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واردات نفت چین از ایران 
رکورد  زد

 نشست وزرای خارجه روسیه، قطر و ترکیه 
در دوحه برگزار شد

تالش برای حل بحران 
سوریه در غیاب بازیگر اصلی

با پایان مهلت 20 ساله: 

معاهده همکاری ایران و 
روسیه برای پنج سال دیگر 

تمدید شد

پیشنهادهای شرکای اجتماعی روی میز شورای 
عالی کار قرار گرفت

اختالف یک میلیون و 
200هزار تومانی پیشنهاد 

کارگران با کارفرمایان

به بهانه »نقض فاحش حقوق بشر« اعمال شد؛

نخستین تحریم های 
دولت بایدن علیه ایران

دسترنج 4

چرتکه 3

سياست 2

جهان 5

سياست 2

سياست 2

 فاضل میبدی با اشاره به سخنان 
 امام جمعه مشهد درمورد پاپ؛

معتقدم پشت سخنان آیت اهلل 
علم الهدی توطئه آمریکاست

آدرنالين 7

 وقتي تمام میزباني ها 
 از فوتبال ایران گرفته مي شود

دیپلماسی سقوط! 
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فرآیند تحقیق و توســعه از دیر باز در شــرکت فوالدمبارکه 
به صــورت نظــام مند و با ســاختار کامال مشــخص شــکل 
گرفتــه و در این فرآینــد، مقولــه ارتباط صنعت و دانشــگاه 
 نیــز از همیــن رویه پیــروی مــی کند و تمــام ارتبــاط ها 

کامال شفاف است.
هادی نباتی نژاد با تشــریح این روند گفت: شــرکت فوالد 
مبارکه از ابتــدای راه انــدازی فعالیت های پژوهشــی خود 
را آغــاز نمود. واحد تحقیق و توســعه با انجــام بیش از 1200 
پــروژه تحقیقاتی رســالت خــود در زمینه انجــام تحقیقات 
کاربردی و مســاله محــور را انجــام داده و بهبودهای بزرگی 
 را از جنس نــوآوری تدریجــی و تعالی عملیات به ســرانجام 

رسانده است.
مدیــر روابط عمومــی شــرکت فوالدمبارکه افــزود: این 
شرکت از ســال 1396 با دریافت گزارشــات بازخورد جایزه 
EFQM و MAKE و ارزیابــی های مختلف، بــا بازنگری 
ســند راهبردی تحقیق و توســعه به ســمت رویکرد نوآوری 
باز و تجــاری ســازی فنــاوری حرکت نمــوده و بــا الهام از 
اســتراتژی های جدید شــرکت در زمینه کســب دانش فنی 
و توســعه فناوری فوالد در کشــور، نوآوری اساســی را آغاز 
نموده است و با تاســیس مرکز نوآوری و توسعه فناوری گروه 
 فوالد مبارکــه در حــال برداشــتن گامهای موثــری در این 

جهت می باشد.

نباتی نژاد تصریح کــرد:  لذا با توجه به توســعه پروژه های 
تحقیقاتی عالوه بر مســاله محور به ایده محور و آینده محور و 
افزایش نیازهای تحقیقاتی و دانش روز، توســعه اکوسیســتم 
نوآوری شرکت و توســعه ارتباطات خود با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی، شــرکت های دانش بنیان و ... را در دستورکار خود 
قرار داده و همکاری خود با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی را از 
طریق انعقاد قراردادهای بلند مدت باز )تفاهم نامه اعتبار انجام 
فعالیتهای پژوهشی( توسعه داده اســت و هم اکنون با بیش از 
130 مرکز تحقیقاتی ارتباط و مراودات تحقیقاتی مستمر دارد.

وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای پژوهشی شرکت فوالد 
مبارکه تاکنون گفت: هر سال بالغ بر 40 طرح تحقیقاتی موفق 
خاتمه یافته و در هر ســال بطور میانگین 45 طرح تحقیقاتی 
ابالغ شــده و تاکنون بیش از 1200 پروژه تحقیقاتی کاربردی 
اجرا و با موفقیت خاتمه یافته است. در همین راستا تعداد 114 
طرح تحقیقاتی در دست انجام داریم که در این بین در تمامی 
این طرح ها به افزایش مستمر کیفیت پروژه های تحقیقاتی نیز 

توجه ویژه داریم.
نباتی نژاد تعداد پروژه های در دســت اقدام با دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی در سال 1399 را مهم برشمرد و گفت: در حال 
حاضر 114 پروژه داریم که از این تعداد 23 پروژه در دانشــگاه 
صنعتــی اصفهان، 22 پروژه در شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان، 12 پروژه در دانشــگاه اصفهان، 1 پروژه در دانشگاه 
صنعتی شریف، 8 پروژه در دانشگاه تهران، 17 پروژه در دانشگاه 

های آزاد و 31 پروژه در سایر دانشگاه ها تعریف شده است.
مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه در پایان خاطر نشان کرد: 
نکته قابل توجه اینکــه قراردادهای مرتبط بــا تمام این پروژه 
ها با ماهیت حقوقی و با روســای دانشــگاه ها و مراکز علمی به 
نمایندگی ایشان منعقد شــده و اگر در یک قرارداد نام شخصی 
آورده میشود، نه از جایگاه شــخص حقیقی که از منظر شخص 
حقوقی و نماینده آن دانشــگاه اعالم می شــود. از همین رو به 
تاکید اشــاره میگردد، برخی شــبهه های ایجاد شده در هفته 
های گذشــته با فرآیند جاری و مســتمر مدیریــت تحقیق و 
 توســعه و ارتباط صنعت و دانشــگاه فوالدمبارکــه همخوانی

 نداشته و ندارد.

خبر ویژه

مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه:

فرآیند ارتباط صنعت و دانشگاه در فوالدمبارکه شفاف است
ارتباط و مراودات تحقیقاتی مستمر فوالدمبارکه با بیش از 130 مرکز تحقیقاتی

نگاهی به عملکرد شوراها، به بهانة شروع ثبت نام ششمین دوره انتخابات

ناکارآمد و سرگردان در هزارتوی 
مدیریت شهری

سياست 2

شهرنوشت 6

بلینکن موافقت آمریکا با آزادسازی منابع ایران در کره را 
تکذیب کرد؛

 توقف در 
»بن بست گام اول«

هفته گذشته اخبار آزادســازی مبالغی 
از پول های بلوکه شــده ایران در کشورهای 
مختلــف، خبرهای خوشــی بــرای ایران 
بود. حمید حســینی، عضو هیــأت مدیره 
اتــاق بازرگانی ایــران و عراق خبــر داد که 
ســه میلیــارد دالر از منابع ایــران در کره 
 جنوبی، عراق و عمان با موافقت آمریکا آزاد 

شده است.
علی ربیعی، ســخنگوی دولــت نیز در 
نشست خبری هفته گذشــته احتمال آزاد 
شــدن یک میلیارد دالر از پول ایران را اعالم 

کرد. اخبار آزادسازی منابع بلوکه شده ایران 
در کشورهای مختلف به ویژه کره جنوبی از 

سوی مقامات دیگری نیز اعالم شد. 
همین امر موجب شــد ِگِرگ اِســتوب، 
نماینده جمهوری خواه فلوریدا در جلســه 
کمیته روابط خارجی مجلــس نمایندگان 
آمریکا از آنتونی بلینکــن، وزیر امور خارجه 
دولت بایدن بپرسد که »آیا این واقعیت دارد 
که سئول شروع به آزاد کردن بخشی از هفت 
میلیارد دالر پول ایــران خواهد کرد؟« البته 

اتاق بازرگانی ایران رقم پول های ایران...

روحانی اختالل در شبکه توزیع کاالهای اساسی را به نبود وزارت بازرگانی نسبت داد

مشکل تکراری و راه حل مکرر مردود
چرتکه 3


