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2230 پروژه توسعه اى شرکتهاى 
توزیع نیروى برق سراسر کشور/سهم 

گلستان85 پروژه عملیات اصالح شبکه و انشعابات فرسوده در 
شهر گلستان انجام شد 
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نخستین کارگاه کشورى طراحى پارك هاى کودك ویژه مدیران شهردارى ها

شناسائى و جمع آورى انشعابات 
غیر مجاز در شهرهاى تحت پوشش

نخستین دفتر انجمن ملى خرما در بندرعباس افتتاح شد

آگهــى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى وساختمانها فاقد سند رسمى 

برابــر راى صــادره هیــات موضــوع تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى 
وســاختمانها فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آبادان تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضى محرز گردیده اســت . لذا مشــخصات متقاضى امالك مورد 
تقاضــا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض 
داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایى تقدیم 

نمایید . 
((امیر دفتریان فرزند یحیى ششدانگ یکباب ساختمان واقع در ذوالفقارى 
20 مترى بین بهمنشــیر به مســاحت 47/05  متر مربع خریدارى شده از مالک 
رســمى مجید دفتریان طبق راى شماره 139960317003000652 قسمتى 

از پالك 2036 واقع در بخش 9 آبادان ))
بدیهى اســت در صورت انتقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ نوبت اول 99/6/22 
تاریخ نوبت دوم : 99/7/6 

م.الف : 1/219
جودکى-سرپرست ثبت اسناد وامالك آبادان

آگهى تاسیس
تاســیس موسســه غیر تجارى پیش دبســتانى غیر دولتــى قرآنى گل 
نرگس ســمنان درتاریخ 1399/6/12 به شــماره ثبت 431 به شناســه 
ملى 14009404449 ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهى میگردد. خالصــه تقاضانامه ثبت 
موسســات غیرتجارى ثبت موسسه با مشــخصات ذیل تقاضا مى گردد نام 
: پیش دبســتانى غیر دولتى قرآنى گل نرگس سمنان موسسه غیر تجارى 
موضوع فعالیت :تاســیس و راه اندازى پیش دبســتانى غیر دولتى اعم از 
پســرانه و دخترانه تمامــا طیق قوانین و مقررات جمهورى اســالمى ایران 
وپــس از اخذ مجوزهــاى الزم ثبت موضوع فعالیت مذکــور، به منزله اخذ 
و صــدور پروانه فعالیت نمى باشــد. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان سمنان ، شهرستان شاهرود ، بخش مرکزى ، 
شهر شــاهرود، محله شهرك البرز ، خیابان آیت اله فاضل لنکرانى ، کوچه 
بیست وسوم ، پالك 84 ، طبقه همکف کدپستى 3614713447 سرمایه 
شــخصیت حقوقى 1,000,000,000 ریال نقدى میزان ســهم الشرکه هر 
یک از شــرکا خانم مریم متولى به شــماره ملــى 4580178343 دارنده 
500000000 ریال ســهم الشــرکه خانم سمیه محتشــمى به شماره ملى 
4591316327 دارنــده 500000000 ریــال ســهم الشــرکه مدیران 
خانم مریم متولى به شــماره ملى 4580178343 و به سمت نایب رئیس 
هیئــت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامــل به مدت نامحدود 
خانم ســمیه محتشمى به شــماره ملى 4591316327 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر موسســه معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار 

سیاست روز جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى شاهرود (981060)

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب على اصغر دماوندى نژاد مطلق مالک 5 سهم مشاع از6 
دانگ مشــاع پالك ثبتى 97و 100 فرعى از 106 اصلى  واقع در قریه حصار  به نشــانى 
دماوند- حصار قردولو  موضوع ســند / اســناد مالکیت شــماره-  متقاضى تعیین بســتر 
و حریــم  رودخانه/ مســیل/ نهر در داخــل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشــم و 
حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابــط و مقررات جارى، تعیین بســتر و حریم 
منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشــد لذا از کلیه 
مالکین مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده روز 
از تاریــخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى گیالوند . بلــوار آیت اله خامنه اى. 
روبروى باشگاه ولى عصر مراجعه نمایند . بدیهى است عدم مراجعه مالکین مشاعى ظرف 
مهلــت مقرر فوق نافى اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر 
و حریم اعالمى براى کلیه مالکین مشــاعى الزم الرعایه مى باشــد.تاریخ انتشارنوبت اول: 

1399/06/11 – نوبت دوم: 1399/06/21- 6848
اداره امور آب دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقــاى حمیدرضــا حاجــى آقایى فرزنــد احمد به شــماره ملــى 0439845386 
بشــرح دادخواست به کالســه - از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده اســت که شــادروان عذرا حاجى آقایى فرزند حســن به شــماره 
ملى 043924982 در تاریخ 1398/12/10 در اقامتگاه دائمى خود در گذشــته و 
ورثه حین الفوت وى عبارتند از :1. حمیدرضا حاجى آقایى فرزند احمد به شماره ملى 
0439845386  صادره از دماوند (پسر متوفى)2. علیرضا حاجى آقایى فرزند احمد 
به شماره ملى 0439879000  صادره از دماوند (پسر متوفى)3. مجید حاجى آقایى 
فرزند احمد به شــماره ملــى 04309254973  صادره از دماوند (پســر متوفى)4. 
على حاجى آقایى فرزند احمد به شماره ملى 0439255384  صادره از دماوند (پسر 
متوفــى)5. اعظم حاجى آقایى فرزند احمد به شــماره ملــى 0439855500  صادره 
از دماوند (دختر متوفى)اینک پس از انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در 
یــک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیــت نامه اى از متوفى 
نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر 

اینصورت گواهى صادر خواهد شد. 6856
رئیس شوراى حل اختالف 7 جابان

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیان یــک قطعه زمین مشــجر بمســاحت 
1187/99 مترمربع بشــماره 623 فرعى از 59 اصلــى واقع در احمدآباد ذیل ثبت 
و صفحه و دفترجلد 13972030105800281 داراى ســند مالکیت چاپى بشماره 
027833 بنام خانم مهتاب قربان عســگرى صادر و تســلیم گردیده اســت. ســپس 
نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلى که امضاء شهود در ذیل آن بشماره 12672 
- 1399/05/04  بگواهى دفترخانه 3 دماوند رسیده مدعى است که سند مالکیت 
آن بعلت جابجایى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک 
فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد . از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به دارنده اعاده و 
از ادامه عملیات خود دارى شود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت 

المثنى بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6857
عابدین نورى شیرازى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان بهزاد عباســى دادخواستى به طرفیت خوانده عباس قدیرى به خواسته 
الــزام به تحویل مبیع ارائه که در حوزه 111 شــوراى حل اختالف اللجین به کالســه 
616/98 ش111 ح ثبــت گردیــده اســت از آنجــا کــه حســب اعــالم خواهــان در 
دادخواســت تقدیمى خوانده دعوى مجهول المکان مى باشــد اینک در راســتاى ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب به خوانده ابالغ مى گردد که جهت رســیدگى 
به خواســته خواهان در روز تاریخ 99/7/20 ســاعت 4 در حوزه 111 شــوراى حل 
اختالف اللجین حاضر و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا 

غیاباً رسیدگى و صدور راى خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى مفقودى
اینجانــب محمــد ســلملیان مالــک خودرو ســوارى تاکســى  پژو 405 مــدل 1388 
موتــور 12488313262 شــماره شاســى  بــه   شــماره  زرد خورشــیدى  رنــگ  بــه 
 بــه علــت فقدان اســناد فروش خــودرو تقاضاى صدور 
رونوشــت المثنى اســناد مذکــور را نموده ام چنانچــه هرکس ادعایى درمــورد خودروى 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده 
مخصوص تهران-کرج شهرك پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهى 

است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.سارى
***************************************************

اینجانب احمد پاهنگه مالک خودرو سوارى پیکان به   شماره موتور 11127900069 
شــماره شاســى 79402783 به علت فقدان ســند کمپانى و برگ ســبز تقاضاى صدور 
رونوشــت المثنى اســناد مذکــور را نموده ام چنانچــه هرکس ادعایى درمــورد خودروى 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده 
مخصوص تهران-کرج شهرك پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهى 

است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سارى
***************************************************

 سند کمپانى وبرگ سبز خودرو پژو 206 تیپ  به رنگ سفید به شماره موتور 
 و شماره شاسى  و شماره پالك ایران 72- 

133 م 83  مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
***************************************************

برگ سبز و سند کمپانى سوارى هاچ بک پژو206  -  مدل 1394 رنگ سفید 
روغنى شــماره موتور  شماره شاسى  شماره 
پالك ایران82-921ن74 به نام محســن فغانى مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى
***************************************************

پروانــه تاســیس یک واحــد تولیــدى گلخانــه اى (محصــوالت صیفى و ســبزى)به 
شــماره467210384تاریخ صــدور98/5/22 بــه نام خانــم الهام عادلــى صباغ فرزند 
محمدواقع درخراسان رضوى سبزوار-مرکزى-قصبه شرقى-دولت آبادپالك206 مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.
***************************************************

دومین  گردهمایى حمایت از شاهوار 
با حضور مردم، موثران، خانواده شهدا، دوست داران 
با  و  اوها  جى  ان  و  مردمى  گروه هاى  زیست،  محیط 

حضور امام جمعه شاهرود برگزار شد.
چندین سال است فعالیت معدن بوکسیت تاش در دل 
کوهستان شاهوار وزدن تیشه هاى معدنکاران بر روح 
که  شرقى  البرز  منطقه  قله  بلندترین  شاهوار  وجسم 
وانواع  مردم  وسالمت   آسایش  دارد  قرار  شاهرود  در 
را مورد تهدید جدى قرار  این خطه  گونه هاى زیستى 

داده است.
گونه  وقمع  قلع  و  هیرکانى  عظیم  کوه  این  تخریب 
قابل  غیر  شاهوار  وجانوران  گیاهان  بفرد  منحصر  هاى 

جبران است 
 فعایت معدن بوکسیت تاش در شاهوار فعاالن  محیط 
چند  را  بوم   مرزو  این  ومردم   ها  ورسانه  زیست 
سالیست دچار دغدغه وپیگیرى نموده است.از مکاتبه 
تجمع  ایجاد  تا  استانى  ومدیران  کشورى  مسئوالن  با 
هاى مسالمت آمیز براى جلوگیرى از فعالیت این معدن 
هر کارى از دست مردم شاهرود برآمده انجام شده است 
تا شاید جلوى تخریب هرچه بیشتر این میراث ملى که 
افسوس  ولى  شود  گرفته  است  رسیده  ما  به  نیاکان  از 
که با کارشکنى هاى مختلف اجازه فعالیت به این معدن 

داده شده است 
در قسمتى از گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى 
اسالمى در مورد فعالیت معدن مذکور در شاهوار آمده 

است
معدن بوکسیت تاش شاهرود در دل کوه شاهوارچندین 
این  بزرگترین چالش زیست محیطى  به  که  سال است 
محیط  دوستداران   . است  شده  تبدیل  شهرستان 
زیست و جمعیت دیده بان طبیعت که در این سالها از 
از سال  که  این معدن  تعطیلى  براى  تمام ظرفیت خود 
کرده  استفاده  است  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت   1380
که  دانند  مى  باال  بسیار  را  معدن  فعالیت  اند،تخریبات 
از  خود  که  بسطام  ـ  شاهرود  آبریز  حوضه  سو  یک  از 
اثر  در  و  است،  گرفته  شکل  کوچکترى  هاى  حوضچه 
در  باران  آب  شدن  ذخیره  و  ساله  هزاران  بارشهاى 
سفره هاى آب زیرزمینى ایجاد شده است و کل منطقه 
این  در  ایجاد شده  ذخیره  طریق  از  بسطام  ـ  شاهرود 
حوضه تغذیه میشوند،را درمعرض خطر جدى قرار داده 
از  است واز طرف دیگر حیات وحش منطقه شاهوارکه 
تنوع زیستى بسیار باال یى برخودار است که فعالیتهاى 
معدنى در این منطقه موجب فرار کردن حیواناتى مانند 
زمینهاى  به  آنها  ورود  و  محدوده  از  میش  و  قوچ  بز، 
انجام  انفجارهاى  همچنین  است.  شده  کشاورزى 

خرس  مانند  حیواناتى  فرار  موجب  معدن  در  شده 
قهوهاى میشودکه زیستگاه خود را ترك میکنند.

مختلف  درنقاط  بسیارى  تجمعات  اخیر  سال  چند  در 
در  مردم  سوى  از  معدن  محل  در  همچنین  و  شاهرود 
هر  است  گرفته  شکل  معدن  این  فعالیت  با  مخالفت 
چند مسئولین معدن موضوع تخریبات زیست محیطى 
سال  در  اما  ندارند.  قبول  را  آن  و  کنند  مى  انکار  را 
انجام  به  منوط  تاش  بوکسیت  معدن  فعالیت  97الزمه 
تعهداتى پیرامون منابع طبیعى، محیط زیست و آب شد 
بازسازى  و  احیا  میرساند،  همچنین   انجام  به  باید  که 
ارزیابى  طرح  اجراى  معدنى،  ماده  فاقد  کارهاى  سینه 
اقداماتى  از دیگر  زیست محیطى و پاك سازى مسیل ها 
گویا  که  کرد.  مى  عملیاتى  مى بایست  شرکت  این  که 

بخشى از آنها انجام نشده است .
پژوهشهاى  مرکز  سوى  از  گزارش  مهمترین  شاید  اما 
مجلس شوراى اسالمى منتشر شد که درآن به فعالیت 
معدن بوکسیت ایراداتى وارد شد.  دربخشهایى از این 

گزارش آمده بود:
گزارش  در  شده  محاسبه  شیب  هاى  نقشه  به  توجه  با 

مدیریت و پایش محیط زیستى شرکت آلومیناى
تند  با شیبهاى  مناطق  وسعت  تاش،  معدن  براى  ایران 

(بزرگتر از 65 درجه) در محدود معدنکارى
بر  موثر  پارامترهاى  ازجمله  شیب  است.  زیاد  بسیار 
مقدار رواناب، فرسایش و رسوب حوضه است. همچنین 
شیب حوضه، عاملى مؤثر بر شیب طولى آبراهه ها و در 
نتیجه انرژى جریانهاى سطحى است. یکى ازپارامترهاى 
شیب  هم  بارش  کل  از  سطحى  جریان  سهم  بر  مؤثر 
زمان  یابد،  افزایش  شیب  چه  هر  که  گونهاى  به  است، 
تجمع کوتاهتر میشود. بنابراین در حوضه هاى با شیب 
تند نسبت به حوضه هاى باشیب کم انتظار دبى باالتر را 
میتوان داشت. پارامتر مؤثر دیگر، پوشش گیاهى منطقه 
است که در منطقه شاهوار گونه هاى بسیار نادرى وجود 
دارند. پوشش گیاهى بالشتکى منطقه و درختان اٌورس 
که در شیبهاى زیاد میرویند نقشى اساسى در تثبیت 
گزارش  مطابق  دارند.  ها  سیالب  از  جلوگیرى  و  خاك 
مدیریت و پایش زیست محیطى معدن تاش، از آنجایى 
که محدوده معدنکارى بین جنگلهاى پهن برگ خزرى 
در  زیادى  جانورى  هاى  گونه  است،  گرفته  کویرقرار  و 
این  از  بعضى  گزارش  این  طبق  دارد.  وجود  محدوده 
تهدید  معرض  در  معدنکارى  فعالیت  انجام  با  ها  گونه 

قرار گرفته اند.
اما معاون استانداروفرماندار شاهرود درباره شاهوار نیز 
با تاکید بر اینکه قبول داریم که برداشت هاى نادرست و 
غیر کارشناسى اتفاق افتاده است که جاى بررسى دارد 

شود،  برخورد  آن ها  با  و  شناسایى  آن  مسببان  باید  و 
به  باید  خیر،  یا  کند  پیدا  ادامه  معدن  اینکه  اما  گفت: 
زیست  مالحظات  که  سپرد  را  کار  ناظر  دستگاه هاى 
قرار  نظر  مد  مى بایست  اشتغال  و  اجتماعى  و  محیطى 

گیرد.
فخرى با بیان اینکه تا وقتى من فرماندار شاهرود هستم 
و تا شما مردم راضى نباشید اجازه هیچ حرکتى را نه در 
شاهوار و نه در هیچ جاى دیگر نمى دهم، گفت: معتقد 
هستیم هر جا تعامل و همدلى باشد پیشرفت هم وجود 
باشد،  داشته  وجود  مشکالت  و  اختالف  هرگاه  و  دارد 
که  مى گیرد  رفت صورت  پس  و  مى شود  ایجاد  مشکل 

شایسته مردم شاهرود نیست.
بیان  با  مردم  میان  در  با حضور  نیز  بسطام  جمعه  امام 
با  و  است  آبى شهرستان شاهرود  منابع  شاهوار  اینکه 
نعمتى  این  گفت:  ساخت،  دوباره  را  آن  نمى توان  پول 
است که خدا در اختیار ما به رایگان قرار داده و با پول 
را  شده  تخریب  زیست  محیط  و  آب  ذخیره  نمى توان 

مجدداً ساخت.
شاهرود  اینکه  بیان  با  نسب  رضوى  على  اسالم  حجت 
موضوع  این  با  هم  هیچکس  و  است  توسعه  نیازمند 
نمى  با توسعه مخالف  تاکید کرد: مردم  ندارد،  مخالفى 
بین رفتن منابع طبیعى اشان مخصوصا  از  با  اما  باشند 
است  بسطام  و  شاهرود  حیاتى  شاهرگ  شاهوارکه 
مخالفندو لذا با توجه به اینکه ما کارشناس نمى باشیم 
چنانچه کارشناسان و متخصصان منصفانه و بدون حب 
پژوهش هاى  مرکز  مانند  رسمى  کارشناسان  و  بغض  و 
زیست،  محیط  و  کنند  رصد  را  معدن  مسائل  مجلس 
قرار دهند،  نظر  مد  را  منابع طبیعى  و  بوم، آب  زیست 
آن موقع همه ما نظر کارشناسى را قبول خواهیم کرد.
شود  باعث  اتفاقات  این  اگر  ناکرده  خدایى  افزود:  وى 
که شهرستان شاهرود مشکل آب پیدا کند آن هم در 
منطقه اى که با کشاورزى ارتزاق مى کنند قطعا مخالفت 

خودمان را اعالم مى کنیم.
روز  دور  که  شاهرود  مردم  اعتراضى  گردهمایى  در  اما 
برگزار  شاهرود  محترم  جمعه  امام  دفتر  مقابل  در  بعد 

گردید امام جمعه شاهرود گفت:
باید  هستیم  شخصى  سالمتى  مراقب  که  همانگونه  ما 
چندین  در  شخصا  باشیم.  هم  جمعى  سالمتى  مراقب 
جلسه با مردم، سخنان آنان راشنیده ام و درخطبه هاى 
نماز جمعه و همچنین در دیدار با استاندار و مسئولین 

گفته ام که مطالبه مردم را جدى بگیرید. 
حجت السالم و المسلمین امینى  افزود : چه در معدن 
تاش چه هر معدنى در کشور و استان و شهرستان اگر 
زیستش،  محیط  چه  آبش،  چه  را  مردم  سالمت جمعى 

چه حیات وحشش  را مورد تهدید قرار دهد باید 
موضوع جدى گرفته شود و کسانى که نگران سالمت 
خودشان و نسل آینده مى باشند باید اقناع شوند.

این  شدن  طوالنى  نمود:  تصریح  شاهرود  جمعه  امام 
نه  است  مردم  روحى  نفع سالمت  به  نه  دیگر  موضوع 
امنیت جمعى مردم. لذا درخواست ما از مسئولین این 
است که هرچه سریع تر این موضوع را تمام کنند. و با 

نظر کارشناسان بى طرف موضوع حل شود. 
عضو شوراى شهر شاهرود نیز در این گردهمایى گفت: 
متوجه  شاهوار  از  مختلف  هاى  بازدید  در  مسئولین 

آسیبهایى که به شاهوار وارد شده شده اند.
به  شده  وارده  هاى  آسیب  به  اشاره  با  سمیعى  دکتر 
وتهدیدات  آب  بحث  ما  بحث  مهمترین  افزود:  شاهوار 
این  در  شده،  انجام  مطالعات  براساس  است.  موجود 
وجود  آب  ذخیره  مترمکعب  میلیون   235 منطقه 
میلیون   200) کرج  سد  مخزن  ذخیره  معادل  که  دارد 
را  منابع  این  از  صیانت  اهمیت  که  است  مترمکعب) 

مشخص میکند.
وى افزود : از آنجا که معدن به روش انفجار استخراج 
گزارش  در  که  انجام شده  مطالعات  اساس  بر  کند  مى 
آمده  هم  اسالمى  شوراى  مجلس  هشهاى  پژو  مرکز 
است تخریب وسیع در مرز حوضه آبخیز سبب میشود 
آورى آب  در حوضچه هاى جمع  توپوگرافى  که شیب 
به سمت شمال تغییر کند و آب به سمت حوضه آبخیز 
على آباد گرگان جارى شود و تأمین آب منطقه شاهرود 

دچار مشکل شود.
تولید  اى  باطله  به حجم  نمود:یا توجه  سمیعى تسریع 
شده اگر قرار باشد فعالیت معدن بوکسیت ادامه داشته 
باشد متاسفانه در چند سال ما به اندازه کوه شاهوار در 

آنجا باطله خواهیم داشت.
تهدید  مورد  امروزه  که  آب  از  گذشته  نهایت  در   
محیطى  زیست  آثار  دلیل  به  است  گرفته  قرار  جدى 
معادن  توسعه  معدنى،  فعالیتهاى  گسترده  اجتماعى  و 
باید برمبناى ارکان توسعه پایدار صورت گیرد تا ضمن 
بهره بردارى از مواد معدنى ارزشمند و توسعه اقتصادى، 
از وارد شدن آسیب به آب، هوا، خاك، گیاهان، حیات 
جلوگیرى  محلى  جوامع  اجتماعى  زندگى  و  وحش 
شود. بى توجهى به ارکان توسعه پایدار در فعالیتهاى 
معدنکارى، در بلندمدت موجب وارد شدن خساراتى به 
محیط زیست و زندگى اجتماعى جوامع محلى خواهد 
از  حاصل  افزوده  ارزش  برابر  چندین  شاید  که  شد 
تولید محصوالت معدنى صرف جبران خسارات زیست 
غیراصولى  استخراج  از  ناشى  اجتماعى  و  محیطى 

معادن شود.
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