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قانون ،محیطبان و جنگلبان را محدود نکرده است

حجم ذخیره آب سد اکباتان همدان به نیمه رسید

محمد داسمه
حقوقدان

متأســفانه محیطزیســت ایران هفته
گذشــته در یــک حادثــه بســیار تلــخ دو
محیطبــان دیگــر خــود را از دســت داد.
شــکارچیان غیرمجاز با اســلحه شکاری
مهــدی مجلــل و میکائیــل هاشــمی
حافظان آهوهای منطقه حفاظت شده
فیلــه خاصــه در زنجان را بــا تیر خالص
بــه شــهادت رســاندند .ایــن حادثه تلخ
دوبــاره موضــوع اســتفاده محیطبانــان
و جنگلبانهــا از اســلحه را موضــوع روز
رســانهها و شــبکههای اجتماعــی کــرد.
بعــد از هــر حادثه غــم انگیز و از دســت
رفتــن یــک محیطبــان یــا جنگلبــان،
جامعــه شــاهد گزارههــای اشــتباهی از
ســوی برخــی از مــردم و حتــی نخبگان
اســت .این گزارهها هم بر خالف مسائل
حقوقــی و قوانیــن و مقــررات موضوعه
اســت و هم متأسفانه تبعات بدی دارد.
آیــا جنگلبانهــا و محیطبانهــا ضابــط
محســوب میشــوند؟ بــرای پاســخ بــه
این ســؤال تکــراری باید به قانــون آیین
دادرسی کیفری مراجعه کرد .در بخش
دوم فصــل دوم ایــن قانــون ،در مــاده
 ۲۹ذیــل عنــوان ضابطــان دادگســتری
و تکالیــف آنهــا ،ضابطــان را شــامل

ضابطــان عــام و خاص دانســته اســت.
ضابــط عــام شــامل نیــروی انتظامــی
میشــود ،ضابــط خــاص هــم شــامل
وزارت اطالعــات ،رؤســا ،معاونیــن و
مأمــوران ســازمان زندانهــا ،ســازمان
اطالعــات ســپاه و نیروهــای مقاومــت
بســیج اســت .در شــق آخــر مــاده ۲۹
تصریح شده« :همچنین سایر نیروهای
مســلح در مواردی که بــه موجب قانون
وظایــف ضابطــان به آنها محول شــده،
ضابط محسوب میشوند».
مــاده یک قانــون حمایــت قضایی و
بیمه از مأموران یگان حفاظت تصریح
دارد که محیطبانها و جنگلبانها ضابط
خــاص قضایی محســوب میشــوند .آیا
آنهــا میتوانند از ســاح اســتفاده کنند؟
متأســفانه بســیاری بــه اشــتباه اعــام
میکننــد محیطبانهــا و جنگلبانهــا
حق اســتفاده از ســاح ندارند .این گزاره
اشــتباه به چه نتیجهای میرســد؟ ما در
فقــه و قانــون مجــازات اســامی چیزی
بهنــام «تجــری» داریــم .ایــن موضــوع
زمانی کاربردی میشــود کــه محیطبان
در یــک وضعیت انفعال قــرار میگیرد
و متخلــف یــا متخلفــان بــا گســتاخی با
او رفتــار میکننــد .حتــی ایــن گســتاخی
شــامل شــرایط روحی ایجاد شــده برای
محیطبان هم میشــود .یعنی متخلف
احســاس میکنــد محیطبــان نمیتواند
از ســاحی کــه در دســت دارد اســتفاده
کند لــذا با او گســتاخانهتر رفتــار میکند
گذشــته و میانگین بلنــد مدت و کاهش
بارشها در اســتان طی سال آبیجاری
از نشانههای خشکسالی است.
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد۲۴۰ :
ی جاری
میلیمتــر بــارش طی ســال آبــ 
(مهرمــاه ســال  ۹۹تاکنــون) در اســتان
البرز بهثبت رســیده که نسبت به مدت

زنگ خطر خشکسالی در البرز به صدا درآمده است

کرج  -مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره
بــه کاهــش بارندگیهــا در ســال زراعی
جــاری اعــام کــرد کــه زنــگ خطــر کم
آبی و خشکســالی در این استان به صدا
درآمده است.
به گزارش ایرنــا ،آرش بهاروند احمدی
گفت :افزایش دمای هوا نسبت به سال

و علنیتــر پــا در مناطــق میگــذارد .در
صورتــی که تمام ضابطین عام و خاص
میتواننــد بــر مبنــا و مبتنــی بــر الگــوی
قانــون نحــوه بکارگیــری ســاح توســط
نیروهــای مســلح ،در مــوارد ضــروری از
سالح استفاده کنند .طبق ماده  ۳قانون
آیین دادرســی کیفری ،ریاست و نظارت
بــر تمــام ضابطــان برعهده دادســتانی
اســت .بنابــر ایــن اختیــار اســتفاده از
ســاح توسط ضابطان بر اســاس قانون
بکارگیــری ســاح ،هــم در کارت حمــل
ســاح ،هم در دســتورات کتبی و هم در
تعلیمــات حقوقی به آنها تفهیم شــده
اســت .امــا قانــون بکارگیری ســاح چه
اختیاراتــی بــه محیطبانان داده اســت؟
طبــق قانون حمایت قضایــی و بیمهای
از مأمــوران یــگان حفاظت کــه در ماده
یک مشمول محیطبانها و جنگلبانها
میشــود ،مأمــوران یــگان حفاظــت
مشــمول بندهای  ۱تــا  ۳مــاده  ۳قانون
بکارگیری ســاح توسط نیروهای مسلح
میشــوند .یعنــی بــر اســاس بندهــای
 ۲ ،۱و  ۳محیطبــان میتوانــد بــا احــراز
شــرایط در لحظهای کــه در آن قرار دارد
در مواجهه با یــک متخلف یا متخلفین
از ایــن اختیــار ذاتــی و قانونــی اســتفاده
کنــد .بنــد یــک اشــعار دارد محیطبــان
بــرای دفــاع از خــود در برابر کســی که از
ســاح ســرد یا گــرم اســتفاده میکند در
حیــن وظیفــه در مناطــق چهارگانــه که
شــامل پارکملــی ،اثــر ملــی طبیعــی،

پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت
شــده یــا مناطــق آزاد میشــود میتواند
از ســاح اســتفاده کنــد .بنــد  ۲مــاده ۳
قانون بکارگیری ســاح توســط مأموران
نیروی مســلح هم میگویــد ،محیطبان
بــرای دفــاع از خود در برابــر یک یا چند
نفــر که بــدون ســاح گرم یــا ســرد به او
حملــه میآورنــد ولــی اوضــاع و احوال
طوری اســت که بدون بکارگیری ســاح
مدافعه شــخصی امکان پذیر نیست ،او
میتواند از سالح استفاده کند .همچنین
اگــر مأمــوران یگان حفاظــت در مناطق
چهارگانه مشــاهده کنند یک یا چند نفر
مــورد حمله واقع شــدند ،در صورتی که
بــرای محیطبان احراز شــود ،جــان آنها
در خطــر اســت ،میتوانــد بــرای نجات
جانشــان از ســاح ســازمانی خــودش
اســتفاده کنــد .اینجــا مهاجــم میتواند

یک نفر باشــد .ســالها پیش از تصویب
قانون حمایت قضایی و بیمهای از یگان
حفاظت ،یک مشــکل وجود داشت .اگر
قبــاً محیطبان یا جنگلبانی در راســتای
وظیفــه خــود از ســاح اســتفاده میکرد
یــا بابــت اعمــال و اقداماتش خســارت
مســئولیت مدنــی به کســی وارد میکرد
مثــاً شیشــه خــودروی کســی را تخریب
میکــرد در دادگاه آن محیطبــان بــه
جرم شــبه عمد محکوم می شد .جرم
شــبه عمــد جرمــی اســت کــه مجــازات
آن پرداخــت دیــه اســت نــه قصــاص.
تفــاوت محیطبان بــا ضابطــان این بود
کــه در ضابطیــن عام ،نیــروی انتظامی،
مســئولیت پرداخــت دیــه و خســارت
مدنی را بر عهده داشت .اما این شرایط
برای محیطبانان نبود .بر فرض اگر یکی
از محیطبانها شــرایط قانونی را رعایت

ســال گذشــته  ۱۲۸میلیمتــر کاهــش
بارشهــا را نشــان میدهــد .وی تأکیــد
کــرد که همچنیــن این بارشها نســبت
بــه میانگیــن بلندمــدت حــدود ۴۰
میلیمتــر کاهش یافتــه اســت .بهاروند
احمدی اظهار داشــت :متأســفانه برای
بارشهــای بهــاری چشــمانداز خوبــی

نداریــم و پیشبینیهــا کاهش بارشها
را نشــان میدهــد .این مســئول بــا بیان
اینکــه به لحاظ دما بین دو تا ســه درجه
افزایــش داریــم،گفــت :میــزان دمــای
هوای اســتان نســبت به بلنــد مدت نیز
افزایــش دارد .مدیــرکل هواشناســی
البــرز خاطرنشــان کــرد :گزارشهــای

هواشناســی درخصــوص وضعیــت
بارشــی به دســتگاههای اجرایــی متولی
امــور آب ،کشــاورزی و بحــران اســتان
ارائــه شــده و زنگ هشــدار خشکســالی
را بــرای حــوزه کشــاورزی و منابع آب به
صــدا درآوردهایــم .بهارونــد احمدی با
اشــاره بــه اینکــه میبایســت پراکنــش

نمیکــرد بــه جــرم شــبه عمــد محکوم
میشد اما االن این قانون تصحیح شده
اســت .فرض ما این است که محیطبان
قانون نحــوه بکارگیری ســاح را رعایت
نکــرده و محکوم به پرداخت دیه شــده
اســت ،طبــق قانــون حمایــت قضایی و
بیمــهای از محیطبانهــا و جنگلبانهــا،
ســازمان جنگلهــا یــا محیطزیســت
مســئول پرداخت دیه و خســارت مدنی
در قبــال محیطبانهــا و جنگلبــان هــا
بــه آنهاســت .بنابرایــن این دو ســازمان
بــر اســاس مــواردی کــه اتفــاق میافتد
خســارت و دیه را پرداخــت میکنند .در
جایی نیز خواندم مســئولی گفته اســت
محیطبــان حــق تیرانــدازی هوایــی کــه
بتوانــد شــکارچی و متخلــف را مغلوب
یــا به نحوی وادار به تســلیم کند ،ندارد،
در صورتــی کــه چنیــن نیســت .وقتــی
محیطبان ضابط خاص و مشمول نحوه
بکارگیری سالح است ،تبصره  ۳ماده ۳
این قانون مشمول او میشود .تبصره۳
با بند  ۳متفاوت است.
تبصــره  ۳اشــعار دارد مأمــوران
مســلح در کلیــه موارد منــدرج در قانون
در صورتــی که قانون بکارگیری ســاح را
رعایت کنند مجاز به اســتفاده از اسلحه
انــد .یعنــی اوالً چــارهای جــز بکارگیری
ســاح نداشــته باشــند و ثانیاً در صورت
امکان مراتب تیر هوایی ،تیراندازی کمر
بــه پایین و...را رعایــت کنند .این تبصره
شامل محیطبانان هم میشود.
مکانــی و زمانــی بارشهــا بایــد مــورد
توجه قرار گیرد ،گفت :در فصل کاشــت
و داشــت محصــوالت زراعی بهدســت
آمدن محصول مناســب نیازمند بارش
مســتمر و نرمال در هر منطقه است که
در سال زراعی جاری البرز شاهد چنین
وضعیتی نبوده است.

ایران در ایران

ن از سالح
گزارههای اشتباه در حق قانونی استفاده محیطبانا 

همدان  -مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان گفت :با گذشت  ۶ماه
از سال آبی جاری ۵۱ ،درصد از حجم مخزن ذخیره آب سد اکباتان پر است.
به گزارش ایرنا  ،منصور ســتوده با بیان اینکه از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون
 ۲۵۹میلیمتر بارش در استان همدان ثبت شده است ،افزود :این در حالی است
که در مدت مشــابه ســال گذشــته میزان بارندگی  ۳۵۴میلیمتر و در بلندمدت
 ۲۶۰میلیمتــر گــزارش شــده اســت .وی عنوان کرد :میــزان بارندگی در اســتان
همدان نســبت به ســال گذشــته  ۲۷درصد و نســبت به بلندمدت یک درصد
کاهش داشــته اســت که بهمنظور جبران این کاهش ،انتظار بارندگی بیشــتری
در ماههای آینده داریم .ســتوده با اشــاره به اینکه گنجایش مخزن ســد اکباتان
 ۳۶میلیــون متــر مکعب
اســت ،اظهار داشت :هم
اکنــون  ۵۱درصد این ســد
پر اســت و در حال حاضر
در هــر ثانیــه نزدیــک بــه
 ۰.۷۵مترمکعــب آب از
آن برداشــت میشــود.
وی حجــم آب ســد
آبشینه را نیز پنج میلیون
مترمکعــب معــادل  ۱۰۰درصــد ظرفیت آن بیــان کرد و گفت :حجم آب ســد
شیرینسو  ۳.۲میلیون مترمکعب است که  ۷۳درصد آن پر است .مدیرعامل
شــرکت آب منطقــهای اســتان همدان بــا بیان اینکــه  ۱۰۰درصد ظرفیت ســد
کالن مالیر پر اســت ،یادآور شــد ۶۶ :درصد ســد سرابی تویســرکان و  ۱۶درصد
ســد شــنجور رزن نیــز پر اســت که امیدواریم همه ســدهای اســتان همــدان در
بارندگیهای آتی ســیراب شــوند .همدان از  ۱۵ســال پیش تاکنون همواره جزو
استانهای در معرض خشکسالی است.

ثبت اثر باغ و عمارت قوامی نیشابور در فهرست آثار ملی

نیشابور -اثر باغ و عمارت قوامی نیشابور در فهرست آثار ملی ثبت شد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایع دســتی نیشــابور گفت :باغ
و عمــارت تاریخــی قوامی نیشــابور بهشــماره  ۱۳۷در اســفند  ۱۳۹۹در شــورای
ثبــت معاونت میــراث فرهنگی وزارت میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دســتی کشــور مــورد تأیید
و تصویــب قــرار گرفــت و
مراتــب ثبــت ایــن اثــر به
مراجــع قانونــی مربــوط
ابالغ شد.
اســماعیل
محمــد
اعتمــادی افــزود :بــا ثبت
ایــن اثــر در فهرســت آثار
ملــی ایــن اثــر تاریخــی
بــزودی تعیین تکلیف و با ورود ســرمایهگذار بخش خصوصی یا تحویل آن به
شهرداری ،به یکی از جاذبههای گردشگری و فرهنگی نیشابور تبدیل میشود.
وی گفــت :این بــاغ و عمارت زیبا در مجاورت باغ امین االســامی و متعلق به
خانــدان قوامــی دارای فضاهــای متعدد پس از درگذشــت مالــک اصلی باغ،
بهحال خود رها و بخشی از درختان باغ خشک و بهعلت نبود مراقبت ،قسمتی
از عمارت مرکزی آن بشدت تخریب شده است.

