اجتماعی

سه شنبه اول تیر ۱۴۰۰
 ۱۱ذی القعده .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۹۰

یک توئيت

ارتقای 45رتبهایایران
درشاخصنوآوری

گزیده

تهران وارد وضعیت نارنجی
مصرف آب شد

گزارشجدیدیونسکونشانمیدهدرتبهایراندر نوآوریاز 106به 61ارتقایافتهاست .دبیرستاد
فرهنگسازیاقتصاددانشبنیانبه خراساناز عواملموثردراینموفقیتوچشماندازآنگفتهاست

سدمخزنیسیاهو بهعنوانهشتمین سد
خراسانجنوبیدرفاصله۱۳۰کیلومتری
بیرجند خالیشد.

▪ارتقایرتبهاز 106به 61جهان

رسانه های جهان

فوربس :روز جمعه
دولــتهــای کــانــادا
و ایـــــاالت مــتــحــده
تــوافــق کــردنــد که
مـــحـــدودیـــتهـــای
مــرزی را همچنان بــرای سفرهای
غــیــرضــروری حــداقــل تــا  21ژوئیه
(25ت ــی ــر) تــمــدیــد کنند کــه بــا ایــن
احــتــســاب ایــن مــحــدودی ـتهــا وارد
پانزدهمین ماه خود شد .در پی این
توافق،بخشهایگردشگریبهشدت
به این تصمیم اعتراض کردند .در ماه
مارس (فروردین) تخمین زده شده
بود که از زمان محدودیتهای مرزی
شرکتهای مرتبط  16میلیارد دالر
ضرر کردهاند .کانادا اعالم کرده است
که زمانی محدودیتها را بر میدارد
که  75درصد مردم واکسینه شوند.
وال اســـتـــریـــت
ژورنــــــــــال :طــبــق
آخرین آمارها از هر
 5نفر در آسیا یکنفر
یـــک دوز واکــســن
دریافت کرده است که از اوایل ماه می
(11اردیبهشت) دوبرابر شده است،
امــا هنوز هم از 37درصــد در اروپــا و
40درصــد در آمریکای شمالی عقب
اســت .هـماکــنــون تقریب ًا سهچهارم
واکسیناسیون روزانه در جهان در آسیا
انجاممیشود.

این گــزارش که در همین روزهــای اخیر منتشر
شــده ،وضعیت کشورها را در حــوزه فناوری و
ن ــوآوری بررسی کــرده و به عملکرد آنهــا طی
پنجسال گذشته نگاهی انداخته است .یونسکو
برای ارزیابی این شاخص در کشورهای مختلف
معیارهای متعددی دارد ،از جمله :تعداد
اختراعات ثبت شده ،آمار مقاالت منتشر شده در
نشریات معتبر علمی ،میزان فروش محصوالت
نانو،میزانبازگشتنوآورانوفناورانایرانیمقیم
خارجبهکشور،تعداددانشجویانبراساسمقاطع
ورشتههایتحصیلی،سهمزناندردانشگاههاو
میزان حمایت های مالی صندوق ملی پژوهش
و فناوری از پــروژه های دانش بنیان .طبق این
معیارها ،رتبه کشور ما در شاخص جهانی طی
سالهای 2015تا 2019باارتقایقابلتوجهی
از رتبه  106به  61رسیده است؛ این یعنی رشد
 45پلهایایراندرشاخصجهانینوآوری.

شرح عکس :کارخانه های نوآوری در تهران ،مشهد و شیراز

یک عکس

مصطفی عبدالهی -شاید حق داشته باشیم
که گاهی نسبت به برخی آمــارهــا و اطالعات
مجموعههایداخلیمطمئنوخوشبیننباشیم؛
اما وقتی سازمانهای بینالمللی هم بر همان
آمارها صحه میگذارند و تاییدش میکنند،
دیگر جای هیچ شبههای نیست .در این سالها
بارها و بارها درباره رشد و توسعه استارتاپها و
شرکتهای دانشبنیان و تاثیر شگرف آنها در
آیندهکشورگفتهایمونوشتهایم،امااگرتابهامروز
تردید و ابهامی در این حوزه داشتید ،پیشنهاد
میکنم بــه محتوای گ ــزارش رسمی یونسکو
(سازمانآموزشی،علمیوفرهنگیسازمانملل
متحد)همنگاهیبیندازید؛گزارشیکهازارتقای
چشمگیر ۴۵رتبه ای ایران در شاخص جهانی
نوآوری خبر داده و نویدبخش آیندهای درخشان
برایماست.

خدمت ارائه کردهاند.

▪ایرانیانخارجازکشوردراستارتاپها

▪اشتغالزاییدرکارخانههاینوآوری

در بخشی از این گــزارش ،به نسلهای مختلف
توسعهپهنههاینوآوریازجملهپارکهایفناوری
وکارخانههاینوآوریاشارهشدهاست.بهعنوان
نمونه از کارخانه نــوآوری آزادی در تهران یاد
شده که  3500شغل بــرای فارغالتحصیالن
دانشگاهی وکارآفرین جوان ایجاد کرده است.
یا پارک فناوری پردیس که  6500شرکت در آن
مستقرشدهاندوبرایتوسعهنوآورینقشآفرینی
میکنند .ناحیه ن ــوآوری شریف هم نمونهای
دیگر در پیادهسازی رویکرد حمایت از زیستبوم
فناوری و نوآوری است که میزبان بیش از 500
استارتاپاست.
▪سهمقابلتوجهزناندردانشگاهها

وضعیت مناسب ای ــران در بــرابــری جنسیتی
دانشجویان آموزشعالی هم موردتوجه یونسکو
ب ــوده اســت و سهم  46.6درصـــدی زن ــان در
دانشگاهها،ازدیگرنقاطقوتحوزهعلم،فناوری
ونوآوریدرایرانتوصیفشدهاست.

بــرنــامــه بــازگــشــت ایــرانــیــان متخصص خــارج
از کشور کــه توسط معاونت علمی و فناوری
ریــاس ـتجــمــهــوری بــه اجــــرا درآمـــــده هــم در
این پژوهش بینالمللی موردتوجه قرار گرفته
اســت .برنامهای که به اشتغال تعداد زیــادی از
ایرانیان مقیم خارج در استارتاپها ( 354نفر
در ســال  )1397و تاسیس استارتاپ (100
استارتاپ با بیش از  3هزار نفر پرسنل در سال
 )1397منجرشدهاست.
▪آیندهروشناست

نکته مهم این است که آنچه در گزارش یونسکو
ارزیابی شده ،مربوط به عملکرد پنجساله بین
ســالهــای  2015تــا  2019اســت امــا همه
میدانیم که از ابتدای سال  2020تا به امروز
نیز کشور ما با تحوالت چشمگیری در حوزه
فعالیت استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان
مواجه بــوده که بــدون شک وضعیت کشورمان
را ارتــقــای بیشتری داده اســت .مــصــداق این
حــرف ،گزارشی اســت که «پرویز کرمی» دبیر
ستادفرهنگسازیاقتصاددانشبنیانمعاونت

▪تحسینرویکردایراندرتوسعهزیستبوم

یونسکو در گزارش خود اعالم کرده است که
در پنجسال گذشته نوآوری در ایران توسعه
سریعی داشته است و تا پایان سال گذشته،
 49شتا بدهنده و  113مرکز نــوآوری با
مشارکت بخش خصوصی به استارتا پها

پرویزکرمی :هماکنون 5800شرکتدانشبنیان،
 1250شرکتخالق 6500،استارتاپ 240،مرکز
نوآوریو 10خانهخالقونوآوریدرکشورفعالاست

علمی و فناوری ریاستجمهوری در گفتوگو با
خراسان ارائه میکند و میگوید :با تالشهایی
که طی پنجسال اخیر توسط معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری و دیگر مجموعههای
همکار صورت گرفته ،هماکنون  5800شرکت
دانشبنیان 1250 ،شرکت خــاق6500 ،
استارتاپ 240 ،مرکز نوآوری و  10خانه خالق
و نوآوری در کشور فعال است .کرمی میافزاید:
عالوه بر آن ،مجموعههایی همچون بنیاد ملی
نخبگان ،صندوق نوآوری و شکوفایی ،صندوق
پژوهشوفناوریوکارخانههاینوآوریهمفعال
یاافتتاحشدهاندوبسترمناسبتریبرایفعاالن
اینحوزهایجادکردهاند.
▪ایجادزیستبومهایفناوریونوآوری

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
میافزاید :اقدام مهمی که طی این سا لها
انجام شده ،شکلدهی زیستبومهای فناوری
و نــوآوری در کشور بــوده که بستر ارتباط و
تعامل همه بخشها از جمله شرکتهای
دان ـشبــنــیــان ،اســتــارتــاپهــا ،صــنــدوقهــا،
بنیاد ملی نخبگان ،کارخانههای نــوآوری،
پــار کهــای علم و فــنــاوری و دانشگا هها با
یکدیگر شــده و همه عناصر ایــن زیستبوم
را فعال کــرده اســت .به گفته کرمی ،ایجاد
ایــن بستر مناسب ،همان چیزی اســت که
سازمانهای بینالمللی از جمله یونسکو هم
آن را تحسین کرده و پیدایش آن را عاملی موثر
در ارتقای جایگاه نوآوری ایران دانستهاند.
▪چشماندازروشن

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
با اشــاره به زیرساختهای به وجــود آمــده طی
سالهای اخیر میافزاید :هماکنون بسیاری
از شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای ما
در دوران بلوغ به سر میبرند و به محض رفع
تحریمها و همچنین رفــع موانع تولید توسط
دولتجدید،آمادهنقشآفرینیجدیتر هستند.
کرمیمیافزاید:ارتقایایراندرشاخصجهانی
نوآوری ،تازه اول راه است و با توجه به چشمانداز
روشنی که در این عرصه داریم ،مطمئنا روزهای
درخشانتریراپیشروخواهیمداشت.

ت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی
ثب 
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به
اینکهثبتناموامبازنشستگانتحتپوششاینسازمانبهزودی
آغاز میشود ،گفت :امسال به تعداد بیشتری از بازنشستگان
وام پرداخت میشود .عادل دهدشتی دیروز دوشنبه درباره
وام بازنشستگان تأمین اجتماعی ،افزود :امسال ۲هزار و۶۰۰
میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به بازنشستگان تأمین
اجتماعی اختصاص یافته است .این در حالی است که سال
گذشته  ۲هزار میلیارد تومان و در سال  ۹۸نیز  ۲۰۰میلیارد

تومان اعتبار برای پرداخت وام به بازنشستگان سازمان تأمین
اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود .معاون فرهنگی اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد :سال گذشته  ۳۵۰هزار
بازنشسته از تسهیالت وام قرضالحسنه استفاده کردند و
امسالباافزایشمیزاناعتبارتعدادافرادیکهازاینوامبهرهمند
میشوند نیز افزایش پیدا میکند .دهدشتی درباره مبلغ وام
نیز گفت :سال گذشته میزان وام پرداختی بازنشستگان  ۳تا
 ۵میلیون تومان بود .امسال هم آمادگی داریم مبلغ وام افزایش
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پیدا کند و هم افرادی که از وام بهرهمند میشوند ،افزایش پیدا
کنند .وی گفت :ثبتنام وام ضروری بازنشستگان به زودی به
صورتغیرحضوریآغازمیشودوبراساستعدادبازنشستگان
هراستان،سهمیهاستانها تعیینخواهدشد.معاونفرهنگی
اجتماعیسازمانتأمیناجتماعیهمچنیندرپاسخبهاینسوال
که چرا به بازنشستگان باالی  ۷۰سال وام پرداخت نمیشود،
گفت:جلساتیرابابانکعاملبرگزارکردهایموقراراستسازو
کاریرامشخصکنیمتابتوانیماینمشکلراحلکنیم.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران
اعالمکرد:بهدلیلسالیکمبارشومصرفخارج
از الگوی  ۵۰درصد تهرانیها ،وضعیت استان
نارنجی است و تا به این لحظه وارد قسمت قرمز
نشدیم و اگر میزان مصرف افزایش یابد ،در اولین
اقدامآبمشترکانپرمصرفراقطعخواهیمکرد.
محمدرضابختیاریدرعینحالگفت ۵۰:درصد
مردم تهران کمتر از حدنرمال که  ۱۴مترمکعب
است ،آب مصرف میکنند .وی همچنین گفت:
 ۳۰درصد تهرانیها کمی بیش از الگوی مصرف
آب استفاده میکنند و  ۲۰درصد نیز مشترکان
پرمصرف هستند .بختیاری افزود :نسبت به کل
جمعیت ۵درصدازتهرانیها ،چندینبرابرالگوی
مصرف،آبشرباستفادهمیکنند.

پایان عمر مفید  50بیمارستان
پایتخت

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران ،از
آسیبپذیری حدود  ۵۰بیمارستان در تهران که
عمر مفید ساختمانیشان گذشته اســت ،خبر
داد و گفت :این ساختمانها باید مقاومسازی
شوند اما به دلیل مشکالت اقتصادی کشور فع ً
ال
نمیتوان به این مسئله امیدوار بود .به گزارش
ایسنا ،رضا کرمیمحمدی یادآور شد :براساس
بررسیهایی که در شهر تهران انجامشده است،
اگر تمام ظرفیتهای ارگــانهــای دخیل برای
زلزله ۶/۵ریشتری فعال شود ،تهران تنها ۲۰
درصد آمادگی مقابله با زلزله را دارد و  ۸۰درصد
پاسخگوییالزمرانخواهدداشت.

زنان مجرد باالی  ۳۵سال
وام اجاره دریافت میکنند
معاونوزیرراهوشهرسازیگفت:براساسمصوبه
ستادمبارزهباکرونا،همهخانمهاییکهباالی۳۵
سال دارنــد ،خودسرپرست هستند و با خانواده
زندگی نمیکنند ،میتوانند از تسهیالت اجاره
استفادهکنند«.محمودمحمودزاده»دیروزبهایرنا
گفت :سال گذشته اولویت پرداخت وام اجاره را
برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار قرار
دادیــم که تعریف آن با زنان مجرد فرق میکند،
این مصوبه امسال هم به قوت خود باقی است.
محمودزاده با بیان اینکه به مــردان سرپرست
خانوار که به دلیل فوت همسر ،طالق و متارکه
مجرد هستند نیز وام اجاره تعلق میگیرد ،افزود:
در واقع استثنایی برای زنان مجرد باالی ۳۵سال
در ثبتنام «مسکن ملی» و «وام ودیعه» وجود دارد؛
بر این اساس برای خانمهای سرپرست خانوار یا
خانمهایخودسرپرستایناستثناوجودداردکه
با  ۳۵سال سن بتوانند از تسهیالت ودیعه اجاره
و همچنین از امکانات طرح اقــدام ملی مسکن
استفاده کنند .این خبر حاکی اســت ،ثبتنام
وام ودیعه مسکن از ساعت  ۱۲روز چهارشنبه
 ۲۶خــرداد آغــاز شــده اســت و همه مستاجران
واجدشرایطدریافتتسهیالتکمکودیعهمسکن
که در سامانه  tem.mrud.irثبتنام کردهاند،
اکنونبایدمنتظرپاسخاستعالمخودباشند.سقف
تسهیالت کمک ودیعه اجــاره مسکن در منطقه
شهریتهران ۷۰میلیونتومان،سایرکالنشهرها
(شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی
شهرهایمشهد،اصفهان،کرج،شیراز،تبریز،قم،
اهوازوکرمانشاه) ۴۰میلیونتومانوسایرشهرها
 ۲۵میلیون تومان است .همچنین ،متقاضیان
دریافت این تسهیالت باید متاهل یا سرپرست
خانوارباشند.

