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پیشتازی فوالد مبارکه سپاهان در 
مسابقات دوومیدانی کشور

در مســابقات دوومیدانی قهرمانی ایران در 
بخش مردان فوالد مبارکه سپاهان به همراه تیم 
های آسان پرداخت و مس سونگون پیشتاز شدند.

اولین روز از مرحله نخســت بیست و سومین 
دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های 
ایران در مجموعه ورزشــی آفتاب انقالب برگزار 
شد. در این مســابقات ۱۷۰ ورزشکار از تیم های 
آسان پرداخت، نفت تهران، فوالد مبارکه سپاهان، 
دانشگاه یزد، مس کرمان، مس سونگون، پلیمر 
خلیج فارس خرم آباد، دانشــگاه علوم پزشکی، 
دانشــگاه آزاد، شــهدای نزاجا و مقاومت تهران 

حضور داشتند.
در جریــان برگزاری این رقابت هــا و در ماده 
پرش سه گام، حمیدرضا کیا از تیم آسان پرداخت 
با پرشــی به طول ۱۶.۱۳ متر رکورد ملی جوانان 
ایران را شکســت، وی پیش از این در مسابقات 
قهرمانی کشــور نیز با رکورد ۱۶.۰۰ متر رکورد 

شکنی کرده بود.
در پایان این مسابقات در روز نخست تیم های 
آســان پرداخت، فوالد مبارکه و مس سونگون با 
کسب بیشترین امتیازات تاکنون پیشتاز رقابت 

ها هستند.
نتایج برترین های روز نخست این مسابقات به 

شرح زیر است:
نتیجه ۱۰۰۰۰متر پیاده روی:

۱- حمیدرضــا زورآونــد - نفت تهــران - 
۴۳:۴۵.۷۵

۲- آرمین شــاه ملکــی - آســان پرداخت - 
۴۴:۰۴.۲۷

۳- علیرضــا بختیــاری - مس ســونگون - 
۴۵:۳۳.۶۸

نتیجه پرتاب چکش:
۱- مهدی محمدی - آسان پرداخت - ۶۰.۴۲

۲- علی مرادی - مس سونگون - ۵۸.۶۰
۳- شاهین احمدی - دانشگاه آزاد - ۵۵.۹۰

نتیجه ۱۱۰متر بامانع:
۱- میالد سیار - شهدای نزاجا - ۱۴.۵۸

۲- علی سالمتیان - آسان پرداخت - ۱۴.۶۴
۳- سید مرتضی حسینی - دانشــگاه آزاد - 

۱۴.۸۴
نتیجه ۴۰۰متر:

۱- علی خدیور - آسان پرداخت - ۴۶.۷۷
۲- علی سلیمانی - مس سونگون - ۴۷.۲۰

۳- مهدی پیرجهان - مس سونگون - ۴۷.۴۷

نتیجه ۱۰۰متر:
۱- رضا قاســمی - فوالد مبارکه ســپاهان - 

۱۰.۶۲
۲- محمدحسین ابارقی - مس کرمان - ۱۰.۶۶
۳- مهران حسینی - آسان پرداخت - ۱۰.۶۹

نتیجه پرش ارتفاع:
۱- کیوان قنبرزاده - فوالد مبارکه ســپاهان 

۲.۲۰ -
علی سهرابی - دانشگاه یزد - ۲.۰۰

۳- علی اصغر شایســته فر - مقاومت تهران 
۲.۰۰ -

نتیجه ۵۰۰۰متر:
۱- جلیل ناصری - آسان پرداخت ، ۱۵:۰۲.۶۵
۲- جواد علیزاده - مس سونگون - ۱۵:۰۴.۰۹

۳- حســن عابدی - فوالد مبارکه سپاهان - 
۱۵:۱۰.۵۴

نتیجه پرتاب وزنه:
۱- محمدرضا طیبی - نفت تهران - ۱۸.۹۹

۲- عبداهلل جمشیدی - دانشگاه آزاد - ۱۸.۶۶
۳- مهدی صابری - فوالد مبارکه ســپاهان 

۱۸.۴۲ -
نتیجه ۱۵۰۰ متر:

۱- مسلم نیادوســت - فوالد مبارکه سپاهان 
۳:۵۱.۴۳ -

۲- علی فهیمی - شهدای نزاجا - ۳:۵۳.۵۱
۳- پژمان یارولی - مس سونگون - ۳:۵۵.۵۲

نتیجه پرش سه گام:
۱- حمیدرضا کیا - آسان پرداخت - ۱۶.۱۳

۲- میالد دریســاوی - فوالد مبارکه سپاهان 
۱۵.۵۱ -

۳- سیدمبین مداحی - دانشگاه آزاد - ۱۵.۳۰
نتیجه ۴ در ۱۰۰ متر امدادی

۱- فوالد مبارکه سپاهان - ۴۰.۸۰
۲- آسان پرداخت - ۴۱.۱۵
۳- مس سونگون - ۴۲.۶۲

خبر فوالد
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طبق توافقنامه فــوالد مبارکه و 
دانشگاه تهران، شرکت فوالد مبارکه 
اعتبار ویژه پژوهشــی )grant( به 
اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران 
پرداخت می کند و پس از پایان طرح 
پژوهشی، در صورت حصول اهداف 
موردنظر از ســــــوی تیـــــــم 
تحقیقاتی، ایــن تیــم می تواند با 
حمایت شرکت فوالد مبارکه برای 

تجاری سازی طرح اقدام کند.
خداداد غریب پور، رئیس هیئت 
عامــل ایمیدرو در مراســم امضای 
تفاهم نامه همکاری پژوهشــی بین 
شــرکت فوالد مبارکه و دانشــگاه 
تهــران گفــت: پایان نامه هــای 
دانشــگاهی بخش معدن و صنایع 
معدنــی، با حضور فــوالد مبارکه و 
سایر شرکت های بزرگ، تخصصی 

و هدفمند می شوند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار 
کرد: با توجــه به توســعه دانش و 
پژوهش در بخش معــدن و صنایع 
معدنی، تخصصی شدن تفاهم نامه ها 
در حوزه هــای مرتبط )فوالد، مس، 

آلومینیوم و...( ضروری است.

وی افزود: این امر به تمرکز بیشتر 
فعالیت ها بر موضوع های تخصصی 
پژوهشــی و نتیجه بخش بودن این 

نوع پژوهش ها منجر خواهد شد.
غریب پور با اشــاره به انعقاد دو 
تفاهم نامه پژوهشی با شرکت های 

بزرگ معدنی، تصریــح کرد: عالوه 
بــر ایــن تفاهم نامــه، قرار اســت 
شــرکت های ملی صنایــع مس و 
مجتمــع آلومینیــوم جاجــرم، 
تفاهم نامــه همکاری پژوهشــی با 

دانشگاه تهران منعقد کنند.

وی افــزود: بــا امضــای ایــن 
تفاهم نامه ها، بستر الزم برای تدوین 
پژوهش های بنیــادی، کاربردی، 
مســئله محور و نتیجه بخش فراهم 

خواهد شد.
رئیس هیئت عامــل ایمیدرو با 
اشــاره به تفاهم نامه منعقد شــده 
میــان شــرکت فــوالد مبارکه و 
دانشــگاه تهران، گفــت: طبق این 
تفاهم نامه، شــرکت فوالد مبارکه 
اعتبار ویژه پژوهشــی )grant( به 
اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران 

پرداخت می کند.
وی افــزود: پــس از پایان طرح 
پژوهشــی، در صــورت حصــول 
اهــداف موردنظــر از ســوی تیم 
تحقیقاتی )استاد راهنما و دانشجو 
یــا دانشــجویان فعــال(، این تیم 
می تواند با حمایت شــرکت فوالد 
 مبارکه برای تجاری ســازی طرح 

اقدام کند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری 
جشــنواره ایده هــای ارزش آفرین 
معدن و صنایــع معدنی )اینوماین( 
در ســال ۱۳۹۸ گفت: در جشنواره 
امسال از ده ایده برتر در حوزه معدن 
و صنایع معدنی حمایت خواهد شد.

غریب پور در ادامه، یاد و خاطره 
سید شــمس الدین وهابی، رئیس 
مؤسسه یونیدرو را گرامی داشت و 

افزود: عملکرد ایشان در این مؤسسه 
قابل  تقدیــر بود و موجب رشــد و 

توسعه آن شد.
بنا بــه ایــن گــزارش، در این 
نشســت، تفاهم نامــه همــکاری 
ضــا  حمیدر بیــن  هشــی  و پژ
عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکــه اصفهان و محمــود نیلی 
 احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران 

امضا شد.
در ایــن نشســت، غالمرضــا 
مالطاهری، مدیر آموزش، پژوهش 
و فناوری ایمیدرو و مجید وفایی فرد، 
رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد 

معدنی ایران حضور داشتند.

براساس توافقنامه فوالد مبارکه و دانشگاه تهران صورت می گیرد؛

تخصصی و هدفمند شدن پایان نامه های دانشگاهی بخش معدن و صنایع معدنی

با توجه به توسعه دانش و 
پژوهش در بخش معدن و 
صنایع معدنی، تخصصی 

شدن تفاهم نامه ها در 
حوزه های مرتبط )فوالد، 

مس، آلومینیوم و...( 
ضروری است. این امر به 
تمرکز بیشتر فعالیت ها 

بر موضوع های تخصصی 
پژوهشی و نتیجه بخش 

بودن این نوع پژوهش ها 
منجر خواهد شد

گزارش

تیم فوالدمبارکه ســپاهان در هفته نخست لیگ برتر 
فوتبال ایران با سه گل میزبان خود را شکست داد.

در آخرین دیدار هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران، 
از ساعت ۲۰:۱۵ شب )شنبه( تیم های شاهین شهرداری 
بوشهر و فوالدمبارکه سپاهان در ورزشگاه شهید مهدوی 
شهر بوشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۳ 

بر صفر طالیی پوشان اصفهانی همراه شد.
شرح مسابقه:

تماشاگر: نزدیک به۱۰ هزار نفر
گل ها: والدیمیر کومان )دقیقــه ۵۷(، محمد محبی 
)دقیقه ۶۳( و رضا میرزایی )دقیقه ۸۳( برای فوالدمبارکه 

سپاهان
اخطار: ابــوذر صفرزاده )دقیقــه ۲۳( و میالد صارمی 
)دقیقه ۳۶( از شاهین بوشــهر- عزت اهلل پورقاز )دقیقه 

۳۶(، امید نورافکن )دقیقه ۷۲( از سپاهان
شــاهین شــهرداری: ماکســیم کوویلیتایــا، بهروز 
نوروزی فرد، حسن نجفی، مرتضی غالمعلی تبار، مصطفی 
احمدی، امیرحسین موسی زاده، صادق بارانی )۷۹- سعید 
کریمی(، میالد صارمی، ابوذر صفرزاده، بهمن ســاالری 

)۷۰- سلمان بحرانی( و حسین مالکی
سرمربی: عبداهلل ویسی

فوالدمبارکه ســپاهان: پیام نیازمند، عزت اهلل پورقاز، 
جورجی ولسیانی، مرتضی منصوری، سعید آقایی، مهدی 

کیانی، والدیمیر کومان )۷۸- رضا میرزایی(، محســن 
مسلمان )۴۶- امید نورافکن(، محمد محبی )۸۵- محمد 

کریمی(، سجاد شهباززاده و علی قربانی
سرمربی: امیر قلعه نویی

داور: وحید کاظمی
شرح بازی:

در نیمه نخست سپاهان بهتر از میزبان خود بازی کرد 
و چند موقعیت بســیار خوب به خصوص روی ارسال ها 
ساخته شد که درخشش دروازه بان شــاهین و البته بی 
دقتی در ضربات سر توسط بازیکنان سپاهان مانع گلزنی 

این تیم شد.
سپاهان نیمه دوم را هم خوب آغاز کرد و با تسلط کامل 
روی توپ و میدان، آهســته آهســته به زدن گل برتری 
نزدیک شد تا اینکه قبل از اتمام یک ربع از شروع نیمه دوم، 
روی ارسال یار تعویضی، یعنی نورافکن و ضربه تمام کننده 
کومان گل برتری را به ثمر رســاند. برتری سپاهان چند 
دقیقه بعد روی فرار در عمق محبی و ضربه تمام کننده به 
دو گل افزایش پیدا کرد تا خیال سپاهان بابت پیروزی در 

اولین دیدار راحت شود.
در دقایق باقیمانده بازی شاهین برای زدن گل برتری 
بازی هجومی ارائه داد اما شاگردان ویسی زور نزدیک شدن 
به دروازه نیازمند را نداشــتند و این سپاهان بود که روی 
یک ضد حمله گل سوم را هم توسط رضا میرزایی که تنها 

چند دقیقه از حضورش در زمین می گذشت به ثمر رساند. 
ســپاهان در ادامه نیمه دوم با تجربه بیشــتر بازیکنانش 
دقایق باقیمانده را کنترل کرد و ســه امتیــاز مهم اولین 

دیدار را مال خود کرد.
ســپاهان با پیروزی ۳ بر صفر در ایــن دیدار با تفاضل 
گل بهتر نســبت به ســایر تیم های پیروز هفته نخست، 

صدرنشین لیگ در پایان اولین هفته شد.
شرح گل ها:

۱-۰ )دقیقه ۵۷- سپاهان(- ارسال نورافکن از سمت 
چپ در تیر دور به کومان رسید که او پس از کنترل و ضربه 
سنگین به زیر طاق دروازه شــاهین، باالخره سپاهان را 

پیش انداخت.
۲-۰ )دقیقه ۶۳- سپاهان(- پاس در عمق کیانی در بین 
راه با اثر قربانی روی توپ همراه شد تا محبی در موقعیت 
تک به تک قرار بگیرد و با یک ضربه زمینی دقیق، برتری 

سپاهان را دو برابر کند.
۳-۰)دقیقه ۸۳- ســپاهان(- در یک ضد حمله پاس 
عرضی امید نورافکن، رضا میرزایی را با دروازه بان شاهین 
تک به تک کــرد و ضربه میرزایی پــس از برخورد به تیر 
دروازه، در برگشت توســط خود میرزایی و اشتباه مدافع 

شاهین تبدیل به گل سوم شد.
دقایق حساس:

دقیقه ۱۱- ارسال کرنر توسط مســلمان با ضربه سر 

محبی همراه شــد اما توپ با فاصله ای کم از کنار دروازه 
به بیرون رفت.

دقیقه ۱۹- ارسال ضربه ایستگاهی توسط محسن در 
مرکز محوطه جریمه با ضربه سر بسیار خطرناک قربانی 
همراه شــد اما توپ باز هم با اختالف کم از کنار دروازه به 

بیرون رفت.
دقیقه ۳۰- محمد محبی در گوشــه محوطه جریمه 
شاهین صاحب موقعیت شوتزنی شد اما ضربه او با فاصله 

از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقــه ۵۴- با پاس عرضــی محبی، شــهباززاده در 
محوطه جریمه شاهین صاحب توپ شد و ضربه خطرناک 

او با برخورد به تیر افقی دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۶۹- در شلوغی محوطه جریمه ضربه شهباززاده 

با برخورد به تیر دروازه به کرنر رفت.
اتفاق ویژه:

درخشــش محمد محبی، مرتضی منصــوری و امید 
نورافکــن، خریدهای جدید ســپاهان در فصــل نقل و 

انتقاالت اتفاق ویژه این دیدار برای سپاهانی ها بود.
بهترین بازیکن:

محمد محبی که در لباس سپاهان با زدن یک گل برابر 
تیم فصل قبل خود خوش درخشــید بهترین بازیکن این 
دیدار بود. در کنار وی باید به بازی خوب مرتضی منصوری 

و امید نورافکن، دیگر خریدهای سپاهان نیز وافق بود.

هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران؛

طالیی پوشان توفان به پا کردند


