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اقدامات زیست محیطی انجام گرفته 
و در دست اقدام ذوب آهن اصفهان
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نظر اسالم نسبت به زمین و کره  خاکی و این مجموعه ای که گاهواره  زندگی انسان و محل والدت و نشو و نما و سپس مرکز بازگشت انسان 
است، مال همه است. متعّلق به بعضی نیست، بعضی حق بیشتری از بعض دیگری ندارند. بی توجهی به مبانی حفظ محیط زیست، گاهی اوقات 
مشكالتی را به وجود می آورد. آسیبی که وارد می شود، آسیبی نیست که بشود جبران کرد. می شود پیشگیری کرد، می شود عالج کرد، هم 

پیشگیری می شود و هم بعضی ها قابل عالج است و بایستی عالج کرد.

اهمیت محیط زیست در کالم مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(

به منظور آشــنایي با فعالیت هاي بخش محیط زیســت 
مدیریت HSE با مجید مكاری مدیر ایمنی، بهداشت و محیط 
 زیســت شــرکت گفتگویی انجــام داده ایم کــه در ادامه 

می خوانید؛
پیشینه بخش محیط زیست شرکت چگونه بوده است؟

 از آن جايي كه ماهيت بســياري از فرآيند هاي صنعت فوالد بر اساس 
فرآيندهاي  احتراقي بنيان نهاده شده است و  به تبع انجام اين فرآيند ها 
نيز عوامل آالينده ناخواسته زيست محيطي توليد مي گردد، لذا قبل از بهره 
برداري از خطوط توليد شركت در مراحل طراحي و ساخت كارخانه نسبت 
به طراحي و نصب سيســتم هاي كنترل آالينده هاي زيست محيطي در 
بخش هاي  هوا وپساب شامل انواع الكتروفيلتر، بگ فيلتر، سيكلون، مولتي 
سيكلون، اسكرابر و همچنين ايجاد تصفيه خانه هاي تصفيه پساب اقدام 
گرديده و پس از بهره برداري از اين سيستم ها، بهره برداري اصلي از خطوط 
توليد شركت شروع گرديده است. لذا شركت ذوب آهن اصفهان از معدود 
شركت هايي است كه از همان ابتداي بهره برداري و حتي قبل از آن نسبت 
به انجام تمهيدات الزم جهت حفاظت از محيط زيست اقدام نموده است به 
طوري كه شركت ذوب آهن اصفهان  از نظر نوع و تعداد سيستم هاي تصفيه 

آالينده هاي زيست محيطي در بين صنايع كشور بي نظير مي باشد.
به منظور پيشگيري، پايش ، نظارت و كنترل عوامل آالينده زيست محيطي 
تقريباً همزمان با بهره برداري از شــركت واحد محيط زيست نيز در قالب 
واحد طب صنعتي و بهداشت كار شروع به فعاليت مي نمايد تا اين كه در 
ســال 1374به عنوان يك واحد مستقل شــروع به فعاليت نموده و از آن 
تاريخ تا سال 1388 كليه عمليات اجرايي مربوط به محيط زيست توسط 
پيمانكار مربوطه )شركت فوالد بهداشــت( برنامه ريزي و اجرا مي گرديد 
و در ســال 1388 با توجه به ابالغ الزامات جديد خصوصاً در حوزه پايش و 
اندازه گيري،كليه فعاليت ها از شركت مذكور جدا و در واحد محيط زيست 

مديريتHSE  تلفيق گرديد.
وظیفه اصلي واحد محیط زیست چیست و چه فعالیت هایي در 

این مجموعه انجام مي گیرد؟
 وظيفه اصلي واحد محيط زيست پيشــگيري، پايش و كنترل عوامل 
آالينده زيســت محيطي در بخش هاي آب، هوا، خاك، پساب و پسماند،  

ناشي از فعاليت ها، خدمات و محصوالت 
شركت مي باشد .

در راستاي اســتراتژي هاي كالن شركت 
در خصوص ارتقاء ســطح عملكرد زيست 
محيطي شركت ، فعاليت هاي گسترده اي 
در بخش محيط زيست برنامه ريزي و اجرا 
مي گردد. كه از جمله مهم ترين آن ها مي 

توان به موارد زير اشاره نمود:
 شناســايي ، ارزيابي و به روز رساني كليه 
جنبه هــا و پيامد هاي زيســت محيطي 
و  همچنيــن تعريف اقدامــات كنترلي و 
اصالحي جهت جنبه هاي بارز و جنبه هاي 

اولويت دار  زيست محيطي
 انجام بازرسي هاي زيست محيطي از خطوط توليدي شركت به صورت 

مستمر
 شناسايي و به روز رساني الزامات قانوني زيست محيطي

 جاري سازي الزامات زيســت محيطي ISO 14001 با همكاري ساير 
بخش هاي شركت

 مشــاركت در تعريف ، تدوين و راهبري پروژه هاي زيســت محيطي با 
همكاري ساير بخش هاي شركت

 انجام مانور هاي واكنش درشرايط اضطراري
  بررسي، تجزيه ، تحليل و مستند سازي حوادث زيست محيطي شركت

  انجام ارتباطات برون سازماني در حوزه زيست محيطي خصوصاً با سازمان 
حفاظت محيط زيست

 پايش و اندازه گيري كليه عوامل آالينده زيست محيطي
  ارزيابي انطباق كليه  فعاليت ها ي شــركت با الزامات قانوني زيســت 

محيطي و مشخص نمودن موارد عدم تطابق با الزامات
 انجام مميزي هاي داخلي زيست محيطي از مديريت ها و پيمانكاران فعال 

در شركت
 ارائه آموزش هاي زيست محيطي با مشاركت مديريت آموزش و توسعه 

منابع انساني و ده ها فعاليت ديگر.
جهت نیل به محیط زیســت ســالم و حفاظــت از آن چه 

رویكردهایي در بخش محیط زیست اتخاذ گردیده است؟
 همان طور كه در بخش وظايف واحد محيط زيست بيان گرديد جهت  نيل 
به محيط زيست سالم، رويكرد هاي مختلفي در بخش محيط زيست شامل 
اقدامات پيشگيرانه، پايش و نظارت و همچنين  اقدامات كنترلي، برنامه 

ريزي و اجرا مي گردد.
هدف از انجام اقدامات پيشــگيرانه، جلوگيري از ايجاد آلودگي ناشــي از 
فعاليت هاي شركت مي باشد كه اين رويكرد خود به طرق مختلف جاري 
ســازي مي گرددكه از آن جمله مي توان به انجام بازديد هاي مســتمر 
از خطوط توليد و جلوگيري از كليه فعاليت هايي كه مي تواند باعث بروز 

آلودگي گردد اشاره نمود و همچنين
 بررسي ورودي هاي كليه فرآيند هاي شركت با مشاركت ساير مديريت ها 

به منظور انتخاب مواد اوليه با كيفيت به منظور به حداقل رساندن آلودگي 
هاي زيســت محيطي و همچنين جلوگيري از تحليل و هدر روي منابع 
ناشي از مصرف مواد اوليه در فرآيند ها شــامل: زغال، كك، سنگ آهن و 

ساير مواد اوليه
 مشاركت در تغيير فرآيند هاي شــركت از طريق جايگزيني تكنولوژي 
هاي قديمــي با تكنولــوژي جديد و دوســتدار محيط زيســت و ده ها 
 فعاليت ديگر كــه در حوزه پيشــگيري از توليد آلودگــي طبقه بندي 

مي شوند .
رویكرد پایش و نظارت :

هدف از اجراي اين رويكرد، پايش و اندازه گيري كليه عوامل آالينده زيست 
محيطي ناشي از منابع آالينده شركت و ارزيابي انطباق آن ها با استاندارد 
هاي سازمان حفاظت محيط زيست در جهت تشخيص موارد  نامنطبق و 

تعريف اقدامات كنترلي و اصالحي در حداقل زمان ممكن مي باشد.
اين پايش ها و اندازه گيري ها شامل عوامل آالينده بخش هوا )گرد و غبار و 
گاز هاي آالينده(عوامل فيزيكي شيميايي و بيولوژيك پساب هاي شركت ، 
اندازه گيري آالينده هاي محيطي ، اندازه گيري صداي زيست محيطي ، 

اندازه گيري خروجي اگزوز خودرو ها و ... مي باشد.
پايش هاي زيست محيطي در شركت معموالً از سه طريق انجام مي پذيرد:

1- از طريق آزمايشــگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست كه نتايج 
حاصل در قالب طرح هاي خود اظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست 

ارسال مي گردد.
2- پايش و اندازه گيري هاي ادواري كه توسط پرسنل بخش محيط زيست 

انجام مي پذيرد.
3- استفاده از سيسستم هاي پايشگر on line: شركت ذوب آهن اصفهان 
جزو پيشتازان پايش بر خط )on line( در بين صنايع كشور مي باشد  به 
طوري كه اولين سري از سيســتم هاي پايش پيوسته در سال 85 بر روي 
خروجي نورد هاي 300،500،350و 650 نصــب و راه اندازي گرديد و به 
مرور زمان بر روي اكثر منابع آالينده پيوسته و غير پريوديك شركت نصب 
گرديدند. در اين سيستم ها عوامل آالينده ناشي از منابع آالينده به صورت 
لحظه اي اندازه گيري شده و ديتاي پايش شــده عالوه بر نمايش بر روي 
پرتال شركت جهت  User  هاي تعريف شــده به صورت  ON LINE  و 

تحت  وب به سازمان حفاظت محيط زيست منتقل مي گردد.
 رویكرد کنترلي : به منظور افزايش راندومان تصفيه آالينده هاي زيست 
محيطي در بخش هاي هوا و پساب و حذف سيستم هاي تصفيه با راندمان 
كم مثل انواع سيكلون ها و جايگزين آنها با سيستم هاي تصفيه  با راندمان 
باال مثل بگ فيلتر ها و الكتروفيلترها و همچنين افزايش ظرفيت سيستم 
هاي تصفيه آالينده ها ي زيســت محيطي ، پروژه هاي زيست محيطي 
عظيمي با صرف هزينه هاي ارزي و ريالي هنگفت  طي سال 88 تا كنون 
برنامه ريزي و اجرا گرديده اند كه بخش اعظمي از اين پروژ ها انجام شده و 

به بهره برداري رسيده است و مابقی در مرحله برنامه ريزی و اجرا می باشند.
نقش واحد محيط زيست در انجام اين پروژه ها در واقع مشاركت در انجام 
مطالعات،تعريف،تدوين، راهبري و نهايتاً تست اثر بخشي پروژه ها ي زيست 

محيط شركت بوده است .

محيط زيست با هستی بشريت در ارتباط است و لذا بايد نگاه بخش صنعت 
به اين مقوله نه به عنوان يك الزام بلكه به عنوان يك مسئوليت اجتماعی 
حياتی باشــد.   ذوب آهن اصفهان در طول بيش از نيم قرن حيات خود به 
مسئوليت های اجتماعی از جمله حفاظت از محيط زيست نگاه ويژه داشته 
است و اخيراً در اقدامی مشترك با اداره كل حفاظت محيط زيست، طرحی 
جامع را در كشور تدوين نموده است. براساس اين طرح مشخص می شود 
ذوب آهن در حوزه آب، خاك و هوا چه اقدامات اصالحی بايد انجام دهد و 
موارد آاليندگی اولويت بندی می شود. البته آاليندگی هيچ صنعتی حتی 
صنايع سبز نيز صفر نيســت، اما ذوب آهن اصفهان همواره جهت كنترل 
مباحث زيست محيطی حركت می كند. اين مجتمع عظيم صنعتی در 

راستای مسئوليت های اجتماعی خود به ويژه در جهت حفاظت از محيط 
زيست، ســالمت و امنيت جانی بيش از 14 هزار نفر كاركنان اين شركت 
و جامعه اطراف را مد نظر دارد. چنين نگاهی باعث شــده همواره تاكيد بر 
كنترل محيط زيست داشته باشــيم و با اعتقاد به اين موضوع می توانيم 
ذوب آهن را يكی از صنايع سبز كشور مطرح كنيم، چرا كه اين فعاليت ها 
به صورت مستمر ادامه دارد. مناسبت هاي زيست محيطي فرصت هاي 
طاليي براي آغاز اين حركت هاي ارزشمند اجتماعي به شمار مي آيند. بايد 
هريك از ما از خودمان شروع كنيم و در هر جايگاه اجتماعی كه هستيم در 

احيای محيط زيست خود بيش از پيش بكوشيم.
منصور یزدی زادهـ   مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

مهدی بهرامی، معــاون پشــتيبانی و خدمــات اجتماعی ذوب آهــن اصفهان با 
گراميداشت هفته محيط زيســت، حفاظت از محيط زيســت را مقوله ای اساسی 
دانست كه از ابتدای فعاليت شركت ذوب آهن اصفهان در راس برنامه های آن قرار 
داشته است و اظهار داشت: اين مجتمع عظيم صنعتی در برخی از محورهای ايمنی، 

بهداشت و محيط زيست )HSE( از بنيان گذاران و پيشگامان محسوب می شود. 
وی افزود: همراه با افزايش دغدغه های جامعه در زمينه مســائل زيست محيطی، 
اركان شــركت نيز با تمركز دو چندان و حساسيت ويژه بر حفظ سالمت كاركنان و 
جامعه پيرامون، توليد همراه با رعايت الزامات و توجه به مســائل زيست محيطی را 

سرلوحه كار خود قرار داده است. 
معاون پشــتيبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان گفت: در اين راستا جهت 
گيری شــركت، بر مبنای تدوين و ارائه يــك برنامه جامع قــرار گرفت كه تمامی 
محورهای مرتبط با كنترل آالينده ها و حفظ محيط زيســت در كليه فعاليت های 
كارخانه را در بر بگيرد. بر اين اساس، عملياتی كردن برنامه ها با هدف كنترل منابع 
آاليندگی و به حداقل رســاندن آن ها در حدود قانونی و پايش مســتمر به منظور 
اطمينان از كاركرد صحيح سيســتم های زيســت محيطی در اولويت های اصلی 

شركت قرار گرفت. 
مهدی بهرامی افزود: طرح جامع زيست محيطی شركت با تاكيدات مديرعامل ذوب 
آهن با در نظر گرفتن سياســت های كلی محيط زيست كشور، ابالغی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در سال 1394 و با بهره گيری از نظريات كارشناسی اداره كل 
حفاظت محيط زيست استان اصفهان با همكاری معاونت های برنامه ريزی و توسعه 

و بهره برداری در سال 1399 تدوين و ارائه گرديد.
وی ابراز اميدواری كرد كه با تالش همه همــكاران در كارخانه در زمان مقرر برنامه 
ها و پروژه های مرتبط، اجرايی شــده و به بهره برداری برســد و شاهد دستيابی به 

صنعتی سبز در كنار ساير افتخارات شركت باشيم. 
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مهدی بهرامی:
 HSE ذوب آهن اصفهان در برخی مباحث

پیشگام و بنیانگذار است

@atashkar

02

هدف از انجام 
اقدامات پیشگیرانه، 
جلوگیري از ایجاد 
آلودگي ناشي از 

فعالیت هاي شرکت 
مي باشد که این 

رویكرد خود به طرق 
مختلف جاري سازي 

مي گردد

مناسبت هاي زیست 
محیطي فرصت هاي 

طالیي براي آغاز 
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فعالیت هاي محیط زیستی مدیریت HSE ذوب آهن اصفهان

پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت هفته محیط زیست
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اقدامات زیست محیطی انجام گرفته و  در دست اقدام ذوب آهن اصفهان

مطابق استانداردهای زيســت محيطی، ميزان 
سطح فضای سبز مجتمع های صنعتی، معادل 
25% مســاحت ســايت آن مجتمع مشخص 
شده است. اين درحالی است كه شركت سهامی 
ذوب آهن اصفهان با درك عميق رســالت های 
اجتماعی بــا ســرمايه گذاری كالن، بزرگترين 
جنگل مصنوعی كشــور را احداث نموده است. 
بر اين اساس در مقايسه با كل مساحت صنعتی 
كارخانه، سطح فضای سبز اين شركت بيش از 84  
برابر استاندارد است. هم اكنون هزينه ساالنه حفظ و نگهداري اين فضاي سبز بالغ بر 140 ميليارد ريال می باشد. اين فضای 
سبز وسيع عالوه بر تاثير شگرف بر اكوسيستم منطقه و ايجاد فضاي فرح انگيز براي كاركنان، در جذب ذرات گرد و غبار 

محلی، جذب گاز دی اكسيدكربن و ترسيب كربن در فرآيند فتوسنتز، تأثير بسيار بسزايی دارد.

پيش از ايــن در اين حوضچه ها محصوالت جانبي ككســازي از جمله قطران زغالســنگ نگهداري مي گرديد. 
عمليات پاكسازي و رفع آاليندگي از حوضچه شماره 5 به اتمام رســيده و درحال حاضر در مرحله اخذ تاييديه 
از اداره كل حفاظت محيط زيست اســتان اصفهان مي باشد. مقرر اســت پس از اخذ تاييديه اداره كل حفاظت 

محيط زيست استان، عمليات پاكسازي بر روي ساير  حوضچه ها برنامه ريزي و اجرا گردد.

پروژه بازسازی و بهسازی الكتروفيلترهای آگلوماشين 
شــماره 4 در ســال 92 انجام و ميزان غبار دودكش را 
تا ســطح اســتاندارد درجه2 ذرات ســازمان حفاظت 
محيط زيست كاهش داد. هم اكنون اقدامات تكميلي و 
تعمييرات اساسي اين تجهيز جهت بهبود فرآيند تصفيه 
غبار در حال پيگيری اســت. در حــال حاضر صفحات 
جذب غبار در خارج كشور ساخته شده و تحويل شركت 

گرديده است و در مرحله انتخاب پيمانكار قراردارد.

به منظور جلوگيري از انتشار گاز خام از درب ســلولهاي باتری 3 و به تبع آن جلوگيري از آلودگي هوا و انتشار 
بوهاي نامطبوع در محيط ، اين پروژه با طراحي و ســاخت درب نمونه فلكسيبل  در اواخر سال 96 آغاز گرديد. 
پس از ساخت و نصب درب نمونه فلكســيبل بر روي باتری 3 و تاييد اثر بخشــي آن ، مرحله اول پروژه شامل 
ساخت 74 عدد درب مربوط به سمت كك با استفاده از توانمندي هاي داخل شركت طي يك برنامه زمانبندي 
7/5 ماهه از تاريخ 98/1/1 آغاز و در اواســط آبان ماه ســال 98 با هزينه اي معادل 150 ميليارد ريال  به بهره 
برداري رسيد. فاز دوم پروژه مذكور با ســاخت 74 درب فلكسيبل مربوط به سمت ماشــين تخليه باتری 3 و 
تعداد 10 درب رزرو از تاريخ 98/8/1 آغاز و در مرداد ماه ســال 99 به پايان رســيد . هزينه فاز دوم پروژه 160 

ميليارد ريال می باشد.

به منظور  تنظيم پارامترهــاي حرارتي  جهت پخــت يكنواخت زغال و 
كاهش خــام بــودن كك توليدي و همچنيــن جلوگيري از نشــت گاز 
خام از درب ســلول هاي باتری 3 و به تبع آن جلوگيــري از آلودگي هوا 
و انتشــار بوهاي نامطبوع در محيط  پروژه مذكور طي ســال 97 تعريف 
و با اســتفاده از خدمات شــركت OKOS روســيه  و با هزيتــه معادل 
 103 هزار يورو انجام و در انتهاي ســال 97 با موفقيت بــه بهره برداري 

رسيد. 

ايــن پروژه بمنظــور كاهــش انتشــار ذرات جامد همــراه بخــارات توليدی 
در برج هــای خامــوش كننــده كك طراحی وطی ســالهای 90 تــا 92  اجرا 
 گرديــد. هزينه صرف شــده جهت اجــراي اين پــروژه بيــش از20 ميليارد 

ريال است.

به منظور  تنظيم پارامترهاي حرارتي  جهت پخت يكنواخت زغال و كاهش خام بودن كك توليدي و همچنين 
جلوگيري از نشــت گاز خام از درب ســلول هاي باتری 3 و به تبع آن جلوگيري از آلودگي هوا و انتشار بوهاي 
نامطبوع در محيط  پروژه مذكور طي سال 97 تعريف و با استفاده از خدمات شركت OKOS روسيه  و با هزيته 

معادل 103 هزار يورو انجام شده و در انتهاي سال 97 با موفقيت به بهره برداري رسيد. 

اين پروژه بر اســاس اســتفاده از فن آوري هاي 
پيشرفته تصفيه غبار و شامل مهندسي، ساخت 
و نصب 6 عــدد الكتروفيلتر بــر روي خروجي 
ماشــين هاي پخت شــماره هاي 1و2و3  واحد 
آگلومراسيون و مســيرهاي انتقال مواد مربوطه 
مي باشــد. هر شــش الكتروفيلتر اين پروژه از 
سال 94 به بهره برداری رسيده و ميزان غبار را تا 
سطح استاندارد درجه2 ذرات سازمان حفاظت 
محيط زيســت براي كارخانجات و كارگاه هاي 
صنعتي در خروجي دودكش ها كاهش داده است. هم اكنون اقدامات تكميلي  جهت بهبود  فرآيند تصفيه غبار در حال 
پيگيری است و در مرحله انتخاب پيمانكار قرار دارد.  از جمله مزيت هاي مجموعه پروژه هاي زيست محيطي اجرا شده 
در بخش آگلومراسيون عالوه بر حذف سيستم هاي مولتي سيكلون موجود كه داراي راندمان پايين جذب ذرات بودند 
وجايگزينی آنها با سيستم های با راندمان باال جهت دست يابي به الزامات استانداردهاي زيست محيطي مربوطه مي توان 
به حذف سيستم های غبارگيرمرطوب موجود و به تبع آن كاهش مصرف آب و جلوگيري از تحليل منابع آبي در دسترس 
شركت و همچنين جلوگيري از آلودگي آب و خاك و رفع معضالت زيست محيطي با كاهش لجن هاي توليدي توسط اين  

سيستم ها اشاره نمود. يادآور مي گردد برای اين پروژه تا كنون بيش از 120 ميليارد ريال هزينه شده است.

با توجه به نقش اصلي آالينده هاي سيستم هاي 
حمل و نقل موتوري در آلودگي هاي زيســت 
محيطي شــهر ها به ويژه آلودگي هوا، يكي از 
رويكردهاي موثر كه در كشورهاي توسعه يافته 
به خوبي رواج يافته است،  توسعه صنعت حمل و 
نقل ريلي درون شــهري و برون شهري است. از 
آنجايي كه تأمين ريل استاندارد جهت خطوط 
قطارهاي سريع السير و خطوط مترو پيش از اين 
فقط از طريق واردات امكان پذير بوده و بعنوان 
گلوگاه توسعه حمل ونقل ريلي مطرح بوده است، ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد كشور يك بار ديگر با 
توليد ريل ملي در سال 1396 گام بلندی در جهت تحقق اين هدف برداشت. هم اكنون بهره برداری از پروژه مذكور در 
حال انجام بوده و انواع ريل مورد نياز كشور بر اساس جديدترين استانداردهای معتبر جهانی در ذوب آهن اصفهان قابل 
توليد است. براي اجراي اين پروژه با تأثير مثبت وگسترده  زيست محيطي در جغرافيای فراتر از ذوب آهن اصفهان، تا 

كنون سرمايه گذاري بالغ بر 480 ميليارد ريال به اضافه  29 ميليون يورو انجام شده است.

اين پروژه در انبار شــمالي كارخانه انجام شــده و با اجراي آن مواد اوليه مصرفــي كارخانه از طريق 
نوار نقاله به قســمت واگن ته ريز انبار مواد خام انتقال و در ســكوها ذخيره  مي شوند. از جمله مزاياي 

زيست محيطي اين طرح مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 جلوگيري از تحليل منابع ناشي از ريزش مواد اوليه در مسيرهاي تردد

 كاهش آلودگي هوا حين بارگيري با لودر و  تخليه در سكوها
 كاهش آلودگي هوا ناشي از تردد ماشين آالت سنگين

 انبارش و بارگيري مواد اوليه )سنگ آهن، سنگ آهك، منگنز و ...(  از انبار شمالي به ميزان 600 تن 
در ساعت به داخل كارخانه و حذف كاميون و لودر.

 كاهش حوادث تجهيزاتي
اين پروژه از سال 96 وارد مدار بهره برداری قرار گرفته است

 به منظور كنترل جنبه ها و پيامدهاي 
زيست محيطي ناشــي از محصوالت 
ميانی و پسماند موجود در حوضچه 
های تنگه جوزدان پروژه بازيافت اين 

مواد  تعريف گرديد.
با انتخاب پيمانكار فاز اول اين پروژه از 
ارديبهشت ماه سال 93 شروع و انجام 
گرديد. فعاليت اين پــروژه بصورت 
مســتمر در حال انجام می باشد. طی 
اين پروژه كليه پسماندهای موجود در اين سايت بازيافت و محيط سايت پاكسازی  مي گردد. الزم به ذكر است 
كه اين پروژه با گذراندن الزامات انجمن مديريت سبز اروپا و انجمن مديريت سبز ايران، به عنوان برترين پروژه 
زيست محيطی از بين ده ها پروژه زيست محيطی انتخاب گرديده و موفق به كسب تنديس آن نهاد بين المللی 

گرديد كه اين خود موفقيت چشمگير برای مجموعه محيط زيست كشور می باشد.

به منظور كنترل آالينده هاي زيست محيطي ناشي از فرآيند كنورتورهاي ناحيه فوالدسازي، پروژه بازسازي و بهسازي 
سيستم تصفيه گاز كنورتورها با اســتفاده از خدمات پيمانكار خارجي در دستور كارشــركت قرار گرفت. فاز اول اين 
پروژه در سال 94  بر روي كنورتور شــماره 2 و با استفاده از خدمات يكي از معتبرترين شركت هاي بين المللي در حوزه 
تصفيه غبار )شــركت Oschatz آلمان( انجام و اقدامات اصالحي تكميلي آن نيز همزمان با روز جهاني محيط زيست 
)16 خرداد ماه سال 95 ( انجام گرفت. اندازه گيري هاي انجام گرفته در دوره پس از بهره برداري نشان دهنده اثر بخشي 
پروژه  مي باشد. نوسازي و بازسازي سيستم تصفيه غبار كنورتور شماره 3 نيز با تكيه بر توانمندي هاي داخل شركت و 
نتايج پروژه تصفيه غبار كنورتور شماره 2،  طي مهرماه سال 95 به طور كامل انجام گرفت. همچنين باز سازي و نوسازي 
سيستم تصفيه غبار كنورتر شماره 1 نيز در آذر ماه سال 95 انجام و در تاريخ 95/9/17 به بهره برداري  رسيد. به منظور 
كاهش ميزان غبار خروجي از كنورتور شماره 2،  بهينه سازي سيستم تصفيه غبار كنورتورمذكور در طي مهر ماه 98 
توسط نيروهاي متخصص داخل شركت برنامه ريزي و اجرا گرديد. بر اساس نتايج حاصل از پايش ها و اندازه گيري هاي 
انجام گرفته توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست بر روي خروجي كنورتورهاي شماره1 و 2و 3  پس 
از بازسازي سيستم تصفيه غبار، ميزان غبار خروجي از سيستم هاي ياد شده در محدوده مجاز زيست محيطي قرار گرفته 

است. هزينه اجراي اين پروژه در  دو بخش ارزی و ريالی بيش از 2/3 ميليون يورو و 100 ميليارد ريال است.

به منظــور انبارش موقــت محصوالت مياني ناشــي 
از فرآينــد ككســازي و جلوگيــري از تخليــه آن در 
حوضچه هاي تنگــه جوزدان، پروژه ســاخت مخازن 
فلــزي و بتني جهــت نگهــداري موقت ايــن مواد و 
بارگيري پيوســته از مخازن تعريف و با هزينه بالغ بر 
15 ميليارد ريال با اســتفاده از توانمندي هاي داخل 
شركت انجام و در دي ماه ســال 97 به اتمام رسيده و 

مورد بهره برداري قرار گرفت.

به منظــور جلوگيــری از هــدر روی منابــع آبی در 
دسترس شركت و همچنين جلوگيری از آلودگی های 
زيســت محيطی،  پروژه مذكور تعريف گرديد. عمليات 
اجرايی اين پروژه در سال 93 آغاز و در مردادماه 94 به 
بهره برداري رسيد. هزينه صرف شده جهت اجراي اين 

پروژه حدود123 ميليارد ريال است.

اين پروژه با هدف صرفه جوئي در مصرف آب و بازيافت 
ســرباره كوره بلنــد3 و همچنين افزايــش طول عمر 
و كاهش هزينه هاي ســرويس و نگهــداري برج هاي 
خنك كننده در دو بخــش، طراحي، تهيه و اجرا گرديد. 
بخش اول پروژه مربوط به بازسازي و بهسازي برج هاي 
خنك كننده سيكل تصفيه گاز كوره بلند هاي  1و2 بوده 
كه قبل از اتمام بازســازي كوره بلند2  به بهره برداري 
رسيد. بخش دوم پروژه شــامل تهيه و اجراي سيستم 
فيلتراســيون، نوارنقاله ها و حوضچه هــاي مربوطه مي 
باشد كه در اين بخش 10 عدد فيلتر خودشــوينده مجهز به سيستم آلتراسونيك در مسير ورودي آب به برج هاي 
خنك كننده قرار گرفته و باعث جذب ذرات معلق در آب تا اندازه 100 ميكرون گرديده است. اين پروژه در سال 92 

به بهره برداری رسيده و هزينه صرف شده جهت اجراي آن حدود 57 ميليارد ريال است.

به منظور كنتــرل آالينده هــاي زيســت محيطي در نواحي 
كاميون ريز، ساختمان كوارتزيت، گالري برگشتي مواد و كارگاه 
آماده سازي مواد، پروژه سه گانه زيست محيطي آگلومراسيون 
شامل چهار عدد فيلتركيسه ای به ظرفيت هاي 27، 36، 50 و 
141 هزار مترمكعب اجرا گرديــد. در حال حاضر خروجي اين 
بگ فيلترها برابر mg/Nm 330 بوده كه به مراتب پايين تر از 
حدود مجاز زيست محيطي مربوطه است. اين پروژه در سال 89 
وارد مدار بهره برداری شد و هزينه صرف شده جهت اجراي اين 

پروژه حدود 14 ميليارد ريال است.

به منظور كنترل عوامل آالينده زيست محيطي در هنگام خروج 
مذاب از كوره بلند، پروژه نصب الكتروفيلتر آسپيراسيون كوره 
بلند شماره يك به ظرفيت 750 هزار مترمكعب در ساعت، اجرا 
و در سال 1390 به بهره برداري رسيد. با اجرای اين پروژه ميزان 
غبار خروجی از دودكش به زير اســتاندارد ســازمان حفاظت 
محيط زيست كاهش يافت. هزينه صرف شده جهت اجراي اين 

پروژه حدود 56 ميليارد ريال است.

اين پروژه در ســال 88 با اضافه نمودن يك عدد بگ فيلتر به 
مولتي ســيكلون موجود در كارگاه ميكسر بخش فوالدسازی 
به بهره برداري رسيد. با اجرای اين پروژه ميزان غبار خروجی 
از دودكش به زير استاندارد ســازمان حفاظت محيط زيست 
كاهش يافت. هزينه صرف شده جهت اجراي اين پروژه حدود 

13/8 ميليارد ريال است.

اين پروژه به منظور جلوگيری از آزادســازی گازهای خام حاصل از فرآيند توليد چدن مــذاب در هوا و به تبع آن 
جلوگيری از آلودگی های زيست محيطی ناشــی از آن، تعريف و اجرا گرديده و در سال 90 به بهره برداری رسيد. 

هزينه صرف شده جهت اجراي اين پروژه بيش از1/56 ميليارد ريال و 30 هزار دالر است.

بــه منظور كنتــرل آالينده هاي زيســت محيطي 
كوره هاي شــماره يك و دو پلي زيوس ناحيه توليد 
آهك، پروژه بازسازي و بهســازي الكتروفيلترهاي 
شماره يك و دو اين واحد تعريف و عمليات اجرايی 
آن از اسفند ماه ســال 1393 آغازگرديد. با اجرای 
اين پروژه ميزان غبار خروجي از دودكش ها به يك 
سوم كاهش يافته است. هم اكنون اقدامات تكميلي  
جهت كاهش ميزان ذرات غبار دودكش تا ســطح 
استاندارد در حال پيگيری می باشد. درحال حاضر 
فعاليت هايی بــرای بهبود وضعيت ايــن فيلترها 
مجدد تعريف ودر مرحله  بررســی توســط مشاور       
می باشــد. هزينه صرف شــده جهت اجراي اين 

پروژه حدود 12/5 ميليارد ريال است.

در راستاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي و ارائه خدمات زيســت محيطي به جامعه اطراف شركت و رفع برخي 
مشكالت  زيست محيطي شهرســتان هاي مجاور، پروژه انتقال پســاب تصفيه خانه شهرستان زرين شهر جهت 
استفاده در آبياري فضاي سبز غير مثمر شركت تعريف و اجرا گرديد. با اجراي اين پروژه از تخليه ميزان216 متر 
مكعب بر ساعت پساب تصفيه خانه شهرستان زرين شــهر به رودخانه و زهكش اطراف شهر زرين شهر جلوگيري 
شد. اين پروژه در سال 94 به بهره برداری رسيد وهزينه صرف شده جهت اجراي اين پروژه حدود 75 ميليارد ريال 

است.

به منظور كنترل آالينده هاي زيســت محيطي ناشــي از فرآيندهاي تبديل زغال ســنگ به كك متالورژي در 
باتری هاي كك ســازي، پروژه نوسازي  باتری هاي كك ســازي شــماره يك و دو تعريف گرديد. باتری شماره 
يك با دمونتاژ تجهيــزات و تخريب كامل باتری و تكميل مراحل آجرچيني، در ارديبهشــت ماه ســال 93   به 
بهره برداری رســيد. باتری شــماره دو نيز در ســال 91 به طور كامل متوقف گرديد و در حــال حاضر مرحله 
دمونتاژ تجهيزات به طور كامل انجام گرفته و پروژه مدرنيزاسيون آن از برنامه هاي آتي شركت است. در فرآيند 
كك سازي ذوب آهن اصفهان، با استحصال گازهاي فرآيندي ناشي از تبديل زغال سنگ به كك، عالوه بر توليد 
محصوالت جانبي با ارزش همچون بنزن، گزيلين، تولوئن، كود شــيميايي و اسيد ســولفوريك،  با استفاده از 
گازهاي فرآيندي اين واحدها به عنوان سوخت در بويلر نيروگاه هاي شــركت و كوره هاي نورد، ساالنه مقادير 
قابل توجهي در مصرف گاز طبيعي در شــركت صرفه جويي مي گردد. الزم به ذكر اســت در حال حاضر باتری 
شماره 3 ككسازي در حال توليد مي باشــد. اين باتری در ابتداي ســال 92 راه اندازي و به بهره برداري رسيد  
و در ســاخت آن از آخرين  فن آوري هاي روز دنيا اســتفاده گرديده اســت. اين باتری مجهز به سيستم هاي 
تصفيه آالينده هاي بخش هوا بوده و كليه عوامل آالينده زيســت محيطي ناشــي از دشارژ سلول ها توسط اين 
 سيستم ها تصفيه مي گردند. برای بازســازی باتری شماره يك ككســازی  درحدود 176 ميليارد ريال هزينه 

شده است.

1ـ  اهم پروژه هاي زیست محیطي انجام شده 

1-1- ایجاد و نگهداری بزرگترین جنگل مصنوعی کشور 

1-14-پروژه بازسازی و بهسازی الكتروفیلترهای ناحیه EGF  و Dedust  آگلوماشین شماره 4 1-7- پروژه پاکسازي و رفع آالیندگي از حوضچه هاي سایت تنگه جوزدان 

1-3- پروژه پنج گانه زیست محیطي بخش آگلومراسیون 

1-4- پروژه تولید ریل ملي 

1-5- پروژه انتقال مواد از انبار شمالي به واگن ته ریز 

1-6- پروژه بازیافت محصوالت میانی موجود در سایت تنگه جوزدان 

1-2- پروژه بازسازي و بهسازي سیستم تصفیه غبار کنورتورها 

1-8- پروژه ساخت مخازن فلزي و بتني جهت انبارش محصوالت میاني ناشي از کك 

1-15-پروژه آبزدایی از لجن کنورتورهای ناحیه فوالدسازی 

1-16-پروژه تصفیه و جداسازي آب از سرباره کوره بلند 

1-18-پروژه سه گانه زیست محیطي آگلومراسیون 

1-19-پروژه آسپیراسیون کوره بلند شماره یك 

1-20-پروژه اصالح مكنده غبار کارگاه میكسر فوالدسازي 

1-21-پروژه احداث مشعل سوزاننده گازهاي اضافي کوره بلند 3

1-22-پروژه بازسازي و بهسازي الكتروفیلترهاي شماره 2 و 1 پلي زیوس ناحیه آهك 

1-17-پروژه دریافت پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان زرین شهر 

1-9- پروژه نوسازی باتری های کك سازی 

1-10-پروژه ساخت درب هاي فلكسیبل 

1-11-پروژه تنظیم رژیم حرارتي و هیدرولیكي باتری 3 

1-13-پروژه نوسازی برج  خاموش کننده کك باتری یك 

1-12-پروژه تنظیم رژیم حرارتي و هیدرولیكي باتری 3 

بعد پاکسازیقبل پاکسازی
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اقدامات زیست محیطی انجام گرفته و  در دست اقدام ذوب آهن اصفهان

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

نشریه داخلی

R e p o r t
گزارش

سيســتم انتقال آهك به كنورتورهای بخش 
فوالدسازی در ارتفاع 42 متري واقع می باشد 
كه در اثر مرور زمان و استهالك، غبارگيرهاي 
آن فاقد كارايي الزم بودند. بنابراين با بازسازي 
و تغييرات الزم در اين سيســتم های غبارگير، 
پروژه حاضر در ســال های 88 تا90 انجام شد. 
با اجرای اين پــروژه ميزان غبــار خروجی از 
دودكش به زير اســتاندارد ســازمان حفاظت 
محيط زيست كاهش يافت. هزينه صرف شده 
جهت اجراي اين پروژه حدود 5 ميليارد ريال 

است.

  بهره برداري از كوره كالوس واحد 2 بازيابي 
ككسازی.

 انجام عمليات حفاظت شيميايي بخش هاي 
سولفات آمونيوم و بازيابي اســيد سولفوريك 
به منظور پيشــگيري از آلودگي خاك محوطه 
كارگاه هاي مذكور با هزينــه 28 ميليارد ريال 

طي سال هاي  93-95 .
 انجام تعميرات اساســي برج هــاي جذب و 
پكينگ هاي مربوطه و پيشگيري از بروز نشت 
گاز از برج هاي جذب مواد واحد 1 بازيابي مواد 

با هزينه معادل 35 ميليارد ريال.
 مديريت پساب هاي ارســالي به الگون هاي 
تبخيــري و كاهش چشــمگير پســاب هاي 

خروجي مديريت كك و مواد شيميايي
  انجام تعميرات اساسي سرد كننده هاي نهايي واحد هاي بازيابي1و2 و پيشگيري از انتشار گازهاي آالينده.
  احيا و انجام تعميرات بر روي سيستم هاي تصفيه غبار بخش هاي زغال و دانه بندي باتري هاي شماره1و3

  احداث برج خاموش كننده كك شماره 4 با هزينه معادل 8/85 ميليارد ريال
 پروژه بهينه سازي سيستم تصفيه غبار كنورتورهاي 1 و 3 فوالدسازي: اين پروژه با تأمين بافل هاي مربوط به 

سيستم تصفيه غبار طي ماه هاي آذر و دي ماه 97 انجام گرفت
  بهينه سازي سيستم تصفيه غبار  LF1 فوالدسازي

  بهينه سازي سيستم تصفيه غبار ESP210 آگلومراسيون
  بهينه سازي سيستم تصفيه غبار ESP410 آگلومراسيون

 طراحی و ساخت سيستم تمييز كننده درب و رام باتری 3 با اســتفاده از توانمندي نيروهاي متخصص داخل 
شركت

  نصب و راه اندازي سيستم تصفيه غبار كارگاه برش خرسك با استفاده از توانمندي نيروهاي متخصص داخل 
شركت

اين پروژه در ســال 92 با نصــب و راه  اندازی 
يــك عــدد الكتروفيلتــر بــا ظرفيت800 
هزار مترمكعــب درســاعت  بمنظور حذف 
آالينده های مسير موادرسانی به كارگاه های 
 توليــدی از جملــه آگلومراســيون اجــرا 
گرديد. هزينه صرف شــده جهت اجراي اين 
پروژه بيش از7 ميليارد ريال و 3 ميليون دالر 

است.

در راســتای جلوگيری از آلودگی هوا ناشــی از گازهای خروجی اضافی از باتری شــماره ســه كك ســازی، 
اين طرح پيش بينــي، اجرا و از تيرماه ســال 1393 در مدار بهره بــرداری قرار گرفت. با اجــرای اين پروژه در 
شــرايطی كه امكان مصرف گازهای فرآيند كك سازی در كارخانه فراهم نباشــد، از انتشار اين گاز در اتمسفر 
 جلوگيری می شــود. هزينه صرف شــده جهت اجراي اين پــروژه بيــش از0/4ميليارد ريــال و 0/2ميليون 

دالر است.

  خريد و انتقال پساب شهرهای فوالدشهر و ايمانشهر.
  خريد و انتقال پساب شهر نجف آباد.

  احداث تصفيه خانه متمركز پساب شهري و صنعتي در شركت ذوب آهن اصفهان.
 احداث پمپ خانه و خطوط انتقال پساب و خط خروجي از تصفيه خانه.

 پروژه آبياري قطره اي بخشی از اراضي جنگل توحيد .

آناليــن  پايــش  ايســتگاه 
آالينده هــاي محيطــي  براي 
6 پارامتر مشــتمل بــر غبار )در 
دو ســايز 2/5 و10 ميكــرون(، 
اكسيدهاي  منواكســيدكربن، 
نيتروژن، اكســيدهاي گوگرد و 
ازن  و اعالم آنالين آن به سازمان 
حفاظت محيط زيست استان و نمايش در منطقه همجوار شركت احداث و از ســال 91  راه اندازی شده است. هزينه 

صرف شده جهت اجراي اين پروژه بيش از2 ميليارد ريال است.

سيســتم های مذكور بــر روي خروجي 
 ،500  ،  650 نوردهــاي  دودكــش 
350، 300، كائوپرهــاي كــوره بلند3، 
آسپيراسيون كوره بلند يك، ESPهاي 
 Cast هاي ناحيهESP ،4 آگلوماشــين
house و Stack house كوره بلند 
3، بويلرهــای 5و6 نيــروگاه مركــزی، 
آسپيراسيون و كائوپرهای كوره بلند 2 و 
خروجي پساب هاي صنعتي طی سالهای 

90 تا 92 نصب گرديد. هزينه صرف شده جهت اجراي اين پروژه بيش از30 ميليارد ريال است.

عمليات امحاء پسماندها و تجهيزات حاوی PCBS با اســتفاده از خدمات شركت های معتمد سازمان حفاظت 
محيط زيست طی سال 93  اجرا گرديد.  هزينه صرف شده جهت اجراي اين عمليات بيش از 2/2 ميليارد ريال 

است.

اين سيســتم بــراي پايش آناليــن عوامــل آالينده 
مربوط به پســاب هاي صنعتي كارخانــه در 9 پارامتر 
 BOD ,COD ,DO ,TSS,بــر مشــتمل  اصلــي 
نصــب  تأميــن،    ,TEMP ,EC,TUR pH, TOC
و در ســال 92 راه اندازی شــده اســت. هزينه صرف 
 شــده جهت اجراي اين پروژه بيــش از2 ميليارد ريال

 است.

اين پروژه بمنظور كاهش انتشار ذرات جامد همراه بخارات توليدی در برج های خاموش كننده كك طراحی 
وطی سالهای 90 تا 92  اجرا گرديد. هزينه صرف شده جهت اجراي اين پروژه بيش از20 ميليارد ريال است.

 ،300 m3  / h     در جهت كاهش مصرف سوخت به ميزان 75% و همچنين كاهش مصرف آب به ميزان
پروژه  تعويض مشعل های آگلوماشين های شماره  3و2و1 به نوع شعله پرده ای تعريف و طی سال 92 تا 93 

اجرا گرديد. هزينه صرف شده جهت اجراي اين پروژه بيش از 4 ميليون ُون كره جنوبی است.

در بخــش فوالدســازی و در كارگاه هــا و 
طبقــات مختلــف آن فيلترهــای محلــی 
بمنظور كاهش غبارهای فلــزي پيش بينی 
شــده اســت. بديــن منظــور در ناحيــه 
 E41 ,E40 فروآلياژها  با نصب فيلترهــای
در ســال 90، ميــزان غبار محوطــه به زير 
استانداردهای زيســت محيطی و بهداشتی 
كاهش يافــت. هزينــه صرف شــده جهت 
 اجراي اين پــروژه حدود0/77ميليارد ريال

 است.

1-23-پروژه نصب بگ فیلترهاي مسیر موادرساني واقع در 42 متري کنورتورها

1- 33-سایر اقدامات زیست محیطی 

1-25-پروژه نصب و راه اندازي ESP2  بخش آگلومراسیون )انبار مواد خام توازن ( 

1-26-پروژه طراحی و احداث مشعل سوزاننده گازهای اضافی باتری 3 کكسازی 

1-27-نصب و راه اندازي ایستگاه سنجش  کیفیت هوا 

1-31-پروژه نصب سیستم هاي پایش آنالین آالینده ها 

  PCBS 1-32-عملیات امحاء پسماندها و تجهیزات حاوی

1-28-پروژه نصب و راه اندازي سیستم سنجش  آالینده هاي آب      

1-29-پروژه نوسازی برج های خاموش کننده کك 

1- 30-پروژه تعویض مشعل های آگلوماشین های شماره  3و2و1 به نوع شعله پرده ای 

1-24-پروژه نصب بگ فیلتر مكنده غبار E41 و E40 ناحیه فروآلیاژ فوالدسازي 

2-1- پروژه نصب سيستم تصفيه غبار در هنگام شارژ سلول هاي باتری شماره 3 ككسازی
2-2- پروژه مرحله دوم بهبود و اصالح عملكرد الكتروفيلترهاي ماشين هاي 1 و2 و3  آگلومراسيون.

.)ESP1 و EGF( 2-3- پروژه بهينه سازی الكتروفيلترهاي ماشين 4 آگلومراسيون
2-4- پروژه مرحله دوم بهبود و اصالح عملكرد الكتروفيلترهاي كوره پلي زيوس آهك.

2-5- پروژه بهينه سازي سيستم تصفيه غبار آسپيراسيون كوره بلند 2.
2-6- پروژه نصب بگ فيلتر ناحيه واگن توزين كوره بلند يك.

2-7- پروژه بهينه سازی سيستم تخليه غبار بگ فيلتر كوره شماره 2.
2-8- پروژه بهينه سازی الكتروفيلتر های ناحيه  cast kouse و  stack house  كوره بلند شماره 3.

2-9- بهينه سازی سيستم تصفيه غبار كارگاه ميكسر فوالد سازی .
2-10- تعويض لوله های اكران كنورتورهای ناحيه فوالدسازی.
2-11- بهينه سازی سيستم تصفيه غبار  lf1 ناحيه فوالدسازی.

2- پروژه ها و اقدامات زیست محیطی در دست اجرا 

1- آيا مي دانيد شركت ذوب آهن اصفهان به عنوان اولين توليد 
كننده فوالد در ايران در راستاي خط مشي زيست محيطي خود 
و تعهد مديريت عالي شركت مبني بر حفظ و صيانت از محيط 
زيست و با صرف هزينه هاي بســيار هنگفت اقدام به تعريف و 
اجرا و بهره برداری  بيش  از 36 پروژه زيســت محيطي در قالب 
طرح هاي بازسازي، بهسازي و نوسازي در بخش هاي هوا، آب، 
پساب، پسماند و انرژي نموده است. درحال حاضر نيز 15 پروژه 
در بخش هوا و 8 پروژه در بخش مديريت آب و پساب در دست 

اقدام دارد؟
2- آيا مــي دانيد شــركت ذوب آهن اصفهان بــه عنوان يكي 
از صنايع پيشــتاز در نصب و راه اندازي سيســتم هاي آنالين 
مونيتورينگ عوامل آالينده محيط زيست در بين صنايع كشور 
مي باشد. شركت ذوب آهن اصفهان اولين مجموعه از تجهيزات 
پايشگر آنالين زيســت محيطي را  در ســال 1385 نصب و راه 
اندازي نموده است. اين سيستم ها به تدريج بر روي ساير منابع 
نيز نصب و اطالعات پايش شده به صورت آنالين و تحت وب در 

اختيار اداره كل حفاظت محيط زيست استان قرار گرفت؟
3- آيا مي دانيد شــركت ذوب آهن اصفهان بــه عنوان اولين 
شركت داراي ايستگاه سنجش عوامل آالينده محيطي ) ايستگاه 

سنجش كيفيت هوا ( در بين صنايع فوالدكشور مي باشد؟
4- آيا مي دانيد شــركت ذوب آهن اصفهــان داراي بزرگترين 
گستره فضاي سبز صنعتي در ســطح خاورميانه با وسعت  84 

برابر استانداردهاي زيست محيطي مي باشد؟
5- آيا مي دانيد شــركت ذوب آهن اصفهان بــا برنامه ريزي و 
اجراي برنامه هاي بهبود در حــوزه مديريت بهينه مصارف آب  
و همچنين مديريت بهينه پســاب هاي توليدي و بازچرخاني 
و اســتفاده مجدد آن در بخش صنعت ، موفق به كاهش ميزان 

50% در آب خام مصرفي كارخانه گرديده است؟
6- آيا مي دانيد شركت ذوب آهن اصفهان با تكيه بر توانمندي 
نيروي هاي متخصص داخل شــركت طي ســال 95 موفق به 
طراحي و اجراي يكي از بزرگترين پروژه هاي زيســت محيطي 
كشور در قالب پروژه بازسازي و نوســازي سيستم تصفيه غبار 
كنورتورهــاي ناحيه فوالدســازي و در ادامــه آن پروژه نصب 
سيســتم تصفيه غبار ناحيه برش خرســك، ساخت درب هاي 
فلكسيبل باتری 3 و همچنين  بهينه سازي سيستم تصفيه غبار 

كوره پاتيلي LF1 فوالدسازي گرديد؟
7- آيا مي دانيد شــركت ذوب آهن اصفهان بــه عنوان يكي از 
صنايع پيشرو در مقوله استفاده از پساب هاي شهري در جهت 
كاهش استفاده از منابع آبهاي ســطحي و زيرزميني مي باشد. 
كه در اين راســتا يكي از بزرگترين پروژه هاي انتقال پساب در 
سطح كشور با انتقال بخشي از پســاب شهرستان زرين شهر به 
اين شــركت در مهر ماه ســال 1394 رقم خورد و در ادامه آن 
پروژه انتقال پساب شهرهای فوالدشهر و روستا های فالورجان 

نيز در دست انجام می باشد؟
8- آيا می دانيد با اجرا و بهره بردار ی از پــروژه های مربوط به 
انتقال پســاب از شــهرهای مجاور توسط شــركت ذوب آهن 
اصفهان، برداشــت آب خام از منابع آب های سطحی 30 تا 40 

درصد ديگر كاهش می يابد؟

آیا می دانید؟!!!

  اصالح مسير فاضالب هاي كارخانه با هدف كاهش حجم پساب و كنترل فرآيند توليد 
پساب.

  احداث خط جديد فاضالب اماكن جهت افزايش ظرفيت انتقال پساب بهداشتي.
  اصالح شيب خطوط فاضالب اماكن بطول 4 كيلومتر.

  استفاده از درين سيكل هاي گردشي تميز براي تغذيه سيكل هاي كثيف.
  استفاده از درين ســيكل هاي كثيف براي خنك كردن سرباره كوره بلند )پمپخانه8( و 

سرباره كنورتور)آبزدايي(.
  استفاده از روش آبياري قطره اي در برخي از نواحي فضاي سبز و در نتيجه كاهش مصرف 

آب و پساب.
  باز سازي برج هاي خنك كننده به طور مستمر.

 تصفيه و فيلتراسيون آب سيكل كثيف نوردها و استفاده از آن براي سيكل تميز.
 اتصال خط درناژ نيروگاه مركزي به مخزن آب گرم پمپخانــه 1 و درناژ نيروگاه هاربين 
به برج های خنك كننده نيروگاه هاربين به منظور كاهش مصرف آب پمپخانه شماره1 و 

نيروگاه هاربين.
  استفاده از ماده شيميائی منعقد كننده پلی الكتروليت آنيونی برای كاهش مواد معلق آب 

سيكل های گردشی.
 مديريت مصرف آب و كاهش فشــار آب  هنگامی كه مصرف آب كم می باشــد و يا در 

خطوطی كه نياز به فشار باال نمی باشد.
 نصب مولتی پمپ با درايو كنترل دور روی پمپ های پمپ خانه آب صنعتی برای كاهش 

مصرف آب و مصرف برق.
 تعويض لوله هاي فرسوده در سطح كارخانه به طور مستمر.

 بستن لوله آب موقت) قديمي ( به دليل فرسودگي زياد.
 استفاده از آب چاه و پساب های تصفيه شده اماكن و صنعتی براي فضاي سبز و حذف آب 

خام مصرفي فضاي سبز.
 اجراي خط لوله از تصفيه خانه شــيميايي تا نيروگاه حرارتي براي باال بردن كيفيت آب 

ورودي به نيروگاه و در نتيجه باال بردن درجه تغليظ نيروگاه.
 پروژه  تثبيت آب سيكل گردشي به منظور باال بردن درجه تغليظ سيكل گردشي.

 استفاده از پساب  تصفيه خانه شيميايي براي برج خاموش كن كك سازي و سرباره كوره 
بلند 3 .

 نصب توربين انبساطی در مسير گاز طبيعی ايستگاه گاز كارخانه.
 استفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی از دودكش ها جهت توليد انرژی الكتريكي.

 بازسازی و افزايش ظرفيت ديگ بخار شماره 3و4  نيروگاه مركزی.
 نصب گاز هلدر.

 ) TRT(  استفاده از توربين بازيابی فشار گاز دهانه  كوره بلند  
 استفاده از فناوري سيكل تركيبي در نيروگاه هاي ذوب آهن اصفهان.

 آگلوماشين 4 : اين ماشــين پخت با دارا بودن ســطح پخت معادل 200 متر مربع 
داراي ظرفيت توليد ســاالنه 2/400/000 هــزار تن آگلومره مي باشــد و توليد اين 
ماشين به تنهايي برابر با مجموع آگلوماشين هاي شماره 3 ، 2 و 1 مي باشد. خروجي 
زيست محيطي اين آگلوماشين توســط دو عدد الكتروفيلتر غول پيگير به ظرفيت هر 

/m3 1/200/000 تصفيه مي گردند.  h كدام
 كوره بلند شــماره 3 :اين كوره بلند با حجم داخلي حــدود m3 2000 و ظرفيت 
توليد چدن Ton/day 4000 ، مجهز به پيشــرفته ترين تجهيــزات فني منطبق با 
محيط زيست در نوع خود مي باشــد. روش بارگيري پيوسته با اســتفاده از سيستم 
بدون زنگ )Bell less(. اســتفاده از كاور متصــل به غبارگير بــر روي جوي هاي 
ســرباره و مذاب در جهت جلوگيري از انتشــار گــرد و غبار در محيط، اســتفاده از 
سيســتم دانه بندي پيوسته ســرباره )slag granulation( و اســتفاده ازدوعدد 
الكتروفيلتــر درناحيه Cast house وStack house جهــت تصفيه آالينده هاي 
 زيست محيطي ناشــي از فرآيندهاي كوره بلند، از امتيازات زيست محيطي اين كوره

بلند است.
 باتری شــماره 3 : اين باتــری با ظرفيت توليد ســاالنه معــادل 900 هزارتن كك 
متالوژي مجهز به پيشرفته ترين تجهيزات در حوزه فرآيند تبديل زغال سنگ به كك 
متالورژي، بازيافت گازهاي فرآيندي و استحصال محصوالت جانبي از آن و تجهيزات 
به روز زيست محيطي )سيســتم هيبريدي مولتي سيكلون و بگ فيلتر( جهت تصفيه 

آالينده هاي  زيست محيطي است.
 نيروگاه هاربين : اين نيروگاه از دو واحد 55 مگاواتي تشــكيل شده و طراحي آن بر 
اســاس مصرف گازهاي حاصل از فرآيندهاي ككســازي و كوره بلند بعنوان سوخت 
مي باشــد. اين موضوع عالوه بــر جلوگيري از رهاســازي گاز خام فرآيندي ناشــي 
از فرآيندهاي توليد در اتمســفر و به تبــع آن جلوگيري از آلودگي هــوا، از مصرف 

ميليون ها متر مكعب گاز طبيعي در نيروگاه جلوگيري مي نمايد.

اقدامات انجام گرفته
در زمینه مدیریت مصارف آب

 استفاده از گازهاي حاصل از فرآيند توليد به ميزان حدود 60 % از گازهاي مصرفي كارخانه و توليد 
بالغ بر 100% انرژي الكتريكي مصرفي كارخانه در نيروگاه ها ي داخلي شركت با استفاده از گازهاي 

فرآيندي.
 پروژه باز سازي بويلر هاي 1و2 نيروگاه: با اجرای اين پروژه مصرف گاز طبيعي از 8800 متر مكعب بر 

ساعت به 6000 متر مكعب بر ساعت كاهش يافت.
 باز سازي ديگ هاي اوتيلزاتور فوالدســازي: طي اين پروژه طي فرآيندهاي  بازيافت انرژي حرارتي 
حاصل از فرآيندهاي كنورترهاي فوالدسازي بخار46 اتمسفرتوليد و در بخش هاي مختلف شركت 
ازجمله نيروگاه ها جهت توليد برق استفاده خواهد شد. اين موضوع  باعث صرفه جوئي ساالنه حدود140 

ميليون متر مكعب گاز طبيعي خواهد شد.
 پروژه تزريق پودر زغال به كوره بلندها: با اتمام اين پروژه عالوه بر كاهش مصرف ويژه  كك تا حدود 
150 كيلوگرم بازای هر تن چدن مذاب، بخشی از ضايعات حاصل از فرآيند آماده سازي زغال جهت 
باتری هاي كك سازي )زيرسرندي هاي بخش زغال واحد ككسازي( به عنوان جايگزين در كوره بلند 

استفاده خواهد شد.اين پروژه درمهر ماه  سال 98 با موفقيت به بهره برداري رسيد.
هزينه اختصاص يافته به اين پروژه  حدود  16 ميليون يورو باضافه 300 ميليارد ريال است.

 پروژه شارژ شــمش داغ از ريخته گری به كوره پيشــگرم نورد ) Hot charging( : در حال حاضر 
شمش های فوالد پس از ريخته گری پيوسته، بر روی بستر سرد كننده قرار گرفته و از دمای حدود 700 
درجه سانتی گراد تا دمای محيط خنك شده و انبارش می گردند. اين شمش ها سپس با توجه به برنامه 

نورد به كوره های پيشگرم نورد جهت رسيدن به دمای باالی 1200 درجه سانتی گراد شارژ می گردند.
با اجرايی شدن پروژه شارژ شمش داغ، شمش ها بالفاصله پس از ريخته گری وارد كوره پيشگرم نورد 
شده و با توجه به حذف مرحله سرمايش و گرمايش مجدد شمش، صرفه جويی قابل توجه ای در مصرف 

انرژی در حدود30 ميليون متر مكعب گازطبيعی در سال خواهد شد.
توافق نامه طرح مذكور بين شركت ذوب آهن اصفهان و سازمان UNIDO انجام گرفته است عمليات 

اجرايی شامل ساختمانی و تأمين ونصب تجهيزات خاتمه يافته است.

اقدامات انجام گرفته و در حال انجام در زمینه 
مدیریت مصارف انرژی

پروژه هاي در دست اقدام ذوب آهن اصفهان در 
زمینه مدیریت مصارف آب

جنبه هاي زیست محیطي در تكنولوژي هاي 
جدید به کار رفته در ذوب آهن اصفهان

برنامه های آتی درحوزه مدیریت مصارف انرژی

 كاهش فشــار آب صنعتي و آشــاميدني تا حد ممكن جهت كنترل مصرف و كاهش مصرف آب 
كارخانه.

مجموع اقدامات انجام گرفته طي 15 سال گذشــته باعث كاهش بيش از 50 درصد در برداشت آب 
خام از رودخانه زاينده رود گرديده است. اين كاهش برداشت آب علي رغم توسعه هاي انجام گرفته و 

افزايش ظرفيت توليد در بخش هاي مختلف شركت است.

آب برداشتی 
از رودخــانه 
بدون سبــا
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V a r i o u s
گوناگون

روز جهاني محيط زيست براي اولين بار در سال 1972 
از طرف سازمان ملل متحد در نشست استكهلم سوئد 
به رسميت شناخته شــد. اولين كنفرانس روز جهاني 
محيط زيست در ســال 1987 و در كشور كنيا برگزار 
گرديد. با توجه به اين كه كشور ايران نيز عضو تعدادي 
از كنوانســيون هاي زيســت محيطي بيــن المللي 
مي باشد ، در ســال 1386 نســبت به برگزاري اولين 
كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيســت و تأسيس 

دبيرخانه دائمي آن اقدام نمود.
هدف از نامگذاري 5 ژوئن )15 خــرداد( به عنوان روز 
جهاني محيط زيست آگاه سازي، جلب افكار عمومي و 
ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه به منظور 
نهادينه كــردن فرهنگ حفاظت از محيط زيســت و 

جلوگيري از آلودگي محيط زيست است.
گرچه اين مناســبت زيســت محيطی به صورت يك 
روز جهانی در تقويم كشــورهای مختلف جهان درج 
گرديده و جهت نكوداشت آن نيز مراسم های نمادين 
در ســطح جهانی برگزار می گردد، ليكن در كشور ما 
بنا به اهميت موضوع ، اين مناســبت هر ساله از طرف 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور به صورت هفته 
محيط زيســت مطرح و برنامه های ويــژه ای جهت 

نكوداشت آن تدوين و اجرا می گردد.
ســازمان حفاظت محيط زيســت كشــور به منظور 
هماهنگي و هم راستا سازي اقدامات زيست محيطي 
هر ساله شعاري  را به عنوان شعار هفته  محيط زيست 
اعالم مي نمايد  . امسال نيز شعار)نيم قرن حفاظت از 
زيست بوم های ايران، بازنگری، نوسازی، بازسازی( به 
عنوان شعار هفته محيط زيست  در سال 1400 اعالم 
گرديده است. اين مناسبت زيســت محيطی امسال 
از 17 لغايت 23 خردادماه برگــزار می گردد. عناوين 

روزهای هفته محيط زيست به قرار زير 
می باشد.

17 خــرداد مــاه: نيم قــرن حفاظت 
از زيســت بوم های ايــران، بازنگری، 

نوسازی، بازسازی.
18 خــرداد ماه: پايــش و مانع زدايی، 

پشتيبانی با حفظ محيط زيست.
19 خردادماه: طبيعت، تنوع زيستی و 

محيط زيست.
20 خــرداد مــاه: آموزش خانــواده و 

كودكان برای حفظ محيط زيست.
21 خرداد ماه : حقوق، صنعت، توسعه 

پايدار محيط زيست.
22 خردادماه: محيط بان ايثار و محيط 

زيست.
23 خردادمــاه: دريا، تــاالب و محيط 

زيست.
برگزاري مراســم نمادين در مناسبت 
های زيست محيطی  مي تواند تصوير 
روشــني از اهميت حفاظت از محيط 
زيست را در اذهان تداعي نمايد كه اين 
موضوع نقش ماندگاري ايجاد نموده و 
سر منشأ بسياري از حركات و اقدامات 
مثبت زيســت محيطي می گردد. اما 

برگزاري مراســم هاي نمادين همچــون روز جهاني 
محيط زيست، روز هواي پاك، روز زمين پاك و ... نبايد 
اين نكته را در اذهان تداعي نمايد كه مساله حفاظت از 
محيط زيســت مربوط به روز و تاريخ خاصي مي باشد 
بلكه حفاظت از محيط زيســت حركتي پويا و مستمر 
است كه آحاد افراد جامعه در هر زمان و مكان از طريق 

مشاركت هاي عمومي بايستي نسبت به جاري سازي 
آن اهتمام نمايند و حفاظت از محيط زيســت را تنها 
وظيفه يك ارگان، ســازمان و يا يك مجموعه خاص 
ندانند، چرا كه با احســاس مســئوليت و مشــاركت 
همگاني و هم راســتا ســازي اقدامات مي توان مسير 
پيشــرفت و تعالي در حوزه حفاظت از محيط زيست 

را پيمود. 

عضوي هســتم از يك جنگل دست كاشــت پهناور، 
شــبانه روز مردمانی را می بينم كه از پنجره ماشــين 
هايشان به من خيره می شوند ، در گرماي تابستان از 
كنارم می گذرند يا در فصــول مختلف در قاب عكس 

هايشان ثبت می شوم. 
همه با هم آشنا هستيم و ســاليان سال با هم زندگی 
كرديم. چه حس خوبــی دارم زمانی كه ســنگينی 
نگاهشان را بر روي خودم حس می كنم گويی سنگ 
ها را با قدرت بيشتري پس می زنم و در اعماق تاريك 
زمين ريشه هايم گسترده تر می شــود تا دستانم به 
سوي روشنی آســمان رهنمون شــوند. همچنان پا 
 به پاي دوســتانم در اين پارك صنعتی، گذران ايام 
می كنيم. خوشــبختم كه بگويم به اتفــاق اعضاي 
خانواده   مادر عزيزمــان ذوب آهن اصفهــان را  در 
آغوش گرفته ايم،احساس سبزي كه همتايی ندارد. 
همان حسی كه بوسيدن دســتان مادر را نويد بخش 

است . 
ما كاج هاي تنومندجوار درب اتوبان شــركت، اولين 
درختان اين جنگل دســت كاشــت بوديم كه حدود 
سال 1349 توسط عاشــقانی كه نمی دانم هستند يا 
آسمانی شــدند پا گرفتيم و به عنوان صدقه اي جاري 
براي اين مردمان نيك به يــادگار مانديم و امروز بيش 
ازنيم قرن از عمرمان می گذرد. نا گفته نماند طی اين 
ساليان دوســتانی چون ســرو، بادام كوهی،تويا،مليا 
و پيروكانتانيز به خانواده مان پيوســتند آري به سان 

دريايی شديم كه كرانه اي ندارد .
خرده بر ما می گيرند كه شما و همتايان خود آب را می 
بلعيد اما نمی دانند ، ما كم توقع هستيم و چشم مان به

آســمان اســت يا به اتفاق هم نوعان مان پساب می 
نوشيم.بيايد آداب همنشينی را به جا آورده ،منصفانه و 

واقع بينانه قضاوت كنيم.
بدانيد،پيشرفت علم بر ما هم اثر گذاشت چرا كه گونه 

هاي مقاوم به كم آبی نيز عضوي از خانواده ما شــدند 
تا خيال همه ما را راحــت تر كنند. باغبانان عاشــق 
نيزاحوالی از ما می گيرند، شــاخه هاي اضافی مان را 
حرس كرده و زوائــد را از جان می زداينــد تا در كنار 
همنشينی با زمينيان تجربه آشنايی عميق تر با ابرها 
نيز سهم ما شــود. با پرورش آنهاجان و اميدي فزون 
تر می يابيم ، انرژي بيشتري به رهگذران می بخشيم 
وهمچون فيلترهــاي بيولوژيــك ريزگردها را جذب 
كرده، مانع از فرسايش خاك می شويم و مهمتر اينكه 
تنفسی دلنشــين تر با وجود ما ايجاد می شود. همين 
قدر بدانيد اگر بخواهيــم خدماتی كه ما به جامعه می 
دهيم مكتوب كنيم به تنومندي ســال هاي عمرمان 

می شود.
در پژوهشی كه توســط جمعی از عاشقان اين صنعت 
انجام گرفت ارزش مادي ترســيب كربن انجام شــده 
توسط ما بيش از 520 ميليون دالر برآورد شده است 
كه اين رقم از نظر فاكتورهاي زيست محيطی جهانی 
رقم بسيار ارزشمندي اســت و گام موثري در جبران 
دي اكسيد كربن توليد شده در فرآيندهاي اين شركت 
مادر صنعتی به شــمار می رود . ترسيب كربن به روند 
ذخيره كربن موجود در هوا در خــاك وگياهان گفته 
ميشود. اين روند با ذخيره كربن از هوا باعث می شود 
كه از ميزان كربن كه گازهاي گلخانهاي است كاسته 

شده و بهبودكيفيت هواكمك می كند .
با افتخار مــی گويم كــه در اين همنشــينی، فراز و 
فرودهاي بسياري را تجربه نموديم اما سربلند و اميدوار 
طی طريق نموديم ، همانگونــه كه مادر صنعت فوالد 
كشور روزهاي تلخ و شــيرين بسياري را تجربه نمود و 
هم اكنون با همت واالي تالشگران خود ، چشم اندازي 
روشن را پيش رو می بيند به سان بهار شوق انگيز كه 

فصل رويش و اميد است.
ایزدي

 iso 1- استقرار سيستم مديريت زيست محيطي
14001 مطابق با ورژن 2004 از ســال 1381 و 

ارتقاء آن به ورژن 2015 در سال 1397.
2- تهيه برنامه جامع محيط زيست شركت.

 3- احداث و نگهداري 16500 هكتار فضاي سبز
)بيش از 84 برابر اســتاندارد مربوط به گســتره 

فضاي سبز صنايع(.
4- كســب تنديس برتريــن پروژه ســبز از بنياد 
جهانی انرژی و انجمن مديريت ســبز اروپا جهت 
پروژه بازيافت محصوالت مياني ناشــي از كك  در 
سال 2014 و همچنين پروژه تزريق پودر زغال به 

كوره بلند)PCI( در سال 2020.
5- دريافت جايزه بلــوغ HSE  از  انجمن مديريت 

سبز ايران.
6- كاهــش ميــزان 50 درصــد در ميــزان آب 

 خــام برداشــتي از زاينــده رود طي 15 ســال
گذشته.

7- قابليت توليــد 100 درصد انــرژي الكتريكي 
مورد نياز شركت.

8- تأمين بالغ بر 60 درصد انــرژي حرارتي مورد 
نياز شــركت از طريق مصــرف گاز هاي فرآيندي 
توليد شده در بخش هاي ككســازي ، كوره هاي 
بلند و بــه تبع آن صرفــه جوئي ميليــون ها متر 

مكعب در مصرف گاز طبيعي.
9- پيشــتاز در نصب و راه اندازي سيســتم هاي 
آنالين مونيتورينگ عوامل آالينده محيط زيست 

در بين صنايع كشور .
10- اولين شركت دارنده ايستگاه سنجش عوامل 
آالينده محيطي )ايستگاه ســنجش كيفيت هوا( 

در بين صنايع فوالدكشور. 

11- بومي ســازي تجهيزات زيســت محيطي با  
تكيه بر توانمندي نيروي هــاي متخصص داخل 
شركت كه از آن جمله مي توان به پروژه بازسازي 
و نوسازي سيستم تصفيه غبار كنورتورهاي ناحيه 
فوالدســازي و در ادامه آن پروژه نصب سيســتم 
تصفيه غبار ناحيه برش خرســك، ســاخت درب 
هاي فلكســيبل باتری 3 و همچنين  بهينه سازي 
سيستم تصفيه غبار كوره پاتيلي LF1 فوالدسازي 

اشاره نمود.
12- پيشــرو در مقوله اســتفاده از پســاب هاي 
شهري در جهت كاهش استفاده از منابع آب هاي 
سطحي كه در اين راســتا يكي از بزرگترين پروژه 
هاي انتقال پساب در سطح كشور با انتقال بخشي 
از پساب شهرستان زرين شــهر به اين شركت در 

مهر ماه سال 1394 رقم خورد.
13-  انجام بيــش از 40 مورد پــروژه تحقيقاتي 
زيســت محيطي با همــكاري مراجــع علمي و 

دانشگاهي كشور.
14- برنامــه ريزي و اجــراي بيــش از 36 پروژه 
زيست محيطي  تا اواخر ســال 96 در بخش هاي 
هوا، آب، پســاب، پســماند با صــرف هزينه هاي 

بسيار هنگفت.
15- برنامه ريزی جهت اجرای بيش از  15 پروژه 
زيســت محيطی در بخش هوا و 8 پروژه در زمينه 
مديريت مصارف آب و  پســاب كه ايــن پروژه ها 
در حال حاضر در فاز انتخــاب پيمانكار و يا در فاز 

اجرايی می باشند.

راهكارهای کاهش مصرف آب

5 ژوئن) 15 خرداد ماه( روز جهاني محیط زیست گرامي باد

دستاوردهای زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

1. شــير و لوله هــاي  آب را چك 
كنيد كه نشتی نداشته باشند.

يك چكــه كوچك از شــير آب 
قديمــی و خــراب ميتوانيد 75 
ليتر آب را دريــك روز هدر دهد. 
نشــت هاي  بزرگ تر ايــن هدر 
رفتن آب رابــه صدها ليتر در روز 

می رسانند.
2. دستشــويي ها را برای نشتی 

چك كنيد.
كمی رنگ خوراكــی در مخزن 
دستشــويي فرنگی بريزيد، اگر 
بدون سيفون زدن، رنگ تا 30 دقيقه به كاسه دستشــويي تراوش كرد، نشتی 

وجوددارد كه بايد بالفاصله تعمير شود.
3. از كنتور آب برای چك كردن نشتی هاي  پنهان آب استفاده كنيد.

كنتور آب خانه را بخوانيد، دو ســاعت از آب استفاده نكرده و دوباره شماره آن را 
بخوانيد. اگر شماره يكسان نباشد حتما نشتی در خانه وجود دارد.

4. از سردوشــی هايي كــه در مصــرف آب صرفه جويی می كنــد و همچنين 
شيرآب هاي  كم فشار استفاده كنيد.

نصب اين سردوشی ها بسيار ساده بوده و هزينه بســيار كمی هم به دنبال دارد. 
يادتان باشــد، دوش هاي  طوالنی با آب داغ، در هر دقيقه 20 تا 35 ليتر آب هدر 

می دهد. زمان دوش  گرفتن هايتان را محدودتر كنيد.
5. در مخزن دستشويي بطری هاي  پالستيكی يا تقويت كننده شناور قرار دهيد.

برای صرفه جويی در آب و كاهش هدر رفتن آن، به ارتفاع 2 تا 5 ســانت داخل 
دو بطری پالستيكی رابا ســنگ ريزه پر كنيد تا سنگين شــوند. بطری ها را پر 
از آب كنيــد، در آن ها را ببنديــد و آن ها را در مخزن دستشــويي فرنگی قرار 
دهيد. همچنين می توانيد يك تقويت كننده شــناور ارزان خريداری كرده و در 
دستشويي نصب كنيد. اين كار از هدر رفتن ده ها ليتر آب در روز پيشگيری می 

كند.
مطمئن شــويد كه حداقل 10 ليتر در مخزن دستشــويي آب باشد تا سيفون 
درست كار كند. اگر آب كافی برای ســيفون زدن در مخزن نباشد، فرد اهرم را 
بيشتر به سمت پايين نگه خواهد داشت. مطمئناً يك بار سيفون زدن درست كه 
7/5 ليتر آب مصرف می كند، بســيار بهتر از دو بار سيفون زدن ناقص است كه 

هربار 1/5 ليتر آب هدر می دهد.
6. لوله هاي  آب را عايق بندی كنيد.

7. دوش هاي  كوتاه تر بگيريد.
يك راه برای كاهش مصرف آب اين است كه در زمان دوش گرفتن موقع شستن 
خود آب را بسته و فقط برای آب گرفتن و شســت و شوی كف ها آن را باز كنيد. 

دريك دوش 4 دقيقه اي حدود 75 تا 150 ليتر آب مصرف می شود.
8. موقع مسواك زدن آب را ببنديد.

نيازی نيست كه وقتی مشغول مسواك زدن هســتيد آب همان  گونه باز بماند. 
فقط كافی است ابتدا آنرا باز كرده، مسواكتان را خيس كنيد و آب را ببنديد و در 

آخر كار موقع آب كشيدن دهان آن را باز كنيد.
9. ماشين ظرفشويی و لباسشويی را پُر استفاده كنيد.

برای صرفه جويی بهينه در مصرف آب، ماشين ظرفشويی و لباسشويی بايد حتما 
با ظرفيت كامل مورد اســتفاده قرار گيرند. بيشتر توليد كنندگان شوينده هاي  
مخصوص ماشين ظرفشــويی توصيه می كنند كه ظروف را قبل از گذاشتن در 

ماشين، آب نگيريد تا در مصرف آب صرفه جويی شود.
درمورد ماشــين لباسشــويی نيز از زدن دكمه دور اضافه خودداری كنيد زيرا 
دستگاه برای آبگيری بيشتر لباس ها 20 ليتر بيشــتر آب مصرف خواهد كرد. 
وقتی می خواهيد دستگاه را نصفه پر كنيد، سطح آب را مطابق با حجم لباس ها 
تعيين كنيد. دســتگاه هاي  لباس شــويی قديمی تان را عوض كنيد. ماشــين 
لباسشويی هاي  جديد 50-35 درصد آب و 50 درصد انرژی كمتری برای هر بار 

كار كردن مصرف می كنند.
10. استفاده از دستگاه هاي  دفع آشغال را محدود كنيد.

اين دستگاه ها كه زير سينك ظرفشويی نصب ميشوند برای عملكرد درست به 
آب زيادی نياز دارنــد و ميزان مواد جامد داخل انبار فاضالب خانگی را بيشــتر 

كرده كه موجب مشكل می شود.
11. وقتی می خواهيد ظرف ها رابا دست بشوييد، آب را مداوم باز نگذاريد.

اگر كاسه ظرفشويی تان دوتايی است، يكی از آن ها رابا آب و مايع ظرفشويی و يكی 
رابا آب تميز پر كنيد. اگر كاسه  ظرفشويی تان يكی است، ظرف هاي  شسته شده را 

در سبد ظرف بگذاريد و با اسپری آب يا كاسه آب داغ آن ها را بشوييد.
12. موقع شستن سبزيجات شير آب را باز نگذاريد.

كافی است سبزيجات را در كاسه پُرشده با آب ظرفشويی خيس كنيد.
13. يك بطری آب آشاميدنی در يخچال بگذاريد.

باز گذاشتن شير آب برای به منظور خنك شدن برای نوشيدن موجب هدر رفتن 
آب می شود. می توانيد آب آشاميدنی تان را در بطری در يخچال نگه داری كنيد.

14. گياهانی مقاوم در برابر بی آبی در باغچه حياط بكاريد.
تعداد زيادی از گل هــا و گياهان به آب بســيار كمتری نياز دارند تا شــادابی 
و طراوت خودرا حفظ كنند. ســعی كنيد گياهان خاص منطقــه خودتان را در 
باغچه بكاريد زيرا آب بسيار كمتری نياز دارند و نسبت به بيماری هاي  منطقه اي 
گياهان مقاوم تر هســتند. همچنين دقت كنيد كه گياهان با ميزان نياز به آب 

يكسان رابه صورت گروه بندی شده در باغچه بكاريد.
15. يك اليه كود دور درخت ها و گياهان بريزيد.

كود تبخير آب را كندتر خواهد كرد و به رشد گياهان كمك می كند. افزودن 5 
تا 7 سانت كود طبيعی به باغچه توانايی خاك برای حفظ آب خودرا افزايش می 

دهد.
16. باغچه را عميق آبياری كنيد.

آب دادن به باغچه را به اندازه اي انجام دهيد كه آب به خوبی به ريشه گياه نفوذ 
كند. آبپاشی سطحی هم سريع تبخير می شود و هم فايده چندانی برای ريشه 
گياه نخواهد داشــت. برای اين كه بفهميد تا چه اندازه بايد آب را پای يك گياه 
بگيريد، يك قوطی كنسرو خالی كنار آن بگذاريد، وقتی قوطی پُر شد، آبپاشی 

شما كافی است.
17. آبياری باغچه را در ساعات اوليه روز انجام دهيد.

آبياری گياهان در اول صبح بسيار بهتر از شب اســت زيرا از رشد قارچ ها پيش 
گيری می كند. همچنين آبياری در صبح زود و اواخر شب تبخير شدن آب پای 
گياهان را نيز كاهش می دهد. از آب دادن به گياهــان در هوای پُرباد خودداری 

كنيد زيرا باد تبخير آب را افزايش می دهد.
18. از سيســتم هاي  آبياری كارآمد برای آب دادن به گل ها و گياهان استفاده 

كنيد و به آن ها كود طبيعی بدهيد.
اضافه كردن كودهای طبيعی به خاك باغچه به جذب و حفظ آب كمك می كند. 

روی قسمت هايي از باغچه كه بتازگی گل و گياه كاشته ايد، كود طبيعی بريزيد.
19. موقع شستن ماشين، شير آب را باز نگذاريد.

تا حد امكان خودرو خود را برای شســتن به كارواش ببريــد ولی اگر امكانش 
نبود، ماشينتان رابا استفاده از يك سطل آب و شــوينده بشوييد. از شلنگ آب 
فقط برای آب كشــيدن اســتفاده كنيد. اين روش تا 500 ليتر در مصرف آب 
صرفه جويی خواهد كرد. يك ايده بهتر می تواند استفاده از دستگاه هاي  شست و 

شوی ماشين بدون آب باشد كه شركت هاي  بسياری عرضه می كنند.
20. برای شستن حياط و پاركينگ از جارو استفاده كنيد نه شلنگ.

21. نشتی لوله ها، شلنگ ها و شيرهای آب حياط را چك كنيد.
نشــتی هاي  بيرون خانه آنقدرها بد به نظر نمی رسند چون به اندازه نشتی هاي  
داخل خانه مشخص نيستند. اما به همان ميزان می توانند موجب هدر رفتن آب 

شوند. دقت كنيد كه نشتی شلنگ ها و شيرهای آب را مداوم چك كنيد.

 آثار مثبت شــیوع 
محیط  بر  کرونا  بیماري 

زیست
1-  كاهش ســطح آالينده 
ها در كشــورهای صنعتی و 

كالن شهرها.
2- كاهــش 40 درصــدی 
اســتفاده از زغال ســنگ 

در شش نيروگاه بزرگ چين به واسطه بسته شدن كارخانه ها و در نتيجه كـاهش 25 
درصدی گازهای گلخانه ای نسبت به سه ماه آخر سال 2019.

3- كاهش حمل ونقل جاده ای و ترافيك هوايی جهانی تا 60 درصد و كمتر شدن انتشار 
آالينده ها.

4- كرونا فرصت تغيير رفتارها و عادت های متناقض با حيات محيط زيســت را فراهم 
كرد؛ مثل تفكيك زباله از مبدأ.

5- كاهش مصرف گرايی در نتيجه كاهش درآمدها به دليل طوالنی شدن وجود ويروس 
كرونا.

6- كاهش مصــرف در مردم در دوران شــيوع كرونا به دليل كاهــش فعاليت روزانه و 
محدوديت ها .

آثار منفی شیوع بیماري کرونا بر محیط زیست
1- افزايش حجم زباله های غير قابل بازيافت اعم از مصارف خانگی مانند دســتكش و 

ماسك و همچنين پسماندهای بيمارستانی.
 2- توليد مقادير زيادی زباله های آلی به دنبال كاهش شديد سطح صادرات كشاورزی 

و شيالت.
3- تعليق و توقف بازيافت پسماندهای محلی از سوی شهرداری ها.

4- كاهش حفاظت از جنگل ها و اكوسيســتم های طبيعی به دليل در قرنطينه بودن 
مأموران حفاظت از محيط زيست.

5- برداشت منابع از اكوسيستم های شــكننده و ناپايدار و وارد كردن صدمات جبران 
ناپذير به محيط زيست.

6- كاهش گردشگران و بيكاری فعالين  اين بخش؛ حذف درآمد گردشگری از اقتصاد 
كشورهای متكی به درآمد اين بخش.

7- افزايش ميزان پسماندهای بيمارستانی با شيوع كرونا.
8- استفاده بی رويه از آب شرب و مصرف روز افزون مواد شوينده و ضد عفونی كننده.

تقویم زیست محیطياز مسیر سبز تا آسمان آبی

محیط زیست

جهانیجنگلها1فروردین stseroF fo yaD lanoitanretnIraM-12روز

جهانیآب2فروردین yaD retaW dlroWraM-22روز

جهانیهواشناسی3فروردین yaD lacigoloroeteM dlroWraM-32روز

ruoH htraEraM-82ساعتزمین8فروردین

13فروردین
ملیانسبا روز

طبیعت
--

15فروردین
ژنتیکی ملیذخایر روز

وزیستی
--

جهانیبهداشت18فروردین yaD htlaeH dlroWrpA-70روز

جهانیزمین2اردیبهشت yaD htraErpA-22روز

ملیخلیجفارس01اردیبهشت --روز

02-91
اردیبهشت

جهانیپرندگان روز
مهاجر

yaD driB yrotargiM dlroW01-9yaM

1خرداد
جهانیتنوع روز

زیستی

 rof yaD lanoitanretnI
 dlroW( ytisreviD lacigoloiB

)yaD ytisrevidoiB
yaM-22

جهانیالکپشتان2خرداد yaD eltruT dlroWyaM-32روز

3خرداد
جهانیمهاجرت روز

ماهیان
yaD noitargiM hsiF dlroWyaM-42

15خرداد
جهانیمحیط روز

زیست
yaD tnemnorivnE dlroWnuJ-50

18خرداد
جهانیاقیانوس روز

ها
yaD snaecO dlroWnuJ-80

جهانیباد52خرداد yaD dniW labolGnuJ-51روز

جهانیبیابانزدایی27خرداد روز
 tabmoC ot yaD dlroW

noitacifitreseD
nuJ-71

بدونپالستیک21تیر   روز

جهانیجمعیت21تیر yaD noitalupoP dlroWluJ-11روز

حیات8مرداد جنگلرمز --روز

دریایخزر21مرداد --روز

ملیمحیطبان4شهریور --روز

9شهریور
ملیحفاظتاز روز

یوزپلنگایرانی
--

جهانیالیهازن25شهریور روز
 eht rof yaD lanoitanretnI

 enozO eht fo noitavreserP
reyaL

peS-61

31شهریور
جهانیبدون روز

خودرو
)DCW( yaD eerfraC dlroWpeS-22

جهانیدریانوردی2مهر yaD emitiraM dlroWpeS-42روز

پاک2مهر غار --روز

جهانیگردشگری5مهر yaD msiruoT dlroWpeS-72روز

ملیآبزیان5مهر --روز

جهانیحیوانات12مهر yaD laminA dlroWtcO-40روز

جهانیزیستگاه13مهر yaD tatibaH dlroWtcO-50روز

18مهر
نکوداشتزاینده روز

رود
--

21مهر
جهانیکاهش روز

بالیایطبیعی
 rof yaD lanoitanretnI

noitcudeR retsasiD
tcO-31

جهانیغذا24مهر yaD dooF dlroWtcO-61روز

2آبان
جهانیمبارزهبا روز

تغییراتاقلیمی
 etamilC fo yaD lanoitanretnI

noitcA
tcO-42

جهانیکوهستان02آذر yaD niatnuoM lanoitanretnIceD-11روز

کشاورزی1دی --روز

هوایپاک29دی --روز

جهانیتاالبها14بهمن yad sdnalteW dlroWbeF-20روز

11اسفند
ملیبهداشت روز

محیط
--

جهانیحیاتوحش12اسفند yaD efildliW dlroWraM-30روز

15اسفند
درختکاری روز

هفتهمنابع )آغاز
طبیعی(

--

23اسفند
جهانیحفاظتاز روز

رودخانهها
 noitcA fo yaD lanoitanretnI

sreviR rof

کرونا و محیط زیست

محیط  زیست


