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در ابتدا خودتــان را معرفی کنید و رزومه و  �
سمت خود در این مجموعه را اعالم فرمایید.

به نام خدا و با عرض ســالم و وقت به خیر  
خدمت جنابعالی، مسعود فرحناک هستم دارای مدرک 
تحصیلی کارشناســی مهندســی بهداشت حرفه ای و 
کارشناســی ارشد مهندســی بیوتکنولوژی که از سال 
91 به عنوان مدیر HSEC در هلدینگ میدکو مشــغول 

خدمت می باشم.

هلدینگ میدکو را از نظر زیست محیطی معرفی  �
نمایید.
هلدینــگ میدکــو از همان ابتدای تاســیس  

توجــه ویژه ای به محیط زیســت و کاهش آثار جانبی 
فعالیت های صنعتی بر محیط زیست داشــــته است. 
بر همین اساس، به روز بودن تکنولوژی و مدنظر قرار 

دادن شاخص های جهانی و ســازگار با حفظ ایمنی، 
بهداشــت، محیط زیســت و جامعه و حساسیت های 
محلــی و جهانی )مثاًل خشک ســالی و کمبود آب در 
اســتان کرمان و یا گرمایش زمین بــه علت افزایش 
گازهــای مخــرب الیــه ازون حاصــل از مصرف 
سوخت های فسیلی( موضوعاتی است که همواره در 
اســتراتژی های هلدینگ میدکو مورد تاکید قرار گرفته 
اســت و این امر سبب می شود همواره در شناسایی و 
ارزیابی تکنولوژی ها این معیارها موردتوجه قرار گیرد. 
در ســاختار داخلی میدکو نیز مدیر HSEC در تالش 
است با تدوین و انتشار دستورالعمل های زیست محیطی 
و نظارت بر اجرای آن ها فرهنگ سازمانی میدکو را در 
جهت رعایت اولویت های محیط زیستی شکل دهد و 
موجب بهبود سیستم مدیریت محیط زیست در سراسر 

هلدینگ میدکو شود.

در گفت وگو با مدیر HSEC میدکو مطرح شد:

 میدکو؛  بر اساس ارزیابی اثرات زیست محیطی تصمیم می گیرد
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این روزهــای صنعت،  � از معضــالت  یکی 
آالیندگــی هواســت. در مــورد آالیندگــی هوای 
زیرمجموعه های هلدینگ میدکــو و راهکارهایی که 

اتخاذ کرده اید بیان نمایید.
میــزان آالینده های زیســت محیطی در دنیای  

صنعتــی امروز روزبه روز در حال افزایش اســت و از 
ایــن میان آلودگی هوا یکــی از بزرگ ترین معضالت 
حال حاضر جهان امروز محســوب می شود که عالوه 
بــر آلودگی هوا، عــوارض مخرب ایــن آالینده ها بر 
محیط زیســت و سالمت انسان حائز اهمیت است. لذا 
هلدینگ میدکو همان گونه که در جواب ســوال قبلی 
اشاره گردید توجه ویژه به محیط زیست و کاهش آثار 
جانبی فعالیت های صنعتی بر محیط زیست را به عنوان 
یکی از استراتژی های مهم خود در ارزیابی و انتخاب 
تکنولوژی ها و فرآیند تولید قرار داده اســت. به عنوان 
نمونه اقداماتی که در این خصوص در سطح هلدینگ 

میدکو به عمل آمده عبارت اند از:
1- اســتفاده از فرآیند بیوتانک لیچینگ کنسانتره 
مس جهــت تولید کاتد به جــای روش پیرو متالوژی 
)ذوب(، ایــن روش که در نوع خود در ســطح جهان 
کم نظیر می باشــد باعث کاهش قابل مالحظه مصرف 

انرژی و سوخت های فسیلی می شود.
2- استفاده از ســامانه خنک سازی کک به روش 

خشــک)Coke Dry Quenching - CDQ(، در ایــن 
روش کک داغ تخلیه شده از کوره کک دریک محفظه 
بسته توسط جریان گاز خنثی خنک شده و انرژی گاز 
داغ شده به آب و ســپس تبدیل آن به بخار در واحد 
نیروگاه تولیــد انرژی الکتریکی می کند. این ســامانه 
عــالوه بر بازیابی انرژی حرارتی و تولید برق به میزان 
14 مگاوات بر ســاعت موجب کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای، کاهش آالیندگی هوا و کاهش میزان مصرف 

آب می شود.
3- نصب فشارشکن کوره کک به منظور جلوگیری 
از خروج آالینده های احتمالی ناشی از سوخت ناقص 

از دودکش در مجتمع کک سازی و پاالیشگاه زرند.
4- نصب سیســتم پایــش لحظــه ای و آنالین 
اندازه گیــری گازها، بخــارات و گردوغبارها بر روی 
دودکــش مجتمع کک ســازی و پاالیشــگاه زرند و 

کارخانه فرو سیلیس غرب پارس.
الزم به ذکر اســت که با انجام خود اظهاری های 
زیست محیطی به صورت فصلی در کلیه مجموعه های 
تابعه میدکو توســط آزمایشــگاه های معتمد سازمان 
محیط زیســت، میــزان مطابقت با اســتاندارها پایش 
می شود و در حال حاضر در هیچ کدام از کارخانه های 
زیرمجموعــه هلدینگ میدکو آالیندگــی هوا وجود 
نداشته و در لیست صنایع آالینده که به صورت فصلی 
توسط ســازمان حفاظت محیط زیست منتشر می شود، 

حضور ندارند.

آیا واحدهای شــما ایجادکننده گردوغبار یا  �
ذرات معلق دیگر هستند؟ راهکار خود را جهت بهبود 

در این مورد بیان نمایید.
خیر، در بخش های مختلف کارخانه های تابعه  

هلدینگ میدکو، غبارگیرهایــی با تکنولوژی روز دنیا 
به منظور جلوگیــری از ورود ذرات جامد و بخارات 
به هوا نصب شــده است. نصب سیســتم جمع آوری 
گردوغبار و بخــارات )fume collecting system( بر 
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روی کوره قــوس الکتریکی و پاتیلی و خطوط انتقال 
مواد مجتمع فوالدسازی بردســیر، نصب فن غبارگیر 
بر روی grand bin و نصب سیســتم bag filter روی 
دستگاه HPGR و سرند کارخانه های کنسانتره گوشه ای 

از اقدامات انجام شده می باشد.

یکی از مواردی که برای بهبود آالیندگی هوا  �
مفید و اکثر واحدهــا آن را انجام داده اند درختکاری 
می باشد. در زیرمجموعه های میدکو این کار انجام شده 

است؟
بله هلدینــگ میدکو در راســتای برنامه های  

زیست محیطی و مســئولیت اجتماعی خود از ابتدای 
شروع فعالیت، ایجاد و توسعه فضای سبز را در دستور 
کار خــود قرار داده اســت. در چهارچوب برنامه های 
زیست محیطی و مســئولیت های اجتماعی برای ایجاد 
4700 هکتار فضای ســبز در ســطح هلدینگ میدکو 
برنامه ریزی شده که تا پایان شهریور سال جاری )سال 
98(، بیش از 2900 هکتار آن با کاشت 400 هزار اصله 
درخت از گونه های متناســب با اقلیم هر منطقه محقق 

گردیده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که درختکاری  �
باعث بحران آب و از طرفی اکوسیستم منطقه را تغییر 

می دهد نظر شما چیست؟
اوال در ســطح واحدهای تابعه میدکو، آبیاری  

فضای ســبز با اســتفاده از پســاب تصفیه خانه های 
فاضــالب به روش آبیاری قطره ای صورت گرفته و از 

آب های زیرزمینی یا آب شرب استفاده نمی شود.
ثانیا به منظور عدم تغییر در اکوسیســتم، کاشــت 
گونه های گیاهی متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه 
میزبان واحدهای تابعه، برنامه ریزی شده است. به عنوان 
نمونه کاشــت 400 هکتــار درختچه تــاغ در منطقه 
جالل آباد زرند، کاشــت 600 هکتار بادام کوهی و بنه 
در معدن چاه فیروزه، 120 هکتار بادام کوهی در مجتمع 

شــهربابک و 900 هکتار قیچ، سکاله و گز در اطراف 
مجتمع فوالدسازی بوتیا می باشد که بعد از آبیاری در 

ابتدای کاشت دیگر نیازی به آبیاری ندارند.

آالیندگی آب یکی از مسائل مهم این روزهای  �
معادن و صنایع معدنی اســت. واحدهای میدکو چه 
میزان آب مصرف دارد؟ آیــا مصرف آب به صورت 
سیکل بسته است؟ میزان بخارآب به چه میزان است؟ 

آیا شما سیستم تصفیه فاضالب دارید؟
مــا در میدکو با بکار گرفتــن تکنولوژی های  

نوین و مدیریت آب برای رســیدن به اهداف تعریف 
شده در این صنعت، به ســمت استفاده از روش های 
با مصرف آب کمتر، تصفیه و بازچرخانی آب حرکت 
نموده ایم. متخصصان ما پژوهش ها و مطالعات فراوانی 
برای بررسی شــرایط موجود و انتخاب تکنولوژی و 
استراتژی های مناسب برای تولید فوالد با مصرف آب 

و انرژی کمتر انجام داده اند.
بهترین راهکار بــرای صنایع فوالدی ایران که  

بعضاً با بحران کم آبی روبه رو هســتند صرفه جویی در 
مصــرف و اســتفاده از روش »recycling « بازیافت، 

تصفیه و بازچرخانی آب در سیستم است.
در حال حاضر میــزان کل آب مصرفی هلدینگ 
میدکو بر اســاس آخریــن آمارها، حــدود 6 میلیون 
مترمکعب در سال می باشد که برنامه ریزی برای تامین 
بخش عمده ای از آن از طریق تصفیه پســاب فاضالب 
شــهری، پســاب تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی 
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احداث شده در مجتمع های زیرمجموعه، بازچرخانی 
آب و جمع آوری آب های ســطحی صورت پذیرفته 

است.
به عنــوان نمونه اقداماتی که در زمینه صرفه جویی 
و مدیریــت آب در واحدهای تابعه میدکو به عمل آمده 

عبارت اند از:
1-تامین آب مجتمع های فوالد بوتیا و فوالد زرند 
از فاضالب شــهرهای کرمان و زرنــد و اجرای یکی 
از مجهزتریــن کارخانجات تصفیه فاضالب و اســمز 

معکوس آب و کنترل پساب فاضالب.
 ZLD )ZERO LIQUID 2-بهره گیری از سیســتم
DISCHARGE ( در پروژه احداث کارخانه فوالدسازی 

بوتیا.
3-اجرای و احداث سیل بند در اطراف مجتمع ها 
جهت جمع آوری آب های ناشــی از بارندگی فصلی و 

استفاده از آب های مذکور در آبیاری فضای سبز.
4-اجرا و پیاده ســازی سیســتم آبیاری قطره ای 
فضای سبز در راستای مدیریت و کاهش مصرف آب.

5- تصفیه پساب خروجی کارخانه های کنسانتره 
با استفاده از  dewatering system   و استفاده مجدد از 

آن در چرخه تولید.
همچنین احداث و راه اندازی 9 واحد تصفیه خانه 
بهداشتی به منظور پیشگیری از آلودگی محیط زیست به 

فاضالب و استفاده مجدد از آب.

بســیاری از واحدهــا، فاضالب شــهرها و  �
روستاهای اطراف را تصفیه و از آن در واحد استفاده 
می نمایند و در سوال قبل به این مورد پرداختید در این 

مورد بیشتر توضیح بدهید.
بله نیاز روزافزون انســان به آب از یکســو و  

کمبود آن از ســوی دیگر به ویژه در مناطق خشــک و 
نیمه خشــک، ضرورت مدیریت منابع آب و اســتفاده 
از پتانســیل های موجود را جدی تر ساخته است. لذا 
همان طور که در پاسخ به سوال قبلی توضیح داده شد، 

برنامه ریزی الزم جهــت تامین آب مجتمع های فوالد 
بوتیا و فوالد زرند با اســتفاده از فاضالب شــهرهای 
کرمان و زرند و اجرای یکی از مجهزترین کارخانجات 
تصفیه فاضالب و اسمز معکوس آب و کنترل پساب 

فاضالب به عمل آمده است.

تغییرات اکوسیستم از معضالت معادن است.  �
در مورد مجموعه میدکو این امر وجود دارد و راهکار 

شما برای حل این مورد چه بوده است؟
خیر، در هلدینگ میدکــو از ابتدای هر طرح،  

 EIA )Environmental Impact ســندی تحت عنوان
Assessment( یا ارزیابی اثرات زیست محیطی تدوین 

می شود. در این سند تمامی پارامترهای زیست محیطی 
ناشــی از اجرای طرح، پیش از اجرا، بررسی می شود 
و در صورت تایید، اجرای طرح آغاز می شــود. انجام 
ارزیابی اثرات زیســت محیطی عــدم تاثیر منفی را بر 
روی آب، هــوا، خاک تضمیــن می نماید. الزم به ذکر 
است به منظور تضمین عدم هرگونه تاثیرات منفی در 
طرح های میدکو، تهیه این ســند برای تمامی طرح ها 

الزامی می باشد.

آیا واحدهای زیرمجموعه میدکو در منطقه ای  �
که محل زندگی گونه گیاهی یا جانوری خاصی زندگی 
کند یا در منطقه حفاظت شده محیط زیستی یا نزدیکی 

آن واقع شده باشد احداث شده است؟
خیر، همان طور که در جواب به ســوال قبلی  

اشــاره شــد در ســطح هلدینگ میدکو برای تمامی 
واحدها سند EIA یا ارزیابی اثرات زیست محیطی تهیه 
شده است. مطابق قوانین ســازمان محیط زیست باید 
تاثیر ســاخت و بهره برداری از کارخانه ها بر گونه های 
جانوری و پوشش های گیاهی منطقه بررسی و از عدم 
تاثیر منفی اجرای طرح بر آن ها اطمینان حاصل شود تا 

مجوزهای مربوطه صادر گردد.
همچنیــن مطابق قانــون رعایت حریــم مناطق 
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حفاظت شده با محل احداث کارخانه ها بایستی رعایت 
شود که به طور مثال محل احداث کارخانه فوالدسازی 
زرند بــا نزدیک ترین منطقه حفاظت شــده در منطقه 
)منطقه حفاظت شده سعدی( بیش از 20 کیلومتر فاصله 

دارد.

این روزها شاهد هستیم که بسیاری از صنایع از  �
تکنولوژی های فنی و جدید استفاده می کنند که سازگار 
با محیط زیست است. با توجه به اینکه واحدهای شما 
اکثرا تازه تاســیس هستند آیا به این نکات توجه شده 

است؟
بله به طور مثال می توان به استفاده از تکنولوژی  

بایــو تانک لیچینــگ در تولید کاتد مس در شــرکت 
بابک مــس ایرانیان که در نوع خود در ســطح جهان 
کم نظیر می باشــد و یا اســتفاده از سامانه خنک سازی 
کک به روش خشــک )CDQ( در شرکت فوالد زرند 
ایرانیان که برای اولین بار در ایران اجرا شــده است و 
همچنین بهره گیری از سیستم شارژ گرم آهن اسفنجی 
)HYTEMP( و بکار گیری تکنولوژی HYL3 در پروژه 
احداث کارخانه فوالدسازی بوتیا جهت کاهش مصرف 

انرژی، اشاره نمود.

W انرژی 

 این روزها شــرکت ها به بهینه سازی مصرف  �
انــرژی توجه ویژه دارند و پــرت انرژی خود را کم 
می کنند یــا از انرژی ها هم زمان در عملیات دیگر چه 
بــرای داخل کارخانه یا جهت کارهای دیگر و صنایع 
دیگر استفاده می کنند آیا شما چنین مواردی را انجام 

داده اید؟
بله نمونه ای از اقدامات در زمینه کاهش مصرف  

انرژی و همچنین جلوگیری از آلودگی، خاموش سازی 
 Coke Dry Quenching -( کک بــه روش خشــک
CDQ( در مجتمع کک ســازی و پاالیشگاه زرند بوده 

است که در آن عالوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، 
تولید 14 مگاوات برق با اســتفاده از سیســتم بازیابی 

حرارتی کک صورت می پذیرد.
از دیگر اقدامات، بهره گیری از سیســتم شارژ  

گــرم آهــن اســفنجی ) HYTEMP( و بــکار گیری 
تکنولوژی HYL3 در پروژه احداث کارخانه فوالدسازی 

بوتیا جهت کاهش مصرف انرژی می باشد.

راهکار خود را در راستای کاهش انرژی بیان  �
نمایید.
راهکارهای زیادی بــه منظور کاهش مصرف  

انــرژی و درنتیجه هزینه تولید در صنعت وجود دارد. 
احداث کارخانه های تولیدی در مکان مناسب، استفاده 
از جدیدترین فناوری ها بــه منظور تولید محصوالت 
کیفــی و رقابتی بــا مصرف انرژی کمتــر و همچنین 
مدیریت مصرف انرژی در این واحدها ازجمله عواملی 
است که می تواند منجر به کاهش مصرف انرژی  شود.

به طور مثال در چند دهه گذشته تالش های فراوانی 
برای کاهش مصرف انرژی در صنعت تولید فوالد شده 
است که منجر به ابداع فناوری ها و روش های تولید با 
مصرف انرژی کمتر و درنتیجه آلودگی محدودتر شده 
اســت به طور مثال روش های نوین سیستم شارژ گرم 
آهن اســفنجی )HYTEMP( و بکار گیری تکنولوژی
HYL3 که بر کاهش مصرف انرژی به نحو قابل توجهی 

اثرگذار می باشند.
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 از انرژی های پاک در مجموعه میدکو استفاده  �
شده است؟
بله در مجتمع فوالد بوتیــا از واحدهای تابعه  

میدکو اقدامات فنی- مهندسی در خصوص استفاده از 
انرژی های خورشیدی انجام شده است.

علت اینکه انرژی پاک و تجدیدپذیر در کشور  �
ما خیلی مقبول نیست را خیلی از واحدها قیمت پایین 
انرژی می دانند و برخــی معتقدند که توان انرژی های 
تجدیدپذیر خیلی به درد صنایع نمی خورد نظر شــما 

چیست؟
اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیر منجر به  

کمک به تحقق اهداف توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
زیست محیطی هر صنعت شده و یکی از عوامل اساسی 

در رسیدن به توسعه پایدار در صنعت می باشد.
اگر چــه ممکن اســت در حــال حاضر قیمت 
سوخت های فســیلی کمتر و دسترسی به آن ها بیشتر 
باشــد اما این نوید وجود دارد که با پیشرفت در زمینه 
روش های تولید انرژی های پاک و تجدیدپذیر و مقرون 
به صرفه شــدن آن ها، رشد اســتفاده از این نوع انرژی 

روزبه روز بیشتر شود.

 یعنی شما به استفاده از این انرژی ها در آینده  �
امید دارید؟
استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر ممکن  

اســت با توجه به عوامل مختلــف به ویژه هزینه اولیه 

و قیمت تمام شــده باال و نبود سیاست های حمایتی، 
با مشــکالتی مواجه باشــد اما با توجه به محدودیت 
منابــع انرژی های فســیلی و آلودگی هــا و معضالت 
زیست محیطی ناشی از مصرف این نوع انرژی، مطمئنًا 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر و روش های سازگار 
با محیط زیســت در آینده از اهمیت بسزایی برخوردار 

می باشد.

بسیاری از واحدها خود نیروگاه دارند و حتی  �
به شــبکه برق مازاد خود را می دهند. آیا در مجموعه 

شما چنین برنامه ای وجود دارد؟
بلــه در حال حاضر ســاخت نیــروگاه 450  

مگاواتــی بوتیا و نیــروگاه 14 مگاواتی زرند از جمله 
پروژه های در حال احداث در این زمینه می باشند.

در پایان اگر نظر و پیشــنهادی دارید که در  �
سواالت نبود لطفًا بیان نمایید.

به نظرلــزوم توجه به موضوعات مســئولیت  
اجتماعــی بــه دنبال افزایــش توجهات بــه مباحث 
توســعه پایدار و در نظر گرفتن بیش ازپیش پیامدهای 
محیط زیستی ناشی از فعالیت های بنگاه های اقتصادی 
بر جوامع و ذی نفعان خود، از موضوعات مهم و کلیدی 

صنایع است که بایستی مدنظر قرار گیرد.
در خاتمه از جنابعالی و نشــریه وزین توســعه 
ســبز که این وقت را در اختیار من قرار دادید تشــکر 

و قدردانی می کنم.


