خرداد 1398
 52صفحـه

آیا ابرچالش محیط زیست یک مساله
امنیت ملی است؟

تنگه خطر

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

ابرچالش محیط زیست در حال بزرگتر شدن
است .تغییرات اقلیمی ،خشکسالی و انواع
آلودگی محیط زیستمان را تهدید میکند.
سیاستمداران نسبت به این چالشها بیتفاوتند.
چرا تداوم وضع فعلی برای امنیت کشور خطرناک
است؟

طرح :سعید عامری

ویژهنامه محیط زیست

صفحات  2تا 11

فصل اول

مدیریت محیطزیست

محیط زیست ایران

ویژهنامه محیطزیست

خرداد 1398

خرداد 1398

صفحات  4و 5

3

صفحه6

یک درخت بالغ در هر فصل به اندازه نیاز مصرف  1۰نفر در سال اکسیژن تولید میکند ،در نتیجه جنگلها به عنوان
فیلترهای عظیم ،هوای زمین را تصفیه میکنند.

فرسایش خاک
میزان فرسایش خاک در ایران  ۳برابر متوسط جهانی است.

 3برابر

محیط طبیعی
در خطر ویرانی

خاک بر اثر عوامل مختلفی تخریب میشود که مهمترین آن
فرسایش است که شامل هم فرسایش آبی و هم بادی میشود.

استاندارد جهانی

 6تن در هکتار فرسایش آبی

 2,500,000,000تن
ساالنه  2میلیارد و  5۰۰میلیون تن خاک با فرسایش از
دسترس خارج میشود.

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

سرانه جنگلها کمتر از  2000متر مربع

سرانه جنگل

ســرانه هر ایرانی از جنگلهای کشور ،کمتر از  ۰/2هکتار است
که این مقدار یک چهارم سرانه جهانی میشود.

بــر اســاس آخریــن آمار موسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتع وســعت
رویشگاههای جنگلی ایران حدود  12میلیون هکتار است.

یک چهارم

 12,000,000هکتار جنگل

یکی از عوامل و عناصر فرسایش خاک
کشور ،گرایش به کشاورزی سنتی به
جای کشاورزی علمی و روشهای نوین در
صیانت از خاک است.

سرانه جهانی

 10هزار سال برای
یک سانتیمتر خاک

خاک از منابع تجدید پذیر به شمار می
رود اما براساس منابع مختلف تشکیل
هر سانتیمتر خاک در شرایط مختلف آب
و هوایی از  1۰۰تا  1۰۰۰۰سال طول
میکشد.

 20,000,000تن زباله
 3برابر

زباله ساز

استاندارد جهانی

با گذشــت بیش از یک دهه از تصویب طرح مدیریت پســماند و
حدود  ۶۰ســال از تاســیس اولین کارخانه بازیافت کشور هنوز
بازیافت زباله در ایران به یک آمار منطقی نرسیده است.

تولید پسماند در ایران سه برابر استاندارد جهانی است.

 49,000تن زباله خانگی

1,800,000
بر اســاس آمــار منابع طبیعــی و جنگلداری کشــور،
جنگلهای شــمال کشــور در طول  ۴۰سال گذشته از
 ۳میلیون و  ۶۰۰به یــک میلیون و  ۸۰۰هزار هکتار
رسیده است.

مصرف انرژی

بررسیها نشان میدهد فرسایش خاک در ایران نسبت به تولید آن
حدود  1۰تا  12برابر حد قابل تحمل یا تابآوری سرزمینی است.

در ایران روزانه  2۰میلیون تن زباله تولید میشود.

3,600,000

براساس گزارش ســازمان بهداشت
جهانی متوســط تولید زبالــه در جهان
روزانه  ۳۰۰گرم اســت و براســاس
آمارهای ارائه شــده از سوی وزارت
کشــور ،ایرانیها روزانــه  7۰۰گرم
زباله تولید میکنند.
براساس آخرین آمار تنها  7درصد از
زباله تولیدی کشور بازیافت میشود.
(آلمانیها  ۸۰درصد از زباله تولیدی
روزانه خود را بازیافت میکنند).

 300گرم

براســاس آمار منتشــر شــده توســط بانک جهانی ،ایران
حــدود  ۴برابــر میانگیــن جهانی انواع انــرژی را مصرف
میکند و طبق آمارهای رســمی کشــور ما بعد از آمریکا و
روسیه ،در رتبه سوم مصرف دنیا قرار داریم.

 700گرم

ســرانه مصرف ســاالنه گاز در ایــران  17۰۰مترمکعب
و در جهــان  ۶۰۰مترمکعب اســت؛ یعنــی میزان مصرف
مردم ایران  ۳برابر میانگین جهانی است.

 600مترمکعب

 4برابر

استاندارد جهانی

 1700مترمکعب

%7
متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکین خانگی
 9۰۰کیلووات ســاعت در سال اســت؛ این درحالیست
کــه مشــترکین ایرانــی در بخش خانگی ســاالنه 29۰۰
کیلووات ســاعت برق مصرف میکنند و این رقم دســت
کم بیش از  ۳برابر میانگین جهانی است.

طبق آمار وزارت بهداشت و درمان بیمارستانهای کشور روزانه
 ۴۰۰تن پسماند تولید میکنند .براساس آمار سازمان بهداشت
جهانی بیش از  ۴۰درصد پسماندهای بیمارستانی عفونی هستند
و ســاالنه  ۶میلیــون نفر در جهان به دلیل عــدم مدیریت صحیح
این پسماندها جان خود را از دست میدهند.

 900کیلووات ساعت

روزانه  ۴9هزار تن زباله خانگی در کشور
تولید می شود که مقدار بسیاری کمی از
آن قابلیت بازیافت دارد.

 2900کیلووات ساعت

تنوعزیستی
در گرو مدیریت پایدار سرزمین
محیط زیســت از بخشهای متعددی برخوردار اســت .محیط
طبیعی یکی از مهمترین بخشهای 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 حیاتوحش 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 روشهای مدیریت محیط زیست نیز بر پایه پایداری تعریف
میشــود .آب ،خاک ،جنگل ،حیاتوحش و ...همه اینها محیط
زیست هستند .ایران کشــوری با تنوع اقلیمی و توان سرزمینی
باالیی است .اما بیتوجهی به توسعه پایدار و توسعه لجامگسیخته و
نبود آموزش عمومی سبب شده ،امروزه کشور ما در معرض نابودی
تنوع زیستی خود باشد .دلیل آن نیز ندانمکاری دولتی و ناآگاهی
عمومی ارزیابی شده است.

میــزان مصــرف گاز طبیعــی در ایــران از  ۶۸میلیــارد
مترمکعب در سال  ،2۰۰1با متوسط رشد ساالنه 1۰/۳
درصــد ،بــه  12۳میلیــارد مترمکعــب در ســال 2۰۰۸
رســید .ایــن رونــد در ســالهای بعــد به شــدت رو به
افزایش بوده است.
123میلیاردمترمکعب

2008

2001
68میلیاردمترمکعب

اینفوگرافیک :آرشین میرسعیدی

رابطه معیوب

مدیریت محیطزیست

چرا باید نگران محیط زیست
باشیم؟

توسعه پایدار

حسینآخانی در تحلیلی مشکالت محیطزیست
در ساختار مدیریتی کشور را بررسی کرده است

صفحات  12تا  15

صفحات  16تا  29

فصل دوم

محیطزیست طبیعی

آلودگی هوا
%92

17

رتبه 16

رتبه 105

رتبه 174

رتبه 163

عوامل آالینده منابع آب سطحی

تقریب ًا تمام مرگومیرهای مرتبط با آلودگی در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط و کشورهایی که دستخوش تحوالت وسیع اقتصادی بودهاند رخ داده است.

 50,000نفر

%12/85

آالیندههای صنعتی ،فاضالب خانگی ،حشره کشها،
سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی

%70

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

 9,000,000نفر
2015

قربانیان آلودگی هوا در ایران به نسبت موارد
مرگ گزارششده (سال  2015میالدی)

 270,000نفر
270000

ویژهنامه محیطزیست

خرداد 1398

صفحات  18تا 21

آلودگی آب
رتبه 5

%12/85

فرشاد فاطمی د رتحلیلی به نقش مکانیسمهای اقتصادی
در مدیریت محیط زیست پرداخته است

افرادی که به علت بیماریهای غیرعفونی مرتبط با آلودگی
مثل بیماریهای قلبی ،سکته مغزی و سرطان ریه جان خود
را از دست دادهاند.

%30

شمار قربانیان روزانه آلودگی هوا ،تنها در شهر تهران

محیطزیست
با چه مخاطراتی مواجه است؟

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

تعداد استانهای تحت تأثیر ریزگردها
از سال  83تا 97

 4,500تا  10,000نفر
بهعلت سدسازیهای پیدرپی و انجام طرحهای انتقال آب ،خاک رطوبت خود را
از دست داده و دچار فرسایش شده و موجب بروز پدیده گرد و غبار میشود.

خطر آلودگی

گزارشها در سالهای گذشته از آلودگی آب تهران به
خصوص مناطق جنوبی به نیترات حکایت داشت.

از  3استان به  26استان
%12/85

درصد تامین آب شرب تهران از منابع آبهای
زیرزمینی در تهران و اطراف

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

آلودگی خاک

تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی
هوا در طول سال

ذرات PM 2/5

آلودگی خاک بهطورمستقیم با امنیت غذایی گره خوردهاست،
بهطوری که اگر خاکی از طریق سموم آلوده باشد ،آلودگی
بهطور قطع جذب گیاهان و محصوالت غذایی میشود.

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

مهمترین دلیل آلودگی خاک میتواند فلزات سنگین ناشی از
سموم دفع آفات باشد .مهمترین علت ابتال به انواع سرطان
فلزات سنگین است که در مواد غذایی یافت میشوند.
شیوع سرطان دستگاه گوارش در کشور در دهههای 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 میشوند و بیماریهایی چون انواع سرطان،
معلولیتهای جسمی و ذهنی مادرزادی ،حساسیتها،
بیماریهای عصبی و حتی نازایی و سقط جنین در زنان و عقیمی
در مردان را ایجاد میکنند.

اینفوگرافیک :مسعود زارعی

گفتوگو

محیطزیست طبیعی و انسانی

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

آلودگی مسالهای دولتی است

محیطزیست
با چه مخاطراتی مواجه است؟

صفحات  30تا  33

وحید حسینی از چالشهای مدیریت محیط زیست
انسانی و آلودگی هوا میگوید

فصل 3
محیط زیست
ذوبآهن

صفحات  34تا  37

صفحات  38تا  41

ذوبآهن

فضای سبز ذوب آهن اصفهان

مانعی برای حرکت ریزگردها به سمت
منطقه لنجان و شهر اصفهان است.

 84برابر استاندارد جهانی

نسبت وسعت فضای سبز به فضای کارگاهی

 800هکتار

وسعت فضای تولیدی ذوب آهن

فوالد مبارکه

آیا به حفاظت از محیط زیست
در صنعت فوالد توجه میشود؟
خرداد 1398
 52صفحـه

آیا ابرچالش محیط زیست یک مساله
امنیت ملی است؟

تنگه خطر

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

ابرچالش محیط زیست در حال بزرگتر شدن
است .تغییرات اقلیمی ،خشکسالی و انواع
آلودگی محیط زیستمان را تهدید میکند.
سیاستمداران نسبت به این چالشها بیتفاوتند.
چرا تداوم وضع فعلی برای امنیت کشور خطرناک
است؟

خطمشی محیط زیستی در فوالد
منطبق با ذوب
استانداردهای جهانی چیست؟

درمحیطزیست
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تلفن آگهیها42710402 –3 :
ناظر چاپ :علی زارع
تدارکات :مهدی غالمپور
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آبان 1397
 68صفحـه

38

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

مهر1397
116صفحـه

ضمیمه
روزنامهدنیایاقتصاد

ویژهنامه محیطزیست خرداد 1398

طرح :سعید عامری

توزیع  :دنیای اقتصاد
تلفن  – 87762200 – 231 :فکس87762201 :
امور شهرستانها87762225 –228 :
امور مشترکین87762235 – 237 :
فکس87762236 :

بازارمالیایرانآبستنچهتحوالتیاست؟

معدن باید یکی از پیشرانهای رشد باشد ،چرا نیست؟
بخش معدن در معادالت سیاستگذاری همواره یکی از پایههای
رشد اقتصادی محسوب میشود .با این حال فضای کسبوکار در
این حوزه آنگونه که باید ،مهیا نشده است.
آیا سیاستگذار میتواند این منابع خدادادی را به موتور محرک
اقتصاد کشور تبدیل کند؟

بانکهاازچهمشکالتیرنجمیبرند؟
بازارسهامباچهریسکهاییمواجهاست؟
مخاطراتصنعتبیمهدرشرایطتحریمچیست؟
سیاستگذاربرایحفظنقدینگیدربورسچهکند؟
صنایعبورسیدرمعرضچهتهدیدهاییقراردارند؟
بورسکاالباچهفرازونشیبهاییمواجهشدهاست؟
مدیریتداراییدرفضاینااطمینانیاقتصادیچگونهباشد؟
شرکتهایبیمهدرشرایطعدمقطعیتچهاستراتژیداشتهباشند؟

ویژهنامهمعدن
تیـر1397
 132صفحـه

ویژهنامه بورس
ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

مهر 1397
 100صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

آیا صنعت ایران برای مواجهه با تنگنای تحریم آماده است؟

چرخ زنگاری

صنعتگران و معدنکاران در حالی دهم تیرماه ،روز صنعت و معدن را گرامی میدارند که دغدغههایی
جدی درباره بیثباتی بازارها ناشی از جهش نرخ ارز ،چشمانداز مبهم و انتظارات تورمی دارند و نگران
آثار تحریمهایی هستند که به زودی به اجرا در میآید .آیا سیاستگذار میتواند امیدهای رو به افول
فعاالن حوزه صنعت و معدن را جالیی دوباره ببخشد و اطمینان را به آنها بازگرداند؟

فرار از زندان

تجارت خارجی را چگونه میتوان از بندهای داخلی نجات داد؟

طرح:آزادهپاکنژاد

امید نشر و چاپ ایرانیان ،تلفن55275771 :
چاپ :

گنج پنهان

طرح:آزادهپاکنژاد

نشانی  :خیابان قائم مقام فراهانی
ضلع شمالی میدان شعاع ،پالک 108
ط عمومی42710160 :
رواب 

رشد مرموز
سهضلعبازارمالیایراندرمعرضتحوالتتازهقرارگرفتهانداما
درهمتنیدگیمشکالتساختاریمزمن،شرایطدشواریرابرایآینده
آنهارقمزدهاست.بانکهاوبیمههانیازمنداصالحاتعمیقساختاری
وخروجازناترازیهستند.امابازارسهامباوجودابرچالشهایموجود
وتحملریسکهایسیاسی،بهرشدسریعخودادامهمیدهد.کدام
متغیرهایاقتصادیوسیاسیاینرشدراتحتتاثیرقرارخواهدداد؟
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طرح:آزادهپاکنژاد

صاحب امتیاز :دنیای اقتصاد تابان
مدیرمسوول  :علیرضا بختیاری

i

.

شده است و آنطور که مدیرعامل این شرکت نیز تاکید دارد ،روند ادامه
مسوولیت اجتماعی شرکتهای صنعتی مانند دیگر ارگانها و نهادها
و حتی اشــخاص برای بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیطزیست ،پـرونده کار شرکت ذوبآهن به سمت سازگاری هرچه بیشتر با محیط زیست
سوم
و کاهش آالیندگی است.
ایجاب کرده که شــرکت صنعتی ذوبآهن اصفهان نیز به دلیل نوع
توجه به محیط زیســت از بدو ایجاد این واحد صنعتی شــکل گرفته
فعالیت در زمینه تولید فوالد و ...به ســمت بهبود شرایط زیستمحیطی
و اقداماتی که در راســتای کنترل آالیندگی صورت گرفته بســیار فراتر از
برود .این اتفاق از محیط پیرامون مثل کاشــت درختــان و ایجاد فضای
استانداردهای مورد نظر بوده ،به طوری که معادل  25درصد فضای تولید
ســبز گرفته تا تالش بــرای کاهش گازهای
هر مجتمع تولیدی باید فضای سبز باشد که این مقدار در ذوبآهن اصفهان
گلخانهای و مدیریت زیستمحیطی کورهها و
 16هزار و  500هکتار معادل  84برابر اســتانداردهای محیط زیست است
منابع تولید آالینده پیش رفته است .آموزش
و هزینه نگهداری این فضای سبز ســاالنه بالغ بر  14میلیارد تومان بوده
نیروهای انسانی در حوزه حفظ محیط زیست
و بیــش از  14هزار هکتار از فضای ســبز موجود به صــورت دیم آبیاری
بهخصوص مدیریت آالیندهها نیز در دســتور
میشــود .در حال حاضر تاکید ســازمان محیط زیست بر میزان گازهای
کار این شــرکت اقتصادی اســت .ذوبآهن
گلخانهای اســت بر همین اساس سازمان محیط زیست در تمامی شهرها
اصفهان با ایجاد خطمشــی زیســتمحیطی
به ویژه شهرهای صنعتی نمایندگانی دارد و استانداردها را برای صنایع در
منطبق با استاندارد  ISO14001:2015و تعهد
ایجاد خطمشی محیط زیستی ذوبآهن
نظر میگیرد .در خصــوص ذوبآهن اختالفاتی در خصوص درجه یک و
مدیریت عالی شرکت مبنی بر حفظ و صیانت
منطبق با استانداردهای جهانی
دو بودن این مجموعه در بحث رعایت استانداردهای محیط زیست وجود
از محیطزیست در استراتژیهای کالن خود،
دارد اما به اعتقاد ما ذوبآهن درجه دو محسوب شده و باید استانداردهای
توسعه پایدار را به عنوان یکی از اهداف کلیدی
آزاده حسینی
درجه دو برای آن رعایت شود .به نظر میرسد روند مدیریت محیط زیست
انتخاب کرده و تســری بخشیده به طوری که
شــرکت ذوبآهن مورد توجه سازمان محیط زیست نیز واقع شده است.
همــه پروژهها و طرحهای خــود را با توجه به
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان پیشتر گفته بود :انتظار
ایــن مهم ،برنامهریزی و اجرا میکند .از آن گذشــته مباحث صرفهجویی
میرود ذوبآهن بومیسازی و استفاده از دانشهای بنیادی را در اقدامات
در منابع و اســتفاده از تکنولوژیهای جدید با دیدگاه کاهش مصارف نیز
زیستمحیطی همانند دیگر کارهای خود نهادینه کند .اقدامات ذوبآهن از
مدنظر بوده اســت .تفکر حاکم بر مدیریت این شرکت بر این باور است که
نظر شاخصهای زیستمحیطی الزم ،رو به رشد و امیدبخش است .سازمان
توسعه پایدار یگانه راه بهرهوری اقتصادی و پایداری سرزمین است .بنابراین
حافظت محیط زیست از اقدامات کوچک و بزرگ زیستمحیطی حمایت
مطابق استانداردهای بینالمللی و خواستهای سازمان محیطزیست ،تمامی
الزامات محیط زیستی برای حیات یک شرکت اقتصادی در ذوبآهن لحاظ
میکند.

طرح:آزادهپاکنژاد

ضمیمه روزنامه دنیای اقتصاد
ویژهنامه محیط زیست
خرداد 1398

هـنـری و فـنـی :

الجورد
مدیر آتلیه  :آرش
صفحهآرایی  :جمال دیدگر ،محمدمحمودی
حسین احمدی ،علیرضا تاجیک
اینفوگرافیک :آرشین میرسعیدی ،مسعود زارعی
سعید عامری

عـکس :
ویراستاران  :نیلوفر نیاورانی ،زهرا زارعی
محبوبهشریفی
حروفچینی:سارهسیدناصـری،فاطمهفتحی
طرح :آزاده پاکنژاد

هزینه نگهداری فضای سبز شرکت

ذوبآهن

آیا توسعه فوالد
با محیط زیست در تضاد است؟

ویژهنامه:
مدیر توسعه بازار :زینب سادات میرهادی
مسوول ویژهنامه :آزادهحسینی
همکاران :زهرامسافر،مهتابرحمتعلی ،فاطمهبهادری
اعظمشریفی

وسعت فضای سبز

 110میلیارد ریال

اینفوگرافیک :مسعود زارعی

فوالد هرمزگان

r

 16,500هکتار

احداث و نگهداری بزرگترین
جنگل دستکاشت کشور
توسط ذوبآهن اصفهان خدمات
بسیار ارزندهای به جامعه ارائه کرده است.

بخشنامههای متعدد و ممنوعیتهای 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 میتوان صادرات را از بندها رها کرد؟

ویژهنامه صادرات 97

فصل اول

مدیریت محیطزیست

محیط زیست ایران
فرسایش خاک
میزان فرسایش خاک در ایران  3برابر متوسط جهانی است.

 3برابر

استاندارد جهانی

خاك بر اثر عوامل مختلفی تخریب میشود كه مهمترین آن
فرسایش است كه شامل هم فرسایش آبی و هم بادی میشود.

 6تن در هکتار فرسایش آبی

 2,500,000,000تن
ساالنه  2میلیارد و  500میلیون تن خاک با فرسایش از
دسترس خارج میشود.

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

سرانه جنگل
بــر اســاس آخریــن آمار موسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتع وســعت
رویشگاههای جنگلی ایران حدود  12میلیون هکتار است.

 12,000,000هکتار جنگل

یکی از عوامل و عناصر فرسایش خاک
کشور ،گرایش به کشاورزی سنتی به
جای کشاورزی علمی و روشهای نوین در
صیانت از خاک است.

 10هزار سال برای

یک سانتیمتر خاک

بررسیها نشان میدهد فرسایش خاك در ایران نسبت به تولید آن
حدود  10تا  12برابر حد قابل تحمل یا تابآوری سرزمینی است.

خاك از منابع تجدید پذیر به شمار می
رود اما براساس منابع مختلف تشكیل
هر سانتیمتر خاك در شرایط مختلف آب
و هوایی از  100تا  10000سال طول
میكشد.

 20,000,000تن زباله
در ایران روزانه  20میلیون تن زباله تولید میشود.

زباله ساز
با گذشــت بیش از یک دهه از تصویب طرح مدیریت پســماند و
حدود  60ســال از تاســیس اولین کارخانه بازیافت کشور هنوز
بازیافت زباله در ایران به یک آمار منطقی نرسیده است.

 3برابر

استاندارد جهانی

تولید پسماند در ایران سه برابر استاندارد جهانی است.

 49,000تن زباله خانگی
روزانه  49هزار تن زباله خانگی در کشور
تولید می شود که مقدار بسیاری کمی از
آن قابلیت بازیافت دارد.

براساس گزارش ســازمان بهداشت
جهانی متوســط تولید زبالــه در جهان
روزانه  300گرم اســت و براســاس
آمارهای ارائه شــده از سوی وزارت
کشــور ،ایرانیها روزانــه  700گرم
زباله تولید میکنند.
براساس آخرین آمار تنها  7درصد از
زباله تولیدی کشور بازیافت میشود.
(آلمانیها  80درصد از زباله تولیدی
روزانه خود را بازیافت میکنند).

 300گرم
 700گرم

%7

طبق آمار وزارت بهداشت و درمان بیمارستانهای کشور روزانه
 400تن پسماند تولید میکنند .براساس آمار سازمان بهداشت
جهانی بیش از  40درصد پسماندهای بیمارستانی عفونی هستند
و ســاالنه  6میلیــون نفر در جهان به دلیل عــدم مدیریت صحیح
این پسماندها جان خود را از دست میدهند.
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خرداد 1398
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یک درخت بالغ در هر فصل به اندازه نیاز مصرف  10نفر در سال اکسیژن تولید میکند ،در نتیجه جنگلها به عنوان
فیلترهای عظیم ،هوای زمین را تصفیه میکنند.

سرانه جنگلها کمتر از  2000متر مربع
ســرانه هر ایرانی از جنگلهای کشور ،کمتر از  0/2هکتار است
که این مقدار یک چهارم سرانه جهانی میشود.

یک چهارم
سرانه جهانی

3,600,000
1,800,000
بر اســاس آمــار منابع طبیعــی و جنگلداری کشــور،
جنگلهای شــمال کشــور در طول  ۴۰سال گذشته از
 ۳میلیون و  ۶۰۰به یــک میلیون و  ۸۰۰هزار هکتار
رسیده است.

مصرف انرژی
براســاس آمار منتشــر شــده توســط بانک جهانی ،ایران
حــدود  4برابــر میانگیــن جهانی انواع انــرژی را مصرف
میکند و طبق آمارهای رســمی کشــور ما بعد از آمریکا و
روسیه ،در رتبه سوم مصرف دنیا قرار داریم.

ســران ه مصرف ســاالنه گاز در ایــران  1700مترمکعب
و در جهــان  600مترمکعب اســت؛ یعنــی میزان مصرف
مردم ایران  3برابر میانگین جهانی است.

 600مترمکعب

 4برابر

استاندارد جهانی

متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکین خانگی
 900کیلووات ساعت در ســال است؛ این درحالی است
کــه مشــترکین ایرانــی در بخش خانگی ســاالنه 2900
کیلووات ســاعت برق مصرف میکنند و این رقم دســت
کم بیش از  3برابر میانگین جهانی است.

 900کیلووات ساعت
 2900کیلووات ساعت

 1700مترمکعب
میــزان مصــرف گاز طبیعــی در ایــران از  68میلیــارد
مترمکعب در سال  ،2001با متوسط رشد ساالنه 10/3
درصــد ،بــه  123میلیــارد مترمکعــب در ســال 2008
رســید .ایــن رونــد در ســالهای بعــد به شــدت رو به
افزایش بوده است.
123میلیاردمترمکعب

2008

2001
68میلیاردمترمکعب

اینفوگرافیک :آرشین میرسعیدی

خطر ویرانی
چرا باید نگران محیط زیست باشیم؟
محیط زیســت از بخشهای متعددی برخوردار اســت .محیط
طبیعی یکی از مهمترین بخشهای 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 حیاتوحش 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 روشهای مدیریت محیط زیست نیز بر پایه پایداری تعریف
میشــود .آب ،خاک ،جنگل ،حیاتوحش و ...همه اینها محیط
زیست هستند .ایران کشــوری با تنوع اقلیمی و توان سرزمینی
باالیی است .اما بیتوجهی به توسعه پایدار و توسعه لجامگسیخته و
نبود آموزش عمومی سبب شده ،امروزه کشور ما در معرض نابودی
تنوع زیستی خود باشد .دلیل آن نیز ندانمکاری دولتی و ناآگاهی
عمومی ارزیابی شده است.

مدیریت محیطزیست

حسین آخانی
استاد دانشگاه

گزارش تحلیلی

رابطه معیوب دولتها و محیطزیست
آیا محیطزیست در ساختار مدیریتی کشور رها شده است؟
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  1350این 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
میتوانست 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 موفقیتهای زیادی را
توانســت در این زمینه کسب کند .به عنوان نمونه کنوانسیون
رامســر که کنوانســیونی برای حفاظت از تاالبها بود در شهر
رامســر پایهگذاری شد و در جهان به نام شــهری از ایران آن
کنوانسیون را میشناســند .مشکلی که آن زمان یعنی قبل از
انقالب داشــتیم ،این بود که به انــدازه کافی نیروی متخصص
و حرفهای در حوزه محیط زیســت وجود نداشت .این اعتراف
شخص اســکندر فیروز اســت؛ در صحبتهای خصوصی که
عمدتاً من با او دارم و داشــتم غبطه میخورد که ایکاش آن
زمان که من رئیس سازمان محیط زیست بودم این همه جوان
عالقهمند هم وجود داشت تا میتوانستم 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  57سقوط کند ،اسکندر فیروز را در سال
 56از مدیریت سازمانی که خودش بنیانگذاری کرده بود ،کنار
گذاشتند .در حدی این برخورد با او جدی بود که نمیتوانست
به دیدن مناطق حفاظتشــدهای برود که خودش آنها را ایجاد
کرده بــود .درگیریهای زیادی بین او و افراد ذینفوذ در دربار
شاه بود که سبب کنار گذاشتن او از مدیریت سازمان حفاظت
محیط زیست شد.
•اداره محیطزیست 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 حفاظتشده در
ایران شکارگاههای سلطنتی هستند .به همین دلیل هم بود که
بسیاری از مردم محلی و کسانی که از رژیم شاه عصبانی بودند،
به مناطق حفاظتشده 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
بیرویه افزایش یافت و عم ً
ال مناطق حفاظتشــده اشغال شد.
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البته خیلــی از محیطبانها که در
آن زمان میدانستند چنین تخریبی
درست نیســت و این مناطق برای
ایجاد مناطق امن حیات وحش ایجاد
شدهاند 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 میخواســتند سازمان
محیط زیســت منحل شــود .البته
خوشبختانه این خواست عملی نشد
و اصل قانون اساسی هم حفاظت از
محیط زیست را وظیفهای عمومی
دانســت و این کار محترم شمرده
شــد اما در عمل دولتهای بعد از
انقــاب هیچکدام اصــل  50قانون
اساســی را نهتنهــا رعایت چندانی
نکردهانــد بلکــه در جهت تخریب
محیط زیســت حرکــت کردهاند.
بــه همین دلیــل میتــوان گفت
مهمترین عامل تضعیف ســازمان
محیط زیســت ،دولتهــا بودهاند.
یکی از نظر بودجهای که همیشــه
این ســازمان جــزو ضعیفترین و
فقیرترین سازمانهای دولتی است
و امســال بودجه آن حــدود 373
میلیارد تومان تعیینشده است .این
بودجه مثل ســایر دستگاهها کامل
به محیط زیســت اختصــاص داده
نمیشــود .تا آنجا که اطــاع دارم
خیلی از دستگاهها که مدیریت قوی
ندارند یا سازمان برنامه به آنها توجه
کافی ندارد ،گاهی تا  50درصد این

در واقع دولتهای 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 بدنهسازان محیط زیست یا از ایران
رفتند یا بازنشسته شدند یا اخراج و کنار
گذاشتهشدندوهرگزهمدرجهتترمیم
این بدنه تالش جدی صورت نگرفت.

تخصیص بیشتر پرداخت نمیشود .شما تصور کنید در چنین
شرایطی یک سازمان با حدود هفت هزار نیرو با این بودجه طبق
قانون وظیفه دارد حدود  17درصد خاک ســرزمین را حفاظت
کند و وظیفه دارد تمــام کارخانههای آالینده را برای حفاظت
از محیط زیســت انسانی مدیریت کند و وظیفهاش حفظ تنوع
زیستی و ...باشد.
مشکل دوم اینکه ریاســت این سازمان هیچوقت در اختیار
یک متخصص محیط زیســت نبوده است .هیچکدام از کسانی
کــه تا به حال به ریاســت ســازمان محیط زیســت گمارده
شــدهاند ،تخصص نداشتند و بیشتر افراد سیاسی بودند .چه از
اولین فرد که عباس صمیمی بود ،تا تقی ابتکار ،میرزاطاهری،
منافــی ،معصومه ابتــکار ،فاطمه واعظجــوادی ،محمدجواد
محمــدیزاده و اکنون هم که آقای کالنتری مســوولیت این
سازمان را برعهده دارند .هیچکدام از این افراد در واقع به معنای
واقعــی نه متخصص بودند و نه محیط زیســتی به معنای عام
کلمه .محیط زیســت حوزه بسیار گســتردهای است .بسیاری
میتوانند مدعی باشــند که محیطزیســتی هســتند .محیط
زیســتی بودن ،یکسری پیششــرطها دارد .یا باید تحقیقاتی
انجام داده باشــید ،یا فعالیتی بهطور جدی کرده باشــید که
اگر تخصص نداشته باشید میتوان به شما گفت محیط زیستی
به معنی عام هستید .این مدیران هیچکدام به معنی عام حتی
محیط زیستی نیستند.
در واقع دولتهای 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
بدنهسازان 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 میکند کمترین
نزدیکی را با محیط زیســت دارند و از ادارات و دســتگاههایی
میآیند که خیلیهایشــان در تضاد با محیط زیست هستند،
نمیتوانید 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.
•دغدغههای نمایشی
رئیس ســازمان حفاظت از محیطزیست میگوید؛ به لحاظ
حفظ محیط زیســت از کشــورهای ســرافکنده جهانیم .این
اظهارنظر آقای کالنتری خود شــرایط مدیریت محیط زیست
در ایران را به ما نشــان میدهد .ایشــان گفته سازمان محیط
زیست باید متخصص آب داشته باشد .مگر وزارت نیرو در این
مملکت فعالیت نمیکند؟ با این همه کارشــناس و متخصص.
محیط زیســت نیاز به متخصص محیط زیســت دارد .آب هم
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جزئی از چرخه محیط زیســت است .این باعث شده با شرایط
بسیار ناراحتکنندهای روبهرو باشیم که روزبهروز بدتر میشود.
بهرغم اینکه آگاهی مردم بسیار زیاد شده است و این تضاد بین
خواســت مردم و عملکرد دولت متاسفانه هر روز دارد تشدید
میشود 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 شــدهاند که به عقیده من این
پدیده نگرانکنندهای است.
•ریشه تقابل محیط زیست و دولت
پرسشهایی مطرح میشود که به نظر میرسد 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
میکند؟ در پاســخ من اعتقاد دارم در مدیریتهای کالن بعد
از انقالب نوســازی صورت نگرفته اســت .یعنی شما وقتی به
کابینه آقای روحانی نگاه میکنید ،متوجه میشــوید بسیاری
از افراد تصمیمگیر کابینه در واقع همان آدمهایی هســتند که
در اوایل انقالب مشــغول کار شدند و مدیریتهای کالن را در
اختیار گرفتند .متاسفانه همین افراد به شکلی بنیانگذار نهادهای
ناکارآمدی هستند که هدفشان بیشتر پیشبرد اهداف اقتصادی
بر مبنای بهرهبرداری محض ،غیرمســووالنه و ناپایدار از منابع
سرزمین است .مث ً
ال در زمینه منابع آبی ،منابع معدنی ،جنگل
و مرتع و ...نوعی بهرهبرداری بدون چشــمانداز در دســتور کار
داشتند و امروز در مدیریت آنها به مشکل خوردهاند .اینها عمدتاً
در این بســتر ناپایدار و در تقابل با محیط زیست ماهیتشان
شکل گرفته اســت .این افراد را نمیتوان عوض کرد .تفکر این
افراد تغییرناپذیر است .این مدیران در جوانی با اندیشه محیط
زیستستیزانه بر سر کار آمدند و رشد کردند و اکنون نمیتوانند
با جامعه فعلی و خواست مردم و شرایط سخت سرزمینی ،نهتنها
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 تصدیگری تنوع زیستی این کشور که
شــاید بتوان گفت یکی از مهمترین مزیتهای سرزمین ایران
است به یک متخصص کشاورزی واگذار میشود 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
محیطزیستیترین بخش این وزارتخانه ،یعنی سازمان جنگلها
و مراتع نگاه کنید .ببینید این سازمان چه بالیی بر سر طبیعت
این مملکت آورده است .جنگلفروشی گسترده در شمال کشور،
کشت گونههای خارجی و مهاجم به بهانه ریزگرد در خوزستان،
خأل نظارت و مدیریت بر جنگلهای زاگرسی و مراتع و اراضی
ملی ،مالچپاشــی روی اکوسیستمهای ناب تپههای ماسهای با
پوشــشهای یونیک و انبوه و ...تنها نمونههایی از ضدیت این
سازمان ظاهرا ً حافظ منابع طبیعی و محیط زیست با طبیعت
ایران اســت .در حالی که وزارتخانهای که ســازمان جنگلها و
مراتع وابسته و زیرمجموعه آن است چنین لجامگسیخته اداره
میشود که به نوعی با محیط زیست تقابل دارد ،چطور میتوانید

مرجعیت مهمترین 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 میشــود ،با آینده
ســرزمین و مردم ایران بازی نکنید
و مساله طرحهای انتقال آب بسیار
خطرناک اســت ،وقتی شما بودجه
کشــور را نگاه میکنیــد میبینید
بودجــه قابل توجهــی دارد صرف
پروژههای انتقال آب میشــود! 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 نتیجهای
نگرفتهایم.
•نسبت دولتهای بعد از
انقالب با محیط زیست
نسبت دولتهای بعد از انقالب با
محیط زیست نسبت غریبی است.
مــن فکر میکنم شــاید مهمترین
تغییر همــان اتفاقاتی بــود که در
دولــت آقای خاتمی به دلیل فضای
بازی که بعد از سال  76کشور را فرا
گرفت ،به وجود آمد .کشــور از نظر

من تفاوت جدی بین نگاه دولتها به
محیط زیست نمیبینم .منتها بعضی
دولتها زبانشان مقداری با طبیعت
و محیط زیست مهربانتر بود .مانند
دولت اصالحات و دوره اول آقای
روحانی که یک زبان مهربا نتری
داشتند .اما برخی دولتها زبان
تیزتری داشتند و علیه محیط زیست
فعالیت تخریبی داشتند .دوره دوم
دولت روحانی از ضعیفترین دولتها در
ارتباط با محیط زیست در تاریخ انقالب
است .در کابینه این دولت گفته میشود
مقاالتی که در مورد محیط زیست
نوشته میشود فقط به درد نویسندگان
آنها میخورد! حرفی را میزنند که ما در
دولت احمدینژاد میشنیدیم.
مشکلی که آن زمان یعنی قبل از انقالب
داشتیم ،این بود که به اندازه کافی نیروی
متخصص و حرفهای در حوزه محیط
زیست وجود نداشت .این اعتراف شخص
اسکندر فیروز است؛ در صحبتهای
خصوصی که عمدت ًا من با او دارم و داشتم
غبطه میخورد که ایکاش آن زمان که
منرئیسسازمانمحیطزیستبودماین
همه جوان عالقهمند هم وجود داشت تا
میتوانستم کارها را به آنها بسپارم.

کارکرد رســانهها و مطبوعات وضعیت خوبی پیدا کرد ،جامعه
مدنی قویتر شد و فعالیتهای جدیتری انجام دادند و اینها در
کنار هم باعث شد ،محیط زیستیها 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 عمدهای در محیط زیست
نیز داشتیم .مث ً
ال سد گتوند با این مشکالت پایانناپذیر محیط
زیستی در زمان دولت آقای خاتمی مجوز ساخت آن صادر شد.
اگرچه بعدا ً در دولت آقای احمدینژاد افتتاح شــد .فرقی بین
دولتها و مدیرانشان در سازمان حفاظت از محیط زیست نبود.
شــما در نظر بگیرید حتی خانم ابتکار هم فرد محیط زیستی
نبود .درست اســت که  12سال 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
میگرفت! واقعیت این است که نه ایشان و نه کسانی که ایشان
به سازمان محیط زیست آورد آدمهای محیط زیستی نبودند.
اکثرا ً مدیران ایشان آدمهایی غیر از متخصصان و فعاالن محیط
زیست بودند .مث ً
ال ایشان معاون وزارت صنایع را معاون آموزش
ســازمان محیط زیست کرد .وزارت صنعت و تربیتشدگان آن
از بیتوجهترین مدیران کشور به محیط زیست هستند .چنین
چیزی منطقی نیســت و به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید .من
تفاوت جدی بین نگاه دولتها به محیط زیست نمیبینم .منتها
بعضی دولتها زبانشــان مقداری با طبیعت و محیط زیســت
مهربانتر بود .ماننــد دولت اصالحات و دوره اول آقای روحانی
که یک زبان مهربانتری داشتند .اما برخی دولتها زبان تیزتری
داشتند و علیه محیط زیست فعالیت تخریبی داشتند .دوره دوم
دولــت روحانــی از ضعیفترین دولتهــا در ارتباط با محیط
زیست در تاریخ انقالب است .در کابینه این دولت گفته میشود
مقاالتی که در مورد محیط زیست نوشته میشود فقط به درد
نویســندگان آنها میخورد! حرفــی را میزنند که ما در دولت
احمدینژاد میشنیدیم.
•محیطزیست و تهدید امنیت کشور
شــرایط محیط زیستی کشــور از هر تهدیدی برای امنیت
کشور خطرناکتر است .من اگر جای مسووالن ارشد نظام بودم
اولویتی باالتر از محیط زیست را برای حفاظت نظام جمهوری
اسالمی در نظر نمیگرفتم .چون اگر این رفتارها ادامه پیدا کند
در آینده مشکالت بسیار جدی از طبیعی تا اجتماعی و سیاسی
گریبان جامعه ایران را خواهد گرفت.
بحرانیتر شدن شــرایط محیطزیست 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
میتواند مسائل امنیتی خطرناکی برای شهرها به وجود بیاورد.
فرونشست زمین ایران را تهدید میکند .فرونشست به معنی از
بین رفتن بســیاری از زیرساختهای کشور است .فجایعی که
فرونشست زمین میتواند ایجاد کند از زلزله هم خطرناکتر و
ویرانگرتر است .من فکر میکنم شاید باید درخواست اصلی را
از مقام معظم رهبری داشته باشیم که ایشان با رهنمودهایشان
به داد محیط زیســت و سرزمین ایران برسند ،چراکه دولتها
نشان دادند فارغ از اینکه از چه جناح سیاسی هستند فرقی در
مدیریت سرزمین و حفاظت از محیط زیست با هم ندارند.
ویژهنامه محیطزیست
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فرشاد فاطمی
اقتصاددان

اثر اقتصاد

محیطزیستقیمتی
درک توسعه پایدار با تاکید بر مولفههای اقتصادی
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 گونهای است که این مصرف قابل
احصا نیست .در مواردی که میزان مصرف قابل احصا هم باشد میتوان
انتظار داشت هزینهای به همین میزان جبران شود .البته در خیلی از
موارد تعیین هزینه دشوار است .به خاطر اینکه هزینهای که بر پیکره
محیط زیست وارد میشود ،هزینهای اجتماعی است .برآورد این نوع
هزینههای اجتماعی برای به دست آوردن قیمت نهایی سخت است.
با این حال بــا روشهایی میتوان این کار را انجام داد .نکته مهم این
است در فقدان نظام قیمتگذاری وقتی قیمت استفاده از منابع عمومی
صفر است ،عم ً
ال جامعه گرفتار استفاده بیش از اندازه از منابع عمومی
میشــود و این اتفاقی است که االن برای محیط زیست افتاده است و
اتفاقات بدتری نیز ممکن است در آینده رخ بدهد .برای مثال میتوان
به آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ ،تخریب جنگلهای کشور،
هدررفت زیاد منابع آبی و از دست رفتن بسیاری از منابع طبیعی دیگر
به عنوان نمونههایی از استفاده بیش از حد از منابع عمومی اشاره کرد.
به این ترتیب میتوانیم شاهد نتایج منفی آن باشیم که میتواند کشور
را با چالشهایی مواجه کند .خوب اســت به جای استفاده از عبارت
«مکانیسم قیمتگذاری» بگوییم توجه به ارزش محیط زیست! بعدا ً
ممکن است از دل این توجه به نظام ارزشگذاری محیط زیست نظام
قیمتگذاری هم به وجــود بیاید .من به عنوان یک متخصص منابع
طبیعی و محیط زیست صحبت نمیکنم ،بلکه به عنوان یک کارشناس
اقتصادی به این پدیدهها نگاه میکنم .بگذارید یک مثال بزنیم .در نظر
بگیرید ما جنگلی داشــته باشیم که این جنگل ارزش محیط زیستی
داشــته باشد ولی ارزش بهرهبرداری نداشته باشد .در نظر بگیرید این
جنگل ظاهرا ً 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 آنوقت مکانیسم اقتصادی که میتوان 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
میخواهیم این جنگل را حفظ کنیم؟ ممکن اســت اینجا الزم باشد
یک نظام قیمتگذاری سوبسیدی لحاظ کنیم .یعنی عم ً
ال ممکن است
الزم باشد جامعه هزینهای را برای حفاظت از این جنگلها بپردازد که
گروهی کارشــان حفاظت از این جنگلها باشد .مث ً
ال اگر نرخ تخریب
جنگل به دالیل مختلف از جمله فرسایش ،آبوهوا ،بهرهبرداری و ...زیاد
است و این زیانها قابل پیشگیری نیست ،باید عدهای برای حفاظت و
حراست از این جنگلها استخدام شوند و با مبلغی که از منابع عمومی
پرداخت میشود ،کمک شود که این جنگلها دوباره احیا شوند و دوباره
بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
درک توسعه پایدار میتواند 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 شدهاند .منابع حیاتی و منابع طبیعی را
تخریب کردند یا از بین بردند .در دهههای  40و  50میالدی و بعد از
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انقالب صنعتی ،لندن یکی از آلودهترین
شهرهای دنیا بود .یا خیلی از کشورها با
تخریب جنگلها 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
بهخصوص 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 نمیتوانیم در مقایسه با کشوری که
درآمد ســاالنهاش  30هزار 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
استفادهها از منابع طبیعی و تخریب آنها
ال قابل احصاست .مث ً
کام ً
ال کسی که از
جنگل بهرهبرداری میکند یا کسی که
کارخانه و معدنی دارد که باعث آلودگی
آب میشــود ،میزان مصــرف و ایجاد
آلودگی آنها قابل شناسایی و اندازهگیری
اســت .این دســته از بهرهبرداران نوع و
میزان تخریب و آلودگیشان و خسارتی
که به طبیعت وارد میکنند قابل مشاهده
است .اما بعضی از مواقع این هزینه قابل
احصا نیست .به همین دلیل پیدا کردن
ارزش حاشیهای معنی پیدا میکند و این
ارزش حاشیهای است که باید مورد توجه
قرار گیرد .در ایــن مواقع ما میتوانیم
سهمیه تعیین کنیم .یعنی مقدار استفاده
از منابــع طبیعــی را در ســطحی که
میخواهیم 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 ضرورتهای حفاظت از محیط زیست را دریافتند.
منتها چند نکته وجود دارد .یکی مربوط به ساختار بودجهریزی بخشی
در کشور ماست .این ساختار عم ً
ال منجر میشود که در درون بخشهای
دولت نوعی تعارض منافع برای دسترسی به منابع به وجود آید .نه منابع
بودجهای به اندازه کافی به محیط زیست میرسد و نه برای بخشهای
دیگر دولت این جذابیت وجود دارد که بخواهند در حوزه منابع طبیعی
هزینه کنند .در عین حال بعضاً در جهت توسعهبخشی محیط زیست
مورد کمتوجهی قرار میگیرد .نکته دیگر اینکه ما نهایتاً باید فکر کنیم
که چه مقدار منابع میتوانیم برای حفاظت از محیط زیســت و منابع
طبیعی تخصیص دهیم و اولویتبندی کنیم و با توجه به سطح منابع
و وضعیت نگرانکننده محیط زیست باید تصمیم بگیریم که کجاها
منابع حفظ شوند و کجاها الجرم نیاز است تا حدودی با استانداردهای
پایینتری رفتار کنیم .ولی جلوگیری از تخریب منابع در بعضی جاها
سادهتر از آنچه ما فکر میکنیم قابل انجام است .بهخصوص وقتهایی
که گروههای ویژهای از افراد و بنگاهها از منابعی که سود بیشتر دارند
استفاده میکنند .در این مواقع میزان خسارت و تخریب منابع حیاتی به
سادگی قابل بررسی و قابل احصاست و راحت میتوان 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 بیاندازه بر سدسازی اصرار شده و بیش از اندازه
به سمت مهار آبهای جاری رفتیم .آنچه وجود دارد کنار گذاشتن
میزان آب الزم برای محیط زیست است .مساله حقآبه محیط زیست
فراموش شــده است و این به نظر مساله اساسی و مهمی است .ما
فراموش کردیم وقتی در حوضه دریاچه ارومیه داریم سد میسازیم،
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 آرامآرام وارد مدیریت توســعه کشــور
میشود که تخصیص حقآبه 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 اینطور نیست .اما اگر این تقابل به دالیلی که ممکن است رخ
دهد در مقابل هم قرار بگیرد ،به نظر میرسد ،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
میآید و زمانی بازار الزم است که کاالیی کمیاب است .همین کمیابی
است که اتفاقاً کارایی بازار را افزایش میدهد و شما را مطمئن میکند
که منبع شما به بهترین مصرفی که میخواهد میرسد یا بهتر بگویم به
پربهرهترین مصرفی که ممکن است برسد ،میرسد .در این میان باید
یادمان باشد وجود بازار در کنار سهم حقآبه محیط زیستی است که
کارایی بهتری دارد و اساساً کار میکند .البته ممکن است در سالهای
خشکسالی سهم حقآبه محیط زیست را کمتر و در سالهای ترسالی
بیشتر در نظر بگیرید .منتها نکته این است که بازار در هر صورت در
کنار حقآبه محیط زیست میتواند موثر باشد و عم ً
ال میتواند ما را به
سمت کارایی استفاده از منابع خود سوق دهد.
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مهدی فیضی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اثر اقتصاد

اقتصادطبیعی
آیا اقتصاد میتواند به کمک حفاظت از محیط زیست بشتابد؟
به دلیل شکست بازار ،سازوکار قیمتها نمیتواند 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 نمیکند و
متغیر بسیار کلیدی قیمت نمیتواند به عاملهای اقتصادی در جهت
استفاده بهینه فردی (اجتماعی) از محیط زیست جهت دهد .این
شکســت البته به این معنا نیست که علم اقتصاد نمیتواند کمکی
در این زمینه بکند بلکه اتفاقاً همچنان میتواند راهکارهای کلیدی
برای سازماندهی انگیزهها 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 همجهتسازی بهرهمندی فردی از منابع
طبیعی با میزان مصرف بهینه اجتماعی آن.
در دسته نخست ،اقتصاد در حوزهای بینرشتهای به نام «حقوق
و اقتصاد» به نهاد قانونگذار کمک میکند 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 کوتاهمدت
آن نیارزد .متاسفانه این حوزه بینرشتهای 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 میشود که برای ارتکاب عمل مجرمانهاش
بر مبنای عقالنیت هزینه-فایده میکند .بنابراین میتوان مجازاتها
و تشویقهای بهینه را طوری طراحی کرد که انگیزه منفعتجویی
شخصی افراد منجر به کاهش جرم و جنایت شود .بهطور مشخص
در حوزه منابع عمومی این طراحی میتواند به گونهای باشد که افراد
در نظر بگیرند که به نفع آنهاســت که بیش از حد بهینه اجتماعی
از محیط زیست بهرهمندی نداشته باشند .در مورد محیط زیست
بهطور خاص خیلی کارهای جدی در دنیا صورت گرفته است .مث ً
ال
مجازاتهای سنگینی برای شکار حیوانات در مناطق حفاظتشده
پیشبینی شده است .در ایران اما عم ً
ال مجازاتهای موجود بازدارنده
نیست و نمیتوان انتظار داشت بتواند مانع از آسیب به محیطزیست
شود .با بیتوجهی به بحث بهینهسازی طراحی مجازاتها بهخصوص
در حوزه منابع عمومی ،که آسیب به منافع دیگران بهطور مستقیم
و کوتاهمدت نیست ،قوانین موجود قدرت بازدارندگی و کارایی الزم
را ندارند.
در دسته دوم نیز علم اقتصاد میتواند با طراحی سازوکارهایی،
منافع فردی افراد را طوری جهت دهد که به مصرف بهینه اجتماعی
آن نزدیکتر شــود .بهطور مشخص طراحی بهینه مالیات کربن به
بنگاههای بیشینهکننده سود عالمت میدهد بهجای آنکه اثر خارجی
آلودگی محیط زیست را بر رفاه سایرین تحمیل کنند ،هزینههای آن
را درونــی کنند و با در نظر گرفتن این هزینهها تصمیم به تولیدی
بگیرند که به محیط زیست آسیب میرساند .در کشور ما به طراحی
چنین ساختارهایی نیز تاکنون چندان توجهی نشده است.
«اقتصاد رفتاری» نیز یکی دیگر از حوزههای اقتصادی است که
میتواند در دســته دوم ،رفتار افراد را با سیاستهای غیرقیمتی به
رفتار مورد انتظار اجتماعی نزدیکتر کند .اینجا اساساً مساله این است

که ما وقتی به هر دلیلی نمیتوانیم از
سازوکار قیمتها ،مث ً
ال در جهتدهی
رفتارهای حافظ محیط زیست ،استفاده
کنیم ،چطــور میتوانیم رفتار مردم را
بدون این ســازوکار قدرتمند طوری
تغییر دهیم که به رفتار بهینه اجتماعی
نزدیکتر باشد .شاید یک نمونه خیلی
خــوب آن در حوزه انرژی باشــد .در
کشــور ما از طرفی ظاهــرا ً به دالیل
امنیتی و دغدغههای اجتماعی تاکنون
قیمت حاملهای 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 میشــود .در این مورد
شاید بتوانیم با استفاده از سیاستهای
غیرقیمتی تا حدودی رفتار مصرفی را
در جهت صیانت منابع عمومی بهبود
دهیم .شاید بهطور مشخص مهمترین
سیاستی که بتوان استفاده کرد ،همان
سیاست معروف تلنگر ( )Nudgeباشد.
به این مفهوم که به مردم یادآوری کنیم
که محیطزیست ســرمایه بیننسلی
متعلــق به همه ماســت و پیامدهای
اســتفاده بیش از حد و نادرست از آن
را مشــخص کنیم .تجربههای جهانی
بسیار موفقی در این زمینه وجود دارد،
اما طبیعتاً در هر کشــوری با توجه به
شرایط اقلیمی و فرهنگی آن باید این
سیاستها دوباره بازطراحی شود.
طی پژوهشــی که اخیرا ً 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 میتواند در حفظ
منابع آبی کشور و نجات محیط زیست
داشــته باشــد در کاهش مصرف آب
شرب خانوادگی بیتاثیر بود .وقتی به
مردم تلنگر میزنیم 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 میشود
خانوار مصرف خود را با چنین انگیزهای کاهش ندهد .ضمن اینکه
دقت و توجه به ظرافتهای اجتماعی در این تلنگرها بســیار مهم
است .متاسفانه تاکنون این جنس توصیههای عمومی به مردم خیلی
هوشمندانه صورت نگرفته که این باعث کاهش امکان تاثیرگذاری
این جنس سیاســتها 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 خودمحققشونده
نهتنها تغییــری در رفتار آنها ایجاد نخواهد کرد بلکه اتفاقاً به بدتر
شدن این بحران نیز دامن میزند.
اگــر بخواهیم از زاویه دیگری بــا رویکرد اقتصاد رفتاری به این
مســاله نگاه کنیم ،شاید همان سوگیریهای شناختی و خطاهای
رفتاری که مردم دارند به نوعی در سیاســتمداران و سیاستگذاران
نیز وجود داشته باشد .بهطور مشــخص سیاستگذار در کشور ما،
به عنوان کشــوری نفتی ،شاید ناخودآگاه ،عادت دارد که اکنونگرا
باشد به این مفهوم که این سرمایه بیننسلی را به نفع نسل حاضر
بیش از حد بهینه ،منصفانه و پایدار بیننسلی مصرف کند .تسری
این نگاه پوپولیســتی به ســایر منابع طبیعی باعث میشود این
بیشتوجهی به زمان حال و پیشخوری منابع ،دامن محیط زیست
را هم بگیرد .خبر خوب البته این است صرف آگاهی به اکنونگرایی
مانند بسیاری از خطاهای شناختی رفتاری میتواند 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 .بهطور مشخص ،مداخله
نامناسب دولت در بازار برای کاهش شکست آن ،نهتنها ممکن است
به کاهش شکســت بازار منجر نشود بلکه حتی به شکست دولت
( )Government Failureبینجامد .به این ترتیب دست مرئی دولت
ممکن است نهتنها جای خالی سازوکار قیمتها را پر نکند بلکه بر
ناکارایی ناشی از وجود اثرات خارجی بیفزاید و تراژدی منابع عمومی
را ســوزناکتر کند .شــاید مهمترین نمونه این مساله در کشور ما
مدیریت منابع آبی باشد .شواهد اینطور نشان میدهد که مداخالت
نامناسب حقوقی و سیاستگذاریهای بخشی بدون در نظر گرفتن
همه جوانب مساله در دهههای گذشته (مانند ارائه مجوز چاههای
عمیق در دشتهای خشک ،قانونی اعالم کردن چاههای 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 گرانسنگی در مدیریت منابع
آب در ســرزمینهای خشک ایران داشتهاند و توانسته بودند بدون
مداخله دولت ،از منابع کمیاب بهطور پایدار بهرهبرداری کنند .حال
آنکه امروز مداخلههای دولتی فاجعهای را در محیط زیست و منابع
عمومی کشــور رقم زده اســت که تراژدی کوچکترین واژه برای
توصیف آن است.
ویژهنامه محیطزیست
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مدیریت محیطزیست

محمد درویش
عضو هیات علمی سازمان تحقیقات جنگلها

دولتمحوری

ناکامی دولتها در مدیریت محیط زیست
آفت دولتمحوری در توسعه محیط زیست چیست؟
کســانی میتوانند به محیط زیســت اهمیت بدهند و دولتهایی
میتوانند حفاظت از محیطزیست را به عنوان یک اولویت برای خود
در نظر بگیرند که برای آنها منابع ملی و منافع ملی مهمتر از منافع
سیاســی دوره مدیریت و اقتدار خودشان باشد .برای درک اهمیت
محیط زیست نیاز به فهمی بومشناختی داریم .متاسفانه دولتهایی
که تاکنون حضور داشتند دائم درگیر روزمرگی و سیاسیکاری بودند
و محیط زیست را به عنوان حیاط خلوت نگاه کردهاند .فکر میکنند
هر وقت جایی کم میآورند ،حق دارند از محیطزیســت بردارند تا
هزینهها را تامین کنند .دولتها در ایران حداکثر هشتساله هستند
و در مدت هشت سال تخریبهای محیط زیستی آنگونه که باید
خودشرانشاننمیدهد.آنهامعموالًبهمحیطزیستتوجهنمیکنند.
برای آنها مواردی اهمیت دارد که بتواند رایآور باشد و محیط زیست
همیشه موی دماغ توسعه محسوب میشود .متاسفانه در این شرایط
کسانی را هم که به عنوان مدیریت محیط زیست گماردهاند ،بیشتر از
آنکه دغدغه محیط زیست داشته باشند ،دغدغه میزشان را داشتهاند
و به ریاســت خود فکر کردهاند 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 مولفههای حوزه محیط زیســت سقوط کردهایم .حوزه
تنوع زیســتی ،حوزه آلودگی هوا ،آلودگی خاک ،فرسایش خاک،
منابع آبی و ...ما در تمامی شــاخصهای محیط زیســت سقوط
کردیم .در برخی حوزهها رکوردشکن هستیم .در فرونشست زمین
به دالیل متعدد از جمله برداشــت بیرویه آب از منابع زیرزمینی
رکورددار جهان هستیم .در حوزه بیابانزایی رکورد در اختیار ماست.
در حوزه تاالبزدایی رکورد در اختیار ماســت .در حوزه فرسایش
خاک ،باالترین رقم را داریم .یکدوازدهم کل فرسایش خاک جهان
را داریــم در حالی که ما در کل یکصدم خاک جهان را در اختیار
داریم .ما در حوزه محیط زیســت مردود شدیم .امیدوار بودیم در
دوره ریاستجمهوری آقای روحانی که خودش و دولتش را دولتی
محیط زیستی اعالم میکند ،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 کارنامهای جالب در حوزه محیطزیست و منابع طبیعی نداشت.
برای مدیران محیط زیست مسالهای مثل حفاظت از تنوع زیستی
یا حفاظت از گونههایی مثل یوزپلنگ اهمیت ندارد .یکی از اولین
اشتباهات سازمان حفاظت از محیط زیست دولت روحانی این بود
که مرجعیت مدیریت تنوع زیستی را که بهطور 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 میرسد کارنامه محیط زیستی ایران بعد از انقالب
در دولتی دارد رقم میخورد که خود را دولتی محیط زیستی معرفی
کرد ولی در عمل طــور دیگری رفتار میکند .رئیسجمهوری که
عم ً
ال در سخنرانیاش میگوید آنها مقاله مینویسند تا ما را عقب نگه
دارند ،آنها آلوده میکنند چرا ما نکنیم ،آنها آب انتقال میدهند چرا
ما نکنیم و ...واقعاً این نوع اظهار نظرها نشانه طبیعتستیزی است.
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ما حتی در دوره دولت قبلی نیز چنین
اظهار نظرهایی را نشنیده بودیم.
دولتهــا اقتضائات محــدود زمان
مدیریــت خــود را نــگاه میکننــد.
آنها مشــکالت را بــرای دولت بعدی
میگذارند و خود دنبال برنامههایشان
در مدیریتهــای اقتصادی بهخصوص
بحث اشتغال و توسعه فیزیکی هستند
و عم ً
ال مدیریت توســعه پایــدار را در
دستور کار قرار نمیدهند .سواد محیط
زیستی و فهم بومشناختی در دولتها
وجــود ندارد .دولتهــا فعاالن محیط
زیست را محدود میکنند تا آنها نسبت
به رفتارهای توســعهطلبانه و ناپایدار و
پروژههای فاقد ارزیابی زیستمحیطی
اعتراض نکنند و دوره مدیریت خود را
به پایان برسانند.
وقتی نمایندهای در مجلس شورای
اســامی در نطقی در صحن مجلس
میگوید؛ اگر قانــون مبارزه با آلودگی
هوا تصویب شــود ما باید با صنعت و
کشاورزی و راهسازی خداحافظی کنیم
یا وقتی رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست میگوید؛ اگر قرار باشد قوانین
محیط زیستی اجرا شــود 80 ،درصد
صنعــت و کشــاورزی را باید تعطیل
کنیم یا وقتی میگویند؛ اگر قرار باشد
قوانین محیط زیست اجرایی شود ،باید
پروژههای 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
برنامهریزی کشــور نشسته و دارد این
حرفها را گوش میکند ،میگوید اگر
قرار باشــد به محیطزیست بها بدهم
باید  80درصد صنعت را تعطیل کنم.
بنابراین تصمیم میگیرند که اساســاً
محیط زیســت را تعطیل کنند .یعنی
خود کســانی که مســوولیت محیط
زیســتی دارند بهجای آنکه پروژههای
محیطزیستهراسی به پایان برسد بر
طبل محیط زیستهراسی میکوبند.
کارنامــه دولتها در دفاع از محیط
زیست کارنامه ضعیفی است .میتوان
گفت تمامی دولتهــا در حفاظت از

محیط زیست و اهمیت توســعه پایدار و ارزیابی زیستمحیطی در
پروژهها مردود شــدهاند .دولتها 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 کردهایم
این است که آن زمان رسانهای وجود نداشت و شبکههای اجتماعی
وجود نداشتند و اساساً دانش محیط زیستی به صورت عمومی وجود
نداشت .حساسیتها افزایش پیدا نکرده بود و تخریبها هنوز خود را
نشان نداده بود .کارون آن زمان کیفیت خوبی داشت ،بختگان وجود
داشت ،گاوخونی زنده بود و هامون پرآب بود ،جنگلها همه شروع به
نابود شدن نکرده بودند ،آلودگیها به این حد نرسیده بود ،ریزگردها
طغیان نکرده بودند .مدیــران فکر میکردند ظرفیت مملکت اجازه
میدهد این اتفاق بیفتد و هنوز بحث تغییر اقلیم جدی نشده بود .در
نتیجه آن دولتها هم به قلع و قمع خودشان ادامه میدادند .اکنون
بیشترین فشارها بر محیط زیست اعمال میشود و این تصمیمات و
روندها ادامه دارد و البته اکنون در این سالها دارد اثرات خودش را بر
طبیعت نشان میدهد .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 نمیکردند .یادم هست بعد از طراحی
سد امیرکبیر و افتتاح آن یادداشتی نوشتم که اگر امیرکبیر زنده بود،
از اینکه نام نیکش را بر ســدی گذاشتهاند که مخرب محیط زیست
خواهد بود ،اعتراض میکــرد .آن زمان همه به من انتقاد میکردند
و اص ً
ال من را مســخره میکردند که سد نشان سازندگی و پیشرفت
است ،تو چه میگویی! من فکر میکنم 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 آزادیهای سیاسی و مدنی
بها داده شــد و تشکلهای مردمنهاد 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 پیشنویس اصل  50قانون
اساســی را که دفاع از محیط زیست را یک وظیفه عمومی میداند
مطرح کرد و نهایتاً در قانون اساســی گنجانده شد .اینها کمک کرد
که برای اولین بار دغدغههای 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 میدهد،
محصــول بیحوصلگی و ناآگاهی مدیرانی اســت کــه در مدیریت
نهادهای مرتبط با مسائل محیط زیستی فعالیت میکنند .خب در این
شرایط چطور باید توقع داشت نهادهای دیگر کنشهای مدنی محیط
زیستی را تاب بیاورند .تحمل شنیدن صدای مخالف دیگر وجود ندارد.
فشــارهای زیاد و جلسات مداوم و فرسودگی مدیران و درگیریهای
سیاسی و امنیتی و البته فشار تحریمها و مشکالت اقتصادی و ...سبب
ط زیست و حتی برخورد
شده اســت ،بهانه برای بیتوجهی به محی 
با تشــکلهای محیط زیستی و فعاالن این حوزه به وجود بیاید ولی
شوربختانه آنچه دارد در میانه این تقابل از دست میرود ،منابع حیاتی
و تنوع زیستی و حساسیت عمومی در این سرزمین است.

مدیریت محیطزیست

مجتبی شوریان
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

تصمیم ناپایدار

تصمیم پشت درهای بسته
چرا دولتها دنبال انتقال آب بینحوضهای هستند؟
در مــورد طرحهای انتقــال بینحوضهای خصوصــاً انتقال آب از
دریای کاســپین (خزر) بــه کویر و فالت مرکزی ایران و اســتان
ســمنان مدتهاست صحبتهایی در محافل مختلف توسط آقای
رئیسجمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور مطرح شده و آنها
این انتقال را با لحاظ یکسری شرایط ،بالمانع دانستهاند .طرحهای
توجیهی این طرحها 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 بحثها چیســت؟ واضح اســت؛ به خاطر کمآبی که در فالت
مرکزی ایران وجود داشــته این بحثها 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 فرضیههای
صحیح در این شــرایط این اســت که اگر خشکسالی و کمآبی در
مناطق مرکزی ایران ادامه داشــته باشــد ،ما شاهد مهاجرتهای
گســتردهای از مردم این مناطق به ســمت تهران و دیگر شهرها
خواهیم بود .این مهاجرتها بیتردید ممکن است مشکالت عدیده
اجتماعی را به وجود بیاورند .همین مسائل باعث میشود طرح انتقال
آب بینحوضهای به عنوان یک راهکار مطرح باشد .باید این مساله
را باز کرد .آیا انتقال آب بینحوضهای به عنوان یک راهکار برای حل
تمامی مشکل میتواند مطرح باشد؟ پاسخ خیر است .واقعیت امر این
است که در حال حاضر در کشورهای توسعهیافته دنیا اجرای چنین
طرحهای بزرگمقیاس و دســت انداختن به طبیعت و برهم زدن
مکانیسم طبیعت مردود اعالم شده است.
فوایدی که انسان میتواند از این طرحها ببرد در برابر آسیبها
و خســارتهایی که ممکن است این طرحها برای اکوسیستمهای
طبیعی و انسانی به وجود بیاورند ،بسیار ناچیز است .اکنون مساله
این اســت که در کشــور ما به این تجربهها بهایی داده نمیشود و
به دالیل سیاســی و یکسری البیهایی که صورت میگیرد اجرای
چنین طرحهایی هرچند وقت یکبار مطرح میشود و حتی به اجرا
هم میرســد .چندی پیش بحث آبهای ژرف مطرح بوده و بعد از
آن هم بحث انتقال آب از دریاها بهخصوص دریای خزر به سمنان
مطرح شــده و به صورت جدی در حال پیگیری است .توجیه این
طرحها تامین آب شرب است .یعنی ما با هر هزینهای آب را انتقال
دهیم چراکه وظیفه دولت تامین آب شــرب به هر وسیلهای 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 بینحوضهای
دارد؟ میزان آب شــرب مردم منطقه چقدر است؟ با یک محاسبه
سرانگشــتی میتوان کام ً
ال 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 همینطور مصرف آب آنها در
بخش کشــاورزی مدیریت شود و کاهش پیدا کند ،به سادگی و با
هزینه بســیار کم و تبعات زیستمحیطی و اجتماعی بسیار ناچیز

نیاز شرب و صنعت این مناطق تامین
میشــود .بنابراین منطق و عقل به ما
میگوید انتقــال آب بینحوضهای در
شــرایط فعلی و با اهداف تعریفشده
بــرای مقصدی به نام ســمنان طرح
توجیهپذیری نیست .مدافعان این طرح
با توجه به مسوولیتشــان در مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست ایران،
خیلی خوب اســت اگر مطالعهای در
مورد این پروژهها انجام شده است ،آن
را در اختیار عموم قرار دهند و منتشر
کنند .یکــی از مشــکالت طرحهای
بزرگمقیاس بهخصوص درباره آب ،این
است که تصمیمات پشت درهای بسته
صورت میگیرد و مطالعات شفاف و در
اختیاری ندارند .ایــن طرحها باید در
فضاهای دانشگاهی و مراکز تخصصی
نقد و بررسی شوند تا جنبههای مثبت
و منفــی این طرحهــا در کنار هم به
بحث گذاشــته شــود .تا زمانی که به
صورت سربسته و حالت قطرهچکانی
اطالعــات در مورد ایــن طرحها داده
شود ،نمیتوان دید درستی از دالیلی
که منجر به نتیجهگیری برای اجرای
این طرحها میشود داشت و نمیتوان
به مخاطب اصلــی پروژههای آب که
متخصصان منتقد هستند ،اطالعات
کافــی داد .در حال حاضــر یک جو
عمومی متشــکل از متخصصان آب و
محیط زیست نسبت به این طرحها به
وجود آمده اســت که همگی به نوعی
مخالفت خود را بــا این طرحها اعالم
کردهانــد .عده خاصی هســتند که از
اجرای چنین طرحهایی دفاع میکنند.
بایــد گفت وقتی غالــب متخصصان
آب و محیطزیســت مشــکالت و
تبعات منفی این طرحها را بیشــتر از
جنبههای مثبت آنها برشمردهاند ،چرا
کسانی هنوز در پی اجرایی کردن آنها
هســتند؟ آیا البیهای سیاسی پشت
این طرحهاســت؟ آیا بــه نوعی نفع
شرکتهای خاصی که پیمانکار چنین
طرحهایی هستند در میان است؟ آیا
مسائلی مثل زمینهسازی 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 طرحها به تخصصیتر شدن این پروژهها
و اجرای بهتر آنها یا اجرایی نشدن آنها به دلیل مضراتی که دارند،
کمک میکند.
نکته دیگر اینکه برای اجرای چنین طرحهایی باید دید چه تبعات
منفی از این طرحها متوجه کشور ،محیطزیست و منابع طبیعی کشور
میشود .در نظر بگیرید ،شوری دریا در مبدا مشکل مهمی است که
باید از آبشیرینکن استفاده شود .در حقیقت دریاچه کاسپین ورودی
محدودی دارد .ورودی آن از رودخانهها بهخصوص ولگا و ریزشهای
جوی است و در حال حاضر به نوعی با مشکالت آلودگی و کیفیت آب
مواجه است .ورود فاضالبهای 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 آبشیرینکنها را هم وارد دریا کنیم ،طبیعتاً
مشکالت زیستمحیطی دریایی را دوچندان خواهد کرد.
سواحل شمالی ما در حاشیه دریای کاسپین با تراکم جمعیتی
و شــهری که نزدیک به  600کیلومتر از ساحل را اشغال کرده ،با
اجرا شــدن این طرح میتواند عوارض زیادی را متوجه خود ببیند.
این نکات باید بررســی شود .مث ً
ال پساب این آبشیرینکنها 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
کوههای البرز صورت خواهد گرفت و بعد از آن ،آب به مقصد منتقل
خواهد شــد ،هزینههای 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
گرانقیمت برای چه محصولی ،چه صنعتی و چه نیازی صرف شود
تا مقرونبهصرفه باشد .آیا این هزینه از لحاظ اقتصادی توجیه دارد
یا خیر؟ نکته آخر اینکه جنگلهای باارزشی در خط ساحلی کشور
داریم که اگر این طرح اجرایی شود ،بخشی از این جنگلها پاکسازی
خواهد شد چراکه در صورتی که این پروژه اجرایی شود ،جنگلها
نیز آسیب میبینند.
در حقیقت هرچقدر هم که ادعا شــود میزان از بین رفتن این
جنگلها ناچیز اســت اما باز هم به دلیل فقر جنگلی و ارزشهای
اکولوژیک جنگلهای شمال خسارت زیادی متوجه محیط زیست
کشور خواهد شد که مطلقاً جبرانناپذیر است .جنگلهای باارزشی
که در طول چندین هزار سال شکل گرفته است.
پس وقتی صاحبنظران محیط زیست و آب به کرات این پروژهها
را نقد میکنند و در عین حال به نظر نمیرســد مطالعه درست و
میدانــی و علمی در این زمینه صورت گرفته باشــد ،باید دید چه
کسانی از این پروژهها انتفاع میبرند که بهرغم همه مخالفتها دنبال
قانع کردن جامعه برای انتقال آب هستند.
ویژهنامه محیطزیست
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هادی حیدرزاده
مشاور معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

صنعت و محیطزیست

تردید مدیران
چرایی کمبود طرحهای خالقانه در حوزه مسوولیت اجتماعی
تحــوالت اجتماعــی و افزایش ســطح آگاهی عمومــی ،حوزه
مســوولیت صنایــع و بنگاههای اقتصادی را دســتخوش تغییر
کرده اســت ،در چرخه حیات تولیــد ()Production life cycle
مسوولیت صنایع با فروش کاال خاتمه نمییابد و تا زمانی که این
محصول به زائدات تبدیل میشود از چتر مسوولیت تولیدکننده
خارج نمیشود.
این مســوولیت میتواند 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 مصرفکنندگان
محصــول و کاالی بنــگاه اجتماعی ،میتواند خــود را در انجام
کارهای خیریه و عامالمنفعه نشــان دهــد .مطالعات و تجربیات
صنایع و بنگاههای اقتصادی بزرگ ثابت کرده اســت که این نوع
از نشــان دادن مسوولیتپذیری به خوبی از سوی مردم و جامعه
مصرفکننده دیده میشود .مسوولیت اجتماعی میتواند مانند
پلی عمل کند که به ایجاد اعتماد میان مشتری و بنگاه مربوطه
یاری رساند.
برای نمونه بانکهای دارای ضریب باالیی از فعالیتهای مبتنی
بر مسوولیت اجتماعی ،این سیگنال مشخص را به سپردهگذاران
خود ارســال میکنند کــه بانک مذکور در قبــال فعالیتهای
اقتصادی ،نسبت به جامعه محل فعالیت احساس مسوولیت دارد
و این تعهد را نیز به شــکل مطلوب به انجام میرساند .در حوزه
صنایع مصرفکنندگان کاال ،زمانی که مشاهدهگر ،مشارکت فعال
آن تولیدکننده در جامعه هستند ،ارتباط مثبتتری با محصول
تولیدشده آن شــرکت صنعتی برقرار میکنند .هزینه در بحث
مسوولیت اجتماعی به جلب اعتماد کمک میکند و این به معنای
صرف درست هزینه در نقشه تبلیغاتی آن مجموعه اقتصادی است.
چنین فعالیتهای اعتمادافزایی میتواند در جذب مشتریان جدید
و بالطبع بهبود فرآیند اقتصادی صنعت مذکور موثر باشد و گاهی
از تبلیغات مســتقیم و کالسیک نیز نتایج مطلوبتری به همراه
داشته باشد.
دو عامل به نوع مســوولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی شــکل
میدهد و ســمت و سوی آن را مشــخص میکند؛ نخست نوع
نیازهای جامعه هدف و دوم نوع محصول تولیدشده.
برخی صنایع به شکل هدفمند به این موضوع اهمیت میدهند
که در جامعه به عنوان صنعتی دوستدار محیط زیست شناخته
شوند و فعالیتها و حتی نوع تولید خود را بر این اساس برنامهریزی
میکنند .میتوان با برگزاری فستیوالها و مشارکت در اجتماعات
محلی یا ساخت مدارس به شکل خیریه مسوولیتپذیری بنگاه
اقتصادی خود را در جامعه نشان داد.
در ایران عمدتاً بنگاههای اقتصادی و به ویژه بانکها به انجام
فعالیتهای خیریه همچون مدرسهسازی رغبت بیشتری دارند.
نباید از نظر دور داشت که انجام کار خیر مسالهای مرتبط با ذات
انسانی است و تاثیر خوشایندی بر انجامدهنده کار و مشاهدهگر
اجتماعی آن کار بر جای میگذارد .چنین روشی از ایفای مسوولیت
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اجتماعی اگر بر مبنای درست و علمی
انجام گیرد ،تاثیر مثبت خود را بر روی
ناخودآگاه سپردهگذار بر جای خواهد
گذاشــت و او نیز خواهد گفت که در
مجموعهای ســپردهگذاری میکنم
که مسوولیتپذیری و بلوغ اجتماعی
بنگاه مالــی و اقتصادی خــود را به
نمایش گذاشته است .همین مساله
در مورد خریداران محصول و خدمات
نیز صدق میکند ،مصرفکننده وقتی
میبیند که محصول مورد استفاده او
آسیبی به محیط زیست وارد نمیکند،
نســبت به تمام جوانــب کیفی آن
محصول اعتماد بیشتری از خود نشان
میدهد .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 طرحهــا و مشــارکتهای
اجتماعی نتواند اهداف اولیه مورد نظر
مدیران را محقق ســازد که میتواند
ناشــی از همین عدم اجرای صحیح
باشد.
شاید یکی از نقاط ضعف در برخی
کمپینهــای مبتنی بر مســوولیت
اجتماعی عدم مشــارکت مستقیم
و موثر ذینفعان باشــد .در نمونهای
موفق از روش مشــارکت جمعی به
همراه ذینفعان یک اپلیکیشن مشهور
از مشــتریان خود خواست که اجازه
تخصیص مبالغــی از اعتبار آنها را به
سیلزدگان 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 برنامههای تبلیغی آن
مجموعه ایفا کرد.
درست در نقطه مقابل چنین طرز
تفکر مدیریتی ،مشاهده میشود که

مث ً
ال یک بانک بر اساس تصمیم خود و بدون کوچکترین تالشی
برای جلب مشــارکت سپردهگذاران ،راساً در یک منطقه اقدام به
مدرسهسازی میکند .این عملکرد انفرادی و نه جمعی باعث شده
است که اختصاص بودجه برای  SRCتنها هزینه تعبیر شود ،نه یک
سرمایهگذاری موفق در سبد تبلیغاتی شرکت.
در نمونههای موفق اجراشــده در دنیا ،حتماً مسوولیتهای
اجتماعی به صورت کمپین و با جلب مشــارکت مشتریان انجام
میگیرد .ما در ایران چنین نمونههایی از کمپینســازی را بسیار
کم داریم و چند نمونه انجامشــده البته موفقتــر از روشهای
سنتی بودهاند.
در یک نمونه موفق از مشارکت جمعی ،شرکت پاناسونیک در
ژاپن یک طرح فروش را اجرایی کرد که در صورت تمایل مشتری
محصول فروشرفته مانند یک تلویزیون با مبلغی اندکی باالتر از
قیمت روز به او فروخته میشد یک وجه اندک اضافی اخذ میشد.
خود شــرکت نیز مبلغی به آن اضافه میکرد و به نام آن مشتری
یک درخت میکاشت.
این شرکت موفق شده است هکتارها درخت در نقاط مختلف
جهان بکارد و این درختکاریها 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 مشتری ـ 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 روشهای نوینی را در سبد هزینههای تبلیغاتی خود قرار
نمیدهند ،مث ً
ال چرا یک تولیدکننده محصوالت غذایی طرحی را
مبتنــی بر پکیج محصوالت غذایی خود و بر محور  SRCاجرایی
نمیکند .نخست میتوان از عدم آشنایی مدیران تصمیمگیرنده
با این روش نام برد که غالباً تنها به روشهای سنتی تبلیغات خو
گرفتهاند و کار راحتی نیست که آنان را ترغیب کرد که از این ابزار
جدید استفاده کنند.
به عنوان عامل دوم میتوان به اجرای نهچندان صحیح و کارآمد
طرح هزینهکرد 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
کپیبرداریشده) طراحی کند ،طبیعی است که مدیر امضاکننده
هزینه ،طرح را تنها باری اضافه بر صورتهای مالی شرکت تعبیر
کند و با توجه به مشکالت اقتصادی و مالی احتمالی خیلی کمتر
بــه صرافت گامبرداری در این راه بیفتد .در ایران البته به شــکل
محدود محرکهای قانونی نیز برای ترغیب شرکتها برای عمل به
مسوولیت اجتماعی در قانون دیده شده است.
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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 مهمترین محرک
اعتقاد و اعتماد مدیــران آن مجموعه اقتصادی به اجرایی کردن
چنین کمپینهایی است و بعید است که با بخشنامه و به شکل
دستوری بتوان آنان را تشویق کرد که به مسوولیتهای اجتماعی
خود عمل کند.
برگزاری ورکشــاپها ،کارگاهها و کالسهای آموزشی برای
مدیران میتواند 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 فوقالذکر در رابطه با کمپین شــرکت پاناسونیک تنها
یک مثال کوچک از کمپینهای اجراشــده اســت و بیشــک
میتوان بر اســاس متد خالقیت و تصمیمسازی محلی ،هزاران
طرح و کمپین بدیع و بیســابقه مبتنی بر باورها و ســنتهای
کشــورمان را طراحی و اجرا کرد که شــاید در دیگر کشــورها
اجرایی نشــده باشــد و بــر اســاس نیازهای مردم کشــور ما
تئوریزهشده باشــد .در ایران معموالً تکنســین و کارپرداز ماهر
و آموزشدیــده تخصصی در حوزه مســوولیت اجتماعی وجود
ندارد و مث ً
ال در بانکها این کار غالباً به مســووالن روابط عمومی
سپرده میشود.
در اکثر اوقات موسسه اقتصادی مذکور در ابتدای سال به عنوان
یک هزینه ،بودجهای را به برخی کارهای روتین مانند مدرسهسازی
اختصاص میدهد و هیچگونه امکانسنجی ،نیازسنجی و پایش
جامعــه هدف انجام نمیگیرد .دعــوت از متخصصان خوشفکر
و ایدهپرداز و جســور به ویژه آنهــا که در دامان صنعت تبلیغات
پرورش یافتهاند 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 روشهای جدید
واهمه نداشته باشند به نوعی کلید مفقوده بازگشایی این دروازه
جدید به روی صنایع و بنگاههای اقتصادی است.
نیازسنجی به این معنی است که مث ً
ال ممکن است تیم مذکور
پیشــنهاد دهد که افتتاح حســاب برای کودکان بدسرپرست را
بهجای مدرسهسازی پیشنهاد دهد و سپس به این امر فکر کند
که به چه روش و طریقی میتواند به گستردهترین شکل ممکن،
ســپردهگذاران بانک مذکور را برای مشارکت در چنین طرحی
دعوت کند.
به شخصه در کشور تنها شاهد برگزاری چند کالس آموزشی
محدود در این زمینه بودهام و کمتر دیده شــده که محیطهای
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 بانکها 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 میتوان به یک شــرکت کوچک در منطقه
کردان اشاره کرد که لیوانهای موسوم به کافی تولید میکرد که
مخصوص نوشیدنیهای گرم بود.
با توجه به دوجداره بودن این لیوانها ،این شرکت از مشتریان

خود خواست تا آنها را در منزل یا محل
کار به گلدانهای کوچک تبدیل کنند
و از آن عکس بگیرند و برای شرکت
ارسال کنند .تولیدکننده نیز تعهد کرد
که به ارسالکنندگان جوایزی را اهدا
کند .چنیــن حرکتهایی به صورت
موردی و به شــکل غریــزی انجام
میگیرد ،اما چون دانش کافی در این
پیشنهادها تزریق نمیشود ،میتوان
گفت که تاکنون خروجی مناســبی
نداشته است.
پیــش از این شــرکت ســایپا،
طی چندین ســال اقــدام به توزیع
کاتالیستهای رایگان میان صاحبان
تاکســی کرد تــا تعهد خــود را به
محیط زیست نشــان دهد ،در میان
تولیدکنندگان مــواد غذایی برخی
اقدام به توزیع محصوالتی مانند کیک
و بیسکویت در میان کودکان مناطق
محروم کردند .وجه مشــترک تمام
این تالشهای انجامگرفته را میتوان
پراکنده بودن آن ،سلیقهای بودن آن
و همچنین بیبرنامگی در اجرای آن
دانســت .هیچوقت این نیاز احساس
نشــده که بهجــای اجــرای برخی
طرحهای بعضاً کلیشهای و بیهدف
باید نشســت و مدلی هوشمندانه و
چندوجهــی طراحی کــرد .این نوع
مدلسازی این مساله را حتماً در نظر
میگیرد که تا چه حد میتوان از این
کار خروجی گرفت و در جهت تبلیغات
و جذب مشتری از آن استفاده کرد و
تا چه اندازه میتوان در چنین طرحی
از مشارکت جمعی و انبوه مردمی بهره
برد .یک طرح بیهدف عالوه بر آنکه
سود ناچیزی نصیب سوژه مسوولیت
اجتماعی میکند (مث ً
ال محیط زیست)
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 کپیبرداریشـده) طراحی کند،
طبیعـی اسـت کـه مدیـر امضاکننده
هزینـه ،طـرح را تنهـا بـاری اضافه بر
صورتهـای مالـی شـرکت تعبیر کند
و بـا توجـه به مشـکالت اقتصـادی و
مالی احتمالی خیلی کمتـر به صرافت
گامبـرداری در این راه بیفتـد .در ایران
البتـه بـه شـکل محـدود محرکهای
قانونـی نیـز بـرای ترغیب شـرکتها
بـرای عمل به مسـوولیت اجتماعی در
قانون دیده شـده اسـت.

در کنار آن همچنین سود ناچیزی برای بنگاه اقتصادی به همراه
خواهد داشت .طرح خالقانه درســت در نقطه مقابل قرار دارد و
همزمان میتواند هم بنگاه اقتصادی و هم سوژه هدف را به شکل
فراوانتری بهرهمند سازد.
شرکتهای فعال در زمینه تبلیغات که نیروی متخصص الزم
را در اختیار دارند کمتر به مدیران پیشــنهاد میدهند که از این
روش استفاده کنند ،این شرکتها اگر نسبت به تحقیق و توسعه
در ایــن بحث اقدام کنند و الگوهای جذاب و پیادهشــده با ذکر
تمام جزئیات را به مدیران پیشنهاد کنند ،میتوانند از تردیدهای
آنان بکاهنــد .در زمینه محیط زیســت ،این مســاله الاقل در
کشــورهای توســعهیافته به اثبات رسیده اســت که توجه به
محیط زیســت یک شــاخص شناختهشــده اخالقی اســت،
به همین خاطر شــرکتها و مدیرانــی که توجه خود به محیط
زیســت را به جامعه نشــان میدهند (ثابت میکنند) میتوانند
خــود و مجموعــه اقتصادی تحت امرشــان را بــه عنوان یک
مجموعــه اخالقمدار در ذهن جامعه تثبیــت و ماندگار کنند و
چنین مســالهای بیشک بر میزان فروش آن مجموعه اقتصادی
بیتاثیر نخواهد بود.
شرکت پاناســونیک مدعی بود که فروششان در اثر توجه به
طرحهای محیطزیســتمحور  ۱۲درصد افزایش یافته است .در
کمپینسازیها 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 راحتتر و البته پربازدهتر 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 دهها 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.
حوزههایــی مانند محرومیتزدایی ،محیط زیســت و بالیای
طبیعی مانند بستری معقول برای طرحریزی کمپینهای موفق
خواهد بود .این حوزهها در زیر چتر مسوولیت دولت نیز قرار دارد،
به همین خاطر دولتها میتوانند با اتخاذ سیاستهای تشویقی
سخاوتمندانه ،پتانسیل عظیم مردم و بخش خصوصی را برای عمل
به مسوولیتهای اجتماعی بسیج کنند.
این تشویق به معنای صدور بخشنامه نیست ،بلکه معافیتهای
مالیاتی و تشــویقهای اینچنین میتوانــد نقش روغن صنعتی
تســهیلگر را در عملکــرد بهتر سیســتم اجتماعــی بر عهده
داشته باشد.
موسسات خیریه ایجادشده توســط صنایع و بانکها به نظر
چنــدان موفق نبودهاند .کار یک بنگاه اقتصادی این نیســت که
موسســه خیریه ایجاد کند ،باید یک پــل ارتباطی میان بانک و
موسسه اقتصادی ایجاد کرد تا به  NGOو 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
ادامهدارتر خواهــد بود .در دنیا نیز غالباً بزرگترین موسســات
اقتصادی تمایلی به تاسیس بنگاه خیریه ندارند و بر مشارکت تاکید
دارند .تا زمانی که افزایش دانش در حوزه مسوولیت اجتماعی رخ
ندهد نمیتوان 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.
ویژهنامه محیطزیست
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مدیریت محیطزیست
گفتوگو

توسعه در ایران پایدار نیست

عکس :سعید عامری

بررسی وضعیت محیط زیست و مدیریت سازمانی آن در گفتوگو با عیسی کالنتری
مدیریت محیط زیست ایران مثل بسیاری از سازمانهای مدیریتی کشور ،با چالشهایی
روبهرو است اما آنچه مساله مدیریت محیط زیست را بیش از دیگر نهادها چالشبرانگیز
میکند ،تهاجم همهجانبه 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 میتوانند گاه به پایداری یک سرزمین
کمک کنند و گاه میتوانند 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 گفتوگو به مساله توسعه پایدار و چالشهایی که مدیریت
محیط زیست از منظر توسعه و مدیریت کالن دولتی با آن روبهرو است ،پرداخته است.
 Á Áبا یک ســوال که درواقع مبنایش اقتصادی است ،گفتوگو را آغاز کنیم .چرا در
ایران محیطزیست فاقد وجوه اقتصادی اســت؛ یعنی انگار نگاه اقتصادی به محیط
زیست وجود ندارد و فقط یک نگاه بهرهبردارانه در ذهن سیاستگذاران بوده است؛ مث ً
ال
طبیعت بهرهبرداری میشود بدون اینکه ارزشهای محیطزیست در آن حفظ شود .فکر
میکنید این خأل از کجا میآید؟ ریشه این تفکر کجاست؟

منظورتان این است که اقتصاد محیط زیست چرا کم مورد توجه بوده است؟

 Á Áبله .یک مثال بزنم؛ در دهه  40وقتی داشــتند جنگلها را ارزیابی میکردند مث ً
ال
جنگل شــمال را یک جنگل اقتصادی دیدند که فقط میشود از آن بهرهبرداری کرد.
درحالیکه جنگل ارزشهایی ورای بهرهبرداری داشــته است .یعنی اگر جنگل را به
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عنوان یک اکوسیستم در نظر بگیریم ،همه چیز از آب تا گیاه و جانوران در آن حیات
دارند .آن چرخهای که حیات و محیط زیست در آن جریان دارد در برنامههای اقتصادی
ایران دیده نشده است .میخواهم ببینم که این تفکر و این اشکال از کجاست؟

اشکال از همه جاست .بگذارید از دانشگاه شروع کنیم .در دانشگاههای ما حتی در
دانشــگاههایی 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 دانشگاههای ما اص ً
ال
محیط زیســت جایگاهی ندارد که دانشجوهای خودشان را در مسائل محیط زیست
آموزش بدهند؛ یعنی کســانی که از دانشگاههای ما فارغالتحصیل میشوند حتی یک
درس در مورد محیط زیســت نمیخوانند .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 رشتهها الزامی باشد؛ مثل آموزش زبان انگلیسی ،مثل آموزش زبان و ادبیات
فارسی و مثل آموزش همین درسهای فقهی که برای همه رشتهها میگذارند .محیط
زیســت یک چیز عام هست و خاص نیست .اقتصاد محیط زیست هم به تبع آن چیز
خاصتری است؛ یعنی شما باید از محیط زیست تلقیای داشته باشید که ما میگوییم!
چون محیط زیست در اقتصاد کالن جایی ندارد فرض کنید دلمان خوش است که امروز
ســد جیرفت را ساختیم ،آبش را هم داریم استفاده میکنیم .نتیجهاش چه میشود؟
جازموریان تعطیل میشود .آبهای زیرزمینی از بین میرود و ...توجیه اقتصادی اینکه

مدیریت محیطزیست
گفتوگو

از بین رفتن جازموریان و از بین بردن منابع آبهای زیرزمینی در این منطقه و اینکه
آب از حالت تجدیدپذیری به تجدیدناپذیری تغییر کرده ،چطور محاسبه شده است؟ این
ال لحاظ نمیشــود و ما عم ً
حرفها اص ً
ال با شکلی از توسعه طرف هستیم که مبنایش
پایداری نیست.
 Á Áچیدمان توسعه در ایران بر پایه پایداری نیست.

بله .چند تا دلیل دارد؛ یکی اینکه اص ً
ال شــاید به اندازه انگشتان یک دست هم ما
متخصص نداریم که این مسائل را لمس کنند .شما حساب کنید االن مث ً
ال در کشور
حدود  200تا دانشگاه بزرگ و کوچک وجود دارد .برای  40تا دانشگاه حتی یک نفر آدم
نداریم که این مسائل را درک و توجیه کند .خب! فارغالتحصیالن این دانشگاهها ،مدیران
کشور ،کارشناسان کشور و بخش خصوصی این کشور هستند که اص ً
ال آموزشی در زمینه
مدیریت محیط زیست کشور نمیبینند .اص ً
ال انگار هیچ درک نمیکنند و محیط زیست
را فقط همین چند تا جانور میبینند .اینطور میبینند 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 میگویند هوا آلوده است.
خیلی ســطحی و بیمالحظه ...توســعه پایدار اص ً
ال جایگاهی در کشور ما ندارد و
توجیهی هم ندارد .در این کشور اگر هم صحبت از محیط زیست میکنند به خاطر این
است که در دنیا محیط زیست دارد به عنوان یک مساله مهم تکرار میشود و اینجا هم
میخواهند از قافله عقب نمانند .مث ً
ال میگویند ما مدرنیزاسیون و اینها را داریم ،اسمی از
محیط زیست میآورند که جایش خالی نباشد واال این نگاه ،نگاه زیستمحیطی و پایدار
نیست .به همین دلیل هم حفاظت از محیط زیست در این سرزمین سخت است .حفظ
محیط زیســت؛ االن مث ً
ال کارخانه دارد موتور تولید میکند که از نظر زیستمحیطی
مردود است! اما دارد تولید میکند چون میگویند کارگر مشغول است ،کشور نیاز به
حملونقل دارد و واردات را منع میکنند.
من به شــما اینطور بگویم که یک خودروســاز ماشــین بدون موتور هم بخواهد
پیشفروش کند ملت در صف میایستند و میخرند! دیگر چه برسد به اینکه ضوابط
زیستمحیطی را رعایت کند یا نکند.

رئیس دولت واقع ًا
در مورد محیط
زیست خوب
است .ولی اعضای
دولت اص ً
ال محیط
زیست برایشان
علیالسویه است.
یعنی خب آنها
وقتی میخواهند
رایگیری کنند،
به چه چیزی
رای میدهند؟
میگویند کارگر
شاغل باشد ،تولید
داخلی افزایش
پیدا کند و حاال
محیط زیست
خراب شد یا نشد
مهم نیست.

 Á Áشما بارها در این چند سالی که در سازمان محیطزیست هستید ،اظهارنظرهای
بسیار تندی در مورد وضعیت محیطزیست داشتهاید .من بهعنوان یک مخاطب محیط
زیســت و ب ه عنوان روزنامهنگار این حوزه از بیرون که به این موضوع نگاه میکنم،
میبینم آقای کالنتری در دولت مسوولیت دارند ،بارها روی این موضوع فشار آوردند،
حرف زدند و تذکرهای جدی دادند؛ ولی انگار هیچ تفاوتی بین دولتها هم وجود ندارد.
این کمی ناامیدکننده نیست؟

چرا .برای اینکه دولتها چه کسانی هستند! اعضای دولت چه کسانی هستند! همین
فارغالتحصیالندانشگاههاهستند.

 Á Áخب باالخره این یک مقدار کار را سخت میکند؛ مث ً
ال ما باید بتوانیم بین دولتها
تفاوت حداقلی از نظر فکری قائل باشیم.

رئیس دولت چرا؛ رئیس دولت واقعاً در مورد محیط زیست خوب است .ولی اعضای
دولت اص ً
ال محیط زیست برایشان علیالسویه است .یعنی خب آنها وقتی میخواهند
رایگیری کنند ،به چه چیزی رای میدهند؟ میگویند 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 Áیعنی هنوز به محیط زیست بهعنوان یک نهاد مزاحم نگاه میشود.

مزاحم هم که نگاه نشــود ،یک نهاد شاید کماثر باشد .شما حساب کنید مث ً
ال وزیر
معادن و فلزات میخواهــد هر جایی به هر قیمتی یک چیزی دربیاورد؛ حاال به ضرر

 Á Áچون اولویت برای دولت اشتغال است تا پایداری منابع و طبیعت.

بله دیگر .ما هنوز جهانسومی فکر میکنیم.

 Á Áخب اگر ما منابعمان را از دست بدهیم که دیگر کاری برای کارگر باقی نمیماند.

درست است .همین نکته ظریف را مدیران و تصمیمگیران کمتر تشخیص میدهند.
مدیران کشور عمدتاً فارغالتحصیالن تا هفت ،هشت ،ده سال پیش دانشگاههای کشور
هستند .هیچ آموزشی در مورد محیط زیست ندیدهاند .حتی دانشکدههای محیط زیست
ما خیلی وقتشان را برای منابع طبیعی نگذاشتند .مث ً
ال سالها 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 میبینند .یعنی در همین سازمان محیط زیست
تا دو سال پیش مساله آب مطرح نبود؛ درحالیکه پایه محیط زیست در کشور «آب»
اســت .من یکبار هم گفتم؛ ما به صورت اختصاصی به آب در محیط زیست توجهی
نداشتهایم .برای اینکه اص ً
ال میگفتند آب متعلق به وزارت نیرو است و به ما چه ربطی
دارد .خب اگر آنطور که شما میگویید باشد ،چرا در ارزیابی صنعت دخالت میکنید!
چرا در راهســازی دخالت میکنید! چرا در اقلیم (هوا) دخالت میکنید! 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 محیطزیست انسانی که امروزه در قرن بیست و یکم
دخالتهای بشری بیشترین تخریبها و آلودگیها را به بار آورده ،متخصص آنچنانی
نداریم.

 Á Áما پیش از بارشهای امسال با چالش شدیدی در حوزه آب مواجه بودیم .خشکسالی
تا اندازهای بود که همه نگران بودیم .در طول تاریخ هم ما کشوری خشک و گرموخشک
بودهایم .تغییر اقلیم هم به نظر میرسد اثرگذار شده است .چه برنامه بلندمدتی برای
مدیریت خشکسالی و آب در کشور وجود دارد؟

 Á Áسازمان محیط زیست هم در این بلبشوی مدیریتی صدای قدرتمندی در برابر آن
همه فشار بر طبیعت و محیط زیست ندارد.

محیط زیست اص ً
ال صدا ندارد! دولت یک چیزی را تصویب میکند و شش ماه بعد
مصوبهاش را پس میگیرد .به دلیل فشــارهایی که مث ً
ال چهار تا کارخانه به دولت وارد
میکنند .یا یک سیل میآید ،همه فکر میکنیم که راهحل سیل «سد» است؛ درحالیکه
اینطور نیست .اقتصاد کالن زیستمحیطی در کشور اص ً
ال مطرح نیست .به دلیل اینکه
اص ً
ال نه فارغالتحصیالن دانشــگاههای کشور و نه هیچ مسوول و فعال محیط زیستی
صدایش شنیده نمیشود.

محیط زیست هم شد ،شد .یک کارخانهای به هر قیمتی راه میافتد یا مث ً
ال یک سدی
ساخته بشود...

صدا
نداریم
محیطزیست
اص ً
ال صدا ندارد!
دولت یک چیزی
را تصویب میکند
و شش ماه بعد
مصوبهاش را پس
میگیرد .به دلیل
فشارهایی که مث ً
ال
چهار تا کارخانه
به دولت وارد
میکنند .یا یک
سیل میآید ،همه
فکر میکنیم که
راهحل سیل «سد»
است؛ درحالیکه
اینطور نیست.
اقتصاد کالن
زیستمحیطیدر
کشور اص ً
ال مطرح
نیست.

راهحلهایی در مدیریت آب وجود دارد و دنیا هم شــروع کرده اســت .منتها ما از
دستاوردهای علمی دنیا تبعیت نمیکنیم ،چون با همه چیز دنیا مشکل داریم و همه
چیز را از همه بهتر میدانیم و راحت هر تصمیمی دلمان خواست میگیریم .دنیا به این
نتیجه رسیده که برای حفظ محیط زیست و حقوق نسلهای بعد ،کشورها حداکثر تا
 40درصد از منابع آبهای تجدیدپذیر را استفاده کنند .آبهای تجدیدپذیر هم بارش
منهای تبخیر اســت .تا پارســال ما باالی  110درصد برداشت آب از منابع زیرزمینی
داشتیم .امسال چون صد میلیارد مترمکعب خداوند بارش داده ،شاید به  90-95درصد
برسد .ببینید ما نمیتوانیم هر آنچه داریم را االن استفاده کنیم؛ چون تکنولوژی و امکانات
مهندســیاش را داریم! چند تا محدودیت داریم؛ حقوق نسلهای بعد را ما باید حفظ
کنیم .در ســرزمینی که ما داریم زندگی میکنیم ،قرار است نسلهای بعد هم زندگی
کنند .نباید بگویید به ما مربوط نیســت کسانی که صد سال دیگر در این سرزمین به
دنیا میآیند ،چگونه زندگی میکنند .حقوق آنها را ما باید حفظ کنیم .محیط زیستمان
را هم باید حفظ کنیم .ما االن میگوییم که ساالنه حدود  20میلیارد مترمکعب از این
آب تجدیدپذیر ســهم محیط زیست است .ما میگوییم که این آبهای زیرزمینی که
طی هزاران سال گذشته انباشته شده است ،هم برای ماست و هم برای نسلهای آینده.
االن آبی که در ســال به زیر زمین فرو میرود حدود  20میلیارد مترمکعب و حداکثر
 25میلیارد مترمکعب است و آبی که برداشت میکنیم بیش از  50میلیارد مترمکعب
است! این از ذخیره برداشت میشود دیگر .آب کم میشود و هرچه کمتر میشود شورتر
میشود و در مناطقی خشک میشود .در مناطقی هنوز به خُ شکی نرسیده ولی خیلی
شور شده است و در مناطقی هم که هنوز لطمه جدی ندیده است .ما از اصول علمی و
اصول پذیرفتهشده جهانی تبعیت نمیکنیم چون میگوییم 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 آبها را میتوانیم ظرف چهار ،پنج سال
خالی کنیم؟ آیا این حق را داریم؟ قطعاً نداریم .چون توجه نمیکنیم که کشــور را در
درازمدت با مشکل روبهرو میکنیم .سیاستمداران و سیاستگذاران ما یک وقتی در اوایل
انقالب اعتقادی به تمام شدن آبهای زیرزمینی نداشتند.
ویژهنامه محیطزیست
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مدیریت محیطزیست
گفتوگو

یک زمانی تکنولوژی در کشــور نبود که آب برداشت شــود .مث ً
ال از زمان قاجار یا
رضاخان یا حتی نیمه اول ســلطنت محمدرضاشاه هرچقدر ُمقنی داشتیم آوردیم تا
آبهای زیرزمینی را اســتحصال کنند ،در حد  10-15درصدش را هم نمیتوانستند
استحصال کنند؛ ولی وقتی تکنولوژی وارد شد ،چاه کندن آسان شد ،موتورپمپ آمد،
مکش آســان شــد و آوردن آبهای زیرزمینی به سطح راحت شد ،گفتیم این آبها
تمامشدنی نیستند و هرچه نیاز داریم باید مصرف کنیم .االن هم فکر میکنیم که چون
 82میلیون نفر جمعیت داریم و نیاز غذایی داریم ،هرچقدر توان کشور هست باید مصرف
بشود و نیاز غذاییمان را تامین کنیم .درحالیکه 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.
ت و ربطی به استحصال ندارد .ما بحثمان روی استحصال
بهرهوری آب چیز دیگری اس 
است؛ بهرهوری را میبرند از آبی که درست است و طبق اصول پایدار برداشت میشود
برداشت میکنند و بهرهوری را به نزدیک  100درصد برسانند.
 Á Áبه سدسازی هم اشاره کردید .امسال هم باالخره یک اتفاقاتی در خوزستان افتاد.
بعضیها آمدند یک پروپاگاندایی کردند که خب اگر مث ً
ال سد دز نبود ،سیل خوزستان را
میبرد .ولی انتقادهایی هم شد که اگر قرار بود سد جلوی این سیالب را بگیرد ،چرا فقط
نهایت ًا چهار ،پنج روز سیل را به تاخیر انداخت و آبگرفتگی هنوز هم دو ماه بعد از بارش
جاری است .میخواستم ببینم سازمان محیط زیست با توجه به اینکه تاالبهایمان
خشک شــده و اتفاق ًا بخش عظیمی از آن هم به خاطر همین موضوعهای سدسازی
و کنترل آبها 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 تاالبهایمان
خشک شدهبودند .حاال امسال یکبارشی صورت گرفته و بخشی از اینها احیا شده
است؛ ولی اینجا یک تضادی بهوجود میآید؛ میخواهم ببینم شما در مواجهه با تفکر
سدسازی در کشور آیا توانستید توجیهی بیاورید که اگر سدسازیها اجازه میداد عم ً
ال
محیط زیست ما میتوانست بهتر از این که االن هست ،باشد و اگر این روند ادامه داشته
باشد و ما  10-15سال 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 سلیقهای تصمیمگیری
میکنیم ،وقتی میگوییم سدســازی خیلی خوب است و تمام پولهای مملکت برای
سدسازی هزینه میشود ،یک وقتی ممکن است بگوییم سدسازی اص ً
ال خوب نیست
و ســدهای موجود هم نگهداری نشود؛ ما اگر خودمان را تابع استراتژی توسعه پایدار
بدانیم همه مســائلمان حل میشود .هیچ اشــکالی ندارد اگر میخواهیم هریرود در
منطقه مث ً
ال جیرفت سیل ایجاد نکند ،بیاییم سدی درست کنیم که فرضاً جلوی سیل
خطرناک را بگیرد .بیاییم مث ً
ال سد  200میلیون مترمکعبی یا  150میلیون مترمکعبی
درست کنیم نه سد یک میلیارد مترمکعبی که بیاید جازموریان یا آبهای زیرزمینی را
قربانی کند.
یادم اســت در سال  51دانشــجو بودم .به منطقه جیرفت رفته بودم که در کارگاه
راهســازی اخوی کار کنم .ما از شــهر جیرفت تا کهنوج دهها چاه آرتزین داشتیم که
بعضیهایشــان تا یک مترمکعب بر ثانیه آب داشتند .جازموریان هم بود .البته نیاز به
توسعه داشتند .ما میتوانستیم بین اینها باالنس ایجاد کنیم .برخی دوستان میگویند
ایران کشوری کشاورزی است که باید هرچه میتواند تولید کند؛ مساله را یکسویه نگاه
میکنند .به محیط توجهی ندارند که چه بالیی سر سرزمین میآید.
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 رودخانهها تجاوز میکنیم دیگر چه جای گله از طبیعت .مجلس ما در سال 93
قانونی میگذراند که دولت در سال  94بستر و حریم رودخانههای خشک را بفروشد!
خوشبختانه دولت اقدام نکرد ،ولی قبلش تجاوز به حریم رودخانهها آزاد بود .االن هم
آزاد است .رودخانه گرگانرودی که باید دویست مترمکعب بر ثانیه را عبور بدهد ،وقتی
به حال خودش رها میشود و قدرت عبور  20مترمکعب را ندارد ،معلوم است که تبدیل
به سیل میشود .این است که در مواردی ما باید سدسازی کنیم .در مواردی سدهایی
که ساخته شدنشان اشتباه بوده اص ً
ال باید حذف کنیم.
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 Á Áآن فقدان استراتژیای که اشاره کردید موضوع مهمی است .شما بهعنوان رئیس
یک نهاد حاکمیتی و یک نهاد ناظر آیا توانستید این پیغام را به دولت یا به نهادهای دیگر
برسانید که محیط زیست مسالهای اساسی است و باید در برنامهریزی مورد توجه باشد؟

ما باید اول سازمان
برنامه را آگاه کنیم
و بیاوریم در خط.
بهعنوان مثال
میگویم؛ ما مث ً
ال
آمدیم سد سفیدرود
را ساختیم .درست
است ؟ در سال
 1339-1340ساخته
شد .برای چه؟ برای
اینکه آب 150-160
هزار هکتار برنجزار
را در گیالن تامین
کنیم و اجازه
استفاده از آب همین
رودخانه قزلاوزن
را در کردستان
و آذربایجان
نمیدهیم که آب
را باید تامین کنیم
و به استانی ببریم
که  900میلیمتر
بارندگی دارند تا آب
برنجزارش را تامین
کنیم.

حاال داریم کار میکنیم دیگر .ما باید اول سازمان برنامه را آگاه کنیم و بیاوریم در
خط .بهعنوان مثال میگویم؛ ما مث ً
ال آمدیم ســد سفیدرود را ساختیم .درست است ؟
در ســال  1339-1340ساخته شد .برای چه؟ برای اینکه آب  150-160هزار هکتار
برنجزار را در گیالن تامین کنیم و اجازه استفاده از آب همین رودخانه قزلاوزن را در
کردستان و آذربایجان نمیدهیم که آب را باید تامین کنیم و به استانی ببریم که 900
میلیمتر بارندگی دارند و آب برنجزارش را تامین کنیم .از استان  200-220میلیمتری
آب را باید تامین کنیم برای استان  900میلیمتری .ما اجازه داریم که تا  40درصد آب
تجدیدپذیر را در هر جای کشــور استفاده کنیم .در گیالن ما شاید در حد  15درصد
هم استفاده نمیکنیم .این یعنی عدمتوازن! ما میتوانستیم سفیدرود را نداشته باشیم
و غیر از حقآبه زیستمحیطیاش که وارد دریا میشود باقیاش را در باالدست استفاده
کنیم در عوض تمام آبهای گیالن دارد به دریا میرود! تمام آبهای مازندران به دریا
میرود! یعنی در حقیقت بیسیاستی ،چون عملیات ما تابع یک اصول نبوده و نیست.
از آن طــرف مث ً
ال میخواهند بیایند (به فرض)  100میلیون مترمکعب آب از دریا به
جنوب البرز بیاورند ،سروصدا درمیآید .از آن طرف میلیاردها مترمکعب بیخودی دارد
به دریا میریزد که میتوانیم 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 ملعبهای درست کردیم که خودمان هم سردرگم هستیم.
 Á Áاالن این نکتهای که گفتید مث ً
ال سازمان برنامه یا نهادهای دیگر را آرامآرام قانع
کنیم ،فکر میکنید این مسیر چقدر زمان میبرد؟ باالخره ممکن است ما فرصت نداشته
باشیم.

بله ،ولی مسیر فرهنگی است دیگر .مث ً
ال همین دولتی که طرفدار محیطزیست است،
همین دولت با...
 Á Áاتفاق ًا خیلیها هم معتقدند دولت ضدمحیطزیست عمل میکند.

نه؛ محیطزیستیتر از دولتهای قبل اســت .ما نسبی میگوییم .دولت یازدهم و
دوازدهم محیطزیســتیترین دولت پس از انقالب است؛ ولی هنوز خیلی اشکال دارد.
همین دولت هم مث ً
ال وقتی میخواهد برای ایجاد یک پروژهای تصمیمگیری کند و این
پروژه باید از نظر استراتژی زیستمحیطی بررسی بشود ،مخالفت میکند .برای اینکه فکر
میکنند مانع توسعه میشود ،برای اینکه اگر استراتژی ما استراتژی توسعه پایدار باشد،
هم محیط زیست حفظ میشود و هم توسعه اتفاق میافتد.
مشــکل این است که آموزش زیربنایی محیط زیست در دانشگاههای کشور وجود
ندارد .جالب است چند بار ما نامه نوشتیم ،آقای وزیر علوم میگوید بله ،اختیاری است.
ما یک درس اختیاری گذاشتیم و هر کسی میخواهد برود بردارد! این که نشد جواب.
االن محیط زیست کشور میتواند قربانی اول توسعه باشد و در عین حال از آن طرف هم
توسعه میتواند قربانی حفظ محیط زیست باشد.

 Á Áیک موضوع پرچالش و پرحاشی ه که خود شما هم خیلی روی آن تمرکز داشتید و
اظهارنظرهایی هم کردید همین بحث فعاالن محیط زیست و کارشناسان است که بیش
از یکسال است که در حبس هستند .میخواستم 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 عم ً
ال طور دیگری دارد اتفاق میافتد .قانون میگوید که وزارت
اطالعات باید تعیین کند بنده یا شما جاسوس هستیم یا خیر .آن مرجع قانونی میگوید
این فعاالن محیط زیست جاسوس نیستند .افراد دیگری هستند که میگویند 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 بهصورت محرمانه و چه
به صورت آشکار اعالم کردیم و خواهان این هستیم که اینها تعیین تکلیف شوند .االن
مدتها است که فعاالن محیط زیست در حبس هستند .اگر واقعاً در یک دادگاه صالحه
تشخیص داده میشود 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

مدیریت محیطزیست
گفتوگو

شخص یا یک گروه هست میگوید اینها جاسوس نیستند ،تکلیفش به نظر ما روشن
است .اطالعاتی که ما داریم آن چیزی نیست که آقایان فکر میکنند .حاال من امیدوارم
که در این زمینه دستگاه قضایی بهخصوص 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 تصمیمگیری شود.

 Á Áشما یا کس دیگری به رئیس قوه قضائیه درخواست داده که...

بله؛ ما مرتب با دستگاههای مختلف در ارتباط هستیم .چون ضرورتی ندارد که به
رسانهها کشیده شــود ،موضوع را علنی نکردهایم .چون بعضی مواردی که به رسانهها
کشیده میشود ،وضع بدتر میشود .خود دستگاه قضا تصمیم نهایی را بگیرد بهتر است.
من مطمئن هستم که درنهایت تصمیم عادالنهای اتخاذ خواهد شد.

 Á Áدر 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 نمیشود؟ یعنی وقتی نهادهای دیگری توان تاثیرگذاری بر ساختار
مدیریتی محیط زیست را دارند آن برنامههایی (سدسازی ،پروژه فالن نهاد یا مث ً
ال هر
چیز دیگر) که شــما ابتدای صحبتتان به آن اشاره کردید ،آیا از اراده سازمان خارج
نمیشود؟

اگــر طبــق قانون ،قانون اساســی و قانون جاری کشــور بخواهیــم رفتار کنیم،
نــه .ولی اگر عــدهای بخواهند ورای قانون رفتــار کنند ،چرا .ما فکــر میکنیم اگر
طبــق قانون عمــل و رفتار کنیم ،مشــکلی پیش نمیآیــد .ولی اگر یــک عدهای
بخواهنــد خودشــان را ورای قانــون بداننــد یا فکــر کنند که هر چیــزی که فکر
میکنند درســت اســت ،خب بــرای همه از جمله محیط زیســت مشــکل ایجاد
میشود.

دولت یازدهم
و دوازدهم
محیطزیستیترین
دولت پس از
انقالب است؛ ولی
هنوز خیلی اشکال
دارد .همین دولت
هم مث ً
ال وقتی
میخواهد برای
ایجاد یک پروژهای
تصمیمگیری کند
و این پروژه باید
از نظر استراتژی
زیستمحیطی
بررسی بشود،
مخالفت میکند.
برای اینکه فکر
میکنند مانع
توسعه میشود،
برای اینکه اگر
استراتژی ما
استراتژی توسعه
پایدار باشد ،هم
محیط زیست
حفظ میشود و
هم توسعه اتفاق
میافتد.

 Á Áطرح مدارس طبیعت ایده خوبی بود که از طرف بخشــی از بدنه کارشناسی یا به
نوعی فعاالن محیط زیســت مطرح شد؛ ولی بهنظر میرسد با استقبال از سوی خود
شما یا سازمان مواجه نشد و بهنوعی با آن طرح مخالفتهایی هم شد .میتوانید به ما
بگویید علتش چه بود؟

علت اصلیاش عدمقانونی بودن این مدارس بود .مجوز قانونی نداشتند.

 Á Áباید از کجا مجوز میگرفتند؟

از وزارت آموزش و پرورش و هر جایی که مجوز بدهند .ما که نمیتوانیم 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 .نمیدانست که داخل مخزن اسید هست .وقتی شیرفلکه را باز
کرد ببرد ،اسید بیرون زد و چشمش کور شد .چشم یک دزد کور شد .سالهای سال
ما در دادگاهها 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
میگوید .وقتی یک بچهای در یک مدرسه محیط طبیعت بیفتد سرش یا دستش بشکند
یا خداینکرده فوت کند ،مسوول مستقیماش بنده هستم که اجازه فعالیت به کسی دادم
که مجوز قانونی ندارد.

 Á Áحواشــی مربوط به طرح احیای تاالبها که در انزلی مطرح شده چه بود؟ به نظر
میرســد یک نوع آلودگی تعمدی وارد انزلی شده است .آیا سدسازی در اطراف این
تاالب بینالمللی مخاطرهای 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 دانشبنیان اصفهان با نظارت دانشگاه تهران و دانشگاه شریف
دارد انجام میشود (با مواد بیوالکتریک) فکر میکنم بتوانیم ظرف سه تا چهار سال آینده
تاالب انزلی را احیا کنیم .البته نظارت شــدیدی صورت میگیرد و همین نظارتهای
شــدید و دقیق سبب شده که یک ُکندی در کار پیش بیاید .اشکالی هم ندارد .ظرف
یک هفتهای که عملیات اجرایی را در یک 50هکتاری شــروع کرده بودند ،حدود 40
سانتیمتر عمق تاالب افزایش پیدا کرده بود.
این کار الیروبی فیزیکی نیست .از طریق مواد بیوالکتریک مواد آلی را کنار میزنند و

راهحل آب
راهحلهایی در
مدیریت آب
وجود دارد و دنیا
هم شروع کرده
است .منتها ما
از دستاوردهای
علمیدنیاتبعیت
نمیکنیم،چون
با همه چیز دنیا
مشکل داریم و
همه چیز را از همه
بهتر میدانیم و
راحت هر تصمیمی
دلمان خواست
میگیریم .دنیا
به این نتیجه
رسیده که برای
حفظمحیط
زیست و حقوق
نسلهای بعد،
کشورها حداکثر
تا  40درصد از
منابع آبهای
تجدیدپذیر را
استفاده کنند.

در پایین اکسیژن زیاد میشود و اکسیژن که زیاد شد ،مواد آلی خودشان تجزیه میشوند
و در آب جاری میشــوند و میروند خوراک ماهی میشــوند .این یک روش جدید در
تخلیه تاالبهاست که گروههای دانشگاهی شروع کردند .البته کمی جوسازی علیهشان
بود .چون دانشگاه تهران بررسی کرده بود که اگر تاالب انزلی به طریق مکانیکی تخلیه
شود 49 ،هزار میلیارد تومان هزینه میخواهد .این کار با کمتر از دو درصد آن هزینه
انجام میشود و سریعتر است .منتها ما باید از باالدست هم کنترل کنیم که مواد آلی
وارد تاالب نشود .آن سدها ربطی به تاالب ندارد .ما باید اصول بههمپیوستگی را رعایت
کنیم .رودخانههایی که وارد تاالب میشوند فاضالب وارد میکنند و تصفیه نمیشوند.
این فاضالبها و پســابهای کشاورزی وارد میشود ،مواد آلی را فعال میکنند و مواد
آلی رشــد میکنند و رسوب میکنند و در آن زیر مثل سنگ میشوند .این است که
روشهای جدید نقطه روشــنی را برای احیای تاالب به وجود آورده است .امسال 500
هکتار قرار است احیا بشود و حداقل یک متر و  20سانتیمتر عمق آن پایین برود .ظرف
سه سال آینده هم اگر منابع مالیاش تامین بشود ،حدود  12هزار هکتار تاالب تخلیه
میشود و ظرف همین یک هفته که ما آنجا خودمان از نزدیک دیدیم فعال شده و تاالب
دارای اکسیژن شده ،ماهیها برگشتند.
تاالب وقتی ماندآب میشــود و اکســیژن ندارد ،ماهیها هم میروند و به تبع آن
رسوبات اضافه میشوند و پر میشود .همین منطقهای که  50هکتار دیواربندی کرده
بودند و تخلیه شده بود ،ظرف یک هفته حدود  40سانتیمتر یعنی نزدیک به  200هزار
تن مواد آلی تخلیه شده و همهاش هم خوراک ماهیهای دریا یا تاالب میشود .چیزی
بیرون آورده نمیشود.
ت وحش مثل احیای ببر و شیر ایرانی که در دولت قبلی هم
 Á Áآیا طرح احیای حیا 
تجربه شد و شکست خورد ،واقع ًا در دستورکار سازمان است؟

ما نباید ایدهآلیستی با مسائل برخوردکنیم .در وهله اول از حیواناتی که داریم حفاظت
و حراست میکنیم .احیای حیوانی که نسل ژنتیکیاش از بین رفته ،به این سادگیها
امکانپذیر نیست .آوردن شیر نر پیر از با غ وحش انگلیس به با غ وحش تهران ،شوخی
است .ما هنوز نتوانســتهایم برای همین یوزپلنگهایی که االن  40-50تا بیشتر هم
نیســتند و در بیش از حدود ششهفت میلیون هکتار پخش هستند ،جادههایمان را
ایمنسازی کنیم .قاتل یوزپلنگ االن دو تا چیز است؛ یکی سگهای گله ،یکی خودروها.
حاال یکیاش هم خود طبیعت است که بیآبی 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 Áیک بحثی در مورد انحالل دفتر بازرســی ،ارزیابی عملکرد سازمان در استانها
مطرح است .که به نظر میرسد در تهران است .آیا در استانهای دیگر هم این موضوع
اتفاق میافتد؟ اعمال نفوذ آدمها در استانها 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 برنامهریزی و بازرسی ادغام
شــده است و زیرمجموعه هم قرار گرفتهاند .البته اگر سازمان امور اداری و استخدامی
یک دفتر اضافه کند ،ما استقبال میکنیم .در استانها به نظر من فساد میتواند کمتر
از تهران باشد .چون سطح عملشان محدودتر است ،بازرسیها بیشترند ،اطالعات هست،
دیوان محاسبات هست ،سازمان بازرسی هست ،استاندار هست ،فرماندار هست و ...به
ازای یــک نفر که کار میکند پنج تا بازرس هســتند .ما باید تالش کنیم که در خود
سازمان خداینکرده فسادی نباشد.

 Á Áیک بحث این بود که با نبود نهادهای بازرسی ممکن است بنگاههای اقتصادی که
مخل محیطزیست هستند بهنوعی راه دررویی داشته باشند.

قطعاً همینطور اســت .بنگاهها تالش میکنند از ارزیابی و نظارت بگریزند .ما باید
نظارتمان را جدیتر و پایشهایمان را دائمیتر کنیم .کارخانهای که ممکن است مث ً
ال
 10میلیارد تومان در سال خسارت زیستمحیطی بزند مبلغی را به استانداریها میدهد.
ممکن است  500میلیون تومان خرج کند و  10میلیارد تومان را ندهد .ما باید مواظب
باشــیم که گرفتار این کار نشویم .من هم به همه مدیران اعالم کردهام که تا آخر پای
اشتباهشــان میایستم ولی کوچکترین خطایی در این حوزهها را از آنها نمیپذیریم.
ممکن است یکی  100میلیارد تومان اشتباه کند ،مسوولیتش را میپذیرم ولی صد تا
یکتومانی بخواهند تخلف کنند باید پاسخگو باشند.
ویژهنامه محیطزیست

خرداد 1398
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محیطزیست طبیعی و انسانی

آلودگی هوا
رتبه 5

%92

رتبه 16

 9,000,000نفر

قربانیان آلودگی هوا در ایران به نسبت موارد
مرگ گزارششده (سال  2015میالدی)

 270نفر
270

رتبه 163

تقریب ًا تمام مرگومیرهای مرتبط با آلودگی در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط و کشورهایی که دستخوش تحوالت وسیع اقتصادی بودهاند رخ داده است.

 50,000نفر
%12/85

رتبه 105

رتبه 174

شمار قربانیان روزانه آلودگی هوا ،تنها در شهر تهران

2015

افرادی که به علت بیماریهای غیرعفونی مرتبط با آلودگی
مثل بیماریهای قلبی ،سکته مغزی و سرطان ریه جان خود
را از دست دادهاند.

از  3استان به  26استان
%12/85

تعداد استانهای تحت تأثیر ریزگردها
از سال  83تا 97

 4,500تا  10,000نفر
بهعلت سدسازیهای پیدرپی و انجام طرحهای انتقال آب ،خاک رطوبت خود را
از دست داده و دچار فرسایش شده و موجب بروز پدیده گرد و غبار میشود.

تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی
هوا در طول سال

ذرات PM 2/5
ذرات معلق با اندازه کوچکتر از  ۲/۵میکرون غالبترین آلودگی موجود در هوا در فصول سرد در شهرهای بزرگ هستند که بیش از هر نوع آالینده
دیگری بر سالمت افراد اثرگذار است.
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آلودگی آب
عوامل آالینده منابع آب سطحی
%12/85

آالیندههای صنعتی ،فاضالب خانگی ،حشره کشها،
سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی

%70

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

%30

درصد تامین آب شرب تهران از منابع آبهای
زیرزمینی در تهران و اطراف
گزارشها در سالهای گذشته از آلودگی آب تهران به
خصوص مناطق جنوبی به نیترات حکایت داشت.

خطر آلودگی
محیطزیست
با چه مخاطراتی مواجه است؟

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

آلودگــی هوا از ذرات معلق و گردوغبار گرفته تا ذرات ناشــی از
احتراق ناقص سوخت خودروها و آالیندههای ناشی از سوختهای
فســیلی کارخانهها ،یکی دو دهه است که شهروندان ایرانی را در
شهرهای بزرگ و کالنشهرها هدف گرفته است .آمارهای قطعی
از مرگ ســاالنه چهار هزار و  500نفر به طور مستقیم در تهران
بر اثر آلودگی هوا حکایت دارد .به این بهانه به بررســی مسائل و
مخاطرات محیطزیست طبیعی بهویژه مساله آلودگی و چالشهای
محیطزیست انسانی در فصل پیشرو پرداختهایم.

آلودگی خاک
آلودگی خاک بهطورمستقیم با امنیت غذایی گره خوردهاست،
بهطوری که اگر خاکی از طریق سموم آلوده باشد ،آلودگی
بهطور قطع جذب گیاهان و محصوالت غذایی میشود.

مهمترین دلیل آلودگی خاک میتواند فلزات سنگین ناشی از
سموم دفع آفات باشد .مهمترین علت ابتال به انواع سرطان
فلزات سنگین است که در مواد غذایی یافت میشوند.
شیوع سرطان دستگاه گوارش در کشور در دهههای 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 میشوند و بیماریهایی چون انواع سرطان،
معلولیتهای جسمی و ذهنی مادرزادی ،حساسیتها،
بیماریهای عصبی و حتی نازایی و سقط جنین در زنان و عقیمی
در مردان را ایجاد میکنند.

اینفوگرافیک :مسعود زارعی

محیطزیست طبیعی و انسانی

وحید حسینی
دبیر کارگروه مبارزه با آلودگی هوا

گزارش تحلیلی

آلودگی مسالهای دولتی است
نگاهی به مدیریت محیط زیست انسانی و کارگروه مدیریت آلودگی هوا
آلودگی هوای تهران و کالنشهرهای کشور مساله جدیدی نیست.
هر بار یا تودههای گردوغبار از کانونهای فعال برمیخیزد یا در
زمستان و هوای سرد ،اینورژن یا وارونگی هوا اتفاق میافتد و مردم
شــهرهای بزرگ را در معرض آالیندههای کشنده قرار میدهد.
طرح مدیریت آلودگی کالنشهرها سالهاست 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 شرکتهای دولتی وارد هوا میشود ،چون
دولت از دولت نمیتواند شکایت کند ،این مشکل الینحل باقی
خواهد ماند.
•آالیندههای هوای ایران
ممکن است این ســوال برای بسیاری از مردم به وجود بیاید
که بهطور کلی کشــور با چند نوع آالینده درگیر اســت؟ غیر از
آلودگی شهرهای بزرگ ما با چه آالیندههایی درگیر هستیم؟ در
پاســخ باید گفت :در موضوع هوا اگر که ما مساله گاز گلخانهای
 CO2را کنار بگذاریم که اص ً
ال آالینده حسابش نمیکنیم (چون
یک گاز گلخانهای است که سمی هم نیست) ،در شهرها تعدادی
آالیندههــای گازی داریم که خیلی با آنها درگیر هســتیم که
جدیترین آنها  ،NO2ازون یک مقدار خیلی کمی مونواکســید
کربن اســت .این گاز البته حاال در تهران نیست و جاهای دیگر
ممکن اســت باشــد .بنابراین  NO2و ازون مسائل جدی ما در
آالیندههای گازی و آالینده ذرات هســتند .گرد و خاک هم که
در کشور هست که از منابع کانونهای گردوخاک بلند میشود،
آن هم بیشتر در آالیندههای ذرات خود را نشان میدهد .بنابراین
خیلی خالصه اگر بخواهم بگویم ذرات NO2 ،و ازون از آالیندههایی
هستند که ما با آن درگیر هستیم.
یکسری آالیندههای خاص هم ممکن است باشد؛ مث ً
ال فرض
کنید اگر جایی زبالهسوزی داریم ممکن است آالینده دیاکسین
یا فوران هم باشد .منتها اینها دیگر کلی نیست؛ بلکه آالیندههای
 localاست که بسته به آن صنعتی که در آن منطقه هست مث ً
ال
صنایع آلومینیوم در اراک یا فلرینگ در نزدیکی عسلویه و جنوب،
اینها آالیندههای 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 آلودگیها دارد
بار اقتصادی زیادی روی دوش جامعه میگذارد و بهنوعی هزینه
ســامت را افزایش میدهد .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 مث ً
ال غلطت متوسط ساالنه ذرات معلق  PM 2/5یا
 PM10در اروپا ،مطالعات زیادی صورت گرفته که هزینه سالمت
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آن چقدر اســت .بار مرگو میر و بار
بیماریاش چقدر اســت .در خارج از
ایران خیلی خوب  quantifyکردند.
ما هم معموالً از همان عددهای خارج
از کشور استفاده میکنیم.
وزارت بهداشت یک مدل ریاضی
به نــام « »AirQ plusدارد که مث ً
ال
ســعی کرده این را خوب کالیبرهاش
و استفاده کند .این مدل ریاضی مث ً
ال
یک عددهایــی به ما میدهد؛ فرض
کنیــد در تهران با غلظت متوســط
ساالنه ذرات  PM2/5سی میکروگرم
بر مترمکعب ســاالنه حول و حوش
 4500مرگ و میر مستقیم با ذرات
داریــم .ولی حاال ما مصوبهای هم در
ذیل قانون هوای پاک داریم که وزارت
بهداشت باید هزینه کیلویی آالیندهها
را دربیاورد؛ یعنی هر کیلو  ،NO2هر
کیلو ازون یا هر کیلو ذرات چقدر بار
بیماری و بار مرگ و میر دارد و چقدر
هزینه دارد که بعدا ً وقتی میخواهیم
پروژهای بــرای کاهش اینها تعریف
کنیم ،بتوانیم تحلیــل هزینهفایده
خوبی داشــته باشیم و بگوییم آقای
دولت اگر تو یک ریال مث ً
ال در حذف
آلودگی دیزل صرف کنی ،آن طرف
 10ریال در زمینه سالمت و بهداشت
پول صرفهجویی میکنید .این را باید
در یک چرخه کامل ببینیم.
بانــک جهانــی مطالعــهای با
بهروزترین اطالعات تهران در ســال
 2018برای مــا انجام داد که برآورد
اقتصادیاش  2/6میلیــارد دالر در
سال فقط برای شهر تهران بود .بانک
جهانی از  2/6میلیارد به شدت دفاع
کرد و مستنداتش که مبتنی بر 150
شهر دنیا بود و محاسبات اقتصادی را
که در  150شهر دنیا انجام گرفته برای
ما فرستاد .بنابراین عدد  2/6میلیارد
دالر در سال خیلی نزدیک به واقعیت
اســت و فقط ایــن  PM 2/5و ذرات
اســت و فقط مربوط به تهران است.
بنابراین حاال مث ً
ال آن را در کل کشور
 extrapolateکنید ،احتماالً این را
باید ضرب در  2یا  2/5کنید .من دارم

جمعیتی نگاه میکنم .مث ً
ال 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
نمیکنم؛ به لحاظ جمعیتی نگاه میکنم.
•منشأیابی ذرات معلق در تهران
بسیاری از رسانهها در گزارشهای خود تاکید دارند که به نظر
میرسد یک ناراستی در ارائه آمارهای مرتبط با کانونهای تولید
گردوغبار در کشــور و منابع خارجی همیشه وجود داشته است.
ما در کشاکش این اظهارنظرهای مقامات و تحقیقاتی که عمدتاً
وجود ندارد ،این درگیریها و بحثها را طی این  15،10ســال
اخیر داریم.
اما در مرکز ملی کانونهای گردوغبار ،مطالعات خوبی شــده
است و کانونها را هم شناسایی کردهاند و تعدادش را هم میدانند،
جاهایش را میدانند ،داخلیها را میدانند و خارجیها را میدانند.
اما ما یکســری کارهایی برای خود تهــران کردهایم .مطالعات
منشأیابی ذرات تهران نشــان داد حولوحوش  10تا  15درصد
جرم ذرات معلق تهران گردوغبار اســت؛ یعنی هر آن چیزی که
بهعنوان طوفان گردوغبار وارد شهر میشود ،سهم خیلی کمی از
آلودگی هوای تهران را شامل میشود.
از آن طرف خودروهای دیزلی ،خودروهای بنزینی فرسوده و
کاربراتوری ،موتورسیکلتها و اینها سهم زیادی در ذرات گردوغبار
دارند .نکتهای هم هســت؛ اوالً سایز گردوغبار طبیعی درشتتر
اســت ،یعنی به ذرات درشتتر میرود .طبیعت نمیتواند ذرات
نانومتــری تولید کند بلکه ذرات خیلی خیلی درشــتتر تولید
میکند؛ در حالیکه احتراق و منابع انسانساز است که ذرات ریز
تولید میکند .این یک نکته در مورد صدمات سالمتی این ذرات
است.
نکته دوم این اســت که ترکیباتی که در گردوغبار طبیعت
پیدا میشود ترکیبات خطرناکی نیست؛ بلکه ترکیبات طبیعی
است که انسان دو هزار سال است با اینها زندگی کرده و احتماالً
بدنش مکانیسمهای دفاعی الزم را هم برای اینها تولید کرده است
درحالیکه بدن ما برای کربن ســیاه ،برای کادمیومی که از نفت
کوره میآید ،برای فلزات سنگینی که از روغن موتور میآید ،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 رسانهها و افکار عمومی است .آنها به دنبال این
پرسش هستند که آیا ما توانستهایم آنها را متوجه کنیم که چنین
درگیریهایی 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
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است و قرار نیست کسی را توجیه کند .میرود مطالعه میکند.
خودروسازها هیچوقت قبول نمیکنند .داستان این است که هیچ
خودروسازی در هیچ جای دنیا مسوولیت اجتماعی محیطزیستی
ندارد و هیچکس داوطلبانه نمیآید خودرواش را پاکتر بسازد .چرا
باید این کار را بکند؟ هزینهبر است و به قیمت هم اضافه نمیکند.
مشتری آپشن کولر air condition ،و  sunroofرا میبیند؛ ولی
آپشن کاتالیست را که نمیبیند! کاتالیست هم نداشته باشد برای
مشتری فرقی ندارد .مســاله آلودگی خودرو در همه جای دنیا
مساله حاکمیتی است .اص ً
ال 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 نمیتوانید یک سطح آالیندگی را تعیین کنید که از توان
کشور ،صنعت کشور و  GDPبرنیاید .نمیتوانید آرمانگرا باشید.
این یعنی نشدن کار! بنابراین کار خیلی خوبی که سازمان محیط
زیست میکند این است که کارشناسی میکند ،وضع صنعت را
میبیند ،آالیندگی میکند ،کشورهای پیشرو را هم میبینید و
محدودهای میگذارد و میگوید از این محدوده بیشتر من به تو
اجازه تولید خودرو را نمیدهم.
از اینجا به بعد را باید محکم بایستد و نظارت کند و ذرهای نباید
به هیچکس 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 میکنند که اینها بکنند .اینها که تازه وضعشان از
همه آنها بدتر اســت .واقعیت این اســت که ما اساساً و اص ً
ال با
هیچکسی 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 قویتر از خودروساز باشد که بفهمد آنها دارند
چه کار میکنند و اگر کاری هست که به مردم صدمه میزند و
بسیاری از ادعاهایی که خودروساز میکند که این نمیشود ،آن
مرسوم نیست ،این سخت است ،آن گران است و این پیچیده است
را ما با استدالالت فنی به آنها جواب میدهیم که خیر ،فالن جای
دنیا انجام دادند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده و این هم اسناد فنیاش،
یک آزمون هم شما بکن و اگر شدنی است برو کار را انجام بده.
•شمارهگذاری خودروها یگانه مکانیسم مدیریت فنی
آلودگی
پرسش مهم این است که مکانیسم اجرایی این روش چیست؟
آیا ما با شما موفق شدهایم این کار را انجام دهیم؟ پاسخ در یک
کلمه است؛ شــمارهگذاری! باید گفت ما ب ه شدت در انجام این
کار موفق بودیم .االن در همین جلسات کمیته فنی گواهینامه
آالیندگــی که هفتــهای یکبار داریم ،خودروهایی هســت که
دفعــه اول آمده گواهینامــه آالیندگی از ما گرفتــه و بعد که
شروع به نمونهبرداری بهصورت رندوم کردیم ،میبینیم به اصطالح
خودمان از محدوده سفید به محدوده خاکستری افتاده است .تا
میبینیم که وارد محدوده خاکستری میشود ،تعداد نمونههایمان
را زیاد میکنیم و یک اخطار هم به خودروســاز میدهیم .وارد
قرمز که میشــود ،نامــه میزنیم و جلوی شــمارهگذاریاش
را میگیریــم .نیــروی انتظامی هم در این پروســه درواقع این
همراهــی را انجام میدهــد .آنها اساســاً و قانونــاً نمیتوانند
همراهینکنند.
نیروی انتظامی برای شــمارهگذاری هر خودرویی دو مجوز

میخواهــد؛ یکی از ســازمان ملی
استاندارد برای مسائل ایمنی و حدود
 80اســتاندارد را باید در نظر بگیرند
که نیروی انتظامــی چک میکند.
این اســتاندارد از چراغ و ترمز گرفته
تا هرچیز دیگری را شــامل میشود
و همه باید مجوز آالیندگی بگیرند.
مجــوز آالیندگــیاش را ســازمان
میدهد ،در مــورد جزئیات فنیاش
هم دقت میکند ،زیاد اتفاق افتاده که
جلوی شمارهگذاری خودرو به خاطر
آالیندگی گرفته شده است.
•کنسرسیومی برای فهرست
انتشار آلودگی کالنشهرها
بحثی در مورد خودروهای فرسوده
هم مطرح بوده اســت؛ اگر فهرست
انتشار تهران یا emission inventory
را نگاه کنید ،چند سالی است توسعه
یافته و بهروزرسانی آن هم تا یکی دو
ماه دیگر بیرون میآید ،برای هشت
کالنشهر دیگر هم سازمان حفاظت
محیط زیست با کنسرسیومی بهنام
کنسرسیوم دانشگاههای برتر ایران به
ریاست دانشگاه تهران قرارداد بسته
و برای مشهد ،اصفهان ،اهواز ،اراک،
تبریز ،شیراز و ...دارد توسعه مییابد.
بر مبنای سیاهه انتشــار ،در تهران
سهم خودرویی خیلی باالست .یعنی
 30-70اســت که  70خودرویی و
 30بقیه منابع است .در این 70تای
خودرویی هم بســتگی دارد به چه
آالیندگی نگاه کنید؛ مث ً
ال اگر دارید
بــه ذرات نگاه میکنیــد دیزلیها و
موتورسیکلتها سهمشان باالست و
اگر به آالیندههای گازی نگاه میکنید
طبیعتاً سهم ســواریها باالست .به
هر کــدام از این دســتهبندیها که
نگاه میکنید ،آن قسمتهای کثیف
نــاوگان؛ فرســودههای کاربراتوری،
نیروی انتظامی برای شمارهگذاری هر
خودرویی دو مجوز میخواهد؛ یکی از
سازمانملیاستانداردبرایمسائلایمنی
و پنجاهوخردهای یا هشتادوخردهای
استاندارد که آنها چک میکنند که از
چراغ و ترمز گرفته تا هر چیزی را شامل
میشود .یکی هم مجوز آالیندگی است.
مجوز آالیندگیاش را سازمان میدهد،
در مورد جزئیات فنیاش هم دقت
میکند ،زیاد اتفاق افتاده که جلوی
شمارهگذاری خودرو به خاطر آالیندگی
گرفته شده است.

فرسودههای سواریهای قدیمیتر و آنها باز مسوول بیشتری در
این بخش هستند.
مســاله آلودگی خیلی پیچیده اســت .مث ً
ال سیاستمدارها و
آدمهای ردهباالی کشورمان همیشــه از ما ب ه عنوان کارشناس
یک جواب یک کلمهای میخواهند؛ مسوول آلودگی هوای تهران
کیست؟ میگوییم؛ «نمیشود .این کار پیچیده است .شما باید
بگویید کدام آالینده را میخواهید! بگویید آالینده شب میخواهی
یا روز! بگویید فصل سرد میخواهید یا فصل گرم! »...ما اساساً به
یکسری خودروها میگوییم high emitterها یا بیشآالیندهها.
high emitterها در شــهر تهران حولوحوش  15تا  20درصد
ناوگان هســتند؛ مث ً
ال اگر برویم و تعداد ســواریهای تهران را
بررســی کنیم مســاله ابعاد دیگری پیدا میکنــد .ما اگر فرضاً
دو میلیون ســواری در تهران داشته باشــیم 400 ،هزار تای آن
 high emitterهستند .یعنی  20درصد ناوگان به لحاظ تعدادی
بیشآالیندههستند .
این  20درصد مســوول  80درصد آالیندگی هســتند .این
 80-20تقریباً در همه جای دنیا برقرار اســت .حاال چرا ما همه
زندگیمان را رها کردهایم و رفتهایم سراغ معاینه فنی سیمفا طرح
 .LEZهمه به ما میگویند فقط ســه میلیون خودرو است .اینها
همه که نصفشان لکسوس و بنز و تویوتا و ...است! سال گذشته در
تهران  370هزار خودرو در مرحله معاینه فنی رد شد.
این تعداد تقریباً در مقابل سه میلیون خودرو تهران  10درصد
میشود .ما در تهران سه میلیون و  500هزار سواری داریم و چهار
میلیون کل خودروها (دیزل و سواری) است .در مجموع  370هزار
خودرو در معاینه فنی رد شدند و همه اینها برای بار دوم معاینه
فنی گرفتند؛ یعنی این  370هزار خودرو کاتالیستی عوض کردند،
موتوری تعمیر کردند و باالخره باید تردد میکردند و نمیتوانستند
روزی  50هزار تومان هم جریمه بدهند .فرد مالک خودرو رفته
اســت و خودرواش را اصالح کرده و دوباره به خیابان آمده است.
این یعنی اینکه  370هزار تا از خودروهای بیشآالینده ته صف
را رسیدگی کردهاند .به این جهت است که طرحهایی مثل ،LEZ
معاینه فنی و ...طرحهایی کارا هستند.
•طرحهای بلندمدت معاینه فنی LEZ
ح سیاســتگذاری بلندمدت است.
طرح معاینه فنی  LEZطر 
من اسم این تیپ طرحها را «سیاستگذاری برای پاالیش ناوگان
شهری» میگذارم .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
گذاشتهایم .عدهای تایید میشوند ،عدهای میروند و رد میشوند
و عدهای میروند و در نهایت خودرو خود را اصالح میکنند .سال
دیگر این  volumeرا یک مقدار میپیچانم و  0/5یا  0/6میکنم.
حاال یک عده جدید بار دیگر رد میشوند.
ممکن است شما از من بپرسید آیا خودتان همین کار را برای
خودتان هم کردید چون یک معاینه فنی برتر گذاشتید؟ میگوییم
ی کردیم .حاال چرا برتر را گذاشتیم؟ گفتیم
ما این کار را کالسبند 
آقای شهرداری تهران! شما رفتید و این همه زحمت کشیدید و
یک منطقه به نام  LEZدرســت کردید .زوج و فرد را میخواهید
حذف کنیــد و ک ً
ال LEZاش کنید .برای مدیریت بهتر وضعیت،
مجری بگوید فقط کســانی میتوانند وارد این منطقه شوند که
معاینه برتر داشته باشند.
اگر میبینید تبعات اجتماعی برایتان دارد و فقط تعداد کمی
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ایــن را دارند و مردم صدمه میخورند؛ قیمتهایتان را متفاوت
کنید و  50درصد تخفیف برای کسی که معاینه برتر دارد ،بگذارید.
ما در این شــیوه مدیریت یک سطح ویژه هم برای هیبریدیها
یا برقیها گذاشتیم .گفتیم مجانیاش کنید و بگویید  90درصد
تخفیف .بگذارید مردم ترغیب به ثبت معاینه فنیهای با level
بهتر شوند.
این نوعی سیاستگذاری با پاالیش ناوگان شهری است .ما باید
بتوانیم این را اجرایی و در همه شهرها پیادهاش کنیم که یکپارچه
و سراسری شود .بنابراین ممکن است یکی بپرسد که مث ً
ال چرا
فکر میکنیم معاینه فنی ،یــا  LEZتاثیر دارد میگویم اتفاقاً به
همان دلیل که با ُدم نــاوگان یعنی با همان بیشآالیندهها کار
داریم .چرا من خودرو خارجی مثال بزنم؛ از ســال  1394کشور
استاندارد آالیندگی خودروهای سواریاش یورو  4بوده است .االن
هم تمدید کردند یورو  5نرفتند و یورو  4مانده اســت و ما هم
مخالفتینکردیم.
جدولی و عددی این دو با هم خیلی فرق ندارند که ما بیخود
صنعت را در این اوضاع تحریم اذیت کنیم .یورو  4را حاالحاالها
بروند ،ولی خب دیگر یورو  4بماند و این خودرو که دست مردم
آمد یورو  4است .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 .بهراحتی خودروهای  94به باال معاینه فنی برتر همین االن
ما را پاس میکنند ،حتی خودروهای بیکیفیت داخلی که اسم
نبرم .الزم نیســت ماشینتان خارجی باشد که معاینه فنی برتر
بگیرید چون یکبار به ما ایراد گرفتند که این قوانینی که شــما
میگذارید به نفع طبقه مستضعف نیست .اینطور نیست! من یک
پراید سالم (ارزانترین ماشین ایران) کاتالیستی هم داشته باشم،
معاینه فنی برتر را پاس میکنم.
•مردم خودشان هم به خودشان رحم نمیکنند
مــا در خانه خودمان دو خودرو ایرانــی (یک پژو  405و یک
پراید) داریم که هر دو آن خودروها ،پنج ســال کار کردهاند .من
چون خودم خیلی حساس هستم و به ماشینها رسیدگی میکنم
و مواظب تعویض روغن و تعمیراتش هســتم ،هر دو تای آنها به
راحتی توانستند معاینه فنی با این کیفیت را پاس کنند .یعنی
میگویم خیلی چیز عجیب و غریبی نیســت .ما از یک فضایی
آمدیم که اساســاً معاینه فنی نداشــتیم؛ یعنی خودرو شخص
دودزایی و روغنســوزی دارد و همینطور  12ماه سال در تهران
دارد راه میرود .اتفاقاً سمت مردم هم این social responsibility
ظاهرا ً زیاد کار نمیکند؛ یعنی هرچه بگویی که مردم عزیز؛ مث ً
ال
اینکه دیگر آلودگی به ضرر خودت است و اینکه سالمت خودت
را تهدید میکند و رعایت کن! اما فرد جامعه حتی به ســامتی
خودش هم اهمیت نمیدهد.
شــما با این پرایــد که روغنســوزی دارد ،صبح به صبح در
پارکینگ خانهات اســتارت میزنی و تمام این دود روغن را که
فلزات سنگین و کربن سیاه است به خورد خانوادهات میدهی و
میگویی تنفس کنید! این خود مردم هستند که چنین مشکالتی
برای خودشان میسازند .اینها دیگر برای من خیلی عجیبتر است.
آلودگی داخل خودرویی مثل پراید  10برابر بیشتر از خارج خود
خودرو است و مردم خودشان به خودرویشان رسیدگی نمیکنند
و در نهایت باید گفت مردم هم به خودشان رحم نمیکنند.
واقعیت این اســت که مردم این چیزها را نمیدانند و خیلی
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باور نمیکنند .حــاال من به صنعت
خودم حساس نیستم ،بیایم social
 responsibilityرا مث ً
ال برای سالمت
جامعــه اجرا کنم! بنابراین ما معاینه
فنی را ســفت و محکم میگیریم،
 50هزار تومان هم جریمه میکنیم،
با دوربین هم میگیریم ،پیامک هم
میزنیم و باید هم این کارها را بکنیم.
همه جای دنیا این کار را میکنند.
•شماره آخر پالک نقشی در
آلودگی ندارد
سوال مهمی برای بسیاری از مردم
پیش آمده اســت که آیا محدودیت
ترافیکی که شــامل پنجشــنبهها
نمیشود کمکی به مدیریت آلودگی
هوای تهــران کرده اســت یا خیر؟
در پاســخ باید بگوییم بله؛ این مدل
کمک کرده اســت .من چهار ســال
پیش مقالهای 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 میکنید؟ 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 اینطوری کالسبندی کنیم .حاال
باید پرســید که آیا ایــن کار در این
چهار سال تاثیرگذار بوده است؟ بله،
موفق بودهایم .حتماً همینطور بوده
اســت .البته حرف مــن را آن موقع
کسی نپذیرفت .هنوز هم فکر میکنم

سازمان حفاظت محیط زیست سازمان
ناظر است ،نهاد حاکمیتی و نهاد نظارتی
است و قرار نیست کسی را توجیه کند.
میرود مطالعه میکند .خودروسازها
هیچوقت قبول نمیکنند .داستان این
است که هیچ خودروسازی در هیچ جای
دنیا مسوولیت اجتماعی محیطزیستی
ندارد و هیچکس داوطلبانه نمیآید
خودرواش را پاکتر بسازد .چرا باید این
کار را بکند؟
اگر به سازمان محیط زیست بود،
ما میگفتیم فقط در شهر تهران با
 4500مورد مرگومیر در سال و 2/6
میلیارد دالر هزینه ساالنه آلودگی،
فقط خودروهای با مدرک معاینه فنی
برتر میتواند در کل شهر تردد کند .این
ایدهآل ماست.

کسانی هســتند که این صحبت کارشناسی را نمیپذیرند .نگاه
وزارت کشور به موضوع زوج و فرد نگاه ترافیکی است ،نه نگاه به
آلودگی .خودروها را با پالک تقریباً نصف کردیم و  45درصد به
 55درصد شده است.
•نگاه وزارت کشور به مساله آلودگی امنیتی است ،نه
اجتماعی
امــا برای رد این تصور چه کار میشــود کــرد؟ باید درصد
خودروهای ساخت داخلی را که معاینه فنی برتر گرفتهاند 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 نمیکنیم .اگر به سازمان محیط زیست بود ،ما میگفتیم
فقط در تهران با  4500مورد مرگو میر در سال و  2/6میلیارد
دالر هزینه ساالنه آلودگی ،فقط خودروهای با مدرک معاینه فنی
برتر میتواند در کل شهر تردد کند .این ایدهآل ماست .ما مسائل
سیاسی ،اجتماعی و امنیتیاش را نمیبینیم .به همین جهت این
را به وزارت کشــور واگذار کردیم و به مقامات وزارت کشــور که
تخصص سطحبندی آالیندگی را ندارند گفتیم؛ به این اطالعات
سطحبندیشده دقت کنید بعد بروید و به اندازه توان اجتماعی،
سیاسی و امنیتی که دارید مسائل را حل کنید .قطعاً مشکلی ایجاد
نمیکند؛ شما بروید و این ایده را پیاده کنید .ما با دوستان در وزارت
کشور مطرح کردیم که چرا اول کار میخواهید ممنوعیت بگذارید؛
به جایش تشویق کنید.
•راه جلوگیری از تخلف و تقلب در مراکز معاینه فنی
در مقابل کسانی میگویند؛ اگر آن کار را میکردید باز هم رانت
ایجاد میشد .چون هستند مراکزی که پول میگیرند بدون اینکه
خدمات استاندارد ارائه دهند .این حرف درستی است .اینکه تقلب
و تخلف در مراکز معاینه فنی صورت میگیرد ،شک نکنید .همه
جای دنیا هست .اص ً
ال ذات آدمیزاد است .شما یک جایی هستید
میخواهید به یکی مجوز بدهید ،این مجوز را نمیگیرد و طرف
یک خرده پول خرج میکند.
نسبت به سه چهار سال پیش که دستهدسته کارت ماشین
را میبردند بهجای شــش هزار تومان 18 ،هزار تومان میدادند
و معاینه فنی میگرفتند؛ ک ً
ال رویه تغییر کرده است .از اینرو به
آنرو شده است .واقعاً دست وزارت کشور درد نکند ،در این بخش
من واقعاً دست اینها را میبوسم ،به خاطر اینکه سامانه یکپارچه
معاینه فنی راه انداختند .اوالً خودرو را باید ببری پالکش خوانده
شود ،عکســش دیده شود و وقتی خودرو میرود هیچ کاریاش
نمیتوانند بکنند و دستی نمیتوانند شماره پالک را وارد کنند.
نکته بعدی این اســت که آزمون آالیندگی بهویژه دیتای آن از
روی دســتگاه به سرور وزارت کشور میرود؛ یعنی اص ً
ال اینجا در
این دستگاه و در آن مرکز نیست.
وزارت کشــور است که دارد میگوید معاینه فنی را برای این
خودرو صادر کنید .دستگاهها مستقیم به سامانه وصل شده است.
تقلب و تخلف کمتر شده ولی همچنان برقرار است .همکارانم در
مراکز معاینه فنی تصاویری را برای من میفرستند که طرف وقتی
ماشــین را به آزمونگر میدهد که روی تست ببرد و آزمون کند
تا بعد ته خط ماشــین را تحویل بگیرند؛ مث ً
ال دو عدد تراول 50
هزارتومانی الی دریچه کولر ماشین گذاشتهاند و یک یادداشت هم
نوشتهاند ک ه «داداش! دمت گرم ،گرفتارم ،این را پاس کن!» از این
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اتفاقات زیاد رخ میدهد .موارد دیگری هم شنیدهام که حتی در
معاینه فنی از قطعاتی استفاده میکنند که امانی است .این کارها
در مراکز معاینه فنی نیز انجام میشود .مراکز معاینه فنی هم مثل
بقیه جاهای دیگر کشور است .جاهایی هستند که  100هزار تومان
میگیرند یک کاتالیست به خودرو میبندند .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 رســانهها وجود دارد که مث ً
ال
وزارت کشور یا دیگر نهادها گویی مسوولیتی ندارند ،در حالیکه
محیط زیســت با اینکه عم ً
ال مسوولیت اجرایی ندارد و تنها یک
نهاد ناظر است و اص ً
ال دستگاه حاکمیتی است ،باید پاسخگو باشد.
محیط زیست اص ً
ال در اینجا کارهای نیست و فقط میتواند نظارت
و اعمال برنامه کند.
از همه اینها جالبتر 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 اصــ ً
ا 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 میتوانید استفاده کنید و از این نمیتوانید استفاده
کنید.
ایــن را از اینجا به آنجا میتوانید انتقــال بدهید ،این لوله را
اجازه نمیدهیم بکشــید و ...فقط یک نکتهای 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 گفتهشده که برای آلودگی هوا باید چه
کار کنید .ماهی یکبار جلســه میگذاریــم و به آنها میگوییم
چه کار کردید؟ جوابها هم بســیار نامربوط اســت .بعضیها
اصــ ً
ا هیچ کاری نکردهانــد ،بعضیها یک کارهایــی کردهاند.
میآیند یک گــزارش الکی میدهند و بعضیهــا هم بهندرت
وظایفشان را انجام میدهند.
ما وبســایتی به نــام « »dabir.due.irرا برای رســانهها راه
انداختیم .در بخش مصوبات آن وبســایت مــا مصوبات را به
تفکیک سازمان دستهبندی کردهایم .گفتیم وزارت کشور باید چه
کار میکرده ،وزارت نیرو باید چه کار میکرده ،وزارت صنعت باید
چه کار میکرده و وزارت نفت باید چه کار میکرده اســت .برای
رسانهها هم کار را ساده کردهایم .یک عقربه سهحالته گذاشتهایم؛
سبز یعنی مصوبه انجام شد ،زرد یعنی در دست اجراست و قرمز
یعنی انجام نشده است .به نظر من از محتوای این خیلی میتوانید
استفادهکنید.
•بخش خصوصی دلیل موفقیت سازمان محیط زیست
آلمان
رسانهها باید مطالبهگری راه بیندازند .ما دولت هستیم .یک
اشــکال فلســفی در آلودگی هوا وجود دارد که من به آن اشاره

میکنم .آلودگی هوای کشور را خود
دولت تولید میکند؛ با خودروسازی
دولتیاش ،بــا نفت دولتــیاش ،با
پتروشــیمی دولتیاش .چرا سازمان
حفاظت محیط زیست آلمان موفق
است؟ چون آن طرف ماجرای تولید
آلودگی بخــش خصوصی اســت.
یعنی دولت بهعنوان یک نهاد ناظر
باالی ســر بخش خصوصی اســت
و میگوید این کار مشــکل دارد یا
نــدارد .من االن ب ه عنوان ناظر دولت
باید بر دولت نظارت کنم .اما نهادی
کــه باید بر او نظارت شــود ،به نامه
من جواب ســرباال میدهد .بعد هم
میگوید انجــام نمیدهم؛ هر کاری
میخواهید بکنید! چون زور نهادها
و سازمانهای دیگر از محیط زیست
بیشتر است .نهادهای طرف محیط
زیســت برای اعمال نظارت ،پول و
زور دارند .ما به عنوان نهاد ناظر پیش
رئیسجمهوری ،آقای واعظی ،آقای
جهانگیری و آقای کالنتری میرویم.
میگوییم؛ آیا اجازه داریم فالن نهاد
را که کارش را درست انجام نمیدهد
به قوه قضائیه ببریم؟ میگویند؛ نه!
دولت که از دولت نمیتواند شکایت
کند .میگوییم؛ 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
احمدینژاد در زمــان آقای خاتمی
هم مطرح بوده است ،هنوز در وزارت
نفت اجرایی نشده است .طرح کهاب

در موضوع هوا اگر ما مساله گاز گلخانهای
 CO2را کنار بگذاریم که اص ً
ال آالینده
حسابش نمیکنیم (چون یک گاز
گلخانهای است که سمی هم نیست)،
در شهرها تعدادی آالیندههای گازی
داریم که خیلی با آنها درگیر هستیم که
جدیترین آنها  ،NO2ازون و یک مقدار
خیلی کمی مونواکسید کربن است.
وزارت بهداشت یک مدل ریاضی به نام
« »AirQ plusدارد که مث ً
ال سعی کرده
آن را کالیبر ه و استفاد ه کند .این مدل
ریاضی مث ً
ال عددهایی به ما میدهد؛
فرض کنید مث ً
ال میگوید که در تهران
با غلظت متوسط ساالنه ذرات PM2.5
سی میکروگرم بر مترمکعب ساالنه
حول و حوش  4500نفر مرگ مستقیم
به ذرات داریم.

در تهــران روزانه دارد  55هزار لیتر بنزیــن را تبخیر و وارد هوا
میکند .بعد این سوخت بخار شده تبدیل به  VOCمیشود .خود
این آالیندگی بسیار خطرناک است .در این آلودگی ،بنزن وجود
دارد که سرطانزاست .این آلودگی بعد میآید و به ناکس واکنش
میدهد و تبدیل به ازون میشود.
بعد در تهران  15روز در تابستان سال گذشته روزهای آلوده
به ازون داشتیم .خب این زنجیره را من به لحاظ فنی میفهمم
که از کجا آب میخورد .ما پیشنهاد میدهیم برای مدیریت این
وضعیت جلوی آلودگی  V OCرا بگیرید ،واکنش متوقف میشود
و ازون بــاال نمیرود .این بحث االن واقعاً بحث فلســفی من در
سازمان محیطزیست است که نظارت بر دولت امکانپذیر 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 نمیرســد و هیچ ضمانت
اجرایی ندارم ،رسانه بسیار مهم است .برعکس چیزی که شما فکر
میکنید یک خط مطلب که در رسانهها منتشرشود ،یک خبری
که در شبکههای اجتماعی برجسته شود ،توجه همه را در جلسات
جلب میکند.
من در جلسات سیاســتگذاری ردهباالیی متعددی بودم که
برگشتند گفتند این مطلب دارد دســت به دست میچرخد و
فکری به حالش بکنید .خیلی برایم جالب بود که پس اینکه دارد
در شبکههای اجتماعی و رسانه پخش میشود ،واکنش میگیرد و
بعد ما توانستیم جلوی مصوبات وحشتناک را با این داستان بگیریم.
یک مثال میزنم :ما موتورسیکلت کاربراتوری را از ابتدای سال 96
ممنوع کردیم .ناگهان درخواستی به دولت آمد که سازنده بدبخت
شد ،بیچاره شد ،و نامهای آمد که نه ،اینها را بدهید و اینها دیگر
تولید کردند و کاریاش نمیشود کرد .ما محکم ایستادیم و گفتیم
مطلقاً امکان ندارد؛ اما زورمان نرســید .مصوبه رفت که تصویب
شود ،رفتم دست به دامن رسانهها 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 میتوانم
بدهــم و هیچ کاری نمیتوانم بکنم .میخواهید به داد مردمتان
برسید؟ چهار تا تیتر رفت که آیا دولت تدبیر و امید میخواهد با
سالمت مردم بازی کند؟ در جلسه هیاتدولت گفتند نه نمیشود.
این را بیندازید کنار که روزنامهها خیلی تیتر زدهاند .مساله کام ً
ال
تمام شد!
با توجه به اینکه امسال سال خیلی متفاوتی از نظر آب و هوایی
نســبت به سالهای قبل (حداقل نسبت به یک و نیم دهه قبل
ایران) بوده ،میتوانیم بگوییم که ایران دچار یک وضعیت تغییر
اقلیم است یا نه؟ آیا روندها اینطور نشان میدهد؟ این سوال از
من پرسیده میشود اما حقیقت این است که این سوال سختی
است و من هم تخصصم در این حوزه نیست و نمیتوانم در مورد
تغییــر اقلیم جواب بدهم .اما خیلی خالصــه میتوانم بگویم با
یکسال نمیشود قضاوت کرد.
حاال همین تغییرات آب و هوایی بوده ،ناپایداریهای زیادی که
در جو شهری داشتیم ،سیلهای اخیر ،گرماهای خیلی ناگهانی،
سرماهای خیلی شدید و برفو بارانی که امسال داشتیم .تغییر
اقلیم یک روند جهانی اثباتشده است که همه جای دنیا به خاطر
افزایش گاز گلخانهای دارد اتفاق میافتد و ما هم مستثنی نیستیم
و حتماً در چارچوبی میشود به این نگاه کرد .اتفاقی که در تهران
حداقل در ســال  1397افتاد این بود که ما ناپایداریهای جوی
بیشتری نسبت به سال  96داشتیم.
ویژهنامه محیطزیست
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سروش کیانیقلعهسرد
دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

آب و محیطزیست

زنجیرهتخریب
رابطه محیط زیست با مدیریت منابع آب و تشدید خشکسالی و بیابانزایی چیست؟
نخستین قربانی مسیر رشد و توسعهیافتگی جوامع در حال توسعه منابع
طبیعی و محیط زیست این کشورهاست .این کشورها اگرچه تجربه
پرهزینه توسعهیافتگی دیگر کشورها را بهویژه در زمینه تخریب منابع
طبیعی و محیط زیست پیش روی خود دارند و اثرات آن را بهخوبی
مشاهده میکنند اما بدون توجه به این تجارب ،مسیر پرهزینه خود را
در نیل به توسعهیافتگی طی میکنند و گاه بیشتر از کشورهای دیگر
هزینه پرداخت میکنند .این کشورها حتی در درون خود توجهی به
مسیر طیشده در نقاط برخوردار خود نیز ندارند و مناطق توسعهنیافته
این کشورها بدون عبرتگیری از دیگر مناطق برخوردارتر کشور همان
مسیر طیشده دیگر مناطق را طی میکنند یا مسیر انتخابشده خود
را ادامه میدهند .در واقع یک عدم عبرتآموزی عمیقی نســبت به
مسیرهای مدیریتی و توسعهای طیشده 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 توسعهای آن بیشک ماحصل آن
تخریب و نابودی محیط زیست و منابع طبیعی آن کشور خواهد بود.
عطش توسعهیافتگی و تالش در جهت درآمد بیشتر برای این کشورها
به گونهای اســت که مفاهیمی چون پایداری توســعه را یا به عنوان
مانعی بر سر راه خود نادیده میگیرند و سعی میکنند آن را پدیدهای
ضدپیشرفت معرفی کنند یا آن را مفهومی لوکس و فانتزی تلقی کرده
و در سیاســتگذاریهای خود فاقد موضوعیت میدانند .این حذف یا
نادیدهانگاری توسعه پایدار سبب شده تا این کشورها با شدیدترین و
بزرگترین چالشها و بحرانها در منابع طبیعی و محیط زیست خود
مواجه شوند و بهرغم عدم دستیابی به توسعهیافتگی مدنظر با مجموعه
عظیمی از مشکالت گوناگون زیستمحیطی و منابع طبیعی نیز مواجه
شوند .از مهمترین بخشهای منابع طبیعی این کشورها که بیشترین
آسیب را از این مقوله دیده و میبیند بخش منابع آب است که بیشک
چالشها و بحرانهای آبی خود زمینهساز 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 بیابانزایی و تخریب محیط زیســت را شکل خواهد داد و این
روند به شکل فزایندهای ادامه خواهد داشت .اما رابطه محیط زیست با
این چالشها چگونه است و مدیریت منابع آب ،تشدید خشکسالی و
بیابانزایی چه ارتباطی با محیط زیست دارد؟
•نقطه آغاز؛ بحران مدیریت
بحران در مدیریت وجه مشترک بســیاری از کشورهای در حال
توســعه اســت .عدم علمنگاری مدیریت در تمامی جنبههای 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 فرصتهای خود را به چالشها و بحرانهای
عمیق تبدیل سازند و از آنجا که عمده درآمدهای این کشورها مبتنی
بر منابع طبیعی و استخراج و فروش این منابع است ،این چالشسازی
مدیریتــی در منابع طبیعی و محیط زیســت شــرایطی به مراتب
نگرانکنندهتر و پرهزینهتر ایجاد کرده و بحران مدیریت منابع طبیعی
بسیار شدیدتر از بحران مدیریتی در سایر امور است .مسالهای که باعث
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شده هرگونه پدیده و مخاطره طبیعی
به سرعت تبدیل به یک بحران شده و
از اینرو مدیریت بحران آشناترین واژه
مدیریتی این کشورها تلقی شود .ضعف
در مدیریت منابــع طبیعی و خأل یک
مدیریت یکپارچه در منابع طبیعی خود
زمینهساز و تشدیدکننده سایر بحرانها
خواهد بود .چراکه در یک مدیریت منابع
طبیعی یکپارچه است که عالوه بر آنکه
اهداف تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
فراهم میشود ،اهداف وسیعتری چون
حفظ محیط زیســت ،حفــظ منابع و
در نظر داشــتن رفاه نســلهای آینده
مطرح میشــود .تمرکز مدیریت منابع
طبیعی یکپارچه بر پایداری و هماهنگی
ذینفعــان از ســطح برنامهریزی برای
کاهش تعارضات احتمالی آینده است.
در واقع در این نــوع مدیریت پایداری
و حل تعارضات احتمالی آینده در نظر
گرفته میشود .اما آنچه در عمل در این
کشورها دیده میشود نقطه مقابل این
نوع مدیریت است .مدیریتی بحرانزده
که آغازگــر بحرانها و معضالت بعدی
خواهد بود .مدیریتی که محدودیتهای
منابع طبیعــی را بهخوبی نشــناخته
و در دســتیابی بــه اهداف خــود این
محدودیتها را لحاظ نمیکند.
•سرایت بحران مدیریت به
حکمرانی آب
در حکمرانــی آب بــا اســتفاده از
ابزارهای مدیریتی اهدافی چون تنظیم
تخصیص و بهبود وضعیت برداشــت و
بهرهبرداری منابع آب دنبال میشود .در
این حکمرانی سه پرسش اساسی مطرح
میشــود -1 :تصمیمــات چگونه اخذ
میشــوند؟ -2 ،چه افراد یا بخشهایی
و بــه چه میــزان آب را مصرف کنند؟
و  -3چگونــه از پایــداری منابــع آب
حفاظت میشــود؟ .وجــود بحران در
مدیریــت بهخوبی خود را در این ســه
پرسش نشــان میدهد .در پرسش اول
مبنی بــر چگونگی اخذ تصمیمات ،در
یک مدیریت بحــرانزده تصمیمات نه
بر مبنای اصول مدیریتی ،قواعد علمی

و آیندهنگرانه بلکه بر مبنای آزمون و خطا و دید کوتاهمدتی که در این
نوع مدیریت وجود دارد اتخاذ میشوند .در بحث مصرفکنندگان آب از
آنجا که این نوع مدیریت نه تمایلی به تغییر دارد و توانایی در آن دارد،
افراد و گروههای مصرفکننده آب به همان روند و میزان شکلگرفته
ســابق به مصرف خود ادامه میدهند و مدیریت فاقد هرگونه عزم و
توانمندی در ایجاد تغییر است .در چنین شرایطی بهرغم نامتوازن بودن
مصرف بخشهای مختلف و باال بودن مصرف توسط یک بخش (در
اکثر کشورهای در حال توسعه بخش کشاورزی) ،مدیریت از هرگونه
تغییر سهم و مصرف مصرفکنندگان عاجز است .در بخش سوم نیز که
پایداری منابع آب مطرح میشود ،همانگونه که پیشتر عنوان شد در
یک مدیریت غیریکپارچه منابع طبیعی پایداری فاقد موضوعیت است
و هیچگونه نقش و جایگاهی ندارد .از اینرو بحران مدیریت به شکل
جدی به حکمرانی آب سرایت میکند و یک حکمرانی بد یا ناقص را در
زمینه منابع آبی ایجاد میکند و از آنجا که مدیریت و حکمرانی منابع
آب بر سایر جنبههای طبیعی و انسانی اثرگذار است خود باعث تغییر
این جنبههای مهم میشود.
•حکمرانی بد آب و تخریب منابع آب
در گزارش توسعه آب جهانی سازمان ملل متحد در سال  2009از
بحران حکمرانی آب به عنوان دلیل بحران آب یاد شده و در گزارش
چشــماندازهای 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 اینرو به باور بسیاری
از کارشناســان و متخصصان حوزههای مختلف آب بهبود شــرایط
حکمرانی آب میتواند 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
میبرد .در شــرایط حکمرانی بد آب در بخش عرضه آب این شرایط
بسیار محتمل خواهد بود:
در بخش منابــع آب زیرزمینی با بهرهبــرداری بیش از حدی
که صورت میگیرد عمر این منابع به شــدت کاهش یافته و با
ســرعت بسیار زیادی به سمت تمام شدن پیش میروند .در پی این
برداشتهای بیرویه ســایر منابع آبی وابسته به آبهای زیرزمینی
مانند تاالبها ،چشمهها ،قناتها و ...خشک شده و به سرعت از بین
میروند .از اینرو در یک حکمرانی بد آب برنامه مشخص و مدونی برای
کنترل برداشت آبهای زیرزمینی وجود ندارد و تعداد چاههای عمیق و
نیمهعمیق مجاز و غیرمجاز به شدت افزایش یافته و کنترل و نظارتی بر
این برداشتها وجود ندارد .دولتها بهرغم اینکه خود منتقد استخراج
بسیار باالی منابع آب هستند اما به دلیل شرایط موجود حکمرانی آب
عم ً
ال توانایی در ایجاد تغییر ندارند.
در بخش آبهای سطحی حکمرانی بد آب سبب میشود طرحهای
مدیریتی منابع آب مانند سدســازی و انتقال آب بینحوضهای
بدون توجه به جنبههای گوناگون اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی
و ...به شــدت توســعه یافته و منابع آب سطحی صرفاً به ابزاری برای
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تولید انرژی یا تامین نیازهای صنعت تبدیل شود .نادیدهانگاری اثرات
زیستمحیطی در حکمرانی بد آب بهگونهای است که حتی شوری آب
رودخانهها ناشی از جانمایی اشتباه سدها چندان اهمیتی پیدا نمیکند.
از سوی دیگر دریاچههای عظیم این سدها میلیونها مترمکعب آب را
در کیلومترها مســافت پشت خود نگه میدارند و ساالنه حجم بسیار
باالیی از این آبها تبخیر و از دسترس خارج میشود و در عین حال
اهمیتی به این مقوله داده نمیشود .در یک حکمرانی بد آب است که
الیروبی رودخانهها و مسیلهای آب اهمیت چندانی نداشته و حریم
رودخانهها که بخش اعظم آن به خاطر مدیریت غلط منابع آب سطحی
کمعرضتر شده به ساختوساز تخصیص داده میشود.
حرکت به ســمت منابع آبی جدید در دستور کار قرار میگیرد.
با حکمرانی بد آب و تضییع حجم باالیی از منابع آب سطحی و
زیرزمینی این جوامع به سمت منابع جدید آبی میروند .شیرینسازی
آب دریا و آبهای 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 مصرفکنندگان را تامین
کند به ســمت منابع جدید آبی پیش میرود .شیرینسازی آب دریا
و استخراج آبهای ژرف هر دو هزینههای خاص خود را دارند .اثرات
زیستمحیطی شیرینســازی آب دریا بسیار باالست و آبهای ژرف
هزینه استخراج بسیار باالیی دارند .این مساله در حالی اتفاق میافتد
که در جوامع با حکمرانی بد آب ،قیمت آب بسیار پایین است و ایجاد
منابع جدید آبی مانند شیرینسازی آب دریا یا استخراج آبهای ژرف
به لحاظ اقتصادی توجیهپذیر نیست .این در حالی است که حجم بسیار
باالیی از منابع آب این کشورها به دلیل عدم بازچرخانی آب از دسترس
خارج میشود .آبی که میتواند بخش زیادی از نیاز آبی این جوامع را
با هزینهای به مراتب کمتر از منابع جدید رفع کند اما به دلیل شرایط
حکمرانی آب این جوامع چنین اقدامی صورت نمیپذیرد.
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 بخشهای مختلف کشــاورزی ،صنعتی و
شرب عدم قیمتگذاری مناسب آن است .قیمت پایین آب باعث شده
اتالف آن هزینه زیادی ایجاد نکرده و این هدررفت بســیار کمهزینه
باشد .کشاورزی ناکارا آببر عمده بخش مصرف آب این جوامع است.
اقتصاد کشاورزی معیشــتمحور این کشورها سبب میشود بخش
بســیار زیادی از آب مصرفی این کشورها در این حوزه مصرف شود و
آبی که بزرگترین محدودیت محسوب میشود به تولید محصوالتی
برسد که به هیچ وجه تولید آن توجیه اقتصادی و زیستمحیطی ندارد.
در حالی که با وجود یک حکمرانی خوب آب تخصیص بدون توجیه
و بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب آن امری پذیرفتهشده نیست.

3

•از بین رفتن منابع آب و بیابانزایی
بیابانزایی را میتوان فرآیندی دانســت که در اثر افزایش فشــار
انسان در استفاده از اکوسیســتمهای حساس ایجاد و باعث کاهش
بازدهی تولید و برگشتناپذیری میشود .از بیابانزایی به عنوان یکی
از تهدیدهای گسترده و پیچیده زیستمحیطی یاد میشود 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
میشود .این پدیده حاصل عوامل انسانی و طبیعی متعددی است .به
نحوی که میتوان آن را به دو بخش بیابانزایی محیطی و بیابانزایی
انسانی دســتهبندی کرد .عوامل بیابانزایی محیطی پدیده جدیدی
نبوده و ریشه در تغییرات طبیعی زمین داشته و در طول عمر زمین
همواره وجود داشــتهاند .عوامل اقلیمی نیز این امر را تقویت کرده و

با تشدید شــدن این تغییرات این نوع
بیابانزایی شدت یافته است .در زمینه
بیابانزایی انسانی نیز یکی از مهمترین
و اثرگذارترین بخشهــا در این زمینه
برداشــت بیرویه و تخریب منابع آب
زیرزمینی است .برداشتهای بیرویه از
سفرههای زیرزمینی و آلودگی آبهای
زیرزمینی از طریق پسابهای صنعتی و
شــهری دو عامل اساسی در این زمینه
هستند .برداشتهای بیرویه از آبهای
زیرزمینی عالوه بر آنکه به از بین رفتن
بسیاری از چشمهها ،قناتها ،تاالبها
و فرونشست بسیاری از دشتها منجر
شده باعث شده است تا بسیاری از این
تاالبها و دریاچهها به کانونهای گرد
و غبار تبدیل شــوند .از ســوی دیگر با
افزایش برداشتها از آبهای زیرزمینی
و کاهــش این آبها و در نتیجه نیاز به
برداشت از عمق بیشتر ،به تدریج کیفیت
آبها کاهش یافته و به مراتب آبی شورتر
استخراج میشود .امری که منجر به شور
شدن اراضی کشاورزی شده و میتواند با
سرعت بسیار زیادی ،بسیاری از مناطق
کشاورزی را تبدیل به اراضی بیابان کند.
از اینرو از بین بردن منابع آب توســط
مدیریت انسانی یکی از مهمترین عوامل
بیابانزایی و گسترش آن است.
•بیابانزایی ،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 بهخوبی قابل مشــاهده
است .خشکسالی را در یک طبقهبندی
کلی میتوان به چهار بخش خشکسالی
هواشناســی ،خشکسالی کشــاورزی،
خشکسالی هیدرولوژیکی و خشکسالی
اقتصادی-اجتماعی دستهبندی کرد .در
خشکسالیهواشناسی،خشکسالیزمانی
به وجود میآید کــه میزان بارندگی در
بازه زمانی معین کمتر از حد آستانهای
مشخص باشد .خشکسالی کشاورزی در
اثر کاهش رطوبت خاک در دوره رشد و
نمو گیاهان مطرح میشود .خشکسالی
هیدرولوژیکی نیز حاصل کاهش منابع
آب در یک دوره زمانی مشــخص است
و خشکسالی اقتصادی-اجتماعی پس از
یکدورهبلندمدتخشکسالیهواشناسی
و هیدرولوژیکی شکل میگیرد .از اینرو
رفتار انسان چه به صورت مستقیم و چه
به صورت غیرمســتقیم در شکلگیری

خشکسالی اثرگذار و تعیینکننده است .این پدیده نهتنها بر انسان بلکه
بر روی تمامی موجودات و گیاهان و جانوران اثرگذار است .خشکسالی
که خود تا حد بســیار زیادی برآمده از رفتار انسانها بهویژه در بحث
مدیریت اشتباه آب با تخریب تاالبها و دریاچهها ،گسترش بیابانها و
تخریب منابع طبیعی است نیز مجددا ً با کاهش منابع آب ،بیابانزایی،
تخریب اکوسیستمهای طبیعی و ...اثرگذار بوده و روند تخریب محیط
زیســت را شدت میبخشد و دوچندان میسازد .در واقع خشکسالی با
از بین بردن اکوسیستمهای طبیعی ،نابودی جنگلها و مراتع ،گسترش
بیابانها ،خشکی تاالبها ،رودخانهها ،دریاچهها و در پی آن از بین بردن
گونههای مختلف آبزیان و پرندگان ،کاهش شدید سفرههای زیرزمینی
و انقراض گونههای مختلف گیاهی و جانوری به شدت محیط زیست را
تحت تاثیر خود قرار میدهد.
•جمعبندی
امروزه در اثرات و عوارض سوء بسیاری از پدیدههای طبیعی میتوان
نقش و دخالت انســان را بهخوبی مالحظه کرد .انسان با دخالت در
محیط طبیعی منجر به ایجاد شرایطی میشود که بسیاری از رفتارهای
محیطی تبدیل به مخاطراتی شدید میشود .در دوران مدرن جوامع
مختلف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی همواره
کوشیدهاند تا از تمامی داشتهها و ظرفیتهای طبیعی و انسانی خود
به طور کامل استفاده کنند .رقابت ایجادشده در این راستا و در میان
کشــورها سبب شد تا بهکارگیری و استخراج منابع طبیعی به شکل
بسیار فزایندهای به وجود آید .به مرور زمان و با شکلگیری و مشخص
شــدن اثرات ســوء بهرهبرداریهای افسارگسیخته از منابع طبیعی،
مباحثی چون مدیریت منابع طبیعی یکپارچه و مفهوم توسعه پایدار
مطرح شــد .اگرچه این مباحث و مفاهیم پس از پرداخت هزینههای
بسیار باالیی توسط کشورهای توسعهیافته مطرح شد و این کشورها با
هزینههای گزافی و به قیمت تخریب و تضییع بسیاری از منابع طبیعی
خود به این مهم دســت یافتند و در ادامه به تغییر رویکرد توسعهای
خود پرداختند اما با وجود این روند توســعهای بسیاری از کشورهای
در حال توســعه همچنان بر همان روا ل ناپایدار و نامتوازن توسعهای
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 بهویژه منابع آب برقرار نیست در نتیجه منابع طبیعی در
چرخه یک توسعه ناپایدار به مرور از بین رفته و این جوامع با مشکالت
عدیدهای در زمینههای مختلف محیط زیســت مواجه میشوند .این
کشــورها بهرغم وجود نمونههای بسیار کشورهای مختلف مسیری
را برای رشد و توســعه انتخاب میکنند که نتایج و پیامدهای آن از
قبل مشخص است .فدا کردن منابع طبیعی و محیط زیست در مسیر
رشد و توسعهیافتگی این کشورها را به مراکز بحرانهای متعدد تبدیل
میسازد .بحرانهایی چون خشکسالی ،بیابانزایی ،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 میآید .چالشهای مذکور نیز همافزایی داشته و به
شدت یکدیگر را تقویت میکنند .نتیجه این امر آن خواهد بود که در
این کشورها محیط زیست به شدت به خاطر عدم مدیریت صحیح و
تاثیرپذیری از رویکردها و سیاستگذاریهای غلط آسیب خواهد دید و
دچار مشکل خواهد شد .به عبارت دیگر در چنین شرایطی است که
مدیریت نادرست منابع آب ،خشکسالی و بیابانزایی ،محیط زیست
را به شــدت با بحران مواجه ساخته و بحران محیط زیست مجددا ً به
افزایش چالشها و بحرانهای فوق منجر خواهد شد.
ویژهنامه محیطزیست
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زهرا جنسی
فعال و کارشناس ارشد محیط زیست

جامعه مدنی

زنجیرهحیاتی
نقش جامعه مدنی و مردم در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی چیست؟
در دنیای امروز که بعضاً توســعه با پیشــرفتهای افسارگسیخته
همجهت میشــود ،دو ســاختار مهم حیاتی یعنی جوامع انسانی
و محیط زیســت بیشــترین لطمهها را دیدهاند .به نحوی که آثار
مخرب محیطزیستی سالها باقی مانده بعضاً برای همیشه تمامی
زیرساختهای حیاتی خود را از دست خواهند داد.
زنجیره حیاتی بههمپیوست ه تبعات تخریبهای محیط زیستی را
به حیات جوامع اجتماعی پیوند میزند .همچنین حضور انسان در
دل طبیعت و استفاده از منابع آن ،اگرچه در طول هزاران سال یک
اصل برای انسان طبیعتنشین بوده است ،اما امروزه با تغییر الگوهای
بهرهبرداری لطمات جبرانناپذیری به محیط زیست خواهد زد.
در این میان پرداختن به بحث مدیریت پایدار منابع که هم بتواند
به لحاظ اکولوژیک حافظ ســرمایههای 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 سالهای اخیر بسیاری از شیوههای مدیریتی رایج بوده است
که نهتنها 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 شــیوهای 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 میتواند راهگشای مدیریتی اثربخش در این حوزه باشد.
به واقع میتوان گفت محیط زیست طبیعی در دسترس مستقیم
بهرهبرداران محلی جهت تامین منافع اقتصادی اســت .از اینرو با
مشارکت سازنده جوامع محلی در مدیریت سازگار اکوسیستمهایی
که بشــر و محیط در ارتباط متقابل و تنگاتنگ با یکدیگر به وجود
آوردهاند ،میتواند موثر واقع شود.
در این فرآیند شناسایی ظرفیتهای موجود منطقه برای رسیدن
به یک پایداری در محیط امری ضروری و اجتنابناپذیر است .جلب
مشارکت با شناسایی دقیق ظرفیتهای محلی ،نیازها و اولویتهای
گروههــای هدف ،همــراه با دانش پیرامون ،امکانــات ،تواناییها و
محدویتها سطح آمادگی جامعه محلی برای آغاز و تداوم اثربخشی
فرآیند توسعه به دست میآید .همچنین برنامهریزیهای مربوطه بر
پایه جمعآوری ،تجزیه و تحلیل نظاممند و جامع اطالعات در ابعاد
مختلف استوار است.
به عنوان نمونه حفظ عرصههای جنگلی از طریق جلوگیری از
پاکتراشی جنگلها و از بین رفتن مراتع از طریق دامها و تشویق
جنگلنشــینان به کســب درآمدهای پایدار ،حفظ ضوابط محیط
زیستی و حفظ ســاختارهای اصیل روستاها جهت بومگردیهای
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ضابطهمند ،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
منطقهای است.
یکــی دیگر از مشــکالت مهم در
مدیریت مناطق بحث صید و شــکار
بیرویه است .اگرچه در گذشته صید و
شکار در بین جوامع محلی مرسوم و از
جمله درآمدهای آنها محسوب میشده
اما امروزه تهدید شدید جمعیت حیات
وحش ،تخریب گسترده زیستگاهها و
همچنین تغییر نحوه شکار به نحوی
که کاهش محــرز حیات وحش قابل
مشــاهده است ،باعث شــده ،از صید
و شــکار بیمجوز جوامــع محلی نیز
ممانعت به عمل آید.
ایجاد مشــاغل جایگزیــن نظیر
گردشــگری و برنامهریــزی 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 سازمانهای
ذیربط و با حضور و ایفای نقش مردم
به ویژه جوامع محلی محقق میشود.
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 میآورد .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 ذینفعان با توجه به منابع محدود به صورت همزمان توجه
میشــود .در این رویکرد همچنین بســتر مناسب برای مشارکت
ذینفعان فراهم میشود.
به عبــارت دیگــر ،رویکرد مدیریــت مشــارکتی یک روش
بههمپیوســته مدیریت منابع حیاتی اســت که به نحوی متعادل،
حفاظت و بهرهبرداری پایدار از این منابع را مورد توجه قرار میدهد.
در این میان آگاهی جوامع محلی و آشنا کردن آنها با حقوق خود
نقش مهمی در تسهیل امر مدیریت موفق ایفا میکند .نقشپذیری
افراد در حفظ منابع طبیعی و درگیر کردن منافع جوامع محلی با
حفظ منابع طبیعی بهترین راهکار مدیریتی برای حفاظت عرصههای
طبیعی است .چراکه جوامع محلی با داشتن چنین نقشی خود اهرم
بازدارنده قوی در مقابل تخریبگران خواهند بود.
بســیاری از فعاالن محیط زیست که در سازمانهای مردمنهاد
فعالیت میکنند ،سالها 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
منطقهای 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 نمونههای ســازمانهای مردمنهاد موفــق در امر آموزش جوامع
محلی بوده که با همکاری پروژههای بینالمللی مطرحی چون پروژه
مدیریت چندمنظوره جنگلهای هیرکانی ،پروژه بینالمللی حفاظت
از تاالب انزلی ( )JICAو بسیاری از پروژههای توانمندسازی جوامع
روســتایی توانسته در راســتای تحقق اهداف آموزش و آگاهسازی
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 آموزشهای مداوم و
مســتمر و ایجاد فضای اعتماد به حفظ ارزشها 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 گروههای انسانی
درگیر با عوارض طبیعی نقشــی اساســی ایفا کنند .چنانکه در
مناطقی نظیر روستای باالبراگور رودبار به عنوان نمونه گردشگری
سازگار با طبیعت و در جنگلهای هیرکانی یا جیرسر باقرخاله به
عنوان نمونه گردشــگری پایدار در حاشیه تاالب بینالمللی 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 ارزشهای طبیعی در
نظر داشــتن ارتباط پایدار همه اجزای حیاتی ،چه منابع طبیعی
و چه ذینفعان محلی است.

محیطزیست طبیعی و انسانی

نغمه مبرقعیدینان
استاد دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد محیطزیست

طمع منابع رایگان
هجمه همهجانبه به طبیعت ایران نتیجه چیست؟
زیادهطلبی 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 میدهد .آنچه میتوانــد در برابر این طمعخواری قرار بگیرد
و مانع زمینخواری و کوهخواری 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 تعرضها به منابع طبیعی و محیط
زیست ناشی از مشکالت تکنیکی است و متاسفانه آن نقشههای هدفمند
سراســری که باید با دقت باالیی تقسیمات کاربریها در عرصههای منابع
طبیعی را نشــان دهند و چراغ راه باشند ،وجود ندارند .ما در برخی مواقع
مرز منطقه حفاظتشده را با عرصه طبیعی ملی نمیدانیم و جای ابهام دارد.
برای مثال وقتی موردی به این مسائل برمیخوریم گاهی نمیدانیم 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 ،محیطزیست یک
نقشــه دارد ،وزارت مسکن و شهرسازی یک نقشه و شهرداری تهران یک
نقشه و شما عم ًال با یک نقشه مرجع و واحد طرف نیستید .اینکه با وجود
تصاویر متعدد ماهوارهای و مطالعات زیاد ،هنوز یک نقشهبرداری درست و
حسابی در شهرها و مناطق مختلف کشور نداریم ،یعنی ضعف بزرگی داریم.
در مطالعهای که روی آمایش در اســتان قزوین انجام دادیم ،متوجه شدیم
نقشههای کاربری عم ًال در این استان وجود ندارند .برای اینکه بتوانیم کار
کنیم مجبور شــدیم چهار ماه با یک تیم عظیم نقشههای کاربری تهیه و
استخراج کنیم .در حالی که نقشههای کاربری باید به صورت پایه در همه
مناطق وجود داشته باشد .وقتی چنین نقشههایی نیست ،یعنی عم ًال دست
تعدی به منابع طبیعی باز است .از طرف دیگر مساله آمایش هم میتواند
این وضعیت را تشدید کند .در آمایش اصلی است که میگوید؛ بهینهترین
کاربری و بهینهترین تخصیص را باید به سرزمین داد تا حداکثر بهرهوری 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 اینگونه 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 میخورد .ممکن اســت
گاهی یک منطقه چند کاربری داشته باشد و آمایش سرزمین اینجا تعیین
میکند بین کاربریهای متعدد کدام بهینه است و میتواند ما را به حداکثر
بهرهوری ضمن رعایت توسعه پایدار برساند .ما متاسفانه نقشه آمایش ملی
و سراسری هم نداریم .یعنی نمیدانیم در استان اصفهان بهینهترین 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 میکند .مث ًال اگر با قاطعیت گفته شود فالن منطقه جزو منابع طبیعی
است و هیچ نوع کاربری در آن پذیرفتنی نیست ،دیگر جایی برای البیگری
و سوءاستفاده نه برای مقامات و مسووالن و صاحبمنصبان ،نه برای مردم
عادی نمیماند .یعنی از یک طرف با ضعف قانون طرف هستیم ،از یک طرف
ما خودمان که اهل منابع طبیعی هستیم هنوز سنگهایمان را وانکندهایم که
کجا به درد چه کاری میخورد و کجا باید خط قرمز کشید که دیگر تغییر

کاربری امکانپذیر نیست .در مورد قوانین
نیز چنین ضعفی وجود دارد .تبصرههایی که
هرازگاهی میآید و بهانه خوبی برای تصرف
و تعدی و تجاوز به طبیعت است .یکی دیگر
از بزرگترین مشکالت ما این است که در
دولتها و شخص رئیسجمهوری یا هیات
دولت در حین سفرهای استانی تصمیمات
آنی گرفته میشد که با هیچ نقشه آمایشی
سازگاری ندارد .این اتفاق در دولتهای نهم
و دهم به مراتب در سراســر کشور رخ داد.
متاسفانه این دست تصمیمات چون مث ًال
مصوبه هیات دولت محســوب میشده و
الزماالجرا بوده صدمات بسیاری به منابع
طبیعی و محیط زیســت کشور وارد کرده
اســت .در عرصههای جنوب کشــور و در
استان بوشهر زمینی چندصد هکتاری به
منطقه آزاد تخصیص داده شده که از نظر
منابع طبیعی و محیطزیســتی منطقهای
بسیار حیاتی و حساس بوده است .بستری
مرجانی و دارای صدفهای مرواریدســاز و
دارای عمق کم بوده که اساساً این توانایی
ســرزمین لحاظ نشــده و بدون مطالعه
کارشناسی گفتهشده فالن زمین در اختیار
فالن منطقه آزاد اقتصادی قرار بگیرد .در
حالی که این زمین اص ًال به درد یک منطقه
اقتصادی نمیخورد! اما چون مصوبه هیات
وزیران بوده حتی سازمان محیطزیست هم
نمیداند باید با ایــن مصوبه چه کار کند.
رئیسجمهوری یا وزرا و نمایندگان مجلس
در دوره چهارســاله حضور خود در قدرت
ســعی میکنند به نوعی یک ارزشافزوده
برای خود ایجاد کنند .ولــی ارزشافزوده
آنها بدون پشتوانه نگاه پایدار و توسعه پایدار
اســت بلکه بر پایه نگاهی است که منابع
طبیعی و منابع حیاتی را رایگان میپندارد.
فکر میکننــد ارزشافزوده با حفظ منابع
طبیعی و محیط زیست اتفاق نمیافتد و
خوب است که این ارزشافزوده به صورت
یک اثر انسانساخت 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
میشود که ببینند چقدر پل ساخته ،چقدر
جاده ســاخته و چقدر عملیات سازهای و
فیزیکی انجام داده است .کسی نمیگوید

چقدر فضای ســبز ایجاد شده ،چقدر هوا بهبود پیدا کرده است .توسعه از
نظر این تفکر توسعه فیزیکی است و متاسفانه هنوز مالکهای 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 اینقدر در
دسترس بوده و این تصور وجود داشته که واجد ارزش نیست ،چون بهایی
برای دریافت آنها پرداخت نمیکنند .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 تصمیمهایی گرفته شود ،به ابعاد اقتصادی ماجرا توجه
میشود .برای مثال قرار است برای یک نهاد ساختمانی ساخته شود .بعد از
ساخت ساختمان به ارزشافزوده ساختمان فکر و روی آن حساب میکنند.
مث ًال میگویند اگر  200میلیون تومان هزینه ســاخت این خانه شــده و
 200میلیون هزینه زمین شــده پس با فروش 600میلیونی میتوان سود
200میلیونی داشت! در حالی که ارزش اکولوژیک طبیعت اینجا لحاظ نشده
است .ارزش مغفولمانده خاک و منابع طبیعی اص ًال دیده نمیشود .وقتی
بنا روی زمین احداث میشود دیگر توان جذب آب و قابلیت ترسیب کربن
را از دست میدهد .این خاک دیگر توان رویش گیاه ندارد .اینها ارزشهای
اکولوژیک خاک است .فرض کنید وقتی باید  100سال طول بکشد تا یک
سانتیمتر خاک سطحی قابل کشــاورزی پدیدار شود ،این خاک تخریب
میشــود و ساختمانسازی اگر ارزشگذاری اقتصادی وجود داشت و ارزش
اکولوژیک خاک و گیاهان و اکســیژن و ترسیب کربن همه لحاظ میشد،
خیلی از این ساختوسازها اتفاق نمیافتاد چون برابری اقتصادی نداشت و
حفاظت از خاک و زمین و طبیعت واجد ارزش اقتصادی بیشتری بود .چون
این ارزشگذاری اتفاق نمیافتد ،بنابراین طبیعت به سادگی در معرض تعرض
و تصرف قرار میگیرد و زمینخواری و کوهخواری و دریاخواری به راحتی
صورت میگیرد .نکته مهم دیگر این اســت که منابع طبیعی با زمان زوال
پیدا نمیکند ،بلکه در گذر زمان ارزش منابع طبیعی بیشتر هم میشود .این
مســاله را باید در کنار مهندسی ناپایدار و غیرعلمی ساختوساز در کشور
مورد بررسی قرار داد که ساختمان 30ساله را کلنگی مینامند و با ترفندهای
سودمحورانه دوباره شروع به ساختوساز میکنند .یعنی منبع زوالناپذیر
طبیعت را دائم با ساختوســازی با عمر کوتاه 30ساله معاوضه میکنند و
این کاری بیهوده است.
من فکر میکنم ما هنوز به مغز و مفهوم نهایی توسعه پایدار نرسیدهایم.
ما همیشــه منافع نســل خودمان را میبینیم .مهندسان ما هم سود آنی
خود را میبینند .شــهرداران و مدیران شهری و استانی هم تنها سودهای
لحظهای را میبینند که جلوی توسعه شهرها را نمیگیرند .مهندسان االن
تنها به این فکر میکنند که ساختوسازها 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
ساختوســاز ،محل ساختوساز و نوع مصالح بهکاررفته در ساختوساز 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.
ویژهنامه محیطزیست
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هادی کیادلیری
رئیس انجمن جنگلبانی ایران

اقتصاد جنگل

دوستی حساس اقتصاد و جنگل
احیای جنگل و منابع طبیعی در مقابل توسعه و تخریب محیطزیست
پیش از هر چیز باید گفت دوقطبیسازی حفظ محیط زیست یا
رشد صنعتی ،دوگانه صحیحی نیست .پیش از سال  ۱۹۷۰میالدی
جدلهای فراوانی در کشورهای صنعتی و توسعهیافته شکل گرفت
که طرفداران محیط زیست مطرح میکردند .آنها اظهار میکردند
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 توسعهیافته هم صنایع پیشرفتهای دارند و هم محیط
زیست خود را حفظ کردهاند .این کشورها یک راه میانه و مبتنی
بر خرد جمعی و منافع کلی جامعه انتخاب کردهاند و پیشرفت و
حفظ محیط زیســت را به عنوان دو گزاره همراســتا و نه متضاد
به صورت گامبهگام به پیش بردهاند .کشورهایی که محیط زیست
تخریبشــده دارند ،اتفاقاً نتوانســتهاند که به لحاظ صنعتی نیز
پیشرفتکنند.
نداشتن محیط زیســت سالم و عدم توسعه صنعتی هر دو به
دلیل مشــکالت مشترک حادث میشــود .در کشورهای موفق،
توســعه صنعتی را بر اساس آمایش ســرزمینی ،فرموله کردهاند.
یعنی اینگونه نبوده که به صورت آزاد اجازه دهند که هر صنعت
و کسبوکاری در هر منطقهای شکل بگیرد .ما متاسفانه در کشور
دقیقــاً همین کار را انجام دادهایــم .یعنی صنایع را در منطقهای
تاســیس کردهایم که آن منطقه اصوالً ،ظرفیت و پتانسیل ایجاد
چنین صنعتی را ندارد.
برای مثال ما در کشورمان کارخانههای بزرگ بهرهبرداری چوب
ایجاد کردهایم ،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 زمینهای مناسب بهرهبرداری چوب مورد نیاز کارخانه تعیین
و مشخص شود ،کارخانه بهرهبرداری تاسیس میکنیم .این شکل
از توسعه به عنوان «توســعه بیقاعده» شناخته میشود .توسعه
بیقاعده میتواند 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 میشود ،اما اگر همین موضوع اکوتوریسم
بدون آمایش الزم و بدون برنامهریزی مشــخص اجرایی شــود،
میتواند منبع آسیب جدی به محیط زیست شود.
زمانــی که مردم کشــور ما از منطقهای بکر و دســتنخورده
اســتقبال میکنند ،ما همان منطقه را معموالً بدون هیچ نوع کار
علمی و بررسی الزم به عنوان منطق ه گردشگری طبیعی ،مطرح
میکنیم .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 زیرساختهای
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 جنگلها بیشتر به دریافت شخصی
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و ادراکات فکری خود متکی هستند
تا تحقیــق علمی و پیشــنهادهای
کارشناسیشده.
آنها چــون خود به ایــن نتیجه
رســیدهاند که مث ً
ال آن کار در رابطه
با طبیعت کار مناســبی است ،همان
کار را انجــام میدهند 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 تفاوتهای کشــورهای
توســعهیافته و کشــورهای کمتــر
توســعهیافته مربوط به بــازه زمانی
اقدامات آنهاست .کشورهای پیشرفته
صنعتی بــر اســاس زمانبندیهای
بلندمدت برنامهریزی میکنند و نگاه
مدیریتی آنها یک نگاه بلندمدت است،
در کشور ما در حوزه محیط زیست نیز
مانند دیگر حوزهها ،مدیران بیشتر به
دوره مدیریتــی خود نــگاه میکنند
و اقداماتشــان در ایــن بــازه زمانی
کوتاهمدت معنی پیــدا میکند .این
خودخواهی خواهد بود که ما نیازهای
امروزمان را مرتفع سازیم و نسبت به
نیازهای آتی آیندگان بیتفاوت باشیم،
این شاید همان اتفاقی است که طی
سالها در دریاچه ارومیه رخ داد .ایجاد
بیقاعدهسد،کشاورزیغیرکارشناسی
در اطراف دریاچه و مسائل دیگری از
این دست ،به مرور اکوسیستم مربوط
به این دریاچه را تضعیف کرد.
برای مثــال اگر کارخانــهای در
ســمنان ایجــاد کنیم ،بــدون آنکه
پتانســیل الزم وجود داشــته باشد،
شاید در سالهای 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 میشود و دیگر مدیریت کردن
چنین ساختار ناموزون و بیقاعدهای
سخت میشود و یک جمعیت بیکار
و ســرگردان بر جــای خواهد ماند.

در دنیا ،امروزه گفته میشــود که مصالــح اکولوژیک بر مصالح
ما ارجحیت دارد ،برای نمونه اگر در منطقهای ناهمواری توپولوژیک
وجود داشــته باشــد ،با بولدوزر بــه جان آن نمیافتنــد تا آن
ناهمواری همسطح نیازهای انسان شود ،بلکه بالعکس کاربری آن
سازه را به شکلی مهندسی میکنند که با آن عوارض توپولوژیک
سازگار شود.
بیش از هر اقدامی در کشور باید نگاهی به داشتهها و پسانداز
زیستمحیطی خود بیندازیم .در حال حاضر ک ً
ال در هفت درصد
کشور جنگل وجود دارد و قریب  ۹۳درصد مساحت ایران ،خشک
و نیمهخشک است.
در شمال کشــور حدود دو میلیون هکتار جنگل وجود دارد،
از کلمه «حدود» اســتفاده میکنم ،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  ۴۵۰هزار هکتار
اختالف ارائه میدهند.
موسسه تحقیقات و جنگلها و مراتع که بازوی تحقیقاتی وزارت
جهاد کشاورزی محسوب میشود میگوید ما یک میلیون و ۶۵۰
هزار هکتار جنگل در شــمال کشور داریم و سازمان جنگلها که
ســازمانی ،زیرمجموعه همان وزارتخانه است ،عنوان میکند که
در شــمال کشور دو میلیون و  ۱۰۰هزار هکتار زمین وجود دارد.
همچنین  ۱۵۰هزار هکتار جنگل در ارسباران وجود دارد ۲۱ ،هزار
هکتار جنگل حرا و قریب پنج تا شش میلیون هکتار نیز جنگل در
زاگرس وجود دارد.
البته در یک نمای کلی ،میتوان گفت وضعیت کلی جنگلها
در کشــور ،چندان وضعیت خوبی نیســت ،برای نمونه به دلیل
وضعیت اقتصادی و معیشتی ضعیف زاگرسنشینان مردم آن خطه
به جنگل و محیط زیست وابسته هستند و از آن به عنوان منبعی
برای چرای دام و کشاورزی استفاده میکنند و همین موضوع فشار
به عرصههای 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 دولتها به جنگل بودیم ،که در حال حاضر متوقف شــده
اســت ،اما به جای آن تهدید ویالسازی و توسعه شهرها و هجوم
خوشنشینها 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 زیستمحیطی آن منطقه در
معرض فروپاشی قرار گرفته است .جادهسازی زبالههای ماندگار در
طبیعت و بسیاری عوامل دیگر از جمله کانونهای فشار به جنگلها
محسوبمیشوند.
در حال حاضر شاهد گسترش بیماریها و آفات در جنگلهای
شمال کشور هستیم ،تا حدی که برخی گیاهان و گونههای درختی
بومی منطقه در معرض انقــراض و نابودی کامل قرار دارند .برای
نمونه قریب  ۴۰میلیون اصله درخت در عرض پنج تا شش سال
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خشک شــدهاند .در پنج تا شش سال اخیر قریب یک میلیون و
 ۵۰۰هزار هکتار از جنگلهای زاگرس بیمار شدهاند و در حال از
بین رفتن هستند.
جنگلهای حرا نیز با مشکالت مشابهی دستبهگریبان هستند.
این مرگومیرهای دســتهجمعی نشــان میدهد که مشکالت
فزاینده به جای مانده از گذشــته ،آیندهای خاکســتری را برای
جنگلها ،رقم خواهد زد و نیازمند انجــام اقدامات جدی در این
زمینههستیم.
با توجه به اینکه دولت در حال حاضر از ابتدا مدعی داشتن نگاه
زیستمحیطی 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 سازمانهای
مربوطه را مجبور کنند اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهند.
گاهی دیده میشــود بخشهای مختلفی همچون بخش دولتی،
صنعت ،معدن ،توریســم و ...تقصیر تخریب محیط زیست را به
گردن دیگری میاندازد.
نمیتوان گفت کدام بخش بیشترین سهم را دارد و به فراخور
هر منطقه میتوان یکی از عوامل را به عنوان محور اصلی تخریب
نام برد ،در برخی مناطق مرکزی کشــور دیده میشود که معادن
خاص ،نقشــی منفی در محیط زیست پیرامون ایفا میکنند ،در
شمال کشور این ویالســازی و فعالیتهای ساختمانی است که
نقشی کلیدی بر عهده دارد و در زاگرس این عقبافتادگی اقتصادی
و نوع معیشت خاص مردم است که به مثابه اهرم فشار بر محیط
زیست عمل میکند.
در زوال اکوسیســتمها مجموعــهای از عوامــل نقــش ایفا
میکند که شــما نمیتوانید نقش هر یــک را نادیده بگیرید ،به
همین خاطر اســت که گفته میشــود برنامهریزیها 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
جغرافیاییباشد.
در این میان برجستهترین نقش را نگاه سیستم و سیاستهای
سیاستگذار بر عهده دارد .بیشترین نقش و سهم بر دوش مدیریت
دولتی قرار دارد.
البته نمیتــوان از برخی گالیهها از نقش کمرنگ مدیومها و
رسانههایی همچون صدا و سیما عبور کرد ،فرهنگسازی که این
رســانهها میتوانستند انجام دهند ،میتوانست در کمهزینهترین
شــکل ممکن ،از بســیاری از مشکالت زیســتمحیطی امروزه
جلوگیریکند.
همانقدر که در مورد برخی مسائل حاشیهای در صدا و سیما
صحبت میشــود ،اگر یکدهم آن به بحث حفظ زیســتبوم و
خاک و آب و منابع جنگلی پرداخته میشــد ،میتوانستیم شاهد
نتایج دلگرمکنندهای باشیم .برنامهسازیهای شعاری و کلیشهای
بیشک نمیتواند کارســاز باشد و باید با نگاه به تجارب رسانهای
کشورهای توسعهیافته ،این سازمان چرخشی اساسی در روش و
نگاه برنامهســازی خود در زمینه محیط زیست و جنگلها ایجاد
کند .یکی از ضعفهای اساسی ما در کشور مساله آگاهیبخشی و
فرهنگسازی است.
زمانی که مث ً
ال ما به روستاهای اطراف سکونتگاههای یوزپلنگ
مراجعه میکنیم ،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 برنامهسازی درست رسانهای در این زمینه

انجام میشد ،چهبسا ما شاهد کاهش
ذخایر طبیعی و زیستمحیطی خود
در مقیاس فعلی نبودیم .گذشــته از
اینها سمنها و NGOها نیز باید بیش
از هر چیز ســوءتفاهمهای فعلی را از
بین ببرند.
محیط زیســت محفوظ نخواهد
بود اگر این حجم از کجفهمی 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.
وظیف ه اصلی سمنها توزیع آگاهی
است .سیستمهای دولتی نیز وظیفه
دارنــد اطالعات درســت در اختیار
ســمنها و NGOها قرار دهند ،چون
این دو بخش به همدیگر اعتماد ندارند،
بخش دولتی اطالعات کافی در اختیار
آنها قرار نمیدهد .البته میان سهگانه
بخش خصوصی ،دولتی و انجمنهای
دوســتدار محیط زیســت یک ضلع
غایبی وجــود دارد و آن انجمنهای
تخصصی و علمی هستند.
این انجمنهای تخصصی میتوانند
با مطالعات خود مانند چشم و گوش
این سازمانها عمل و آمار و اطالعات
درســت در جامعــه توزیــع کنند.
گاهی دیده میشــود که انجمنهای
دوســتدار محیط زیست به دلیل در
اختیار نداشــتن آمارهای نادرســت،
حساســیتزدایی میکننــد ،اگــر
انجمنهای علمی کافی وجود داشت،
بیش از هر اقدامی در کشور باید نگاهی
به داشتهها و پسانداز زیستمحیطی
خود بیندازیم .در حال حاضر ک ً
ال در
هفت درصد کشور جنگل وجود دارد و
قریب  ۹۳درصد مساحت ایران ،خشک
و نیمهخشک است.
در شمال کشور حدود دو میلیون هکتار
جنگل وجود دارد ،از کلمه «حدود»
استفاده میکنم ،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 ۴۵۰هزار
هکتار اختالف ارائه میدهند.
در زوال اکوسیستمها مجموعهای
از عوامل نقش ایفا میکند که شما
نمیتوانید نقش هر یک را نادیده
بگیرید ،به همین خاطر است که گفته
میشود برنامهریز یها بهتر است
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.

چنین آسیبهایی کاهش مییافت.
لزوم همکاری و فهم مشترک این چهار بخش به همراه رسانهها
میتواند 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 آگاهیبخشیها ،روشــن کردن بخش اقتصادی و اصالح این
دیدگاه اســت که حفظ محیط زیست به معنای تحمیل هزینه
به صنعت و بنگاههای اقتصادی است .صنایع زمانی پایدار خواهند
بود که محیط زیســت و منابع آب پایدار باشد و فرسایش خاک
نداشتهباشیم.
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 زمینهای کافی تبدیل به درخت نشــود ،نمیتوان به
آیندهدار بودن این صنایع امید داشــت .همه این ابعاد با یکدیگر
درهمآمیختهاند.
توسعه امری چندوجهی است و نمیتوان بیاعتنا 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 نیافتهایم که در بســیاری جهات تنها در یک بعد و جهت
جلو رفتهایم و تمام جهات را به صورت همزمان در نظر نگرفتهایم.
اگر بخواهیم پیشــنهاداتی مصداقی برای تبیین مسیری غیر از
آنچه تاکنون پیمودهایم ارائه کنیم ،باید بر جایگاه ســازمانهای
دانشنهاد و انجمنهای تخصصی علمی در زمینه محیط زیست
تاکید کنیم .اعضای این انجمنها بدون درگیر شدن با احساسات
و تنهــا با تکیه بر دانــش و آمار برای جامعه به مثابــه چراغ راه
عمل میکنند تا در هر پیچ و ناهمواری ،هدف غایی از دســترس
خارج نشود.
سه بستر مهم وجود دارد:
 -1بستر فرهنگی
 -2بستر قانونی
 -3بستر علمی
هر سه این عرصهها 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 فرهنگســازی کرد و رسانهها را به شکل جدی وارد کار
کرد و هم در بحث فنی با دخالت دادن حداکثری دانشــگاهها و
محیطهای 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 جنگلهــا و منابــع زیســتمحیطی هرگــز به
معنی پشــت پا زدن به توســعه اقتصادی و ایجاد و گســترش
صنایع نبوده است ،بلکه نیاز به ایجاد یک همآوایی 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 میتواند کلید چرخش و ورود به راهی جدید و نپیموده
باشد که میتواند این ثروت و منبع را برای فرزندان و آیندگان ما
حفظ کند.
ویژهنامه محیطزیست
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جمشید محبتخانی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست

محیطبانی

پاسداران آب و خاک و هوا
اثر نگاه کارمندی بر سختی کار محیطبانی چیست؟
حافظان محیطزیست کشور در مقام اجرا ،محیطبانانی هستند که
شــبانهروز از آب ،خاک و هوای کشور پاسداری میکنند .حساسیت
این شغل خاص در مساله محیط زیســت ،توجه ویژهای را از سوی
قانونگــذاران و مدیران اجرایی میطلبد .امــا به نظر غفلتی در این
موضوع وجود دارد که محیطبانان را با محدودیتهای مختلف حقوقی
و قضایی مواجه کرده اســت .عالوه بــر این ،وجود نگاه کارمندی به
پاسداران محیطزیست ،سختی کار آنان را دوچندان کرده تا معیشت
محیطبان همتراز اهمیت شغلش نباشد.
•نقش محیطبان
قطعاً انگیزه بقا ،مهمترین 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 محیطزیست شنیده
میشود ،سمتوسوی اذهان به سمت گونههای حیات وحش و شکار
میرود .اما تعریف محیطزیست جامعتر است؛ هنگامی که آب ،هوا و
خاک را در یک طرف بگذاریم ،در طرف دیگر ،انسان و گیاه و خاک
قرار میگیرند .یعنی آب و هوا و خاک سالم هستند که باعث میشوند
بقای انسان و گیاه و حیوان تداوم یابد .متولیان محیطزیست کشور
مدافعان و پاســداران شبانهروزی 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 محیطبان ،تنها کنترل
شکارچیان است .متاسفانه حتی خود سازمان حفاظت محیط زیست
را به این میشناســند که تنها به مبارزه با شکارچیان و حفاظت از
گونههای حیوانی مشــغول است .اما ســازمان محیطزیست از پنج
معاونت تشکیل شــده است .اولین معاونت ،معاونت محیط طبیعی
است که بیشتر تمرکزش ،مدیریت حوزههای گیاهی ،حیاتوحش
و پاســداری بکر از مناطق حفاظتشده اســت .دوم معاونت انسانی
که بیشتر کارخانهها و پاالیشگاهها و ...را رصد میکند 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 آموزشهای مردمی را دنبال
میکند .معاونت پنجم نیز «توسعه و امور مجلس» است که وظیفهاش
معطوف به کارهای حقوقی و مجلسی سازمان است .در نتیجه سازمان
محیطزیست ،متشکل از پنج معاونت مختلف با حوزه مسوولیتهای
گوناگون است .محیطبان بازوی اجرایی سازمان است .در هر معاونتی
که کار سلبی ،دستگیری ،ابالغیه و اخطاریه نیاز باشد ،از محیطبانان
استفاده میکنند ،چراکه آنها ضابط خاص دادگستری هستند .یعنی
کارمندان ستادی ســازمان ،ضابط دادگستری نیستند بلکه ضابط
ط زیست ،تنها محیطبانان هستند .در
خاص دادگستری در حوزه محی 
نتیجه وظیفه محیطبانان تنها به موضوع شکار و مقابله با شکارچیان
خالصه نمیشود .باید محیطبان را بازوی اجرایی سازمان محیطزیست
در همه معاونتها و در ابعاد مختلف دانست.
•فاصله کمی از استانداردهای جهانی
از نظر کمیت ،تقریباً  50درصد از کارکنان سازمان محیطزیست،
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محیطبانان هســتند کــه در مناطق
چهارگانه تحــت مدیریت ســازمان،
کار میکنند .این مناطــق چهارگانه،
شــامل اثر طبیعی (مانند قله دماوند)،
پارکهــای ملی (هماننــد پارک ملی
گلستان) ،پناهگاههای حیات وحش و
همچنینمناطقحفاظتشدهمیشوند.
حدود  12درصد از مســاحت کشــور،
ذیل این مناطق چهارگانه قرار میگیرد
که توسط محیطبانان در  504پاسگاه
دایــر ،به صورت شــبانهروزی در حال
پاســداری و نگهبانی اســت .مجموع
تعداد محیطبانان در حال حاضر حدود
سه هزار و  400نفر است .اما بر اساس
چارت ســازمان ،محیطبانــان باید به
 7500نفر برسند .در حقیقت آنچه مورد
نیاز حفاظت محیط زیست کشور است،
با رقم فعلی فاصله قابل توجهی دارد .به
تعبیری محیطبانان فعلی کشور ،تقریباً
دو برابر چارت ســازمان کار میکنند
و این مشخص اســت که زحمتی که
بر دوش محیطبانان اســت ،دو برابری
است .از نظر استاندارد جهانی ،هر هزار
هکتار نیاز به یک محیطبان دارد ،اما با
تعداد محیطبان موجود در کشور ،تقریباً
در هــر  11هزار هکتار ،یک محیطبان
وجود دارد .یعنی هر محیطبان وظیفه
حفاظت از بیــش از  10هزار هکتار را
دارد .در نتیجه در مقیاس اســتاندارد
جهانی ،تعداد محیطبانان سازمان تقریباً
یکدهم 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
( 7500نفــر) هم برســیم ،بــاز یک
عقبافتادگی نسبت به نرمهای جهانی
وجود خواهد داشت.
البتــه ورود کارمنــد جدیــد بــه
ســازمان ،مجوز دولت و سازمان اداری
و استخدامی را نیاز دارد .با رایزنیهای
انجامگرفته ،مجــوزی از دولت گرفته
شده که به مدت  10سال ،ساالنه 300
محیطبان استخدام شوند .سال گذشته
آزمون اســتخدام محیطبانان برگزار و

اســامی برگزیدگان هم اعالم شده است .ادامه این روند به مدت 10
سال به استخدام  1300نفر منجر خواهد شد .به هر حال ،استخدام
یک نیروی دولتی ،مسائل مالی خودش را میطلبد .از اینرو استخدام
یکباره سه هزار نیرو ممکن نیست .اما این مصوبه به هر حال میتواند
بخشی از کمبود نیرو را جبران کند.
•وضعیت حقوق و مزایا
محیطبانان ویترین و بازوی اجرایی سازمان محیطزیست هستند.
شاید از این نظر بتوان شباهتهایی با پرسنل نیروهای مسلح پیدا کرد.
نیروهایی که در کالنتری ،آگاهی و راهنمایی و رانندگی کار میکنند
نیز ویترین هســتند ،چراکه مردم مراوده مستقیمتری با آنها دارند،
دقیقاً چنین حالتی نیز برای محیطبانان کشور در سازمان حفاظت
محیطزیســت 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 محیطبانان به عنوان بازوان اجرایی قرار میگیرد .برنامهریزی
و سیاستگذاریهای کلی بر عهده  3500نفری است که در ستادها
مشغول به کار هســتند .از اینرو ،با توجه به ماموریتی که بر عهده
محیطبانان اســت ،باید در حوزه دریافتی ،حقوق و مزایا ،امکانات و
تجهیزات ،توجه ویژهای 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 محیطبانان
نسبت به کارکنان ستادی باالتر است .محیطبانان به صورت شیفتی
خدمت میکنند .حتی نوع شیفتبندی محیطبانان در سالهای قبل،
برعکس بسیاری از دستگاههای دولتی بوده است .دستگاههای دولتی
که از نیرو به صورت شــیفتی استفاده میکنند ،معموالً در بدترین
حالت وضعیت یکبهیک را رعایت میکنند ،یعنی یک روز شیفت و
یک روز مرخصی .اما در سازمان حفاظت محیطزیست ،محیطبانان
با نســبت سه به دو فعالیت میکردند ،یعنی ســه روز خدمت و دو
روز استراحت .این نسبت از سختترین حالت شیفتبندی و خدمت
شبانهروزی نیز سختگیرانهتر بود .با پیگیری این موضوع ،شیفتبندی
گذشته اصالح و روش جدید با نسبت یکبهیک اجرایی شد.
در حوزه دریافتی و مزایا هم باید به محیطبانی ،به چشم یک کار
مسلحانه نگاه شود .آنها هم لباس رسمی مانند نظامیان دارند و هم
از ســاح استفاده میکنند .از آن طرف ،طرف مقابل و متخلفان که
وارد کارزار میشــوند هم مسلح هستند .اما متاسفانه به محیطبانان
کشــور ،نگاه اداری شده است .یعنی در مورد جیره غذایی و دریافتی
و مزایــا کام ً
ال مانند کارمندان دولت رفتار میشــود .در ســال 96
دریافتی محیطبان با توجه به ســختی کاری که وجود داشت ،رقم
ناراحتکنندهای بود ،چیزی در حدود یک میلیون و  100هزار تومان.
بــا پیگیریهای جدی که صورت گرفت و حمایت رئیس ســازمان
حفاظت محیط زیســت ،میانگین حقوق محیطبانان به حدود یک
میلیون و  800هزار تومان رســید که با افزایش امسال به حدود دو
میلیون و  100هزار تومان میرســد .البته این مقدار نیز عدد کمی
است اما اگر شرایط اقتصادی باثبات میماند ،دریافتیهای سال قبل
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و امسال میتوانست بهبود نسبی در وضعیت معیشتی محیطبانان
حاصل کند.
مساله دیگر به جیره غذایی محیطبانان بازمیگردد .مطابق نظام
شیفتی جدید ،آنها  15شبانهروز در ماه در پاسگاههای مربوطه شیفت
میدهند .دستورالعمل جیره غذایی مقرر کرده که روزی شش هزار
تومان به تغذیه محیطبانان اختصاص داده شــود .در واقع ســازمان
حفاظت محیطزیســت در ماه برای هر محیطبان ،میتواند حداکثر
 180هزار تومان جیره غذایی بدهد .یک حساب ساده نشان میدهد
که هزینه روزانه صبحانه ،ناهار و شــام ( 15صبحانه 15 ،ناهار و 15
شــام) ،به چه میزان است .برابری جیره غذایی محیطبان با کارمند
عادی در حالی است که کارمندان دولت تنها یک وعده و معموالً ناهار
در اداره میمانند 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 محیطبانان ایجاد شده است .در نتیجه در اثر نگاه
غلط ،محیطبانان هم در حوزه دریافتی و هم در حوزه جیره غذایی ،با
مشکل روبهرو هستند.
حل کاستیهایی که در حوزه شــغل محیطبانی وجود دارد ،در
دو بعد قابل بررسی است :درونسازمانی و برونسازمانی .در خصوص
فعالیتهای درونســازمانی ،با توجه به اینکه دریافتیها نسبت به
کارکنان ســتاد پایینتــر بود ،با رایزنیهای مختلــف و نگاه مثبت
ریاست سازمان ،این مساله ترمیم شــد .در بهمنماه سال گذشته،
نشست ریاست سازمان با محیطبانان به صورت چهره به چهره ،برای
اولینبار اتفاق افتاد و دکتر کالنتری ،ریاست سازمان اولویت و سیاست
اصلی سازمان محیط زیست را حول محیطبانی اعالم کردند .این به
بخشنامهای در قالب  13بند برای ارتقای وضعیت معیشتی ،تجهیزاتی
و توجه سازمان محیط زیســت به حوزه محیطبانی ،ختم شد و به
استانها ابالغ شده است .یگان حفاظت سازمان نیز به شدت بر اجرای
دقیق این  13بند نظارت میکند .این اقدامات درونســازمانی بوده
است.
•مصائب بهکارگیری سالح
اما یکســری مسائل و مشــکالتی وجود دارند که باید به صورت
ملی ،از محیطبان حمایت شــود .موضوع اول ،به بهکارگیری سالح
بازمیگردد .در بند  3قانون بهکارگیری سالح ،شرایط استفاده سالح
برای محیطبانان کام ً
ال مبهم و نامشخص است .یعنی سالحی که در
اختیار محیطبان قرار گرفته ،تنها در صورتی قابل استفاده است که
جان خود محیطبان به خطر میافتد و تنها برای دفاع میتواند از آن
استفاده کند .در حقیقت این بند قانونی میگوید که محیطبانان 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
شلیککننده فرد متخلف باشد ،اثبات آن برای قاضی ،بسیار سخت
است ،چراکه در مناطق خدمت محیطبانان ،شاهدی وجود ندارد .بر
اساس حفره قانونی موجود ،اگر متخلف شلیک کند میتواند به راحتی
موضوع را کتمان کند .در حالت بدتر اگر فرد متهم کشته شود ،موضوع
غیرقابل حلی برای محیطبان به وجــود میآید .اگر هم محیطبان
منتظر بماند تا متخلف شــلیک کند ،منجر به شــهادت محیطبان
میشــود .در طول چهار دهه گذشته 138 ،محیطبان برای مردم و
نسل آینده به شهادت رسیدهاند .عالوه بر این ،بیش از  250محیطبان
در اثر شلیک گلوله جانباز شدهاند .این آمار رسمی سازمان حفاظت
محیطزیست است ،اما بازرسیها نشان میدهد بالغ بر  700محیطبان
وجود دارند که ساچمههای اسلحههای شکاری در بدنشان است و به
جایی مراجعه نکردهاند .در واقع جان این قشر به شکل جدی در خطر

است اما قانون بهکارگیری سالح ،در این
باره مبهم اســت .سالحی که به عنوان
یک ابزار به محیطبان داده میشود تا از
مناطق تحت حفاظت پاسداری و جان
خود و همکاران خود را حفظ کنند ،به
ابزار تهدیدی برای محیطبانان تبدیل
شده است .در حال حاضر دو محیطبان
همدانی به اعدام محکوم شدهاند که با
پیگیریها ،به صورت موقت رای نقض
شده است .در حالی که این محیطبانان
به ســمت نفری تیراندازی کردهاند که
چندینبــار ،به دلیل شــکار و ورود به
مناطقچهارگانه ،به زندان رفته است.
تیر نیز ســهوا ً به بدن مضروب برخورد
کرده است .هدف این نبود که محیطبان
قصد گرفتن جان انسانی را داشته باشد.
محیطبانــی که برای حیــات وحش
انسانها و گونههای گیاهی ،جان خود
را به خطر میانــدازد ،هیچگاه حاضر
نیست جان انسانی را بگیرد .هدف غایی
یک محیطبان ،ایجاد محیط امن ،برای
بقای انسان و نسلهای آینده است ،در
نتیجه هیچگاه به کشتن انسان نمیتواند
فکر کند .اما اکنون محیطبانان ،به اعدام
محکوم میشــوند یا در زندان به ســر
میبرند .مشکالتی را که برای خانواده
اینها به وجود میآید نیز باید لحاظ کرد.
البته نمیتوان در این موارد از قضات گله
کرد ،چراکــه تا جایی که قانون به آنها
فضا داده ،از محیطبانان حمایت کردند.
در نتیجه ریشه مشکل در قوه قضائیه
نیست ،ریشــه در قانون است .مشکل
در قانونگذاری اســت و بنــد  3قانون
بهکارگیری ســاح حتماً باید اصالح
شــود .در این زمینه الیحهای آماده و
به مجلس ارائه شــده است .اما بیش از
سه سال است که این الیحه در مجلس
وجود دارد .اخیــرا ً تصویب نهایی این
الیحه در کمیسیون حقوقی و قضایی
صورت گرفته و بــه نوبتدهی صحن
علنی رفته است .انتظار بر این است که
نمایندگان محترم و کسانی که دغدغه
محیطزیست کشور را دارند ،این الیحه
را هر چه سریعتر در صحن علنی مطرح
کنند .اصالح قوانین مقداری از مشکالت
محیطبانان ،در حوزه بیمه مســوولیت
و بیمههــای درمانی ،میکاهد و قانون
بهکارگیری سالح نیز بر ضد محیطبان
عمل نخواهد کــرد .اگر محیطبانان به
عنوان گزینه آخر ،ناچار به اســتفاده از
سالح شدند ،نباید برابر با قانون مشکلی
بــرای آنها ایجاد شــود .نباید قانون به

گونهای باشد که محیطبان به سالح به عنوان یک تهدید نگاه کند،
بلکه باید به عنوان آخرین فرصت به آن نگاه شود .هدف محیطبانان
استفاده از سالح نیست اما شرایط شاید به گونهای پیش برود که راه
دیگری ممکن نباشد.
• 80میلیون محیطبان نیاز است
مســاله کلی که محیطبانان انتظار دارند ،ایجاد یک نگاه ملی به
موضوع است .محیط زیست یک موضوع امنیتی نیست .در دیداری
که محیطبانان با مقام معظم رهبری داشتند ،نقشهراهی که ایشان
برای ســازمان حفاظت محیطزیســت و محیطبانان ارائه کردند،
راهبردی است؛ محیطزیست نباید هیچگاه 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  50قانون اساسی تکلیف
را در این موضوع کام ً
ال روشــن کرده است .محیطزیست موضوعی
است که برای فرزندان و نسلهای آینده حیاتی است .چه در حوزه
حاکمیتی همانند سازمان محیطزیست و چه در حوزه سازمانهای
مردمنهاد ،عملکردها باید طوری باشد که نسلهای آینده ما را خائن
به خودشان قلمداد نکنند .باید مراقب بود که به بهانه توسعه ،خللی در
ارکان محیطزیست ایجاد نشود .برای ایجاد راه ،کارخانه و بهانههایی
از این دست ،نباید آب ،هوا و خاک کشور را دچار تغییرات کرد .بدون
مطالعه ،بدون در نظر گرفتن مالحظات و بدون پیوست محیطزیستی
نباید مسیر توسعه را ترسیم کرد که نهایتاً منجر به این خواهد شد که
به نسلهای آینده بدهکار باشیم .محیطزیست مرز نمیشناسد ،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 کام ً
ال به شکل جامع باید به آن نگریست .باید
دقت شود که توسعهها پایدار و با پیوست محیطزیستی 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 کوتاهمدت را بر منافع بلندمدت ترجیح داد.
متاسفانه اقداماتی عمدا ً یا سهوا ً در این زمینه صورت گرفته که باید
با آن مقابله شود.
موضوع محیطزیست را باید ملی دید و مسوولیت اجتماعی در این
باره ایجاد کرد؛ از مساله انداختن یک ظرف یکبارمصرف تجدیدناپذیر
تا آلودگی محیطزیستی کارخانهها .شاید به نظر انداختن یک ظرف
در طبیعت ،کماهمیت جلوه کند اما همین عمل آلودگی ایجاد و خاک
را بیمــار میکند و محصول این خاک باعث بیماری برای انســان و
دیگر موجودات زنده خواهد شــد .در سال گذشته آتشسوزیهایی
در مناطق مختلف بوده که همین ظروف یکبارمصرف رهاشــده در
جنگلها ،هنگامی که در معرض نور خورشــید قرار گرفتهاند ،مانند
ذرهبیــن عمل کرده و منطقه را دچار حریق کردهاند .در نتیجه یک
موضوع خیلی مهم ،بحث  80میلیون محیطبان است که باید سعی
کنیم به آن تحقق بخشیم .اگر به مساله محیطزیست ،اجتماعی نگاه
کنیم ،حتی اگر به جای  3500نیرو و محیطبان 300 ،هزار محیطبان
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 کام ً
ال اجتماعی و ایجابی است.
در حال حاضر ،صدور کارتهای همیار محیطبان در دستور کار قرار
گرفته و به زودی شــاهد رونمایی از آن خواهیم بود .باید به سمتی
حرکت کنیم که تمام مردم ،همیار محیطبان شوند و بحث  80میلیون
محیطبان محقق شود.
ویژهنامه محیطزیست
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فوالد مبارکه

نمایی از مجموعه فوالد مبارکه اصفهان

وارد فاز آمارهای جهانی شــویم اما این تمام داستان نیست؛ بلکه به
صنعت فوالد در ایران روزبهروز و گامبهگام در حال توســعه اســت.
آنگونه که آمارها میگویند قرار است در سال  98میزان تولید فوالد پـرونده موازات توسعهای که در صنعت فوالد رخ میدهد ،بسیاری بر این باورند
اول
که باید به مسائل زیستمحیطی نیز به عنوان یک رکن توسعه پایدار
کشــور از مرز  17میلیون و  500هزار تن بگذرد .در واقع ،بر اســاس
آمارهای رسمی انجمن تولیدکنندگان فوالد ،در 10ماهه ابتدای سال ،97
در کنار تمامی جوانب تولید محصوالت فوالدی توجه کرد .در واقع ،اگر قرار
میزان تولید کل محصوالت فوالدی با هفت درصد رشد در مقایسه با مدت
است که روند رو به رشــد تولید و صادرات فوالد ،همچنان طی سالهای
مشابه سال  ،۹۶به  ۱۷میلیون و  ۵۷۲هزار تن
آینده نیز پابرجا باقی بماند ،باید الزامات توسعه پایدار آن را نیز فراهم کرد
رسیده است .از ســوی دیگر ،در همین مدت
که به طور قطع ،اصلیترین آن ،مسائل زیستمحیطی است .به همین دلیل
است که شرکتهای بزرگ تولیدکننده فوالد کشور از جمله فوالد مبارکه،
یادشده نیز ،تولید تیرآهن با افت هفتدرصدی
اهتمام جدی به مسائل زیستمحیطی داشته و شرایطی را فراهم کردهاند که
در مقایســه با ۱۰ماهه سال  ،۹۶به  ۸۳۹هزار
تــن ،تولید میلگــرد با رشــد ۲۲درصدی به
بتوان توسعه پایدار را با رویکردهای حفظ متوازن محیط زیست ،در دستور
شــش میلیون و  ۳۱۲هزار تــن ،ورق گرم با
کار قــرار داد .به عبارت دیگر ،یکی از اهداف کالن شــرکت فوالد مبارکه
رشد دودرصدی به شش میلیون و  ۵۷۰هزار
اصفهان همزمان با توســعه کمــی در ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیت
آیا به حفاظت از محیط زیست
محصوالت ،بهبود مستمر وضعیت زیستمحیطی شرکت بوده است که بر
تن ،ورق ســرد با رشــد هفتدرصدی به دو
در صنعت فوالد توجه میشود؟
این مبنا ،شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ،مبادرت به تدوین مدل مدیریت
میلیون و  ۸۸هزار تن ،ورق پوشــشدار با افت
هشتدرصدی به یک میلیون و  ۱۵۴هزار تن
زیستمحیطی برای بهبود مداوم عملکرد زیستمحیطی فعالیتهای خود
زهرا مسافر
کرده اســت .آنگونه که الگوهای حفاظت از محیط زیســت از سوی این
و سایر محصوالت فوالدی با افت ۱۳درصدی
به  ۶۰۹هزار تن رسید .از سوی دیگر ،آمارهای
شرکت نشــان میدهد ،فوالد مبارکه با توجه به الزامات قانونی و مقررات
انجمن تولیدکنندگان فوالد حکایت از آن دارد
ملی و بینالمللی زیستمحیطی از یکسو و از سوی دیگر ،تحلیل فرصتها
که تا پایان دیماه  ،۹۷تولید محصوالت فوالد میانی ،رشــد ۱۳درصدی را
و چالشهای زیســتمحیطی در پیش رو ،به بررسی انتظارات ذینفعان
پرداخته و همچنین با برآورد ظرفیتهای داخلی و نقاط قابل بهبود خود،
تجربه کرده و به  ۲۰میلیون و  ۶۷۹هزار تن رســیده است که مشتمل بر
اقدام به تدوین استراتژی و در مرحله بعد ،تهیه برنامه عملیاتی برای محقق
رشد ۱۸درصدی بیلت و بلوم و رشد ششدرصدی اسلب است .همچنین
تولید آهن اسفنجی در این مدت ،با رشد ۱۸درصدی در مقایسه با ۱۰ماهه
ساختن استراتژیها کرده است تا در ادامه آن ،کفایت و اثربخشی برنامههای
 ۹۶به  ۲۱میلیون و  ۹۶۴هزار تن رســیده است .اینها آمارهایی است که
انجامشده را تحت بررسی قرار دهد و به یک مدل جامع در حوزه حفاظت
محیط زیست در این بخش از صنعت فوالد کشور بپردازد.
نمایی کلی از وضعیت کنونی فوالد کشــور به دست میدهد .اگر بخواهیم
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محیط زیست در سیبل توجه فوالدسازان
فوالد مبارکه چگونه توانسته بر چالشهای زیستمحیطی فائق آید؟
مهرداد فرهادیان /رئیس پژوهشکده محیط زیست اصفهان

شرکت فوالد مبارکه اصفهان همگام با توسعه صنعتی کشور و سیاستهای
دولت جمهوری اســامی ایران ،توجه به محیط زیست را به عنوان یکی از
برتریهای نظام مدیریتی خود تلقی کرده و به ویژه از سال  1375اقدام به پیاده
کردن نظام مدیریت محیط زیست در شرکت کرده و به عنوان اولین مجتمع
بزرگ صنعتی کشور ،در اسفندماه  1376موفق به اخذ گواهینامه بینالمللی
استاندارد ایزو  14000شده است .در این راستا اهداف کالن زیستمحیطی
متعددی ،همهساله برای شرکت در نظر گرفته میشود که میتوان آنها را به
شرح زیر فهرست کرد :کاهش مصرف منابع ،انرژی و آب کاهش مستمر
خط آالیندهها 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 آگاهیها و توانمندیهای کارکنان
همکاری و تعامل با ســازمانها ،تشکلها و مراجع نظارتی برای مشارکت
در فرهنگســازی عمومی و کنترلهای محیط زیستی به عنوان بخشی از
مسوولیتهایاجتماعیشرکت.
وضعیتزیستمحیطیشرکت

فوالد مبارکه از بدو احداث ،دو رویکرد در زمینه حفظ محیط زیست دارد.
در رویکرد اول تجهیز و کنترل آلودگیهای محیط زیســتی از بدو طراحی
و راهاندازی مدنظر قرار گرفته و رویکرد دوم توســعه و بهبود مداوم عملکرد
زیستمحیطی شرکت است .ارزیابی اثرات محیط زیستی طرحهای توسعه،
گام دیگری در جهت حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار به عنوان
الزمه احداث طرحهای جدید همواره در فوالد مبارکه مدنظر بوده اســت .از
اینرو ،فوالد مبارکه از بدو راهاندازی 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  2/4میلیون تن به میزان  2/7میلیونتن شامل دو میلیون تن
در طرح شــهید خرازی و  2/1میلیون تن زیر سقف فوالدسازی مطالعات
مربوط به طرح توسعه ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا.
سرمایهگذاریهایزیستمحیطیشرکتفوالدمبارکه

برآوردها حکایت از این دارد که از ســال  91تا انتهای ســال  ،96فوالد
مبارکه در جهت حفظ محیط زیست  600میلیارد تومان سرمایهگذاری برای
خرید ،نصب و بهرهبرداری 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 هزینههای جاری زیستمحیطی نظیر هزینههای تعمیر
و نگهداری ،انرژی مصرفی و پرســنلی مربوط به راهبری تجهیزات و کنترل
آالیندهها ،ساالنه رقمی بالغ بر  25میلیارد تومان برآورد شده است.
احداث ،نصب و توسعه تجهیزات کنترل آلودگی هوا

فــوالد مبارکه به منظور جلوگیری از ورود آالیندهها به محیط زیســت
از همان دوران ســاخت تاکنون ،اقدام به نصب و اســتقرار بیش از  200نوع
از تجهیزات کنترل آلودگی هوا شــامل سیکلونها ،مولتی سیکلونها ،بگ
هوسها و اسکرابرها و مواردی از این دست کرده است؛ به نحوی که همواره
تالش کرده ظرفیت و تعداد این تجهیزات را متناسب با افزایش ظرفیتها و

طرحهای توسعه در نواحی مختلف افزایش
دهد.
طراحی و اجرای سیستمهای پایش لحظهای

در راســتای عمل به تعهدات و الزامات
قانونی ،شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان با
اعتباری بالغ بر  2/4میلیارد 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  10میلیارد تومان
در حال انجام اســت ،یکــی از اصولیترین
ســایتهای ضایعات در کشــور محسوب
میشود که با مشاوره دانشگاهها 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 اختصاصیافته به
این طرح بالغ بر  45میلیارد 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 میشوند.
همکاریهایبینالمللی

فوالد مبارکه در ادامه فعالیتهای داخلی
برای رعایت استانداردهای زیستمحیطی،
بخشی از اقدامات خود را در حوزه بینالمللی
فعال کرده و در برنامههای کاهش گازهای
گلخانهای از طریق پروژه  CDMنیز گامهایی
برداشته است .از سوی دیگر ،پروژه بازیافت
حرارت از نیــروگاه گازی برای تولید بخار
سوپرهیت در نیروگاه شرکت فوالد مبارکه
اصفهان به عنوان پروژهای که قابلیت کاهش
حداقل  120هزار تن دیاکســید کربن را

دارد ،برای ثبت در هیات اجرایی پروژههای 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 بینالمللی شده است.
تحقیقات مستمر در زمینه محیط زیست

شــرکت فوالد مبارکه همواره در تالش بوده اســت کــه از تحقیقات و
پژوهشهای سودمند در حل مسائل محیط زیست در فضای صنعتی سود
ببرد و از اینرو ،تاکنون تالشهای مجدانهای در قالب کارگروههای تخصصی
طی ســالهای اخیر با مشارکت دانشکده فنی دانشگاه اصفهان و همچنین
دانشگاه صنعتی اصفهان و سایر مراکز تحقیقاتی کشور داشته و دارد که در
ســالهای آتی ثمره این تالشها به بار خواهد نشست .با وجود این تحقیق
و توســعه همواره در فوالد مبارکه جایگاه متعالی خود را داشته است که در
فهرســت زیر پارهای از مطالعات صورتپذیرفته در زمینه محیط زیست و
بهخصوص بحث مهم فرآوری و بازیافت ضایعات در شــرکت فوالد مبارکه
عنوان میشود:
کاهــش میــزان  COدر دودکشهــای کــوره پخــت آهکپــزی
تا حد ppm 200
ارزیابی و اندازهگیری آالیندههای زیستمحیطی شرکت فوالد مبارکه
آنالیز پســماندهای جامد تصفیهخانههای فوالد مبارکه و بررسی راههای
استفاده مجدد آن
شناسایی منابع ایجاد آلودگی در بخش کوره واحد گندلهسازی و بررسی
امکان کاهش یا حذف آالیندهها
مدلسازی طیف انتشار آالیندههای هوا در منطقه استقرار فوالد مبارکه
بررسی آلودگی هوا ازنظر  TSPو  PM10و فلزات سنگین در شهر مبارکه
کاربرد ســرباره فوالدســازی شــرکت مبارکه در ســاخت کاشــی کف
با مقاومت باال.
موفقیتهایبهدستآمده

موفقیتهای زیستمحیطی بهدستآمده از سوی شرکت فوالد مبارکه
اصفهان در ســالهای 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 میتوان به حفظ و تمدید گواهینامه نظام مدیریت زیستمحیطی،
قرار گرفتن خروجیهای شرکت در محدوده استاندارد ملی ،کسب باالترین
سطح جایزه جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی برای پروژه فرآوری
گرم سرباره ،رفع مغایرتهای ممیزی ریشهدار نظیر  PHدریاچه و گوگرد واحد
گندلهســازی و نیز ارائه الگوی ملی رویکرد جامع توجه به محیط زیست در
سطح صنایع کشور اشاره کرد.
ش رو
چالشهای پی 

پیشــرو بودن در زمینه تولید فوالد و همچنین حفظ محیط زیســت
باعث شــده است بســیاری از چالشهای آتی زیستمحیطی برای شرکت
پیشــرویی همچون فوالد مبارکه اصفهان ،زودتر از ســایر شرکتها و رقبا
و همــکاران دیگر در صنعت آهــن و فوالد رخ دهد کــه از مهمترین آنها
میتوان به اخذ مجوزهای قانونی ،بهروزرســانی پروانه بهرهبرداری شرکت،
اخذ مجوز توسعه ناحیه ســبا و احتمال لغو اعتبار مجوز نورد گرم  ،2طرح
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 شرکتهای تابعه اشاره کرد.
ویژهنامه محیطزیست
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صنعت و محیطزیست

فوالد مبارکه

همزیستی مسالمتآمیز
محسن ستاری از تبدیل چالشهای زیستمحیطی به فرصت در صنعت فوالد میگوید

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 نهتنها توسعه
پایدار را رقم میزند ،بلکه صنعتی ارزآور را در زیستبومی حفاظتشده ،با قدرت روی پای خود نگه میدارد .این حکایت غریب صنعت فوالد در کشور است .صنعتی که این
روزها یکی از تکیهگاههای اصلی ارزآوری برای کشور است و هرچقدر توسعه یابد ،کشور را در مسیر پیشرفت صنعتی قرار میدهد .اما پایه اصلی این توسعه صنعتی ،توجه به
مسائل زیستمحیطی 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 گونهای 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 زیستمحیطی و استفاده از استانداردهای مدنظر سازمان حفاظت محیط زیست ،همزیستی مسالمتآمیز صنعت و محیط
زیست را پیادهسازی کند.

انجام داده اســت و از ســال  ،76موفق به اخذ این استانداردها شده
است و هرســال نیز از ســوی ممیزان خارجی ،فعالیتهای فوالد
مبارکــه و کنترلهــای آن ،مورد پایش و رصد قــرار میگیرد و از
ســوی دیگر ،سازمانهای نظارتی همچون سازمان حفاظت محیط
زیســت نیز نظارت کافی بر عملکرد مــا دارند و االن میتوان گفت
تمام خروجیهــای دودکش ،تصفیهخانه و پســاب ما ،منطبق بر
اســتانداردهای تعیین شده است و اکنون با جرات میتوان 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 فعالیتهای خود را مطابق
با استانداردهای ملی و در مواردی استانداردهای بینالمللی 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 Áموضوع محیط زیســت و ارتباط بــا آن در صنعت ،از جمله
کلیدواژههای اساســی است و بدون در نظر گرفتن استانداردهای
زیســتمحیطی ،نمیتوان انتظار یک توسعه متوازن را در صنعت
فوالد داشت .اما به هر حال رعایت دوجانبه این مسائل ،گاهی اوقات
توسعه را با چالش مواجه میســازد و به همین دلیل ،همزیستی
مسالمتآمیز 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 تکتک واحدها ،در این منطقه ارزیابی زیستمحیطی را
انجام داده است و تیم مجرب و متخصصی از مجموعه دانشگاه ،اداره
محیط زیست استان و متخصصان صنعتی گرد هم آمدهاند و اثرات احتمالی احداث این
واحد را در منطقه بررســی کرده و متناسب با آن ،زیرساختهای الزم را برای کنترل
آالیندههای احتمالی داشتهاند .بر این اساس ،کار به نحوی پیش رفته است که از ابتدا،
مجموعه صنعتی فوالد مبارکه اصفهان ،انواع تصفیهخانههای بهداشتی و صنعتی را برای
کنترل پسابهای خود در دستور کار قرار داده است و در ظرفیت اسمی راهاندازی خود،
سیستمهای کنترل غبار را راهاندازی کرده است و به تناسب واحدهایی که در بخشهای
مختلف توســعه یافتهاند ،قســمتهای کنترل آالینده نیز به نحو مطلوبی طراحی و
پیشبینی کرده اســت و هماکنون نیز این شرکت ،انواع سیستمهای کنترل آالینده
را نوســازی و بهسازی کرده و فرآیند کار را به نحوی پیش برده است که خوشبختانه
در حوزه کنترل غبار و تصفیه پســابها ،سرآمد کشور و نمونه موفقی از همزیستی و
مســالمت صنعت و محیط زیست را پیادهسازی کرده اســت و از این جهت ،به خود
میبالد .در حال حاضر این شرکت در حدود  200سیستم کنترل غبار متشکل از انواع
غبارگیرهای خشک نظیر «سیکلونها»« ،مولتیسیکلونها» ،غبارگیرهای کیسهای و
«بک هوسها» و نیز غبارگیرهای مرطوب از جمله «اسکرابرها» و «ونتوری اسکرابرها»
را دارد و در قســمت تصفیه پســابها نیز ،کار را به شکلی پیش برده است که چهار
تصفیهخانه خیلی مدرن را در اختیار دارد که در واقع ،تمام پسابهایی که تولید میشود،
تصفیه مطلوب کرده و آنها را برای استفاده مجدد به داخل سیستم برگشت میدهد.
Á Áدر جهت ارتقای بهکارگیری اســتانداردهای زیستمحیطی ،چقدر برنامههای
توسعهای برای این شرکت طراحی شده و گامهای بعدی در این رابطه چیست؟

در ارتباط با استانداردهای زیستمحیطی ،باید عرض کنم که شرکت فوالد مبارکه
اصفهان این افتخار را دارد که از سال  76تا به امروز ،تمام مدیریت و کنترلهای الزم را
در حوزه محیط زیست بر اساس نظام مدیریت زیستمحیطی استاندارد ایزو 14000
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 Á Áاجرای طرحها و استانداردهای زیســتمحیطی منطبق با استانداردهای ملی
سازمانهای نظارتی از جمله ســازمان حفاظت محیط زیست و البته همانطور که
خود شما هم اشاره کردید ،در ســطح بینالمللی مطابق با آنچه جمهوری اسالمی
ایران پذیرفته اســت ،امری درازمدت و البته با سرمایهگذاری باالست .فوالد مبارکه
در این حوزه چه میزان ســرمایهگذاری انجام داده و برنامه آتی برای سرمایهگذاری
در این حوزه چیست؟

فوالد مبارکه در
حوزه کنترل غبار
و تصفیه پسابها،
سرآمد کشور
و نمونه موفقی
از همزیستی
مسالمتآمیز صنعت
و محیط زیست را
پیادهسازی کرده
است.

در میزان سرمایهگذاریها باید به این نکته اشاره کرد که یک بخش از سرمایهگذاریها
در زمان ابتدای راهاندازی با ظرفیت اسمی اولیه انجام شده است که بر اساس برآوردهایی
که انجام شده اســت ،اختصاص ارز مصروفشده متناسب با کشــوری که واردکننده
تجهیزات بوده و معادلســازی که در زمان خود داشته اســت ،چیزی در حدود 200
میلیارد تومان در ابتدای کار بوده که هزینه شــده است؛ اما بعد از راهاندازی همانطور
که اشــاره کردم ،متناسب با افزایش ظرفیتها ،سیستمهای کنترل آالینده نیز توسعه
یافته اســت و برای آن سرمایههایی مصروف شده است .به عنوان مثال برای یک مورد
احداث سیستمهای ثانویه کنترل غبار بر روی واحد فوالدسازی مستقر در شرکت فوالد
مبارکه اصفهان ،در سالهای  85تا  ،90حدود  100میلیارد تومان تنها برای این واحد
صرف شده است .عالوه بر آن سیستمهایی که در واحدهای مختلف ،از جمله واحدهای
آهنسازی ،نورد گرم و سرد نیز صرف شده است 200 ،میلیارد تومان به خود اختصاص
داده است ،پس تا اینجای کار  200میلیارد تومان در ابتدای راهاندازی 200 ،میلیارد تومان
در واحدهای پاییندستی و باالدستی و  100میلیارد تومان نیز ،در واحد فوالدسازی خود
یعنی  500میلیارد تومان ،صرف کردهایم؛ اما اینها تنها سرمایهگذاریهایی است که در

صنعت و محیطزیست
فوالد مبارکه

بخش کنترل غبار انجام شده است و بهتبع آن ،برای سایر بخشها نیز ،سرمایهگذاریهای
متعددی انجام شده است .در حوزه احداث تصفیهخانهها نیز  100میلیارد تومان توسعه
تصفیهخانههای بهداشتی و صنعتی را داشــتهایم و چیزی حدود  350میلیارد تومان
نیز برای احداث سیســتم اسموز معکوس هزینه شــده است تا قادر باشیم پسابهای
تصفیهشده 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 جمعآوری 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  250میلیارد
تومان هزینه داشته است .اگر بخواهم سرجمع بگویم 500 ،میلیارد تومان در حوزه کنترل
آالیندههای هوا سرمایهگذاری شده و با احتساب رقمهایی 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 سرمایهگذاریهای عادی و روند کار در
نگهداشت و راهبری این سیستمهاست .به عنوان مثال ما در فوالد مبارکه  1600هکتار
فضای سبز داریم که ساالنه حدود  15میلیارد تومان هزینه نگهداشت این فضای سبز و
پوشش گیاهی است که ایجاد شده است.

سازمانهای
نظارتی همچون
سازمان حفاظت
محیط زیست نیز
نظارت کافی بر
عملکرد ما دارند و
االن میتوان گفت
تمام خروجیهای
دودکش،
تصفیهخانه و
پساب ما ،منطبق
بر استانداردهای
تعیین شده است.

 Á Áنکته حائز اهمیت آن است که هرچقدر این همکاریها تعمیق یابد ،هر دو طرف
صنعت و محیط زیست ،با چالشهای کمتری مواجه هستند .این در شرایطی است که
این چالشها و اختالفنظرها همچنان وجود دارد .شما با چه چالشهایی در این رابطه
دست و پنجه نرم میکنید؟

خوشــبختانه با توجه به نگرش مدیران ارشد و میانی و همچنین با فرهنگسازی
خوبی که در این شرکت شده است ،ما از نظر سرمایهگذاری در حفظ محیط زیست،
تاکنون هیچگونه چالشی نداشتهایم و هرجا که الزم بوده بهبودها و بهینهسازیهایی در
مسیر حفاظت از محیط زیست صورت گیرد ،این کار انجام و سرمایههای الزم تامین
شده است .حتی در مواردی که ما به لحاظ شرایط شدید اقتصادی و تحریمهایی که
بر ما حادث شده است ،ممکن بوده که بخشهایی از برنامههای توسعهای خود را برای
مــدت کوتاهی به تعویق بیندازیم یا متوقف کنیم ،اما در حوزه محیط زیســت تمام
پروژهها را با جدیت پیش بردهایم.

 Á Áدر زمینه بهکارگیری انرژیهای نو چطور؟

در حوزه استفاده از انرژیهای نوین در فرآیندهای تولید و اینکه استفاده از این نوع
انرژیها بهصرفه هستند یا خیر ،باید به این نکته توجه داشت که هر سیستمی که قصد
دارد از این نوع انرژیها استفاده کند ،باید هر نوع انرژی نوینی را که میخواهد استفاده
کند ،متناسب با محل و موقعیت مورد استفاده ،انتخاب کند و البته باید به این نکته هم
گوشهچشمی داشت که به طور قطع ،شرایط اقتصادی ،در سیاستهای دولتی تاثیرگذار
است و یارانههایی که برای انرژی داده میشود و حتی یارانههایی که برای جایگزینی
انرژیهای فســیلی با انرژیها نو نیز در نظر گرفته میشود را مدنظر قرار دهد .دولت
میتواند ریلگذاری کند؛ به نحوی که مجموعه یارانهها و سیاستهایی که دولت اعمال
میکند ،میتواند میزان صرفه اقتصادی و استقبال بنگاهها از آن را مشخص و توجیه
کند .بر این اســاس در نقاطی که فضای خوب و شــدت تابش خورشید خوب دارید،
انرژیهای خورشــیدی این مزیت را دارند که تولید انرژی کنند و البته در نقاطی که
میزان باد خوبی دارد ،میتوان از انرژی باد استفاده کند .اگر در نزدیکی محلی هستید
که پسماندهای شهری وجود دارد ،انرژی بایومس میتواند 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 نمیتوانیم برای همه واحدها
یک نســخه واحد بدهیم که انرژیهای نو برای همه صنایع باصرفه اســت؛ اما قطعاً
سیاستهای دولت و یارانههایی که خوشبختانه هنوز هم در کشور برقرار است و برای
انرژیهای حاصل از سیستمهای تجدیدپذیر ،دولت وارد شده و با قیمت مناسبی این
انرژی را میخرد ،میتواند جذابیتی برای بخش غیردولتی داشته باشد که برای تامین
انرژی مورد نیاز خود ،از این نو انرژیهای جدید و نو استفاده کند.

Á Áآیا آنطور که مدافعان محیط زیست ادعا میکنند صنایع معدنی و فوالدی ،برای
محیط زیست مضر است.آیا شما با این تحلیل موافق هستید؟

Á Áدر حوزه آب با چه چالشهایی با توجه به همه مشکالتی که در این مسیر وجود
دارد ،روبهرو بودهاید؟

به هر حال بحث آب یکی از چالشهایی 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 سالهای اخیر مشکلزا شده است ،مدنظر داشته است .پس سرمایهگذاریهایی بر
روی بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پسابهای تولیدشده در کارخانه صورت گرفته
است و خوشبختانه توانستهایم این چالش را مدیریت کنیم .برای فضای سبز خود نیز
چالش جدی تامین منابع آبی را داشتیم که سعی کردیم با ایجاد سیستمهای آبیاری
قطرهای و استفاده از گونههای گیاهی مقاوم به کمآبی 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 بوتهها و گلهای مقاوم در برابر کمبود آب استفاده
کنیم که این سیاست نیز االن اجرایی شده و ما توانستهایم با همه چالشهایی 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 راهاندازی
سه برابر شده است ،اما مصرف آب آن به یکسوم تا یکچهارم کاهش یافته است ،این
امر محقق نشده است مگر با سیاستگذاریهای درست و سرمایهگذاریهای به موقع و
در واقع راهبری درست سیستمهای تصفیه پساب و البته از همه مهمتر ،کیفیت خوبی
که برای این سیستمها االن داریم که میتواند آب تصفیهشده 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 برنامههای کوتاهمدت و میانمدت 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 چالشهای آبی خود بخش بسیار بزرگی است که میتواند زمینهساز
رعایت اصول مرتبط با محیط زیست شود و همین امر خود به توسعه متوازن و پایدار بر
مبنای اصول زیستمحیطی منجر خواهد شد.

بازچرخانی
آب
سرمایهگذاریهایی
بر روی
بازچرخانی آب
و استفاده مجدد
از پسابهای
تولیدشده
در کارخانه
صورت گرفته
وخوشبختانه
توانستهایم این
چالش را مدیریت
کنیم.

باید به این نکته اشاره کرد که این صنایع به دلیل ماهیت موادی که به صورت پودر
جابهجا میشوند ،میتوانند پتانسیل ایجاد آلودگی را داشته باشند ،اما این به معنای آن
نیست که هرجا که این پتانسیل وجود دارد ،عیبی میتواند داشته باشد .خوشبختانه
صنایع فوالدی نیز از پیشــرفت تکنولوژی و دانش فنی که در حوزه محیط زیســت
ایجاد شده ،بیبهره نیستند؛ بلکه تمام محیطهایی که احتمال پتانسیل انتشار غبار
دارند ،شناسایی شده و بهترین سیستمها متناسب با تکنولوژی روز برای کنترل غبار
نصب شدهاند .اما در مورد تصفیه پساب ،باید به صراحت گفت ما از معدود شرکتهایی
در دنیا هســتیم که حتی برای پساب هم سیستمهای بسیار مدرن اسمز معکوس را
مورد استفاده قرار دادهایم 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 نمیکنیم در جای دیگر مورد استفاده قرار دهند .در حوزه مدیریت پسماندها
اقدامات خوبی انجام شده و به تناسب اینکه تکنولوژیها برای بازیافت ،فرآوری و کنترل
آالیندهها پیشرفت کرده است صنایع فوالد نیز از این پیشرفت بهرهمند میشوند و از
ابتدا حتی در طراحیها این موارد میتوانند لحاظ شوند .در حوزه کاهش مصرف انرژی
و بهینهســازی مصرف اقدامات خوبی انجام شده و فرآیند بهبود طراحیها و توسعه
جدید مبتنی بر بهترین عملکردها بهینه شــدن سیستمها بر اساس حداقل مصرف
انرژی حداکثر تولید بوده و به این جهت نمیتوان گفت صنایع معدنی و آن نگاهی که
شاید یک قرن روی معادن و صنایع فوالدی صورت میگرفت 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 قراضههای فوالدی تولیدشده در همه بخشهای
صنعتی را دریافت کرده و تبدیل به محصول جدید میکنند ،خود بالقوه یک محصول
دوستداشتنی محیط زیست هستند و صنایع فوالدی امروز در دنیا وسط شهرها قرار
دارند و اگر کنترل و طراحی خوب برای آن ایجاد کنید ،میتوان راهبری خوبی را برای
محیط زیست انجام داد.
ویژهنامه محیطزیست
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فصل 3
صنعت و محیطزیست
فوالد هرمزگان

فوالد هرمزگان

نمایی از مجموعه فوالد هرمزگان

دانهبندی مواد اولیه در این صنایع اســت .در شــرکت 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 رسیدهاند که پـرونده سیستمهای کنترل آلودگی هوا در تمامی بخشهای مختلف تولیدی
دوم
و کانونهای اصلی انتشــار گردوغبار نصب شده است تا میزان انتشار
توسعه پایدار ،راهی جز رعایت مسائل زیستمحیطی و استانداردهای
گردوغبار را در سطح باالیی کنترل کند و استانداردها و الزامات محیط زیست
مرتبط با آن ندارد .در این میان ،صنایع فوالد هم از این اصل مستثنی نیستند.
در این زمینه به طور کامل رعایت شوند .کورههای قوس الکتریکی که یکی از
آنها همــواره تالش کردهاند تا جایی که امکانپذیر اســت و تکنولوژیها و
کانونهای اصلی تولید آالیندههای هوابرد از جمله فیومها و گردوغبار هستند،
تجهیزاتشــان اجازه میدهد ،راه را برای اجرای
در شرکت فوالد هرمزگان مجهز به سیستم پوششی داگ هاوس جهت کنترل
اســتانداردهای زیســتمحیطی هموار کنند.
آالیندهها هســتند که این فناوری در میان کورههای قوس الکتریکی کشور
انجــام طــرح خوداظهاری و توجــه به رعایت
منحصربهفرد است و این سیستم نقش مهمی را در جلوگیری از انتشار بخارات
استانداردهای زیستمحیطی یکی از اصولیترین
فلزی ،غبار محیطی همچنین کاهش شدت صوت در محیط کار ایفا میکند.
تعهدات صنایع نسبت به محیط زیست است .از
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد ،مصرف زیاد آب در صنایع فوالدی به
جمله مهمترین فعالیتهایی که شرکت فوالد
دلیل ماهیت فرآیندی این صنایع است .اساس تاسیس این واحد تولیدی ،به
هرمزگان در حوزه محیط زیست انجام میدهد
دلیل دسترسی به آب دریا در نظر گرفته شده است .منبع تامین آب مصرفی
اجرای دقیق و مستمر طرح خوداظهاری ،توسعه
آیا توسعه فوالد
شــرکت فوالد هرمزگان آب دریاســت ،وجود پیشرفتهترین آبشیرینکن
فضای سبز ،توسعه ظرفیتهای تصفیهخانههای
با محیط زیست در تضاد است؟
صنعتی با ظرفیت  ۳۰هزار مترمربع در روز جهت حفظ منابع آب شیرین و
پساب انســانی و صنعتی و پذیرش پسابهای
همچنین شبکه تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی با ظرفیت  ۱۳۰مترمکعب
صنایع همجوار و تصفیــه آنها برای جلوگیری
در ساعت از اقدامات مهمی است که در شرکت فوالد هرمزگان جهت حفظ
از ورود بــار آلودگی به محیط اســت .در واقع،
منابع آبی انجام شده است .یکی دیگر از معضالت اصلی زیستمحیطی در
فعالیتهای زیســتمحیطی صورتگرفته در
صنایع فوالدی تولید حجم زیادی از ضایعات و پسماندهاست که در شرکت
شــرکت فوالد هرمزگان ،در راســتای تعهد این شرکت به قوانین و الزامات
فوالد هرمزگان با پیادهســازی مدیریت جامع پسماند ،تالش شده است تا
سازمان حفاظت محیط زیست است .پایش و کنترل مستمر آالیندهها نیز
اقدامات مهمی در کاهش ضایعات و جلوگیری از آلودگی محیطزیست صورت
مطابق با الزامات سازمان حفاظت محیط زیست بهصورت مستمر توسط این
گیرد ،از جمله مهمترین این اقدامات استفاده مجدد از ضایعات فلزی تولیدی
واحد تولیدی انجام میشــود .به طور کلی ،آالینده اصلی و عمده در صنایع
و همچنین نرمههای آهک تولیدی در فرآیند اســت که جزو مواد اولیه در
معدنی انتشار گرد و غبار در غلظتهای باالست که انتشار این نوع آلودگی،
کورههای قوس الکتریکی محسوب میشوند.
ناشــی از تولید نرمههای حاصل از نقــل و انتقال مواد ،کیفیت پایین و نوع
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مدیر  HSEشرکت فوالد هرمزگان

فوالد هرمزگان

مساله اساسی
سیاست اصلی فوالد هرمزگان در حل مسائل زیستمحیطی چیست؟
اصوالً رشــد و گسترش شــهرها و پدیده شهرنشینی ،اغلب با
فعالیتهای صنعتی همراه اســت .این همراهی و همزیستی از
یکســو امکان اشتغال و رشــد اقتصادی را برای شهروندان به
ارمغان میآورد و از ســوی دیگر ،آنها را در معرض آلودگیهای
مختلف قــرار میدهد .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 آالیندهها
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 ویژهای 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
زیســتمحیطی امکانپذیر نیست؛ در این راســتا استفاده از
فناوریهای نوین از یکســو و بازیافت و فرآوری پســماندها
از ســوی دیگر ،بهتریــن راهکار در جهــت کاهش پیامدهای
زیستمحیطی است .پســماندها و محصوالت جانبی عالوه بر
اینکــه میتوانند به عنوان یک منبــع ثانویه و در برخی مواقع
جایگزین منابع خام طبیعی باشــند ،چنانچه درست مدیریت
نشــوند ،میتوانند بر محیط زیست و سالمت عمومی نیز تاثیر
داشته باشــند؛ زیرا این مواد ســبب آلودگی آب ،خاک و هوا
میشــوند .همچنین کاهش منابع طبیعی ،قوانین سختگیرانه
دولت نسبت به دفع این زبالههای 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 کارخانههای بزرگ فوالدی
کشــور است که رعایت قوانین زیستمحیطی را از اولویتهای
خود قرار داده و با کنترل و پایش مســتمر فرآیندهای تولیدی
خود در زمینههای مختلف از جمله هوا ،پساب و خاک ،اقدامات
ارزندهای را به انجام رسانده است.
در ســال گذشــته اقدامات مهمــی در زمینــه اخذ مجوز
زیســتمحیطی طرح توســعه فوالد هرمزگان صورت گرفت.
با توجــه به اینکه مجموعه فوالد هرمــزگان به دنبال افزایش
ظرفیــت تولید از  1/5میلیون 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 زیستمحیطی عمل
کند .در این میان مســتندات الزم به سازمان حفاظت محیط
زیست ارائه شــده تا رعایت جوانب زیستمحیطی این طرحها
نیز پیش از اجرا بررســی شود و زمینهای فراهم شود که همه
اصول زیستمحیطی در آن رعایت شود.
از اقدامات مهم دیگر شــرکت فوالد هرمزگان ،استقرار نظام
جامع مدیریت پسماند اســت ،بهطوری 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 ،شناســنامهدار کــردن کلیــه
پسماندهای مجموعه صورت گرفته
است .همچنین در سال جاری برنامه
اســتقرار و پیادهسازی ایزو 14001
مطابق با ورژن  2015در برنامه کار
شرکت فوالد هرمزگان قرار دارد.
•آالیندهها و پسماندهای
تولیدشده در صنایع آهن و فوالد
بهطــور کلــی ،آالیندههــای
زیستمحیطی ناشــی از واحدهای
مختلــف آهن و فوالد را میتوان در
بخش آالیندههای هوا ،آالیندههای
کو
آب (پســاب) ،آالیندههای خا 
ضایعات جامد مورد بررسی قرار داد.
•آلودگی هوا
آالیندههای هوا مهمترین شکل
محســوس آالیندههــا در صنعت
فوالد محســوب میشــوند و وجود
دودکشهــا در ابعــاد مختلــف،
محلهای دپوی مواد اولیه متشکل
از گندله و ســنگ آهک و سیستم
حمل مواد ،نشــان از پتانسیلهای
باالی این صنعت در خصوص انتشار
آالیندهها در هوا دارد.
در ایــن میان با توجه به اهمیت
موضوع آلودگی هوا به لحاظ محیط
زیســتی و تاثیــر آن بر ســامت
و بهداشــت کارکنــان و جامعــه و
همچنین با توجه به اینکه بخشی از
این آلودگی بر اثــر باد بردگی مواد
اولیه ایجاد میشود که خود هزینه
اقتصادی را بــرای واحد تولیدی به
همراه خواهد داشــت ،الزم اســت
موضوع کنترل آلودگی هوا بر اساس
نوع آالیندههای 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
سیکلونها ،بک هوسها ،اسکرابرها
و ایجــاد موانع بادشــکن از طریق

احداث دیواره بتنی و کاشــت درخت در محلهای 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 میکند و
اساساً تولید فوالد ،بدون در نظر گرفتن دسترسی به منابع آب
و اســتفاده بهینه از آن ،امکانپذیر نیست .پسابهای صنعتی
صنایع فوالد عمدتاً متشکل از فعالیت واحدهای تولیدی احیای
مستقیم ،ذوب و ریختهگری اســت که به واسطه وجود ذرات
معلق فیزیکی و ترکیبات شــیمیایی مختلف در زمره بارزترین
آالیندههای محیط زیست به حساب میآیند.
در این میان تصفیه و بازیافت پسابها ،به منظور صرفهجویی
در مصرف منابع و جلوگیری از آلودگی محیط زیست به عنوان
راهکار اصلی تعریف شده اســت که فوالد هرمزگان با احداث
تصفیهخانههای فاضالب صنعتی و بهداشــتی در خصوص رفع
و دفع این آلودگیها اقدام کرده اســت و با اســتفاده از پساب
تصفیهشــده ،فاضــاب 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 پوستههای 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
کارخانههای آهن و فوالد در مرحلــه بهرهبرداری 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 .بهطوری که
در صنعت فوالد چیزی به نام پسماند و ضایعات وجود ندارد و
تمامی پســماندهای تولیدی ،در این صنعت میتواند به عنوان
مواد اولیه یا مصرفی در سایر صنایع استفاده شود.
در این میان به عنوان مثال میتوان به اســتفاده از سرباره
کورههای ذوب در صنعت ســیمان اشــاره کرد .در واقع نبود
صنایع تبدیلی در استان هرمزگان و عدم تمایل بخش خصوصی
به ســرمایهگذاری ،مهمترین چالش صنایع فوالدی مستقر در
استان هرمزگان اســت .به هر حال شرکت فوالد هرمزگان ،با
استقرار و پیادهسازی سیســتم مدیریت جامع پسماند در این
شــرکت نقش مهمی در کاهش ضایعات و آلودگیهای محیط
زیست ایفا کرده است.
ویژهنامه محیطزیست
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توسعه پایدار
فرزاد ارزانی از ریلگذاری توسعهای در تطابق با محیط زیست میگوید

محیط زیست همچنان از جمله مباحثی است که بسیاری از واحدهای صنعتی در برنامهها و الگوهای توسعهای خود ،حتم ًا نیمنگاهی هم به آن داشته و تالش میکنند تا یکی از پایههای اصلی توسعه
پایدار را در اجرای سیاســتهای زیستمحیطی و توجه بیش از پیش به این مقوله مهم و اساسی داشته باشند .در واقع ،صنایعی میتوانند ادعای توسعه پایدار و حرکت روی ریل استانداردهای
بینالمللی را داشته باشند که حتم ًا ،در گوشهای از تمامی پلنها و الگوهای توسعهای خود ،به مباحث زیستمحیطی به عنوان یکی از مقولههای اصلی توجه کرده و بنای گسترش فعالیتهای خود
را با توجه به شرایط غیرزیانبار برای محیط عمومی زندگی تمامی آحاد جامعه بگذارند .در ایران نیز واحدهای صنعتی بهخصوص آن دسته از فعالیتهایی که کار در الگوهای بینالمللی و منطبق با
استانداردهای جهانی را دنبال میکنند ،تالش کردهاند تا یکی از برنامههای اساسی خود را بر پایه توجه به مسائل زیستمحیطی قرار داده و حتم ًا به مسوولیت اجتماعی خود هم در این زمینه عمل
کنند .فرزاد ارزانی ،مدیرعامل فوالد هرمزگان ،به تشریح اقدامات این شرکت بزرگ فوالدسازی کشور میپردازد و از برنامههایی میگوید که شرکت تحت مدیریتش برای توجه و حفظ محیطزیست
تدارک دیده است.

Á Áدر زمینه توســعه صنعت فــوالد با توجه به مســائل
زیستمحیطی فوالد هرمزگان چه اقداماتی انجام داده و شرایط
اکنون برای ادامه مسیر چگونه ترسیم شده است؟

فوالد هرمزگان با توجه به محدودیتهای زیســتمحیطی
منطقه و در راســتای کاهش اثرات احتمالی ناشی از استقرار و
فعالیت شــرکتهای مستقر در منطقه بر روی محیط زندگی،
الزامات قانونی و انتظارات جامعه ،گامهای بلندی برای کاهش
اثرات ســوء تا حداقل ممکن برداشته و بهبود مستمر عملکرد
زیستمحیطی را در دستور کار قرار داده است .بر همین اساس،
این شرکت اقدام به تدوین استراتژی با رویکرد رشد پایدار کرده
است که از مشخصههای بارز آن توجه به مسائل زیستمحیطی
است که در اســتراتژی فوالد هرمزگان مورد تاکید قرار گرفته
اســت .به عبارت دیگر ،ذیل این برنامه ،شناسایی و بهرهمندی از تکنولوژیهای
پیشرفته و سازگار با محیطزیست در فرآیند تولید نظیر تولید آهن اسفنجی به
روش میدرکس طراحی شــده که از مزیتهای آن ،اســتفاده از گاز متان برای
فرآیند احیا به عنوان منبعی ارزان و در دسترس بوده و همچنین کاهش انتشار
گازهای گلخانهای را نسبت به سایر روشهای احیایی در پی داشته است .از سوی
دیگــر ،تولید فوالد به روش کوره قــوس الکتریکی با آالیندگی کمتر و بازدهی
باالتر ،بهکارگیری سیستمهای نوین کنترل آالیندههای گاز و ذرات مانند سیستم
غبارگیر برای مکش غبار کوره قوس و تجهیزات سیکلون ،اسکرابرها و فیلترهای
کیسهای 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 آبشیرینکن
صنعتی به روش اسمز معکوس با ظرفیت اسمی  30هزار 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 زیستمحیطی در دســتور کار قرار داده است ،برخورداری از سیستم
تصفیه و بازچرخانی پســاب صنعتی با ظرفیت  ۱۳۰مترمکعب در ساعت است
که در کنار آن ،دو واحد تصفیهخانه 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 تصفیهخانه ،منطبق با ضوابط سازمان
حفاظت محیطزیســت جهت تخلیه به آبهای ســطحی و آبیاری فضای سبز
اســت .یکی دیگر از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام شده ،ساختارسازی
مناسب برای رعایت سایر مالحظات زیستمحیطی و پیادهسازی سیستم مدیریت
زیستمحیطی بر اساس استاندارد  ISO 14001است که توانسته در کنار ارزیابی
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صنعت فوالد ،نقش
اساسی در اقتصاد
ملی و رفاه جوامع
دارد ،بنابراین توسعه
این صنعت عاملی
اثربخش در توسعه
سایر بخشهای
اقتصادی به شمار
میرود و طیف
وسیعی از صنایع را
برای ادامه حیات،
تغذیه میکند.

شاخصهای زیستمحیطی ،توسعه پایدار صنعت فوالد با اطالع
از چالشهای پیشرو را رقم زند و منابع و قابلیتها ،نقاط قوت
و ضعف و نیز پیگیری بهبود شــرایط زیستمحیطی را مدنظر
قرار دهد و در عین حال ،ضمن برآوردهسازی اهداف اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی ،بهینهسازی و ارتقای سیستمهای کنترل
و پایش آالیندهها 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  ۹۰هزار 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 شرکتهای دارای مجوز از سازمان محیطزیست نیز در دستور
کار قرار گرفته است.
شــرکت فوالد هرمزگان در مجموع تالش کــرده تا به منظور حفظ محیط
زیســت ،ارزیابی زیســتمحیطی دورهای واحدها و پیمانکاران ،ارتقای فرهنگ
حفاظــت از محیطزیســت از طریق برگزاری برنامه نمادین در مناســبتهای
زیســتمحیطی ،نصب تابلوهای زیســتمحیطی ،شــرکت در نمایشگاهها و
همایشهای زیستمحیطی ،همکاری و تعامل با سازمانها ،مراجع نظارتی و سایر
ذینفعان در جهت تعهد به مسوولیتهای اجتماعی شرکت را دنبال کند .به هر
حال ارزیابی اثرات زیســتمحیطی طرح احداث و همچنین طرح توسعه فوالد
هرمزگان در دستور کار است و به سازمان محیطزیست ارائه شده است.

 Á Áسرمایهگذاری در حوزه محیطزیست تاکنون چه میزان بوده است و آیا این
سرمایهگذاری را به عنوان هزینه قبول دارید یا اینکه به مفهوم بازگشت سرمایه
است؟

ما به این سرمایهگذاری اعتقاد داریم .فوالد هرمزگان هزینههای زیادی را چه
در قالب اجرای پروژههای زیســتمحیطی ،تدوین تعمیرات پیشگیرانه و انجام
تعمیرات تجهیزات ،استفاده از سیستمهای کنترل آلودگی و چه در زمینه تهیه
ی صرف کرده
مواد باکیفیت برای بهبود فرآیند تولید ،کاهش مصارف انرژی و آلودگ 
است ،همچنین قراردادهای مستمر در حوزه خدمات عمومی و نظافت صنعتی از

صنعت و محیطزیست
فوالد هرمزگان

طریق برونسپاری فعالیتها در حال انجام است که همگی در راستای صیانت از
محیطزیست تعریف شده است .ما به این سرمایهگذاریها اعتقاد داریم.

 Á Áتا چه میزان موفق به کسب اســتانداردهای الزم در حوزه محیطزیست
بودهاید؟

همانطور که میدانید ،فوالد هرمزگان از طریق پایش مســتمر و مطابق با
الزامات سازمان حفاظت محیط زیست ،در قالب طرح خوداظهاری و مقایسه آن
با اســتانداردهای زیستمحیطی 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
زیستمحیطی ایزو  ۱۴۰۰۱بر اساس آخرین ویرایش آن ( )۲۰۱۵است.

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.

Á Áفوالد هرمزگان با چه چالشهایی 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 چالشهای
پیشروی صنعت فوالد و به ویژه فوالد هرمزگان ،به دلیل ماهیت فرآیند صنعت
فوالد اســت .همانطور که میدانید ،حجم زیادی از ضایعات ،از جمله ســرباره
کورهای فوالدسازی و نرمه آهک تولید میشود که به دلیل نبود صنایع تبدیلی
در منطقه و عدم استفاده از این ضایعات در زیرساختهای راه و ساختمان ،یکی
از معضالت صنایع فوالدی شکل میگیرد 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 محدودیتهای
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 آالیندهها ،خود
میتواند اثر مثبتی بر عملکرد زیستمحیطی شرکتها داشته باشد؛ ضمن اینکه
میتوان شرایطی را فراهم کرد تا از طریق بومیسازی و ساخت این قطعات ،بتوان
محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه را خنثی کرد.
Á Áنکته حائز اهمیت در مسائل زیستمحیطی ،چالشهای مرتبط با مسائل آب
است .در واقع ،همواره یکی از مسائلی که در مقابل گسترش صنعت فوالد مطرح
میشود ،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 صرفهجویی بوده است؟

همانطور که میدانید ،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 شیرینکن با ظرفیت  ۳۰هزار مترمکعب در روز ،اقدام به تامین آب مورد نیاز
خود از طریق شیرینسازی آب دریا میکند و از طریق بازچرخانی آب در فرآیند،
میزان آب مورد نیاز خود را به حداقل میرساند .در واقع ،شرکت فوالد هرمزگان،
توانسته با ساخت و راهاندازی تصفیهخانه 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 شستوشوی معابر ،بهکار میبرد .به عبارت
دیگر ،تمام تالش ما این است که بتوانیم زمینهای را فراهم کنیم تا میزان وابستگی
این مجموعه صنعتی به آب شهری و سیستم آب کمتر شده و با بازچرخانی آب،
بخش عمدهای از نیاز خود را تامین کنیم.
Á Áبهرغم تمام اقداماتی که در حوزه رعایت مسائل زیستمحیطی ،به عنوان
مدیرعامل فوالد هرمزگان از آن یاد کردید ،برخی معتقدند به صورت کلی ،معدن
و صنایع معدنی ،همواره و تحت هر شرایطی ،برای محیطزیست مضر هستند.
اصوالً شما چقدر با این موضوع موافق هستید و راههای به حداقل رساندن این
زیاندهی را در چه مواردی میدانید؟

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 فعالیتهای معدنی
و فلزی نیز از این امر مســتثنی نیستند؛ اما آنچه مهم است ،انجام فعالیتهای
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 زیستمحیطی 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 بخشهای اقتصادی به شمار میرود و طیف وسیعی از
صنایع را برای ادامه حیات ،تغذیه میکند .اما به هر حال ،دستیابی به این مهم
تنها با دیدگاه توسعه پایدار و توجه به مسائل زیستمحیطی امکانپذیر است .از
سوی دیگر ،با توجه به ماهیت پیامدهای زیستمحیطی مختلفی که تولید فوالد
به همراه دارد ،میتوان شــرایطی را فراهم کرد که با انجام ارزیابیهای مرتبط با
شاخصهای توسعه پایدار این صنعت در ابعاد اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی
و اعمال سیاستهای مدیریتی صحیح ،بتوان تعادل میان توسعه و محیطزیست
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 راههای پیشــرفت و توسعه پایدار کشور به
شمار میرود و از این لحاظ ،کشور ما دارای پتانسیل باالیی است .برداشت صحیح
از معادن و اســتفاده از صنایع معدنی ،در باال بــردن ارزشافزوده مواد معدنی و
جلوگیری از خامفروشــی ،یکی از راههای ایجاد ارزش برای کشــور محســوب
میشود و از طرفی توجه به شرایط کشور و راهبردهای اتکا به توان و تولید داخل
نیز ،ضرورت بهرهبرداری صحیــح از معادن و ایجاد ارزشافزوده از طریق صنایع
پاییندستی را بیش از پیش نمایان میسازد؛ اما به هر حال ،سیاستهای توسعه
پایدار و استفاده از تکنولوژیهای جدید در استفاده حداکثری از معادن ،در جهت
جلوگیری از اتالف منابع ،نیاز به توجه بیشتر دارد.
Á Áســوال دیگری که در این میان مطرح میشود آن است که آیا بهکارگیری
انرژیهای نوین یا کاســتن از مصارف انرژی ،میتواند در فرآیندهای تولید ،به
صرفه باشد؟

رویکرد
متفاوت
انجام هرگونه
فعالیتصنعتی،
حتم ًا با تولید
آلودگی همراه
است و فعالیتهای
معدنی و فلزی نیز
از این امر مستثنی
نیستند؛ اما آنچه
مهم است ،انجام
فعالیتهای
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
زیستمحیطیرا
هم مدنظر قرار داد
تا بتوان به توسعه
پایدار دست یافت.

به هر حال کنوانســیون تغییرات اقلیم ،به موضوع تولید و انتشار گازهای
گلخانهای حاصل از مصرف ســوختهای فســیلی میپردازد .همانطور که
میدانید صنایع فوالدی ،جزو صنایع انرژیبر هستند و با توجه به اینکه منبع
انرژی مورد اســتفاده در نیروگاههای کشور ،عمدتاً سوختهای فسیلی است،
میتوان با جایگزین کردن روشهای نوین تامین انرژی مانند استفاده از انرژی
خورشید یا انرژی باد و امواج ،میزان استفاده از سوختهای فسیلی را کاهش داد
و به تبع آن ،میزان انتشار گاز  CO2و سایر گازهای گلخانهای نیز کاهش مییابد.
همچنین با استفاده از تکنولوژی بهروز ،نوسازی صنایع معدنی و بهکارگیری
سیســتمهای کنترل آلودگی با کارایی باال ،میتوان میزان انتشــار گازهای
گلخانهای 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 سالهای  ۲۰۲۱تا  ،۲۰۳۰حدود چهار درصد
میزان انتشــار گازهای گلخانهای 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 میرسد این امر ،باعث باال رفتن هزینههای تولید خواهد شد.
به هر حال دنیا در حال حرکت به سمت تمرکز بیشتر بر مسائل زیستمحیطی
و رعایت اصولی است که اجرای آن میتواند در تعیین سرنوشت نسلهای آتی
موثر بوده و برنامهها نیز در این بین ،سال به سال مترقیتر میشود .بر همین
اســاس ما نیز پا به پای استانداردهای بینالمللی ،در حال تالش برای کسب
جایگاه باالتر هستیم و در این میان ،از تمام ابزارها و پتانسیلها برای دستیابی
به توسعه پایدار بهرهبرداری میکنیم .در این میان ،شرکت فوالد هرمزگان همه
تالش خود را به کار بسته است تا بتواند در حوزه توجه به مسائل زیستمحیطی،
گامهای رو به توسعهای بردارد.
ویژهنامه محیطزیست
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فصل 3
صنعتومحیطزیست
ذوبآهن

ذوبآهن

فضای سبز ذوب آهن اصفهان

مانعی برای حرکت ریزگردها به سمت
منطقه لنجان و شهر اصفهان است.

 84برابر استاندارد جهانی

نسبت وسعت فضای سبز به فضای کارگاهی

 800هکتار

وسعت فضای تولیدی ذوب آهن

 16,500هکتار
وسعت فضای سبز

 110میلیارد ریال
هزینه نگهداری فضای سبز شرکت

احداث و نگهداری بزرگترین
جنگل دستکاشت کشور
توسط ذوبآهن اصفهان خدمات
بسیار ارزندهای به جامعه ارائه کرده است.

اینفوگرافیک :مسعود زارعی

شده است و آنطور که مدیرعامل این شرکت نیز تاکید دارد ،روند ادامه
مسوولیت اجتماعی شرکتهای صنعتی مانند دیگر ارگانها و نهادها
و حتی اشــخاص برای بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیطزیست ،پـرونده کار شرکت ذوبآهن به سمت سازگاری هرچه بیشتر با محیط زیست
سوم
و کاهش آالیندگی است.
ایجاب کرده که شــرکت صنعتی ذوبآهن اصفهان نیز به دلیل نوع
توجه به محیط زیســت از بدو ایجاد این واحد صنعتی شــکل گرفته
فعالیت در زمینه تولید فوالد و ...به ســمت بهبود شرایط زیستمحیطی
و اقداماتی که در راســتای کنترل آالیندگی صورت گرفته بســیار فراتر از
برود .این اتفاق از محیط پیرامون مثل کاشــت درختــان و ایجاد فضای
استانداردهای مورد نظر بوده ،به طوری که معادل  25درصد فضای تولید
ســبز گرفته تا تالش بــرای کاهش گازهای
هر مجتمع تولیدی باید فضای سبز باشد که این مقدار در ذوبآهن اصفهان
گلخانهای و مدیریت زیستمحیطی کورهها و
 16هزار و  500هکتار معادل  84برابر اســتانداردهای محیط زیست است
منابع تولید آالینده پیش رفته است .آموزش
و هزینه نگهداری این فضای سبز ســاالنه بالغ بر  14میلیارد تومان بوده
نیروهای انسانی در حوزه حفظ محیط زیست
و بیــش از  14هزار هکتار از فضای ســبز موجود به صــورت دیم آبیاری
بهخصوص مدیریت آالیندهها نیز در دســتور
میشــود .در حال حاضر تاکید ســازمان محیط زیست بر میزان گازهای
کار این شــرکت اقتصادی اســت .ذوبآهن
گلخانهای اســت بر همین اساس سازمان محیط زیست در تمامی شهرها
اصفهان با ایجاد خطمشــی زیســتمحیطی
به ویژه شهرهای صنعتی نمایندگانی دارد و استانداردها را برای صنایع در
منطبق با استاندارد  ISO14001:2015و تعهد
خطمشی محیط زیستی در فوالد
مدیریت عالی شرکت مبنی بر حفظ و صیانت
نظر میگیرد .در خصــوص ذوبآهن اختالفاتی در خصوص درجه یک و
منطبق با استانداردهای جهانی چیست؟
دو بودن این مجموعه در بحث رعایت استانداردهای محیط زیست وجود
از محیطزیست در استراتژیهای کالن خود،
دارد اما به اعتقاد ما ذوبآهن درجه دو محسوب شده و باید استانداردهای
توسعه پایدار را به عنوان یکی از اهداف کلیدی
آزاده حسینی
انتخاب کرده و تســری بخشیده به طوری که
درجه دو برای آن رعایت شود .به نظر میرسد روند مدیریت محیط زیست
شــرکت ذوبآهن مورد توجه سازمان محیط زیست نیز واقع شده است.
همــه پروژهها و طرحهای خــود را با توجه به
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان پیشتر گفته بود :انتظار
ایــن مهم ،برنامهریزی و اجرا میکند .از آن گذشــته مباحث صرفهجویی
میرود ذوبآهن بومیسازی و استفاده از دانشهای بنیادی را در اقدامات
در منابع و اســتفاده از تکنولوژیهای جدید با دیدگاه کاهش مصارف نیز
زیستمحیطی همانند دیگر کارهای خود نهادینه کند .اقدامات ذوبآهن از
مدنظر بوده اســت .تفکر حاکم بر مدیریت این شرکت بر این باور است که
نظر شاخصهای زیستمحیطی الزم ،رو به رشد و امیدبخش است .سازمان
توسعه پایدار یگانه راه بهرهوری اقتصادی و پایداری سرزمین است .بنابراین
حافظت محیط زیست از اقدامات کوچک و بزرگ زیستمحیطی حمایت
مطابق استانداردهای بینالمللی و خواستهای سازمان محیطزیست ،تمامی
میکند.
الزامات محیط زیستی برای حیات یک شرکت اقتصادی در ذوبآهن لحاظ

ذوب
در محیط زیست
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استاندارد محوری
منصور یزدیزاده از چگونگی رعایت استانداردهای محیط زیست میگوید

توجه به محیط زیست از ضرورتهای 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 ذوبآهن اصفهان پیشتاز سایر واحدهای صنعتی است و با ایجاد  16هزار و  500هکتار فضای سبز
 84برابر استانداردهای این حیطه فضای سبز ایجاد کرده است .منصور یزدیزاده مدیرعامل ذوبآهن میگوید :ساالنه بالغ بر 14میلیارد تومان صرف نگهداری فضای سبز پیرامون این کارخانه میشود.

Á Áبا توجه به اینکه صنایع فوالدی آالیندگیهای بیشتری
دارند ،آیا پروتکلهای حفاظتی ســختگیرانهای از سوی
سازمان حفاظت محیط زیست بر آنها اعمال میشود؟

اتفاقــاً به دلیل همین موضوع صنایــع فوالد به مباحث
زیستمحیطی توجه ویژهای دارند و در رتبههای آخر به لحاظ
آالیندگی قرار دارند .چراکه صنایع فوالدی که در کشور ایجاد
شدهاند همزمان با اجرای پروژههای توسعهای خود ،پروژههای
زیستمحیطی را نیز عملیاتی کردهاند .ضمن اینکه توجه به
محیط زیست ،توجه به کارکنان است.

Á Áبا توجه به روش تولید فــوالد در ذوبآهن که به روش
کوره بلند است آیا آلودگی بیشتری در حیطه محیط زیست ایجاد نمیکنید؟

خیر 80،درصد فوالدســازی دنیا به اینروش انجام میشود و حتی در کشورهایی
که ذخایر گازی دارند از اینروش برای تولید فوالد بهره میبرند و میزان آالیندگی در
اینروش نیز به دلیل اینکه فرآیند کوره بلند یک فرآیند بسته است و تمامی گاز ناشی از
تبدیل زغال به کک مجددا ً استفاده میشود ،آالیندگی کمتری دارد.
Á Áاقداماتی 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  25درصد فضای تولید هر مجتمع تولیدی باید فضای سبز باشد که
این مقدار در ذوبآهن اصفهان  16هزار و  500هکتار معادل  84برابر اســتانداردهای
محیط زیست است و هزینه نگهداری این فضای سبز ساالنه بالغ بر  14میلیارد تومان
بوده و بیش از  14هزار هکتار از فضای ســبز موجود به صورت دیم آبیاری میشــود.
مزیت فوقالعاده این مجموعه فضای ســبز ،کاربرد وسیع بادام کوهی به صورت گونه
غالب جنگلکاریها بوده ،به نحوی که بیش از  80درصد اراضی کاشتشده را به خود
ال پایدار بوده و کام ً
اختصاص داده است .سیستم بینظیری که کام ً
ال بینیاز از هرگونه
عملیات نگهداری کشاورزی و آبیاری اســت .بادام کوهی درختچهای بسیار مقاوم به
شرایط سخت زیستمحیطی 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 عــاوه این درختچه دارای ارزش فوقالعــاده دارویی و غذایی بوده و با
رســیدن به دوره بلوغ کامل و تولید بذر و میوه ،از پتانسیلهای اقتصادی خاصی نیز
برخوردار اســت .جنگلهای بادام کوهی فعلی ذوبآهن اصفهان به مساحت تقریبی
 13500هکتار عمدتاً طی ســالهای ابتدایی دهه  70با هزینه بسیار اندک و به روش
بذرکاری مستقیم در عرصه ،احداث و بعدها در بخشهایی 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 بیانشده ،تبدیل به اکوسیستم پایدار و پناهگاه
بسیار زیبایی برای انواع جوندگان ،پرندگان و برخی گونههای جانوری شکارچی شده
است و با توجه به دیرزیستی و پایداری فوقالعاده این گیاه زیبا ،امید است که تا قرنها
منشأ خیر و برکت باشد.

Á Áاقداماتی که برشمردید بیشتر در حیطه فضای سبز بود.
در حوزه زیر سقف یا کارخانه برای کاهش آلودگی در کورهها
چه اقداماتی انجام دادید؟

از دیگر پروژههــای ذوبآهن در خصوص حفظ محیط
زیست ،پروژه هاتشارژینگ است که در بهمن سال گذشته
راهاندازی شــد و به شدت مصرف انرژی و آب را کاهش داده
اســت .همچنین پروژه  PCIیا تزریق پودر زغال نیز از دیگر
اقدامات این شرکت در راستای کاهش مصرف انرژی است.

Á Áبا توجه به اینکه اغلب معادن به سمت تولید فوالد روی
آوردند و با عنایت به اینکه روش تولید ذوبآهن 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 سیاستهای تشویقی
وزارت صنعت مبنی بر تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده ،در حال حاضر اغلب
معادن به سمت ایجاد ارزش افزوده رفتهاند و با ایجاد واحدهای کنسانتره و گندله این
محصول را با قیمتهای بیشتری میفروشند .بنابراین تمایلی به فروش سنگآهن به
صورت دانهبندی ندارند ،از اینرو برای تامین مواد اولیه شش میلیونتنی ذوبآهن به
مشکل برخوردیم ،این در حالی است که کنسانتره به منظور عیارسازی انجام میشود
اما هماکنون عیارهای  56درصد به باال را نیز صرف تولید کنسانتره میکنند .در حال
حاضر مواد اولیه خود را از بورس کاال تامین میکنیم اما این کار توجیه اقتصادی ما را
زیر سوال میبرد البته وزارت صنعت و ایمیدرو وعدههایی برای تامین سنگآهن مورد
نیاز ذوبآهن دادهاند .البته برای تامین بخش دیگری از مواد اولیه خود که زغال است
از سال قبل با معادن زغالسنگ مذاکراتی داشتیم و به توافق رسیدیم که باید کیفیت
زغال تولیدی کشور افزایش یابد .در نهایت قیمت زغال باید ضریبی از قیمت شمش
معادل  26/5درصد بهای شمش فوالد خوزستان در نظر گرفته شود .یکی از مشکالتی
که سال گذشته با آن مواجه شدیم خروج اوکراینیها از پروژه تعمیر و نگهداری باتری
شماره سه شرکت بود که به دلیل تحریمها شرکت اوکراینی با ما قطع همکاری کرد
و ذوبآهن پیش از این با ســه باتری فعالیت میکرد اما در حال حاضر دو باتری آن
فعال است که باتری شماره یک کام ً
ال اصالح شده است و آالیندگی ندارد و با خروج
شرکت اوکراینی به ناچار با چینیها ادامه فعالیت دادیم که این تغییرات کار را با کمی
مشکل همراه کرده است.
Á Áبا مواردی که اشاره داشتید صادرات در این واحد صنعتی توجیه اقتصادی دارد و
اینکه هنوز صادرات دارید یا خیر؟

صادرات ذوبآهن سال گذشته از لحاظ درآمد با افزایش همراه بود اما به لحاظ تناژ
کاهشی بود که دلیل عمده آن اعتصاب کامیونداران بود و به همین دلیل ذوبآهن 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.
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کورههای سبز
گزارشی از عملکرد ذوبآهن اصفهان در حوزه محیطزیست
شرکت سهامی ذوبآهن اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد
ساختمانی در ایران است .در این کارخانه آهن خام (چدن مذاب) از طریق
ذوب و احیای سنگآهن توسط کک در کورهبندها تولید و پس از دمش
اکسیژن و تبدیل به فوالد مذاب در کنورتورها و انجام عملیات پاالیش و
همگنســازی در کورههای پاتیلی ،در ماشینهای ریختهگری مداوم به
شمشهای فوالدی با ابعاد مختلف ریختهگیری میشوند .این شمشها
ســپس در چهار کارگاه نورد به انواع محصوالت ساختمانی و صنعتی بر
اساس نیاز بازار تبدیل میشوند .اشاره به اهم پروژههای زیستمحیطی
انجامشده به این گزارش کمک میکند.
ایجاد و نگهداری بزرگترین جنگل مصنوعی کشور

مطابق اســتانداردهای زیستمحیطی ،میزان ســطح فضای سبز
مجتمعهای صنعتی ،معادل  25درصد مســاحت ســایت آن مجتمع
مشــخص شده است .این در حالی اســت که شرکت سهامی ذوبآهن
اصفهان با درک عمیق رســالتهای اجتماعی با ســرمایهگذاری کالن،
بزرگترین جنگل مصنوعی کشور را با مساحت بیش از  16500هکتار
احداث کرده اســت .بر این اســاس در مقایسه با کل مساحت صنعتی
کارخانه ،ســطح فضای ســبز این شــرکت بیش از  84برابر استاندارد
اســت .هماکنون هزینه ساالنه حفظ و نگهداری این فضای سبز بالغ بر
 140میلیارد ریال است .این فضای سبز وسیع عالوه بر تاثیر شگرف بر
اکوسیستم منطقه و ایجاد فضای فرحانگیز برای کارکنان ،در جذب ذرات
گردوغبار محلی ،جذب گاز دیاکسید کربن و ترسیب کربن در فرآیند
فتوسنتز ،تاثیر بسزایی دارد.
پروژه بازسازی و بهسازی سیستم تصفیه غبار کنورتورها

به منظور کنتــرل آالیندههای زیســتمحیطی 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  94بر روی کنورتور شــماره 2
و با اســتفاده از خدمات یکی از معتبرترین شــرکتهای بینالمللی در
حوزه تصفیه غبار (شــرکت  Oschatzآلمان) انجام و اقدامات اصالحی
تکمیلی آن نیز همزمان با روز جهانی محیطزیست ( 16خردادماه سال
 )95انجام گرفت .اندازهگیریهای انجامگرفته در دوره پس از بهرهبرداری
نشاندهنده اثربخشی پروژه است.
نوسازی و بازسازی سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره  3نیز با تکیه بر
توانمندیهای داخل شرکت و نتایج پروژه تصفیه غبار کنورتور شماره،2
طی مهرماه ســال  95بهطور کامل انجام گرفت .همچنین بازســازی و
نوسازی سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره یک نیز در آذرماه سال 95
انجام شد و به بهرهبرداری رسید.
بر اســاس نتایج حاصل از پایشهــا و اندازهگیریهای انجامگرفته
توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیطزیست بر روی خروجی
کنورتورهای شماره  2 ،1و  3پس از بازسازی سیستم تصفیه غبار ،میزان
غبار خروجی از سیستمهای یادشده در محدوده مجاز زیستمحیطی قرار
گرفته اســت .هزینه اجرای این پروژه در دو بخش ارزی و ریالی بیش از
 2/3میلیون یورو و  100میلیارد ریال است.
پروژهپنجگانهزیستمحیطیبخشآگلومراسیون

این پروژه بر اســاس استفاده از فناوریهای پیشرفته تصفیه غبار و
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خرداد 1398

شامل مهندسی ،ســاخت و نصب شش
عــدد الکتروفیلتــر بــر روی خروجی
ماشینهای پخت شمارههای  1و  2و 3
واحد آگلومراســیون و مسیرهای انتقال
مواد مربوطه است .هر شش الکتروفیلتر
این پروژه از سال  94به بهرهبرداری رسیده
و میزان غبار را تا سطح استاندارد درجه
دو ذرات سازمان حفاظت محیطزیست
برای کارخانهها و کارگاههای صنعتی در
خروجی دودکشها کاهش داده اســت.
هماکنون اقدامات تکمیلی جهت بهبود
فرآیند تصفیه غبار در حال پیگیری است.
از جمله مزیتهای مجموعه پروژههای
زیســتمحیطی اجراشــده در بخــش
آگلومراسیون عالوه بر حذف سیستمهای
مولتی سیکلون موجود که دارای راندمان
پاییــن جذب ذرات بودنــد و جایگزینی
آنها با سیســتمهای با راندمان باال جهت
دســتیابی به الزامــات اســتانداردهای
زیستمحیطی مربوطه میتوان به حذف
سیستمهای 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 زیستمحیطی با کاهش
لجنهای تولیدی توسط این سیستمها
اشاره کرد .برای این پروژه تاکنون بیش از
 120میلیارد ریال هزینه شده است.
پروژه تولید ریل ملی

با توجه به نقــش اصلی آالیندههای
سیســتمهای حملونقل موتــوری در
آلودگیهای زیستمحیطی شهرها به ویژه
آلودگی هوا ،یکی از رویکردهای موثر که
در کشورهای توسعهیافته به خوبی رواج
یافته است ،توســعه صنعت حملونقل
ریلی درونشــهری و برونشهری است،
چراکه تامین ریل استاندارد جهت خطوط
قطارهای سریعالسیر و خطوط مترو پیش
از این فقط از طریــق واردات امکانپذیر
بوده و به عنوان گلوگاه توسعه حملونقل
ریلی مطرح بوده است.
شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان به
عنوان مادر صنعت فوالد کشــور یکبار
دیگر با تولید ریل ملی در سال  1396گام
بلندی در جهت تحقق این هدف برداشت.

هماکنون بهرهبرداری از پروژه مذکور در حال انجام بوده و انواع ریل مورد
نیاز کشور بر اساس جدیدترین استانداردهای معتبر جهانی در ذوبآهن
اصفهان قابل تولید است.
برای اجرای این پروژه با تاثیر مثبت و گســترده زیستمحیطی در
جغرافیای فراتر از ذوبآهن اصفهان ،تاکنون سرمایهگذاری بالغ بر 480
میلیارد ریال به اضافه  29میلیون یورو انجام شده است.
پروژه انتقال مواد از انبار شمالی به واگن تهریز

این پروژه در انبار شمالی کارخانه انجام شده و با اجرای آن مواد اولیه
مصرفی کارخانه از طریق نوار نقاله به قسمت واگن تهریز انبار مواد خام
منتقل و در سکوها ذخیره میشوند.
از جمله مزایای زیستمحیطی این طرح میتوان 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 ماشینآالت سنگین ،کاهش حوادث تجهیزات
و انبارش و بارگیری مواد اولیه (سنگآهن ،سنگ آهک ،منگنز و )...از انبار
شمالی به میزان  600تن در ساعت به داخل کارخانه و حذف کامیون و
لودر .این پروژه از سال  96وارد مدار بهرهبرداری شده است.
پروژه بازیافت محصوالت میانی موجود در سایت تنگه جوزدان

بــه منظور کنترل جنبهها و پیامدهای زیســتمحیطی ناشــی از
محصوالت میانی موجــود در حوضچههای تنگه جوزدان پروژه بازیافت
این مواد تعریف شد.
با انتخاب پیمانکار فاز اول این پروژه از اردیبهشتماه سال  93شروع
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 میشود .الزم به ذکر اســت که این پروژه با گذراندن الزامات
انجمن مدیریت سبز اروپا و انجمن مدیریت سبز ایران ،به عنوان برترین
پروژه زیستمحیطی از بین دهها پروژه زیستمحیطی انجام و موفق به
کسب تندیس آن نهاد بینالمللی شده که این خود موفقیت چشمگیر
برای مجموعه محیطزیست کشور است.
پروژه پاکسازی و رفع آالیندگی از حوضچههای سایت تنگه جوزدان

پیش از این در این حوضچهها محصوالت جانبی ککسازی از جمله
قطران زغالسنگ نگهداری میشد .عملیات پاکسازی و رفع آالیندگی از
حوضچه شماره  5به اتمام رسیده و در حال حاضر در مرحله اخذ تاییدیه
از اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان هستیم .مقرر است پس
از اخذ تاییدیه اداره کل حفاظت محیطزیست استان ،عملیات پاکسازی بر
روی سایر حوضچهها برنامهریزی 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 ککسازی
و جلوگیری از تخلیه آن در حوضچههای تنگه جوزدان ،پروژه ســاخت
مخازن فلــزی و بتونی جهت نگهــداری موقت این مــواد و بارگیری
پیوســته از مخازن تعریف و با هزینه بالغ بر  15میلیارد ریال با استفاده
از توانمندیهای داخل شــرکت انجام شد و در دیماه سال  97به اتمام
رسیده و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

پروژه نوسازی باتریهای ککسازی

به منظور کنترل آالیندههای زیســتمحیطی ناشی از فرآیندهای

صنعت و محیطزیست
ذوبآهن

تبدیل زغالســنگ به کک متالورژی در باتریهای ککســازی ،پروژه
نوسازی باتریهای ککسازی شماره یک و دو تعریف شد.
پروژه بازســازی و بهســازی الکتروفیلترهای ناحیه  EGFو Dedust

آگلوماشین شماره4

پروژه بازسازی و بهسازی الکتروفیلترهای آگلوماشین شماره  4در سال
 92انجام شد و میزان غبار دودکش را تا سطح استاندارد درجه دو ذرات
سازمان حفاظت محیطزیســت کاهش داد .هماکنون 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 آبزدایی از لجن کنورتورهای ناحیه فوالدسازی

به منظور جلوگیری از هدرروی منابع آبی در دســترس شــرکت و
جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی ،پروژه تعریف شد .عملیات اجرایی
این پروژه در ســال  93آغاز شد و در مردادماه  94به بهرهبرداری رسید.
هزینه صرفشده برای اجرای این پروژه حدود  123میلیارد ریال است.
پروژه تصفیه و جداسازی آب از سرباره کوره بلند

این پروژه با هدف صرفهجویی در مصرف آب و بازیافت سرباره کوره
بلند  3و همچنین افزایش طول عمر و کاهش هزینههای ســرویس و
نگهداری برجهای خنککننده در دو بخش ،طراحی ،تهیه و اجرا شــد.
بخش اول پروژه مربوط به بازســازی و بهســازی برجهای خنککننده
ســیکل تصفیه گاز کوره بلندهای  1و  2بوده که قبل از اتمام بازسازی
کوره بلند  2به بهرهبرداری رسید.
بخش دوم پروژه شامل تهیه و اجرای سیستم فیلتراسیون ،نوار نقالهها
و حوضچههای مربوطه است که در این بخش  10عدد فیلتر خودشوینده
مجهز به سیستم آلتراسونیک در مسیر ورودی آب به برجهای خنککننده
قرار گرفته و باعث جذب ذرات معلق در آب تا اندازه  100میکرون شده
اســت .این پروژه در سال  92به بهرهبرداری رسیده و هزینه صرفشده
جهت اجرای آن حدود  57میلیارد ریال است.
پروژه دریافت پساب تصفیهخانه فاضالب شهرستان زرینشهر

در راســتای انجــام مســوولیتهای اجتماعــی و ارائــه خدمات
زیســتمحیطی به جامعــه اطراف شــرکت و رفع برخی مشــکالت
زیستمحیطی شهرســتانهای مجاور ،پروژه انتقال پساب تصفیهخانه
شهرستان زرینشهر جهت استفاده در آبیاری فضای سبز غیرمثمر شرکت
تعریف و اجرا شد .با اجرای این پروژه از تخلیه میزان  216مترمکعب بر
ساعت پساب تصفیهخانه شهرستان زرینشهر به رودخانه و زهکش اطراف
شهر زرینشهر جلوگیری شد .این پروژه در سال  94به بهرهبرداری رسید
و هزینه صرفشده جهت اجرای این پروژه حدود  75میلیارد ریال است.
پروژهسهگانهزیستمحیطیآگلومراسیون

به منظور کنترل آالیندههای زیستمحیطی در نواحی کامیون ریز،
ساختمان کوارتزیت ،گالری برگشت مواد و کارگاه آمادهسازی مواد ،پروژه
سهگانه زیستمحیطی آگلومراسیون شامل چهار عدد فیلتر کیسهای به
ظرفیتهای  50 ،36 ،27و  141هزار مترمکعب اجرا شد.

سایراقداماتزیستمحیطی

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  2و  1پلیزیوس ناحیه
آهک
پروژه نصب بگ فیلترهای مسیر موادرسانی واقع در 42متری کنورتورها
پروژه نصب بگ فیلتر مکنده غبار  E41و  E40ناحیه فروآلیاژ فوالدسازی
پــروژه نصب و راهاندازی  ESP2بخش آگلومراســیون (انبار مواد خام
توازن)

پروژه طراحی و احداث مشعل سوزاننده
گازهای اضافی باتری  33ککسازی
نصب و راهاندازی ایســتگاه ســنجش
کیفیت هوا
پروژه نصب و راهاندازی سیستم سنجش
آالیندههای آب
پروژه نوسازی برجهای خاموشکننده
کک
پــروژه تعویــض مشــعلهای
آگلوماشینهای شماره  1و  2و  3به نوع
شعله پردهای
پروژه نصب سیستمهای پایش آنالین
آالیندهها
عملیات امحای پسماندها و تجهیزات
حاوی PCBS
بهرهبرداری از کــوره کالوس واحد 2
بازیابی ککسازی
راهاندازی پروژه زیســتمحیطی شارژ
لجن قسمت انرژی و بیوشیمی در باتری
 3ککسازی
انجــام عملیات حفاظت شــیمیایی
بخشهای ســولفات آمونیــوم و بازیابی
اسیدسولفوریک به منظور پیشگیری از
آلودگی خاک محوطه کارگاههای مذکور
انجام تعمیرات اساسی برجهای جذب
و پکینگهای مربوطه و پیشگیری از بروز
نشت گاز از برجهای جذب مواد واحد یک
بازیابی مواد
مدیریــت پســابهای ارســالی بــه
الگونهای تبخیری و کاهش چشمگیر
پسابهای خروجی مدیریت کک و مواد
شیمیایی
انجام تعمیرات اساسی سردکنندههای
نهایی واحدهای بازیابی  1و  2و پیشگیری
از انتشار گازهای آالینده
احیــا و انجــام تعمیــرات بــر روی
سیستمهای تصفیه غبار بخشهای زغال
و دانهبندی باتریهای شماره  1و 3
پروژه بهینهسازی سیستم تصفیه غبار
کنورتورهای  1و  3فوالدسازی :این پروژه
با تامیــن بافلهای مربوط به سیســتم
تصفیه غبار طی ماههای آذر و دیماه 97
انجام گرفت.
نصــب و راهاندازی سیســتم تصفیه
غبار کارگاه برش خرســک با اســتفاده
از توانمنــدی نیروهای متخصص داخل
شرکت
اهم پروژهها و اقدامات زیستمحیطی در
دست اجرا

تنظیــم رژیم حرارتــی و هیدرولیکی
و تنظیــم آنکراژهــای باتری شــماره
 3ککســازی 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
ککسازی به منظور جلوگیری از نشتی گاز کک
پروژه نصب سیستم تصفیه غبار هنگام شارژ سلولهای باتری شماره 3
ککسازی به همراه سیستم تمیزکننده درب سلولها
پروژه بازسازی  LF1فوالدسازی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت تولید
و ارتقای مناسب سیستمهای تصفیه غبار مرتبط با آن
پروژه مرحله دوم بهبود و اصالح عملکرد الکتروفیلترهای ماشینهای
 1و  2و  3آگلومراسیون
پروژه بازســازی و تامین قطعات خاص الکتروفیلترهای ماشــین 4
آگلومراسیون ( EGFو )ESP1
پــروژه مرحله دوم بهبــود و اصالح عملکــرد الکتروفیلترهای کوره
پلیزیوس آهک
بهینهسازی سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره 2
اهم اقدامات انجامگرفته در زمینه مدیریت مصارف آب

اصالح مسیر فاضالبهای 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 سیکلهای گردشی تمیز برای تغذیه سیکلهای کثیف
استفاده از درین سیکلهای کثیف برای خنککردن سرباره کورهبلند
(پمپخانه  )8و سرباره کنورتور (آبزدایی)
اســتفاده از روش آبیاری قطرهای در برخی از نواحی فضای سبز و در
نتیجه کاهش مصرف آب و پساب
بازسازی برجهای خنککننده بهطور مستمر
تصفیه و فیلتراســیون آب سیکل کثیف نوردها و استفاده از آن برای
سیکلتمیز
اتصــال خط درناژ نیروگاه مرکزی به مخزن آب گرم پمپخانه یک و
درناژ نیروگاه هاربین به برجهای خنککننده نیروگاه هاربین به منظور
کاهش مصرف آب پمپخانه شماره یک و نیروگاه هاربین
اســتفاده از ماده شیمیایی منعقدکننده پلی الکترولیت آنیونی برای
کاهش مواد معلق آب سیکلهای گردشی
مدیریت مصرف آب و کاهش فشار آب هنگامیکه مصرف آب کم است
یا در خطوطی که نیاز به فشار باال نیست.
نصب مولتی پمپ بــا درایو کنترل دور روی پمپهای پمپخانه آب
صنعتی برای کاهش مصرف آب و مصرف برق
تعویض لولههای فرسوده در سطح کارخانه بهطور مستمر
بستن لوله آب موقت (قدیمی) به دلیل فرسودگی زیاد
استفاده از آب چاه و پسابهای تصفیهشده اماکن و صنعتی برای فضای
سبز و حذف آب خام مصرفی فضای سبز
اجرای خط لوله از تصفیهخانه 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 تصفیهخانه شیمیایی برای برج خاموشکن ککسازی
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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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 محیطزیست نیز به همان نسبت اقدامات اساسی انجام داده
است.بهطورکلی ،عملیات معدنکاری همراه با تخریب محیطزیست یا به هم خوردن شرایط عادی طبیعت است؛ اما در اقتصاد معدنی نوین ،فعالیتهای اکتشافی
و استخراجی تا آنجا توجیه اقتصادی دارند که موجودیت بشر را به خطر نیندازند .بدین ترتیب ،درک صحیح از ابعاد زیستمحیطی یک مسأله سبب میشود تا
فعالیتهای اقتصادی ،اندیشمندانه هدایت شوند.ارزیابی زیستمحیطی قبل از شروع فرآیندهای انسانزاد و مدیریت اصولی در حین کاربری از معادن سولفیدی
کمک زیادی به حفظ محیطزیســت میکند و توسعه پایدار را ممکن میسازد .در همین راستا و برای دستیابی به یک صنعت سبز شرکت ملی صنایع مس ایران
اقدامات بیشماری در سه حوزه آب ،خاک و هوا در سه مجتمع مس سرچشمه ،میدوک و سونگون انجام داده تا ضمن کاهش حداکثری آالیندههای زیستی محیطی
صنعت مس ایران را به یک صنعت سبز تبدیل کند.
مجتمع مس سرچشمه

معدن مس سرچشــمه در  160کیلومتری جنوب غرب
شهرســتان کرمان 50 ،کیلومتری جنوب رفسنجان و 65
کیلومتری شمال شرق سیرجان قرار گرفته است .به غیر از
شهر مس سرچشمه در  12کیلومتری مجتمع که ساکنین
آن را خانواده پرســنل مجتمع تشکیل میدهند ،پاریز در
 36کیلومتری معدن ،نزدیکترین مرکز جمعیتی محسوب
میشــود .معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین معادن
روباز جهان به شمار میرود و ذخیره زمینشناسی آن بالغ
بر  1/5میلیارد تن ســنگ ســولفور با عیار متوسط 0/65
درصد و با عیار حد  0/25درصد برآورد شده است .مهمترین
واحدهای تولیدی در مجتمع مس سرچشمه عبارتاند از:
معدن ،سنگشکن ،کارخانه تغلیظ ،کارخانه ذوب ،پاالیشگاه
و ریختهگری ،کارخانه اسیدسولفوریک ،کارخانه مولیبدن و
لیچینگ (هیدرو متالورژی) و سد باطله ،است.
اقدامات زیستمحیطی مجتمع مس سرچشمه

اقداماتی که در خصوص کنترل آالیندگی در قالب اجرای
برنامه مدیریت و پایش زیستمحیطی مجتمع انجامشده یا
در حال انجام است را میتوان به اقدامات کلی زیستمحیطی
که در محــدوده مجتمع انجامشــده و اقدامات اختصاصی
زیســتمحیطی که در هر یک از واحدهای تولیدی در حال
انجام اســت تقســیم کرد.چارچوب نهــادی و نظام اجرایی
اقدامات زیستمحیطی انجام شده در مجتمع مس سرچشمه
برگرفتهشده از سند ملی محیطزیست جمهوری اسالمی ایران
است .در این معدن اقدامات محیطزیستی در دو دسته طرح
جامع آب و بهبود کیفیت هوا انجامشده 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 میتوان 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  ۶۰۰هزار تن در سال اشاره کرد.
از مهمترین مزایای زیستمحیطی روش تکنولوژی فلش
میتوان به کاهش مصرف سوختهای فسیلی ،قابلیت ذوب
کنسانترههای عیار پایین ،کاهش مصرف انرژی الکتریکی در
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تجهیزاتی نظیر دمندهها و هواکشها و کاهش میزان انتشار
دیاکسید کربن در محیط اشاره کرد.
احداث کارخانههای اسیدسولفوریک :در همین راستا یکی
از اقداماتی که در این شــرکت صورتگرفته و ویژگیهای
محیطزیستی نیز در نظر گرفتهشده ،ساخت کارخانه تولید
اسیدســولفوریک با ظرفیت  100هزار تن ،توسعه کارخانه
اســید موجود و افزایش ظرفیت تولید به  300هزار تن در
سال است که در این روش که پیرومتالورژی بوده عمدهترین
ش استحصال مس است تولید گاز دیاکسید گوگرد در
رو 
این فرآیند اجتنابناپذیر اســت .اســتانداردهای جهانی و
خطمشی سازمان حفاظت محیطزیست ،شرکت ملی صنایع
مس ایران را بر آن داشته تا اقدامات اصولی برای کاهش و
کنترل آالیندهها انجام دهد .هماکنون با بهرهبرداری از این
کارخانه امکان استحصال اسیدسولفوریک از گاز دیاکسید
گوگرد خروجی از دودکش کارخانه ذوب فراهم شده است.
عالوه بر این شــرکت مس موفق شــد در پایان ســال ۹۷
با بهرهبرداری از کارخانه اســید ســولفوریک مجتمع مس
سرچشــمه به ظرفیت  ۶۰۰هزار تن در سال گام مهمی در
راستای تبدیل کردن صنعت مس به صنعت سبز بردارد.
یکی از اقدامات مهم انجامشــده 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 گونههای 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  500هکتار 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 جمعآوری،
تفکیک ،بازیافت و دفع بهداشــتی آنها در این راستا انجام

مس
شــده است .از اهم فعالیتهای صورتگرفته در این بخش
میتوان 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 قسمتهای
داخلــی واحدهای تولیدی ،لیچینگ غبار ،اجرای مقدمات
جمعآوری و امحا پسماندهای الکتریکی (المپهای حاوی
جیوه) ،اجــرای طرح هیدرومتالــورژی ،اجرای پروژههای
کنترلی آلودگی صوتی ،اقدامات زیستمحیطی انجام شده
در راستای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد.
مجتمع مس شهربابک

کانســار مس میدوک در فاصله  42کیلومتری شــمال
شرقی شــهربابک و  132کیلومتری شــمال غربی معدن
سرچشــمه در استان کرمان واقع شــده است .این معدن،
بخشی از کمربند جهانی مس است که از صربستان شروع
میشود و تا پاکستان امتداد مییابد .میدوک ،در یک اقلیم
نیمه بیابانی و معتدل کوهستانی و در ارتفاع  2800متری
از سطح دریا واقع شده است.سابقه استحصال مس در این
منطقه ،به گذشتههای دور و بنا به روایتی به عصر ساسانی
برمیگردد و آثار کورههای ذوب مس و همچنین سربارههای
حاصل از ذوب ،در اطراف این معدن قابل مشاهده است؛ اما
نخستین امور اکتشافی آن در عصر کنونی ،همزمان با شروع
فعالیتها در معدن مس سرچشمه بوده است.
با ملی شدن صنعت مس ایران ،شرکت ملی صنایع مس
ایران به طور مستقیم عهدهدار اکتشاف معادن مس در کشور
شد و به تشکیل گروههای اکتشافات پرداخت .در این راستا
شرکت ملی صنایع مس ایران در سال  1355هجری شمسی
با فرستادن گروههایی از زمینشناسان ایرانی و بهرهمندی از
مشاوره کارشناسان خارجی ،عمده فعالیتهای خود را روی
دو معدن میدوک و سونگون متمرکز کرد.
از اوایل سال  1369معدن مس میدوک ،تحت عنوان طرح
مجتمع مس میدوک ،فعالیت دوبارهای 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 اندازهگیری شده زمینشناسی کانسار،
 405میلیون تن با عیار  0/73درصد محاسبه شده که از این
مقدار  185میلیون تن آن با عیار  0/6درصد قابلاستخراج
است .عیار حد معدن  0/2درصد در نظر گرفته شده و نسبت
باطله به ماده معدنی ،برابر  2/78است.
دســتاوردها و اقدامات زیستمحیطی مجتمع مس
شهربابک

دســتیابی به اســتاندارد غبار خروجی از دودکشهای
کارخانه ذوب خاتونآباد توســط متخصصان بومی؛ قسمت
اعظــم آالیندگی صنایع مس در ایــران و جهان مربوط به
فرآیندهای ذوب کنسانتره اســت که مهمترین بخش آن
مربوط به آالیندههای هوا اســت .ازآنجاییکه اســتفاده از
تکنولوژی فلش در کارخانه ذوب خاتونآباد بهعنوان اولین
تجربه در کشور بود در ابتدای راهاندازی مشکالت آالیندگی
ناشی از غیراستاندارد بودن غبار خروجی از دودکشهای 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 محیطزیست رسیده
است که گامی بزرگ و افتخاری فراموشنشدنی برای صنعت
مس کشور خواهد بود .آالینده دیگر خروجی گاز دیاکسید

گوگرد اســت که تنها راه کنترل آن ســاخت و استفاده از
کارخانههای اسیدســولفوریک است .خوشبختانه این مهم
در محل کارخانه ذوب خاتونآباد در دســت احداث است و
با راهاندازی این کارخانه مشــکل آالیندگی گاز دیاکسید
گوگرد بهصورت کامل مرتفع میشود.
ب خاتونآباد
اهم فعالیتهای انجام شــده در کارخانه ذو 
بهمنظور کاهش غبار خروجی از دودکشها شــامل «رفع
مشــکل خودسوزی غبار داخل الکتروفیلتر درایر که منجر
به افزایش دمــا و در نتیجه کاهش راندمــان الکتروفیلتر
میشــد ،کاهش حجم هوای ورودی به داخل الکتروفیلتر
درایر از طریق سیستم پرج ایر که منجر به خودسوزی غبار
میشد ،تغییرات در سیستم ضربهزنی الکتروفیلترها ،نصب
بافل پلیت در ورودی الکتروفیلترها جهت توزیع یکنواخت
گاز داخل الکتروفیلترها،کنترل هوای ورودی خشــککن
درایر،بررســی کارکرد صحیح سیکلونهای اولیه و ثانویه،
کنترل فشــار ورودی و خروجی الکتروفیلترها ،نگهداری و
تعمیرات قســمتهای مختلف الکتروفیلترها بهصورت سه
شــیفت کار ،رفع تمامی نشــتیهای الکتروفیلترها ،انجام
طرحهای اصالحی در قســمتهای 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 ،راهاندازی
الکتروفیلترهای واحد کنورتور ،تعویض کیسههای بگ فیلتر
فلــش و افزایش راندمان آنهــا ،ذوب کردن بیلدآپ اطراف
مشــعلهای برج واکنش در بازرســیهای هفتگی با نصب
مشعل کمکی و افزایش میزان سوخت ،تنظیم زاویه ،هوا و
سوخت مشعلهای محفظه تهنشینی و آپتیک کوره فلش
برای تکمیل ذوب هر چه بیشــتر در نتیجه کاهش میزان
غبار تولیدی ،رفع نشــتی لولههــای بویلر حرارتی با انجام
اورهال اساسی به منظور کاهش چسبندگی غبار همچنین
رفع کلوخه بویلر طی اورهال اساســی ،تغییر محل فنهای
ســولفاتایزینگ موجود به منظور افزایش کارآیی فنهای
مذکور» است.
همچنین از دیگر اقداماتی که به بهینه شدن محیطزیست
در این معدن کمک میکند ،احداث سد باطله (رسوبگیر
و آبگیر) ،احداث تصفیهخانههای 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 پروژههای بهینهسازی
محیطزیست است.

پروژههــای در دســت احداث بــه منظور کاهش
آالیندگی در مس میدوک

احداث کارخانه اسیدســولفوریک :یکی از منابع آلودگی
کارخانههای ذوب ،دیاکســید گوگرد خروجی کورههای
ذوب و تبدیــل اســت .بــرای حذف این آالینده زیســت
محیطی از روشهای مختلفی استفاده میشودد که تولید
اسیدســولفوریک یکی از آنهاســت .احداث کارخانه اسید
خاتونآباد به منظور جذب حداکثری  SO2گازهای خروجی
کارخانــه ذوب ،بهعنوان یک پــروژه بزرگ در این مجتمع
تعریف و اجرا شده اســت .این پروژه نزدیک به  80درصد
پیشرفت داشته است و در سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
همچنین در طرح توســعه ،اصالح و مدرنیزه کردن واحد
ذوب عالوه بر افزایش ظرفیت واحد ذوب از  ۸۰هزار تن به
 ۱۲۰هزار تن ،حذف نقاط انتشــاردهنده آلودگی نیز انجام
میشود .احداث کارخانه اکسیژن نیز یکی دیکر از اقدامات

محیط زیستی مجتمع مس میدوک است که در دیماه ۹۷
با موفقیت انجام شد و در مرحله پیشراهاندازی قرار گرفت.
جذب  SO2از گازهای خروجی کورههای کارخانه ذوب نیاز
به حداقل غلظت  SO2دارد که بدون اســتفاده از اکسیژن
قابل دستیابی نیست .در این طرح استفاده از هوای غنیشده
با اکســیژن در کورههای ذوب مس عالوه بر اینکه موجب
افزایش قابلتوجه غلظت  SO2در گازهای خروجی میشود
میزان غبــار تولیدی کاهش مییابد و ترکیب آن را نیز به
نحوی تغییر میدهد که جذب آن راحتتر میشود.عالوهبر
مزایای فوق ،به علت کاهش نیتــروژن ورودی به کورهها،
میزان اکسیرهای نیتروژن نیز کاهش مییابد .احداث انبار
کنســانتره؛ با توجه به شرایط موجود و برای رفع مشکالت
زیستمحیطی 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 ذخیرهسازی،
ال
انباشت و برداشت کنسانتره در فضایی سرپوشیده و کام ً
مکانیزه تعریف شد .بعد از تکمیل این پروژه انتشار کنسانتره
از این بخش به حداقل خواهد رسید .پروژه مذکور در سال
جاری به بهرهبرداری رسیده است.
از جوایــز و گواهینامههایــی که ایــن مجتمع در حوزه
محیطزیســت کســب کرده میتوان به گواهینامه جایزه
مدیریت ســبز از انجمن مدیریت ســبز ایران و گواهینامه
 EASTاز جامعه مدیریت سبز اروپا اشاره کرد.
مجتمع مس سونگون

معدن مس ســونگون در اســتان آذربایجان شــرقی در
همسایگی جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان قرار دارد.
ارتفاع متوسط منطقه  2000متر 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  100کیلومتر است همچنین ای
معدن در  25کیلومتری شمال ورزقان واقع شده است .این
معدن در منطقه آذریزبان قرهداغ معروف به ارسباران قرار
دارد و محدوده آن یک منطقه ییالقی است.
براســاس آخریــن ارزیابیهای زمینشناســی ،مجموع
ذخایر قابل برداشــت برابــر  388میلیون تن با عیار 0/89
درصد مس است.
اقدامات زیستمحیطی مجتمع مس سونگون

طرح جامع آب مجتمع مس ســونگون شــامل مدیریت
و بازیابــی آب ،پایشهای کیفی سیســتمهای هیدروژن
و هیدرولــوژی ،انجام مطالعات ارزیابی ریســک ناشــی از
فعالیتهای معدنکاری ،احداث و نگهداری ایســتگاههای
آنالین پایش کیفی آب در حوضههای آبریز مجتمع به تعداد
 2عدد ،حفاری کانههای جدید پایش در تکیهگاههای سد
باطله آیت کندی جمعاً به میزان  835متر و احداث سیستم
تصفیه زهاب باطلههای معدنی در سال  95و تعویض ساالنه
آهک و ژئولیت سیســتم مذکــور جهت کنترل و مدیریت
باطلههای معدنی در مجتمع است.
اقدامــات انجام شــده در این واحد صنعتــی و معدنی
دســتاوردهایی نیز داشــته که میتوان به اخذ لوح تقدیر
صنعت سبز اصالح الگوی مصرف از طرف اداره کل حفاظت
محیطزیســت اســتان ،گواهینامه و تندیس جایزه جهانی
انرژی و جایزه ( )EASTازســوی جامعه مدیریت سبز ایران
و کسب سطح  3تقدیرنامه و گواهینامه جایزه مدیریت سبز
ایران اشاره کرد.
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تهیه و تولید

مدیر ایمنی ،بهداشت ،محیطزیست و انرژی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران:

ارتقای مسائل زیستمحیطی از اولویتهای شرکت است
ط زیست و منابع طبیعی در کشورما نیز در این برهه زمانی ضروری است  .به اذعان
به دنبال پررنگ شدن دغدغههای زیست محیطی درجهان ،مهم پنداشتن حفاظت از محی 
کارشناسان با نگاهی منطقی و توجه به مسائل زیست محیطی میتوان از همه پتانسیلها و ظرفیتهای معادن در تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
به اعتقاد آنها ،بخش معدن با توجه به پتانسیلهای باالیی که دارد میتواند 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 دغدغههای زیست محیطی ،شفافیت یکی از مهمترین را ه حلها ب ه منظور نیل به اهداف توسعه پایدار است
ل توسعه باشد و این نشان از امکانپذیری اجرای راهکارهای آن در هر شرایط ،در جوامع
که در این موارد به نظر میرسد نباید تفاوتی میان کشورهای توسع ه یافته و در حا 
ت محیطی معادن میتواند راهحلی پایدار برای بسیاری از مشکالت موجود در کشور باشد وتمام راهحلهای پیشین ارائ ه شده
مختلف است .ایجاد شفافیت در مسائل زیس 
برای این موضوع در قالب شفافیت میتواند 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 محیطزیست کشور میتواند برای فعاالن معدنی انگیزهای جهت آموختن مبانی معدنکاری سبز و توسعه پایدار ایجاد کند و ب ه تبع آن نیز میتوان
فضای مناسبی را جهت فعالیتهای معدنی تعریف کرد.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) یکی از با سابقهترین نهادهای معدنی کشور همواره نقشی کلیدی در توسعه این بخش داشته است .تجمیع دههها 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 توانمندیهای آن بهره ببرند ،به گونهای
که به گفته پرهام خواجهپور ،مدیر ایمنی ،بهداشت ،محیطزیست و انرژی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران این شرکت باهدف تولید مواد معدنی موردنیاز کشور در
راستای حفاظت از محیطزیست ،همواره تالش کرده تا استانداردهای این حوزه را در شرکتهای تابعه و تحت نظارت ارتقاء دهد.
به گفته این مقام مسوول در شرکت ،تاکنون  4مجتمع تحت پوشش این شرکت از لیست آالیندههای محیطزیست خارجشدهاند که شامل سرب و روی انگوران ،طالی
موته ،کک سازی و پاالیش قطران زرند و سنگآهک پیر بکران است .متن زیر مشروح گفتوگو با پرهام خواجه پور مدیر ایمنی ،بهداشت ،محیطزیست و انرژی شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خصوص فعالیتهای این شرکت در عرصه محیطزیست است.

Á Áدرباره اقدامات شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی
در حوزه محیطزیست از ابتدای تاسیس تاکنون توضیح
بفرمایید:

بهطورکلی ارتقای مســائل زیستمحیطی و خارج
کردن مجتمعهای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
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ایران از لیست آالیندهها جزو برنامههای این مدیریت
بوده و هست.
در حــال حاضر از  13مجتمع تحت پوشــش این
شــرکت ،تاکنون  12مجتمع شــامل ســرب و روی
انگــوران ،طالی موته ،کک ســازی و پاالیش قطران

زرند ،سنگآهک پیربکران ،فروکروم جغتای ،سرب و
روی نخلک ،نفلین سینیت کلیبر ،زغال سنگ طبس،
زغال ســنگ گلندرود ،طرحهای اکتشافی و معدنی
سیســتان و بلوچستان و مرکز تحقیقات مواد معدنی
یزد و مجتمع خراســان جنوبی مشمول جریمههای

تهیه و تولید
زیستمحیطی نیستند.
اما بهطورکلی با ایجاد گروههای تحقیقی
بــه دنبال این مســاله بوده و هســتیم که
آالیندههای واحدهای این شــرکت در کدام
مناطق هستند و چگون ه میتوانیم جلوی این
آالیندگیها را از مبــدا بگیریم .برآیند این
تحقیقات باعث شــد که تمام مجتمع هایی
که درگذشــته در لیست آالیندهها بودند ،از
لیست آالیندگی خارج شوند.
بر این اســاس ،مبالغی که صرف پرداخت
جریمه آالیندگی میشد را به چرخه تولید
مجتمع های پاک وارد کرده و سیســتم را
بهبود بخشیدهایم .با این اقدام در وهله اول
باعث حفظ و توسعه محیطزیست کشور شده
و در مرحله بعدی جلوی پرداخت جریمه که
بار مالی برای شرکت داشت را گرفتهایم.

بود که ســالی یک میلیارد تومان برای کک
سازی جریمه میدادیم؛ اما با تعامل صورت
گرفته کارشناسی با محیطزیست ،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 سنگشکن وارد
محیط نشود .مضاف بر اینکه این غبارها را
بســتهبندی کرده و بهعنوان میکرونیزه به
فروش رساندیم .در خصوص مجتمع طالی
موته نیز همینگونه توانستیم با ایجاد طرح
سیســتم آبگیری ،رطوبت ایجادشده توسط
پروسه تولید این واحد را به حداقل برسانیم،

برای سرمایهگذاری اجرای طرحها در سال
گذشته حدود  10میلیارد تومان انجام شده
که هماکنون جهت طرحهای آتی برای اجرای
آنها پیش پرداخت ارائه شده است.
بــه عنوان مثــال هزینههــای ایجاد یک
سیستم فاضالب برای بازیافت آب حدود یک
تا یک و نیم میلیارد تومان اســت البته این
ی خرید و مصرف آب
هزینه با لحاظهزینهها 
حدود  4تا  5سالبازگشتپذیر خواهد بود؛
مضافا بر اینکه مشــارکت با سازمان محیط
زیست در این زمینه وجود دارد.
بنابرایــن بــا یک حســاب سرانگشــتی
هزینههــای ایجادشــده در بخــش آب با
صرفهجوییهای صــورت پذیرفتهبه چرخه
مالی شــرکت بازمیگــردد .در عرصه دیگر

 Á Áبهطورکلی با اقدامات انجامشــده ،چه
میزان صرفهجویی مالی برای شرکت ایجاد
کردهاید؟

بــه عنوان مثال بــرای مجتمع انگوران تا
ســال  92ساالنه یک میلیارد تومان جریمه
محیطزیســت پرداختشــده و ایــن مبلغ
حاصل یک درصــد از فروش محصوالت ما
بوده اســت ،اما بــا صرفهجویی این مبلغ از
سال  92توانســتهایم این مبلغ را به چرخه
بهبود مجتمع و ایجاد فضای سبز وارد کنیم
و در حال حاضر ما  4هکتار درخت که 2/5
هکتار آن جهت احیای دمپ باطله انجام شده
و عالوه بر آن  8عدد ســد رسوبگیر 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 بهعنوان
پایلوت و نمونه برای مجتمعهای دیگر لحاظ
خواهد شد.
بنابراین این شرکت امسال و طی سالهای
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 برنامههای منسجمیشکلگرفته
است .در سال گذشته توانستهایم چند واحد
را از لیست معادن آلوده خارج کنیم که نمونه
ایــن مورد را میتوان در مجتمعهای طالی
موته و سنگآهک پیربکران مشاهده کرد.
همانطور که میدانید عملیات کک سازی
جــزء فعالیتهای بســیار آالینده بوده و ما
توانســتهایم با ایجاد سیستم آنالیز آنالین ،
متصل به سازمان محیطزست استان کرمان
شویم و با اقدامات انجام شده میزان آلودگی
این مجتمــع را بهحداقل برســانیم .تمام
شــارژهای باتری که باعث ایجاد آالیندگی
می شــد را ایزوله کرده و جلوی آالیندگی
با زمانبندی شارژ گرفته شد .این در حالی

همچنیــن ایجاد گلخانه و کاشــت نهال در
کنار سد باطله برای گیاهان بومی منطقه از
اقدامات شاخص بوده است.
 Á Áبا توجه به مشکل کمبود آب در کشور
اقدامات شما برای کاســتن از میزان آب
مصرفی چه بوده است؟

طی ســالهای اخیر برنامههای منسجمی
بــرای صرفهجویــی در آب ایجاد کردیم در
حــال حاضر تمامیواحدها دارای سیســتم
فاضالب بازیافتی بــوده و آبهای بازیافتی
صرف کشاورزی و آبیاری میشود.
تنها در یکی از مجتمعهای شرکت تهیه و
تولید مواد معدنی ایران روزی  60تا  70هزار
لیتر آب خریداریشده برای فرآیند مصرف
میشــد؛ که با ایجاد طرح سیستم فاضالب
روزی  70تــا  60هــزار لیتــر صرفهجویی
می شود.
هماکنون بیشــترمجتمعهای این شرکت
مجهز به سیستم بازیافت آب شده است.
 Á Áمیزان سرمایهگذاری انجام شده چقدر
بوده است؟

هم به این شــکل هزینههــای انجامگرفته
بــه علت برگشــتپذیری ،ســرمایهگذاری
محسوب میشود .البته به دنبال اخذ مشاور
از مشاوران حوزه آب هستیم تا بتوانیم جلو
هدر رفتگــی آب را در مجتمعهای مختلف
بگیریم.
در ارتباط با مصرف انرژی نیز با جمعآوری
آمارهای مصرفی در سه حوزه آب ،برق و گاز
توانستیم اقدامات خوبی برای صرفهجویی
در این بخشها نیــز انجام دهیم .البته این
آمارگیری 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 میشود.
 Á Áآیا بهکارگیری انرژیهــای نوین و یا
کاستن از مصارف انرژی در فرآیندهای تولید
بهصرفه است؟

به دنبال اســتفاده از انرژیهای نوین نیز
هســتیم .البته مطالعاتی نیــز در این حوزه
انجامشده که مستلزم استفاده از برنامههای
مهندسیشده است.

در حال حاضر
تمامیواحدها دارای
سیستم فاضالب
بازیافتی بوده و
آبهای بازیافتی صرف
کشاورزی و آبیاری
میشود .تنها دریکی
از مجتمعهای شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی
روزی  60تا  70هزار
لیتر آب خریداریشده
برای فرآیند مصرف
میشد؛ که با ایجاد طرح
سیستم فاضالب روزی
 70تا  60هزار لیتر
صرفهجویی خواهد شد

سرمایهگذاری اجرای
طرحها در سال گذشته
حدود  10میلیارد تومان
انجام شده که هماکنون
جهت طرحهای آتی
برای اجرای آنها پیش
پرداخت ارائه شده
است .به عنوان مثال
برای هزینههای ایجاد
یک سیستم فاضالب
برای بازیافت آب
حدود یک تا یک و نیم
میلیارد تومان است
البته این هزینه با لحاظ
ی خرید و
هزینهها 
مصرف آببازگشتپذیر
خواهد بود؛ مضافا بر
اینکه الزام سازمان
مشارکت است
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میدکو

اهمیت پوشش گیاهی در بیابان
●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 بیرویه 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 میکنند آب در
کارخانههای آب معدنی ساخته میشود
و قادر بــه درک چرخه باد ،ابر ،باران و
در کل محیط زیست نیستند.
کشــور چهــار فصل ایران بــا وجود
رشته کوههای البرز در شمال و زاگرس
در غرب و داشــتن قلههــای مرتفع و
جنگلهای وســیع ،جزء سرزمینهای
خشک جهان محسوب میشود و دارای
آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی است
که بیشتر مناطق مرکزی و جنوبی ایران
(حدود  34میلیون هکتار) را این بیابانها
در بر میگیرند 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 میباشــند و همواره بهرهبرداری از معادن با
تخریبهایی در محیطزیست و حیات وحش همراه بوده
و همیشه مورد اعتراض دوستداران محیط زیست میباشد.
البتــه در کنار این مطالب ،مســوولیتهای اجتماعی
نیز برای اینگونه معادن و شــرکتهای صنعتی در قبال
مسائل محیط زیستی و حیات وحش تعریف شده که گاه
به بهترین انجام و در برخی موارد هم بهطور کلی نادیده
گرفته میشود.
شــرکت هلدینگ توســعه معادن و صنایــع معدنی
خاورمیانه با نام مختصر میدکو با هدف ســرمایهگذاری
در بخش معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت میکند و
شــرکتهای 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 پروژههای 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 شــنهای روان با ایجاد
سد طبیعی است.
در ایــن روش نهالهای گلدانی تاغ در بیابان کاشــته
شده و با احداث کانالهای (تله رسوبگیر) بصورت موازی

46

ویژهنامه محیطزیست

خرداد 1398

یکدیگر و عمود بر جهت باد یک سد طبیعی در برابر مسیر
حرکت شنهای روان ایجاد میشود.
در اسفندماه  1396این پروژه با هزینهای در حدود هفت
میلیارد ریال جهت بیابان زدایی در سطح  200هکتار در
ایــن منطقه ،کلید خورد که در فــاز اول تعداد 30000
چاله کشت انجام شده که با استفاده از نهال گلدانی تاغ،
نهال كاری شده است.
روش کار به این صورت اســت که در ابتدا توسط بیل
مکانیکی چاله ای جهت کشــت به قطر  50سانتی متر و
عمق  50ســانتی متر حفر میشود .سپس اطراف چاله،

تشتکسازی شده بهطوری که گنجایش  50لیتر آب را
داشته باشند.
نهالها از محل ایستگاه تولید بذر و نهال و مطابق نیاز
روزانه کشت به بیابان منتقل میشود بهطوری که فاصله
بین حمل و کشــت نهال بیشــتر از  48ساعت نباشد و
آبیاری همزمان با کشت حتما انجام میشود.
انجام عملیات سلکسیون قبل از انتقال به عرصه انجام
شده و حجم آبیاری هر چاله در هر نوبت  50لیتر است.
آب مــورد نیاز در ابتدا با تانکرهــای بزرگ به حوض
مصنوعی که در محل پروژه احداث شده منتقل میشود
و ســپس با تانکرهای کوچکتر که توسط تراکتورهای
کوچک کشیده میشود به محل چالهها برده و عملیات
آبیاری انجام میشود.
کل دفعههــای آبیاری  6نوبــت بوده که یک نوبت آن
قبل از کشت ( 100لیتر آب) و یک نوبت همراه با کشت
و نوبتهای دیگر بر اســاس نیاز آبی گیاه تا پایان فصل
گرم سال است.
متناسب با بارندگی و نزوالت جوی دورههای قید شده
تا زمان تثبیت وضعیت نهال قابلیت افزایش در سالهای
بعد را خواهد داشت.
کانالهای (تله رسوبگیر) با استفاده از بيل مكانيكی و
به صورت حفر كانالهای موازی يكديگر انجام میشــود.
عمق كانالها  1/2متر و عرض آنها  1متر و طول كانالها
با توجه به موقعيت عرصه توســط كارشناس ناظر تعيين
میشــود .طول کانالهای رسوب گیر در فاز یک 12 /1
کیلومتر است.
جهت حفر كانالها عمود بر جهت باد فرساينده منطقه
است و كانالها به صورت مستقيم و موازی يكديگر حفر

میشوند.
كانالهــا در محل جادههای عبوری و آبراههها منقطع
هستند و حفر كانالها به صورتی است که حداقل خسارت
به پوشش گياهی موجود وارد شود .خاك حاصل از حفر
كانال با فاصله  1/5متر از كانال و در خالف جهت باد به
صورت يك خاكريز متصل ريخته میشــود در نتیجه در
هنگام وزش باد شــن و ماسهها با برخورد به این خاکریز
متوقف میشــود و حتی پس از دفن روی یکدیگر و باال
آمدن و هم سطح شدن شن و ماسهها با دیواره در صورت
وزش مجدد باد شــن و ماســهها به درون چاله سرازیر
میشــوند .یکی دیگر از فواید حفر این
کانالهــا جلوگیــری از ورود دامها به
منطقه نهال کاری شده است.
فــاز دوم این پروژه بــا هزینه ای در
حــدود ده میلیارد ریــال در بهمن ماه
 1397کلید خورده که طول کانالهای
رســوبگیر پیشبینی شده در فاز دوم
پروژه حدود  30کیلومتر اســت .تعداد
نهــال تاغ پیشبینی شــده در فاز دوم
پروژه حدود  30000اصله 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 باغهای بزرگ پسته گذشتیم ،باغهایی
که اگر پروژه بیابان زدایی اجرا نشده بود احتماال تا االن
زیر تپههای شن دفن شده بودند.
پس از پایان فاز دوم پروژه و رشد تاغهایی که در فازهای
اول و دوم کاشــته شده بود شاهد بهبود وضعیت حرکت
شنهای 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 کانالهای
(تله رسوب گیر) طوالنی تر شاهد پیشرفت پروژه بیابان
زدایی و بهبود وضعیت آب و هوای منطقه زرند باشیم.
بدون شک باغهای پستهای هم که گفته شد ،در سال
آینده چه توسط صاحبان خود و چه توسط سرمایهگذاران
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 پروژههای بیابان زدایــی و جنگل کاری بدون
شک تاثیر مثبتی در آب و هوای منطقه خواهد داشت و
چنین جنگلی در سالهای 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 مسوولیتهای اجتماعی را برای شرکتها
و معدنهایی که مسوولیتهای اجتماعی خود را فراموش
کرده اند به صدا درآورد ،چرا که در صورت انجام آن توسط
تمامیشرکتها و معدنها دیگر دغدغه محیط زیستی و
حیات وحشی نخواهیم داشت.

