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مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
فوتبال ایران

سپاهان در جام حذفی حریف 
خیبر خرم آباد شد

مراســم قرعــه کشــی مرحلــه یــک 
 شــانزدهم نهایی جام حذفی فوتبــال ایران 

برگزار شد.
پــس از مراســم قرعه کشــی مرحله یک 
شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران تیم 
فوالدمبارکه ســپاهان به عنوان میهمان باید 
به مصاف خیبــر خرم آباد بــرود، طبق اعالم 
مسئوالن ســازمان لیگ فوتبال ایران، فینال 
رقابت های جام حذفی فصل ۱۳۹۹-۱۳۹۸ 
در ورزشگاه پارس شــیراز برگزار می شود که 
فصل گذشته افتتاح شد و دو تیم فجرسپاسی 
و قشقایی شیراز در آن بازی هایشان را برگزار 

می کردند.
با این حــال رقابت های دو تیم شــیرازی 
امسال در ورزشــگاه های حافظیه و دستغیب 

برگزار می شود.
ورزشگاه پارس شــیراز که ساخت آن ۲۰ 
سال به طور انجامید، در سال ۱۳۷۶ ساختش 
آغاز شد و در نهایت در فرودین ماه سال ۱۳۹۶ 

به بهره برداری رسید.

این ورزشــگاه که ظرفیت ۵۰ هــزار نفر 
تماشاگر را دارد، هزینه ای بالغ بر ۵۴ میلیارد 

تومان داشته است.
رقابت های جام حذفــی پس از اینکه چند 
سال در خرمشهر برگزار شد، در سال گذشته 
و پس از انتقاداتی که وجود داشت به ورزشگاه 
فوالد آره نا در خوزســتان برده شد و حاال در 
فصل جاری این شیرازی است که از فینال این 

رقابت میزبانی خواهد کرد. 
تیم خیبر خرم آباد اولین حریف ســپاهان 
در مســابقات جام حذفی فصل جاری خواهد 
بود و باید برای مصاف با ایــن تیم به خرم آباد 

سفر کند.
خیبر خــرم آباد در گروه الــف رقابت های 

دسته دوم فوتبال کشور حضور دارد.
شــاگردان امیرقلعه نویی فصل گذشــته 
تا نیمه نهایی جام حذفی پیــش رفتند، آنها 
ابتدا با شهرداری ماهشــهر بازی کردند که ۳ 
بر ۱ برنده شدند، ســپس در مصاف با نساجی 
مازندران به تســاوی یک بر یک دست یافتند 
و در ضربــات پنالتــی این تیم را شکســت 
دادند و در کرمــان نیز پس از تســاوی ۱۲۰ 
 دقیقــه ای، در ضربــات پنالتی بــه پیروزی 

دست یافتند.
طالیی پوشان سرانجام ســال گذشته در 
نیمه نهایی با پرســپولیس در نقش جهان را 
برگزار کردند و در دقیقه ۱۲۰ با گل نوراللهی از 

صعود به فینال بازماندند.
قرعه کامل مسابقات مرحله یک شانزدهم 

جام حذفی فوتبال:
سایپا - داماش گیالنیان

گل ریحان البرز  - استقالل تهران
استقالل ماهشهر - مس نوین کرمان

پیکان - شهدای رزکان کرج
خوشه طالیی ساوه- شــاهین شهرداری 

بوشهر
خیبر خرم آباد- سپاهان

ماشین سازی تبریز-پرسپولیس
مس کرمان - بادران تهران

قشقایی شیراز - صنعت نفت آبادان
نیروی زمینی تهران - نود ارومیه

فجرسپاسی شیراز- فوالد خوزستان
پاس همدان -تراکتور تبریز

نساجی مازندران - شهرخودرو مشهد
سردار بوکان - شهرداری ماهشهر

گل گهرسیرجان - نفت مسجدسلیمان
پارس جنوبی جم - ذوب آهن

مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
حذفی فوتبال ایران، روزهــای ۷ و ۸ مهرماه 

برگزار خواهد شد.
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اخبار فوالد

اســتاندار اصفهــان در جریان 
دیــدار مدیرعامــل و معاونــان 
و مدیران شــرکت فــوالد مبارکه 
بــا ایشــان بــر به روزرســانی و 
 حفــظ اقتــدار فــوالد مبارکــه 

تأکید کرد. 
عباس رضایی بــا تأکید بر نقش 
اصفهان در تولید فوالد کشــور، بر 
اهمیت حل مشکل فوالدسازان در 
بخش ســنگ آهن تأکید و تصریح 
کرد: فــوالد مبارکه مایــۀ اقتدار و 
افتخار کشور است؛ ازاین رو توسعه، 
به روز نگه  داشــتن و گردش چرخۀ 
تولید در ایــن کارخانه نه فقط برای 
استان که برای کشور مهم و با ارزش 

است.
وی ضمن قدردانــی از زحمات 
مدیرعامل و کارکنان شرکت فوالد 
مبارکه گفت: از این شرکت همواره 
اخبــار دلگرم کننــده ای به گوش 
می رسد که همدلی و وفاق مجموعۀ 
مدیریــت و کارکنان این شــرکت 

ســنگ بنای همۀ موفقیت های آن 
است.

وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به اهمیت توســعۀ اقتصادی 
و صنعتــی کشــور تأکیــد کرد و 
گفت: برای انجــام هرگونه عملیات 
توسعه ای در کشــور امروز هم دیر 
اســت و همان گونه که در احادیث و 
روایات آمده است، نباید دو روز یک 
مسلمان باهم یکسان باشد؛ چراکه 
دچــار روزمرگــی و عقب ماندگی 
خواهد شــد. فوالد مبارکــه باید با 
در نظر گرفتن همۀ مــوارد قانونی 
توســعه های خود را انجــام دهد تا 
همچنان بتواند با افزایش بهره وری 
و تولید فزاینده در اقتصاد کشــور 
نقش آفرین باشد و نقشه های نظام 

استکباری را نافرجام گذارد.
اســتاندار اصفهــان در همین 
خصوص بر اهمیت به روزرســانی 
تجهیزات بــرای افزایــش تولید و 
ارتقــای تجهیــزات و فنــاوری 

زیســت محیطی به کار گرفته شده 
در شرکت تأکید کرد و گفت: این که 
در فوالد مبارکه به تولید محصوالت 
کیفی و تنــوع محصــوالت توجه 
می شــود از نقاط قوت این شرکت 
اســت که انتظار می رود همچنان با 

اقتدار ادامه یابد.
رضایی با تأکیــد بر این که فوالد 
مبارکــه در حوزۀ مســئولیت های 
اجتماعی نیز تعامالت ســازنده ای 
با اســتان و کشــور دارد گفت: به  
یقین نتیجۀ این تعامالت به توسعۀ 
صنعتــی و عمرانی کشــور خواهد 

انجامید که قابل  تقدیر است.
 وی از شــفافیت عملکرد مالی 
شــرکت، رعایت حقوق سهامداران 
و معیشــت کارکنــان و اقدامــات 
این شــرکت در حوزۀ اســتفاده از 
پساب های شهری در چرخۀ صنعت 
به عنوان نقاط قوت شــرکت فوالد 
مبارکه یاد و تصریح کرد: اســتفادۀ 
بهینه از روش هــای نوین بازاریابی 

و کشــف بازارهای جدید صادراتی 
باید در دستور کار فوالد مبارکه باشد 
تا این شــرکت همچنان در سطح 

جهانی مطرح باشد.
فوالد مبارکه همچنان به تولید 
و تامین نیاز صنایع داخلی مشغول 

است
در این دیــدار مدیرعامل فوالد 
مبارکه نیــز ضمن ارائۀ گزارشــی 
از عملکرد شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت: علی رغم همۀ محدودیت ها و 

مشکالتی که دشمنان سعی کردند 
برای چرخۀ اقتصاد و صنعت کشور 
ما به وجــود آورند، خوشــبختانه 
بــا حمایــت مســئوالن و تالش 
شــبانه روزی مدیریــت و کارکنان 
شرکت از شرایط سخت به وجود آمده 
به خوبی عبور کردیم و شرکت طبق 
تأکید مقام معظم رهبری همچنان 
به تولید و تأمین نیاز صنایع داخلی 

مشغول است.
مهندس عظیمیان تصریح کرد: 
در سال ۱۳۹۷ ســرمایۀ شرکت از 
۷هزار و ۵۰۰ به ۱۳ هــزار میلیارد 
تومان افزایش یافــت؛ این در حالی 
است که افزایش سرمایۀ شرکت تا 
۲۰ هزار میلیارد تومــان از اهداف 

پیش روی شرکت است.
 وی بــا تأکید بر این کــه اهداف 
شرکت در تمامی بخش ها در حال 
تحقق است گفت: در صورت تأمین 
مــواد اولیۀ موردنیاز فوالدســازان 
کشور ازجمله فوالد مبارکه به خوبی 
خواهیم توانست کشور را از واردات 

این محصوالت بی نیاز کنیم.
وی بــا تأکیــد بــر این کــه 
سیســتم های اخــذ ســفارش از 
مشتریان و تحویل محصول به آن ها 
در فوالد مبارکه با دقت، ســرعت و 
نظم همیشــگی در حال کار است، 
گفت: به یقیــن با همکاری ســایر 
بخش ها در کشور به ویژه در بخش 
تأمین سنگ آهن و قطعات خواهیم 
توانست نیاز بازار داخل را همچنان 

تأمین کنیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه با 
تأکید بر این که خام فروشــی هیچ 
ارزش افــزوده ای به همــراه ندارد، 
گفت: اگرچه بعضا ممکن اســت در 
مقاطعی، خام فروشی جذابیت های 
صادراتی خود را داشــته باشد، اما 
به یقین ضــرر و زیان زیــادی برای 
اقتصاد و مشاغل کشــور به همراه 

خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به اهمیت توســعه و 
به روزرسانی فناوری خطوط تولید 
در صنعت، تصریح کرد: خوشبختانه 
توســعه های فــوالد مبارکــه بــا 
هوشــیاری هرچه تمام تر و با هدف 
کامل تر کــردن زنجیــرۀ تولید در 
شرکت در حال پیگیری و اجراست.

مهندس عظیمیان بــا تأکید بر 
این که انتخاب و راهبرد رونق تولید 
از ســوی مقام معظم رهبری بسیار 
داهیانه و به موقع بوده است تصریح 
کرد: گردش چرخ صنایع کشــور و 
رونق تولید در جامعه ایجاد شادابی 
و نشــاط و امید می کند؛ ازاین رو در 
فوالد مبارکه هم تالش همه جانبه 
بر آن اســت تا بدون هرگونه خللی 

این فرایند ادامه یابد.
وی از همدلی و همکاری متقابل 
مســئوالن بــا صنعــت به عنوان 
یکــی از راهکارهای مؤثــر غلبه بر 
محدودیت های اقتصــادی به ویژه 
در بخش صنعت یاد و اشــاره کرد: 
در شرایط فعلی کشــور ما بیش از 
هر زمان دیگری به ایــن همدلی و 

حمایت نیاز داریم.
مهندس عظیمیان با اشــاره به 
جایگاه فــوالد مبارکــه در صنعت 
فوالد، خاطرنشــان کرد: پیشرفت 
و توســعۀ فوالد مبارکــه در باال و 
پائین دســت خود، رشــد و توسعۀ 
بسیاری از صنایع کشور را به همراه 

دارد.

در جریان دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح شد؛

تاکید استاندار اصفهان بر توسعه و حفظ اقتدار فوالد مبارکه 

خبر

مدیران و کارکنان گروه فوالد مبارکـــــه 
هم زمــــــان با تاســـــــوعا و عاشورای 
حســینی، هم نوا بــا ســایر آحــاد مردم 
والیت مـــدار کشــــور در غم شهـــادت 
جانسوز امــــــام سوم شیعیان و ۷۲ تن از 
یـــاران باوفای ایشان رخت عـــزا بر تــن 

کــردند و اشک ماتم ریختند.

هشــتم محــــــرم، طی آییـــــنی 
باشکــــوه، مدیرعـــامل، معاونان، مدیران، 
و کارکنان شــرکت فوالد مبارکه به همراه 
پیمانکاران شاغل در شرکت در قالب دسته ها 
و هیئت های زنجیرزنی و سینه زنی با حرکت 
به سمت مسجد جامع شــرکت در شهادت 

سید و ساالر شهیدان نوحه خوانی کردند.

در این مراسم که با قرائت زیارت عاشورا، 
مرثیه خوانی مداحان اهل بیت و ســخنرانی 
حجت االســالم لقمانی و حجت االســالم 
مهــدوی عضو مجلــس خبــرگان رهبری 
و امام جمعۀ موقــت اصفهان همــراه بود، 
بوالفضــل  خادمیــن حــرم حضــرت ا
العباس )ع( پرچــم گنبد قمر بنی هاشــم 

را در بین عــزاداران به گــردش درآوردند 
 و حــال و هــوای خاصی بــه این مراســم

 بخشیدند.
این گزارش حاکی اســت در ایــن ایام، 
شــرکت فوالد مبارکه به مدت ۵ شــب در 
مصالی بزرگ امام خمینــی )ره( اصفهان با 
برگزاری مراسم سخنرانی و مداحی پذیرای 

مردم عزادار و هیئت هــای مذهبی اصفهان 
بود.

گفتنی اســت این مراسم در شرکت های 
فــوالد هرمــزگان، مجتمــع فوالد ســبا، 
فــوالد امیرکبیر کاشــان و ورق خــودرو و 
سفیددشــت چهارمحال و بختیــاری نیز با 

شکوه هرچه تمام تر برگزار شد.

گروه فوالد مبارکه در سوگ شهادت سید و ساالر شهیدان 

فوالد مبارکه مایۀ اقتدار و 
افتخار کشور است؛ ازاین رو 
توسعه، به روز نگه  داشتن و 
گردش چرخۀ تولید در این 
کارخانه نه فقط برای استان 

که برای کشور مهم و با 
ارزش است

در سال 1397 سرمایۀ 
شرکت از 7هزار و 500 به 13 
هزار میلیارد تومان افزایش 

یافت؛ این در حالی است 
که افزایش سرمایۀ شرکت 
تا 20 هزار میلیارد تومان از 
اهداف پیش روی شرکت 

است
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