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 اعزام ۱۰۹ ورزشکار اصفهانی 
در بازی های آسیایی ۲۰۲۲

طباطبایی گفت: پیش بینی می شــود در 
بازی های آســیایی، ۱۰۹ ورزشکار اعزامی از 

استان اصفهان داشته باشیم.
بازی های آســیایی ۲۰۲۲ که نوزدهمین 
دوره این رقابت ها به میزبانی چین اســت در 
۴۰ رشته ورزشی شامل ۶۱ نوع ورزش و ۴۸۲ 
ماده در شهریورماه ســال ۱۴۰۱ خورشیدی 
برگزار خواهد شــد و پیش بینی می شود که 
استان اصفهان ورزشــکار اعزامی زیادی برای 

این رقابت ها داشته باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
پیرامون این رقابت ها اظهار داشــت: با توجه 
به اینکه سال آینده مسابقات آسیایی ۲۰۲۲ را 
پیش رو داریم، از سال گذشته روزشماری برای 
این رقابت ها در نظر گرفته ایم که خوشبختانه 
با توجه بــه برنامه راهبردی که داشــتیم، در 
استراتژی ها و سیاست های کلی برنامه های 
خود، یکی از هدف گذاری ها بحث بازی های 

آسیایی ۲۰۲۲ بود.
وی ادامــه داد: پیرامون حضور شایســته 
و موفق ورزشــکاران اصفهانی در مســابقات 
آسیایی نشست های متعددی معاونت توسعه 
ورزش بانوان و معاونت توسعه ورزشی آقایان 
اداره کل ورزش و جوانان با هیئت های ورزشی 

استان اصفهان داشتند و دارند.
طباطبایــی با بیان اینکه اســتان اصفهان 
همیشه سهم بسزایی در ورزش کشور داشته، 
افزود: ورزشــکاران اصفهانی در راستای عزت 
و اقتــدار ملــی در محافل ورزشــی خصوصاً 
رقابت های برون مرزی سهم بســزایی را ایفا 
کرده اند، امیدواریم با توجه بــه برنامه ریزی 
انجام شده، بیشــترین نفرات را در مسابقات 

آسیایی ۲۰۲۲ داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
ادامه داد: با توجه به محاسبات و برنامه ریزی 
های انجام شــده پیش بینی می شــود ۱۰۹ 
ورزشکار استان اصفهان در مسابقات آسیایی 
پیش رو حضور داشته باشند که این تعداد در 
رشــته های تیراندازی، تیرانــدازی با کمان، 

قایقرانی، اسکیت و ... فعالیت دارند.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه مونیتورینگ 
ورزشــکاران المپیکــی و پارالمپیکی گفت: 
برنامــه مونیتورینگ برنامه ای بســیار قوی 
اســت که برای اولین بــار اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان اصفهان برای ورزشکارانی که 
شانس کسب ســهمیه المپیک و پارالمپیک 
داشــتند برنامه  ریزی کرد، ایــن برنامه را نیز 
برای ورزشکاران اعزامی به مسابقات آسیایی 
۲۰۲۲ داریم، در این برنامه  ورزشــکاران در 
راستای بحث تغذیه، روان شناسی، تمرینات 
و حوزه هــای مختلف دیگر مــورد رصد قرار 
 خواهند گرفــت که در جهــت موفقیت آنان 

تاثیر گذار است.
طباطبایی با اشاره به ویروس منحوس کرونا 
اظهار داشــت: با توجه به وجود این بیماری و 
تعطیلی اماکن ورزشی، به طور حتم اماکنی را 
برای ورزشکاران اعزامی به مسابقات آسیایی با 
هماهنگی ستاد کرونای استان اصفهان در نظر 
خواهیم گرفت، تا وقفه ای در تمرینات آمادگی 

آنها پیش نیاید.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
ادامــه داد: ویــروس کرونــا باعث شــده که 
درآمدهای حاصــل از اجاره اماکن ورزشــی 
کاهش پیدا کند و به نوبه خود، ما نیز از لحاظ 
درآمدی در مضیقه هستیم. مشکالت مالی و 
دیگر مسائل را با وزیر ورزش و جوانان آینده در 
میان خواهیم گذاشــت و همچنین با تشکیل 
ستاد بازی های آسیایی نیز مسئولین استان و 
کمیته ملی المپیک را در جریان قرار خواهیم 
داشــت تا ورزشــکاران اعزامی مورد حمایت 

قرار گیرند.
وی گفــت: امیــدوارم بــا حمایــت 
مســئولین اســتانی، اصفهــان بیشــترین 
نفــرات را در مســابقات آســیایی ۲۰۲۲ 
داشــته باشــد که با توجه به پیــش بینی ما، 
کاروان آینــده اصفهــان نزدیک بــه ۵۰ نفر 
بیشــتر از کاروان قبلی هســتند و می توانند 
 افتخارات بیشــتری را نصیب کشور و استان 

اصفهان کنند.

4
اخبار فوالد

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
گفت: نقش اجتماعی و مخاطره آمیز 
پزشکی کشور در ۱۸ ماه گذشته به 
علت پاندمی کرونــا، بیش از پیش 
برجسته و ثابت شد که شغل پزشکی 
به نوعی یــک مســئولیت الهی و 

انسانی است.
حسین مدرسی فر با اشاره به روز 
پزشک اظهار کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه به عنوان سازمانی متعالی، 
قدردان زحمات جامعه پزشــکان 
و فعاالن حوزه ســالمت اســت، به 
طوری که همه ســاله و به خصوص 
امسال از خدمات این قشر خدوم که 
به صورت شبانه روزی و در راستای 
کنترل کرونا اهتمام ورزیدند، توسط 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 

تقدیر می شود.
وی با بیان این که واحد مدیریت 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط 
زیست شرکت فوالد مبارکه متشکل 
از 3 مجموعــه ایمنی، بهداشــت 
حرفه ای و آتش نشانی است افزود: 

ایــن مجموعه شــامل بخش های 
درمــان، اورژانس، طــب کار و در 
نهایــت مجموعه محیط زیســت و 

بهداشت محیط است.
 اجرای 160 برنامه ایمنی سازی 

در فوالد مبارکه
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
گفت: این واحد از ۱۰ سال گذشته 
تاکنون در قالب دو برنامه ۵ ســاله 
به دستاوردهای ویژه ای دست پیدا 
کرده کــه این دو برنامه امســال به 
پایان می رسد و نتایج قابل توجهی 
در زمینه شــاخص های حوادث و 
به روزشدن تجهیزات ایمنی داشته 
و می توان به نوسازی سیستم اطفاء 
حریق و اطفاء حریــق اتوماتیک در 

بخش آتش نشانی اشاره کرد. 
وی با اشــاره به تدویــن برنامه 
۵ ســاله واحد مدیریت بهداشــت 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیســت 
شــرکت فوالد مبارکه از سال آینده 
خاطرنشــان کرد: در بخش ایمنی 
برنامه ۵ ســاله دوم این واحد، بالغ 

بــر ۱۶۰ برنامه عملیاتی شــده که 
می تــوان بــه مــواردی همچون 
 Hazop Study انجام مطالعات
در فراینــد احیاء مســتقیم، واحد 
اکســیژن، پلنت هیدروژن و واحد 
باکس آنیلینگ اشــاره کرد؛ انجام 
مطالعــات Bow Tie هم از دیگر 
دســتاوردهای برنامه ۵ ساله دوم 
واحد مدیریت بهداشــت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه در واحد تولید فوالد مذاب و 
کوره های قوس الکتریکی می باشد.
فوالد مبارکه نخستین شرکت 

 دریافت کننده گواهینامه
 ISO 45005

مدرسی فر با اشاره به گواهینامه 
ISO۴۵۰۰۵ )راهنمای کار ایمن 
در دوران پاندمــی کوویــد ۱۹ در 
کشور( که برای نخستین بار توسط 
شرکت فوالد مبارکه دریافت شده 
است، اذعان داشــت: شرکت فوالد 
مبارکــه با گذرانــدن ممیزی های 
الزم توسط شــرکت SGS کشور 
سوئیس، توانســت برای نخستین 

بار این گواهی نامه ISO۴۵۰۰۵ را 
دریافت کند؛ اهمیت این گواهینامه 
در این است که شرکت فوالد مبارکه 
در یک اقدام منســجم و سنجیده 
توانســته بر پاندمی کووید ۱۹ فائق 
شــود و این موضوع ثابــت کرد که 
تالش های شــرکت فوالد مبارکه 
برای کنترل و مهــار اپیدمی کووید 
۱۹ مطابق با استانداردهای جهانی 
اســت. وی تصریح کــرد: از دیگر 
اقدامات مهم و برجســته شــرکت 
فوالد مبارکه می توان بــه ارزیابی 
ریسک مواد شیمیایی برنامه جدید 
اندازه گیری مواد زیان آور در محیط 
کار و برنامه ارگونومی مشــارکتی 
اشــاره کرد که گامــی رو به جلو در 
ارتقاء ایمنی در محیط کار در سطح 
جهانی محســوب می شــود و تمام 
تالش ما بر این اســت کــه حوادث 

حین کار به صفر کاهش یابد. 
حفظ رکوردهای تولید با 

کنترل کرونا در فوالد مبارکه
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 

با اشــاره به اقدامات شرکت فوالد 
مبارکه در کنتــرل و مهــار کرونا 
عنوان داشــت: طی ۱۸ ماه گذشته 
به رغم وجود کرونا، خط تولید این 
شرکت مختل نشــد و با رکوردهای 
متعدد بــه تحقق شــعار »جهش 
تولیــد« و »تولید، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی هــا« نائــل شــدیم که 
کارکنان بخش بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه اعم از پزشکان، کارشناسان 
بهداشت، ایمنی، بهداشت محیط و 
محیط زیست نقش ویژه ای در این 

دستاوردها داشته اند. 
وی اضافه کرد: با شیوع ویروس 
کرونا، کمیتــه مقابله با این ویروس 
در شــرکت فوالد مبارکه تشکیل 
گردید تــا مراقبت های مــورد نیاز 
برای کنتــرل آن صــورت گیرد و 
بــا رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشــتی و حفــظ فاصله گذاری 
اجتماعی درصدد ارتقاء ســالمت 
کارکنــان باشــد؛ از ســویی دیگر 
با تأکید بــر برگزاری جلســات به 
صــورت مجــازی و دورکاری از 
 ایجاد تراکم در محیط کار ممانعت 

به عمل آید. 
همراهی کارمندان فوالد 

مبارکه در پایبندی به رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی

مدرسی فر با اشــاره به جانمایی 
ر  د نــی  ضدعفو سیســتم های 
تمامــی بخش های شــرکت فوالد 
مبارکه یادآور شــد: طــی ۱۸ ماه 
اخیر، واحدهــای HSE، خدمات 
عمومی، مدیریت شهری و حفاظت 
فیزیکی شــرکت فوالد مبارکه در 
راستای مهار ویروس کرونا به صورت 

شبانه روزی فعالیت داشته اند.
وی ادامه داد: استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی 
به عنــوان ارکان اصلــی در کنترل 
بیماری هــای تنفســی همچــون 
ویروس کرونا، در دستور کار بخش 
خدمات عمومی و مدیریت شهری 

شرکت فوالد مبارکه قرار داشته و از 
سوی دیگر، اگر همراهی و همکاری 
کارمندان این شرکت در پایبندی به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
نبود، قطعــاً بــا چالش های جدی 
نسبت به شیوع ویروس کرونا مواجه 

می شدیم.
استقرار سامانه غربالگری 
و خوداظهاری کرونا برای 

کارمندان
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی 
و محیط زیســت فوالد مبارکه ابراز 
کرد: مهم ترین ابتکار شرکت فوالد 
مبارکه در راستای مقابله با گسترش 
ویروس کرونا به عنــوان بزرگترین 
واحد صنعتی کشور، ایجاد و استقرار 
ســامانه غربالگری و خوداظهاری 
کرونا بــرای کارمندان خــود بوده 

است.
وی ادامــه داد: این ســامانه که 
به صــورت شــبانه روزی و در طول 
ایام هفتــه فعالیــت دارد، با هدف 
پایش مســتمر ســالمت کارکنان 
ایجــاد شــده و توانســته در ایام 
شــیوع ویروس منحوس کرونا در 
مهار آن تأثیر قابل توجهی داشــته 
باشد؛ ســامانه غربالگری کرونا، از 
تابستان سال گذشــته با پیشنهاد 
 )HSE(گروه پزشکی و بهداشتی
و همکاری بخش فناوری اطالعات 
)IT( شــرکت فوالد مبارکه مطرح 
 و در مهرمــاه همان راه انــدازی و 

آغاز به کار کرد.
مدرسی فر متذکر شــد: سامانه 
خوداظهاری کرونا پلتفرمی با هدف 
غربالگری و پیگیری ویروس کرونا 
در بیــن کارکنــان و خانواده های 
آنان اســت، به طوری که این افراد، 
چنانچه مشــکوک به ابتال شدند، 
می توانند عالئــم خــود را در این 
ســامانه ثبت کنند و تا طی شــدن 
بهبودی کامل توســط تیم ۱۱ نفره 
پزشــکان، پایش و رصد می شوند و 
راهنمایی ها و خدمات پزشکی الزم 

را دریافت می کنند.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه:

اقدامات فوالد مباركه برای كنترل كرونا مطابق با استانداردهای جهانی است

گزارش 

اقدامات صورت گرفته در راستای کنترل 
هوشــمندانه ویروس کرونا در شرکت فوالد 
مبارکه نشان می دهد که این شرکت می تواند 
الگوی مناســبی برای مدیریت بحران کرونا 

در کشور باشد.
به گزارش خبرنگار فوالد، براساس اعالم 
ســازمان بهداشــت جهانی، بیماری های 
ویروسی همچنان در حال پدیدار شدن بوده 
و به عنوان مســئله ای جدی برای بهداشت 

عمومی جهان مطرح هستند. 
اپیدمی مــوارد با عفونت های تنفســی 
غیرقابــل توضیح که برای نخســتین بار در 
ووهان)بزرگترین منطقه شــهری اســتان 
هوبئی چین( در تاریخ 3۱ دسامبر ۲۰۱۹ به  
دفتر سازمان بهداشت جهانی در کشور چین 
گزارش شــد. علت این بیمــاری به ویروس 
جدیــدی متعلق به خانــواده کروناویروس 
نســبت داده شــد که در ۱۱ فوریه ســال 
۲۰۲۰ ، مدیرکل  ســازمان بهداشت اعالم 
کرد که بیماری ناشــی از این کرونا ویروس 
جدید، "COVID ۱۹" اســت ، مخفف " 
Coronavirus Disease ۲۰۱۹" است.

در ایــن میــان گونه هــای جهش یافته 
کروناویــروس همچنان در حال گســترش 
هستند که روزانه جان انسان های زیادی را در 
کشورهای مختلف جهان گرفته و همچنان 
می گیرد و مدیریت هوشمندانه در راستای 
پیشگیری از ابتالی جوامع به این گونه های 
خطرناک تنها نیازمنــد تصمیم گیری های 

سریع و به موقع است.
اجرای شیوه نامه ها و مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا در فوالد مبارکه

علیرضا نظری گلگانی رئیس مرکز طب 

کار و درمان شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد با اشاره به اقدامات شرکت 
فوالد مبارکه در راســتای مقابله با شــیوع 
ویروس کرونا و گونه هــای جهش یافته آن 
اظهار کرد: از ابتدای شــیوع کرونا در کشور، 
جلسات کمیته مدیریت بحران برای مقابله 
این ویروس در شرکت فوالد مبارکه برگزار 
و مصوبات الزم به منظور کنترل شــیوع این 
ویروس هر دو هفته یک بــار تدوین گردیده 

است.
وی افزود: جلــب مشــارکت مدیران و 
کارکنان شرکت در راستاي صیانت از نیروی 
انســاني و تداوم تولید شــرکت در شرایط 
موجود، شناســایی، پیشــگیری و کنترل 
شیوع کرونا ویروس، اجرای اقدامات مطابق 
با شیوه نامه ها و مصوبات ستاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا و وزارت بهداشت، برنامه ریزی 
واکنش در زمینــه مقابله و پیشــگیری در 
شرایط حاد بیماری و نظارت بر حسن اجراي 
قوانین، مقررات و شیوه نامه ها و مصوبات به 
منظور مقابله مؤثر با شیوع بیماری کرونا، از 
اهداف ستاد پیشــگیری از بیماری کرونا در 

شرکت فوالد مبارکه بوده است.
حذف اجتماعات کاری و برگزاری 
جلسات از طریق ویدئوکنفرانس

رئیس مرکــز طب کار و درمان شــرکت 
فوالد مبارکه گفت: شــرکت فوالد مبارکه 
برای جلوگیــری از افزایش آمــار مبتالیان 
به ویــروس کرونا، اقدام به حذف جلســات 
و اجتماعــات کاری و برگزاری جلســات از 
طریق ویدئــو کنفرانس، ایجاد دسترســی 
کارکنان بــه سیســتم های اتوماســیون 
شــرکت از منزل به منظور تسهیل در انجام 

 دورکاری و لغــو کلیــه مأموریت هــا کرد.
وی ادامه داد: همچنین لغو پذیرش میهمانان 
داخلــی و خارجــی و انجام امــور از طریق 
دورکاری، کاهش ســاعات کاری پرسنل به 
منظور کاهــش میزان مواجهــه، دورکاری 
پرسنل ســتادی و روزکار و حضور پرسنل 
در محل کار بــا ظرفیت ۵۰ درصدی از دیگر 
اقدامات پیشــگیرانه این شرکت در راستای 

مقابله با شیوع ویروس کرونا بوده است.
برگزاری آموزش ها به صورت مجازی و 

تعطیلی سالن های ورزشی
نظری تأکید کرد: شرکت فوالد مبارکه از 
ابتدای شیوع کرونا در کشور، اقدام به توسعه 
ناوگان حمل و نقل ترابــری برای کارکنان و 
پیمانکاران جهت کاهش تعداد مســافران 
اتوبوس ها به منظور رعایت فاصله اجتماعی، 
برگــزاری آموزش هــا به صــورت آنالین و 
مجازی و تعطیلی سالن های ورزشی داخل و 

خارج شرکت نمود.
وی بیان داشــت: همچنین این شرکت 
برای مبارزه با گسترش کروناویروس بخش 
عمــده ای از رســتوران ها و غذاخوری های 
خود را تعطیل نمــوده و طرح فاصله گذاری 
در ســایر غذاخوری ها نیز اجرا کرده است تا 
به فاصله گذاری هوشــمند اجتماعی جامه 

عمل بپوشاند.
 غربالگری کرونا به صورت آنالین 

در فوالد مبارکه
رئیس مرکــز طب کار و درمان شــرکت 
فوالد مبارکه با اشــاره به ســامانه مدیریت 
پیشگیری از بیماری کرونا در شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کــرد: ایجــاد فرایند 
مکانیزه خوداظهاری و غربالگری به صورت 

آنالین، تشــکیل تیم متخصص شناسایی 
و بیماریابــی کرونا به صورت شــبانه روزی، 
تماس فوری با افــراد دارای عالئم بیماری، 
مشــاوره پزشــکی و نوبت دهی انجام تست 
PCR در صورت لزوم، پیشگیری از حضور 
افراد مبتال و مشــکوک به بیماری با مسدود 
نمودن کارت تــردد آنان و اعــالم همزمان 
به فرد و مســئول مســتقیم، پیگیری نتایج 
تســت و اعمال قرنطینه در صــورت لزوم از 
دیگر اقدامات پیشگیرانه در راستای مبارزه 
 با ویروس کرونا در شــرکت فــوالد مبارکه 

بوده است.
وی اذعــان داشــت: از دیگــر اقدامات 
شــرکت فوالد مبارکه در راستای شناسایی 
و غربالگــری مبتالیــان به ویــروس کرونا 
می توان به تهیه دستگاه های تب سنج مادون 
قرمز بــرای محل های مورد نیــاز و آموزش 
نحوه استفاده توســط واحد اورژانس، نصب 
دوربین های حرارتی جهت تب ســنجی در 
گیت های ورودی کارکنــان و برنامه ریزی 

و اجرای تمهیــدات ویژه جهــت تعمیرات 
طوالنی مدت و توقفات کلیه نواحي تولیدی 
از قبیــل انجام تســت PCR بــرای کلیه 

نیروهای اجرایی اشاره کرد.
 توزیع ماهانه 250 هزار ماسک 

بین کارکنان
دکتر نظری تصریح کرد: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تاکنون، شرکت فوالد مبارکه 
به صورت ماهانه، تعداد ۲۵۰ هزار ماســک و 
۱۵ هزار بسته محلول های ضد عفونی کننده 
بین کارکنان و پیمانکاران شــرکت توزیع 

کرده است.
وی عنــوان داشــت: تهیــه و تدویــن 
شیوه نامه های مقابله با کرونا ویروس، تهیه 
و تدوین دستورالعمل مقابله با بیماری های 
واگیردار و انجام بازرسی های نظارتی روزانه، 
اعمال جریمه در جهت پیشــگیری از شیوع 
بیماری کرونا نیز از دیگر اقدامات در راستای 
مبارزه با ویــروس کرونا در شــرکت فوالد 

مبارکه بوده است.

کنترل هوشمندانه ویروس کرونا در فوالد مبارکه؛

فوالد مباركه می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت بحران كرونا باشد
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