یکشنبه  21دی 1399

4

 26جمادی االول  10 1442ژانویه 2021
سال سی و چهارم
شماره  9439ویژه نامه 3818

گزارش خبری

در نشست مدیران ستاد پیشگیری
از کرونای خراسان رضوی مطرح شد

کاهش 90درصدی فوتیهای کرونا
در استان

محمدزاده :رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کاهش
90درصدی تعداد فوتشدگان کرونا در مقایسه با اوج
همهگیری این ویروس در هفته پایانی آبان ماه خبر داد.
بحرینی گفت :با همکاری قابل تقدیر مردم و تالشهای
جهادگونهدستاندرکارانوهمچنیناعمالمحدودیتها
در حال حاضر تعداد فوتیهای روزانه استان تک رقمی
شده و از بیش از 50نفر در روز به کمتر از 10نفر رسیده
است.
وی اظهار کرد :نکته قابل توجه این است که نباید به
استناد اعداد و ارقام یا تغییر رنگها از انجام اقدامهای
پیشیگرانهورعایتپروتکلهاغافلشویم،چراکهبااندکی
غفلت موج بعدی کرونا با شدت بیشتری بازخواهد گشت
و جان تعداد بیشتری را خواهد گرفت.
وی با اشاره به کاهش 75درصدی فوتشدگان کرونا در
مشهد افزود :مجموع بستریهای موجود در استان 612
نفر است که این رقم در اوج همهگیری کرونا در هفته
پایانی آبان ماه 2هزار و132نفر بود در حال حاضر میانگین
بستری در ایــام هفته 125نفر است که در مقایسه با
میانگین  420نفر در آبان کاهش چشمگیری دارد.
بحرینیتعدادمبتالیانبستریشدهروزجمعهدرمشهد
را 47نفر اعالم کرد و ادامه داد :با تمام این اوصاف به
شدت نگران بازگشت موج بعدی این بیماری هستیم،
چراکهمتأسفانهبسیاریازشهروندانتصورمیکنندکرونا
کنترل شده و شرایط به زودی به حالت عادی بازخواهد
گشت به طوری که بر اساس اعالم مسئوالن در چند روز
اخیر تعداد زیادی از شهروندان با مراجعه به فرمانداری
خواهان مجوز سفر به شهرهای شمالی بودهاند که جای
تأمل و افسوس دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :شهروندان
توجه داشته باشند رنگ آبی و زرد هیچ معنایی ندارد و
تا روزی که حتی یک بیمار کرونایی پذیرش شود این روند
باید ادامه داشته باشد و همه ملزم به رعایت پروتکلها
هستیم.او در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص
الزامات و دستورهای ستاد استانی مقابله با کرونا برای
ادارهها یا صنوف درخصوص پرهیز از رفتارهای پرخطر
یا از بین بردن زمین ه شیوع ویروس اظهار کرد :بر اساس
ضوابط ابالغی از ستاد ملی مقابله با کرونا با مدیران یا
کارکنان ادارههایی که پروتکلهای اعالمی را نادیده بگیرند
برخورد میشود و تاکنون اخطارهایی برای ادارهها و صنوف
مختلف صادر شده است.

«

اخبار دیگر جلسه

دکتر قلیان ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد هــم در نشست م ــدیــران ســتــاد پیشگیری
از کرونای خراسان رضوی گفت :براساس ابالغ ستاد ملی
مقابله با کرونا شرایط حاکم در بحث اجرای محدودیتها
در شهر مشهد که به وضعیت آبــی تغییر پیدا کرده
مشابه شرایط زرد خواهد بود و تا چهارشنبه هفته جاری
دستورالعمل اجرایی در شهرهای با وضعیت آبی ابالغ
خواهد شد و آن زمان مشخص خواهد شد چه صنوفی و
با چه شرایطی مجاز به فعالیت خواهند بود.
وی در خصوص فعالیت استخرها و تاالرهای پذیرایی
هم اظهار کرد :فعالیت این دو صنف با شرایط خاصی
مجاز است نخست اینکه با ظرفیت معینی مجاز
به بازگشایی هستند و دوم با توجه به ممنوعیت
تردد از ساعت 9شب عمال ً امکان بازگشایی تاالرها
که تا نیمه شب فعال هستند ممکن نخواهد بود،
بنابراین در حال حاضر تنها استخرهای عادی (غیر
ازمجموعههای آبی) با رعایت پروتکلها تا پیش از
زمان ممنوعیت ترددها میتوانند فعال باشند.
سیدحمید موسوی ،مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی
استانداری خراسان رضوی که دبیر ستاد پیشگیری و
مقابله با کرونای خراسان رضوی نیز هست در ابتدای
ایــن جلسه گفت18 :شهرستان خ ـراســان رضــوی در
وضعیت آبی و مابقی شهرستانها در وضعیت زرد قرار
دارند وهرچند شرایط مطلوب است ،اما به معنای کاهش
خطرات این ویروس مرگبار نیست.
وی افزود :تا زمان ابالغ ستادملی مقابله با کرونا ممنوعیت
تردد شبانه اجرا خواهد شد ،بنابراین از شهروندان تقاضا
میشود همچنان با حساسیت شرایط قرمز ،خود را ملزم
به رعایت پروتکلها بدانند.
یک نکته

«

شماره پیامک300072305 :
ارتباط پیام رسان سروش۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ :
فضای مجازی:

به گفته یکی از مدیران حاضر در جلسه متأسفانه برخی
شهروندان به دنبال یافتن راههای دور زدن محدودیتها
هستند و در حالی که بر اســاس آمارها دورهمیهای
خانوادگی و مجالس مختلف علت 50درصد از ابتالها
بوده ،عدهای در زمان ممنوعیت فعالیت تاالرها با اجاره
دادن منازل خود درصدد کسب درآمد هستند یا عدهای
با ثبتنام صوری در تاکسیهای اینترنتی و درخواست
سفر یکی از اعضای خانواده به ترددهای شبانه خود
ادامه میدهند ،اما نکته اصلی این است که تمام این
محدودیتها برای حفظ جان شهروندان است و این قبیل
افراد احساس پیروزی از دور زدن ضوابط را دارند و جان
خود و دیگران را به خطر میاندازند.

با وجود تمام پیشرفتهافقط بخش کوچکی از اقتصاد ما دانشبنیان است

سهم دانش بنیانها از کیک اقتصاد؛ فقط نیم درصد!

حمیده طاهری :حمایت از کاالی ایرانی در
دوران مدرن تنها به این معنی است که از
شرکتهای دانشبنیان نیز حمایت شود ،این
شرکتهاازدانشباالینخبگانبهرهمیبرندو
توسعهاینشرکتهامیتواندتحوالتبسیاری
را در زمینههای تکنولوژی ایجاد کند و باید با
شناختبازارصحیحمحصوالتدانشبنیاناز
آنها حمایت شود.
زمینههایی که در حال حاضر کشور به شدت
بــه آن نیاز دارد ،چـراکــه توسعه تکنولوژی
میتواند نیازهای بسیاری را در صنعت کشور
برطرف کند ،نیازهایی که در روزهــای تحریم
به سختی مرتفع میشوند .بر ایــن اساس
میتواندریافتشرکتهایدانشبنیاننقشی
اساسی در حمایت از کاالی ایرانی دارند .همین
امر موجب شد تا سراغ محمدعلی چمنیان،
مدیرعاملوبنیانگذارشرکتنیانالکترونیک
و مدیر گــروه صنعتی نیان برویم ،چمنیان
در گفتوگویش به این نکته اشاره کرده که
«امیدوارم سهم زیادی از اقتصاد کشورمان در
آینده مانند کشورهای پیشرفته از شرکتهای
دانشبنیان باشد» ،در ادامه گفتوگوی ما با او
را میخوانید.

ﺳخیلیها وقتی حــال فعلی شرکتهای
موفق را میبینند معموال ًگذشته آن شرکت را
واکاوی نمیکنند .اما االن و برخالف این رویه
میخواهیم بدانیم نیانالکترونیک از کجا
شروع کرد؟
شرکت نیانالکترونیک از ابتدا با یک ایده فنی
مهندسیازایدههایدانشگاهیکهدرسال۶۹
شکل گرفته و در سال  ۷۱تا  ۷۴آزمایشهایی
روی آن انجام شده بود ،تأسیس شد .بنده پس
از ثبت شرکت براساس مطالبی که با عنوان
مبدلهایانرژیدردرسپاورالکتریکآموخته
بودم با هدف ساخت مبدلهایی برای صنعت
مخابرات ایدههای خودم را به صورت عملی
پیگیریکردم.
تولیدیکردن این ایده که با تکنیک جدیدی
به نام سوئیچمود همراه است موجب ایجاد
کارشد و مشتریانی مانند سازمان مخابرات
داش ــت .زمــانــی کــه ادبـیــات دانشبنیان و
استارتآپ نبود و همه با دیده شک به این
قضیه نگاه میکردند ما کار خود را شروع
کــردیــم و بهطبع خیلی سخت ب ــود .من،
همسرم و بـ ـرادرم به شکل خانوادگی در
حالیکه حتی کلمه دانشبنیان را نشنیده
بودیم یک استارتآپ تشکیل داده و در
زیرزمینی با وسعت  ۲۵مترمربع آغاز به کار
کردیم ،بهتدریج شرکت را توسعه دادیم و در
حال حاضر به عنوان یکی از قدیمیترین
استارتآپهای کشور با  ۲۸سال سابقه ،با
بیش از  ۶۰۰نیرو و  ۵۰هزار مترمربع فضای
کاری جزو یکی از بزرگترین تأمینکنندگان

گزارش

آخرین وضعیت حضور کارمندان
در ادارههای خراسان رضوی

کوکب موسوی کاخکی ،معاون توسعه مدیریت و منابع
استانداری خراسان رضــوی گفت:نحوه حضور کارکنان
ادارههـ ــای استان در وضعیت آبــی مانند وضعیت زرد
خواهد بود و تا تغییر وضعیت به سفید و عادیشدن
شرایط ،دستگاههای ضروری با حضور همه کارکنانشان و
دستگاههایغیرضروریبادوسومکارکنانفعالیتمیکنند.

به جایی برسیم که کیفیت
تولیداتمانبهترشود.

تـ ـجـ ـهـ ـی ــزات مــخ ــابـ ـرات ــی
از ج ـم ـلــه ای ـس ـت ـگــا ههــای
یتـ ـ ـیاس اپ ـ ـراتـ ــو رهـ ــای
بـ ـ ـ 
تلفنهمراههستیم.

واردش نشود و انرژی مورد نیاز بیتیاس را
نیز تأمین میکند .در حقیقت این محصول
قسمتهای مختلفی دارد که عالوه بر اینکه
بـرای اپراتورهای داخلی عرضه میکنیم در
چند کشور همسایه هم ب ـرای استفاده از
شبکه تلفن همراه صادر کردهایم.

ﺳدر واقــع ایــن حمایتها
ریسکپذیریدانشبنیانها
را میتواند کمتر کند؟
ﺳاز نظر شما دستگاهها
بله .حمایتها برای کمکردن
و نــه ــاده ــای ن ـظــارتــی چه
بــرش
تهـ ــای
ریـ ـ ـس ـ ــک شـ ــرک ـ ـ 
تهــایــی را بــایــد از
ح ـمــای ـ 
شب ـن ـیــان اسـ ــت ،زیــرا
شبـنـیــان دولت باید در حمایت از دان ـ 
تهــای دانـ 
شــرک ـ 
شرکتهایدانشبنیان عملیکردن یک ایده ریسک
انجام دهند؟
دارد البته عرض میکنم در
دول ــت باید در حمایت از
قدری بیشتر نقش ایفا
چـنــد س ــال اخ ـیــر فرهنگ
شبـنـیــان
تهــای دانـ 
شــرک ـ 
شب ـن ـیــان خیلی رشــد
قـ ــدری بیشتر نـقــش ایفا کند تا بتواند آنها را به دان ـ 
کند تــا بـتــوانــد آ نه ــا را به مصرفکنندگانی که به داشته و ادبیات آن تقریبا ً
فکـنـنــدگــانــی ک ــه به تولیدات این شرکتها فراگیر شده است ،بسیاری از
مـصــر 
تهــا نیاز دارند وصل کند و حلقههای زیستبوم نوآوری
ت ــولــی ــدات ایـ ــن شــرکـ 
ن ـیــاز دارن ـ ــد وصـ ــل ک ـنــد و شبکهسازی مناسبی را مانند شتابدهندهها ،مراکز
رشــد ،کارخانههای نــوآوری،
ش ـب ـک ـ هســازی مـنــاسـبــی را
انجام دهد
صـ ـن ــدو قه ــای پ ــژوه ــش و
انجام دهد .اینگونه ،امکان
تقاضاهایمتعددبرایشرکتهایدانشبنیان نوآوری ایجاد شدند ،ولی هنوز به حد کمال
وجود دارد .یکی دیگر از اقدامهایی که الزم خود نرسیده اســت .ما شاهد این موضوع
است دولت انجام دهد ممنوعکردن واردات هستیم که با وجود تمام پیشرفتهایی که در
کاالهایی است که شرکتهای دانشبنیان این زمینه رخ داده ،فقط نیم درصد از اقتصاد
میسازند ،گرچه ممکن است در برخی موارد ما سهم اقتصاد دانشبنیان است که این
کیفیت این کاالهای داخلی به اندازه کیفیت مقدار خیلی کمی است.
نمونههای خارجی نباشد یا قیمت تمامشده
ﺳدرپیشبرداهدافصادراتیتانچقدرموفق
این تولیدات داخلی بیشتر باشد ،ولی باید
از این مسیر گذشت ،نهادهایی که متولی بودید؟
حمایت از شرکتهای دانشبنیان هستند یکی از محصوالت باکیفیتی که در پنج سال
باید در اینجا بایستند ،زیرا اگر ما همیشه اخیر تولید کردیم و فروش خوبی داشته است
کهــای تغذیه بیتیاس» است که برای
به دنبال کاالیی باشیم که کیفیت آن خیلی «ر 
باالتر از نمونه خارجی و قیمتش از آن کمتر گسترش شبکه تلفن همراه در کشور به کار
باشد و در داخل هم تولید شود ممکن است میآید و اپراتورها ساالنه به آن احتیاج دارند،
امری دستنیافتنی باشد ،چراکه یک شرکت ما نیز در هر دو بازار «توسعه» و «جایگزینی»
تازهکار نمیتواند چنین امری را محقق کند .فعالیت میکنیم .ایــن محصول ع ــاوه بر
بنابراین ما باید با پذیرش یکسری کاستیها حفاظت از بیتیاس باید از سرقت جلوگیری
در ابتدای کار ،در مسیر رشد قرار بگیریم تا کند همچنین هیچگونه گرد و غبار و باران

گالیههای مردم از پروژهای که به سرانجام نمیرسد

پروژه کمربندی گناباد از آن دست پروژههاست که از این
نسل به آن نسل منتقل میشود اما مردم پیشرفتی در آن
نمیبینند و در این زمینه گالیه دارند.
حامد قربانی ،فرماندار گناباد در گفتوگو با تسنیم اظهار
کرد :با توجه به اینکه قطع زنجیره عبور و مرور از نزدیک
شهرستان به اقتصاد محلی آسیب وارد میکند ،این
مسیر فقط برای شرایط اضطراری پیشبینی شده و در

ﺳچشمانداز شما برای فعالیتها چیست؟
در حال حاضر شرکت به جایی رسیده که از
نظر تأمین مالی و طرحهای پروژهای جدید از
صندوقها و بانکها نمیتواند تأمین مالی
کند ،برای همین تصمیم گرفتیم وارد بورس
شویم تا سرمایه خوبی را جذب کنیم و در
بخشهای مختلف توسعه دهیم تا به امید
خدا کارخانههای جدیدی را ایجاد کنیم.
ﺳدانشبنیانها چ ـرا ایـ نقــدر سخت کار
میکنند ،ولی همیشه از اینکه عرصه برایشان
فراهم نیست گالیه دارند؟
دانشبنیانها سخت کــار میکنند چون
در کشور مــا مبانی زیــرســاخــت بــر اســاس
کشورهای دانشبنیان ساخته نشده و کشور
ما یک کشور وارداتی بوده که از طریق فروش
نفت کاالهای مصرفی زیــادی را وارد کشور
م ـ یکــرد و ای ــن مــوجــب ش ــده ب ــود فرهنگ
محصوالت دانشبنیان شکل نگیرد .در حال
حاضر پیمانکار خــوب نــداریــم ،دانشگاهها
در این حوزه خوب کار نکردهاند ،حتی سایر
بخشهاییکهدرزمینههایاقتصادیهستند
گاهی سنگاندازی میکنند ،به همین علت
شرکتهای دانشبنیان در یک فضای شکاک
کار میکنند که باید ارزش واقعیشان را اثبات
کنند .به عنوان مثال اگر به بانک مراجعه
کنید و بگویید برای شرکت دانشبنیان وام
میخواهید به شما پاسخی نمیدهند ،برای
همین شرکتهای دانشبنیان باید سخت کار
کنند تا خودشان را به آحاد جامعه بقبوالنند!

کاهش آن از  100متر به  40متر را داده که فرمانداری
شهرستان با آن موافقت کرده و موضوع در استان در حال
پیگیری است.
علیاکبربهزادیان،سرپرستشهرداریگنابادنیزدرهمین
زمینهاظهارکرد:طرحمطالعاتیکمربندیدردستمشاور
ضعیف بوده که با پیگیری انجام شده پیمانکار خلعید و
به مشاور مورد تأیید دفتر فنی استانداری واگذار شد و کار
با جدیت در حال انجام است .سرپرست شهرداری گناباد
اظهار کرد :در محور مذکور عالوه بر امالک دولتی ،باغات
مشجر و اراضــی کشاورزی و بایر دارای مالکان متعدد
روستای قنبرآباد و باغ آسیا وجود دارند .

جاده کمربندی گناباد همچنان بدون پیشرفت

جدول

خبر

این زمینه پیگیری خاصی انجام نمیشود.قربانی ادامه
داد :مسیر دوم به خاطر عدم عبور وسایل نقلیه سنگین
از داخل شهر ،حدفاصل میدان امام رضا(ع) تا میدان
بجستان توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر گناباد
پیگیریمیشود.
وی افزود :با توجه به پیشبینی عرض  100متر برای این
مسیر و مشکالت بازگشایی آن ،شهرداری درخواست

کاهش  ۴۰درصدی نتایج مثبت
آزمایش کرونا در خراسان رضوی

مدیر توسعه شبکه و ارتـقــای سالمت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد گفت :نتیجه مثبت در آزمایش کرونای
اف ـراد مشکوک در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در
خراسان رضوی ۴۰درصد کاهش یافت .وی افزود :نتیجه
مثبت آزمایش کرونا از بیماران مشکوک در مناطق زیر
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش سرپایی به
 ۲۰درصد کاهش یافته است.

دمای خراسان رضوی
به  ۱۵درجه میرسد

کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی گفت :در یکی دو روز آینده روند افزایشی دما را
خواهیم داشت که تا روز سهشنبه در استان ادامه دارد و این
افزایشدماتا ۱۵درجهخواهدرسید.آیدافاروقیدرگفتوگو
باایسنااظهارکرد:استانتحتتأثیرسامانهپایدارقرارگرفته
که براساس آن آسمان بیشتر نقاط استان در اکثر ساعات،
صاف تا کمی ابری همراه با افزایش تدریجی دمای هواست.

اعالم ترکیب هیئت نظارت بر
انتخابات شوراها در خراسان رضوی

مدیرکل دفتر سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری
استانداری خراسان رضوی گفت :ترکیب اعضای هیئت
نظارت سه نفره بر انتخابات شوراهای اسالمی شهری و
روستایی این استان تعیین و مشخص شد.
محمدعلی نبیپور در گفتوگو با ایرنا افــزود :علیاصغر
عنابستانی؛ نماینده مــردم سبزوار ،جوین و جغتای در
مجلس شورای اسالمی به عنوان رئیس ،علی آذری؛ نماینده
مردم قوچان و فاروج در مجلس به عنوان نایب رئیس و
احسان ارکانی؛ نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس
نیز به عنوان سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای
اسالمی شهرها و روستاهای خراسان رضوی تعیین شدند.

برگزاري جشنواره دستسازههاي
خالقانه دانشآموزان نيشابوری

شهرستاننیشابورنخستیندورهجشنوارهدستسازههای
خالقانه دان ـشآمــوزان پیشتاز خــود را در کانون شهید
باهنر این شهرستان برگزار کرد.امیر شورگشتی ،مسئول
تشکیالت پیشتازان شهرستان نیشابور اظهار کرد :در این
جشنواره  270دانشآموز از  80مدرسه در شهر و روستاهای
نیشابور شرکت و به رقابت دوستانه پرداختهاند.
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