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 تامین زیرساخت های 
مورد نیاز پذیرش بیماران كرونایی 

با كمك فوالدمباركه 
رئیس بیمارستان مبارکه گفت: اگر کمک فوالد 
مبارکه برای خرید دستگاه و تامین اکسیژن از لحاظ 
کمی و کیفی در این بیمارســتان وجود نداشت، 
مشخص نبود که چه اتفاقی برای بیماران کووید ۱۹ 
در این بیمارستان رخ می داد. سفر وزیر بهداشت به 
اصفهان برای شرکت در بیست و سومین آیین پویش 
ره سالمت و آغاز فاز سوم کار آزمایی بالینی واکسن 
کرونا در اصفهان انجام شد و در این مراسم از حمایت 
های بی دریغ فوالد مبارکه در زمینه تامین اکسیژن 
رایگان بیمارستان های کشور و همچنین تجهیز 
بیمارستان ها برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ تقدیر 
و تشکر ویژه ای توسط وزیر بهداشت صورت گرفت.  
تامین اکسیژن با کیفیت و رایگان، همچنین کمک 
جهت خرید تجهیزات پزشکی وحتی رفاهی برای 
بیمارستانها نشان از عملکرد مناسب این شرکت در 
راستای مسئولیت اجتماعی است. در همین زمینه 
رئیس بیمارستان شهرســتان مبارکه به خبرنگار 
ایراسین گفت: اثرگذاری شرکت فوالد مبارکه در 
گذراندن دورانی که ویروس کرونا در استان اصفهان 
و شهر مبارکه شیوع گسترده ای داشته، بسیار قابل 
توجه اســت. ایرانپور با بیان این مطلب افزود: برای 
مثال خرید تانکر اکسیژن ۱۰ تنی با کمک شرکت 
فوالد مبارکه در اوایل سال ۹۹ یکی از مواردی است 
که باید به آن اشاره کرد و گفت تمام هزینه خرید این 
تانکر  از سوی شــرکت فوالدمبارکه پرداخت شد. 
همچنین کیفیت اکسیژن این دستگاه بسیار عالی 
است و به موقع ما را در شــرایط کرونایی حمایت و 
اکسیژن مورد نیاز بیمارستان مبارکه را تامین کرده 
است. به گفته وی، شرکت فوالد مبارکه در زمینه 
تامین اکسیژن استان اصفهان بسیار موفق عمل 
کرده است و حتی به دیگر استانها در کل کشور نیز 
یاری رسانده است. تا به امروز نیز شرایطی را برای 
بیمارستان مبارکه فراهم کرده است که مشکلی در 

جهت درمان بیماران کرونایی نداشته باشیم.

رئیس بیمارستان مبارکه ادامه داد: اگر قرار به 
استفاده از دستگاه اکسیژن موجود در بیمارستان 
مبارکــه بود و کمک فــوالد مبارکه بــرای خرید 
دستگاه های جدید و تامین اکسیژن از لحاظ کمی 
و کیفی وجود نداشت، مشخص نبود که چه اتفاقی 
برای بیماران کووید ۱۹ در این بیمارستان رخ می 
داد. ایرانپور با بیان اینکه در حال حاضر شرکت فوالد 
مبارکه اکسیژن مورد نیاز بیمارستانهای استان را 
به صورت رایگان تامین می کند در ادامه افزود: در 
صورتی که کپسول های اکســیژن از کیفیت باال و 
استاندارد برخوردار نباشند، می تواند منجر به فاجعه 
در بیمارستان شوند. همانگونه که اخیرا با منفجر 
شدن یک کپسول اکسیژن در بیمارستانی از کشور 
عراق باعث کشته شدن تعداد زیادی از افراد حاضر 
در آنجا شد، اما خوشبخانه ما در بیمارستان مبارکه 
هم از اکسیژن با کیفیت و دستگاه ایمن برخورداریم 
و هم اینکه بیماران بدون مشکل اکسیژن را دریافت 
می کنند؛ این موضوع، قدم بسیار بزرگی است که 

از سوی شرکت فوالد مبارکه برداشته شده است.
وی افزود: بیمارســتان مبارکه در صورتی که 
نیروی انسانی به اندازه کافی در اختیار داشته باشد، 
توانایی پذیرش ۱۱۰ بیمار کرونایی را دارد و دلیل 
آن همکاری و کمک شــرکت فوالد مبارکه بوده 
است، زیرا در سال گذشته توانستیم تعدادی تخت، 
تجهیزات پزشــکی، رفاهی و... را به صورت کامل 
خریداری کنیم، در واقع زیرســاختها و تجهیزات 
مورد نیاز این بیمارســتان با مســاعدت شرکت 

فوالدمبارکه فراهم شد.
رئیس بیمارستان مبارکه در ادامه تصریح کرد: 
در اسفند سال ۹۸ شرکت فوالد مبارکه کمک قابل 
توجهی به دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان داشت 
وهمچنین به بیمارستان مبارکه کمک مالی رساند. 
همچنین اکنون شرکت فوالد مبارکه برای ساخت 
دیالیز خیرسازی کمک کرده که از طریق فرمانداری 
این موضوع در حــال پیگیری بــوده و همکاری 
دو طرفه وجــود دارد. به گفته ایرانپور، شــرکت 
فوالدمبارکه رســالت خود را در شــرایط سخت 
کرونایی بسیار خوب انجام داده است. این شرکت 
در سال ۹۸ نیز برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی 
به بیمارستان مبارکه کمک مالی کرده که اکنون 
ارزش مالی همان تجهیزات ۵ برابر شــده اســت. 
همچنین طبق تفاهمنامه بیمارســتان مبارکه با 
شرکت فوالدمبارکه، مبلغی را نیز برای خرید کیت 

آزمایشگاه به این بیمارستان کمک رسانده است.

اخبار فوالد

مدیــر اجــرای پروژه هــای نواحی آهن ســازی و 
فــــوالدسازی از اجــــرای موفقیـــــت آمیز طراحی، 
تأمین، نصب، تست و راه اندازی سیستم پاشش آب بر روی 
پایل های کنسانتره و گندله پارک های انباشت و برداشت 

ناحیه آهن سازی با رعایت کامل موارد ایمنی خبر داد.
خادم کیمیائی، اجرای این پروژه را در راستای توجه 
به مالحظات زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه بیان 
کرد و افزود: اجرای این پروژه کاهش حداکثری گردوغبار 

ناشی از مواد اولیه انباشت شــده و جلوگیری از پراکنش 
مواد در هنگام وزش باد در پارک های انباشت و برداشت 

را در پی دارد.
وی در ادامه به نــکات مهم این پروژه شــامل امکان 
مانیتورینگ و کنترل پاشش آب در 27 زون مستقل، امکان 
شناسایی محل نشتی بر روی خطوط پایپینگ و در نتیجه 

کاهش قابل توجه مصرف آب اشاره کرد.
محمد حســنی، رئیس اجــرای پروژه هــای ناحیه 
آهن ســازی نیز در خصوص این پروژه افــزود: با افزایش 
ظرفیت و بهینه سازی پمپ خانه موجود، خطوط جدید 
به طول تقریبی 3۰ کیلومتر در طول مســیر پایل های 
موجود ایجاد و با استفاده از رینگ بسته نسبت به تأمین آب 

موردنیاز پروژه اقدام گردید. تعداد نازل های استفاده شده 
در این پروژه 2۵۰ عــدد در نظر گرفته شــد که قابلیت 
توزیع یکنواخت آب را در طول مسیر پرتاب خود دارد و با 
فشار ایجادشده در رینگ آب تغذیه کننده آن ها، سطوح 
پایل های مذکور، منطقه ای به وســعت حدود ۱6۰ هزار 

مترمربع را تا حدود ۹۰ درصد پوشش می دهد.
در ادامه، حمید بــزاز رئیس واحد مــواد خام ناحیه 
آهن سازی نیز مزایای اجرای طرح جدید را نسبت به طرح 
قبلی همپوشانی مناسب پاشــش آب، بهبود مسیرهای 
دسترســی، عمر لوله ها و... معرفی کرد و افزود: انجام این 
پروژه با توجه به اولویت دار بودن انباشت حداکثری مواد 
اولیه در پایل ها، به دلیل نیاز فــوالد مبارکه از یک طرف 

و عدم دسترســی کامل پیمانکار به مسیرهای موردنیاز 
جهت حفاری و اجرای لوله های دفنــی از طرف دیگر، با 
دشواری های زیادی همراه بود که با همکاری و مشارکت 
مناسب مجموعه توسعه و بهره برداری، این مهم به خوبی 
انجام شد و پروژه پس از رفع عیب و برگزاری آموزش های 

الزم تحویل بهره بردار گردید.
مدیریت اجــرای پروژه هــای نواحی آهن ســازی و 
فوالدســازی در پایان از زحمات پرســنل واحد اجرای 
پروژه های آهن سازی، دستگاه نظارت، مدیریت و پرسنل 
بهره برداری ناحیه آهن ســازی و کلیه همکارانی که در 
برنامه ریزی، اجرا و راه اندازی این پروژه مشارکت داشته اند 

تشکر و قدردانی کرد.

در واحد انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی صورت گرفت:

طراحی و راه اندازی سیستم پاشش آب  بر پایل های كنسانتره و گندله

رئیس بیمارســتان شــهدای لنجان گفت: 
بیمارستان شــهدای لنجان تاکنون کمک ها و 
حمایت های بسیاری از سوی شرکت فوالد مبارکه 
دریافت کرده است اما تامین اکسیژن رایگان برای 
بیماران کرونایی از جمله مهمترین اقدامات این 
شرکت بوده که نشان از دغدغه فوالد مبارکه برای 

سالمتی مردم است.
شیوع ویروس کرونا در کل کشور طی 2 سال 
اخیر مشکالت بسیاری را برای بسیاری از استان ها 
همچون استان اصفهان ایجاد کرده و گذر از بحران 
را به مهمترین موضوع این استان صنعتی تبدیل 
کرده است. سفر وزیر بهداشت به این استان برای 
شرکت در بیست و سومین آیین پویش ره سالمت 
و آغاز فاز سوم کار آزمایی بالینی واکسن کرونا در 
اصفهان بهانه ای شد تا بار دیگر مدیریت شرایط 
کرونایی در این اســتان و به خصوص کمک ها و 

حمایت شــرکت های بزرگ صنعتی همچون 
فوالدمبارکه را در قالب مسئولیت اجتماعی که بر 

عهده آن ها است؛ بررسی کنیم.
شرکت فوالد مبارکه از ابتدای شیوع گسترده 
کرونا با تامین اکسیژن رایگان و تجهیز بیمارستان 
ها آن هم نه فقط بیمارستان های استان اصفهان 
بلکه برای کل کشور توانسته است به خوبی از پس 

این رسالت ملی خود بر بیاید.
رئیس بیمارستان شهدای لنجان درخصوص 
اقدامات انجام شده از سوی شرکت فوالدمبارکه 
در دوران کرونا اظهار کرد: بیمارســتان شهدای 
لنجان تاکنون کمک ها و حمایتهای بســیاری 
از ســوی شــرکت فوالد مبارکه دریافت کرده 
اســت اما تامین اکســیژن رایگان برای بیماران 
کرونایــی از جمله مهمترین اقدامات شــرکت 
فوالدمبارکــه بوده اســت که نشــان از دغدغه 

 ایــن شــرکت بــرای ســالمتی مــردم دارد.
سوداوی با بیان این مطلب در ادامه افزود: از مهرماه 
سال ۹۹ که بنده مسئولیت این بیمارستان را قبول 
کردم کمک های بسیاری خوبی از سوی شرکت 
فوالدمبارکه به این بیمارســتان صورت گرفته 
که از جمله مهم ترین آنها پرداخت هزینه خرید 
تجهیزات مورد نیز بخش کووید بوده که کمک 
بسیار اثرگذاری برای این بخش بوده است، زیرا ما 
توانستیم تجهیزات مورد نیاز برای بیماران کووید 
۱۹ را با کمک شــرکت فوالدمبارکه خریداری 

کردیم.
وی افزود: همچنین اکسیژن مایع نیز که یکی 
از نیازهای مهم و اصلی برای بیماران کرونایی است 
از سوی فوالدمبارکه به صورت رایگان تامین شده 
که بسیار ارزشمند است و منجر به پیشگیری و 

جلوگیری از فوت بیماران کرونایی شده است.

رئیس بیمارستان شــهدای لنجان در ادامه 
تصریح کرد: برای روز پرســتار نیز جهت تقدیر 
از پرســتارانی که بیماران کرونایــی را مدیریت 
می کردند و در خط مقدم این بخش قرار داشتند 
از سوی شرکت فوالدمبارکه تقدیر و تشکر شد که 
اقدام بسیار سازنده و روحیه بخشی برای پرسنل 

درمان بود.
ســوداوی در پایان گفت: بنده به عنوان یک 

خدمتگزار در حیطه سالمت از مدیرعامل و هیات 
مدیره شرکت فوالد مبارکه کمال تشکر را دارم که 
دغدغه سالمتی مردم را دارند و در حیطه مسئولیت 
اجتماعی به فکر مردم و بیماران هستند. به نظر بنده 
شــرکت فوالدمبارکه در این حیطه نقش بسیار 
خوبی داشته و ما امیداوریم بتوانیم همچنان از این 
حمایت و محبت آنها برای بیماران در بیمارستان 

شهدای لنجان بهره مند شویم.

رئیس بیمارستان شهدای لنجان:

فوالد مباركه دغدغه سالمت مردم را دارد

خبر
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در بیست وسومین آیین پویش ره 
سالمت، آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی 
واکسن کرونا انســتیتو پاستور ایران و 
انســتیتو فینالی کوبا، وزیر بهداشت 
و درمان با اهداء لوحــی از تالش های 
شرکت فوالد مبارکه در تامین رایگان 
اکسیژن و مجهز کردن مراکز درمانی 

هنگام شیوع کرونا تقدیر و تشکر کرد.
بیست وســومین آیین پویش ره 
ســالمت، آغاز فاز ســوم کارآزمایی 
بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور 
ایران و انستیتو فینالی کوبا با حضور 
وزیر بهداشــت و درمان، اســتاندار 
اصفهان، نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، مسئوالن استانی و روسای 
دانشــگاه های علوم پزشکی اصفهان 
و کاشــان، معاون تکنولوژی شرکت 
فوالد مبارکه و مدیــر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه در دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان برگزار شد.
فوالد مبارکه دغدغه تامین اکسیژن 

بیمارستان ها را بر طرف کرد
طاهره چنگیز، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی استان اصفهان، در این مراسم و 
ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار کرد: 

از شرکت فوالد مبارکه به پاس همراهی 
یکساله با دانشگاه علوم پزشکی تقدیر 

می کنیم.
وی افزود: آنچه بارهــا و بارها گفته 
شده این اســت که فارغ از کمک های 
ریالی شــرکت فوالد مبارکه در مقابله 
بــا کرونا، بــا تامین رایگان اکســیژن 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی توسط 
این شرکت به آسودگی خاطر در تامین 
این ماده حیاتی برای بیماران مبتال به 

کرونا رسیدیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان تصریح کرد: اهمیت و ضرورت 
اقدام شرکت فوالد مبارکه آن جا نمایان 
می شود که مراکز درمانی با محدودیت 
تامین اکســیژن و تجهیــزات تانک 
اکســیژن و عدم دسترسی به اکسیژن 
سازها مواجه بودند که با حمایت شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان برطرف شد.
چنگیز با بیان اینکه اقدام شــرکت 
فوالد مبارکه در تامین رایگان اکسیژن 
مورد نیــاز مراکز درمانی بــه  دغدغه 
تامین اکسیژن برای بیماران کرونایی 
خاتمه داد، گفت: تامین اکسیژن رایگان 
توسط شرکت فوالد مبارکه به نیاز مراکز 
درمانی استان اصفهان، استان  های هم 

جوار و حتی برخی بیمارســتان های 
شهر تهران پاسخ داد. وی خاطرنشان 
کرد: داروی اصلی بیماران مبتال به کرونا 
اکسیژن اســت؛ به بیان دیگر دارویی 
مهمتر از اکســیژن برای این بیماران 
وجود ندارد. امیدواریم ســایر صنایع 
که به نوعی با اکســیژن به عنوان یک 
محصول فرعی ســر و کار دارند هم به 
کمک بیمارستان و مراکز درمان بیایند. 
اگر این اتفاق رخ دهد دیگر الزم نیست 
بیمارستان های کشور با دغدغه تامین 

اکسیژن مواجه باشند.
 همراهی پیوسته فوالد مبارکه 

با مردم
سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه اصفهان، نیز در این حاشیه 
این جلســه در خصوص اقدامات این 
شرکت در دوران شــیوع کرونا اظهار 
کرد: با شــیوع بیماری کرونا در کشور، 
فــوالد مبارکه به عنوان یک شــرکت 
مسئولیت پذیر تالش کرد در کنار مردم 
قرار بگیرد و در شــرایط خاص و ویژه 

کشور کمک های بسیاری را ارائه داد.
وی ادامه داد: اختصاص بودجه قابل 
توجه برای خریــداری تجهیزات مورد 
نیاز بیمارســتان ها تحت نظر دانشگاه 

علوم پزشکی و ارائه اکسیژن رایگان به 
بیمارستان های کشور از جمله اقدامات 
مهم فوالد مبارکه و شرکت  های تابعه 
نظیر فوالد هرمزگان، فوالد ســنگان، 
فوالد امیرکبیر کاشان و ... در راستای 
مســئولیت های اجتماعی این شرکت 

محسوب می شود.
معــاون تکنولوژی فــوالد مبارکه 
اصفهان با توجه به قرارگرفتن کشــور 
در مــوج چهارم کرونا عنــوان کرد: در 
حال حاضر و با شروع موج چهارم کرونا 
همچنــان مهم ترین نیاز یــک بیمار 
کرونایی اکسیژن است. بر اساس سخن 
پزشــکان زمانی که فردی به بیماری 
کرونا مبتال می شود، 7 برابر گذشته به 
اکسیژن نیاز دارد بنابراین فوالد مبارکه 
تالش کرده اســت مهمترین فاکتور 
مورد نیاز بیمارستان ها را در اختیار آنها 
قرار دهد تا بیمارستان ها دغدغه ای در 

خصوص تامین اکسیژن نداشته باشند
نقوی خاطرنشــان کرد: اقدامات 
حوزه بیماری کرونا تنها یکی از اقدامات 
مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه 
به شمار می رود. این شرکت در مسائل 
دیگری ماننــد آب، محیط زیســت، 
تحصیل دانشجویان در دوران کرونا و 

... نیز اقداماتی انجام داده اما این روزها 
اقدامات کرونایی با توجه به حساسیت 
شــرایط و خطر پیش روی مــردم، به 
صورت خاص از سوی شــرکت فوالد 

مبارکه دنبال می شود.
 نقش مهم فوالد مبارکه 
در مقابله با شیوع کرونا

کیانــوش جهانپور، ســخنگوی 
ســازمان غذا و دارو، در گفــت و گو با 
خبرنگار فوالد با اشــاره بــه اقدامات 
شــرکت ها به ویژه فــوالد مبارکه در 
مقابله با کرونا اظهار کرد: در مسیر بسیج 
ملی مقابله با کرونا شــاهد مشــارکت 
بخش های مختلف اعــم از انجمن ها 
و موسســات غیر دولتــی، خیریه ها، 
نهادهای مردمی، ســازمان ها و بخش 
خصوصی شامل سازمان های تجاری 

و صنعتی بودیم.
وی افزود: در این راستا شرکت هایی 
که سابقه بیشتری در حوزه مسئولیت 
هــای اجتماعی داشــند، کمک های 
شایانی کردند که امیدواریم ارتقا پیدا 

کند.
رئیس مرکز اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت تصریح کرد: بخشی از این 
یاری رسانی در قالب پویش ره سالمت 
به فعالیت های اطالع رسانی و مشارکت 
نشــان های تجاری آغاز شد. شرکت 
فوالد مبارکه و تعدادی از شرکت های 
بزرگ در استان های مختلف، نقش قابل 
توجهی در تامین اکسیژن مورد نیاز و  
پشتیبانی در حوزه های دیگر ایفا کردند 
که قابل تحسین بوده و امیدواریم که در 

ماه های آتی ادامه داشته باشد.
جهانپور ادامه داد: شــرکت های 
بســیاری از جمله فوالد مبارکه در 
طرح بســیج ملی مبارزه بــا کرونا، 
نــه تنهــا در محــدوده جغرافیایی 
خودشان بلکه به اســتان های دیگر 
نیز کمک های شایانی کردند. حوزه 
مسئولیت های اجتماعی برای برندها 
و شرکت های مختلف، حوزه ای است 
که عالوه بر تعهدات انسانی و اخالقی 
در حوزه توسعه سازمان ها و مسیری 

که در آینده پیش رو دارند تسهیلگر 
خواهد بود.

در بیست وسومین آیین پویش ره 
سالمت، آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی 
واکسن کرونا انســتیتو پاستور ایران و 
انســتیتو فینالی کوبا، وزیر بهداشت 
و درمــان از حمیدرضــا عظیمیــان، 
مدیرعامل فــوالد مبارکــه، به دلیل 
اقدامات موثر این شــرکت در مدیریت 
بحران کرونا اعم از تامین اکسیژن رایگان 
بیماران مبتال بــه کرونا و تجهیز مراکز 

درمانی تقدیر و تشکر کرد. 
متن لوح مذکور بدین شرح است:

جناب آقای مهندس عظیمیان
مدیرعامل محتــرم مجتمع فوالد 

مبارکه اصفهان
باسالم؛

نظر به نامه شماره ۱۴۵۹۴/2/۱2پ 
مــورخ ۱۸/۰۹/۱3۹۹ رئیس محترم 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اصفهان، بدینوسیله از 
همکاری حمایت و مساعدت های مالی 
و تجهیزاتی جنابعالــی جهت کنترل 
بیماری کووید-۱۹ تشــکر و قدردانی 

می نمایم.
امید است در ادامه راه نیز بتوانیم از 
مســاعدت ها و همدلی های ارزشمند 
جنابعالــی و دیگر مســئولین محترم 
کشــورمان بهره مند گردیــم و هر چه 
زودتر شاهد ســالمتی و شادابی مردم 

عزیز کشورمان باشیم.
شــایان ذکر اســت این لــوح به 
نمایندگی از مدیرعامل توســط سید 
مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت 

فوالد مبارکه، دریافت شد.
گفتنی است، شرکت فوالد مبارکه 
تاکنون بیش از ۱2 هزار تن اکســیژن 
مورد نیاز بیمارســتانهای کشور را به 
صورت رایگان تامین کرده و از ســوی 
دیگر به تجهیز بیمارستان های استان 
اصفهان یاری رســانیده است. بدیهی 
است این شرکت تا مهار بیماری کرونا 
با ایفای مسئولیت اجتماعی به این مهم 

ادامه می دهد.

در بیست وسومین آیین پویش ره سالمت از سوی وزیر بهداشت  انجام شد؛

تقدیر از فوالدمباركه در حمایت مالی و تجهیزاتی در كنترل كرونا


