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خطاطی باران بر خاک
بهاریه از بهرام جعفرپور
1
رگ ابر آبستن است
کاغی نان به منقار دارد و مرغی دانه بر نوک
در این صباح بهاری
آواز انوری در صدای باران است
وقصیده منوچهری در گلوی قمری .
و من مفسر جیک و جاک گنجشکانم ؛
شرح ثنای سوسن و سنبل می نویسم ؛
و مرغان مایک بر دوش لسان الغیب شیرازی
کوتاه ،کوتاه
آمین می گویند
و از گلو می خوانند:
جناب عشق بلند است
همتی بایست.

2
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2
کاغی
کاغ کاغ می کند
و گنجشککی
جیک جیک .
ابرکی ،
نم نم
به بارش
و هوایی که گویی
تا صبح قیامت  ،بهاری است
به پیشواز توست.
3
صبح کسل را به
غروب غمبار سپردن
روخوانی مکرر فهرست
سیاه و سفید آدمیان
چه می شود مرا ...
خسته از پرده گردانی لیل و نهار
روح بهاری را
با کالبد بهمنی
چه نسبتی است ؟
انگار جان و جسم را کفشی لنگه به لنگه است .
نه
دیگر
نیستم بر مدار روز
نیستم بر شتاب شب .
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4
پرو بالش را چنان
سست می گیریم که
از بام دست مان
پر می کشد
آسمان خالی را می بلعد
نقطه ای دور می شود ؛
گم و دست نیافتنی .
زندگی را می گویم!
5
(با یاد آسیب دیدگان سیل)
باد توفنده
دمان است
و باران هول
ریز ریز و عجول
پرده ای تار
بین زندگی و چشم می کشد .
بر خاک خراب
کنسرت کاغ های خیس
در اکران است .

6
تهمتن لطیف تن به سمرقند چون قند آماده
وتهمینه برخاک از مجاورت رخسارش
گل گل شکفته
چمن چمن خرمی برپاست
الحق جمال پرنده هویداست،
و کیکاووس زمستان در کابوس فرورفته است.
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گزارش تحقيقي
در رابطه با توليد
فوادهاي دريايي
و سازه هاي كشتي

(قسمت دوم)

اردشير حسينی منجزی
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سازه هاي کشتی
سازه كشتی در حقيقت یک سازه جعبهای شکل جداره نازک
توخالی است كه از اتصال اجزایي همچون ورق ها ،تقویت كنندههای
طولی یا عرضی و تيرهای طولی یا عرضی به یکدیگر ساخته میگردد.
كه مقاطع فوادي با گریدهاي مهندسي نقش ویژه اي درساخت
واستحکام كشتي دارند.
(شایان ذكراست مهمترین ماده اوليه صنایع دریایي ،ورق ها و
پروفيل هاي فوادي است به نحوي كه بين 10تا 18درصد قيمت
یک شناور را ،فواد آن تشکيل ميدهد .ورق ها و پروفيلهاي فوادي
مورد استفاده درصنایع دریایي ،ازآلياژهاي مهندسي بوده و عرضي
بااتر از حد معمول (در حدود  2الي  5/4متر) دارند .عرضهاي
بااتر نيازبه جوشکاري براي ساخت بدنه كشتي را كاهش داده و
ميزان تمركزتنش درسازه كشتي را محدود و در نتيجه استحکام
سازه رادرمقابل خستگي باا مي برد.هم اكنون در كشور ،ورق با این
عرض توليد نميشود و توليد و رق باعرض  4/2متر و با استاندارد
فواد دریایي ،مستلزم ایجاد تغييرات و افزایش عرض نورد خط توليد
كارخانجات توليد فواد است).
 در ساخت كشتي از مقاطع HP ،( L equal leg angles and unequal leg angles )، T ، Hدر سایزهاي مختلف به
گریدهاي نوع  Aو گریدهاي مهندسي  ST75 , ST65 , ST52و...
استفاده ميگردد .این موارد قبا از كشور روسيه ،آلمان و ...خریداري
ميشد در حال حاضر بعضا از كشور چين و كرهجنوبي خریداري
مي شود.
 مثا در شركت صنعتي دریایي ایران(صدرا) براي ساخت یکكشتي باظرفيت 100هزار تن در حدود  20،000تن محصوات

فوادي ( 17،000تن ورق +3،000تن پروفيل) مصرف مي شود كه
این محصوات فوادي درسال 2010باقيمتي بين 600-500یورو
ازكشورهاي چين وكره خریداري مي شد.
 سازه هاي كشتي ،داراي تنوع ،خواص مکانيکي و شيميایيو سایزهاي بسيار مختلفي است كه به لحاظ نوع كاربرد در سازه
و اسکلت فلزي كشتي ،داراي شکل و سایزهاي متفاوتي بوده
كه بایستي یک تركيب خوبي از استحکام باا ،تا فنس و قابليت
جوشکاري مناسب و از یک TMCP
Tra
high–thermomechanical
(Processed
 )strengthبرخوردار باشند.
 سازههاي كشتي به لحاظ واقع شدن در محيط هاي دریایي،بایستي مقاوم و در برابر انواع محيط هاي خورنده اسيدسولفوریک،
اسيد كلروریک و انواع گازهاي خورنده پایدار باشند.
 این سازهها عاوه بر بارگذاری های متعارف ،بارهای ناشی ازدریا و انواع تنشهاي حاصل از موج ها را بایستي تحمل نمایند .در
سالهاي اخير توجه خاصي به سازه هاي مهندسي با كيفيت باا و
مقاوم در دریا توجه شده است.
 در سالهاي اخير سعي شده است كه از سازه هاي مقاوم و باوزن كمتر استفاده شود .سازه هایي كه در طراحي راحت تر بوده و
مشکات ساخت كمتري داشته باشند كه در این خصوص شركت
) TKSS )Thyssen krupp steel services Division
فعاليت هاي ویژه اي به عمل آورده است.
مباحث فني
 سازه هاي كشتي ،بایستي یک تركيب خوبي از استحکام باا ،تافنس ،قابليت جوشکاري ومقاومت مناسبي در برابرخوردگي را داشته

درصد هزینههاي فوق شامل ورقها و پروفيلهاي فوادي ميباشد.
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باشند و عاوه برتحمل بارهاي متعارف و سازهاي ،نيروها و تنش هاي
دیناميکي حاصل از دریا را تحمل نمایند.از این رو سازهها به لحاظ
كاربرد داراي تنوع ،خواص مکانيکي و شيميایي و سایزهاي مختلفي
هستند .مقاطع داراي گرید  Aدریایی و مطابق با استانداردهای
صنایع دریایی ( استاندارد  ) IACS_W13ميباشند( .جداول و
شکلهاي ذیل)
شکل 5

شکل 6

شکل 7

6
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جدول 6

جدول 7

در زیر تعدادي از استانداردها و تنوع گریدهاي مربوط به پروفيلهاي مورد استفاده در كشتي آورده شده است:

جدول 8

8

فروردین و اردیبهشت 1398

Scientiic-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

جدول 9

SHIP BUILDING PRODUCTS
HOLLAND PROFILE

 كشورهاي چين ،كره جنوبي ،ژاپن ،فيليپين ،روماني ،ویتنام،تایوان ،ایات متحده ،آلمان ،ایتاليا ،هلند ،برزیل ،تركيه ،كرواسی،
اسپانيا ،هند ،اندونزي ،ایران و ...از جمله كشورهاي مهم سازنده
كشتي ميباشند .كه در آسيا كشورهاي چين،كره جنوبي و ژاپن
از جمله كشورهاي مطرح در ساخت كشتي و سهم عمدهاي در
ساخت كل كشتي هاي دنيا ایفا مينمایند( .مروری بر آمارهای
جهانی توليدات صنعت كشتیسازی و ساخت شناورهای تجاری
بزرگ درچند سال اخير نشان میدهد ،برخی كشورهای آسيایی
سردمدار این بازار محسوب میشوند ،به طوری كه چين 7/38درصد
( ،)Largest shipbuilderكرهجنوبی 2/35درصد (كرهجنوبی؛
سازنده یک كشتی در  4روز) ،و ژاپن 1/21درصد (بيش از 95درصد)
از بازار سفارشات كشتیسازی دنيا را در اختيار دارند).
در جدول شماره یازده برخي از مهمترین كشورها در صنعت

كشتي سازي آورده شده اند.
آماري از شناورهاي ساخته شده در ایران مطابق با آمارنامه دریایي
ایران سال  1397ستاد توسعه فناوري و صنایع ارتش بنيان دریایي
در جدول های  12تا  16آورده شده است.
 با برآورد تقریبي از تناژ شناورهاي تجاري تحویل شده توسطنيروي دریایي ارتش جمهوري اسامي و سازمان صنایع دریایي
در سالهاي گذشته (از سال  86تا  96مطابق با جداول باا) ،و با
توجه باینکه  80درصد وزني شناورها فواد است و با در نظر گرفتن
نسبت مقاطع فوادي به ورق به كاررفته در سازه كشتي و سيرنزولي
ساخت تعداد شناورهاي فلزي (فروند) ،ساليانه در حدود  10الي
15هزار تن مقاطع مورد نياز است.
چالشها
 قيمت اقام مورد نياز صنعت كشتی سازی بسيار بااست كههمه آنها در داخل كشور ساخته نمی شود و باید از خارج خریداری
شود( .در زمان تهيه پيش نویس ایحه توسعه صنایع دریایي توسط
سازمان مدیریت و برنامه ریزي و وزارت صنایع و معادن ،بندي براي
تاكيد بر لزوم ساماندهي داخلي تجهيزات و مواد اوليه مورد نيازدیده
شده بود .پس از تهيه پيش نویس این ایحه و در مراحل مختلف
تصویب آن در هيات دولت ،این بند از ایحه كمرنگ دیده شد و
نهایتا بنابه دایل نامشخصي حذف شد( .عدم نگرش مستمر و جامع
بهتوليدكنندگان)
 عدم توجه به توليدفوادهاي دریایي درطرح هاي تازه تاسيس،در حالی كه صددرصد نفت كشورمان و بيش از  70درصد گاز و
تقریبا صد درصد صادرات محصوات پتروشيمی وابسته به دریاست.
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شکل  :9نمایي از پروفيلهاي استفاده شده در سازه كشتي

 بعضا تمایل سازندگان شناورها و سازههاي كشتي سازي بهاستفاده از محصوات خارجي .
 عدم اطاع از مقدار دقيق نيازساانه و عدم برنامهریزي مشخص،سرمایه گذاري براي توليد فوادهاي دریایي را با ریسک و مشکل
مواجه خواهدكرد (بازار نامطمئن) .در صورتي كه كشتي سازان بازار
آینده را تضمين كنند ،ميتوان اميد داشت كه فوادسازان با توجه به
حجم بازار بتوانند براي آینده برنامهریزي كنند.
 تناژ مصرفي فوادهاي فوق كم و بنا برتحقيقات و بررسي هايانجام شده چيزي در حدود  10الي 15هزارتن درسال ميباشد.

 ركود بازار و تحریم حمل و نقل دریایي خود به عنوان یک خاءحاكم بر اقتصاد ،از جرات توليدكنندگان كاسته وریسک كارآفریني
و توليد محصوات جدید را مضاعف نموده است.
ليک ضروري است با توجه باینکه هم صنعت كشتي سازي (جزو
سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران) و هم صنعت فواد (جزو
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني) و هر دوي این
مجموعهها ،از زیرمجموعههاي وزارت صنایع و معادن ميباشند،
ارتباط موثري براي برآورد نياز فوادهاي دریایي ،بين مصرف
كنندگان و توليدكنندگان بوجودآید.
فروردین و اردیبهشت 1398
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ارزيابی توليد
چدن مذاب
جهان و ايران
در سال 2018

تهيه و تنظيم:
مهندس محمد حسن جوازاده
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شکل :1-روند توليد چدن مذاب جهان طی سالهای 2018 -1980
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چدن مذاب یکی از ورودی های اصلی فوادسازیهای
دنيا به شمار میآید .در فرایند توليد فواد به روش كنورتور
اكسيژنی  90الی  75درصد شارژ فلزی را چدن مذاب
تشکيل میدهد .در سال گذشته بيش از  40ميليون تن
چدن مذاب در كوره های قوس الکتریکی جهان شارژ شده
است .ميزان توليد چدن مذاب جهان در سال  ،2018با 5,3
درصد افزایش به  1239ميليون تن رسيد .نهمين سال
متوالی است كه ميزان توليد چدن مذاب جهان از مرز یک
ميليارد تن میگذرد .منابع اصلی تأمين چدن مذاب
فوادسازی ها ،واحدهای كوره بلند است .مقدار كمی نيز در
واحدهای كركس و فاینکس ( )Corex & Finexچدن مذاب
توليد میشود .درسال قبل بيشترین توليد چدن مذاب جهان
در ماه جوای به ميزان 107ميليون تن و كمترین توليد
ماهيانه چدن مذاب دنيا نيز در ماه فوریه به ميزان 90,24
ميليون تن بوده است .با توجه به ميزان توليد فواد خام
جهان در سال گذشته كه  1808,6ميليون تن بوده است،
نسبت توليد چدن مذاب بر فواد خام جهان  0,69محاسبه
شده است .به عبارت دیگر هنوز فرایند توليد فواد خام به
روش پایه سنگ آهن ستون اصلی توليد فواد دنيا محسوب
می شود .در شکل 1-روند توليد چدن مذاب جهان از سال
 1980تا كنون ،از نظر ميگذرد .در دنيا طی سالهای1910
تا كنون بالغ بر  42ميليارد و  169ميليون تن چدن مذاب
توليد شده است .در شکل 2-نيز روند تغيير نسبت چدن
مذاب بر فواد خام جهان در سالهای اخير به نمایش
درآمده است .كشور چين با توليد  771ميليون تن چدن
مذاب همانند فواد خام در رأس توليد كنندگان چدن مذاب
جهان قرار گرفته است .در واقع نزدیک به %62,2چدن مذاب

شکل  : 2-روند تغيير نسبت چدن مذاب بر فواد خام جهان طی
سالهای 2018 - 2002

شکل : 3 -روند توليد چدن مذاب كشور چين طی سال های -1980
2018

جدول :1-احجام و تاریخ راه اندازی كوره بلند های بزرگ كشور چين
در  16سال اخير
فروردین و اردیبهشت 1398
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جدول : 2-مشخصات  15كوره بلند بزرگ جهان

شکل 4-منابع تأمين سنگ آهن كرهجنوبی در سال 2018
(ميليون تن)

دینا در كشور چين توليد شده است .در سال قبل نسبت
چدن مذاب به فواد خام در كشور چين  0,79بوده است.
نرخ به دست آمده نشانگر آن است كه در كشور چين فرایند
فوادسازی حاكم ،براساس پایه سنگ آهن است .كشور چين
در سال گذشته جهت دست یابی به توليد  771ميليون تن
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چدن مذاب  1064ميليون تن سنگ آهن از كشورهای
مختلف جهان از جمله از ایران وارد كرده است.در دنيا این
سومين بار است كه ميزان واردات سنگ آهن یک كشور از
مرز یک ميليارد تن عبور می كند .چين اولين كشور جهان
است كه ميزان توليد چدن مذاب ساانه آن براي دومين
سال از مرز  770ميليون تن گذشته است .ميزان توليد چدن
مذاب این كشور در طول پانزده سال گذشته (- 2002
 )2018بيش از  4برابر شده است .كوره بلندهای بزرگ در
افزایش ميزان توليد چدن مذاب كشور چين تأثير بسزایی
داشته است .در جدول 1-احجام و تاریخ راه اندازی 23
كوره بلندهای بزرگ كشور چين در  16سال اخير ارائه شده
است .ميزان توليد چدن مذاب كشور چين در سال قبل بيش
از  10برابر ميزان توليد چدن مذاب كشور ژاپن بوده است.
در شکل  3-روند توليد چدن مذاب كشور چين طی سالهای
 2018 - 1980نشان داده شده است.كشورهای ژاپن و هند
نيز به ترتيب با توليد  77,33و  71,5ميليون تن چدن
مذاب در رده های دوم و سوم دنيا ایستادهاند .در سال قبل
نسبت چدن مذاب به فواد خام در كشورهای ژاپن و هند به
ترتيب  0,74و  0,67بوده است .در ژاپن بيش ار  302هزار
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جدول :3-بهره وری كوره بلند های شاخص جهان در سال 2018

تن چدن ،بصورت قطعه ریخته گری شده است .كشور ژاپن
در حالی به  77,33ميليون تن چدن مذاب دست یافته است
كه كليه سنگ آهن و زغال كک شوی مورد نياز خود را وارد
كرده است .ميزان واردات سنگ آهن كشور ژاپن در سال
 2018بيش از  123,87ميليون تن بوده است .كشور
كرهجنوبي در سال گذشته  %0,1افزایش توليد از خود نشان
داده و ميزان توليد چدن مذاب این كشور در حدود 47,16
ميليون تن بدست آماده است .كرهجنوبی همانند ژاپن كل
سنگ آهن مورد نياز خودش را جهت توليد چدن مذاب به
ميزان  73,16ميليون تن ( 51,9ميليون تن از استراليا)
وارد كرده است .شکل 4-نشانگر منابع تأمين سنگ آهن
كشور كرهجنوبی در سال  2018است .در سال گذشته
نسبت چدن مذاب به فواد خام در كشور كرهجنوبی 0,65
به ثبت رسيده است .شایان ذكر است بزرگ ترین كوره بلند
جهان به حجم داخلی 6095متر مکعب با توليد 5,65
ميليون تن چدن مذاب در سال ( 15300تن در یک شبانه
روز) در شركت پوسکوی كره جنوبی واحد گونگيانگ به
شماره  1مستقر است .قطر بوته این كوره بلند  16,1متر
بوده و دارای  4مجرای تخليه چدن مذاب میباشد .در
جدول 2-مشخصات  15كوره بلند بزرگ جهان نشان داده
شده است.در حال حاضر در جهان  32كوره بلند با حجم

شکل  5-روند افزایش بهره وری كوره بلند شماره 3-
آ.كا .استيل آمریکا

داخلی بيش از  5هزار متر مکعب در حال بهره برداری است.
تعداد كوره بلندهای با حجم باای  5هزار متر مکعب چين،
 6واحد است .در جدول 3 -نيز بهره وری كوره بلندهای
شاخص جهان از نظر می گذرد .بااترین بهره وری توليد با
 4,2تن به ازای هر مترمکعب حجم در  24ساعت (سال
 ،)2013متعلق به كوره بلند شماره  3آ.كا .استيل امریکا
میباشد .در سال گذشته بهره وری این كوره بلند  3,8تن
بازای هر مترمکعب حجم در  24ساعت بوده است .در شکل
 5روند افزایش بهره وری كوره بلند یاد شده دیده می شود.در سال  2018ميزان توليد چدن مذاب كشور تایوان 14,8
ميليون تن به ثبت رسيده كه نسبت به سال %3,07، 2017
فروردین و اردیبهشت 1398
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شکل : 6-روند توليد چدن مذاب كشور ایران طی سالهای
2018 -1980

جدول : 4 -رده بندی توليد كنندگان پيشتاز چدن مذاب جهان در
سال 2018

افزایش از خود نشان داده است .درسال گذشته نسبت چدن
مذاب به فواد خام در كشور تایوان  0,64بوده است .كشور
تایوان در سال قبل ،جهت توليد  14,8ميليون تن چدن
مذاب بيش از  24,19ميليون تن سنگ آهن وارد كرده
است .كشور جمهوری اسامی ایران با توليد  2,34ميليون
تن چدن مذاب رده سی ام جهان را از آن خود كرده است.
ميزان رشد توليد چدن مذاب ایران در سال قبل %2,05
ثبت شده است .علی رغم اینکه درسال قبل نسبت چدن
مذاب به فواد خام در ایران  0,94بوده است ،به دليل توليد
آهن اسفنجی و استفاده آن در توليد فواد خام فرایند حاكم
توليد فواد ،پایه سنگ آهن ( )%90میباشد .در شرایط
كنونی ميزان توليد چدن مذاب ایران با توليد چدن مذاب
شركت ذوب آهن اصفهان سنجيده می شود .شایان ذكر
است ،ميزان توليد آهن اسفنجی ایران در سال  2018بالغ
بر  25,54ميليون تن یوده است كه  600هزار تن آن صادر
شده است .در سال گذشته برای چندمين سال متوالی ،ایران
در توليد آهن اسفنجی در رده دوم جهان قرار گرفته است.
هم اكنون سهم ایران در توليد چدن مذاب جهان0,19 %
است .ميزان توليد چدن مذاب ایران در سال 2,34 ،2018
ميليون تن بوده است ،علت افزایش چدن مذاب ایران به
دليل رونق پيدا كردن فروش و بازار محصوات بوده است.
ایران در بين كشورهای ناحيه خليج فارس تنها كشور توليد
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كننده چدن مذاب است .سه سال قبل در زنجان یک كوره
بلند با ظرفيت  600هزار تن در سال مورد بهره داری قرار
گرفت .پيش بينی می شود با استفاده از ظرفيت های توليد
 3كوره بلند موجود در شركت سهامی ذوب آهن اصفهان،
كوره بلند شركت ریخته گری مدوام سهند زنجان و راه
اندازی كوره بلند شماره  1شركت زرند ایرانيان ،در سال
 2019ایران از كشور های قزاقستان و آرژانتين جلو زده و
در رده بيست و هفتم جهان قرار گيرد .در شکل  6-روند
توليد چدن مذاب كشور ایران طی سال های 2018 - 1980
مشاهده می گردد .در جدول 4-نيز رده بندی كشورهای
پيشتاز توليد كننده چدن مذاب دنيا دیده می شود .در
سال 2018پنج كشور پيشتاز توليد كننده  82,2درصد
چدن مذاب جهان را بدست آوردند .در بين كشورهای
اسامی كشور تركيه با به دست آوردن  10,54ميليون تن
چدن مذاب (كاهش توليد  )%0,5در رده اول ایستاده است.
ميزان واردات سنگ آهن كشور تركيه در سال قبل 10,7
ميليون تن بوده است .كشور تركيه در سطح جهان در توليد
چدن مذاب رده دوازدهم و در سطح اروپا نيز رده سوم را از
آن خود كرده است .در سال گذشته در تركيه نسبت چدن
مذاب به فواد خام  0,28بوده است .این بدین معنی است
كه در این كشور فقط در حدود  %28فواد خام بر اساس
پایه سنگ آهن توليد می شود .در سال  2016كشور اندونزی

شکل : 8-روند توليد چدن مذاب كشور آلمان طی سال های
2018- 1980

شکل : 9 -نسبت چدن مذاب بر فوادخام دركشور های مختلف جهان

به زمره توليد كنندگان چدن مذاب جهان پيوسته است.
كشورهای قزاقستان و ایران به ترتيب با توليد  3,44و 2,34
ميليون تن چدن مذاب در رده های دوم و سوم كشورهای
اسامی قرار گرفتند .در شکل  7-روند توليد چدن مذاب
كشور تركيه طی سالهای  2018 - 1980به نمایش
گذاشته شده است .در سال  2018قاره كهن آسيا % 792
(معادل  981,8ميليون تن) چدن مذاب جهان را عرضه

Scientiic-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

شکل : 7 -روند توليد چدن مذاب كشور تركيه طی سال های 1980
2018-

كرده است .سهم اتحادیه اروپا ( )28در توليد چدن مذاب
جهان  91,3ميليون تن گزارش شده است .در سال 2018
در این ناحيه نسبت چدن مذاب به فواد خام 0,54محاسبه
شده است.كشور آلمان در سال قبل با توليد بالغ بر 27,27
ميليون تن چدن مذاب در بين كشورهای اتحادیه اروپا
( )28مقام اول راكسب كرده است .روند توليد چدن مذاب
كشور آلمان طی سال های  2018 - 1980در شکل 8-از
نظر می گذرد .در سال  2018در آلمان نسبت چدن مذاب
به فواد خام  0,64بوده است .در كشور فرانسه در سال
گذشته بيش از  10,68ميليون تن چدن مذاب توليد شده
است .در سال  2018در كشور فرانسه ،نسبت چدن مذاب به
فواد خام  0,68بوده است ميزان توليد چدن مذاب كشور
انگلستان كه اولين كوره بلند كک سوز در آنجا ابداع و مورد
بهره برداری قرار گرفت ،بالغ بر  5,65ميليون تن اعام شده
است .در سال  2018در كشور انگلستان ،نسبت چدن مذاب
به فواد خام  0,73گزارش شده است .در سال  2018در
كشور لوكزامبورگ و یونان نسبت چدن مذاب به فواد خام
صفر به ثبت رسيده است .بعبارت دیگر در این دو كشور
فواد به ميزان  100درصد بر پایه قراضه توليد شده است.
در سال پيش ميزان توليد چدن مذاب ناحيه شمال امریکا
 34,9ميليون تن به ثبت رسيده است .سهم كشور امریکا در
این توليد  24ميليون تن اعام شده است .در سال  2018در
ایات متحده امریکا نسبت چدن مذاب به فواد خام 0,28
برآورد شده است .به عبارت دیگر در كشور امریکا بيش از
 60درصد فواد بر اساس پایه قراضه فوادی توليد شده
است .در شکل 9-نسبت چدن مذاب بر فواد خام در
كشورهای مختلف جهان جهت مقایسه نشان داده شده
است .ميزان توليد چدن مذاب كشورهای جنوب آمریکا در
حدود  31,5ميليون تن ثبت شده است .كشور برزیل با
توليد  28,4ميليون تن چدن مذاب عنوان بزرگترین
توليدكننده ناحيه جنوب آمریکا را كسب كرده است .ميزان
توليد چدن مذاب كشورهای مشترک المنافع نزدیک به
 75,2ميليون تن ثبت شده است .سهم كشور های روسيه و
اكراین در توليد چدن مذاب كشورهای مشترک المنافع به
ترتيب بالغ بر  51,2و  20,6ميليون تن گزارش گردیده
است.در سال  2018كشورهای ( )BRICSبرزیل ،روسيه،
هند ،چين و آفریقای جنوبی  % 74,8چدن مذاب جهان را
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توليد كردند .نواحی اقيانوسيه  4,51ميليون تن چدن مذاب
توليد داشته است.در سال  2018بيشترین صادرات شمش
چدن جهان را كشور روسيه به ميزان  5,77ميليون تن انجام
داده است .ميزان صادرات شمش چدن كشور روسيه به
آمریکا  3,2ميليون تن به ثبت رسيده است .ميزان صادرات
شمش چدن كشور برزیل نيز در سال قبل  1,91ميليون تن
به ثبت رسيده است .در جدول 5-روند صادرات شمش چدن
كشور برزیل مشاهده می گردد .در جدول  6 -نيز روند
قيمت صادرات ماهيانه شمش چدن كشورهای برزیل،
روسيه ،اكراین و روند قيمت واردات ماهيانه شمش چدن
كشور تركيه نشان داده شده است .ميزان واردات شمش
چدن كشور تركيه در سال پيشين نزدیک به  1,3ميليون تن
گزارش شده است .در حدول  7 -روند واردات شمش چدن
كشور تركيه به نمایش گذاشته شده است .ميزان واردات و
صادرات شمش چدن كشور ژاپن در سال  2018به ترتيب
بيش از  110و  28هزار تن به ثبت رسيده است.

جدول : 5 -روند صادرات شمش چدن كشور برزیل

جدول  : 6 -روند قيمت صادرات ماهيانه شمش چدن برزیل ،روسيه،
اكراین و تركيه(واردات)

جدول  : 7 -روند واردات شمش چدن تركيه
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● بررسی عوامل موثر بر روند كاهش

آلودگیهای زيست محيطی صنعت فواد

● حركت به سوی اقتصاد سبز از طريق

كنترل و كاهش آايندههای ناشی از صنايع
آهن و فواد

● روشهای مديريت بهينه محيط زيست

و حركت به سمت مديريت سبز و توليد فواد
پاک در صنايع فوادی

ويژه نامه
محيـط زيســت
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نرگس موید
کارشناس ارشد
مدیریت آموزش

فرشید نقی پور
کارشناس علوم
تربیتی
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چکیده
با توجه به رشد روزافزون جمعيت و محدودیت منابع طبيعی در دسترس ،امروزه مساله آلودگی محيط زیست به عنوان یکی از
معضات جامعه بشری ،دیگر یک مساله منطقه ای نيست بلکه یک مساله جهانی محسوب می شود .یکی از منابع مهم آلوده كننده
محيط زیست ،صنایع فعال می باشند كه می توانند در ایجاد آلودگی و تخریب محيط زیست عامل تاثير گذاری باشند ،به طوری كه
امروزه با گسترش انواع صنایع و افزایش ظرفيت های توليدی ،تاثير این منابع در افزایش ميزان آلودگی هوا بسيار چشمگير شده است
و به همين دليل كنترل آلودگی هوا ناشی از صنایع ،یکی از محورهای اصلی نظام های مقابله با آلودگی هوا به شمار می آید .لذا در
این ميان توجه به عواملی كه می توانند موجبات كاهش انواع آلودگی های زیست محيطی را فراهم سازد حایز اهميت است .از این رو
این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر روند كاهش آلودگی های زیست محيطی صنعت فواد تدوین شده است .روش پژوهش ،از نوع
توصيفی ـ اسنادی است و گردآوری اطاعات با استفاده از روش كتابخانهای با استناد به مقاات و پژوهشهای مختلف و كتب گوناگون
صورت گرفته است .در این مقاله عوامل موثر بر بهبود محيط زیست مطلوب و روند كاهش آلودگی های زیست محيطی صنعت فواد
از جمله آموزش و ارتقا آگاهی و دانش ،الزامات قانونی و نهایتا نظارت و پایش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژه های کلیدی
آلودگی زیست محيطی ،آموزش ،الزامات قانونی ،نظارت و پایش ،صنعت فواد.

مقدمه
امروزه آلودگی هوای محيط به عنوان یک مشکل بسيار
مهم در سطح ملی و بين المللی شناخته شده است .كودكان
و نوزادان از جمله حساسترین افراد جامعه نسبت به آاینده
های هوا هستند .مطالعات اخير عاوه بر ارتباط بين آلودگی
هوا و عایم بيماري های تنفسی ،ارتباط بين آلودگی هوا و تولد
زودرس ،مرگ و مير نوزادان و كاهش ظرفيت ریه را نيز نشان
داده است (پيشکار ،توكلی و خليلی .)1384 ،لذا در این ميان
توجه به عواملی كه می توانند موجبات كاهش انواع آلودگی های
زیست محيطی را فراهم سازد بسيار حایز اهميت می باشد .یکی
از این عوامل آموزش های زیست محيطی است كه عبارت است
از یک فرایند فعال كه طی آن آگاهی ،دانش و مهارت ها ارتقاء
یافته و منجر به درک ،تعهد ،تصميمات آگاهانه و فعاليت های
سازنده برای مدیریت كليه اجزای به هم آميخته محيط زیست
در زمين می شود (اكرمی ،عظيمی و غامی.)1391 ،
اجرای آموزش های تخصصی محيط زیست در چارچوب
دوره های بلند مدت دانشگاهی یا دوره های مشابه برای توليد
نيروهای متخصص و پيشرو حافظ محيط زیست و یا در قالب
دوره های كوتاه مدت به منظور ارتقای كيفی نيروهای موجود

منظور می باشد (عابر و دانشور .)1384 ،راهکار پيشنهادی دیگر
برای بهبود و ایجاد محيط زیست مطلوب به طوری كه انسان
شهرنشين را به كمال برساند توجه مستقيم به مدیریت محيط
زیست است كه در این رابطه شناخت ابزارهایی كه راه رسيدن
به این اهداف را ميسر می سازد ازم است .از جمله این ابزارها
قوانين و مقررات زیست محيطی است (فنی و مولودی.)1388 ،
در این ميان مساله ارتقاء و به روز رسانی استانداردهای
آلودگی های زیست محيطی ناشی از افزایش توانمندی صنایع
در اجرای موثر این استانداردها راهکاری است كه در نظام حقوق
محيط زیست ایران كمتر مورد توجه قرار گرفته است (عبداللهی
و همکاران )1391،و بااخره موضوع نظارت كه از جمله مهم
ترین و پيچيده ترین مسائل در هر نهاد و سازمان است و به
معنای مراقبت ،زیرنظرداشتن و دیده بانی بر كار است و در كنار
كنترل و ارزیابی از وظایف مدیر و از اركان اصلی مدیریت سالم
به شمار می رود و در راهبری ،استحکام و مدیریت صحيح نقش
اساسی و تعيين كننده ایفا می كند (اخوان كاظمی .)1390 ،این
مقاله قصد دارد به بررسی عوامل موثر (آموزش ،الزامات قانونی،
نظارت و پایش) بر روند كاهش آلودگی های زیست محيطی
صنعت فواد بپردازد.
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آموزش زیست محیطی
در قرن كنونی كه قرن پيشرفت علم و فن آوری است از یک
سو برنامه ریزان توسعه ،رفاه عمومی و باابردن سطح زندگی
مردم را بهانه ای برای توليد بی حد و حصر محصوات مصرفی
قرار داده اند و از سوی دیگر زیادت طلبی و سودجویی انسان
زمينه ایجاد بسياری از مشکات و معضات زیست محيطی
بوده به طوري كه باعث تخریب تنها سکونت گاه انسان و تهی
سازی منابع طبيعی موجود شده است .عامل مهم تخریب محيط
زیست ،انسان ها هستند كه به عنوان تعيين كننده ترین حلقه
زنجيره حلقه زیستی ،از دیرباز به طور مستمر محيط زیست خود
را كه همانا بستر حيات و ضامن ادامه بقاست بر حسب نيازهای
گوناگون خود دگرگون نموده و به آن فرمی دلخواه بخشيده
است .افزایش مشکات و بحران های زیست محيطی در جهان
از یک طرف و درک پيامدهای بلند مدت موضوعات زیست
محيطی در زندگی انسان ها از سوی دیگر ،باعث شده است
تا طی نيم قرن گذشته اهميت و ضرورت بحث در مورد محيط
زیست و مسایل زیست محيطی افزایش یابد .در نتيجه توجه به
مسایل و مشکات زیست محيطی و پی بردن به عواقب نامطلوب
آن ،انسان ها به دنبال یافتن راه حل برای مسایل و مشکات
زیست محيطی برآمدند .یکی از موثرترین راهکارهای اجتناب از
آسيب رساندن به محيط زیست و جلوگيری از تخریب آن ،تغيير
رفتار انسان ها به سمت ابعاد طبيعت گرایانه است (كوایمباتا و
پاول .)2005 ، 1در این راستا آگاهی از مسائل و موضوعات زیست
محيطی ،به عنوان پيش نيازی برای دغدغه زیست محيطی
و نهایتاً رفتارهای حفاظت زیست محيطی محسوب می شود
(هانگرفورد و ولک .)1990 ، 2حيات سازمان تا حدود زیادی
بستگی به مهارت و آگاهی كاركنان دارد .هر چه این زمينه به
هنگام و بهينه باشد قابليت سازگاری با محيط متغير نيز بيشتر
می شود .آموزش وتوسعه منابع انسانی ،نه تنها در ایجاد دانش
و مهارت ویژه كاركنان نقش به سزایی دارد بلکه باعث می شود
كه افراد در ارتقاء سطح كارایی و اثربخشی سازمان سهيم باشند
و خود را با فشار متغيرهای محيطی وفق دهند (لی.)2001 ، 3
آموزش زیست محيطی كه سبب شناسایی ارزش ها و توضيح
مفاهيم به منظور ایجاد مهارت ها و گرایش های مورد نياز برای
درک شناخت وابستگی های ميان انسان و فرهنگ او و محيط
زیست او می شود (نوروزیان ،)1391 ،یک فرایند فعال است كه
طی آن آگاهی ،دانش و مهارت ها ارتقاء یافته و منجر به درک،

26

فروردین و اردیبهشت 1398

افزایش مشـکات و بحرانهای
زیسـت محیطی در جهان از یک
طـرف و درك پیامدهـای بلنـد
مدت موضوعات زیسـت محیطی
در زندگـی انسـانها از سـوی
دیگـر ،باعـث شـده اسـت تـا
طـی نیـم قـرن گذشـته اهمیت
و ضـرورت بحـث در مـورد
محیط زیسـت و مسـایل زیست
محیطـی افزایـش یابـد.
تعهد ،تصميمات آگاهانه و فعاليت های سازنده برای مدیریت
كليه اجزای به هم آميخته محيط زیست در زمين می شود.
هدف از آموزش محيط زیست تغيير نگرش افراد نسبت به محيط
زیست می باشد تا بر اساس آن برنامه های توسعه پایدار با قوت
بيشتری دنبال گردد )تيلبوری .)2010 ، 4نتيجه غایی و نهایی
آموزش محيط زیست ،ایجاد سواد زیست محيطی افراد می باشد
(سی ای پی ای كانادا.)2012 ، 5
نقش آموزش زیست محیطی بر کاهش آلودگی های
زیست محیطی صنعت فواد
آموزش محيط زیست به تاش سازمان یافته انسان در خصوص
عملکرد محيط های طبيعی دالت داشته و اینکه چگونه بشر می
تواند با رفتارها و نيز حفظ توان اكوسيستم اطراف خود ،یک
زندگی پایدار را مدیریت كند (اسميت .)2010 ، 6آگاهی سر
منشاء رشد و تعالی انسان و به مفهوم افزایش دانش و مهارت وی
در مواجه با جهان تلقی می شود و از مهمترین نيازهای مشترک
جامعه معاصر است كه تاثير مستقيمی در بهبود كيفيت محيط
زیست زندگی انسان دارد .از آنجایی كه بسياری از تهدیدات
زیست محيطی ،تخریب منابع و آلوده سازی محيط نتيجه
فعاليت های انسانی است (ژانگ 7و همکاران ،)2016 ،تردیدی
نيست كه با ارائه آموزش های مستمر و هدف دار ،می توان به
داشتن جامعه ای با وجدان زیست محيطی و آینده ای توام با
سر سبزی ،سامتی و استقال برای ميهن اسامی اميدوار بود

(شایگان .)1384 ،به طور كلی ،برنامه ریزی آموزشی به منظور
یادگيری و ارتقاء مهارت های فردی ،اهدافی از قبيل ارتقای
ميزان اطاعات ،دانش و افزایش مهارت ها وقابليت های كاركنان
را در بر می گيرد و كاركنان را برای ایفای وظایف مشخص خود
و قبول مسئوليت های جدیدتر و بااتردرسازمان بيش از پيش
آماده و مجهز می سازد .بنابراین آموزش و بهسازی نيروی انسانی
باعث ایجاد بينش و بصيرت عميق تر ،دانش و معرفت بااتر و
توانایی و مهارت بيشتر كاركنان در سازمان برای اجرای وظایف
و مسئوليت های شغلی می شود و در نتيجه موجب نيل به
هدفهای سازمانی با كارایی و ثمربخشی بهتر و بيشتر می گردد.
آموزش های زیست محيطی از طریق افزایش آگاهی عمومی
و ایجاد نگرانی در كاركنان صنعت فواد ،پيرامون وضعيت
اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و بيم شناسی نواحی شهری و
روستایی اطراف فواد؛ فراهم آوردن فرصت هایی برای كاركنان
صنعت فواد برای بدست آوردن دانش ،مهارت ،نگرش و تعهد
مورد نياز برای محافظت و بهبود محيط زیست؛ و ایجاد الگوی
تازهای از رفتار سازگار با محيط زیست فردی ،گروهی و اجتماعی
در كاركنان می تواند بر كاهش آلودگی های زیست محيطی
ناشی از صنعت فواد تاثيرگذار باشد .در همين راستا ،آموزش
می تواند با فرهنگ سازی (ایجاد دغدغه و حساسيت به محيط
زیست و مسایل مربوط به آن در كاركنان) ،افزایش دانش
(شناخت مفاهيم محيط زیست و مسایل مربوط به آن و تاثير
زندگی انسان بر محيط زیست(؛ ارتقا مهارت (ایجاد و تقویت
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مهارت های ازم برای شناسایی و حل مسایل محيط زیست در
كاركنان)؛ تغيير نگرش (ایجاد عاقه به محيط زیست و تقویت
روحيه مشاركت جویی برای حفاظت و بهبود آن در كاركنان)
و نهایتا جلب مشاركت (فراهم آوردن فرصت برای مشاركت
فعال كاركنان در همه سطوح حفاظت و بهبود محيط زیست)
نقش موثری در كاهش آلودگی های زیست محيطی ناشی از
صنعت فواد داشته باشد (نوروزیان .)1391 ،به طور كلی هر چه
افراد آموزش دیده باشند بهتر می توانند در ارتقاء سطح كارایی
سازمان سهيم باشند .همچنين كاركنانی كه مهارت خود را با
آموزش ارتقاء داده اند بيشتر قادرند با فشارهای محيطی متغير
هماهنگ باشند بنابراین رشد و بقای سازمان و قابليت سازگاری
سازمان با تغييرات محيطی بستگی به رشد و توسعه كاركنان
دارد (رهنورد.)1384 ،
الزامات قانونی
در گذشته حفاظت از محيط زیست بر اساس قواعد و مقرراتی
كه برحسب سنت و رسوم بين انسان و محيط زیست حاكم
بوده ،صورت می گرفته است .برای مثال می توان به مقدس
بودن آب و جلوگيری از ریزش فاضاب به نهرها در عهد باستان
اشاره نمود .افزایش جمعيت ،توسعه مراكز جمعيتی و تغيير
ساختار اجتماعات ،تغيير در نحوه بهره برداری از منابع را سهل
تر و در برخی از موارد بيش از حد توان محيط زیست كرده كه
موجب به وجود آمدن عدم تعادل در طبيعت گردیده است و
در برخی از موارد نتيجه آن فاجعه های زیست محيطی بوده
كه می توان روزانه شاهد آن بود .به منظور جلوگيری از تخریب
و حفظ محيط زیست ضرورت اجرای قوانين و مقررات بين
انسان و طبيعت پدیدار گشت كه می توانست جانشين رسوم
و سنتهایی گردند كه تاثير خود را برای حفظ محيط زیست
از دست داده و جوابگوی مسایل جدید زیست محيطی و روابط
جدید انسان و طبيعت نبودند (رسولی زواره.)1394 ،
محيط زیست از جمله زمينه هایی است كه اگر نظام حقوقی
به آن توجه ازم و كافی نداشته باشد ممکن است در زیر چرخ
سنگين و وزین پيشرفت های صنعتی و فن آوری كه با هدف
تامين رفاه بشر و زیستن راحت و بی دغدغه ،در حال رشد و
توسعه اند ،نابود شود .بنابراین حمایت و حفاظت از محيط زیست
یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های
نظام حقوقی هر كشوری محسوب می شود ،به گونه ای كه حق
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داشتن محيط زیست سالم در كنار سایر ارزش های متعالی و
پایه ای همانند حق حيات و حق سامتی قرار گرفته است.
بنابراین سياستگذاران كيفری به عنوان بخشی از نظام حقوقی
باید با توجه به اهداف ،اصول و حقوق كيفری در این زمينه چاره
اندیشی كنند و با اتخاذ تدابير و سياست های مناسب ،زمينه
تعرض و تجاوز به محيط زیست را از بين ببرند و یا آن را تحت
كنترل خود قرار دهند (كوشکی.)1388 ،
نقش الزامات قانونی بر کاهش آلودگیهای زیست
محیطی صنعت فواد
حقوق محيط زیست ،ابزار مهمی برای نظارت ،مدیریت و
توسعه پایدار است .این حقوق در تصویب و تعيين خط مشی
ها و اقدامات حفاظتی محيط زیست و استفاده عاقانه و پایدار
از منابع طبيعی موثر است و می توان بر مبنای حمایت های
افکار عمومی و دولت در راستای اصاح یا افزایش قوانين و آیين
نامههای اجرایی و ضوابط اداری در جهت تقویت مدیریت زیست
محيطی گام برداشت .همچنين با وضع كردن محدودیت ها و
ممنوعيت ها ،صدور دستورالعمل ها ،جریمه واحدهای آاینده و
غيره می توان به عنوان یک ابزار مدیریتی به حفظ محيط زیست
و كاهش آلودگی ها كمک كرد (قاسمی و محمدی.)1389 ،
در چارچوب اصل پنجاهم قانون اساسی یکی از گام های اوليه
و درعين حال اساسی در جهت مقابله با آلودگی و انهدام محيط
زیست و نيز تعقيب و مجازات مرتکبين و جرائم عليه محيط
زیست ،تدوین و تنظيم قوانين و مقررات در حوزه های مختلف
محيط زیست است .قوانين و مقررات زیست محيطی جنبه های
گوناگون از جمله الف -جنبه فنی و تخصصی مربوط به رعایت
استانداردها زیست محيطی سازمانها ذی ربط؛ ب -جنبه مالی،
مربوط به خسارات ناشی از فعاليت های ممنوعه عليه محيط
زیست و نحوه جبران آن؛ ج -جنبه كيفری مقررات دارند.
تمامی مقررات یک هدف مشترک دارند كه همانا پيشگيری و یا
مقابله با آلودگی محيط زیست می باشد .بدیهی است كه قوانين
زیست محيطی باید اصاح و تکميل شود و به عنوان یکی از
شاخصههای پيشرفت كشور در زمينه حمایت از محيط زیست
تلقی گردد (صادقی.)1384 ،
چنانچه قوانين به نحوی تدوین شوند كه به صورت مشخص
وظيفه حفاظت از محيط زیست را به سازمان حفاظت محيط
زیست تنفيذ نموده و اختيارات و صاحيت دیگر وزارتخانه ها و
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سازمان ها را در امر محيط زیست و مسایل مربوط به آن كم رنگ
تر یا خنثی نمایند تا تداخل و تعارض بين صاحيتها و اختيارات
سازمان حفاظت محيط زیست در اجرای قوانين خاص خود با
سایر سازمان ها و وزارتخانه ها ایجاد نشود و همچنين چنانچه
در راستای جلوگيری و پيشگيری از آلودگی زیست محيطی،
به جای مجازات واحد آلوده كننده ،قوانين و مقررات زیست
محيطی اقتدار و اختيارات سازمان حفاظت محيط زیست را در
جلوگيری از فعاليت اماكن آلوده كننده تقویت نمایند به صورتی
كه با ایجاد دفاتر نظارتی در كارخانهها و كارگاههای مختلف در
هر زمان خاص مانع از فعاليت واحد توليدی شود ،میتوانند بر
كاهش آلودگی های زیست محيطی از جمله آلودگیهای ناشی
از صنعت فواد موثر واقع شوند .بدیهی است كه ایجاد و تنظيم
یک رویکرد همه جانبه از طرف سازمان حفاظت محيط زیست بر
مسایل زیست محيطی به صورتی كه بتواند رویکرد بخشی حاكم
بر قوانين را از بين ببرد ،نيز در این زمينه موثر خواهد بود (فنی
و مولودی.)1388 ،
نظارت و پایش
مسئله ی نظارت از جمله مهم ترین و پيچيده ترین مسایل
در هر نهاد و سازمان و ك ً
ا در هر نظام سياسی و اجتماعی

نقش نظارت و پایش بر کاهش آلودگیهای زیست
محیطی صنعت فواد
شاید به جرأت بتوان ادعا كرد انجام هيچ فعاليتی در سازمان،

همانگونـه کـه تشـویق افـراد
و صنایـع حافـظ محیط زیسـت،
گامی عمـده به سـوی جلوگیری
از آلودگی محیط زیسـت اسـت،
مجـازات و تنبیـه افـراد خاطـی
نیـز بسـیار موثـر خواهـد بود و
در صـورت کافـی و جـدی بودن
مجـازات هـا ،آنهـا مجبـور بـه
رعایـت قوانیـن زیسـت محیطی
خواهند شـد.
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است و با مسئوليت اجتماعی پيوندی ناگسستنی دارد .نظارت
به معنای مراقبت ،زیر نظر داشتن و دیده بانی بر كار است و در
كنار كنترل و ارزیابی از وظایف مدیر و از اركان اصلی و عناصر
حياتی مدیریت سالم به شمار می رود و در راهبری ،استحکام و
مدیریت صحيح نقش اساسی و تعيين كننده ایفا میكند .نظارت
یا كنترل ،فعاليتی است كه در آن عمليات پيش بينی شده با
عمليات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت وجود اختاف
و انحراف (ميان آن چه باید باشد و آن چه هست) به رفع و اصاح
آن ها اقدام می شود .به طور كلی ،واژه های نظارت و كنترل،
عمليات رسيدگی ،آزمایش ،قانون مندی ،تعيين صحت یا تنظيم
را می رساند .منظور اصلی از تمامی طرح ها یا برنامههای نظارت،
اطمينان یافتن از مطابقت نتایج با هدفهای مطلوب و جلوگيری
از انحرافات و تصحيح روندهای معيوب است (صادقی1384 ،؛
عاقه بند .)1389 ،در اندیشه اسامی و علوی نيز نظارت
از موضوعات بسيار با اهميت در عرصه های دینی ،سياسی و
اجتماعی است .بنابراین نظام جامع و كامل و نظارتی كه می توان
با استفاده از منابع وآموزه های دینی استخراج كرد دارای انواع
الف -نظارت خداوند متعال (نظارت الهی)؛ ب -نظارت فرد بر
اعمال خود (خود كنترلی)؛ ج -نظارت عمومی (نظارت همگانی)
و نهایتا د -نظارت سازمانی (شامل نظارت آشکار و رسمی به
صورت مستقيم یا غير مستقيم و نظارت مخفی و پنهانی) است
(اخوان كاظمی.)1390 ،
همانگونه كه تشویق افراد و صنایع حافظ محيط زیست ،گامی
عمده به سوی جلوگيری از آلودگی محيط زیست است ،مجازات
و تنبيه افراد خاطی نيز بسيار موثر خواهد بود و در صورت
كافی و جدی بودن مجازات ها ،آن ها مجبور به رعایت قوانين
زیست محيطی خواهند شد .اثر بازدارنگی این مجازات ها باید
بيش از سود حاصل از عدم رعایت قوانين زیست محيطی بوده
و صنایع را در مسيری سوق دهد كه به افزایش سود آوری از
طریق گسترش فرآیندها و یا توليد محصوات دوستدار محيط
زیست عاقمند شوند .وضع ماليات یا عوارض و حذف سوبسيدها
و حتی در برخی موارد تعطيلی كامل یک كارخانه آلوده كننده،
از مجازات های موثر در این مورد می باشند.

توفيق نخواهد یافت مگر آن كه كنترلهای ازم نسبت به آن
به عمل آمده باشد .به كمک كنترل است كه مدیریت نسبت به
نحوه تحقق هدف ها و انجام عمليات آگاهی و قدرت پيگيری
و عند اللزوم سنجش و اصاح آنها را پيدا میكند .به طور
كلی نقش نظارت و پایش را بدین شرح میتوان توصيف
نمود كه به برانگيختن اصاحات سازمانی كمک میكند؛ به
الگوسازی و فرهنگسازی از راه ایجاد الزامات ،تشویق و تنبيه
یاری میرساند؛ بر عادتها ،مهارتها ،گرایشها ،نگرشها ،طرز
تلقیها ،شيوههای برخورد و واكنشهای شناختی و مفهومی و
تمام مظاهر رفتار فردی و سازمانی تاثير میگذارد؛ رویکردها
و ارجحيت ها را تحت تاثير قرار میدهد و در جهت اهداف
سازمانی به آنان سمت و سو می دهد؛ توان آموزش پذیری را باا
برده و بر قابليت پاسخگویی و انطباق بيشتر سازمان با مقتضيات
محيطی اثر می گذارد؛ راه فرار از پاسخگویی را بر فرد و سازمان
می بندد؛ هزینههای اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و امنيتی ناشی
از روند سوء جریان امور را كاهش میدهد؛ به تسهيل برنامهریزی
اصاحی برای ایفای نقش سازمان كمک میكند (عاقه بند،
.)1389
بحث و نتیجه گیری
بشر متمدن و صنعتی امروز ،بعد از چند دهه اعمال فشار
مضاعف به محيط زیست ،در حال حاضر از فرجام اعمال نابخردانه
در مسایل زیست محيطی شدیدا ً نگران است و هم اكنون سعی
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و تاش وافری برای ترميم خسارات وارده به محيط طبيعی
اعمال می كند و با برنامه ریزی سعی در كاهش خسارات آتی
به محيط زیست داشته است .از آنجایی كه كاهش آلودگیهای
زیست محيطی صنایع از جهات مختلف دارای اهميت بسيار
میباشد بنابراین ضروری است تا هر چه سریعتر از طریق افزایش
دانش و ارتقا مهارت ،افزایش قوانين و آیين نامه های اجرایی و
ضوابط اداری ،وضع كردن محدودیت ها و ممنوعيت ها ،صدور
دستورالعمل ها ،جریمه واحدهای آاینده و تقویت برنامه های
نظارتی در روند كاهش آلودگی صنعت فواد گام های موثری
برداشت تا بتوان محيط زیست را كه امانتی الهی است با كمترین
تغييرات و مشکات به نسل آینده تحویل داد.
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حركت به سوی
اقتصاد سبز از طريق
كنترل و كاهش آاينده های
ناشـی از صنايـع آهـن و فـواد

مقدمه
سالهاست صنعت و محيطزیست ،یکدیگر را در تقابل با حفظ
منافع خود میدانند .این در حالی است كه حفظ و توسعه هر دو
حوزه حایز اهميت است یعنی هم باید چرخ صنعت بچرخد و هم
محيطزیست برای نسل فعلی و نسل آینده حفظ شود .استفاده
از دانش روز و فناوریهای جدید میتواند به یاری هر دو بخش
بياید .استفاده از فناوریهای جدید میتواند مصرف انرژی و ميزان
پسماند توليدی را كاهش دهد .اما نباید فراموش كرد تعامل این
دو حوزه و كاهش ضایعات و پسماندها نيازمند صرف هزینه و
استفاده از دانش و فناوری روز دنياست یعنی در این راه باید
عاوه بر ارتباط با دنيا ،جذب سرمایهها را افزایش داد .در صورتی
كه بتوان بار دیگر این پسماندها را به چرخه توليد بازگرداند
میتوانيم شاهد جذب سرمایه باشيم در حالی كه این بخش برای
سرمایهگذاران جذاب شود زیرا توسعه پایدار با حفظ محيطزیست
همراه است و این موضوع باید در اولویتهای اصلی صنایع به
ویژه صنعت فواد قرار بگيرد .صنعت فواد ایران امروز در مسير
رشد و تعالی قرار گرفته و در تاش است در افق  1404به توليد
 55ميليون تن محصول دست پيدا كند .با دستيابی به اهداف
مشخص شده در سند چشمانداز ،ایران به قدرت اقتصادی منطقه
تبدیل میشود اما این جایگاه باید با حفظ محيطزیست باشد
یعنی در تمامی مراحل توليد به ویژه فواد باید استانداردهای
زیستمحيطی در سطح بينالمللی حفظ شود.
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چکیده
امروزه یکي از اصلي ترین شاخص هاي توسعه یافتگي كشورها و جوامع ،توليد و مصرف فواد است.در دنيای امروز ،صنعتی ماندگار
است كه بتواند فعاليت خود را با حفظ محيطزیست انجام دهد .در واقع توسعه پایدار به معنای حفظ محيطزیست و اجرای استانداردهای
بينالمللی در این حوزه است.
در این صنعت دركنار توليد فواد،پسماندهاي متفاوتي توليد مي گردد كه از آن جمله مي توان به سرباره و غبار اشاره نمود ،كه به
علت حجم توليد باا وغني شدگي از فلزاتي همچون آهن ،روي و سرب ،به عنوان آاینده هاي محيط زیست در نظر گرفته مي شوند.
در نتيجه این اتفاق ،میتوان شاهد كاهش مصرف انرژی،كاهش ضایعات و پسماندها و در نهایت كاهش نرخ تمام شده بود اما اجرایی
شدن آن نيازمند سرمایهگذاری ،استفاده از دانش روز ،به روزرسانی فناوریها و در نهایت مدیریت درست است .در این راستا و در
نخستين گام باید به دنبال جذب سرمایه بود تا بتوان با تامين مالی ،فناوری مورد نياز را به واحدهای صنعتی آورد .از صنعت فواد در
ایران امروز به عنوان یکی از مهمترین صنایع یاد میشود .این صنعت در چشمانداز  1404توليد  55ميليون تن محصول را برای خود
هدفگذاری كرده است.
کلید واژه ها :محيط زیست ،فواد ،انرژي ،ضایعات،پسماند

در این راستا اهداف زیر باید مورد توجه قرار گيرد:
-1كاهش مصرف منابع و مواد اوليه مصرفي ،انرژي و آب-2.
كاهش مستمر آایندهها و جایگزیني مواد مخرب محيط زیست.
 -3تاش در جهت حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود.
-4كاهش توليد ضایعات و تفکيک و بازیافت آنها در حد امکان
و حركت به سوي توليد پاک و اقتصاد سبز -5 .ارتقاء سطح
آگاهيها و توانمندیهاي كاركنان.
 -6همکاري و تعامل با سازمان ها ،تشکل ها و مراجع نظارتي
جهت مشاركت در فرهنگ سازي عمومي و كنترل هاي زیست
محيطي به عنوان بخشي از مسئوليت هاي اجتماعي شركت
میباشد.
 در ارتباط با بخش هوا ،نصب و استقرار تجهيزات كنترلآلودگي هوا الزاميست و باید همواره ظرفيت و تعداد این تجهيزات،
متناسب با افزایش ظرفيت ها و طرحهاي توسعه افزایش یابد.
 در ارتباط با بخش آب و پساب ،به منظور صرفه جویي درمصرف منابع و جلوگيري از آلودگي محيط زیست ،یک مجتمع
صنعتي باید ،تمامي پسابهاي توليدي خود راتصفيه و مورد
استفاده مجدد قراردهد.
 آلودگی های صدا در این صنعت ،محصول فرعی و ناخواستهتبدیل انرژی های مختلف به هم است.
حداكثر سر و صدای مجاز در محيط كار در یک شيفت 8
ساعته  90db-85می باشد .تعيين این حد تماس شغلی به عنوان
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استاندارد شغلی مواجهه با صدا به این معنی است كه تماس با
مقادیر بااتر ،موجب ایجاد عوارض بهداشتی غير قابل برگشت در
انسان می شود .و این در حالی است كه مطالعات مختلف حاكی
از تماس كارگران با شدت های بسيار بااتر است .صوت بيشتر
از حد مجاز ،كه معموا در تماس های شغلی حاصل می شود،
می تواند موجب افت شنوایی و ناشنوایی شغلی ،اختاات مغزی،
عوارض روانی  -فيزیولوژیک ،اختال در خواب و كاهش توان
فيزیکی فرد شود .سر و صدای محيطی حتی اگر به حد استاندارد
هم نرسيده باشد ،با مداخله در ارتباطات كامی فرد و اختال
در تمركز وی ممکن است مانع از خاقيت فرد در كار شود .ازم
است كه از مواجهه با آلودگی صدا جلوگيری به عمل آید و یا از
ابتدا برای كنترل و كاهش این محصول زیان آور ،برنامه ریزیهای
دقيق صورت گيرد.
 صنایع فوادی از منابع مشخص آلودگی میباشند ،كه آلودگیو پسماندهای ناشی آنها ،سهم بزرگی در ایجاد بحرانهای زیست
محيطی ایفا میكند .لذا بایستی آلودگیهای این صنایع به طور
اصولی كنترل شود تا باعث اثرات سوء بر محيط زیست خصوصاً
منابع آبزیرزمينی نشوند .از آنجا كه تصفيه آبهای زیرزمينی و
نيز حذف آایندهها از خاک منطقه آلوده بسيار مشکل و مستلزم
هزینه بسيار زیاد و داشتن تکنولوژی پيچيده است و در اكثر
موارد نمیتوان آلودگی را به طور كامل از آبهای زیرزمينی حذف
نمود ،لذا پایش آب های زیرزمينی و جلوگيری از آلودگی بيشتر
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منابع ارزشمند آب و خاک منطقـه ،بـسيار حياتی و ضروری به
نظر میرسد در توليد صنایع آهن و فواد ،پساب فرآیند خنک
سازی و پاک سازی كوره ،حاوی آمونياک ،سيانور ،فنل و غيره
است .پساب بخش جمع آوری گرد و غبار ،دارای مقادیر متنابهی
ذرات معلق جامد است كه این مواد با روغن ،آهن و اسيد همراه
هستند .قسمت اعظم پساب صنایع آهن و فواد از بخش خنک
سازی ،توليد می شود .تکنولوژی نوین امروز قادر به بازیافت بيش
از  90درصد از آب مصرفی از پسابهای مذكور است.
 همچنين یکي از اقدامات حياتي،گسترش و نگهداري انواعگياهان ،متناسب با شرایط آب و هوایي منطقه و آبياري فضاي
سبز ،از طریق پساب هاي تصفيه شده (ترجيحا به صورت آبياري
قطرهاي) ميباشد .در این خصوص انجام مطالعات و تحقيقات
كاربردي زیست محيطي از جمله طرح تحقيقات گونه شناسي
گياهي ،مفيد ميباشد تا در حين آن ميزان رشد و پایداري
درختان ،تحت بررسي قرار گيرد (با هدف انتخاب درختان مناسب
منطقه) و اثر رژیمهاي آبياري و اثرات احتمالي فعاليتهاي
شركت دراین رابطه مشخص گردد.
کاهش مصرف آب در فواد با بهکارگیری تکنولوژیهای
روز دنیا اتفاق میافتد
ميانگين مصرف آب در صنعت فواد در جهان  2/8متر مکعب
برای هر تن فواد است .نکته قابل توجه آنکه با بهروز شدن

تکنولوژی صنعت فواد در جهان ،ميزان مصرف آب كاهش پيدا
میكند .البته این موضوع فقط به آب خاصه نمیشود ،كاهش
در ميزان مصرف انرژی و برق نيز از دیگر مزیتهای روزآمد شدن
فناوری در صنعت فواد محسوب میشود .روشهای متنوعی
برای توليد فواد وجود دارد ،اما به طور كلی از چهار روش اصلی
برای توليد فواد استفاده میشود .این چهار روش عبارتند از:
روش كوره بلند ،احيای مستقيم ،احيای ذوبی ،و توليد فواد
از قراضههای موجود .در دو روش اول از كنورتور اكسيژنی و
دو روش دوم از كورههای قوس الکتریکی استفاده میشود كه
روش استفاده از كنورتور اكسيژنی بيشترین ميزان توليدات فواد
را در دنيا دارد .ميزان آب مصرفی در هر كدام از این روشها
متفاوت است .بهطور مثال برای محاسبه ميزان آب مورد استفاده
در كورههای قوس باید به ميزان آب تبخير شده در حين فرایندها
نيز توجه شود.تصفيه آب و فاضاب نيز در دستور كار برخی
از شركتها قرار گرفته است كه استفاده از این آبها دركنار
آب دریا باعث كاهش در مصرف آب و جلوگيری از هدررفت
آن میشود .در حال حاضر آب برخی از چاهها را كه بهدليل
نفوذ فاضاب به داخل آنها قابليت استفاده ندارند برای مصارف
صنعتی به داخل كارخانهها انتقال میدهند .شایان ذكر است
كه یکی از موثرترین راهها برای كاهش مصرف آب در فواد،
بازیابی مجدد آن است .امروزه تمام كشورها به دنبال كاهش
ميزان هدررفت آب و بازیافت آب مصرف شده در صنعت هستند،
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شایان ذکر است که یکی از
موثرترین راهها برای کاهش
مصرف آب در فواد ،بازیابی مجدد
آن است .امروزه تمام کشورها به
دنبال کاهش میزان هدررفت
آب و بازیافت آب مصرف شده
در صنعت هستند ،بازگرداندن
مجدد آب مصرف شده به سیستم
باعث کاهش تلفات در این زمینه
میشود.

بازگرداندن مجدد آب مصرف شده به سيستم باعث كاهش تلفات
در این زمينه میشود .واحدهای كوره بلند ،نوردهای گرم و سرد،
كورههای قوس الکتریکی ،كکسازی و واحدهای ریختهگری،
بيشترین ميزان آب را در صنعت توليد فواد بهخود اختصاص
میدهند.كاهش منابع آب شيرین و مدیریت منابع آب از جمله
نگرانیها و چالشهای عمده در جهت پایداری چرخه توليد است.
آب استفاده شده میتواند استفاده مجدد و بازیافت شود .آب
استفاده شده برای كاربرد مجدد نياز به خنک كردن و نمکزدایی
دارد ،زیرا افزایش غلظت نمک در سيستمهای گردش آب (به
علت تبخير) نه تنها میتواند یک مسئله زیست محيطی مهم
باشد ،بلکه تأثيراتی منفی روی تجهيزات و ماشينآات (مثا در
كارخانههای نورد) دارد .به عنوان مثال ،فسفاتها میتوانند باعث
تخریب محيط آب شوند ،كلریدها میتوانند به خوردگی فلزات
منجر شوند ،و كربناتها باعث تشکيل رسوبات در لولهها و باعث
افزایش مصرف انرژی میشوند .با بهكارگيری روشهای مناسب
برای حذف مواد با اثرات مخرب از آب میتوان امکان استفاده
مجدد از آن و در نتيجه كاهش مصرف آب را بهوجود آورد.
عملیات روی پسماندها در تولید فواد بدون ضایعات
فلزات آهنی از مهمترین كااهای فلزی هستند كه رشد
اقتصادی جهان را افزایش میدهند .توليد محصوات آهن و فواد
برای كاربرد در صنایع مختلف و به منظور ساختوساز ،معدن،
حملونقل و توليد انرژی به طور جداییناپذیر با رشد و رونق
اقتصادی ارتباط دارد و یک پيشران اقتصادی برای كشورهای
توليدكننده به شمار میرود .با این حال ،كشورهای توسعهیافته
و در حال توسعه به طور فزآیندهای نگران تاثير منفی عمليات
معدن و متالورژی بر محيطزیست و سامت انسان هستند.
عمليات توليد آهن و فواد ،یکی از مهمترین فرآیندهای توليد
است كه مواد خام را از منابع طبيعی آن ها توليد میكند ،ضمن
آنکه به طور نسبی مصرف انرژی باایی دارد .این عمليات عاوه
بر توليد محصول اصلی به طور قابل توجهی با توليد محصوات
جانبی و پسماندها همراه است .محصوات جانبی و پسماندها
تنوع بسيار زیادی دارند و نوع تركيب آنها در كشورهای مختلف
متغير است .پسماندها و محصوات جانبی در توليد آهن و فواد
شامل سرباره ،غبار ،لجن یا تفاله و پوسته اكسيدی میشود.
این پسماندها و محصوات جانبی عاوه بر اینکه میتوانند
منبع ثانویه مواد خام باشند ،بر محيطزیست و سامت عمومی
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نيز تاثير منفی دارند ،زیرا این مواد سبب آلودگی آب ،خاک و
هوا میشوند به طوری كه بسياری از كشورها بسته به حجم
توليد پسماندها مالياتهای سنگين برای توليدكنندگان در
نظر میگيرند .با افزایش روند صنعتی شدن كشورها ،مدیریت
باطلهها اهميت ویژهای پيدا میكند .بنابراین چالش مهم در
این راستا ایجاد تعادل بين پيشرفت و حفظ محيطزیست است
زیرا پيشرفت همراه با آسيب رساندن به محيطزیست اهميتی
ندارد و از سياستهای توسعه پایدار نيست .به این منظور تغيير
فناوری ،افزایش كارآیی ،بازیافت و فرآوری آایندهها در نقطه
توليد پيشنهاد شده است .از همين رو با توجه به افزایش الزامات
زیستمحيطی و گسترش صنایع ،بازیابی تركيبات با ارزش از
پسماندهای جامد رویکردی اقتصادی خواهد بود .همچنين
كاهش منابع طبيعی قوانين سختگيرانه دولت نسبت به دفن
این زبالههای صنعتی و نبود مکان مناسب برای دفن و دورریز
پسماندهای جامد از دیگر عوامل برای بازیافت پسماندها در توليد
آهن و فواد است .بنابراین حل این مشکات شامل به حداقل
رساندن توليد این پسماندها با بهبود روشهای توليد و استفاده
از فناوریهای مناسب ،حداكثر كردن بازیافت باطلههای توليد
شده و فروش باطلهها به عنوان محصول جانبی از راهکارهای
كارآمد خواهد بود .پسماندهای جامد در فرآیند توليد آهن و
فواد از جنبه بازیافت به  2دسته تقسيم میشوند؛ پسماندهایی
كه بازیافتشدنی هستند و پسماندهایی كه بازیافتشدنی نبوده
و دورریز میشوند .با توجه به این مطلب كه صنعت فواد در
دنيا به عنوان مدلی از اقتصاد مدور مطرح است ،ترویج روش
توليد زباله صفر به وسيله استفاده دوباره و بازیافت پسماندها
از راهکارهای موثر است .به طور سنتی ،پسماندهای جامد در
صنعت آهن و فوادسازی در محلهای دفن زباله دور ریخته
میشد اما آثار انسانی در دفع این زبالهها در محلهای دفن زباله،
به ویژه قابليت نشت فلزات سنگين سمی مانند كروم ،نيکل،
منگنز ،سرب و تركيبات روی ،در محيطزیست موجب اتخاذ
شيوههای جدید مدیریتی از جمله بازیافت یا استفاده دوباره،
جامد كردن و پایدار كردن این تركيبات به جای رهاسازی در
محل دفن شد .در این راستا ایزو  14001الزامات مختلفی را
مشخص میكند كه باید در ایجاد مدیریت اثربخش محيطزیست
رضایتبخش باشد ،به طوری كه خطر ابتا به آلودگی و سایر
موارد آسيب زیستمحيطی از راه عمليات و فعاليتهای یک
شركت حداقل شود.
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با توجه به افزایش الزامات
گسترش
و
زیستمحیطی
صنایع ،بازیابی ترکیبات با ارزش
از پسماندهای جامد رویکردی
اقتصادی خواهد بود .همچنین
کاهش منابع طبیعی قوانین
سختگیرانه دولت نسبت به دفن
این زبالههای صنعتی و نبود
مکان مناسب برای دفن و دورریز
پسماندهای جامد از دیگر عوامل
برای بازیافت پسماندها در تولید
آهن و فواد است.
سرباره و کاربردها
منشأ آلودگی خاک در كارخانههای آهن و فواد در مرحله
بهرهبرداری ،زائدات و پسماندهای جامد بوده كه مهمترین آنها
سرباره است .سرباره به شکل كلی ناخالصیهای حاصل از ذوب
فلزات در كوره است .پس میتوان گفت سرباره محصول غيرطبيعی
و مصنوعی است و در فلزات مختلف ،نوع سرباره متفاوت است.
دو نوع سرباره در این بخش وجود دارد؛ نخست سرباره آهن خام
كه محصول كوره بلند بوده و دارای تركيبی غيرفلزی و شامل
سيليکاتها و آلومينوسيليکاتهای كلسيم و سایر عناصر بازی
است و دوم سرباره فوادسازی دارای سيليکاتهای كلسيم و
اكسيدهای آهن ،آلومينيوم ،منگنز ،كلسيم و منيزیم است كه
به طور همزمان با فواد توليد میشود .باید در نظر داشت كه
ویژگیهای فيزیکی هر یک از این 2دسته ثابت نيست و وزن،
اندازه دانه ،ویژگیهای ساختاری و...بر حسب نوع فرآیند توليد،
تغيير میكندنخستين كاربردهای سرباره آهن 300 ،سال پيش
از مياد مسيح از سوی ارسطو و برای التيام زخم مطرح شد.
همچنين روميان باستان از این محصول در راهسازی و ساخت
گلولههای توپ استفاده میكردند اما با گذر زمان و پيشرفت علم
و فناوری ،موارد استفاده از سربارهها گسترش یافت و درحالحاضر
با كمک فرآیندهای پيشرفته ،از سرباره در صنایع سازهای
چون راهسازی ،سيمان ،بلوکهای ساختمانی سبک ،بتونهای
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ساختمانی ،بتونهای آسفالتی ،ماسههای خطوط راهآهن (سند
باست) ،پشم سنگ و صنایع شيشه استفاده میشود .برای
توليد هر تن فواد  500كيلوگرم سرباره توليد شده و این حجم
سرباره كه به عنوان باطله این فرآیند به شمار میرود باعث وجود
مشکات زیستمحيطی خواهد شد .متاسفانه در كشور در زمينه
استفاده از سربارهها همت جدی وجود ندارد در حالی كه در
بخش اقتصادی ،هزینه توليد سربارهها صفر است .با تبدیل این
دورریز به محصوات كاربردی میتوان به سود اقتصادی مناسبی
دست یافت .در كشورهای پيشرفته روزبهروز موارد جدیدی از
كاربردهای سرباره مانند كشاورزی ،تقویت رشد ماهیها و احيای
سواحل معرفی میشود .درحالحاضر در ایران سربارهها به وسيله
هوا سرد میشود كه باعث میشود بافت شيشهای در سرباره
ایجاد نشده و بخش عمده كاربرد این محصول كه منحصر به
بافت شيشهای است بهدست نياید .سرباره سرد شده به وسيله
هوا ،پس از خردایش در سایزهای مختلف در صنایع ساختمان و
راهسازی استفاده میشود.توجه نکردن به این ظرفيت مناسب و
باطله طایی باعث شده تا بخش عمده این سربارهها بیاستفاده
رها شود .در بررسیهای اخير در داخل كشور ،استفاده از سرباره
به همراه لجن كنورتور فوادسازی موجب غنیسازی كود دامی
در شرایط گلخانه شده است .در فرآیند تصفيه آب و پاایشگاه
نفتی نيز كاربردهای فراوانی دارد .به نظر میرسد با الگوبرداری

از كشورهای پيشرفته و سرمایهگذاری شركتهای فوادسازی
به عنوان صاحبان اصلی این باطله با ارزش و استخراج آهنهای
قراضه از سربارهها با انجام فرآوری درست روی این محصول ،عاوه
بر ایجاد شغلهای مرتبط و سوددهی مناسب ،میتوان به كاهش
مضرات زیستمحيطی نيز كمک شایانی كرد.سرباره محصول
جانبی است كه همزمان با مذاب در كوره تشکيل میشود و برای
استفاده دوباره خنک شده یا دورریز میشود .ویژگی سرباره ،بسته
به منبع دمایی كه سرباره در آن سرد میشود ،متفاوت است.
بنابراین با كنترل این پارامترها سرباره را نيز میتوان تغيير داد.
سرباره حاوی فلزات مختلفی است ،بنابراین میتواند به عنوان
منبع ثانویه استفاده شود .سرباره كورهبلند به دليل ميزان فسفر
كم و آهن زیاد به عنوان كانه آهن با خلوص كم در نظر گرفته
میشود و دوباره به عنوان ورودی در كورهبلند مورد استفاده قرار
میگيرد .البته باید به ميزان فسفر و كروم قابل قبول برای توليد
آهن خام نيز توجه كرد .همچنين بر اساس روش مورد استفاده
برای خنک كردن این سرباره ،ویژگیهای محصول نهایی متفاوت
خواهد بود .برای نمونه اگر سرباره با آب و هوا به طور سریع سرد
شود گندلهای تشکيل میشود كه ویژگی شيشهای و سيمانی
داشته و دارای سطح صاف و تخلخل پایين است .در حالت دیگر
اگر سرباره سریع منجمد شود ،ویژگی بلوری نخواهد داشت و
خردههایی به اندازه ماسه داشته كه جایگزین مناسبی برای
سيمان از نوع پرتلند است .بنابراین سرباره فوادسازی حاوی
تركيبات با ارزشی مانند آهن ،منگنز ،سيليس و اكسيد منيزیوم
است .مرحله نخست فرآوری سرباره فوادسازی ،كاهش ابعاد
آن به منظور آزادسازی آهن و كانیهای آن است كه به روش
جدایش مغناطيسی انجام میشود .ویژگی مينرالوژیکی سرباره،
نقش بسزایی در تعيين كاربردهای آن دارد .سرباره كاربردهای
بسياری دارد .برای نمونه از سرباره در ساخت جادهها و زیربناها،
ساخت سيمان ،تهيه كامپوزیت ،جداسازی كربن دی اكسيد و
ذخيره آن ،پایدارسازی و غنیسازی خاک ،توليد سراميک و آجر،
تصفيه آب و استفاده دوباره در واحد زینترینگ استفاده میشود.
غبارها و کاربردها
فرآیند توليد آهن و فواد باعث توليد مقدار زیادی گرد و غبار
میشود كه از  2دیدگاه برای بررسی سامتی انسان و محافظت
از محيطزیست حایز اهميت است .بنابراین دفع یا استفاده
دوباره از گرد و غبارها مسئلهای جدی برای این صنایع است.
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غبار حاصل از كورهبلند را میتوان در فرآیند تفتجوشی بازیابی
كرد اما قرارگيری واحدهای گندلهسازی در محلهای دورتر و
هزینه حملونقل باا باعث شده تا این فرآیند صرفه اقتصادی
نداشته باشد و در صورت كم بودن حجم غبارهای توليدی،
عمليات مدفون كردن آنها ترجيح داده میشود .غبارهای حاصل
از كورهبلند ،حدود 5/1درصد «روی» و مقادیر كمی سرب دارند و
مقدار آن ها در حدی است كه میتوانند به عنوان ورودی در واحد
توليد آهن استفاده شوند اما در مقایسه با گرد و غبارهای حاصل
از فرآیند كوره اكسيژنی ،حاوی مقادیر بيشتر روی و سرب یعنی
چيزی بين  5/1تا 4درصد است .در این حالت مقدار روی برای
ورود به فرآیند توليد آهن از حد مجاز بااتر است .در فرآیند توليد
فواد از قراضه ،غبارها حاوی مقادیر زیادی روی هستند .همچنين
در كورههای قوس الکتریکی كه 100درصد از قراضه استفاده
میكنند غبارهای توليد شده حاوی مقادیر زیادی روی یعنی بين
 15تا 25درصد سرب و كادميوم است .بنابراین غبارهای كوره
قوس الکتریکی از جمله پسماندهای خطرناک به شمار میروند.
در اینجا نگاهی به ویژگیها و فرآیندهای عملياتی انجام شده
بر غبارهای ناشی از فرآیندهای مختلف فوادسازی میاندازیم:
غبار كوره بلند خطرناک نيست و در فرآوری یا استفاده دوباره
از آن در كلوخهسازی و بازیافت و همچنين توليد سيمان از آن
بهره میبرند .غبار كوره اكسيژنی نيز خطرناک نيست(البته به جز
مواردی كه حاوی مقادیر باای روی ناشی از قراضههای فوادی
است) و از این نوع غبار در كلوخهسازی ،بازیافت و توليد سيمان
استفاده میكنند .غبار كوره قوس الکتریکی نيز خطرناک است
زیرا حاوی روی ،سرب و كادميوم ناشی از قراضههای فوادی
است و از آن به عنوان مکمل در صنعت سيمان ،فرآوری به
روشهای مختلف و انباشته كردن استفاده میشود.
طرحهای فراوری گرم و سرد سرباره به منظور تبدیل
ضایعات به محصوات با ارزش وحفظ منابع طبیعی
با اجراي طرح فراوري سرد سرباره ،گام مهمي در جهت كاهش
نرخ ضایعات توليدي شركت و تبدیل ضایعات به مواد با ارزش با
رویکردحفظ منابع ميتوان برداشت .با اجراي طرح فراوري گرم
سرباره،امکان توليد محصوات متنوع با كاربردهاي مناسب و با
ارزش افزوده بيشتري نسبت به محصوات فراوري سرد بوجود
ميآید .برخاف زبالهها ،ضایعات ارزش پولی قابل توجهی دارند.
برای یک انبار آهن قراضه ،ارزش هر قطعه ،چيزی است كه كوره
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ذوب برای آن میپردازد ،نه عملکرد آن .در نتيجه بهطور معمول
اگر یک انبار ضایعات نتواند قطعهای را بااتر از قيمت آهن موجود
در آن (به علت كاركردش) بفروشد آن را به انبار آهن قراضه
منتقل میكند تا قطعه را به قيمت وزنش بفروشد.
مخاطرات بازیافت :در صنعت ضایعات فلزی ،مخاطرات
فراوانی وجود دارد .این امر به علت امکان وجود فلزات با خواص
رادیواكتيو است كه میتواند منجر به مرگ ،صدمه و آسيبهای
محيطزیستی شود .دو حادثه یک در هند ودیگری در برزیل شاهد
این مدعا هستند .مواد سمی مانند آزبست یا موادی مانند بریليوم،
كادميوم و جيوه میتوانند برای كاركنان و محيطی كه در آن قرار
دارند خطرات بیشماری ایجاد كنند .عاوه بر این بسياری از
وسایل موجود در انبارهای ضایعات خطرناک هستند .این وسایل
غولپيکر در ابعادی وسيع و با نيروی باا در صورت بیدقتی و
اشتباهات انسانی و غيره میتوانند زمينهساز حوادث باشند.
مزایای بازیافت :یکی از مزایای بازیافت ضایعات آهن و فلز
این است كه فلز خصوصيات فيزیکی خود را ،حتی پس از چندین
بار استفاده حفظ می كند .طبق گفتههای «آژانس حفاظت
محيطزیست ایاات متحده آمریکا» بازیافت؛ میتواند اثرات
شگفتانگيزی در سامت محيطزیست بگذارد .استفاده از بازیافت
آهن به جای آهن خام میتواند نتایج زیر را به همراه داشته باشد:
صرفهجویی  70درصدی در انرژی؛ صرفهجویی 90درصدی در
آلودگی كمت ِر هوا؛
استفاده از مواد خام؛  86درصد
ِ

آهـن قراضـه یـا ضایعـات
آلومینیـوم در صنعـت سـاخت
و سـاز بهخصـوص پروژههـای
جادهسـازی و پلسـازی بسـیار
اسـتفاده میشـوند؛ در صنعـت
حملونقـل نیـز میتوانـد در
تولیـد خودرو ،هواپیما و اشـکال
دیگر حملونقل اسـتفاده شـود.
کاربـرد جدیـد دیگـر آنهـا نیز
سـمزدایی آبهای دفعـی و هرز
آبهـای صنعتـی اسـت.
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 40درصد صرفهجویی در مصرف منابع آبی؛ 76درصد كاهش
آلودگی منابع آب؛ 97درصد صرفهجویی در استفاده از منابع.
ِ
هر تن فواد؛ كه از آهن قراضه بازیافت میشود میتواند1115 :
كيلوگرم در مصرف آهن صرفهجویی كند؛  625كيلوگرم زغال
سنگ صرفهجویی كند و 53كيلوگرم سنگ آهک حفظ شود.
این ارقام برای سایر فلزات (فلزات غير آهنی) به شرح زیر است:
 95درصد صرفهجویی آلومينيوم؛  85درصد صرفهجویی مس؛
 65درصد صرفهجویی سرب؛ 60درصد صرفهجویی روی.
دستورالعمل و آیيننامهی  OSHAبرای كنترل ایمنی در روند
بازیافت؛ بایستی رعایت شود.
کاربردهای ضایعات آهن یا آهن قراضه :بازیافت ضایعات
آهن یا آهن قراضه ،كاربرد اقتصادی و محيطزیستی دارد .عبارت
اقتصاد چرخشی بيان میكند كه همهی چيزها و ابزارهای توليد
شده باید به نحوی ساخته شوند كه دوباره بتوانند به حالت
بیمصرف درآیند و سپس بازیافت و توليد شوند و به شکل یک
محصول نهایی درآیند .ضایعات آهن یکی از مادههایی است كه
میتوانند دوباره به شکلی جدید قابل استفاده باشد.
کاربردهای صنعتی :آهن قراضه یا ضایعات آلومينيوم در
صنعت ساختوساز بهخصوص پروژههای جادهسازی و پلسازی
بسيار استفاده میشوند؛ در صنعت حملونقل نيز میتواند در
توليد خودرو ،هواپيما و اشکال دیگر حملونقل استفاده شود.
كاربرد جدید دیگر آنها نيز سمزدایی آبهای دفعی و هرز آبهای
صنعتی است .ضایعات آهن و دیگر فلزات ،در توليد ظرفها توسط
شركتهای مختلف و كمپانیها نيز به كار میآیند .بسياری از
ابزارها و لوازم معمول نيز از ضایعاتی فلزی مانند آلومينيوم ساخته
میشوند.این نوع استفاده از ضایعات فلز به محيطزیست كمک
كرده تا دیگر نياز و الزامی برای حفر و استخراج منابع طبيعی
كمياب نباشد .همچنين در توليد موارد باا استفاده از ضایعات
آهن و دیگر فلزات بسيار مقرون بهصرفهتر است.
محصوات فلزی جدیدتر و سختتر :ضایعات بازیافتی
فواد میتواند در یک فرایند (فراینده كورهی قوس الکتریکی)
با استفاده از قوس الکتریکی در كوره تبدیل به ابزارهایی
باكيفيت شود؛ فواد ضد خش هم میتواند اینگونه توليد شود.
در این فرایند از حرارت و انفجار و سروصدای زیادی استفاده
میشود .ضایعات مس میتوانند از طریق این فرایندها به شکل
محصوات مختلف درآیند .ضایعات آلومينيوم در دمای خيلی
پایينتری نسبت به آلومينيوم خالص ذوب میشود پس برای

آلومينيوم این فرایند به انرژی خيلی كمتری نيازمند است.این
قضيه عموماً برای همه فلزات بازیافتی صدق میكند كه نه تنها
انرژی بيشتری ذخيره میشود بلکه انتشار دی اكسيد كربن نيز
كمتر میشود؛ درنتيجه محيطزیست حفظ میشود و در فرایند
توليد ،صرفهجویی اقتصادی بيشتری حاصل میشود و در نهایت
محصول به دست مشتری میرسد.
ابزارهای خانگی :ابزارهای فلزی اغلب از فلزات بازیافتی ایجاد
میشوند و میتوانند زیبا و مطبوع و بادوام باشند .صندلیها،
ميزها ،نيمکتها و امپها تنها برخی از این ابزارهایند كه از
ضایعات آهن و آهن قراضه و دیگر فلزات ساخته میشوند.
کاربردهای هنری :برخی از افراد با دیدن كپه و تجمعی
از ضایعات آهن به فکر انجام كارهای هنری با آنها میافتند.
در ساختن مجسمههای هنری از این ضایعات فلزی بسيار
استفاده میشود .حتی كسانی كه حرفهای و ماهر نيستند هم
از خاقيتهای خود برای انجام كارهای هنری بهره بردهاند و
از نمایش كارهای هنری ساختهشده از این ضایعات فلزی روی
دیوارهای منزل خود احساس شعف و غرور میكنند .دكورهای
ساختهشده از فلز هم بهنوبه خود سبکی غریزی در این هنر
محسوب میشود.
کمک به حفظ محیطزیست :عاوه بر كاربردهای گفتهشده
در باا اشاره به ميزان این صرفهجویی اقتصادی برای محيطزیست
هم حایز اهميت است .استفاده كردن از فواد بازیافتی باعث
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كاهش  86درصدی در آلودگی هوا میشود؛ كاهش استفاده از آب
 40درصد و كاهش آلودگی آب هم  76درصد گزارش شده است.
این نوع فلزات بازیافتی در كل اندازه و وسعت محلهای دفن
زباله را نيز كاهش میدهد .همچنان كه صنعت بازیافت فلز به
رشد خود ادامه میدهد مطمئناً در آینده كاربردهای بيشتری هم
برای این صنعت پيدا میشود .بازیافت عملی هوشمندانه است.
فواد بازیافتی
محصوات فوادی از نظر طبيعی به دليل دوام باا و قابليت
بازیافتشان به حفظ منابع كمک میكنند .در پایان عمر هر
محصول فوادی ،قابليت بازیافت صددرصدی فواد این تضمين
را میدهد كه منابع مصرفشده در فرآیند توليد از بين نرفته و
میتواند به صورت نامحدود مجددا ً مورد استفاده قرار گيرد .با
توجه به خواص مغناطيسی فواد ،این آلياژبه راحتی از ضایعات
قابل تفکيک بوده و همين موضوع باعث میشود تا نرخ بازیابی
باایی داشته باشد .برخی از محصوات فوادی شامل صد درصد
محتوای بازیافتی هستند .به طور كلی فواد بازیافتیترین فلز دنيا
به حساب میآید .فواد یکی از معدود فلزات مغناطيسی است.
سهولت جداسازی آن از جریان ضایعات باعث میشود كه تقریباً
 83درصد از فواد مصرفی از طریق فرآیند بازیافت مجددا ً مورد
استفاده قرار گيرد.
نتیجه گیري
امروزه جهت دستيابي به توسعه پایدار ،رعایت ماحظات زیست
محيطي به عنوان یک الزام در كشور مطرح مي باشد .در این
راستا ارزیابي اثرات زیست محيطي ابزاري مناسب جهت دستيابي
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به توسعه پایدار مي باشد.فعاليت هاي صنعتي همواره معضاتي
را براي انسان درپي داشته است توليد ضایعات یکي از آن موارد
است .ضایعات از یک سو به دليل امکان استفاده مجدد به منظور
حفظ بيشتر مواد و منابع وهمچنين رسيدن به توسعه پایدار و
از سوي دیگر حفظ محيط زیست از آلودگي هاي منتشره بسيار
مورد توجه قرار گرفته است به گونه ایکه در بسياري از جوامع
پيشرفته رسيدن به توليد پاک از سياست هاي زیست محيطي
و اقتصادي محسوب مي شود.آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي
صنایع فواد درمراحل ساختماني و بهره برداري ،تخریب منابع
طبيعي به ویژه تهي سازي منابع آب در اثر مصارف مختلف و
یا تخليه پساب ها در محيط هاي آبي عمده ترین پيامدهاي
زیست محيطي صنایع فواد به شمار مي روند .پژوهش ها حاكي
از آن است كه آلودگي آب هاي سطحي و زیرزميني در صنایع
آهن و فواد را مي توان به دليل تخليه موادسمي مانند فلزات
سنگين ،مواد حل شده مانند نفت ،آلودگي حرارتي بر اثر خنک
كردن در بخش هاي مختلف فرایند و دفع فاضاب واحدهاي
مختلف دانست .فاضاب صنعتي این واحدها نظير كک سازي
و ریخته گري در بسياري موارد از تركيبات خطرناک تشکيل
شده اند .همچنين مصارف آب در صنعت توليد فواد قابل توجه
است و تابعي از روش توليد نيز به شمار مي رود .تداوم توليد
در یک واحد توليد فواد ،به اجراي طرحهاي تامين منابع آب
با كميت و كيفيت مناسب بستگي دارد .صنایع فواد عاوه بر
آلودگي صوتي و آاینده هاي هوا در دو شکل ذرات جامد و گاز،
از مصرف كنندگان كان انرژي به شمار مي روند .در مواردي كه
این واحدها از نظر تامين انرژي الکتریکي به شکل برق سراسري
وابسته باشند مي تواند باعث بروز مشکات و نارسایي در شرایط

هـدف از طـرح «تولیـد
فـواد سـبز» افزایـش کیفیـت،
بهـرهوری و کاهـش انتشـار گاز
دی اکسـیدکربن در صنایـع
تولیـدی دنیاسـت .بـه گـزارش
فـواد ایـران ،بـه طور متوسـط،
تولیـد هر یـک تن فـواد همراه
بـا تولیـد حـدود دو تـن گاز دی
اکسـید کربـن می باشـد و دلیل
ایـن امـر ناکارآمـدی در مصرف
انـرژی و آلودگی محیطی ناشـی
از صنعـت کهنـه تولیـد فـواد
ا ست .
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عدم تکافوي سرمایه گذاري در صنعت برق منطقه شوند .از سوي
دیگر مصرف انرژي الکتریکي صنعت فواد در رقابت با مصرف
كنندگان خانگي و دیگر مصرف كنندگان هزینه اجتماعي زیاد را
به جامعه تحميل مي كنند.
هدف از طرح «توليد فواد سبز» افزایش كيفيت ،بهره وری
و كاهش انتشار گاز دی اكسيدكربن در صنایع توليدی دنياست.
به گزارش فواد ایران ،به طور متوسط ،توليد هر یک تن فواد
همراه با توليد حدود دو تن گاز دی اكسيد كربن می باشد و دليل
این امر ناكارآمدی در مصرف انرژی و آلودگی محيطی ناشی از
صنعت كهنه توليد فواد است .فواد سبز یک فرایند جدید توليد
فواد است كه انتشار گازهای گلخانه ای را كم كرده ،هزینه ها
را پایين آورده و كيفيت فواد توليدی را باا می برد .این فرآیند
جدید موسوم به الکتروليز اكسيد مذاب و استفاده هوشمندانه
آلياژهای كروم است .به این ترتيب كه با استفاده از الکتروليز
اكسيد مذاب ،اكسيژن آهن موجود در منابع فوادی جذب شده
و فواد به عنوان محصول جانبی توليد می شود .این روند ،انتشار
گاز دی اكسيد كربن را كاهش می دهد كه امری مهم در مبحث
سه گانه محيط زیست ،جامعه و اقتصاد است .هدف توليد فواد
به عنوان محصول جانبی صرفه جویی در مصرف انرژی و كاهش
انتشار گاز دی اكسيد كربن ضمن استفاده موثر از بازیافت قراضه
آهن به عنوان راهی در توسعه پایدار صنعت فواد است .بازیافت
بهينه ضایعات فوادی كاهش انتشار گاز دی اكسيد كربن را در
چرخه توليد فواد به همراه دارد و جایگزین كردن منابع توليدی
در سایر صنایع نيز می تواند در كسب نتيجه فوق موثر واقع شود.
توليد فواد سبز با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی ،كاهش
انتشار گاز دی اكسيد كربن و بازیافت موثر قراضه های فوادی
به عنوان راهی برای توسعه پایدار در صنعت فواد است .انجام

مطالعات مستقل و اعتبار بخشی به ریشه های ساختاری و اجرای
این تکنولوژی در حال ظهور را می توان در بخش های خصوصی
و دولتی و همچنين دانشگاهها تقویت كرد .فرآیند توليد فواد
سبز در جهت توليد با حداكثر كيفيت و حداقل آلودگی و ضایعات
است .این روند توليد گازهای گل خانه ای در صنایع آهن و فواد
را كاهش داده و منابع توليدی پاک تری را در راستای تکنولوژی
عرضه می نماید و درنهایت صنعت فوادسازی را در راستای
محيط زیست سالمتر و استفاده بهينه از منابع قرار می دهد.

منابع و مأخذ:
 ملکی كتایون  -قيصرینرگس ،صنایع معدني ،بهمن .1396 فصلنامه محيط شناسي ،سال سي و هشتم ،شمارة،61بهار.1391 فصلنامه علوم و تکنولوژي محيط زیست ،دوره نوزدهم ،ویژه نامه شماره  ،4بهار.1396 فصلنامه شركت فنی مهندسی آبسان پاایش ،ششم اردیبهشت سال .1395 جعفرزاده نفيسه ،آلودگی صدا در صنعت و ضرورت كاربرد روشهای كاهش و كنترل آن ،اولين همایش ملی مهندسی ایمنی ومدیریت  ،HSEتهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،سال .1384
-.American Journal of Materials Engineering and Technology, January25,2019
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فوق ليسانس
مدیریت گرایش
منابع انسانی

42

فروردین و اردیبهشت 1398

روشهای
مديريت بهينـه
محيط زيست و حركت
به سمت مديريت سبز و توليد
فـواد پاک در صنايـع فـوادی

«محيط زیست درخطر است « ،این جمله حاكی از خطری بزرگ است كه جامعه انسانی را تهدید می كند .برای جلوگيری از این معضل ،راهکارهای

مختلفی بيان شده تا با اجرای آن ها ازنابودی محيط زیست و به تبع آن از نابودی نسل بشر جلوگيری شود.

در قرن بيست و یکم ،افزایش نگرانی ها درمورد هشدارهای محيطی ،اهميت حفظ محيط زیست را در جوامع و سازمان های مختلف دوچندان

كرده است .امروزه افزایش توسعه جوامع ،سبب استفاده بی رویه از منابع طبيعی ،تخریب محيط زیست،ایجاد آلودگی های گوناگون و ...شده كه این
عامل ،خود تهدیدی برای توسعه پایدار این جوامع است .ازاین رو ،ضروری است سازمان ها به عنوان بزرگ ترین اعضای جوامع ،اثرات رفتارهای خو

را بر محيط زیست شناخته و در جهت كاهش اثرات منفی این رفتارها بر اكوسيستم های طبيعی اقداماتی را اتخاذ كند .سازمانها در راستای كمک به

محيط زیست به سمت سبزشدن گرایش پيدا كرده اند امروزه وجود مسایل و مشکاتی نظير آلودگی محيط زیست ،مشکل رفع پسماندهای صنعتی،
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چکیده :

توليد فواد پاک  ،بحران انرژی و غيره ،لزوم توجه به امر حفاظت از محيط زیست ،ازجمله پيش شرط های ازم برای پایداری برنامه های رشد و توسعه
سازمان ها تلقی می شود .مفهوم سبز ،اصطاح جدیدی است كه در مدیریت سازمانها وارد شده است وامروزه از سازمان ها و مدیران آنها انتظار می

رود تا در راستای مسئوليت اجتماعی خود به سمت ایجاد سازمان سبز حركت نمایند این مقاله درصدد آن است تا روش های مدیریت بهينه محيط
زیست و حركت به سمت مدیریت سبز و توليد فواد پاک را در صنایع فوادی رصد نماید.

کلید واژه  :محيط زیست ،فواد پاک ،صنایع فوادی

مقدمه:
محيط زیست و حفاظت از آن موضوعی است كه از ابتدای
زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده است .امروزه وجود مسایل
و مشکاتی نظير آلودگی محيط زیست ،مشکل رفع پسماندهای
صنعتی،توليد فواد پاک ،بحران انرژی و غيره ،لزوم توجه به امر
حفاظت از محيط زیست ،ازجمله پيش شرط های ازم برای
پایداری برنامه های رشد و توسعه سازمان ها تلقی میشود
(معينی و همکاران .)2014:198
صنعت فواد جزء صنایع آاینده محيط زیست محسوب می
گرددو مشکات زیست محيطی ناشی از فعاليت صنایع مختلف
 ،یک مطالبه عمومی برای كاهش آلودگی ایجاد نموده و فشار
عمومی به صنایع آاینده محيط زیست به منظور توليد فواد
پاک افزایش یافته است و از صنایع انتظار می رود كه در جهت
انجام مسئوليت اجتماعی خود برای كاهش آلودگی های زیست
محيطی تاش نماید .در راستای پاسخگویی به مطالبات زیست
محيطی از صنایع فوادی انتظار می رود هم زمان با توسعه كمی
در ظرفيت ها و افزایش تنوع و كيفيت محصوات خود دنبال
كاهش آلودگی زیست محيطی و تبدیل شدن به یک سازمان
سبزباشند راهبردهای خود را دراین زمينه برمبنای تبدیل شدن
به سازمان سبز در حوزه های مختلف تدوین نمایند.
مفهوم سبز ،اصطاح جدیدی در مدیریت سازمان هاست.
امروزه از سازمان ها و مدیران آنها انتظار می رود تا در راستای

مسئوليت اجتماعی خود به سمت ایجاد سازمان سبز حركت
نمایند (جابور .)2011:106
سازمان سبز ،سازمانی است كه مأموریت ها ،اهداف و وظایف
خود را به نحوی محقق ميسازد تا هم افراد و سایر سازمان های
موجود و هم نيازهای آیندگان از منابع محدود مخدوش نشود
(سنوبر و فرزند  .)2016برای تبدیل شدن به سازمان سبز نياز
به مدیریت سبز است (ميلر و همکاران  .)2016:193مدیریت
سبز به كارگيری مؤثر و كارآمد همه امکانات منابع مادی
و انسانی برای هدایت و كنترل سازمان جهت نيل به اهداف
زیست محيطی با هدف ایجاد مقبوليت اجتماعی و حفظ محيط
زیست است (سودن  .)2011:11،در حوزه مباحث مدیریت
سبز ،اقدامات مدیریت منابع انسانی ،تحت عنوان مدیریت منابع
انسانی سبز ( )GHRMبه وجود آمده است (آرجا و همکاران،
.)2015:122
نقش مدیریت منابع
نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان ها راهبردی تر شده
است (صفری و فتحی ،)1393 ،اميد است اتخاذ شيوه های
مدیریت زیست محيطی توسط شركت ها بيشتر در نظر گرفته
شود (جابور و همکاران )2010 ،با این حال ،بيشتر ادبيات
باتوجه به مشاركت منابع انسانی در مدیریت زیست محيطی
نظری می باشند (جابور و همکاران .)2010 ،بنابراین ،شواهد
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تجربی در موضوع مورد نياز است .سبزنمودن ابعاد عملکردی
مدیریت منابع انسانی نظير :شرح شغل ،استخدام ،گزینش،
آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداش ها را به عنوان مدیریت منابع
انسانی سبز تعریف كرده است( .نورتون و همکاران .)2015:104
انجام اقدامات مختلف توسط سازمان ها در راستای حفظ
ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فواد
محيط زیست ازجمله توجه به موضوع مدیریت منابع انسانی
سبز در راستای انجام مسئوليت های اجتماعی سازمان هاست
(استفانو و فيرونتينو .)2014:70
مدیریت منابع انسانی سبز
امروزه افزایش توسعه جوامع ،سبب استفاده بی رویه از منابع
طبيعی ،تخریب محيط زیست ،ایجاد آلودگی های گوناگون و...
شده كه این عامل خود تهدیدی برای توسعه پایدار این جوامع
است .از این رو ،ضروری است سازمان ها به عنوان بزرگ ترین
اعضای جوامع ،اثرات رفتارهای خود را بر محيط زیست شناخته
و در جهت كاهش اثرات منفی این رفتارها بر اكوسيستمهای
طبيعی اقداماتی را اتخاذ كند (واگنر  ).2012:445سازمان ها در
راستای كمک به محيط زیست به سمت سبزشدن گرایش پيدا
كرده اند (رنویک و همکاران ،)2013:3سازمان سبز ،سازمانی
است كه مأموریت ها ،اهداف و وظایف خود را براساس حفظ
و صيانت از محيط زیست و منابع كمياب و محدود محيطی
تعریف مینماید تا استفاده از آن ها به طور بهينه صورت پذیرد
(استفانو و فيرونتينو .)2014:72
بين بخش های مختلف یک سازمان سبز ،مدیریت منابع
انسانی سبز به عنوان ابزاری قوی كه هدایت عوامل انسانی
را به عهده دارد ،می تواند به سازمانها كمک شایانی نماید.
سازمان ها در راه تبدیل شدن به سازمان سبز میتوانند از
فعاليت های مدیریت منابع انسانی برای تحریک كاركنان
خود استفاده نمایند (.چاربل و لوپز  )2016:1826كاركردهای
مدیریت منابع انسانی باید به چند دليل در تاش های زیست
محيطی سازمان مشاركت داشته باشد؛ نخست اینکه منابع
انسانی در پياده سازی مؤثر راهبردهای سازمان تخصص دارند.
دوم ،نظام اجتماعی داخلی و خارجی ازجمله اهداف كليدی
تاش های زیست محيطی هستند .مدیریت منابع انسانی
ابزارهای مدیریت اجتماعی مؤثری برای تغيير انرژی كاركنان
و هماهنگی های ازم برای ایجاد مشاركت در جهت پایداری
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امروزه افزایش توسـعه جوامع،

سـبب اسـتفاده بی رویه از منابع
طبیعـی ،تخریب محیط زیسـت،
ایجـاد آلودگـی هـای گوناگـون

و ...شـده کـه ایـن عامـل خـود
تهدیـدی بـرای توسـعه پایـدار

ایـن جوامع اسـت.

زیست محيطی دارند .سوم ،مركزیت كاركردهای منابع انسانی
و جایگاهش برای طراحی نقشها و پستها در راستای پایداری
زیست محيطی ،باعث میشود كه یک كاركرد منابع انسانی روی
كاركرد دیگر واحدها اثر بگذارد .درنهایت اینکه مدیریت منابع
انسانی در ایجاد تعهد و تعلق كاركنان در راستای پياده سازی
اهداف زیست محيطی ،اهميت به سزایی دارد (محمدی نژاد
شوركایی و همکاران.)1395:694 ،
مدیریت منابع انسانی با تمركز بر سبزشدن منابع انسانی
به اهداف راهبردی سازمان در جهت سبزشدن سازمان كمک
میكند (ماركوس و فرمت )2015:19 ،یکی از مهم ترین
نقشهای مدیریت منابع انسانی سبز كمک به سازمان در جهت
ایجاد و عملی نمودن تفکر سبز در كاركنان است( .اوپتا و آرجا
.)2014:105
مدیریت منابع انسانی سبز به معنی تدوین و اجرای
راهبردهایی ،برای آگاهی كاركنان و مدیران از اعمال سبز جهت
ارتقا و پيگيری فعاليتهای پایداری محيطی می باشد كه به
سازمان ها در ایجاد یک سازمان سبز یاری می رساند (داگاس
و همکاران .)2013:3
مدیریت منابع انسانی سبز اشاره به این موضوع دارد كه می
باید منابع انسانی را به گونه ای بازطراحی یا مهندسی مجدد
نمود كه نسبت به قوانين ،سياستها ،منابع ،درست مصرف
كردن ،اسراف نکردن و ...حساس شوند و بدین طریق موجب
مصرف بهينه و هدف مند منابع و كاهش آلودگی محيط زیست
شوند( .رانی و ميشرا )2015:3635
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در سازمان های سبز یکی از مهم ترین نقش ها برای ایجاد
تفکر سبز بين كاركنان سازمان ،نقش مدیران و كارشناسان
منابع انسانی است كه می باید كاركنان را به افرادی متعهد به
مسایل زیست محيطی تبدیل كند .برای كسب اهداف زیست
محيطی باید مسائل زیست محيطی در سياست های مختلف
مدیریت منابع انسانی ازجمله جذب و استخدام ،آموزش ،ارزیابی
عملکرد وپاداش تعریف و اجرایی شود (نوترون و همکاران،
.)2015:110
این فعاليت ها عاوه بر اینکه منجر به كارایی و اثربخشی،
كاهش هزینه ها ،ایجاد همکاری بين كاركنان و پایداری می
شود ،موجب ایجاد تصویر ذهنی مثبت از سازمان بين تمامی
افراد جامعه و كسب پذیرش و مشروعيت اجتماعی می شود
(استفانو و فورینتينو .)2014:72 ،افزایش آگاهی در جوامع
كسب وكار ،موجب تغيير نگرش سازمانها به سمت سبزشدن
و اتخاذ فن های مختلف مدیریت محيط زیست شده است.
در كنار توجه به اقدامات محيط زیستی ،فعاليت های مدیریت
منابع انسانی ،نقش كليدی در سبزنمودن سازمان ایفا می كند.
براساس این پژوهش برای موفقيت در مدیریت منابع انسانی
سبزسياست ها و شيوه ها باید در چهار حوزه استخدام ،آموزش،
جبران خدمات و روابط كار تدوین شود.
آرواجا و همکاران ( )2762پژوهشی تحت عنوان تکنيک های
مدیریت منابع انسانی سبز انجام دادند .آن ها بيان می كنند
كه بسياری از پژوهش های گذشته روی عملکردهای اندكی
از مدیریت منابع انسانی نظير استخدام ،آموزش و توسعه،
ارزیابی عملکرد و مدیریت پاداش در مدیریت زیست محيطی
یکپارچه با مدیریت منابع انسانی تمركز كرده اند ،لذا مدیریت
منابع انسانی توان بالقوه و قلمرو بيشتری را در ارتقای عملکرد
زیست محيطی سازمان دارد.براین اساس ،مفاهيم و سازه هایی
از قبيل :شهروند سازمانی سبز ،مسئوليت اجتماعی سبز،
پاسخگویی سبز ،توليد سبز ،بازاریابی سبز و فرهنگ اجتماعی
سبز در ارتباط با بعد محيطی سازمان تولد یافت و مفاهيمی
همچون مدیریت زنجيره تأمين سبز ،فرهنگ سازمانی سبز،
محيط كار سبز و منابع انسانی سبز نيز در مطالعات معطوف
به بعد درونی سازمان پدیدار شد (رنویک و همکاران 2:2008؛
رنویک و همکاران3:2013 ،؛ اپاتا و آرول راجا .)103:2014
مدیریت منابع انسانی سبز با ایجاد آگاهی ،اطاع رسانی و تعامل
ميان كاركنان سازمان درخصوص محيط و عوامل محيطی و

سياست گذاری و خط مشیهای سبز ،دنبال ایجاد مسئوليت
اجتماعی بين آن هاست و به گونه ای آن ها را هدایت میكند
كه به وظایف و تعهداتشان در قبال محيط عمل نمایند .هدف
مدیریت منابع انسانی سبز به وجود آوردن زمينههای ایفای
نقش درپایداری زیست محيطی برای سازمانهای مختلف است
(سيدجوادین و همکاران.)298:1395 ،
مدیریت منابع انسانی سبز در كنار سایر شاخه های مدیریت
سبز (نظير توليد سبز ،سرمایه گذاری سبز و بازاریابی سبز)
محور بخش وسيع و روبه رشدی از مطالعات مدیریت و به ویژه
مدیریت منابع انسانی شده است.
مدیریت منابع انسانی سبز در واقع ،اساسی ترین مؤلفه
پایداری سازمانی است كه موجب همگرایی و هم افزایی وجوه
مختلف مدیریت سبز می شود و برای اتخاذ رویکرد سبز ،جنبه
امکان پذیری را تسهيل و فراهم می سازد تا صنعت سبز ،اقتصاد
سبز و جامعه سبز را به سهم خود فراهم آورد( .سيدجوادین و
همکاران 2013 ،؛.)255:3
درگذشته موفقيت یک شركت به شدت وابسته به ارتقای
ارزش اقتصادی بود ،اما امروزه ،سازمان باید به آثار زیستمحيطی
خود و اهميت دادن به عوامل اجتماعی و محيطی توأم با
عوامل اقتصادی؛ سروف و همکاران ،و مالی اقدام كند دیلی،
()97:2007؛ نالينی و همکاران .)368:2004( .1 ،این موضوع
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منجر به ظهور یک پدیده راهبردی جدید به نام مدیریت سبز
شده است.
ژاكوب ژولی ( )28:2012اظهار می دارند رویکرد سبز به
صورت كام ً
ا مؤثر و سودآور از اوایل سال  2000شروع شده
است .دیلی و هوانگ ( )2001:1540توصيه میكنند كه
سازمان اساساً نياز به تعادل در رشد صنعتی و حصول اطمينان
از محيط زندگی خود دارد؛ بنابراین جنبه هایی از مدیریت سبز
كه درنهایت به نفع شركت است با تلفيق «سبزبودن و رقابتی
بودن» ظهور كرده است (مولينا و همکاران 2009:1087؛ واگنر
 )624:2007از همين رو ،علم مدیریت در شاخههای مختلفی
نظير مدیریت پایدار محيط زیست ،مدیریت زنجيره تأمين سبز،
مدیریت مالی سبز و مواردی ازاین قبيل ،توسعه یافته است
(فيروزی.)1384:24 ،
مدیریت منابع انسانی سبز را سبزشدن ابعاد كاركردی
مدیریت منابع انسانی نظير شرح و تجزیه وتحليل شغل،
استخدام ،انتخاب ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پاداش تعریف
كرده اند؛ به عبارتی ،كليه وظایف ،كاركردها و نقش های
مدیریت منابع انسانی باید با اهداف و برنامه های سبز همسو
شود( .جبور.)1050:2010،
در این رابطه ،در سال  ،2011جبور تعریف جدیدی از
مدیریت منابع انسانی سبز ارائه كردكه عبارت است از سبزشدن
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اقدامات مدیریت منابع انسانی درخال ابعاد كاربردی و رقابتی
مدیریت منابع انسانی (جکسون و سئو.)278:2011 ،
جبور در این تعریف ،مفهوم سبزبودن را عاوه بر ابعاد
كاربردی به حوزه نقش های رقابتی مدیریت منابع انسانی
تسری داده است .در تعریفی دیگر مدیریت منابع انسانی سبز
عبارت است از تمام فعاليت های درگير در زمينه توسعه ،اجرا
و نگهداری یک نظام كه با هدف ساخت كاركنان یک سازمان
سبز صورت می گيرد .این نقش مدیریت منابع انسانی از طریق
تبدیل كارمندان عادی به كارمندان سبز انجام می گيرد و به
سياست ها ،شيوه ها و نظام هایی اشاره دارد كه باعث می شود
كارمندان سازمان سبز به نفع فرد ،جامعه ،محيط طبيعی و
كسب وكار عمل نمایند (اپاتا و آرول راجا.)102:2014،
براین اساس ،اقدامات مدیریت منابع انسانی برای پرورش
سبز كاركنان ،مقدمه ساخت سازمان سبز محسوب می شود.
ازنظر هاسليد و همکاران ( )839:2000و گرهارت و همکاران
( )2000:806مدیریت منابع انسانی سبز به آن دسته از اقدامات
مدیریت منابع انسانی اشاره دارد كه برنامه های مدیریت منابع
انسانی ،فرایندها و فن های آن درنهایت به كاهش اثرات منفی و
یا افزایش اثرات مثبت زیست محيطی سازمان منجر می شود و
هدف نهایی اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز ،بهبود عملکرد
زیست محيطی پایدار سازمان است .درواقع در این تعریف بر
همسوسازی فرایندها و فن های منابع انسانی با ابعاد مختلف
سازمان ،برای تحقق اهداف سبز درجهت توسعه پایدار اشاره
دارد .به طوركلی ،عمده تعاریف مدیریت منابع انسانی سبز،
دنبال شرح این موضوع هستند كه چگونه كاركنان سازمان،
اهداف سبز و زیست محيطی را تحقق بخشند.رستمی به نقل از
پيتر كاپلی ( )2015آموزش و توسعه كاركنان را به عنوان یکی
از مهم ترین كان فرایندها و كاركردهای حوزه منابع انسانی
سبز معرفی می كند .هدف از توسعه منابع انسانی را در دو بعد
ایجاد و توسعه مدیریت منابع انسانی و به دست آوردن ابزارهای
ازم برای پدیدآوردن محيطی مناسب برای ظهور انسانی توسعه
یافتۀ سازمانی می توان خاصه كرد .آموزش كاركنان ،جزء
زیرنظام توسعه و ارتقای كاركنان است (رستمی.)28:1384 ،
آموزش زیست محيطی ،موضوع اولين مطالعاتی بود كه
منابع انسانی و مدیریت،فعاليت های زیست محيطی را در
دهه اول 1995به هم مرتبط ساخت (هيل ،22:1995 ،ونسلر
 1995؛ مدسن و اولهی )59:2001ساركيس (،)226:2010

استانداردهای ایزو  14000ارائه

رهنمودهایی برای ایجاد روشی

فراگیر و جامع برای مدیریت زیست
محیطی و استانداردکردن بعضی

از ابزارهای مهم تحلیل زیست

محیطی ،همچون برچسبزنی و

ارزیابی چرخۀ حیات است .عاوه

بر این ،ایزو  14001روشی نوین برای
حفاظت زیست محیطی دربر دارد.

نيز ازجمله پژوهشگرانی بوده اند كه به موضوع تأثيرآموزش و
توسعه منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی سبز پرداخته اند.
هفت عامل کلیدی موفقت زنجیره تأمین سبز
در راستای دستيابی به مدیریت سبز هفت عامل كليدی مؤثر
بر اجرای مدیریت زنجيره تأمين سبز توسط خبرگان صنایع
ارائه شده است :این مؤلفه ها شامل  -1حمایت مدیران ارشد
 -2تعليم و آموزش محيط زیست  -3طراحی سبز  -4سيستم
مدیریت ریسک  -5مميزی زیست محيطی تأمين كنندگان
 -6مشاركت نيروی انسانی  -7پایگاه اطاعاتی محصوات
می باشد .كه به ترتيب در زیر تعریف شده است:
حمایت مدیران ارشد :حضور مدیریت ارشد و نماینده او
در كميته استقرار زنجيره تأمين سبز و آگاهی او از پيامدهای
حاصل از زنجيره تأمين سبز.
تعلیم و آموزش محیط زیست :تدوین سرفصلهای
آشنایی با محيط زیست ،عوامل مؤثر برمحيط زیست ،جنبههای
زیست محيطی فعاليت ها و هدف گذاری ساعت آموزش عمومی
مرتبط درسرانه آموزشی ساليانه كاركنان.
طراحی سبز :طراحی سبز به این معنی است كه طراح باید
شرح كامل زیست محيطی و الزامات قانونی مرتبط ،سامت
انسان و ایمنی محصول را درروند كسب مواد اوليه ،توليد ،توزیع
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را در نظر بگيرد .طراحی سبز به این معنی است كه شركت باید
شرح كامل زیست محيطی ،سامت انسان و ایمنی محصول را
در روند كسب مواد اوليه ،توليد ،توزیع در نظر بگيرد و هدف
آن جلوگيری از آلودگی در منبع است .در این ميان باید به
اثرات مختلف ساخت ،فروش ،بازیابی و استفاده مجدد از منظر
توسعه پایدار توجه نموده و از سه گزینه اقتصاد بازیافت كاهش،
استفاده مجدد و بازیافت به عنوان اصلی برای توسعه زنجيره
تأمين استفاده نمود (ژیونگ یی و وی)1995:24،
سیستم مدیریت ریسک :این سيستم برای سازمان هایی
كه در بخش های مختلف كسب وكار فعاليت می نمایند و
می خواهند از سيستم مدیریت برای تشخيص مناسب خطراتی
كه آنان را در حال و آینده تهدید میكند استفاده نمایند كاربرد
دارد .این سيستم نه تنها تداوم كسب وكار بلکه درک فرصتها
پویشگران برای اطمينان از توسعه
را به طور خودآگاهانه و
ِ
كسب و كار تضمين می نماید.
ممیزی زیست محیطی تأمین کنندگان :فرآیند مميزی
تأمين كنندگان بر اساس معيارهای مورد درخواست سازمان
مشتری است كه در خاتمه منجر به ارائه گزارش از این یافته ها
به سازمان مشتری و پيگيری عدم انطباق ها می شود.
مشاركت نيروی انسانی :مشاركت و مسئوليت دادن به
نيروهای انسانی در راستای پيشبرد فعاليت های زنجيره تأمين
سبز ،عضویت در كميته های زیست محيطی مرتبط
پایگاه اطاعاتی محصوات :گونهای از سيستمهای
اطاعاتی رایانهای است كه جمع آوری ،كنترل و پاایش
دادههای زیست محيطی محصوات مورد نياز سازمان را بر
عهده داشته و با به كارگيری روش های مناسب هر سازمان،
اطاعات پاایش شده را به منظور تصميم ،برنامه ریزی وكنترل
كليه فرایندها در اختيار سطوح مختلف مدیران قرار می دهد.
مدیریت زیست محیطی
به طور كلی هدف مجموعه استانداردهای ایزو  14000ارائه
رهنمودهایی برای ایجاد روشی فراگير و جامع برای مدیریت
زیست محيطی و استانداردكردن بعضی از ابزارهای مهم تحليل
زیست محيطی ،همچون برچسب زنی و ارزیابی چرخۀ حيات
است .عاوه بر این ،ایزو  14001روشی نوین برای حفاظت
زیست محيطی دربر دارد .این استانداردها در مقایسه با الگوی
مرسوم فرمان -كنترل ،هر سازمانی را دعوت می كند به اینکه
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جنبه های فرهنگی زیست محيطی خود را ارزیابی كند ،اهداف
و مقاصد خود را تدوین و خود را به فرایندهای كارا ،مطمئن و
بهبود پيوسته متعهد سازد )رحيمنيا و نيکزاد.)1392 ،
ایزو  14001استانداری جهانی برای ایجاد و برقراری نظام
هماهنگ مدیریت زیست محيطی در یک سازمان است .این
استاندارد نيازمندیهایی را برای توسعه و اجرای یک نظام مدیریت
زیست محيطی ( )EMSارائه میكند كه میتواند توسط تمامی
سازمان ها صرفنظر از بزرگی وكوچکی و یا توليدی و خدماتی
بودن آن مورد استفاده قرار گيرد (سایت محيط سالم)
نيازمندی های ایزو  14001برای ایجاد و اجرای یک ،EMS
معطوف به تاش های سازمان ،برای ایجاد روش های مطمئن،
قابل حصول و سازگار با حفاظت محيط زیست است كه تمامی
كاركنان سازمان را به عملی متهورانه متعهد می كند(راینس
 . )2002روند تکاملی مدیریت حفاظت محيط زیست مانند
نگرش به مدیریت كيفيت و تغييرات مربوط به آن بوده است.
به این ترتيب كه حفاظت محيط زیست ،از كنترل آلودگی های
ناشی از توليد در مراحل ابتدایی به سوی ایجاد یک مدیریت
زیست محيطی و در مراحل بااتر به مدیریت فراگير زیست
محيطی و بهبود مستمر تکامل یافته است .به طوری كه در حال
حاضر ،نظام مدیریت زیست محيطی جزء اینفک نظام مدیریت
یک سازمان است و در تمامی برنامه ریزی ها ،سياست گذاریها
و تصميم گيری ها شركت داده میشود (سایت محيط سالم).
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سازمان های سبز با بهترین مدیریت زیست محيطی تمایل
به اتخاذ شيوه های منابع انسانی زیر دارند (گنزالس بنيتو و
گنزالس بنيتو:)2006
( )EM1ارزش گذاری سياست پاک مدیریت زیست محيطی
از طریق بيانی های دقيق از مدیران كسب وكار در مورد
جنبههای اصلی زیست محيطی و اثرات توليد؛
( )EM2آموزش زیست محيطی برای همۀ كاركنان با هدف
ترویج سياست های زیست محيطی و باابردن سطح آگاهی
كاركنان از اثرات زیست محيطی فعاليت های خود؛
( )EM3كاهش ،استفاده مجدد و بازیافت كاربردی از آب،
انرژی الکتریکی ،كاغذ و دیگر منابع طبيعی ،باعث افزایش
بهره وری كسب وكار می شود؛
( )EM4توسعۀ محصوات با اثرات زیست محيطی كمتر؛-
( )EM5توسعۀ فرایندهای توليد با اثرات زیست محيطی كمتر؛
( )EM6انتخاب تأمين كننده براساس معيارهای زیست
محيطی؛
( )EM7نظامهای مدیریت زیست محيطی (14001 ISOو/
یا دیگر نظامها)؛
( )EM8ترویج داوطلبانۀ اطاعات مربوط به عملکرد زیست
محيطی؛
( )EM9بهبود روش های مدیریت ،به ویژه ترویج و ترغيب
فعاليت مدیریت محيط زیست و بهبود ارتباط برون و درون

هـر گونـه سیاسـتگذاری و

برنامهریزیهـای اقتصـادی -
اجتماعـی و فرهنگی می بایسـت

بر اسـاس حفاظت محیط زیسـت
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سازمانی (سایت محيط سالم)؛
( )EM10ارتقای بهره وری به دليل استفاده از منابع انسانی،
طبيعی ،اقتصادی و بازدهی كاا و خدمات (سایت محيط سالم)؛
( )EM11بهبود كيفيت محيط زیست طبيعی و انسانی و
حصول اطمينان به توسعۀ پایدار (سایت محيط سالم).
اصطاح مدیریت منابع انسانی ( )GHRMنيز ،پس از آن
مطرح شد (رنویک و همکاران 2:2008 ،؛ رنویک و همکاران،
 : 2:2013جکسون و سئو.)280:2010 ،
در سال  ،2011جکسون و همکاران ،نخستين موضوعات
 GHRMو ادغام حوزههای تحقيقاتی منابع انسانی و
مدیریت زیست محيطی /سبز را سازمان دهی كردند .از آن
زمان ،مطالعات  GHRMرایج تر شده و مسائل جدید در این
موضوع ،مطالعه شد (رنویک و همکاران .)2012،با نگاهی به
مطالعات اخير در حوزه  ،GHRMمشاهده می شود كه برخی
از نتایج تحقيقات به شکل منظمی مرتبط هستند (جکسون
و سئو )281:2010،شامل شيوه های سنتی منابع انسانی)
استخدام ،ارزیابی عملکرد ،آموزش و پاداش (سازگار با اهداف
زیست محيطی و ابعاد راهبردی مدیریت منابع انسانی و یا
اشکال جدید سازمان كار،مانند فرهنگ سازمانی ،كارگروهی و
توانمندسازی كاركنان است.
محققان بر این باورندكه شركت ها به طور فزاینده ،درحال
به رسميت شناختن كسب شهرت كارفرمای سبز به عنوان یک
راه مؤثر برای جذب استعدادهای جدید هستند (فيليپس و
همکاران.)9:2007 ،
آموزش و توسعه منابع انسانی ،فرایندهای مدیریت سبز
را تسهيل می نماید و قابليت های بنيادی را از طریق بسط،
تعميق و تسهيم دانش سبز ،ایجاد باور و رهنمودهای ازم در
منابع انسانی شکل می دهد .توسعه منابع انسانی باید بستر
توانمندسازی ،یادگيری سازمانی و پرورش كاركنان رافراهم
آورد و به رشد استعدادها و نوآوری سبز منجر شود .درواقع
آموزش و توسعه از اركان مدیریت پایدار است.
با توجه به اثرات و پيامدهای احتمالی زیست محيطی برخی
از طرح های بزرگ توسعه مانند صنایع فواد  ،ارزیابی اثرات
زیست محيطی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای دستيابی به
توسعه پایدار كنترل آلودگی های زیست محيطی از سال 1373
در ایران جایگاه قانونی یافته است.
آلودگیهای ناشی از فعاليتهای صنایع فواد چه در

و منابـع طبیعی و نیـز بهره وری
خردمندانـه از ایـن منابـع بـا
اعمـال تعـادل و تناسـب بیـن

قانونمندیهـای محیط زیسـت و
توسـعه پایـدار انجـام گیرد.

مراحل ساختمانی و بهره برداری ،تخریب منابع طبيعی -بویژه
تهیسازی منابع آب در اثر مصارف مختلف و یا تخليه پسابها
در محيط های آبی ،عمده ترین پيامدهای زیست محيطی صنایع
فواد به شمار می روند.هرچند فناوریهای جدید و پيشرفته
دركاهش وكنترل آاینده ها نقش موثری داشته اند اما با انجام
ارزیابی اثرات زیست محيطی ،پيامدهای سوء و مهم این طرحها
شناسایی شده و با برنامه های اصاحی و كاهش اثرات منفی و
نيز پایش آنها چه در مراحل ساختمانی و بهره برداری،حداقل
پيامدهای احتمالی در محيط زیست ایجاد میگردد.
مدیریت منابع انسانی سبز
مشکات بحرانی محيط زیست ،تنها از طریق راه حل های
بنيادی با بکارگيری دیدگاه های كان و زیر بنایی توسعه كه با
قانونمندی های حفاظت محيط زیست منطبق باشد امکان پذیر
است ،از این رو هر گونه سياست گذاری و برنامه ریزی های
اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی می بایست بر اساس حفاظت
محيط زیست و منابع طبيعی و نيز بهره وری خردمندانه از
این منابع با اعمال تعادل و تناسب بين قانونمندی های محيط
زیست و توسعه پایدار انجام گيرد.
برای دستيابی به راه حل های فوق ،یکی از ابزارهای مدیریت
محيط زیست تحت عنوان «ارزیابی اثرات زیست محيطی»
) Environmental Impact Assessment (EIAاز سه دهه
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قبل در بسياری از كشورهای جهان كاربرد یافته است و به
عنوان یکی از روش های مقبول برای دستيابی به اهداف توسعه
پایدار عموميت دارد.
این شيوه مدیریت محيط زیست ،جریان یک فرایند رسمی
است و نتایج و پيامدهای احتمالی اجرای یک طرح یا پروژه
پيشنهادی را به منظور پيش بينی با دیدگاه كاهش اثرات سوء
و مهم آنها در محيط زیست بررسی می نماید.
نتیجه گیری
اقدامات مدیریت منابع انسانی در جهت ایجاد تفکر سبز
دركاركنان در چهار حوزه جذب و استخدام ،آموزش ،ارزیابی
عملکرد و پاداش بسيار موثر است كه این موضوع با پژوهش
(چربل و لوپز  )2016مطابقت دارد .در بحث جذب و استخدام
در نظرگرفتن چند گام ،ضروری است :اولين گام ،روش
كارمندیابی است كه یافته های پژوهش نشان داد بهتر است به
صورت الکترونيکی انجام شود كه این موضوع در پژوهش (رن و
همکاران  )2015نيز عنوان شده است.
یکی دیگر از گام های مهم در جذب و استخدام ،روش برگزاری
آزمون اوليه استخدامی و مصاحبه های ورودی به شركت های
فوادی می باشد كه بهتر است آزمون های استخدامی به صورت
الکترونيکی برگزار و در بخش جذب و استخدام ،برای سنجش
ميزان اطاعات زیست محيطی سؤاات مرتبط با محيط زیست
در آزمونها گنجانده شود و و نگرش سبز داوطلبان مورد بررسی
قرارگيرد .براین اساس ،برای بخش جذب و استخدام به مدیران
صنایع و مدیران منابع انسانی توصيه میگردد مواردی همچون،
بازنگری در شرح شغل كاركنان در جهت توجه به مسایل
زیست محيطی ،گنجاندن آموزشهای سبز در دوره اجتماعی
سازی كاركنان جدید ،برگزاری آزمونهای استخدامی به صورت
غيرحضوری ،استفاده از سؤاات مرتبط با موضوع محيط زیست
در آزمونهای استخدامی و اضافه نمودن مصاحبههای زیست
محيطی به مجموعه مصاحبههای استخدامی افراد مد نظر قرار
گيرد.
تحقيقات نشان داده است پاداشها و مشوقهای مالی برای
ایجاد انگيزه در كاركنان موثر است (نوترون  .)2013و از سوی
دیگر یکی ازموضوعات مهم در حوزه منابع انسانی ،استفاده از
پاداش و مشوق های مالی برای ایجاد انگيزه در كاركنان است.
در بحث پاداش ،مشخص نمودن دو عامل می تواند در شفاف
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سازی و ایجاد انگيزه به كاركنان كمک می نماید؛ این دو مورد
عبارتند از :معيار اعطای پاداش و روش پاداش (نوترون .)2013
در بحث پاداش سبز تحقيقات حاكی از آن است كه بهتر
است ،پاداش سبز به رفتارهایی داده شود كه به صورت داوطلبانه
انجام می شود (چربل و لوپز  ) 2013،لذا پيشنهاد می شود كه
پاداش سبز به عنوان یک موضوع در فيش های حقوقی كاركنان
و مدیران شركت درج شود  .برای اطمينان یافتن از رعایت
سياست ها  ،اهداف تعيين شده در برنامه ها و فعاليت های
یک طرح یا پروژه كارخانه فواد در راستای ضوابط ،معيارها،
قوانين و مقررات زیست محيطی ،با رعایت مصوبات شورای عالی
حفاظت محيط زیست ،تهيه گزارش ارزیابی زیست محيطی و
ارائه آن به سازمان حفاظت محيط زیست الزامی است.
برای تدوین گزارش ارزیابی زیست محيطی كارخانجات
فوادی قبل از احداث آن و در مرحله امکان سنجی و مکان
یابی چهارچوب زیر برای كارخانجات فواد حائز اهميت است.
خاصه غير فنی با هدف جلوگيری از بروز ابهامات در مسئولين،
تصميم گيران و گروه های ذینفع كه از تخصص های محيط
زیست برخوردار نمی باشند تهيه می گرددو شامل شرح طرح
یا پروژه -تشریح وضعيت موجود محيط زیست منطقه -پيش
بينی اثرات زیست محيطی گزینه ها -ارزیابی گزینه ها -ارائه
برنامه های اقدامات كاهش اثرات سوء و مبهم  -ارائه برنامه های
پایش زیست محيطی می باشد.
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پیشنهادات
به دليل چالش ها و پویایی های فزاینده زیست محيطی،
نقش مدیریت سبز درحال پررنگ شدن است .پيشنهادمی شود
در دو حوزه مدیریت منابع انسانی سبز كه ازادغام موضوعات
مدیریت منابع انسانی با مفاهيم سبز و بررسی شکاف های
دانشی رویکرد اول با نيازمندی های تحقق مدیریت سبز نشات

می گيرد متغيرهایی از قبيل رفتار شهروندی سازمانی سبز،
عملکرد سبز ،فرهنگ سازمانی ،كارگروهی و توانمندسازی
كاركنان  ،طراحی شغل ،تجزیه وتحليل شغل ،برنامه ریزی
منابع انسانی ،استخدام ،انتخاب،انضباط ،بهداشت و ایمنی در
مدل ها و پژوهش های آینده وارد شده و موجب تکميل دانش
مدیریت منابع انسانی سبز شوند.

منابع
آرمسترانگ،مایکل (،)1395مدیریت استراتژیک منابع انسانی :راهنمای عمل  ،مترجمان ،سيدمحمد اعرابی و داوود ایزدی ،تهران:
دفتر پژوهش های فرهنگی.
محمد نژاد شوركایی،مجتبی،سيدجوادین؛سيد رضا؛حسينی ،محمد علی شاه و حاج كریمی ،عباسعلی( ،)1395ارائه چاچوبی برای
مدیریت منابع انسانی سبز ،فصلنامه مدیریت دولتی،دوره ،8شماره .710-691 :4
عامه،سيد محسن و صالح زاده،رضا( ،)1395مدیریت منابع انسانی با رویکرد انتقادی ،اصفهان:جهاد دانشگاهی.
ميركمالی،سيدمحمد( ،)1389مبانی مدیریت منابع انسانی ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران ،یسطرون.
توكلی نژاد،حسن؛جزنی،نسرین؛معمار زاده تهران،غامرضا و افشار كاظمی،محمد علی ( ، )1395شناسایی و اولویت بندی عوامل
موثر در نگهداشت كاركنان ،فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانيدانشگاه امام حسين(ع) ،زمستان ،سال هشتم ،شماره -185
.4: 155
رستمی ،محمدرضا؛ ( ،)1384توسعه منابع انسانی(از برنامه تا عمل) ،جلد اول،چاپ اول،تهران،مدیریت امور اداری و تشکيات.
كاندوا،سرینی و اس آر ،بررسی مداخله ها و پيشران های مدیریت عملکرد پاداش بنيان ،ترجمه غام جاپلقيان ،دو ماهنامه توسعه
انسانی پليس ،سال هفتم ،مرداد و شهریور،شماره . 3: 113-159
قاسم زاده ،سيد روح اله )1386( ،بررسی ابعاد حقوق محيط زیست با تاكيد بر جنبه های پيشگيری از آلودگی محيط زیست.
فصلنامه عامه ،شماره  ،15ص .107-134
تریودی،آر.كی( )1389مقدمه ای برآلودگی هوا .ترجمه :مصطفی ليلی ،نفيسه نوریه ،زهزا عطافر ،تحت نظر محمد هادی دهقانی،
انتشارات اندیشه رفيع.
قربانی،محمد و فيروز زارع ،علی ( .)1387مقدمه ای بر ارزش گذاری محيط زیست .موسسه چاپ و انتشارات فردوسی مشهد.
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&Management,2;1-13.
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,17-26.
Boks, C, (2006), the soft side of eco-design, Journal of Cleaner Production,14(15),1346-1356.
Brio,J.A., Fernandez,E.,and Junqquera,B.,(2007), Management and employee involvement in achieving
an environmental action-based competitive adventage: an empirical study.International Journal of Human
Resource Management.
Kramar,R,(2014), Beyond strategic human resource management:is sustainable human resource management
the next approach? International Journal of Human Resource Management,25(8):1069-1089.
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بـازار جهانـی فـواد
برگرفته از سایت متال اکسپرت
آرزو جهانی
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بازار ترکیه :بازار شمش ترکیه بدلیل افزایش عرضه
نزولی شد.
با وجود احيای دوباره بازار قراضه وارداتی در تركيه ،بهای شمش
در طول هفته نزولی بود .كنسل شدن قراردادها در مصر منجر
به افزایش عرضه در بازار شمش و در نتيجه كاهش قيمت ها
گردید .به دليل تصميمات امنيتی برخی از قراردادهای بين تامين
كنندگان شمش تركيه و سی آی اس كه پيشتر با مصر منعقد
گردیده بود فسخ گردید .درنتيجه مقادیر قابل توجهی محموله
شمش با تحویل فوری در بازار موجود است .پيشنهاد قيمت
واردات به تركيه نيز در طول هفته با  15-10دار/تن كاهش به
 450-445دار/تن سی اف آر رسيد .قيمت های مزایده هم برای
تحویل فوری  442-435دار/تن سی اف آر و برای تحویل ژوئن
 430دار/تن سی اف آر موجود است.
بازار اروپا :تولید محصوات نهایی در ماه مارس در ایتالیا
افزایش داشت.
توليد فواد خام در ایتاليا در ماه مارس نسبت به متوسط
ساانه با  % 0,4كاهش به  2,277ميليون تن رسيد و نسبت به
ماه فوریه  % 3,2كاهش داشت .در همين زمان توليد محصول
نهایی به دليل از سرگيری توليد در برخی كارخانه ها افزایش
داشت .توليد محصوات تخت در ماه مارس با  %8,9افزایش به
 1,081ميليون تن و توليد محصوات طویل با  %3,1افزایش به
 1,248ميليون تن رسيد.
بازار خاورمیانه :فعالیت در بازار میلگرد امارات اندك است.
خریداران و فروشندگان ميلگرد در امارات آماده اند كه
قيمتهای ماه آینده را دریافت كنند .اما توليدكنندگان انتظار
هيچ افزایش قيمتی را ندارند زیرا تقاضا تقریبا محدود است و ماه
مه ماه رمضان در خاورميانه است .آخرین قيمت رسمی كه شركت
امارات استيل گزارش كرده  546دار/تن درب كارخانه (2007
درهم/تن می باشد) .طبق گفته منابع عمان  30000-20000تن
ميلگرد را با قيمت  528دار/تن سی پی تی (  1940درهم/تن )
دبی پرداخت مدت دار فروخته است .كارشناسان ميزان تقاضا را
برای این ماه بيشتر از  270000 -260000تن تخمين نمی زنند.
قيمت های خرده فروشی در امارات برای توليدات غير از كارخانه
امارات استيل  536-531دار/تن درب كارخانه می باشد و برای
توليدات امارات استيل  545دار/تن درب كارخانه می باشد.
بازار خاوردور :پیش بینیها برای مصرف فواد در چین
در سال  2019بهبود یافت.
مصرف فواد بزرگترین كشور جهان در سال  2019دوباره
افزایش می یابد .طبق پيش بينی ورد استيل ،مصرف با %1
افزایش به  843,3ميليون تن خواهد رسيد .در سال گذشته

مصرف  %2افزایش داشت .حمایت های دولت كه از ماه ژانویه
آغاز گردید فعاليت ها را در بخش ساخت و ساز و زیربنایی افزایش
داد .فعاان بازا رهمچنين برای تقاضای داخلی در سال جاری
خوش بين تر هستند .
بازار سی آی اس :بهای شمش سی آی اس به  420دار/
تن فوب نزول یافت.
با وجود افزایش قيمت قراضه وارداتی در تركيه ،تامين كنندگان
شمش سی آی اس قيمت های خود را كاهش دادند .مازاد عرضه
در بازار به دليل كمبود تقاضا در مصر یکی از دایل اصلی این امر
است .در نتيجه كارخانه ها برنامه ریزی كرده اند تا محموله های
خود را به مقاصد مختلف دیگری بفروشند .توليد شمش ماه مه
كارخانه ها بيشتر در سطح  430-425دار/تن فوب دریای سياه/
آزو در دسترس می باشد این در حالی است كه قيمت ها هفته
گذشته  440دار/تن فوب بود .مشتریان نيز بيشتر روی قيمت
 420 -415دار/تن فوب پافشاری می كنند .یک تامين كننده
روسی برای فروش  25000تن شمش به شمال آفریقا با قيمت
بااتر از  420دار/تن فوب را برنامه ریزی كرده است.
بازار قراضه :واردکنندگان قراضه ترکیه بر روی سفارش
از منطقه دریای سیاه-آزو تمرکز دارند.
برخی كارخانههای تركيه به قراضه نياز دارند اما خرید همچنان
فقط از منطقه دریای سياه -آزو ادامه دارد .درپایان هفته نيز
فروشهایی از روسيه گزارش شده است .قراضه آ 3با قيمت 303
دار/تن سی اف آر مارمارا و قراضه  )90:10( HMS 1&2با
قيمت  308دار/تن سی اف آر ازمير دست به دست می شود.
ارزیابی قيمت قراضه  )80:20( HMS 1&2از سواحل شرقی
آمریکا با قيمت  312,5دار/تن سی اف آر تركيه در  30فروردین
باقی ماند .صادركنندگان آمریکا و منطقه بالتيک روی قيمت های
بااتر پافشاری دارند .قيمتهای پيشنهادی قراضه 320-318
دار/تن سی اف آر تركيه است در حالی كه قيمتهای مزایده
بين  305تا  312دار/تن سی اف آر می باشد.
بازارسنگ آهن :بازار سنگ آهن در چین بعد از کاهش
هفتگی  4دار/تن اندکی احیا شد ،خریداران منتظرند.
بازار سنگ آهن در روز جمعه  30فروردین بعد از چهار روز
كاهش آرام بود و جهش كمی در قيمت و ميزان معامله دیده
شد .سنگ آهن ریزدانه  %62استراليا با  0,25دار/تن افزایش
قيمت نسبت به  30فروردین به  91,75دار/تن سی اف آر رسيد
هرچند سقوط هفتگی در بازار فيزیکی  4دار/تن و در بازار فيوچر
 4,8دار/تن بود .هرچند كه سه معدن دار بزرگ سنگ آهن در
استراليا یکی پس از دیگری ارسال های خود را كاهش دادند هم
مانع از كاهش قيمت ها در هفته پيش نشد.
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bss FILO: basis Free In/Liner Out. Sea freight with which the shipper pays load costs and the carrier pays for
discharge costs

بازار زغال سنگ :تقاضای چینی ها در هفته جاری از
بهای ذغال کک شوی استرالیا حمایت کرد.
مشتریان چينی ذخيره موجودی ذغالسنگ خود را این هفته
از سر گرفتند و موجب احيای بهای ذغال كک شوی استراليا
گردیدند .افزایش فعاليت خرید با كاهش موجودی كارخانه ها و
همين طور احتمال لغو شدن محدودیت ها در بنادر در ماه مه
مرتبط می باشد كه به تخليه سریعتر محموله ها در بنادر كمک
می كند .قيمت های پيشنهادی برای زغال كک شوی كيفيت
باای استراليا برای تحویل ماه مه به  206-205دار/تن فوب
رسيد كه  3دار/تن بااتر از سطح قيمت اوایل این هفته بود.
پیوست
انواع مختلف قراضه فوادی

■ قراضه 3A
■ قراضه E3

■ قراضه ) HMS 1 (Heavy Melting Steelشامل
فوادهای گالوانيزه و سياه و تيره نيست.
■ قراضه  HMS 2شامل فوادهای گالوانيزه و سياه و تيره
است.
■ قراضه ) HMS 1&2 (80:20) : (80:20یعنی  %80از نوع
 HMS 1و  %20از نوع HMS 2
■ قراضه ) HMS 1&2(75:25نسبت به ) (80:20گرید
پایين تری است.
■ قراضه )HMS 1&2(70:30
■ قراضه خورد شده ()Shredded
■ قراضه )P&S (Plate and Structural

برخی اصطاحات پرکاربرد اینکوترمز 1در بولتن هفتگی

اصطاحات تجارت بين الملل (1- International Commercial Terms )INCOTERMS
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راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فواد
ماهنامه فواد برای گسترش دانش متالورژی با هدف انتشار
پژوهشهای اساتيد ،محققان و مهندسان كشور ،گسترش و
ارتقای پژوهش صنعتی و كاربردی نمودن دستاوردهای علم و
صنعت آماده است تا حاصل تحقيقات و بررسیهای عزیزان را
به صورت مقالههای علمی و فنی در زمينه فواد منتشر نماید
این ماهنامه مقاات اجتماعی و فرهنگی را در راستای شکوفایی
صنعت پذیراست.
مقالهها میتوانند در برگيرنده موضوعهای زیر باشند:
در بخش علمی ،فنی موضوعهای زیر مثال زدنی است:
شکل دادن فلزات ،ریختهگری ،اتصال فلزات ،متالورژی پودر،
عمليات حرارتی ،مهندسی سطح و مواد فلزات و آلياژها و استخراج
و تهيه آهن پژوهش ،توسعه و نوآوری در علم و صنعت متالورژی
توليد پایدار و محيط زیست ،بازار جهانی فواد و...
در بخش اجتماعی نيز موضوعهای زیر راهنمای مناسبی در
تأليف مقاات است:
مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی ،استاندارد ،اقتصاد فواد،
جامعهشناسی صنعتی ،استرسهای شغلی ،جامعه شناسی كار و
شغل ،سازمان تجارت جهانی ،جهانیسازی ،تجارت الکترونيک
و ...
به منظور تسریع در داوری و ارزیابی مقاله های ارسالی از
همکاران ،مهندسين و اساتيد محترم تقاضا مینماید با توجه به
راهنمای تهيه مقاله ،ما را در گسترش كمی و كيفی ماهنامه فواد
یاری رسانند.
ویژگیهای مقالههای موردپذیرش به ترتيب اولویت:
 -1مقاات كاربردی و تحقيقی و پژوهشی :در كليه گرایشهای
مهندسی مواد و متالورژی؛
 -2تدوینی و مروری :به مفهوم جمع بندی نظریههای گوناگون
در مورد یک موضوع خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف.
 -3ترجمه مقالههای ارزشمند نشریات و كتب خارجی.
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توجه :مقاله های ارسالی نباید قبا در نشریات داخلی و خارجی
چاپ شده باشد.
اجزای ضروری مقاله
 -1چکيده مقاله حداكثر در  5سطر و حتی المقدور به زبان
اتين نيز باشد؛
 -2مقدمه؛
 -3نتيجهگيری؛
 -4واژههای كليدی فارسی و انگليسی؛
 -5نمودارها باید به زبان فارسی و شماره و شرح نمودار زیر آن
نوشته شده باشد؛
 -6تمام معادلهها با حروف و عایم مناسب باشد .شماره هر
معادله در سمت راست آن داخل پرانتز نوشته شود؛
 -7همه مراجع اعم از فارسی و انگليسی به ترتيب حروف
الفبایی نویسندگان نوشته شوند .در فهرست مراجع ذكر نام
مولفان ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،جلد ،سال انتشار و صفحه شروع
و پایان ضروری است .در مورد مقالههای كوتاه ذكر منابع اصلی
تهيه مقاله و نویسنده كافی است؛
 -8تصاویر و عکسها :اصل تصاویر و عکسها با كيفيت مطلوب
باید ضميمه مقاله باشد؛
 -9در مورد ترجمهها ،ارسال اصل مقاله یا كپی مقاله ضروری
است؛
 -10مقاات تایپ شده در برنامه  word 2007-2003باشد.
سایر نکات ضروری
مقاات خود را میتوانيد از راههای زیر ارسال نمایيد:
 -1از طریق ایميل:
folad@esfahansteel.com
 -2از طریق ارسال پستی به نشانی روابط عمومی ذوبآهن
اصفهان دفتر ماهنامه فواد
* نشانی كامل پستی ،شماره تلفن تماس نویسنده و ذكر
مدرک تحصيلی ضروری است؛
* همراه با مقاله خود یک قطعه عکس ،تصویر كارت ملی و
تصویر مدرک تحصيلی را از طریق ایميل ارسال فرمایيد.
* چکيده مقاله حداكثر در  5سطر و حتی المقدور به زبان
اتين ارسال شود.
* شماره حساب بانکی خود را جهت دریافت حق مقاات پس
از چاپ قيد نمایيد؛
* مسئوليت درستی و صحت مطالب ،ارقام و نمودارها بر عهده
نویسندگان مقاله است؛
* جهت اطاعات بيشتر میتوانيد با شماره تلفن -4936
 0315257تماس حاصل فرمایيد.

