
را هایی وهویی کی بُدی؟   خاک 

اوگر نبودی جذبِ های وهوی 

(موالنا)



طراح و ارائه دهنده های کارگاه
مشیرنیا وحید(۱
زات پزشکیتجهیفنِ گرایشباابزاردقیقمکانیکمهندسیکارشناسی ارشد:دانش آموخته ی•

آلمانفدرالجمهوری–ویلهلمز هافنفنیدانشگاه–
-هاگندانشگاه–زیستمحیط میان رشته ایدانش هایدردکتری:  تکمیلیآموخته ی•

(پایان نامهارایهعدم)آلمانفدرالجمهوری–اوبرهآوزن
نه یزمیدرآموزگاروسرممیزارشد،(مشاور)رای زن محیط زیستی،دانش هایدرپژوهشگر•

ریت؛مدیمدرنرویکردهایوایمنیزیست،محیطکیفیت،مدیریتسیستم هایطراحی
کسب وکارفرآیندهایبلوغافزایشبازطراحهمچنین

سال25:کارآزمودگی •
ISO/TC–ایزومحیط زیستیمتناظرفنیکمینه هایافتخاریعضو• ISO/TC،(پایدارمالیتامین)322

ISO/TCو(چرخشیاقتصاد)323 (اشتراکیاقتصاد)324
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طراح و ارائه دهنده های کارگاه
سجادی فرحسینسید(2
اقتصادیسیستم هایدکترای:دانش آموخته ی•
زیستمحیطاقتصاددر:پژوهشگر•
سال22:کارآزمودگی •

ISO/TC–ایزوزیست محیطیمتناظرفنیکمینه هایافتخاریعضو• ISO/TCو(پایدارمالیتامین)322
(چرخشیاقتصاد)323
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رویکرد

گهواره به گهواره 
در صنعت خودرو

سیدحسین سجادی فروحید مشیرنیا و: تالیف و ارایه

اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو 

۱399دی 
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آشناسازی حاضران با ادبیات، 
یمبانی و رویکرد اقتصاد چرخش

وبینارهدف های 

اد راه گذار از رویکرد اقتص
خطی و حرکت به سوی 

اقتصاد چرخشی

ها ایجاد انگیزه در بازمهندسی روش کار
صاد در استفاده ی بیشتر از رویکرد اقت

چرخشی در صنایع خودرو
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فهرست مطالب

6



فهرست مطالب
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مقدمه و کلیات



ازنقلبه،1955درفروشیخردهژورنالدرلِبووویکتورمیالدی،20سده ی اقتصاددان
:نوشت"سوختنازپس"کتابدرهاینبرگریچارد

کسبرامصرفکهاستاینمستلزم...مامولدالعادهفوقاقتصاد"
رسوموآیینبهراکاالازاستفادهوخرید،دهیمقرارخودزندگی
فمصردرخودنفسرضایتمعنوی،رضایتدنبالبهکنیم،تبدیل
مصرف،سریع تروسریع ترکهداریمنیازچیزهاییبهما...باشیم

*".می شوندریختهدوروتعویضسوزانده،

راجامعه ی مصرف گتوسعه ی تفکر –مقدمه 

*) https://sustainablesociety.com/social/consumerism#.X8N2U1gzbIU
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ناپدیدپرآبچشمه هایودریاچه ها،رودهامناطقیدر
پرپرغباروگردودودآتش،درسرخگل های.شده اند

.شده اندارواحسکونتمحلرویایی،دهکده هایوشدند

Tolkein, Lord of the rings, 1969

کرده ایم؟چهما
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مقدمه و کلیات



ن حل کردراهِ بهراخودتابرمی گزیند،شخصکهاستراهیرویکرد،”
زینشگایناختیاری بودنبرتعریفاینتاکید.کندنزدیکمسالهیک

.است
وپنهانعاملده هاآن،شکل دهنده یکه،(پارادایم)ذهنیساختاربرخالف
تصوربهراخودازپیرویواستکنترلازخارجوتصادفیآشکار،
کنترلقابلکامل،صورتبهرویکردگزینیمی کند،تحمیلمابرجبری
*(“.می گیردشکل(نیّت ها)خواست هابراساسوبوده

رویکرد فرآیندی در بازطراحی سازمان، جزوه ها و ارایه های گوناگون مربوط به سلسله آموزش ها، سخنرانی ها و، (۱399-۱379)مشیرنیا، وحید، ( *
سمینارها برای صنایع و سازمان های ایرانی

اصالح پارادایم و تغییر رویکردها
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مقدمه و کلیات



:می کندتعریفاین گونهراسازمانآرگریس•
هدافیابهدست یابیبرایکههستندانسان هاپیچیده یاستراتژی،سازمان ها”

*“.شده اندطراحیخاص

:باورنداینبرشرودروففنر•
یبزرگگروه،آناساسبرکهروش هاوراه هاازالگوییازاستعبارتسازمان”

وآگاهانهنحویبهمی دهند،انجامراپیچیده ایوظایفکهافراداز
رابطهمهباتوافق،موردودوجانبهمقاصدیبهدست یا بیبرایوسیستماتیک

**“.می کنندبرقرار

سازمان

*. Lucey, T., (1989), Management Information systems- 5. Ed., DP Pub., P. 51
* * . Same
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مقدمه و کلیات



ماموریت

راهبردها چشم انداز

سازمان

نآحرکت در سازمان و برانگیزندگان 

وحید مشیرنیا: طرح 12

مقدمه و کلیات



بطمرتمواردتمامیکه(نظامی)سیستمی
حرکتشوسازمانآنماموریتانجامبا

رهبریوتعریفراچشم اندازبه سوی
.می کند

سیستم مدیریت سازمان

13

مقدمه و کلیات



قسیستم اثربخش              سازمان موف

ه هایجنتیبهدست یابیدرسیستمبودنتوانا
به(نزدیک شدن)رسیدنو(ماموریت)معین
.(چشم انداز)شدهمعینپیشازهایهدف

چگونه؟اما

با انتخاب رویکرد های
مناسب
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فرآیند دو

فرآیند یک
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lrkjhlskjfdbg
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ندگرایییرویکرد فرآ
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ریزیطرح

اقداماجرا

بررسی

مرمسترویکرد بهبود 
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مقدمه و کلیات

Deming, continual improvement cycle



صرفه جویی اقتصادی•
حفظ ایمنی، بهداشت و سالمت کارکنان•
سخت کوشی و نتیجه گرایی•
اجتماعیپرداختن به مسوولیت های  •
ریسک محور مدیریت •
میان اثربخش تر کردن ارتباطو مشکالت بین وظیفه ای حذف •

تیم های داخلی با تأمین کنندگان و مشتریان
شیرویکرد بهره گیری از مزایای اقتصاد چرخ•

کسب و کارسایر رویکردهای ممکن در 
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مقدمه و کلیات



رویکرد اقتصاد چرخشی چیست؟

What is the Approach?

18

مقدمه و کلیات



چرخشی تا خطی از اقتصاد 
مقدمه و کلیات

19



پاخطیاقتصادباتقابلدرچرخشیاقتصادمدرنرویکرد
دخوجایکم کم«استفاده»واژه ی.گذاشتوجود عرصه یبه
انواژگفرهنگازرا«مصرف»لفظداردسعیومی کندبازرا

.کندحذفاقتصادی

تقابل با اقتصاد خطی

20
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انتشارنرخامروز،بهتا1990سالاز.استداشتهافزایشسانتی گراددرجه0.۸5جهاندمایمتوسط،2012تا1۸۸0سالاز•
اکسیددیانتشارسانتی گراد،درجه1.5بهزمینگرمایشکردنمحدودبرای.استشدهبرابردودنیادرکربناکسیددی

.برسدصفربه2050سالتاویافتهکاهشدرصد۴5میزانبه2030سالتابایدکربن

به19۷9سالازشمالقطبیخ هایواستآمدهباالسانتی  متر19جهانسراسردردریاهاسطحمتوسط،2010تا1991سالاز•
.استبودهکاهشبهروبعد

زیربه(زمینمساحتکلدرصد31.2)2000سالدرهکتارمیلیارد۴.1ازاست؛کاهشبهروهموارهزمینجنگل هایمساحت•
جنگل هابهدنیادرنفرمیلیارد1.۶حدودمعیشت.رسیده ایم2015سالدر(زمینمساحتکلدرصد30.۷)هکتارمیلیارد۴

.داردبستگی

هزار500وگیاهوحیوانهزار500)گونهمیلیونیککهکردنتیجه  گیریدانشمندانازدولتیمیانهیاتیک2019سالدر•
.افتادخواهداتفاقاینآیندهدههچندظرفزیاداحتمالبهکههستندانقراضمعرضدر(حشرهنوع

بخشی از اثرات اقتصاد خطی

Ref. : Word economic forum

مقدمه و کلیات
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نای.است*«زمینازپیشی گرفتنروز»بامصادفروزیکسال،هردر•
آنطولدرزمینطبیعیمنابعازانسان هامصرفکهاستزمانیروز

تمدهمیندرمی توانداکوسیستمکهاستچیزیآنازبیشترسال
.کنداحیا

ازگرفتنپیشیروز»گذشته،سال20طیکهمی دهدنشانبررسی ها•
بااانسان هطبیعیمنابعمصرفومی آیدجلوتروجلوترهمواره،«زمین

.می یابدافزایششتاب

مفهومشکل گیریمهمدالیلازیکی،«زمینازپیشی گرفتنروز»•
.می آیدبه شمار"چرخشیاقتصاد"

زمینروز پیشی گرفتن از 

Earth Overshooting Day*

مقدمه و کلیات
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ولیهاموادتهیهیازخدمتیامحصولسیستممرتبطبههموپیدرپیمراحل•
نهاییوارهاییتاطبیعیمنابعازتولیدیا

تحویل،حملونقل،تولید،طراحی،اولیه،موادتهیهیشاملحیاتچرخهیمراحل•
*.میباشدنهاییتکلیفتعیینوحیاتپایاندربازیابیاستفاد،

ردزیستیمحیطاثراتکاهشمحصول،حیاتیچرخهتفکراصلیهدف•
وانرژیمصرفطبیعی،منابعازاستفادهکاهشباکاالهاعمرمدتطول
ریوبهرهارزیابیبرایابزاریتفکراین.استگلخانهایگازهایانتشار

یزانمکمترینومنابعازاستفادهحداقلباارزشحداکثریعنیاقتصادی
.استآالیندگی

محصولچرخه ی حیات 

 *) ISO 14044:2006 – clause 3.1
23



بسط تفکر چرخه ی حیات

یتوسعهطریقازآناجتماعیومحیط زیستیهایدستورالعملومحصولحیاتیچرخهتفکر

ود،متحمللسازمانزیستمحیطیبرنامهدفترابتکاراتعملیاتی،هایکارگروهایزو،استانداردهای

.دانشدهشناختهبه رسمیتوطراحیمتحد،مللسازمانزیستمحیطشیمیاییموادوسمومانجمن

کهتاسمحصولحیاتیچرخهمحیط زیستیارزیابی،محصولحیاتیچرخهتفکرکاربردترینمعروف

یمقایسهارزیابی،اینکالنهایهدف.شدآغازتفکریشیوهازجزییعنوانبه19۶0یدههدر

ونهاده هاتمامیکمی سازیوخدماتوکاالهابامرتبطمحیط زیستیتاثیراتازکاملییمحدوده

.استبودهزیستمحیطبرمواداینجریانتاثیرارزیابیوموادجریانستانده های
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رویکرد اقتصاد چرخشی

تولید،:یعنیسنتیوخطیاقتصادبرایجایگزینیچرخشی،اقتصاد
.استوارهاییسپسواستفاده

اتمحصول،یکتولیددرصرف شدهمنابعاز،چرخشیاقتصاددر
دراربهرهازمقداربیشترینمی  شود،استفادهداردامکانجایی که

،آنطول عمرپایاندرومی کشندبیرونآنازاستفاده اش،زمان
بازتولیدچرخه یبه(امکانحدتا)دوبارهراموادومحصول
.ندمی گردان

25

مقدمه



االنفعازبرخیوبراونگارتمیشاییلکههنگامی،۱990سالدر
یطمحازحمایتآژانسبامشترکهمکارییکدرزیستمحیط
بیارزیابرایفنیطرحیکچارچوبمتحد،مللسازمانزیست
عبارتبهآندروکردندمنتشررامحصولحیاتیچرخه

وجدیدفصلآنتوسطکهکردندتمرکز،«گهوارهبهگهواره»
.شدایجادنوینرویکردی

ارزیابی چرخه ی حیات

Michael)براون گارتمیشاییل(5 Braungart)مفهومدوناومکویلیامووی.استآلمانیشیمی دانوفرآیندمهندسیک۱958فوریهمتولد
.استزیستطمحیطراحیبرایلونبورگلوپانادانشگاهاستادوروترداماراسموسدانشگاهاستادبراونگارت.دادندتوسعهرا«گهوارهبهگهواره»
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خدماتارایه یوکاالهاخلقدرمناسب ترطراحیبهتوجه
محیطربآنمثبتافزایشحتیوآن هامنفیاثراتکاهشبا

کنارازهبی توجوسادگیبهبتوانکهنبودمفهومیزیست،
.کردگذرآن

طریقازومثبتتاثیراثربرکاروکسببیشتررونق
و هاسازمانمالیسودمی توانستتولیدیهایعاملوریبهره

.کندبهینهراآن هاعمومیتصویر

طراحی مناسب
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یلبهمراهبهبراونگارت،میشاییلبار،نخستین
هبکتابدررا(*«گهوارهبهگهواره»مفهوممک دونو

عبارتوجودییفلسفه.کردندارایهنامهمین
دربستهحلقهنظامیک«گهوارهبهگهواره»
منظازکهاستخدمتیارایهوتولیدیندهایآرف

.استتهگرفالهامآفرینش،نظامسحرآمیزیوطبیعت

گهواره به گهواره

Cradle)«گهوارهبهگهواره»مفهوم*( to Cradle)،گورتازگهوارهاصطالحعکس(From Cradle to Grave)است.
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فهرست مطالب
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یکاقتصادینظامظرفیتمعنایبهمعموالًآن،اقتصادیصرفاًمعنایبهتوسعه
.ندکثباتدارایبیشوکمطوالنیمدتبهراآناقتصادیشرایطکهاستکشور

یادرصد5-۷اندازهبهملیناخالصتولیدکهاستالزمتوسعه،بهدست یابیبرای
.باشدثباتبارشدآنوباشدداشتهرشدبیشتر

رآمددرشدسرعتکهاینیعنیباشدصعودیسرانهدرآمدرشدنرخکهصورتیدر
البته.استداشتهتوسعهکشورآن:می گوییمباشدبیشترجمعیترشدسرعتاز

باشدمستمربایدسرانهدرآمدرشد

پایدارتوسعهتعریف سنتی توسعه
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شرح عنوان

.استزیستمحیطوبهداشتتحصیل،درآمد،اشتغال،حقبهدسترسیشاملکههاانسانامکاناتطیفبسطجهانیبانک

توسطهکاستیپرثمرهزندگیایجادآنهدفکهشودمیمحسوبایدئولوژییکواستبعدیچندییپدیدهوبشریدستاوردمتعالی،مفهومیکمیسرا
.شودمیتعریففرهنگ

ونابرابریکاهش،اقتصادیرشدتسریعنیزوملینهادهایوعامهتلقیطرزاجتماعی،ساختاردراساسیتغییراتمستلزمکهاستبعدیچندجریانیکتودارومایکل
.استمطلقفقرکردنکنریشه

برعالوهه،توسع.داردهمراهبهرابشریجوامعاجتماعی-اقتصادیهاینظامکلمتفاوتگیریسمتوسازمانتجدیدکهاستبعدیچندجریانیسیزردادلی
.شودمیسببراجامعهافرادنظراتوهادیدگاهاداری،اجتماعی،نهادی،هایساختدراساسیدگرگونیدرآمد،وتولیدمیزانبهبود

(ارزشیهایژگیویدیگروآزادیتر،بیشبرابری)اجتماعیومادیپیشرفتایجادمنظوربهکهاستاجتماعیدگرگونیدروسیعمشارکتیندفراراجرز
.آیدمیدستبهمحیطبرتربیشکنترلآوردندستبهطریقازوشودمیانجامجامعهآحاداکثریتبرای

.شودمیتریافتهازمانسیاترپیشرفتهتر،وسیعچیزیککهزمانیدیگرمفهومدروشودمیترپیشرفتهوترقیتغییر،رشد،چیزییاکسیهنگامیآکسفوردفرهنگ

دیدگاه های مختلف توسعه
پایدارتوسعه
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توسعه ی پایدار

نزماطیدراجتماعیرفاهآندرکهاستوضعیتیپایدارتوسعه
(هارتویک).نباشدنزولی

هککردتعریفتوسعه ایتوانمیراپایدارتوسعه
اییتواناینکهبدونکندبرآوردهراحاضرحالنیازهای

خطربهراخودنیازهایتأمیندرآیندهنسل های
.بیندازد

وآبتغییرنابرابری،فقر،جملهازجهانی،چالش هایبهپایداریاهداف
.می پردازندعدالتوصلحزیست،محیطتخریبهوا،
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پایدارتوسعه



 ؛طبیعیبه حداقل رساندن مصرف منابع

 ؛تجدیدناپذیرپایدار ساختن مصرف منابع طبیعی

 ؛زیستتولید حداقلی ضایعات و آلودگی محیط

عی؛طبیبرداری از منابع مجدد از ضایعات و کاهش بهرهاستفاده

اجتماعیی انسانی و تامین نیازهای پایه.

اصول توسعه پایدار 
پایدارتوسعه
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هدف توسعه ی پایدار1۷برای 2030دستورالعمل

متحد،مللسازمانعمومیمجمع،2015سپتامبردر
کهکردتصویبپایدارتوسعهبرایرا2030دستورالعمل

.است(SDG)پایدارتوسعههدف1۷شامل

رسپشتراکسهیچ"اصلبرتکیهباجدیدکاردستور
عهتوسبهدستیابیبرایجامعرویکردیکبر،"نگذارد
.کندمیتأکیدهمهبرایپایدار

34

پایدارتوسعه



2030پایدار برای تحول جهان تا هدف توسعه ی 1۷

GOAL 1: No Poverty فقربدون
GOAL 2: Zero Hunger                                                                                                                  گرسنگیبدون
GOAL 3: Good Health and Well-being مطلوبسالمتی
GOAL 4: Quality Education                                                                                                         آموزشکیفیت
GOAL 5: Gender Equality                                                                                                              جنسیبرابری
GOAL 6: Clean Water and Sanitation                                                                     بهداشتیسرویس وسالمآب
GOAL 7: Affordable and Clean Energy                                                                   انرژی مقرون به صرفه و پاک
GOAL 8: Decent Work and Economic Growth                                                   کار شرافتمندانه و رشد اقتصادی
GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure                                             صنعت، نوآوری و زیرساخت
GOAL 10: Reduced Inequality                                                                                                     کاهش نابرابری
GOAL 11: Sustainable Cities and Communities شهرها و جوامع پایدار
GOAL 12: Responsible Consumption and Production                                              تولید و مصرف مسئوالنه
GOAL 13: Climate Action                                                                                                               اقدام اقلیم
GOAL 14: Life Below Water                                                                                                        حیات زیر آب
GOAL 15: Life on Land حیات بر روی خاک
GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions                                                 نهادهای پرقدرت صلح و عدالت
GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal                                                       همکاری ها در دست یابی به هدف

35Ref: https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html

پایدارتوسعه



هدف، رویکرد اقتصاد چرخشی را طلب می کند؟1۷کدامین از این

اینمورددرهفته هاوروزهابلکهساعت هامی شود
.بافتفلسفهوکردبحثپرسش

بهیدستیابدرچرخشیاقتصادارایه دهندگان،باوربه
دربیشتربرخیدر.دارداثرهدف1۷اینتمامی
درومستقیمصورتبهتعدادیدر.کمترکمیبعضی

.غیرمستقیمبه صورتمواردی
36



کاهشباخدماتارایه یوکاالهامناسب ترساختوطراحی
ازتزیسمحیطبرآن هامنفیاثراتتقلیلومنابعمصرف
.تولیدیهایعاملوریبهرهطریق
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پایدارتوسعهداراقتصاد چرخشی و توسعه ی پای



فهرست مطالب
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در صنعت خودروحیات چرخه ی 

به منظور استفاده در دانش نامه ی محیط زیست–( مقاله)خودرو صنعت محیط زیستی های ، پیامد (139۸بهار )اسکافی، فردین 
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توسعهوتولیدبهجهاندرسازیخودروشرکت هایازبسیاری
.اندگماشته همتزیستمحیطداردوستوپاکخودروهای

طقمناسایرازبیش ترکشورهاازبرخیمی رسدنظربهمیانایندر
ازکهکرده انداستقبال(برقیکم مصرف،)پاکخودروهایازجهان
.کرداشارهاسکاندیناویمنطقهکشورهایبهمی توانآن هاجمله

انتشارکاهشوزیستمحیطازمحافظتپیشگامانازیکینروژ
*(.استزمینجوبهآالینده هامیزان

40

https://ecoviews.ir/clean-energy-in-norwa-اقتصاداقتصادی اجتماعی دورنمای  یرسانهاز برگرفته ( *

صنعت خودروخودروسازان کالس جهانی

https://ecoviews.ir/clean-energy-in-norwa


طراحی، ساخت قطعات 
و مجموعه ها، مونتاژ 

توزیع/فروش

پایان عمر محصولاستفاده/صرفم

انرژی/ منابع طبیعی

رویکرد اقتصاد چرخشی در خودروسازی

/  مواد حاصل از بازیافت
ضایعات قابل استفاده

انتخاب اقالم  کم 
مخاطره، کاهش 

ضایعات و بازگشت 
آن ها به خط تولید 

مواد، قطعات، اقالم، )
(بازمصرفی ها

روش های بهینه حمل، 
توجه به مصرف انرژی و 

ممانعت از خرابی کاال

استفاده ی عاقالنه، محتاطانه و 
حداکثر دقت در نگه داری 

خودرو، تعمیرات و بازسازی ها

41

بازیافت دانش محور/ کاربرد جایگزین

کاربرد جایگزین،تفکیک درست 
قطعات برای باز استفاده، جمع آوری و 

مراکز بازیافتپسماندها به هدایت 

صنعت خودرو



استفاده از رویکرد اقتصاد چرخشی در

صنایع خودرو

در چند شرکت اروپایی

صنعت خودرو
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تولیدکننده ی،Rainshagenشرکت،BMWخودروسازیشرکتطرفاز1991سالدر•
مکانیکدانشکدهوICIپتروشیمیشرکتاروپایی،خودروهایانواعبرایکابل وسیم

پژوهشیپروژه ای(آلمانفدرالجمهوریکشوردرچهارهر)ویلهلمزهافندانشگاه
و هاسیمدستهکابل ها،ازمخلوط(پلیمرهای)بسپارهایبازیافت»نامباشدتعریف

.«فرسودهخودروهایسوکت های
ردپلیمریروکشبابرقکابل هایبازیافتمورددرمتفاوتیکارهایآنازقبلتا•

وطمخلبسپارهایرویبرتحقیقیولیبودشدهانجامژاپنواروپاشمالی،آمریکای
(Mixpolymer)ازمختلف،سازندگانتولیدوارهاشده،وفرسودهخودروهایبهمتعلق

.بودنشدهانجاممختلف،سال هایتولیدوگوناگونتیپ هایومدل ها
انصنعت گرکهبودندنکته ایمؤیدتحقیقانیپروژه یاجرایازحاصلنتایجتمام•

حکمبه راآنبیشتراطمینانبرایتنهاومی دانستندآن رانیزقبل ترآلمانخودروی
.بودندگذاشتهتحقیق

Rainshagen-1، شرکت BMWشرکت خودروسازی 

صنعت خودرو
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داشتتوقعوکردتولیدخودرونمی شوداین گونه»شد،مشخصپژوهشایندر•
بهدوبارهخردشدن،وفلزاتازجداسازیازپسآن،نامتجانسومخلوطبسپارهای

«.برگردندخودروقطعاتتولیدچرخه ی
ممکنغیرراآن هافرآوریشیمیایی،وفیزیکیصرفه یبهمقرونروش هایبا•

قابلیتوشدهبازیافت«به درد بخور»قطعه ییکحتیمی شدندمانعوساخته
.باشدداشتهنوخودرویدررامجدداستفاده ی

ویپیمثلمخاطره انگیزبسپارهایحذفدرسعیپسآنازآلمانیسازانخودرو•
راباهمتربیشسازگاریقابلیتباپلیمرهاازمعدودتریتعدادازاستفادهوکردندسی

محیطومیهنیخودروسازانصرف وصالحبهپس.دادندقرارخودکاردستوردر
ندفرآی»نامباشیوه ایبراساسموادجریاناگراستسرزمیناینآیندگانزیست
شوندگرفتهبه کار«هوشمندموادآوریجمعجامع

Rainshagen-2، شرکت BMWشرکت خودروسازی 
صنعت خودرو
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قدرتمندترینآلمان،فدرالجمهوریصنعتگرانسال هاست
آنبرایومانوس«چرخشیاقتصاد»تفکربااروپا،خودروساز

شرکت.داده اندقرارراهچراغآن راوهستندقایلارزش
Boschجهان،درخودروبرقیقطعه سازهایبزرگترینازیکی

برایکشور،ده هادرخودشرکت هایوکارخانه هادر
تفکرازاقتصادیارزش آفرینیوپیاده سازیفرهنگ سازی،

.می کندتالش«گهوارهبهگهواره»

Bosch

صنعت خودرو
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خودروسازیگروهازپس2011سالدرفرانسویخودروسازشرکترنو،
وپااربزرگخودروسازسومین عنوانبهسیتروینپژووواگنفولکس 
جهانخودروسازشرکت هایترینبزرگنهمیرتبهدروشدشناخته

.داردقرار
تاسخودروسازیصنعتدرچرخشیاقتصادکاربراناولینازیکیرنو
ویپیرچرخشیاقتصاداصولازخودساختوتولیدهایفعالیتدرکه
شرکتدرآننتایجوچرخشیاقتصادعملیاتیتغییرات.کندمی

:استزیرشرحبهرنوخودروسازی

46

صنعت خودرو1/5رنو و اقتصاد چرخشی 



:(مجددتولید)بازتولید
آندرنفر325واستواقعپاریسشهرنزدیکیدررنوبازتولیدمجتمع•

هایخودرومکانیکیمختلفقطعاتمرکزایندر.هستندکاربهمشغول
یکضمانتوواقعیقیمتدرصد۷0الی50باوشوندمیبازسازیرنو

.شوندمیفروختهساله
واستدالرمیلیون2۷0رنوشرکتبازتولیدعملیاتیساالنهدرآمد•

مصرفدرصدی۸۸الکتریکی،انرژیمصرفدرصدی۸0کاهشسبب
هایعاملوریبهره)استشدهتولیدضایعاتکاهشدرصد۷۷وآب

.(تولید
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صنعت خودرو2/5رنو و اقتصاد چرخشی 



:حیاتیواولیهموادمدیریت
ولطدرقطعاتاقتصادیوفنیارزشحفظبرایبهترهایشیوهایجادبارنو•

انجامرااولیهموادکنترلجامعیبرنامهخود،تولیدیخودروهایمفیدعمر
هولتسبرایکیفیت،بایاولیهموادمدیریتباهمزمانشرکت،این.استداده

یبرنامهمعکوسیچرخهدرشدهتمامهاآنعمرکهخودروهاییبازیافت
ارخاصقطعاتبرخیطراحیاستانداردکردنوبازیافتفرآیندهایتوسعه،

.می کنداجرا
بهاند،رسیدهخودمفیدعمرپایانبهکهخودروهاییبرنامه،ایناجرایبا•

وشوندمیتبدیلجدیدخودروهایتولیدبرایمتناسب،وباالکیفیتباموادی
ریهمکارنو.شودمیجلوگیریاولیهقطعاتوموادهدررفتازترتیباینبه

اینازاتداردسویزسیتافلزاتپسماندمدیریتشرکتبامستمریومشترک
بهدسترسیبرایبهینههایطرحفرسوده،خودروهایبازیافتازپیشطریق،

.کندفراهمراپایدارتولیدیمنبعیکعنوانبهقطعات،

3/5رنو و اقتصاد چرخشی 
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صنعت خودرو



:  بهبود خدمات تولید
 یکنندهتامینواحدهایازبرخیبامشترکیهایهمکاریرنوتامین،یزنجیرهطولدر•

ندگانکنتامینورنوشرکتبینمزایااینودارندتریبیشچرخشیمزایایکهقطعات
.استکردهبرقرار،می شودتقسیمقطعات

رایبراخودروهافلزیقطعاتبرشهایدستگاهنیازموردروغنتامینگذشته،دررنونمونه،برای•
روغن.دادمیانجامخودراهادستگاهاینکاریروغنسرویسوکردمیخریداریکاریماشینمراکز

تعویضبه کراتبایدتوجه،قابلضایعاتشدنمتحملوناخالصیعلتبهبرش،هایدستگاه
.می شدند

روغنیکنندهتامینازرنومتقابل،همکاریوچرخشیاصولهایموفقیتازگیریبهرهبا•
عدفوروغنتعویضوتامین)نگهداریوتعمیراتخدماتبرش،تجهیزاتبرایتاکرددرخواست

نگهداشتوتعمیراتهایهزینهدرصدی20کاهشسببهمکاریاین.دهدانجامرا(ضایعات
شدهپسابحجمدرصدی90کاهشو(آالتماشینوتاسیساتتجهیزات،)فیزیکیهایدارایی

.است

۴/5رنو و اقتصاد چرخشی 
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صنعت خودرو



:مالکیتجایبهدسترسیتجاریمدل

خودمشتریانبهالکتریکی،خودروهایاسقاطیارزشحفظبهکمکبرایرنو

.دهدمیاجارههستندردیابیقابلکهراهاییباتری

یالکتریکخودروهاییفرسودههایباتریآوریجمعباالینرخاقدام،اینبا

.ودشمیتضمینموادمعکوسیچرخهدراستفادهوبازیافتبرای(درصد95)

5/5رنو و اقتصاد چرخشی 
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صنعت خودرو



بااشتوتگارت"فینگنزیندل"درراجهانخودروسازیکارخانه یمدرن ترینبنز،مرسدس•
.کردافتتاحجدیدکالس-اسخودرویازرونماییباهمزمانیوروییمیلیون۷30سرمایه گذاری

•

.استشگفت انگیزکارخانهاینمحیطیزیستاستانداردهای•
30ایکولتفوتوشبکهنصببابقیهوشدهچمن کاریوگل کاریکارخانهسقفمساحتدرصد۴0•

.می کندتامینسالدرراکارخانهبرقدرصد
اتراخودتولیدخطوطکربنمیزانتامی کندسرمایه گذارییورومیلیارد2حدوددربنزمرسدس•

.برساندصفربه2039سال
مصرفبرقکمتردرصد25مشابهکارخانه هایبهنسبتحاضرحالدرهوشمندکارخانه یاین•

Factory"کارخانه.می کند برایاختصاصیصورتبهکه"MO360"پالتفرمازاستفادهباتنها"56
10طریقایناز.نمایدمنتقلنمایشصفحه یرویبررااطالعاتتمامیاستقادرشده،طراحیبنز
ازفراتربنزمرسدسدرجه ای3۶0شبکهسیستم.می گیردقرارصرفه جوییموردسالدرکاغذتن

شرکتهزار2شاملکهرالجستیکحتیوتولیدزنجیرهتمامیوداردعملکردکارخانهدرون
.می گیردبردرمی کنند،کاربنزمرسدسباکهقطعه ساز

صنعت خودروبنزمرسدسشرکت
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شرکتZF،دنیاستهمه یخودروسازانبرایآشنانامی.

سواری،خودروهایبخشZF Groupوکاملطیفیکدارای

وشاسیکشنده،بهمربوطراه حل هایازفردبهمنحصر

.استکشنده هاواتوبوس هاکامیون ها،برایایمنیفن آوری
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ZFقطعه ساز 
صنعت خودرو



شرکتZFمدل۴برایبه تازگیکهاستآلمانیشرکتاولین

فشاریصفحه ی»و«گشتاورمبدل»:یعنیخودمحصول2از

استکردهدریافتC2Cکاالیگواهینامه ی،«کالچ

53

ZFگواهینامه برای  
صنعت خودرو



پایداریوایمنمحصوالتجهانیشناخته شده یمعیار،«C2Cکاالیگواهینامه  ی»
رندهایبوتولیدکنندگانطراحان،.استشدهساختهچرخشیاقتصادبرایکهاست

تحولمسیریکعنوانبه،«C2Cکاالی»استانداردبهجهانسراسردرمحصوالت
. کنندمیاعتمادزمینکرهومردمبرمثبتتأثیربامحصوالتساختوطراحیبرای

همراهیباذینفعانتعاملفرآیندطریقاز«C2Cکاالی»استانداردالزامات
۴ویرایشهم اکنون.شده اندتعیینمردموبازارپیش گامانفنی،کارشناسان

سالپایاندرمی شودپیش بینیواستتدوینحالدر«C2Cکاالی»استاندارد
*.شودمنتشر2021سالاوایلیا2020
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C2Cگواهینامه ی 
صنعت خودرو

*) https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification

https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification


بیوگاز
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فعاللجنیشیوهبهخانهتصفیهششدروآوریجمعفاضالبمترمکعبهزار510روزانهکوبهشهردر•
.شودمیتصفیه

روزشبانهدرمترمکعبهزار370بربالغفاضالبهایخانهتصفیهلجنهضمفرآیندازشدهتولیدبیوگازحجم•
.است

هزار2و7وخودروسوختعنوانبهآنروزشبانهدرمترمکعبهزار1و3مقدارآمده،دستبهگازاز•
ازپس(روزشبانهدرمترمکعبهزار2)مابقیوخانهتصفیهداخلیمصارفدرآنروزشبانهدرمترمکعب

.شودمیتزریقشهریمصارفبرایشهریگازیشبکهبهدوم،یمرحلهیتصفیه

االنهسکهاستگازیحجممعادلگازحجماین.کندمیتولیدبیوگازمترمکعبهزار800سالدرپروژهاین•
.شودمیاکسیدکربندیگازتنهزار1و2کاهشبهمنجرسالهرومصرفشهراینخانوارهزار20توسط

صنعت خودرو
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اقتصاد چرخشی در فرانسه

گذاریاشتراکبهسبز،رشدبرایانرژیانتقالمورددرفرانسهقانون52یمادهدر2015سالدر•
.استشدهلحاظخانوارهاسفرهایزیستیمحیطآسیبکاهشهدفباخودروها،

دهند،مینجامانقلیهوسایلگذاشتناشتراکبهبرایرانفرهتکسفرهایکهاستافرادیبرایایدهاین•
یگذاراشتراکشاخص،اقتصادیکارآمدی.شودمیانفرادیرانندگینرخکاهشسببنتیجهدر

.داردقرارپذیرمسؤولیتمصرفوعملکردیاقتصادبنیادیمفاهیمبینخودروها

حلی،ممسؤولهایمقامتوسطخودروگذاریاشتراکبهالکترونیکیهایسایتایجاداخیر،هایسالدر•
بینورشدتشدبهمسافران،بارانندگاناتصالبرایدیجیتالخدماتیتوسعهوسفرهایبرنامهافزایش

.استیافتهمحبوبیتشهروندان

اشتراکطریقازتحصیلیاکارمحلبهرفتنبرایافرادازدرصد30کهدهدمینشانهاسنجینظر•
اندکردهاستفادهخوروهاگذاری
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.شداجراییومنتشر201۷مهماهدراستراهنمااستانداردیککهانگلستانBS-8001استاندارد•

ازبسیاریامابوده،کشورایندرآنازاستفادهبریتانیایی،استاندارداینازهدفابتدادرگرچه•
.شدندبه کارگیریقابلنیزدیگرحوزه هایوکشورهادرآنراهنماییوچشم اندازها

BS 8001-2017استاندارد
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استقراردررا(2015-2011)اجتماعیواقتصادییتوسعهیسالهپنجیبرنامهدوازدهمینچین،خلقدولت•
دادهقرارکاردستوردرچینمردمچرخشیاقتصادارتقایقانونباچرخشیاقتصادتربیشیتوسعهومداوم
.است

-محیطمخاطراتوهاچالشتماملحاظباواجتماعیاقتصادی،رشدهدفباراساله50ییبرنامهچیندولت•
ولیدتبهبخشیدنسرعتقانوناجرایوتصویببرنامه،اینهایمولفهازبرخی.استکردهتدوینزیست

ومناسبیتوسعهبراینوینفن آوریوعلومدردالریمیلیارد1و2گذاریسرمایه،(2003)ترپاکمحصوالت
.است(2009)چرخشیاقتصادترویجقانوناتخاذ

پنجیهابرنامهدرداخلیناخالصتولیددرصد0و79و0و63چیندرزیستمحیطحفظبرایگذاریسرمایه•
.استبودهنهمیتوسعهیبرنامهدرداخلیناخالصتولیددرصدیکوتوسعهششموپنجمیساله

اقتصاد چرخشی در چین
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سالهانامهو آیینقانون گذارقانون

1985گیری جامع از منابعی بهرهتوسعهشورای دولتی چین

یتر در توسعهبازنگری بیششورای دولتی چین
1996برداری جامع از منابع طبیعیبهره

زیستسازمان حفاظت از محیط 
2003سرعت بخشیدن به تولیدات پاکو کمیسیون رشد و بازسازی ملی

بع از منا( ی بهینهاستفاده)گیری جامع ی بهرهتوسعهی مالیات دولتیکمیسیون رشد و بازسازی ملی، وزارت دارایی و اداره
2004تولیدی 

طپیشگیری و کنترل مواد زاید جامد و آلودگی محیی خلق چینی دایمی ملی کنگرهکمیته
2004زیست

2006اگرفنآوری صنعتی تولیدات پاک کلیدی و ملیی خلق چینی دایمی ملی کنگرهکمیته

2008قوانین اقتصاد چرخشی چینتزیسی خلق چین و سازمان حفاظت محیطی دایمی ملی کنگرهکمیته

2012ارتقای تولید محصوالت پاک ی خلق چینی دایمی ملی کنگرهکمیته

2013ی اقتصاد چرخشی و طرح اقدامراهبردهای توسعهشورای دولتی چین

ی خلق چینی دایمی ملی کنگرهکمیته
 شی محیط زیستی بر اساس اقتصاد چرخساخت و ساز

2014در شهرگوئیانگ

قوانین اقتصاد چرخشی در چین
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ISOسرنام:

 “International Organization for Standardization”

داردقرارسوئیسکشوردرژنوشهردرآندائمیمقر.
نمودبکارشروع19۴۷سالدر.
برونداردتعلقتشکلیوارگانهیچبهکهاستانتفاعیغیریسازمان

.کندمیکارعامتوافقاساس
می باشدناظرعضوتعدادیوعضوکشور1۶3ازبیش.
فنیکمیته29۶ازبیش(TC)دارد.
استنمودهمنتشروتهیهاستاندارد20.000ازبیشکنون،تا.

استانداردهای بین المللیشکل گیری 
یادآوری

62



 های هها بر عهدة کمیتاستانداردها، بر حسب موضوع آنروزآوریبه و توسعه، ایجاده یوظیف
:نمودار زیر نمونه ای از این موارد را نشان می دهد. مختلف گذاشته شده است

ISOمركزي دبيرخانة 

TC 283
ی مدیریت ایمنسيستم 

و بهداشت شغلی

ISO 45000

TC / 207

مدیریت سيستم  
محيط  زیست

ISO 14000

TC 176
مدیریت سيستم  

كيفيت

ISO 9000

TC 323
اقتصاد چرخشی

ISO 59001

یادآوری

استانداردهای بین المللیشکل گیری 
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WG 01
“Framework, principles,
terminology, and 
management system 
standard”

WG 04
“Specific Issues”

WG 02
“Practical approaches 
to develop and 
implement
Circular Economy”

64

WG 03
“Measuring and 
assessing
circularity”

Working groups of ISO/TC 323

Circular Economy 

N 134- Committee Internal Ballot - First proposal - Titles and scopes of ISO TC 323 working groups



WG 01
Scope : Develop a standard to describe circular economy concept and the related
definitions, principles, and implementation framework.
Develop, in a second instance, a Management System Standard.

WG 02
Scope : addresses approaches on how to develop and implement business models
and value networks that contribute to the transformation towards a circular economy.

WG 03
Scope : provides guidance and requirements on measuring and assessing circularity

WG 04
Scope : to search, identify, analyse and produce support documents related specific
issues identified by another’s WG’s on TC 323 and that can be used in standards
developing about Circular Economy

Working groups scopes

65N 134- Committee Internal Ballot - First proposal - Titles and scopes of ISO TC 323 working groups



در حال تدوین سری استانداردهای

کمیته ی فنی 

ISO/TC 323
سازمان بین المللی استانداردسازی

(ISO)

ISO 59000

استانداردهای بین المللی اقتصاد چرخشی 
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.استآنبایافتنارتباطچگونگیوچرخشیاقتصادازآن هادرکبهبودمنظوربهسازمان هابهکمکاستاندارداینازهدف•
نماییم؟پیاده سازیسازمانیقالبدرراچرخشیاقتصاداصولچگونه•

BS 8001-2017بر اساس استاندارد 
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پیاده سازی



BSاستاندارد پیاده سازی اقتصاد چرخشی بر اساس مسیر  8001
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تغییراتآوردن به وجود 

رفتار گروهی

رفتار فردی

نگرش ها

دانش

(
ثر
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ح
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م
(

قل
دا

ح
  )

(کوتاه)زمان الزم (طوالنی)

Ref.: Paul Hersey - Management of Organizational Behavior 70
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یندهابا رویکرد جدید به سوی چشم انداز با بازمهندسی فرآ

چشم انداز
و 

هدف های استراتژیک

طراحی های جدید
و تفکر در مورد تغییر

روش های خلق محصول 

بازمهندسی فرآیندها، ایجاد 
روش های بهینه ی و

اصالح دستورالعمل ها، 
آموزش کارکنان و 

فرهنگ سازی

خط مشی و رویکرد

استراتژی ها
خط مشی و رویکرد خط مشی و رویکرد
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همتامیکنمیآرزودلتان یخانهبرایراخورشیدام»
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