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حمایت از باشگاه فوالد مباركه سپاهان 
بیش از گذشته ادامه خواهد یافت

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: ما از باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان از گذشته تا کنون حمایت کرده ایم و باز هم 
بیشــتر از قبل حمایت خواهیم کرد چون اعتقاد داریم این 
باشگاه باید قوی تر از قبل فعالیت های خود را انجام دهد و با 
قدرت بیشتری برای رسیدن به جایگاه واقعی خود تالش کند.
طیب نیــا مدیرعامل فــوالد مبارکــه در کارگاه مدل 
کسب وکار این شرکت اظهار کرد: باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد مبارکه سپاهان، باشگاهی درجه یک در کشور است، 
چرا که فوالد مبارکه نیز شرکتی برتر در سطح کشور و منطقه 
است و همیشه انتظار می رفته که این باشگاه حرفه ای تر از 
قبل رشد کند و به جایگاه اصلی و واقعی خود در ورزش کشور 
برسد.وی افزود: حوزه باشگاه داری در کشور ما با باشگاه داری 
در دنیا متفاوت است و ما توقع داریم باشگاه سپاهان در زمینه 
باشــگاه داری و زمینه های دیگر با برنامه ریزی به زودی به 

باالترین سطح در دنیا برسد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: سپاهان 
باید مدل های درآمدزایی خود را قویتر از قبل طراحی و پیاده 
کند. باشگاه فوالد مبارکه سپاهان علیرغم همه موانعی که 
در ورزش کشور دارد باید در بازه زمانی مشخصی به اهداف 
اقتصادی خود و دیگر اهداف از پیش تعیین شده برسد، چرا 

که این باشگاه با عملکردی کیفی در حال فعالیت است.
وی تأ کید کرد: ما باید برند سپاهان را از برندی منطقه ای 
و ملی به برندی بین المللی تبدیل کنیــم، چرا که این برند 
در بسیاری از رشته ها فعال بوده و به طور مثال می تواند در 
بسیاری از شهرهای دیگر نیز تیم های ورزشی خود را تشکیل 
دهد و به فعالیت بپردازد. البته تا کنون فعالیت های زیادی 
برای اعتالی برند سپاهان انجام شده، ولی این فعالیت ها باید 

جدی تر و بیشتر از قبل انجام شود.
طیب نیا افزود: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان باید مدل های 
کسب وکار خود را در جهت گسترش فعالیت های خود توسعه 
دهد و مســئولیت اجتماعی خود را نیز تقویــت نماید و این 
فعالیت ها در جهت تقویت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان انجام 
شود.وی خاطرنشان کرد: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان می تواند 
در عرصه های دیگر مانند تولید پوشــاک، ایجاد کمپ های 
ورزشــی و... وارد شــود و با قدرت قدم بردارد. همین طور در 

عرصه های فرهنگی نیز باید با قدرت بیشتری پیش برود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: سپاهان جزو 
معدود باشگاه هایی است که تیم های پایه تا بزرگسال را در 
بسیاری از رشته ها دارد و در همه عرصه ها به ویژه عرصه های 
فرهنگی، ورزشی و در عرصه نوآوری و دانش بنیان با نگاهی 
متفاوت نســبت به دیگر باشــگاه ها اقدامات خود را انجام 
می دهد.وی متذکر شد: ما از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
از گذشــته تا کنون حمایت کرده ایم و باز هم بیشتر از قبل 
حمایت خواهیم کرد چون اعتقاد داریم این باشگاه باید قوی تر 
از قبل فعالیت های خود را انجام دهد و با قدرت بیشتری برای 
رســیدن به جایگاه واقعی خود تالش کند. عالوه بر این در 

عرصه های جدید نیز باید با قوت ورود پیدا کند.
    

 استخدام 
در شركت فوالد امیركبیر كاشان 

شرکت فوالد امیرکبیر کاشــان با صدور اطالعیه ای، 
جذب نیروی انسانی در مشــاغل اپراتوری و کارشناسی را 

اعالم کرده است.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشــان، مفتخر است در سالی 
که به فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی ایران سال تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین نام گــذاری گردیده، جهت 
تامین نیروی انســانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوری 
و کارشناســی، تعداد ۸۹ نفر از واجدین شرایط را از طریق 
برگزاری آزمون کتبی )دانشی( و سپس ارزیابی مهارتی و 
مصاحبه)برای مشاغل اپراتوری(، ارزیابی شایستگی)برای 
مشاغل کارشناسی( و معاینات طب صنعتی و گزینش، طبق 

ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب نماید.
شرایط عمومی متقاضیان

شرایط عمومی متقاضیان باید به شرح زیر باشد:
۱-تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.

۲-تدیّن به دین مبین اســالم یا یکی از ادیان رسمی 
کشور، مصرح در قانون اساسی.

۳-نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری.
۴-عدم اعتیاد به مواد اعتیادآور به تایید مراجع ذی صالح.
۵-داشــتن کارت پایان خدمــت وظیفــه عمومی 
یا معافیت دائم غیرپزشــکی)دارا بــودن معافیت دائم 
پزشکی فقط در مشاغل خاص ستادی مندرج در دفترچه 

راهنمای آزمون بالمانع است(.
۶-داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام.

۷-داشتن ســالمت و توانایی کامل جسمی، روحی 
و ویژگی های روانشــناختی جهت انجــام فعالیت های 
شغلی طبق تایید مرکز بهداشت حرفه ای شرکت فوالد 

امیرکبیرکاشان.
۸-تایید پذیرفته شــدگان توسط هســته گزینش 

شرکت فوالد مبارکه.
استخدام در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

نحوه ثبت نام و شرکت در آزمون استخدام
لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط 
عمومی و اختصاصی داوطلبان و جداول مشاغل مورد نیاز، 
مفاد آزمون و مراحل فرایند ثبت نام، دفترچه راهنمای آزمون 
www.azmoon.kashanu. استخدامی را از آدرس

ac.ir دانلود و مطالعه فرمائید؛مهلت ثبت نام در این آزمون از 
۲۲ خردادماه لغایت ۵ تیرماه است.

اخبار فوالد

مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه گفت: این شرکت در سال های 
گذشته با پیروی از منویات مقام معظم رهبری، دغدغه اصلی خود 
را به تولید کیفی و دانش پایه معطوف ســاخته و از حیث تمرکز 
بر حــوزه به کارگیری توانمندی های شــرکت های دانش بنیان 

گام های خوبی برداشته است.
امســال اگرچه ســال تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین 
نام گذاری شده، اما بســیاری از تولیدکنندگان صنایع معدنی و 
به خصوص فوالدســازان از مدت ها قبل از این نام گذاری به آنچه 

از دیدگاه مقام معظم رهبری حائز اهمیت بوده لبیک گفته اند. 
حاال این تولیدکنندگان و در صدر آن ها شرکت فوالد مبارکه، 
توانسته با شروع طوفانی از ابتدای ســال ۱۴0۱ در حوزه تولید، 
رکوردهای جدیدی به ثبت برساند که هریک از این تولیدکنندگان 
بزرگ فوالدی ارزش آفرینی بسیاری برای کشــور رقم زده اند؛ 
به خصوص اینکه به موازات افزایش تولید، رشد کیفی نیز به خوبی 
صورت گرفته و شــاید بخش عمده ای از آن، مدیون شرکت های 
دانش بنیانی باشد که شانه به شانه کارگران و مهندسان در خطوط 
تولیدی، توانســته اند در تولید محصوالت جدید در کنار فوالد 
مبارکه حرکت کنند. غالمرضا ســلیمی، مدیر ارشد تولید فوالد 
مبارکه از نقش شــرکت های فوالدی در تحقق فرمایشات مقام 

معظم رهبری در نام گذاری سال ۱۴0۱ می گوید.

 امسال سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
نام گذاری شده اســت. چطور می توان این شعار را در 
صنایع معدنــی و به ویژه صنعت فوالد کشــور که در 
سال های گذشته نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته 

است، محقق کرد؟
در فوالد مبارکه طی سال های گذشــته با تمرکز این 
مجموعه بزرگ صنعتی بر روی مجموعه اقدامات مبتنی 
بر فعالیت شرکت های دانش بنیان، گام های بسیار مناسبی 
برای بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان برداشته 
شده و ما در شرکت فوالد مبارکه از نام گذاری امسال به نام 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« خوشحالیم؛ چراکه 
معتقدیم اگر رویکرد و نگرش شخص اول مملکت به تولید 
باشــد، تمامی نگاه ها و توجه ها به سمت تولید خواهد بود 
و این امر، کار را برای حرکــت روبه جلوی تولیدکنندگان 
تسهیل خواهد کرد. اعتقاد ما بر این است که چاره بسیاری 
از مشکالت کشور نیز تولید است که در شاخه های صنعتی، 
معدنی، کشــاورزی و حتی تولید علــم می تواند راهکار 
مناســبی برای رفع مشــکالت و چالش های اقتصادی و 
سیاســی به شــمار آید. به این معنا که اگر تمرکز و محور 
فعالیت تمامی بخش های کشــور بر تولید باشد، هر آنچه 
فکر می کنیم نیاز کشور است، برای تولید آن گام برخواهیم 
داشت و با کمک دانشگاه ها و شــرکت های دانش بنیان، 

می توان روبه جلو حرکت کرد. 
شرکت فوالد مبارکه ازآنجاکه یک بنگاه کامال تولیدی است، 
هم در سال های گذشته با نام گذاری ها و نگرش های مقام معظم 
رهبری در نام گذاری  سال ها، دغدغه اصلی خود را به تولید کیفی و 
دانش پایه معطوف ساخته و هم از حیث تمرکز بر حوزه به کارگیری 
توانمندی های شرکت های دانش بنیان گام های خوبی برداشته 

اســت. در ســال ۹۹، برنامه تولید ما ۶.۶ میلیون تن در سال بود 
و نوروز ۹۹ که مقام معظم رهبری ســال را به نام »جهش تولید« 
نام گذاری کردند، به تمامی مجموعه های پشــتیبانی اعالم شد 
که امســال باید فراتر از برنامه از پیش تعیین شده عمل کنیم و با 
هدف گذاری ۷ میلیون تن، از مرز تولید آن عبور نماییم؛ چراکه 
باید جهش تولید را محقق ســازیم. در این خصوص جلســات 
مختلفی برگزار شــد تا منابع انرژی و مــواد اولیه به موقع تأمین 
شوند و برنامه ریزی به نوعی صورت گیرد که کارهایی که تاکنون 
به ثمر ننشسته بود، به ثمر بنشیند و در کنار هم، جهش تولید را 
برای مجموعه فوالد مبارکه رقم بزند. سال ۹۹ فوالد مبارکه به ۷ 

میلیون تن تولید رسید. 
امســال نیز با توجه به نام گذاری صورت گرفته تالش می کنیم 
ظرفیت تولید را با به کارگیری روش های دانش بنیان از ۷ میلیون 
تن عبور دهیم و بیش از این رقم را محقق کنیم. البته بایدونبایدهایی 
وجود دارد که الزم اســت ز ســوی ســازمان های مختلف مورد 
پشــتیبانی قرار گیرد تا این اتفاق رخ دهد. اگر تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین باشــد که دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است، 

به طور قطع می تواند برای اقتصاد ایران مؤثرتر عمل کند. 
در این میان شرکت فوالد مبارکه یک صنعت صنعت ساز 
اســت و محصوالت آن روانه صنایع پایین دستی می شود؛ 
بنابراین اگر ما بیشتر تولید کنیم و بتوانیم خوراک صنایع 
پایین دســت را به موقع تأمین کنیم، به طور مســتقیم به 
اشتغال زایی منتهی خواهد شد و افراد بیشتری می توانند در 
شیفت های کاری بیشتری کار کنند و اشتغال زایی بیشتری 
رخ دهد. در نتیجه، شعار ســال محقق شود. شرکت های 
دانش بنیان در سال های گذشته کنار ما بوده اند و کارهای 
فوق العاده ای را کنار آن ها انجام داده ایم؛ به نحوی که تختال 
۳00 را سال ۹۹ تولید کردیم و گریدهای فوالدی API را 
که در صنعت نفت و گاز کاربرد دارد و تماما تا قبل از ســال 
۹۹ وارداتی بود با کمک همین شــرکت ها داخلی سازی و 
تولید کردیم. تختال موردنیاز پروژه ملی گوره به جاسک 
را که انتقال نفت ترش از گوره به جاسک را میسر می سازد 
فوالد مبارکه تولید کرد و شرکت های دانش بنیان نیز کنار 
ما بودند و تجهیزات موردنیاز تولید را در این پروژه با کمک 

آن ها تولید کردیم.

 این رشد کمی هم زمان با رشــد کیفی هم بوده 
اســت؟ به هرحال موضوع کیفیت هم امری بسیار 

مهم به شمار می رود.
در این مدت که شاهد رشــد کمی تولید هستیم، کیفیت نیز 
به طور مستمر بهبود یافته اســت. البته نمی توان تولید کمی را 
رشد داد، ولی کیفیت را ارتقا نداد؛ به این معنا که رشد کمی باید 
همراه با رشد کیفی باشد تا بتوان در بازار ماند. بنابراین این دو قرین 
هم هستند. ضمن اینکه ایمنی را نیز در خطوط تولیدی رعایت 
کرده ایم و این امر همواره برای ما ارزشمند بوده است. سال گذشته 
مطابق با گزارش های رسمی، در تمامی فوالدسازان دنیا در موضوع 
ایمنی بنچ مارک شدیم و به لحاظ شــدت و تکرار حوادث و سایر 

پارامترهای ایمنی نیز در جایگاه برتر قرار داریم. 
ما از ابتدای ســال ۱۴0۱ چند رکورد خوب ثبت کرده ایم. در 
بخش ذوب، رکورد ۱۶0 تن محقق شده است که تحقق آن به لحاظ 
اراده و تصمیم و خواست کارکنان و انگیزه مدیران بسیار درخور 
توجه است. در آهن سازی نیز روزانه ۴ رکورد به ثبت رسانده ایم. 
در مجتمع فوالد ســبا، امیرکبیر، هرمزگان، سپیددشت، شروع 
طوفانی گروه فوالد مبارکه در حوزه تولید در سال جدید را شاهد 
بوده ایم و این امر نشــان می دهد که ما در عمــل به مقام معظم 

رهبری لبیک گفته ایم. 
نکته حائز اهمیت آن است که شــاید الزم باشد شرکت های 
بزرگ فوالدی، به فکر خودتأمینی در حوزه مــواد اولیه و انرژی 
باشند؛ چراکه تجربه نشــان داده در چندسال اخیر، گریزی جز 
این نیست و خوشبختانه حرکت های خوبی نیز انجام شده است 
که امیدواریم صنایع دیگر نیز به این سمت وســو حرکت کنند. 
قطع آب، برق و گاز تولیدکنندگان برای کشور هزینه زاست و ما 
نیز باید شرایطی فراهم کنیم که خسارات ناشی از عدم تولید در 
اثر بی برقی، بی گازی و بی آبی به حداقل برسد؛ بنابراین باید بحث 

تأمین این سه حامل انرژی را در دستور کار جدی قرار داد.

به بحران انرژی اشاره کردید. امسال وضعیت به چه 
صورت است؟ برای تأمین برق در تابستان و برق و گاز در 
زمستان حتما کمبود داریم. فوالد مبارکه چه برنامه ای 
در این حوزه دارد و آیا می توان از توانمندی شرکت های 

دانش بنیان برای این حوزه استفاده کرد؟
همان طور که می دانید از توانمندی شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه های مختلفی می توان بهره گرفت؛ مثال در حوزه گاز نیاز 
داریم که از دانش و توانمندی شــرکت های دانش بنیان استفاده 
کنیم و باید به شکلی، گاز را از زمانی که مصرف کم است به زمانی که 
مصرف زیاد است منتقل کنیم و توان شرکت های دانش بنیان در این 

حوزه می توان گره گشا باشند. در حوزه تأمین برق نیز برای احداث 
نیروگاه سیکل ترکیبی و استفاده از انرژی های پاک گام های مؤثری 
برداشته شده و حتی زمینه ها نیز شناسایی شده و در حال برداشتن 
گام های مؤثری در این حوزه هستیم. توربین های گازی نیز در فوالد 
مبارکه مستقر شده اند؛ اما تأمین برق از آن ها به امسال نمی رسد. 
در حوزه آب نیز ما به شــدت مصرف را کاهش داده ایم و اآلن بسیار 
باالتر از سطح استانداردهای جهانی کار را پیش برده ایم و کاهش 
مصرف آب تازه نیز به شدت کاهش یافته است. البته فوالد مبارکه 
نیز برای بازچرخانی و تصفیه فاضالب شهرهای اطراف و تصفیه آب 
در خود مجموعه فوالد مبارکه کارهای خوبی انجام داده و همچنان 
در حال خرید فاضالب های شــهرهای اطراف هســتیم و تالش 
می کنیم استفاده از آب تازه را به صفر برسانیم تا با یاری شرکت های 
دانش بنیان در حوزه تصفیــه آب و به خصوص در حوزه آب دمی و 
ذرات معلق نیز گام های جدی برداریم. هر ســه حوزه می توانند از 
سوی شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار گیرند و به ما کمک 
شود. برداشت من این است که امســال نیز در حوزه انرژی و برق، 
مشابه سال قبل حرکت خواهیم کرد و در تأمین برق مشکل خواهیم 
داشت و سخت است که باور کنیم امسال خاموشی نخواهیم داشت. 
فوالد مبارکه تالش دارد که تولید خود را تنظیم کند و در ماه های 
فروردین، اردیبهشت و مهر و آبان، تولید را به حداکثر برساند و در 
تیر و مرداد یا دی و بهمن که قطعی برق و گاز داریم، تجهیزات خود 
را سرپا نگاه دارد و اورهال را به آن زمان موکول کند تا در زمانی که 

محدودیت نداریم، با ظرفیت کامل تولید کنیم.

 برنامه تولید در ماه های آتی به چه نحوی هدف گذاری 
شده است؟

سال گذشته ما حدود ۶.۸ میلیون تن فوالد تولید کردیم که 
حدود ۲00 هزار تن از برنامه هدفگذاری شده کمتر بود، اما امسال 
برنامه تولید ۶.۹ میلیون تنی فوالد را داریم و امیدواریم بتوانیم این 
میزان فوالد خام تولید کنیم، اما سال جاری پیش بینی می کنیم 
که تا پایان فروردین ماه امسال و نیز اردیبهشت ماه، هرماه ۷۵0 
هزار تن تولید کنیم و در مهر و آبــان نیز که وضعیت بهتر خواهد 
بود، نسبت به زمان مشابه سال قبل بیشتر تولید خواهیم کرد و این 

برنامه ای است که امسال داریم.
در حــوزه ورق ها تــالش خواهیم کــرد که فــوالد خام را 
ذخیره سازی کنیم و نورد ما متوجه محدودیت های انرژی نشود؛ 
بنابراین بازار هم متالطم نخواهد شد؛ چراکه اگر بازار متوجه این 
محدودیت ها شــود، به راحتی قیمت ها نوسان خواهد داشت و با 
توجه به اینکه فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده ورق کشور 
است، رســالت خود را تأمین به موقع بازار قرار داده ایم. سال های 
قبل بخش عمده ای از فوالد خام را صادر کردیم؛ بنابراین درصد 
صادرات فوالد خام را امسال کمتر خواهیم کرد و اگر مازاد وجود 
داشته باشد، آنگاه به سمت صادرات خواهیم رفت، چراکه اولویت 
اول نیاز بازار و دوم تأمین اولویت های خودمان است؛ ضمن اینکه 
در ماه های محدودیت انرژی، ما تالش خواهیم کرد که به سمت 
اورهال و تعمیرات پیش رویم. در این میان باید توجه داشت که 
موضوع آب را برای مردم بیشتر اطالع رسانی کرد؛ چراکه ذهنیت 
این است که صنایع فوالدی کشور آب منطقه را مصرف می کنند؛ 
درحالی که درصد جزئی از آب در این حوزه مصرف می شود. ضمن 
اینکه در حوزه تأمین مواد اولیه نیز باید کار را به نحوی پیش برد که 
مواد اولیه مثل کنسانتره صادر نشود، چراکه وقتی صنایع کشور 
نیاز دارند، صادرات آن ها قابل توجیه نیست و باید مراقبت الزم را در 
این حوزه انجام داد. نکته مهم این است که وزارت صمت و ایمیدرو 

باید حمایت های الزم را از کارخانجات صورت دهند.

مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه ضمن اشاره به ثبت رکوردهای پیاپی از ابتدای سال 1401:

فوالد مباركه سال 1401 را طوفانی آغاز كرد

خبر

سالن تیراندازی شهید محسن خزایی 
در مجموعه ورزشــی صفاییــه با حضور 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه سالن تیر اندازی شهید 
محسن خزایی با حضور طیب نیا، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه، ساکت، مدیرعامل 
باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان و اعضای 
هیئت مدیره باشــگاه، امام جمعه شــهر 
مبارکه، رییــس فدراســیون تیراندازی 
برگزار شد.ساکت، مدیرعامل باشگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان ضمن تبریک میالد امام 
رضا و خوش آمدگویی به حضار اظهار کرد: 

شهرستان مبارکه ۵۷0 شهید و ۳0 شهید 
حرم و ۱۵ سردار شهید و همچنین شرکت 
فوالد مبارکه ۲۱شهید و ۹ شهید باشگاه 
سپاهان تقدیم انقالب اسالمی کرده است.

وی بیان کرد: باشگاه سپاهان در راستای 
اهــداف راهبردی فوالد مبارکــه و ترویج 
فرهنگ و ارزش های اسالمی، با پر کردن 
اوقات فراغت جوانان، استعدادیابی و معرفی 
به تیم های ملی در جهت رسالت های خود 
فعالیــت دارد.مدیرعامل باشــگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان گفت: مجموعه ورزشی 
شماره ۱ باشــگاه ســپاهان ۵۶ هزار متر 

مربع فضا دارد و سالن های توحید، عدل، 
نبوت، امامت، معاد و کوثر برای رشته های 
گوناگون در قالب ۱۶ هزار و ۷00 متر مربع 
فضای سرپوشیده و سرباز به سرویس دهی 
به ورزشکاران میپردازد.ساکت گفت: زمین 
فوتبال استاندارد و تمرینی در این مجموعه 
مستقر است و امروز یکی از فازهای توسعه 
و طرح جامع این مجموعه را شاهد هستید.
وی بیان کرد: امروز خوشــبختم که سالن 
تیراندازی به نام شهید محسن خزایی که از 
طالیه داران عرصه فرهنگ و رسانه و صنعت 
می باشــند را افتتاح می کنیم.مدیرعامل 
باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان گفت: این 
ســالن ۲0 خط تیر اندازی شامل ۱0 خط 
تفنگ و ۱0 خط تپانچه آماده استفاده برای 
تیمها و ملی پوشان و پرسنل فوالد و مردم 
شهرستان مبارکه است.ســردار قربانی، 
رییس فدراســیون تیر انــدازی در ادامه 
اظهار کرد: به آقای ساکت به عنوان یکی از 
مدیران ورزش کشور افتخار میکنیم که در 

همه ابعاد کوشیده است.
وی بیان کرد: پیشــنهاد من این است 
که ســپاهان یک دهکده المپیک درست 
کند چــرا که شــأن آن باالتر از باشــگاه 
است.رییس فدراسیون تیراندازی گفت: 
اصفهــان قهرمانان زیــادی را در عرصه 
تیراندازی چــه در عرصه ملــی و چه در 
میدان های بین المللی دارد و باید با تقویت 
این ورزش تالش کنیم تیراندازی اصفهان 

در عرصــه ملی و بین المللی بدرخشــد.
ســخنران بعدی این مراســم، طیب نیا، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
مجموعه صنعتی فوالد مبارکه در راستای 
مسولیت اجتماعی خود، گسترش فرهنگ 
ورزش گام برمی دارد و مصمم هســتیم 
که هدفمندتر از گذشــته اقداماتی را در 
حوزه ورزش به ویژه در اســتان اصفهان و 
شهرستان مبارکه داشته باشیم.مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: ورزش در 
هدایت جوانان به مسیر درست و پر کردن 
اوقات فراغت و تمریــن چگونگی گذران 
زندگی نقش مهمــی دارد.طیب نیا بیان 
کرد: در بعضی از ورزش ها چون کشــتی، 
وجهه پهلوانــی ورزش از جنبه قهرمانی 
آن اهمیت باالتــری دارد. جنبه پهلوانی 
در ورزش تیراندازی نیز به عنوان یکی از 

ورزش های توصیه شده است.
وی افزود: تیرانــدازی جزو ورزش های 
خــاص اســت؛ اول اینکــه در تیراندازی 
شما باید هدف داشته باشــید و بدون آن 
نمی توانیــد تیراندازی کنیــد؛ نکته دوم 
اینکه بعد از تعیین هدف باید بدانی که کجا 

مستقر شوی و بهترین موقعیت را انتخاب 
کنی، یک موقعیت مستحکم و امن را باید 
انتخاب کنید؛ ویژگی بعدی تمرکز بر هدف 
است و شــما باید متمرکز بر هدف شوید 
و این تمرکز یکی از ویژگــی های بارز این 
ورزش است و اگر نتوانی تمرکز کنید موفق 
نمی شوید، نکته بعد بحث آرامش است، در 
اغلب ورزش ها وقتی به اوج  میرســید که 
در مرتبه باالی هیجان باشید در حالی که 
در تیراندازی جهــت موفقیت باید در اوج 

آرامش باشید.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: 
باید جنبه های روحانی  ورزش را هم در نظر 
گرفت، ما توســعه ورزش را از رسالت های 
خود می دانیــم و ایــن از مطالبه های ما 
هست.در پایان مراسم از سالن تیراندازی 
شهید خزایی رونمایی شــد و مسئوالن و 
حاضران به بازدید از این مجموعه ورزشی 
پرداختند.الزم به ذکر است شهید خزایی 
مدیر اســبق روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه سپاهان و خبرنگار شبکه خبر بود 
که در دفاع از حرم به درجه رفیع شهادت 

نائل شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در مراسم افتتاحیه سالن تیراندازی شهید خزایی؛
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