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ابرچالش محیط زیست در حال بزرگ تر شدن 
انواع   و  خشکسالی  اقلیمی،  تغییرات  است. 
می کند.  تهدید  را  زیست مان  محیط  آلودگی  
سیاستمداران نسبت به این چالش ها بی تفاوتند. 
چرا تداوم وضع فعلی برای امنیت کشور خطرناک  

است؟

خرداد 1398
52  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

آیا ابرچالش محیط زیست یک مساله 
امنیت ملی است؟

تنگه خطر





مدیریت محیط زیست
فصل اول
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اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

تنوع زیستی 
در گرو مدیریت پایدار سرزمین

محیط زیســت از بخش های متعددی برخوردار اســت. محیط 
طبیعی یکی از مهم ترین بخش های محیط زیست است. چراکه 
ارزش تنوع زیستی هر سرزمین نشانگر کیفیت توسعه و توجه و 
تعهد به سرزمین است. البته تصور غلطی بر این پایه استوار بوده 
که گویی محیط زیست فقط حیات وحش است، با این حال اگر 
محیط زیســت را ترکیبی از اکوسیستم و مبنای مدیریت آن را 
توسعه پایدار بدانیم آنگاه انسان بخشی از این چرخه حیات تلقی 
شده و روش های مدیریت محیط زیست نیز بر پایه پایداری تعریف 
می شــود. آب، خاک، جنگل، حیات وحش و... همه اینها محیط 
زیست هستند. ایران کشــوری با تنوع اقلیمی و توان سرزمینی 
باالیی است. اما بی توجهی به توسعه پایدار و توسعه لجام گسیخته و 
نبود آموزش عمومی سبب شده، امروزه کشور ما در معرض نابودی 
تنوع زیستی خود باشد. دلیل آن نیز ندانم کاری دولتی و ناآگاهی 

عمومی ارزیابی شده است. 

محیط  طبیعی 
در خطر ویرانی

سرانه جنگل

زباله ساز

فرسایش خاک

مصرف انرژی

بــر اســاس آخریــن آمار موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتع وســعت 
رویشگاه های جنگلی ایران حدود 12 میلیون هکتار است.

بر اســاس آمــار منابع طبیعــی و جنگل داری کشــور، 
جنگل های شــمال کشــور در طول ۴۰ سال گذشته از 
۳ میلیون و ۶۰۰ به یــک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار 

رسیده است.

یک درخت بالغ در هر فصل به اندازه نیاز مصرف 1۰ نفر در سال اکسیژن تولید می کند، در نتیجه جنگل ها به عنوان 
فیلترهای عظیم، هوای زمین را تصفیه می کنند.

میزان فرسایش خاک در ایران ۳ برابر متوسط جهانی است.

ساالنه 2 میلیارد و 5۰۰ میلیون تن خاک با فرسایش از 
دسترس خارج می شود.

خاک بر اثر عوامل مختلفی تخریب می شود که مهم ترین آن 
فرسایش است که شامل هم فرسایش آبی و هم بادی می شود. 

درفرسایش آبی در سال به طور متوسط حدود ۶ تن در هکتار 
و در فرسایش بادی به طور کلی حدود ۳5۰ تا 5۰۰ میلیون تن 

در سال فرسایش داریم.

سرانه جنگل ها کمتر از 2000 متر مربع

3 برابر
 استاندارد جهانی

4 برابر

3 برابر

300 گرم

900 کیلووات ساعت

600 مترمکعب

2900 کیلووات ساعت

1700 مترمکعب

700 گرم

یک چهارم

3,600,000

68 میلیارد مترمکعب

2001
2008

1,800,000

123 میلیارد مترمکعب

براســاس آمار منتشــر شــده توســط بانک جهانی، ایران 
حــدود ۴ برابــر میانگیــن جهانی انواع انــرژی را مصرف 
می کند و طبق آمارهای رســمی کشــور ما بعد از آمریکا و 

روسیه، در رتبه  سوم مصرف دنیا قرار داریم.

ســرانه  مصرف ســاالنه  گاز در ایــران 17۰۰ مترمکعب 
و در جهــان ۶۰۰ مترمکعب اســت؛ یعنــی میزان مصرف 

مردم ایران ۳ برابر میانگین جهانی است.

میــزان مصــرف گاز طبیعــی در ایــران از ۶۸ میلیــارد 
مترمکعب در سال 2۰۰1، با متوسط رشد ساالنه 1۰/۳ 
درصــد، بــه 12۳ میلیــارد مترمکعــب در ســال 2۰۰۸ 
رســید. ایــن رونــد در ســال های بعــد به شــدت رو به 

افزایش بوده است.

متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکین خانگی 
9۰۰ کیلووات ســاعت در سال اســت؛ این در حالی ست 
کــه  مشــترکین ایرانــی در بخش خانگی ســاالنه 29۰۰ 
کیلووات ســاعت برق مصرف می کنند و این رقم دســت 

کم بیش از ۳ برابر میانگین جهانی است.

بهداشت  براساس گزارش ســازمان 
جهانی متوســط تولید زبالــه در جهان 
روزانه ۳۰۰ گرم اســت و براســاس 
آمارهای ارائه شــده از سوی وزارت 
کشــور، ایرانی ها روزانــه 7۰۰ گرم 

زباله تولید می کنند.

 براساس آخرین آمار تنها 7 درصد از 
زباله تولیدی کشور بازیافت می شود. 
)آلمانی ها ۸۰ درصد از زباله تولیدی 

روزانه خود را بازیافت می کنند.(

با گذشــت بیش از یک دهه از تصویب طرح مدیریت پســماند و 
حدود ۶۰ ســال از تاســیس اولین کارخانه بازیافت کشور هنوز 

بازیافت زباله در ایران به یک آمار منطقی نرسیده است.

روزانه ۴9 هزار تن زباله خانگی در کشور 
تولید می شود که مقدار بسیاری کمی از 

آن قابلیت بازیافت دارد.

در ایران روزانه 2۰ میلیون تن زباله تولید می شود. 

تولید پسماند در ایران سه برابر استاندارد جهانی است.

محیط زیست ایران

2,500,000,000 تن
6 تن در هکتار فرسایش آبی

12,000,000 هکتار جنگل

20,000,000 تن زباله

49,000 تن زباله خانگی

10 هزار سال برای 
یک سانتیمتر خاک

یکی از عوامل و عناصر فرسایش خاک 
کشور، گرایش به کشاورزی سنتی به 

جای کشاورزی علمی و روش های نوین در 
صیانت از خاک است.

بررسی ها نشان می دهد فرسایش خاک در ایران نسبت به تولید آن 
حدود 1۰ تا 12 برابر حد قابل تحمل یا تاب آوری سرزمینی است.

خاک از منابع تجدید پذیر به شمار می 
رود اما براساس منابع مختلف تشکیل 

هر سانتی متر خاک در شرایط مختلف آب 
و هوایی از 1۰۰ تا 1۰۰۰۰ سال طول 

می کشد.

ســرانه هر ایرانی از جنگل های کشور، کمتر از ۰/2 هکتار است 
که این مقدار یک چهارم سرانه جهانی می شود.

%7

طبق آمار وزارت بهداشت و درمان بیمارستان های کشور روزانه 
۴۰۰ تن پسماند تولید می کنند. براساس آمار سازمان بهداشت 
جهانی بیش از ۴۰ درصد پسماندهای بیمارستانی عفونی هستند 
و ســاالنه ۶ میلیــون نفر در جهان به دلیل عــدم مدیریت صحیح 

این پسماندها جان خود را از دست می دهند.

 استاندارد جهانی

 استاندارد جهانی

 سرانه جهانی

مدیریتمحیطزیست
 چرا باید نگران محیط زیست 

باشیم؟

صفحات4و5صفحات2تا11

رابطهمعیوب
حسین آخانی  در تحلیلی مشکالت  محیط زیست
 در ساختار مدیریتی کشور را  بررسی کرده است

صفحات30تا33

بررسی وضعیت محیط زیست و مدیریت 
سازمانی آن در گفت وگو با عیسی کالنتری

آیا به حفاظت از محیط زیست
 در صنعت فوالد توجه می شود؟

گفتوگو

فوالدمبارکه

صفحات12تا15

محیط زیست
 با چه مخاطراتی مواجه است؟

آیا توسعه فوالد 
با محیط زیست در تضاد است؟

محیط زیست طبیعی
فصل دوم
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محیط زیست
 با چه مخاطراتی مواجه است؟

آلودگــی هوا از ذرات معلق و گردوغبار گرفته تا ذرات ناشــی از 
احتراق ناقص سوخت خودروها و آالینده های ناشی از سوخت های 
فســیلی کارخانه ها، یکی دو دهه است که شهروندان ایرانی را در 
شهرهای بزرگ و کالنشهرها هدف گرفته است. آمارهای قطعی 
از مرگ ســاالنه چهار هزار و 500 نفر به طور مستقیم در تهران 
بر اثر آلودگی هوا حکایت دارد. به این بهانه به بررســی مسائل و 
مخاطرات محیط زیست طبیعی  به ویژه مساله آلودگی در فصل 

پیش رو پرداخته ایم. 

خطر آلودگی

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

آلودگی آبآلودگی هوا

آلودگی خاک

قربانیان آلودگی هوا در ایران به نسبت موارد 
مرگ گزارش شده )سال 2015 میالدی( %12/85

50,000 نفر
افرادی که به علت  بیماری های غیرعفونی مرتبط با آلودگی 
مثل بیماری های قلبی، سکته مغزی و سرطان ریه جان خود 

را از دست داده اند.
2015

9,000,000 نفر

تقریبًا تمام مرگ ومیرهای مرتبط با آلودگی در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط و کشورهایی که دستخوش تحوالت وسیع اقتصادی بوده اند رخ داده است. %92

رتبه 174رتبه 163رتبه 105رتبه 16رتبه 5

شمار قربانیان روزانه آلودگی هوا، تنها در شهر تهران 270000

270,000 نفر
تعداد استان های تحت تأثیر ریزگردها 

از سال 83 تا 97 %12/85

از 3 استان به 26 استان

به علت سدسازی های پی درپی و انجام طرح های انتقال آب، خاک رطوبت خود را 
از دست داده و دچار فرسایش شده و موجب بروز پدیده گرد و غبار می شود.

 ذرات معلق با اندازه کوچک تر از 2/5 میکرون غالب ترین آلودگی موجود در هوا در فصول سرد در شهرهای بزرگ هستند که بیش از هر نوع آالینده 
دیگری بر سالمت افراد اثرگذار است.

 تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی 
هوا در طول سال

4,500 تا 10,000 نفر

PM 2/5 ذرات

آالینده های صنعتی، فاضالب خانگی، حشره کش ها، 
سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی %12/85

عوامل آالینده منابع آب سطحی

درصد تامین آب شرب تهران از سدهای کرج، الر، 
لتیان و طالقان %70

درصد تامین آب شرب تهران از منابع آب های 
زیرزمینی در تهران و اطراف %30

گزارش ها در سال های گذشته از آلودگی آب تهران به 
خصوص مناطق جنوبی به نیترات حکایت داشت.

پس از تهران، آب شهرهای مشهد و اراک بیشترین 
درصد نیترات را دارد.

آلودگی خاک به طورمستقیم با امنیت غذایی گره خورده است، 
به طوری که اگر خاکی از طریق سموم آلوده باشد، آلودگی 

به طور قطع جذب گیاهان و محصوالت غذایی می شود.

مهم ترین دلیل آلودگی خاک  می تواند فلزات سنگین ناشی از 
سموم دفع آفات باشد. مهم ترین علت ابتال به انواع سرطان  

فلزات سنگین است که در مواد غذایی یافت می شوند.

شیوع سرطان دستگاه گوارش در کشور در دهه های اخیر 
براثر آلودگی مواد غذایی به مواد و فلزات سنگین ناشی از 

استفاده از مواد شیمیایی و کودها در کشاورزی است.

محصوالت کشاورزی، گوشت و شیر حیوانات آلوده در بدن 
انسان ذخیره می شوند و بیماری هایی چون انواع سرطان، 

معلولیت های جسمی و ذهنی مادرزادی، حساسیت ها، 
بیماری های عصبی و حتی نازایی و سقط جنین در زنان و عقیمی 

در مردان را ایجاد می کنند.

محیطزیستطبیعیوانسانی

فوالدهرمزگان

صفحات16تا29

صفحات34تا37

صفحه6

توسعهپایدار
فرشاد فاطمی د رتحلیلی به نقش مکانیسم های اقتصادی

 در مدیریت محیط زیست پرداخته است

وحید حسینی از  چالش های مدیریت محیط زیست 
انسانی و آلودگی هوا می گوید

 خط مشی محیط زیستی در فوالد
 منطبق با استانداردهای جهانی چیست؟

آلودگیمسالهایدولتیاست

ذوبآهن

صفحات18تا21

ذوب آهن
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فصل 3
محیط زیست
ذوبآهن

مسوولیت اجتماعی شرکت های صنعتی مانند دیگر ارگان ها و نهادها 
و حتی اشــخاص برای بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست، 
ایجاب کرده که شــرکت صنعتی ذوب آهن اصفهان نیز به دلیل نوع 

فعالیت در زمینه تولید فوالد و... به ســمت بهبود شرایط زیست محیطی 
برود. این اتفاق از محیط پیرامون مثل کاشــت درختــان و ایجاد فضای 
ســبز گرفته تا تالش بــرای کاهش گازهای 
گلخانه ای و مدیریت زیست محیطی کوره ها و 
منابع تولید آالینده پیش رفته است. آموزش 
نیروهای انسانی در حوزه حفظ محیط زیست 
به خصوص مدیریت آالینده ها نیز در دســتور 
کار این شــرکت اقتصادی اســت. ذوب آهن 
اصفهان با ایجاد خط مشــی زیســت محیطی 
منطبق با استاندارد ISO14001:2015 و تعهد 
مدیریت عالی شرکت مبنی بر حفظ و صیانت 
از محیط زیست در استراتژی های کالن خود، 
توسعه پایدار را به عنوان یکی از اهداف کلیدی 
انتخاب کرده و تســری بخشیده به طوری که 
همــه پروژه ها و طرح های خــود را با توجه به 
ایــن مهم، برنامه ریزی و اجرا می کند. از آن گذشــته مباحث صرفه جویی 
در منابع و اســتفاده از تکنولوژی های جدید با دیدگاه کاهش مصارف نیز 
مدنظر بوده اســت. تفکر حاکم بر مدیریت این شرکت بر این باور است که 
توسعه پایدار یگانه راه بهره وری اقتصادی و پایداری سرزمین است. بنابراین 
مطابق استانداردهای بین المللی و خواست های سازمان محیط زیست، تمامی 
الزامات محیط زیستی برای حیات یک شرکت اقتصادی در ذوب آهن لحاظ 

شده است و آن طور که مدیرعامل این شرکت نیز تاکید دارد، روند ادامه 
کار شرکت ذوب آهن به سمت سازگاری هرچه بیشتر با محیط زیست 

و کاهش آالیندگی است.
توجه به محیط زیســت از بدو ایجاد این واحد صنعتی شــکل گرفته 
و اقداماتی که در راســتای کنترل آالیندگی صورت گرفته بســیار فراتر از 
استانداردهای مورد نظر بوده، به طوری که معادل 25 درصد فضای تولید 
هر مجتمع تولیدی باید فضای سبز باشد که این مقدار در ذوب آهن اصفهان 
16 هزار و 500 هکتار معادل 84 برابر اســتانداردهای محیط زیست است 
و هزینه نگهداری این فضای سبز ســاالنه بالغ بر 14 میلیارد تومان بوده 
و بیــش از 14 هزار هکتار از فضای ســبز موجود به صــورت دیم آبیاری 
می شــود. در حال حاضر تاکید ســازمان محیط زیست بر میزان گازهای 
گلخانه ای اســت بر همین اساس سازمان محیط زیست در تمامی شهرها 
به ویژه شهرهای صنعتی نمایندگانی دارد و استانداردها را برای صنایع در 
نظر می گیرد. در خصــوص ذوب آهن اختالفاتی در خصوص درجه یک و 
دو بودن این مجموعه در بحث رعایت استانداردهای محیط زیست وجود 
دارد اما به اعتقاد ما ذوب آهن درجه دو محسوب شده و باید استانداردهای 
درجه دو برای آن رعایت شود. به نظر می رسد روند مدیریت محیط زیست 
شــرکت ذوب آهن مورد توجه سازمان محیط زیست نیز واقع شده است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان پیشتر گفته بود: انتظار 
می رود ذوب آهن بومی سازی و استفاده از دانش های بنیادی را در اقدامات 
زیست محیطی همانند دیگر کارهای خود نهادینه کند. اقدامات ذوب آهن از 
نظر شاخص های زیست محیطی الزم، رو به رشد و امیدبخش است. سازمان 
حافظت محیط زیست از اقدامات کوچک و بزرگ زیست محیطی حمایت 

می کند. 

 ایجاد خط مشی محیط زیستی ذوب آهن
 منطبق با استانداردهای جهانی

پـرونده
سوم

ذوب
درمحیطزیست

  آزاده حسینی

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

84 برابر استاندارد جهانی
نسبت وسعت فضای سبز به فضای کارگاهی

فضای سبز ذوب آهن اصفهان
مانعی برای حرکت ریزگردها به سمت

منطقه لنجان و شهر اصفهان است.

800 هکتار
وسعت فضای تولیدی ذوب آهن

16,500 هکتار
وسعت فضای سبز

110 میلیارد ریال
هزینه نگهداری فضای سبز شرکت

احداث و نگهداری بزرگ ترین 
جنگل دست کاشت کشور

توسط ذوب آهن اصفهان خدمات
بسیار ارزنده ای به جامعه ارائه کرده است.
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بخش معدن در معادالت سیاستگذاری همواره یکی از پایه های 
رشد اقتصادی محسوب می شود. با این حال فضای کسب و کار در 
این حوزه آن گونه که باید، مهیا نشده است.

آیا سیاستگذار می تواند این منابع خدادادی را به موتور محرک 
اقتصاد کشور تبدیل کند؟

معدن باید یکی از پیشران های رشد باشد، چرا نیست؟

آبان 1397
68  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

گنج پنهان

اد
نژ
ک
پا
ده
زا
:آ
رح
ط

صنعتگران و معدنکاران در حالی دهم تیرماه، روز صنعت و معدن را گرامی می دارند که دغدغه هایی 
جدی درباره بی ثباتی بازارها ناشی از جهش نرخ ارز، چشم انداز مبهم و انتظارات تورمی دارند و نگران 
آثار تحریم هایی هستند که به زودی به اجرا در می آید. آیا سیاستگذار می تواند امیدهای رو به افول 

فعاالن حوزه صنعت و معدن را جالیی دوباره ببخشد و اطمینان را به آنها بازگرداند؟

تیـر 1397
132  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

چرخ زنگاری
آیا صنعت ایران برای مواجهه با تنگنای تحریم آماده است؟

اد
نژ
ک
پا
ده
آزا
ح:
طر

بانکهاازچهمشکالتیرنجمیبرند؟
بازارسهامباچهریسکهاییمواجهاست؟

مخاطراتصنعتبیمهدرشرایطتحریمچیست؟
سیاستگذاربرایحفظنقدینگیدربورسچهکند؟
صنایعبورسیدرمعرضچهتهدیدهاییقراردارند؟

بورسکاالباچهفرازونشیبهاییمواجهشدهاست؟
مدیریتداراییدرفضاینااطمینانیاقتصادیچگونهباشد؟

شرکتهایبیمهدرشرایطعدمقطعیتچهاستراتژیداشتهباشند؟

ضمیمه
روزنامهدنیایاقتصاد

رشد مرموز
بازارمالیایرانآبستنچهتحوالتیاست؟
اما تازهقرارگرفتهاند ایراندرمعرضتحوالت بازارمالی سهضلع
درهمتنیدگیمشکالتساختاریمزمن،شرایطدشواریرابرایآینده
آنهارقمزدهاست.بانکهاوبیمههانیازمنداصالحاتعمیقساختاری
وخروجازناترازیهستند.امابازارسهامباوجودابرچالشهایموجود
وتحملریسکهایسیاسی،بهرشدسریعخودادامهمیدهد.کدام
متغیرهایاقتصادیوسیاسیاینرشدراتحتتاثیرقرارخواهدداد؟

مهر1397
116صفحـه

اد
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ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

فرار از زندان
تجارت خارجی را چگونه می توان از بندهای داخلی نجات داد؟
بخشنامه های متعدد و ممنوعیت های روزافزون، صادرات را به محاق برده و انگیزه تجار را 
کمرنگ کرده است. به این ترتیب توفیق اجباری افزایش نرخ ارز نیز کام صادرکنندگان 

را شیرین نکرده است. چگونه می توان صادرات را از بندها رها کرد؟

مهر 1397
100  صفحـه

ویژه نامه معدن

ویژه نامه صنعت 97

ویژه نامه بورس

ویژه نامه صادرات 97

ری
عام

د 
عی

س
ح: 

طر

ابرچالش محیط زیست در حال بزرگ تر شدن 
انواع   و  خشکسالی  اقلیمی،  تغییرات  است. 
می کند.  تهدید  را  زیست مان  محیط  آلودگی  
سیاستمداران نسبت به این چالش ها بی تفاوتند. 
چرا تداوم وضع فعلی برای امنیت کشور خطرناک  

است؟

خرداد 1398
52  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

آیا ابرچالش محیط زیست یک مساله 
امنیت ملی است؟

تنگه خطر



مدیریت محیط زیست
فصل اول

سرانه جنگل

زباله ساز

فرسایش خاک

بــر اســاس آخریــن آمار موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتع وســعت 
رویشگاه های جنگلی ایران حدود 12 میلیون هکتار است.

میزان فرسایش خاک در ایران 3 برابر متوسط جهانی است.

ساالنه 2 میلیارد و 500 میلیون تن خاک با فرسایش از 
دسترس خارج می شود.

خاک بر اثر عوامل مختلفی تخریب می شود كه مهم ترین آن 
فرسایش است كه شامل هم فرسایش آبی و هم بادی می شود. 

درفرسایش آبی در سال به طور متوسط حدود 6 تن در هکتار 
و در فرسایش بادی به طور كلی حدود 350 تا 500 میلیون تن 

در سال فرسایش داریم.

3 برابر
 استاندارد جهانی

3 برابر

300 گرم

700 گرم

بهداشت  براساس گزارش ســازمان 
جهانی متوســط تولید زبالــه در جهان 
روزانه 300 گرم اســت و براســاس 
آمارهای ارائه شــده از سوی وزارت 
كشــور، ایرانی ها روزانــه 700 گرم 

زباله تولید می كنند.

 براساس آخرین آمار تنها 7 درصد از 
زباله تولیدی كشور بازیافت می شود. 
)آلمانی ها 80 درصد از زباله تولیدی 

روزانه خود را بازیافت می كنند.(

با گذشــت بیش از یک دهه از تصویب طرح مدیریت پســماند و 
حدود 60 ســال از تاســیس اولین كارخانه بازیافت كشور هنوز 

بازیافت زباله در ایران به یک آمار منطقی نرسیده است.

روزانه 49 هزار تن زباله خانگی در كشور 
تولید می شود كه مقدار بسیاری كمی از 

آن قابلیت بازیافت دارد.

در ایران روزانه 20 میلیون تن زباله تولید می شود. 

تولید پسماند در ایران سه برابر استاندارد جهانی است.

محیط زیست ایران

2,500,000,000 تن
6 تن در هکتار فرسایش آبی

12,000,000 هکتار جنگل

20,000,000 تن زباله

49,000 تن زباله خانگی

10 هزار سال برای 
یک سانتی متر خاک

یکی از عوامل و عناصر فرسایش خاک 
كشور، گرایش به كشاورزی سنتی به 

جای كشاورزی علمی و روش های نوین در 
صیانت از خاک است.

بررسی ها نشان می دهد فرسایش خاک در ایران نسبت به تولید آن 
حدود 10 تا 12 برابر حد قابل تحمل یا تاب آوری سرزمینی است.

خاک از منابع تجدید پذیر به شمار می 
رود اما براساس منابع مختلف تشکیل 

هر سانتی متر خاک در شرایط مختلف آب 
و هوایی از 100 تا 10000 سال طول 

می كشد.

%7

طبق آمار وزارت بهداشت و درمان بیمارستان های كشور روزانه 
400 تن پسماند تولید می كنند. براساس آمار سازمان بهداشت 
جهانی بیش از 40 درصد پسماندهای بیمارستانی عفونی هستند 
و ســاالنه 6 میلیــون نفر در جهان به دلیل عــدم مدیریت صحیح 

این پسماندها جان خود را از دست می دهند.

 استاندارد جهانی
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اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

چرا باید نگران محیط زیست باشیم؟

محیط زیســت از بخش های متعددی برخوردار اســت. محیط 
طبیعی یکی از مهم ترین بخش های محیط زیست است. چراکه 
ارزش تنوع زیستی هر سرزمین نشانگر کیفیت توسعه و توجه و 
تعهد به سرزمین است. البته تصور غلطی بر این پایه استوار بوده 
که گویی محیط زیست فقط حیات وحش است، با این حال اگر 
محیط زیســت را ترکیبی از اکوسیستم و مبنای مدیریت آن را 
توسعه پایدار بدانیم آنگاه انسان بخشی از این چرخه حیات تلقی 
شده و روش های مدیریت محیط زیست نیز بر پایه پایداری تعریف 
می شــود. آب، خاک، جنگل، حیات وحش و... همه اینها محیط 
زیست هستند. ایران کشــوری با تنوع اقلیمی و توان سرزمینی 
باالیی است. اما بی توجهی به توسعه پایدار و توسعه لجام گسیخته و 
نبود آموزش عمومی سبب شده، امروزه کشور ما در معرض نابودی 
تنوع زیستی خود باشد. دلیل آن نیز ندانم کاری دولتی و ناآگاهی 

عمومی ارزیابی شده است. 

خطر ویرانی

مصرف انرژی

بر اســاس آمــار منابع طبیعــی و جنگل داری كشــور، 
جنگل های شــمال كشــور در طول 40 سال گذشته از 
3 میلیون و 600 به یــک میلیون و 800 هزار هکتار 

رسیده است.

یک درخت بالغ در هر فصل به اندازه نیاز مصرف 10 نفر در سال اكسیژن تولید می كند، در نتیجه جنگل ها به عنوان 
فیلترهای عظیم، هوای زمین را تصفیه می كنند.

سرانه جنگل ها کمتر از 2000 متر مربع

4 برابر

900 کیلووات ساعت

600 مترمکعب

2900 کیلووات ساعت

1700 مترمکعب

یک چهارم

3,600,000

68 میلیارد مترمکعب

2001
2008

1,800,000

123 میلیارد مترمکعب

براســاس آمار منتشــر شــده توســط بانک جهانی، ایران 
حــدود 4 برابــر میانگیــن جهانی انواع انــرژی را مصرف 
می كند و طبق آمارهای رســمی كشــور ما بعد از آمریکا و 

روسیه، در رتبه  سوم مصرف دنیا قرار داریم.

ســرانه  مصرف ســاالنه  گاز در ایــران 1700 مترمکعب 
و در جهــان 600 مترمکعب اســت؛ یعنــی میزان مصرف 

مردم ایران 3 برابر میانگین جهانی است.

میــزان مصــرف گاز طبیعــی در ایــران از 68 میلیــارد 
مترمکعب در سال 2001، با متوسط رشد ساالنه 10/3 
درصــد، بــه 123 میلیــارد مترمکعــب در ســال 2008 
رســید. ایــن رونــد در ســال های بعــد به شــدت رو به 

افزایش بوده است.

متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشتركین خانگی 
900 كیلووات ساعت در ســال است؛ این در حالی است 
كــه  مشــتركین ایرانــی در بخش خانگی ســاالنه 2900 
كیلووات ســاعت برق مصرف می كنند و این رقم دســت 

كم بیش از 3 برابر میانگین جهانی است.

ســرانه هر ایرانی از جنگل های كشور، كمتر از 0/2 هکتار است 
كه این مقدار یک چهارم سرانه جهانی می شود.

 استاندارد جهانی

 سرانه جهانی



گزارش تحلیلی

45 ویژه نامه محیط زیست    خرداد 1398ویژه نامه محیط زیست   خرداد 1398

حسین آخانی مدیریت محیط زیست
استاد دانشگاه 

سازمان محیط زیســت، ابتدا به عنوان تشکیالتی درست شد 
که شکار را در کشور مدیریت کند. این سازمان در سال 1346 
تحت عنوان ســازمان شکاربانی و نظارت بر صید تاسیس شد. 
ســال 1350 این سازمان به سازمان حفاظت از محیط زیست 
تغییر نام پیدا کرد. در آن زمان که این سازمان به دست اسکندر 
فیروز شکل گرفت، شخص فیروز عالقه بسیاری به حفاظت از 
محیط زیســت داشت و ارتباطات خوبی هم با دربار داشت که 
می توانست اهداف مدنظرش را عملی کند. در همان زمان هم 
که سازمان محیط زیست شکل گرفت، خیلی پیشتر از بسیاری 
از کشورهای جهان به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و محیط 
زیســت ایران اندیشیده شــده بود. ایران آن زمان در مقیاس 
جهانی یکی از کشــورهای پیشرو بود و موفقیت های زیادی را 
توانســت در این زمینه کسب کند. به عنوان نمونه کنوانسیون 
رامســر که کنوانســیونی برای حفاظت از تاالب ها بود در شهر 
رامســر پایه گذاری شد و در جهان به نام شــهری از ایران آن 
کنوانسیون را می شناســند. مشکلی که آن زمان یعنی قبل از 
انقالب داشــتیم، این بود که به انــدازه کافی نیروی متخصص 
و حرفه ای در حوزه محیط زیســت وجود نداشت. این اعتراف 
شخص اســکندر فیروز اســت؛ در صحبت های خصوصی که 
عمدتاً من با او دارم و داشــتم غبطه می خورد که ای کاش آن 
زمان که من رئیس سازمان محیط زیست بودم این همه جوان 
عالقه مند هم وجود داشت تا می توانستم کارها را به آنها بسپارم. 
چون این نیروی انسانی نبود، فیروز مجبور بود از کارشناسان و 
متخصصان خارجی استفاده کند. تغییرات و تحوالت گسترده 
و اساســی که آقای فیروز در آن زمان ایجاد کرده بود حتی در 
رژیم پهلوی هم تحمل نشــد و مورد انتقــاد بود. قبل از اینکه 
رژیم پهلوی در سال 57 سقوط کند، اسکندر فیروز را در سال 
56 از مدیریت سازمانی که خودش بنیانگذاری کرده بود، کنار 
گذاشتند. در حدی این برخورد با او جدی بود که نمی توانست 
به دیدن مناطق حفاظت شــده ای برود که خودش آنها را ایجاد 
کرده بــود. درگیری های زیادی بین او و افراد ذی نفوذ در دربار 
شاه بود که سبب کنار گذاشتن او از مدیریت سازمان حفاظت 

محیط زیست شد.

اداره محیط  زیست چالشی ساختاری •
در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انقالب سازمان محیط 
زیست به درستی اداره شد و اینکه آیا روند همان روندی شد که 
اسکندر فیروز توقع داشت و در نهایت ایجاد شد؟، باید گفت؛ بعد 
از انقالب این ذهنیت وجود داشت که مناطق حفاظت شده در 
ایران شکارگاه های سلطنتی هستند. به همین دلیل هم بود که 
بسیاری از مردم محلی و کسانی که از رژیم شاه عصبانی بودند، 
به مناطق حفاظت شده حمله کردند و این مساله باعث تخریب 
گسترده طبیعت و کشتار حیات وحش شد. در مناطق جنگلی 
مثل پارک ملی گلســتان حتی درختان هم قطع شــد. چرای 
بی رویه افزایش یافت و عماًل مناطق حفاظت شــده اشغال شد. 

البته خیلــی از محیط بان ها که در 
آن زمان می دانستند چنین تخریبی 
درست نیســت و این مناطق برای 
ایجاد مناطق امن حیات وحش ایجاد 
شده اند و رویه شکار دولتمردان رژیم 
ســابق لزوماً جاری نیســت، تالش 
کردند و این مناطق را نگه داشتند. 
منتها مشکلی که بعد از انقالب پیدا 
شد، خواستی بود که یک عده تندرو 
داشــتند و می خواســتند سازمان 
محیط زیســت منحل شــود. البته 
خوشبختانه این خواست عملی نشد 
و اصل قانون اساسی هم حفاظت از 
محیط زیست را وظیفه ای عمومی 
دانســت و این کار محترم شمرده 
شــد اما در عمل دولت های بعد از 
انقــالب هیچ کدام اصــل 50 قانون 
اساســی را نه تنهــا رعایت چندانی 
نکرده انــد بلکــه در جهت تخریب 
محیط زیســت حرکــت کرده اند. 
بــه همین دلیــل می تــوان گفت 
ســازمان  تضعیف  عامل  مهم ترین 
محیط زیســت، دولت هــا بوده اند. 
یکی از نظر بودجه ای که همیشــه 
این ســازمان جــزو ضعیف ترین و 
فقیرترین سازمان های دولتی است 
و امســال بودجه آن حــدود 373 
میلیارد تومان تعیین شده است. این 
بودجه مثل ســایر دستگاه ها کامل 
به محیط زیســت اختصــاص داده 
نمی شــود. تا آنجا که اطــالع دارم 
خیلی از دستگاه ها که مدیریت قوی 
ندارند یا سازمان برنامه به آنها توجه 
کافی ندارد، گاهی تا 50 درصد این 

تخصیص بیشتر پرداخت نمی شود. شما تصور کنید در چنین 
شرایطی یک سازمان با حدود هفت هزار نیرو با این بودجه طبق 
قانون وظیفه دارد حدود 17 درصد خاک ســرزمین را حفاظت 
کند و وظیفه دارد تمــام کارخانه های آالینده را برای حفاظت 
از محیط زیســت انسانی مدیریت کند و وظیفه اش حفظ تنوع 

زیستی و... باشد.
مشکل دوم اینکه ریاســت این سازمان هیچ وقت در اختیار 
یک متخصص محیط زیســت نبوده است. هیچ کدام از کسانی 
کــه تا به حال به ریاســت ســازمان محیط زیســت گمارده 
شــده اند، تخصص نداشتند و بیشتر افراد سیاسی بودند. چه از 
اولین فرد که عباس صمیمی بود، تا تقی ابتکار، میرزاطاهری، 
منافــی، معصومه ابتــکار، فاطمه واعظ جــوادی، محمدجواد 
محمــدی زاده و اکنون هم که آقای کالنتری مســوولیت این 
سازمان را برعهده دارند. هیچ کدام از این افراد در واقع به معنای 
واقعــی نه متخصص بودند و نه محیط زیســتی به معنای عام 
کلمه. محیط زیســت حوزه بسیار گســترده ای است. بسیاری 
می توانند مدعی باشــند که محیط زیســتی هســتند. محیط 
زیســتی بودن، یکسری پیش شــرط ها دارد. یا باید تحقیقاتی 
 انجام داده باشــید، یا فعالیتی به طور جدی کرده باشــید که 
اگر تخصص نداشته باشید می توان به شما گفت محیط زیستی 
به معنی عام هستید. این مدیران هیچ کدام به معنی عام حتی 

محیط زیستی نیستند. 
در واقع دولت های بعد از انقالب شاید به تعبیر من، کسانی 
را به ریاســت سازمان محیط زیســت گماردند که در حقیقت 
با دولت همراه باشــند نه با اهداف ســازمان حفاظت از محیط 
زیست. همین باعث شد در ابتدای انقالب بخش بسیار زیادی از 
بدنه سازان محیط زیست یا از ایران رفتند یا بازنشسته شدند یا 
اخراج و کنار گذاشته شدند و هرگز هم در جهت ترمیم این بدنه 
تالش جدی صورت نگرفت. وقتی کسی خودش محیط زیستی 
نیســت و معاونان و مدیران کلی که انتخاب می کند کمترین 
نزدیکی را با محیط زیســت دارند و از ادارات و دســتگاه هایی 
می آیند که خیلی هایشــان در تضاد با محیط زیست هستند، 
نمی توانید انتظار داشــته باشــید که این افراد بدنه مدیریتی 
مستحکمی برای آن سازمان طراحی کنند که این بدنه بتواند 
حوزه گســترده و مهم محیط زیست را پوشش دهد. این اتفاق 

نیفتاده است.

دغدغه های نمایشی •
رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیست می گوید؛ به لحاظ 
حفظ محیط زیســت از کشــورهای ســرافکنده جهانیم. این 
اظهارنظر آقای کالنتری خود شــرایط مدیریت محیط زیست 
در ایران را به ما نشــان می دهد. ایشــان گفته سازمان محیط 
زیست باید متخصص آب داشته باشد. مگر وزارت نیرو در این 
مملکت فعالیت نمی کند؟ با این همه کارشــناس و متخصص. 
محیط زیســت نیاز به متخصص محیط زیســت دارد. آب هم 

رابطه معیوب دولت ها و محیط زیست
آیا محیط زیست در ساختار مدیریتی کشور رها شده است؟

در واقع دولت های بعد از انقالب شاید به 
تعبیر من، کسانی را به ریاست سازمان 
محیط زیست گماردند که در حقیقت با 
دولت همراه باشند نه با اهداف سازمان 
حفاظت از محیط زیست. همین باعث 
شد در ابتدای انقالب بخش بسیار زیادی 
از بدنه سازان محیط زیست یا از ایران 
رفتند یا بازنشسته شدند یا اخراج و کنار 
گذاشته شدند و هرگز هم در جهت ترمیم 

این بدنه تالش جدی صورت نگرفت. 
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مدیریت محیط زیست

جزئی از چرخه محیط زیســت است. این باعث شده با شرایط 
بسیار ناراحت کننده ای روبه رو باشیم که روزبه روز بدتر می شود. 
به رغم اینکه آگاهی مردم بسیار زیاد شده است و این تضاد بین 
خواســت مردم و عملکرد دولت متاسفانه هر روز دارد تشدید 
می شود و بدنه محیط زیستی کشور که یکی از حامیان اصلی 
دولت و شــخص آقای روحانی بودند اکنون به عنوان منتقدان 
بســیار جدی این دولت مطرح شــده اند که به عقیده من این 

پدیده نگران کننده ای است.

ریشه تقابل محیط زیست و دولت •
پرسش هایی مطرح می شود که به نظر می رسد نوعی تقابل 
میان بدنه کارشناسی محیط زیست و نهادهای مدنی و مردم از 
یک طرف با نهاد سیاســتگذار و اجرایی کشور از طرف دیگر به 
وجود آمده است. ریشه این تقابل کجاست که دولت به عنوان 
متولی مدیریت ســرزمین خود در نقش مخرب سرزمین عمل 
می کند؟ در پاســخ من اعتقاد دارم در مدیریت های کالن بعد 
از انقالب نوســازی صورت نگرفته اســت. یعنی شما وقتی به 
کابینه آقای روحانی نگاه می کنید، متوجه می شــوید بسیاری 
از افراد تصمیم گیر کابینه در واقع همان آدم هایی هســتند که 
در اوایل انقالب مشــغول کار شدند و مدیریت های کالن را در 
اختیار گرفتند. متاسفانه همین افراد به شکلی بنیانگذار نهادهای 
ناکارآمدی هستند که هدفشان بیشتر پیشبرد اهداف اقتصادی 
بر مبنای بهره برداری محض، غیرمســووالنه و ناپایدار از منابع 
سرزمین است. مثالً در زمینه منابع آبی، منابع معدنی، جنگل 
و مرتع و... نوعی بهره برداری بدون چشــم انداز در دســتور کار 
داشتند و امروز در مدیریت آنها به مشکل خورده اند. اینها عمدتاً 
در این بســتر ناپایدار و در تقابل با محیط زیست ماهیت شان 
شکل گرفته اســت. این افراد را نمی توان عوض کرد. تفکر این 
افراد تغییرناپذیر است. این مدیران در جوانی با اندیشه محیط 
 زیست ستیزانه بر سر کار آمدند و رشد کردند و اکنون نمی توانند 
با جامعه فعلی و خواست مردم و شرایط سخت سرزمینی، نه تنها 
در ایران بلکه در تمام کــره زمین که دچار تغییرات اقلیمی و 
گرمایش جهانی اســت سازگار باشــند. تنوع زیستی در حال 
نابودی اســت و این یعنی ســرزمین در حال نابودی است اما 
این مدیران از اساس درکی از این مساله ندارند. وقتی مدیریت 
سازمان محیط زیست تصدی گری تنوع زیستی این کشور که 
شــاید بتوان گفت یکی از مهم ترین مزیت های سرزمین ایران 
است به یک متخصص کشاورزی واگذار می شود یعنی درکی از 
سرزمین و تنوع زیستی و مساله حفاظت از محیط زیست وجود 
ندارد. آن هم وزارت کشــاورزی که همیشه در تقابل با محیط 
زیست بوده است. یک عملکرد خیلی ساده این وزارتخانه را در 
محیط زیستی ترین بخش این وزارتخانه، یعنی سازمان جنگل ها 
و مراتع نگاه کنید. ببینید این سازمان چه بالیی بر سر طبیعت 
این مملکت آورده است. جنگل فروشی گسترده در شمال کشور، 
کشت گونه های خارجی و مهاجم به بهانه ریزگرد در خوزستان، 
خأل نظارت و مدیریت بر جنگل های زاگرسی و مراتع و اراضی 
ملی، مالچ پاشــی روی اکوسیستم های ناب تپه های ماسه ای با 
پوشــش های یونیک و انبوه و... تنها نمونه هایی از ضدیت این 
سازمان ظاهراً حافظ منابع طبیعی و محیط زیست با طبیعت 
ایران اســت. در حالی که وزارتخانه ای که ســازمان جنگل ها و 
مراتع وابسته و زیرمجموعه آن است چنین لجام گسیخته اداره 
می شود که به نوعی با محیط زیست تقابل دارد، چطور می توانید 

مرجعیت مهم ترین سازمان حفاظتی 
و تنــوع زیســتی کشــور را به این 
سازمان بدهید؟ این همه متخصص 
مملکت با هر سلیقه و منشی و صرفاً 
از سر خیرخواهی گفتند منابع آبی 
کشور دارد تلف می شــود، با آینده 
ســرزمین و مردم ایران بازی نکنید 
و مساله طرح های انتقال آب بسیار 
خطرناک اســت، وقتی شما بودجه 
کشــور را نگاه می کنیــد می بینید 
بودجــه قابل توجهــی دارد صرف 
پروژه های انتقال آب می شــود! این 
افراد افرادی هستند که در این 40 
ســال با این روش مدیریتی تربیت 
شــدند و راه دیگری بلد نیســتند. 
طبیعی اســت که مــا در مدیریت 
ســرزمین و تنوع زیستی نتیجه ای 

نگرفته ایم.

نسبت دولت های بعد از  •
انقالب با محیط زیست

نسبت دولت های بعد از انقالب با 
محیط زیست نسبت غریبی است. 
مــن فکر می کنم شــاید مهم ترین 
تغییر همــان اتفاقاتی بــود که در 
دولــت آقای خاتمی به دلیل فضای 
بازی که بعد از سال 76 کشور را فرا 
گرفت، به وجود آمد. کشــور از نظر 

کارکرد رســانه ها و مطبوعات وضعیت خوبی پیدا کرد، جامعه 
مدنی قوی تر شد و فعالیت های جدی تری انجام دادند و اینها در 
کنار هم باعث شد، محیط زیستی ها هم در آن دوران رشد قابل 
توجهی بکنند و محیط زیست در جامعه مطرح شد. اما در همان 
دوران که تحوالت مثبت محیط زیســتی مثل ســایر تحوالت 
مثبت رخ نمایانده بود، ما مشکالت عمده ای در محیط زیست 
نیز داشتیم. مثاًل سد گتوند با این مشکالت پایان ناپذیر محیط 
زیستی در زمان دولت آقای خاتمی مجوز ساخت آن صادر شد. 
اگرچه بعداً در دولت آقای احمدی نژاد افتتاح شــد. فرقی بین 
دولت ها و مدیرانشان در سازمان حفاظت از محیط زیست نبود. 
شــما در نظر بگیرید حتی خانم ابتکار هم فرد محیط زیستی 
نبود. درست اســت که 12 سال رئیس سازمان محیط زیست 
بوده و در این زمان مقدار زیادی دانش محیط زیستی یاد گرفته 
اســت. طبیعی اســت هر کس دیگری هم جای ایشان بود یاد 
می گرفت! واقعیت این است که نه ایشان و نه کسانی که ایشان 
به سازمان محیط زیست آورد آدم های محیط زیستی نبودند. 
اکثراً مدیران ایشان آدم هایی غیر از متخصصان و فعاالن محیط 
زیست بودند. مثاًل ایشان معاون وزارت صنایع را معاون آموزش 
ســازمان محیط زیست کرد. وزارت صنعت و تربیت شدگان آن 
از بی توجه ترین مدیران کشور به محیط زیست هستند. چنین 
چیزی منطقی نیســت و به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید. من 
تفاوت جدی بین نگاه دولت ها به محیط زیست نمی بینم. منتها 
بعضی دولت ها زبانشــان مقداری با طبیعت و محیط زیســت 
مهربان تر بود. ماننــد دولت اصالحات و دوره اول آقای روحانی 
که یک زبان مهربان تری داشتند. اما برخی دولت ها زبان تیزتری 
 داشتند و علیه محیط زیست فعالیت تخریبی داشتند. دوره دوم 
دولــت روحانــی از ضعیف ترین دولت هــا در ارتباط با محیط 
زیست در تاریخ انقالب است. در کابینه این دولت گفته می شود 
مقاالتی که در مورد محیط زیست نوشته می شود فقط به درد 
نویســندگان آنها می خورد! حرفــی را می زنند که ما در دولت 

احمدی نژاد می شنیدیم.

محیط زیست و تهدید امنیت کشور •
شــرایط محیط زیستی کشــور از هر تهدیدی برای امنیت 
کشور خطرناک تر است. من اگر جای مسووالن ارشد نظام بودم 
اولویتی باالتر از محیط زیست را برای حفاظت نظام جمهوری 
اسالمی در نظر نمی گرفتم. چون اگر این رفتارها ادامه پیدا کند 
در آینده مشکالت بسیار جدی از طبیعی تا اجتماعی و سیاسی 

گریبان جامعه ایران را خواهد گرفت.
بحرانی تر شدن شــرایط محیط زیست سبب خواهد شد در 
واقع بسیاری از روســتاها تخلیه و تجمعات انسانی در حاشیه 
شهرها به وجود بیاید و طغیان این جمعیت به دلیل مشکالت 
ناشــی از مهاجرت، بیکاری، کمبود امکانات زیســتی و فساد 
می تواند مسائل امنیتی خطرناکی برای شهرها به وجود بیاورد. 
فرونشست زمین ایران را تهدید می کند. فرونشست به معنی از 
بین رفتن بســیاری از زیرساخت های کشور است. فجایعی که 
فرونشست زمین می تواند ایجاد کند از زلزله هم خطرناک تر و 
ویرانگرتر است. من فکر می کنم شاید باید درخواست اصلی را 
از مقام معظم رهبری داشته باشیم که ایشان با رهنمودهایشان 
به داد محیط زیســت و سرزمین ایران برسند، چراکه دولت ها 
نشان دادند فارغ از اینکه از چه جناح سیاسی هستند فرقی در 

مدیریت سرزمین و حفاظت از محیط زیست با هم ندارند. 

به  نگاه دولت ها  بین  من تفاوت جدی 
بعضی  منتها  نمی بینم.  زیست  محیط 
طبیعت  با  مقداری  زبانشان  دولت ها 
مانند  بود.  مهربان تر  زیست  محیط  و 
آقای  اول  دوره  و  اصالحات  دولت 
مهربان تری  زبان  یک  که  روحانی 
زبان  دولت ها  برخی  اما  داشتند. 
تیزتری داشتند و علیه محیط زیست 
دوم  دوره  داشتند.  تخریبی   فعالیت 
دولت روحانی از ضعیف ترین دولت ها در 
ارتباط با محیط زیست در تاریخ انقالب 
است. در کابینه این دولت گفته می شود 
زیست  محیط  مورد  در  که  مقاالتی 
نوشته می شود فقط به درد نویسندگان 
آنها می خورد! حرفی را می زنند که ما در 

دولت احمدی نژاد می شنیدیم.
    

مشکلی که آن زمان یعنی قبل از انقالب 
داشتیم، این بود که به اندازه کافی نیروی 
محیط  در حوزه  و حرفه ای  متخصص 
زیست وجود نداشت. این اعتراف شخص 
در صحبت های  است؛  فیروز  اسکندر 
خصوصی که عمدتاً من با او دارم و داشتم 
غبطه می خورد که ای کاش آن زمان که 
من رئیس سازمان محیط زیست بودم این 
همه جوان عالقه مند هم وجود داشت تا 

می توانستم کارها را به آنها بسپارم.
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مدیریت محیط زیست
اثر اقتصاد

فرشاد فاطمی 
اقتصاددان 

منابع محیط زیســتی هرچند به نوعی کاالی عمومی هستند اما در 
برخی از موارد میزان استفاده از این منابع نامشخص است و در مقابل 
در برخی از منابع میزان استفاده به گونه ای است که این مصرف قابل 
احصا نیست. در مواردی که میزان مصرف قابل احصا هم باشد می توان 
انتظار داشت هزینه ای به همین میزان جبران شود. البته در خیلی از 
موارد تعیین هزینه دشوار است. به خاطر اینکه هزینه ای که بر پیکره 
محیط زیست وارد می شود، هزینه ای اجتماعی است. برآورد این نوع 
هزینه های اجتماعی برای به دست آوردن قیمت نهایی سخت است. 
با این حال بــا روش هایی می توان این کار را انجام داد. نکته مهم این 
است در فقدان نظام قیمت گذاری وقتی قیمت استفاده از منابع عمومی 
صفر است، عمالً جامعه گرفتار استفاده بیش از اندازه از منابع عمومی 
می شــود و این اتفاقی است که االن برای محیط زیست افتاده است و 
اتفاقات بدتری نیز ممکن است در آینده رخ بدهد. برای مثال می توان 
به آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ، تخریب جنگل های کشور، 
هدررفت زیاد منابع آبی و از دست رفتن بسیاری از منابع طبیعی دیگر 
به عنوان نمونه هایی از استفاده بیش از حد از منابع عمومی اشاره کرد. 
به این ترتیب می توانیم شاهد نتایج منفی آن باشیم که می تواند کشور 
را با چالش هایی مواجه کند. خوب اســت به جای استفاده از عبارت 
»مکانیسم قیمت گذاری« بگوییم توجه به ارزش محیط زیست! بعداً 
ممکن است از دل این توجه به نظام ارزشگذاری محیط زیست نظام 
قیمت گذاری هم به وجــود بیاید. من به عنوان یک متخصص منابع 
طبیعی و محیط زیست صحبت نمی کنم، بلکه به عنوان یک کارشناس 
اقتصادی به این پدیده ها نگاه می کنم. بگذارید یک مثال بزنیم. در نظر 
بگیرید ما جنگلی داشــته باشیم که این جنگل ارزش محیط زیستی 
داشــته باشد ولی ارزش بهره برداری نداشته باشد. در نظر بگیرید این 
جنگل ظاهراً دارای ارزش اقتصادی نیست! اما این به معنی این نیست 
که این جنگل به عنوان یک منبع دارای ارزش نیســت. اگر این تلقی 
وجود داشــته باشد آن وقت مکانیسم اقتصادی که می توان به آن فکر 
کرد چیست، این است که ما باید به ارزش اجتماعی منابع دقت کنیم 
و بپرســیم ارزش اجتماعی این جنگل چقدر اســت؟ تا چه سطحی 
می خواهیم این جنگل را حفظ کنیم؟ ممکن اســت اینجا الزم باشد 
یک نظام قیمت گذاری سوبسیدی لحاظ کنیم. یعنی عمالً ممکن است 
الزم باشد جامعه هزینه ای را برای حفاظت از این جنگل ها بپردازد که 
گروهی کارشــان حفاظت از این جنگل ها باشد. مثالً اگر نرخ تخریب 
جنگل به دالیل مختلف از جمله فرسایش، آب وهوا، بهره برداری و... زیاد 
است و این زیان ها قابل پیشگیری نیست، باید عده ای برای حفاظت و 
حراست از این جنگل ها استخدام شوند و با مبلغی که از منابع عمومی 
پرداخت می شود، کمک شود که این جنگل ها دوباره احیا شوند و دوباره 

بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
درک توسعه پایدار می تواند در مدیریت محیط زیست و حفاظت 
از منابع طبیعی کشور موثر باشد. توجه به یک نکته الزم است که ما 
معموالً در این موارد اشــتباهاتی انجام دادیم و نتایج آن را هم شاهد 
بودیم. چند نکته را نباید فراموش کرد: اول اینکه همه جوامع در مسیر 
توسعه خود این خطا را مرتکب شده اند. منابع حیاتی و منابع طبیعی را 
تخریب کردند یا از بین بردند. در دهه های 40 و 50 میالدی و بعد از 

انقالب صنعتی، لندن یکی از آلوده ترین 
شهرهای دنیا بود. یا خیلی از کشورها با 
تخریب جنگل ها مواجه بودند. مساله این 
اســت که ما باید از اشتباهات دیگران و 
خودمان درس بگیریم و الزم نباشد که 
همان مسیر تخریب را تا انتها پیش برویم 
و بتوانیم مســیر غلط تخریب منابع و 
به خصوص منابع طبیعی را اصالح کنیم. 
دوم اینکه به هر حال در مســیر توسعه 
هرچه وضعیت توسعه بهتر شود، بیشتر 
منابع در اختیار داریم تا برای حفظ منابع 
طبیعی یا تجدید آن هزینه و اقدام کنیم. 
ما نمی توانیم در مقایسه با کشوری که 
درآمد ســاالنه اش 30 هزار دالر است، 
توقع داشــته باشیم همان مقدار صرف 
نگهداری منابع طبیعی کنیم. بنابراین 
با منابع اندک هم باید جلوی تخریب را 
بگیریم و برای حفظ منابع تالش کنیم. 
اما اینجا چند نکته قابل ذکر است: برخی 
استفاده ها از منابع طبیعی و تخریب آنها 
کامالً قابل احصاست. مثالً کسی که از 
جنگل بهره برداری می کند یا کسی که 
کارخانه و معدنی دارد که باعث آلودگی 
آب می شــود، میزان مصــرف و ایجاد 
آلودگی آنها قابل شناسایی و اندازه گیری 
اســت. این دســته از بهره برداران نوع و 
میزان تخریب و آلودگی شان و خسارتی 
که به طبیعت وارد می کنند قابل مشاهده 
است. اما بعضی از مواقع این هزینه قابل 
احصا نیست. به همین دلیل پیدا کردن 
ارزش حاشیه ای معنی پیدا می کند و این 
ارزش حاشیه ای است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. در ایــن مواقع ما می توانیم 
سهمیه تعیین کنیم. یعنی مقدار استفاده 
از منابــع طبیعــی را در ســطحی که 
می خواهیم محدود نگه داریم و آن زمان 
قیمتی تعیین کنیم که آن قیمت تقاضا 
برای استفاده از آن منابع را محدود کند.

قطعاً محیط زیســت برای دولت و 
نهادهای حاکمیتی یک مساله است. شما 
خشک شــدن دریاچه ارومیه را در نظر 
بگیرید. دولت برای احیای این دریاچه 
طرح و برنامه و بودجه در نظر گرفت. از 
بین رفتن منابع آب زیرزمینی یک مساله 
بسیار مهم تلقی شــد و بعضی حیاتی 

بودن این موضوع و ضرورت های حفاظت از محیط زیست را دریافتند. 
منتها چند نکته وجود دارد. یکی مربوط به ساختار بودجه ریزی بخشی 
در کشور ماست. این ساختار عمالً منجر می شود که در درون بخش های 
دولت نوعی تعارض منافع برای دسترسی به منابع به وجود آید. نه منابع 
بودجه ای به اندازه کافی به محیط زیست می رسد و نه برای بخش های 
دیگر دولت این جذابیت وجود دارد که بخواهند در حوزه منابع طبیعی 
هزینه کنند. در عین حال بعضاً در جهت توسعه بخشی محیط زیست 
مورد کم توجهی قرار می گیرد. نکته دیگر اینکه ما نهایتاً باید فکر کنیم 
که چه مقدار منابع می توانیم برای حفاظت از محیط زیســت و منابع 
طبیعی تخصیص دهیم و اولویت بندی کنیم و با توجه به سطح منابع 
و وضعیت نگران کننده محیط زیست باید تصمیم بگیریم که کجاها 
منابع حفظ شوند و کجاها الجرم نیاز است تا حدودی با استانداردهای 
پایین تری رفتار کنیم. ولی جلوگیری از تخریب منابع در بعضی جاها 
ساده تر از آنچه ما فکر می کنیم قابل انجام است. به خصوص وقت هایی 
که گروه های ویژه ای از افراد و بنگاه ها از منابعی که سود بیشتر دارند 
استفاده می کنند. در این مواقع میزان خسارت و تخریب منابع حیاتی به 
سادگی قابل بررسی و قابل احصاست و راحت می توان برای جلوگیری از 

تخریب با این روند مقابله کرد.
انتقادهایی به فرآیند سدسازی در ایران وارد است و آن هم اینکه 
در بسیاری از جاها بی اندازه بر سدسازی اصرار شده و بیش از اندازه 
به سمت مهار آب های جاری رفتیم. آنچه وجود دارد کنار گذاشتن 
میزان آب الزم برای محیط زیست است. مساله حق آبه محیط زیست 
فراموش شــده است و این به نظر مساله اساسی و مهمی است. ما 
فراموش کردیم وقتی در حوضه دریاچه ارومیه داریم سد می سازیم، 
چه مقدار آب برای بقای محیط زیست آنجا ضروری است و ما مساله 
به این مهمی را فراموش کردیم. محیط زیست اهمیت بسیاری دارد 
و اکنون این نگاه پایدار دارد آرام آرام وارد مدیریت توســعه کشــور 
می شود که تخصیص حق آبه محیط زیست به اندازه خود توسعه مهم 
است. در بعضی جاها ممکن است منافع اقتصادی با محیط زیست در 
تقابل قرار بگیرد اما اینکه این دو در همه موارد رودرروی هم باشند، 
الزاماً این طور نیست. اما اگر این تقابل به دالیلی که ممکن است رخ 
دهد در مقابل هم قرار بگیرد، به نظر می رسد، جامعه باید بتواند با 
کمترین هزینه بیشترین منافع را به دست بیاورد؛ بنابراین این تقابل 

قابل مدیریت کردن است.
در مورد بازار آب باید گفت اصوالً بازار وقتی برای کاالیی به وجود 
می آید و زمانی بازار الزم است که کاالیی کمیاب است. همین کمیابی 
است که اتفاقاً کارایی بازار را افزایش می دهد و شما را مطمئن می کند 
که منبع شما به بهترین مصرفی که می خواهد می رسد یا بهتر بگویم به 
پربهره ترین مصرفی که ممکن است برسد، می رسد. در این میان باید 
یادمان باشد وجود بازار در کنار سهم حق آبه محیط زیستی است که 
کارایی بهتری دارد و اساساً کار می کند. البته ممکن است در سال های 
خشکسالی سهم حق آبه محیط زیست را کمتر و در سال های ترسالی 
بیشتر در نظر بگیرید. منتها نکته این است که بازار در هر صورت در 
کنار حق آبه محیط زیست می تواند موثر باشد و عمالً می تواند ما را به 

سمت کارایی استفاده از منابع خود سوق دهد. 

محیط زیست قیمتی
درک توسعه پایدار با تاکید بر مولفه های اقتصادی
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مدیریت محیط زیست
اثر اقتصاد

به دلیل شکست بازار، سازوکار قیمت ها نمی تواند از تخریب محیط 
زیســت و استفاده بد از منابع طبیعی جلوگیری کند چراکه اساساً 
بازار به مفهوم مرســوم آن در این حــوزه به خوبی کار نمی کند و 
متغیر بسیار کلیدی قیمت نمی تواند به عامل های اقتصادی در جهت 
استفاده بهینه فردی )اجتماعی( از محیط زیست جهت دهد. این 
شکســت البته به این معنا نیست که علم اقتصاد نمی تواند کمکی 
در این زمینه بکند بلکه اتفاقاً همچنان می تواند راهکارهای کلیدی 
برای سازماندهی انگیزه ها برای حفظ محیط زیست ارائه دهد. این 
راهکارها را شــاید بتوان در دو دسته کلی تقسیم کرد: راهکارهای 
پیشــگیرانه برای جلوگیری از استفاده نادرست از منابع طبیعی و 
راهکارهای انگیزشی برای هم جهت سازی بهره مندی فردی از منابع 

طبیعی با میزان مصرف بهینه اجتماعی آن.
در دسته نخست، اقتصاد در حوزه ای بین رشته ای به نام »حقوق 
و اقتصاد« به نهاد قانونگذار کمک می کند با تعیین میزان و ساختار 
بهینه مجازات تخریب محیط زیست، هزینه استفاده مخرب از آن 
را برای افراد چنان باال ببرد که به اســتفاده شــخصی و کوتاه مدت 
آن نیارزد. متاسفانه این حوزه بین رشته ای چندان در آکادمی ایران 
جدی گرفته نشــده و طبیعتاً چندان بازتابی نیز در قوانین کشور 
نیافته است. در حل مسائل حقوقی با جعبه ابزار اقتصاد، به مجرم 
به عنوان فردی نگریسته می شود که برای ارتکاب عمل مجرمانه اش 
بر مبنای عقالنیت هزینه-فایده می کند. بنابراین می توان مجازات ها 
و تشویق های بهینه را طوری طراحی کرد که انگیزه منفعت جویی 
شخصی افراد منجر به کاهش جرم و جنایت شود. به طور مشخص 
در حوزه منابع عمومی این طراحی می تواند به گونه ای باشد که افراد 
در نظر بگیرند که به نفع آنهاســت که بیش از حد بهینه اجتماعی 
از محیط زیست بهره مندی نداشته باشند. در مورد محیط زیست 
به طور خاص خیلی کارهای جدی در دنیا صورت گرفته است. مثاًل 
مجازات های سنگینی برای شکار حیوانات در مناطق حفاظت شده 
پیش بینی شده است. در ایران اما عمالً مجازات های موجود بازدارنده 
نیست و نمی توان انتظار داشت بتواند مانع از آسیب به محیط زیست 
شود. با بی توجهی به بحث بهینه سازی طراحی مجازات ها به خصوص 
در حوزه منابع عمومی، که آسیب به منافع دیگران به طور مستقیم 
و کوتاه مدت نیست، قوانین موجود قدرت بازدارندگی و کارایی الزم 

را ندارند.
در دسته دوم نیز علم اقتصاد می تواند با طراحی سازوکارهایی، 
منافع فردی افراد را طوری جهت دهد که به مصرف بهینه اجتماعی 
آن نزدیک تر شــود. به طور مشخص طراحی بهینه مالیات کربن به 
بنگاه های بیشینه کننده سود عالمت می دهد به  جای آنکه اثر خارجی 
آلودگی محیط زیست را بر رفاه سایرین تحمیل کنند، هزینه های آن 
را درونــی کنند و با در نظر گرفتن این هزینه ها تصمیم به تولیدی 
بگیرند که به محیط زیست آسیب می رساند. در کشور ما به طراحی 

چنین ساختارهایی نیز تاکنون چندان توجهی نشده است.
»اقتصاد رفتاری« نیز یکی دیگر از حوزه های اقتصادی است که 
می تواند در دســته دوم، رفتار افراد را با سیاست های غیرقیمتی به 
رفتار مورد انتظار اجتماعی نزدیک تر کند. اینجا اساساً مساله این است 

که ما وقتی به هر دلیلی نمی توانیم از 
سازوکار قیمت ها، مثالً در جهت دهی 
رفتارهای حافظ محیط زیست، استفاده 
کنیم، چطــور می توانیم رفتار مردم را 
بدون این ســازوکار قدرتمند طوری 
تغییر دهیم که به رفتار بهینه اجتماعی 
نزدیک تر باشد. شاید یک نمونه خیلی 
خــوب آن در حوزه انرژی باشــد. در 
کشــور ما از طرفی ظاهــراً به دالیل 
امنیتی و دغدغه های اجتماعی تاکنون 
قیمت حامل های انرژی به قیمت بهینه 
آنها نزدیک نشده است و از طرف دیگر 
مصرف مردم بــه دلیل قیمت پایین، 
بســیار فراتر از مصرف بهینه است که 
جدای از سایر ایرادهای بنیادین رفاهی، 
منجر به آســیب به محیط زیست با 
تولید آلودگی می شــود. در این مورد 
شاید بتوانیم با استفاده از سیاست های 
غیرقیمتی تا حدودی رفتار مصرفی را 
در جهت صیانت منابع عمومی بهبود 
دهیم. شاید به طور مشخص مهم ترین 
سیاستی که بتوان استفاده کرد، همان 
سیاست معروف تلنگر )Nudge( باشد. 
به این مفهوم که به مردم یادآوری کنیم 
که محیط زیست ســرمایه بین نسلی 
متعلــق به همه ماســت و پیامدهای 
اســتفاده بیش از حد و نادرست از آن 
را مشــخص کنیم. تجربه های جهانی 
بسیار موفقی در این زمینه وجود دارد، 
اما طبیعتاً در هر کشــوری با توجه به 
شرایط اقلیمی و فرهنگی آن باید این 

سیاست ها دوباره بازطراحی شود.
طی پژوهشــی که اخیراً در چند 
شهرســتان استان خراســان رضوی 
انجام دادیم، نشان دادیم که تلنگرهای 
شخصی با مقایسه مصرف نسبی آب 
خانوار با کمینه و میانگین مصرف آب 
در همسایگی و منطقه، تاثیری معنادار 
در کاهش مصرف آب داشــت؛ اگرچه 
تلنگرهای محیط زیستی در مورد نقش 
معناداری که هر فرد می تواند در حفظ 
منابع آبی کشور و نجات محیط زیست 
داشــته باشــد در کاهش مصرف آب 
شرب خانوادگی بی تاثیر بود. وقتی به 
مردم تلنگر می زنیم که با مصرف بهتر 

آب به کاهش بحران آب کمک کنید و منابع بیشــتری در اختیار 
دولت بگذارید تا بتواند خدمات بیشتر و بهتری در حوزه رفاهی به 
مردم ارائه کند؛ از طرفی شــاید اعتماد کم به دولت باعث می شود 
خانوار مصرف خود را با چنین انگیزه ای کاهش ندهد. ضمن اینکه 
دقت و توجه به ظرافت های اجتماعی در این تلنگرها بســیار مهم 
است. متاسفانه تاکنون این جنس توصیه های عمومی به مردم خیلی 
هوشمندانه صورت نگرفته که این باعث کاهش امکان تاثیرگذاری 
این جنس سیاســت ها شده است. از طرف دیگر افراد ممکن است 
احســاس کنند که در نهایت تغییر مصــرف آنها تاثیر چندانی در 
کاهش بحران آب نخواهد داشت. این پیشگویی خودمحقق شونده 
نه تنها تغییــری در رفتار آنها ایجاد نخواهد کرد بلکه اتفاقاً به بدتر 

شدن این بحران نیز دامن می زند.
اگــر بخواهیم از زاویه دیگری بــا رویکرد اقتصاد رفتاری به این 
مســاله نگاه کنیم، شاید همان سوگیری های شناختی و خطاهای 
رفتاری که مردم دارند به نوعی در سیاســتمداران و سیاستگذاران 
نیز وجود داشته باشد. به طور مشــخص سیاستگذار در کشور ما، 
به عنوان کشــوری نفتی، شاید ناخودآگاه، عادت دارد که اکنون گرا 
باشد به این مفهوم که این سرمایه بین نسلی را به نفع نسل حاضر 
بیش از حد بهینه، منصفانه و پایدار بین نسلی مصرف کند. تسری 
 این نگاه پوپولیســتی به ســایر منابع طبیعی باعث می شود این 
بیش توجهی به زمان حال و پیش خوری منابع، دامن محیط زیست 
را هم بگیرد. خبر خوب البته این است صرف آگاهی به اکنون گرایی 
مانند بسیاری از خطاهای شناختی رفتاری می تواند کمک کند کمتر 

دچار آن باشیم.
در نهایت از آنجا که مســائل مرتبط با محیط زیســت یکی از 
موارد کالسیک شکست بازار هستند، باید خیلی بااحتیاط از نقش 
بازار در حفظ محیط زیست صحبت کرد. به طور مشخص، مداخله 
نامناسب دولت در بازار برای کاهش شکست آن، نه تنها ممکن است 
به کاهش شکســت بازار منجر نشود بلکه حتی به شکست دولت 
)Government Failure( بینجامد. به این ترتیب دست مرئی دولت 
ممکن است نه تنها جای خالی سازوکار قیمت ها را پر نکند بلکه بر 
ناکارایی ناشی از وجود اثرات خارجی بیفزاید و تراژدی منابع عمومی 
را ســوزناک تر کند. شــاید مهم ترین نمونه این مساله در کشور ما 
مدیریت منابع آبی باشد. شواهد این طور نشان می دهد که مداخالت 
نامناسب حقوقی و سیاستگذاری های بخشی بدون در نظر گرفتن 
همه جوانب مساله در دهه های گذشته )مانند ارائه مجوز چاه های 
عمیق در دشت های خشک، قانونی اعالم کردن چاه های غیرمجاز 
حفرشده، تاکید بر خودکفایی در محصوالت کشاورزی بدون توجه 
به ارزش اقتصادی آنها( به بحران آب دامن زده اســت در حالی که 
ساکنان این سرزمین از دیرباز تجربه گران سنگی در مدیریت منابع 
آب در ســرزمین های خشک ایران داشته اند و توانسته بودند بدون 
مداخله دولت، از منابع کمیاب به  طور پایدار بهره برداری کنند. حال 
آنکه امروز مداخله های دولتی فاجعه ای را در محیط زیست و منابع 
عمومی کشــور رقم زده اســت که تراژدی کوچک ترین واژه برای 

توصیف آن است. 

اقتصاد طبیعی
آیا اقتصاد می تواند به کمک حفاظت از محیط زیست بشتابد؟

 مهدی فیضی
 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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مدیریت محیط زیست
دولت محوری

محمد درویش 
عضو هیات علمی سازمان تحقیقات جنگل ها 

کســانی می توانند به محیط زیســت اهمیت بدهند و دولت هایی 
می توانند حفاظت از محیط  زیست را به عنوان یک اولویت برای خود 
در نظر بگیرند که برای آنها منابع ملی و منافع ملی مهم تر از منافع 
سیاســی دوره مدیریت و اقتدار خودشان باشد. برای درک اهمیت 
محیط زیست نیاز به فهمی بوم شناختی داریم. متاسفانه دولت هایی 
که تاکنون حضور داشتند دائم درگیر روزمرگی و سیاسی کاری بودند 
و محیط زیست را به عنوان حیاط خلوت نگاه کرده اند. فکر می کنند 
هر وقت جایی کم می آورند، حق دارند از محیط  زیســت بردارند تا 
هزینه ها را تامین کنند. دولت ها در ایران حداکثر هشت ساله هستند 
و در مدت هشت سال تخریب های محیط زیستی آن گونه که باید 
خودش را نشان نمی دهد. آنها معموالً به محیط زیست توجه نمی کنند. 
برای آنها مواردی اهمیت دارد که بتواند رای آور باشد و محیط زیست 
همیشه موی دماغ توسعه محسوب می شود. متاسفانه در این شرایط 
کسانی را هم که به عنوان مدیریت محیط زیست گمارده اند، بیشتر از 
آنکه دغدغه محیط زیست داشته باشند، دغدغه میزشان را داشته اند 
و به ریاســت خود فکر کرده اند و دغدغه رضایتمندی رئیس باالتر 
برای آنها اهمیت بیشتری داشته است. مجموعه این عوامل باعث 
شده ما کارنامه بسیار ضعیفی در حوزه محیط زیست داشته باشیم. 
ما در همه مولفه های حوزه محیط زیســت سقوط کرده ایم. حوزه 
تنوع زیســتی، حوزه آلودگی هوا، آلودگی خاک، فرسایش خاک، 
منابع آبی و... ما در تمامی شــاخص های محیط زیســت سقوط 
کردیم. در برخی حوزه ها رکوردشکن هستیم. در فرونشست زمین 
به دالیل متعدد از جمله برداشــت بی رویه آب از منابع زیرزمینی 
رکورددار جهان هستیم. در حوزه بیابان زایی رکورد در اختیار ماست. 
در حوزه تاالب زدایی رکورد در اختیار ماســت. در حوزه فرسایش 
خاک، باالترین رقم را داریم. یک دوازدهم کل فرسایش خاک جهان 
را داریــم در حالی که ما در کل یک صدم خاک جهان را در اختیار 
داریم. ما در حوزه محیط زیســت مردود شدیم. امیدوار بودیم در 
دوره ریاست جمهوری آقای روحانی که خودش و دولتش را دولتی 
محیط زیستی اعالم می کند، تحوالت مهمی در عرصه مدیریت و 
ساختار توسعه ضدمحیط زیستی کشور رخ دهد اما در نهایت دولت 
حســن روحانی فردی را به ریاست سازمان محیط زیست برگمارد 
که کارنامه ای جالب در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نداشت. 
برای مدیران محیط زیست مساله ای مثل حفاظت از تنوع زیستی 
یا حفاظت از گونه هایی مثل یوزپلنگ اهمیت ندارد. یکی از اولین 
اشتباهات سازمان حفاظت از محیط زیست دولت روحانی این بود 
که مرجعیت مدیریت تنوع زیستی را که به طور ارگانیک به محیط 
زیست مرتبط است از این ســازمان به وزارت جهاد کشاورزی که 
درکی از تنوع زیستی در ساختار سیاستگذاری این نهاد وجود ندارد، 
انتقال داد. به نظر می رسد کارنامه محیط زیستی ایران بعد از انقالب 
در دولتی دارد رقم می خورد که خود را دولتی محیط زیستی معرفی 
کرد ولی در عمل طــور دیگری رفتار می کند. رئیس جمهوری که 
عمالً در سخنرانی اش می گوید آنها مقاله می نویسند تا ما را عقب نگه 
دارند، آنها آلوده می کنند چرا ما نکنیم، آنها آب انتقال می دهند چرا 
ما نکنیم و... واقعاً این نوع اظهار نظرها نشانه طبیعت ستیزی است. 

ما حتی در دوره دولت قبلی نیز چنین 
اظهار نظرهایی را نشنیده بودیم.

دولت هــا اقتضائات محــدود زمان 
مدیریــت خــود را نــگاه می کننــد. 
آنها مشــکالت را بــرای دولت بعدی 
می گذارند و خود دنبال برنامه هایشان 
در مدیریت هــای اقتصادی به خصوص 
بحث اشتغال و توسعه فیزیکی هستند 
و عمالً مدیریت توســعه پایــدار را در 
دستور کار قرار نمی دهند. سواد محیط 
زیستی و فهم بوم شناختی در دولت ها 
وجــود ندارد. دولت هــا فعاالن محیط 
زیست را محدود می کنند تا آنها نسبت 
به رفتارهای توســعه طلبانه و ناپایدار و 
پروژه های فاقد ارزیابی زیست محیطی 
اعتراض نکنند و دوره مدیریت خود را 

به پایان برسانند.
 وقتی نماینده ای در مجلس شورای 
اســالمی در نطقی در صحن مجلس 
می گوید؛ اگر قانــون مبارزه با آلودگی 
هوا تصویب شــود ما باید با صنعت و 
کشاورزی و راه سازی خداحافظی کنیم 
یا وقتی رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست می گوید؛ اگر قرار باشد قوانین 
محیط زیستی اجرا شــود، 80 درصد 
صنعــت و کشــاورزی را باید تعطیل 
کنیم یا وقتی می گویند؛ اگر قرار باشد 
قوانین محیط زیست اجرایی شود، باید 
پروژه های برداشت گاز عسلویه تعطیل 
شود یا مردم باید مطلقاً از این مناطق 
نفتی و گازی مهاجرت کنند یا بمیرند! 
شما فکر کنید کسی که در مدیریت و 
برنامه ریزی کشــور نشسته و دارد این 
حرف ها را گوش می کند، می گوید اگر 
قرار باشــد به محیط زیست بها بدهم 
باید 80 درصد صنعت را تعطیل کنم. 
بنابراین تصمیم می گیرند که اساســاً 
محیط زیســت را تعطیل کنند. یعنی 
خود کســانی که مســوولیت محیط 
زیســتی دارند به جای آنکه پروژه های 
محیط زیست هراسی به پایان برسد بر 

طبل محیط زیست هراسی می کوبند.
کارنامــه دولت ها در دفاع از محیط 
زیست کارنامه ضعیفی است. می توان 
گفت تمامی دولت هــا در حفاظت از 

محیط زیست و اهمیت توســعه پایدار و ارزیابی زیست محیطی در 
پروژه ها مردود شــده اند. دولت ها تفاوتی با هم در مواجهه با محیط 
زیست ندارند. دلیل اینکه در دولت هاشمی یا خاتمی یا میرحسین 
موسوی کمتر با این موضوعات مرتبط با محیط زیست برخورد کرده ایم 
این است که آن زمان رسانه ای وجود نداشت و شبکه های اجتماعی 
وجود نداشتند و اساساً دانش محیط زیستی به صورت عمومی وجود 
نداشت. حساسیت ها افزایش پیدا نکرده بود و تخریب ها هنوز خود را 
نشان نداده بود. کارون آن زمان کیفیت خوبی داشت، بختگان وجود 
داشت، گاوخونی زنده بود و هامون پرآب بود، جنگل ها همه شروع به 
نابود شدن نکرده بودند، آلودگی ها به این حد نرسیده بود، ریزگردها 
طغیان نکرده بودند. مدیــران فکر می کردند ظرفیت مملکت اجازه 
می دهد این اتفاق بیفتد و هنوز بحث تغییر اقلیم جدی نشده بود. در 
نتیجه آن دولت ها هم به قلع و قمع خودشان ادامه می دادند. اکنون 
بیشترین فشارها بر محیط زیست اعمال می شود و این تصمیمات و 
روندها ادامه دارد و البته اکنون در این سال ها دارد اثرات خودش را بر 
طبیعت نشان می دهد. البته باید گفت در گذشته فعال محیط زیستی 
وجود نداشــت و مثل امروز نهادهای مدنی محیط زیست و آگاهی 
عمومی مردمی در مورد محیط زیست به وجود نیامده بود. آن زمان 
مردم به محیط زیست توجهی نمی کردند. یادم هست بعد از طراحی 
سد امیرکبیر و افتتاح آن یادداشتی نوشتم که اگر امیرکبیر زنده بود، 
از اینکه نام نیکش را بر ســدی گذاشته اند که مخرب محیط زیست 
خواهد بود، اعتراض می کــرد. آن زمان همه به من انتقاد می کردند 
و اصالً من را مســخره می کردند که سد نشان سازندگی و پیشرفت 
است، تو چه می گویی! من فکر می کنم هر دولتی به نوبه خود تا آنجا 
که توانست به محیط زیست ضربه زد. اما کاری که در دولت خاتمی 
انجام شد از این نظر ارزشمند است که به آزادی های سیاسی و مدنی 
بها داده شــد و تشکل های مردم نهاد محیط زیستی شکل گرفتند و 
خانم ابتکار دختر آقای تقی ابتکار بود که در خانواده محیط زیستی 
رشد کرده بودند و تقی ابتکار کسی بود که پیش نویس اصل 50 قانون 
اساســی را که دفاع از محیط زیست را یک وظیفه عمومی می داند 
مطرح کرد و نهایتاً در قانون اساســی گنجانده شد. اینها کمک کرد 
که برای اولین بار دغدغه های محیط زیستی در کشور شکل بگیرد 

و نهضت محیط زیستی ایران در زمان دولت اصالحات شکل گرفت.
تقابل میان نهاد اجرایی و ســاختاری دولت با بدنه کارشناســی 
و فعاالن مدنی محیط زیســت که اکنون خودش را نشان می دهد، 
محصــول بی حوصلگی و ناآگاهی مدیرانی اســت کــه در مدیریت 
نهادهای مرتبط با مسائل محیط زیستی فعالیت می کنند. خب در این 
شرایط چطور باید توقع داشت نهادهای دیگر کنش های مدنی محیط 
زیستی را تاب بیاورند. تحمل شنیدن صدای مخالف دیگر وجود ندارد. 
فشــارهای زیاد و جلسات مداوم و فرسودگی مدیران و درگیری های 
سیاسی و امنیتی و البته فشار تحریم ها و مشکالت اقتصادی و... سبب 
شده اســت، بهانه برای بی توجهی به محیط  زیست و حتی برخورد 
با تشــکل های محیط زیستی و فعاالن این حوزه به وجود بیاید ولی 
شوربختانه آنچه دارد در میانه این تقابل از دست می رود، منابع حیاتی 

و تنوع زیستی و حساسیت عمومی در این سرزمین است. 

ناکامی دولت ها در مدیریت محیط زیست
آفت دولت محوری در توسعه محیط زیست چیست؟
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مدیریت محیط زیست
تصمیم ناپایدار

در مــورد طرح های انتقــال بین حوضه ای خصوصــاً انتقال آب از 
دریای کاســپین )خزر( بــه کویر و فالت مرکزی ایران و اســتان 
ســمنان مدت هاست صحبت هایی در محافل مختلف توسط آقای 
رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور مطرح شده و آنها 
این انتقال را با لحاظ یکسری شرایط، بالمانع دانسته اند. طرح های 
توجیهی این طرح ها برای شرب و صنعت در نظر گرفته شده است. 
بیان نکاتی برای روشن شدن ابعاد این مساله ضروری است. باید دید 
چرا اساساً طرح انتقال آب از دریا به کویر مطرح شده است. خاستگاه 
این بحث ها چیســت؟ واضح اســت؛ به خاطر کم آبی که در فالت 
مرکزی ایران وجود داشــته این بحث ها همیشه مطرح بوده است. 
موافقان معتقدند کویر مرکزی ایران تشنه آب است. به دلیل بارش 
کم در این مناطق، منابع آب در دسترس با کاهش شدیدی مواجه 
است و در تامین آب برای نیازهای این مناطق مشکالتی وجود دارد. 
بنابراین وجود این مشکالت سبب شده، بحث انتقال آب و یکسری 
راهکارها برای تامین آب مورد نیاز مطرح شود. یکی از فرضیه های 
صحیح در این شــرایط این اســت که اگر خشکسالی و کم آبی در 
مناطق مرکزی ایران ادامه داشــته باشــد، ما شاهد مهاجرت های 
گســترده ای از مردم این مناطق به ســمت تهران و دیگر شهرها 
خواهیم بود. این مهاجرت ها بی تردید ممکن است مشکالت عدیده 
اجتماعی را به وجود بیاورند. همین مسائل باعث می شود طرح انتقال 
آب بین حوضه ای به عنوان یک راهکار مطرح باشد. باید این مساله 
را باز کرد. آیا انتقال آب بین حوضه ای به عنوان یک راهکار برای حل 
تمامی مشکل می تواند مطرح باشد؟ پاسخ خیر است. واقعیت امر این 
است که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته دنیا اجرای چنین 
طرح های بزرگ مقیاس و دســت انداختن به طبیعت و برهم زدن 

مکانیسم طبیعت مردود اعالم شده است.
فوایدی که انسان می تواند از این طرح ها ببرد در برابر آسیب ها 
و خســارت هایی که ممکن است این طرح ها برای اکوسیستم های 
طبیعی و انسانی به وجود بیاورند، بسیار ناچیز است. اکنون مساله 
این اســت که در کشــور ما به این تجربه ها بهایی داده نمی شود و 
به دالیل سیاســی و یکسری البی هایی که صورت می گیرد اجرای 
چنین طرح هایی هرچند وقت یک بار مطرح می شود و حتی به اجرا 
هم می رســد. چندی پیش بحث آب های ژرف مطرح بوده و بعد از 
آن هم بحث انتقال آب از دریاها به خصوص دریای خزر به سمنان 
مطرح شــده و به صورت جدی در حال پیگیری است. توجیه این 
طرح ها تامین آب شرب است. یعنی ما با هر هزینه ای آب را انتقال 
دهیم چراکه وظیفه دولت تامین آب شــرب به هر وسیله ای است. 
اما بحثی که مطرح است این است که مگر ما در کویر مرکزی و در 
استان سمنان چه صنعتی داریم که نیاز به انتقال آب بین حوضه ای 
دارد؟ میزان آب شــرب مردم منطقه چقدر است؟ با یک محاسبه 
سرانگشــتی می توان کامالً به یک نتیجه رســید که اگر راندمان 
سیســتم توزیع آب شهری در شــهرهای همین مناطق ارتقا پیدا 
کند و از پِرتی آب جلوگیری شــود و همین طور مصرف آب آنها در 
بخش کشــاورزی مدیریت شود و کاهش پیدا کند، به سادگی و با 
هزینه بســیار کم و تبعات زیست محیطی و اجتماعی بسیار ناچیز 

نیاز شرب و صنعت این مناطق تامین 
می شــود. بنابراین منطق و عقل به ما 
می گوید انتقــال آب بین حوضه ای در 
شــرایط فعلی و با اهداف تعریف شده 
بــرای مقصدی به نام ســمنان طرح 
توجیه پذیری نیست. مدافعان این طرح 
با توجه به مسوولیتشــان در مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 
خیلی خوب اســت اگر مطالعه ای در 
مورد این پروژه ها انجام شده است، آن 
را در اختیار عموم قرار دهند و منتشر 
کنند. یکــی از مشــکالت طرح های 
بزرگ مقیاس به خصوص درباره آب، این 
است که تصمیمات پشت درهای بسته 
صورت می گیرد و مطالعات شفاف و در 
اختیاری ندارند. ایــن طرح ها باید در 
فضاهای دانشگاهی و مراکز تخصصی 
نقد و بررسی شوند تا جنبه های مثبت 
و منفــی این طرح هــا در کنار هم به 
بحث گذاشــته شــود. تا زمانی که به 
صورت سربسته و حالت قطره چکانی 
اطالعــات در مورد ایــن طرح ها داده 
شود، نمی توان دید درستی از دالیلی 
که منجر به نتیجه گیری برای اجرای 
این طرح ها می شود داشت و نمی توان 
به مخاطب اصلــی پروژه های آب که 
اطالعات  هستند،  منتقد  متخصصان 
کافــی داد. در حال حاضــر یک جو 
عمومی متشــکل از متخصصان آب و 
محیط زیست نسبت به این طرح ها به 
وجود آمده اســت که همگی به نوعی 
مخالفت خود را بــا این طرح ها اعالم 
کرده انــد. عده خاصی هســتند که از 
اجرای چنین طرح هایی دفاع می کنند. 
بایــد گفت وقتی غالــب متخصصان 
و  مشــکالت  محیط زیســت  و  آب 
تبعات منفی این طرح ها را بیشــتر از 
جنبه های مثبت آنها برشمرده اند، چرا 
کسانی هنوز در پی اجرایی کردن آنها 
هســتند؟ آیا البی های سیاسی پشت 
این طرح هاســت؟ آیا بــه نوعی نفع 
شرکت های خاصی که پیمانکار چنین 
طرح هایی هستند در میان است؟ آیا 
مسائلی مثل زمینه سازی برای انتقال 
پایتخت به جایی غیر از تهران مطرح 

اســت؟ همه اینها باید مورد نقد و بررسی باشد. چراکه پیدا کردن 
ابعاد علمی و تخصصی این طرح ها به تخصصی تر شدن این پروژه ها 
و اجرای بهتر آنها یا اجرایی نشدن آنها به دلیل مضراتی که دارند، 

کمک می کند.
نکته دیگر اینکه برای اجرای چنین طرح هایی باید دید چه تبعات 
منفی از این طرح ها متوجه کشور، محیط زیست و منابع طبیعی کشور 
می شود. در نظر بگیرید، شوری دریا در مبدا مشکل مهمی است که 
باید از آب شیرین کن استفاده شود. در حقیقت دریاچه کاسپین ورودی 
محدودی دارد. ورودی آن از رودخانه ها به خصوص ولگا و ریزش های 
جوی است و در حال حاضر به نوعی با مشکالت آلودگی و کیفیت آب 
مواجه است. ورود فاضالب های نفتی و شهری از کشورهای همسایه 
این دریای بزرگ، مشکل بسیار مهمی است. استخراج نفت از دریای 
کاســپین در حال حاضر این دریاچه را با مشــکالت زیادی مواجه 
کرده است. اگر پساب آب شیرین کن ها را هم وارد دریا کنیم، طبیعتاً 

مشکالت زیست محیطی دریایی را دوچندان خواهد کرد.
سواحل شمالی ما در حاشیه دریای کاسپین با تراکم جمعیتی 
و شــهری که نزدیک به 600 کیلومتر از ساحل را اشغال کرده، با 
اجرا شــدن این طرح می تواند عوارض زیادی را متوجه خود ببیند. 
این نکات باید بررســی شود. مثالً پساب این آب شیرین کن ها کجا 
خواهد رفت. در برابر افزایش شوری آب دریا چه تمهیداتی اندیشیده 
خواهد شــد. تبعات اجتماعی و اکوسیستمی این طرح در مبدأ و 
مقصد چگونه مدیریت خواهد شــد. با این حال من هنوز در جایی 

ندیدم که مطالعاتی در این زمینه شده باشد.
هزینه اجرای این طرح نیز مساله مهمی است. با توجه به اختالف 
ترازی که مقصد و مبدأ نسبت به هم دارند و پمپاژ آبی که بر روی 
کوه های البرز صورت خواهد گرفت و بعد از آن، آب به مقصد منتقل 
خواهد شــد، هزینه های زیادی را متوجه این پــروژه خواهد کرد. 
باید این اتفاقات را در نظر گرفت و برآورد دقیق اقتصادی داشــت 
که قیمت نهایــی این آب چقدر خواهد بود و قرار اســت این آب 
گران قیمت برای چه محصولی، چه صنعتی و چه نیازی صرف شود 
تا مقرون به صرفه باشد. آیا این هزینه از لحاظ اقتصادی توجیه دارد 
یا خیر؟ نکته آخر اینکه جنگل های باارزشی در خط ساحلی کشور 
داریم که اگر این طرح اجرایی شود، بخشی از این جنگل ها پاکسازی 
خواهد شد چراکه در صورتی که این پروژه اجرایی شود، جنگل ها 

نیز آسیب می بینند. 
در حقیقت هرچقدر هم که ادعا شــود میزان از بین رفتن این 
جنگل ها ناچیز اســت اما باز هم به دلیل فقر جنگلی و ارزش های 
اکولوژیک جنگل های شمال خسارت زیادی متوجه محیط زیست 
کشور خواهد شد که مطلقاً جبران ناپذیر است. جنگل های باارزشی 

که در طول چندین هزار سال شکل گرفته است.
پس وقتی صاحب نظران محیط زیست و آب به کرات این پروژه ها 
را نقد می کنند و در عین حال به نظر نمی رســد مطالعه درست و 
میدانــی و علمی در این زمینه صورت گرفته باشــد، باید دید چه 
کسانی از این پروژه ها انتفاع می برند که به رغم همه مخالفت ها دنبال 

قانع کردن جامعه برای انتقال آب هستند. 

تصمیم پشت درهای بسته
چرا دولت ها دنبال انتقال آب بین حوضه ای هستند؟

 مجتبی شوریان 
 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
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هادی حیدرزاده 
مشاور معاونت خدمات شهری شهرداری تهران 

تحــوالت اجتماعــی و افزایش ســطح آگاهی عمومــی، حوزه 
مســوولیت صنایــع و بنگاه های اقتصادی را دســتخوش تغییر 
 )Production life cycle( کرده اســت، در چرخه حیات تولیــد
مسوولیت صنایع با فروش کاال خاتمه نمی یابد و تا زمانی که این 
 محصول به زائدات تبدیل می شود از چتر مسوولیت تولیدکننده 

خارج نمی شود.
این مســوولیت می تواند در ابعاد و جهات مختلف معنی پیدا 
کند، نگاه ویژه به محیط زیســت و تولید کاالی دوستدار محیط 
زیست، یکی از ابعاد این مسوولیت اجتماعی است، داشتن تعهد 
نسبت به جامعه پیرامون، به ویژه در حوزه زیست مصرف کنندگان 
 محصــول و کاالی بنــگاه اجتماعی، می تواند خــود را در انجام 
کارهای خیریه و عام المنفعه نشــان دهــد. مطالعات و تجربیات 
صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ ثابت کرده اســت که این نوع 
از نشــان دادن مسوولیت پذیری به خوبی از سوی مردم و جامعه 
مصرف کننده دیده می شود. مسوولیت اجتماعی می تواند مانند 
 پلی عمل کند که به ایجاد اعتماد میان مشتری و بنگاه مربوطه 

یاری رساند.
برای نمونه بانک های دارای ضریب باالیی از فعالیت های مبتنی 
بر مسوولیت اجتماعی، این سیگنال مشخص را به سپرده گذاران 
خود ارســال می کنند کــه بانک مذکور در قبــال فعالیت های 
اقتصادی، نسبت به جامعه محل فعالیت احساس مسوولیت دارد 
و این تعهد را نیز به شــکل مطلوب به انجام می رساند. در حوزه 
صنایع مصرف کنندگان کاال، زمانی که مشاهده گر، مشارکت فعال 
آن تولیدکننده در جامعه هستند، ارتباط مثبت تری با محصول 
تولیدشده آن شــرکت صنعتی برقرار می کنند. هزینه در بحث 
مسوولیت اجتماعی به جلب اعتماد کمک می کند و این به معنای 
صرف درست هزینه در نقشه تبلیغاتی آن مجموعه اقتصادی است. 
چنین فعالیت های اعتمادافزایی می تواند در جذب مشتریان جدید 
و بالطبع بهبود فرآیند اقتصادی صنعت مذکور موثر باشد و گاهی 
 از تبلیغات مســتقیم و کالسیک نیز نتایج مطلوب تری به همراه 

داشته باشد. 
دو عامل به نوع مســوولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی شــکل 
می دهد و ســمت و سوی آن را مشــخص می کند؛ نخست نوع 

نیازهای جامعه هدف و دوم نوع محصول تولیدشده.
 برخی صنایع به شکل هدفمند به این موضوع اهمیت می دهند 
که در جامعه به عنوان صنعتی دوستدار محیط زیست شناخته 
شوند و فعالیت ها و حتی نوع تولید خود را بر این اساس برنامه ریزی 
می کنند. می توان با برگزاری فستیوال ها و مشارکت در اجتماعات 
محلی یا ساخت مدارس به شکل خیریه مسوولیت پذیری بنگاه 

اقتصادی خود را در جامعه نشان داد. 
در ایران عمدتاً بنگاه های اقتصادی و به ویژه بانک ها به انجام 
فعالیت های خیریه همچون مدرسه سازی رغبت بیشتری دارند. 
نباید از نظر دور داشت که انجام کار خیر مساله ای مرتبط با ذات 
انسانی است و تاثیر خوشایندی بر انجام دهنده کار و مشاهده گر 
اجتماعی آن کار بر جای می گذارد. چنین روشی از ایفای مسوولیت 

اجتماعی اگر بر مبنای درست و علمی 
انجام گیرد، تاثیر مثبت خود را بر روی 
ناخودآگاه سپرده گذار بر جای خواهد 
گذاشــت و او نیز خواهد گفت که در 
مجموعه ای ســپرده گذاری می کنم 
که مسوولیت پذیری و بلوغ اجتماعی 
بنگاه مالــی و اقتصادی خــود را به 
نمایش گذاشته است. همین مساله 
در مورد خریداران محصول و خدمات 
نیز صدق می کند، مصرف کننده وقتی 
می بیند که محصول مورد استفاده او 
آسیبی به محیط زیست وارد نمی کند، 
نســبت به تمام جوانــب کیفی آن 
محصول اعتماد بیشتری از خود نشان 
می دهد. چنین جذب مخاطبی عالوه 
بر انجام کار خیر حتمــاً آورده مالی 
و اقتصادی )از طریق جذب بیشــتر 

مشتری( به همراه خواهد داشت.
 Corporate Social Responsibility

یا مسوولیت اجتماعی فرآیندی علمی 
است که نیاز به طراحی هوشمندانه 
و مبتنی بر شــناخت کافی از جامعه 
هدف دارد. ممکن است عدم اجرای 
درســت طرح هــا و مشــارکت های 
اجتماعی نتواند اهداف اولیه مورد نظر 
مدیران را محقق ســازد که می تواند 
ناشــی از همین عدم اجرای صحیح 

باشد. 
شاید یکی از نقاط ضعف در برخی 
کمپین هــای مبتنی بر مســوولیت 
مستقیم  مشــارکت  عدم  اجتماعی 
و موثر ذی نفعان باشــد. در نمونه ای 
موفق از روش مشــارکت جمعی به 
همراه ذی نفعان یک اپلیکیشن مشهور 
از مشــتریان خود خواست که اجازه 
تخصیص مبالغــی از اعتبار آنها را به 
سیل زدگان بدهند تا آن اپلیکیشن نیز 
به ازای هر مشارکت خود نیز مبلغی 
به عنوان کمک به آن اضافه کند. این 
اقدام توانست تراکنش مالی بسیار قابل 
توجهی ایجاد کند و همچنین سهم 
چشمگیری در برنامه های تبلیغی آن 

مجموعه ایفا کرد. 
درست در نقطه مقابل چنین طرز 
تفکر مدیریتی، مشاهده می شود که 

مثالً یک بانک بر اساس تصمیم خود و بدون کوچک ترین تالشی 
برای جلب مشــارکت سپرده گذاران، راساً در یک منطقه اقدام به 
مدرسه سازی می کند. این عملکرد انفرادی و نه جمعی باعث شده 
است که اختصاص بودجه برای SRC تنها هزینه تعبیر شود، نه یک 

سرمایه گذاری موفق در سبد تبلیغاتی شرکت.
 در نمونه های موفق اجراشــده در دنیا، حتماً مسوولیت های 
اجتماعی به صورت کمپین و با جلب مشــارکت مشتریان انجام 
می گیرد. ما در ایران چنین نمونه هایی از کمپین ســازی را بسیار 
 کم داریم و چند نمونه انجام شــده البته موفق تــر از روش های 

سنتی بوده اند.
در یک نمونه موفق از مشارکت جمعی، شرکت پاناسونیک در 
ژاپن یک طرح فروش را اجرایی کرد که در صورت تمایل مشتری 
محصول فروش رفته مانند یک تلویزیون با مبلغی اندکی باالتر از 
قیمت روز به او فروخته می شد یک وجه اندک اضافی اخذ می شد. 
خود شــرکت نیز مبلغی به آن اضافه می کرد و به نام آن مشتری 

یک درخت می کاشت. 
این شرکت موفق شده است هکتارها درخت در نقاط مختلف 
جهان بکارد و این درخت کاری ها در کشــورها و مناطق زندگی 
مشتریان این شرکت انجام گرفته است، این احتمال وجود دارد 
که حس مثبت ایجادشــده حول محور طرح کاشت یک درخت 
به نام مشتری بتواند رابطه موقت مشتریـ  پاناسونیک را به سطح 
یک رابطه پایدارتر و حتی دائمی و در ســطح »مشتری وفادار« 

ارتقا بخشد. 
پرسشی که در این میان مطرح است، این است که چرا صنایع 
ما چنین روش های نوینی را در سبد هزینه های تبلیغاتی خود قرار 
نمی دهند، مثالً چرا یک تولیدکننده محصوالت غذایی طرحی را 
مبتنــی بر پکیج محصوالت غذایی خود و بر محور SRC اجرایی 
نمی کند. نخست می توان از عدم آشنایی مدیران تصمیم گیرنده 
با این روش نام برد که غالباً تنها به روش های سنتی تبلیغات خو 
گرفته اند و کار راحتی نیست که آنان را ترغیب کرد که از این ابزار 

جدید استفاده کنند. 
به عنوان عامل دوم می توان به اجرای نه چندان صحیح و کارآمد 
طرح هزینه کرد در جهت مسوولیت اجتماعی اشاره کرد که برخی 
اوقات نتوانسته انتظارات اولیه را برآورده سازد و همین موضوع بر 
تردیدهای مدیریتی در جهت سوق پیکان تبلیغی شرکت به این 

سمت افزوده است. 
تــا زمانی که تیــم تبلیغات یا روابط عمومــی نتواند در یک 
فرآیند خالقانه و مبتکر با توجه به نیازهای بومی و محلی جامعه 
هدف و مصرف در کشــور ما یک کمپیــن منحصر به فرد )و نه 
کپی برداری شده( طراحی کند، طبیعی است که مدیر امضاکننده 
هزینه، طرح را تنها باری اضافه بر صورت های مالی شرکت تعبیر 
کند و با توجه به مشکالت اقتصادی و مالی احتمالی خیلی کمتر 
بــه صرافت گام برداری در این راه بیفتد. در ایران البته به شــکل 
محدود محرک های قانونی نیز برای ترغیب شرکت ها برای عمل به 

مسوولیت اجتماعی در قانون دیده شده است. 

تردید مدیران
چرایی کمبود طرح های خالقانه در حوزه مسوولیت اجتماعی
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بــرای نمونه اگر یک بنگاه اقتصادی یک در هزار مبلغ فروش 
خود را در جهت کمک به محیط زیست مصرف کند، آن مبلغ از 
پرداخت مالیات معاف خواهد بود. البته کماکان مهم ترین محرک 
اعتقاد و اعتماد مدیــران آن مجموعه اقتصادی به اجرایی کردن 
چنین کمپین هایی است و بعید است که با بخشنامه و به شکل 
دستوری بتوان آنان را تشویق کرد که به مسوولیت های اجتماعی 

خود عمل کند. 
برگزاری ورک شــاپ ها، کارگاه ها و کالس های آموزشی برای 
مدیران می تواند در این زمینه موثر باشد، مدیران ما اگر با تجربیات 
موفق همتایان جهانی خود در این جهت آشنا شوند، حتماً انگیزه  

بیشتری در این زمینه پیدا خواهند کرد. 
مثال فوق الذکر در رابطه با کمپین شــرکت پاناسونیک تنها 
یک مثال کوچک از کمپین های اجراشــده اســت و بی شــک 
می توان بر اســاس متد خالقیت و تصمیم سازی محلی، هزاران 
 طرح و کمپین بدیع و بی ســابقه مبتنی بر باورها و ســنت های 
کشــورمان را طراحی و اجرا کرد که شــاید در دیگر کشــورها 
 اجرایی نشــده باشــد و بــر اســاس نیازهای مردم کشــور ما 
تئوریزه شده باشــد. در ایران معموالً تکنســین و کارپرداز ماهر 
و آموزش دیــده تخصصی در حوزه مســوولیت اجتماعی وجود 
 ندارد و مثالً در بانک ها این کار غالباً به مســووالن روابط عمومی

سپرده می شود. 
در اکثر اوقات موسسه اقتصادی مذکور در ابتدای سال به عنوان 
یک هزینه، بودجه ای را به برخی کارهای روتین مانند مدرسه سازی 
اختصاص می دهد و هیچ گونه امکان سنجی، نیازسنجی و پایش 
جامعــه هدف انجام نمی گیرد. دعــوت از متخصصان خوش فکر 
و ایده پرداز و جســور به ویژه آنهــا که در دامان صنعت تبلیغات 
 پرورش یافته اند برای مشارکت در تیم طراح و اجراکننده کمپین 
مبتنی بر مســوولیت اجتماعی ضلع مفقوده اجرای این روش در 

کشور ماست.
 وجود چنین افراد متخصص و کارآمدی که در کشور، کم هم 
نیســتند در کنار مدیران شجاعی که از آزمودن روش های جدید 
واهمه نداشته باشند به نوعی کلید مفقوده بازگشایی این دروازه 

جدید به روی صنایع و بنگاه های اقتصادی است. 
نیازسنجی به این معنی است که مثالً ممکن است تیم مذکور 
پیشــنهاد دهد که افتتاح حســاب برای کودکان بدسرپرست را 
به جای مدرسه سازی پیشنهاد دهد و سپس به این امر فکر کند 
که به چه روش و طریقی می تواند به گسترده ترین شکل ممکن، 
ســپرده گذاران بانک مذکور را برای مشارکت در چنین طرحی 

دعوت کند.
به شخصه در کشور تنها شاهد برگزاری چند کالس آموزشی 
محدود در این زمینه بوده ام و کمتر دیده شــده که محیط های 
آکادمیک و دانشــگاهی برای انتقال و ترجمه تجارب جهانی به 

داخل کشور به این عرصه ورود کنند. 
سپردن این مســوولیت به واحدهای روابط عمومی یا فروش 
نشانگر این موضوع است که اهمیت تخصص در این زمینه چندان 
درک نشده است. مسوولیت اجتماعی تنها مختص بانک ها و صنایع 
بزرگ نیست و در دنیا اتفاقاً صنایع کوچک و محلی رغبت بسیاری 
به استفاده از این روش برای برقراری ارتباط با مشتریان خود دارند. 
در یــک مثال بومی می توان به یک شــرکت کوچک در منطقه 
کردان اشاره کرد که لیوان های موسوم به کافی تولید می کرد که 

مخصوص نوشیدنی های گرم بود.
با توجه به دوجداره بودن این لیوان ها، این شرکت از مشتریان 

خود خواست تا آنها را در منزل یا محل 
کار به گلدان های کوچک تبدیل کنند 
و از آن عکس بگیرند و برای شرکت 
ارسال کنند. تولیدکننده نیز تعهد کرد 
که به ارسال کنندگان جوایزی را اهدا 
کند. چنیــن حرکت هایی به صورت 
موردی و به شــکل غریــزی انجام 
می گیرد، اما چون دانش کافی در این 
پیشنهاد ها تزریق نمی شود، می توان 
گفت که تاکنون خروجی مناســبی 

نداشته است.
پیــش از این شــرکت ســایپا، 
طی چندین ســال اقــدام به توزیع 
کاتالیست های رایگان میان صاحبان 
تاکســی کرد تــا تعهد خــود را به 
محیط زیست نشــان دهد، در میان 
برخی  غذایی  مــواد  تولیدکنندگان 
اقدام به توزیع محصوالتی مانند کیک 
و بیسکویت در میان کودکان مناطق 
محروم کردند. وجه مشــترک تمام 
این تالش های انجام گرفته را می توان 
پراکنده بودن آن، سلیقه ای بودن آن 
و همچنین بی برنامگی در اجرای آن 
دانســت. هیچ وقت این نیاز احساس 
نشــده که به جــای اجــرای برخی 
طرح های بعضاً کلیشه ای و بی هدف 
باید نشســت و مدلی هوشمندانه و 
چندوجهــی طراحی کــرد. این نوع 
مدل سازی این مساله را حتماً در نظر 
می گیرد که تا چه حد می توان از این 
کار خروجی گرفت و در جهت تبلیغات 
و جذب مشتری از آن استفاده کرد و 
تا چه اندازه می توان در چنین طرحی 
از مشارکت جمعی و انبوه مردمی بهره 
برد. یک طرح بی هدف عالوه بر آنکه 
سود ناچیزی نصیب سوژه مسوولیت 
اجتماعی می کند )مثالً محیط زیست( 

در کنار آن همچنین سود ناچیزی برای بنگاه اقتصادی به همراه 
خواهد داشت. طرح خالقانه درســت در نقطه مقابل قرار دارد و 
همزمان می تواند هم بنگاه اقتصادی و هم سوژه هدف را به شکل 

فراوان تری بهره مند سازد.
شرکت های فعال در زمینه تبلیغات که نیروی متخصص الزم 
 را در اختیار دارند کمتر به مدیران پیشــنهاد می دهند که از این 
روش استفاده کنند، این شرکت ها اگر نسبت به تحقیق و توسعه 
در ایــن بحث اقدام کنند و الگوهای جذاب و پیاده شــده با ذکر 
تمام جزئیات را به مدیران پیشنهاد کنند، می توانند از تردیدهای 
 آنان بکاهنــد. در زمینه محیط زیســت، این مســاله الاقل در 
کشــورهای توســعه یافته به اثبات رسیده اســت که توجه به 
 محیط زیســت یک شــاخص شناخته شــده  اخالقی اســت، 
به همین خاطر شــرکت ها و مدیرانــی که توجه خود به محیط 
زیســت را به جامعه نشــان می دهند )ثابت می کنند( می توانند 
خــود و مجموعــه اقتصادی تحت امرشــان را بــه عنوان یک 
 مجموعــه اخالق مدار در ذهن جامعه تثبیــت و ماندگار کنند و 
چنین مســاله ای بی شک بر میزان فروش آن مجموعه اقتصادی 

بی تاثیر نخواهد بود. 
شرکت پاناســونیک مدعی بود که فروششان در اثر توجه به 
طرح های محیط زیســت محور 12 درصد افزایش یافته است. در 
کمپین سازی ها باید به این نکات توجه داشت که مجموعه مورد 
نظر آیا دولتی اســت یا خصوصی، در کشــور ما شاید اعتماد به 
بنگاه اقتصادی دولتی کمتر باشد، به همین خاطر کار در بخش 

خصوصی راحت تر و البته پربازده تر خواهد بود.
اپلیکیشن آپ توانست با یک دعوت ساده در این زمینه تراکنش 
باالی مالی در زلزله کرمانشاه و سیل اخیر را مدیریت کند. سوال 
این اســت که چرا ده ها بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی نتوانند از 
چنین تجارب موفقی برای ایجاد انفجار یا الاقل جهش در میزان 

فروش و کسب سرمایه اجتماعی استفاده کنند. 
حوزه هایــی مانند محرومیت زدایی، محیط زیســت و بالیای 
طبیعی مانند بستری معقول برای طرح ریزی کمپین های موفق 
خواهد بود. این حوزه ها در زیر چتر مسوولیت دولت نیز قرار دارد، 
به همین خاطر دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست های تشویقی 
سخاوتمندانه، پتانسیل عظیم مردم و بخش خصوصی را برای عمل 

به مسوولیت های اجتماعی بسیج کنند. 
این تشویق به معنای صدور بخشنامه نیست، بلکه معافیت های 
مالیاتی و تشــویق های اینچنین می توانــد نقش روغن صنعتی 
 تســهیل گر را در عملکــرد بهتر سیســتم اجتماعــی بر عهده 

داشته باشد. 
موسسات خیریه ایجادشده توســط صنایع و بانک ها به نظر 
چنــدان موفق نبوده اند. کار یک بنگاه اقتصادی این نیســت که 
موسســه خیریه ایجاد کند، باید یک پــل ارتباطی میان بانک و 
موسسه اقتصادی ایجاد کرد تا به NGO و موسسه خیریه متصل 
شود و همکاری مثمرثمری داشته باشد. نه آنکه خود راساً نسبت 

به تاسیس بنگاه خیریه اقدام کنید. 
اگر کار مردم را به مردم بســپاریم هم اثر بیشتری دارد و هم 
ادامه دارتر خواهــد بود. در دنیا نیز غالباً بزرگ ترین موسســات 
اقتصادی تمایلی به تاسیس بنگاه خیریه ندارند و بر مشارکت تاکید 
دارند. تا زمانی که افزایش دانش در حوزه مسوولیت اجتماعی رخ 
ندهد نمی توان انتظار جهش در این عرصه را داشت، کشور ما رتبه 
پایینی در این زمینه دارد و باید جامعه مدیران کشور را بیشتر با 

این دانش آشنا ساخت. 

تـا زمانی کـه تیـم تبلیغات یـا روابط 
عمومی نتوانـد در یک فرآیند خالقانه 
و مبتکـر بـا توجه بـه نیازهـای بومی 
و محلـی جامعـه هـدف و مصـرف در 
کشـور ما یک کمپین منحصـر به فرد 
)و نـه کپی برداری شـده( طراحی کند، 
طبیعـی اسـت کـه مدیـر امضاکننده 
هزینـه، طـرح را تنهـا بـاری اضافه بر 
صورت هـای مالـی شـرکت تعبیر کند 
و بـا توجـه به مشـکالت اقتصـادی و 
مالی احتمالی خیلی کمتـر به صرافت 
گام بـرداری در این راه بیفتـد. در ایران 
البتـه بـه شـکل محـدود محرک های 
قانونـی نیـز بـرای ترغیب شـرکت ها 
بـرای عمل به مسـوولیت اجتماعی در 

قانون دیده شـده اسـت. 



گفت وگو

1213 ویژه نامه محیط زیست    خرداد 1398ویژه نامه محیط زیست   خرداد 1398

مدیریت محیط زیست

توسعه در ایران پایدار نیست
بررسی وضعیت محیط زیست و مدیریت سازمانی آن در گفت وگو با عیسی کالنتری

مدیریت محیط زیست ایران مثل بسیاری از سازمان های مدیریتی کشور، با چالش هایی 
روبه رو است اما آنچه مساله مدیریت محیط زیست را بیش از دیگر نهادها چالش برانگیز 
می کند، تهاجم همه جانبه به آن است. محیط زیست فقط یک سازمان نیست. طبیعت 
ایران همه چرخه اکوسیستمی از انســان تا حیوانات و درختان، از آب و هوا و خاک 
گرفته تا صنایع و معادن و... همه در یک تعامل می توانند گاه به پایداری یک سرزمین 
کمک کنند و گاه می توانند در یک عدم تعامل و تعادل ساختاری مانند توسعه ناپایدار، 
زمینه تخریب یک سرزمین را به وجود آورند. عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست ایران، در این گفت وگو به مساله توسعه پایدار و چالش هایی که مدیریت 
محیط زیست از منظر توسعه و مدیریت کالن دولتی با آن روبه رو است، پرداخته است.

  
Á   با یک ســوال که درواقع مبنایش اقتصادی است، گفت وگو را آغاز کنیم. چرا در 

ایران محیط زیست فاقد وجوه اقتصادی اســت؛ یعنی انگار نگاه اقتصادی به محیط 
زیست وجود ندارد و فقط یک نگاه بهره بردارانه در ذهن سیاستگذاران بوده است؛ مثاًل 
طبیعت بهره برداری می شود بدون اینکه ارزش های محیط زیست در آن حفظ شود. فکر 

می کنید این خأل از کجا می آید؟ ریشه این تفکر کجاست؟
منظورتان این است که اقتصاد محیط زیست چرا کم مورد توجه بوده است؟

Á   بله. یک مثال بزنم؛ در دهه 40 وقتی داشــتند جنگل ها را ارزیابی می کردند مثاًل 
جنگل شــمال را یک جنگل اقتصادی دیدند که فقط می شود از آن بهره برداری کرد. 
درحالی که جنگل ارزش هایی ورای بهره برداری داشــته است. یعنی اگر جنگل را به 

عنوان یک اکوسیستم در نظر بگیریم، همه چیز از آب تا گیاه و جانوران در آن حیات 
دارند. آن چرخه ای که حیات و محیط زیست در آن جریان دارد در برنامه های اقتصادی 

ایران دیده نشده است. می خواهم ببینم که این تفکر و این اشکال از کجاست؟
اشکال از همه جاست. بگذارید از دانشگاه شروع کنیم. در دانشگاه های ما حتی در 
دانشــگاه هایی که مرجع هستند، واحدهایی به نام محیط زیست به معنای تخصصی 
آن به صورت جدی وجود ندارد. نهایتاً در حد یک واحد اختیاری اســت. کســانی که 
این مسائل را درک کنند، وجود ندارند که دانشجو برای جامعه تربیت کنند که درک 
واقعی از وضعیت محیط زیست و آینده استفاده از منابع را بداند. در دانشگاه های ما اصاًل 
محیط زیســت جایگاهی ندارد که دانشجوهای خودشان را در مسائل محیط زیست 
آموزش بدهند؛ یعنی کســانی که از دانشگاه های ما فارغ التحصیل می شوند حتی یک 
درس در مورد محیط زیســت نمی خوانند. من حتی در حدود نزدیک به دو سالی که 
اینجا هستم، پیشــنهاد کردم و چندین بار نامه نوشتم که آقا! آموزش محیط زیست 
برای همه رشته ها الزامی باشد؛ مثل آموزش زبان انگلیسی، مثل آموزش زبان و ادبیات 
فارسی و مثل آموزش همین درس های فقهی که برای همه رشته ها می گذارند. محیط 
زیســت یک چیز عام هست و خاص نیست. اقتصاد محیط زیست هم به تبع آن چیز 
خاص تری است؛ یعنی شما باید از محیط زیست تلقی ای داشته باشید که ما می گوییم! 
چون محیط زیست در اقتصاد کالن جایی ندارد فرض کنید دلمان خوش است که امروز 
ســد جیرفت را ساختیم، آبش را هم داریم استفاده می کنیم. نتیجه اش چه می شود؟ 
جازموریان تعطیل می شود. آب های زیرزمینی از بین می رود و... توجیه اقتصادی اینکه 

عکس: سعید عامری
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از بین رفتن جازموریان و از بین بردن منابع آب های زیرزمینی در این منطقه و اینکه 
آب از حالت تجدیدپذیری به تجدیدناپذیری تغییر کرده، چطور محاسبه شده است؟ این 
حرف ها اصالً لحاظ نمی شــود و ما عمالً با شکلی از توسعه طرف هستیم که مبنایش 

پایداری نیست.
Á  .چیدمان توسعه در ایران بر پایه پایداری نیست 

بله. چند تا دلیل دارد؛ یکی اینکه اصالً شــاید به اندازه انگشتان یک دست هم ما 
متخصص نداریم که این مسائل را لمس کنند. شما حساب کنید االن مثالً در کشور 
حدود 200 تا دانشگاه بزرگ و کوچک وجود دارد. برای 40 تا دانشگاه حتی یک نفر آدم 
نداریم که این مسائل را درک و توجیه کند. خب! فارغ التحصیالن این دانشگاه ها، مدیران 
کشور، کارشناسان کشور و بخش خصوصی این کشور هستند که اصالً آموزشی در زمینه 
مدیریت محیط زیست کشور نمی بینند. اصالً انگار هیچ درک نمی کنند و محیط زیست 
را فقط همین چند تا جانور می بینند. این طور می بینند که محیط زیست همین دو تا 
درخت و چند تا حیوان است که حاال باشند یا نباشند... هر زمان هم گردوغباری باشد 

به گردوغبار یا هوایی که آلوده باشد می گویند هوا آلوده است. 
خیلی ســطحی و بی مالحظه... توســعه پایدار اصالً جایگاهی در کشور ما ندارد و 
توجیهی هم ندارد. در این کشور اگر هم صحبت از محیط زیست می کنند به خاطر این 
است که در دنیا محیط زیست دارد به عنوان یک مساله مهم تکرار می شود و اینجا هم 
می خواهند از قافله عقب نمانند. مثالً می گویند ما مدرنیزاسیون و اینها را داریم، اسمی از 
محیط زیست می آورند که جایش خالی نباشد واال این نگاه، نگاه زیست محیطی و پایدار 
نیست. به همین دلیل هم حفاظت از محیط زیست در این سرزمین سخت است. حفظ 
محیط زیســت؛ االن مثالً کارخانه دارد موتور تولید می کند که از نظر زیست محیطی 
مردود است! اما دارد تولید می کند چون می گویند کارگر مشغول است، کشور نیاز به 

حمل ونقل دارد و واردات را منع می کنند.
من به شــما این طور بگویم که یک خودروســاز ماشــین بدون موتور هم بخواهد 
پیش فروش کند ملت در صف می ایستند و می خرند! دیگر چه برسد به اینکه ضوابط 

زیست محیطی را رعایت کند یا نکند.
Á   سازمان محیط زیست هم در این بلبشوی مدیریتی صدای قدرتمندی در برابر آن 

همه فشار بر طبیعت و محیط زیست ندارد.
محیط زیست اصالً صدا ندارد! دولت یک چیزی را تصویب می کند و شش ماه بعد 
مصوبه اش را پس می گیرد. به دلیل فشــارهایی که مثالً چهار تا کارخانه به دولت وارد 
می کنند. یا یک سیل می آید، همه فکر می کنیم که راه حل سیل »سد« است؛ درحالی که 
این طور نیست. اقتصاد کالن زیست محیطی در کشور اصالً مطرح نیست. به دلیل اینکه 
اصالً نه فارغ التحصیالن دانشــگاه های کشور و نه هیچ مسوول و فعال محیط زیستی 

صدایش شنیده نمی شود.
Á   شما بارها در این چند سالی که در سازمان محیط زیست هستید، اظهارنظرهای 

بسیار تندی در مورد وضعیت محیط زیست داشته اید. من به  عنوان یک مخاطب محیط 
زیســت و به  عنوان روزنامه نگار این حوزه از بیرون که به این موضوع نگاه می کنم، 
می بینم آقای کالنتری در دولت مسوولیت دارند، بارها روی این موضوع فشار آوردند، 
حرف زدند و تذکرهای جدی دادند؛ ولی انگار هیچ تفاوتی بین دولت ها هم وجود ندارد. 

این کمی ناامیدکننده نیست؟
چرا. برای اینکه دولت ها چه کسانی هستند! اعضای دولت چه کسانی هستند! همین 

فارغ التحصیالن دانشگاه ها هستند.
Á   خب باالخره این یک مقدار کار را سخت می کند؛ مثالً ما باید بتوانیم بین دولت ها 

تفاوت حداقلی از نظر فکری قائل باشیم.
رئیس دولت چرا؛ رئیس دولت واقعاً در مورد محیط زیست خوب است. ولی اعضای 
دولت اصالً محیط زیست برایشان علی السویه است. یعنی خب آنها وقتی می خواهند 
رای گیری کنند، به چه چیزی رای می دهند؟ می گویند کارگر شاغل باشد، تولید داخلی 
افزایش پیدا کند و حاال محیط زیست خراب شد یا نشد مهم نیست. پروژه اجرا بشود، 

حاال شما مزاحمت درست نکنید.
Á  .یعنی هنوز به محیط زیست به  عنوان یک نهاد مزاحم نگاه می شود 

مزاحم هم که نگاه نشــود، یک نهاد شاید کم اثر باشد. شما حساب کنید مثالً وزیر 
معادن و فلزات می خواهــد هر جایی به هر قیمتی یک چیزی دربیاورد؛ حاال به ضرر 

محیط زیست هم شد، شد. یک کارخانه ای به هر قیمتی راه می افتد یا مثالً یک سدی 
ساخته بشود...

Á  .چون اولویت برای دولت اشتغال است تا پایداری منابع و طبیعت 
بله دیگر. ما هنوز جهان سومی فکر می کنیم.

Á  .خب اگر ما منابع مان را از دست بدهیم که دیگر کاری برای کارگر باقی نمی ماند 
درست است. همین نکته ظریف را مدیران و تصمیم گیران کمتر تشخیص می دهند. 
مدیران کشور عمدتاً فارغ التحصیالن تا هفت، هشت، ده سال پیش دانشگاه های کشور 
هستند. هیچ آموزشی در مورد محیط زیست ندیده اند. حتی دانشکده های محیط زیست 
ما خیلی وقتشان را برای منابع طبیعی نگذاشتند. مثالً سال ها رئیس دانشکده محیط 
زیست کشور شاید دانشگاه منابع طبیعی کشور بود؛ دانشگاه مادر. محیط زیست را هم 
از بُعد چهار تا حیوان و چهار تا درخت می بینند. یعنی در همین سازمان محیط زیست 
تا دو سال پیش مساله آب مطرح نبود؛ درحالی که پایه محیط زیست در کشور »آب« 
اســت. من یک بار هم گفتم؛ ما به صورت اختصاصی به آب در محیط زیست توجهی 
نداشته ایم. برای اینکه اصالً می گفتند آب متعلق به وزارت نیرو است و به ما چه ربطی 
دارد. خب اگر آن طور که شما می گویید باشد، چرا در ارزیابی صنعت دخالت می کنید! 
چرا در راه ســازی دخالت می کنید! چرا در اقلیم )هوا( دخالت می کنید! یعنی مفهوم 
محیط زیست جمع شده بود در سازمان شکاربانی قبل از محیط زیست. چون زیربنایش 

سازمان شکاربانی بود. 
یعنی فقط معاونت محیط طبیعی مهم بوده است. متخصصان نسبتاً خوبی در مسائل 
حیات وحش داریم ولی در زمینه محیط زیست انسانی که امروزه در قرن بیست و یکم 
دخالت های بشری بیشترین تخریب ها و آلودگی ها را به بار آورده، متخصص آنچنانی 

نداریم.
Á   ما پیش از بارش های امسال با چالش شدیدی در حوزه آب مواجه بودیم. خشکسالی 

تا اندازه ای بود که همه نگران بودیم. در طول تاریخ هم ما کشوری خشک و گرم وخشک 
بوده ایم. تغییر اقلیم هم به نظر می رسد اثرگذار شده است. چه برنامه بلندمدتی برای 

مدیریت خشکسالی و آب در کشور وجود دارد؟
راه حل هایی در مدیریت آب وجود دارد و دنیا هم شــروع کرده اســت. منتها ما از 
دستاوردهای علمی دنیا تبعیت نمی کنیم، چون با همه چیز دنیا مشکل داریم و همه 
چیز را از همه بهتر می دانیم و راحت هر تصمیمی دلمان خواست می گیریم. دنیا به این 
نتیجه رسیده که برای حفظ محیط زیست و حقوق نسل های بعد، کشورها حداکثر تا 
40 درصد از منابع آب های تجدیدپذیر را استفاده کنند. آب های تجدیدپذیر هم بارش 
منهای تبخیر اســت. تا پارســال ما باالی 110 درصد برداشت آب از منابع زیرزمینی 
داشتیم. امسال چون صد میلیارد مترمکعب خداوند بارش داده، شاید به 95-90 درصد 
برسد. ببینید ما نمی توانیم هر آنچه داریم را االن استفاده کنیم؛ چون تکنولوژی و امکانات 
مهندســی اش را داریم! چند تا محدودیت داریم؛ حقوق نسل های بعد را ما باید حفظ 
کنیم. در ســرزمینی که ما داریم زندگی می کنیم، قرار است نسل های بعد هم زندگی 
کنند. نباید بگویید به ما مربوط نیســت کسانی که صد سال دیگر در این سرزمین به 
دنیا می آیند، چگونه زندگی می کنند. حقوق آنها را ما باید حفظ کنیم. محیط زیستمان 
را هم باید حفظ کنیم. ما االن می گوییم که ساالنه حدود 20 میلیارد مترمکعب از این 
آب تجدیدپذیر ســهم محیط زیست است. ما می گوییم که این آب های زیرزمینی که 
طی هزاران سال گذشته انباشته شده است، هم برای ماست و هم برای نسل های آینده. 
االن آبی که در ســال به زیر زمین فرو می رود حدود 20 میلیارد مترمکعب و حداکثر 
25 میلیارد مترمکعب است و آبی که برداشت می کنیم بیش از 50 میلیارد مترمکعب 
است! این از ذخیره برداشت می شود دیگر. آب کم می شود و هرچه کمتر می شود شورتر 
می شود و در مناطقی خشک می شود. در مناطقی هنوز به ُخشکی نرسیده ولی خیلی 
شور شده است و در مناطقی هم که هنوز لطمه جدی ندیده است. ما از اصول علمی و 
اصول پذیرفته شده جهانی تبعیت نمی کنیم چون می گوییم ما کشور خشکی بودیم و 
به قول شما هم هستیم. فریب این صد میلیارد مترمکعب بارش را نباید بخوریم. آیا در 
منطقه خشک ما چون تکنولوژی داریم، همه آب ها را می توانیم ظرف چهار، پنج سال 
خالی کنیم؟ آیا این حق را داریم؟ قطعاً نداریم. چون توجه نمی کنیم که کشــور را در 
درازمدت با مشکل روبه رو می کنیم. سیاستمداران و سیاستگذاران ما یک وقتی در اوایل 

انقالب اعتقادی به تمام شدن آب های زیرزمینی نداشتند. 
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مدیریت محیط زیست

یک زمانی تکنولوژی در کشــور نبود که آب برداشت شــود. مثالً از زمان قاجار یا 
رضاخان یا حتی نیمه اول ســلطنت محمدرضاشاه هرچقدر ُمقنی داشتیم آوردیم تا 
آب های زیرزمینی را اســتحصال کنند، در حد 15-10 درصدش را هم نمی توانستند 
استحصال کنند؛ ولی وقتی تکنولوژی وارد شد، چاه کندن آسان شد، موتورپمپ آمد، 
مکش آســان شــد و آوردن آب های زیرزمینی به سطح راحت شد، گفتیم این آب ها 
تمام شدنی نیستند و هرچه نیاز داریم باید مصرف کنیم. االن هم فکر می کنیم که چون 
82 میلیون نفر جمعیت داریم و نیاز غذایی داریم، هرچقدر توان کشور هست باید مصرف 
بشود و نیاز غذایی مان را تامین کنیم. درحالی که ما محدودیت آب داریم. درست است 
که محدودیت خاک نداریم چون سرزمین نسبتاً وسیعی داریم اما محدودیت اصلی ما در 
مسائل آب است. ما به حد و حدود خودمان قانع نیستیم که چقدر باید آب مصرف کنیم. 
بهره وری آب چیز دیگری است  و ربطی به استحصال ندارد. ما بحثمان روی استحصال 
است؛ بهره وری را می برند از آبی که درست است و طبق اصول پایدار برداشت می شود 

برداشت می کنند و بهره وری را به نزدیک 100 درصد برسانند.
Á   .به سدسازی هم اشاره کردید. امسال هم باالخره یک اتفاقاتی در خوزستان افتاد 

بعضی ها آمدند یک پروپاگاندایی کردند که خب اگر مثالً سد دز نبود، سیل خوزستان را 
می برد. ولی انتقادهایی هم شد که اگر قرار بود سد جلوی این سیالب را بگیرد، چرا فقط 
نهایتاً چهار ، پنج روز سیل را به تاخیر انداخت و آب گرفتگی هنوز هم دو ماه بعد از بارش 
جاری است. می خواستم ببینم سازمان محیط زیست با توجه به اینکه تاالب هایمان 
خشک شــده و اتفاقاً بخش عظیمی از آن هم به خاطر همین موضوع های سدسازی 
و کنترل آب ها بوده است، چه رویکردی در این زمینه دارد؟ جنابعالی هم در ماجرای 
دریاچه ارومیه پیش از سازمان هم مســوولیت داشتید و به خوبی در جریان ماجرا 
هستید. هورالعظیم وضعیتش بحرانی بود، ارومیه بحرانی بود و بیشتر تاالب هایمان 
خشک شده  بودند. حاال امسال یک  بارشی صورت گرفته و بخشی از اینها احیا شده 
است؛ ولی اینجا یک تضادی به  وجود می آید؛ می خواهم ببینم شما در مواجهه با تفکر 
سدسازی در کشور آیا توانستید توجیهی بیاورید که اگر سدسازی ها اجازه می داد عماًل 
محیط زیست ما می توانست بهتر از این که االن هست، باشد و اگر این روند ادامه داشته 
 باشد و ما 15-10 سال دیگر با خشکسالی مواجه بشویم، شاید دیگر حیات در بسیاری

 از مناطق ایران ممکن نباشد.
ما در ایران چون تابع یک اســتراتژی نیســتیم، فردی و سلیقه ای تصمیم گیری 
می کنیم، وقتی می گوییم سدســازی خیلی خوب است و تمام پول های مملکت برای 
سدسازی هزینه می شود، یک وقتی ممکن است بگوییم سدسازی اصالً خوب نیست 
و ســدهای موجود هم نگهداری نشود؛ ما اگر خودمان را تابع استراتژی توسعه پایدار 
بدانیم همه مســائلمان حل می شود. هیچ اشــکالی ندارد اگر می خواهیم هریرود در 
منطقه مثالً جیرفت سیل ایجاد نکند، بیاییم سدی درست کنیم که فرضاً جلوی سیل 
خطرناک را بگیرد. بیاییم مثالً سد 200 میلیون مترمکعبی یا 150 میلیون مترمکعبی 
 درست کنیم نه سد یک میلیارد مترمکعبی که بیاید جازموریان یا آب های زیرزمینی را 

قربانی کند.
یادم اســت در سال 51 دانشــجو بودم. به منطقه جیرفت رفته بودم که در کارگاه 
راه ســازی اخوی کار کنم. ما از شــهر جیرفت تا کهنوج ده ها چاه آرتزین داشتیم که 
بعضی هایشــان تا یک مترمکعب بر ثانیه آب داشتند. جازموریان هم بود. البته نیاز به 
توسعه داشتند. ما می توانستیم بین اینها باالنس ایجاد کنیم. برخی دوستان می گویند 
ایران کشوری کشاورزی است که باید هرچه می تواند تولید کند؛ مساله را یک سویه نگاه 

می کنند. به محیط توجهی ندارند که چه بالیی سر سرزمین می آید. 
ما سدسازی را  )صد درصد( نباید رد کنیم، ولی نباید هم بگوییم چون سیل آمده 
حاال باید آنجا سد بزنیم. این هم غلط است. سیل بخشی از طبیعت است، منتها وقتی ما 
به حریم رودخانه ها تجاوز می کنیم دیگر چه جای گله از طبیعت. مجلس ما در سال 93 
قانونی می گذراند که دولت در سال 94 بستر و حریم رودخانه های خشک را بفروشد! 
خوشبختانه دولت اقدام نکرد، ولی قبلش تجاوز به حریم رودخانه ها آزاد بود. االن هم 
آزاد است. رودخانه گرگان رودی که باید دویست مترمکعب بر ثانیه را عبور بدهد، وقتی 
به حال خودش رها می شود و قدرت عبور 20 مترمکعب را ندارد، معلوم است که تبدیل 
به سیل می شود. این است که در مواردی ما باید سدسازی کنیم. در مواردی سدهایی 

که ساخته شدن شان اشتباه بوده اصالً باید حذف کنیم.

Á   آن فقدان استراتژی ای که اشاره کردید موضوع مهمی است. شما به عنوان رئیس 
یک نهاد حاکمیتی و یک نهاد ناظر آیا توانستید این پیغام را به دولت یا به نهادهای دیگر 
برسانید که محیط زیست مساله ای اساسی است و باید در برنامه ریزی مورد توجه باشد؟

حاال داریم کار می کنیم دیگر. ما باید اول سازمان برنامه را آگاه کنیم و بیاوریم در 
خط. به  عنوان مثال می گویم؛ ما مثالً آمدیم ســد سفیدرود را ساختیم. درست است؟  
در ســال 1340-1339 ساخته شد. برای چه؟ برای اینکه آب 160-150 هزار هکتار 
برنجزار را در گیالن تامین کنیم و اجازه استفاده از آب همین رودخانه قزل اوزن را در 
کردستان و آذربایجان نمی دهیم که آب را باید تامین کنیم و به استانی ببریم که 900 
میلی متر بارندگی دارند و آب برنجزارش را تامین کنیم. از استان 220-200 میلی متری 
آب را باید تامین کنیم برای استان 900 میلی متری. ما اجازه داریم که تا 40 درصد آب 
تجدیدپذیر را در هر جای کشــور استفاده کنیم. در گیالن ما شاید در حد 15 درصد 
هم استفاده نمی کنیم. این یعنی عدم  توازن! ما می توانستیم سفیدرود را نداشته باشیم 
و غیر از حق آبه زیست محیطی اش که وارد دریا می شود باقی اش را در باالدست استفاده 
کنیم در عوض تمام آب های گیالن دارد به دریا می رود! تمام آب های مازندران به دریا 
می رود! یعنی در حقیقت بی سیاستی، چون عملیات ما تابع یک اصول نبوده و نیست. 
از آن طــرف مثالً می خواهند بیایند )به فرض( 100 میلیون مترمکعب آب از دریا به 
جنوب البرز بیاورند، سروصدا درمی آید. از آن طرف میلیاردها مترمکعب بی خودی دارد 
به دریا می ریزد که می توانیم آن را برداشت کنیم. ولی این در تضاد هست؛ مسائل فنی 
را سیاسی کردیم، مسائل اجتماعی را سیاسی کردیم، مسائل اقتصادی را سیاسی کردیم 

و یک ملعبه ای درست کردیم که خودمان هم سردرگم هستیم.
Á   االن این نکته ای که گفتید مثالً سازمان برنامه یا نهادهای دیگر را آرام آرام قانع 

کنیم، فکر می کنید این مسیر چقدر زمان می برد؟ باالخره ممکن است ما فرصت نداشته 
باشیم.

بله، ولی مسیر فرهنگی است دیگر. مثالً همین دولتی که طرفدار محیط زیست است، 
همین دولت با...

Á  .اتفاقاً خیلی ها هم معتقدند دولت ضدمحیط  زیست عمل می کند 
نه؛ محیط زیستی تر از دولت های قبل اســت. ما نسبی می گوییم. دولت یازدهم و 
دوازدهم محیط زیســتی ترین دولت پس از انقالب است؛ ولی هنوز خیلی اشکال دارد. 
همین دولت هم مثالً وقتی می خواهد برای ایجاد یک پروژه ای تصمیم گیری کند و این 
پروژه باید از نظر استراتژی زیست محیطی بررسی بشود، مخالفت می کند. برای اینکه فکر 
می کنند مانع توسعه می شود، برای اینکه اگر استراتژی ما استراتژی توسعه پایدار باشد، 

هم محیط زیست حفظ می شود و هم توسعه اتفاق می افتد.
مشــکل این است که آموزش زیربنایی محیط زیست در دانشگاه های کشور وجود 
ندارد. جالب است چند بار ما نامه نوشتیم، آقای وزیر علوم می گوید بله، اختیاری است. 
ما یک درس اختیاری گذاشتیم و هر کسی می خواهد برود بردارد! این که نشد جواب. 
االن محیط زیست کشور می تواند قربانی اول توسعه باشد و در عین حال از آن طرف هم 

توسعه می تواند قربانی حفظ محیط زیست باشد.
Á   یک موضوع پرچالش و پرحاشیه  که خود شما هم خیلی روی آن تمرکز داشتید و 

اظهارنظرهایی هم کردید همین بحث فعاالن محیط زیست و کارشناسان است که بیش 
از یک سال است که در حبس هستند. می خواستم ببینم تکلیف این فعاالن از نظر رئیس 
سازمان محیط زیست چگونه باید حل بشود و راهکار چیست؟ آخرین خبر را هم بدهید 

که االن در چه وضعیتی هستند؟
ما اعالم کردیم که مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن یک فرد در کشور قانوناً 
وزارت اطالعات است. ولی عمالً طور دیگری دارد اتفاق می افتد. قانون می گوید که وزارت 
اطالعات باید تعیین کند بنده یا شما جاسوس هستیم یا خیر. آن مرجع قانونی می گوید 
این فعاالن محیط زیست جاسوس نیستند. افراد دیگری هستند که می گویند جاسوس 
هستند، بدون اینکه دالیلشــان را ارائه کنند. بخشی از این اتهامات به دلیل اطالعات 
کمی بوده که این دوســتان داشــتند و ما هم نظرمان را چه به  صورت محرمانه و چه 
به صورت آشکار اعالم کردیم و خواهان این هستیم که اینها تعیین تکلیف شوند. االن 
مدت ها است که فعاالن محیط زیست در حبس هستند. اگر واقعاً در یک دادگاه صالحه 
تشخیص داده می شود که به فرض جاسوس هستند، باید از طریق قانون عمل شود ولی 
وقتی که بالتکلیف هستند، آن دستگاهی هم که مسوول تشخیص جاسوس بودن یک 

ما باید اول سازمان 
برنامه را آگاه کنیم 
و بیاوریم در خط. 

به  عنوان مثال 
می گویم؛ ما مثاًل 

آمدیم سد سفیدرود 
را ساختیم. درست 

است؟  در سال 
1340-1339 ساخته 
شد. برای چه؟ برای 
اینکه آب 150-160 
هزار هکتار برنجزار 
را در گیالن تامین 

کنیم و اجازه 
استفاده از آب همین 

رودخانه قزل اوزن 
را در کردستان 

و آذربایجان 
نمی دهیم که آب 

را باید تامین کنیم 
و به استانی ببریم 
که 900 میلی متر 

بارندگی دارند تا آب 
برنجزارش را تامین 

کنیم.
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مدیریت محیط زیست

شخص یا یک گروه هست می گوید اینها جاسوس نیستند، تکلیفش به نظر ما روشن 
است. اطالعاتی که ما داریم آن چیزی نیست که آقایان فکر می کنند. حاال من امیدوارم 
که در این زمینه دستگاه قضایی به خصوص با آمدن جناب آقای رئیسی این مساله را 
فیصله بدهد. چراکه انصافاً ایشان آدم منصفی است و ما امیدواریم که دستگاه قضایی را 
از سیستم سیاسی کشور جدا کند و ایشان این توانمندی را دارد و عملکردش هم به ما 
نشان داده که به دنبال اصالح دستگاه قضاست؛ حاال اگر اتهامی هست دقیقاً باید بررسی 

بشود. اما اگر وارد نیست، سریع برای آزادی آنها تصمیم گیری شود.
Á  ...شما یا کس دیگری به رئیس قوه قضائیه درخواست داده که 

بله؛ ما مرتب با دستگاه های مختلف در ارتباط هستیم. چون ضرورتی ندارد که به 
رسانه ها کشیده شــود، موضوع را علنی نکرده ایم. چون بعضی مواردی که به رسانه ها 
کشیده می شود، وضع بدتر می شود. خود دستگاه قضا تصمیم نهایی را بگیرد بهتر است. 

من مطمئن هستم که درنهایت تصمیم عادالنه ای اتخاذ خواهد شد.
Á   در ادامه همین صحبت؛ معاون شخص شما باالخره از کشور خارج شد و متاسفانه 

نتوانستید با ایشان ادامه دهید. خواستم ببینم که آیا محیط زیست با این شیوه از حیطه 
اختیار دولت خارج نمی شود؟ یعنی وقتی نهادهای دیگری توان تاثیرگذاری بر ساختار 
مدیریتی محیط زیست را دارند آن برنامه هایی )سدسازی، پروژه فالن نهاد یا مثالً هر 
چیز دیگر( که شــما ابتدای صحبت تان به آن اشاره کردید، آیا از اراده سازمان خارج 

نمی شود؟
اگــر طبــق قانون، قانون اساســی و قانون جاری کشــور بخواهیــم رفتار کنیم، 
نــه. ولی اگر عــده ای بخواهند ورای قانون رفتــار کنند، چرا. ما فکــر می کنیم اگر 
طبــق قانون عمــل و رفتار کنیم، مشــکلی پیش نمی آیــد. ولی اگر یــک عده ای 
بخواهنــد خودشــان را ورای قانــون بداننــد یا فکــر کنند که هر چیــزی که فکر 
 می کنند درســت اســت، خب بــرای همه از جمله محیط زیســت مشــکل ایجاد 

می شود.
Á   طرح مدارس طبیعت ایده خوبی بود که از طرف بخشــی از بدنه کارشناسی یا به 

 نوعی فعاالن محیط زیســت مطرح شد؛ ولی به  نظر می رسد با استقبال از سوی خود 
شما یا سازمان مواجه نشد و به  نوعی با آن طرح مخالفت هایی هم شد. می توانید به ما 

بگویید علتش چه بود؟
علت اصلی اش عدم  قانونی بودن این مدارس بود. مجوز قانونی نداشتند.

Á  باید از کجا مجوز می گرفتند؟ 
از وزارت آموزش و پرورش و هر جایی که مجوز بدهند. ما که نمی توانیم مجوز قانونی 
بدهیم. چون مجوز قانونی نداشتند. بگذارید یک تجربه را به عنوان مثال برای شما بیان 
کنم. من در کشت و صنعت مغان تجربه داشتم. شب یک نفر دزد آمد تا از کارخانه قند 
مغان شیرفلکه بدزدد. نمی دانست که داخل مخزن اسید هست. وقتی شیرفلکه را باز 
کرد ببرد، اسید بیرون زد و چشمش کور شد. چشم یک دزد کور شد. سال های سال 
ما در دادگاه ها بودیم که چرا چشم یک دزد کور شده است. ما را محکوم کردند که این 
آدم )دزد( را آن زمان به اسپانیا بفرستیم. در نهایت دیه بدهیم. خب ببینید این را قوانین 
می گوید. وقتی یک بچه ای در یک مدرسه محیط طبیعت بیفتد سرش یا دستش بشکند 
یا خدای نکرده فوت کند، مسوول مستقیم اش بنده هستم که اجازه فعالیت به کسی دادم 

که مجوز قانونی ندارد.
Á   حواشــی مربوط به طرح احیای تاالب ها که در انزلی مطرح شده چه بود؟ به نظر 

می رســد یک نوع آلودگی تعمدی وارد انزلی شده است. آیا سدسازی در اطراف این 
تاالب بین المللی مخاطره ای برای تاالب ندارد؟ انزلی خیلی نقطه حساسی برای سازمان 

محیط زیست است. پاسخی شفاف به موضوع مدیریت تاالب انزلی دارید؟
خوشــبختانه من چند هفته پیش در انزلی بودم. با این احیایی که توسط دانشگاه 
صنعتی اصفهان شهرک دانش بنیان اصفهان با نظارت دانشگاه تهران و دانشگاه شریف 
دارد انجام می شود )با مواد بیوالکتریک( فکر می کنم بتوانیم ظرف سه تا چهار سال آینده 
تاالب انزلی را احیا کنیم. البته نظارت شــدیدی صورت می گیرد و همین نظارت های 
شــدید و دقیق سبب شده که یک ُکندی در کار پیش بیاید. اشکالی هم ندارد. ظرف 
یک هفته ای که عملیات اجرایی را در یک 50هکتاری شــروع کرده بودند، حدود 40 

سانتی متر عمق تاالب افزایش پیدا کرده بود. 
این کار الیروبی فیزیکی نیست. از طریق مواد بیوالکتریک مواد آلی را کنار می زنند و 

در پایین اکسیژن زیاد می شود و اکسیژن که زیاد شد، مواد آلی خودشان تجزیه می شوند 
و در آب جاری می شــوند و می روند خوراک ماهی می شــوند. این یک روش جدید در 
تخلیه تاالب هاست که گروه های دانشگاهی شروع کردند. البته کمی جوسازی علیه شان 
بود. چون دانشگاه تهران بررسی کرده بود که اگر تاالب انزلی به طریق مکانیکی تخلیه 
شود، 49 هزار میلیارد تومان هزینه می خواهد. این کار با کمتر از دو درصد آن هزینه 
انجام می شود و سریع تر است. منتها ما باید از باالدست هم کنترل کنیم که مواد آلی 
وارد تاالب نشود. آن سدها ربطی به تاالب ندارد. ما باید اصول به هم پیوستگی را رعایت 
کنیم. رودخانه هایی که وارد تاالب می شوند فاضالب وارد می کنند و تصفیه نمی شوند. 
این فاضالب ها و پســاب های کشاورزی وارد می شود، مواد آلی را فعال می کنند و مواد 
آلی رشــد می کنند و رسوب می کنند و در آن زیر مثل سنگ می شوند. این است که 
روش های جدید نقطه روشــنی را برای احیای تاالب به وجود آورده است. امسال 500 
هکتار قرار است احیا بشود و حداقل یک متر و 20 سانتی متر عمق آن پایین برود. ظرف 
سه سال آینده هم اگر منابع مالی اش تامین بشود، حدود 12 هزار هکتار تاالب تخلیه 
می شود و ظرف همین یک هفته که ما آنجا خودمان از نزدیک دیدیم فعال شده و تاالب 

دارای اکسیژن شده، ماهی ها برگشتند. 
تاالب وقتی ماندآب می شــود و اکســیژن ندارد، ماهی ها هم می روند و به تبع آن 
رسوبات اضافه می شوند و پر می شود. همین منطقه ای که 50 هکتار دیواربندی کرده 
بودند و تخلیه شده بود، ظرف یک هفته حدود 40 سانتی متر یعنی نزدیک به 200 هزار 
تن مواد آلی تخلیه شده و همه اش هم خوراک ماهی های دریا یا تاالب می شود. چیزی 

بیرون آورده نمی شود.
Á   آیا طرح احیای حیات  وحش مثل احیای ببر و شیر ایرانی که در دولت قبلی هم 

تجربه شد و شکست خورد، واقعاً در دستورکار سازمان است؟
ما نباید ایده آلیستی با مسائل برخوردکنیم. در وهله اول از حیواناتی که داریم حفاظت 
و حراست می کنیم. احیای حیوانی که نسل ژنتیکی اش از بین رفته، به این سادگی ها 
امکان پذیر نیست. آوردن شیر نر پیر از باغ  وحش انگلیس به باغ  وحش تهران، شوخی 
است. ما هنوز نتوانســته ایم برای همین یوزپلنگ هایی که االن 50-40 تا بیشتر هم 
نیســتند و در بیش از حدود شش هفت میلیون هکتار پخش هستند، جاده هایمان را 
ایمن سازی کنیم. قاتل یوزپلنگ االن دو تا چیز است؛ یکی سگ های گله، یکی خودروها. 
حاال یکی اش هم خود طبیعت است که بی آبی بود، علف نبود و خوراک یوزپلنگ از بین 
رفته بود و یوزپلنگ خودش هم در معرض خطر بود. ما باید درســت و منطقی با این 

مقوله برخورد کنیم. آنهایی که نسلشان از بین رفته؛ نه ما االن به دنبال آنها نیستیم.
Á   یک بحثی در مورد انحالل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد سازمان در استان ها 

مطرح است. که به نظر می رسد در تهران است. آیا در استان های دیگر هم این موضوع 
اتفاق می افتد؟ اعمال نفوذ آدم ها در استان ها روی محیط زیست بسیار زیاد است.

ما در محیط زیست تهران پیشنهاد کردیم دفاتر سازمان اداری و استخدامی ایجاد 
شود، نه اینکه دفتر بازرسی از بین رفته باشد بلکه با دفتر برنامه ریزی و بازرسی ادغام 
شــده است و زیرمجموعه هم قرار گرفته اند. البته اگر سازمان امور اداری و استخدامی 
یک دفتر اضافه کند، ما استقبال می کنیم. در استان ها به نظر من فساد می تواند کمتر 
از تهران باشد. چون سطح عملشان محدودتر است، بازرسی ها بیشترند، اطالعات هست، 
دیوان محاسبات هست، سازمان بازرسی هست، استاندار هست، فرماندار هست و... به 
ازای یــک نفر که کار می کند پنج تا بازرس هســتند. ما باید تالش کنیم که در خود 

سازمان خدای نکرده فسادی نباشد.
Á   یک بحث این بود که با نبود نهادهای بازرسی ممکن است بنگاه های اقتصادی که 

مخل محیط زیست هستند به  نوعی راه دررویی داشته باشند.
قطعاً همین طور اســت. بنگاه ها تالش می کنند از ارزیابی و نظارت بگریزند. ما باید 
نظارتمان را جدی تر و پایش هایمان را دائمی تر کنیم. کارخانه ای که ممکن است مثاًل 
10 میلیارد تومان در سال خسارت زیست محیطی بزند مبلغی را به استانداری ها می دهد. 
ممکن است 500 میلیون تومان خرج کند و 10 میلیارد تومان را ندهد. ما باید مواظب 
باشــیم که گرفتار این کار نشویم. من هم به همه مدیران اعالم کرده ام که تا آخر پای 
اشتباهشــان می ایستم ولی کوچک ترین خطایی در این حوزه ها را از آنها نمی پذیریم. 
ممکن است یکی 100 میلیارد تومان اشتباه کند، مسوولیتش را می پذیرم ولی صد تا 

یک تومانی بخواهند تخلف کنند باید پاسخگو باشند. 

دولت یازدهم 
و دوازدهم 

محیط زیستی ترین 
دولت پس از 

انقالب است؛ ولی 
هنوز خیلی اشکال 
دارد. همین دولت 

هم مثاًل وقتی 
می خواهد برای 

ایجاد یک پروژه ای 
تصمیم گیری کند 
و این پروژه باید 
از نظر استراتژی 

زیست محیطی 
بررسی بشود، 

مخالفت می کند. 
برای اینکه فکر 

می کنند مانع 
توسعه می شود، 
برای اینکه اگر 

استراتژی ما 
استراتژی توسعه 
پایدار باشد، هم 

محیط زیست 
حفظ می شود و 

هم توسعه اتفاق 
می افتد.

راه حل هایی در 
مدیریت آب 

وجود دارد و دنیا 
هم شروع کرده 

است. منتها ما 
از دستاوردهای 

علمی دنیا تبعیت 
نمی کنیم، چون 
با همه چیز دنیا 
مشکل داریم و 

همه چیز را از همه 
بهتر می دانیم و 

راحت هر تصمیمی 
دلمان خواست 
می گیریم. دنیا 

به این نتیجه 
رسیده که برای 

حفظ محیط 
زیست و حقوق 

نسل های بعد، 
کشورها حداکثر 

تا 40 درصد از 
منابع آب های 
تجدیدپذیر را 
استفاده کنند.

راه حل آب



محیط زیست طبیعی و انسانی
فصل دوم

آلودگی هوا

قربانیان آلودگی هوا در ایران به نسبت موارد 
مرگ گزارش شده )سال 2015 میالدی( %12/85

50,000 نفر
افرادی که به علت  بیماری های غیرعفونی مرتبط با آلودگی 
مثل بیماری های قلبی، سکته مغزی و سرطان ریه جان خود 

را از دست داده اند.
2015

9,000,000 نفر

تقریبًا تمام مرگ ومیرهای مرتبط با آلودگی در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط و کشورهایی که دستخوش تحوالت وسیع اقتصادی بوده اند رخ داده است. %92

رتبه 174رتبه 163رتبه 105رتبه 16رتبه 5

شمار قربانیان روزانه آلودگی هوا، تنها در شهر تهران 270

270 نفر
تعداد استان های تحت تأثیر ریزگردها 

از سال 83 تا 97 %12/85

از 3 استان به 26 استان

به علت سدسازی های پی درپی و انجام طرح های انتقال آب، خاک رطوبت خود را 
از دست داده و دچار فرسایش شده و موجب بروز پدیده گرد و غبار می شود.

 ذرات معلق با اندازه کوچک تر از 2/5 میکرون غالب ترین آلودگی موجود در هوا در فصول سرد در شهرهای بزرگ هستند که بیش از هر نوع آالینده 
دیگری بر سالمت افراد اثرگذار است.

 تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی 
هوا در طول سال

4,500 تا 10,000 نفر

PM 2/5 ذرات



17ویژه نامه محیط زیست    خرداد 1398

محیط زیست
 با چه مخاطراتی مواجه است؟

آلودگــی هوا از ذرات معلق و گردوغبار گرفته تا ذرات ناشــی از 
احتراق ناقص سوخت خودروها و آالینده های ناشی از سوخت های 
فســیلی کارخانه ها، یکی دو دهه است که شهروندان ایرانی را در 
شهرهای بزرگ و کالنشهرها هدف گرفته است. آمارهای قطعی 
از مرگ ســاالنه چهار هزار و 500 نفر به طور مستقیم در تهران 
بر اثر آلودگی هوا حکایت دارد. به این بهانه به بررســی مسائل و 
مخاطرات محیط زیست طبیعی به ویژه مساله آلودگی و چالش های 

محیط زیست انسانی در فصل پیش رو پرداخته ایم. 

خطر آلودگی

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

آلودگی آب

آلودگی خاک

آالینده های صنعتی، فاضالب خانگی، حشره کش ها، 
سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی %12/85

عوامل آالینده منابع آب سطحی

درصد تامین آب شرب تهران از سدهای کرج، الر، 
لتیان و طالقان %70

درصد تامین آب شرب تهران از منابع آب های 
زیرزمینی در تهران و اطراف %30

گزارش ها در سال های گذشته از آلودگی آب تهران به 
خصوص مناطق جنوبی به نیترات حکایت داشت.

پس از تهران، آب شهرهای مشهد و اراک بیشترین 
درصد نیترات را دارد.

آلودگی خاک به طورمستقیم با امنیت غذایی گره خورده است، 
به طوری که اگر خاکی از طریق سموم آلوده باشد، آلودگی 

به طور قطع جذب گیاهان و محصوالت غذایی می شود.

مهم ترین دلیل آلودگی خاک  می تواند فلزات سنگین ناشی از 
سموم دفع آفات باشد. مهم ترین علت ابتال به انواع سرطان  

فلزات سنگین است که در مواد غذایی یافت می شوند.

شیوع سرطان دستگاه گوارش در کشور در دهه های اخیر 
براثر آلودگی مواد غذایی به مواد و فلزات سنگین ناشی از 

استفاده از مواد شیمیایی و کودها در کشاورزی است.

محصوالت کشاورزی، گوشت و شیر حیوانات آلوده در بدن 
انسان ذخیره می شوند و بیماری هایی چون انواع سرطان، 

معلولیت های جسمی و ذهنی مادرزادی، حساسیت ها، 
بیماری های عصبی و حتی نازایی و سقط جنین در زنان و عقیمی 

در مردان را ایجاد می کنند.



گزارش تحلیلی
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وحید حسینی محیط زیست طبیعی و انسانی
دبیر کارگروه مبارزه با آلودگی هوا 

آلودگی هوای تهران و کالنشهرهای کشور مساله جدیدی نیست. 
هر بار یا توده های گردوغبار از کانون های فعال برمی خیزد یا در 
زمستان و هوای سرد، اینورژن یا وارونگی هوا اتفاق می افتد و مردم 
شــهرهای بزرگ را در معرض آالینده های کشنده قرار می دهد. 
طرح مدیریت آلودگی کالنشهرها سال هاست با نهادهای مختلفی 
درگیر اســت. کارگروه مدیریت آلودگی هوا به مدیریت سازمان 
محیط زیست نیز در قلب این فعالیت است. مدیریت آلودگی هوا 
مدیریتی حاکمیتی اســت و تا زمانی که اقتصاد دولتی است و 
آلودگی از خودروهای شرکت های دولتی وارد هوا می شود، چون 
 دولت از دولت نمی تواند شکایت کند، این مشکل الینحل باقی 

خواهد ماند.

آالینده های هوای ایران •
ممکن است این ســوال برای بسیاری از مردم به وجود بیاید 
که به طور کلی کشــور با چند نوع آالینده درگیر اســت؟ غیر از 
آلودگی شهرهای بزرگ ما با چه آالینده هایی درگیر هستیم؟ در 
پاســخ باید گفت: در موضوع هوا اگر که ما مساله گاز گلخانه ای 
CO2 را کنار بگذاریم که اصالً آالینده حسابش نمی کنیم )چون 

یک گاز گلخانه ای است که سمی هم نیست(، در شهرها تعدادی 
آالینده هــای گازی داریم که خیلی با آنها درگیر هســتیم که 
جدی ترین آنها NO2، ازون یک مقدار خیلی کمی مونواکســید 
کربن اســت. این گاز البته حاال در تهران نیست و جاهای دیگر 
ممکن اســت باشــد. بنابراین  NO2 و ازون مسائل جدی ما در 
آالینده های گازی و آالینده ذرات هســتند. گرد و خاک هم که 
در کشور هست که از منابع کانون های گردوخاک بلند می شود، 
آن هم بیشتر در آالینده های ذرات خود را نشان می دهد. بنابراین 
خیلی خالصه اگر بخواهم بگویم ذرات، NO2 و ازون از آالینده هایی 

هستند که ما با آن درگیر هستیم.
یکسری آالینده های خاص هم ممکن است باشد؛ مثالً فرض 
کنید اگر جایی زباله سوزی داریم ممکن است آالینده دی اکسین 
یا فوران هم باشد. منتها اینها دیگر کلی نیست؛ بلکه آالینده های 
local است که بسته به آن صنعتی که در آن منطقه هست مثاًل 

صنایع آلومینیوم در اراک یا فلرینگ در نزدیکی عسلویه و جنوب، 
اینها آالینده های لوکال ما هستند. ولی کلی اگر بخواهم بگویم، با 

همین سه آالینده خیلی درگیر هستیم.

بار اقتصادی روی دوش نظام سالمت •
از سوی دیگر نظام سالمت ما به دلیل همین آلودگی ها دارد 
بار اقتصادی زیادی روی دوش جامعه می گذارد و به  نوعی هزینه 
ســالمت را افزایش می دهد. بررسی و مطالعه رابطه این دو برای 
سنجش مساله سالمت و مساله آلودگی هوا حائز اهمیت است. 
اما واقعیت این اســت که ما در کشــور چنین مطالعاتی نداریم. 
در دنیا این مطالعه زیاد انجام شــده اســت. یعنی در دنیا هم بر 
مبنای غلظت مثالً غلطت متوسط ساالنه ذرات معلق PM 2/5  یا 
PM10 در اروپا، مطالعات زیادی صورت گرفته که هزینه سالمت 

آن چقدر اســت. بار مرگ  و میر و بار 
بیماری اش چقدر اســت. در خارج از 
ایران خیلی خوب quantify کردند. 
ما هم معموالً از همان عددهای خارج 

از کشور  استفاده می کنیم.
وزارت بهداشت یک مدل ریاضی 
به نــام »AirQ plus« دارد که مثاًل 
ســعی کرده این را خوب کالیبره اش 
و استفاده کند. این مدل ریاضی مثاًل 
یک عددهایــی به ما می دهد؛ فرض 
کنیــد در تهران با غلظت متوســط 
ساالنه ذرات PM2/5 سی میکروگرم 
بر مترمکعب ســاالنه حول و حوش 
4500 مرگ و میر مستقیم با ذرات 
داریــم. ولی حاال ما مصوبه ای هم در 
ذیل قانون هوای پاک داریم که وزارت 
بهداشت باید هزینه کیلویی آالینده ها 
را دربیاورد؛ یعنی هر کیلو NO2، هر 
کیلو ازون  یا هر کیلو ذرات چقدر بار 
بیماری و بار مرگ و میر دارد و چقدر 
هزینه دارد که بعداً وقتی می خواهیم 
پروژه ای بــرای کاهش اینها تعریف 
بتوانیم تحلیــل هزینه فایده  کنیم، 
خوبی داشــته باشیم و بگوییم آقای 
دولت اگر تو یک ریال مثالً در حذف 
آلودگی دیزل صرف کنی، آن طرف 
10 ریال در زمینه سالمت و بهداشت 
پول صرفه جویی می کنید. این را باید 

در یک چرخه کامل ببینیم.
با  مطالعــه ای  جهانــی  بانــک 
به روز ترین اطالعات تهران در ســال 
2018 برای مــا انجام داد که برآورد 
اقتصادی اش 2/6 میلیــارد دالر در 
سال فقط برای شهر تهران بود. بانک 
جهانی از 2/6 میلیارد به شدت دفاع 
کرد و مستنداتش که مبتنی بر 150 
شهر دنیا بود و محاسبات اقتصادی را 
که در 150 شهر دنیا انجام گرفته برای 
ما فرستاد. بنابراین عدد 2/6 میلیارد 
دالر در سال خیلی نزدیک به واقعیت 
اســت و فقط ایــن PM 2/5 و ذرات 
اســت و فقط مربوط به تهران است. 
 بنابراین حاال مثالً آن را در کل کشور
 extrapolate کنید، احتماالً این را 
باید ضرب در 2 یا 2/5 کنید. من دارم 

جمعیتی نگاه می کنم. مثالً فرض کنید حول و حوش ده دوازده 
میلیون نفر در تهران هستند، ده دوازده میلیون نفر دیگر هم در 
بقیه کشور در معرض آلودگی هوا هستند. به لحاظ غلظتی نگاه 

نمی کنم؛ به لحاظ جمعیتی نگاه می کنم.

منشأیابی ذرات معلق در تهران •
بسیاری از رسانه ها در گزارش های خود تاکید دارند که به نظر 
می رسد یک ناراستی در ارائه آمارهای مرتبط با کانون های تولید 
گردوغبار در کشــور و منابع خارجی همیشه وجود داشته است. 
ما در کشاکش این اظهارنظرهای مقامات و تحقیقاتی که عمدتاً 
 وجود ندارد، این درگیری ها و بحث ها را طی این 15،10 ســال 

اخیر داریم.
اما در مرکز ملی کانون های گردوغبار، مطالعات خوبی شــده 
است و کانون ها را هم شناسایی کرده اند و تعدادش را هم می دانند، 
جاهایش را می دانند، داخلی  ها را می دانند و خارجی ها را می دانند. 
اما ما یکســری کارهایی برای خود تهــران کرده ایم. مطالعات 
منشأیابی ذرات تهران نشــان داد حول وحوش 10 تا 15 درصد 
جرم ذرات معلق تهران گردوغبار اســت؛ یعنی هر آن چیزی که 
به  عنوان طوفان گردوغبار وارد شهر می شود، سهم خیلی کمی از 

آلودگی هوای تهران را شامل می شود.
از آن طرف خودروهای دیزلی،  خودروهای بنزینی فرسوده و 
کاربراتوری، موتورسیکلت ها و اینها سهم زیادی در ذرات گردوغبار 
دارند. نکته ای هم هســت؛ اوالً سایز گردوغبار طبیعی درشت تر 
اســت، یعنی به ذرات درشت تر می رود. طبیعت نمی تواند ذرات 
نانومتــری تولید کند بلکه ذرات خیلی خیلی درشــت تر تولید 
می کند؛ در حالی که احتراق و منابع انسان ساز است که ذرات ریز 
تولید می کند. این یک نکته در مورد صدمات سالمتی این ذرات 

است.
نکته دوم این اســت که ترکیباتی که در گردوغبار طبیعت 
پیدا می شود ترکیبات خطرناکی نیست؛ بلکه ترکیبات طبیعی 
است که انسان دو هزار سال است با اینها زندگی کرده و احتماالً 
بدنش مکانیسم های دفاعی الزم را هم برای اینها تولید کرده است 
درحالی که بدن ما برای کربن ســیاه، برای کادمیومی که از نفت 
کوره می آید، برای فلزات سنگینی که از روغن موتور می آید، برای 
آهن، مس، کبالت و برای این چیزها نتوانســته مکانیسم دفاعی 

تولید کند.

محیط زیست سازمان ناظر است •
رابطه کارگروه مدیریت آلودگی هوا با صنایع و با خودروسازها 
سوال بسیاری از رسانه ها و افکار عمومی است. آنها به دنبال این 
پرسش هستند که آیا ما توانسته ایم آنها را متوجه کنیم که چنین 

درگیری هایی وجود دارد؟ پاسخ خیلی ساده است. 
بله؛ اما داستان رابطه مدیریت آلودگی تهران و شهرهای بزرگ 
به اینکه متوجه شوند یا نشوند مربوط نیست. سازمان حفاظت 
محیط زیست سازمان ناظر است، نهاد حاکمیتی و نهاد نظارتی 

آلودگی مساله ای دولتی است
نگاهی به مدیریت محیط زیست انسانی و کارگروه مدیریت آلودگی هوا
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است و قرار نیست کسی را توجیه کند. می رود مطالعه می کند. 
خودروسازها هیچ وقت قبول نمی کنند. داستان این است که هیچ 
خودروسازی در هیچ جای دنیا مسوولیت اجتماعی محیط زیستی 
ندارد و هیچ کس داوطلبانه نمی آید خودرواش را پاک تر بسازد. چرا 
باید این کار را بکند؟ هزینه بر است و به قیمت هم اضافه نمی کند. 
مشتری آپشن کولر، air condition و sunroof را می بیند؛ ولی 
آپشن کاتالیست را که نمی بیند! کاتالیست هم نداشته باشد برای 
مشتری فرقی ندارد. مســاله آلودگی خودرو در همه جای دنیا 
مساله حاکمیتی است. اصالً انتظار نداشته باشید که اینها مسوول 
باشند و مسووالنه جلو بیایند؛ بلکه ما باید قوانینمان درست باشد. 
یعنی مساله مدیریت آلودگی یک مساله تحکیمی است. منتها 
شــما نمی توانید یک سطح آالیندگی را تعیین کنید که از توان 
کشور، صنعت کشور و GDP برنیاید. نمی توانید آرمانگرا باشید. 
این یعنی نشدن کار! بنابراین کار خیلی خوبی که سازمان محیط 
زیست می کند این است که کارشناسی می کند، وضع صنعت را 
می بیند، آالیندگی می کند، کشورهای پیشرو را هم می بینید و 
محدوده ای می گذارد و می گوید از این محدوده بیشتر من به تو 

اجازه تولید خودرو را نمی دهم.
از اینجا به بعد را باید محکم بایستد و نظارت کند و ذره ای نباید 
به هیچ کس اعتماد کند. به خاطر اینکه من نهاد حاکمیتی هستم 
و مســوول هستم که این خودرو با کمتر از یک سطح آالیندگی 
پالک و وارد بازار شود و در ضمن دوام هم داشته باشد. مگر کجای 
دنیا همکاری می کنند که اینها بکنند. اینها که تازه وضعشان از 
همه آنها بدتر اســت. واقعیت این اســت که ما اساساً و اصالً با 

هیچ کسی تعارف نداریم. 
ما باید نظارتمان را قوی کنیم و چشمانمان را باز کنیم. سمت 
سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ فنی، مهندسی و جزئیات 
آالیندگی باید حتی قوی تر از خودروساز باشد که بفهمد آنها دارند 
چه کار می کنند و اگر کاری هست که به مردم صدمه می زند و 
بسیاری از ادعاهایی که خودروساز می کند که این نمی شود، آن 
مرسوم نیست، این سخت است، آن گران است و این پیچیده است 
را ما با استدالالت فنی به آنها جواب می دهیم که خیر، فالن جای 
دنیا انجام دادند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده و این هم اسناد فنی اش، 

یک آزمون هم شما بکن و اگر شدنی است برو کار را انجام بده.

شماره گذاری خودروها یگانه مکانیسم مدیریت فنی  •
آلودگی

پرسش مهم این است که مکانیسم اجرایی این روش چیست؟ 
آیا ما با شما موفق شده ایم این کار را انجام دهیم؟ پاسخ در یک 
کلمه است؛ شــماره گذاری! باید گفت ما به  شدت در انجام این 
کار موفق بودیم. االن در همین جلسات کمیته فنی گواهینامه 
آالیندگــی که هفتــه ای یک بار داریم، خودروهایی هســت که 
 دفعــه اول آمده گواهینامــه آالیندگی از ما گرفتــه و بعد که 
شروع به نمونه برداری به صورت رندوم کردیم، می بینیم به اصطالح 
خودمان از محدوده سفید به محدوده خاکستری افتاده است. تا 
می بینیم که وارد محدوده خاکستری می شود، تعداد نمونه هایمان 
را زیاد می کنیم و یک اخطار هم به خودروســاز می دهیم. وارد 
 قرمز که می شــود، نامــه می زنیم و جلوی شــماره گذاری اش 
را می گیریــم. نیــروی انتظامی هم در این پروســه درواقع این 
 همراهــی را انجام می دهــد. آنها اساســاً و قانونــاً نمی توانند 

همراهی نکنند.
نیروی انتظامی برای شــماره گذاری هر خودرویی دو مجوز 

می خواهــد؛ یکی از ســازمان ملی 
استاندارد برای مسائل ایمنی و حدود 
80 اســتاندارد را باید در نظر بگیرند 
که نیروی انتظامــی چک می کند. 
این اســتاندارد از چراغ و ترمز گرفته 
تا هرچیز دیگری را شــامل می شود 
و همه باید مجوز آالیندگی بگیرند. 
مجــوز آالیندگــی اش را ســازمان 
می دهد، در مــورد جزئیات فنی اش 
هم دقت می کند، زیاد اتفاق افتاده که 
جلوی شماره گذاری خودرو به خاطر 

آالیندگی گرفته شده است.

کنسرسیومی برای فهرست  •
انتشار آلودگی کالنشهرها

بحثی در مورد خودروهای فرسوده 
هم مطرح بوده اســت؛ اگر فهرست 
 emission inventory انتشار تهران یا
را نگاه کنید، چند سالی است توسعه 
یافته و به روزرسانی آن هم تا یکی دو 
ماه دیگر بیرون می آید، برای هشت 
کالنشهر دیگر هم سازمان حفاظت 
محیط زیست با کنسرسیومی به  نام 
کنسرسیوم دانشگاه های برتر ایران به 
ریاست دانشگاه تهران قرارداد بسته 
و برای مشهد، اصفهان، اهواز، اراک، 
تبریز، شیراز و... دارد توسعه می یابد. 
بر مبنای سیاهه انتشــار، در تهران 
سهم خودرویی خیلی باالست. یعنی 
70-30 اســت که 70 خودرویی و 
30 بقیه منابع است. در این 70تای 
خودرویی هم بســتگی دارد به چه 
آالیندگی نگاه کنید؛ مثالً اگر دارید 
بــه ذرات نگاه می کنیــد دیزلی ها و 
موتورسیکلت ها سهمشان باالست و 
اگر به آالینده های گازی نگاه می کنید 
طبیعتاً سهم ســواری ها باالست. به 
هر کــدام از این دســته بندی ها که 
نگاه می کنید، آن قسمت های کثیف 
نــاوگان؛ فرســوده های کاربراتوری، 

فرسوده های سواری های قدیمی تر و آنها باز مسوول بیشتری در 
این بخش هستند. 

مســاله آلودگی خیلی پیچیده اســت. مثالً سیاستمدارها و 
آدم های رده باالی کشورمان همیشــه از ما به  عنوان کارشناس 
یک جواب یک کلمه ای می خواهند؛ مسوول آلودگی هوای تهران 
کیست؟ می گوییم؛ »نمی شود. این کار پیچیده است. شما باید 
بگویید کدام آالینده را می خواهید! بگویید آالینده شب می خواهی 
یا روز! بگویید فصل سرد می خواهید یا فصل گرم!...« ما اساساً به 
یکسری خودروها می گوییم high emitterها یا بیش آالینده ها. 
high emitterها در شــهر تهران حول وحوش 15 تا 20 درصد 

ناوگان هســتند؛ مثالً اگر برویم و تعداد ســواری های تهران را 
بررســی کنیم مســاله ابعاد دیگری پیدا می کنــد. ما اگر فرضاً 
 دو میلیون ســواری در تهران داشته باشــیم، 400 هزار تای آن

 high emitter هستند. یعنی 20 درصد ناوگان به لحاظ تعدادی 
 . بیش آالینده هستند

این 20 درصد مســوول 80 درصد آالیندگی هســتند. این 
20-80 تقریباً در همه جای دنیا برقرار اســت. حاال چرا ما همه 
زندگی مان را رها کرده ایم و رفته ایم سراغ معاینه فنی سیمفا طرح 
LEZ. همه به ما می گویند فقط ســه میلیون خودرو است. اینها 

همه که نصفشان لکسوس و بنز و تویوتا و... است! سال گذشته در 
تهران 370 هزار خودرو در مرحله معاینه فنی رد شد. 

این تعداد تقریباً در مقابل سه میلیون خودرو تهران 10 درصد 
می شود. ما در تهران سه میلیون و 500 هزار سواری داریم و چهار 
میلیون کل خودروها )دیزل و سواری( است. در مجموع 370 هزار 
خودرو در معاینه فنی رد شدند و همه اینها برای بار دوم معاینه 
فنی گرفتند؛ یعنی این 370 هزار خودرو کاتالیستی عوض کردند، 
موتوری تعمیر کردند و باالخره باید تردد می کردند و نمی توانستند 
روزی 50 هزار تومان هم جریمه بدهند. فرد مالک خودرو رفته 
 اســت و خودرواش را اصالح کرده و دوباره به خیابان آمده است. 
این یعنی اینکه 370 هزار تا از خودروهای بیش آالینده ته صف 
 ،LEZ را رسیدگی کرده اند. به این جهت است که طرح هایی مثل

معاینه فنی و... طرح هایی کارا هستند.

• LEZ طرح های بلندمدت معاینه فنی
طرح معاینه فنی LEZ طرح  سیاســتگذاری بلندمدت است. 
من اسم این تیپ طرح ها را »سیاستگذاری برای پاالیش ناوگان 
شهری« می گذارم. حدود مجاز معاینه فنی یک پیچی در دست 
من به عنوان مسوول در سازمان محیط زیست است. این اختیار 
مثل یک والیوم اســت. امسال این حدود را شش یا هفت درصد 
گذاشته ایم. عده ای تایید می شوند، عده ای می روند و رد می شوند 
و عده ای می روند و در نهایت خودرو خود را اصالح می کنند. سال 
دیگر این volume را یک مقدار می پیچانم و 0/5 یا 0/6 می کنم. 

حاال یک عده جدید بار دیگر رد می شوند.
ممکن است شما از من بپرسید آیا خودتان همین کار را برای 
خودتان هم کردید چون یک معاینه فنی برتر گذاشتید؟ می گوییم 
ما این کار را کالس بندی  کردیم. حاال چرا برتر را گذاشتیم؟ گفتیم 
آقای شهرداری تهران! شما رفتید و این همه زحمت کشیدید و 
یک منطقه به نام LEZ درســت کردید. زوج و فرد را می خواهید 
حذف کنیــد و کالً LEZاش کنید. برای مدیریت بهتر وضعیت، 
مجری بگوید فقط کســانی می توانند وارد این منطقه شوند که 

معاینه برتر داشته باشند. 
اگر می بینید تبعات اجتماعی برایتان دارد و فقط تعداد کمی 

برای شماره گذاری هر  انتظامی  نیروی 
خودرویی دو مجوز می خواهد؛ یکی از 
سازمان ملی استاندارد برای مسائل ایمنی 
هشتادوخرده ای  یا  پنجاه وخرده ای  و 
استاندارد که آنها چک می کنند که از 
چراغ و ترمز گرفته تا هر چیزی را شامل 
می شود. یکی هم مجوز آالیندگی است. 
مجوز آالیندگی اش را سازمان می دهد، 
دقت  هم  فنی اش  جزئیات  مورد  در 
جلوی  که  افتاده  اتفاق  زیاد  می کند، 
شماره گذاری خودرو به خاطر آالیندگی 

گرفته شده است. 
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ایــن را دارند و مردم صدمه می خورند؛ قیمت هایتان  را متفاوت 
کنید و 50 درصد تخفیف برای کسی که معاینه برتر دارد، بگذارید. 
 ما در این شــیوه مدیریت یک سطح ویژه هم برای هیبریدی ها 
یا برقی ها گذاشتیم. گفتیم مجانی اش کنید و بگویید 90 درصد 
 level تخفیف. بگذارید مردم ترغیب به ثبت معاینه فنی های با

بهتر شوند.
این نوعی سیاستگذاری با پاالیش ناوگان شهری است. ما باید 
بتوانیم این را اجرایی و در همه شهرها پیاده اش کنیم که یکپارچه 
و سراسری شود. بنابراین ممکن است یکی بپرسد که مثالً چرا 
فکر می کنیم معاینه فنی، یــا LEZ تاثیر دارد می گویم اتفاقاً به 
همان دلیل که با ُدم نــاوگان یعنی با همان بیش آالینده ها کار 
داریم. چرا من خودرو خارجی مثال بزنم؛ از ســال  1394 کشور 
استاندارد آالیندگی خودروهای سواری اش یورو 4 بوده است. االن 
هم تمدید کردند  یورو 5 نرفتند و  یورو 4 مانده اســت و ما هم 

مخالفتی نکردیم.
جدولی و عددی این دو با هم خیلی فرق ندارند که ما بی خود 
صنعت را در این اوضاع تحریم اذیت کنیم.  یورو 4 را حاالحاالها 
بروند، ولی خب دیگر یورو 4 بماند و این خودرو که دست مردم 
آمد یورو 4 است. تضمین ما معاینه فنی است. از ابتدای سال 94 
وضع آالیندگی خودروهایمان خیلی بهتر شــده است. اگر مردم 
کاتالیست را برندارند و خودشان صدمه نزنند، این خودرو خوبی 
است. به راحتی خودروهای 94 به باال معاینه فنی برتر همین االن 
ما را پاس می کنند، حتی خودروهای بی کیفیت داخلی که اسم 
نبرم. الزم نیســت ماشین تان خارجی باشد که معاینه فنی برتر 
بگیرید چون یک بار به ما ایراد گرفتند که این قوانینی که شــما 
می گذارید به نفع طبقه مستضعف نیست. این طور نیست! من یک 
پراید سالم )ارزان ترین ماشین ایران( کاتالیستی هم داشته باشم، 

معاینه فنی برتر را پاس می کنم.

مردم خودشان هم به خودشان رحم نمی کنند •
مــا در خانه خودمان دو خودرو ایرانــی )یک پژو 405 و یک 
پراید( داریم که هر دو آن خودروها، پنج ســال کار کرده اند. من 
چون خودم خیلی حساس هستم و به ماشین ها رسیدگی می کنم 
و مواظب تعویض روغن و تعمیراتش هســتم، هر دو تای آنها به 
 راحتی توانستند معاینه فنی با این کیفیت را پاس کنند. یعنی 
می گویم خیلی چیز عجیب و غریبی نیســت. ما از یک فضایی 
آمدیم که اساســاً معاینه فنی نداشــتیم؛ یعنی خودرو شخص 
دودزایی و روغن ســوزی دارد و همین طور 12 ماه سال در تهران 
 social responsibility دارد راه می رود. اتفاقاً سمت مردم هم این
ظاهراً زیاد کار نمی کند؛ یعنی هرچه بگویی که مردم عزیز؛ مثاًل 
اینکه دیگر آلودگی به ضرر خودت است و اینکه سالمت خودت 
را تهدید می کند و رعایت کن! اما فرد جامعه حتی به ســالمتی 

خودش هم اهمیت نمی دهد. 
شــما با این پرایــد که روغن ســوزی دارد، صبح به صبح در 
پارکینگ خانه ات اســتارت می زنی و تمام این دود روغن را که 
فلزات سنگین و کربن سیاه است به خورد خانواده ات می دهی و 
می گویی تنفس کنید! این خود مردم هستند که چنین مشکالتی 
برای خودشان می سازند. اینها دیگر برای من خیلی عجیب تر است. 
آلودگی داخل خودرویی مثل پراید 10 برابر بیشتر از خارج خود 
خودرو است و مردم خودشان به خودرویشان رسیدگی نمی کنند 

و در نهایت باید گفت مردم هم به خودشان رحم نمی کنند.
واقعیت این اســت که مردم این چیزها را نمی دانند و خیلی 

باور نمی کنند. حــاال من به صنعت 
 social خودم حساس نیستم، بیایم
responsibility را مثالً برای سالمت 

جامعــه اجرا کنم! بنابراین ما معاینه 
فنی را ســفت و محکم می گیریم، 
50 هزار تومان هم جریمه می کنیم، 
با دوربین هم می گیریم، پیامک هم 
می زنیم و باید هم این کارها را بکنیم. 

همه جای دنیا این کار را می کنند.

شماره آخر پالک نقشی در  •
آلودگی ندارد

سوال مهمی برای بسیاری از مردم 
پیش آمده اســت که آیا محدودیت 
ترافیکی که شــامل پنجشــنبه ها 
نمی شود کمکی به مدیریت آلودگی 
هوای تهــران کرده اســت یا خیر؟ 
در پاســخ باید بگوییم بله؛ این مدل 
کمک کرده اســت. من چهار ســال 
پیش مقاله ای نوشــتم و برای افراد 
مختلف فرستادم که آلودگی خودرو 
چه ربطی به رقم آخر شــماره پالک 
دارد. چرا شــما خودروهــا را به این 
شــکل برای کاهش آلودگی با پالک 
نصف می کنید؟ باید برحسب سطح 
آالیندگی مدیریت کنید نه بر اساس 
پالک. به همیــن جهت هم معاینه 
فنی »عادی«، »برتــر« و »ویژه« را 
تعریف کردیم کــه بتوانیم خودروها 
را این طوری کالس بندی کنیم. حاال 
باید پرســید که آیا ایــن کار در این 
چهار سال تاثیرگذار بوده است؟ بله، 
موفق بوده ایم. حتماً همین طور بوده 
اســت. البته حرف مــن را آن موقع 
کسی نپذیرفت. هنوز هم فکر می کنم 

کسانی هســتند که این صحبت کارشناسی را نمی پذیرند. نگاه 
وزارت کشور به موضوع زوج و فرد نگاه ترافیکی است، نه نگاه به 
آلودگی. خودروها را با پالک تقریباً نصف کردیم و 45 درصد به 

55 درصد شده است.

نگاه وزارت کشور به مساله آلودگی امنیتی است، نه  •
اجتماعی

 امــا برای رد این تصور چه کار می شــود کــرد؟ باید درصد 
خودروهای ساخت داخلی را که معاینه فنی برتر گرفته اند منتشر 
کنیم. آیا این وظیفه سازمان محیط زیست است؟ نه؛ این وظیفه 
وزارت کشور است که چنین کند. اما نگاه وزارت کشور نگاه سیاسی 
و امنیتی است، نه نگاه اجتماعی. به همین جهت هم هست که ما 
دخالت نمی کنیم. اگر به سازمان محیط زیست بود، ما می گفتیم 
فقط در تهران با 4500 مورد مرگ  و میر در سال و 2/6 میلیارد 
دالر هزینه ساالنه آلودگی، فقط خودروهای با مدرک معاینه فنی 
برتر می تواند در کل شهر تردد کند. این ایده آل ماست. ما مسائل 
سیاسی، اجتماعی و امنیتی اش را نمی بینیم. به همین جهت این 
را به وزارت کشــور واگذار کردیم و به مقامات وزارت کشــور که 
تخصص سطح بندی آالیندگی را ندارند گفتیم؛ به این اطالعات 
سطح بندی شده دقت کنید بعد بروید و به اندازه توان اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی که دارید مسائل را حل کنید. قطعاً مشکلی ایجاد 
نمی کند؛ شما بروید و این ایده را پیاده کنید. ما با دوستان در وزارت 
 کشور مطرح کردیم که چرا اول کار می خواهید ممنوعیت بگذارید؛

 به جایش تشویق کنید.

راه جلوگیری از تخلف و تقلب در مراکز معاینه فنی •
در مقابل کسانی می گویند؛ اگر آن کار را می کردید باز هم رانت 
ایجاد می شد. چون هستند مراکزی که پول می گیرند بدون اینکه 
خدمات استاندارد ارائه دهند. این حرف درستی است. اینکه تقلب 
و تخلف در مراکز معاینه فنی صورت می گیرد، شک نکنید. همه 
جای دنیا هست. اصالً ذات آدمیزاد است. شما یک جایی هستید 
می خواهید به یکی مجوز بدهید، این مجوز را نمی گیرد و طرف 

یک خرده پول خرج می کند. 
نسبت به سه چهار سال پیش که دسته دسته کارت ماشین 
را می بردند به جای شــش هزار تومان، 18 هزار تومان می دادند 
و معاینه فنی می گرفتند؛ کالً رویه تغییر کرده است. از این رو به 
آن رو شده است. واقعاً دست وزارت کشور درد نکند، در این بخش 
من واقعاً دست اینها را می بوسم، به خاطر اینکه سامانه یکپارچه 
معاینه فنی راه انداختند. اوالً خودرو را باید ببری پالکش خوانده 
شود، عکســش دیده شود و وقتی خودرو می رود هیچ کاری اش 
نمی توانند بکنند و دستی نمی توانند شماره پالک را وارد کنند. 
نکته بعدی این اســت که آزمون آالیندگی به  ویژه دیتای آن از 
روی دســتگاه به سرور وزارت کشور می رود؛ یعنی اصالً اینجا در 

این دستگاه و در آن مرکز نیست. 
وزارت کشــور است که دارد می گوید معاینه فنی را برای این 
خودرو صادر کنید. دستگاه ها مستقیم به سامانه وصل شده است. 
تقلب و تخلف کمتر شده ولی همچنان برقرار است. همکارانم در 
مراکز معاینه فنی تصاویری را برای من می فرستند که طرف وقتی 
ماشــین را به آزمونگر می دهد که روی تست ببرد و آزمون کند 
تا بعد ته خط ماشــین را تحویل بگیرند؛ مثالً دو عدد تراول 50 
هزارتومانی الی دریچه کولر ماشین گذاشته اند و یک یادداشت هم 
نوشته اند که  »داداش! دمت گرم، گرفتارم، این را پاس کن!« از این 

سازمان حفاظت محیط زیست سازمان 
ناظر است، نهاد حاکمیتی و نهاد نظارتی 
است و قرار نیست کسی را توجیه کند. 
می کند. خودروسازها  مطالعه  می رود 
هیچ وقت قبول نمی کنند. داستان این 
است که هیچ خودروسازی در هیچ جای 
دنیا مسوولیت اجتماعی محیط زیستی 
نمی آید  داوطلبانه  هیچ کس  و  ندارد 
خودرواش را پاک تر بسازد. چرا باید این 

کار را بکند؟
    

بود،  زیست  محیط  سازمان  به  اگر 
با  تهران  شهر  در  فقط  می گفتیم  ما 
و 2/6  مورد مرگ ومیر در سال   4500
آلودگی،  ساالنه  هزینه  دالر  میلیارد 
فقط خودروهای با مدرک معاینه فنی 
برتر می تواند در کل شهر تردد کند. این 

ایده آل ماست.



گزارش تحلیلی

2021 ویژه نامه محیط زیست    خرداد 1398ویژه نامه محیط زیست   خرداد 1398

محیط زیست طبیعی و انسانی

اتفاقات زیاد رخ می دهد. موارد دیگری هم شنیده ام که حتی در 
معاینه فنی از قطعاتی استفاده می کنند که امانی است. این کارها 
در مراکز معاینه فنی نیز انجام می شود. مراکز معاینه فنی هم مثل 
بقیه جاهای دیگر کشور است. جاهایی هستند که 100 هزار تومان 
می گیرند یک کاتالیست به خودرو می بندند. خب اینها را دیگر چه 
کارش کنند! این فرهنگ ما اســت دیگر و باید راه اساسی برای 
 مدیریت این نوع از فساد داشته باشیم و این مدیریت فساد اجتماعی 

در دست ما نیست.

آیا مسوولیت سازمان محیط زیست بیش از دیگران  •
است؟

این تصور در میان مردم و حتی رســانه ها وجود دارد که مثاًل 
وزارت کشور یا دیگر نهادها گویی مسوولیتی ندارند، در حالی  که 
محیط زیســت با اینکه عمالً مسوولیت اجرایی ندارد و تنها یک 
نهاد ناظر است و اصالً دستگاه حاکمیتی است، باید پاسخگو باشد. 
محیط زیست اصالً در اینجا کاره ای نیست و فقط می تواند نظارت 

و اعمال برنامه کند. 
از همه اینها جالب تر قصه مردی بود که در زمان خانم ابتکار، 
خودرو برقی به ســازمان آورد و بعد گفت سازمان از من حمایت 
نکرده است و رفت و خودرویش را در دره انداخت و آتش گرفت 
و از این اتفاق فیلم گرفت و... باید پرسید سازمان محیط زیست 
باید برای این فرد چه کار بکند؟ این یک سازمان حاکمیتی است. 
شــخص باید برود و خودرویش را تولید کند و بفروشد. خودرو 
برقی هم تولید کند که ما اصــالً هیچ ایرادی نداریم. باید گفت 
مگر ما اینجا در سازمان محیط زیست بودجه حمایت از مخترع 
گمنام داریم؟ سازمان باید رگوالتوری کند و قواعد بگذارد که از 
 این منبع آب می توانید استفاده کنید و از این نمی توانید استفاده 

کنید.
ایــن را از اینجا به آنجا می توانید انتقــال بدهید، این لوله را 
اجازه نمی دهیم بکشــید و... فقط یک نکته ای را تاکید کنم؛ ما 
در ســازمان کارگروهی به نــام کارگروه مبارزه بــا آلودگی هوا 
داریم. باز از همین نگاه حاکمیتی تمام مصوبات دولت را لیست 
کردیم، به هر دستگاهی گفته شده که برای آلودگی هوا باید چه 
کار کنید. ماهی یک بار جلســه می گذاریــم و به آنها می گوییم 
چه کار کردید؟ جواب ها هم بســیار نامربوط اســت. بعضی ها 
 اصــالً هیچ کاری نکرده انــد، بعضی ها یک کارهایــی کرده اند. 
می آیند یک گــزارش الکی می دهند و بعضی هــا هم به ندرت 

وظایفشان را انجام می دهند. 
ما وب ســایتی به نــام »dabir.due.ir« را برای رســانه ها راه 
انداختیم. در بخش مصوبات آن وب ســایت مــا مصوبات را به 
تفکیک سازمان دسته بندی کرده ایم. گفتیم وزارت کشور باید چه 
کار می کرده، وزارت نیرو باید چه کار می کرده، وزارت صنعت باید 
چه کار می کرده و وزارت نفت باید چه کار می کرده اســت. برای 
رسانه ها هم کار را ساده کرده ایم. یک عقربه سه حالته گذاشته ایم؛ 
سبز یعنی مصوبه انجام شد، زرد یعنی در دست اجراست و قرمز 
یعنی انجام نشده است. به نظر من از محتوای این خیلی می توانید 

استفاده کنید.

بخش خصوصی دلیل موفقیت سازمان محیط زیست  •
آلمان

رسانه ها باید مطالبه گری راه بیندازند. ما دولت هستیم. یک 
اشــکال فلســفی در آلودگی هوا وجود دارد که من به آن اشاره 

می کنم. آلودگی هوای کشور را خود 
دولت تولید می کند؛ با خودروسازی 
دولتی اش، بــا نفت دولتــی اش، با 
پتروشــیمی دولتی اش. چرا سازمان 
حفاظت محیط زیست آلمان موفق 
است؟ چون آن طرف ماجرای تولید 
اســت.  خصوصی  بخــش  آلودگی 
یعنی دولت به  عنوان یک نهاد ناظر 
باالی ســر بخش خصوصی اســت 
و می گوید این کار مشــکل دارد یا 
نــدارد. من االن به  عنوان ناظر دولت 
باید بر دولت نظارت کنم. اما نهادی 
کــه باید بر او نظارت شــود، به نامه 
من جواب ســرباال می دهد. بعد هم 
می گوید انجــام نمی دهم؛ هر کاری 
می خواهید بکنید! چون زور نهادها 
و سازمان های دیگر از محیط زیست 
بیشتر است. نهادهای طرف محیط 
زیســت برای اعمال نظارت، پول و 
زور دارند. ما به عنوان نهاد ناظر پیش 
رئیس جمهوری، آقای واعظی، آقای 
جهانگیری و آقای کالنتری می رویم. 
می گوییم؛ آیا اجازه داریم فالن نهاد 
را که کارش را درست انجام نمی دهد 
به قوه قضائیه ببریم؟ می گویند؛ نه! 
دولت که از دولت نمی تواند شکایت 
کند. می گوییم؛ یک ضمانت اجرایی 
به دســت ما بدهید. چطــور از این 
نهادها بخواهیم که توزیع سوختی را 
که قرار بوده شش ماه پیش درست 
کنند و درست نکردند عملیاتی کنند؟ 
طرح »کهــاب« که قبــل از دولت 
احمدی نژاد در زمــان آقای خاتمی 
هم مطرح بوده است، هنوز در وزارت 
نفت اجرایی نشده است. طرح کهاب 

در تهــران روزانه دارد 55 هزار لیتر بنزیــن را تبخیر و وارد هوا 
می کند. بعد این سوخت بخار شده تبدیل به VOC می شود. خود 
این آالیندگی بسیار خطرناک است. در این آلودگی، بنزن وجود 
دارد که سرطان زاست. این آلودگی بعد می آید و به ناکس واکنش 

می دهد و تبدیل به ازون می شود. 
بعد در تهران 15 روز در تابستان سال گذشته روزهای آلوده 
به ازون داشتیم. خب این زنجیره را من به لحاظ فنی می فهمم 
که از کجا آب می خورد. ما پیشنهاد می دهیم برای مدیریت این 
وضعیت جلوی آلودگی VOC  را بگیرید، واکنش متوقف می شود 
و ازون بــاال نمی رود. این بحث االن واقعاً بحث فلســفی من در 
سازمان محیط  زیست است که نظارت بر دولت امکان پذیر نیست. 
یا ما باید اقتصادمان خصوصی باشــد که بتوان نظارت دولت بر 
بخــش خصوصی را عملی کرد، یا اینکه باید یک فکر اساســی 
بکنید. حاال در این مرحله که زور من نمی رســد و هیچ ضمانت 
اجرایی ندارم، رسانه بسیار مهم است. برعکس چیزی که شما فکر 
می کنید یک خط مطلب که در رسانه ها منتشر  شود، یک خبری 
 که در شبکه های اجتماعی برجسته شود، توجه همه را در جلسات 

جلب می کند. 
من در جلسات سیاســتگذاری رده باالیی متعددی بودم که 
برگشتند گفتند این مطلب دارد دســت به دست می چرخد و 
فکری به حالش بکنید. خیلی برایم جالب بود که پس اینکه دارد 
در شبکه های اجتماعی و رسانه پخش می شود، واکنش می گیرد و 
بعد ما توانستیم جلوی مصوبات وحشتناک را با این داستان بگیریم. 
یک مثال می زنم: ما موتورسیکلت کاربراتوری را از ابتدای سال 96 
ممنوع کردیم. ناگهان درخواستی به دولت آمد که سازنده بدبخت 
شد، بیچاره شد، و نامه ای آمد که نه، اینها را بدهید و اینها دیگر 
تولید کردند و کاری اش نمی شود کرد. ما محکم ایستادیم و گفتیم 
مطلقاً امکان ندارد؛ اما زورمان نرســید. مصوبه رفت که تصویب 
شود، رفتم دست به دامن رسانه ها شدم. پنج خبرنگار پیدا کردم و 
گفتم ببینید این یک مساله انسانی است و مساله محیط زیستی 
اســت. من نه پول دارم به شماها بدهم، نه کارت هدیه می توانم 
بدهــم و هیچ کاری نمی توانم بکنم. می خواهید به داد مردم تان 
برسید؟ چهار تا تیتر رفت که آیا دولت تدبیر و امید می خواهد با 
 سالمت مردم بازی کند؟ در جلسه هیات  دولت گفتند نه نمی شود. 
این را بیندازید کنار که روزنامه ها خیلی تیتر زده اند. مساله کاماًل 

تمام شد!
با توجه به اینکه امسال سال خیلی متفاوتی از نظر آب و هوایی 
نســبت به سال های قبل )حداقل نسبت به یک و نیم دهه قبل 
ایران( بوده، می توانیم بگوییم که ایران دچار یک وضعیت تغییر 
اقلیم است یا نه؟ آیا روندها این طور نشان می دهد؟ این سوال از 
من پرسیده می شود اما حقیقت این است که این سوال سختی 
است و من هم تخصصم در این حوزه نیست و نمی توانم در مورد 
تغییــر اقلیم جواب بدهم. اما خیلی خالصــه می توانم بگویم با 

یک سال نمی شود قضاوت کرد. 
حاال همین تغییرات آب و هوایی بوده، ناپایداری های زیادی که 
در جو شهری داشتیم، سیل های اخیر، گرماهای خیلی ناگهانی، 
سرماهای خیلی شدید و برف  و بارانی که امسال داشتیم. تغییر 
اقلیم یک روند جهانی اثبات شده است که همه جای دنیا به خاطر 
افزایش گاز گلخانه ای دارد اتفاق می افتد و ما هم مستثنی نیستیم 
و حتماً در چارچوبی می شود به این نگاه کرد. اتفاقی که در تهران 
حداقل در ســال 1397 افتاد این بود که ما ناپایداری های جوی 

بیشتری نسبت به سال 96 داشتیم. 

در موضوع هوا اگر ما مساله گاز گلخانه ای 
CO2 را کنار بگذاریم که اصالً آالینده 
گاز  یک  )چون  نمی کنیم  حسابش 
گلخانه ای است که سمی هم نیست(، 
گازی  آالینده های  تعدادی  در شهرها 
داریم که خیلی با آنها درگیر هستیم که 
جدی ترین آنها NO2، ازون و یک مقدار 

خیلی کمی مونواکسید کربن است.
    

وزارت بهداشت یک مدل ریاضی به نام 
»AirQ plus« دارد که مثالً سعی کرده 
آن را کالیبره  و استفاده  کند. این مدل 
ما می دهد؛  به  مثاًل عددهایی  ریاضی 
فرض کنید مثالً می گوید که در تهران 
 PM2.5 با غلظت متوسط ساالنه ذرات
ساالنه  مترمکعب  بر  میکروگرم  سی 
حول و حوش 4500 نفر مرگ مستقیم 

به ذرات داریم.
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نخستین قربانی مسیر رشد و توسعه یافتگی جوامع در حال توسعه منابع 
طبیعی و محیط زیست این کشورهاست. این کشورها اگرچه تجربه 
پرهزینه توسعه یافتگی دیگر کشورها را به ویژه در زمینه تخریب منابع 
طبیعی و محیط زیست پیش روی خود دارند و اثرات آن را به  خوبی 
مشاهده می کنند اما بدون توجه به این تجارب، مسیر پرهزینه خود را 
در نیل به توسعه یافتگی طی می کنند و گاه بیشتر از کشورهای دیگر 
هزینه پرداخت می کنند. این کشورها حتی در درون خود توجهی به 
مسیر طی شده در نقاط برخوردار خود نیز ندارند و مناطق توسعه نیافته 
این کشورها بدون عبرت گیری از دیگر مناطق برخوردارتر کشور همان 
مسیر طی شده دیگر مناطق را طی می کنند یا مسیر انتخاب شده خود 
را ادامه می دهند. در واقع یک عدم عبرت آموزی عمیقی نســبت به 
مسیرهای مدیریتی و توسعه ای طی شده چه با نگرش به داخل و چه با 
نگرش به خارج در این جوامع وجود دارد. امری که فارغ از دستیابی یا 
عدم دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه ای آن بی شک ماحصل آن 
تخریب و نابودی محیط زیست و منابع طبیعی آن کشور خواهد بود. 
عطش توسعه یافتگی و تالش در جهت درآمد بیشتر برای این کشورها 
به گونه ای اســت که مفاهیمی چون پایداری توســعه را یا به عنوان 
مانعی بر سر راه خود نادیده می گیرند و سعی می کنند آن را پدیده ای 
ضدپیشرفت معرفی کنند یا آن را مفهومی لوکس و فانتزی تلقی کرده 
و در سیاســتگذاری های خود فاقد موضوعیت می دانند. این حذف یا 
نادیده انگاری توسعه پایدار سبب شده تا این کشورها با شدیدترین و 
بزرگ ترین چالش ها و بحران ها در منابع طبیعی و محیط زیست خود 
مواجه شوند و به رغم عدم دستیابی به توسعه یافتگی مدنظر با مجموعه 
عظیمی از مشکالت گوناگون زیست محیطی و منابع طبیعی نیز مواجه 
شوند. از مهم ترین بخش های منابع طبیعی این کشورها که بیشترین 
آسیب را از این مقوله دیده و می بیند بخش منابع آب است که بی شک 
چالش ها و بحران های آبی خود زمینه ساز معضالت و مشکالت عدیده 
دیگری در محیط زیست خواهد بود. در واقع بحران آب این کشورها که 
خود نشات گرفته از بحران مدیریت در این بخش است مسائل دیگری 
چون بیابان زایی و تخریب محیط زیســت را شکل خواهد داد و این  
روند به شکل فزاینده ای ادامه خواهد داشت. اما رابطه محیط زیست با 
این چالش ها چگونه است و مدیریت منابع آب، تشدید خشکسالی و 

بیابان زایی چه ارتباطی با محیط زیست دارد؟

نقطه آغاز؛ بحران مدیریت •
بحران در مدیریت وجه مشترک بســیاری از کشورهای در حال 
توســعه اســت. عدم علم  نگاری مدیریت در تمامی جنبه های آن و 
مدیریت مبتنی بر آزمون و خطا نقطه اشتراک این کشورهاست. شرایط 
مدیریتی که باعث شده این کشــورها در بسیاری از امور خود نقاط 
قوت را به نقاط ضعف و فرصت های خود را به چالش ها و بحران های 
عمیق تبدیل سازند و از آنجا که عمده درآمدهای این کشورها مبتنی 
بر منابع طبیعی و استخراج و فروش این منابع است، این چالش سازی 
مدیریتــی در منابع طبیعی و محیط زیســت شــرایطی به مراتب 
نگران کننده تر و پرهزینه تر ایجاد کرده و بحران مدیریت منابع طبیعی 
بسیار شدیدتر از بحران مدیریتی در سایر امور است. مساله ای که باعث 

شده هرگونه پدیده و مخاطره طبیعی 
به سرعت تبدیل به یک بحران شده و 
از این رو مدیریت بحران آشناترین واژه 
مدیریتی این کشورها تلقی شود. ضعف 
در مدیریت منابــع طبیعی و خأل یک 
مدیریت یکپارچه در منابع طبیعی خود 
زمینه ساز و تشدیدکننده سایر بحران ها 
خواهد بود. چراکه در یک مدیریت منابع 
طبیعی یکپارچه است که عالوه بر آنکه 
اهداف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
فراهم می شود، اهداف وسیع تری چون 
حفظ محیط زیســت، حفــظ منابع و 
در نظر داشــتن رفاه نســل های آینده 
مطرح می شــود. تمرکز مدیریت منابع 
طبیعی یکپارچه بر پایداری و هماهنگی 
ذی نفعــان از ســطح برنامه ریزی برای 
کاهش تعارضات احتمالی آینده است. 
در واقع در این نــوع مدیریت پایداری 
و حل تعارضات احتمالی آینده در نظر 
گرفته می شود. اما آنچه در عمل در این 
کشورها دیده می شود نقطه مقابل این 
نوع مدیریت است. مدیریتی بحران زده 
که آغازگــر بحران ها و معضالت بعدی 
خواهد بود. مدیریتی که محدودیت های 
منابع طبیعــی را به خوبی نشــناخته 
و در دســتیابی بــه اهداف خــود این 

محدودیت ها را لحاظ نمی کند.

سرایت بحران مدیریت به  •
حکمرانی آب

در حکمرانــی آب بــا اســتفاده از 
ابزارهای مدیریتی اهدافی چون تنظیم 
تخصیص و بهبود وضعیت برداشــت و 
بهره برداری منابع آب دنبال می شود. در 
این حکمرانی سه پرسش اساسی مطرح 
می شــود: 1- تصمیمــات چگونه اخذ 
می شــوند؟، 2- چه افراد یا بخش هایی 
و بــه چه میــزان آب را مصرف کنند؟ 
و 3- چگونــه از پایــداری منابــع آب 
حفاظت می شــود؟. وجــود بحران در 
مدیریــت به خوبی خود را در این ســه 
پرسش نشــان می دهد. در پرسش اول 
مبنی بــر چگونگی اخذ تصمیمات، در 
یک مدیریت بحــران زده تصمیمات نه 
بر مبنای اصول مدیریتی، قواعد علمی 

و آینده نگرانه بلکه بر مبنای آزمون و خطا و دید کوتاه مدتی که در این 
نوع مدیریت وجود دارد اتخاذ می شوند. در بحث مصرف کنندگان آب از 
آنجا که این نوع مدیریت نه تمایلی به تغییر دارد و توانایی در آن دارد، 
افراد و گروه های مصرف کننده آب به همان روند و میزان شکل گرفته 
ســابق به مصرف خود ادامه می دهند و مدیریت فاقد هرگونه عزم و 
توانمندی در ایجاد تغییر است. در چنین شرایطی به رغم نامتوازن بودن 
مصرف بخش های مختلف و باال بودن مصرف توسط یک بخش )در 
اکثر کشورهای در حال توسعه بخش کشاورزی(، مدیریت از هرگونه 
تغییر سهم و مصرف مصرف کنندگان عاجز است. در بخش سوم نیز که 
پایداری منابع آب مطرح می شود، همان گونه که پیشتر عنوان شد در 
یک مدیریت غیریکپارچه منابع طبیعی پایداری فاقد موضوعیت است 
و هیچ گونه نقش و جایگاهی ندارد. از این رو بحران مدیریت به شکل 
جدی به حکمرانی آب سرایت می کند و یک حکمرانی بد یا ناقص را در 
زمینه منابع آبی ایجاد می کند و از آنجا که مدیریت و حکمرانی منابع 
آب بر سایر جنبه های طبیعی و انسانی اثرگذار است خود باعث تغییر 

این جنبه های مهم می شود.

حکمرانی بد آب و تخریب منابع آب •
در گزارش توسعه آب جهانی سازمان ملل متحد در سال 2009 از 
بحران حکمرانی آب به عنوان دلیل بحران آب یاد شده و در گزارش 
چشــم اندازهای جهانی آب علت اصلی مشــکالت موجود در زمینه 
مدیریت منابع آب نهادهــای ناکارآمد، حکمرانی بد، عدم انگیزش و 
تخصیص نادرست منابع آب عنوان شده است. از این رو به باور بسیاری 
از کارشناســان و متخصصان حوزه های مختلف آب بهبود شــرایط 
حکمرانی آب می تواند کلید حل مشکالت عدیده این بخش باشد و تا 
زمانی که این حکمرانی بد وجود داشته باشد بحران آب و عوارض آن 
تداوم خواهد داشت. حکمرانی بد چه در بخش عرضه و چه در بخش 
تقاضای آب چالش ایجاد کرده و هر دو بخش را به سمت بحران پیش 
می برد. در شــرایط حکمرانی بد آب در بخش عرضه آب این شرایط 

بسیار محتمل خواهد بود:

در بخش منابــع آب زیرزمینی با بهره بــرداری بیش از حدی 1 
که صورت می گیرد عمر این منابع به شــدت کاهش یافته و با 
ســرعت بسیار زیادی به سمت تمام شدن پیش می روند. در پی این 
برداشت های بی رویه ســایر منابع آبی وابسته به آب های زیرزمینی 
مانند تاالب ها، چشمه ها، قنات ها و... خشک شده و به سرعت از بین 
می روند. از این رو در یک حکمرانی بد آب برنامه مشخص و مدونی برای 
کنترل برداشت آب های زیرزمینی وجود ندارد و تعداد چاه های عمیق و 
نیمه عمیق مجاز و غیرمجاز به شدت افزایش یافته و کنترل و نظارتی بر 
این برداشت ها وجود ندارد. دولت ها به رغم اینکه خود منتقد استخراج 
بسیار باالی منابع آب هستند اما به دلیل شرایط موجود حکمرانی آب 

عمالً توانایی در ایجاد تغییر ندارند.

در بخش آب های سطحی حکمرانی بد آب سبب می شود طرح های 2 
مدیریتی منابع آب مانند سدســازی و انتقال آب بین حوضه ای 
بدون توجه به جنبه های گوناگون اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی 
و... به شــدت توســعه یافته و منابع آب سطحی صرفاً به ابزاری برای 

زنجیره تخریب
رابطه محیط زیست با مدیریت منابع آب و تشدید خشکسالی و بیابان زایی چیست؟

سروش کیانی قلعه سرد 
دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 
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تولید انرژی یا تامین نیازهای صنعت تبدیل شود. نادیده انگاری اثرات 
زیست محیطی در حکمرانی بد آب به گونه ای است که حتی شوری آب 
رودخانه ها ناشی از جانمایی اشتباه سدها چندان اهمیتی پیدا نمی کند. 
از سوی دیگر دریاچه های عظیم این سدها میلیون ها مترمکعب آب را 
در کیلومترها مســافت پشت خود نگه می دارند و ساالنه حجم بسیار 
باالیی از این آب ها تبخیر و از دسترس خارج می شود و در عین حال 
اهمیتی به این مقوله داده نمی شود. در یک حکمرانی بد آب است که 
الیروبی رودخانه ها و مسیل های آب اهمیت چندانی نداشته و حریم 
رودخانه ها که بخش اعظم آن به خاطر مدیریت غلط منابع آب سطحی 

کم عرض تر شده به ساخت وساز تخصیص داده می شود.

حرکت به ســمت منابع آبی جدید در دستور کار قرار می گیرد. 3 
با حکمرانی بد آب و تضییع حجم باالیی از منابع آب سطحی و 
زیرزمینی این جوامع به سمت منابع جدید آبی می روند. شیرین سازی 
آب دریا و آب های ژرف دو گزینه دارای اولویت این جوامع هســتند. 
از آنجا که در حکمرانی بد حکمران تســلطی بر تخصیص بهینه آب 
ندارد و از ســوی دیگر باید آب مــورد نیاز مصرف کنندگان را تامین 
کند به ســمت منابع جدید آبی پیش می رود. شیرین سازی آب دریا 
و استخراج آب های ژرف هر دو هزینه های خاص خود را دارند. اثرات 
زیست محیطی شیرین ســازی آب دریا بسیار باالست و آب های ژرف 
هزینه استخراج بسیار باالیی دارند. این مساله در حالی اتفاق می افتد 
که در جوامع با حکمرانی بد آب، قیمت آب بسیار پایین است و ایجاد 
منابع جدید آبی مانند شیرین سازی آب دریا یا استخراج آب های ژرف 
به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیست. این در حالی است که حجم بسیار 
باالیی از منابع آب این کشورها به دلیل عدم بازچرخانی آب از دسترس 
خارج می شود. آبی که می تواند بخش زیادی از نیاز آبی این جوامع را 
با هزینه ای به مراتب کمتر از منابع جدید رفع کند اما به دلیل شرایط 

حکمرانی آب این جوامع چنین اقدامی صورت نمی پذیرد.
در بخــش تقاضای آب نیــز در یک حکمرانی بد آب مســائل و 
مشکالت خاص خود وجود خواهد داشت. در این جوامع یکی از عوامل 
اصلی اتالف منابع آب در بخش های مختلف کشــاورزی، صنعتی و 
شرب عدم قیمت گذاری مناسب آن است. قیمت پایین آب باعث شده 
اتالف آن هزینه زیادی ایجاد نکرده و این هدررفت بســیار کم هزینه 
باشد. کشاورزی ناکارا آب بر عمده بخش مصرف آب این جوامع است. 
اقتصاد کشاورزی معیشــت محور این کشورها سبب می شود بخش 
بســیار زیادی از آب مصرفی این کشورها در این حوزه مصرف شود و 
آبی که بزرگ ترین محدودیت محسوب می شود به تولید محصوالتی 
برسد که به هیچ وجه تولید آن توجیه اقتصادی و زیست محیطی ندارد. 
در حالی که با وجود یک حکمرانی خوب آب تخصیص بدون توجیه 

و بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب آن امری پذیرفته شده نیست.

از بین رفتن منابع آب و بیابان زایی •
بیابان زایی را می توان فرآیندی دانســت که در اثر افزایش فشــار 
انسان در استفاده از اکوسیســتم های حساس ایجاد و باعث کاهش 
بازدهی تولید و برگشت ناپذیری می  شود. از بیابان زایی به عنوان یکی 
از تهدیدهای گسترده و پیچیده زیست محیطی یاد می شود که با دارا 
بودن ابعاد مختلــف فنی، اقتصادی و اجتماعی پس از تغییر اقلیم و 
کمبود آب سومین چالش مهم جهان در قرن بیست و یکم محسوب 
می شود. این پدیده حاصل عوامل انسانی و طبیعی متعددی است. به 
نحوی که می توان آن را به دو بخش بیابان زایی محیطی و بیابان زایی 
انسانی دســته بندی کرد. عوامل بیابان زایی محیطی پدیده جدیدی 
نبوده و ریشه در تغییرات طبیعی زمین داشته و در طول عمر زمین 
همواره وجود داشــته اند. عوامل اقلیمی نیز این امر را تقویت کرده و 

با تشدید شــدن این تغییرات این نوع 
بیابان زایی شدت یافته است. در زمینه 
بیابان زایی انسانی نیز یکی از مهم ترین 
و اثرگذارترین بخش هــا در این زمینه 
برداشــت بی رویه و تخریب منابع آب 
زیرزمینی است. برداشت های بی رویه از 
سفره های زیرزمینی و آلودگی آب های 
زیرزمینی از طریق پساب های صنعتی و 
شــهری دو عامل اساسی در این زمینه 
هستند. برداشت های بی رویه از آب های 
زیرزمینی عالوه بر آنکه به از بین رفتن 
بسیاری از چشمه ها، قنات ها، تاالب ها 
و فرونشست بسیاری از دشت ها منجر 
شده باعث شده است تا بسیاری از این 
تاالب ها و دریاچه ها به کانون های گرد 
و غبار تبدیل شــوند. از ســوی دیگر با 
افزایش برداشت ها از آب های زیرزمینی 
و کاهــش این آب ها و در نتیجه نیاز به 
برداشت از عمق بیشتر، به تدریج کیفیت 
آب ها کاهش یافته و به مراتب آبی شورتر 
استخراج می شود. امری که منجر به شور 
شدن اراضی کشاورزی شده و می تواند با 
سرعت بسیار زیادی، بسیاری از مناطق 
کشاورزی را تبدیل به اراضی بیابان کند. 
از این رو از بین بردن منابع آب توســط 
مدیریت انسانی یکی از مهم ترین عوامل 

بیابان زایی و گسترش آن است.

بیابان زایی، خشکسالی و  •
تخریب محیط زیست

هرچند تغییرات اقلیمــی در ایجاد 
خشکسالی بســیار اثرگذار است اما در 
ایجاد و تداوم خشکسالی رد پای انسان 
و مدیریــت او به خوبی قابل مشــاهده 
است. خشکسالی را در یک طبقه بندی 
کلی می توان به چهار بخش خشکسالی 
کشــاورزی،  خشکسالی  هواشناســی، 
خشکسالی هیدرولوژیکی و خشکسالی 
اقتصادی-اجتماعی دسته بندی کرد. در 
خشکسالی هواشناسی، خشکسالی زمانی 
به وجود می آید کــه میزان بارندگی در 
بازه زمانی معین کمتر از حد آستانه ای 
مشخص باشد. خشکسالی کشاورزی در 
اثر کاهش رطوبت خاک در دوره رشد و 
نمو گیاهان مطرح می شود. خشکسالی 
هیدرولوژیکی نیز حاصل کاهش منابع 
آب در یک دوره زمانی مشــخص است 
و خشکسالی اقتصادی-اجتماعی پس از 
یک دوره بلندمدت خشکسالی هواشناسی 
و هیدرولوژیکی شکل می گیرد. از این رو 
رفتار انسان چه به صورت مستقیم و چه 
به صورت غیرمســتقیم در شکل گیری 

خشکسالی اثرگذار و تعیین کننده است. این پدیده نه تنها بر انسان بلکه 
بر روی تمامی موجودات و گیاهان و جانوران اثرگذار است. خشکسالی 
که خود تا حد بســیار زیادی برآمده از رفتار انسان ها به ویژه در بحث 
مدیریت اشتباه آب با تخریب تاالب ها و دریاچه ها، گسترش بیابان ها و 
تخریب منابع طبیعی است نیز مجدداً با کاهش منابع آب، بیابان زایی، 
تخریب اکوسیستم های طبیعی و... اثرگذار بوده و روند تخریب محیط 
زیســت را شدت می بخشد و دوچندان می سازد. در واقع خشکسالی با 
از بین بردن اکوسیستم های طبیعی، نابودی جنگل ها و مراتع، گسترش 
بیابان ها، خشکی تاالب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و در پی آن از بین بردن 
گونه های مختلف آبزیان و پرندگان، کاهش شدید سفره های زیرزمینی 
و انقراض گونه های مختلف گیاهی و جانوری به شدت محیط زیست را 

تحت تاثیر خود قرار می دهد.

جمع بندی •
امروزه در اثرات و عوارض سوء بسیاری از پدیده های طبیعی می توان 
نقش و دخالت انســان را به خوبی مالحظه کرد. انسان با دخالت در 
محیط طبیعی منجر به ایجاد شرایطی می شود که بسیاری از رفتارهای 
محیطی تبدیل به مخاطراتی شدید می شود. در دوران مدرن جوامع 
مختلف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی همواره 
کوشیده اند تا از تمامی داشته ها و ظرفیت های طبیعی و انسانی خود 
به طور کامل استفاده کنند. رقابت ایجادشده در این راستا و در میان 
کشــورها سبب شد تا به کارگیری و استخراج منابع طبیعی به شکل 
بسیار فزاینده ای به وجود آید. به مرور زمان و با شکل گیری و مشخص 
شــدن اثرات ســوء بهره برداری های افسارگسیخته از منابع طبیعی، 
مباحثی چون مدیریت منابع طبیعی یکپارچه و مفهوم توسعه پایدار 
مطرح شــد. اگرچه این مباحث و مفاهیم پس از پرداخت هزینه های 
بسیار باالیی توسط کشورهای توسعه یافته مطرح شد و این کشورها با 
هزینه های گزافی و به قیمت تخریب و تضییع بسیاری از منابع طبیعی 
خود به این مهم دســت یافتند و در ادامه به تغییر رویکرد توسعه ای 
خود پرداختند اما با وجود این روند توســعه ای بسیاری از کشورهای 
در حال توســعه همچنان بر همان روال  ناپایدار و نامتوازن توسعه ای 
پیش اســت. در جوامع در حال توسعه به دلیل آنکه اقتصاد بسیاری 
از این کشــورها یک اقتصاد متکی بر منابع طبیعی است و مدیریت 
منابع طبیعی علمی نیز وجود نداشــته و حکمرانی خوبی در زمینه 
این منابع و به ویژه منابع آب برقرار نیست در نتیجه منابع طبیعی در 
چرخه یک توسعه ناپایدار به مرور از بین رفته و این جوامع با مشکالت 
عدیده ای در زمینه های مختلف محیط زیســت مواجه می شوند. این 
کشــورها به رغم وجود نمونه های بسیار کشورهای مختلف مسیری 
را برای رشد و توســعه انتخاب می کنند که نتایج و پیامدهای آن از 
قبل مشخص است. فدا کردن منابع طبیعی و محیط زیست در مسیر 
رشد و توسعه یافتگی این کشورها را به مراکز بحران های متعدد تبدیل 
می سازد. بحران هایی چون خشکسالی، بیابان زایی، تغییر اقلیم، کاهش 
منابع آب و دیگر موارد مشابه به صورت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از 
این نوع نگاه مدیریتی و خأل کارکردی حکمرانی خوب در زمینه منابع 
طبیعی به وجود می آید. چالش های مذکور نیز هم افزایی داشته و به 
شدت یکدیگر را تقویت می کنند. نتیجه این امر آن خواهد بود که در 
این کشورها محیط زیست به شدت به خاطر عدم مدیریت صحیح و 
تاثیرپذیری از رویکردها و سیاستگذاری های غلط آسیب خواهد دید و 
دچار مشکل خواهد شد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی است که 
مدیریت نادرست منابع آب، خشکسالی و بیابان زایی، محیط زیست 
را به شــدت با بحران مواجه ساخته و بحران محیط زیست مجدداً به 

افزایش چالش ها و بحران های فوق منجر خواهد شد. 
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محیط زیست طبیعی و انسانی
جامعه مدنی

زهرا جنسی 
فعال و کارشناس ارشد محیط زیست 

در دنیای امروز که بعضاً توســعه با پیشــرفت های افسارگسیخته 
هم جهت می شــود، دو ســاختار مهم حیاتی یعنی جوامع انسانی 
و محیط زیســت بیشــترین لطمه ها را دیده اند. به نحوی که آثار 
مخرب محیط زیستی سال ها باقی مانده بعضاً برای همیشه تمامی 

زیرساخت های حیاتی خود را از دست خواهند داد.
زنجیره حیاتی به هم پیوسته  تبعات تخریب های محیط زیستی را 
به حیات جوامع اجتماعی پیوند می زند. همچنین حضور انسان در 
دل طبیعت و استفاده از منابع آن، اگرچه در طول هزاران سال یک 
اصل برای انسان طبیعت نشین بوده است، اما امروزه با تغییر الگوهای 

بهره برداری لطمات جبران ناپذیری به محیط زیست خواهد زد.
در این میان پرداختن به بحث مدیریت پایدار منابع که هم بتواند 
به لحاظ اکولوژیک حافظ ســرمایه های طبیعی بوده و هم جوامع 
محلی را کنترل کند و یک اعتدال بین مصرف منابع و حفظ ساختار 
اصیل اجتماعــی مردمان بومی مناطق طبیعی حاصل کند، امری 

حساس و قابل تامل است.
در سال های اخیر بسیاری از شیوه های مدیریتی رایج بوده است 
که نه تنها حفاظت از منابع طبیعی را با مشکالت جدی مواجه کرده، 
بلکه تبعات حضور جوامع بومی و ساختارهای اجتماعی ناهمگون در 
شهرها تعارضات اجتماعی فراوانی را به وجود آورده است. این مهم 
که اصل مدیریت منابع طبیعی باید صورت پذیرد امری بدیهی بوده 
اما شــیوه ای که در آن ساختار انسانی بومی مناطق در نظر گرفته 
نشود قطع یقین محکوم به شکست است. نگرش نوین جهانی در امر 
مدیریت بر اصول پایداری مدیریت محیط زیست و منابع تجدیدپذیر 

استوار است.
در این نگرش هدف اصلی مشــارکت جوامع محلی در مدیریت 
منابع طبیعی است، به نحوی که ضمن تغییر الگوهای درآمدی و 
تامین معیشت با الگوهای پایدار، همگام با طبیعت و فاقد تعارضات 
محیطی می تواند راهگشای مدیریتی اثربخش در این حوزه باشد. 
به واقع می توان گفت محیط زیست طبیعی در دسترس مستقیم 
بهره برداران محلی جهت تامین منافع اقتصادی اســت. از این رو با 
مشارکت سازنده جوامع محلی در مدیریت سازگار اکوسیستم هایی 
که بشــر و محیط در ارتباط متقابل و تنگاتنگ با یکدیگر به وجود 

آورده اند، می تواند موثر واقع شود.
در این فرآیند شناسایی ظرفیت های موجود منطقه برای رسیدن 
به یک پایداری در محیط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. جلب 
مشارکت با شناسایی دقیق ظرفیت های محلی، نیازها و اولویت های 
گروه هــای هدف، همــراه با دانش پیرامون، امکانــات، توانایی ها و 
محدویت ها سطح آمادگی جامعه محلی برای آغاز و تداوم اثربخشی 
فرآیند توسعه به دست می آید. همچنین برنامه ریزی های مربوطه بر 
پایه جمع آوری، تجزیه و تحلیل نظام مند و جامع اطالعات در ابعاد 

مختلف استوار است.
به عنوان نمونه حفظ عرصه های جنگلی از طریق جلوگیری از 
پاک تراشی جنگل ها و از بین رفتن مراتع از طریق دام ها و تشویق 
جنگل نشــینان به کســب درآمدهای پایدار، حفظ ضوابط محیط 
زیستی و حفظ ســاختارهای اصیل روستاها جهت بوم گردی های 

ضابطه مند، یک روش بســیار مهم و 
ارزشمند است. تشویق روستاییان به 
حفظ ســازوکارهای مدیریت پسماند 
به شیوه گذشته، تبدیل پسماندهای 
فســادپذیر به کود کمپوست و ورمی 
کمپوست و کمترین استفاده و کاهش 
چشــمگیر زباله یک مدیریت پایدار 

منطقه ای است.
یکــی دیگر از مشــکالت مهم در 
مدیریت مناطق بحث صید و شــکار 
بی رویه است. اگرچه در گذشته صید و 
شکار در بین جوامع محلی مرسوم و از 
جمله درآمدهای آنها محسوب می شده 
اما امروزه تهدید شدید جمعیت حیات 
وحش، تخریب گسترده زیستگاه ها و 
همچنین تغییر نحوه شکار به نحوی 
که کاهش محــرز حیات وحش قابل 
مشــاهده است، باعث شــده، از صید 
و شــکار بی مجوز جوامــع محلی نیز 

ممانعت به عمل آید.
نظیر  ایجاد مشــاغل جایگزیــن 
گردشــگری و برنامه ریــزی جهــت 
احیای فراگیر صنایع دستی به عنوان 
یک صنعــت پایدار بومــی که بتواند 
ضمن حفظ پایداری منطقه از طریق 
کاهش تعارضات محیطی باعث بهبود 
 وضعیت معیشتی شود، بسیار راهگشا 

خواهد بود.
در ایــن رویکــرد، حفــظ محیط 
زیست صرفاً وظیفه یک نهاد نیست. 
بلکه عملیاتی اســت که طی فرآیند 
مشــارکتی و با محوریت یک سازمان 
متولی و همکاری ســایر سازمان های 
ذی ربط و با حضور و ایفای نقش مردم 
به ویژه جوامع محلی محقق می شود. 
در این فرآیند تداوم ارتباط بین انسان 
و طبیعت و همچنین همگرایی توان 
و عزم جوامع انســانی، مراجع دولتی 
و غیردولتی، زمینه بســیار مناسبی 
را بــرای حفاظت از محیط زیســت و 
تحقق توسعه پایدار فراهم می آورد.  در 
رویکردهای سنتی تمرکز بر حفاظت 
از محیط زیست است و این در حالی 
است که در رویکرد مدیریت مشارکتی 
بــه موضوعاتی نظیــر رداری پایدار و 

منافع ذی نفعان با توجه به منابع محدود به صورت همزمان توجه 
می شــود. در این رویکرد همچنین بســتر مناسب برای مشارکت 

ذی نفعان فراهم می شود.
به عبــارت دیگــر، رویکرد مدیریــت مشــارکتی یک روش 
به هم پیوســته مدیریت منابع حیاتی اســت که به نحوی متعادل، 
حفاظت و بهره برداری پایدار از این منابع را مورد توجه قرار می دهد.

در این میان آگاهی جوامع محلی و آشنا کردن آنها با حقوق خود 
نقش مهمی در تسهیل امر مدیریت موفق ایفا می کند. نقش پذیری 
افراد در حفظ منابع طبیعی و درگیر کردن منافع جوامع محلی با 
حفظ منابع طبیعی بهترین راهکار مدیریتی برای حفاظت عرصه های 
طبیعی است. چراکه جوامع محلی با داشتن چنین نقشی خود اهرم 

بازدارنده قوی در مقابل تخریب گران خواهند بود.
بســیاری از فعاالن محیط زیست که در سازمان های مردم نهاد 
فعالیت می کنند، سال ها تســهیل روابط موجود بین افراد جوامع 
محلی و تطبیق رویه زندگی بومی با کســب معیشــت پایدار در 
محیطی طبیعی را آموزش دیده و به عنوان بازوهای کمکی و رابطان 
منطقه ای بین نهادهای مدیریتی و جوامع محلی ایفای نقش کرده، 
بیشترین تاثیر را در امر اعتمادسازی و کاهش خألهای موجود بین 

روابط بومیان و نهادهای مدیریتی دارند.
جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیالن یکی 
از نمونه های ســازمان های مردم نهاد موفــق در امر آموزش جوامع 
محلی بوده که با همکاری پروژه های بین المللی مطرحی چون پروژه 
مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی، پروژه بین المللی حفاظت 
از تاالب انزلی )JICA( و بسیاری از پروژه های توانمندسازی جوامع 
روســتایی توانسته در راســتای تحقق اهداف آموزش و آگاه سازی 
جوامع محلی و تشویق آنها به مشارکت در امر مدیریت پایدار منطقه، 
اعتمادســازی و در نهایت تحقق اهداف مدیریت پایدار و همگام با 
طبیعت از طریق افزایش فعل مشارکت گام برداشته و زمینه بهبود 

شرایط مدیریتی را فراهم آورد.
نتایــج حاصل از حضور در جوامع محلی و آموزش های مداوم و 
مســتمر و ایجاد فضای اعتماد به حفظ ارزش ها و منافع آنها باعث 
شده بومیان مناطق با بیشترین توان ممکن تغییرات ناشی از فعل 
مدیریت مشــارکتی را پذیرا باشــند و با توجه به آگاهی از اهمیت 
منابع طبیعی، در ادامه حیات آنها به عنوان اولین گروه های انسانی 
درگیر با عوارض طبیعی نقشــی اساســی ایفا کنند. چنان که در 
مناطقی نظیر روستای باالبراگور رودبار به عنوان نمونه گردشگری 
سازگار با طبیعت و در جنگل های هیرکانی یا جیرسر باقرخاله به 
عنوان نمونه گردشــگری پایدار در حاشیه تاالب بین المللی انزلی 
اعتماد مردم، آموزش نهادهای مردمی و مدیریت صحیح نهادهای 
متولی توانســته این مهم را محقق ســازد. آنچه مســلم است هر 
یک از نهادهای درگیر چنانچه از اصول مدیریت مشــارکتی خارج 
شده و دچار دگرگونی ســاختاری و محتوایی شوند تداوم رویکرد 
بــا موفقیت نخواهد بود. الزمه تــداوم حفظ ارزش های طبیعی در 
 نظر داشــتن ارتباط پایدار همه اجزای حیاتی، چه منابع طبیعی

 و چه ذی نفعان محلی است. 

زنجیره حیاتی
نقش جامعه مدنی و مردم در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی چیست؟
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محیط زیست طبیعی و انسانی
اقتصاد محیط زیست

زیاده طلبی و آز بشری برای داشتن اموال بیشتر باعث تعدی به منابع طبیعی 
در ایران شــده اســت. عالوه بر این ضعف قانون نیز در این مساله دخیل 
اســت. وقتی این دو در کنار هــم اتفاق بیفتد چنین فجایعی در طبیعت 
ایران نیز رخ می دهد. آنچه می توانــد در برابر این طمع خواری قرار بگیرد 
و مانع زمین خواری و کوه خواری و... شود موارد قانونی است که باید وجود 
داشته باشد که از قضا در بسیاری مواقع چنین قوانینی خود منشأ مشکالتی 
هستند. البته بخشی از این تصرفات و تعرض ها به منابع طبیعی و محیط 
زیست ناشی از مشکالت تکنیکی است و متاسفانه آن نقشه های هدفمند 
سراســری که باید با دقت باالیی تقسیمات کاربری ها در عرصه های منابع 
طبیعی را نشــان دهند و چراغ راه باشند، وجود ندارند. ما در برخی مواقع 
مرز منطقه حفاظت شده را با عرصه طبیعی ملی نمی دانیم و جای ابهام دارد. 
برای مثال وقتی موردی به این مسائل برمی خوریم گاهی نمی دانیم آیا این 

زمین کشاورزی است یا منابع طبیعی.
آنچه مورد نقد است اینکه در یک استان چند نقشه از مراجع مختلف با 
مرزهای متعدد وجود دارد. استان تهران را در نظر بگیریم که جهاد کشاورزی 
از آن یک نقشــه دارد، منابع طبیعی یک نقشــه دارد، محیط  زیست یک 
نقشــه دارد، وزارت مسکن و شهرسازی یک نقشه و شهرداری تهران یک 
نقشه و شما عمالً با یک نقشه مرجع و واحد طرف نیستید. اینکه با وجود 
تصاویر متعدد ماهواره ای و مطالعات زیاد، هنوز یک نقشه برداری درست و 
حسابی در شهرها و مناطق مختلف کشور نداریم، یعنی ضعف بزرگی داریم. 
در مطالعه ای که روی آمایش در اســتان قزوین انجام دادیم، متوجه شدیم 
نقشه های کاربری عمالً در این استان وجود ندارند. برای اینکه بتوانیم کار 
کنیم مجبور شــدیم چهار ماه با یک تیم عظیم نقشه های کاربری تهیه و 
استخراج کنیم. در حالی که نقشه های کاربری باید به صورت پایه در همه 
مناطق وجود داشته باشد. وقتی چنین نقشه هایی نیست، یعنی عمالً دست 
تعدی به منابع طبیعی باز است. از طرف دیگر مساله آمایش هم می تواند 
این وضعیت را تشدید کند. در آمایش اصلی است که می گوید؛ بهینه ترین 
کاربری و بهینه ترین تخصیص را باید به سرزمین داد تا حداکثر بهره وری و 
منفعت را بتوان برد و در عین حال توسعه پایدار باشد. الزمه انجام آمایش 
این است که ابتدا باید ارزیابی توان سرزمین صورت بگیرد. باید بدانیم دارایی 
ما چیست. ارزیابی توان هم این گونه است که بررسی شود ببینیم توان یک 
منطقه از نظر طبیعی و توان فیزیکی مثل شــیب، ارتفاع از سطح، جهت، 
جنس خاک و میزان بارش و... به درد چه کاربری می خورد. ممکن اســت 
گاهی یک منطقه چند کاربری داشته باشد و آمایش سرزمین اینجا تعیین 
می کند بین کاربری های متعدد کدام بهینه است و می تواند ما را به حداکثر 
بهره وری ضمن رعایت توسعه پایدار برساند. ما متاسفانه نقشه آمایش ملی 
و سراسری هم نداریم. یعنی نمی دانیم در استان اصفهان بهینه ترین حالت 
تخصیص کارایی منابع چگونه اســت و کجای این استان برای چه کاری 
مناسب است. همین ابهام در تخصیص کاربری بهینه دری را برای سودجویی 
باز می کند. مثالً اگر با قاطعیت گفته شود فالن منطقه جزو منابع طبیعی 
است و هیچ نوع کاربری در آن پذیرفتنی نیست، دیگر جایی برای البی گری 
و سوءاستفاده نه برای مقامات و مسووالن و صاحب منصبان، نه برای مردم 
عادی نمی ماند. یعنی از یک طرف با ضعف قانون طرف هستیم، از یک طرف 
ما خودمان که اهل منابع طبیعی هستیم هنوز سنگ هایمان را وانکنده ایم که 
کجا به درد چه کاری می خورد و کجا باید خط قرمز کشید که دیگر تغییر 

کاربری امکان پذیر نیست. در مورد قوانین 
نیز چنین ضعفی وجود دارد. تبصره هایی که 
هرازگاهی می آید و بهانه خوبی برای تصرف 
و تعدی و تجاوز به طبیعت است. یکی دیگر 
از بزرگ ترین مشکالت ما این است که در 
دولت ها و شخص رئیس جمهوری یا هیات 
دولت در حین سفرهای استانی تصمیمات 
آنی گرفته می شد که با هیچ نقشه آمایشی 
سازگاری ندارد. این اتفاق در دولت های نهم 
و دهم به مراتب در سراســر کشور رخ داد. 
متاسفانه این دست تصمیمات چون مثاًل 
مصوبه هیات دولت محســوب می شده و 
الزم االجرا بوده صدمات بسیاری به منابع 
طبیعی و محیط زیســت کشور وارد کرده 
اســت. در عرصه های جنوب کشــور و در 
استان بوشهر زمینی چندصد هکتاری به 
منطقه آزاد تخصیص داده شده که از نظر 
منابع طبیعی و محیط زیســتی منطقه ای 
بسیار حیاتی و حساس بوده است. بستری 
مرجانی و دارای صدف های مرواریدســاز و 
دارای عمق کم بوده که اساساً این توانایی 
ســرزمین لحاظ نشــده و بدون مطالعه 
کارشناسی گفته  شده فالن زمین در اختیار 
فالن منطقه آزاد اقتصادی قرار بگیرد. در 
حالی که این زمین اصالً به درد یک منطقه 
اقتصادی نمی خورد! اما چون مصوبه هیات 
وزیران بوده حتی سازمان محیط  زیست هم 
نمی داند باید با ایــن مصوبه چه کار کند. 
رئیس جمهوری یا وزرا و نمایندگان مجلس 
در دوره چهارســاله حضور خود در قدرت 
ســعی می کنند به نوعی یک ارزش افزوده 
برای خود ایجاد کنند. ولــی ارزش افزوده 
آنها بدون پشتوانه نگاه پایدار و توسعه پایدار 
اســت بلکه بر پایه نگاهی است که منابع 
طبیعی و منابع حیاتی را رایگان می پندارد. 
فکر می کننــد ارزش افزوده با حفظ منابع 
طبیعی و محیط زیست اتفاق نمی افتد و 
خوب است که این ارزش افزوده به صورت 
یک اثر انسان ساخت به وجود بیاید! این نگاه 
مطلقاً نگاه غلطی است. برای مثال، شهردار 
یا فالن وزیر زمانی به عنوان یک فرد موثر 
و کاربلــد و دارای کارنامــه موفق ارزیابی 
می شود که ببینند چقدر پل ساخته، چقدر 
جاده ســاخته و چقدر عملیات سازه ای و 
فیزیکی انجام داده است. کسی نمی گوید 

چقدر فضای ســبز ایجاد شده، چقدر هوا بهبود پیدا کرده است. توسعه از 
نظر این تفکر توسعه فیزیکی است و متاسفانه هنوز مالک های سنجش یک 
مدیر خوب این مسائل ظاهری و سطحی است. اگر یک وزیر بیاید و بدون 
اینکه توســعه فیزیکی ایجاد کند، برود، یعنی هیچ کاری نکرده است. چرا 
چنین تفکری حاکم است؟ چون از ابتدا محیط زیست و منابع طبیعی یک 
کاالی رایگان در نظر گرفته شــده است. یعنی آب و هوای پاک این قدر در 
دسترس بوده و این تصور وجود داشته که واجد ارزش نیست، چون بهایی 
برای دریافت آنها پرداخت نمی کنند. این تصور هنوز وجود دارد در حالی که 

اساساً االن هوای پاکی وجود ندارد!
نبود ارزشگذاری اقتصادی خودش یک مشکل بزرگ است. وقتی قرار 
است در فرآیندی تصمیم هایی گرفته شود، به ابعاد اقتصادی ماجرا توجه 
می شود. برای مثال قرار است برای یک نهاد ساختمانی ساخته شود. بعد از 
ساخت ساختمان به ارزش  افزوده ساختمان فکر و روی آن حساب می کنند. 
مثالً می گویند اگر 200 میلیون تومان هزینه ســاخت این خانه شــده و 
200 میلیون هزینه زمین شــده پس با فروش 600میلیونی می توان سود 
200میلیونی داشت! در حالی که ارزش اکولوژیک طبیعت اینجا لحاظ نشده 
است. ارزش مغفول مانده خاک و منابع طبیعی اصالً دیده نمی شود. وقتی 
بنا روی زمین احداث می شود دیگر توان جذب آب و قابلیت ترسیب کربن 
را از دست می دهد. این خاک دیگر توان رویش گیاه ندارد. اینها ارزش های 
اکولوژیک خاک است. فرض کنید وقتی باید 100 سال طول بکشد تا یک 
سانتی متر خاک سطحی قابل کشــاورزی پدیدار شود، این خاک تخریب 
می شــود و ساختمان سازی اگر ارزشگذاری اقتصادی وجود داشت و ارزش 
اکولوژیک خاک و گیاهان و اکســیژن و ترسیب کربن همه لحاظ می شد، 
خیلی از این ساخت وسازها اتفاق نمی افتاد چون برابری اقتصادی نداشت و 
حفاظت از خاک و زمین و طبیعت واجد ارزش اقتصادی بیشتری بود. چون 
این ارزشگذاری اتفاق نمی افتد، بنابراین طبیعت به سادگی در معرض تعرض 
و تصرف قرار می گیرد و زمین خواری و کوه خواری و دریاخواری به راحتی 
صورت می گیرد. نکته مهم دیگر این اســت که منابع طبیعی با زمان زوال 
پیدا نمی کند، بلکه در گذر زمان ارزش منابع طبیعی بیشتر هم می شود. این 
مســاله را باید در کنار مهندسی ناپایدار و غیرعلمی ساخت وساز در کشور 
مورد بررسی قرار داد که ساختمان 30ساله را کلنگی می نامند و با ترفندهای 
سودمحورانه دوباره شروع به ساخت وساز می کنند. یعنی منبع زوال ناپذیر 
طبیعت را دائم با ساخت وســازی با عمر کوتاه 30ساله معاوضه می کنند و 

این کاری بیهوده است.
من فکر می کنم ما هنوز به مغز و مفهوم نهایی توسعه پایدار نرسیده ایم. 
ما همیشــه منافع نســل خودمان را می بینیم. مهندسان ما هم سود آنی 
خود را می بینند. شــهرداران و مدیران شهری و استانی هم تنها سودهای 
لحظه ای را می بینند که جلوی توسعه شهرها را نمی گیرند. مهندسان االن 
تنها به این فکر می کنند که ساخت وسازها را چگونه انجام دهیم که هزینه 
کمتری بکنیم و سود بیشتری ببریم. این نهاد ناظر است که باید فرآیندهای 
ضدتوسعه پایدار در کشور را رصد و کنترل کند. نظام مهندسی باید چگونگی 
ساخت وســاز، محل ساخت وساز و نوع مصالح به کاررفته در ساخت وساز را 
بررســی و کنترل کند. اینها همه با هم است. لزوماً نباید به اخالقیات دل 
بســت که مانع فساد شود. باالخره قوانین و نهادهای ناظر هم باید وظایف 

خود را به درستی انجام دهند. 

طمع منابع رایگان
هجمه همه جانبه به طبیعت ایران نتیجه چیست؟

 نغمه مبرقعی دینان
 استاد دانشگاه شهید بهشتی
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هادی کیادلیری 
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پیش از هر چیز باید گفت دوقطبی سازی حفظ محیط زیست یا 
رشد صنعتی، دوگانه صحیحی نیست. پیش از سال 1970 میالدی 
جدل های فراوانی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته شکل گرفت 
که طرفداران محیط زیست مطرح می کردند. آنها اظهار می کردند 
که یا باید به لحاظ صنعتی کشور را توسعه داد یا آنکه باید محیط 
زیســت و منابع طبیعی را حفظ کرد. پیشرفت مباحث نظری و 
تئوریک محیط زیستی در گذر زمان ثابت کرد که لزومی ندارد نوع 

بشر دست به چنین انتخابی بزند.
کشورهای توسعه یافته هم صنایع پیشرفته ای دارند و هم محیط 
زیست خود را حفظ کرده اند. این کشورها یک راه میانه و مبتنی 
بر خرد جمعی و منافع کلی جامعه انتخاب کرده اند و پیشرفت و 
 حفظ محیط زیســت را به عنوان دو گزاره هم راســتا و نه متضاد 
به صورت گام به گام به پیش برده اند. کشورهایی که محیط زیست 
تخریب شــده دارند، اتفاقاً نتوانســته اند که به لحاظ صنعتی نیز 

پیشرفت کنند.
نداشتن محیط زیســت سالم و عدم توسعه صنعتی هر دو به 
دلیل مشــکالت مشترک حادث می شــود. در کشورهای موفق، 
توســعه صنعتی را بر اساس آمایش ســرزمینی، فرموله کرده اند. 
یعنی این گونه نبوده که به صورت آزاد اجازه دهند که هر صنعت 
و کسب وکاری در هر منطقه ای شکل بگیرد. ما متاسفانه در کشور 
دقیقــاً همین کار را انجام داده ایــم. یعنی صنایع را در منطقه ای 
تاســیس کرده ایم که آن منطقه اصوالً، ظرفیت و پتانسیل ایجاد 

چنین صنعتی را ندارد. 
برای مثال ما در کشورمان کارخانه های بزرگ بهره برداری چوب 
ایجاد کرده ایم، اما بررسی الزم انجام نگرفته که چوب مورد نیاز این 
حجــم از صنعت را دقیقاً از کجا باید تهیه کنیم. در واقع بیش از 
آنکه زمین های مناسب بهره برداری چوب مورد نیاز کارخانه تعیین 
و مشخص شود، کارخانه بهره برداری تاسیس می کنیم. این شکل 
از توسعه به عنوان »توســعه بی قاعده« شناخته می شود. توسعه 
بی قاعده می تواند هر نوع پیشــرفت بالــذات مثبت را به یک امر 
منفی بدل سازد، برای مثال گردشگری محیط زیست یا اکوتوریسم 
همواره به عنوان یــک روش درمانی و ترمیمی در مبحث حفظ 
محیط زیســت مطرح می شود، اما اگر همین موضوع اکوتوریسم 
بدون آمایش الزم و بدون برنامه ریزی مشــخص اجرایی شــود، 

می تواند منبع آسیب جدی به محیط زیست شود. 
زمانــی که مردم کشــور ما از منطقه ای بکر و دســت نخورده 
اســتقبال می کنند، ما همان منطقه را معموالً بدون هیچ نوع کار 
علمی و بررسی الزم به عنوان منطقه  گردشگری طبیعی، مطرح 
می کنیم. یا در مثالی دیگر این پرسش برای دلسوزان محیط زیست 
مطرح اســت که در صورت اتمام بزرگراه تهران - شمال و سرازیر 
 شــدن جمعیت قابل توجه به شمال کشــور، آیا زیرساخت های 
الزم برای حفظ و حراســت از محیط زیست خطه شمال فراهم 

است یا خیر. 
شاید اشکال عمده برخی مســووالن در کشور ما آن است که 
در رابطه با محیط زیســت و جنگل ها بیشتر به دریافت شخصی 

و ادراکات فکری خود متکی هستند 
تا تحقیــق علمی و پیشــنهادهای 

کارشناسی شده.
آنها چــون خود به ایــن نتیجه 
رســیده اند که مثالً آن کار در رابطه 
با طبیعت کار مناســبی است، همان 
کار را انجــام می دهند و کمتر به این 
مساله توجه دارند که هر اقدام علمی 
در رابطه با محیط زیست نیاز به یک 
مشــارکت علمی و احتماالً تحقیق 

پخته کارشناسی دارد. 
یکــی از تفاوت های کشــورهای 
توســعه یافته و کشــورهای کمتــر 
توســعه یافته مربوط به بــازه زمانی 
اقدامات آنهاست. کشورهای پیشرفته 
صنعتی بــر اســاس زمان بندی های 
بلندمدت برنامه ریزی می کنند و نگاه 
مدیریتی آنها یک نگاه بلندمدت است، 
در کشور ما در حوزه محیط زیست نیز 
مانند دیگر حوزه ها، مدیران بیشتر به 
دوره مدیریتــی خود نــگاه می کنند 
و اقداماتشــان در ایــن بــازه  زمانی 
کوتاه مدت معنی پیــدا می کند. این 
خودخواهی خواهد بود که ما نیازهای 
امروزمان را مرتفع سازیم و نسبت به 
نیازهای آتی آیندگان بی تفاوت باشیم، 
این شاید همان اتفاقی است که طی 
سال ها در دریاچه ارومیه رخ داد. ایجاد 
بی قاعده سد، کشاورزی غیرکارشناسی 
در اطراف دریاچه و مسائل دیگری از 
این دست، به مرور اکوسیستم مربوط 

به این دریاچه را تضعیف کرد. 
برای مثــال اگر کارخانــه ای در 
ســمنان ایجــاد کنیم، بــدون آنکه 
پتانســیل الزم وجود داشــته باشد، 
شاید در سال های اول بتوان به نحوی 
مساله را مدیریت کرد، اما به مرور که 
جمعیتی در اطراف آن سوژه صنعتی 
و شــغلی ســاکن، به آن کار وابسته 
و زیرســاخت فنی ایجاد شــد، طبعاً 
فشارها به محیط زیست و منابع آبی 
تشدید می شود و دیگر مدیریت کردن 
چنین ساختار ناموزون و بی قاعده ای 
سخت می شود و یک جمعیت بیکار 
و ســرگردان بر جــای خواهد ماند. 

 در دنیا، امروزه گفته می شــود که مصالــح اکولوژیک بر مصالح 
ما ارجحیت دارد، برای نمونه اگر در منطقه ای ناهمواری توپولوژیک 
 وجود داشــته باشــد، با بولدوزر بــه جان آن نمی افتنــد تا آن

ناهمواری هم سطح نیازهای انسان شود، بلکه بالعکس کاربری آن 
سازه را به شکلی مهندسی می کنند که با آن عوارض توپولوژیک 

سازگار شود. 
بیش از هر اقدامی در کشور باید نگاهی به داشته ها و پس انداز 
زیست محیطی خود بیندازیم. در حال حاضر کالً در هفت درصد 
کشور جنگل وجود دارد و قریب 93 درصد مساحت ایران، خشک 

و نیمه خشک است. 
در شمال کشــور حدود دو میلیون هکتار جنگل وجود دارد، 
از کلمه »حدود« اســتفاده می کنم، چون هنوز در کشــور یک 
آمار رســمی واحد در این زمینه وجود نــدارد. دو نهاد که هر دو 
زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند آمارشان را با 450 هزار هکتار 

اختالف ارائه می دهند. 
موسسه تحقیقات و جنگل ها و مراتع که بازوی تحقیقاتی وزارت 
جهاد کشاورزی محسوب می شود می گوید ما یک میلیون و 650 
هزار هکتار جنگل در شــمال کشور داریم و سازمان جنگل ها که 
ســازمانی، زیرمجموعه همان وزارتخانه است، عنوان می کند که 
در شــمال کشور دو میلیون و 100 هزار هکتار زمین وجود دارد. 
همچنین 150 هزار هکتار جنگل در ارسباران وجود دارد، 21 هزار 
هکتار جنگل حرا و قریب پنج تا شش میلیون هکتار نیز جنگل در 

زاگرس وجود دارد.
 البته در یک نمای کلی، می توان گفت وضعیت کلی جنگل ها 
در کشــور، چندان وضعیت خوبی نیســت، برای نمونه به دلیل 
وضعیت اقتصادی و معیشتی ضعیف زاگرس نشینان مردم آن خطه 
به جنگل و محیط زیست وابسته هستند و از آن به عنوان منبعی 
برای چرای دام و کشاورزی استفاده می کنند و همین موضوع فشار 
به عرصه های طبیعی در آن ناحیه را افزون کرده اســت. در واقع 
بســته به نوع محل و ناحیه در کشور، تهدیدهای محیط زیستی 

متفاوت است.
در برخــی از مناطق تهدیدها به صورت قطــع درختان برای 
تهیه چوب و سوخت است. در شمال کشور پیش از این ما شاهد 
فشــار دولت ها به جنگل بودیم، که در حال حاضر متوقف شــده 
اســت، اما به جای آن تهدید ویالسازی و توسعه شهرها و هجوم 
خوش نشین ها به جنگل را در آن ناحیه از کشور شاهد هستیم. در 
برخی از نقاط شمال کشور دخالت در اکوسیستم به حدی رسیده 
اســت که زنجیره ظریف و حساس زیست محیطی آن منطقه در 
معرض فروپاشی قرار گرفته است. جاده سازی زباله های ماندگار در 
طبیعت و بسیاری عوامل دیگر از جمله کانون های فشار به جنگل ها 

محسوب می شوند. 
در حال حاضر شاهد گسترش بیماری ها و آفات در جنگل های 
شمال کشور هستیم، تا حدی که برخی گیاهان و گونه های درختی 
بومی منطقه در معرض انقــراض و نابودی کامل قرار دارند. برای 
نمونه قریب 40 میلیون اصله درخت در عرض پنج تا شش سال 

دوستی حساس اقتصاد و جنگل
احیای جنگل و منابع طبیعی در مقابل توسعه و تخریب محیط زیست
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خشک شــده اند. در پنج تا شش سال اخیر قریب یک میلیون و 
500 هزار هکتار از جنگل های زاگرس بیمار شده اند و در حال از 

بین رفتن هستند. 
جنگل های حرا نیز با مشکالت مشابهی دست به گریبان هستند. 
این مرگ ومیرهای دســته جمعی نشــان می دهد که مشکالت 
 فزاینده به جای مانده از گذشــته، آینده ای خاکســتری را برای 
جنگل ها، رقم خواهد زد و نیازمند انجــام اقدامات جدی در این 

زمینه هستیم.
با توجه به اینکه دولت در حال حاضر از ابتدا مدعی داشتن نگاه 
زیست محیطی بوده است، الزم است که اعتبارات و بودجه کافی 
برای این مســاله مهم و حیاتی اختصاص دهد. عالوه بر این بدنه 
کارشناسی و فنی کشور در زمینه محیط زیست نیازمند تقویت و 
جذب نیروی خبره و کارآمد و باانگیزه جوان است تا سازمان های 
مربوطه را مجبور کنند اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهند. 
گاهی دیده می شــود بخش های مختلفی همچون بخش دولتی، 
صنعت، معدن، توریســم و... تقصیر تخریب محیط زیست را به 

گردن دیگری می اندازد. 
نمی توان گفت کدام بخش بیشترین سهم را دارد و به فراخور 
هر منطقه می توان یکی از عوامل را به عنوان محور اصلی تخریب 
نام برد، در برخی مناطق مرکزی کشــور دیده می شود که معادن 
خاص، نقشــی منفی در محیط زیست پیرامون ایفا می کنند، در 
شمال کشور این ویالســازی و فعالیت های ساختمانی است که 
نقشی کلیدی بر عهده دارد و در زاگرس این عقب افتادگی اقتصادی 
و نوع معیشت خاص مردم است که به مثابه اهرم فشار بر محیط 

زیست عمل می کند. 
در زوال اکوسیســتم ها مجموعــه ای  از عوامــل نقــش ایفا 
می کند که شــما نمی توانید نقش هر یــک را نادیده بگیرید، به 
 همین خاطر اســت که گفته می شــود برنامه ریزی ها بهتر است 
به صورت محلی و بسته به مختصات و مشکالت هر ناحیه صورت 
گیرد و مبتنی بر شــناخت دقیق از مشــکالت آن گستره  خاص 

جغرافیایی باشد.
در این میان برجسته ترین نقش را نگاه سیستم و سیاست های 
سیاستگذار بر عهده دارد. بیشترین نقش و سهم بر دوش مدیریت 

دولتی قرار دارد.
 البته نمی تــوان از برخی گالیه ها از نقش کمرنگ مدیوم ها و 
رسانه هایی همچون صدا و سیما عبور کرد، فرهنگ سازی که این 
رســانه ها می توانستند انجام دهند، می توانست در کم هزینه ترین 
شــکل ممکن، از بســیاری از مشکالت زیســت محیطی امروزه 

جلوگیری کند. 
همان قدر که در مورد برخی مسائل حاشیه ای در صدا و سیما 
صحبت می شــود، اگر یک دهم آن به بحث حفظ زیســت بوم و 
خاک و آب و منابع جنگلی پرداخته می شــد، می توانستیم شاهد 
نتایج دلگرم کننده ای باشیم. برنامه سازی های شعاری و کلیشه ای 
بی شک نمی تواند کارســاز باشد و باید با نگاه به تجارب رسانه ای 
کشورهای توسعه یافته، این سازمان چرخشی اساسی در روش و 
نگاه برنامه ســازی خود در زمینه محیط زیست و جنگل ها ایجاد 
کند. یکی از ضعف های اساسی ما در کشور مساله آگاهی بخشی و 

فرهنگ سازی است. 
زمانی که مثالً ما به روستاهای اطراف سکونتگاه های یوزپلنگ 
مراجعه می کنیم، شاهد کمترین اطالع و دانش روستاییان در آن 
ناحیه هســتیم. این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق آنها در 
خانه تلویزیون دارند و اگر برنامه سازی درست رسانه ای در این زمینه 

انجام می شد، چه بسا ما شاهد کاهش 
ذخایر طبیعی و زیست محیطی خود 
در مقیاس فعلی نبودیم. گذشــته از 
اینها سمن ها و NGOها نیز باید بیش 
از هر چیز ســوءتفاهم های فعلی را از 

بین ببرند. 
محیط زیســت محفوظ نخواهد 
بود اگر این حجم از کج فهمی و تضاد 
نگاه میان بخش صنعت و دوستداران 
محیط زیست وجود داشته باشد، الزم 
است این دو با نزدیک کردن نگاه خود 
به یکدیگر به نوعی درک مشترک و 

هم آوایی برسند.
وظیفه  اصلی سمن ها توزیع آگاهی 
است. سیستم های دولتی نیز وظیفه 
دارنــد اطالعات درســت در اختیار 
ســمن ها و NGOها قرار دهند، چون 
این دو بخش به همدیگر اعتماد ندارند، 
بخش دولتی اطالعات کافی در اختیار 
آنها قرار نمی دهد. البته میان سه گانه 
بخش خصوصی، دولتی و انجمن های 
دوســتدار محیط زیســت یک ضلع 
غایبی وجــود دارد و آن انجمن های 

تخصصی و علمی هستند. 
این انجمن های تخصصی می توانند 
با مطالعات خود مانند چشم و گوش 
این سازمان ها عمل و آمار و اطالعات 
درســت در جامعــه توزیــع کنند. 
گاهی دیده می شــود که انجمن های 
دوســتدار محیط زیست به دلیل در 
اختیار نداشــتن آمارهای نادرســت، 
اگــر  حساســیت زدایی می کننــد، 
انجمن های علمی کافی وجود داشت، 

چنین آسیب هایی کاهش می یافت.
 لزوم همکاری و فهم مشترک این چهار بخش به همراه رسانه ها 
می تواند محافظی قوی برای محیط زیست باشد. در توسعه تنها 
دو راه و روش وجــود دارد، اول روش عقالنی اســت که مبتنی بر 
تعاون و همکاری است و دوم روش غیرعقالنی که بر اساس تضاد 

بنا نهاده شده است. 
نباید از نظر دور داشــت که بســیار ضروری اســت که خود 
 فعاالن و دوســتداران محیط زیســت در این زمینــه از آموزش 
کافی برخوردار باشــند تا بتوانند دیگــران را آگاه کنند. از جمله 
این آگاهی بخشی ها، روشــن کردن بخش اقتصادی و اصالح این 
 دیدگاه اســت که حفظ محیط زیست به معنای تحمیل هزینه 
به صنعت و بنگاه های اقتصادی است. صنایع زمانی پایدار خواهند 
بود که محیط زیســت و منابع آب پایدار باشد و فرسایش خاک 

نداشته باشیم. 
به ویژه در صنایع مرتبط با محیط زیست، زمانی پایداری وجود 
دارد که مواد اولیه آنها تامین شــود. وقتی نهال مورد نیاز صنایع 
چــوب در زمین های کافی تبدیل به درخت نشــود، نمی توان به 
آینده دار بودن این صنایع امید داشــت. همه این ابعاد با یکدیگر 

درهم آمیخته اند. 
توسعه امری چندوجهی است و نمی توان بی اعتنا یه یک بعد 
)محیط زیســت( در دیگر ابعاد به رشد و توسعه ثمربخش دست 
یافت. توســعه محصولی چندبعدی اســت و به این دلیل به آن 
 دست نیافته ایم که در بســیاری جهات تنها در یک بعد و جهت 
جلو رفته ایم و تمام جهات را به صورت همزمان در نظر نگرفته ایم. 
اگر بخواهیم پیشــنهاداتی مصداقی برای تبیین مسیری غیر از 
آنچه تاکنون پیموده ایم ارائه کنیم، باید بر جایگاه ســازمان های 
دانش نهاد و انجمن های تخصصی علمی در زمینه محیط زیست 
تاکید کنیم. اعضای این انجمن ها بدون درگیر شدن با احساسات 
و تنهــا با تکیه بر دانــش و آمار برای جامعه به مثابــه چراغ راه 
 عمل می کنند تا در هر پیچ و ناهمواری، هدف غایی از دســترس

 خارج نشود.
سه بستر مهم وجود دارد:

1- بستر فرهنگی
2- بستر قانونی 
3- بستر علمی

هر سه این عرصه ها باید همزمان با یکدیگر کار کنند تا بتوانند 
تغییــری واقعی و قابل لمس در زمینه محیط زیســت به وجود 
 آورند. یعنی هم نیاز به پشتیبانی قانونی و قانونگذاری وجود دارد، 
هم باید فرهنگ ســازی کرد و رسانه ها را به شکل جدی وارد کار 
کرد و هم در بحث فنی با دخالت دادن حداکثری دانشــگاه ها و 
محیط های آکادمیــک زمینه به وجود آوردن تصویر درســت و 
علمی را فراهم کرد. باید اذعان کرد که ما در هر سه مورد مشکل 
 داریم و شــکاف عمیقی میان این سه بســتر وجود دارد. حفظ 
و حراســت از جنگل هــا و منابــع زیســت محیطی هرگــز به 
 معنی پشــت پا زدن به توســعه اقتصادی و ایجاد و گســترش 
صنایع نبوده است، بلکه نیاز به ایجاد یک هم آوایی موزون و مبتنی 
بر احتــرام متقابل در این زمینه وجــود دارد تا فعاالن اقتصادی 
محیط زیســت ســالم را نه یک مانع که یک نیاز اساســی برای 
 خود و جامعه در نظر گیرند. چنین ســطحی از درک مشــترک 
است که می تواند کلید چرخش و ورود به راهی جدید و نپیموده 
باشد که می تواند این ثروت و منبع را برای فرزندان و آیندگان ما 

حفظ کند. 

بیش از هر اقدامی در کشور باید نگاهی 
به داشته ها و پس انداز زیست محیطی 
در  کاًل  در حال حاضر  بیندازیم.  خود 
هفت درصد کشور جنگل وجود دارد و 
قریب 93 درصد مساحت ایران، خشک 

و نیمه خشک است. 
در شمال کشور حدود دو میلیون هکتار 
»حدود«  کلمه  از  دارد،  وجود  جنگل 
استفاده می کنم، چون هنوز در کشور 
یک آمار رسمی واحد در این زمینه وجود 
ندارد. دو نهاد که هر دو زیرمجموعه یک 
وزارتخانه هستند آمارشان را با 450 هزار 

هکتار اختالف ارائه می دهند. 
مجموعه ای  اکوسیستم ها  زوال  در 
شما  که  می کند  ایفا  نقش  عوامل  از 
نادیده  را  یک  هر  نقش  نمی توانید 
بگیرید، به همین خاطر است که گفته 
است  بهتر  برنامه ریزی ها   می شود 
به صورت محلی و بسته به مختصات و 
مشکالت هر ناحیه صورت گیرد و مبتنی 
بر شناخت دقیق از مشکالت آن گستره  

خاص جغرافیایی باشد.
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محیط زیست طبیعی و انسانی
محیط بانی

جمشید محبت خانی 
 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 

حافظان محیط زیست کشور در مقام اجرا، محیط بانانی هستند که 
شــبانه روز از آب، خاک و هوای کشور پاسداری می کنند. حساسیت 
این شغل خاص در مساله محیط زیســت، توجه ویژه ای را از سوی 
قانونگــذاران و مدیران اجرایی می طلبد. امــا به نظر غفلتی در این 
موضوع وجود دارد که محیط بانان را با محدودیت های مختلف حقوقی 
و قضایی مواجه کرده اســت. عالوه بــر این، وجود نگاه کارمندی به 
پاسداران محیط زیست، سختی کار آنان را دوچندان کرده تا معیشت 

محیط بان هم تراز اهمیت شغلش نباشد.

نقش محیط بان •
قطعاً انگیزه بقا، مهم ترین انگیزه برای نسل بشر است. در این راه 
اولیــن چیزی که یک موجود زنده به آن نیاز دارد، آب و هوا و خاک 
سالم است تا بقا به خطر نیفتد. هنگامی که نام محیط زیست شنیده 
می شود، سمت وسوی اذهان به سمت گونه های حیات وحش و شکار 
می رود. اما تعریف محیط زیست جامع تر است؛ هنگامی که آب، هوا و 
خاک را در یک طرف بگذاریم، در طرف دیگر، انسان و گیاه و خاک 
قرار می گیرند. یعنی آب و هوا و خاک سالم هستند که باعث می شوند 
بقای انسان و گیاه و حیوان تداوم یابد. متولیان محیط زیست کشور 
مدافعان و پاســداران شبانه روزی آب و هوا و خاک کشور هستند تا 

امنیت زنده ماندن و بقای انسان، حیوان و گیاه به خطر نیفتد.
شــاید نگاه عموم این باشــد که وظیفه محیط بان، تنها کنترل 
شکارچیان است. متاسفانه حتی خود سازمان حفاظت محیط زیست 
را به این می شناســند که تنها به مبارزه با شکارچیان و حفاظت از 
گونه های حیوانی مشــغول است. اما ســازمان محیط زیست از پنج 
معاونت تشکیل شــده است. اولین معاونت، معاونت محیط طبیعی 
است که بیشتر تمرکزش، مدیریت حوزه های گیاهی، حیات وحش 
و پاســداری بکر از مناطق حفاظت شده اســت. دوم معاونت انسانی 
که بیشتر کارخانه ها و پاالیشگاه ها و... را رصد می کند که در مناطق 
چهارگانه طبیعی نیست. معاونت دیگر، دریایی است که حوزه ساحل 
و دریاهای کشــور را زیر نظر دارد. چهارم معاونت آموزش است که 
در این معاونت، دفتر مشارکت مردمی آموزش های مردمی را دنبال 
می کند. معاونت پنجم نیز »توسعه و امور مجلس« است که وظیفه اش 
معطوف به کارهای حقوقی و مجلسی سازمان است. در نتیجه سازمان 
محیط زیست، متشکل از پنج معاونت مختلف با حوزه مسوولیت های 
گوناگون است. محیط بان بازوی اجرایی سازمان است. در هر معاونتی 
که کار سلبی، دستگیری، ابالغیه و اخطاریه نیاز باشد، از محیط بانان 
استفاده می کنند، چراکه آنها ضابط خاص دادگستری هستند. یعنی 
کارمندان ستادی ســازمان، ضابط دادگستری نیستند بلکه ضابط 
خاص دادگستری در حوزه محیط  زیست، تنها محیط بانان هستند. در 
نتیجه وظیفه محیط بانان تنها به موضوع شکار و مقابله با شکارچیان 
خالصه نمی شود. باید محیط بان را بازوی اجرایی سازمان محیط زیست 

در همه معاونت ها و در ابعاد مختلف دانست.

فاصله کمی از استانداردهای جهانی •
 از نظر کمیت، تقریباً 50 درصد از کارکنان سازمان محیط زیست، 

محیط بانان هســتند کــه در مناطق 
چهارگانه تحــت مدیریت ســازمان، 
کار می کنند. این مناطــق چهارگانه، 
شــامل اثر طبیعی )مانند قله دماوند(، 
پارک هــای ملی )هماننــد پارک ملی 
گلستان(، پناهگاه های حیات وحش و 
همچنین مناطق حفاظت شده می شوند. 
حدود 12 درصد از مســاحت کشــور، 
ذیل این مناطق چهارگانه قرار می گیرد 
که توسط محیط بانان در 504 پاسگاه 
دایــر، به صورت شــبانه روزی در حال 
پاســداری و نگهبانی اســت. مجموع 
تعداد محیط بانان در حال حاضر حدود 
سه هزار و 400 نفر است. اما بر اساس 
چارت ســازمان، محیط بانــان باید به 
7500 نفر برسند. در حقیقت آنچه مورد 
نیاز حفاظت محیط زیست کشور است، 
با رقم فعلی فاصله قابل توجهی دارد. به 
تعبیری محیط بانان فعلی کشور، تقریباً 
دو برابر چارت ســازمان کار می کنند 
و این مشخص اســت که زحمتی که 
بر دوش محیط بانان اســت، دو برابری 
است. از نظر استاندارد جهانی، هر هزار 
هکتار نیاز به یک محیط بان دارد، اما با 
تعداد محیط بان موجود در کشور، تقریباً 
در هــر 11 هزار هکتار، یک محیط بان 
وجود دارد. یعنی هر محیط بان وظیفه 
حفاظت از بیــش از 10 هزار هکتار را 
دارد. در نتیجه در مقیاس اســتاندارد 
جهانی، تعداد محیط بانان سازمان تقریباً 
یک دهم تعداد مورد نیاز است. استاندارد 
جهانی حاکی از این است که در وهله 
اول، باید در نگرش چارت سازمان نیز 
تجدیدنظر صورت گیرد، چراکه حتی 
اگر به چارت ســازمان محیط زیست 
)7500 نفــر( هم برســیم، بــاز یک 
عقب افتادگی نسبت به نرم های جهانی 

وجود خواهد داشت.
البتــه ورود کارمنــد جدیــد بــه 
ســازمان، مجوز دولت و سازمان اداری 
و استخدامی را نیاز دارد. با رایزنی های 
انجام گرفته، مجــوزی از دولت گرفته 
شده که به مدت 10 سال، ساالنه 300 
محیط بان استخدام شوند. سال گذشته 
آزمون اســتخدام محیط بانان برگزار و 

اســامی برگزیدگان هم اعالم شده است. ادامه این روند به مدت 10 
سال به استخدام 1300 نفر منجر خواهد شد. به هر حال، استخدام 
یک نیروی دولتی، مسائل مالی خودش را می طلبد. از این رو استخدام 
یکباره سه هزار نیرو ممکن نیست. اما این مصوبه به هر حال می تواند 

بخشی از کمبود نیرو را جبران کند.

وضعیت حقوق و مزایا •
محیط بانان ویترین و بازوی اجرایی سازمان محیط  زیست هستند. 
شاید از این نظر بتوان شباهت هایی با پرسنل نیروهای مسلح پیدا کرد. 
نیروهایی که در کالنتری، آگاهی و راهنمایی و رانندگی کار می کنند 
نیز ویترین هســتند، چراکه مردم مراوده مستقیم تری با آنها دارند، 
دقیقاً چنین حالتی نیز برای محیط بانان کشور در سازمان حفاظت 
محیط زیســت وجود دارد. در درجه اول خود سازمان نیز باید بدان 
آگاه باشد که کار و مسوولیت اصلی، که همان حفظ آب، هوا و خاک 
کشور است تا بقای انسان، گیاه و حیوان به خطر نیفتد، در مقام اجرا 
بر دوش محیط بانان به عنوان بازوان اجرایی قرار می گیرد. برنامه ریزی 
و سیاستگذاری های کلی بر عهده 3500 نفری است که در ستادها 
مشغول به کار هســتند. از این رو، با توجه به ماموریتی که بر عهده 
محیط بانان اســت، باید در حوزه دریافتی، حقوق و مزایا، امکانات و 
تجهیزات، توجه ویژه ای شود. در دوران جدید فرماندهی یگان حفاظت 
سازمان، سعی بر این بوده که این مطالبات به جد پیگیری شود. در 
درجه اول، باید این نکته مدنظر قرار گیرد که سختی کار محیط بانان 
نسبت به کارکنان ستادی باالتر است. محیط بانان به صورت شیفتی 
خدمت می کنند. حتی نوع شیفت بندی محیط بانان در سال های قبل، 
برعکس بسیاری از دستگاه های دولتی بوده است. دستگاه های دولتی 
که از نیرو به صورت شــیفتی استفاده می کنند، معموالً در بدترین 
حالت وضعیت یک به یک را رعایت می کنند، یعنی یک روز شیفت و 
یک روز مرخصی. اما در سازمان حفاظت محیط زیست، محیط بانان 
با نســبت سه به دو فعالیت می کردند، یعنی ســه روز خدمت و دو 
روز استراحت. این نسبت از سخت ترین حالت شیفت بندی و خدمت 
شبانه روزی نیز سختگیرانه تر بود. با پیگیری این موضوع، شیفت بندی 

گذشته اصالح و روش جدید با نسبت یک به یک اجرایی شد.
در حوزه دریافتی و مزایا هم باید به محیط بانی، به چشم یک کار 
مسلحانه نگاه شود. آنها هم لباس رسمی مانند نظامیان دارند و هم 
از ســالح استفاده می کنند. از آن طرف، طرف مقابل و متخلفان که 
وارد کارزار می شــوند هم مسلح هستند. اما متاسفانه به محیط بانان 
کشــور، نگاه اداری شده است. یعنی در مورد جیره غذایی و دریافتی 
و مزایــا کامالً مانند کارمندان دولت رفتار می شــود. در ســال 96 
دریافتی محیط بان با توجه به ســختی کاری که وجود داشت، رقم 
ناراحت کننده ای بود، چیزی در حدود یک میلیون و 100 هزار تومان. 
بــا پیگیری های جدی که صورت گرفت و حمایت رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، میانگین حقوق محیط بانان به حدود یک 
میلیون و 800 هزار تومان رســید که با افزایش امسال به حدود دو 
میلیون و 100 هزار تومان می رســد. البته این مقدار نیز عدد کمی 
است اما اگر شرایط اقتصادی باثبات می ماند، دریافتی های سال قبل 

پاسداران آب و خاک و هوا
اثر نگاه کارمندی بر سختی کار محیط بانی چیست؟
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و امسال می توانست بهبود نسبی در وضعیت معیشتی محیط بانان 
حاصل کند.

مساله دیگر به جیره غذایی محیط بانان بازمی گردد. مطابق نظام 
شیفتی جدید، آنها 15 شبانه روز در ماه در پاسگاه های مربوطه شیفت 
می دهند. دستورالعمل جیره غذایی مقرر کرده که روزی شش هزار 
تومان به تغذیه محیط بانان اختصاص داده شــود. در واقع ســازمان 
حفاظت محیط زیســت در ماه برای هر محیط بان، می تواند حداکثر 
180 هزار تومان جیره غذایی بدهد. یک حساب ساده نشان می دهد 
که هزینه روزانه صبحانه، ناهار و شــام )15 صبحانه، 15 ناهار و 15 
شــام(، به چه میزان است. برابری جیره غذایی محیط بان با کارمند 
عادی در حالی است که کارمندان دولت تنها یک وعده و معموالً ناهار 
در اداره می مانند و به صبحانه و شام نیاز ندارند. پس چطور باید جیره 
غذایی این دو قشر یکسان باشد؟ این خلئی است که به دلیل وجود 
نگاه کارمندی به محیط بانان ایجاد شده است. در نتیجه در اثر نگاه 
غلط، محیط بانان هم در حوزه دریافتی و هم در حوزه جیره غذایی، با 

مشکل روبه رو هستند.
حل کاستی هایی که در حوزه شــغل محیط بانی وجود دارد، در 
دو بعد قابل بررسی است: درون سازمانی و برون سازمانی. در خصوص 
فعالیت های درون ســازمانی، با توجه به اینکه دریافتی ها نسبت به 
کارکنان ســتاد پایین تــر بود، با رایزنی های مختلــف و نگاه مثبت 
ریاست سازمان، این مساله ترمیم شــد. در بهمن ماه سال گذشته، 
نشست ریاست سازمان با محیط بانان به صورت چهره به چهره، برای 
اولین بار اتفاق افتاد و دکتر کالنتری، ریاست سازمان اولویت و سیاست 
اصلی سازمان محیط زیست را حول محیط بانی اعالم کردند. این به 
بخشنامه ای در قالب 13 بند برای ارتقای وضعیت معیشتی، تجهیزاتی 
و توجه سازمان محیط زیســت به حوزه محیط بانی، ختم شد و به 
استان ها ابالغ شده است. یگان حفاظت سازمان نیز به شدت بر اجرای 
دقیق این 13 بند نظارت می کند. این اقدامات درون ســازمانی بوده 

است.

مصائب به کارگیری سالح •
اما یکســری مسائل و مشــکالتی وجود دارند که باید به صورت 
ملی، از محیط بان حمایت شــود. موضوع اول، به به کارگیری سالح 
بازمی گردد. در بند 3 قانون به کارگیری سالح، شرایط استفاده سالح 
برای محیط بانان کامالً مبهم و نامشخص است. یعنی سالحی که در 
اختیار محیط بان قرار گرفته، تنها در صورتی قابل استفاده است که 
جان خود محیط بان به خطر می افتد و تنها برای دفاع می تواند از آن 
استفاده کند. در حقیقت این بند قانونی می گوید که محیط بانان در 
وهله اول باید اجازه دهند تا متخلفان شلیک کنند و تنها پس از آن 
مجاز به اســتفاده از سالح هستند. در چنین حالتی اگر هم نفر اول 
شلیک کننده فرد متخلف باشد، اثبات آن برای قاضی، بسیار سخت 
است، چراکه در مناطق خدمت محیط بانان، شاهدی وجود ندارد. بر 
اساس حفره قانونی موجود، اگر متخلف شلیک کند می تواند به راحتی 
موضوع را کتمان کند. در حالت بدتر اگر فرد متهم کشته شود، موضوع 
غیرقابل حلی برای محیط بان به وجــود می آید. اگر هم محیط بان 
منتظر بماند تا متخلف شــلیک کند، منجر به شــهادت محیط بان 
می شــود. در طول چهار دهه گذشته، 138 محیط بان برای مردم و 
نسل آینده به شهادت رسیده اند. عالوه بر این، بیش از 250 محیط بان 
در اثر شلیک گلوله جانباز شده اند. این آمار رسمی سازمان حفاظت 
محیط زیست است، اما بازرسی ها نشان می دهد بالغ بر 700 محیط بان 
وجود دارند که ساچمه های اسلحه های شکاری در بدنشان است و به 
جایی مراجعه نکرده اند. در واقع جان این قشر به شکل جدی در خطر 

است اما قانون به کارگیری سالح، در این 
باره مبهم اســت. سالحی که به عنوان 
یک ابزار به محیط بان داده می شود تا از 
مناطق تحت حفاظت پاسداری و جان 
خود و همکاران خود را حفظ کنند، به 
ابزار تهدیدی برای محیط بانان تبدیل 
شده است. در حال حاضر دو محیط بان 
همدانی به اعدام محکوم شده اند که با 
پیگیری ها، به صورت موقت رای نقض 
شده است. در حالی که این محیط بانان 
به ســمت نفری تیراندازی کرده اند که 
چندین بــار، به دلیل شــکار و ورود به 
مناطق    چهارگانه، به زندان رفته است. 
تیر نیز ســهواً به بدن مضروب برخورد 
کرده است. هدف این نبود که محیط بان 
قصد گرفتن جان انسانی را داشته باشد. 
محیط بانــی که برای حیــات وحش 
انسان ها و گونه های گیاهی، جان خود 
را به خطر می انــدازد، هیچ گاه حاضر 
نیست جان انسانی را بگیرد. هدف غایی 
یک محیط بان، ایجاد محیط امن، برای 
بقای انسان و نسل های آینده است، در 
نتیجه هیچ گاه به کشتن انسان نمی تواند 
فکر کند. اما اکنون محیط بانان، به اعدام 
محکوم می شــوند یا در زندان به ســر 
می برند. مشکالتی را که برای خانواده 
اینها به وجود می آید نیز باید لحاظ کرد. 
البته نمی توان در این موارد از قضات گله 
کرد، چراکــه تا جایی که قانون به آنها 
فضا داده، از محیط بانان حمایت کردند. 
در نتیجه ریشه مشکل در قوه قضائیه 
نیست، ریشــه در قانون است. مشکل 
در قانونگذاری اســت و بنــد 3 قانون 
باید اصالح  به کارگیری ســالح حتماً 
شــود. در این زمینه الیحه ای آماده و 
به مجلس ارائه شــده است. اما بیش از 
سه سال است که این الیحه در مجلس 
وجود دارد. اخیــراً تصویب نهایی این 
الیحه در کمیسیون حقوقی و قضایی 
صورت گرفته و بــه نوبت دهی صحن 
علنی رفته است. انتظار بر این است که 
نمایندگان محترم و کسانی که دغدغه 
محیط زیست کشور را دارند، این الیحه 
را هر چه سریع تر در صحن علنی مطرح 
کنند. اصالح قوانین مقداری از مشکالت 
محیط بانان، در حوزه بیمه مســوولیت 
و بیمه هــای درمانی، می کاهد و قانون 
به کارگیری سالح نیز بر ضد محیط بان 
عمل نخواهد کــرد. اگر محیط بانان به 
عنوان گزینه آخر، ناچار به اســتفاده از 
سالح شدند، نباید برابر با قانون مشکلی 
بــرای آنها ایجاد شــود. نباید قانون به 

گونه ای باشد که محیط بان به سالح به عنوان یک تهدید نگاه کند، 
بلکه باید به عنوان آخرین فرصت به آن نگاه شود. هدف محیط بانان 
استفاده از سالح نیست اما شرایط شاید به گونه ای پیش برود که راه 

دیگری ممکن نباشد.

80 میلیون محیط بان نیاز است •
مســاله کلی که محیط بانان انتظار دارند، ایجاد یک نگاه ملی به 
موضوع است. محیط زیست یک موضوع امنیتی نیست. در دیداری 
که محیط بانان با مقام معظم رهبری داشتند، نقشه راهی که ایشان 
برای ســازمان حفاظت محیط زیســت و محیط بانان ارائه کردند، 
راهبردی است؛ محیط زیست نباید هیچ گاه سیاسی جلوه داده شود. 
یعنی نه مربوط به این دولت است و نه آن دولت، نه این حزب و نه آن 
حزب. یک مساله ملی است که همگان، چه از نظر دولتی و چه از نظر 
شخصی باید به آن توجه و کمک کنند. ماده 50 قانون اساسی تکلیف 
را در این موضوع کامالً روشــن کرده است. محیط زیست موضوعی 
است که برای فرزندان و نسل های آینده حیاتی است. چه در حوزه 
حاکمیتی همانند سازمان محیط زیست و چه در حوزه سازمان های 
مردم نهاد، عملکردها باید طوری باشد که نسل های آینده ما را خائن 
به خودشان قلمداد نکنند. باید مراقب بود که به بهانه توسعه، خللی در 
ارکان محیط زیست ایجاد نشود. برای ایجاد راه، کارخانه و بهانه هایی 
از این دست، نباید آب، هوا و خاک کشور را دچار تغییرات کرد. بدون 
مطالعه، بدون در نظر گرفتن مالحظات و بدون پیوست محیط زیستی 
نباید مسیر توسعه را ترسیم کرد که نهایتاً منجر به این خواهد شد که 
به نسل های آینده بدهکار باشیم. محیط زیست مرز نمی شناسد، حتی 
اگر در کشور همسایه موضوعی رعایت نشود، مانند مساله گردوخاک، 
برای کشــور ما مشکل ایجاد خواهد شد. استان به استان و شهر به 
شــهر تفاوتی ندارد و کامالً به شکل جامع باید به آن نگریست. باید 
دقت شود که توسعه ها پایدار و با پیوست محیط زیستی باشند تا آب 
را از بین نبرد، هوا را آلوده و خاک را اســیر فرســایش نکند. توسعه 
در یک بخش کوچک، نباید به بهای تضییع حقوق چندین نســل 
تمام شود. نباید منافع کوتاه مدت را بر منافع بلندمدت ترجیح داد. 
متاسفانه اقداماتی عمداً یا سهواً در این زمینه صورت گرفته که باید 

با آن مقابله شود.
موضوع محیط زیست را باید ملی دید و مسوولیت اجتماعی در این 
باره ایجاد کرد؛ از مساله انداختن یک ظرف یک بارمصرف تجدیدناپذیر 
تا آلودگی محیط زیستی کارخانه ها. شاید به نظر انداختن یک ظرف 
در طبیعت، کم اهمیت جلوه کند اما همین عمل آلودگی ایجاد و خاک 
را بیمــار می کند و محصول این خاک باعث بیماری برای انســان و 
دیگر موجودات زنده خواهد شــد. در سال گذشته آتش سوزی هایی 
در مناطق مختلف بوده که همین ظروف یک بارمصرف رهاشــده در 
جنگل ها، هنگامی که در معرض نور خورشــید قرار گرفته اند، مانند 
ذره بیــن عمل کرده و منطقه را دچار حریق کرده اند. در نتیجه یک 
موضوع خیلی مهم، بحث 80 میلیون محیط بان است که باید سعی 
کنیم به آن تحقق بخشیم. اگر به مساله محیط زیست، اجتماعی نگاه 
کنیم، حتی اگر به جای 3500 نیرو و محیط بان، 300 هزار محیط بان 
هم جذب کنیم، اگر مردم نخواهند و مطلع نباشند و کمک نکنند، 
قطعاً اتفاق خوبی نخواهد افتاد. در نتیجه نباید نگاه امنیتی و سلبی 
در این موضوع حاکم باشد. راهکار هم کامالً اجتماعی و ایجابی است. 
در حال حاضر، صدور کارت های همیار محیط بان در دستور کار قرار 
گرفته و به زودی شــاهد رونمایی از آن خواهیم بود. باید به سمتی 
حرکت کنیم که تمام مردم، همیار محیط بان شوند و بحث 80 میلیون 

محیط بان محقق شود. 
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فصل 3
صنعت و محیط زیست

فوالد مبارکه

نمایی از مجموعه فوالد مبارکه اصفهان

 صنعت فوالد در ایران روزبه روز و گام به گام در حال توســعه اســت. 
آن گونه که آمارها می گویند قرار است در سال 98 میزان تولید فوالد 
کشــور از مرز 17 میلیون و 500 هزار تن بگذرد. در واقع، بر اســاس 

آمارهای رسمی انجمن تولیدکنندگان فوالد، در 10ماهه ابتدای سال 97، 
میزان تولید کل محصوالت فوالدی با هفت درصد رشد در مقایسه با مدت 
مشابه سال 9۶، به 17 میلیون و 57۲ هزار تن 
رسیده است. از ســوی دیگر، در همین مدت 
یادشده نیز، تولید تیرآهن با افت هفت درصدی 
در مقایســه با 10ماهه سال 9۶، به 8۳9 هزار 
تــن، تولید میلگــرد با رشــد ۲۲درصدی به 
شــش میلیون و ۳1۲ هزار تــن، ورق گرم با 
رشد دودرصدی به شش میلیون و 570 هزار 
تن، ورق ســرد با رشــد هفت درصدی به دو 
میلیون و 88 هزار تن، ورق پوشــش دار با افت 
هشت درصدی به یک میلیون و 15۴ هزار تن 
و سایر محصوالت فوالدی با افت 1۳درصدی 
به ۶09 هزار تن رسید. از سوی دیگر، آمارهای 
انجمن تولیدکنندگان فوالد حکایت از آن دارد 
که تا پایان دی ماه 97، تولید محصوالت فوالد میانی، رشــد 1۳درصدی را 
تجربه کرده و به ۲0 میلیون و ۶79 هزار تن رســیده است که مشتمل بر 
رشد 18درصدی بیلت و بلوم و رشد شش درصدی اسلب است. همچنین 
تولید آهن اسفنجی در این مدت، با رشد 18درصدی در مقایسه با 10ماهه 
9۶ به ۲1 میلیون و 9۶۴ هزار تن رســیده است. اینها آمارهایی است که 
نمایی کلی از وضعیت کنونی فوالد کشــور به دست می دهد. اگر بخواهیم 

وارد فاز آمارهای جهانی شــویم اما این تمام داستان نیست؛ بلکه به 
موازات توسعه ای که در صنعت فوالد رخ می دهد، بسیاری بر این باورند 
که باید به مسائل زیست محیطی نیز به عنوان یک رکن توسعه پایدار 
در کنار تمامی جوانب تولید محصوالت فوالدی توجه کرد. در واقع، اگر قرار 
است که روند رو به رشــد تولید و صادرات فوالد، همچنان طی سال های 
آینده نیز پابرجا باقی بماند، باید الزامات توسعه پایدار آن را نیز فراهم کرد 
که به طور قطع، اصلی ترین آن، مسائل زیست محیطی است. به همین دلیل 
است که شرکت های بزرگ تولیدکننده فوالد کشور از جمله فوالد مبارکه، 
اهتمام جدی به مسائل زیست محیطی داشته و شرایطی را فراهم کرده اند که 
بتوان توسعه پایدار را با رویکردهای حفظ متوازن محیط زیست، در دستور 
کار قــرار داد. به عبارت دیگر، یکی از اهداف کالن شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان همزمان با توســعه کمــی در ظرفیت ها و افزایش تنوع و کیفیت 
محصوالت، بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت بوده است که بر 
این مبنا، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، مبادرت به تدوین مدل مدیریت 
زیست محیطی برای بهبود مداوم عملکرد زیست محیطی فعالیت های خود 
کرده اســت. آن گونه که الگوهای حفاظت از محیط زیســت از سوی این 
شرکت نشــان می دهد، فوالد مبارکه با توجه به الزامات قانونی و مقررات 
ملی و بین المللی زیست محیطی از یک سو و از سوی دیگر، تحلیل فرصت ها 
و چالش های زیســت محیطی در پیش رو، به بررسی انتظارات ذی نفعان 
پرداخته و همچنین با برآورد ظرفیت های داخلی و نقاط قابل بهبود خود، 
اقدام به تدوین استراتژی و در مرحله بعد، تهیه برنامه عملیاتی برای محقق 
ساختن استراتژی ها کرده است تا در ادامه آن، کفایت و اثربخشی برنامه های 
انجام شده را تحت بررسی قرار دهد و به یک مدل جامع در حوزه حفاظت 

محیط زیست در این بخش از صنعت فوالد کشور بپردازد. 

آیا به حفاظت از محیط زیست
 در صنعت فوالد توجه می شود؟

پـرونده
اول

مسیر سبز

  زهرا مسافر
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صنعت و محیط زیست

 مهرداد فرهادیان/ رئیس پژوهشکده محیط زیست اصفهان

شرکت فوالد مبارکه اصفهان همگام با توسعه صنعتی کشور و سیاست های 
دولت جمهوری اســالمی ایران، توجه به محیط زیست را به عنوان یکی از 
برتری های نظام مدیریتی خود تلقی کرده و به ویژه از سال 1۳75 اقدام به پیاده 
کردن نظام مدیریت محیط زیست در شرکت کرده و به عنوان اولین مجتمع 
بزرگ صنعتی کشور، در اسفندماه 1۳7۶ موفق به اخذ گواهینامه بین المللی 
استاندارد ایزو 1۴000 شده است. در این راستا اهداف کالن زیست محیطی 
متعددی، همه ساله برای شرکت در نظر گرفته می شود که می توان آنها را به 
شرح زیر فهرست کرد:  کاهش مصرف منابع، انرژی و آب  کاهش مستمر 
خط آالینده ها و جایگزین مواد مخرب محیط زیست  کاهش مصرف منابع 
و مواد اولیه مصرفی  تالش در جهت حفظ و نگهداری فضای سبز موجود 
 کاهــش تولید ضایعات و تفکیک و بازیافت آنها در حد امکان و به صورت 
 تولید پاک و اقتصاد سبز  ارتقای سطح آگاهی ها و توانمندی های کارکنان 
 همکاری و تعامل با ســازمان ها، تشکل ها و مراجع نظارتی برای مشارکت 
در فرهنگ ســازی عمومی و کنترل های محیط زیستی به عنوان بخشی از 

مسوولیت های اجتماعی شرکت.
وضعیت زیست محیطی شرکت

فوالد مبارکه از بدو احداث، دو رویکرد در زمینه حفظ محیط زیست دارد. 
در رویکرد اول تجهیز و کنترل آلودگی های محیط زیســتی از بدو طراحی 
و راه اندازی مدنظر قرار گرفته و رویکرد دوم توســعه و بهبود مداوم عملکرد 
زیست محیطی شرکت است. ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های توسعه، 
گام دیگری در جهت حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار به عنوان 
الزمه احداث طرح های جدید همواره در فوالد مبارکه مدنظر بوده اســت. از 
این رو، فوالد مبارکه از بدو راه اندازی نسبت به انجام این مطالعات اقدام کرده 

است.
 مطالعات مربوط به خطوط توسعه نورد سرد )خط تولید ورق رنگی، گالوانیزه 
و قلع اندود(  مطالعات مربوط به افزایش ظرفیت تولید در شــرکت فوالد 
مبارکه از مقدار ۲/۴ میلیون تن به میزان ۲/7 میلیون تن شامل دو میلیون تن 
در طرح شــهید خرازی و ۲/1 میلیون تن زیر سقف فوالدسازی  مطالعات 

مربوط به طرح توسعه ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا.
سرمایه گذاری های زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه

برآوردها حکایت از این دارد که از ســال 91 تا انتهای ســال 9۶، فوالد 
مبارکه در جهت حفظ محیط زیست ۶00 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای 
خرید، نصب و بهره برداری از تجهیزات و تاسیسات کنترل آالینده انجام داده 
که ســهم مناسبی را به خود اختصاص داده اســت که البته ذکر این نکته 
ضروری اســت که هزینه های جاری زیست محیطی نظیر هزینه های تعمیر 
و نگهداری، انرژی مصرفی و پرســنلی مربوط به راهبری تجهیزات و کنترل 

آالینده ها، ساالنه رقمی بالغ بر ۲5 میلیارد تومان برآورد شده است.
احداث، نصب و توسعه تجهیزات کنترل آلودگی هوا

فــوالد مبارکه به منظور جلوگیری از ورود آالینده ها به محیط زیســت 
از همان دوران ســاخت تاکنون، اقدام به نصب و اســتقرار بیش از ۲00 نوع 
از تجهیزات کنترل آلودگی هوا شــامل سیکلون ها، مولتی سیکلون ها، بگ 
هوس ها و اسکرابرها و مواردی از این دست کرده است؛ به نحوی که همواره 
تالش کرده ظرفیت و تعداد این تجهیزات را متناسب با افزایش ظرفیت ها و 

طرح های توسعه در نواحی مختلف افزایش 
دهد.

طراحی و اجرای سیستم های پایش لحظه ای
در راســتای عمل به تعهدات و الزامات 
قانونی، شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان با 
اعتباری بالغ بر ۲/۴ میلیارد تومان، عملیات 
طراحی، انتخاب و نصب تجهیزات مذکور را 
در دستور کار خود قرار داده است و در حال 
حاضر نیز با عملیاتی شدن قرارداد مربوطه، 
بخشی از تجهیزات مذکور، نصب و در حال 

تست عملکرد خود هستند.
مدیریت پسماند و ضایعات

از جمله یکی از مواردی که برای حفظ 
محیط زیست و اجرای ضوابط مرتبط با آن 
در نظر گرفته شده، طراحی و اجرای سایت 
جدیــد ضایعات مبتنی بــر اصول علمی و 
ضوابط قانونی اســت که در واقع، این طرح 
که با اعتبار اولیه بالغ بر 10 میلیارد تومان 
در حال انجام اســت، یکــی از اصولی ترین 
ســایت های ضایعات در کشــور محسوب 
می شود که با مشاوره دانشگاه ها طراحی و 

فاز اول آن، عملیاتی شده است.
امحای پسماندهای ویژه

این شــرکت قرارداد امحای تجهیزات 
حاوی روغن اسکارل را با تنها شرکت مورد 
تایید سازمان حفاظت محیط زیست منعقد 
کرده اســت که بخشــی از این قرارداد نیز 
اجرایی شده و بر اساس آن، طی شش مرحله 
انتقال ترانس به سایت امحا صورت گرفته 
است. در این میان اعتبار اختصاص یافته به 
این طرح بالغ بر ۴5 میلیارد ریال است که در 
حال حاضر نیز، مواد آلوده را تحت مدیریت 
قرار داده و البته این مواد نیز تحت شــرایط 

ویژه نگهداری و مراقبت می شوند.
همکاری های بین المللی

فوالد مبارکه در ادامه فعالیت های داخلی 
برای رعایت استانداردهای زیست محیطی، 
بخشی از اقدامات خود را در حوزه بین المللی 
فعال کرده و در برنامه های کاهش گازهای 
گلخانه ای از طریق پروژه CDM نیز گام هایی 
برداشته است. از سوی دیگر، پروژه بازیافت 
حرارت از نیــروگاه گازی برای تولید بخار 
سوپرهیت در نیروگاه شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان به عنوان پروژه ای که قابلیت کاهش 
حداقل 1۲0 هزار تن دی اکســید کربن را 

دارد، برای ثبت در هیات اجرایی پروژه های مکانیسم توسعه پاک پیمان توکیو 
انتخاب شــد؛ ضمن اینکه در این راستا قراردادی نیز با سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران منعقد و پروژه مذکور ثبت بین المللی شده است.
تحقیقات مستمر در زمینه محیط زیست

شــرکت فوالد مبارکه همواره در تالش بوده اســت کــه از تحقیقات و 
پژوهش های سودمند در حل مسائل محیط زیست در فضای صنعتی سود 
ببرد و از این رو، تاکنون تالش های مجدانه ای در قالب کارگروه های تخصصی 
طی ســال های اخیر با مشارکت دانشکده فنی دانشگاه اصفهان و همچنین 
دانشگاه صنعتی اصفهان و سایر مراکز تحقیقاتی کشور داشته و دارد که در 
ســال های آتی ثمره این تالش ها به بار خواهد نشست. با وجود این تحقیق 
و توســعه همواره در فوالد مبارکه جایگاه متعالی خود را داشته است که در 
فهرســت زیر پاره ای از مطالعات صورت پذیرفته در زمینه محیط زیست و 
به خصوص بحث مهم فرآوری و بازیافت ضایعات در شــرکت فوالد مبارکه 

عنوان می شود:
 کاهــش میــزان CO در دودکش هــای کــوره پخــت آهک پــزی

ppm ۲00 تا حد 
 ارزیابی و اندازه گیری آالینده های زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه

 آنالیز پســماندهای جامد تصفیه خانه های فوالد مبارکه و بررسی راه های 
استفاده مجدد آن

 شناسایی منابع ایجاد آلودگی در بخش کوره واحد گندله سازی و بررسی 
امکان کاهش یا حذف آالینده ها

 مدل سازی طیف انتشار آالینده های هوا در منطقه استقرار فوالد مبارکه
 بررسی آلودگی هوا از  نظر TSP و PM10 و فلزات سنگین در شهر مبارکه

 کاربرد ســرباره فوالدســازی شــرکت مبارکه در ســاخت کاشــی کف
 با مقاومت باال.

موفقیت های به دست آمده
موفقیت های زیست محیطی به دست آمده از سوی شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در ســال های اخیر سند افتخار و مدرکی مدلل در زمینه اهتمام و 
تالش پیگیرانه این مجموعه صنعتی کشور در زمینه محیط زیست است که از 
جمله آن می توان به حفظ و تمدید گواهینامه نظام مدیریت زیست محیطی، 
قرار گرفتن خروجی های شرکت در محدوده استاندارد ملی، کسب باالترین 
سطح جایزه جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی برای پروژه فرآوری 
گرم سرباره، رفع مغایرت های ممیزی ریشه دار نظیر PH دریاچه و گوگرد واحد 
گندله ســازی و نیز ارائه الگوی ملی رویکرد جامع توجه به محیط زیست در 

سطح صنایع کشور اشاره کرد.
چالش های پیش  رو

پیشــرو بودن در زمینه تولید فوالد و همچنین حفظ محیط زیســت 
باعث شــده است بســیاری از چالش های آتی زیست محیطی برای شرکت 
پیشــرویی همچون فوالد مبارکه اصفهان، زودتر از ســایر شرکت ها و رقبا 
و همــکاران دیگر در صنعت آهــن و فوالد رخ دهد کــه از مهم ترین آنها 
می توان به اخذ مجوزهای قانونی، به روزرســانی پروانه بهره برداری شرکت، 
اخذ مجوز توسعه ناحیه ســبا و احتمال لغو اعتبار مجوز نورد گرم ۲، طرح 
شــکایت مراجع نظارتی و اشــخاص خصوصی از فوالد مبارکــه در حوزه 
 محیط زیست و نیز انباشت ضایعات به ویژه سرباره در شرکت فوالد مبارکه 

و شرکت های تابعه اشاره کرد. 

محیط زیست در سیبل توجه فوالدسازان
فوالد مبارکه چگونه توانسته بر چالش های زیست محیطی فائق آید؟
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هم زیستی مسالمت آمیز
محسن ستاری از تبدیل چالش های زیست محیطی به فرصت در صنعت فوالد می گوید

Á   موضوع محیط زیســت و ارتباط بــا آن در صنعت، از جمله
کلیدواژه های اساســی است و بدون در نظر گرفتن استانداردهای 
زیســت محیطی، نمی توان انتظار یک توسعه متوازن را در صنعت 
فوالد داشت. اما به هر حال رعایت دوجانبه این مسائل، گاهی اوقات 
توسعه را با چالش مواجه می ســازد و به همین دلیل، هم زیستی 
مسالمت آمیز میان این دو مقوله را شاید بتوان یک هنر مدیریتی 
دانســت. در فوالد مبارکه این کار به چه شکل تاکنون پیش رفته 

است؟
در این ارتباط باید به این نکته اشاره کنم که فوالد مبارکه اصفهان 
از معدود واحدهای صنعتی کشور بوده است که از ابتدای تاسیس آن، 
برای احداث تک تک واحدها، در این منطقه ارزیابی زیست محیطی را 
انجام داده است و تیم مجرب و متخصصی از مجموعه دانشگاه، اداره 

محیط زیست استان و متخصصان صنعتی گرد هم آمده اند و اثرات احتمالی احداث این 
واحد را در منطقه بررســی کرده و متناسب با آن، زیرساخت های الزم را برای کنترل 
آالینده های احتمالی داشته اند. بر این اساس، کار به نحوی پیش رفته است که از ابتدا، 
مجموعه صنعتی فوالد مبارکه اصفهان، انواع تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی را برای 
کنترل پساب های خود در دستور کار قرار داده است و در ظرفیت اسمی راه اندازی خود، 
سیستم های کنترل غبار را راه اندازی کرده است و به تناسب واحدهایی که در بخش های 
مختلف توســعه یافته اند، قســمت های کنترل آالینده نیز به نحو مطلوبی طراحی و 
پیش بینی کرده اســت و هم اکنون نیز این شرکت، انواع سیستم های کنترل آالینده 
را نوســازی و بهسازی کرده و فرآیند کار را به نحوی پیش برده است که خوشبختانه 
در حوزه کنترل غبار و تصفیه پســاب ها، سرآمد کشور و نمونه موفقی از هم زیستی و 
مســالمت صنعت و محیط زیست را پیاده سازی کرده اســت و از این جهت، به خود 
می بالد. در حال حاضر این شرکت در حدود ۲00 سیستم کنترل غبار متشکل از انواع 
غبارگیرهای خشک نظیر »سیکلون ها«، »مولتی سیکلون ها«، غبارگیرهای کیسه ای و 
»بک هوس ها« و نیز غبارگیرهای مرطوب از جمله »اسکرابرها« و »ونتوری اسکرابرها« 
را دارد و در قســمت تصفیه پســاب ها نیز، کار را به شکلی پیش برده است که چهار 
تصفیه خانه خیلی مدرن را در اختیار دارد که در واقع، تمام پساب هایی که تولید می شود، 

تصفیه مطلوب کرده و آنها را برای استفاده مجدد به داخل سیستم برگشت می دهد.
Á   در جهت ارتقای به کارگیری اســتانداردهای زیست محیطی، چقدر برنامه های

توسعه ای برای این شرکت طراحی شده و گام های بعدی در این رابطه چیست؟
در ارتباط با استانداردهای زیست محیطی، باید عرض کنم که شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان این افتخار را دارد که از سال 7۶ تا به امروز، تمام مدیریت و کنترل های الزم را 
در حوزه محیط زیست بر اساس نظام مدیریت زیست محیطی استاندارد ایزو 1۴000 

انجام داده اســت و از ســال 7۶، موفق به اخذ این استانداردها شده 
است و هرســال نیز از ســوی ممیزان خارجی، فعالیت های فوالد 
مبارکــه و کنترل هــای آن، مورد پایش و رصد قــرار می گیرد و از 
ســوی دیگر، سازمان های نظارتی همچون سازمان حفاظت محیط 
زیســت نیز نظارت کافی بر عملکرد مــا دارند و االن می توان گفت 
تمام خروجی هــای دودکش، تصفیه خانه و پســاب ما، منطبق بر 
اســتانداردهای تعیین شده است و اکنون با جرات می توان گفت ما 
متعهد هستیم که در خصوص جلوگیری از انتشار گازهای مخرب 
الیه ازون و استفاده از ترکیبات پایدار آالینده محیط زیست مطابق 
با پروتکل استکهلم و بازل اقدام کنیم و گازهای مخرب الیه ازون را 
نیز از چرخه استفاده خارج کرده و تمام فعالیت های خود را مطابق 
با استانداردهای ملی و در مواردی استانداردهای بین المللی که دولت 
جمهوری اسالمی ایران آن را پذیرفته و ما نیز مکلف هستیم که در این حوزه، مطابق با 

قوانین دولتی پیش رویم، انجام دهیم.
Á   اجرای طرح ها و استانداردهای زیســت محیطی منطبق با استانداردهای ملی 

سازمان های نظارتی از جمله ســازمان حفاظت محیط زیست و البته همان طور که 
خود شما هم اشاره کردید، در ســطح بین المللی مطابق با آنچه جمهوری اسالمی 
ایران پذیرفته اســت، امری درازمدت و البته با سرمایه گذاری باالست. فوالد مبارکه 
 در این حوزه چه میزان ســرمایه گذاری انجام داده و برنامه آتی برای سرمایه گذاری

 در این حوزه چیست؟
در میزان سرمایه گذاری ها باید به این نکته اشاره کرد که یک بخش از سرمایه گذاری ها 
در زمان ابتدای راه اندازی با ظرفیت اسمی اولیه انجام شده است که بر اساس برآوردهایی 
که انجام شده اســت، اختصاص ارز مصروف شده متناسب با کشــوری که واردکننده 
تجهیزات بوده و معادل ســازی که در زمان خود داشته اســت، چیزی در حدود ۲00 
میلیارد تومان در ابتدای کار بوده که هزینه شــده است؛ اما بعد از راه اندازی همان طور 
که اشــاره کردم، متناسب با افزایش ظرفیت ها، سیستم های کنترل آالینده نیز توسعه 
یافته اســت و برای آن سرمایه هایی مصروف شده است. به عنوان مثال برای یک مورد 
احداث سیستم های ثانویه کنترل غبار بر روی واحد فوالدسازی مستقر در شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، در سال های 85 تا 90، حدود 100 میلیارد تومان تنها برای این واحد 
صرف شده است. عالوه بر آن سیستم هایی که در واحدهای مختلف، از جمله واحدهای 
آهن سازی، نورد گرم و سرد نیز صرف شده است، ۲00 میلیارد تومان به خود اختصاص 
داده است، پس تا اینجای کار ۲00 میلیارد تومان در ابتدای راه اندازی، ۲00 میلیارد تومان 
در واحدهای پایین دستی و باالدستی و 100 میلیارد تومان نیز، در واحد فوالدسازی خود 
یعنی 500 میلیارد تومان، صرف کرده ایم؛ اما اینها تنها سرمایه گذاری هایی است که در 

فوالد مبارکه در 
حوزه کنترل غبار 
و تصفیه پساب ها، 

سرآمد کشور 
و نمونه موفقی 

از هم زیستی 
مسالمت آمیز صنعت 

و محیط زیست را 
پیاده سازی کرده 

است.

مسیری سبز، آن هم از دل صنعتی سخت. همانند حکایت شیشه و سنگ است که چطور باید با ظرافت، آن دو را پیش هم نگه داشت و هنری را خلق کرد که نه تنها توسعه 
پایدار را رقم می زند، بلکه صنعتی ارزآور را در زیست بومی حفاظت شده، با قدرت روی پای خود نگه می دارد. این حکایت غریب صنعت فوالد در کشور است. صنعتی که این 
روزها یکی از تکیه گاه های اصلی ارزآوری برای کشور است و هرچقدر توسعه یابد، کشور را در مسیر پیشرفت صنعتی قرار می دهد. اما پایه اصلی این توسعه صنعتی، توجه به 
مسائل زیست محیطی و رعایت استانداردهایی است که باید برای توسعه متوازن این صنعت در نظر گرفت. بر همین اساس است که همواره باید توجه به این استانداردها مدنظر 
قرار گیرد و شرایط به گونه ای پیش برود که بتوان ادامه این مسیر را به صورت پیوسته شاهد بود. محسن ستاری، مدیر بخش محیط زیست شرکت فوالد مبارکه بر این باور 
است که اکنون این شرکت به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی و استفاده از استانداردهای مدنظر سازمان حفاظت محیط زیست، هم زیستی مسالمت آمیز صنعت و محیط 

زیست را پیاده سازی کند.
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بخش کنترل غبار انجام شده است و به تبع آن، برای سایر بخش ها نیز، سرمایه گذاری های 
متعددی انجام شده است. در حوزه احداث تصفیه خانه ها نیز 100 میلیارد تومان توسعه 
تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی را داشــته ایم و چیزی حدود ۳50 میلیارد تومان 
نیز برای احداث سیســتم اسموز معکوس هزینه شــده است تا قادر باشیم پساب های 
تصفیه شده در واحدهای صنعتی و بهداشتی مجتمع فوالد مبارکه را به حدی از کیفیت 
برسانیم که به ابتدای فرآیند خط بازگشت داده شود. پروژه دیگری تامین مالی شده است 
که آن پروژه جمع آوری پساب شهرهای مجاور مجتمع فوالد مبارکه و تصفیه مجدد آنها 
بوده است تا از پساب شهری نیز به جای برداشت آب از رودخانه استفاده کرده و با این 
جایگزینی، نیاز کمتری به آب برای فرآیند تولید داشته باشیم. این پروژه نیز ۲50 میلیارد 
تومان هزینه داشته است. اگر بخواهم سرجمع بگویم، 500 میلیارد تومان در حوزه کنترل 
آالینده های هوا سرمایه گذاری شده و با احتساب رقم هایی که عرض کردم، حدود 550 
میلیارد تومان نیز در حوزه پیشــرفته تصفیه پساب و پساب تکمیلی صرف شده است. 
البته باید به این نکته اشــاره کرد که این به جز سرمایه گذاری های عادی و روند کار در 
نگهداشت و راهبری این سیستم هاست. به عنوان مثال ما در فوالد مبارکه 1۶00 هکتار 
فضای سبز داریم که ساالنه حدود 15 میلیارد تومان هزینه نگهداشت این فضای سبز و 

پوشش گیاهی است که ایجاد شده است.
Á   نکته حائز اهمیت آن است که هرچقدر این همکاری ها تعمیق یابد، هر دو طرف 

صنعت و محیط زیست، با چالش های کمتری مواجه هستند. این در شرایطی است که 
این چالش ها و اختالف نظرها همچنان وجود دارد. شما با چه چالش هایی در این رابطه 

دست و پنجه نرم می کنید؟
خوشــبختانه با توجه به نگرش مدیران ارشد و میانی و همچنین با فرهنگ سازی 
خوبی که در این شرکت شده است، ما از نظر سرمایه گذاری در حفظ محیط زیست، 
تاکنون هیچ گونه چالشی نداشته ایم و هرجا که الزم بوده بهبودها و بهینه سازی هایی در 
مسیر حفاظت از محیط زیست صورت گیرد، این کار انجام و سرمایه های الزم تامین 
شده است. حتی در مواردی که ما به لحاظ شرایط شدید اقتصادی و تحریم هایی که 
بر ما حادث شده است، ممکن بوده که بخش هایی از برنامه های توسعه ای خود را برای 
مــدت کوتاهی به تعویق بیندازیم یا متوقف کنیم، اما در حوزه محیط زیســت تمام 

پروژه ها را با جدیت پیش برده ایم.
Á   در حوزه آب با چه چالش هایی با توجه به همه مشکالتی که در این مسیر وجود

دارد، روبه رو بوده اید؟
به هر حال بحث آب یکی از چالش هایی است که هم در حوزه محیط زیست تاثیرگذار 
است و هم سازمان را از بعد مصارف و همچنین تامین منابع آن، دچار چالش کرده است. 
اما شرکت فوالد مبارکه اصفهان در حوزه آب، تالش کرده تا هم با دیدگاه حفظ تولید 
و هم با نگاه حفظ محیط زیست، کاهش برداشت آب از رودخانه را مدنظر قرار داده و 
کاهش برداشت آب از رودخانه را با توجه به کمبودهای منابع آبی و نزوالت جوی که 
طی سال های اخیر مشکل زا شده است، مدنظر داشته است. پس سرمایه گذاری هایی بر 
روی بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب های تولیدشده در کارخانه صورت گرفته 
است و خوشبختانه توانسته ایم این چالش را مدیریت کنیم. برای فضای سبز خود نیز 
چالش جدی تامین منابع آبی را داشتیم که سعی کردیم با ایجاد سیستم های آبیاری 
قطره ای و استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی و پوشش فضای سبز با استفاده از 
آنها، بتوانیم مصارف آب را کاهش دهیم. امسال نیز سیاست مجموعه این است که سطح 
پوشش گیاهی چمن را کم کرده و از بوته ها و گل های مقاوم در برابر کمبود آب استفاده 
کنیم که این سیاست نیز االن اجرایی شده و ما توانسته ایم با همه چالش هایی که در 
حوزه آب بوده، مقابله کرده و در مقابل، فضای سبز خود را نیز حفظ کنیم. بنابراین تولید 
نیز حفظ شده و در عین حال که تولید فوالد مبارکه اصفهان نسبت به زمان راه اندازی 
سه برابر شده است، اما مصرف آب آن به یک سوم تا یک چهارم کاهش یافته است، این 
امر محقق نشده است مگر با سیاستگذاری های درست و سرمایه گذاری های به موقع و 
در واقع راهبری درست سیستم های تصفیه پساب و البته از همه مهم تر، کیفیت خوبی 
که برای این سیستم ها االن داریم که می تواند آب تصفیه شده پساب را دوباره به اول خط 
برگرداند و به این ترتیب، وابستگی ما را از استفاده از آب رودخانه به شدت کاهش دهد. 
این مجموعه تدابیری است که در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان تدارک دیده شده و فضایی را فراهم کرده است که بتوانیم با چالش 

آب مواجه شــده و برای آن راهکارهای دقیق و جدی داشته باشیم. به هر حال محیط 
زیست و مقابله با چالش های آبی خود بخش بسیار بزرگی است که می تواند زمینه ساز 
رعایت اصول مرتبط با محیط زیست شود و همین امر خود به توسعه متوازن و پایدار بر 

مبنای اصول زیست محیطی منجر خواهد شد.
Á  در زمینه به کارگیری انرژی های نو چطور؟ 

در حوزه استفاده از انرژی های نوین در فرآیندهای تولید و اینکه استفاده از این نوع 
انرژی ها به صرفه هستند یا خیر، باید به این نکته توجه داشت که هر سیستمی که قصد 
دارد از این نوع انرژی ها استفاده کند، باید هر نوع انرژی نوینی را که می خواهد استفاده 
کند، متناسب با محل و موقعیت مورد استفاده، انتخاب کند و البته باید به این نکته هم 
گوشه چشمی داشت که به طور قطع، شرایط اقتصادی، در سیاست های دولتی تاثیرگذار 
است و یارانه هایی که برای انرژی داده می شود و حتی یارانه هایی که برای جایگزینی 
انرژی های فســیلی با انرژی ها نو نیز در نظر گرفته می شود را مدنظر قرار دهد. دولت 
می تواند ریل گذاری کند؛ به نحوی که مجموعه یارانه ها و سیاست هایی که دولت اعمال 
می کند، می تواند میزان صرفه اقتصادی و استقبال بنگاه ها از آن را مشخص و توجیه 
کند. بر این اســاس در نقاطی که فضای خوب و شــدت تابش خورشید خوب دارید، 
انرژی های خورشــیدی این مزیت را دارند که تولید انرژی کنند و البته در نقاطی که 
میزان باد خوبی دارد، می توان از انرژی باد استفاده کند. اگر در نزدیکی محلی هستید 
که پسماندهای شهری وجود دارد، انرژی بایومس می تواند مورد استفاده قرار گیرد و 
سودآور باشد. یا کمپوستینگ ضایعات شهری، منبع باصرفه اقتصادی برای تولید انرژی 
و استفاده از آن در کل صنعت باشد؛ پس ابتدا به ساکن نمی توانیم برای همه واحدها 
یک نســخه واحد بدهیم که انرژی های نو برای همه صنایع باصرفه اســت؛ اما قطعاً 
سیاست های دولت و یارانه هایی که خوشبختانه هنوز هم در کشور برقرار است و برای 
انرژی های حاصل از سیستم های تجدیدپذیر، دولت وارد شده و با قیمت مناسبی این 
انرژی را می خرد، می تواند جذابیتی برای بخش غیردولتی داشته باشد که برای تامین 

انرژی مورد نیاز خود، از این نو انرژی های جدید و نو استفاده کند.
Á   آیا آن طور که مدافعان محیط زیست ادعا می کنند صنایع معدنی و فوالدی، برای

محیط زیست مضر است.آیا شما با این تحلیل موافق هستید؟
باید به این نکته اشاره کرد که این صنایع به دلیل ماهیت موادی که به صورت پودر 
جابه جا می شوند، می توانند پتانسیل ایجاد آلودگی را داشته باشند، اما این به معنای آن 
نیست که هرجا که این پتانسیل وجود دارد، عیبی می تواند داشته باشد. خوشبختانه 
صنایع فوالدی نیز از پیشــرفت تکنولوژی و دانش فنی که در حوزه محیط زیســت 
ایجاد شده، بی بهره نیستند؛ بلکه تمام محیط هایی که احتمال پتانسیل انتشار غبار 
دارند، شناسایی شده و بهترین سیستم ها متناسب با تکنولوژی روز برای کنترل غبار 
نصب شده اند. اما در مورد تصفیه پساب، باید به صراحت گفت ما از معدود شرکت هایی 
در دنیا هســتیم که حتی برای پساب هم سیستم های بسیار مدرن اسمز معکوس را 
مورد استفاده قرار داده ایم تا هم به لحاظ حفظ محیط زیست و کمبود منابع آبی در 
ولدی نیاز داشتیم که این کار را انجام داده و شرایطی را لحاظ کنیم که خوشبختانه، 
به منطقه کمک کنیم که کشــاورزی منطقه بهبود یابــد و بتوانند این آبی را که ما 
برداشت نمی کنیم در جای دیگر مورد استفاده قرار دهند. در حوزه مدیریت پسماندها 
اقدامات خوبی انجام شده و به تناسب اینکه تکنولوژی ها برای بازیافت، فرآوری و کنترل 
آالینده ها پیشرفت کرده است صنایع فوالد نیز از این پیشرفت بهره مند می شوند و از 
ابتدا حتی در طراحی ها این موارد می توانند لحاظ شوند. در حوزه کاهش مصرف انرژی 
و بهینه ســازی مصرف اقدامات خوبی انجام شده و فرآیند بهبود طراحی ها و توسعه 
جدید مبتنی بر بهترین عملکردها بهینه شــدن سیستم ها بر اساس حداقل مصرف 
انرژی حداکثر تولید بوده و به این جهت نمی توان گفت صنایع معدنی و آن نگاهی که 
شاید یک قرن روی معادن و صنایع فوالدی صورت می گرفت که از ابتدا ذهنیت همه بر 
این بود که این صنایع آالینده هستند، امروز این صنایع دوستدار محیط زیست هستند 
و به لحاظ اینکه صنایع فوالدی خود قراضه های فوالدی تولیدشده در همه بخش های 
صنعتی را دریافت کرده و تبدیل به محصول جدید می کنند، خود بالقوه یک محصول 
دوست داشتنی محیط زیست هستند و صنایع فوالدی امروز در دنیا وسط شهرها قرار 
دارند و اگر کنترل و طراحی خوب برای آن ایجاد کنید، می توان راهبری خوبی را برای 

محیط زیست انجام داد. 

سازمان های 
نظارتی همچون 
سازمان حفاظت 

محیط زیست نیز 
نظارت کافی بر 

عملکرد ما دارند و 
االن می توان گفت 
تمام خروجی های 

دودکش، 
تصفیه خانه و 

پساب ما، منطبق 
بر استانداردهای 
تعیین شده است.

سرمایه گذاری هایی 
بر روی 

بازچرخانی آب 
و استفاده مجدد 

از پساب های 
تولیدشده 
در کارخانه 

صورت گرفته 
و خوشبختانه 

توانسته ایم این 
چالش را مدیریت 

کنیم.

بازچرخانی 
آب
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فصل 3
صنعت و محیط زیست

فوالد هرمزگان

نمایی از مجموعه فوالد هرمزگان

در حال حاضر در حوزه صنایع بزرگ کشــور، محیط زیست یک اصل 
پذیرفته شده است. در واقع، اکثر صنایع کشور، به این باور رسیده اند که 
توسعه پایدار، راهی جز رعایت مسائل زیست محیطی و استانداردهای 

مرتبط با آن ندارد. در این میان، صنایع فوالد هم از این اصل مستثنی نیستند. 
آنها همــواره تالش کرده اند تا جایی که امکان پذیر اســت و تکنولوژی ها و 
تجهیزاتشــان اجازه می دهد، راه را برای اجرای 
اســتانداردهای زیســت محیطی هموار کنند. 
انجــام طــرح خوداظهاری و توجــه به رعایت 
استانداردهای زیست محیطی یکی از اصولی ترین 
تعهدات صنایع نسبت به محیط زیست است. از 
جمله مهم ترین فعالیت هایی که شرکت فوالد 
هرمزگان در حوزه محیط زیست انجام می دهد 
اجرای دقیق و مستمر طرح خوداظهاری، توسعه 
فضای سبز، توسعه ظرفیت های تصفیه خانه های 
پساب انســانی و صنعتی و پذیرش پساب های 
صنایع همجوار و تصفیــه آنها برای جلوگیری 
از ورود بــار آلودگی به محیط اســت. در واقع، 
فعالیت های زیســت محیطی صورت گرفته در 
شــرکت فوالد هرمزگان، در راســتای تعهد این شرکت به قوانین و الزامات 
سازمان حفاظت محیط زیست است. پایش و کنترل مستمر آالینده ها نیز 
مطابق با الزامات سازمان حفاظت محیط زیست به صورت مستمر توسط این 
واحد تولیدی انجام می شــود. به طور کلی، آالینده اصلی و عمده در صنایع 
معدنی انتشار گرد و غبار در غلظت های باالست که انتشار این نوع آلودگی، 
ناشــی از تولید نرمه های حاصل از نقــل و انتقال مواد، کیفیت پایین و نوع 

دانه بندی مواد اولیه در این صنایع اســت. در شــرکت فوالد هرمزگان، 
سیستم های کنترل آلودگی هوا در تمامی بخش های مختلف تولیدی 
و کانون های اصلی انتشــار گردوغبار نصب شده است تا میزان انتشار 
گردوغبار را در سطح باالیی کنترل کند و استانداردها و الزامات محیط زیست 
در این زمینه به طور کامل رعایت شوند. کوره های قوس الکتریکی که یکی از 
کانون های اصلی تولید آالینده های هوابرد از جمله فیوم ها و گردوغبار هستند، 
در شرکت فوالد هرمزگان مجهز به سیستم پوششی داگ هاوس جهت کنترل 
آالینده ها هســتند که این فناوری در میان کوره های قوس الکتریکی کشور 
منحصربه فرد است و این سیستم نقش مهمی را در جلوگیری از انتشار بخارات 
فلزی، غبار محیطی همچنین کاهش شدت صوت در محیط کار ایفا می کند.  
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، مصرف زیاد آب در صنایع فوالدی به 
دلیل ماهیت فرآیندی این صنایع است. اساس تاسیس این واحد تولیدی، به 
دلیل دسترسی به آب دریا در نظر گرفته شده است. منبع تامین آب مصرفی 
شــرکت فوالد هرمزگان آب دریاســت، وجود پیشرفته ترین آب شیرین کن 
صنعتی با ظرفیت ۳۰ هزار مترمربع در روز جهت حفظ منابع آب شیرین و 
همچنین شبکه تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی با ظرفیت ۱۳۰ مترمکعب 
در ساعت از اقدامات مهمی است که در شرکت فوالد هرمزگان جهت حفظ 
منابع آبی انجام شده است. یکی دیگر از معضالت اصلی زیست محیطی در 
صنایع فوالدی تولید حجم زیادی از ضایعات و پسماندهاست که در شرکت 
فوالد هرمزگان با پیاده ســازی مدیریت جامع پسماند، تالش شده است تا 
اقدامات مهمی در کاهش ضایعات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست صورت 
گیرد، از جمله مهم ترین این اقدامات استفاده مجدد از ضایعات فلزی تولیدی 
و همچنین نرمه های آهک تولیدی در فرآیند اســت که جزو مواد اولیه در 

کوره های قوس الکتریکی محسوب می شوند. 

آیا توسعه فوالد 
با محیط زیست در تضاد است؟

پـرونده
دوم

خط قرمز فوالد
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صنعت و محیط زیست

اصوالً رشــد و گسترش شــهرها و پدیده شهرنشینی، اغلب با 
فعالیت های صنعتی همراه اســت. این همراهی و هم زیستی از 
یک ســو امکان اشتغال و رشــد اقتصادی را برای شهروندان به 
ارمغان می آورد و از ســوی دیگر، آنها را در معرض آلودگی های 
مختلف قــرار می دهد. با توجه به این مطلب، با توجه به اینکه 
صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر نقش مهمی در توسعه 
کشــور دارد و از طرفی نیز به دلیل تولید حجم زیاد آالینده ها 
و پسماندها با توجه به ماهیت فرآیند، این صنعت همواره مورد 

انتقاد فعاالن محیط زیست است.
در این میان با افزایش روند صنعتی شــدن کشور، مدیریت 
پســماندها اهمیت ویژه ای پیدا کرده اســت، بنابراین چالش 
مهم در این زمینه، ایجاد تعادل میان پیشرفت و حفظ محیط 
زیست است؛ زیرا توسعه پایدار یک کشور بدون رعایت مسائل 
زیســت محیطی امکان پذیر نیست؛ در این راســتا استفاده از 
فناوری های نوین از یک ســو و بازیافت و فرآوری پســماندها 
از ســوی دیگر، بهتریــن راهکار در جهــت کاهش پیامدهای 
زیست محیطی است. پســماندها و محصوالت جانبی عالوه بر 
اینکــه می توانند به عنوان یک منبــع ثانویه و در برخی مواقع 
جایگزین منابع خام طبیعی باشــند، چنانچه درست مدیریت 
نشــوند، می توانند بر محیط زیست و سالمت عمومی نیز تاثیر 
داشته باشــند؛ زیرا این مواد ســبب آلودگی آب، خاک و هوا 
می شــوند. همچنین کاهش منابع طبیعی، قوانین سختگیرانه 
دولت نسبت به دفع این زباله های صنعتی و نبود مکان مناسب 
برای دفن و دورریز پسماندهای جامد، از دیگر عواملی است که 
بازیافت پســماندها را در صنایع آهــن و فوالد، اقتصادی کرده 
است. شرکت فوالد هرمزگان یکی از کارخانه های بزرگ فوالدی 
کشــور است که رعایت قوانین زیست محیطی را از اولویت های 
خود قرار داده و با کنترل و پایش مســتمر فرآیندهای تولیدی 
خود در زمینه های مختلف از جمله هوا، پساب و خاک، اقدامات 

ارزنده ای را به انجام رسانده است.
در ســال گذشــته اقدامات مهمــی در زمینــه اخذ مجوز 
زیســت محیطی طرح توســعه فوالد هرمزگان صورت گرفت. 
با توجــه به اینکه مجموعه فوالد هرمــزگان به دنبال افزایش 
ظرفیــت تولید از ۱/5 میلیون تن به ســه میلیون تن اســت، 
خرید تجهیزات و تاســیس واحدهای جدید را در دســتور کار 
قــرار داده و به انضمام آن، تغییراتی را اعمال کرده اســت که 
هر چه بیشــتر بتواند منطبق بر مســائل زیست محیطی عمل 
کند. در این میان مســتندات الزم به سازمان حفاظت محیط 
زیست ارائه شــده تا رعایت جوانب زیست محیطی این طرح ها 
نیز پیش از اجرا بررســی شود و زمینه ای فراهم شود که همه 

اصول زیست محیطی در آن رعایت شود.
از اقدامات مهم دیگر شــرکت فوالد هرمزگان، استقرار نظام 
جامع مدیریت پسماند اســت، به طوری که با اجرای این نظام 
کلیه پســماندها مدیریت شده و نقش بسزایی درکاهش تولید 
و بازگردانی پسماندهای تولیدشده به فرآیند داشته است. گام 

اصلی در این زمینه، ســال گذشته 
برداشــته شده اســت که بر مبنای 
آن، شناســنامه دار کــردن کلیــه 
پسماندهای مجموعه صورت گرفته 
است. همچنین در سال جاری برنامه 
اســتقرار و پیاده سازی ایزو ۱4۰۰۱ 
مطابق با ورژن 2۰۱5 در برنامه کار 

شرکت فوالد هرمزگان قرار دارد.

آالینده ها و پسماندهای  •
تولیدشده در صنایع آهن و فوالد

آالینده هــای  کلــی،  به طــور 
زیست محیطی ناشــی از واحدهای 
مختلــف آهن و فوالد را می توان در 
بخش آالینده های هوا، آالینده های 
آب )پســاب(، آالینده های خاک  و 
ضایعات جامد مورد بررسی قرار داد.

آلودگی هوا •
شکل  مهم ترین  هوا  آالینده های 
صنعت  در  آالینده هــا  محســوس 
فوالد محســوب می شــوند و وجود 
مختلــف،  ابعــاد  در  دودکش هــا 
محل های دپوی مواد اولیه متشکل 
از گندله و ســنگ آهک و سیستم 
حمل مواد، نشــان از پتانسیل های 
باالی این صنعت در خصوص انتشار 

آالینده ها در هوا دارد.
در ایــن میان با توجه به اهمیت 
موضوع آلودگی هوا به لحاظ محیط 
زیســتی و تاثیــر آن بر ســالمت 
و بهداشــت کارکنــان و جامعــه و 
همچنین با توجه به اینکه بخشی از 
این آلودگی بر اثــر باد بردگی مواد 
اولیه ایجاد می شود که خود هزینه 
اقتصادی را بــرای واحد تولیدی به 
همراه خواهد داشــت، الزم اســت 
موضوع کنترل آلودگی هوا بر اساس 
نوع آالینده های قابل انتشــار در هر 
یک از فرآیندها و عملیات تولید آهن 
و فوالد در دستور کار قرار گیرد که 
در فوالد هرمزگان از طریق احداث و 
نصب تجهیزات کنترل آلودگی مانند 
سیکلون ها، بک هوس ها، اسکرابرها 
و ایجــاد موانع بادشــکن از طریق 

احداث دیواره بتنی و کاشــت درخت در محل های دپوی مواد 
اولیه به منظور جلوگیــری از بادبردگی مواد و کاهش آلودگی 

هوا، اقدام شده است.

آلودگی آب )پساب( •
آب در تولید فوالد نقش بسیار مهم و اساسی ایفا می کند و 
اساساً تولید فوالد، بدون در نظر گرفتن دسترسی به منابع آب 
و اســتفاده بهینه از آن، امکان پذیر نیست. پساب های صنعتی 
صنایع فوالد عمدتاً متشکل از فعالیت واحدهای تولیدی احیای 
مستقیم، ذوب و ریخته گری اســت که به واسطه وجود ذرات 
معلق فیزیکی و ترکیبات شــیمیایی مختلف در زمره بارزترین 

آالینده های محیط زیست به حساب می آیند.
در این میان تصفیه و بازیافت پساب ها، به منظور صرفه جویی 
در مصرف منابع و جلوگیری از آلودگی محیط زیست به عنوان 
راهکار اصلی تعریف شده اســت که فوالد هرمزگان با احداث 
تصفیه خانه های فاضالب صنعتی و بهداشــتی در خصوص رفع 
و دفع این آلودگی ها اقدام کرده اســت و با اســتفاده از پساب 
تصفیه شــده، فاضــالب بهداشــتی در آبیاری فضای ســبز و 
بازچرخانی پســاب صنعتی، برداشت از منابع طبیعی آب را به 

حداقل رسانده است.

آلودگی خاک )ضایعات جامد( •
از جمله محصوالت فرعی تولید فوالد، ســرباره، گردوغبار، 
لجن و پوسته های اکسیدی هستند که در میان این محصوالت، 
سرباره به سبب میزان تولید بسیار بیشتر و کاربردهای مختلف 
آن از اهمیت بســزایی برخوردار است. منشأ آلودگی خاک در 
کارخانه های آهن و فوالد در مرحلــه بهره برداری عموماً، مواد 
معدنی و شامل ذرات آهن و اکسیدهای آن است که به منظور 
حفظ اکوسیســتم خاک و جلوگیری از آلودگی آن و نیز امکان 
بازیابی و اســتفاده مجدد ضایعات حاصل از فرآیند تولید، نظام 
مدیریتی بر ضایعات در فوالد هرمزگان ایجاد شــده اســت که 
شامل تهیه شناســنامه و محصوالت کمی و کیفی پسماندها، 
کاهش از مبدأ، تفکیک و جداسازی، فرآوری و بازیافت ضایعات، 
انبارداری و فروش ضایعات به صنایع تبدیلی است. به طوری که 
در صنعت فوالد چیزی به نام پسماند و ضایعات وجود ندارد و 
تمامی پســماندهای تولیدی، در این صنعت می تواند به عنوان 

مواد اولیه یا مصرفی در سایر صنایع استفاده شود.
در این میان به عنوان مثال می توان به اســتفاده از سرباره 
کوره های ذوب در صنعت ســیمان اشــاره کرد. در واقع نبود 
صنایع تبدیلی در استان هرمزگان و عدم تمایل بخش خصوصی 
به ســرمایه گذاری، مهم ترین چالش صنایع فوالدی مستقر در 
استان هرمزگان اســت. به هر حال شرکت فوالد هرمزگان، با 
استقرار و پیاده سازی سیســتم مدیریت جامع پسماند در این 
شــرکت نقش مهمی در کاهش ضایعات و آلودگی های محیط 

زیست ایفا کرده است. 

مساله اساسی
 سیاست اصلی فوالد هرمزگان در حل مسائل زیست محیطی چیست؟

 علی اکبر محمودصالحی
 مدیر HSE شرکت فوالد هرمزگان
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توسعه پایدار
فرزاد ارزانی از ریل گذاری توسعه ای در تطابق با محیط زیست می گوید

Á   در زمینه توســعه صنعت فــوالد با توجه به مســائل
زیست محیطی فوالد هرمزگان چه اقداماتی انجام داده و شرایط 

اکنون برای ادامه مسیر چگونه ترسیم شده است؟
فوالد هرمزگان با توجه به محدودیت های زیســت محیطی 
منطقه و در راســتای کاهش اثرات احتمالی ناشی از استقرار و 
فعالیت شــرکت های مستقر در منطقه بر روی محیط زندگی، 
الزامات قانونی و انتظارات جامعه، گام های بلندی برای کاهش 
اثرات ســوء تا حداقل ممکن برداشته و بهبود مستمر عملکرد 
زیست محیطی را در دستور کار قرار داده است. بر همین اساس، 
این شرکت اقدام به تدوین استراتژی با رویکرد رشد پایدار کرده 
است که از مشخصه های بارز آن توجه به مسائل زیست محیطی 
است که در اســتراتژی فوالد هرمزگان مورد تاکید قرار گرفته 

اســت. به عبارت دیگر، ذیل این برنامه، شناسایی و بهره مندی از تکنولوژی های 
پیشرفته و سازگار با محیط زیست در فرآیند تولید نظیر تولید آهن اسفنجی به 
روش میدرکس طراحی شــده که از مزیت های آن، اســتفاده از گاز متان برای 
فرآیند احیا به عنوان منبعی ارزان و در دسترس بوده و همچنین کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای را نسبت به سایر روش های احیایی در پی داشته است. از سوی 
دیگــر، تولید فوالد به روش کوره قــوس الکتریکی با آالیندگی کمتر و بازدهی 
باالتر، به کارگیری سیستم های نوین کنترل آالینده های گاز و ذرات مانند سیستم 
غبارگیر برای مکش غبار کوره قوس و تجهیزات سیکلون، اسکرابرها و فیلترهای 
کیسه ای از نوع جت پالس برای سایت احیا و آهک نیز در دستور کار این شرکت 
قرار گرفته اســت. در کنار این، استفاده از تجهیزات نسل جدید آب شیرین کن 
صنعتی به روش اسمز معکوس با ظرفیت اسمی ۳۰ هزار مترمکعب در روز برای 

حفظ ذخایر منابع آب شیرین در دستور کار قرار گرفته است.
در عین حال، از جمله دیگر مواردی که شرکت فوالد هرمزگان به منظور توجه 
به مسائل زیست محیطی در دســتور کار قرار داده است، برخورداری از سیستم 
تصفیه و بازچرخانی پســاب صنعتی با ظرفیت ۱۳۰ مترمکعب در ساعت است 
که در کنار آن، دو واحد تصفیه خانه فاضالب انسانی بر مبنای تصفیه بیولوژیک 
با ظرفیت هرکدام هشــت مترمکعب در ساعت نیز احداث شده است، به نحوی 
که مقادیر پارامترهای خروجی از سیستم تصفیه خانه، منطبق با ضوابط سازمان 
حفاظت محیط زیســت جهت تخلیه به آب های ســطحی و آبیاری فضای سبز 
اســت. یکی دیگر از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام شده، ساختارسازی 
مناسب برای رعایت سایر مالحظات زیست محیطی و پیاده سازی سیستم مدیریت 
زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001 است که توانسته در کنار ارزیابی 

شاخص های زیست محیطی، توسعه پایدار صنعت فوالد با اطالع 
از چالش های پیش رو را رقم زند و منابع و قابلیت ها، نقاط قوت 
و ضعف و نیز پیگیری بهبود شــرایط زیست محیطی را مدنظر 
قرار دهد و در عین حال، ضمن برآورده سازی اهداف اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی، بهینه سازی و ارتقای سیستم های کنترل 
و پایش آالینده ها نظیر نصب تجهیزات آنالین مونیتورینگ بر 
دودکش واحد فوالدسازی جهت پایش آنالین ذرات خروجی از 
دودکش را نیز در دستور کار قرار دهد. یکی از موارد مهمی که 
الزم است در اینجا به آن اشاره کنم، احداث و نگهداشت فضای 
ســبز در حدود ۹۰ هزار مترمربع در فوالد هرمزگان و منطقه 
ویژه اســت که در کنار آن، مدیریت اجرایی پسماند نیز شامل 
تفکیک پســماندهای تر و خشک شهری و تحویل به سازمان 
مدیریت پســماند در دســتور کار قرار دارد. در عین حال، تفکیک پسماندهای 
صنعتی در مالتی باکت مخصوص و تهیه مخازن نگهداری پســماندهای مایع 
)روغن(، ساماندهی سایت دپوی ضایعات و استفاده مجدد بخش قابل توجهی از 
ضایعات در فرآیند تولید و فروش بخشی از ضایعات صنعتی که قابلیت استفاده 
مجدد را ندارند، به شرکت های دارای مجوز از سازمان محیط زیست نیز در دستور 

کار قرار گرفته است.
شــرکت فوالد هرمزگان در مجموع تالش کــرده تا به منظور حفظ محیط 
زیســت، ارزیابی زیســت محیطی دوره ای واحدها و پیمانکاران، ارتقای فرهنگ 
حفاظــت از محیط زیســت از طریق برگزاری برنامه نمادین در مناســبت های 
زیســت محیطی، نصب تابلوهای زیســت محیطی، شــرکت در نمایشگاه ها و 
همایش های زیست محیطی، همکاری و تعامل با سازمان ها، مراجع نظارتی و سایر 
ذی نفعان در جهت تعهد به مسوولیت های اجتماعی شرکت را دنبال کند. به هر 
حال ارزیابی اثرات زیســت محیطی طرح احداث و همچنین طرح توسعه فوالد 

هرمزگان در دستور کار است و به سازمان محیط زیست ارائه شده است.
Á   سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست تاکنون چه میزان بوده است و آیا این 

سرمایه گذاری را به عنوان هزینه قبول دارید یا اینکه به مفهوم بازگشت سرمایه 
است؟

ما به این سرمایه گذاری اعتقاد داریم. فوالد هرمزگان هزینه های زیادی را چه 
در قالب اجرای پروژه های زیســت محیطی، تدوین تعمیرات پیشگیرانه و انجام 
تعمیرات تجهیزات، استفاده از سیستم های کنترل آلودگی و چه در زمینه تهیه 
مواد باکیفیت برای بهبود فرآیند تولید، کاهش مصارف انرژی و آلودگی  صرف کرده 
است، همچنین قراردادهای مستمر در حوزه خدمات عمومی و نظافت صنعتی از 

صنعت فوالد، نقش 
اساسی در اقتصاد 
ملی و رفاه جوامع 

دارد، بنابراین توسعه 
این صنعت عاملی 

اثربخش در توسعه 
سایر بخش های 

اقتصادی به شمار 
می رود و طیف 

وسیعی از صنایع را 
برای ادامه حیات، 

تغذیه می کند.

محیط زیست همچنان از جمله مباحثی است که بسیاری از واحدهای صنعتی در برنامه ها و الگوهای توسعه ای خود، حتماً نیم نگاهی هم به آن داشته و تالش می کنند تا یکی از پایه های اصلی توسعه 
پایدار را در اجرای سیاســت های زیست محیطی و توجه بیش از پیش به این مقوله مهم و اساسی داشته باشند. در واقع، صنایعی می توانند ادعای توسعه پایدار و حرکت روی ریل استانداردهای 
بین المللی را داشته باشند که حتماً، در گوشه ای از تمامی پلن ها و الگوهای توسعه ای خود، به مباحث زیست محیطی به عنوان یکی از مقوله های اصلی توجه کرده و بنای گسترش فعالیت های خود 
را با توجه به شرایط غیرزیان بار برای محیط عمومی زندگی تمامی آحاد جامعه بگذارند. در ایران نیز واحدهای صنعتی به خصوص آن دسته از فعالیت هایی که کار در الگوهای بین المللی و منطبق با 
استانداردهای جهانی را دنبال می کنند، تالش کرده اند تا یکی از برنامه های اساسی خود را بر پایه توجه به مسائل زیست محیطی قرار داده و حتماً به مسوولیت اجتماعی خود هم در این زمینه عمل 
کنند. فرزاد ارزانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان، به تشریح اقدامات این شرکت بزرگ فوالدسازی کشور می پردازد و از برنامه هایی می گوید که شرکت تحت مدیریتش برای توجه و حفظ محیط زیست 

تدارک دیده است.
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طریق برون سپاری فعالیت ها در حال انجام است که همگی در راستای صیانت از 
محیط زیست تعریف شده است. ما به این سرمایه گذاری ها اعتقاد داریم.

Á   تا چه میزان موفق به کسب اســتانداردهای الزم در حوزه محیط زیست 
بوده اید؟

همان طور که می دانید، فوالد هرمزگان از طریق پایش مســتمر و مطابق با 
الزامات سازمان حفاظت محیط زیست، در قالب طرح خوداظهاری و مقایسه آن 
با اســتانداردهای زیست محیطی در حوزه پســاب، خاک و هوا، به دنبال رعایت 
اســتانداردها و الزامات این سازمان است و البته نتایج حاصله نیز تاکنون حاکی 
از تطابق پارامترهای خروجی با اســتانداردهای ملی است. اما اتفاق مهم دیگری 
که رخ داده آن اســت که فوالد هرمزگان، در مرحله اســتقرار سیستم مدیریت 

زیست محیطی ایزو ۱4۰۰۱ بر اساس آخرین ویرایش آن )2۰۱5( است.
Á   فوالد هرمزگان با چه چالش هایی در راستای حفاظت از محیط زیست مواجه

است و برای رویارویی با آنها، چه مسائلی را تجربه کرده است؟
در شرایط کلی باید به این نکته اشاره کنم که عمده مشکالت و چالش های 
پیش روی صنعت فوالد و به ویژه فوالد هرمزگان، به دلیل ماهیت فرآیند صنعت 
فوالد اســت. همان طور که می دانید، حجم زیادی از ضایعات، از جمله ســرباره 
کوره ای فوالدسازی و نرمه آهک تولید می شود که به دلیل نبود صنایع تبدیلی 
در منطقه و عدم استفاده از این ضایعات در زیرساخت های راه و ساختمان، یکی 
از معضالت صنایع فوالدی شکل می گیرد که به هر حال باید نسبت به آن توجه 
الزم را مبذول داشت. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از طرف دیگر، با توجه به 
قرارگیری شرکت فوالد هرمزگان در منطقه ویژه اقتصادی صنایع و معدنی خلیج 
فارس، فضای کافی برای انبارش پسماندهای صنعتی وجود ندارد و محدودیت های 
حاکم بر قوانین و مقررات گمرکی منطقه ویژه، سبب ایجاد محدودیت در صدور 
مجوز خروج شده است و همین موضوع، شرکت را در مدیریت بهینه پسماندها، 
دچار چالش کرده اســت. در این میان، باید به این نکته توجه داشــت که لزوم 
تامین به موقع تجهیزات و قطعات بخش تولید و تجهیزات کنترل آالینده ها، خود 
می تواند اثر مثبتی بر عملکرد زیست محیطی شرکت ها داشته باشد؛ ضمن اینکه 
می توان شرایطی را فراهم کرد تا از طریق بومی سازی و ساخت این قطعات، بتوان 

محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه را خنثی کرد.
Á   نکته حائز اهمیت در مسائل زیست محیطی، چالش های مرتبط با مسائل آب

است. در واقع، همواره یکی از مسائلی که در مقابل گسترش صنعت فوالد مطرح 
می شود، مسائل مرتبط با موضوع آب و کمبودهای آب است. در این میان با توجه 
به اینکه فوالد هرمزگان نیز در این رابطه با مشکالتی مواجه است، چه اقداماتی 
در جهت کاهش میزان آب مصرفی در این واحد صنعتی انجام شده است و نتیجه 

آن، چه میزان صرفه جویی بوده است؟
همان طور که می دانید، صنعت فوالد در زمره صنایعی اســت که در فرآیند 
تولید خود، نیاز به آب دارد؛ بر همین اساس نیز، شرکت فوالد هرمزگان با احداث 
آب شیرین کن با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب در روز، اقدام به تامین آب مورد نیاز 
خود از طریق شیرین سازی آب دریا می کند و از طریق بازچرخانی آب در فرآیند، 
میزان آب مورد نیاز خود را به حداقل می رساند. در واقع، شرکت فوالد هرمزگان، 
توانسته با ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پساب بهداشتی، عالوه بر تصفیه فاضالب 
تولیدی خود، اقدام به تصفیه فاضالب بهداشتی چندین شرکت مستقر در منطقه 
ویژه کند و پساب حاصل از آن را برای آبیاری فضای سبز داخل شرکت و بخشی 
از نیاز فضای سبز منطقه و همچنین شست وشوی معابر، به کار می برد. به عبارت 
دیگر، تمام تالش ما این است که بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم تا میزان وابستگی 
این مجموعه صنعتی به آب شهری و سیستم آب کمتر شده و با بازچرخانی آب، 

بخش عمده ای از نیاز خود را تامین کنیم.
Á   به رغم تمام اقداماتی که در حوزه رعایت مسائل زیست محیطی، به عنوان

مدیرعامل فوالد هرمزگان از آن یاد کردید، برخی معتقدند به صورت کلی، معدن 
و صنایع معدنی، همواره و تحت هر شرایطی، برای محیط زیست مضر هستند. 
اصوالً شما چقدر با این موضوع موافق هستید و راه های به حداقل رساندن این 

زیان دهی را در چه مواردی می دانید؟

الزم است که به صورت کلی، یک نکته را عرض کنم. واقعیت آن است که انجام 
هرگونه فعالیت صنعتی، حتماً با تولید آلودگی همراه است و فعالیت های معدنی 
و فلزی نیز از این امر مســتثنی نیستند؛ اما آنچه مهم است، انجام فعالیت های 
صنعتی با رویکرد توسعه پایدار است. در واقع، باید این دو موضوع را در کنار هم 
دید و عالوه بر اینکه صنعت را توســعه داد، مسائل زیست محیطی را هم مدنظر 
قرار داد تا بتوان به توسعه پایدار دست یافت. واقعیت آن است که صنعت فوالد، 
نقش اساسی در اقتصاد ملی و رفاه جوامع دارد، بنابراین توسعه این صنعت عاملی 
اثربخش در توسعه سایر بخش های اقتصادی به شمار می رود و طیف وسیعی از 
صنایع را برای ادامه حیات، تغذیه می کند. اما به هر حال، دستیابی به این مهم 
تنها با دیدگاه توسعه پایدار و توجه به مسائل زیست محیطی امکان پذیر است. از 
سوی دیگر، با توجه به ماهیت پیامدهای زیست محیطی مختلفی که تولید فوالد 
به همراه دارد، می توان شــرایطی را فراهم کرد که با انجام ارزیابی های مرتبط با 
شاخص های توسعه پایدار این صنعت در ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی 
و اعمال سیاست های مدیریتی صحیح، بتوان تعادل میان توسعه و محیط زیست 

را به وجود آورد.
نکته حائز اهمیت در این میان، اســتفاده صحیح از منابع خدادادی از جمله 
معادن اســت که به هر حال، یکی از راه های پیشــرفت و توسعه پایدار کشور به 
شمار می رود و از این لحاظ، کشور ما دارای پتانسیل باالیی است. برداشت صحیح 
از معادن و اســتفاده از صنایع معدنی، در باال بــردن ارزش افزوده مواد معدنی و 
جلوگیری از خام فروشــی، یکی از راه های ایجاد ارزش برای کشــور محســوب 
می شود و از طرفی توجه به شرایط کشور و راهبردهای اتکا به توان و تولید داخل 
نیز، ضرورت بهره برداری صحیــح از معادن و ایجاد ارزش افزوده از طریق صنایع 
پایین دستی را بیش از پیش نمایان می سازد؛ اما به هر حال، سیاست های توسعه 
پایدار و استفاده از تکنولوژی های جدید در استفاده حداکثری از معادن، در جهت 

جلوگیری از اتالف منابع، نیاز به توجه بیشتر دارد.
Á   ســوال دیگری که در این میان مطرح می شود آن است که آیا به کارگیری

انرژی های نوین یا کاســتن از مصارف انرژی، می تواند در فرآیندهای تولید، به 
صرفه باشد؟

به هر حال کنوانســیون تغییرات اقلیم، به موضوع تولید و انتشار گازهای 
گلخانه ای حاصل از مصرف ســوخت های فســیلی می پردازد. همان طور که 
می دانید صنایع فوالدی، جزو صنایع انرژی بر هستند و با توجه به اینکه منبع 
انرژی مورد اســتفاده در نیروگاه های کشور، عمدتاً سوخت های فسیلی است، 
می توان با جایگزین کردن روش های نوین تامین انرژی مانند استفاده از انرژی 
خورشید یا انرژی باد و امواج، میزان استفاده از سوخت های فسیلی را کاهش داد 
و به تبع آن، میزان انتشار گاز CO2 و سایر گازهای گلخانه ای نیز کاهش می یابد. 
همچنین با استفاده از تکنولوژی به روز، نوسازی صنایع معدنی و به کارگیری 
سیســتم های کنترل آلودگی با کارایی باال، می توان میزان انتشــار گازهای 
گلخانه ای را به حداقل رســاند. شاید بد نباشد به این نکته هم اشاره کنم که 
در آخرین اجالسی که در رابطه با تغییرات اقلیمی در پاریس برگزار شد، ایران 
نیز متعهد شد در فاصله زمانی سال های 2۰2۱ تا 2۰۳۰، حدود چهار درصد 
میزان انتشــار گازهای گلخانه  ای خود را کاهش دهد. از طرفی با مطرح شدن 
بحث کوپن کربن در آینده، چنانچه کشورها نتوانند میزان انتشار خود را کاهش 
دهند، باید سهم انتشار کربن را از کشورهایی که فاقد صنعت هستند، خریداری 
کنند که به نظر می رسد این امر، باعث باال رفتن هزینه های تولید خواهد شد. 
به هر حال دنیا در حال حرکت به سمت تمرکز بیشتر بر مسائل زیست محیطی 
و رعایت اصولی است که اجرای آن می تواند در تعیین سرنوشت نسل های آتی 
موثر بوده و برنامه ها نیز در این بین، سال به سال مترقی تر می شود. بر همین 
اســاس ما نیز پا به پای استانداردهای بین المللی، در حال تالش برای کسب 
جایگاه باالتر هستیم و در این میان، از تمام ابزارها و پتانسیل ها برای دستیابی 
به توسعه پایدار بهره برداری می کنیم. در این میان، شرکت فوالد هرمزگان همه 
تالش خود را به کار بسته است تا بتواند در حوزه توجه به مسائل زیست محیطی، 

گام های رو به توسعه ای بردارد. 

با مطرح شدن 
بحث کوپن کربن 

در آینده، چنانچه 
کشورها نتوانند 

میزان انتشار 
خود را کاهش 

دهند، باید سهم 
انتشار کربن را 
از کشورهایی 

که فاقد صنعت 
هستند، خریداری 

کنند.

انجام هرگونه 
فعالیت صنعتی، 

حتماً با تولید 
آلودگی همراه 

است و فعالیت های 
معدنی و فلزی نیز 
از این امر مستثنی 

نیستند؛ اما آنچه 
مهم است، انجام 

فعالیت های 
صنعتی با رویکرد 

توسعه پایدار 
است. در واقع، 

باید این دو 
موضوع را در کنار 

هم دید و عالوه 
بر اینکه صنعت را 

توسعه داد، مسائل 
زیست محیطی را 

هم مدنظر قرار داد 
تا بتوان به توسعه 
پایدار دست یافت.

رویکرد 
متفاوت



ذوب آهن

3839 ویژه نامه محیط زیست    خرداد 1398ویژه نامه محیط زیست   خرداد 1398

فصل 3
صنعت و محیط زیست

ذوبآهن

مسوولیت اجتماعی شرکت های صنعتی مانند دیگر ارگان ها و نهادها 
و حتی اشــخاص برای بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست، 
ایجاب کرده که شــرکت صنعتی ذوب آهن اصفهان نیز به دلیل نوع 

فعالیت در زمینه تولید فوالد و... به ســمت بهبود شرایط زیست محیطی 
برود. این اتفاق از محیط پیرامون مثل کاشــت درختــان و ایجاد فضای 
ســبز گرفته تا تالش بــرای کاهش گازهای 
گلخانه ای و مدیریت زیست محیطی کوره ها و 
منابع تولید آالینده پیش رفته است. آموزش 
نیروهای انسانی در حوزه حفظ محیط زیست 
به خصوص مدیریت آالینده ها نیز در دســتور 
کار این شــرکت اقتصادی اســت. ذوب آهن 
اصفهان با ایجاد خط مشــی زیســت محیطی 
منطبق با استاندارد ISO14001:2015 و تعهد 
مدیریت عالی شرکت مبنی بر حفظ و صیانت 
از محیط زیست در استراتژی های کالن خود، 
توسعه پایدار را به عنوان یکی از اهداف کلیدی 
انتخاب کرده و تســری بخشیده به طوری که 
همــه پروژه ها و طرح های خــود را با توجه به 
ایــن مهم، برنامه ریزی و اجرا می کند. از آن گذشــته مباحث صرفه جویی 
در منابع و اســتفاده از تکنولوژی های جدید با دیدگاه کاهش مصارف نیز 
مدنظر بوده اســت. تفکر حاکم بر مدیریت این شرکت بر این باور است که 
توسعه پایدار یگانه راه بهره وری اقتصادی و پایداری سرزمین است. بنابراین 
مطابق استانداردهای بین المللی و خواست های سازمان محیط زیست، تمامی 
الزامات محیط زیستی برای حیات یک شرکت اقتصادی در ذوب آهن لحاظ 

شده است و آن طور که مدیرعامل این شرکت نیز تاکید دارد، روند ادامه 
کار شرکت ذوب آهن به سمت سازگاری هرچه بیشتر با محیط زیست 

و کاهش آالیندگی است.
توجه به محیط زیســت از بدو ایجاد این واحد صنعتی شــکل گرفته 
و اقداماتی که در راســتای کنترل آالیندگی صورت گرفته بســیار فراتر از 
استانداردهای مورد نظر بوده، به طوری که معادل 25 درصد فضای تولید 
هر مجتمع تولیدی باید فضای سبز باشد که این مقدار در ذوب آهن اصفهان 
16 هزار و 500 هکتار معادل 84 برابر اســتانداردهای محیط زیست است 
و هزینه نگهداری این فضای سبز ســاالنه بالغ بر 14 میلیارد تومان بوده 
و بیــش از 14 هزار هکتار از فضای ســبز موجود به صــورت دیم آبیاری 
می شــود. در حال حاضر تاکید ســازمان محیط زیست بر میزان گازهای 
گلخانه ای اســت بر همین اساس سازمان محیط زیست در تمامی شهرها 
به ویژه شهرهای صنعتی نمایندگانی دارد و استانداردها را برای صنایع در 
نظر می گیرد. در خصــوص ذوب آهن اختالفاتی در خصوص درجه یک و 
دو بودن این مجموعه در بحث رعایت استانداردهای محیط زیست وجود 
دارد اما به اعتقاد ما ذوب آهن درجه دو محسوب شده و باید استانداردهای 
درجه دو برای آن رعایت شود. به نظر می رسد روند مدیریت محیط زیست 
شــرکت ذوب آهن مورد توجه سازمان محیط زیست نیز واقع شده است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان پیشتر گفته بود: انتظار 
می رود ذوب آهن بومی سازی و استفاده از دانش های بنیادی را در اقدامات 
زیست محیطی همانند دیگر کارهای خود نهادینه کند. اقدامات ذوب آهن از 
نظر شاخص های زیست محیطی الزم، رو به رشد و امیدبخش است. سازمان 
حافظت محیط زیست از اقدامات کوچک و بزرگ زیست محیطی حمایت 

می کند. 

 خط مشی محیط زیستی در فوالد
 منطبق با استانداردهای جهانی چیست؟

پـرونده
سوم

ذوب
درمحیطزیست

  آزاده حسینی

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

84 برابر استاندارد جهانی
نسبت وسعت فضای سبز به فضای کارگاهی

فضای سبز ذوب آهن اصفهان
مانعی برای حرکت ریزگردها به سمت

منطقه لنجان و شهر اصفهان است.

800 هکتار
وسعت فضای تولیدی ذوب آهن

16,500 هکتار
وسعت فضای سبز

110 میلیارد ریال
هزینه نگهداری فضای سبز شرکت

احداث و نگهداری بزرگ ترین 
جنگل دست کاشت کشور

توسط ذوب آهن اصفهان خدمات
بسیار ارزنده ای به جامعه ارائه کرده است.
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استانداردمحوری
منصوریزدیزادهازچگونگیرعایتاستانداردهایمحیطزیستمیگوید

Á   با توجه به اینکه صنایع فوالدی آالیندگی های بیشتری
دارند، آیا پروتکل های حفاظتی ســختگیرانه ای از سوی 

سازمان حفاظت محیط زیست بر آنها اعمال می شود؟
اتفاقــاً به دلیل همین موضوع صنایــع فوالد به مباحث 
زیست محیطی توجه ویژه ای دارند و در رتبه های آخر به لحاظ 
آالیندگی قرار دارند. چراکه صنایع فوالدی که در کشور ایجاد 
شده اند همزمان با اجرای پروژه های توسعه ای خود، پروژه های 
زیست محیطی را نیز عملیاتی کرده اند. ضمن اینکه توجه به 

محیط زیست، توجه به کارکنان است. 
Á   با توجه به روش تولید فــوالد در ذوب آهن که به روش

کوره بلند است آیا آلودگی بیشتری در حیطه محیط زیست ایجاد نمی کنید؟
خیر،80 درصد فوالدســازی دنیا به این  روش انجام می شود و حتی در کشورهایی 
که ذخایر گازی دارند از این  روش برای تولید فوالد بهره می برند و میزان آالیندگی در 
این روش نیز به دلیل اینکه فرآیند کوره بلند یک فرآیند بسته است و تمامی گاز ناشی از 

تبدیل زغال به کک مجدداً استفاده می شود، آالیندگی کمتری دارد.
Á  .اقداماتی را که در حوزه محیط زیست این واحد صنعتی صورت گرفته شرح دهید

توجه به محیط زیست از بدو ایجاد این واحد صنعتی شکل گرفته و اقداماتی که در 
راستای کنترل آالیندگی صورت گرفته بسیار فراتر از استانداردهای مورد نظر بوده، به 
طوری که معادل 25 درصد فضای تولید هر مجتمع تولیدی باید فضای سبز باشد که 
این مقدار در ذوب آهن اصفهان 16 هزار و 500 هکتار  معادل 84 برابر اســتانداردهای 
محیط زیست است و هزینه نگهداری این فضای سبز ساالنه بالغ بر 14 میلیارد تومان 
بوده و بیش از 14 هزار هکتار از فضای ســبز موجود به صورت دیم آبیاری می شــود. 
مزیت فوق العاده این مجموعه فضای ســبز، کاربرد وسیع بادام کوهی به صورت گونه 
غالب جنگل کاری ها بوده، به نحوی که بیش از 80 درصد اراضی کاشت شده را به خود 
اختصاص داده است. سیستم بی نظیری که کامالً پایدار بوده و کامالً بی نیاز از هرگونه 
عملیات نگهداری کشاورزی و آبیاری اســت. بادام کوهی درختچه ای بسیار مقاوم به 
شرایط سخت زیست محیطی منطقه، شامل بارش اندک باران، بستر کاشت سنگالخی 
و فقیر، گرما و تابش شــدید خورشید در تابستان و ســرمای گاه سوزان زمستان و... 
بوده اســت. به عــالوه این درختچه دارای ارزش فوق العــاده دارویی و غذایی بوده و با 
رســیدن به دوره بلوغ کامل و تولید بذر و میوه، از پتانسیل های اقتصادی خاصی نیز 
برخوردار اســت. جنگل های بادام کوهی فعلی ذوب آهن اصفهان به مساحت تقریبی 
13500 هکتار عمدتاً طی ســال های ابتدایی دهه 70 با هزینه بسیار اندک و به روش 
بذرکاری مستقیم در عرصه،  احداث و بعدها در بخش هایی دیگر، توسعه یافته است. 
در حال حاضر مجموعه جنگلی بادام کوهی شرکت در ابتدای دوران بلوغ بوده و طی 
دو دهه گذشته، عالوه بر اثرات مثبت بیان شده، تبدیل به اکوسیستم پایدار و پناهگاه 
بسیار زیبایی برای انواع جوندگان، پرندگان و برخی گونه های جانوری شکارچی شده 
است و با توجه به دیرزیستی و پایداری فوق العاده این گیاه زیبا، امید است که تا قرن ها 

منشأ خیر و برکت باشد.

Á   .اقداماتی که برشمردید بیشتر در حیطه فضای سبز بود
در حوزه زیر سقف یا کارخانه برای کاهش آلودگی در کوره ها 

چه اقداماتی انجام دادید؟
از دیگر پروژه هــای ذوب آهن در خصوص حفظ محیط 
زیست، پروژه هات شارژینگ است که در بهمن سال گذشته 
راه اندازی شــد و به شدت مصرف انرژی و آب را کاهش داده 
اســت. همچنین پروژه PCI یا تزریق پودر زغال نیز از دیگر 

اقدامات این شرکت در راستای کاهش مصرف انرژی است. 
Á   با توجه به اینکه اغلب معادن به سمت تولید فوالد روی

آوردند و با عنایت به اینکه روش تولید ذوب آهن متفاوت از 
سایر واحدهای تولیدی فوالد است در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه نیستید؟

با توجه به اینکه تولید اغلب واحدهای فوالدی با روشــی غیر از کوره بلند اســت 
و با عنایت به افزایش تقاضای کنســانتره و گندله و همچنین سیاست های تشویقی 
وزارت صنعت مبنی بر تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده، در حال حاضر اغلب 
معادن به سمت ایجاد ارزش افزوده رفته اند و با ایجاد واحدهای کنسانتره و گندله این 
محصول را با قیمت های بیشتری می فروشند. بنابراین تمایلی به فروش سنگ آهن به 
صورت دانه بندی ندارند، از این رو برای تامین مواد اولیه شش میلیون تنی ذوب آهن به 
مشکل برخوردیم، این در حالی است که کنسانتره به منظور عیارسازی انجام می شود 
اما هم اکنون عیارهای 56 درصد به باال را نیز صرف تولید کنسانتره می کنند. در حال 
حاضر مواد اولیه خود را از بورس کاال تامین می کنیم اما این کار توجیه اقتصادی ما را 
زیر سوال می برد البته وزارت صنعت و ایمیدرو وعده هایی برای تامین سنگ آهن مورد 
نیاز ذوب آهن داده اند. البته برای تامین بخش دیگری از مواد اولیه خود که زغال است 
از سال قبل با معادن زغال سنگ مذاکراتی داشتیم و به توافق رسیدیم که باید کیفیت 
زغال تولیدی کشور افزایش یابد. در نهایت قیمت زغال باید ضریبی از قیمت شمش 
معادل 26/5 درصد بهای شمش فوالد خوزستان در نظر گرفته شود. یکی از مشکالتی 
که سال گذشته با آن مواجه شدیم خروج اوکراینی ها از پروژه تعمیر و نگهداری باتری 
شماره سه شرکت بود که به دلیل تحریم ها شرکت اوکراینی با ما قطع همکاری کرد 
و ذوب آهن پیش از این با ســه باتری فعالیت می کرد اما در حال حاضر دو باتری آن 
فعال است که باتری شماره یک کامالً اصالح شده است و آالیندگی ندارد و با خروج 
شرکت اوکراینی به ناچار با چینی ها ادامه فعالیت دادیم که این تغییرات کار را با کمی 

مشکل همراه کرده است.  
Á   با مواردی که اشاره داشتید صادرات در این واحد صنعتی توجیه اقتصادی دارد و

اینکه هنوز صادرات دارید یا خیر؟
صادرات ذوب آهن سال گذشته از لحاظ درآمد با افزایش همراه بود اما به لحاظ تناژ 
کاهشی بود که دلیل عمده آن اعتصاب کامیون داران بود و به همین دلیل ذوب آهن سه 
ماه صادرات خود را از دست داد اما صادرات امسال افزایشی است. البته اتفاق خوبی که 
در این شرکت افتاده این است که این شرکت امکان تولید ریل در انواع مختلف را دارد و 

برای تولید ریل خطوط مترو در شهرهای مختلف اعالم آمادگی کرده است. 

توجه به محیط زیست از ضرورت های ایجاد واحدهای صنعتی است و هر واحد صنعتی بر اساس فضا و همچنین نوع عملکرد خود باید اقداماتی را در راستای حفاظت از محیط زیست انجام دهد. یکی از 
این اقدامات حفظ محیط زیست پیرامون و حتی درختکاری و ایجاد فضای سبز است که در این راستا ذوب آهن اصفهان پیشتاز سایر واحدهای صنعتی است و با ایجاد 16 هزار و 500 هکتار فضای سبز 
84 برابر استانداردهای این حیطه فضای سبز ایجاد کرده است. منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن می گوید: ساالنه بالغ بر 14 میلیارد تومان صرف نگهداری فضای سبز پیرامون این کارخانه می شود.
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شرکت سهامی ذوب آهن اولین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد 
ساختمانی در ایران است. در این کارخانه آهن خام )چدن مذاب( از طریق 
ذوب و احیای سنگ آهن توسط کک در کوره بندها تولید و پس از دمش 
اکسیژن و تبدیل به فوالد مذاب در کنورتورها و انجام عملیات پاالیش و 
همگن ســازی در کوره های پاتیلی، در ماشین های ریخته گری مداوم به 
شمش های فوالدی با ابعاد مختلف ریخته گیری می شوند. این شمش ها 
ســپس در چهار کارگاه نورد به انواع محصوالت ساختمانی و صنعتی بر 
اساس نیاز بازار تبدیل می شوند. اشاره به اهم پروژه های زیست محیطی 

انجام شده به این گزارش کمک می کند.
ایجاد و نگهداری بزرگ ترین جنگل مصنوعی کشور

مطابق اســتانداردهای زیست محیطی، میزان ســطح فضای سبز 
مجتمع های صنعتی، معادل 25 درصد مســاحت ســایت آن مجتمع 
مشــخص شده است. این در حالی اســت که شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان با درک عمیق رســالت های اجتماعی با ســرمایه گذاری کالن، 
بزرگ ترین جنگل مصنوعی کشور را با مساحت بیش از 16500 هکتار 
احداث کرده اســت. بر این اســاس در مقایسه با کل مساحت صنعتی 
کارخانه، ســطح فضای ســبز این شــرکت بیش از 84 برابر استاندارد 
اســت. هم اکنون هزینه ساالنه حفظ و نگهداری این فضای سبز بالغ بر 
140 میلیارد ریال است. این فضای سبز وسیع عالوه بر تاثیر شگرف بر 
اکوسیستم منطقه و ایجاد فضای فرح انگیز برای کارکنان، در جذب ذرات 
گردوغبار محلی، جذب گاز دی اکسید کربن و ترسیب کربن در فرآیند 

فتوسنتز، تاثیر بسزایی دارد.
پروژه بازسازی و بهسازی سیستم تصفیه غبار کنورتورها

به منظور کنتــرل آالینده های زیســت محیطی ناشــی از فرآیند 
کنورتورهای ناحیه فوالدسازی، پروژه بازسازی و بهسازی سیستم تصفیه 
گاز کنورتورها با استفاده از خدمات پیمانکار خارجی در دستور کار شرکت 
قرار گرفت. فاز اول این پروژه در ســال 94 بر روی کنورتور شــماره 2 
و با اســتفاده از خدمات یکی از معتبرترین شــرکت های بین المللی در 
حوزه تصفیه غبار )شــرکت Oschatz آلمان( انجام و اقدامات اصالحی 
تکمیلی آن نیز همزمان با روز جهانی محیط زیست )16 خردادماه سال 
95( انجام گرفت. اندازه گیری های انجام  گرفته در دوره پس از بهره برداری 

نشان دهنده اثربخشی پروژه است.
نوسازی و بازسازی سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره 3 نیز با تکیه بر 
توانمندی های داخل شرکت و نتایج پروژه تصفیه غبار کنورتور شماره 2، 
طی مهرماه ســال 95 به طور کامل انجام گرفت. همچنین بازســازی و 
نوسازی سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره یک نیز در آذرماه سال 95 

انجام شد و به بهره برداری رسید.
بر اســاس نتایج حاصل از پایش هــا و اندازه گیری های انجام گرفته 
توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست بر روی خروجی 
کنورتورهای شماره 1، 2 و 3 پس از بازسازی سیستم تصفیه غبار، میزان 
غبار خروجی از سیستم های یادشده در محدوده مجاز زیست محیطی قرار 
گرفته اســت. هزینه اجرای این پروژه در دو بخش ارزی و ریالی بیش از 

2/3 میلیون یورو و 100 میلیارد ریال است.
پروژه پنج گانه زیست محیطی بخش آگلومراسیون

این پروژه بر اســاس استفاده از فناوری های پیشرفته تصفیه غبار و 

شامل مهندسی، ســاخت و نصب شش 
عــدد الکتروفیلتــر بــر روی خروجی 
ماشین های پخت شماره های 1 و 2 و 3 
واحد آگلومراســیون و مسیرهای انتقال 
مواد مربوطه است. هر شش الکتروفیلتر 
این پروژه از سال 94 به بهره برداری رسیده 
و میزان غبار را تا سطح استاندارد درجه 
دو ذرات سازمان حفاظت محیط زیست 
برای کارخانه ها و کارگاه های صنعتی در 
خروجی دودکش ها کاهش داده اســت. 
هم اکنون اقدامات تکمیلی جهت بهبود 
فرآیند تصفیه غبار در حال پیگیری است.

از جمله مزیت های مجموعه پروژه های 
زیســت محیطی اجراشــده در بخــش 
آگلومراسیون عالوه بر حذف سیستم های 
مولتی سیکلون موجود که دارای راندمان 
پاییــن جذب ذرات بودنــد و جایگزینی 
آنها با سیســتم های با راندمان باال جهت 
دســتیابی به الزامــات اســتانداردهای 
زیست محیطی مربوطه می توان به حذف 
سیستم های غبارگیر مرطوب موجود و به 
تبع آن کاهش مصرف آب و جلوگیری از 
تحلیل منابع آبی در دســترس شرکت و 
همچنین جلوگیری از آلودگی آب و خاک 
و رفع معضالت زیست محیطی با کاهش 
لجن های تولیدی توسط این سیستم ها 
اشاره کرد. برای این پروژه تاکنون بیش از 

120 میلیارد ریال هزینه شده است.
پروژه تولید ریل ملی

با توجه به نقــش اصلی آالینده های 
سیســتم های حمل ونقل موتــوری در 
آلودگی های زیست محیطی شهرها به ویژه 
آلودگی هوا، یکی از رویکردهای موثر که 
در کشورهای توسعه یافته به خوبی رواج 
یافته است، توســعه صنعت حمل ونقل 
ریلی درون شــهری و برون شهری است، 
چراکه تامین ریل استاندارد جهت خطوط 
قطارهای سریع السیر و خطوط مترو پیش 
از این فقط از طریــق واردات امکان پذیر 
بوده و به عنوان گلوگاه توسعه حمل ونقل 

ریلی مطرح بوده است.
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به 
عنوان مادر صنعت فوالد کشــور یک بار 
دیگر با تولید ریل ملی در سال 1396 گام 
بلندی در جهت تحقق این هدف برداشت. 

هم اکنون بهره برداری از پروژه مذکور در حال انجام بوده و انواع ریل مورد 
نیاز کشور بر اساس جدیدترین استانداردهای معتبر جهانی در ذوب آهن 

اصفهان قابل تولید است.
برای اجرای این پروژه با تاثیر مثبت و گســترده زیست محیطی در 
جغرافیای فراتر از ذوب آهن اصفهان، تاکنون سرمایه گذاری بالغ بر 480 

میلیارد ریال به اضافه 29 میلیون یورو انجام شده است.
پروژه انتقال مواد از انبار شمالی به واگن ته ریز

این پروژه در انبار شمالی کارخانه انجام شده و با اجرای آن مواد اولیه 
مصرفی کارخانه از طریق نوار نقاله به قسمت واگن ته ریز انبار مواد خام 

منتقل و در سکوها ذخیره می شوند.
از جمله مزایای زیست محیطی این طرح می توان به این موارد اشاره 
کرد: جلوگیری از تحلیل منابع ناشــی از ریزش مواد اولیه در مسیرهای 
تردد، کاهش آلودگی هوا حین بارگیری با لودر و تخلیه در سکوها، کاهش 
آلودگی هوا ناشی از تردد ماشین آالت سنگین، کاهش حوادث تجهیزات 
و انبارش و بارگیری مواد اولیه )سنگ آهن، سنگ آهک، منگنز و...( از انبار 
شمالی به میزان 600 تن در ساعت به داخل کارخانه و حذف کامیون و 

لودر. این پروژه از سال 96 وارد مدار بهره برداری شده است.
پروژه بازیافت محصوالت میانی موجود در سایت تنگه جوزدان

بــه منظور کنترل جنبه ها و پیامدهای زیســت محیطی ناشــی از 
محصوالت میانی موجــود در حوضچه های تنگه جوزدان پروژه بازیافت 

این مواد تعریف شد.
با انتخاب پیمانکار فاز اول این پروژه از اردیبهشت ماه سال 93 شروع 
و انجام شد. فعالیت این پروژه به صورت مستمر در حال انجام است. طی 
این پروژه همه پسماندهای موجود در این سایت بازیافت و محیط سایت 
پاکسازی می شود. الزم به ذکر اســت که این پروژه با گذراندن الزامات 
انجمن مدیریت سبز اروپا و انجمن مدیریت سبز ایران، به عنوان برترین 
پروژه زیست محیطی از بین ده ها پروژه زیست محیطی انجام و موفق به 
کسب تندیس آن نهاد بین المللی شده که این خود موفقیت چشمگیر 

برای مجموعه محیط زیست کشور است.
پروژه پاکسازی و رفع آالیندگی از حوضچه های سایت تنگه جوزدان

پیش از این در این حوضچه ها محصوالت جانبی کک سازی از جمله 
قطران زغال سنگ نگهداری می شد. عملیات پاکسازی و رفع آالیندگی از 
حوضچه شماره 5 به اتمام رسیده و در حال حاضر در مرحله اخذ تاییدیه 
از اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان هستیم. مقرر است پس 
از اخذ تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، عملیات پاکسازی بر 

روی سایر حوضچه ها برنامه ریزی و اجرا شود.
پروژه ساخت مخازن فلزی و بتونی جهت انبارش محصوالت میانی ناشی از کک

به منظور انبارش موقت محصوالت میانی ناشی از فرآیند کک سازی 
و جلوگیری از تخلیه آن در حوضچه های تنگه جوزدان، پروژه ســاخت 
مخازن فلــزی و بتونی جهت نگهــداری موقت این مــواد و بارگیری 
پیوســته از مخازن تعریف و با هزینه بالغ بر 15 میلیارد ریال با استفاده 
از توانمندی های داخل شــرکت انجام شد و در دی ماه سال 97 به اتمام 

رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت.
پروژه نوسازی باتری های کک سازی

به منظور کنترل آالینده های زیســت محیطی ناشی از فرآیندهای 
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صنعت و محیط زیست

تبدیل زغال ســنگ به کک متالورژی در باتری های کک ســازی، پروژه 
نوسازی باتری های کک سازی شماره یک و دو تعریف شد.

 Dedust و EGF پروژه بازســازی و بهســازی الکتروفیلترهای ناحیه
آگلوماشین شماره 4

پروژه بازسازی و بهسازی الکتروفیلترهای آگلوماشین شماره 4 در سال 
92 انجام شد و میزان غبار دودکش را تا سطح استاندارد درجه دو ذرات 
سازمان حفاظت محیط زیســت کاهش داد. هم اکنون اقدامات تکمیلی 
و تعمیرات اساسی این تجهیز جهت بهبود فرآیند تصفیه غبار در حال 
پیگیری است. در حال حاضر قطعات موردنیاز از خارج کشور سفارش و 

به زودی تحویل خواهد شد.
پروژه آب زدایی از لجن کنورتورهای ناحیه فوالدسازی

به منظور جلوگیری از هدرروی منابع آبی در دســترس شــرکت و 
جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، پروژه تعریف شد. عملیات اجرایی 
این پروژه در ســال 93 آغاز شد و در مردادماه 94 به بهره برداری رسید. 

هزینه صرف شده برای اجرای این پروژه حدود 123 میلیارد ریال است.
پروژه تصفیه و جداسازی آب از سرباره کوره بلند

این پروژه با هدف صرفه جویی در مصرف آب و بازیافت سرباره کوره 
بلند 3 و همچنین افزایش طول عمر و کاهش هزینه های ســرویس و 
نگهداری برج های خنک کننده در دو بخش، طراحی، تهیه و اجرا شــد. 
بخش اول پروژه مربوط به بازســازی و بهســازی برج های خنک کننده 
ســیکل تصفیه گاز کوره بلندهای 1 و 2 بوده که قبل از اتمام بازسازی 

کوره بلند 2 به بهره برداری رسید.
بخش دوم پروژه شامل تهیه و اجرای سیستم فیلتراسیون، نوار نقاله ها 
و حوضچه های مربوطه است که در این بخش 10 عدد فیلتر خودشوینده 
مجهز به سیستم آلتراسونیک در مسیر ورودی آب به برج های خنک کننده 
قرار گرفته و باعث جذب ذرات معلق در آب تا اندازه 100 میکرون شده 
اســت. این پروژه در سال 92 به بهره برداری رسیده و هزینه صرف شده 

جهت اجرای آن حدود 57 میلیارد ریال است.
پروژه دریافت پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان زرین شهر

در راســتای انجــام مســوولیت های اجتماعــی و ارائــه خدمات 
زیســت محیطی به جامعــه اطراف شــرکت و رفع برخی مشــکالت 
زیست محیطی شهرســتان های مجاور، پروژه انتقال پساب تصفیه خانه 
شهرستان زرین شهر جهت استفاده در آبیاری فضای سبز غیرمثمر شرکت 
تعریف و اجرا شد. با اجرای این پروژه از تخلیه میزان 216 مترمکعب بر 
ساعت پساب تصفیه خانه شهرستان زرین شهر به رودخانه و زهکش اطراف 
شهر زرین شهر جلوگیری شد. این پروژه در سال 94 به بهره برداری رسید 
و هزینه صرف شده جهت اجرای این پروژه حدود 75 میلیارد ریال است.

پروژه سه گانه زیست محیطی آگلومراسیون
به منظور کنترل آالینده های زیست محیطی در نواحی کامیون ریز، 
ساختمان کوارتزیت، گالری برگشت مواد و کارگاه آماده سازی مواد، پروژه 
سه گانه زیست محیطی آگلومراسیون شامل چهار عدد فیلتر کیسه ای به 

ظرفیت های 27، 36، 50 و 141 هزار مترمکعب اجرا شد.
سایر اقدامات زیست محیطی

 پروژه آسپیراسیون کوره بلند شماره یک
 پروژه اصالح مکنده غبار کارگاه میکسر فوالدسازی

 پروژه احداث مشعل سوزاننده گازهای اضافی کوره بلند3 
 پروژه بازسازی و بهسازی الکتروفیلترهای شماره 2 و 1 پلی زیوس ناحیه 

آهک
 پروژه نصب بگ فیلترهای مسیر موادرسانی واقع در 42متری کنورتورها
 پروژه نصب بگ فیلتر مکنده غبار E41 و E40 ناحیه فروآلیاژ فوالدسازی

 پــروژه نصب و راه اندازی ESP2 بخش آگلومراســیون )انبار مواد خام 
توازن(

 پروژه طراحی و احداث مشعل سوزاننده 
گازهای اضافی باتری 33 کک سازی

 نصب و راه اندازی ایســتگاه ســنجش 
کیفیت هوا

 پروژه نصب و راه اندازی سیستم سنجش 
آالینده های آب

 پروژه نوسازی برج های خاموش کننده 
کک

مشــعل های  تعویــض  پــروژه   
آگلوماشین های شماره 1 و 2 و 3 به نوع 

شعله پرده ای
 پروژه نصب سیستم های پایش آنالین 

آالینده ها
 عملیات امحای پسماندها و تجهیزات 

PCBS حاوی
 بهره برداری از کــوره کالوس واحد 2 

بازیابی کک سازی
 راه اندازی پروژه زیســت محیطی شارژ 
لجن قسمت انرژی و بیوشیمی در باتری 

3 کک سازی
 انجــام عملیات حفاظت شــیمیایی 
بخش های ســولفات آمونیــوم و بازیابی 
اسیدسولفوریک به منظور پیشگیری از 

آلودگی خاک محوطه کارگاه های مذکور
 انجام تعمیرات اساسی برج های جذب 
و پکینگ های مربوطه و پیشگیری از بروز 
نشت گاز از برج های جذب مواد واحد یک 

بازیابی مواد
 مدیریــت پســاب های ارســالی بــه 
الگون های تبخیری و کاهش چشمگیر 
پساب های خروجی مدیریت کک و مواد 

شیمیایی
 انجام تعمیرات اساسی سردکننده های 
نهایی واحدهای بازیابی 1 و 2 و پیشگیری 

از انتشار گازهای آالینده
 احیــا و انجــام تعمیــرات بــر روی 
سیستم های تصفیه غبار بخش های زغال 

و دانه بندی باتری های شماره 1 و 3
 پروژه بهینه سازی سیستم تصفیه غبار 
کنورتورهای 1 و 3 فوالدسازی: این پروژه 
با تامیــن بافل های مربوط به سیســتم 
تصفیه غبار طی ماه های آذر و دی ماه 97 

انجام گرفت.
 نصــب و راه اندازی سیســتم تصفیه 
غبار کارگاه برش خرســک با اســتفاده 
از توانمنــدی نیروهای متخصص داخل 

شرکت
اهم پروژه ها و اقدامات زیست محیطی در 

دست اجرا
 تنظیــم رژیم حرارتــی و هیدرولیکی 
و تنظیــم آنکراژهــای باتری شــماره 
3 کک ســازی ایــن پروژه بــا همکاری 

کارشناسان کشور روسیه آغاز شده و در حال انجام است.
 ســاخت درب نمونه فلکســیبل جهت نصب بر روی باتری شماره 3 

کک سازی به منظور جلوگیری از نشتی گاز کک
 پروژه نصب سیستم تصفیه غبار هنگام شارژ سلول های باتری شماره 3 

کک سازی به همراه سیستم تمیزکننده درب سلول ها
 پروژه بازسازی LF1 فوالدسازی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت تولید 

و ارتقای مناسب سیستم های تصفیه غبار مرتبط با آن
 پروژه مرحله دوم بهبود و اصالح عملکرد الکتروفیلترهای ماشین های 

1 و 2 و 3 آگلومراسیون
 پروژه بازســازی و تامین قطعات خاص الکتروفیلترهای ماشــین 4 

)ESP1 و EGF( آگلومراسیون
 پــروژه مرحله دوم بهبــود و اصالح عملکــرد الکتروفیلترهای کوره 

پلی زیوس آهک
 بهینه سازی سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره 2

اهم اقدامات انجام گرفته در زمینه مدیریت مصارف آب
 اصالح مسیر فاضالب های کارخانه با هدف کاهش حجم پساب و کنترل 

فرآیند تولید پساب
 احداث خط جدید فاضالب اماکن برای افزایش ظرفیت انتقال پساب 

بهداشتی
 اصالح شیب خطوط فاضالب اماکن به طول چهار کیلومتر

 استفاده از درین سیکل های گردشی تمیز برای تغذیه سیکل های کثیف
 استفاده از درین سیکل های کثیف برای خنک  کردن سرباره کوره بلند 

)پمپ خانه 8( و سرباره کنورتور )آب زدایی(
 اســتفاده از روش آبیاری قطره ای در برخی از نواحی فضای سبز و در 

نتیجه کاهش مصرف آب و پساب
 بازسازی برج های خنک کننده به طور مستمر

 تصفیه و فیلتراســیون آب سیکل کثیف نوردها و استفاده از آن برای 
سیکل تمیز

 اتصــال خط درناژ نیروگاه مرکزی به مخزن آب گرم پمپ خانه یک و 
درناژ نیروگاه هاربین به برج های خنک کننده نیروگاه هاربین به منظور 

کاهش مصرف آب پمپ خانه شماره یک و نیروگاه هاربین
 اســتفاده از ماده شیمیایی منعقدکننده پلی الکترولیت آنیونی برای 

کاهش مواد معلق آب سیکل های گردشی
 مدیریت مصرف آب و کاهش فشار آب هنگامی که مصرف آب کم است 

یا در خطوطی که نیاز به فشار باال نیست.
 نصب مولتی پمپ بــا درایو کنترل دور روی پمپ های پمپ خانه آب 

صنعتی برای کاهش مصرف آب و مصرف برق
 تعویض لوله های فرسوده در سطح کارخانه به طور مستمر

 بستن لوله آب موقت )قدیمی( به دلیل فرسودگی زیاد
 استفاده از آب چاه و پساب های تصفیه شده اماکن و صنعتی برای فضای 

سبز و حذف آب خام مصرفی فضای سبز
 اجرای خط لوله از تصفیه خانه شــیمیایی تا نیروگاه حرارتی برای باال 
بــردن کیفیت آب ورودی به نیروگاه و در نتیجه باال بردن درجه تغلیظ 

نیروگاه
 پروژه تثبیت آب سیکل گردشی به منظور باال بردن درجه تغلیظ سیکل 

گردشی
 استفاده از پساب تصفیه خانه شیمیایی برای برج خاموش کن کک سازی 

و سرباره کوره بلند 3
 کاهش فشار آب صنعتی و آشامیدنی تا حد ممکن برای کنترل مصرف 

و کاهش مصرف آب کارخانه
 تصفیه پســاب صنعتی کارخانه و بازچرخانی مجدد آن برای استفاده 

در بخش تولید 
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 مجتمع مس سرچشمه
معدن مس سرچشــمه در 160 کیلومتری جنوب غرب 
شهرســتان کرمان، 50 کیلومتری جنوب رفسنجان و 65 
کیلومتری شمال شرق سیرجان قرار گرفته است. به غیر از 
شهر مس سرچشمه در 12 کیلومتری مجتمع که ساکنین 
آن را خانواده پرســنل مجتمع تشکیل می دهند، پاریز در 
36 کیلومتری معدن، نزدیک ترین مرکز جمعیتی محسوب 
می شــود. معدن مس سرچشمه یکی از بزرگ ترین معادن 
روباز جهان به شمار می رود و ذخیره زمین شناسی آن بالغ 
بر 1/5 میلیارد تن ســنگ ســولفور با عیار متوسط 0/65 
درصد و با عیار حد 0/25 درصد برآورد شده است. مهم ترین 
واحدهای تولیدی در مجتمع مس سرچشمه عبارت اند از: 
معدن، سنگ شکن، کارخانه تغلیظ، کارخانه ذوب، پاالیشگاه 
و ریخته گری، کارخانه اسیدسولفوریک، کارخانه مولیبدن و 

لیچینگ )هیدرو متالورژی( و سد باطله، است.
 اقدامات زیست محیطی مجتمع مس سرچشمه

اقداماتی که در خصوص کنترل آالیندگی در قالب اجرای 
برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی مجتمع انجام شده یا 
در حال انجام است را می توان به اقدامات کلی زیست محیطی 
که در محــدوده مجتمع انجام شــده و اقدامات اختصاصی 
زیســت محیطی که در هر یک از واحدهای تولیدی در حال 
انجام اســت تقســیم کرد.چارچوب نهــادی و نظام اجرایی 
اقدامات زیست محیطی انجام شده در مجتمع مس سرچشمه 
برگرفته شده از سند ملی محیط زیست جمهوری اسالمی ایران 
است. در این معدن اقدامات محیط زیستی در دو دسته طرح 
جامع آب و بهبود کیفیت هوا انجام شده که در طرح جامع آب 
اصالحات روی سیستم آب و مدیریت مصرف آب در مجتمع 
مس سرچشمه صورت گرفته است. در حوزه  بهبود کیفیت هوا 
ایجاد کمربند فضای سبز و اجرای طرح مطالعه تراکم و تنوع 
پوشش گیاهی و جانوری در محدوده مجتمع مس سرچشمه 
انجام شده است. همچنین از اقداماتی که در این معدن صورت 
گفته می توان به طرح گازرسانی، اجرای فاز اول توسعه فضای 
سبز منطبق با شرایط اکولوژیک منطقه، افزایش میزان تولید 
اکسیژن جدید، کاهش آلودگی هوا در کارخانه ذوب، احداث 
انبار جدید کنسانتره مس سرچشمه، پروژه تغییر تکنولوژی 
ذوب از ریورب به فلش و احداث کارخانه اســید سولفوریک 

به ظرفیت 600 هزار تن در سال اشاره کرد.
از مهم ترین مزایای زیست محیطی روش تکنولوژی فلش 
می توان به کاهش مصرف سوخت های فسیلی، قابلیت ذوب 
کنسانتره های عیار پایین، کاهش مصرف انرژی الکتریکی در 

تجهیزاتی نظیر دمنده ها و هواکش ها و کاهش میزان انتشار 
دی اکسید کربن در محیط اشاره کرد.

احداث کارخانه های اسیدسولفوریک: در همین راستا یکی 
از اقداماتی که در این شــرکت صورت گرفته و ویژگی های 
محیط زیستی نیز در نظر گرفته شده، ساخت کارخانه تولید 
اسیدســولفوریک با ظرفیت 100 هزار تن، توسعه کارخانه 
اســید موجود و افزایش ظرفیت تولید به 300 هزار تن در 
سال است که در این روش که پیرومتالورژی بوده عمده ترین 
روش  استحصال مس است تولید گاز دی اکسید گوگرد در 
این فرآیند اجتناب ناپذیر اســت. اســتانداردهای جهانی و 
خط مشی سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت ملی صنایع 
مس ایران را بر آن داشته تا اقدامات اصولی برای کاهش و 
کنترل آالینده ها انجام دهد. هم اکنون با بهره برداری از این 
کارخانه امکان استحصال اسیدسولفوریک از گاز دی اکسید 
گوگرد خروجی از دودکش کارخانه ذوب فراهم شده است. 
عالوه بر این شــرکت مس موفق شــد در پایان ســال ۹۷ 
با بهره برداری از کارخانه اســید ســولفوریک مجتمع مس 
سرچشــمه به ظرفیت 600 هزار تن در سال گام مهمی در 

راستای تبدیل کردن صنعت مس به صنعت سبز بردارد.
یکی از اقدامات مهم انجام شــده در زمینه افزایش خود 
پاالیی کیفیت هوا در مس سرچشمه، گسترش فضای سبز 

و ایجاد کمربند سبز در سطح مجتمع مس سرچشمه است. 
در طراحی و ایجاد فضای سبز اکولوژیک رعایت عواملی نظیر 
مطالعه شرایط اکولوژیک خاک و اقلیم منطقه، جلوگیری از 
کاشت گونه های گیاهی با نیاز آبی باال، انتخاب گیاهان بومی 
و ســازگار با شرایط محیطی موجود و توجه به فاکتورهای 
زیباشناسی مدنظر قرار گرفته است و بعد از انجام مطالعات 
مختلف، تصمیم بر آن شــد که در وســعتی بالغ بر 2000 
هکتار، در ســه فاز، توسعه فضای ســبز منطبق با شرایط 
اکولوژیک انجام گیرد. در همین راســتا در فاز اول، قریب 
به 500 هکتار از منطقه، تحت کاشت بذر بادام کوهی قرار 
گرفته اســت و فازهای بعدی کاشت گیاهان بومی و ایجاد 

کمربند سبز هم در حال اجرا است.
همچنینــی از دیگــر مواردی که در ایــن واحد صنعتی 
و معدنــی مــورد توجــه واقع شــده اجرای طــرح جامع 
مدیریت پســماند اســت که در راســتای اجرای »قانون 
مدیریت پسماندها« مصوب هیأت محترم وزیران )1383( 
دستورالعمل مدیریت ضایعات تهیه و همچنین طرح جامع 
مدیریت پســماند با کمک دانشگاه تهران تهیه و اجرا شده 
است. برخی اقدامات نظیر کدگذاری کلیه ضایعات، تفکیک 
ضایعات قابل بازیافت و تشکیل کمیته در جهت جمع آوری، 
تفکیک، بازیافت و دفع بهداشــتی آنها در این راستا انجام 

اقدامات اساسی شرکت ملی صنایع مس ایران در حوزه محیط زیست 

حریم سبز مس
شــرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به معادن مختلفی که در مناطق مختلف ایران دارد در حوزه محیط زیست نیز به همان نسبت اقدامات اساسی انجام داده 
است.به طورکلی، عملیات معدنکاری همراه با تخریب محیط زیست یا به هم خوردن شرایط عادی طبیعت است؛ اما در اقتصاد معدنی نوین، فعالیت های اکتشافی 
و استخراجی تا آنجا توجیه اقتصادی دارند که موجودیت بشر را به خطر نیندازند. بدین ترتیب، درک صحیح از ابعاد زیست محیطی یک مسأله سبب می شود تا 
فعالیت های اقتصادی، اندیشمندانه هدایت شوند.ارزیابی زیست محیطی قبل از شروع فرآیندهای انسان زاد و مدیریت اصولی در حین کاربری از معادن سولفیدی 
کمک زیادی به حفظ محیط زیســت می کند و توسعه پایدار را ممکن می سازد. در همین راستا و برای دستیابی به یک صنعت سبز شرکت ملی صنایع مس ایران 
اقدامات بی شماری در سه حوزه آب، خاک و هوا در سه مجتمع مس سرچشمه، میدوک و سونگون انجام داده تا ضمن کاهش حداکثری آالینده های زیستی محیطی 

صنعت مس ایران را به یک صنعت سبز تبدیل کند. 



4243 ویژه نامه محیط زیست    خرداد 1398ویژه نامه محیط زیست   خرداد 1398

مس

شــده است. از اهم فعالیت های صورت گرفته در این بخش 
می توان به مــوارد؛ امحا پســماندهای صنعتی خطرناک، 
پــروژه جایگزینی و امحا تجهیزات الکتریکال حاوی روغن 
آسکارل، اجرای پروژه بازسازی و نوسازی کارخانه تغلیظ، 
اجرای سیســتم پاکسازی ســطح مجتمع و قسمت های 
داخلــی واحدهای تولیدی، لیچینگ غبار، اجرای مقدمات 
جمع آوری و امحا پسماندهای الکتریکی )المپ های حاوی 
جیوه(، اجــرای طرح هیدرومتالــورژی، اجرای پروژه های 
کنترلی آلودگی صوتی، اقدامات زیست محیطی انجام شده 

در راستای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد.
 مجتمع مس شهربابک

کانســار مس میدوک در فاصله 42 کیلومتری شــمال 
شرقی شــهربابک و 132 کیلومتری شــمال غربی معدن 
سرچشــمه در استان کرمان واقع شــده است. این معدن، 
بخشی از کمربند جهانی مس است که از صربستان شروع 
می شود و تا پاکستان امتداد می یابد. میدوک، در یک اقلیم 
نیمه بیابانی و معتدل کوهستانی و در ارتفاع 2800 متری 
از سطح دریا واقع شده است.سابقه استحصال مس در این 
منطقه، به گذشته های دور و بنا به روایتی به عصر ساسانی 
برمی گردد و آثار کوره های ذوب مس و همچنین سرباره های 
حاصل از ذوب، در اطراف این معدن قابل مشاهده است؛ اما 
نخستین امور اکتشافی آن در عصر کنونی، همزمان با شروع 

فعالیت ها در معدن مس سرچشمه بوده است.
با ملی شدن صنعت مس ایران، شرکت ملی صنایع مس 
ایران به طور مستقیم عهده دار اکتشاف معادن مس در کشور 
شد و به تشکیل گروه های اکتشافات پرداخت. در این راستا 
شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1355 هجری شمسی 
با فرستادن گروه هایی از زمین شناسان ایرانی و بهره مندی از 
مشاوره کارشناسان خارجی، عمده فعالیت های خود را روی 

دو معدن میدوک و سونگون متمرکز کرد.
از اوایل سال 136۹ معدن مس میدوک، تحت عنوان طرح 
مجتمع مس میدوک، فعالیت دوباره ای را آغاز و با تکمیل 
اکتشافات تا مرحله ارزیابی اقتصادی پیشرفت کرد. در حال 
حاضر، اکتشاف تکمیلی در حین استخراج نیز در حال انجام 
است.میزان ذخیره اندازه گیری شده زمین شناسی کانسار، 
405 میلیون تن با عیار 0/۷3 درصد محاسبه شده که از این 
مقدار 185 میلیون تن آن با عیار 0/6 درصد قابل استخراج 
است. عیار حد معدن 0/2 درصد در نظر گرفته شده و نسبت 

باطله به ماده معدنی، برابر 2/۷8 است.
 دســتاوردها و اقدامات زیست محیطی مجتمع مس 

شهربابک
دســتیابی به اســتاندارد غبار خروجی از دودکش های 
کارخانه ذوب خاتون آباد توســط متخصصان بومی؛ قسمت 
اعظــم آالیندگی صنایع مس در ایــران و جهان مربوط به 
فرآیندهای ذوب کنسانتره اســت که مهم ترین بخش آن 
مربوط به آالینده های هوا اســت. ازآنجایی که اســتفاده از 
تکنولوژی فلش در کارخانه ذوب خاتون آباد به عنوان اولین 
تجربه در کشور بود در ابتدای راه اندازی مشکالت آالیندگی 
ناشی از غیراستاندارد بودن غبار خروجی از دودکش های این 
کارخانه ایجاد شد. خوشبختانه با اصالح فرآیندها، تعمیر، 
نگهداری و بهبود مستمر الکتروفیلترها توسط متخصصین 
این شرکت در حال حاضر آالیندگی ناشی از غبار خروجی 
به زیر حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست رسیده 
است که گامی بزرگ و افتخاری فراموش نشدنی برای صنعت 
مس کشور خواهد بود. آالینده دیگر خروجی گاز دی اکسید 

گوگرد اســت که تنها راه کنترل آن ســاخت و استفاده از 
کارخانه های اسیدســولفوریک است. خوشبختانه این مهم 
در محل کارخانه ذوب خاتون آباد در دســت احداث است و 
با راه اندازی این کارخانه مشــکل آالیندگی گاز دی اکسید 

گوگرد به صورت کامل مرتفع می شود.
اهم فعالیت های انجام شــده در کارخانه ذوب  خاتون آباد 
به منظور کاهش غبار خروجی از دودکش ها شــامل »رفع 
مشــکل خودسوزی غبار داخل الکتروفیلتر درایر که منجر 
به افزایش دمــا و در نتیجه کاهش راندمــان الکتروفیلتر 
می شــد، کاهش حجم هوای ورودی به داخل الکتروفیلتر 
درایر از طریق سیستم پرج ایر که منجر به خودسوزی غبار 
می شد، تغییرات در سیستم ضربه زنی الکتروفیلترها، نصب 
بافل پلیت در ورودی الکتروفیلترها جهت توزیع یکنواخت 
گاز داخل الکتروفیلترها، کنترل هوای ورودی خشــک کن 
درایر،  بررســی کارکرد صحیح سیکلون های اولیه و ثانویه ، 
کنترل فشــار ورودی و خروجی الکتروفیلترها، نگهداری و 
تعمیرات قســمت های مختلف الکتروفیلترها به صورت سه 
شــیفت کار، رفع تمامی نشــتی های الکتروفیلترها، انجام 
طرح های اصالحی در قســمت های مختلف الکتروفیلترها 
و اجرای آن توســط کارکنان، طراحی و ســاخت رپینگ 
بار جدید الکتروفیلتر درایر توســط پرسنل و نصب آن در 
سیستم، کنترل روی هوای سولفات آیزینگ بویلر، راه اندازی 
الکتروفیلترهای واحد کنورتور، تعویض کیسه های بگ فیلتر 
فلــش و افزایش راندمان آنهــا، ذوب کردن بیلدآپ اطراف 
مشــعل های برج واکنش در بازرســی های هفتگی با نصب 
مشعل کمکی و افزایش میزان سوخت، تنظیم زاویه، هوا و 
سوخت مشعل های محفظه ته نشینی و آپتیک کوره فلش 
برای تکمیل ذوب هر چه بیشــتر در نتیجه کاهش میزان 
غبار تولیدی، رفع نشــتی لوله هــای بویلر حرارتی با انجام 
اورهال اساسی به منظور کاهش چسبندگی غبار همچنین 
رفع کلوخه بویلر طی اورهال اساســی، تغییر محل فن های 
ســولفاتایزینگ موجود به منظور افزایش کارآیی فن های 

مذکور« است.
همچنین از دیگر اقداماتی که به بهینه شدن محیط زیست 
در این معدن کمک می کند، احداث سد باطله )رسوب گیر 
و آبگیر(، احداث تصفیه خانه های فاضالب، تیکنرهای باطله 
و نگهداری و گســترش فضای ســبز است. همچنین طرح 
جامع مدیریت پسماند، طرح مدیریت پسماندهای عادی و 
رفاهی، کاهش مصرف کاغذ از دیگر پروژه های بهینه سازی 

محیط زیست است.
 پروژه هــای در دســت احداث بــه منظور کاهش 

آالیندگی در مس میدوک
احداث کارخانه اسیدســولفوریک: یکی از منابع آلودگی 
کارخانه های ذوب، دی اکســید گوگرد خروجی کوره های 
ذوب و تبدیــل اســت. بــرای حذف این آالینده زیســت 
محیطی از روش های مختلفی استفاده می شودد که تولید 
اسیدســولفوریک یکی از آنهاســت. احداث کارخانه اسید 
خاتون آباد به منظور جذب حداکثری SO2 گازهای خروجی 
کارخانــه ذوب، به عنوان یک پــروژه بزرگ در این مجتمع 
تعریف و اجرا شده اســت. این پروژه نزدیک به 80 درصد 
پیشرفت داشته است و در سال جاری به بهره برداری می رسد. 
همچنین در طرح توســعه، اصالح و مدرنیزه کردن واحد 
ذوب عالوه بر افزایش ظرفیت واحد ذوب از 80 هزار تن به 
120 هزار تن، حذف نقاط انتشــاردهنده آلودگی نیز انجام 
می شود. احداث کارخانه اکسیژن نیز یکی دیکر از اقدامات 

محیط زیستی مجتمع مس میدوک است که در دی ماه ۹۷ 
با موفقیت انجام شد و در مرحله پیش راه اندازی قرار گرفت. 
جذب SO2 از گازهای خروجی کوره های کارخانه ذوب نیاز 
به حداقل غلظت SO2 دارد که بدون اســتفاده از اکسیژن 
قابل دستیابی نیست. در این طرح استفاده از هوای غنی شده 
با اکســیژن در کوره های ذوب مس عالوه بر این که موجب 
افزایش قابل توجه غلظت SO2 در گازهای خروجی می شود 
میزان غبــار تولیدی کاهش می یابد و ترکیب آن را نیز به 
نحوی تغییر می دهد که جذب آن راحت تر می شود.  عالوه بر 
مزایای فوق، به علت کاهش نیتــروژن ورودی به کوره ها، 
میزان اکسیرهای نیتروژن نیز کاهش می یابد. احداث انبار 
کنســانتره؛ با توجه به شرایط موجود و برای رفع مشکالت 
زیست محیطی و کاهش غبار تولیدی کارخانه ذوب و حذف 
نقاط انتشاردهنده آلودگی در دستور کار قرار گرفت. یکی 
از این نقاط انبار کنسانتره فعلی است. لذا جهت بهبود این 
بخش احداث انبار سرپوشــیده جدید جهت ذخیره سازی، 
انباشت و برداشت کنسانتره در فضایی سرپوشیده و کاماًل 
مکانیزه تعریف شد. بعد از تکمیل این پروژه انتشار کنسانتره 
از این بخش به حداقل خواهد رسید. پروژه مذکور در سال 

جاری به بهره برداری رسیده است.
از جوایــز و گواهینامه هایــی که ایــن مجتمع در حوزه 
محیط زیســت کســب کرده می توان به گواهینامه جایزه 
مدیریت ســبز از انجمن مدیریت ســبز ایران و گواهینامه 

EAST از جامعه مدیریت سبز اروپا اشاره کرد.
 مجتمع مس سونگون

معدن مس ســونگون در اســتان آذربایجان شــرقی در 
همسایگی جمهوری های آذربایجان و ارمنستان قرار دارد. 
ارتفاع متوسط منطقه 2000 متر از سطح دریا و راه اصلی 
دسترســی معدن از طریق جاده آسفالته تبریز – ورزقان – 
سونگون است. فاصله شهر تبریز )مرکز آذربایجان شرقی( 
تا معدن ســونگون حدود 100 کیلومتر است همچنین ای 
معدن در 25 کیلومتری شمال ورزقان واقع شده است. این 
معدن در منطقه آذری زبان قره داغ معروف به ارسباران قرار 

دارد و محدوده آن یک منطقه ییالقی است.
براســاس آخریــن ارزیابی های زمین شناســی، مجموع 
ذخایر قابل برداشــت برابــر 388 میلیون تن با عیار 0/8۹ 

درصد مس است.
 اقدامات زیست محیطی مجتمع مس سونگون

طرح جامع آب مجتمع مس ســونگون شــامل مدیریت 
و بازیابــی آب، پایش های کیفی سیســتم های هیدروژن 
و هیدرولــوژی، انجام مطالعات ارزیابی ریســک ناشــی از 
فعالیت های معدنکاری، احداث و نگهداری ایســتگاه های 
آنالین پایش کیفی آب در حوضه های آبریز مجتمع به تعداد 
2 عدد، حفاری کانه های جدید پایش در تکیه گاه های سد 
باطله آیت کندی جمعاً به میزان 835 متر و احداث سیستم 
تصفیه زهاب باطله های معدنی در سال ۹5 و تعویض ساالنه 
آهک و ژئولیت سیســتم مذکــور جهت کنترل و مدیریت 

باطله های معدنی در مجتمع است.
اقدامــات انجام شــده در این واحد صنعتــی و معدنی 
دســتاوردهایی نیز داشــته که می توان به اخذ لوح تقدیر 
صنعت سبز اصالح الگوی مصرف از طرف اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان، گواهینامه و تندیس جایزه جهانی 
انرژی و جایزه )EAST( ازســوی جامعه مدیریت سبز ایران 
و کسب سطح 3 تقدیرنامه و گواهینامه جایزه مدیریت سبز 

ایران اشاره کرد.
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مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران:

 ارتقای مسائل زیست محیطی از اولویت های  شرکت است
به دنبال پررنگ شدن دغدغه های زیست محیطی درجهان، مهم پنداشتن حفاظت از محیط  زیست و منابع طبیعی در کشورما نیز در این برهه زمانی ضروری است . به اذعان 

کارشناسان  با نگاهی منطقی و توجه به مسائل زیست محیطی می توان از همه پتانسیل ها و ظرفیت های معادن در تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
به اعتقاد آنها، بخش معدن با توجه به پتانسیل های باالیی که دارد می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار باشد.   به معادن فقط نباید به دید استخراج مواد معدنی 
نگریست، بلکه ایجاد معادن در مناطق محروم امنیت و اشتغال را برای ساکنین آن مناطق در پی داشته است و در کنار استخراج مواد معدنی از معادن، این بخش ظرفیت 
گردشگری باالیی نیز دارد. از این رو در جهان امروز با توجه به دغدغه های زیست محیطی، شفافیت یکی از مهم ترین راه  حل ها به  منظور نیل به اهداف توسعه پایدار است 
که در این موارد به نظر می رسد نباید تفاوتی میان کشورهای توسعه  یافته و در حال  توسعه  باشد و این نشان از امکان پذیری اجرای راهکارهای آن در هر شرایط، در جوامع 
مختلف است.  ایجاد شفافیت در مسائل زیست  محیطی معادن می تواند راه  حلی پایدار برای بسیاری از مشکالت موجود در کشور باشد وتمام راه  حل های پیشین ارائه  شده 
برای این موضوع در قالب شفافیت می تواند میان بخش معدن و محیط زیست کشورکارآمد باشد؛ بدین لحاظ، ایجاد فضایی شفاف و فراهم کردن شفافیت در فرهنگ کاری 
این دو بخش معدن و محیط زیست کشور می تواند برای فعاالن معدنی انگیزه ای جهت آموختن مبانی معدنکاری سبز و توسعه پایدار ایجاد کند و به  تبع آن نیز می توان 

فضای مناسبی را جهت فعالیت های معدنی تعریف کرد.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )ایمپاسکو( یکی از با سابقه ترین نهادهای معدنی کشور  همواره نقشی کلیدی در توسعه این بخش داشته است. تجمیع دهه ها تجربه 
و مدیریت در این مجموعه سبب شده تا هم بخش خصوصی و هم دولت این شرکت را امین خود دانسته و در راه توسعه معادن از توانمندی های آن بهره ببرند، به گونه ای 
که به گفته پرهام خواجه پور، مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران این شرکت  باهدف تولید مواد معدنی موردنیاز کشور در 

راستای حفاظت از محیط زیست، همواره تالش کرده تا استانداردهای این حوزه را در شرکت های تابعه و تحت نظارت ارتقاء دهد.
به گفته این مقام مسوول در شرکت، تاکنون 4 مجتمع تحت پوشش این شرکت از لیست آالینده های محیط زیست خارج  شده اند که شامل سرب و روی انگوران، طالی 
موته، کک سازی و پاالیش قطران زرند و سنگ آهک پیر بکران است. متن زیر مشروح گفت وگو با پرهام خواجه پور مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خصوص فعالیت های این شرکت در عرصه محیط زیست است.

Á   درباره اقدامات شــرکت تهیه  و تولید مواد معدنی
در حوزه محیط زیست از ابتدای تاسیس تاکنون توضیح 

بفرمایید: 
به طورکلی ارتقای مســائل زیست محیطی و خارج 
کردن مجتمع های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران از لیست آالینده ها جزو برنامه های این مدیریت 
بوده و هست.

در حــال حاضر از 13 مجتمع تحت پوشــش این 
شــرکت، تاکنون 12 مجتمع شــامل ســرب و روی 
انگــوران، طالی موته، کک ســازی و پاالیش قطران 

زرند، سنگ آهک پیربکران، فروکروم جغتای، سرب و 
روی نخلک، نفلین سینیت کلیبر، زغال سنگ طبس، 
زغال ســنگ گلندرود، طرح های اکتشافی و معدنی 
سیســتان و بلوچستان و مرکز تحقیقات مواد معدنی 
یزد و مجتمع خراســان جنوبی مشمول جریمه های 
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زیست محیطی نیستند.
اما به طورکلی با ایجاد گروه های تحقیقی 
بــه دنبال این مســاله بوده و هســتیم که 
آالینده های واحدهای این شــرکت در کدام 
مناطق هستند و چگونه  می توانیم جلوی این 
آالیندگی ها را از مبــدا بگیریم. برآیند این 
تحقیقات باعث شــد که تمام مجتمع هایی 
که درگذشــته در لیست آالینده ها بودند، از 

لیست آالیندگی خارج شوند.
بر این اســاس، مبالغی که صرف پرداخت 
جریمه آالیندگی می شد را به چرخه تولید 
مجتمع های پاک وارد کرده و سیســتم را 
بهبود بخشیده ایم. با این اقدام در وهله اول 
باعث حفظ و توسعه محیط زیست کشور شده 
و در مرحله بعدی جلوی پرداخت جریمه که 

بار مالی برای شرکت داشت را گرفته ایم.
Á   به طورکلی با اقدامات انجام شــده، چه 

میزان صرفه جویی مالی برای شرکت ایجاد 
کرده اید؟

بــه عنوان مثال بــرای مجتمع انگوران تا 
ســال 92 ساالنه یک میلیارد تومان جریمه 
محیط زیســت پرداخت شــده و ایــن مبلغ 
حاصل یک درصــد از فروش محصوالت ما 
بوده اســت، اما بــا صرفه جویی این مبلغ از 
سال 92 توانســته ایم این مبلغ را به چرخه 
بهبود مجتمع و ایجاد فضای سبز وارد کنیم 
و در حال حاضر ما 4 هکتار درخت که 2/5 
هکتار آن جهت احیای دمپ باطله انجام شده 
و عالوه بر آن 8 عدد ســد رسوب گیر برای 
ته نشین شــدن رسوبات و آبخیزداری پاک 

ایجاد شده است.
از ابتــدای ســال جاری به دنبــال ایجاد 
برند معدن ســبز برای مجتمع سرب و روی 
انگوران در کشور هستیم. زمانی که شرکت 
ما در چرخه معادن سبز قرار گیرد به عنوان 
پایلوت و نمونه برای مجتمع های دیگر لحاظ 

خواهد شد.
بنابراین این شرکت امسال و طی سال های 
آتی دو هدف خروج از لیست آالینده و ورود 
به سیستم معادن ســبز را در برنامه کاری 
دارد؛ که خوشــبختانه برای رسیدن به این 
دو موضوع برنامه های منسجمی شکل گرفته 
است. در سال گذشته توانسته ایم چند واحد 
را از لیست معادن آلوده خارج کنیم که  نمونه 
ایــن مورد را می توان در مجتمع های طالی 

موته و سنگ آهک پیربکران مشاهده کرد.
همانطور که می دانید عملیات کک سازی 
جــزء فعالیت های بســیار آالینده بوده و ما 
توانســته ایم با ایجاد سیستم آنالیز آنالین ، 
متصل به سازمان محیط زست استان کرمان 
شویم و با اقدامات انجام شده میزان آلودگی 
این مجتمــع را به  حداقل برســانیم. تمام 
شــارژ های باتری که باعث ایجاد آالیندگی 
می شــد را ایزوله کرده و جلوی آالیندگی 
با زمان بندی شارژ گرفته شد. این در حالی 

بود که ســالی یک میلیارد تومان برای کک 
سازی جریمه می دادیم؛ اما با تعامل صورت 
گرفته کارشناسی با محیط زیست، توانستیم 
عالوه بر صرفه اقتصادی محل مناسبی برای 
حضور کارگران و متصدیان شــرکت آماده 
کنیم. سال گذشــته توانستیم  مجتمع پیر 
بکران را با لحاظ غبارگیر از لیست واحدهای 
آالینده خارج کنیم. ایجاد غبارگیر باعث شد 
غبارهای حاصل از سیستم سنگ شکن وارد 
محیط  نشود. مضاف بر این که این غبارها را 
بســته بندی کرده و به عنوان میکرونیزه به 
فروش رساندیم. در خصوص مجتمع طالی 
موته نیز همین گونه توانستیم با ایجاد طرح 
سیســتم آبگیری، رطوبت ایجادشده توسط 
پروسه تولید این واحد را به حداقل برسانیم، 

همچنیــن ایجاد گلخانه و کاشــت نهال در 
کنار سد باطله برای گیاهان بومی منطقه از 

اقدامات شاخص بوده است.
Á   با توجه به مشکل کمبود آب در کشور 

اقدامات شما برای کاســتن از میزان آب 
مصرفی چه بوده است؟

طی ســال های اخیر برنامه های منسجمی 
 بــرای صرفه جویــی در آب ایجاد کردیم در 
حــال حاضر تمامی واحدها دارای سیســتم 
فاضالب بازیافتی بــوده و آب های بازیافتی 

صرف کشاورزی و آبیاری می شود.
 تنها در یکی از مجتمع های شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران روزی 60 تا 70 هزار 
لیتر آب خریداری شده برای فرآیند مصرف 
می شــد؛ که با ایجاد طرح سیستم فاضالب 
روزی 70 تــا 60 هــزار لیتــر صرفه جویی 

می شود.
هم اکنون بیشــتر  مجتمع های این شرکت 

مجهز به سیستم بازیافت آب  شده است.
Á   میزان سرمایه گذاری انجام شده چقدر 

بوده است؟

برای سرمایه گذاری اجرای طرح ها در سال 
گذشته حدود 10 میلیارد تومان انجام شده 
که هم اکنون جهت طرح های آتی برای اجرای 

آنها پیش پرداخت ارائه شده است.  
بــه عنوان مثــال هزینه هــای ایجاد یک 
سیستم فاضالب برای بازیافت آب حدود یک 
تا یک و نیم میلیارد تومان اســت البته این 
هزینه با لحاظ  هزینه های  خرید و مصرف آب 
حدود 4 تا 5 سال  بازگشت پذیر خواهد بود؛ 
مضافا بر اینکه مشــارکت با سازمان محیط 

زیست در این زمینه وجود دارد.
بنابرایــن بــا یک حســاب سرانگشــتی 
هزینه هــای ایجادشــده در بخــش آب با 
صرفه جویی های صــورت پذیرفته  به چرخه 
مالی شــرکت بازمی گــردد. در عرصه دیگر 

هم به این شــکل  هزینه هــای انجام گرفته 
بــه علت برگشــت پذیری، ســرمایه گذاری 
محسوب می شود. البته به دنبال اخذ مشاور 
از مشاوران حوزه آب هستیم تا بتوانیم جلو 
 هدر رفتگــی آب را در مجتمع های مختلف 

بگیریم.
در ارتباط با مصرف انرژی   نیز با جمع آوری 
آمارهای مصرفی در سه حوزه آب، برق و گاز 
توانستیم  اقدامات خوبی برای صرفه جویی 
در این بخش ها نیــز انجام دهیم. البته این 
آمار گیری به شکل مطالعات جهانی خواهد 
بود یعنی به دنبال این مساله هستیم که در 
جهان بــرای تولید یک تن ماده معدنی چه 

میزان انرژی مصرف می شود.
Á   آیا به کارگیری انرژی هــای نوین و یا 

کاستن از مصارف انرژی در فرآیندهای تولید 
به صرفه است؟

به دنبال اســتفاده از  انرژی های نوین نیز 
هســتیم. البته مطالعاتی نیــز در این حوزه 
انجام شده که  مستلزم استفاده از برنامه های 

مهندسی شده است.

در حال حاضر 
تمامی واحدها دارای 

سیستم فاضالب 
بازیافتی بوده و  

آب های بازیافتی صرف 
کشاورزی و آبیاری 

می شود. تنها دریکی 
از مجتمع های شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی 
روزی 60 تا 70 هزار 

لیتر آب خریداری شده 
برای فرآیند مصرف 

می شد؛ که با ایجاد طرح 
سیستم فاضالب روزی 

70 تا 60 هزار لیتر 
صرفه جویی خواهد شد

سرمایه گذاری اجرای 
طرح ها در سال گذشته 
حدود 10 میلیارد تومان 
انجام شده که هم اکنون 

جهت طرح های آتی 
برای اجرای آنها پیش 

پرداخت ارائه شده 
است. به عنوان مثال 

برای هزینه های ایجاد 
یک سیستم فاضالب 

برای بازیافت آب 
حدود یک تا یک و نیم 

میلیارد تومان است 
البته این هزینه با لحاظ 

 هزینه های  خرید و 
مصرف آب  بازگشت پذیر 

خواهد بود؛ مضافا بر 
اینکه الزام سازمان 

مشارکت است
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میدکو

رضاگودرزی، کارشناس محیط زیست●
در قرن بیســت و یکم بود که بشــر ناگهان از خواب 
غفلت بیدار شــد و متوجه بالیی که با دست خود تقریبا 
در یکصد ســال گذشته بر ســر محیط زیست و حیات 

وحش آورده بود، شد.
محیط زیست و حیات وحشی که پس از انقالب صنعتی، 
با ســاخت و ساز بی رویه یا برداشت بیش از حد مجاز از 
منابــع طبیعی، تخریب یا کامال منقرض شــد و با هیچ 

دستگاهی قابل ساخت یا برگشت نیست.
جهان امروز و زندگی روزمره به قدری صنعتی شده که 

گاه بعضی از مردم فکر می کنند آب در 
کارخانه های آب معدنی ساخته می شود 
و قادر بــه درک چرخه باد، ابر، باران و 

در کل محیط زیست نیستند.
کشــور چهــار فصل ایران بــا وجود 
رشته کوه های البرز در شمال و زاگرس 
در غرب و داشــتن قله هــای مرتفع و 
جنگل های وســیع، جزء سرزمین های 
خشک جهان محسوب می شود و دارای 
آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی است 
که بیشتر مناطق مرکزی و جنوبی ایران 
)حدود 34 میلیون هکتار( را این بیابان ها 
در بر می گیرند و جمعیت و شــهرهای 

بزرگی در این مناطق قرار دارند.
یکی از منابع خدادادی در سرزمین ایران منابع طبیعی و 
معادن مختلفی هستند که در بیشتر نقاط ایران مشغول به 
فعالیت بوده و باعث کارآفرینی برای هزاران نفر و ارزآوری 
برای کشور می باشــند و همواره بهره برداری از معادن با 
تخریب هایی در محیط زیست و حیات وحش همراه بوده 
و همیشه مورد اعتراض دوستداران محیط زیست می باشد.

البتــه در کنار این مطالب، مســوولیت های اجتماعی 
نیز برای این گونه معادن و شــرکت های صنعتی در قبال 
مسائل محیط زیستی و حیات وحش تعریف شده که گاه 
به بهترین انجام و در برخی موارد هم به طور کلی نادیده 

گرفته می شود.
شــرکت هلدینگ توســعه معادن و صنایــع معدنی 
خاورمیانه با نام مختصر میدکو با هدف ســرمایه گذاری 
در بخش معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت می کند و 
شــرکت های تابعه این هلدینگ مانند شرکت فوالد زرند 
ایرانیان در صنعت فوالد فعالیت داشته و در شهر زرند و 
استان کرمان و تقریبا در مرکز ایران و نواحی بیابانی آن 

قرار گرفته است.
برای کمک به بهبود فضای سبز، آب وهوا و جلوگیری 
از گســترش بیابان در منطقه زرند، فتح آباد، شریف آباد 
و یزدان شــهر پروژه های متعددی توسط شرکت میدکو 

مانند جنگل کاری و بیایان زدایی صورت گرفته است. 
بهتریــن روش بیابان زدایی و مقابله با گردوغبار همان 
روش طبیعی بوده که شــامل ترمیم و افزایش پوشــش 
گیاهی بیابان و مبارزه با حرکت شــن های روان با ایجاد 

سد طبیعی است. 
در ایــن روش نهال های گلدانی تاغ در بیابان کاشــته 
شده و با احداث کانال های )تله رسوبگیر( بصورت موازی 

یکدیگر و عمود بر جهت باد یک سد طبیعی در برابر مسیر 
حرکت شن های روان ایجاد می شود.

در اسفندماه 1396 این پروژه با هزینه ای در حدود هفت 
میلیارد ریال جهت بیابان زدایی در سطح 200 هکتار در 
ایــن منطقه، کلید خورد که در فــاز اول تعداد 30000 
چاله کشت انجام شده که با استفاده از نهال گلدانی تاغ، 

نهال کاری شده است. 
روش کار به این صورت اســت که در ابتدا توسط بیل 
مکانیکی چاله ای جهت کشــت به قطر 50 سانتی متر و 
عمق 50 ســانتی متر حفر می شود. سپس اطراف چاله، 

تشتک سازی شده به طوری که گنجایش 50 لیتر آب را 
داشته باشند. 

نهال ها از محل ایستگاه تولید بذر و نهال و مطابق نیاز 
روزانه کشت به بیابان منتقل می شود به طوری که فاصله 
بین حمل و کشــت نهال بیشــتر از 48 ساعت نباشد و 

آبیاری همزمان با کشت حتما انجام می شود. 
انجام عملیات سلکسیون قبل از انتقال به عرصه انجام 
شده و حجم آبیاری هر چاله در هر نوبت 50 لیتر است.
آب مــورد نیاز در ابتدا با تانکرهــای بزرگ به حوض 
مصنوعی که در محل پروژه احداث شده منتقل می شود 
و ســپس با تانکرهای کوچک تر که توسط تراکتورهای 
کوچک کشیده می شود به محل  چاله ها برده و عملیات 

آبیاری انجام می شود. 
کل دفعه هــای آبیاری 6 نوبــت بوده که یک نوبت آن 
قبل از کشت )100 لیتر آب( و یک نوبت همراه با کشت 
و نوبت های دیگر بر اســاس نیاز آبی گیاه تا پایان فصل 

گرم سال است. 
متناسب با بارندگی و نزوالت جوی دوره های قید شده 
تا زمان تثبیت وضعیت نهال قابلیت افزایش در سال های 

بعد را خواهد داشت.
کانال های )تله رسوبگیر( با استفاده از بیل مکانیکی و 
به صورت حفر کانال های موازی یکدیگر انجام می شــود. 
عمق کانال ها 1/2 متر و عرض آنها 1 متر و طول کانال ها 
با توجه به موقعیت عرصه توســط کارشناس ناظر تعیین 
می شــود. طول کانال های رسوب گیر در فاز یک 1/ 12 

کیلومتر است. 
جهت حفر کانال ها عمود بر جهت باد فرساینده منطقه 
است و کانال ها به صورت مستقیم و موازی یکدیگر حفر 

می شوند.
کانال هــا در محل جاده های عبوری و آبراهه ها منقطع 
هستند و حفر کانال ها به صورتی است که حداقل خسارت 
به پوشش گیاهی موجود وارد شود. خاک حاصل از حفر 
کانال با فاصله 1/5 متر از کانال و در خالف جهت باد به 
صورت یک خاکریز متصل ریخته می شــود در نتیجه در 
هنگام وزش باد شــن و ماسه ها با برخورد به این خاکریز 
متوقف می شــود و حتی پس از دفن روی یکدیگر و باال 
آمدن و هم سطح شدن شن و ماسه ها با دیواره در صورت 
وزش مجدد باد شــن و ماســه ها به درون چاله سرازیر 
می شــوند. یکی دیگر از فواید حفر این 
کانال هــا جلوگیــری از ورود دام ها به 

منطقه نهال کاری شده است.
فــاز دوم این پروژه بــا هزینه ای در 
حــدود ده میلیارد ریــال در بهمن ماه 
1397 کلید خورده که طول کانال های 
رســوب گیر پیش بینی شده در فاز دوم 
پروژه حدود 30 کیلومتر اســت. تعداد 
نهــال تاغ پیش بینی شــده در فاز دوم 

پروژه حدود 30000 اصله نهال است.
جــدای از کارآفرینی ایــن پروژه در 
منطقه، وقتی در مسیر به سمت بیابانی 
که پروژه بیابان زدایی در آن در حال اجرا 
است در حرکت بودیم پس از گذشت از 
یک روستا از بین باغ های بزرگ پسته گذشتیم، باغ هایی 
که اگر پروژه بیابان زدایی اجرا نشده بود احتماال تا االن 

زیر تپه های شن دفن شده بودند. 
پس از پایان فاز دوم پروژه و رشد تاغ هایی که در فازهای 
اول و دوم کاشــته شده بود شاهد بهبود وضعیت حرکت 
شن های روان و متوقف شدن حرکت بیابان بسوی شهر 

و روستا خواهیم بود.
امیدواریم فاز ســوم نیز در برنامه مدیران این مجموعه 
قرار داشته باشد تا با تعداد نهال بیشتر و احداث کانال های 
)تله رسوب گیر( طوالنی تر شاهد پیشرفت پروژه بیابان 

زدایی و بهبود وضعیت آب و هوای منطقه زرند باشیم.
بدون شک باغ های پسته ای هم که گفته شد، در سال 
آینده چه توسط صاحبان خود و چه توسط سرمایه گذاران 

دیگر قادر به افزایش وسعت خود خواهند بود.
در نزدیکی شهر زرند یک پروژه بزرگ جنگل کاری نیز 

توسط شرکت میدکو اجرا شده است .
چنیــن پروژه های بیابان زدایــی و جنگل کاری بدون 
شک تاثیر مثبتی در آب و هوای منطقه خواهد داشت و 
چنین جنگلی در سال های آینده به یک مقصد توریستی 
و تفریحی در منطقه خشــک و بیابانــی کرمان تبدیل 

خواهد شد.
امیدواریــم در ســال آینده در همین زمــان گزارش 
دیگری از پیشرفت این پروژه داشته باشیم و تهیه چنین 
گزارشی زنگ مسوولیت های اجتماعی را برای شرکت ها 
و معدن هایی که مسوولیت های اجتماعی خود را فراموش 
کرده اند به صدا درآورد، چرا که در صورت انجام آن توسط 
تمامی  شرکت ها و معدن ها دیگر دغدغه محیط زیستی و 

حیات وحشی نخواهیم داشت.

اهمیت پوشش گیاهی در بیابان
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