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ترکیه یکی از کشورهایی اس��ت که به سرعت 
دارد مسیر توسعه را طی می کند. رشد و شکوفایی 
اقتصاد ترکیه سبب شده که پروژه های توسعه ای 
با سرعت بیشتری پیگیری شوند. اما در عین حال 
که این کش��ور به توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی 
رس��یده و با ترکیه سی سال قبل بسیار فرق کرده، 
با مشکالت زیس��ت محیطی عدیده ای هم دست 
و پنجه نرم می کن��د. بزرگتری��ن چالش محیط 
زیستی ترکیه، آلودگی هوا و آب است. در خیلی از 
شهرهای ساحلی ترکیه، آلودگی آب دریا به حدی 
اس��ت که ش��نا کردن در آن ممنوع ش��ده است. 
معروف ترین ش��هر ترکیه یعنی اس��تانبول از این 
قاعده مستثنی نیست. رشد جمعیت در این شهر 
مش��کالت خاص خود را هم به همراه آورده است. 
یکی از این مشکالت، فاضالب این شهر است. برای 
حل این مش��کل، اخیراً در واکنش به فشار مردم و 
جامعه علمی کشور، مس��ئوالن شهری استانبول 
سیاس��ت های س��ختگیرانه دفع فاضالب اتخاذ 
کرده اند که این ش��هر را در ابت��دای صف جهانی 
حفاظت محیط زیس��ت ق��رار داد. ام��ا انجام این 
سیاست ها نیاز به سرمایه هنگفتی دارد. مسئوالن 
اداره آب و فاض��الب اس��تانبول یک رک��ورد قابل 
مالحظه ای از بازیابی هزینه ها دارند و توانسته اند 
منابع مالی این پ��روژه را از محل درآمدهای تعرفه 
گمرکی تأمین کنند. اما با رشد بدهی های معوق 
مانده در پرداخت تعرفه ها در طول سه سال اخیر، 
هزینه ها بر این پروژه سایه افکنده است. رشد سریع 
این شهر س��بب افزایش تعداد ساکنین این شهر 
با فاضالب و تأمین آب نامناس��ب و ناکافی ش��ده 
اس��ت. جمعیتی که در  س��ال 1981 3.7 میلیون 
نفر تخمین زده ش��ده بود به 7.8 میلیون در  سال 
2000 رسید و هم اکنون استانبول جمعیتی بیش 
از ده میلیون نفر دارد. آب فاضالب تصفیه نش��ده 
به داخل ش��اخ طالیی دریای مرمره و تنگه بسفر 
سرازیر می ش��د. این فاضالب سبب ایجاد شرایط 
غیرهوازی در آب های شاخ طالیی شد و شاخه های 
دریای مرمره به شدت آلوده ش��دند. این آلودگی 
به خصوص در مناطقی با درآمد پایین بیشتر بود. 
همچنین این آلودگی س��بب شیوع بیماری های 

منتقله از آب شد.
کنفرانسی با موضوع توسعه تأمین آب و بهداشت 
در سال 1978 برگزار ش��د. براساس آن کنفرانس 
قرار شد تا 100درصد آب موردنیاز تا  سال 1990 
تأمین و همچنین سیستم تصفیه فاضالب تا سال 
2000 احداث ش��ود. ترکیه پیش��رفت زیادی در 
راس��تای این هدف داشته است. تا س��ال 1989، 
97درصد جمعی��ت ش��هر و 85درصد جمعیت 
روستایی آبشان تأمین ش��د و 56درصد جمعیت 

کشور اگو داشتند.
هدف های پروژه

مقدمات پ��روژه در اوایل دهه 70 ش��روع ش��د؛ 
ارزیابی و برآورد هزینه تا دسامبر 1981 انجام شد. 
تصویب قانون ایجاد آژانس فاض��الب و آب در یک 
فرمت رس��می که برای بانک ها قابل پذیرش باشد 
برای دولت مق��داری طول کش��ید. آژانس جدید، 
 )ISKI( هیات مدیره آژانس آب و فاضالب استانبول
ایجاد ش��د تا همه خدمات تأمین آب و فاضالب در 
یک استانبول بزرگتر را برنامه نویسی، طراحی، اجرا 
و نظارت کند. این آژانس حق این را داشت که بدون 
مجوز بیرونی، تعرفه برای فاضالب و آب تعیین کند. 
پروژه تأمین آب و احداث ش��بکه فاضالب یکی از 

بزرگترین پروژه های زیرساختاری استانبول بود. 
تمرکز زیست محیطی در ISKI و سازمان های 
زیست محیطی دولت مرکزی به طور پیوسته در 
واکنش ب��ا افزایش آگاهی های زیس��ت محیطی 
مردم و جامعه علمی ترکیه قوی تر و بارزتر می شد. 
در میانه دهه 90 قانونی تصویب ش��د که براساس 
آن همه آب های هدررفته به طور کامل باید تصفیه 
شود. اما با طوالنی شدن این پروژه، این سیاست به 
شدت هزینه بر شد. با توجه به توپوگرافی استانبول 
اجرای این پروژه نیاز به یک سرمایه گذاری عظیم 
برای ایجاد یک سیس��تم تصفیه بس��یار پیچیده 
داشت. اما به قول یکی از نش��ریات ISKI، هدف 
دولت، ایج��اد زنجیره ای از ایس��تگاه های تصفیه 
با ه��ر هزینه و به منظور حل مش��کالت زیس��ت 
محیطی بود. همچنین این آژانس سیاستی اتخاذ 
کرده است که خدمات فاضالب و تأمین آب تمیز 
را به طور کامل توسعه دهد. اگر این سیاست به طور 
کامل اجرا شود، سالمت عمومی و تأمین آب کامال 
پاک برای همه تضمین خواهد شد. به دلیل فشار و 
حساسیت های عمومی نسبت به محیط زیست در 
این شهر، تمام سیاست های توسعه ای باید براساس 
حفاظت محیط زیس��ت صورت گی��رد. یعنی هر 
پروژه ای در استانبول قبل از اجرا باید ارزیابی زیست 

محیطی داشته باشد.
بدین ترتیب ش��هر اس��تانبول به دلیل افزایش 
آگاهی های عمومی نس��بت به مس��ائل زیس��ت 
محیطی و دغدغه مسئوالن ش��هری مجبور شد 
تا سیاس��ت هایی را اتخاذ کند تا بزرگترین چالش 
زیس��ت محیطی و بهداشتی این ش��هر که همان 
آلودگی آب و عدم تصفیه فاضالب بود را حل کند.   
سیاستمداران ترکیه به خوبی فهمیده اند که باید 
مانند همتایان اروپایی و آسیایی توسعه یافته توجه 
خود را بیش از پیش به محیط زیست معطوف کنند 
چرا که توس��عه بدون حفاظت از محیط زیس��ت 
چیزی جز توس��عه ناپایدار اطالق نمی ش��ود و در 
طوالنی مدت صدمات جبران ناپذیری را به ارمغان 
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ایلر بانک )یکی از بانک های ترکیه( و بانک جهانی 
پروژه شهرهای پایدار را در ترکیه طراحی کردند تا 
یک مکانیسم حمایتی برای شهرداری های شهرهای 
درجه دوم درست کنند. این مکانیسم حمایتی نقش 
س��رمایه گذاری در آینده پایدار این ش��هرها بازی 
می کند. پروژه شهرهای پایدار یا SCP یک سیستم 
حمایتی برای ش��هرهای درحال توسعه به منظور 
تعیین، آمادگی، تأمین سرمایه قابل انتقال بانکی و 
افزایش ظرفیت های طراحی شهری ایجاد می کند. 
سرمایه گذاری هایی که از طریق SCP انجام می شود 
هم با اه��داف و قوانین محیط زیس��تی ترکیه جور 
می شود و هم با سیاست های امنیتی بانک جهانی. 
به منظور انج��ام چنین کاری، ایل��ر بانک به عنوان 
واسطه مالی یا واسطه تأمین اعتبار عمل خواهد کرد 
تا از سیاست های مرتبط بانک جهانی و روش هایی 
که در راستای اهداف محیط زیستی دنبال می شود 
اطمینان حاص��ل کن��د. درواقع در وهل��ه اول این 
شهرهای درحال توسعه اگر می خواهند توسعه یافته 
شوند ابتدا باید به مسائل محیط زیستی خود توجه 

کنند تا توسعه ای پایدار داشته باشند.
هدف اصلی پروژه شهرهای پایدار برای شهرهای 
ش��رکت کننده در این طرح، این اس��ت که به طور 
فزاینده ای از طریق این پ��روژه پایداری اجتماعی، 
اقتصادی-مال��ی و محیط زیس��تی اصالح ش��ود. 
شاخص های پایداری شامل موارد زیر است:  کاهش 
قابل توجه هدررفت آب در تولید برق، کاهش ورود 
فاضالب تصفیه نش��ده به محیط زیس��ت، کاهش 
مصرف برق از طریق اصالح راندمان انرژی، کاهش 
ترافیک، کاه��ش آلودگی ه��وا و انتش��ار کربن از 
طریق بهبود سیستم حمل ونقل عمومی و افزایش 
آپشن های بیش��تر برای جابه جایی عابرین، تقویت 
طرح ه��ای مال��ی و مالیاتی ش��هری، و گس��ترش 
مشارکت اجتماعی و خدمات به آن قسمت هایی از 

استان که از شبکه خدمات رسانی سودی نمی برند.
یک��ی از بنده��ای ای��ن پ��روژه که قس��متی از 
هزینه هایش توس��ط بانک جهانی و قسمت دیگر 
توسط نهادهای داخلی ترکیه تأمین می شود ارزیابی 
زیست محیطی است که باید در وضع مطلوب قرار 
بگیرد و کش��ور ترکیه در راس��تای این هدف باید 
گزارشی درخصوص وضع ارزیابی زیست محیطی 
به بان��ک جهانی تحویل دهد. در ای��ن گزارش های 
ش��ش ماهه، وضع س��کونتگاه های طبیعی، منابع 
فرهنگی فیزیکی، آبرس��ان های بین المللی، مردم 
بومی، امنیت س��دها، وضع پارک های ملی، حفظ 
حیات وحش و گونه های درحال انقراض و تغییرات 
اقلیمی بررسی می شود. در این پروژه بانک ایلر باید 
تعدادی متخصص محیط زیس��ت را استخدام کند 
تا در فرآیند این پروژه کمک کنند. همچنین بانک 
ایلر ب��ا کمک بانک جهان��ی و با اج��رای پروژه های 
مدیریت پایدار ش��هری که خ��ود درآمدزایی برای 
شهر دارد می تواند در تقویت شهرداری های محروم 
در حفظ محیط زیست کمک کند. در طول اجرای 
این پروژه ممکن اس��ت مسائل پیچیده اجتماعی و 
محیط زیستی ایجاد ش��ود. در این راستا، بانک ایلر 
متخصصین مربوطه را به کار می گیرد تا جلوی اثرات 
منفی زیس��ت محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای 
فازهای مختلف پروژه را بگیرند. معموال سیس��تم 
کنترل محیط زیس��ت در ای��ن پروژه م��وارد زیر را 
پوشش خواهد داد:  محیط زیست عمومی، آلودگی 
هوا، س��المت خاک، آب زیرزمینی و سطحی، تنوع 
زیستی، انتشار غبار و صدا و نظارت اجتماعی. مثال 
در بحث توسعه یک شهر همیشه طرح های عمرانی 
و ساخت وساز وجود دارد، بنابراین همیشه این امکان 
وج��ود دارد منابع طبیعی و محیط زیس��ت قربانی 
این ساخت و سازها شوند ولی در توسعه پایدار باید 
به ش��دت بر این مسأله نظارت کرد تا فاجعه زیست 
محیطی اتفاق نیفتد. بخش های زیست محیطی که 
در این پروژه مونیتور می شوند شامل موارد زیر است: 
زمی��ن و خ��اک:  اث��رات ممک��ن ای��ن پ��روژه 
 ش��امل صدمه زدن به س��اختمان خ��اک به دلیل

 ساخت و ساز، ترافیک و ذخیره مواد، هدررفت الیه 
باالیی خاک در طول حف��اری یا معدن کاوی، اثرات 
حفاری بر خصوصیات خاک، فرسایش خاک به دلیل 
رواناب غیرقابل کنترل سطحی، آسیب به زمین های 
زراعی هنگام ساخت و ساز و لغزش زمین است. حال 
راه حل های پیشنهاد شده در این پروژه که باید توسط 
عوامل نظارتی مورد توجه قرار گیرد به ترتیب شامل 

اقدامات حفاظتی زیر است: 
حفاظ��ت از مناطق غیرس��اختمانی، اجتناب از 
کار کردن در مناطق حس��اس تحت شرایط وخیم، 
فراهم کردن جاده های موقت حمل ونقل مناسب و 
ترمیم جاده های آسیب دیده، طراحی کار اجرایی با 
حداقل آسیب به زمین، برداشتن الیه باالیی خاک 
در جایی که ضروری اس��ت و سپس ذخیره کردن و 
دوباره جایگزین کردن آن بعد از اتمام پروژه، طراحی 
زهکش و دیگ��ر امکانات موجود ب��رای اطمینان از 
پایداری خاک و پاالیش مناسب فاضالب و درنهایت 
تثبیت خ��اک و جداس��ازی مواد مصرف ش��ده از 
سایت های تعیین شده مواردی هستند که به حفظ 

منابع خاکی ترکیه کمک خواهد کرد.
همچنین بخش مهم و استراتژیک محیط زیستی 
که ممکن است از طریق پروژه های توسعه ای آسیب 
ببیند منابع آبی است که باید به دقت مورد حفاظت 
قرار گیرد. اثرات احتمالی این پروژه بر منابع آبی این 
طور تعیین شده که ممکن اس��ت آب بیش از حد 
مجاز استفاده شود یا مس��یر جریان آب تغییر پیدا 

کند. 
 Turkey ; the“ منبع:  مقال�ه ای با عن�وان
sustainable cities project” از س�ایت 
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نگاهگزارش

 توسعه شهرهای پایدار
 و حفاظت محیط زیست در ترکیه

 نگاهی  به پروژه شبکه 
جمع آوری فاضالب استانبول

ترکیه  برای حفاظت از محیط زیست خود چه کرده است

سفر به سرزمین سبز و پاک
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استانبول، ش��هری به قدمت تاریخ است، سومین 
شهر توریست پذیر و شمشین شهر جذاب دنیا و تنها 
شهری که در دو قاره اروپا و آسیا قرار دارد. با جمعیت 
ثاب��ت 14 میلیونی که با حضور مس��افرین به باالی 
20 میلیون هم می رسد. شهری قرار گرفته بر بلندای 
7 تپه و پذیرای میلیون ها،  میلیون انس��ان. صنعت، 
ماهیگیری و گردشگری س��ه راه درآمدزای مردمان 
این شهر بزرگ است و هر س��ه نیز ارتباط مستقیم 
با محیط زیس��ت دارد. از این رو برای مِن روزنامه نگاِر  
عالقه مند به محیط زیست سفر به استانبول با توجه به 

محیط زیست و طبیعتش شروع شد.
عالقه به طبیعت

قبل از س��فر توسط یکی از دوس��تان با یک فعال 
محیط زیس��ت استانبول آشنا ش��ده بودم. »اوکتای 
تورگت« یکی از مدیران باسابقه شهرداری استانبول 
چند سالی است بازنشست شده اما خاطرات خوبی 
دارد از روزهایی که محیط زیست دغدغه استانبولی ها 
شد. او که به واسطه داش��تن مادری ایرانی، فارسی 
را به خوبی حرف م��ی زد اکنون یکی از معروف ترین 
فعاالن محیط زیست ترکیه است و با تجربه ای که از 
آن روزهای س��خت دارد می تواند الگویی از کوشش 
مداوم برای احیای محیط زیست را برای ما ایرانی ها 
احیا کند. تورگت در اولین روز سفر مرا به یک مسجد 
تاریخی برد که در حیاطش درختی بزرگ و تنومند 

و محافظ��ت ش��ده خودنمایی 
می کرد. می گف��ت این درخت 
را من نماد عالقه اس��تانبولی ها 
ب��ه محیط زیس��ت می دان��م؛ 
»ای��ن درخ��ت نام��ش درخت 
آرزوها اس��ت. ترک ها معتقدند 
که درخ��ت از آن جا که ریش��ه 
در خاک دارد و س��ر به آسمان 
می نهد مقدس است و حفاظت 
از آن، واج��ب. معتقدند که اگر 
به ی��ک درخت توس��ل کنی و 
آرزوی��ت را ب��ه او بگویی با خود 
به آس��مان ها می برد و آرزویت 

برآورده می شود. البته این یک اعتقاد نمادین است اما 
نشان از اهمیت درخت و طبیعت در بین ترک ها دارد. 
به همین دلیل بود که در آن سال های سیاه ما خیلی 
راحت توانستیم ترک ها را وادار به همکاری کنیم تا 

محیط زیستمان احیا شود.«
از او درباره آن روزهای س��یاه می پرسم و می گوید: 
»هنوز انقالب ایران اتفاق نیافتاده بود و ترکیه و به ویژه 
استانبول درحال صنعتی شدن و پیشرفت بود. سرعت 
پیشرفت آنچنان بود که تا به خودمان آمدیم دیدیم 
جمعیت استانبول چندبرابر شده و دیگر نه سیستم 
فاضالب جوابگو است و نه فضای سبزمان. فاضالب 
به دریا می ریخت و سواحل غیرقابل شنا و ماهیگیری 
بودند. یادم هس��ت س��احل ببک که اینک سومین 
ساحل گران و زیبای دنیا بعد از میامی و موناکو است 
روزگاری آن قدر آلوده بود که نمی توانستی یک ماهی 
س��الم در آن پیدا کنی اما در عرض چند سال چنان 
همبس��تگی ای بین ترک ها ایجاد شد که توانستیم 
بر این معضالت فائق آیی��م. اکنون یکی از زیباترین 
دریاهای دنیا را داریم و ثروتمندان دنیا را برای خرید 

امالکمان وسوسه می کنیم.«
از او می پرسم که به همین دلیل بود که ترک ها در 
مقابل تخریب بوستان گردش تقسیم شدیدا اعتراض 
کردند و منجر به گسترش اعتراضات در نقاط دیگر 
شهر هم ش��د؟ تورگت می گوید:  »متاسفانه توسعه 
بعضا آن ق��در در ده��ان برخی از مدیران ش��یرین 
می شود که یادشان می رود توسعه را مدیون محیط 
زیستش��ان هس��تند. به همین دلیل وقتی در  سال 
2013 خواستند پارک تقسیم را خراب کنند و مرکز 
خرید درس��ت کنند ترک هایی که عاش��ق خیابان 
اس��تقالل و میدان تقسیم هس��تند و بعد از خرید و 
تفریح به این پارک می آیند که اس��تراحت کنند در 
مقابل تخریب ایستادند. چون این پارک در کنار مراکز 

خرید اطراف میدان تقس��یم بود که این میدان را به 
شهرت جهانی رساند.«

وی می افزاید: »مسئوالن استانبول بسیار در حفظ 
و نگهداری جنگل ها و فضای س��بز شهر سخت گیر 
هستند. چون رأی دهندگان حساسیت های زیست 
محیطی باالیی دارند. مثال در اس��تانبول با این همه 
ساخت وس��از نمی توانی آثاری از تخریب جنگل ها 
ببینی. اگر س��اختمانی در دل کوه ساخته می شود 
باید با کمترین تخریب درخت باشد و اگر هم قسمتی 
از جنگل را قطع کند می بایس��ت در کمترین زمان 
ممکن درختان را احیا کند آن هم بدون دست بردن 
به تنوع گیاهی و پوشش��ی منطقه. قانون هم در این 

زمینه شوخی ندارد و نظارت ها بسیار شدید است.«
یاد ایران می افتم و ویالهایی که دل کوه را خراش 
می دهند و به جان درخت��ان می افتند تا چند بلوک 
را روی هم س��وار کنند و نامش را بگذارند ویال برای 
خوش نشین هایی که به سودای دیدن مناظر طبیعی 
و لذت بردن از صدای پرندگان آمدند و اما خود تیشه 

به ریشه خود می زنند.
خوش رفتاری با حیوانات

وقتی در شهری درخت زیاد باشد، پل های روگذر 
از روی درخت��ان رد ش��وند و ن��ه از دل آن ها، وقتی 
پارک ها محلی برای اس��تراحت توریست ها باشد و 
محل اجرای انواع برنامه ه��ای فرهنگی و هنری آن 
وقت پرنده ها هم زیاد هس��تند. 
نه تنه��ا در ش��هر ک��ه البت��ه با 
آلودگ��ی هوا هم دس��ت و پنجه 
نرم می کند با تنوع زیاد پرنده ها 
مواجه هس��تی که در س��واحل 
اس��تانبول اوج آزادی پرندگان را 
هم می بینی. همسفرمان، تورگت 
ما را به س��فری دریایی می برد به 
مقصد جزایر پرنس. در کش��تی 
مس��افری کوچکی می نشینیم 
تا ما را به همراه تع��داد زیادی از 
توریس��ت های خارج��ی عرب و 
اروپایی و هندی و ایرانی به جزیره 
بیوک آدا ببرد. جزیره ای که الگوی محیط زیست دنیا 
می تواند باشد. داستان این جزیره بماند در سطرهای 
بعدی. فعال در ابتدای سفر هستیم و داستان پرندگان 
و حیوانات. وقتی حضور ف��راوان مرغان دریایی را در 
ساحل استانبول و برفراز کشتی ها می بینم یاد سواحل 
خودمان می افتم و شکارچیان در کمین. به جایش در 
اس��تانبول وقتی کش��تی ها با مسافرانشان حرکت 
می کنند دیگر کمتر مرغ ماهیخ��واری را می بینی 
که ماهی شکار کند. همه مشغول خوردن غذاهایی 
هس��تند که مسافرین کش��تی ها برایش��ان در آب 
می ریزند. بعضی از این پرنده ها آن قدر اهلی شده اند 
که حتی از دست انسان ها نیز غذا به منقار می گیرند. 
 نمونه زندگ��ی توأمان انس��ان ها با حیوان��ات را در 
جای جای شهر هم می توان دید. سگ های ولگردی 
که قالده بر گردن دارند و پالک بر گوش و گربه هایی 
که غذایشان را همیشه از دس��ت مردم می خورند و 
برایشان عشوه و ناز می کنند و بعضی هایشان حتی 
سرپناهی دست ساخته توسط انسان ها پیدا کرده اند. 
یاد کش��ورمان می افتم که چگونه گربه ها با شنیدن 
صدای پای انس��ان ها پا به فرار می گذارند و کبوترها 
پرواز را بر قرار ترجیح می دهند و س��گ های ولگرد 
طعمه تیر ماموران شهرداری می شوند و صدای زوزه 
ضجه وارشان دل هر انسانی را به درد می آورد. اما در 
اس��تانبول وضع فرق می کند. اوکتای تورگت، مدیر 
باسابقه و بازنشسته شهرداری استانبول درحالی که 
مشغول غذاریختن برای مرغان ماهیخوار در کشتی 
اس��ت می گوید: »وقتی حفاظت از محیط زیس��ت 
تبدیل به یک دغدغه شد دیگر نمی توانستیم به دو 
صورت متفاوت عمل کنیم. یعنی جنگل را نگه داریم 
اما حیوانات را در ش��هرها بکشیم. پس در شهرداری 
راهی پیدا کردیم. آمدیم و تمام حیوانات بی خانمان 
شهری را شناس��ایی کردیم. ازآنجا که حیوانات در 

محدوده خاص��ی زندگی می کنن��د و اگر مزاحمی 
در آن محدوده نداشته باشند خارج نمی شوند پس 
شهرداری های منطقه موظف به قالده گذاری شدند تا 
سگ ها هر ماه واکسن زده شوند. به همین دلیل است 
که در هر جای اس��تانبول سگ ها را می بینی که هم 
پای انسان ها مشغول رفت و آمدند و خارجی ها هم به 
گربه ها غذا می دهند و از بازی با گربه ها لذت می برند. 
با وجود سگ و گربه که از قضا زندگی کردن در کنار 
هم را یاد گرفته اند اس��تانبول از وجود موش در امان 
مانده است.« به همین دلیل اس��ت که در استانبول 
وقتی می خواهی در رستوران های روباز زیبایش غذا 
بخوری باید آماده برخورد با گربه ها و سگ هایی باشی 

که کنار پایت می خوابند و آماده دریافت غذا هستند.
جزیره نمونه زیست محیطی

جزیره بیوک آدا یک جزیره فوق العاده است. هیچ 
ماشینی در آن حق تردد ندارد به جز ماشین پلیس 
و حم��ل زباله آن هم به ن��درت و در مواقع خاص. در 
جای جایش ویالهایی زیبا و لوکس ساخته شده اند 
با باغ هایی زیبا و مسحور کننده. در این جزیره وقتی 
به دوردست ها و ارتفاع می روی فقط صدای چهچه 
پرنده ها را می شنوی و صدای سم اسبان درشکه ها و 
امواج دریایی که به صخره ها می خورد و البته صدای 
دلنواز نسیم. رستوران هایش نیز اکثرا غذای دریایی 
س��رو می کنند در کنار س��احل زیبای دریای سیاه. 

بهترین مکان برای دوس��تداران 
طبیع��ت ک��ه می خواهند چند 
صباحی بی خبر از هرگونه تمدن 
و سروصدایی باشند. رفت و آمد 
با درشکه است و دوچرخه و غذاها 
همه طبیع��ی و س��الم. تورگت 
 می گوی��د: »جزای��ر پرن��س از

 9 جزیره زیبا تش��کیل می شود 
که دو جزی��ره اصال مس��کونی 
نیس��ت و ی��ک نمونه زیس��ت 
محیطی بکر با جانوران و گیاهان 
منحصربه فرد است. وقتی مدیران 
 استانبول تصمیم گرفتند جزیره

 بیوک آدا را به بزرگترین مقصد تفریحی و گردشگری 
استانبول تبدیل کنند کار سختی را در پیش داشتند. 
چون ورود هر انس��ان به هر منطقه ای باعث آلودگی 
زیست محیطی می شد اما اکنون این طرح موفق شده 
است و جزیره بیوک آدا یکی از معروف ترین مناطق 
توریستی دنیا است که به واسطه محیط زیست بکر و 
فوق العاده اش شهره در بین جهانیان شده است و این 
به خاطر حساسیت مردم و گردشگران و مسئولین 

استانبول است.«
توریست های پرنده شناس

فردای روزی که ب��ه جزیره رفتیم س��ری به بام 
اس��تانبول هم زدیم. با تورگت ب��ه باالترین نقطه 
استانبول رفتیم. در ذهنم بام تهران و بام الهیجان 
و چند ش��هر دیگر ایران نقش بسته بود اما وقتی به 
بام استانبول رس��یدیم درواقع در یکی از سبزترین 
و زیباترین نقاط دنیا به رویمان گش��وده شد. همه 
چیز تمیز و پاک و س��بز بود. اما ی��ک نکته جالب 
در این محوط��ه به چش��م می خ��ورد و آن وجود 
تع��داد زیادی گردش��گر خارجی اروپای��ی بود که 
پشت دوربین هایش��ان ساکت و س��اکن ایستاده 
بودند. وقتی پرس وجو کردی��م دریافتیم که اینها 
دانشمندان پرنده ش��ناس هستند که از کشورهای 
مختل��ف اروپای��ی و آمریکایی به اس��تانبول آمده 
بودند و از دیروز تا به حال پش��ت دوربین هایش��ان 
خشکش��ان زده بود تا مهاجرت دس��ته جمعی نوع 
خاصی از اردک وحش��ی را در آس��مان اس��تانبول 
ببینند و البته پرواز چند عقابی که به سمت آفریقا 
می رفتند. تورگت می گوی��د: »ترک ها از هرچیزی 
درآمدزایی می کنند. وقتی فصل مهاجرت پرنده ها 
می ش��ود یا فصل رویش ن��وع خاص��ی از گیاهان 
می شود ترک ها مدام در کش��ورهای دیگر تبلیغ و 
اطالع رسانی می کنند و آژانس های گردشگری شان 

نیز تسهیالت فراوانی برای این دسته از گردشگران 
فراهم می کنند. اینگونه اس��ت که پرواز هر پرنده و 
رویش هر گلی مساوی اس��ت با ورود دالر و یورو به 

ترکیه.«
سیستم   زباله

نه تنه��ا در جزیره بیوک آدا که در کل اس��تانبول 
بزرگ هم کمتر پیش می آید زباله ای در کف خیابان 
ببینی. درس��ت برخالف ش��هرهای ایران که در هر 
جوی و کنار گوشه و حتی وسط میدان هم انباشتی از 
زباله ها می بینی. در استانبول کمتر شهروندی را دیدم 
که بیسکویت و کیک اش را از غالف پالستیکی اش 
دربیاورد و زباله را رها کند وسط خیابان. حتی برای 
سیگاری ها هم سطل هایی گذاشتند که سیگاری ها 
سیگارشان را در آن جا خاموش کنند هرچند که این 
کار چندان رعایت نمی شود. در میادین بزرگ شهر 
کارگران ش��هرداری را می توان دید ک��ه به صورت 
مداوم درحال جارو زدن و جمع آوری زباله ها هستند 
و ماش��ین های جمع آوری زباله  تمام اتوماتیک که 
آش��غال ها را از کف خیابان جمع می کنند. تورگت 
دراین باره اظهار می کند: »یکی دو دهه پیش بود که 
مدیران شهری استانبول تصویب کردند که این شهر 
را به یکی از تمیزترین ش��هرهای دنیا تبدیل کنند. 
این کار را در راس��تای اه��داف بلندپروازانه صنعت 
گردشگری ترکیه انجام دادند. ترک ها فهمیدند که 
ب��رای جذب توریس��ت و آمدن 
دوباره شان باید شهر را همیشه 
تمیز و چشم نواز نگه دارند. اگر 
به شهرهای مهم دنیا هم بروید 
تا ای��ن اندازه نظافت ش��هری را 
نمی بینید. نه تنها در ش��هر که 
در کن��ار دریا هم اث��ری از زباله 
نمی بینی��د و ای��ن در وهله اول 
به خاطر فرهنگ سازی در بین 
ترک هاست. یعنی دولت نیامد 
فقط ماش��ین های تمام اتومات 
را در ش��هر بگرداند بلکه ابتدا در 
شهروندانش فرهنگ سازی کرد 

که در شهر زباله نریزند.«
آب گوارا

وقتی 15 س��ال پیش مس��افرین ایرانی بازگشته 
از ترکی��ه صحبت از خری��د آب معدنی در کش��ور 
همسایه می کردند به روزگارشان می خندیدیم و فکر 
می کردیم که چقدر توسعه یافته تر از آنها هستیم که 
از شیر خانه مان بهترین آب را می نوشیم و نیازی به 
خرید آب نداریم. اما وقتی خشکس��الی گریبان ما را 
گرفت و آلودگی آب و صده��ا دلیل دیگر ایرانی ها را 
محتاج به خرید آب معدنی کرد باید حسرت کیفیت 
آب های معدنی ترکیه را بخوریم. در ایران کمتر پیدا 
می شود که آب معدنی استاندارد جهانی داشته باشد 
و کیفیت س��بک و خوش طعم اما با خوردن تقریبا 
اکثر آب های موجود در فروشگاه های ترکیه می توان 
متوجه این تفاوت شد. اوکتای تورگت، فعال باسابقه 
محیط زیست ترکیه درباره کیفیت محصوالت غذایی 
می گوید: »اینجا قانون سفت و سخت رعایت می شود 
و تمام محصوالت می بایست مطابق استانداردهای 
جهانی تولید شوند و با متخلفین هم برخورد می شود. 
در این ج��ا وجود گردش��گران خارج��ی، ترک ها را 
موظف می کند که بهترین محصوالت غذایی را تولید 

کنند و آب هم یکی از همین موارد است.«
***

ترک ه��ا دریافته ان��د ک��ه بای��د محیط زیس��ت 
اس��تانداردی داش��ته باش��ند. با یک محیط زیست 
مناسب می توانند گردش��گر بیشتری جذب کنند و 
با توریست بیش��تر می توانند درآمد بیشتری کسب 
کنن��د. بدین منظور هم ابت��دا در بین مردمانش��ان 
فرهنگ س��ازی کردند و آنگاه توانس��تند با یک عزم 
ملی محیط زیستشان را بهبود بخشند و ارتقا بخشند 
و تبدیل به الگویی جهانی شوند. الگویی که می تواند 

برای ما ایرانی ها نیز قابل استفاده باشد.

|  نیما صائب    | 
|  ترجمه:  بهروز مهدیزاده  | |  ترجمه:  سودابه جراره   | 

 مسئوالن استانبول
 بسیار در حفظ و نگهداری 
جنگل ها و فضای سبز شهر 
سخت گیر هستند. چون 

رأی دهندگان حساسیت های 
زیست محیطی باالیی دارند. 
مثال در استانبول با این همه 

ساخت وساز نمی توانی آثاری از 
تخریب جنگل ها   ببینی. 

 یکی دو دهه پیش بود 
که مدیران شهری 

استانبول تصویب کردند 
که این شهر را به یکی از 
تمیزترین شهرهای دنیا 

تبدیل کنند. این کار را در 
راستای اهداف بلندپروازانه 

صنعت گردشگری ترکیه 
انجام دادند


