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 راّبزد هذیزیت پسواًذ

2 

  فَالد ضشکت هحیغی صیست استشاتظیک اّذاف تِ دستیاتی  ٍ صیست هحیظ اص حفاظت ساستای دس•
  ایي اّذاف تشیي هْن اص کِ است گشدیذُ تذٍیي ضشکت ایي دس پسواًذ هذیشیت ساّثشد اسًٍذ آسا جْاى

   .ًوَد اضاسُ (zero waste)  پسواًذ تذٍى غٌؼت تِ دستیاتی تِ تَاى هی ساّثشد
 :تاضذ هی ریل تشتیة تِ اسًٍذ آسا جْاى فَالد دس پسواًذ هذیشیت استشاتظی تذٍیي•
 ضٌاسایی ًَع پسواًذ ّای تَلیذ ضذُ•
 تذٍیي دستَسالؼول تفکیک اص هثذا  •
 ایجاد هحل دپَی پسواًذّای تفکیک ضذُ•
 تطکیل تین تاصیافت غٌؼتی جْت استفادُ هجذد ٍ استفادُ خاللاًِ اص پسواًذّای ایجاد ضذُ•
 کٌتشل ٍ ًظاست هستوش تش اجشای غحیح هذیشیت پسواًذ تَسظ پیواًکاساى•

 



فَالد جْاى آرا اًذاسچشن   
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دس افك چطن اًذاص دُ سالِ، فَالد جْاى آسا اسًٍذ، ضشکتی پَیا ٍ ًَآٍس تا تَلیذ ٍ ػشضِ هحػَالت  •
هتوایض فَالدب، داسای تشًذ هؼتثش تیي الوللی، پیطتاص هحػَالت خاظ فَالدی د سسغح کطَس ٍ 

دٍستذار هحیط سیست هٌغمِ هٌاج، ًمص آفشیي دس تْثَد کیفیت صًذگی هشدم هحل فؼالیت ٍ 
 .  خَاّذ تَد
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 :بیانیه ارزش محوری فوالد جهان آرا اروند •
 
 

 رعایت منافع ملی، حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و بین نسلی در اختیار

 



شزکت فَالد جْاى آرا ارًٍذ با شٌاخت ارسش ّای ٍاالی جاهعِ، درجْت ًْادیٌِ ًوَدى احتزام بِ کزاهت اًساى ّا بِ هْن تزیي هظْز آى 
کِ حفظ سالهتی ٍ هحیط سیست است تَجِ خاصی داشتِ ٍ هحیط کاری سالن، ایوي ٍ عاری اس آالیٌذگی را بزای کارکٌاى ٍ پیواًکاراى خَد 

 .اًجام ایي ٍظیفِ سٌگیي ًیاسهٌذ آگاّی ٍ دلت ٍ ّوکاری ّوِ کارکٌاى ٍ پیواًکاراى ها است. تذارن دیذُ است
ارُ بِ خط هشی بْذاشت، ایوٌی ٍ هحیط سیست هتعْذ بَدُ ٍ با اجزای دستَرالعول ّای السم سعی دارد .شزکت فَالد جْاى آرا ّوَ•

 .در جْت تحمك اّذاف اعالم شذُ کَشا باشذ
 :هذیشیت ضشکت هتؼْذ هی ضَد•
هالحظات ایوٌی، تْذاضت ٍ هحیظ صیستی سا هْن داًستِ ٍ ّوضهاى تا اًجام فؼالیت ّای التػادی دس ًظش داضتِ تاضذ. 
تا اجشای تشًاهِ ّای پیطگیشاًِ اص تشٍص حَادث جلَگیشی ًوایذ. 
استثاط ساصًذُ تا کاسکٌاى، پیواًکاساى، ساصهاى ّای ًظاستی ٍ ساکٌیي اعشاف تشلشاس ًوایذ. 
ًماط لاتل پیطشفت ػولکشد هذیشیت ایوٌی، تْذاضت ٍ هحیظ صیست سا ضٌاسایی ٍ تا تْثَد فشٌّگ ساصهاًی آى ّا سا استماء دّذ. 
سٍش ّای هٌاسة سا تِ هٌظَس حزف یا کاّص پیاهذّای هٌفی صیست هحیغی تکاس گیشد 

 :هذیشیت ػالی ضشکت هتؼْذ تِ اًسجام ػولیات اجشایی ٍ تْثَد هستوش هذیشیت ایوٌی، تْذاضت ٍ هحیظ صیست ضشکت هی تاضذ تا تِ اّذاف 
 کاس تذٍى حادثِ

 کاس تذٍى تخشیة هحیظ صیست 
 .دست یاتذ

 ایواى سالهتی

 هذیش ػاهل
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 خط هشی ایوٌی، بْذاشت ٍ هحیط سیست



 ًَع هذیزیت پیشٌْادی بز اساس استزاتژی ّای هذیزیت پسواًذ با تَجِ بِ ًَع پسواًذ ایجاد شذُ

 ًَع پسواًذ ًَع هذیزیت

 ًِاستفادُ هجذد ٍ خاللا 
تاضذ ضشکت اهَال جض کِ غَستی دس پیواًکاساى تَسظ دسسایت هَجَد پسواًذ آٍسی جوغ 
 خشیذ پسواًذ فلضی اص پیواًکاساى 
خاسج ًوَدى پسواًذ هشتَط تِ پیواًکاس دسغَستی کِ توایل تِ فشٍش ًذاضتِ تاضذ. 

 

 
 پسواًذ فلشی

 

استفادُ هجذد دس اًثاس دسغَست ًیاص 
استفادُ هجذد ٍ خاللاًِ اص پسواًذّای چَتی هَجَد دس سایت تا تِ کاسگیشی تین تاصیافت 

 
 پسواًذ چَب

 

فشٍش اص عشیك هضایذُ دس غَستی کِ هشتَط تِ کاسفشها تاضذ. 
خاسج ًوَدى اص سایت دس غَستی کِ هشتَط تِ پیواًکاس تاضذ. 

 پسواًذ پالستیکی

 استفادُ هجذد دس صیشساصی جادُ ّا ٍ پشکشدى فضاّای هَسد ًیاص دس سایت غٌؼتی تا ًظاست ٍاحذ
 ػوشاى

خاسج ًوَدى اص سایت دس غَستی کِ لاتلیت استفادُ هجذد ًذاضتِ تاضٌذ. 

ًخالِ ّای 
 ساختواًی



 اص استفادُ تا هثذا اص تفکیک فشآیٌذ صهیٌِ ضذُ، ایجاد پسواًذّای هذیشیت دس تسْیل هٌظَس تِ
 .پزیشفت غَست پسواًذ ًَع ّش تِ هشتَط تاتلَی ًػة ٍ هطخع جایگاّْای ایجاد
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Refuse

    

Reduce

            

Reuse

        

Recycle

      

Repair

        

      

Rethink

6R

  غٌؼتی تاصیافت تین 6R ساّثشد تِ دستیاتی هٌظَس تِ•
  استفادُ تین ایي تطکیل اغلی ّذف کِ گشدیذ تطکیل
  هی آسا جْاى فَالد سایت دس هَجَد پسواًذّای اص هجذد
 تاضذ
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فعالیت های تیم بازیافت صنعتی    
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ساخت استٌذ گلذاى اس پسواًذّای چَبی    



 ساخت گاری چْارچزخ اس پسواًذّای چَبی ٍ فلشی
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 ساخت باکس جاکلیذی جْت استفادُ در ٍاحذّای هختلف
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 استفادُ اس بشکِ ّای دپَ شذُ غیز لابل استفادُ در سایت



 ساخت سطل سبالِ با استفادُ اس بشکِ جْت استفادُ در سطح سایت
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 ساخت صٌذلی ٍ هیش اس بشکِ ٍ چَب 
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 ساخت صٌذلی ٍ هیش اس بشکِ ٍ چَب 
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 ساخت لفسِ کتاب اس بشکِ ّای فلشی
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 ساخت صٌذلی ٍ هیش اس بشکِ ٍ چَب 
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 ساخت هبل با استفادُ اس لزلزُ ّای چَبی کابل 
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 ساخت هیش کاهپیَتز با استفادُ اس  پسواًذّای چَبی



 ساخت تابلَ اعالًات با استفادُ اس چَب جْت استفادُ در اتاق ّای کٌتزل
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 ساخت چَب لباسی با استفادُ اس چَب جْت استفادُ در اتاق ّا
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 استفادُ هجذد اس پسواًذّای چَبی بعٌَاى گلذاى
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 استفادُ هجذد اس پسواًذّای پالستیکی بعٌَاى گلذاى
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 استفادُ هجذد اس پسواًذّای پالستیکی بعٌَاى گلذاى



 ساخت هحل طعوِ گذاری جْت کٌتزل جًَذگاى در کاًال ّای کابل کشی شذُ
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 هذیزیت آب در فَالد جْاى آرا ارًٍذ
 

  ٍ آب هذیشیت اسًٍذ آسا جْاى فَالد پشٍطُ هحیغی صیست ّای استشاتظی اص یکی کِ ایي تِ تَجِ تا•
 ٍ سیاُ ًَع دٍ تِ ضذُ ایجاد فاضالب تٌذی دستِ عشح .است ضذُ ایجاد فاضالب اص هجذد استفادُ

   .تاضذ هی تشسسی حال دس خاکستشی
 

ِ ّا اعالق  • آب خاکستشی تِ فاضالب تَلیذی اص سٍضَیی، حوام، هاضیي لثاسطَیی ٍ آضپضخاً
دسغَستی کِ آب ًاضی اص  . هی ضَد، کِ دس هثذأ اص فاضالب دستطَیی ٍ تَالت تفکیک ضذُ  تاضذ

 .سشٍیس ّای تْذاضتی کِ ضاهل هذفَع تاضذ آب سیاُ ًاهیذُ هی ضَد
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 هذیزیت آب خاکستزی

تِ هٌظَس استفادُ اص آب خاکستشی دس پشٍطُ فَالد جْاى آسا اسًٍذ تشًاهِ ای دس جْت استفادُ اص •
آب خشٍجی سٍضَیی ّا تِ هٌظَس پش کشدى فالش تاًک ٍ ّوچٌیي پش کشدى هخاصى جْت آتیاسی 

فضای سثض دس ًظش گشفتِ ضذُ است کِ پس اص ضذػفًَی ٍ گٌذصدایی آب هزکَس هَسد استفادُ لشاس 
 .  کِ ایي اهش هٌجش تِ کاّص هػشف آب تا تَجِ تِ ضشایظ کوثَد آب دس کطَس خَاّذ ضذ. گیشد
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استفادُ اص تطکِ ّای پالستیکی تؼٌَاى  
هخضى رخیشُ آب ٍاستفادُ اص فاضالب ایجاد  

ضذُ  دس تطکِ سَم جْت آتیاسی فضای  
 سثض ٍ گلذاى ّا 

هحل جوغ آٍسی 
 فاضالب خاکستشی



33 

 رًگ آهیشی سطل ّای سبالِ بِ هٌظَر سیباساسی هحیط سایت
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 رًگ آهیشی سطل ّای سبالِ بِ هٌظَر سیباساسی هحیط سایت
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 رًگ آهیشی سطل ّای سبالِ بِ هٌظَر سیباساسی هحیط سایت




