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پس از ســال ها همکاری و فعالیت در زمینه نشــریات تخصصی و بخصوص صنعتی شاهد بودم بحث 
توسعه پایدار و محیط زیست موضوعی جدی برای صنایع  بوده است و ما نیز در این نشریات همواره تالش 
می کردیم بخش هایی را به این مباحث اختصاص بدهیم. اما همواره جای خالی یک نشــریه که اختصاسی به 

این موضوع بپردازد خالی بود.
به طبع همان طور که در زمینه های مختلف امروز شــاهد حضور رســانه های مختلفی هستیم؛ در زمینه 
محیط زیست و مسایل انرژی مرتبط با محیط زیست )بهینه سازی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر( هم نشریات 
و رسانه های مختلفی وجود دارد، اما این نشریات نگاه عام زیست محیطی دارند و از جنبه عمومی و یا صرفا 
تخصصی محیط زیست به قضایا نگاه می کنند و معتقدیم مسایل زیست محیطی صنعتی نیاز به نگرش و نگاهی 
ویژه دارد. از طرف دیگر شاید صنعت امروز نیاز دارد تا با یک رویکرد جدید به بحث توسعه پایدار بپردازد 
و مسلما این بحث در صنعت و معدن خیلی با نگاه اجتماعی و نگاه فردی متفاوت است، پس معتقدم نشریه 
یا رســانه ای که با رویکرد صنعتی و معدنی به مباحث توســعه پایدار و محیط زیست بپردازد وجود نداشت 
لذا ما تصمیم گرفتیم تا نشــریه توسعه سبز را با رویکرد توســعه پایدار در صنعت و معدن که به پیرو آن به 

محیط زیست، بهینه سازی انرژی و انرژی های تجدید پذیر در صنایع بپردازد چاپ نماییم.
امروزه و با پیشــرفت تکنولوژی دیگر صنعت مخرب محیط زیست نیســت و می تواند بدون هیچ گونه 
تخریبی در کنار محیط زیست باشد، متاسفانه این موارد به دالیل مختلف خیلی موردتوجه صنایع واقع نشده 
است نظیر استفاده از انرژی های پاک در صنعت و معدن، لذا مهم ترین هدف نشریه توسعه سبز اطالع رسانی 

و فرهنگ سازی در این زمینه است.
از طرف دیگر شاید صنعت آالینده باشد اما در مواردی می تواند به محیط زیست کمک نماید و وقتی کلیه 
مسایل در کنار هم در نظر گرفته شود می بینیم که سود صنعت برای محیط زیست بیشتر از ضرر آن بوده است 
نظیر ســوزاندن آشغال بجای انرژی و تصفیه پساب های شهرها جهت استفاده در صنایع که در این موارد هم 

نیاز به اطالع رسانی به ذینفعان است.
هدف دیگر از ایجاد این رسانه؛ این روزها شاهد هستیم در همه مشکالت زیست محیطی، همواره صنعت 

علیرضا خدایی �
یک نشریه دیگر؟!
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و معدن متهم ردیف اول بوده اند و گاهی شــاهد تندروی های فعالین محیط زیســت علیه صنایع هســتیم که 
مشــکالتی برای آن ها ایجاد می کند و اگر منطقی و علمی به این موضوع بپردازیم شاید صنعت خیلی در این 
موارد نقشی نداشته باشد و یا نقش کمتری داشته باشد. برای نمونه هرچند معتقدیم تحت هیچ شرایطی نباید 
جنگل ها تخریب شود اما بارها به صنایع مختلف در شمال کشور حمله می شود که جنگل ها را تخریب کردند 
اما می دانیم که عمده تخریب این روزهای جنگل های شــمال ویالسازان، جاده سازی، کشاورزان، دامداران و 

شرکت های تهیه چوب هستند.
 درنهایت همان طور که از اسم نشریه پیداست هدف ما توسعه سبز صنعت و معدن است.

البته در ابتدا تصمیم داشتیم که فعالیت این رسانه را بر بستر فضای مجازی قرار دهیم، از ابتدا سال جاری 
فعالیت خود را در فضای مجازی شــروع نمودیم، اما پس از 6 ماه از فعالیت این احســاس ایجاد شد که باید 
نسخه مکتوب چاپ شــود چون هنوز علیرغم حرف ها و شعارهایی که در مورد رسانه های مکتوب می شود 
بســیاری به کار چاپی عالقه مند هستند و مجدد تاکید می کنم که اهداف ما در این رسانه بحث توسعه پایدار 
)سبز( در صنعت و معدن است خیلی تاکیدی بر چاپ کاغذی نداریم و نهایت تالش را خواهیم نمود تا این 

نشریه بیشتر در بستر مجازی فعالیت نماید.
در چاپ این نشــریه تالش کردیم تا نکات زیســت محیطی بیشــتر دقت و اجرا شــود؛ در کشورهای 
توســعه یافته از کاغذهای زیست محیطی در چاپ نشریات استفاده می شود که در کشور ما قیمت باالیی دارد 
و ما تالش نمودیم تا از این کاغذها اســتفاده نماییم و همچنین استفاده از روکش های پالستیکی نظیر سلفون 
یا UV در این کشــورها ممنوع اســت که علیرغم اینکه در ظاهر نشریه خیلی تاثیر دارد از این موارد در چاپ 
نشریه استفاده نشده است و سعی نمودیم تا با تغییر سایز و استفاده از سایز وزیری که عموما کتاب ها در این 
سایز استفاده می شود در کاغذ صرفه جویی شود هرچند که قیمت باالی کاغذ و چاپ هم دلیل دیگر آن بوده 
اســت و مجدد تاکید می کنیم که نهایت تالش خود را خواهیم کرد این نشــریه در آینده فقط در بستر فضای 

مجازی فعالیت نماید.
در این شماره نشریه توسعه سبز تریبون را در اختیار صنایع قراردادیم تا خود به سواالت ما پاسخ دهند و 
به خود اظهاری وضعیت محیط زیست کارخانه و مجموعه خود بپردازند شاید به دلیل آشنایی بنده با صنعت 
ســیمان، معادن و صنایع معدنی نقش آن ها در این شماره پررنگ تر است اما ما تالش کردیم تا با تمام صنایع 
ارتباط برقرار کنیم و گویا این مورد برای صنعت سیمان بسیار مهم بود که همگی بالفاصله اعالم آمادگی کردند 
و پاسخ دادند البته از واحدهای دیگر نیز که همکاری نمودند سپاسگزاریم و احتماال تا چند شماره دیگر این 

رویه را در تمام صنایع موردنظر ادامه می دهیم و در کنار آن به بحث های تخصصی می پردازیم.
مقاالت بسیاری به دبیرخانه نشریه ارسال شد لذا چنانچه هر کاری باید با یک مقدمه شروع شود تصمیم 
گرفتیم در این شماره مفاهیم پایه نظیر توسعه پایدار، محیط زیست و به انواع انرژی های تجدید پذیر پرداخته 

و به صورت سریالی در شماره های آتی به مباحث تخصصی بپردازیم.
در پایان امید اســت تا بتوانیم به رشــد صنعت سبز کمک نماییم و در این نشریه از پیشنهادات و نظرات 

کارشناسی صادقانه استقبال می نماییم.


