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اخبار فوالد

شركتهای دانشبنیان
نقش مهمی در حلچالشهای
حوزه معدن دارند

معاون امور معادن معاونــت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری در گفتوگو با ایراسین گفت:
استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان میتوانند با
ارائۀایدههایفناورانه،نقشمهمیدرحلچالشها
و اصالح فرایندهای عملیاتی و گسترش مرزهای
فناوریودانشفنیبرعهدهداشتهباشند.
داود حبیبیکیــا ،معــاون امــور معــادن
طرح توســعۀ نوآوریها و فناوریهــای حوزۀ
زمینشناســی ،معدن و صنایع معدنی معاونت
علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری در مورد
ضرورت توجه به صنایع معدنــی گفت :توجه به
صنایع معدنی مادر ازجمله صنعت آهن و فوالد و
تالش برای توسعۀ کمی و کیفی این صنعت یکی
از پیشنیازهای اساســی در نیل به توسعۀ پایدار
کشوراست.بهطورقطعدستیابیبهفناوریهای
جدید ،چه به صورت تولید و توسعۀ دانش فنی و
چه به صورت انتقال و بومیســازی فناوریهای
نوین جهانی ،نیــاز به صرف زمــان و هزینۀ زیاد
و بهکارگیری محققان دانشــگاهی و نخبگان و
متخصصانصنعتیدارد.
وی در ادامه افزود :بشــخصه اعتقاد دارم در
حال حاضر با توجه به سرعت زیاد رشد و توسعۀ
فناوریها در جهان ،ایجــاد واحدهای تحقیق و
توسعه یا همان  R&Dها در بخشهای تولیدی
و صنعتی میتواند نقش ناچیزی در این خصوص
ایفا کنند .چراکه با توجه بــه بودجههای اندک
تحقیقاتی،محدودیتتعدادافرادشاغل،دیدگاهها
و تخصصهای محدود و ســایر محدودیتهای
موجــود در واحدهــای ،R&Dســرعت کار و
ثمربخشــی آنها در رفع چالشهای موجود و
ایجاد فرصتهای جدید در ارتقــای فرایندها و
کیفیت محصوالت تولیــدی قابلتوجه نخواهد
بود .از سویی ،موضوع ارتباط صنعت با دانشگاهها
و مراکز پژوهشــی نیز به دلیل بوروکراسیهای
اداری پیچیده و زمانبر و عدم استقبال واحدهای
صنعتیوتولیدیچندانثمربخشنبودهاست.

حبیبیکیــا با بیــان ایــن مطالــب افزود:
رویکردی که در حال حاضر در کشورهای پیشرو
در امر فنــاوری وجود دارد اســتفاده از ظرفیت
استارتآپها و شــرکتهای دانشبنیان است.
زمانیکهدرهرحوزه،ازجملهحوزۀمعدنوصنایع
معدنیبرایرفعیکچالشدرفرایندهایموجود
و یا بهینهسازی سیســتم و افزایش بهرهوری و یا
تعریف فرایند جدید از ظرفیت اســتارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان اســتفاده شود ،بهدلیل
استفاده از طیف وسیعی از دیدگاههای تخصصی
مختلف ،چندیــن راهکار تخصصــی و فناورانۀ
مختلف با مزایای خاص خود ارائه میگردد و بدین
ترتیب در فضای بازتری میتوان بهترین راهکار
را از نظر میزان اثربخشی ،هزینه ،ایمنی ،رعایت
مسائل زیستمحیطی و سایر استانداردهای ملی
وجهانیانتخابکرد.
معاون امور معادن طرح توســعه نوآوریها و
فناوریهای حوزۀ زمینشناسی ،معدن و صنایع
معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در خاتمه گفت :حوزۀ معدن و صنایع معدنی باید
دانش زمینشناسی را با توجه به اهمیت آن که در
بخش اکتشاف و استخراج معادن در این حوزه مد
نظر قرار دارد ،مورد توجه قرار دهد .بهعنوان مثال،
در زنجیرۀ تولید فوالد ،دستیابی به فناوریهای
نویندربخشهایمختلفمطالعاتزمینشناسیِ
ذخایرمعدنی،عملیاتاکتشافیژئوفیزیکهوایی
وزمینی،پردازشدادههاوطراحیمعادن،استخراج
معادن ســنگآهن ،فراوری سنگهای معدنی و
تولید کنسانتره ،گندلهســازی ،احیا ،ذوب و نورد
آهن و فوالد ،تأمین و بهینهســازی مصرف آب و
انرژی ،مسائل زیســتمحیطی ،مدیریت تأمین
ماشــینآالت و تعمیر و نگهداری آنها ،مدیریت
عرضه و تقاضای محصوالت تولیدی در بازارهای
داخلی و خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است.
دراینمیاناستارتآپهاوشرکتهایدانشبنیان
میتوانند با ارائۀ ایدههــای فناورانه ،نقش مهمی
در حل چالشها و اصــاح فرایندهای عملیاتی و
گســترش مرزهای فناوری و دانش فنی برعهده
داشته باشند .همچنین در زمینۀ خلق ارزشهای
نوین علمی ،صنعتی و اقتصادی و تجاریســازی
دستاوردهای پژوهشی ،ساخت تجهیزات فناورانه
در داخل کشور و بومیسازی فناوریهای وارداتی
نیزنقشبسیارمهمیایفاکنند.

بنگاهها 5

مدیر  HSEفوالد مبارکه:

فوالد مباركه آیینه تمامنمای كارِ ایمن وعلمی است
و حمایتهای درمانی و روانی اجتماعی
را تدوین و جاریسازی کنند .بهعنوان
نمونهمیتوانبهتدوینحدود 28عنوان
پروتکل بهداشــتی ظرف مدت کوتاه،
انجام بازرســیهای مستمر ،بیماریابی
و غربالگری بیماران و موارد مشکوک و
همچنین ایجاد سیستم حمایت روانی
اجتماعیازمبتالیانبهکرونااشارهکرد.
این سیستم از جنبههای مختلف حائز
اهمیت است ،زیرا هم موارد پیشگیری،
هم بیماریابــی و غربالگــری ،درمان و
حمایتهای روانی اجتماعی در دوران
قرنطینهتابازگشتبهکارمجددکارکنان
راپیشبینیکردهاست.

در پی اخذ نخســتین گواهینامۀ
«استقرار راهنمای مدیریت کار ایمن
در دوران بیماری کووید:2020 »19
 ISO :45005در کشور توسط شرکت
فوالد مبارکه ،حسین مدرسی فر مدیر
بهداشــت حرفهای ،ایمنی و محیط
زیســت فوالد مبارکه در بیان اهمیت
این دستاورد به سؤاالت اینچنین پاسخ
داد؛ یک سال از شــیوع ویروس کرونا

گذشت و فوالد مبارکه توانست با کار
تیمی بسیار منسجم ،خالقانه و منطبق
با منطــق و همتراز با اســتانداردهای
جهانی ،شیوع این ویروس را مدیریت
و در واپسین روزهای بهمنماه پس از
سه روز ممیزی توسط شرکت SGS
سوئیس ،این گواهینامه را اخذ کند.
این شــرکت توانســت «راهنمای
مدیریت کار ایمــن در دوران بیماری

کووید  »19را که در ســپتامبر 2021
منتشر شده بود بهعنوان شرکت پیشرو
درایرانکسبکند.
ک
فعالیتهای انجامشــده در این ی 
سال برگرفته از سیستم مدیریت ایمنی
وبهداشتشغلیوبابهرهگیریازتجارب
کارشناسان مجرب در این حوزه بود که
توانستندظرفمدتکوتاهیسیستمی
نظاممند در جهت غربالگری ،بیماریابی

نگاهراهبردیفوالدمبارکهبه
مقابله با بیماری کرونا چگونه بوده
است؟
فــوالد مبارکــه بهعنــوان یــک
تولیدکنندۀ اســتراتژیک در کشــور،
سالمت و ایمنی کارکنان را اولویت اول
خود میداند و با اعتقــاد به تولید ایمن،
در تمامــی اهــداف و برنامههای خود،
حمایتهای الزم از ســامتی کارکنان
را مدنظر قرار میدهد .با شیوع بیماری
کووید  ،19عالوهبر اقدامــات داخلی،

شرکتدرقالبمسئولیتهایاجتماعی
خودباتولیدواهدایتجهیزاتواکسیژن
رایگان بــه بیمارســتانهای درمانگر
کرونا به حمایت از هموطنان شــتافت.
حمایتروانیاجتماعیازبیمارانمبتال
یا مشکوک به کرونا نیز از فعالیتهایی
بود که برای اولین بار در شرکت و توسط
تیم مددکاری اجتماعی و مراکز مشاوره
در راستای سالمت روانی این عزیزان و
همچنینکاهشاسترسناشیازابتالی
بهبیماریانجامگرفت.
این اقدامات در تداوم فرایند
تولیدچهتأثیریداشتهاست؟
تهیه و تجهیز امکانات الزم در اندک
زمانی پس از شیوع کرونا دلیلی بر تعهد
مدیریت ارشد سازمان در مقولۀ سالمت
جسمی ،روحی و روانی کارکنان است،
زیرا اگر حمایتهــای الزم از کارکنان
انجام نمیشــد ،این زحمتکشــان با
آسودگینمیتوانستندرکوردهایتولید
رایکیپسازدیگریثبتکنند.میتوان
گفت سالمتی جســمی با روح و روان
کارکنانعجیناستوهمینحمایتها
و فعالیتها بود که توانست آرامش را در
شرکتایجادکندتاهیچفعالیتتولیدی
حتیبراییکلحظهمتوقفنشود.

ارزیابی شما از میزان رضایت
کارکنان در زمینــۀ این اقدامات
چگونهاست؟
نظرســنجی  QHS1و  QHS2و
رضایت کارکنان از خدمات بهداشتی،
ایمنیودرمانیدراینیکسالهباتوجهبه
تمامیمشکالتحاکیازدرککارکنان
از وضعیــت موجود و اهمیــت اجرای
دستورالعملهاست.
سخنپایانی؟
از همکاری و مساعدتی که تمامی
واحدهــا از جملــه معاونــت نیروی
انســانی ،اعــم از آمــوزش ،مدیریت
شهری ،خدمات عمومی ،امور اداری،
روابط عمومی (با اطالعرســانیهای
بهموقع و اثربخش) ،حراست ،فناوری
اطالعات ،واحدهای تولیدی و خدمات
فنی و پشــتیبانی در این یکســاله با
مجموعۀ بهداشــت حرفهای و ایمنی
و محیطزیســت داشــتهاند ،تشکر و
قدردانی میکنم و امیدوارم با حمایت
مدیریت ارشد سازمان این فعالیتها تا
پایان دورۀ شیوع کرونا ادامه یابد .برای
همۀ کارکنان و خانوادۀ محترم ایشان
از درگاه ایزد متعــال آرزوی صحت و
سالمتی دارم.

خبر
نماینده ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:

ﻓﻮﻻدﻣﺒﺎرﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ

نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشــاره به
اهمیت ارتباط هرچه بیشــتر دانشگاه و صنعت
اظهار کرد :یکی از نمونه های موفق این ارتباط را
میتواندرشرکتفوالدمبارکهتجربهکرد،چون
نه تنها خود این شــرکت یک دانشگاه است بلکه
ارتباطی تنگاتنگ و کامال هدفمند در این بخش
ایجادکردهاست.
پروین صالحی در ایــن زمینه گفت :اهمیت
ارتباط صنایع مختلف بــا مجامع علمی برهیچ
کسپوشیدهنیستوهمهکارشناسانبرایننکته
تاکید دارند که هرچه ارتباط دانشــگاه با صنایع
نزدیکومستحکمترباشدبدونتردیدتولیداتبا
کیفیت تر ،خودکفایی و بهره وری باالتری تجربه
خواهدشد.
صالحی در ادامه افزود :این مهم درست زمانی

مطرح می شود که بررسی های انجام شده از فارغ
التحصیالن دانشگاهی کشورمان نشان می دهد
تقریبا بخش بزرگی از آنها متناسب با نیاز صنایع
آموزشندیدهاندودربسیاریازمواردصنایعنمی
توانند نیروی متخصص مورد نیاز خود را از میان
دانشآموختگانفارغالتحصیلگزینشکنند.
ویمعتقداستدراینزمینهالزماستارتباط
میان صنایع و مراکز علمی بیشتر از گذشته باشد
تا صنایع نیازشــان را در بخش فناوریها و نیروی
متخصص اعالم کنند و مراکز علمی هم با درنظر
گرفتن توانمندی هایی که دارند به نیاز آنها پاسخ
دقیقوهدفمندبدهند.
این نماینده مجلس با اشــاره به فعالیتهای
مثبت فــوالد مبارکه در این زمینــه اظهار کرد:
بررسی سوابق فعالیتهای صنعتی فوالد مبارکه

در بخشــهای مختلف و اثرگذاری باالیی که در
اقتصاد کشورمان از گذشته تا امروز داشته نشان
میدهدکهاینشرکتخودبهعنوانیکدانشگاه
کامال قابل اتکاء در این صنعت استراتژیک است
اما سیاستهایی که مدیران شرکت از سنوات قبل
تا امروز داشته اند باعث شــده تا فوالد مبارکه در
ارتباطبادانشگاههاهموارهپیشتازباشد.
بهگفته وی این ارتباطهدفمند وهوشمندانه
با دانشگاهها در شرکت فوالد مبارکه باعث بومی
شدن بسیاری از نیازهای کشورمان در زمینه راه
اندازیخطوطتولیدفوالد،اینکاالیاستراتژیک
داشته و در بخشهایی هم عاملی در افزایش بهره
وریشدهاست.
نماینده مردم مبارکه در مجلس معتقد است
البتهاینپایانکارنیستچوندربخشهایزیست

محیطی و همچنین استفاده از فناور یهای نوین
نیز ارتباطات گسترده ای با دانشگاه ها ایجاد شده
است که تاکیدی دوباره بر اهمیت ارتباط هرچه
بیشترصنایعبامجامعدانشگاهیاست.
صالحی با بیان این مطالــب گفت :همکاری
هدفمندوهوشمندانهفوالدمبارکهبامراکزعلمی
در نه تنها برای صنعت فوالد کشورمان تاثیرگذار
بوده بلکه در برخی از صنایع پایین دســتی مثل
خودروسازی و لوازم خانگی یا حتی بخشهایی از
صنعتنفتکشورمانهماثرمثبتداشتهوقابل
تقدیراست.
ویگفت:یکیازمهمتریننیازهایصنایعدر
شرایطاقلیمیامروزکاهشاستفادهازمنابعانرژی
تجدید ناپذیر است که در صنعت فوالد ،آب یکی
از تعیین کننده ترینهاست .به این ترتیب اگرچه

دستاوردهای بسیاری در این زمینه با همکاری
دانشگاههاثبتشدهامابازهمجایفعالیتتحقیق
وحتیسرمایهگذاریدراینزمینهوجوددارد.
نماینده مــردم مبارکه در مجلــس در پایان
تصریح کرد :صنایع بزرگ و باال دستی مثل فوالد
مبارکه الزم اســت با حمایت مادی و معنوی از
تحقیقات دانشــگاهی در مواردی که یاد شد به
گونهایبراینسلهایبعدیسرمایهگذاریکنند
تابتوانیمآنطورکهشایستهایراناسالمیاستاز
منابع کشور و تولید کاالهای با کیفیت استفاده
کنیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان:

فوالد مباركه تواناییساخت یک دهكده المپیک  ۳۰۰هكتاری دارد

رئیسهیئتمدیرهباشگاهفوالدمبارکهسپاهانگفت:هر
هفته حرکات ورزشی توسط مربیان فوالدمبارکه طراحی و از
طریق سایت اتوماسیون ورزش در اختیار خانوادههای شرکت
فوالد مبارکه قرار گرفت  .مجتبی لطفی مســئول امور ورزش
شرکتفوالدمبارکهپیرامونورزشاینشرکتدرسال۱۳۹۹
اظهار کرد :در سال  ۹۹به دلیل شیوع ویروس کرونا ورزش در
خانهراگسترشوترویجدادیم.هرهفتهحرکاتورزشیتوسط
مربیانفوالدمبارکهطراحیوبراساسردهسنیونوعتمرینات
ازطریقسایتاتوماسیونورزشدراختیارخانوادههایشرکت
فوالدمبارکهقرارگرفت.
«ورزشدرخانه»ابتکارفوالدمبارکهبرایایامکرونابود
ویادامهداد:همزمانبااجرایحرکاتورزشی،یکمسابقه
عکس با عنوان «ورزش در خانه» برگــزار کردیم تا خانوادهها
حرکاتطراحیشدهمربیانرادرکنارحرکاتخالقانهورزشی
درقالبعکسدرسامانهورزششرکتفوالدمبارکهبارگذاری
کنندوهرهفتهبهآنهاجوایزیاهداشد.همچنینبااخذمجوز
ازستادملیمبارزهباکرونا،قراردادهاییپیرامونانجامحرکات
اصالحیدرسطحشهرستاناصفهانوشهرهایهمجوارمنعقد
شــد تا خانواده فوالد مبارکه با رعایت پروتکل های بهداشتی
رشــته حرکات اصالحی را برای کاهــش دردهای عضالنی
انجامدهند.
مشاورهآنالینتغذیهوورزشبرایخانوادهها
مجتبی لطفی با اشاره به راه اندازی مشاوره ورزشی در خانه
برای مجموعه فوالد مبارکه گفت :در این راستا خانواده ها می

توانند با ورود به سایت ورزش شــرکت فوالد مبارکه از موارد
و نکات مشــاوران و متخصصین پیرامون ورزش و تغذیه بهره
ببرند.دراینطرحمشاورانورزشیوتغذیهبهآنهازنگمیزنند
و هر هفته از طریق سامانههای آنالین تا نتیجه نهایی پیگیری
سالمتیخانوادههاهستند.
فعالیتاستخرهایباغفردوس
مسئول امور ورزش شرکت فوالد مبارکه افزود :در یک ماه
اخیر با توجه به مجوزی که از اداره کل ورزش و جوانان استان
اصفهان و وزارت بهداشــت اخذ نمودیم ،فعالیت استخرهای
باغ فردوس را آغاز کردیم .ســانس ها هر روز از ســاعت ۱۳تا
 ۲۰در قالب ورزش در آب ،آموزش شنا و ...برپاست و خانوادهها
میتوانند از آن اســتفاده کنند .همچنین فعالیت رشته های
دارای مجوز همچون رزمی و سالنی مثل فوتسال و بسکتبال
آغاز شــده که خانوادهها میتوانند با مراجعه به سایت ورزش
رشته مورد نظر را انتخاب و با رعایت پروتکل های بهداشتی آن
ورزشراپیگیرکنند.ویبهاتماموتکمیلپروژهاستخرکارخانه
فوالدمبارکهاشارهکردوبیانداشت:استخرکارخانهباحمایت
ها و دستور مدیریت و معاونین کارخانه آماده افتتاح است و به
محضاینکهشرایطبهترشد؛ایناستخربهبهرهبرداریخواهد
رسید و در اختیار کارکنان شیفتی و روزکار فوالد مبارکه قرار
خواهدگرفت.
حلگرهکورنقشجهانتوسطفوالدمبارکه
مجتبی لطفی که عالوه بر اینکه مســئول ورزش شرکت
فوالد مبارکه است ،ریاست هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه
سپاهان را نیز بر عهده دارد .وی در این راستا پیرامون ورزشگاه
نقش جهان اصفهان گفت :ورزشگاه نقش جهان اصفهان واقعا
گره کور نظام بود و ســال ها با مشکالتی دست و پنجه نرم می
کرد.ورزشگاهاحداثوافتتاحشدهبو.ولیبهآناستانداردهای
مطلوب نرسیده بود و با توجه به آماده نبودن زیرساختهای
آن مشکالت زیادی داشت ،شــرکت فوالد مبارکه با توجه به

مسئولیت و رســالت های اجتماعی که دارد ساخت و تکمیل
ورزشگاه نقش جهان را برعهده گرفت؛ هزینه کرد تا بتواند این
گرهکورنظامجمهوریاسالمیایرانراحلکندوخداراشکربا
حمایتهایفوالدمبارکهوهمتمدیرانفوالدمبارکه،ابهویژه
معاوناجرایپروژههایفوالدمبارکه،معاونتنیرویانسانیو
دیگر دوستان این پروژه به اتمام رسید .مجتبی لطفی با بیان
اینکهورزشگاهنقشجهاناصفهانبهمدت ۴۵سالدراختیار
شرکت فوالد مبارکه است گفت :البته این ورزشگاه مشکالتی
نیزداردکهپیگیرهستیمهرچهزودترآنهارفعشوند تابتوانیم
آناستانداردهایجهانیرادرآنپیادهکنیم.ماازورزشگاههای
مختلفیالگوبرداریکردهایموسعیمیکنیمبتوانیمروزبهروز
بهآناستانداردهایجهانینزدیکترشویم.
دهکدهالمپیک۳۰۰هکتاری
رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ادامه
داد :مهندس عظیمیان چندین بــار تاکید کرده اند که اگر
وزارت ورزش و جوانان  ۳۰۰هکتار زمین نقش جهان را در
اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار دهد؛ یک دهکده المپیک
آنجا احداث خواهیم شــد البته در این بین عده ای جلوی
پیشرفت کار را گرفته اند اما شرکت فوالد مبارکه این توانایی
را دارد که این دهکده المپیک را احــداث کند .احداث این
دهکده به طور حتم می تواند به ورزش استان و کشور خدمت
کند .وی پیرامون نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران و
جایگاه دومی تیم فوالدمبارکه سپاهان گفت :در اول فصل
آقای محمدرضا ساکت در راس باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
قرار گرفت .کسی که اشراف کاملی در خصوص باشگاهداری
دارد و دهه طالیی سپاهان با ســاکت رقم خورد .از طرفی
محرم نویدکیا اسطوره باشگاه بزرگ سپاهان محسوب می
شود؛ ورزشکاری که با متانت خاصی که دارد آرامش خوبی
را در تیم ایجاد کرده اســت.در عین حال کل فضای باشگاه
فوالد مبارکه سپاهان از مدیرعامل تا اعضای هیئت مدیره

همه و همه برای موفقیت باشگاه تالش می کنند و این خیلی
موثر است.
وجود ۹۰تیمورزشیدرباشگاهسپاهان
مجتبی لطفی ادامه داد :باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تنها
یکتیمفوتبالنداردبلکهاینباشگاهنزدیکبه ۹۰تیمورزشی
دررشتههایمختلفدردوبخشآقایانوبانواندارد.همچنین
در راس باشگاه افرادی همراه و همسو با سیاستهای شرکت
فوالد مبارکه اند گام بر می دارند .از طرفی کادرفنی تیم فوتبال
سپاهاناعمازمحرمنویدکیا،علیرضامرزبان،محمودکریمی،
فرهاد بهادرانی ،رحمان احمدی ،رضا فتاحی و  ...همه یکدل و
رفیقهستندوحضورمحرمنویدکیااینرفاقتوهمدلیراصد
چندانکردهاست.
برایقهرمانیجامحذفیبایدازسدهمهتیمهاگذشت
رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان پیرامون
قرعهکشیجامحذفیفوتبالدرمرحلهیکشانزدهمنهاییو
رقابتسپاهانبامسرفسنجاندراینمرحلهبیانداشت:تیمی
که میخواهد قهرمان جام حذفی فوتبال شــود برایش فرقی
نمیکندباچهتیمیبازیکندوهمهتیمهارابایدشکستدهد.
تیممسرفسنجانوتیمهایدیگربرایماقابلاحترامهستند
امابرایقهرمانیبایدازسدرقیبانگذشت.ویدرخصوصفصل
نقلوانتقاالتفوتبالیگفت:نقلوانتقاالتتنهابانظرکادرفنی
تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان انجام میشود و تا زمانیکه
قطعینشدهنمیتوانپیرامونآنصحبتکرد.
شکستگلگهررویریلپیروزی
مجتبیلطفیدرپایانبااشارهبهبازیروزدوشنبهتیمفوتبال
فوالدمبارکهسپاهانباگلگهرسیرجاناظهارداشت:باتوجهبه
اینکهرویریلپیروزیقرارگرفتهایم،امیدوارمباآغازنیمفصل
دوم سپاهان بتواند با شکســت گل گهر نیم فصل را با پیروزی
شروع کند تا در ادامه برای رسیدن به قهرمانی این موفقیت ها
ادامهدارباشد.

