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ما رعایت می کنیم چون وظیفه است دیگران هم باید رعایت کنند

 این روزها در کنار بحران کرونا آلوده ترین روزهای 
تاریخ را به گفته کارشناســان طی می کنیم، بحران های 
محیط زیستی آن قدر زیاد شده است که هر لحظه با یک 
بحران روبرو هستیم و چندین رسانه هم زمان باید اخبار 

و گزارش های آن را پوشش بدهند.
آلودگی هوا معضل همیشگی در کالن شهرهای دنیا 
و بخصوص کشور ما است اما امسال یک متهم جدی 
پیدا کرده است: " مصرف مازوت در نیروگاه ها و دیگر 

واحدهای صنعتی! ".
شاید استفاده از برخی حامل های انرژی، آلودگی و 
تاثیر بیشتری در آالیندگی هوا و تخریب محیط زیست 
داشته باشد اما بپذیریم هر نوع سوختی اثرات آالیندگی 

شدید در هوا و تخریب محیط زیست دارد.
همواره کارشناسان انرژی و زیست محیطی، منتقد 
مصرف بی رویه هر نوع انرژی و حتی آب در کشــور 
هستند. مصرف بیش از حد انرژی چه گاز و چه دیگر 
حامل هــای انرژی نظیر بنزیــن و گازوییل و مصرف 
بی رویه برق عامل اصلی آالیندگی هوا است و اگر این 
بهینه ســازی درست انجام شود شاید نیازی به استفاده 
از مازوت در برخی واحدها بجای سوخت های دیگر 

نباشد و اگر هم باشد بسیار نازل خواهد بود.
وقتــی مصرف کنندگان خانگــی بی رویه از انواع 
انرژی اســتفاده می کنند پــس صنایع به اســتفاده از 
ســوخت هایی نظیر مازوت مجبور می شوند. متاسفانه 
اکثر مردم این روزهــا بجای اینکه بهینه مصرف کنند 
دولت را متهم به صادرات حامل های انرژی نظیر گاز 
می کننــد و اصال به این نکتــه که مصرف بیش از حد 
حامل های سوختنی چه تاثیراتی در آالیندگی هوا دارد 

توجه نمی کنند!
هرچند که صنایع هم متاسفانه به علت مکان یابی 
نامناسب باعث افزایش آالیندگی هوای شهرها می شوند 
و بسیاری از آنها هم خیلی بهینه سازی انرژی را جدی 

نمی گیرند در نتیجه باعث تشدید این موضوع شده اند.
بپذیریم که حامل های انــرژی برای حال و آینده 
کشور بسیار باارزش هســتند و تا وقتی که مکانیزمی 
مناســب در قیمت آنها اجرا نشود به نحوی که کمترین 
فشار اقتصادی را به مردم وارد نماید و هم باعث شود 
مردم بهینه مصرف کنند و صنایع هم بهینه سازی را در 
اولویت خود قــرار دهند با این معضل آلودگی روبرو 

خواهیم بود.
امروزه بهینه سازی و استفاده از انرژی های سبز به 
علت اختالف هزینه ای که دارند خیلی مورداســتفاده 
در کشــور نیست و واحدهایی هم که این کار را انجام 
می دهند بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. دلیل آن هم، فاصله 

قیمت انرژی های فسیلی با انرژی های سبز است.
بارها مقاالت و گزارش هایی در نشــریه "توسعه 
سبز"، پایگاه خبری " سبز رســانه " و دیگر رسانه ها 
خوانده ایم که از فناوری هایی مختلفی در بهینه ســازی 
اســتفاده می شود حتی عالوه بر بهینه سازی دو یا چند 
واحد صنعتی هم زمان و مشــترکا از انرژی اســتفاده 
می کنند تا مصرف به حداقل برســد. اما آنچه مســلم 
اســت به علت هزینه بر بودن آنها و قیمت نازل انرژی 
در کشور خیلی واحدها تمایلی به بهینه سازی و استفاده 

از انرژی پاک و سبز ندارند.
مســئله دیگری که مهم اســت و باید در استفاده 
از انرژی های و جایگزینــی انرژی های جدید در نظر 
گرفته شود این است که کلیه تاثیرات زیست محیطی و 
برآورد نهایی آنها را در نظر بگیریم. چند سالی است که 
شرکت های دانش بنیان در دنیا در زمینه توسعه استفاده 
از انــرژی الکتریکی فعالیت دارنــد نظیر خودروهای 
الکتریکــی، اما وقتی به تخریب هــا و تهدیدهایی که 
نیروگاه های برق بخصوص حرارتی جهت آالیندگی 
هوا، مصرف بی رویه آب و تخریب زیســت محیطی 
ایجاد می کنند خیلی تفاوتی با تکنولوژی های قدیمی تر 
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که از حامل های مســتقیم سوختی اســتفاده می کنند 
ندارند و حتی عملکرد ضعیف تــری در برآورد کلی 
دارند. بپذیریم کــه اولویت اصلی مصرف انرژی باید 
صرفه جویی و بهینه سازی باشد با فرهنگ سازی استفاده 
از انــرژی و آب، بهینــه مصرف کــردن انرژی و آب 
اولویت همه؛ چه خانواده ها و چه کســب وکارها قرار 

بدهیم و به حفظ محیط زیست کمک نماییم.
امروزه هر صنعت و فناوری باید قبل از هر کاری، 
توسعه سبز را مدنظر داشته باشد. این روزها که بحث 
ماینرهــای ارزهای دیجیتال؛ مصرف باالی انرژی برق 
و فشــار زیادی که به نیروگاه ها وارد می کنند و نتیجه 
آن افزایش آالیندگی هوا شــده است )هرچند خیلی 
کارشناسان معتقدند دلیل اصلی آالیندگی هوا نیستند( 
امــا بپذیریم این تکنولوژی ها بــه علت مصرف مازاد 

توجیه پذیر نیستند.
 به عنوان یک کارشــناس فناوری همواره تاکید به 
اســتفاده از فناوری های نوین در همــه ارکان زندگی 
و صنعــت را دارم امــا به شــرط اینکه تمام مســایل 
زیســت محیطی در نظر گرفته شــود. مسئله مصرف 
باالی انرژی برق در اســتخراج ارزهای دیجیتال اصال 
 IT قابل توجیه نیست و این روزها که همه کارشناسان
تبلیغ اســتفاده از فناوری بالک چین را می کنند باید به 
مسئله میزان مصرف انرژی هم توجه ویژه داشته باشند 
فناوری باید در مسیر توســعه سبز و پاک باشد نه در 

جهت آالیندگی و تخریب محیط زیست.
ای کاش تنها تاثیر زیست محیطی مصرف بی رویه 
انرژی آالیندگی هوا بود. متاسفانه بحثی که کمتر بدان 
پرداخته می شود گرمایش زمین و مصرف بی رویه آب 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم است که این روزها در 
شهرها شاهد آن هســتیم و اثرات منفی و بحران هایی 
نظیر بارش کم، تبخیر ســریع، از بین رفتن گونه های 
گیاهی و جانوری که با شــرایط آب وهوایی وقف پیدا 

نکرده اند و تغییر اکوسیستم را داشته است.
 همه کسانی که بیش از سه یا چهار دهه از عمر خود 
را سپری کرده اند تفاوت دمایی و شرایط آب وهوایی را 
تا همیــن دو دهه قبل را به یاد دارند تابســتانی گرم، 

بهار و پاییزی معتدل و مرطوب و زمستان های سرد و 
پربارش، با توسعه شبکه گاز کشور و افزایش روزافزون 
تعــداد خودروها و واحدهــای صنعتی بخصوص در 
اطراف شهرها، تابستان های طاقت فرسا از گرما و بهار 
و پاییزی چون تابســتان و زمستان هایی چون پاییز با 

چاشنی آالیندگی شدید را احساس می کنیم.
ســوخت مازوت و آالیندگی هوا تلنگری است 
تا بحث بهینه اســتفاده کردن انرژی را جدی بگیریم و 
ای کاش مردم آن قدر که به افزایش قیمت گوشــت و 
مرغ اهمیت می دهند به این بحث هم بیشــتر اهمیت 
بدهند که همین گرمایش زمین در آینده بشر را با بحران 
کمبود مواد غذایی مواجه خواهد کرد و چه بسا همین 
لیوان آبی که به راحتی می نوشــیم دیگر به این راحتی 

نباشد.
این روزها که همه توان و ســرمایه خود را جهت 
آینده بهتر فرزندان سرمایه گذاری می کنیم کاری نکنیم 
که فرزندانمان درگیر جنگ های خونین و یا پرداخت 
هزینه های ســنگین برای همین یک لیوان آب خنک 
باشند و آرزوی فرزندانمان را به یک لیوان آب محدود 

نکنیم.
دوســتانی که در واحدهای صنعتی اشتغال دارند 
و عموما نشریه توسعه ســبز را مطالعه می کنند بارها 
با ما تماس داشــتند که این روزهــا همه بحران های 
محیط زیســت به آنها ربط داده شــده و مانع تراشــی 
شدیدی در راه آنها ایجاد می شود، ما منکر تالش این 
بزرگواران و نقش اساسی آنها در توسعه و اشتغال زایی 
کشور نیستیم اما بپذیریم که حفظ محیط زیست بر همه 
ما واجب است و به عنوان اعضا فرهیخته و زحمتکش 
جامعه، محیط زیست را اولویت اصلی خود قرار بدهید 
و بازهم تاکید می کنم بجای اینکه بگویید فالن صنعت 
یا صنف بیشتر مشــکل زیست محیطی ایجاد می کنند 

پس چرا ما باید رعایت کنیم بگوییم: 
" ما رعایت می کنیم چون وظیفه است دیگران 

هم باید رعایت کنند".


