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10کار و دانش

محققان آمریکاییحمل و نقل

راهبردها و راهکارها

افزایش 50 درصدی تولید برنج و سیب زمینی با دستکاری ژنتیک
ع تا 50 درصد افزایش دهد و عالوه بر این مقاومت محصوالت کشاورزی را در برابر خشکسالی بیشتر کند. سپهرغرب، گروه کار و دانش:    پژوهشگران می گویند دستکاری ژنتیک گیاهان می تواند محصول برنج و سیب زمینی را در مزار

محققان چینی مقیم دانشگاه شیکاگوی آمریکا با تزریق ژنی به نام اف تی او به درون محصوالت کشت شده سیب زمینی و برنج توانستند کاری کنند که محصول نهایی بارورتر و بزرگ تر شود. محصول به دست آمده در شرایط آزمایشگاهی سه برابر و در مزرعه کشاورزی 50 
درصد بیشتر بود. ریشه های این محصوالت در خاک نیز عمیق تر شد و به آنها کمک کرد تا در شرایط خشکسالی آب بیشتری جذب کنند.

به گفته چوآن هی پژوهشگر اصلی این طرح، این روش دستکاری ژنتیک را می توان بر روی اکثر محصوالت کشاورزی به کار گرفت و فرایند آن نیز ساده و سهل است.
ژن اف تی او باعث دستکاری و توقف فعالیت نشانگرهای زیستی در گیاهان می شود که موجب کند شدن رشد آن ها می شوند. انجام این کار در مراحل اولیه رشد یک گیاه مؤثر خواهد بود.

دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
مجازی  فضای  کارشناس  یک 
به  نخبگان  دغدغه  به  اشاره  با 
با  جدید  دولت  مواجهه  نحوه 
برای  را  فضای مجازی، مالحظاتی 
انتخاب وزیر ارتباطات و موفقیت 
مدیریت  در  سیزدهم  دولت 

فضای مجازی کشور عنوان کرد.
ســید عباس مرادی در یادداشــتی با اشــاره به 
دغدغه نخبگان به نحــوه مواجهه دولت جدید با 
فضــای مجازی، خطــاب به ابراهیم رئیســی رئیس 
جمهــور منتخــب مــردم نوشــت: »اکنــون کــه بــا 
فضــل الهی و در آســتانه دولت ســیزدهم، طلیعه 
امیــدی از تحول و جهــش در حکومت داری در دل 
دوست داران نظام و انقالب اسالمی سرزده است، 
دغدغه نخبگان به نحــوه مواجهه دولت جدید با 
فضــای مجازی غیرقابل کتمان اســت. متأســفانه 
رویکــرد دولت قبــل به گونه ای بوده کــه کاربری و 
کاربردهــای فضای مجازی به موضوعی سیاســی 
بهره گیــری  از  مانــع  امــر  همیــن  و  شــده  تبدیــل 

عمومی از فرصت های این فضا شده است.

 از این رو رعایت مالحظات ذیل در انتخاب 
در  سیزدهم  دولت  موفقیت  و  ارتباطات  وزیر 

مدیریت فضای مجازی ضروری به نظر می رسد:
1. بدون شــک اساسی ترین کار دولت سیزدهم 
تغییر در نگرش نســبت به فضای مجازی و تبدیل 
کــردن آن از ابــزاری برای غرض ورزی های سیاســی 
به پیشــرانی برای تحوالت اقتصادی اســت. تحقق 
این تغییر نگرش، مستلزم آن است که سکان داری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در دست فردی 
مسلط به اقتضائات اقتصاد دیجیتال و آشنایی به 

ابعاد مأموریتی آن وزارتخانه باشد.
2. بنا بر آمار ارائه شــده نهادهای مسئول، 100 
درصد کشــور تحت پوشــش اینترنت قــرار گرفته و 
ضریــب نفود تلفــن همــراه از 150 درصد گذشــته 
اســت. از این رو، می توان به صراحت این موضوع 
را بیــان کــرد کــه دولــت ســیزدهم دولت توســعه 
زیرســاخت های ارتباطــی نبوده و باید بر توســعه 
فنــاوری  خدمــات  و  اطالعاتــی  زیرســاخت های 
اطالعات همت بگمارد. از این رو، دغدغه انتساب 
دولــت  در  ارتباطــی  موضوعــات  بــر  آگاه  فــردی 
ســیزدهم چنــدان بجــا نیســت. دولت آتــی باید از 
فردی به عنــوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

از اقتصــاد  بهــره بگیــرد کــه تســلط و شــناختش 
دیجیتال محدود به روش های درآمدزایی از طریق 

فروش ترافیک و زیرساخت های ارتباطی نباشد.
البته توســعه نامتوازن زیرساخت های ارتباطی 
ثابــت و ســیار در هشــت ســال گذشــته، یکــی از 
اســت.  ســیزدهم  دولــت  پیــش روی  چالش هــای 
بی توجهــی بــه توســعه ارتباطــات ثابــت نــه تنهــا 
گســترش نســل های جدیــد ارتباطــی را در کشــور 
دچار چالش خواهد کــرد، بلکه کاربران ایرانی را از 
خدمــات جدیدی که نیازمند ارتباطات پرســرعت و 
بــا کیفیت هســتند نیز محروم خواهــد کرد. دولت 
آتی باید با اســتفاده از اختیارات قانونی و از طریق 
و  ثابــت  ارتباطــات  در  رقابــت  مفهــوم  بازتعریــف 
ســیار، زمینه رفع این عقب افتادگی را فراهم کند. 
اهمیت این موضوع زمانی مشــخص می شود که 
بدانیم بر اساس پیش بینی ها اینترنت ماهواره ای 
آتــی بــه عنــوان یکــی از چالش هــای  در 2 ســال 
اساســی کشور در مدیریت فضای مجازی شناخته 

خواهد شد.
3. رؤیای قدرت آفرینی از طریق فضای مجازی 
جــز از طریق نگاه درون زایــی و برون نگری ممکن 
نخواهــد بود. دولت ســیزدهم باید بــه این نکته 
توجــه ویــژه داشــته باشــد کــه مرزهــای اقتصاد 
دیجیتــال محدود بــه مرزهای جغرافیایی کشــور 
نیســت. هر کشــوری که بتواند مرزهای اقتصادی 
خــود را در فضــای مجــازی بیشــتر توســعه دهد، 
وزن بیشــتری در حکمرانــی فضــای مجــازی ایفــا 
خواهد کرد. از این رو شناخت بازارهای منطقه ای 
و فرامنطقــه ای فضــای مجــازی و توانایــی خلــق 
بازارهــای فراســرزمینی از طریق تولید و توســعه 
مهم تریــن  از  یکــی  مجــازی،  فضــای  خدمــات 
ویژگی های وزیر ارتباطات آینده به شــمار می آید.

در  دوازدهــم  دولــت  خوش خیالــی   .4
در  را  کشــور  مجــازی،  فضــای  تحریم ناپذیــری 
موضعی قرار داده که به زودی وضعیتی مشــابه 
حوزه نفت در حوزه داده نیز اعمال خواهد شــد. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت سیزدهم 
بایــد در ابتــدا درک درســتی از حوزه های تحریمی 
فضــای مجــازی و حوزه هــای مســتعد تحریــم در 
این حوزه داشــته باشــد. ثانیــا برنامــه مواجهه و 
مقابلــه با ایــن تحریم ها بایــد به نحوی باشــد که 
تضمین کننــده خنثــی شــدن نقشــه های تحریــم 
باشــد. این امر جز به گــره زدن اقتصــاد دیجیتال 
منطقــه و ترانزیــت داده میان قــاره ای به جایگاه 

ایران و شــبکه ملی اطالعات غیرممکن است.
5. توســعه کاربــری فضــای مجــازی مســتلزم 
و  اطالعــات  فنــاوری  کارکردهــای  بــه  آگاهــی 
ارتباطــات در دیگــر صنایــع کشــور، بــه خصــوص 
در صنایع مادر اســت. وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات بایــد به عنوان یــک پیشــران قدرتمند، 
دیگــر  تحــول  در  دانــا  راهبــری  و  آگاه  همراهــی 
بخش هــا و در کنار دیگر دســتگاه ها نقش آفرینی 
کند. وزیر ارتباطات آینده به همان میزان که باید 
آگاه و آشــنا بــه حــوزه مأموریتی خود باشــد، به 
همان مقدار هم باید سابقه تعامل و فعالیت در 
دیگر صنایع کشــور را داشــته باشد. متأسفانه در 
چند ســال گذشته بخشــی از تمرکز آن وزارتخانه 
بــر دســت اندازی در حوزه هــای مأموریتــی دیگــر 
وزیــر  کار  امــر،  همیــن  و  گذشــته  دســتگاه ها 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات آتی را کمی دشــوار 

خواهد کرد.
6. بنــا بــر برخی آمار منتشــره، در ســال 1399 
بــه  تســهیالت  تومــان  میلیــارد   13,000 حــدود 
کســب و کارهای نوپا تخصیص داده شده است. 
ایــن پول پاشــی بی برنامــه )و بعضا سیاســی( نه 
تنهــا تغییری در فضای اشــتغال منتــج از اقتصاد 
اثــر ملمــوس و  بلکــه هیــچ  دیجیتــال نداشــته، 
از  عمومــی  انتفــاع  بــرای  نیــز  مؤثــری  خروجــی 
فرصت هــای فضای مجازی حاصل نشــده اســت. 
وزیــر ارتباطــات و اطالعات دولت آتــی باید نقطه 
پایانــی بــر ایــن هــدر رفــت ســرمایه های مالــی و 
مناســب  مســیر  در  را  کشــور  و  باشــد  انســانی 
قــرار  از فرصت هــای فضــای مجــازی  بهره منــدی 

دهد.
مجــازی  فضــای  رهاشــدگی  و  بی قانونــی   .7
نــه تنهــا باعث بروز مشــکالت متعدد بــرای ارکان 
مختلــف نظــام مقــدس جمهوری اســالمی ایران 
شــده اســت، بلکه امکان احقاق حقــوق کاربران 
داخلی را نیز از بین برده اســت. ســابقه درخشان 
جنابعالــی در قــوه قضائیه و اشــرافی کــه بر این 
موضــوع داریــد، مــا را از بیــان مصادیــق بی نیــاز 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  مأموریــت  می کنــد. 
نیــاز کشــور،  لوایــح مــورد  اطالعــات در تدویــن 
بــه  وزارتخانــه  ایــن  بــه  را نســبت  حساســیت ها 
درســتی بــاال بــرده اســت. وزیــر ارتباطــات دولت 
نظــر  از  بلکــه  فنــی،  نظــر  از  تنهــا  نــه  ســیزدهم 
اقتصادی و حقوقی هم باید دید مناسبی نسبت 

به نیازمندی های کشور داشته باشد.

8. مــوارد ذیــل از جملــه موضوعــات دیگــری 
اســت که می توان با استناد به آن ها میزان تسلط 
و اشــراف کاندیداهــای وزارت ارتباطــات و فناوری 

اطالعات در دولت سیزدهم را تعیین کرد:
مأموریتــی  و  ســاختاری  اصــالح  -برنامــه 
زیرمجموعه هــای آن وزارت بــا اولویــت ســازمان 
فناوری اطالعات و پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری 

اطالعات )مرکز تحقیقات مخابرات(
-برنامه تقویت نظام تنظیم گری فضای مجازی 

با استفاده از توان بخش خصوصی
شــاخص دار  و  زمانمنــد  مشــخص،  -برنامــه 
کاندیدای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای 

توسعه شبکه ملی اطالعات
)فنی-اقتصــادی(  بهــره وری  ارتقــای  -برنامــه 
منابــع کمیــاب و حیاتی شــبکه از قبیــل فرکانس، 

آدرس و نام دامنه
اســتقالل  تأمیــن  و  بومی ســازی  -برنامــه 

زیرساخت های نرم افزاری کشور
-برنامــه ایجــاد فضــای ســالم، ایمــن و مفیــد 
بــرای کــودکان و نوجوانــان با توجه بــه طرح های 

ناکارآمدی همچون اعطای سیم کارت

گــذر  و  الکترونیکــی  دولــت  توســعه  -برنامــه 
بــه  دولــت  فرآیندهــای  کــردن  الکترونیکــی  از 

هوشمندسازی دولت
خلــق  و  نهــادی  میــان  تعامــل  -برنامــه 
ســامانه های رصدی-تحلیلــی مــورد نیــاز تمامی 

دستگاه ها به تفکیک مأموریت
-برنامه ارتقای امنیت فضای مجازی در تمامی 

ابعاد برای تمامی ذینفعان

 جناب آقای رئیسی!
چالــش وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با 
ســازمان صداوســیما در حوزه فرکانســی کشــور، 
تزاحم مأموریــت آن وزارتخانه با معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در حمایت از استارت آپ ها 
و کســب و کارهای نوپا، بالتکلیفی مســئولیت بین 
ارتباطــات در بومی ســازی  وزارت صمــت و وزارت 
تجهیزات ســخت افزاری زیرســاخت های ارتباطی و 
اطالعاتی کشــور، تنها بخشی از چالش هایی است 

که وزیر ارتباطات با آن روبرو خواهد بود.
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات به واســطه 
مأموریتی که در تأســیس و تأمین زیرساخت های 

مــورد نیاز فضــای مجــازی کشــور دارد، مهمترین 
بخــش از زنجیــره مدیریــت فضــای مجازی اســت؛ 
امــا وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات باید متذکر 
ایــن نکته باشــد که صرفــا نقــش تامین کنندگی و 
پشــتیبانی از نیازمندی هــای دیگــر دســتگاه ها در 
بهره گیــری از فرصت هــای فضــای مجــازی را دارد 
موجــب  نبایــد  وزارتخانــه  آن  جایــگاه  اهمیــت  و 

سوءتفاهم وزیر ارتباطات شود.
وزیــر ارتباطــات دولــت ســیزدهم نــه تنهــا باید 
بتواند نســبت خود را با دیگر دستگاه های اجرایی 
تنظیــم و تعدیل کند، بلکه موظف اســت شــانیت 
مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه مدیریت 

فضای مجازی کشور را نیز به رسمیت بشناسد.
آنچه مرقوم شد محصول یک دهه درس آموزی 
نگارنــده در ارکان مدیریــت فضــای مجــازی کشــور 

بوده که به اختصار تقدیم حضور شد.
جامعه نخبــگان و متخصصان ایرانی راهبردها 
و راهکارهــای مؤثــری در حــل معضــالت مذکــور 
داشــته و معتقدنــد در کمتــر از دوره یــک دولــت 
می توان ایران را به قدرت سایبری منطقه و جهان 

تبدیل کرد.«

ابداع سیستمی که احتمال برخورد نابینایان با موانع را کاهش می دهد
یک  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
ویدئویی  دوربین  شامل  جدید  سیستم 
جفت  یک  و  می گیرد  قرار  سینه  روی  که 
افراد  برخورد  احتمال  جدید  دستبند 
درصد   37 تا  را  موانع  با  نابینا  یا  بینا  کم 

کاهش می دهد.
محققان آمریکایی یک سیســتم کمکی 
بــرای افــراد کم بینــا و نابینا ســاخته اند که از برخــورد آنها با 
موانــع جلوگیری می کند. این سیســتم شــامل یک دوربین 
ویدئویــی اســت کــه روی ســینه قــرار می گیــرد و بــه واحــد 
پردازشی دارای الگوریتم بصری رایانشی متصل و همچنین 

2 دستبند مخصوص متصل است.
را ردیابــی می کنــد،  ایــن سیســتم خطــری  هنگامی کــه 

دستبند کاربر در سمتی که مانع ردیابی شده، مرتعش می شود. اگر مانع در جلوی کاربر باشد، هر دو دستبند مرتعش می شوند.
محققان ادعا می کنند این دســتگاه جایگزینی برای عصای ســفید یا ســگ های راهنما نیســت بلکه مزایایی جانبی فراهم می کند. تحقیق مذکور در نشــریه 

Jama Opthamology منتشر شده است.
در این گزارش اشاره شده بررسی 368 ساعت اطالعات مربوط به 31 فرد نابینا یا کم بینا نشان می دهد این روش کارآمد است. طی این بازه آزمایشی بدون 

اطالع شرکت کننده، سیستم در وضعیت فعال و خاموش قرار می گرفت.
هریک از شرکت کنندگان در تحقیق پس از دوره آموزشی در کنار عصا یا سگ راهنما به مدت چهار هفته از این سیستم استفاده کرد. محققان اطالعات به 
دست آمده را بررسی کردند تا نرخ تماس میان بدن کاربر یا عصا با موانع ردیابی شده توسط سیستم در هنگام فعال یا خاموش بودن آن، مشخص شود.

هنگامی که آنان نمونه ای تصادفی از هشــدارهای برخورد برای هر شــرکت کننده را بررســی کردند و متوجه شدند هنگام فعال بودن سیستم، میزان چنین 
برخوردهایی 37 درصد کاهش یافته است.

شرینیواس پوندلیک یکی از مؤلفان ارشد این تحقیق از بیمارستان چشم و گوش ماساچوست می گوید: شرکت کنندگان در تحقیق در بازخورد خود اعالم 
کردند این سیســتم هنگام قدم زدن در فروشــگاه، برداشــتن کاال از قفســه یا قراردادن آنها در جای خود، هشــدار درباره عابرانی که به کاربر نزدیک می شــوند، 

شاخه های درختان و همچنین در مناطق شلوغ و ناآشنا کارآمد بوده است.
البته این تحقیق محدودیت هایی نیز داشــته اســت. به عنوان مثال مؤلفان اشــاره کرده اند سیستم احتماًال قادر به شناسایی تمام خطرات پیش روی کاربر 

نیست.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
دستگاه  تولید  خط  دانش: 
و  هشدار  نظارت،  کنترل، 
طبی  گاز  پارامترهای  ثبات 
شرکت  یک  توسط  اکسیژن 

دانش بنیان راه اندازی شد.
شــرکت  یــک  مدیرعامــل 
دانش بنیان گفت: این شــرکت در ســال 1399 
فعالیــت خــود را بــا هــدف طراحــی، تولیــد و 

توسعه تجهیزات پزشکی آغاز کرد.
و  تجربــه  بــا  مــا  افــزود:  خطیبــی  فائــزه 
ســابقه 20 ســاله در زمینه تجهیزات پزشــکی و 
الکترونیــک موفــق به ســاخت اولین دســتگاه 

کنتــرل، نظــارت، هشــدار و ثبــات پارامترهــای گاز 
طبی اکســیژن بیمارســتانی شــدیم و توانســتیم 
پــس از اخذ مجوزهــای الزم از اداره کل تجهیزات 

پزشــکی این محصول را وارد بازار کنیم.
یــک سیســتم   Oxynet افــزود: دســتگاه وی 
پارامترهــای  ثبــات  و  هشــدار  نظــارت،  کنتــرل، 
اکســیژن  گاز  )فلــو(  مصــرف  و  فشــار  خلــوص، 
بیمارســتانی اســت کــه امــکان پایــش از راه دور 
اکســیژن  فلــوی  و  خلــوص  فشــار،  پــر  مقادیــر 
می کنــد.  فراهــم  را  اینترنــت  و  پیامــک  طریــق  از 
همچنیــن در هنــگام خــارج شــدن هــر یــک از دو 
پارامتــر حیاتــی از بــازه اســتاندارد تعریف شــده، 
دســتگاه پیامک هشــداری را به شــماره های ثبت 

شده ارسال می کند.
وی ادامه داد: در زمان خروج فشــار و خلوص 
اکســیژن از بازه تعریف شــده، فرمان های کنترلی 
به خروجی های دســتگاه ارسال شده که منجر به 
باز کردن یا بســتن شــیرهای پنوماتیک در مســیر 
لوله هــای اصلــی و پشــتیبان اکســیژن می شــود. 
ایــن محصــول در مدیریــت مصــرف گاز اکســیژن 
اکســیژن  خلــوص  و  فشــار  افــت  از  جلوگیــری  و 
بخصوص در شــرایط ســخت کرونا تاثیر بســزایی 

داشته است.
را  محصــول  ایــن  هــدف  بــازار  خطیبــی 
بیمارســتان ها معرفــی کــرد و گفــت: بــا توجه به 
حیاتــی بــودن گاز اکســیژن و اینکه در زمــان نیاز، 

اکســیژن از هــر دارویی موثرتر و ضروری تر اســت، 
پایــش پارامترهای این گاز و اقدام فوری در جهت 
رفع افت های بوجود آمده در فشار و خلوص آن، 
تمامی بیمارســتان ها و به طور کلی هر مرکزی که 
بطــور متمرکــز از گاز اکســیژن بــا اهــداف درمانی 
 OXYNETاســتفاده می کند، بازار هدف دستگاه

تولیدی این شرکت هستند.
مدیرعامل این شــرکت دانش بنیان، صادرات 
این محصول را به کشــورهای همسایه از اهداف 

میان مدت شرکت عنوان کرد.
برابــری  و  رقابــت  میــزان  بــا  ارتبــاط  در  وی 
محصول تولیدی شــرکت با سایر محصوالت بازار 
گفــت: در حال حاضــر محصول دیگــری که دارای 

قابلیت هــای دســتگاه OXYNET باشــد در بــازار 
کشــور وجــود ندارد و در صورت شــناخته شــدن 
مزایــای این دســتگاه، با توجه به بازگشــت هزینه 
خرید دســتگاه از محل صرفه جویی بوجود آمده 
در مصــرف اکســیژن در مدت زمان بســیار کوتاه، 

بازار بســیار خوبی برای آن می توان متصور بود.
مدیرعامــل این شــرکت دانش بنیان با اشــاره 
بــه دریافت تســهیالت تولیــد صنعتــی از صندوق 
گفــت:  ســالمت  حــوزه  در  فنــاوری  و  پژوهــش 
دریافــت تســهیالت تولید صنعتــی از این صندوق 
در تامین بخشــی از هزینه هــای فاز تولید صنعتی 

برای ما کمک کننده بود.

چین سریع ترین وسیله نقلیه جهان را ساخت؛ قطاری با سرعت 600 کیلومتر بر ساعت
سپهرغرب، گروه کار و دانش: نخستین قطار سریع السیر "مگلو" کشور چین با سرعت 600 کیلومتر بر ساعت روز سه شنبه از خط مونتاژ 
آن 600 کیلومتر بر ساعت باشد و در حال حاضر سریع ترین وسیله نقلیه  خارج می شود. این قطار طوری طراحی شده که حداکثر سرعت 

موجود در سطح زمین است.
نخستین قطار سریع السیر "مگلو" کشور چین با سرعت 600 کیلومتر بر ساعت، روز سه شنبه از خط مونتاژ خارج می شود. این قطار طوری 

طراحی شده که حداکثر سرعت آن 600 کیلومتر بر ساعت باشد و در حال حاضر سریع ترین وسیله نقلیه موجود در سطح زمین است.
سیســتم حمل و نقل جدید مگلو نخســتین حضور خود را در شــهر ســاحلی چینگدائو، اســتان شاندونگ در شــرق چین انجام داده است. 
طبق گفته شــرکت راه آهن چین، این قطار به صورت کامل در کشــور چین ســاخته شده است و آخرین دستاورد علم و فناوری و تکنولوژی این 

کشور در زمینه حمل و نقل ریلی است.
سال گذشته مرحله آزمایشی این قطار پرسرعت نسل مگلو )maglev( در چین با موفقیت انجام شده بود. این قطار در شهر شانگ های در چین آزمایش 
شد. توسعه سیستم حمل و نقل ریلی مگلو با سرعت باالی 600 کیلومتر در ساعت یک پروژه کلیدی در برنامه حمل و نقل ریلی پیشرفته چین است که توسط 

وزارت علوم و فناوری این کشور آغاز شده است و این مسیری است که نمونه اولیه پروژه آن در ژوئیه سال 2016 برای نخستین بار اجرایی شد.
تیم این پروژه با مســئولیت بخش فنی شــرکت ســی آر آر ســی )CRRC( و چینگدائو ســیفانگ، شرکت آموزشــی "ویبولیتین" متشــکل از بیش از 30 شرکت، 

دانشــگاه و مؤسسه تحقیقاتی است. آن ها طی چهار سال 
گذشــته فناوری هــای مگلو با ســرعت باال را ارتقــاء داده اند 
و پس از رفع اشــکال زمینی و تســت های استاتیک، مراحل 

آزمایشی را در مسیر انجام می دهند.
شــیان  اینچــوان-  سریع الســیر  قطــار  ایــن  از  پیــش 
فعالیت رســمی خود را آغــاز کرده بود؛ این قطــار الکتریکی 
به صــورت مســتقل در چین تولید شــده و به ســرعت 350 
کیلومتر بر ســاعت رســید. این قطار بــا حمایت وزارت حمل 
و نقل و فناوری حمل و نقل ریلی پیشــرفته چین و توســط 
شــرکت CRRC تانگشان تولید شــده  و می تواند در شرایط 
آب و هوایــی مختلــف بــا بهره وری بــاال و هزینه هــای پایین، 
مســافت های 600 تــا 1500 کیلومتــری را طــی کنــد. تــا قبل 
از "مگلــو" ایــن نخســتین بار در جهــان بود که یــک قطار با 
ســرعت 350 کیلومتر بر ساعت یک مسافت طوالنی را طی 

کرده است.

با حمایت یک صندوق پژوهش و فناوری

خط تولید دستگاه کنترل پارامترهای گاز طبی اکسیژن راه اندازی شد

فائزه خطیبی

ی مجاز فضای  با  جدید  دولت  مواجهه  نحوه  به  نخبگان  دغدغه 
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دادگاه تاگانسکی

آرا

سیاوش ملکی فر

دانش بنیان

نحوه حمایت 
از دانش بنیان ها برای حضور 

در نمایشگاه های خارجی
سپهرغرب، گروه کار و دانش: معاون 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه 
در  دانش بنیان  شرکت های  گفت: 
پیشنهاد  به  خارجی  نمایشگاه های 
سوی  از  بالعوض  طور  به  و  خودشان 

این صندوق حمایت می شوند.
خصــوص  در  ملکی فــر  ســیاوش 
یکــی از بســته های صادراتــی شــرکت های دانش بنیــان 
گفت: شــرکت ها می تواننــد برای حضور مســتقل در هر 
نمایشــگاه خارجــی معتبــر، تــا 90 درصــد هزینــه اجاره، 
ســاخت غرفه، ســفر و اســکان را تا ســقف 150 میلیون 
تومان در ســال، به طــور بالعوض از صنــدوق نوآوری و 

شکوفایی دریافت کنند.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه نیــاز شــرکت های 
دانش بنیــان، تاکنــون بیــش از 140 نمایشــگاه زیــر چتر 
حمایتی صندوق قرار گرفته اســت، ادامه داد: تا پیش از 
آذر 97 حضور شرکت ها حداکثر در 20 نمایشگاه خارجی 
و آن هم عمدتــا در قالب پاویون مورد حمایت صندوق 
قرار می گرفت اما با رویکرد جدید، نمایشــگاه های تحت 
حمایت متناســب با نیاز و اعالم شرکت های دانش بنیان 

به طور چشم گیری افزایش یافته است.
ملکی فر با تأکید بر اینکه متأســفانه فهرســتی جامع 
از نمایشــگاه های معتبــر خارجــی وجــود نــدارد، گفــت: 
نمایشــگاه های  می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
معتبــر خارجــی در بازارهــای هــدف خــود را بــه صندوق 
معرفی کنند تا به فهرست تحت حمایت صندوق اضافه 

شود.
معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان 
اینکــه نمایشــگاه های خارجــی تحــت حمایــت صندوق 
محدودیــت جغرافیایی نــدارد، گفت: این نمایشــگاه ها 
می تواند در اروپا، آســیا، آفریقــا و بازارهای هدف متنوع 
حوزه هــای  از  یــک  هــر  در  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

تخصصی صنعت و فناوری باشند.
وی با بیــان اینکه شــرکت های دانش بنیــان توانمند 
ایــن  در  صنــدوق  حمایــت  بــا  می تواننــد  صادراتــی 
نمایشــگاه ها حضــور یابنــد، بیــان کــرد: از شــرکت های 
دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه و کشوری حمایت 
می کنیــم کــه محصــول مرتبط بــا آن نمایشــگاه و قابل 

فروش در آن کشور را به تولید رسانده باشند.
وی بــا بیان اینکه در حوزه نمایشــگاه های خارجی به 
دو صــورت از شــرکت ها حمایت می کنیم، گفــت: برپایی 
پاویون شــرکت های دانش بنیان و حمایت از شــرکت ها 
منتخــب  نمایشــگاه های  در  مســتقل  حضــور  بــرای 
خودشــان، هر دو از ســوی صندوق به صورت بالعوض 

حمایت می شود.

و  نــوآوری  صنــدوق  توســعه  معــاون  گفتــه  بــه 
شــکوفایی، ما بــا پرچم جمهوری اســالمی ایران تاکنون 
در 15 نمایشگاه خارجی پاویون دانش بنیان را با حضور 
بیــش از 200 شــرکت دانش بنیــان برپــا کرده ایــم و ایــن 
پاویون ها نقش مهمی در توســعه صادرات شرکت های 

دانش بنیان داشته است.
وی با اشــاره بــه نمایشــگاه ها و کشــورهایی که این 
پاویون هــا در آن هــا برپــا شــده، گفــت: ایــن پاویون هــا 
در نمایشــگاه های معتبــر حوزه هــای مختلــف فنــاوری 
ســالمت،  ارتباطــات،  و  اطالعــات  فنــاوری  جملــه  از 
حمل ونقل، ساختمان و انرژی در کشورهای آذربایجان، 
افغانســتان،  هلنــد،  چیــن،  آلمــان،  ترکیــه،  پاکســتان، 

امارات، ارمنستان و سوریه برپا شده است.
معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان 
کرد: تصویری که اغلب مردم دنیا از ایران در ذهن دارند، 
تصویر یک اقتصاد دانش بنیان نیست، بلکه هنوز کشور 
مــا را عمدتــا بــا محصــوالت خــام و فرآورده هــای نفتی 
می شناسند. از این رو الزم است شرکت های دانش بنیان 
در همــه حوزه هــای تخصصی و در کشــورهای هدف به 
خوبــی دیده شــوند و یکــی از اهداف برپایــی پاویون ها 

تغییر همین تصویر بیرونی است.
بــه گفتــه ملکی فــر، در ســال گذشــته 79 شــرکت از 
حمایت بالعوض حدود 4 میلیارد تومانی صندوق برای 
حضور در نمایشــگاه های خارجی )به صورت مســتقل و 

پاویون( بهره مند شده اند.

دریچه

کار و دانش ساخت موتور برقی با توان حفظ تعادل و تعقیب مالک
سپهرغرب، گروه کار و دانش: ک شرکت چینی از تولید موتور برقی جدیدی به نام دی سی 100 خبر داده که هم قادر به حفظ تعادل خود به صورت خودکار است و هم مالک خود را تعقیب می کند.

 یشرکت داوینچی دینامیکس می گوید موتور یادشده با یک بار شارژ قادر به پیمودن 400 کیلومتر مسافت است که در میان محصوالت مشابه رقم قابل توجهی محسوب می شود.
قدرت موتور این موتورسیکلت به 137 اسب بخار می رسد و گشتاور آن نیز 850 نیوتون متر عنوان شده است. یکی از توانمندی های خاص این موتورسیکلت شتاب صفر تا صد آن است که بین 3 تا 4 ثانیه اعالم شده است.

بخش زیادی از باتری 17.7 کیلووات ساعتی این موتورسیکلت در عرض 30 دقیقه شارژ می شود. از جمله دیگر امکانات این موتورسیکلت می توان به ترمز ای بی اس و حرکت آرام به سمت مالک در زمان حضور وی در خیابان اشاره کرد.
برای حفظ تعادل نیز یک سیستم هوشمند برای موتور مذکور در نظر گرفته شده. قیمت پایه این موتورسیکلت 27500 دالر است.

را به خاطر عدم حذف  سپهرغرب، گروه کار و دانش: اخیرا دادگاهی در روسیه فیس بوک و تلگرام 
محتواهای غیرقانونی جریمه کرد.

دادگاهی در روســیه تلگــرام و فیس بوک را به خاطر عدم حذف محتواهــای غیرقانونی جریمه 
کرد.

در ایــن راســتا فیس بــوک بــه پرداخــت 6 میلیون روبــل و تلگــرام هم بــه پرداخت 11 
میلیون روبل محکوم شده است.

دادگاه منطقه تاگانســکی مســکو در روســیه اعالم کرده اســت که فیس بوک به 
خاطــر دو مــورد تخلــف و تلگرام به خاطر ســه مــورد تخلف جریمه شــده اند جزئیات تخلفــات این دو 
شرکت فعال در فضای مجازی هنوز اعالم نشده است. البته نه فیس بوک و نه تلگرام هم هنوز نسبت 

به این خبر واکنشی نداشته اند.
در البته دو مورد شــکایت نیز علیه توئیتر مطرح شــده و انتظار می رود پنج شــنبه پیش رو حکم علیه این  اجتماعی  شــبکه 

و روســیه هم صادر شــود. روسیه طی ماه های گذشــته نظارت بر عمل به قوانین از سوی شبکه های اجتماعی  بخشــیده  شــدت  را 
چندین مورد جریمه را علیه آنها اعمال کرده است.

دولت روســیه همچنین از شــرکت های مالک شــبکه های اجتماعی خواســته تا اوًال در داخل این کشــور دفتر ایجاد کنند و دوما اطالعات شــهروندان 
روس را در سرورهای داخل روسیه نگهداری کنند.چین، هند و حتی انگلیس هم اخیرًا رویکرد مشابهی را در قبال شبکه های اجتماعی در پیش گرفته اند.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس اخیرًا طی مالقات با نماینده شرکت های مالک شبکه های اجتماعی در این کشور به آنها هشدار داد که ممکن 
اســت بــه خاطــر عدم رعایــت قوانین مربوط به جلوگیری از انتشــار مطالب غیرقانونی و خالف شــامل محتواهــای نفرت پراکنی و نژادپرســتانه با جریمه 

معادل 10درصد کل درآمد جهانی آنها روبه رو شوند.

بازوی رباتیک راه رونده
 به ایستگاه فضایی بین المللی می رود

سپهرغرب، گروه کار و دانش: قرار است یک بازوی رباتیک با قابلیت تحرک و راه 
رباتیک است که به  رفتن به ایستگاه فضایی بین المللی برود. این سومین بازوی 

ایستگاه مذکور فرستاده می شود.
بازوی یادشــده در اطراف تجهیزات روسی ایســتگاه فضایی بین المللی به حرکت 
درمی آیــد. این بازو که با همکاری محققان اروپایی ســاخته شــده توســط یک راکت 
روســی به نام پروتون ام و از پایگاه فضایی بایکونور قزاقســتان به فضا پرتاب شــده 

است.
ایســتگاه فضایــی بین المللی عمر زیادی داشــته و فضانــوردان برای کنتــرل و تعمیر بخش های 
مختلــف آن بایــد به طور مرتــب اجزای داخلی و خارجــی آن را کنترل کنند. پیــش از این آژانس های 
فضایــی کانــادا و ژاپــن دو بــازوی رباتیک بــرای کنتــرل و تعمیر این ایســتگاه طراحــی و عرضه کرده 

بودند.
بازوی رباتیک ســوم که »ارا« نام دارد 11 متر طول دارد و یک بازوی منعطف در میانه راه آن کار 
گذاشــته شــده اســت. در دو طرف پایانی این بازو مچ بندهایی کار گذاشته شده که قادر به ارتباط 

با بارها و محموله های مختلف، اتصال به ایســتگاه فضایی و انتقال داده های مختلف هســتند.
بــازوی یادشــده به علــت انعطافی که دارد قادر به طی مســیر و حرکت به ســمت نقاط مختلف 

اســت و بدین منظور هفت موتور در طول بدنه آن کار گذاشــته شده است.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
شرکت  یک  مهندسان  دانش: 
دانش  ایرانی،  دانش بنیان 
را  پیشرفته  تجهیزات  تولید 
لوله های  مشکل  رفع  برای 
انتقال نفت و گاز در اعماق دریا 

بومی سازی کردند.
لوله هایــی  خــط  و  تجهیــزات  از  کــه  زمانــی 
صحبت می شــود که نفــت و گاز را از اعماق دریا 
به پاالیشــگاه ها در خشــکی انتقال می دهند آیا 
بــه این فکر کرده اید که چطور و با چه ابزارهایی 

این خط لوله ها تعمیر می شوند؟
طراحی و مهندسی این تجهیزات فوق العاده 
حســاس و پیشــرفته، خوشــبختانه چند ســالی 
اســت کــه در کشــور مــا نیــز انجــام می شــود و 
ایرانــی،  دانش بنیــان  شــرکت  یــک  مهندســان 
دانش تولید این تجهیزات پیشــرفته را برای رفع 
مشــکل لوله هــای انتقــال نفــت و گاز در اعماق 

دریا بومی سازی کردند.
یاســمن رضایی مهندس مکانیــک در بخش 
تحقیــق و توســعه ایــن شــرکت دانش بنیان در 
همیــن زمینه گفت: در بســتر دریا بــرای خطوط 
لوله، نشتی های مختلفی به دالیل مختلف مثل 
برخــورد لنگر یا انفجار خــط لوله می تواند اتفاق 
می افتــد. حاال برای اینکــه بتوانیم این خط لوله 
را تعمیــر کنیم می توانیــم از روش ها و تجهیزات 
مختلفــی بــرای تعمیــر خطــوط لولــه اســتفاده 
کنیــم و کاری که در این شــرکت انجام می شــود 
در بحــث تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت و 

گاز است.
نــام  بــه  دســتگاهی  یــک  داد:  ادامــه  وی 
"اســمارت فلنج" ســاخته شــده اســت کــه برای 

تعمیــر نشــتی های جزئــی و کوچــک کــه در خط 
لوله وجود دارد استفاده می شود. برای طراحی 
این محصــول، پیچیدگی های زیادی وجود دارد 
کــه بــا توجــه بــه تجربه هــای زیــاد ایــن شــرکت 
دانش  بنیان، توانستیم بر سختی های طراحی و 

نصب آن غلبه کنیم.
دســتگاه دیگــری به نــام "اســمارت کانکتور" 
برای نخســتین بار در کشــور ساخته شده است 
و بــه شــما کمــک می کنــد تعمیراتــی کــه در دو 
روز انجــام شــده اســت در دو ســاعت ایــن کار 
را بــرای شــما انجام بدهــد؛ "اســمارت کانکتور" 
قطعــه ای حیاتی در صنعت نفت و گاز اســت که 
با ظاهری ســاده و کارایی باال در عمق 120 متری 
دریــا کاربــرد دارد و در صورت بــروز خرابی مانند 
پارگی و نشــتی در بستر دریا، غواص دو سر لوله 
را در داخــل ایــن قطعه )اســمارت کانکتور( قرار 
می دهد و با یک اتصال هیدرولیک از روی شناور 
کنتــرل و عملیــات دوختن دو خــط لوله در چند 

دقیقه انجام می شود.
دکترعلــی شــقاقی مقــدم مدیرعامــل ایــن 
شــرکت دانش بنیان اظهار کــرد: کارخانه اصلی 
اضطــراری  تعمیــرات  تجهیــزات  زمینــه  در  مــا 
فعالیــت می کنــد. در ایــن شــرکت دانش بنیان 
محصوالتــی کــه در کارخانه هــای دیگر ســاخته 
شــده اســت، اینجــا اســمبل شــده و عملیــات 
تســت انجــام می شــود و اگــر نیــازی بــه بهبود 
کار  آن  روی  بــر  تیــم مهندســی  باشــد  داشــته 
می کننــد و تغییــرات الزم را به پروســه ســاخت 
اعــالم می کنند تــا ایــن محصوالت بهبــود پیدا 
کنند. از مهندســی جزئی و مهندســی ســاخت، 
همگــی در داخل مجموعه انجام می شــود که 
ایــن باعث می شــود تا دانش فنی مــا روز به روز 

بیشتر شود که هر خواسته جدیدی که کارفرما 
نیاز داشــته باشد ما بتوانیم برای آنها محصول 

تولید کنیم.
وی ادامــه داد:  تجهیزاتی که مــا در دریا برای 
تعمیر استفاده می کنیم سایزهای مختلفی از 4 
اینچ تا 42 اینچ دارد بنابراین هر کســی که قصد 
ورود بــه این حوزه را دارد باید امکانات ســاخت 
را داشــته باشــد تا بتواند هر ســایزی که کارفرما 
احتیــاج دارد را تولیــد کند. ما همــه تجهیزات تا 
سایز 52 اینچ را توانسته ایم در داخل مجموعه 
تولید کنیم ضمن اینکه تیم طراحی، تیم ساخت 
و تیم مهندسی این شرکت دانش  بنیان در طول 

سال های گذشته مدام آموزش دیده اند.
شــقاقی بــا اشــاره به مفهــوم نــوآوری اظهار 
کرد:  اگــر یک چهارپایه را در نظــر بگیرید، هر پایه 
آن باید یکســری اصول را در نظر گرفته باشــد تا 
این نوآوری شما به ثمر برسد. جسارت، پیگیری، 
خودجوشــی و اعتماد به نفــس، اینها چهارپایه 
نوآوری هســتند کــه بــرای کار در نظــر گرفتیم و 
نکتــه مهم خالقیت اســت چراکه صنعت تشــنه 
خالقیت اســت. اگــر هر محصولی که تــا به حال 
تولید شــده اســت را تولیــد کنــم، نمی توانم در 
بــازار دوام داشــته باشــم چــون ایــن محصول 
قبًال تولید شــده اســت. ایده هــای خالقانه برای 
اینکه به محصول تبدیل شــوند نیاز است تا یک 
فعالیت های حرفه ای بر روی آن انجام شــود که 
شــامل فعالیت هــای مهندســی و فعالیت هــای 
ســاخت اســت بنابراین شــروع کار ما با خالقیت 

است.
مدیرعامــل این شــرکت دانش بنیــان با بیان 
اینکــه مــن برای ایــن کار بیش از 5 ســال هزینه 
کرده ام تا اعتمادســازی کنم، گفت: وزارت نفت، 

شــرکت ملی نفــت باید به ما اعتمــاد کنند و "ما 
می توانیــم"؛ من بیــش از 9 ســال هیئت علمی 
دانشــگاه بوده و در مجموعه نفت نیز حدود 10 
سال فعالیت مستقیم کرده ام و می دانستم که 
با ســنگ اندازی های مختلف مواجه خواهم شد 
و در برهــه ای از زمان صالح دیدم تا از مجموعه 
دانشگاه منفک شده تا تمرکز خود را بر روی کار 

انجام بدهم.
مهــدی مختــاری کارشــناس مکانیــک واحــد 

طراحی و ســاخت این شرکت دانش  بنیان گفت:  
اگر امــروز خط لوله آســیبی ببیند، غــواص باید 
بــه اعماق دریا رفتــه و خط لولــه را تعمیر کند و 
تجهیزات مــا را نصب کند. ما در بخش تحقیق و 
توسعه در حال انجام کاری هستیم تا بتوانیم از 
ربات ها بــرای نصب تجهیزات اســتفاده کنیم که 
در اســتفاده از ربات ها در هزینه و وقتی که برای 
نصب تجهیزات اســتفاده می شــود صرفه جویی 

قابل مالحظه ای خواهد شد.

سپهرغرب، گروه کار و دانش: 
یک فعال حوزه استارتاپ گفت: 
کارآفرینی  ویزاهای  روزها  این 
بسیار  "کانادا"  مثل  کشورهایی 
نخبگان  و  استارتاپ ها  فعاالنه 
ایرانی را شناسایی می کنند و به 
آنها روادید می دهند. دو ستون 
اصلی رشد و توسعه فناوری در کشور سرمایه 

و نخبگان است.
علیرضا کالهی گفت: شرکت های دانش بنیان 
و اســتارتاپ ها ایــن روزهــا، موتــور محرک رشــد 
بــرای  ارزش  خلــق  و  فناوری هــا  بومی ســازی  و 
اقتصــاد همه کشــورها به ویژه برای کشــورهای 
در حــال توســعه هســتند. بــا توجــه بــه رونــد 
تغییرات جهانی فناوری و "متاترندهای فناوری" 
و ایــن ســرعت شــتابان تغییــرات، خطــر عقــب 
ماندن و شــکاف های اقتصادی و اجتماعی بین 
کشــورهای در حال توســعه و جهان پیشــرفته، 

بسیار پررنگ است.
وی ادامه داد: انقالب صنعتی که در اواســط 
قرن هجدهم منجر به شــکاف فنــاوری و قدرت 
بین غرب و شــرق شــد که نتیجه آن امپرالیســم 
و تحت ســلطه رفتن شــرق به مــدت تقریبا 200 
ســال شــد، رفع محدودیت زور بازوی انســان و 
حیوان توســط ماشین بود و ابرترندی که حاکم 
بر همه فناوری ها است "هوش مصنوعی" است 
و انقالب هوش مصنوعی، رفع محدودیت مغز 
انســان خواهد بود و جهش و تغییراتی که بشر 
تجربــه خواهــد کــرد و از آنطرف خطــر ایجاد یک 
شــکاف، بسیار بســیار پررنگ تر از انقالب صنعتی 

است.

صنــدوق  ســرمایه گذاری  کمیتــه  عضــو 
سرمایه گذاری خطرپذیر سرو گفت: ما تنها راهی 
که در کشــورهای در حال توســعه جهان ســوم 
داریــم تــا بتوانیــم بــه آن نقطه نزدیک بشــویم، 
اعتمــاد بــه نخبــگان ایرانــی و داخلــی اســت و 
سعی در توسعه فناوری ها در داخل کشورمان 
توســط همیــن شــرکت های دانش بنیــان داریم 
البته اســتفاده از تجــارب جهانی و همکاری های 
جهانــی را در حــد ممکــن نیز باید در دســتور کار 

قرار بدهیم.
کالهــی با اشــاره به مشــکالت اســتارتاپ ها 
در ایــران تصریح کــرد:  موتور محرک شــرکت ها 
"ســرمایه گذار  جهــان،  در  اســتارتاپ ها  و 
"ســرمایه گذار  اعــداد  و  اســت  خطرپذیــرگ 
یعنــی  اســت  خنــد ه آور  ایــران  در  خطرپذیــر" 
در حــد یــک ســاختمان در شــمال شــهر تهران 
در  نیــز  تحریــم  دوران  در  البتــه  نیســت!  هــم 
ســال های 92 و 93 بــا بزرگ شــدن تعــدادی از 
کســب و کارهای دیجتال، تاســیس تاکسی های 
اینترنتی و.. یک هیجــان ویژه ای در ایران ایجاد 
شــد یعنی هم ســرمایه گذاران ترغیب شدند تا 
ورود کننــد و ایرانیان نخبه هم تشــویق شــدند 
کــه در ایران بمانند و بســیاری از نخبگان نیز به 

داخل ایران بازگشتند.
وی ادامــه داد:  با این دلســردی که در جذب 
ســرمایه پیش آمده اســت این روند بســیار کند 
شــده اســت و اکوسیســتم یــک حالــت رکودی 
را تجربــه می کنــد و اگــر می خواهیــم مجدد یک 
موج هیجان مثبت را در این اکوسیســتم ایجاد 
کنیــم تــا مجدد منجر بــه جذب ســرمایه و ورود 
نخبــگان شــود، تنها راهــکار، رفع هر نــوع مانع 

بــر ســر فعالیت های این شــرکت ها و رشدشــان 
و حتی ورودشــان بــه بورس اســت. من مجدد 
تأکید می کنم دو ســتون اصلی رشــد و توســعه 
فناوری در کشــور "ســرمایه و نخبگان" است که 
ایــن دو نیــز الزم و ملــزوم یکدیگرنــد یعنــی اگــر 
ســرمایه نباشــد، نخبه برای فعالیت و کارآفرینی 
در کشــور تشــویق نخواهــد شــد و احتمــاًال نیز 
از کشــور مــی رود و همانطــور کــه می دانید این 
مثــل  کشــورهایی  کارآفرینــی  ویزاهــای  روزهــا 
کانــادا بســیار فعاالنــه اســتارتاپ ها و نخبــگان 
ایرانــی را شناســایی می کننــد و بــه آنهــا روادید 
می دهند. از آنجایی کــه این نخبگان باید دلیلی 
برای ماندن در کشــور داشــته باشند چراکه آنها 
ریســک کرده و چندین سال شبانه روزی فعالیت 

کرده انــد و چشــم اندازی را ترســیم کرده انــد که 
این چشــم انداز ورود سرمایه گذاران و باال رفتن 
و  اســت  ارزش  و  ثــروت  خلــق  و  شــرکت  ارزش 
معموًال هم این بچه ها فقط به ثروت خودشان 
توجــه نمی کننــد و چیــزی کــه بنــده بــه تجربــه 
مشــاهده کردم آن اســت کــه خلــق ارزش برای 
جامعه و توســعه فناوری نیز برایشــان جذابیت 

دارد.
کالهی با بیان اینکه ســرمایه گذار قطعا باید 
انگیزه کافی برای سرمایه گذاری را داشته باشد، 
تصریــح کــرد: در اقتصادی که خوابانــدن آن در 
ملــک و طــال و ارز می توانــد پــول را در یک مدت 
کوتــاه چنــد برابر کنــد، باید یــک انگیــزه ویژه ای 
را بــرای ورود بــه ایــن حــوزه پرخطــر، پرریســک 

و مبهــم داشــته باشــد و بایــد ایــن قابلیــت را 
ببینیــد کــه مثًال در مــدت 5 ســال 5 برابر زمانی 
کــه از ســرمایه گذاری پــول خــود در ملــک و طال 
ســود می کنــد را بدســت آورد. اگر ایــن موضوع 
را ســرمایه گذاری بــدون هیــچ ریســکی ببینیــم 
این ســرمایه گذاری پرخطر حداقــل باید چندین 
برابر آن بازده داشــته باشــد که متأسفانه امروز 

هیچکدام از آنها نیست.
وی خاطرنشــان کــرد:  بــرای تحقــق رشــد و 
توسعه واقعی، ارتباط ایران با غول های جهانی 
در حــوزه فنــاوری و... در قالــب خرید بخشــی از 
سهام توســط آنها، همکاری های فنی و داده ای 
و اطالعاتــی و اشــتراک گذاری تجربه ها می تواند 

مفید باشد.

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

سرمایه و نخبگان دو ستون اصلی رشد و توسعه فناوری در کشور

تلگرام و فیس بوک در روسیه جریمه شدند

عضو کمیته سرمایه گذاری 
صندوق سرمایه گذاری 
و گفت: ما تنها  خطرپذیر سر
راهی که در کشورهای در حال 
توسعه جهان سوم داریم تا 
بتوانیم به آن نقطه نزدیک 
بشویم، اعتماد به نخبگان 
ایرانی و داخلی است و سعی 
در توسعه فناوری ها در 
داخل کشورمان توسط همین 
شرکت های دانش بنیان داریم 
البته استفاده ...

علیرضا کالهی

دســتگاه دیگری به نام "اســمارت کانکتور" برای نخســتین بار در کشــور ســاخته شده است 
وز انجام شــده اســت در دو ســاعت ایــن کار را  و بــه شــما کمــک می کنــد تعمیراتی که در دو ر
برای شــما انجام بدهد؛ "اســمارت کانکتور" قطعه ای حیاتی در صنعت نفت و گاز اســت که 
وز خرابی  بــا ظاهــری ســاده و کارایی باال در عمق 120 متری دریا کاربــرد دارد و در صورت بر
ماننــد پارگــی و نشــتی در بســتر دریــا، غــواص دو ســر لولــه را در داخــل این قطعه )اســمارت 

ل... وی شناور کنتر ولیک از ر کانکتور( قرار می دهد و با یک اتصال هیدر
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مهربانی یگانه

بازدید نماینده ویژه آیت اهلل رئیسی از کرخه

احیای تاالب هورالعظیم در اولویت دولت سیزدهم است
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
در  رئیسی  آیت اهلل  ویژه  نماینده 
گفت:  کرخه  آبی  حوزه  از  بازدید 
وزارت  اصلی  دغدغه های  از  یکی 
رهاسازی  سیزدهم  دولت  در  نیرو 
تاالب  حریم  تعیین  و  تاالب  در  آب 
در  نوین  روش های  با  هورالعظیم 

مدیریت آبی خواهد بود.
محمدرضــا فاتحی صبح امــروز به منظور بررســی 
وضعیت سد کرخه و ارائه تکنیک های نوین رها سازی 

آب از حوزه آبی کرخه بازدید کرد.
وی در حاشیه این سفر و در بازدید از شهرستان ها 
و روســتاهای دچــار تنــش آبــی اظهــار کــرد: در حــوزه 
مدیریت آب نیاز به کار کارشناســی و پرهیز از اقدامات 

غیر اصولی هستیم. سرمنشأ آنچه بر سر هور آورده اند 
توسعه نامتوازن است و همواره دستگاه های سدساز 
بی توجه به معیارهای توســعه پایــدار و مصالح ملی 
و منافــع مــردم؛ به ساخت وســازی مغایر با توســعه 

پرداختند.
نماینده ویژه آیت اهلل رئیســی خاطرنشــان کرد: در 
شرایط خشکسالی فعلی مدیریت مصارف تنها راهکار 
بهبــود شــرایط و کاهش خســارات اســت و در صورت 
عدم رعایت الگوی کشت کم مصرف، اثرات خشکسالی 

از منظر شدت و تداوم افزایش خواهد یافت.
فاتحی با تأکید براینکه "مهم ترین اولویت دولت 
جدید تأمین حقابه تاالب هورالعظیم است و برای 
احیای این تاالب باید بتوانیم با مدیریت درست آب 
را به تــاالب برســانیم"، گفت: وزارت نیــرو به عنوان 

مســئول مطالعه و برنامه ریــزی و کارفرمای اصلی 
احداث ســد در کشــور، مقصر این اتفاقات اســت. 
وزارت نیــرو بایــد دربــاره تبعــات احــداث ســدهای 
مختلــف در کشــور از جمله ســد کرخه و محاســبه 

سود و زیان آن ها توضیح دهد.
نماینــده ویــژه آیــت اهلل رئیســی در پایــان با ارج 
نهــادن بــه مطالبــه بحــق مــردم خوزســتان گفت: 
چــون  بزرگ مردانــی  حضــور  یــادآور  هورالعظیــم 
علــی هاشــمی و رشــادت های مــردم شــریف ایــن 
اســت.  مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  در  منطقــه 
یکــی از دغدغه هــای اصلــی وزارت نیــرو در دولــت 
سیزدهم رهاسازی آب در تاالب، تعیین حریم تاالب 
هورالعظیــم بــا روش هــای نویــن در مدیریــت آبی 

کشور است.

ایران  گروه  سپهرغرب، 
آمارهای  بررسی  جهان:  و 
می دهد  نشان  منتشرشده 
در  ایرانی  خانوارهای  هزینه  که 
31درصد  حدود  در   99 سال 
رشد داشته و با توجه به کسری 
بودجه 320 تا 350 هزار میلیارد 
روند  این  می رسد  به نظر  آینده  سال  در  تومانی 

ادامه دار خواهد بود.
بررســی های صورت گرفتــه بــه روی نتایــج آمــار 
درآمد و هزینه های خانوارهای شــهری و روستایی 
در سال 1399 نشــان می دهد متوسط هزینۀ کل 
خالص ســاالنه  یک خانــوار شــهری 621،392 هزار 
ریــال )62 میلیون تومان( بوده اســت که نســبت 
به رقم مشــابه در ســال قبــل ٣١ درصــد افزایش 

داشته است.
براســاس داده هــای مرکز آمــار ایــران،  از هزینه  
کل ســاالنه  خانوار شــهری 161،094 هــزار ریال )16 
میلیــون تومــان( بــا ســهم 26 درصــد مربــوط به 
هزینه هــای خوراکــی و دخانــی و 460،298 هــزار 
ریــال )46 میلیــون تومــان( بــا ســهم 74 درصــد 
مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. بین 
هزینه  هــای خوراکــی، بیشــترین ســهم مربوط به 
هزینــه  آرد، رشــته، غالت، نــان و فرآورده های آن و 
گوشت هرکدام با سهم 21 درصد و بین هزینه های 

غیرخوراکی بیشترین سهم با 50 درصد مربوط به 
هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

متوســط درآمد اظهارشــده  ســاالنه  یک خانوار 
شــهری 764،746 هزار ریــال )76 میلیون تومان( 
بوده اســت که نســبت به ســال قبــل، 38 درصد 
افزایــش داشــته اســت، بــر این اســاس در ســال 
1399 رشــد متوســط درآمــد ســاالنه خانوارهــای 
شــهری بیشتر از رشــد متوســط هزینه کل ساالنه 

است.
متوســط هزینه  کل خالص ســاالنه  یــک خانوار 
میلیــون   34( ریــال  هــزار   340،679 روســتایی 
تومــان( بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل 
30.5 درصــد افزایــش نشــان می دهــد. از هزینــه  
کل ســاالنه  خانــوار روســتایی 136،442 هزار ریال 
)13 میلیــون تومــان( با ســهم 40 درصــد مربوط 
بــه هزینه های خوراکــی و دخانی و 204،237 هزار 
ریال )20 میلیون تومان( با سهم 60 درصد مربوط 

به هزینه های غیرخوراکی بوده است.
ســهم  بیشــترین  خوراکــی،  هزینه هــای  بیــن 
و  نــان  غــالت،  رشــته،  آرد،  هزینــه   بــه  مربــوط 
فرآورده هــای آن بــا 25 درصــد و بیــن هزینه هــای 
غیرخوراکی، بیشترین ســهم با 32 درصد مربوط 

به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوســط درآمد اظهارشــده  ســاالنه  یک خانوار 
روستایی 420،470 هزار ریال )42 میلیون تومان( 

بوده اســت که نســبت به ســال قبــل 41.6 درصد 
افزایش داشته است.

آمارهــا نشــان می دهنــد کــه ســهم مشــاغل 
حقــوق  یارانــه،  )شــامل  مزدوحقوق بگیــری 
کارمنــدان و بازنشســتگان و...( از منابــع تأمیــن 
درآمــد خانوارهــای شــهری 31.4 درصــد و بــرای 

خانواده های روستایی 32.7 درصد بوده است.

 ادامه روند رشد نقدینگی در 1400
بر اســاس قانون بودجه 1400، منابع عمومی 
دولــت حــدود 1280 هــزار میلیــارد تومــان خواهد 
بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال 1399 
حــدود 106 درصــد رشــد کــرده اســت. کل منابــع 
قانــون بودجــه 1399 حــدود 571 هــزار میلیــارد 
تومــان بــود کــه طی یــک ســال منابــع و مصارف 

دولت تقریبا دو برابر شد.
بــه  نقدینگــی در ســال گذشــته  افزایــش  کل 
40.6 درصــد رســید کــه در تاریخ یک رکــورد جدید 
محسوب می شود، در این بین سال 1399 حدودًا 
1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شــد 
که همان طور که ذکر شد 700 هزار میلیارد تومان 
آن از محــل پایــه پولی و پــول پرقدرت و آســیب زا 

ایجاد شد.
کنار این موضوع باید در نظر داشــت که ضریب 
فزاینده نقدینگی نیز در کشــور رشد داشته است. 

ضریــب فزاینــده در ســال 1399 از 7.1 در اســفند 
1398 به بیش از 7.7 در پاییز 1399 رسیده است، 
حتی در تابستان 1399 نیز این رقم به 7.8 رسید. 
باتوجــه به آن که ضریب فزاینده شــاخصی از قدرت 
خلق نقدینگی توسط بانک ها می باشد، قدرت خلق 
اعتبار بی  رویه بانک ها در ســال 1399 افزایش یافته 

است.
هرچنــد بانــک مرکــزی افزایش ضریــب فزاینده 
را ناشــی از کاهش نــرخ ذخیره قانونی بــرای ارائه 
تســهیالت کرونایــی می داند اما بانــک مرکزی نرخ 
ذخیــرۀ قانونــی را برای کل شــبکۀ بانکــی کاهش 
داد کــه در نتیجه بانک هــای خصوصی نیز که مقدار 
بســیار ناچیــزی تســهیالت کرونایــی ارائــه دادند از 
این شرایط بهره مند شدند و به افزایش نقدینگی 

دامن زدند.

مشکل   /1400 سال  در  تورم  چشم انداز   
ناترازی بودجه بسیار جدی است

با توجه به ادامــه تحریم های ظالمانه و تأمین 
حقــوق کارمنــدان دولــت در دوماهــه اول ســال 
جــاری از طریق تنخواه بانک مرکــزی باید گفت که 
مشــکل ناترازی بودجه در سال 1400 بسیار جدی 

است.
الزم بــه ذکر اســت، بــرای تحقق درآمــد حاصل 
از صــادرات نفت حداقل نیاز بــه صادرات غیرنفتی 

40 میلیارد دالری وجود دارد تا پس از کســر سهم 
تقریبــا 50درصــدی شــرکت ملی نفــت و صندوق 
توســعه ملــی بــا احتســاب دالری 20هزارتومانــی 
حــدود 20 میلیــارد دالر از محــل فــروش نفــت و 
فراورده به بودجه تزریق شود که با توجه به عدم 

رفع تحریم ها این موضوع بعید به نظر می رسد.
در نتیجــه مــوارد ذکرشــده می تــوان گفــت در 
ســال آینده شــاهد کســری بودجه ای بین 320 تا 
350 هزار میلیارد تومــان خواهیم بود، همچنین 
آینــده 20 درصــد رشــد  منابــع بودجــه در ســال 
داشته اســت که این موضوع خود سبب افزایش 

مشکالت و وخیم تر شدن وضعیت بودجه خواهد 
شد.

معتقــد  اقتصــادی  کارشناســان  از  بســیاری 
هستند که با توجه به ناترازی قانون بودجه 1400 
و رکوردزنــی رشــد نقدینگــی در کشــور، نمی توان 
انتظــار تورمــی پایین تــر از حــدود 20 تــا 40 درصد 
را در ســال آینــده داشــت، البته باید دیــد با وجود 
مشــکالت عدیده ای که دولت سیزدهم در ابتدای 
کار خود با آن مواجه اســت چطور با این مســائل 
برخورد خواهد کرد و چه مسیرهایی را برای تأمین 

کسری بودجه خود در نظر خواهد گرفت.

طرح مجدد شفافیت آرای نمایندگان
 در صحن علنی مجلس

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی 
از طرح مجدد شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس خبر داد.

علیرضــا عباســی در مــورد آخریــن وضعیــت طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان 
مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: الزمه طرح شــفافیت آرا طرح در کمیســیون 
تخصصــی و انجــام برخــی تغییــرات در محتــوای آن اســت. مخالفان ایــن طرح با 
موضوع شــفافیت مخالف نبودند و اعتقاد داشــتند که این طرح دارای نواقصی 

است که باید کامل شود.
نائب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شــورای اســالمی بــا بیان اینکه 
شفافیت موضوع خوبی است و نیاز است در سطح دستگاه هایی از جمله شهرداری و شورای شهر 
هم مورد توجه قرار گیرد ، اضافه کرد: حتی موضوع شفافیت در دولت و دیگر دستگاه های اجرایی 

نیاز است و تنها قرار نیست این موضوع در آرای نمایندگان باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس با ابراز اینکه در مجلس تنها رأی نیســت و موارد دیگر هم هســت 
کــه نیــاز به شفاف ســازی دارد و باید مردم از آن مطلع شــوند ، تصریح کرد: شــفافیت نباید تنها در 

مجلس به یک رأی نماینده بسنده شود و نیاز است که به دیگر موارد هم پرداخته شود.

ایران  گروه  سپهرغرب، 
شدید  کاهش  جهان:  و 
غ  مر واحدهای  در  جوجه ریزی 
دنبال  به  سال99که  در  مادر 
داد،  رخ  گسترده  سوءمدیریت 
امسال  کشور  شده  موجب 
قطعه  میلیون   200 کمبود  با 
غ مواجه  جوجه یک روزه گوشتی و 300 هزارتن مر

باشد.
غ دچار نوســانات  اواخر ســال گذشــته بازار مر
شــدید شــد و دولــت بــرای کنتــرل بــازار ایــن کاال، 
غ را تشــکیل داد، بــا این  قــرارگاه ســاماندهی مــر
حال از فروردین ماه 1400 مجددًا هشدارها درباره 
غ در کشــور آغاز شــد و در حال  وضعیــت تولید مر
حاضر نیز شاهد دو نرخی شدن این کاال و افزایش 
قیمــت آن بــه بــه 36 هــزار و 500 تومــان و حتی 

بیشتر از این نرخ هستیم.
در حالی کــه نرخ مصوب این کاال 24 هزار و 900 
تومــان اســت همچنین به گفته مصــرف کنندگان 
غ نیز نسبت به هفته های قبل محدودتر  عرضه مر
شــده و مــردم ناچارنــد بــرای خریــد ایــن کاال بــه 

چندین مرکز خرید مراجعه کنند.
غ  در میادیــن میــوه و تــره بار هم کــه عرضه مر
بــه قیمت مصوب به صــورت روزانه در حال انجام 
اســت، از یک ســو میــزان عرضه کاهــش یافته و از 
ســوی دیگر افزایش رجوع مردم بــه میادین برای 
خرید به نرخ مصوب، موجب شکل گیری صف های 
طوالنی در میادین شــده و این نگرانی وجود دارد 
کــه اتفاقــات ســال گذشــته و تشــکیل صف هــای 

غ مجددًا تکرار شود. طوالنی برای خرید مر

واحدهای  در  جوجه ریزی  شدید  کاهش   
غ مادر طی سال 1399 مر

به نظر می رسد بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت 
صنعت مرغداری و تولید جوجه یک روزه و گوشت 
غ و علل شــکل گیری شــرایط فعلــی، می تواند  مــر
منجــر به ریشــه یابی آســیب و کمک بــرای رفع آن 
شــود، آنطــور که فعــاالن صنعــت و کارشناســان 
حوزه طیور می گویند در حال حاضر شــرایط تولید 
مطلوب نیســت و عواقب سو مدیریت در ماه های 
گذشــته، قرار نیســت به ایــن زودی رفع شــود، در 
همین زمینه حســن مهربانی یگانه، اســتاد ژنتیک 
و اصــالح نژاد گــروه دامپــروری دانشــگاه تهران با 
غ  اشــاره بــه اینکــه جوجه ریــزی در واحدهــای مر

مادر طی ســال 99 کاهش بســیار زیادی داشــته، 
گفــت: بویــژه در ماه های مهر و آبــان 1399 میزان 
کاهــش  مــادر  غ  مــر واحدهــای  در  جوجه ریــزی 

چشمگیری داشته است.
غ مادر  وی مجمــوع جوجه ریزی واحدهــای مر
را در ســال گذشــته 9 میلیــون و 618 هــزار قطعه 
عنــوان کــرد و افزود: از ســال 1390، ایــن کمترین 
میزان جوجه ریزی ســالیانه بوده که در واحدهای 

غ مادر اتفاق افتاده است. مر
مهربانی یگانــه با بیــان اینکه جوجه هــای مادر 
واحدهــای تولیــدی وقتی به ســن شــش ماهگی 
غ نطفه دار و سپس  می رســند، می توانند تخم مر
جوجــه یک روزه تولید کنند و جوجه یک روزه نیز در 
غ تبدیل می شــود،  ســن حــدود دو ماهگی، به مر
گفت: با توجه به کاهش جوجه ریزی در واحدهای 
غ مادر در ســال 1399، انتظار ما این بود که 7  مر
ماه از سال 1400 با کمبود جوجه یک روزه گوشتی 

مواجه باشیم.
وی اضافــه کرد: با توجــه به اینکه دو ماه طول 
غ شــود  می کشــد تــا جوجه یــک روزه تبدیل به مر

غ مواجه هستیم. بنابراین ما 9 ماه با کمبود مر
مهربانی یگانــه بــا اشــاره بــه اینکــه قبــًال پیش 
بینی شــده بود که تا شــهریور ماه با کمبود تولید 
مواجه باشــیم، گفت: بر اســاس روند موجود، در 
حــال حاضر پیش بینی می کنیم که تا دی ماه روند 

کاهشی ادامه داشته باشد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
غ و  بــه اینکــه دولت تــالش می کنــد بــا واردات مر
غ نطفــه دار ایــن کمبــود را جبــران کند،  تخــم مــر
غ نطفــه دار حتی  غ و تخــم مر افــزود: واردات مــر
اگــر مــا ارز الزم برای این کار را داشــته باشــیم هم 
غ و تخم  راحت نیســت چراکــه دنیا برای نیاز مــا مر
غ تولید نمی کند، تولید در کشورها برنامه ریزی  مر

شده است.
مهربانی یگانه افزود: در دنیا ســاالنه حدود 15 
غ صادر می شــود کــه عمده آن نیز  میلیــون تن مر
به کشورهای عربی است که این صنعت را ندارند، 
غ چندانی  غ و تخم مر بنابراین کشــورهای دیگر مر
ندارند که بخواهند به ما بدهند و شرایط کرونا نیز 

این مساله را تشدید کرده است.
وی اضافــه کــرد: عــالوه بــر کمبــود تولیــد، مــا 
شــاهد نوســانات شــدید در این حوزه هستیم به 
این معنــی که در برخی ماه ها میــزان جوجه ریزی 
بســیار کم و در برخی ماه ها بیشتراست، به عنوان 

مثال در خردادماه 1399 میزان جوجه ریزی زیاد و 
در مهرماه 1399 میزان آن بســیار کم بوده است، 
بنابرایــن در این حــوزه نیز با نوســان و تالطم زیاد 

حرکت می کنیم.

را  خود  قصور  و  مدیریت  سو  مسئوالن    
گردن تحریم می اندازند

مهربانی یگانــه مقصــر اصلــی ایــن اتفاقــات را 
وزارت جهــاد کشــاورزی و انجمــن جوجــه یک روزه 
اعالم کرد که برنامه ریزی تولید در حیطه اختیارات 
آنها بوده اما به وظایف خود در این زمینه درســت 

عمل نکرده اند.
وی تصریــح کــرد: ایــن مســائل هیــچ ربطی به 
تحریم ندارد و مسئوالن نمی توانند سوءمدیریت 
را در برنامه ریــزی کالن  و قصــور و تقصیــر خــود 
کشــور به گــردن تحریــم بیندازنــد و کوتاهی خود 
را در پوشــش تحریــم، پنهــان و آن را بــه مردم القا 

کنند.
بینــی  پیــش  بــه  اشــاره  بــا  مهربانی یگانــه 
میــزان  گفــت:   ،1400 ســال  در  جوجه ریــزی 
جوجه ریــزی در تیرمــاه 1400، حــدود 121 میلیــون 
قطعــه، مــرداد 119 میلیــون قطعه، شــهریور 118 
میلیــون قطعه، مهر 106 میلیــون قطعه، آبان 121 
میلیــون قطعه، آذر 115 میلیــون قطعه و دی 116 

میلیون قطعه است.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 1400 حــدود 200 
میلیــون قطعــه کمبــود جوجــه یک روزه گوشــتی 
داریــم، افــزود: بر اســاس پیــش بینی هــای فوق، 
کماکان تا آخر ســال جاری بــا کاهش تولید مواجه 
خواهیــم بــود ضمــن اینکــه در مــاه مهــر حداقل 
میــزان جوجه ریــزی )106 میلیون قطعــه( را داریم 
کــه بــا توجه بــه ایــن مســاله، در آذرمــاه کمترین 

غ را خواهیم داشت. میزان تولید مر
مهربانی یگانــه تصریــح کــرد: به دلیــل افزایش 
قیمــت گوشــت قرمــز و همچنیــن افزایــش نــرخ 
حبوبــات، تنها ماده پروتئینی کــه مردم می توانند 
غ اســت کــه متأســفانه آن هم  مصــرف کننــد، مــر
امســال به انــدازه کافــی تولید نمی شــود، ضمن 
اینکه به دلیل خشکسالی با کشتار زودرس دام ها 
مواجــه می شــویم که عواقــب آن در ســال آینده 

بروز خواهد کرد.
وی ادامه داد: در ســال جاری به طور متوســط 
ماهیانــه بیــن 20 تا 40 هــزار تن کاهــش در تولید 

غ آماده طبخ داریم. مر

مهربانی یگانــه بــا اشــاره بــه نوســانات قیمــت 
جوجــه یــک روزه نیــز گفــت: قیمت جوجه در ســه 
ماهه اول سال گذشته حدود 800 تومان بود اما 
هم اکنون قیمت آن بین 6 تا 7 هزار تومان اســت 
بــه عبارتی تقریبــا بیش از 8 برابر شــده که یکی از 

دالیل آن کمبود جوجه است.

غ آماده طبخ در   با 300 هزار تن کمبود مر
سال 1400 مواجه هستیم!

غ تــا آخر  وی بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد مــر
ســال جاری رونــد نزولــی خواهــد داشــت، گفــت: 
غ زنده در سه ماهه اول سال 99 حدود  قیمت مر
7 هــزار تومان بوده اما هــم اکنون حدود 18 هزار 
تومان اســت بــه عبارتــی 2.5 برابر رشــد را در این 

حوزه شاهد هستیم.
مهربانی یگانــه تصریــح کــرد: در ســال 1400 ما 
غ آماده طبــخ مواجه  بــا 300 هزار تــن کمبود مــر
غ  هســتیم و مشــخص نیســت کــه بــا واردات مــر
غ نطفــه دار چه میزان از ایــن کمبود را  و تخــم مر

بتوان جبران کرد.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به آمار تولید 
غ زنده در سه ماهه آخر سال 1399، گفت: آمار  مر

ارائه شــده از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی با آمار 
ارائه شده از سوی مرکز آمار همخوانی ندارد. این 
رقــم حدود 160 هزار تن کمتــر از آنچه وزارت جهاد 

اعالم کرده بود، است.
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  مهربانی یگانــه 
غ  غ، تخم مر خود با انتقــاد از روش تنظیم بازار مر
و جوجــه یــک روزه افزود: بازار ایــن محصوالت یک 
بــازار رقابــت کامــل اســت، در چنین بــازاری تعداد 
تولیدکننــدگان و مصــرف کنندگان بســیار زیادند، 
در چنین بــازاری تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان 

قدرت قیمت گذاری نخواهند داشت.
تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان، قدرت قیمت 
غ و جوجه یک روزه را  غ، تخم مــر گــذاری در بازار مر

ندارند
وی ادامــه داد: بــه عبارتی ســهم تولیدکنندگان 
و عرضــه کنندگان در بازار بســیار ناچیز اســت و تنها 
عرضــه و تقاضــا می توانــد در تعییــن قیمــت ایــن 

محصوالت تأثیرگذار باشد.
ایــن فعال بخش خصوصی با بیــان اینکه گاهی 
غ را گران کردند، گفت:  مطرح می شود که عده ای مر
هیــچ فرد یا گروهــی نمی تواند چنیــن کاری را انجام 

دهد، ذات بازار است که قیمت را تعیین می کند.

مهربانی یگانــه با اشــاره بــه اینکــه تولیدکننده 
داد:  ادامــه  نــدارد،  گــذاری  قیمــت  قــدرت 
غ و جوجــه یک روزه  غ، تخم مر تولیدکننــدگان مــر

همگی قیمت پذیرند نه قیمت گذار.
وی توضیــح داد: به عنوان مثــال اگر مرغداری 
غ داشــته باشــد و خریــدار به  20 هــزار قطعــه مــر
غ زنده را به  وی مراجعــه کند و بگوید هر کیلو مــر
قیمــت 18 هزار تومان خریــداری می کنم و مرغدار 
بگوید که به این قیمت نمی فروشم، مجبور است 
غ هــا خــوراک تأمین کنــد. تأمین  مجــددًا بــرای مر
غ بــا قیمت های  خــوراک بــرای 20 هــزار قطعه مــر
امروز حدود شــانزده میلیون تومــان برای یک روز 
تمام می شود بنابراین روز بعد که خریدار مراجعه 
می کنــد مرغــدار ناچار اســت بــه هر قیمتــی که او 

غ های خود را بفروشد. می گوید، مر
مهربانی یگانــه ادامــه داد: یــا بــه عنــوان مثــال 
جوجــه یــک روزه بعــد از تولید از واحدهــای جوجه 
کشــی خــارج می شــود و تولیدکننــده جایــی برای 
نگهداری آنها ندارد، بنابراین به هر قیمت که خریدار 
بخواهــد بایــد جوجه را عرضــه کنــد بنابراین بحث 
گــران فروشــی در ایــن زمینه کامًال بی معناســت و 

تولیدکنندگان نقشی در تعیین قیمت ندارند.

ی چگونه صنعت طیور را زمین گیر کرد؟ دومینوی بی تدبیر

علیرضا عباسی محمدرضا فاتحی

ناترازی بودجه
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