اجتماعی

سه شنبه  ۲۷مهر ۱۴۰۰
 ۱۲ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۷۹

یک توئيت

نگرانیازسکتهمدیریتیدرمعاونت علموفناوری

پس از  70روز از آغاز دولت ،تکلیف قطعی معاون علمی و فناوری هنوز مشخص نشده است ،برخی
فعاالن عرصه فناوری و نوآوری از بالتکلیفی های احتمالی در این معاونت نگرانند .آن ها در نامه ای
به رئیس جمهور  ۳گزینه قابل توجه را پیشنهاد کردند و ما هم نظرکمیسیون آموزش را جویا شدیم

فرانس پرس دیروز در خبری نوشت :بر
اساس گزارشی که خبرگزاری فرانسه
روزیــک شنبه از منابع رسمی تایید
کرد ،از زمانی که دفتر سازمان بهداشت
جهانی در چین شــروع بیماری کرونا
در دسامبر 2019را گــزارش داد ،این
ویــروس تاکنون دســتکم 4میلیون و
891هزارو  684نفر را در سراسر جهان
کشته است.

رسانه های جهان

نــــــیــــــویــــــورک
تـــایـــمـــز :نـــتـــایـــج
کــارآزمــایــی داروی
جدید درمــان کرونا
با نام «مولنوپیراویر»
کــه م ـیتــوان در خانه آن را مصرف
کــرد ،نشان داد که احتمال بستری
شدن و خطر مرگ را در افراد پرخطر
در ابــتــدای عفونت به نصف کاهش
مــیدهــد   .شــرکــت  Merckبــرای
استفاده اضطراری آن از سازمان غذا و
داروی ایاالتمتحده درخواست مجوز
کرده که ممکن است در اوایل دسامبر
(آذر) تصمیمگیریها درباره این دارو
اعالم شود.
گــــــــــاردیــــــــــن:
کارشناسان هشدار
دادهانــد که از دست
دادن کــار و افزایش
ســـرســـامآور قیمت
موادغذایی،ناشیازهمهگیریکووید
 19ضربه بزرگی به رشد کودکان زده
است.گزارشجدیدیازورلدویژن که
بهتازگی منتشر شــده اســت ،نشان
م ـیدهــد کــه  60درص ــد از م ــردم در
بسیاری از کشورهای آفریقایی شغل
یا منبع درآمــد اصلی خود را به دلیل
همهگیری از دســت دادهانـــد که این
آسیبتأثیریجدیبرسالمتکودکان
گذاشتهاست.
اســپــوتــنــیــک :در
تحقیقی که بهتازگی
نتایجش منتشر شده
اســت ،دانشمندان
بریتانیایی استدالل
کردندکهتحقیقاتجدیدشبهاتآنها
راتاییدکردهاستکهکرونانهتنهاباعث
بروز مشکالت تنفسی میشود ،بلکه
مشکالت روانــی و عصبی را نیز ایجاد
میکند؛ دادههــای سرویس بهداشت
ملی انگلستان ( )NHSنشان داد 75
درصد افزایش تعداد مراجعهکنندگان
به کلینیکهای روان ــی بــرای اولین
مــورد مشکوک بــه روانپــریــشــی بین
آوریــل(فــروردیــن)  2019   تا آوریــل
 2021ن ــاش ــی از اســتــرسهــای
همهگیریکووید19بودهاست.

خبر

واکسیناسیون  ۱۰۰درصدی
کارکنان هتلها تا پایان مهر
رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه۹۰
درصدکارکنانهتلهاواکسینهشدهاند،گفت۱۰:
درصدباقیماندههمبهدالیلشخصیهنوزواکسن
نزدهاند.حمزهزادهافزود:البتهتاپایانمهرماهبرای
کارکنان هتلهای زنجیرهای فرصت معین شده
است و در صورت رعایت نشدن ،عذرشان خواسته
میشود.رئیسجامعههتلدارانایرانباتاکیدبربه
حداقل رساندن دغدغه گردشگران ،تصریح کرد:
برای اعتمادسازی تمام پروتکلهای بهداشتی در
هتلها رعایت و هزینههای سنگینی برای خرید
مــواد ضدعفونی صــرف میشود .او همچنین با
اشاره به اینکه در کنار گردشگری خارجی نباید از
گردشگری داخلی غافل شد ،افزود :در تعطیالت
اخیر با افزایش  ۱۰درصــدی ،میانگین ضریب
اشغالهتلهااز ۱۵به ۲۵درصدافزایشیافت.

غفوریان -بیش از  70روز از استقرار آقای
رئیسجمهور در ساختمان پاستور میگذرد.
طبق انتظار و البته توصیه رهبر انقالب مبنی
بر عدم فوت وقت در تشکیل کابینه و آغاز به کار
دولــت ،بیشتر حوزهها مدیران خود را شناخته
و ماموریتهای خود را کلید زدهان ــد .طبیعی
است که شرایط کنونی کشور در ابعاد گوناگون
به ویژه در بخشهای اقتصادی و رفاه و معیشت
مــردم در موقعیتی اس ــت کــه تــاش مضاعف
مسئوالن را می طلبد .در کنار تمام اهتمام و
کوششی که دولت از 12مــرداد یعنی در بیش
از 70روز گذشته در بیشتر بخشها در سرلوحه
کــار خــود قــرار داده اســت ،امــا معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری که قطعا در قامت یک
وزارتخانه اهمیت و اولویت دارد ،هنوز درنوعی
بالتکلیفی قرار گرفته است .با وجود تالشهای
گستردهای که در دوره آقای دکتر سورنا ستاری
معاونکنونیعلمیوفناوریصورتگرفتهاست
وآمارها نیز از رشد و توسعه در این بخش حکایت
دارد ،ولی هنوز مشخص نیست که وی قرار است
در اتوبوس دولت جدید بماند یا باید پیاده شود.
این دغدغه در شرایطی مطرح است که آیتا...
رئیسی در ابتدای مسیر خود در جلسه بررسی
وزرای پیشنهادی در مجلس اینطور گفته بود:
«تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و
توجهبیشازپیشبهاقتصاددانشبنیانومبتنی
برفناوریهاینرمونوینازمحورهایبرنامهدولت
است .همچنین تغییر رویکرد از صادرات مبتنی
برموادخامواولیهبهتولیدمحصوالتصنعتیوبا
تکنولوژیبازارمحوردهمدولتاست».
▪علموفناوریودانشبنیانهادرمسیر
صعود

طبقبررسیهاومبتنیبرآماربینالمللیوضعیت
کشور در بخش علمی ،فناوری بهویژه در حوزه
دانشبنیانهادرشرایطآبرومندانهوروبهرشدی
قــرار دارد .اگــر بخواهیم برخی از آمــارهــای
سالهای اخیر را مرور کنیم ،این گزارهها اکنون
پیشرویماست:
  -1افزایش 109برابریدانشبنیانها؛ تعداد
شرکتهایدانشبنیاناز 55شرکتدرسال92
به 6030شرکت در سال جاری رسیدهاست که
رشد 109برابریآنرانشانمیدهد.
-2رشد 450درصدیفروشدانشبنیانها؛
در حالی که سهم شرکتهای دانشبنیان از
اقتصادکشوردرسال 1389تنها 200میلیارد
تومان بود ،امسال میزان فروش شرکتهای
دانشبنیاناز 90هزارمیلیاردتومانفراتررفته
است که رشد بیش از 450درصــدی را نشان
میدهد.
 -3ارتقای  45رتبهای جهانی در شاخص
نــــوآوری؛ رونــــد صــعــودی حــرکــت ایــــران در
عرصه نــوآوری ،دستاوردی است که نهادهای
بینالمللیهمبهآناذعاندارند.گزارشرسمی
یونسکو(سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی
سازمان ملل متحد) نشان میدهد رتبه کشور ما
درشاخصجهانینوآوریطیسالهای2015
ل توجهی از رتبه  106به
تا  2019با ارتقای قاب 
 61رسیده است؛ این یعنی رشد 45پل های ایران
درشاخصجهانینوآوری.
 -4ظــرفــیــت اشـــتـــغـــالزایـــی؛  از فــرصــت
اشتغالزایی در کشور با توسعه شرکتهای
دانشبنیان هم نباید غافل شد .تعداد اشتغال
مستقیم این شرکتها در سال  92فقط 2145

شغل بــود امــا در ســال  98و قبل از مشکالت
ناشی از کرونا به  300هزار شغل رسیده است.
 -5ظهور و بــروز در دوره کرونا؛ این را هم
فــرامــوش نکنیم که شرکتهای دانشبنیان
در دوره کرونا ظهور و بــروز بیشتری داشتند و
ســاخــت دســتــگــاه تنفسی ونتیالتور و تولید
 9داروی نوترکیب در ســال گذشته ،از جمله
موفقیتهای این شرکتها در حــوزه سالمت
بــود .در مــردادمــاه گذشته نیز از  16محصول
حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
رونــمــایــی شــد کــه دســتــاوردی دیگر از تالش
نخبگان جوان و شرکتهای دانشبنیان است  .
 -6بازگشت محققان ایرانی به کشور؛ دیگر
نتیجه مهم افزایش حمایتها از فعالیتهای
دانشبنیان،بازگشتمحققانایرانیمقیمخارج
از کشور اســت .به گفته ستاری ،در چهارسال
گذشته بیش از  2500نخبه از  ۱۰۰دانشگاه
خارجی به کشور بازگشتهاند و عمده آنها در
پارکهایفناوریمشغولشدهاند.
 -7و...
▪ادامه این مسیر با آشنا یا ناآشنا؟

بامرورایندستاوردهاکهبرشمردیم،عقلومنطق
میپذیردکهمسیرفعلیکهچشماندازروشنیرا
نشانمیدهد،باسرعتوقدرتبیشترتداومیابد
و طبیعی است ،مهمترین عنصر ادامه این مسیر،
وجودمدیریآشنابهپیچوخمهایآناست.
▪ یکشنیدهنگرانکننده

حاالاما برخیشنیدههاازطرحگزینههاییبرای
این مسئولیت حکایت دارد که برداشت فعاالن
عرصه علم وفناوری و نوآوری این است که این
افراد احتماال نمیتوانند کمکیار این عرصه
باشند.ازاینروآنهادرنامهایبهرئیسجمهور
که به امضای حدود  200نخبه و فعال عرصه
علم و فناوری رسیده ،نگرانیشان را اعالم
کردهاند و البته گزینههای مطلوب برای این
مسئولیت را هم پیشنهاد دادهاند .آنها در نامه
خود آوردهانــد« :انتظار فناوران و فعاالن علم و
فناوری کشور از گزینه معاونت علم و فناوری
رئیسجمهور فــردی است که ضمن آشنایی
کاملبازیستبومعلم،فناوریونوآوریواجزای
آن همچون شتابدهندهها ،شرکتهای خالق
و دانشبنیان ،مراکز نــوآوری و صندوقهای
پژوهش و فــنــاوری ،تــوان سیاستگذاری و
راهبریکالنوهمراستاسازیهمهبخشهای
دولتراداشتهباشد».
▪ ۳گزینهپیشنهادی

درایننامهآمدهاست«:درراستایوظیفهانقالبی
و ملی خــود ،پس از بررسی سوابق ،تخصص،

صدور تاکنون  ۵هزار شناسنامه
برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی
مدیرکل امــور اتباع و مهاجرین خارجی ،از
صدور بیش از 5هــزار فقره شناسنامه برای
فــرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان ایــرانــی با
مردان خارجی خبر داد .مهدی محمودیان،
درباره اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل
از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی گفت :از
ابتدای ابالغ آییننامه اعطای تابعیت ایران
به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با

مردان خارجی تعداد  29737فقره پرونده
تشکیل شده است ،که این پروندهها تکمیل
و برای استعالم به مراجع امنیتی ارسال شده
است.ویبااشارهبهشناسنامههایصادرشده
برایاینافرادخاطرنشانکرد:ازابتدایابالغ
آییننامه پیشگفته تاکنون بیش از 5000
فقره شناسنامه بــرای فرزندان دارای مادر
ایرانی صادر شده است.

نگرش و روحیات افــراد سرشناس زیست بوم
علم،فناوریونوآوریکشور،افرادذیلرابهعنوان
دلسوزان ومتخصصانحوزهعلموفناوریکشور
که میتوانند به شایستگی سکانداری این عرصه
خطیر و حائز اهمیت را عهدهداری کنند جهت
بررسی و امعان نظر به محضر حضرتعالی معرفی
مینماییم:
جناب آقــای دکترسورنا
ستاری :معاون علمی و فناوری
رئــی ـسجــمــهــور ،مــدیــرعــامــل
ســازمــان بهینهسازی مصرف

سوخت ،دکترای رشته مهندسی مکانیک از
دانشگاهصنعتیشریف
جــنــاب آقـــای دکــتــر سید
محمد صاحبکار خراسانی:
معاونت برنامهریزی و نظارت
راهــبــردی قــوه قضاییه ،عضو
هیئت علمی گ ــروه سیاست
نــوآوری پژوهشکده مطالعات فناوری ،رئیس
مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان معاونت
علمی و فناوری رئیسجمهور ،مدیرکل دفتر
سیاستگذاری علم و فناوری و مدیرکل امور
اســتــانهــا در مــعــاونــت عــلــمــی و فــنــاوری
رئیسجمهور ،دارای مدرک دکتری مهندسی
مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
جناب آقــای دکتر محمد
صــــادق خــیــاطــیــان :رئیس
مــرکــزشــرکـتهــا و موسسات
دانشبنیان معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری ،عضو
هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ،عضو
هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی ،استادیار
پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری
دانشگاه شهیدبهشتی ،سرپرست پارک علم و
فناوریدانشگاهشهیدبهشتی،دکترایمدیریت
تکنولوژیدانشگاهعالمهطباطبایی

نظر مثبت کمیسیون آموزش مجلس به سورنا ستاری
به طور قطع مجلس هم از کم و کیف انتصابها و انتخابها بیاطالع نیست.
به همین دلیل با دکتر احمدحسین فالحی ،سخنگوی کمیسیون آموزش و
تحقیقات ،همکالم میشوم و نظرش را درباره ادامه مسیر معاونت علمی جویا
میشوم .فالحی میگوید :طبق بررسیهایی که ما در کمیسیون آموزش
داشتهایم،معتقدیمعملکردآقایستاریخوببودهاستوباتوجهبهشناختیکه
ازایشانداریم،بعیدمیدانیمایشانکارهاوامورمعاونتوحوزهعلموفناوریرامعطلگذاشتهباشند.
اگرچهبرخیمعتقدندباتغییردولتبهتراستمدیرانهمسوبهکارگرفتهشوندامادرکلوفارغاز
مسائلسیاسیوجناحی،نظرکمیسیونآموزشنسبتبهآقایستاریبرایادامهکارمثبتاست.

۹
گزیده

شرایط نگرانکننده کرونا
در 4استان
اســتــاد اپیدمیولوژی دانــشــگــاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی و رئیس سابق تیم واکنش سریع
کووید ،با ابراز نگرانی از انحالل تیم واکنش سریع
کوویدوهمچنینبرخیطغیانهایمجددبیماری
در برخی استانها ،گفت :گمانهزنی از آغاز پیک
ششم داریــم اما نمیدانیم کانونهای آن کدام
مناطق است و چه باید کرد .دکتر حمید سوری با
اشاره به اینکه شرایط کرونا در کشور تاحدودی
نگرانکننده اســت ،گفت :برخی طغیانها در
برخی استانها رخ داده و رعایت پروتکلها کاهش
یافته و این درحالیاست که طی دو تا سه هفته
گذشته مسافرتهای درونمــرزی و برونمرزی
زیادی شکل گرفته است و بهرغم اینکه بر بحث
واکسیناسیون مانور داده میشود و شاهد افزایش
آمار واکسیناسیون هستیم ،ولی هنوز زود است که
بخواهیم درباره شرایط عادی همهگیری صحبت
کنیم یا فکر کنیم میتوان جشن پایان اپیدمی
گرفت .وی با اشاره به اینکه متاسفانه میانگین
رعایت پروتکلهای بهداشتی کمتر از  ۵۰درصد
است ،تاکید کرد :آذربایجانغربی ،کردستان،
کرمانشاه و برخی نقاط سیستان و بلوچستان
شرایط تا حدودی نگرانکننده دارند.

کسری  ۶هزار میلیاردی
تامین اجتماعی در ماه
سرپرستسازمانتامیناجتماعیگفت:هماکنون
کسری منابع تامین اجتماعی هرماه حدود  ۶هزار
میلیارد تومان است که دوبرابر بودجه یارانههای
نقدی کشور است .موسوی با بیان اینکه قاطبه
بازنشستگاننمیتواننددورانبازنشستگیخودرا
با آرامش بگذرانند ،این موضوع را نشاندهنده آن
دانست که صندوقهای بازنشستگی درست عمل
نکردهاندوافزود:مادوالگوبرایادارهصندوقهای
بازنشستگیداریم.یکالگوایناستکهصندوقبا
استفاده از منابع و درآمدهای خودش اداره شود و
الگویدوماینکهبااتکابهمالیاتومنابعدولتیاداره
شود.ویافزود:مطالباتسازمانتأمیناجتماعیاز
دولت هماکنون  ۴۵۰هزار میلیارد تومان است که
عدم دریافت این منابع ،به ایجاد چالشهایی برای
سازمانتأمیناجتماعیمنجرشدهاست.

