی مواجه میشوند ،ولی
تاکنون برای رفع این مش��کالت اقدام الزم صورت نگرفته و روس��تاییان
مجبورند برای تأمین آب آش��امیدنی به شهرهای شاوور و شوش مراجعه
کنند .اهالی روستاهای بخش مرکزی و شاوور شوش میگویند باید برای
تأمین آب با دب ه و قابلمه مس��یر روس��تاها تا ش��هرها را طی کنند؛ آنها
خواستار رسیدگی مسئوالن به این مشکل هستند.
یکی از اهالی روستای طالب آباد که برای پر کردن بشکه به شوش آمده
بود ،گفت :ما هیچ چیز غیر از آب آشامیدنی از مسئوالن نمیخواهیم.
هادی چنانی افزود :مجبوریم فاصله زیادی را برای تأمین آب آشامیدنی
از روستا تا شهر طی کنیم که این موضوع مشکالتی را برای اهالی ایجاد
کرده اس��ت .رئیس مرکز بهداشت شهرستان شوش با اشاره به مشکالت
زیرساختی آب آش��امیدنی روستاهای این شهرستان گفت :کمبود کلر،
خرابی دس��تگاههای کلرزنی و محصور نبودن بعضی از تأسیسات آب از
جمله مشکالت زیرساختی این روستاها هستند.
غالمرضا میرزایی با تأکید بر لزوم تسریع در رفع شکستگیها و رفع افت
فشار آب این مناطق افزود :بعضی از شبکههای آبرسان فرسوده هستند
و باید تعویض شوند.
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قانون حمایت از محیطبانان و جنگلبانان ظرفیت رویارویی با جنگلخواران و قاچاقچیان را ندارد

ناتوانی جنگلبانان درمقابله با جنگلخواران

سبزینه مصطفی نوری•

س��الها ب��ود که خبر ش��هادت ،جراح��ت و نقص عض��و کارمندان
دولت که مأم��ور حفاظت از جنگلها ،مرات��ع و حیاتوحش بودند
به گوش میرس��ید .این محافظان جنگل اغلب بهدس��ت افرادی که
بهصورت قاچاق به قطع درختان ،حمل چوب ،برداشت و حمل سایر
محصوالت جنگلی یا مرتعی اعم از اصلی یا فرعی اقدام میکردند یا
افرادی که بدون مجوز حیوانات را شکار میکردند ،آسیب میدیدند.
همچنین خبرهایی میرس��ید مبنیبر اینکه برخ��ی از افراد بومی،
محل��ی ،کارگران فصلی یا افراد دوس��تدار وطن ،محیطزیس��ت و
منابعطبیعی در زمان خاموشکردن آتشی که دیگران سهوا ً یا عمدا ً
در دل جنگلها و مراتع میافکندند در آتش سوخته ،جان خود را از
دستداده یا دچار نقص عضو میشدند.
پیگیری وضع این عزیزان و وراث آنها نش��ان میداد که بس��یاری
ا ز آس��یبدیدگان در عس��ر و حرج قرار دارند و وراث عاش��قانی که
در راه حفاظت از محیطزیس��ت و منابعطبیعی جانش��ان نثار شد،
متحمل مصائب سنگینی شدهاند .بر این اساس برخی از اندیشمندان
پیشنهاد دادهاند تا با پیگیری وضع قانون ،امکان حمایت از دلسوزان
و دوستداران محیطزیست که بهخاطر احساس مسئولیت متحمل
خسارات جانی و مالی میشوند ،فراهم شود .برخی از دستاندرکاران
نی��ز بر این باورند که افراد بومی ،محلی ،کوهنوردان و س��ایر افرادی
که بهخاطر دلس��وزی و احس��اس مسئولیت نسبت به منابعطبیعی
و محیطزیس��ت جهت خاموشکردن آتشسوزی جنگلها و مراتع
اقدام میکنند ،بهدلیل عدمآشنایی با فنون اطفای حریق در بسیاری
از مواقع در تله آتش گرفتار میشوند و با توجه به شدت و درجه باالی
حرارت ش��علههای آتش میس��وزند .برخی از تدابیری که باید برای
بهبود این شرایط اندیشیده شود ،عبارتند از:
 -1سامانه هشدار آتش و سایر تکنولوژی پیشرفته در مناطق حساس
و پرخطر استقرار یابد تا امکان اطالعرسانی بههنگام از وقو ع و مقابله
ی فراهم شود.
با آتشسوز 
 -2ب��ا ایجاد و تجهیز پاس��گاههای تخصصی اطفای حریق در مناطق
مستعد وقوع آتش و حضور دائم مأموران آموزشدیده و زبده به حضور
ی برای خاموشکردن آتش نیازی نباشد.
افراد غیرمتخصص و مردم بوم 
 -3ش��رایط آموزش دوس��تداران طبیعت در مناطق مختلف برای
اق��دام س��ریع جهت کنترل و مه��ار آتش در جنگل فراهم ش��ود تا
ی آموزشدیده تا زمان رس��یدن مأموران و تجهیزات
نیروهای مردم 
پیشرفته وجود داشته باشد.
از س��وی دیگر آمارها نش��ان میدهد که درحالحاضر در س��ازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کش��ور که متولی حفظ ،احیاء ،توسعه
و بهرهبرداری از حدود  132میلیون هکتار از مس��احت کشور است،
ح��دود چهارپنجم نیروهای حفاظتی ش��رکتی هس��تند و از محل
اعتبارات طرح تنف��س ،اعتبارات طرح صیانت و اعتبارات اس��تانی
حقوق دریافت میکنند .ایندرحالی است که برای حفاظت مطلوب
از منابعطبیعی کش��ور به س��ه برابر نیروهای کنونی در جنگلهای
هیرکانی و شش برابر نیروهای کنونی در زاگرس و سایر رویشگاههای
جنگلی کشور به نیروهای حفاظتی نیاز است .با توجه به آمار مذکور
برای بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان پرسشهایی مطرح بوده
و است که عبارتند از:
 -1ی��ک نفر نیروی ش��رکتی با حداقل حقوق و نگران از ش��رایط و
ثبات ش��غلی به چه میزان برای حفاظت از جنگلها و مراتع اهتمام
خواهد داشت؟ این نیروها باید نسبت به آینده زندگی خود تا حدودی
اطمینان داشته باشند تا بتوانند با طیبخاطر در راستای حفاظت از
جنگلها و مراتع انجام وظیفه کنند.
 -2آزمن��دان و قاچاقچی��ان ثروتمند و حرفهای در راس��تای تحقق
اهداف خود کدام دس��ته از نیروه��ا را راحتتر تطمیع خواهند کرد
و فریب خواهند داد؟ نیروهایی که قانون نسبت به آنها سختگیرتر
و دارای ضمانت اجرای قویتر هستند یا نیروهای شرکتی که تحت
شمول عنوان کارمندان دولت نیستند و مقررات حاکم بر کارمندان
دولت شامل آنها نمیشود؟
 -3نیروهای رس��می ،پیمانی و قراردادی دولت عالوهبر حمایتهای
بیمهای ،مشمول حمایتهای قانونی دیگری ازجمله برخورداری از
عنوان و امتیازات قانونی شهدا درصورت نثار جان در حین خدمت در
شرایط خاص میشوند ،آیا نیروهای شرکتی نیز تحت شمول قوانین
و مقررات مذکور قرار میگیرند؟ و پرسشهای دیگری از این قبیل.
با وجود این دالیل دولت متقاعد شد الیحهای را تحتعنوان حمایت
ی کند تا
از محیطبانان و جنگلبانان تقدیم مجلس ش��ورای اس�لام 
ب��ا وضع این قانون ،جای��گاه محیطبانی و جنگلبانی کش��ور ارتقاء
یابد .س��رانجام در تاریخ  ۱۳۹۶/0۲/۱۳الیحه حمایت از محیطبانان
و جنگلبانان تقدیم مجلس ش��ورای اس�لامیشد .پس از سه سال
الیح��ه مذکور در تاری��خ  1399/02/23ب��ه تصویب نهایی مجلس
شورای اسالمی رسید و سرانجام تحتعنوان قانون حمایت قضایی و
بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیطزیست و جنگلبانی در تاریخ
 1399/3/22توسط رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابالغ شد.
حقوقدانان ،اندیش��مندان و دوس��تداران طبیعت و محیطزیست،
پس از تصویب قانون مذکور نقدهای متعددی به دستگاههای متولی

محیطزیس��ت و منابعطبیعی وارد میکنند .پرس��شهای مختلفی
درخص��وص این قانون و هدف از تصویب آن مطرح میش��ود و آثاری
که از الیحه تقدیمیانتظار داش��تند با آثاری که قانون مصوب ایجاد
میکند ،مقایسه میشود .طرفداران محیطزیست و منابعطبیعی انتظار
دارند تا واضع این قانون به پرس��شهایی که وجود دارد ،پاس��خ دهد
و از مجلس یازدهم انتظار دارند که نس��بت به اصالح و کارآمدس��ازی
این قانون ب��ا ارائه طرح دو فوریتی اقدام کند تا امکان مبارزه و مقابله
ب��ا قاچاقچیان و جنگلخواران فراهم ش��ود .مقنن در ماده یک قانون
حمای��ت قضایی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیطزیس��ت و
جنگلبانی تصریح کرده اس��ت :مأموران یگان حفاظت محیطزیست
و جنگلبان��ی (ضابطین خاص) صرفاً درخص��وص بندهای یک ۲ ،و
 ۳قانون بهکارگیری س�لاح توس��ط مأموران نیروهای مسلح درموارد
ضروری مصوب  ۱۳۷۳/۱۰/۱۸حق بهکارگیری سالح در انجام وظایف
و مأموریتهای سازمانی خود را دارند .مأموران مزبور از حیث تکالیف،
وظایف و مس��ئولیتهای کیفری و مدنی ناش��ی از بهکارگیری سالح
در موارد مذکور مش��مول قانون فوقالذکر هس��تند .دستگاه اجرایی
مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده ازجمله
پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است.
دق��ت در واژگان به کار رفته در این ماده نش��ان میدهد که ن ه تنها

قاچاقچیان با خودرو درحال حمل چوب قاچاق باشند ،شماره خودرو
نیز استتار شده باشد و قاچاقچی به ایست مأمور توجهی نکند و ایست
بازرسی را تخریب و فرار کند یا اینکه با خودرو به قصد کشتن مأمور
بهسوی او حمله کند ،براساس قانون اخیرالتصویب آیا امکان استفاده
از س�لاح توس��ط مأمور برای توقف خودرو وجود دارد؟ این درحالی
اس��تکه براساس ماده  18دس��تورالعملی که در اجرای ماده ۱۷۹
قانون برنامه س��وم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جمهوری
اس�لامیایران (تنفیذی در ماده  ۱۲۹قانون برنامه چهارم توسعه) و
دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در دستگاههای کشوری مصوب
ل ق��وا ،برای یگان
 1379/0۴/05مق��ام معظ��م رهبری و فرمانده ک 
حفاظت س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور تدوین شد و
در تاریخ  1387/0۶/07به تصویب رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح
رس��ید (ماده  :۱۸کارکنان یگان مجاز به استفاده از اسلحه سازمانی
در مأموریتها و انجام وظایفی که در این دس��تورالعمل آمده است،
هس��تند) ،امکان استفاده از س�لاح برای متوقف ساختن خودروی
قاچاقچی��ان یا مهاجم��ان با ابزاری غیر از م��وارد حصری مذکور در
بندهای سهگانه قانون اخیرالتصویب وجود داشته است.
مورد دیگری که نش��ان میدهد قانون وضع ش��ده با اهداف و فلسفه
پیش��نهاد الیحه حمای��ت از محیطبانان و جنگلبانان مغایر اس��ت،

پیشنهادها

 -1اصالح قانون حمایت قضایی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیطزیس��ت و جنگلبانی (مصوب  ۱۳۹۹/0۲/۲۳مجلس ش��ورای
اسالمی) در اسرع وقت با ارائه طرحی دوفوریتی از سوی نمایندگان محترم مجلس.
 -2وضع اصالحیه قانون مذکور با هدف توسعه و تجهیز مأموران حفاظت از محیطزیست و جنگلها و مراتع با تکنولوژیهای نوین جهت
مقابله با آتشسوزی و پیشگیری از وقوع جرائم در جنگلها و مراتع و مقابله با قاچاقچیان و متخلفان.
 -3فراهمساختن زمینه مشارکت فعال و موثر تمامی مأموران دستگاهها و نهادها اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی و نیروهای شرکتهای
طرف قرارداد و مردم در راستای وفاداری و التزام عملی به قانون اساسی (اجرای اصل  50قانون اساسی).
 -4فراهمساختن امکان حمایت از تمامی نیروهای مشارکتکننده در امر حفاظت از محیطزیست طبیعی اعم از کسانیکه با اطالعرسانی
بهموقع موجبات پیشگیری از وقوع حوادث و تخلفات را فراهم میسازند و کسانی که در خاموشکردن آتش مشارکت میکنند و دچار
ضرر ،زیان و سانحه میشوند.
امتی��از و اختی��اری فراتر از آنچ��ه در مقررات پیش��ین درخصوص
نیروهای یگان حفاظت س��ازمانها وجود داشته ،لحاظ نشده؛ بلکه
حدود اختیارات تنگتر نیز ش��ده اس��ت؛ بهعن��وان مثال با توجه به
اختی��ارات مصرح درخصوص بهکارگیری س�لاح در ماده یک قانون
اخیرالتصویب آمده است:
 -1برای دفاع از خود در برابر کسی که با سالح سرد یا گرم به آنها
حمله کند.
 -2برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون س�لاح حمله
میکنند ،ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بهکارگیری سالح
مدافعهشخصی امکان نداشته باشد.
 -3درصورتیکه مأموران مذکور مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد
حمله واقع شدهاند و جان آنها در خطر است.
اگ��ر مأمور یگان س��ازمان جنگله��ا ،مراتع و آبخیزداری کش��ور و
ادارات منابعطبیعی شهرس��تان شاهد قاچاق چوب در جنگل باشد،

درخصوص حمایت از افرادی اس��ت که در انجام وظیفه قانونی حفظ
و حمایت از محیطزیست طبیعی (جنگلها و مراتع) به استناد اصل
 50قانون اساسی و تبصره ذیل ماده  47قانون حفاظت و بهرهبرداری
از جنگله��ا و مرات��ع و همچنین بند  2از بند «ج» م��اده  14قانون
مدیریت بحران کش��ور ،زمان خاموشکردن آت��ش (اطفای حریق)
در منابعطبیعی دچار س��انحه میش��وند ،جانش��ان را نثار میکنند
یا اینکه دچار نقص عضو میش��وند یا متحمل خس��ارات جسمیو
روانی دیگر میشوند و از مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوط ،اعم
از کارکنان ثابت ،پیمانی و قراردادی یا سایر کارکنان ثابت ،پیمانی و
ق��راردادی غیر از مأموران یگان حفاظت با حکم مأموریت نیس��تند،
بهعنوان مثال در حمایت ا ز مأموران دولتی اعم از لش��کری ،کشوری
و ش��هرداریها که در نزدیکی محل آتشس��وزی بودهاند و به استناد
تبصره ذیل ماده  47قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
بنا به تقاضایمأموران جنگلبانی ،ژاندارمری و بخش��داری ،حس��ب

وظیفه قانونی یا از پرس��نل نیروهای مس��لحی بودهاند که به استناد
بند  2از بند «ج» ماده  14قانون مدیریت بحران کشور یا از نیروهای
بوم��ی ،محلی و گروههای کوهنوردی که اتفاقاً آتشنش��ان هم بوده
برحس��ب اصل  50قانون اساس��ی ،در خاموشکردن آتش مشارکت
میکنن��د و علیرغم رعایت همه اصول فنی و ایمنی دچار س��انحه
میش��وند ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور یا دستگاهی
که نیروی س��انح ه دیده از کارکنان رس��مییا پیمانی یا قراردادی یا
ش��رکتی آن بوده ،در قبال آنها چه تکلیفی دارن��د؟ آیا قانون اخیر
حمایت از این دسته نیروها را محدود نکرده است؟ آیا نیروهای مسلح،
شهرداریها ،بخشداریها و س��ایر دستگاههای وظیفهمند براساس
قانون برای حمایت از نیروهایشان که در خاموشکردن آتش ،حسب
دس��تور قانونی آمر قانونی مشارکت میکنند میتوانند به استناد این
قانون عمل کنند؟ اگر نه ،چگونه باید از نیروهای خود حمایت قانونی
بهعمل آورند؟ آن دسته افرادی که وفاداری خود را به قانون اساسی با
عمل به اصول آن اعالم میدارند ،چگونه باید مورد حمایت واقع شوند؟
نتیجه
 -1قان��ون حمای��ت قضایی و بیم��های از مأموران ی��گان حفاظت
محیطزیس��ت و جنگلبانی (مصوب  ۱۳۹۹/0۲/۲۳مجلس شورای
اسالمی) مغایر با فلسفه و هدفی که در الیحه حمایت از محیطبانان
و جنگلبانان ارائه شد ،وضع شده و برعکس هدف پیشنهادکنندگان
الیحه تقدیمی ،اختیارات قانونی مأموران یگان حفاظت منابعطبیعی
را محدودتر ساخته است.
ی در حفاظت از
 -2هدف پیشنهاد دهندگان ،ارتقای مشارکت عموم 
محیطزیست طبیعی (جنگلها و مراتع) در راستای قانونمند ساختن
وظایف مصرح دستگاهها و مردم در اصل  50قانون اساسی بوده است.
قانون وض ع شده ،میزان مشارکت را کاهش خواهد داد.
 -3وسعت گسترده عرصههای تحت مدیریت سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری و محدودیت در جذب و استخدام نیروهای حفاظتی در
راستای انجام وظایف حاکمیتی ،سبب بهکارگیری نیروهای حفاظتی
شرکتی میشود .قانون اخیرالتصویب دشواریهایی را در بهکارگیری
نیروهای حفاظتی ش��رکتی در اطفای حریق و مواجه با قاچاقچیان
ایجاد خواهد کرد.
 -4ب��ا وجود نص قانونی و وظیفهمن��دی تمامی مأموران دولتی اعم
از لش��کری ،کش��وری و ش��هرداریهای مس��تقر در نزدیکی محل
ی مأم��وران جنگلبانی،
آتشس��وزی در جنگلها ،در مقابل تقاضا 
ژاندارمری و بخشداری در این قانون حمایتهای الزم برای مأموران
مذکور مشارکتکننده در اطفای حریق پیشبینی نشده است که این
امر میتواند تأثیر منفی در نوع ،چگونگی و میزان مشارکت مأموران
دستگاهها در اطفای حریق داشته باشد.
 -5با توجه به ضرورت توسعه و ارتقای توان محیطبانان و جنگلبانان و
تکلیف مصرح در بند «ج» و بند «ر» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
جمهوری اس�لامیدر این خصوص ،در قانون مع��روف به حمایت از
محیطبانان و جنگلبانان هیچگونه تدبیری برای تجهیز و ارتقای کمی
و کیفی حفاظت از محیطزیست ،جنگلها و مراتع بهعمل نیامده است.
•حقوقدان و پژوهشگر حقوق منابعطبیعی و محیطزیست

جنگل و مرتع

اجرای عملیات آبخیزداری
در حوضه آبخیز «کرگانه» از توابع استان لرستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان لرس��تان از اجرای
عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز کرگانه با مساحت  ۲۳هزار
هکتار خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پیام طبیعت ،ش��یرزاد نجفی با
اش��اره به اینکه این حوضه یکی از سرشاخههای اصلی خرمرود
خرمآباد اس��ت که بخش زیادی از سیالب این شهر از این محل
سرچشمه میگیرد ،خاطرنشان کرد :این حوزه در قسمت شرق
شهرستان خرمآباد واقع شده و روانابها پس از عبور از رودخانه
وارد شهر میشوند.
وی اظهار کرد :بر اساس مطالعات انجامگرفته در سالهای قبل،
روان��اب حاص��ل از بارش در این حوزه نق��ش مهمی در تخریب
پلها ،تأسیس��ات ،من��ازل مس��کونی و ...داش��ته؛ بهطوریکه
در س��یل  ۹۸ش��اهد تخریب پلهای ان��اری و به��داری در اثر

رواناب حاص��ل از این حوض��ه بودیم .نجفی اف��زود :به منظور
کنترل س��یالب ش��هر خرمآباد ،جلوگی��ری از تخریب منازل
مس��کونی ،پله��ا و  ،...اج��رای عملیات آبخی��زداری در این
حوضه در دس��تور کار منابع طبیعی اس��تان ق��رار گرفت که
بدی��ن منظور اعتباری بالغ بر ش��ش میلی��ارد تومان از محل
صندوق توس��عه ملی برای اجرای عملیات آبخیزداری ش��امل
س��ازههای مکانیک��ی ،بیومکانیکی و بیول��وژی در نظر گرفته
شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان لرس��تان در پایان
تصری��ح کرد :به منظور کنترل س��یالب حاص��ل از این حوضه،
نی��از به اعتباری بالغ بر  ۴۴میلیارد تومان اس��ت که امیدوارم با
تخصیص اعتبارات الزم در س��الهای آتی بتوان از سیالبیشدن
این حوزه ،فرسایش خاک و حمل رسوب جلوگیری کرد.

پیکر  ۳جانباخته آتشسوزی در ارتفاعات پاوه تدفین شد
مدی��رکل حفاظت محیطزیس��ت اس��تان
کرمانشاه ضمن تأیید خبر جان باختن سه
ت��ن از فعاالن محیطزیس��ت در حین مهار
آتشسوزی مناطق حفاظت شده پاوه گفت:
ج��ان باختگان تدفین ش��دند .ب��ه گزارش
«سبزینه» بهنقل از مهر ،فریدون یاوری جان
باختن سه تن از فعاالن محیطزیست (مختار
خندانی ،بالل امینی و یاسین سلیمی) را در

حین اطفای حریق در منطقه حفاظتشده
«بوزی��ن و مرخیل» پاوه تأیید کرد و گفت:
پیکرهای این سه نفر در سه نقطه کوهستانی
کش��ف و با انتقال به شهرستان پاوه تدفین
ش��دند .وی در خصوص عل��ت جان باختن
این س��ه تن گفت :هنوز اطالع��ات در این
زمینه متقن نیس��ت ،اما با توجه به گزارش
دیگر نیروهای محلی حاضر در این مناطق

وزش باد شدید و پوشش گیاهی متراکم در
این مناطق صعبالعبور باعث ش��د که این
س��ه نفر در نقاط مختلف در محاصره آتش
قرار بگیرند .یاوری از ادامه آتشس��وزی در
این منطقه حفاظتش��ده خبر داد و گفت:
ب��ا وجود این اتفاق ناگوار نیروهای مردمی و
محیطبانان همچنان در محل مشغول مهار
آتش هستند.

13طرح آبخوانداری در زنجان اجرایی میشود
مدی��رکل اداره کل مناب��ع طبیع��ی و
آبخیزداری اس��تان زنجان گفت :با اجرای
طرحه��ای آبخوانداری در مناطق مختلف
اس��تان بهوی��ژه در دش��تهای بحرانی،
میتوان عط��ش این مناطق را تا حد قابل
قبولی کاهش داد.
به گزارش «س��بزینه» بهنق��ل از فارس،
خلی��ل آقاجانل��و اظه��ار کرد :ب��ا اجرای
طرحهای آبخوانداری ،آبهای سطحی و
روان که امکان هدررفت آنها باال اس��ت،
به آبهای زیرزمینی و منابع آبی ارزشمند
تبدیل میشود.
مدی��رکل اداره کل مناب��ع طبیع��ی و
آبخی��زداری اس��تان زنجان ب��ا تأکید بر
اینکه آبخوانداری نقش مهمی در کاهش

خسارات سیل ،کمآبی و خشکسالی دارد،
گفت :در حال حاضر  13طرح آبخوانداری
در استان اجرا شده است.
وی اف��زود :با انجام مطالعات و شناس��ایی
مناطق بحرانی و همچنین با اجرا و تکمیل
پروژهه��ای آبخی��زداری و آبخوانداری در
مناطق مختلف اس��تان بهویژه دشتهای
بحرانی سیالبها مدیریت میشود.
آقاجانلو اظهار ک��رد :با این روش میتوان
نزوالت آس��مانی را در زی��ر زمین حفظ و
نگهداری کرد.
مدی��رکل اداره کل مناب��ع طبیع��ی و
آبخیزداری اس��تان زنجان عن��وان کرد:
در ح��ال حاضر چهار پروژه ب��ا اعتبارات
اس��تانی و همچنین اعتب��ارات صندوق

توس��عه مل��ی از س��ال  1398در ح��ال
اج��را اس��ت ک��ه ش��اخصترین آنه��ا
ط��رح آبخوانداری روس��تای چهرآباد در
شهرستان زنجان است.
وی از افتت��اح این ط��رح در هفته دولت
امس��ال خبر داد و گفت :س��ال گذش��ته
ب��ا موافقت رهبر معظم انقالب اس�لامی
حدود  100میلیون دالر از محل صندوق
توس��عه ملی به منظور اجرای طرحهای
مه��م اختصاص یافت که س��هم اس��تان
زنج��ان از این اعتبار ح��دود  26میلیارد
تومان بود.
آقاجانلو افزود :امسال نیز از محل صندوق
توسعه ملی حدود  16میلیارد تومان برای
استان زنجان در نظر گرفته شده است.

مهار آتشسوزی در جنگلهای «لوداب» بویراحمد پس از  ۶شبانهروز
بخشدار لوداب از توابع شهرستان بویراحمد از مهار و خاموششدن
آتش جنگلها و مراتع ارتفاعات این بخش پس از شش شبانهروز
خبر داد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،جمال روحانی با بیان اینکه
این آتشس��وزی در چند مرحله مهار و دوباره ش��علهور میش��د،
گفت :آتش جنگلها و مراتع روس��تای«عزیزی» در این بخش که
از س��اعت  2بامداد روز سوم تیرماه آغاز شده بود ،ساعت  ۱۷عصر
روز یکشنبه هشتم تیرماه با تالش نیروهای منابع طبیعی لوداب،

اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ،دهیار و نیروه��ای مردمی مهار و
خاموش ش��د .وی اظهارکرد :براساس برآوردهای اولیه در پی این
آتشسوزی بیش از ۲۰۰هکتار از جنگلها و مراتع منطقه در آتش
سوخت .بخشدار لوداب در خصوص علت این آتشسوزی تصریح
کرد :دلیل آتشسوزی عامل انسانی بوده ،اما عمدی یا سهویبودن
آن مشخص نیست و در حال بررسی است.
روحانی بیان ک��رد :هماکنون نیروها در حال پایش منطقه جهت
ش هستند.
اطمینان از خاموشی و سردشدن کامل آت 

