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دهنكجي زمينخواران به قانون معادن

در چند دهه اخير نمايندگان مجلس نتوانس�تهاند
قوانين مرتبط ب�ا محيطزيس�ت را بهخوبي مدون
كنند و همين مس�ئله موجب دس�تاندازي برخي
فرصتطلبان به منابع كش�ور ش�ده است .اهميت
دس�تگاه قض�ا ب�ه موضوع ت�رك فعل مس�ئوالن
باعث ش�ده اس�ت به تازگي ،يك دهه معدنكاوي
غيرقانون�ي در يك�ي از نقاط كش�ور به بن بس�ت
بخورد .معدن ش�اهوار ش�اهرود پ�س از يك دهه
فعالي�ت غيرقانون�ي ،اكن�ون به همت مس�ئوالن
قضايي تعطيل ش�ده اس�ت اما نبود قوانين مدون
محيط زيس�تي در اين خصوص جاي بح�ث دارد.

معدن بوكسيت شاهوار بيش از  10سال است كه مورد
هجوم تخلفات و ترك فعلهايي اس��ت كه آسيبهاي
جدي به پوشش خاك ،گياه ،حيات وحش و حتي منابع
آبي «دشت بسطام» وارد شده است.
آغاز فصل جديدي از مقابله با ترك فعلها
پس از آنكه رئيس جديد دستگاه قضا فصل جديدي از
تحول قضايي را در اين نهاد كليد زد ،تغييرات گسترده
و س��ريعي در نظام قضايي كش��ور رخ داد .اصالحات
س��اختاري متعددي كه در دوره تحول قضايي انجام
ش��د ،بس��ياري از فعاالن مدني كش��ور را به مقابله با
سوءاستفادهكنندگان از بيتالمال ترغيب كرد و انگيزه
بيشتري به آنان داد.
حجتاالس�لام اژهاي به موضوع «ت��رك فعل» برخي
مديران كه بر مبناي تعريف جرم ،مصداق بارز تخلف از
قانون محسوب ميشود ،اهميت زيادي داده است .در
نتيجه بخشي از معضالتي كه بهخاطر رواج ترك فعل
برخي دستگاههای اجرايي كش��ور مشكالت زيادي را
براي بخشهاي مختلف مخصوصاً محيطزيست و منابع
طبيعي پديد آورده بود ،برجستهتر شدند.
رئيس سابق قوه قضائيه در سفر اسفند خود به استان
سمنان و در شوراي قضايي نيز در سخنان خود حداقل

دوبار به موضوع ترك فعلهاي محيط زيس��تي تأكيد
كرد كه نش��ان دهنده عزم جدي دستگاه قضايي براي
ورود به تخلفات متجاوزان به منابع آبي و خاكي است.
پيش از ورود رئيس دستگاه قضا به سمنان  ۲۵نفر در
قالب هيئت مقدماتي در نقاط مختلف اين استان مستقر
شدند و مشكالت قضايي ،اداري ،سازمانهاي وابسته و
مردم را بررسي كردند تا اگر نياز باشد از مركز پيگيري
الزم انجام ميشود.
برخورد متخلفان به سد قانون
ش��رايط جغرافيايي استان س��منان در جنوب رشته
كوه البرز و همچنين شمال دش��ت كوير موجب شده
تا موقعي��ت خاص جغرافياي��ي از نظر گردش��گري و
محيطزيست داشته باشد .دست اندازي به منابع طبيعي
اين استان بارها خبرساز شده است و جالب اينكه اين
اس��تان يكي از پرتعدادترين فعاالن محيطزيس��ت و
سازمانهاي مردمنهاد اين حوزه را به نسبت جمعيت
در سطح كشور دارد و اين نشان ميدهد محيطزيست
در استان سمنان تا چه اندازه داراي اولويت است.
تلف شدن گورخرهاي آس��يايي در تردد از شاهرود به
گرمسار و اقداماتي كه ميتوانست انجام شود اما نشد،
تخليه پسابهاي سمي صنعتي خطرناك در سرخه،
معادن فراوان گچ در گرمسار ،آرادان و سرخه ،تخريب
جنگل ابر و همچنين معدن شاهوار از مهمترين ترك
فعل محيطزيستي در اين استان است.
شاهوار ،حكم دماوند در شرق رشته كوه البرز را دارد.
مهمترين كان��ون آب در منطقهاي بيابان��ي كه آنقدر
خشك است كه وزارت نيرو را به فكر انتقال آب از خزر
با صرف تريلياردها تومان بودجه و خرابيهاي بس��يار
واداشته حاال بيش از  10سال است كه قرباني معدنكاوي
شده و خوشبختانه فع ً
ال به سد قانون برخورده است.
نابودي درخت چند صد ساله
نخس��تين ت��رك فع��ل مع��دن بوكس��يت ش��اهوار
دريافت مجوز اكتش��اف و بهرهبرداري ب��دون تأييديه

وحوش منطقه را تأمين كنند .درنتيجه با از بين رفتن
پوشش گياهي ميتوان شاهد مهاجرت حيوانات ساكن
در شاهوار از جمله كل  ،بز و قوچ خرس قهوهاي و ديگر
پرندگان از اكوسيستم بود .جالب اينكه در مدت شش
سال نخست فعاليت معدن پنج مورد تلف شدن خرس
قهوهاي فقط در منطقه مجن و شاهوار ثبت شد.
يك كارشناس حقوقي با اشاره به تبصره پنج ماده ۳۵
قانون حفاظت و بهرهبرداري جنگلها و مراتع طبيعي
به خبرگزاري مهر گفت :اين ماده قانوني اعالم ميدارد
حتي اگر اراضي براي بهرهبرداري واگذار ش��ده باشد
و مش��خص ش��ود كه ضرري براي محيطزيست دارد
بايد اين اراضي مس��ترد و به دولت بازگردد .موضوعي
س از گزارش
كه بهنظر ميرس��د در ش��اهوار حتي پ�� 
مركز پژوهشهاي مجلس ص��ورت نگرفته و مقامات
شهرستاني و استاني بهخصوص دستگاه قضايي به آن
توجهي نداشتهاست.
برحسب قانون ترك فعل صورتگرفته
محمدرضا نوروزي گفت :مجوزي كه صنعت معدن براي
شاهوار صادر كرده در حقيقت و به ظاهر براي شركت
حقي را ايجاد كرده است .برحسب همان حق ،شركت
پيگيريهاي خود را صورت داده و به تخريب گسترده
شاهوار منجر ش��دهاس��ت ،درحاليكه اين حق اوالً از
لحاظ محيطزيستي تأييد نش��ده و ثانياً در تعارض با
منافع محيطزيستي و طبيعي كشور (مندرج در اصل
 ۵۰قانون اساسي) است كهبايد در همان مقطع زماني
يعني سالهاي  ۹۰و نهايتاً  ۹۲دستگاه قضايي ورود و
اراضي از معدن مستند ميشد.
وي درباره ترك فعل رخ داده در شاهوار ،تصريح كرد:
سؤال اصلي اينجاس��ت كه آيا فعاليت معدن كيفيت
زندگي حيوانات و وحوش و گياهان و درنهايت انسانها
را به خطر ميان��دازد يا خير؟ اگر مياندازد برحس��ب
قانون ترك فعل صورتگرفته است ،زيرابايد دستگاه
مربوطه با توجه به تخريب محيطزيس��ت كه حتي با

چشم هم مشهود است و كارشناسان بسياري ازجمله
ادارهكل محيطزيس��ت استان س��منان و حتي مركز
پژوهشهاي مجلس به آن صحه گذاشتهاند ،به ماجرا
ورود جدي ميكرد.
 6سال بيخيالي!
يك وكيل و كارشناس حقوقي هم درباره اقداماتي كه
بايد انجام ميشد و صورت نگرفت يا همان ترك فعلها
در ش��اهوار به مهر گفت :در زمينه ابالغ سياستهاي
كلي اصل  ۱۱۰قانون اساسي مصوب  ۹۴درباره محيط
زيست كه در واقع «سند ملي محيط زيست» محسوب
ميشود يكي از وظايف محيط زيست در كشورمان جرم
انگاري است .در واقع اين وظيفه را قانونگذار از سال ۹۴
به سازمان محيط زيست داده اما در اين شش سال آيا
اداره كل و اداره شهرستاني محيط زيست استان سمنان
و ش��اهرود اقدامي براي جرم ان��گاري تخريب محيط
زيست در شاهوار انجام دادهاند.
محمد جعفري بيان كرد :در قانون حفاظت و بهسازي
محيط زيست مصوب  ۵۳و اصالح ش��ده در سال ۷۱
ماده نخست آمده كه حفاظ و بهسازي محيط زيست و
پيشگيري از هر نوع آلودگي و هر نوع اقدام به تخريب
و بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست ،وظيفه
سازمان محيط زيس��ت اس��ت .يعني در واقع قانون،
«پيشگيري» را مقدم ش��مرده و اين يك معناي مهم
دارد آن هم اينكه حتي قبل از اينكه جايي تخريب شود
بايد به آن مقوله ورود كرد اما آيا در شهرستان شاهرود
و استان س��منان اين اتفاق رخ داده اس��ت؟ در قانون
صراحتاً درباره بر هم خوردن تع��ادل حيات و محيط
زيست انسان و حيوانات صحبت شده ،آيا در شاهوار اين
تعادل برهم نخورده است؟
قانون معادن ،تكليف را روشن كرده
جعفري با بيان اينكه درباره قانون پنج س��اله شش��م
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كه سال ۱۴۰۰
آخرين سال آن اس��ت نيز بايد گفت در اين برنامه در
ماده دوم به محيط زيس��ت اشاره ش��ده و آمده است
محيط زيست جزء دغدغهها و مسائل محوري است كه
نشان از اهميت اين حوزه دارد .وي تأكيد كرد :در اين
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و در اصالحيه
سال  ۷۴آن در ماده چهارم آمده است پناهگاه حيات
وحش محدودهاي از منابع طبيعي كشور شامل جنگل،
مراتع ،بيشه ،اراضي جنگلي و كوهستاني است كه داراي
زيستگاه طبيعي و ش��رايط اقليم خاص براي جانوران
وحشي به منظور حفظ و احياي زيستگاهها باشد .سؤال
اينجاست كه آيا شاهوار زيستگاه جانوران است يا خير؟
اگر بله محيط زيست در اين راستا چه اقداماتي را انجام
داده است؟ اگر اين امر انجام ميشد اص ً
ال كار به قانون
معادن مصوب  ۹۰ميكشيد؟
جعف��ري تأكيد ك��رد :ديگ��ر موضوع مه��م درباره
ش��اهوار اين اس��ت كه ما در ماده يك قانون معادن
مصوب  ۱۳۷۰داريم كه اكتشاف مجموعه عمليات
و تجسس��ي كه به منظور يافتن كانس��ارها صورت
گرفته و شامل مس��ائلي مانند نمونه برداري ،انجام
آزمايشهاي كيفي و كمي ،بررسيهاي سنجش از راه
دور ،ژئو شيميايي و ژئوفيزيكي و  ...است .در اين ماده
كه طوالني است سپس به حفاري و ...اشاره ميشود.
در نتيجه آيا وقتي پروانه اين معدن قبل از سال ۹۰
گرفته ش��ده ،اين معدن اقدامات معدنكاوي را طبق
قانون از اكتشاف و گمانه زني و ...انجام ميداده چرا
جلوي آن گرفته نشده و استعالمهاي محيط زيستي
به آن تحميل نشده است؟ آيا قانون حفاظت محيط
زيستي وجود ندارد؟ باالخره اكتشاف صورت گرفته
اس��ت يا خير؟ آيا نبايد با مجوز اين اكتش��اف انجام
ميگرفته است؟

در س��الهاي پاياني دولت ده��م ،قانوني براي س��هولت اعطاي
پروانه بهرهبرداري و اكتش��اف معادن تصويب شد .براساس اين
قان��ون ،معادني كه در مناط��ق چهارگانه محيطزيس��تي يعني
پاركهاي ملي ،آثار طبيعي مل��ي ،پناهگاههاي حيات وحش و
مناطق حفاظتشده قرار ندارند ،نيازي به استعالم محيطزيست
هم ندارند!
اما معدن بوكسيت براس��اس مجوزي كه سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان س��منان به آن داده ،در اوايل ده��ه  ۸۰مجوز
خود را دريافت كرده اس��ت .درنتيجه زمانيكه اين معدن قصد
اكتشاف و بهرهبرداري را داشته بايد استعالمهاي محيطزيستي
را دريافت ميكرد .بحث مجوز دهه هشتادي معدن بوكسيت در
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس هم به طور كامل عنوان شده
و نمونه كامل ترك فعل محيط زيس��تي در استان سمنان است.
استاني كه محيط زيست حساس��ي دارد و همين معدن هم بايد
به دليل اينكه قبل از سال  ۹۰مجوزهاي خود را دريافت كرده؛
اس��تعالمهاي محيطزيس��ت را ميگرفته اما هيچ استعالمي از
سازمان محيطزيست بنا به اعالم مسئوالن استان سمنان دريافت
س از چندين سال
نشده است .ش��ركت مالك معدن بوكسيت پ 
فعاليت غيرمجاز و نداشتن اس��تعالمهاي قانوني محيط زيستي
فقط زماني نسبت به موضوع تهيه طرح محيط زيستي اقدام كرد
كه مجبور به اين كار شده بود .اعتراضهاي گسترده فعاالن محيط
زيستي ،دستگاه قضا را نسبت به تخلفات در اين منطقه از البرز
حس��اس كرد .در غير اينصورت حتي طرح اوليه محيط زيستي

هم در كار نب��ود ،چراك��ه در طول يك
دهه فعاليت معدن بسياري از درختان و
گونههاي گياهي با ارزش هم از بين رفته
است .در اين خصوص كه آيا براي جرائم
محيط زيس��تي ،قوانين مربوطه هست
يا نه بايد اس��تعالمهاي الزم از معاونت
قوانين مجلس ش��وراي اس�لامي انجام
گيرد تا مشخص شود آيا قوانين الزم و كافي هست؟
مس��ئول اس��تعالم حقوقي در خصوص قوانين ،مجلس شوراي
اسالمي است و نهادهاي اجرايي درصورت ابهام در قوانين موارد
را بايد با معاونت قوانين مجلس مطرح كنند .درصورت نبود قانون
الزم هم دستگاهها بايد به دولت پيشنهاد ارائه اليحه دهند .ضمن
اينك��ه نمايندگان مجل��س ميتوانند با ارائه ط��رح اين موضوع
را پيگيري كنند .درواق��ع معاونت قوانين مجلس با اس��تفاده از
كارشناس��ان خود تمام قوانين تاريخ مجلس را مرور و خألهاي
قانوني را در صورت وجود مطرح ميكند .اصليترين معضل در
خصوص حفظ محيط زيست و نبرد با فرصتطلبان ،اجرا نكردن
صحيح قانون است .بسياري از معضالت اجتماعي ابتدا به دليل
اجرا نشدن قانون به وجود آمده است ،ضمن اينكه برداشتهاي
متفاوتي نيز از قوانين وج��ود دارد كه اين موضوع خود دليلي در
عدم كسب موفقيتهاي الزم در بخشهاي مختلف است.
دكتر آرش طهراني
دانش آموخته حقوق از دانشگاه شهيد بهشتي

قانون شکنی دور از چشم نهادهای نظارتی
مردم شاهرود با مش��كلي درگيرند كه تاريخ و تمدن و محل
زندگيشان را هدف گرفته اس��ت .شاهرود در استان سمنان،
يكي از كم آبترين اس��تانهاي كش��ور اس��ت .تنها بخت و
اقبال اين ش��هر و تنها پش��توانه تاريخ و تمدن 8هزار س��اله
دشت شاهرود و بس��طام ،وجود كوهس��تان عظيم و سترگ
شاهوار است كه با 4هزار متر ارتفاع ،ذخيرهگاه برف و سازنده
و كانون آبساز شاهرود و بسطام است .متأسفانه در سالهاي
اخير فعاليت معدن روباز با دور زدن قانون ،كوهستان عظيم و
ارزشمند نزديك شاهرود را در معرض ويراني و تخريب گسترده
قرار داده است .برخالف تمام معادني كه از چند روزنه به درون
كوه نفوذ و عمق را برداشت ميكنند ،اين معدن روباز ،سطح
بس��يار زيادي را تخريب ميكند و تمام خاك قابل رس��تن را
نابود كرده ،پوشش گياهي را از بين ميبرد و براي ما كانوني از
ريزگرد و فلزات سنگين و آاليندههاي خطرناك و نيز نابودي
ذخيرهگاه آبمان را بر جاي خواهد گذاشت.
شيبهاي تندي كه وقتي پوشش گياهي خود را از دست ميدهد،
براي شهرها و روستاهاي اطراف و پايين دست ،تنها سيالب به
ارمغان خواهد آورد و آبهايي كه در آينده آلوده خواهد ش��د.
مردم شاهرود تالش بسيار زيادي را طي ساليان گذشته به انجام
رساندهاند .اين تالش آنقدر همه گير شده كه در قدمهاي نهايي
آن ،امام جمعه شاهرود و بسطام ،شوراي شهر شاهرود و شوراي
بسطام و همچنين نماينده شهرهاي شاهرود و ميامي و فرماندار
شهرس��تان به طور جدي وارد كار شدند و رس��ماً و با صراحت

جواد زمانينسب
اينروزها كه دستگاه قضا با جديت به ترك فعلها
رسيدگي ميكند و دولت فسادستیز هم روي كار
آمده اس��ت ،بد نيس��ت نيمنگاهي به تفكر طيف
مفسدين داشته باشيم .از خداداد و كرباسچي گرفته
تا بابك زنجاني و حس��ن رعي��ت ،برخي معتقدند:
«خدمات آنها به مردم و كش��ور كم نبوده اس��ت و
حاشا كه مستحق چنين برخوردي نيستند!» البته
آنها نيز بخشي از حقيقت را ميگويند! حقيقتي كه
از عمق باوري غيراخالقي و غيرشرعي برميخيزد!
اين باور كه «هدف ،وسيله را توجيه ميكند!» بله!
احتماالً تأكي��د ميكنم احتماالً -همه مفس��دين
اقتصادي -خدمات مختلفي از اشتغالزايي گرفته تا
كمك به دور زدن تحريمهاي ظالمانه انجام دادهاند
اما مشكل جاي ديگري اس��ت .اگر كمي بادقت به
عمق تفكر اين افراد ن��گاه كنيم ،به همان باور غلط
ميرس��يم كه «دوگانه خدمت و فس��اد» را از هم
غيرقابل تفكيك ميداند.
هم��ان باوري ك��ه صرفنظر از هم ه فس��ادهاي
س��اختاري و تبعيضهاي سيس��تماتيك رژيم
كودتايي شاهنشاهي حتي «رضاشاه» را «روحت
شاد» ميخواند ،چون در فالن جاي جاده چالوس،
تونل كندوان را ساخته اس��ت! حرف حساب اين
تفكر اين اس��ت« :تو خدمت كن ب��ه اين مردم،
حاال كمي هم دزدي كردي ،خيلي جرم محسوب
نميشود! اختالس كردي ،در عوض كار هم كردي!
رشوه گرفتي ،فداي س��ر آن خدماتي كه داشتي!
مهم هدف مقدس توست! در راه تحقق اين هدف،
بديهي اس��ت كه عدهاي هم بايد فدا شوند! تو از
رانت بهره ببر ،از بيتالمال بده ،حس��اب و كتاب
شفاف نداشته باش اما س��د را بساز و خلقاهلل هم
اس��تفاده ميكنند .اين يعني پي��ش رفتن كار،
پيشرفت و رس��يدن به هدف! حاال وسيله هرچه
م نيست».
بود ،مه 
متأسفانه همين نگاه و باور غلط را حتي در نگرش
كارگزاراني عدهاي از مسئوالن ردهباال هم شاهديم!
تا آنجا كه مرحوم هاشمي جايي گفته است« :سدي
ساخته ش��ده و خرجي برداشته است .حال ممكن
است اندكاختالسي نيز اين وس��ط رخ دهد ،ولي
خب الحمدهلل سد براي كش��ور و مردم ميماند و از
سد هم كه نميتوان اختالس كرد!» يعني خدمت
بدون خيانت نميتواند و نبايد وجود داشته باشد!
يا به عب��ارت ديگر در راه انج��ام خدمت ،مقاديري
لفت و ليس ،كام ً
ال طبيعي اس��ت و خيلي به جايي
برنميخورد!
اما نكته مهم اينجاست كه اساس��اً چرا بايد بعضي
مديران ب��ا لباس خادم مل��ت وارد و با چمداني كه
از خال��ي كردن جيب ملت پرش��ده اس��ت ،خارج
ش��وند؟ بعد هم معموالً با مقاديري كار و كمك كه
احياناً در مؤسسات خيريه و عامالمنفعه داشتهاند،
وجدان خفته و سركشش��ان را آرام كنند؟! شايد
هم قصد دارند اذهان عموم��ي را فريب دهند و در
حالي با خيالي آسوده ،خواب هفتپادشاه را بينند
كه اين مردم مظلوم ،سفرههاي كوچكشان هرروز
كوچكتر ميشود!
اين از برخي مديران فاس��د ما و آن ه��م از بعضي
س��لبريتيهاي مردمگري��ز ما! صاحبس��خن و
صاحبنظر در همه حوزهها! بهخصوص سياس��ت!
همانها كه ماليات نميدهند اما درعوض خيريه
دارند ،زنداني آزاد ميكنند ،ك��ودكان كار را تحت
پوش��ش قرار ميدهند ،هنگام سيل و زلزله كمك
جمع ميكنند و با شتابي سريعتر از سرعت نور به
درد مردم آسيبديده ميرسند!
بگذريم كه گاهي پول كالني هم جمع ميشود اما
عوض هزينه در جاي ض��روري و اضطراري ،صرف
كارهاي غيرضرور ميش��ود كه حتم��اً اولويت اول
مردم آسيبديده نيست .همان مردم آسيبديدهاي
كه با كمترين درآمدها ،مالياتشان را بايد بهموقع
ي نيس��تند! كاش
پرداخ��ت كنند ،چون س��لبريت 
ميشد از س��لبريتيها خواست كه عوض اين همه
نمايشهاي مردممدارانه كه بعضاً فقط به ش��ويي
سخيف شباهت دارد ،همان مالياتشان را بهموقع
پرداخت كنند ،اما شگفتا! جماعت سلبريتي براي
پرداخت ماليات -كه در هم ه جوامع با هدف آباداني
بيش��تر كش��ورها بهصورت منظم و بيوقفه انجام
ميشود -ش��كايت دارند و حتي با اش��اره به سيل
طرفداران خود تهديد به قي��ام ميكنند! طنز تلخ
و حقيقتاً تأس��فبار ماجرا اينجاست كه قاطب ه اين
طرفداران از همان اقشار آس��يبديده هستند! جا
دارد بگوييم :ايكاش م��ردم هم دل تحريم كردن
خيليها را داشتند...
صدالبته طرز تفكر مورد بح��ث در بند ابتدايي اين
يادداشت در سطح خرد و كالن جامعه رسوخ كرده
اس��ت! مثل همين لبنياتي محله كه گرانفروش��ي
ميكند ام��ا بع��د از آن صدقه ميدهد! در س��طح
خرد ،او معتقد است كه صدقه ،گناه گرانفروشي را
ميشويد و ميبرد ...كه البته خيالي خام است
حرف آخ��ر اينكه :چه مفس��دان اقتص��ادي ،چه
سلبريتيها و چه ما مردم عادي (دو مورد آخر البته
به انداز ه مورد اول مجرم نيس��تند!) بايد بدانيم كه
خدمت و فساد تناقض و تقابل دارند! اگر روزي در
جايي خدمتي كردهاي��م ،نميتوانيم از آن مجوزي
بس��ازيم براي دزديه��ا ،كجرويه��ا و خيانت در
امانتها! كه فرداها ادعاي خدمت در كنار خيانت،
عذر بدتر از گناه است در پيشگاه اين مردم و البته
خداوند كه هرگز از حقالناس نخواهد گذشت.
*دانشجوی دکترای حقوق
*

نظر کا رشنا س
برداشتهای متفاوتی از قوانین

يادداشت

نگاهي به
پارادوكس خدمت و فساد

نبود قانون مدون درباره مناطق غيرحفاظت شده دست برخي فرصتطلبان را باز گذاشته است

محيطزيستي بود .پروانه اكتشاف و بهرهبرداري معدن
بوكسيت قبل از سال  ۹۰صادر شده و حتي در گزارش
مركز تحقيقات مجلس شوراي اس�لامي هم آمده اين
معدنبايد اس��تعالمهاي محيطزيستي را در خصوص
اكتشاف و بهرهبرداري دريافت ميكردهاست.
دلي��ل اينكه نام اين معدن بوكس��يت ش��ده به خاطر
فرآوري يك سنگ رسوبي است كه مقادير نسبتاً بااليي
آلومينيوم دارد .اين سنگ مهمترين منبع آلومينيوم
است .اس��فند  87اداره صنعت ،معدن و تجارت استان
خطاب به معدن تأكيد ميكند پيگيري و اس��تعالم از
محيط زيست و تهيه طرح محيط زيستي الزامي است.
در نهاي��ت مال��كان مع��دن ه��م مجبور ش��دند يك
طرح زيس��تمحيطي تهيه كنند كه البته مس��ئوالن
محيطزيست اس��تان س��منان درباره آن نيز حرف و
حديثهاي بس��ياري داش��تند و بهگفته كارشناسان
محيطزيس��ت كه از معدن بازدي��د كردهاند اين طرح
نهتنها كارشناسي نيس��ت بلكه قابليت اجرا هم ندارد،
زيرا درخت اورس چند صد س��اله در شاهوار قطع و به
جاي آن كاج تزئيني كاشت شده است آن هم به شكلي
كه ش��هرداري در پاركها و فضاي سبز خيابانها اجرا
ميكند!
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس هم كارساز
نشد
از ديگر ترك فعله��اي مهم اين مع��دن ايجاد جاده
است .منابع طبيعي زمانيكه معدن را بررسي ميكرد
درباره مازاد جاده ايجاد شده در معدن به عرض  ۱۰متر
و به طول بي��شاز 7هزار و  ۲۰۰متر در ش��اهوار تذكر
داد .اين جاده خالف ساخته شد و درختان و بوتههاي
فراواني را كه غذاي گونههاي جانوري اس��ت به خطر
انداخته است.
قطع شدن و از بين رفتن هكتارها درخت ممنوع القطع
اورس آن هم بوتهه��ا و درختان مهمي ك��ه هم براي
اكوسيستم منطقه الزم هستند و هم ميتوانند غذاي
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مخالفت خود را با ادامه كار اين معدن
اعالم كردن��د .در تالشهاي بس��يار
جدي و طوالني كه انجام شد ،باالخره
در س��ال  1398حكم تعطيلي موقت
اين معدن صادر و مقرر ش��د دستكم
تا زماني كه «شركت بوكسيت تاش»
به  14تعهد زيست محيطي خود عمل
نكند هيچ اجازهاي براي بازگشايي به او داده نشود و حتي پس
از عمل به تعهدات نيز ابتدا بايد اقدامات آنها بررس��ي ش��ود و
سپس تصميمگيري صورت پذيرد ،اما حاال با وجودي كه تمام
كارشناس��ان ذيربط و نهادهاي مرتبط اع�لام كردهاند تاكنون
«معدن بوكس��يت تاش» هيچ يك از اقداماتي را كه بايد ،انجام
نداده است زمزمههايي شنيده ميشود كه معدنكاوان به دنبال
بازگشايي اين معدن هس��تند .اميدوارم مسئوالن كشور براي
حل اين موضوع ،فك��ري كنند و اجازه ندهن��د برخي كه هيچ
ارزشي براي شهر و منطقه خود قائل نشدهاند به سادگي و دور از
چشم نهادهاي نظارتي ،قانون شكني كرده و بحرانهاي زيستي
بيش��تري را براي ش��اهرود و منطقه به بار آورند .مردم شاهرود
همقس��م ش��دهاند كه با اتحاد خود ،هرگز اجازه بازگشايي اين
معدن را ندهند و ما اميدواريم اين مسئوالن با درايت و عقالنيت،
خودشان چنين مجوز نامباركي را به معدنكاوان ندهند.
اميرحسين وليان
ت محيطي شاهرود
دبير تشكلهاي زيس 

