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اخبار فوالد

مهندس عظیمیان:

رویکرد فوالد مبارکه به الزامات زیست محیطی ،ملی و جهانی است
نصب و راهاندازی
سیستمهایپایشآنالین
بر روی کلیۀ خروجیهای
شرکت فوالد مبارکه در
بخشدودکشهاوتصفیه
خانههااکنونرقمی
بالغ بر 20میلیارد تومان
ارزش گذاری شده است.
این شرکت هم اکنون
طرحهای احداث دریاچۀ
سوم ذخیره پساب همراه
بانصبسیستمتصفیۀ
تکمیلیپسابشهری
را با هزینههای بالغ بر60
میلیارد تومان در دست
اقدام دارد

بــه مناســبت روز درختکاری
مهنــدس عظیمیــان ،مدیرعامل
شــرکت فوالد مبارکه ضمن غرس
یک اصله نهال در شرکت ،بر اهمیت
فضای ســبز و نقش آن در سالمت
محیط کار و محیط زیســت تأکید
کرد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
در خصوص رعایت دستورالعملهای
زیست محیطی گفت :امروزه رعایت
دستورالعملهای زیست محیطی
یکی از مهمترین دستورالعملهای
هر بنگاه اقتصادی و کارخانۀ تولیدی
اســت و در واقع دیگر یــک اقدام
نمایشی نیست ،بلکه یک الزام بسیار
مهم است .این امر از ابتدا تاکنون در
فوالد مبارکه نــه فقط به عنوان یک
الزام بلکه در مقام یک مســئولیت
اجتماعی خطیر ملــی و همتراز با
استانداردهای جهانی مدنظر بوده
و هست.

مبارکــه که بیــش از  95درصد آن
به روش قطرهای آبیاری میشــود،
تصریح کرد :برای حفظ و توســعۀ
این میزان فضای ســبز با ســرمایه
گذاریهای قابل توجه و پروژههای
متعددی که انجام شده است ،تالش
شده آب مورد نیاز این میزان فضای
سبز را از محل تصفیه و بازچرخانی
پساب انســانی و صنعتی کارخانه و
بدون هیچ برداشــت آب اضافی از
زاینده رود تأمین کنیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
تصریح کــرد :با توجه بــه اینکه در
تابلوی اهداف ساالنه شرکت ،رعایت
دستورالعملهای زیست محیطی
یکی از ارکان و اهداف ثابت شرکت
است ،همواره ســرمایه گذاریهای
قابل توجهی برای انجام پژوهشها
و اجرای پروژههای متنوعتر در این
زمینه انجام شده و میشود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد:

محیط زیســت و همگام با توسعۀ
کمی و کیفی تولیدات خود ،توسعه
و بــه روزرســانی زیرســاختها و
تجهیزات کنترل کنندۀ آالیندهها
را نیز ســرلوحۀ اقدامات قرار داده
است.
در ایــن خصــوص طراحــی و
احداث غبارگیرهــای ثانویۀ واحد
فوالدســازی ،غبارگیرهای سرند
واحدهــای اکســاید و پروداکت و
نصب و اجــرای سیســتم مهپاش
شارژ هوپرهای واحد احیا مستقیم
در ناحیۀ آهنســازی به همراه سایر
غبارگیرهای نصب شــده در مسیر
نوار نقالهها بخشــی از فعالیتهای
یک دهۀ اخیر فوالد مبارکه در جهت
کنتــرل آالیندهها بــوده که رقمی
بالغ بر  300میلیارد تومان را شامل
میشــود .همچنین برای طراحی و
نصب سایت مدرن مدیریت پسماند
و احــداث الگونها و بســترهایی

وی با اشــاره به وجــود بیش از
 1600هکتار فضای ســبز در فوالد

شــرکت فوالد مبارکه در راستای
تحقق اهداف کالن خــود در حوزۀ

لجن خشــک کــن در تصفیه خانه
صفائیه رقمی بالغ بــر  50میلیارد

مدیرعاملشرکتفوالد
مبارکه:باتوجهبهاینکه
در اهداف ساالنه شرکت،
رعایتدستورالعملهای
زیستمحیطییکیاز
ارکان و اهداف ثابت است،
همواره سرمایگذاریهای
قابلتوجهیبرایانجام
پژوهشها و اجرای
پروژههای متنوعتر در این
زمینه انجام شده و میشود
تومان اختصاص یافته است .عالوه
بر این جهت توسعۀ تصفیه خانه های
پساب با هدف بازچرخانی و استفادۀ
مجدد پســابها در فرایند تولید و
به خصوص طرح اســتفاده از پساب
شــهری تاکنون رقمی بالغ بر 450
میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با تأکید بر اینکه این شرکت
به منظور نگهداری از فضای ســبز
خود که بالــغ بر  50درصــد از کل
سطح سایت شــرکت فوالد مبارکه
را دربر میگیرد ،و بــرای نگهداری
و تعمیــرات سیســتمهای دفع و
کنترل آالیندۀ ســاالنه رقمی بالغ
بر  50میلیارد تومــان هزینه صرف
کرده است ،گفت :نصب و راهاندازی
سیســتمهای پایش آنالین بر روی
کلیۀ خروجیهای شــرکت فوالد
مبارکــه در بخــش دودکشهــا
و تصفیــه خانههــا اکنــون رقمی
بالغ بــر  20میلیــارد تومان ارزش
گذاری شده اســت .این شرکت هم
اکنون طرحهای احــداث دریاچۀ
سوم ذخیره پســاب همراه با نصب
سیســتم تصفیۀ تکمیلی پســاب
شــهری را با هزینههای بالغ بر 60

خبر

تولید در گندلهسازی سنگان از ظرفیت اسمی
کارخانه گذشت
با ثبت رکورد تولید روزانه  15هزار 752
تن گندله در شرکت فوالد سنگان ،تولید این
کارخانه از ظرفیت اسمی شرکت گذشت.
مدیرعامل شرکت فوالد سنگان با اعالم
این خبر گفت :تالشــگران فوالد سنگان با
تالشی مضاعف توانستند پس از ثبت رکورد
بهمن ماه  ،در اسفند ماه ســال جاری نیز به
رکورد جدیدی دســت یابند و رکورد تولید
گندله در شرق کشور را دوباره ارتقا دهند.

علی امرائی خاطرنشان کرد :برای تولید
 5میلیون تن گندله به عنوان ظرفیت اسمی
کارخانه در ســال ،هر روز باید  15هزار 696
تن گندله تولید شود.
وی ضمن قدردانی از تالش کارکنان این
شرکت اظهار کرد :سربازان جبهۀ اقتصادی
صنعت در شرق کشــور ،در روزهای پایانی
ســال رونق تولید ،بار دیگر شــرق کشور را
به عنــوان منبعــی اســتراتژیک و مؤثر در

تولید پایدار مــواد اولیــه در صنعت فوالد
معرفی کردند.
مدیرعامل شرکت فوالد سنگان با تاکید
بر این که اشتیاق کارکنان این شرکت برای
دســت یابی به رکوردهای جدیــد و تحقق
حداکثری اهداف شــرکت همواره در حال
افزایش است ،افزود :رکورد قبلی این شرکت
در تاریخ  22بهمن سال جاری و به میزان 15
هزار و  29تن به دست آمده بود.

میلیارد تومان در دست اقدام دارد.
عالوه براین احداث سیلوهای ذخیرۀ
ریزدانه مواد معدنی و رفع برخی از
اشــکاالت در راهبری سیستمهای
دفــع آالینــده را باهــدف بهبود
شاخصهای زیست محیطی خود
با هزینههــای بالغ بــر  30میلیارد
تومان پیش بینی و در دســتور کار
داشــته اســت .طرحهای فرآوری
ســرباره به عنوان محصول جانبی
فرایند تولید و با هدف ایجاد ارزش
افزوده برای محصوالت شرکت یکی
دیگر از اقداماتی اســت که با کمک
مراکز علمی و پژوهشــی کشــور با

نمیداند؛ بنابراین طبق پروتکلهای
وزارت بهداشــت و درمــان عمل
میکند و آنچــه را الزم اســت در
شــرکت اجرا نموده و مینماید .به
عنوان مثال ،ضمن پایش بهداشتی
امکان عمومی و کارگاهها و خطوط
تولید شرکت ،زمان حضور کارکنان
در برخی محلهای کاری به کمترین
حد ممکن کاهش داده شده است.
عالوه بر این با تعطیلی برخی مراکز
طبخ و رســتورانها ،در این راستا
اقدامات مؤثری انجام شــده است.
این در حالی اســت که همکاران ما
در بخش اورژانس و درمان شرکت به
طور جدی و فعال با مراکز بهداشتی
و درمانی منطقه و استان همکاری
دارند و مباحث مربوط به این شرایط
را رصد میکنند.
مهندس عظیمیان در پاســخ به
این سؤال که فوالد مبارکه به عنوان
یک بنگاه اقتصادی مؤثر در صنعت
فوالد کشــور ،در زمینــه مقابله با

هزینههای بالغ بر  10میلیارد تومان
در دست اقدام اســت .این شرکت
با مشارکت شــرکتهای مهندسی
داخلــی فرایند فــروش و صادرات
سرباره را نیز به موازات فعالیتهای
علمی و تحقیقاتی خود در این زمینه
دنبال کرده است.
وی در پاســخ به این ســؤال که
فوالد مبارکه در مقابلــه با ویروس
کرونا چه اقداماتی انجام داده است
گفت :همچنــان که پیــش از این
اشاره شــد ،با وجود حدود  20هزار
نفر نیروی انسانی فوالد مبارکه ،این
شرکت خود را از جامعۀ پیرامون جدا

ویروس کرونا چــه همکاریهایی با
منطقه و استان داشته است ،اظهار
کرد :ویروس کرونا یک تهدید ملی
اســت؛ ازاینرو نگاه فوالد مبارکه
به این بحث هم جامع و ملی اســت.
به همین دلیل در راســتای تعهد به
مسئولیتهای اجتماعی سازمان،
با تخصیــص منابع مالــی خود ،از
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و
مراکز آموزش و پرورش و بهزیستی
شهرستان مبارکه برای تأمین مواد
و تجهیزات مورد نیــاز مقابله با این
ویــروس خطرنــاک حمایت کرده
است.

انتشار شماره ۱۱۶۷
خبرنامه فوالد

خبرنامه فوالد شماره  ۱۱۶۷این هفته فقط
به صورت الکترونیک منتشر خواهد شد.
طی اطالعیهای آمده است:
همراهان و همــکاران گرامی بــه منظور
رعایت بهداشــت فردی و لــزوم جلوگیری از
شیوع کرونا ویروس ،بر اساس مصوبه کمیته
بحران شرکت فوالد مبارکه ،انتشار «خبرنامه
فوالد» این هفته به صورت الکترونیکی انجام
شــده و نســخه چاپی این هفته نامه منتشر
نمیشود .عالقه مندان میتوانند آخرین اخبار
و اطالعات شرکت را با بارگیری فایل خبرنامه
این هفته از روی ســایت و کانال فوالد مبارکه
به دست آورند.

توصیههایی برای پس از سفر به
مناطق شیوع بیماری

فوالد مبارکه در کانال اطالع رســانی خود
نوشت :کارکنانی که دو هفته پیش سابقه سفر و
اقامت در مناطق شیوع بیماری را دارند ،چگونه
به کار خود بازگردند؟
هر چه زودتر در کمیتــه محلی و یا دهیاری
سکونت خود ثبت وضعیت کرده ،فعالیت برون
شهری را کاهش دهید ،مخصوصا از فعالیت در
مکان های عمومی پرتردد بپرهیزید.
به مدت  14روز پس از ترک منطقه شیوع،
شرایط سالمتی خود را تحت نظر بگیرید .دوباره
در روز دمای بدن را اندازه گیری کنید .به عالیم
تنفسیمانند:سرفه،خلطسفتیدرقفسهسینه،
تنگی نفس و  ...توجه کنید .در صورت امکان به
تنهایی یا در یک اتاق تک نفره با تهویه مناسب
زندگی کنید و تماس نزدیک با اعضای خانواده
را کاهش دهید .برای جزئیات بیشتر به قرنطینه
در منزل مراجعه کنید .در صورت وجود عالیم
مشکوک ( از جمله :تب ،سرفه ،گلودرد ،سفتی
در قفســه ســینه ،تنگی نفس ،بی اشتهایی،
خســتگی ،بی حالی ،حالت تهوع و اســتفراغ،
سردرد ،اســهال ،تپش قلب ،ورم ملتحمه ،درد
عضالنی خفیف در اندام ها و کمــر و )...فورا بر
اساس شرایط خود به پزشک مراجعه نمایید.

در زندگی روز مــره آیا نیاز به پوشــیدن
دستکش است؟ الزم نیســت عموم مردم در
زندگی روزانه فقط کافیســت تا به طور مرتب
دست ها را بشورند .الزم است پرسنل پرستاری
و درمان ،افراد دارای تماس نزدیک ،پرســنل
امور حمل و نقل و دیگر کارکنان محل های پر
رفت و آمد و شــلوغ ،بایستی به منظور کاهش
ریســک انتقال از طریق تماس از دســتکش
اســتفاده کنند .امــا اســتفاده از جایگزین
بهداشت دست ها نمی شــود و همچنان باید
دست ها را به طور مرتب شست.
روش های ضدعفونی قابل اجرا
در خانه کدامند؟
ضدعفونی پوســت :پوســت را می توان با
مالیدن الکل روی آن با غوطه ور کردن پوست
در الکل ضدعفونی کرد.
ضدعفونــی در محیط خانه :مــی توان با
استفاده از الکل ضدعفونی یا مواد ضدعفونی
کننده دارای کلر سطوح اشیا را پاک کرد.

