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هفته گذشته، برای نخستین بار یک استارت آپ 
ایرانی توانســت به بورس راه پیدا کند. این اتفاق 
در حالی پس از 10سال از شکل گیری اکوسیستم 
نوآوری و استارت آپی در کشــور رخ داد که روش 
تامین مالی آن مشــابه روش های مرســوم نبود. 
درواقع، هم ســرمایه گذاران قبلی ســهام خود را 
حفظ کرده اند و هم ســرمایه جدید وارد آن شده 
اســت. این اســتارت آپ برای طی این مســیر با 
دشواری های بسیاری روبه رو بوده تا توانسته وارد 
بورس شود. به همین خاطر، معاون سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری، 
برای یک استارت آپ، صرفا ایده را مهم نمی داند 
و بر چشــم انداز مفهوم »خروج« در اکوسیستم 
استارت آپی کشور تأکید می کند. به عبارت دیگر، 
اگرچه اســتارت آپ ها با چالش هایی چون دانش 
فنی، برند، دارایی های نامشــهود، افزایش اندازه و 
تعداد کاربر روبه رو هســتند، اما برای کامل شدن 
چرخه تامین مالی باید از پس چالش های جدید 
مالی ازجمله اســتانداردهای حســابداری، نحوه 
ثبت حساب ها و همچنین ارزشــگذاری برآیند. 
علی ناظمی تأکید می کند که »بــرای این اتفاق 
آدم های زیادی تالش کردند تا به نتیجه برســد. 
تیم این استارت آپ معنی کارآفرینی را اثبات کرد. 
آنها وقتی کار را برای فرایندهای عرضه اولیه آغاز 
کردند با مشکالت بســیاری چون موانع قانونی، 

قانونگذاری، تفکرها و موارد دیگر روبه رو بودند.«

رسمیت یافتن استارت آپ ها از سوی بازار
علــی ناظمی، معــاون ســرمایه گذاری صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در گفت وگو 
با همشهری ورود نخســتین استارت آپ  ایرانی به 
بورس را یکی از مهم تریــن اتفاقات و نقطه عطفی 
در اکوسیستم استارت آپی کشور می داند و معتقد 

اســت که این اتفاق چشــم انداز اکوسیســتم 
استارت آپی کشــور را به دالیل مختلف تغییر 

داده است.
ناظمی تأکید می کند که ایــن اتفاق، فضای 

گفت وگــو و چالش های جدیــد از بعــد مالی، 
استانداردهای حسابداری و همچنین ارزشگذاری 
را، هم وارد اکوسیســتم بازار ســرمایه و هم وارد 

فضای نوآوری و استارت آپی کشور کرد.
او در توضیح این موضوع می گوید: »از یک طرف 
استارت آپ ها با مســائلی چون دانش فنی، برند، 
دارایی های نامشهود، افزایش اندازه و تعداد کاربر 
به عنوان چالش های خود روبه رو بودند و از طرف 
دیگر، بازار سرمایه اســتارت آپ ها را به رسمیت 

نمی شناخت و به عبارتی با آن بیگانه بود.« 
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری با اشاره به 
اینکه این اتفاق باعث شد که موضوع گفت وگو بین 
اکوسیستم نوآوری و اســتارت آپی با بازار کشور، 
رنگ و بوی دیگری بگیرد و این موارد جدی تر دیده 
شود، ادامه می دهد: »پیش از ورود این استارت آپ 
به بورس چندین جلسه برای ارزشگذاری آن برگزار 
شــد. افراد مختلف گزارش های ارزشــگذاری را 
خواندند و با مباحث ارزشگذاری آشنا شدند. حتی 
سراغ این موضوع رفتند که طی این 2 سال، تپسی 
مجبور شد استانداردهای حسابداری و نحوه ثبت 
حساب ها را تغییر دهد که همگی این موارد یکی 

از ارمغان های این اتفاق بود که به نتیجه رسید.«

چشم انداز روشن »خروج«
ناظمی دومین نکته مهم ورود نخستین استارت آپ 

به بازار سرمایه را چشم انداز روشن خروج )exit( و 
رشد اکوسیستم می داند.

به گفته او »ما پیش از این هیچ گونه خروج به این 
شکل نداشــتیم و به طور مرتب شــاهد بودیم که 
شرکت ها بزرگ می شــوند و از بخش خصوصی، 
صندوق های VC و شــرکت های سرمایه گذاری 

جذب سرمایه می کنند.«
ناظمی با اشــاره به اینکه اکنون اگر یک گزارش 
بین المللــی از ایران منتشــر شــود، می توانیم 
 بگوییم کــه ما در ایــران یک داســتان موفقیت
)success s tory( داریــم، توضیح می دهد که 
داستان موفقیت در اکوسیستم استارت آپی وقتی 
شکل می گیرد که بگوییم چند »خروج« داشته ایم 
و این نکته بســیار مهمی اســت. به عبارتی اتفاق 
امروز یک »چشــم انداز خروج« و در نتیجه برای 

سرمایه گذار امید ایجاد کرد.

تحقق ارزش پولی
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری سومین نکته 
مهمی را که در پی این اتفاق شاهد هستیم، تحقق 

ارزش پولی عنوان می کند.
ناظمی بــا ذکر یک مثــال توضیــح می دهد که 
به عنوان مثال، 3ماه پیش می گفتیم که استارت آپ 
ایکس، Aتومان ارزش دارد. امــا برای این ارزش، 
هیچ مبنا و معیاری وجود نداشت. ارزش Aتومانی 

این شرکت را فقط افرادی که در یک فضای بسته 
با هم تعامل داشتند، اعتبار می دادند و در این بین 
ادعاهایی را هم مطرح می کردند. درحالی که هیچ 

بازاری نبود که برای آن ارزش تعیین کند.
او با اشــاره به اینکــه »ارزش« در مفهوم جدید 
اقتصاد، از »بازار« گرفته می شــود ادامه می دهد: 
»وقتی بازار روی یک شرکت ارزش می گذارد، این 
به معنای تحقق و عینیت یافتن آن ارزش اســت. 
بنابراین اتفاقی که شــاهد بودیم، یک بار دیگر آن 
ارزش هایی را که روی کاغذ بود عینیت داد و آن را 

»پولی« کرد.«

بهترین شکل تامین مالی
معاون ســرمایه گذاری صندوق نــوآوری تأکید 
می کند که نکته مهم دیگر این بود که بازار سرمایه 
توانســت یکی از کارکردهای مهم به نام »تامین 

مالی« را به بهترین نحو ممکن به همه نشان دهد.
ناظمی با اینکه بســیاری مواقع گفته می شود که 
در بورس روزی چند هــزار میلیارد تومان معامله 
)trade( اتفاق می افتد، اما ایــن موضوع را لزوما 

به معنای تامین مالی نمی داند.
به گفته او »ســهام در بازار ثانویــه خرید و فروش 
می شود و همه افراد در آن مشــارکت می کنند و 
فقط پول بین آنها جابه جا می شــود، اما پولی وارد 
بنگاه نمی شــود.« این در حالی است که ناظمی 
روش عرضه اولیه این شرکت را به دلیل اینکه پول 
وارد شرکت شد و به عبارتی، عالوه بر اینکه به یک 
شرکت سهامی عام و یک بنگاه تبدیل شد، همزمان 
توانست تامین مالی هم انجام دهد، قابل تحسین 
می داند. معاون ســرمایه گذاری صندوق نوآوری 
با اشــاره به اینکه کل پولی که پرداخت شد وارد 
شرکت می شود، تأکید می کند که »اینطور نیست 
که یک ســهامدار پول های وارد شــده را بگیرد و 
سهام خود را به مردم واگذار کند. همه سهامداران 
قبلی همچنان در شرکت حضور دارند و این پول 
جدید وارد شرکت می شــود که رشد آن را درپی 

خواهد داشت.«
ناظمی این اتفاق را بزرگ ترین اتفاق پس از 10سال 
از آغاز شکل گیری اکوسیستم استارت آپی کشور 
می داند که باید آن را به فال نیک بگیریم و خدا را 

شاکر باشیم.

»داستان موفقیت« استارت آپ های 
ایرانی با ورود به بورس

علی ناظمی، معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در گفت وگو با همشهری، ورود استارت آپ ها 
به بورس را یک نقطه عطف در اکوسیستم فناوری کشور می داند

با کشف جدید دانشمندان می توان امیدوار بود که روزی واقعا قرص الغری  با مجوزهای الزم به بازار بیاید
کشفمولکولیکهوزنراکاهشمیدهد

محققــان مولکولــی را در 
خون شناسایی کرده اند که 
در آزمایــش روی موش ها 
حین ورزش تولید شــده و 
می تواند به طور مؤثری مصرف غذا و چاقی را کاهش دهد. این کشف 
جدید درک ما را از فرایندهای فیزیولوژیکی که زمینه ســاز تعامل 

بین ورزش و گرسنگی است، بهبود می بخشد.
به گزارش ســایتک دیلی، دانشــمندان کالج پزشــکی بیلور با 
همراهی چند مؤسســه تحقیقاتی ایــن یافته هــا را در مجله 
نیچر منتشــر کردند. دکتر یونگ ژو، اســتاد اطفــال، تغذیه و 
زیست شناسی مولکولی و سلولی، درباره این یافته هیجان انگیز 
گفت: ثابت شده اســت که ورزش منظم به کاهش وزن، تنظیم 
اشتها و بهبود مشخصات متابولیک کمک می کند، به ویژه برای 
افرادی که اضافه وزن دارند و چاق هســتند. امــا اگر ما بتوانیم 
مکانیسمی را که ورزش از طریق آن این فواید را ایجاد می کند، 
درک کنیم می توانیم بسیار بهتر و راحت تر به افراد برای بهبود 
سالمت شــان کمک کنیم. جاناتــان النگ، اســتادیار پاتولوژی 
در دانشکده پزشــکی اســتنفورد و محقق این مؤسسه، گفت: ما 
می  خواستیم بفهمیم ورزش در سطح مولکولی چگونه کار می کند تا 
بتوانیم برخی از مزایای آن را درک کنیم؛ به عنوان مثال، افراد مسن 
یا ضعیف که نمی توانند به اندازه کافی ورزش کنند، ممکن اســت 

روزی از مصرف دارویی ســود ببرند که می تواند به کاهش سرعت 
پوکی استخوان، بیماری های قلبی یا سایر شرایط کمک کند.

ژو، النگ و همکارانشــان تجزیــه و تحلیل جامعــی از ترکیبات 
پالسمای خون موش  ها پس از دویدن شدید روی تردمیل را انجام 
دادند. مهم ترین مولکول القا شــده یک اسید آمینه اصالح شده به 
نام Lac-Phe بود. اینها از الکتیک که مسئول احساس سوزش در 
عضالت پس از ورزش است و فنیل آالنین، اسید آمینه ای که یکی 
از بلوک های سازنده پروتئین ها است، سنتز می شود. در موش  های 
مبتال به چاقی ناشــی از رژیم غذایی که با رژیــم غذایی پرچرب 

تغذیه می شــدند، دوز باالی Lac-Phe مصرف غذا را در مقایسه 
با موش  های تحت کنترل تا حدود 50درصد در مدت 12ســاعت 
کاهش داد بدون اینکه بر حرکت یا مصــرف انرژی آنها اثر بگذارد. 
وقتی Lac-Phe به مدت 10روز برای موش ها تجویز شــد، مصرف 
غذای تجمعــی و وزن بدن را کاهش داد و تحمــل گلوکز را بهبود 
بخشــید. محققان همچنین آنزیمی به نام CNDP2را شناسایی 
کردند که در تولید Lac-Phe دخیل است که آزمایشات نشان داد 
موش  های بدون این آنزیم در یک رژیم ورزشی به اندازه گروه کنترل 

در همان برنامه تمرینی وزن کم نکردند.
نکته جالب این است که تیم تحقیقاتی همچنین به دنبال فعالیت 
بدنی در اسب های مسابقه و انسان، افزایش قابل توجهی در سطوح 
Lac-Phe پالسما را پیدا کردند. داده های یک گروه ورزشی انسانی 
 Lac-Phe نشان داد که ورزش  های سرعتی بیشترین افزایش را در
پالسما ایجاد کردند و به دنبال آن تمرین مقاومتی و سپس تمرین 
استقامتی. النگ گفت: این نشان می دهد که Lac-Phe یک سیستم 
قدیمی و حفاظت شده است که تغذیه را تنظیم می کند و با فعالیت 
بدنی در بسیاری از گونه های حیوانی مرتبط است. ژو گفت: گام های 
بعدی ما شامل یافتن جزئیات بیشتر در مورد این است که چگونه 
Lac-Phe تأثیــرات خود را در بدن ازجمله مغز واســطه می کند. 
ما می خواهیم بدانیم چطور این مســیر تمرینی را برای مداخالت 

درمانی تعدیل کنیم.

عمادالدین قاسمی پناهدانش بنیان
روزنامه نگار

زهرا خلجیپزشکی
روزنامه نگار

چینی ها وجود آب روی ماه را تأیید 
کردند

چین در ادامه رقابت خود با آمریکا در کاوش های 
فضایی، توانست با نمونه های جمع آوری شده از سطح 

ماه، آب را در این سیاره کشف کند 

کاوشــگر Chang'e5 که از ســوی چینی ها به ماه فرستاده 
شــده بود، ماموریت خود را با یافتن آب در این سیاره به خوبی 
انجام داده است. به گزارش اسپیس، این کاوشگر در ماموریت 
جســورانه اش، دســامبر2020 روی ماه فرود آمد و تازه ترین 
نمونه های جمع آوری  شده از ماه را با حفاری به دست آورد و به 
زمین ارسال کرد. اکنون دانشمندان فاش کرده اند که اسکن و 
تجزیه و تحلیل نمونه های موجود در محل اســتقرار کاوشگر و 
همچینن آزمایشگاه های زمینی هر دو، وجود آب در ماه را تأیید 
می کند. نویسنده این مقاله، لی چونالی، دانشمند سیاره شناسی 
در رصدخانه ملی نجوم آکادمی علوم چین در بیانیه ای گفت: این 
نخستین بار در جهان است که نتایج تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی 
نمونه های بازگشتی ماه و داده های طیفی از بررسی های سطح 
ماه در محل به طور مشترک، برای اندازه گیری شکل و مقدار آب 

در نمونه های قمری مورد استفاده قرار گرفت.
اما این نتایج قطعا به مخازن وسیعی در سطح ماه اشاره نمی کند. 
در عوض، نشان دهنده این اســت که به طور متوسط سنگ  ها و 
خاک سطح ماه حاوی حدود 30قسمت هیدروکسیل در میلیون 
است. هیدروکسیل با یک اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن جزء 
اصلی آب را تشــکیل می دهند. این تیم با انجام آزمایش هایی 
متوجه شدند که هیدروکســیل از دو منبع مختلف سرچشمه 
می  گیرد. بخش کوچکی از آن توسط مواد شیشه  ای ساخته شده 
توسط بادهای خورشیدی که با سطح ماه تداخل دارند، ایجاد 
شده است و بخش عمده آن نیز توسط آپاتیت)یک ماده معدنی 
کریستالی و غنی از فسفات که به طور طبیعی در ماه و همچنین 

زمین یافت می شود(، ایجاد شده است.
 )H2O( هرچند این کاوشگر سال گذشته وجود مولکول های آب
و هیدروکسیل )OH( را در خاک ماه تأیید کرده بود، اما حاال در 
 Oceanus نمونه هایی که از دشتی روی ســطح کره ماه با نام
Procellarum  جمع آوری شده، شواهد بیشتری از وجود آب 

در ماه به دست آمده است.

لی در ادامه گفت: این نتایج به طور دقیق به ســؤال هایی درباره 
 Chang'e5 ویژگی های توزیــع و منبع آب در منطقه فــرود
پاســخ می  دهد و یک حقیقت زمینی برای تفســیر و تخمین 
سیگنال های آب در داده های ســنجش از راه دور ارائه می کند. 
 Chang'e7 با نام Chang'e به گفته لی ماموریت های آتــی
همچنان روی آب در ماه تمرکز خواهد کرد تا تصویر بهتری از 

وجود آب در ماه ارائه کند.
پارواتی پرم، محققی که در این تحقیق شرکت نداشته گفت که 
میزان آب کشف شده در طول این ماموریت کمتر از حد انتظار 
بوده است. از سویی ممکن اســت جمع آوری نمونه ها در دمای 
ماه نزدیک به 93درجه سلسیوس، تأثیر زیادی روی نتایج این 

مطالعه داشته باشد.

رقابت چین با آمریکا در اکتشافات فضایی
چین در کنار این کشفیات قصد دارد برنامه خود را برای توسعه 
یک نیروگاه خورشیدی در فضا در سال2028 یعنی 2سال زودتر 
از تاریخ اولیه، راه اندازی کند. براساس این پروژه، ماهواره ای به 
مدار پایین زمین در 400کیلومتری زمین پرتاب می شــود تا 
فناوری را که نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کند و آن 
را به شکل لیزر به زمین ارسال می کند، آزمایش کند. در صورت 
موفقیت، چین در این پروژه موفق به شکست آمریکا و انگلیس 
خواهد شد؛ زیرا این دو کشور نیز ایده راه اندازی نیروگاه مشابهی 
را برای تامین نیازهای انرژی خود در اواخر این دهه پیشــنهاد 
کرده اند. طرح چین برای توسعه نیروگاه خورشیدی در مقاله ای 
که در مجله علمی و فناوری فضایی چین منتشر شده است، به 
تفصیل شرح داده شده اســت. در این مقاله، توسعه دهندگان 
پروژه اعالم کرده بودند که نخستین پرتاب در سال2028 یک 
ماموریت نمایشی خواهد بود که در آن از یک ماهواره برای پرتو 
لیزر به مکان های ثابت روی زمین و حتی ماهواره های متحرک 
استفاده می شود. در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش، آژانس 
فضایی چین نسخه کوچک شده این نیروگاه را در سال2030 
به مدار زمین سنکرون 36000کیلومتری پرتاب خواهد کرد. 
به گفته توسعه دهندگان پروژه، نسخه اولیه نیروگاه خورشیدی 
دارای توان خروجی 10کیلووات خواهد بود. عالوه بر این، پکن 
درنظر دارد یک نیروگاه تمام عیار تا سال2050 را که 2گیگاوات 

برق تولید می کند، تأسیس کند.
ایده راه اندازی نیروگاه خورشیدی مبتنی بر فضا، چندین کشور 
را به تکاپو انداخته است، چرا که پنل های خورشیدی در فضای 
بیرونی منبع بی وقفه نور خورشید را دریافت می کنند، چیزی 
که برای سیاره های دیگر امکان پذیر نیست. کشورهایی مانند 
انگلیس و آمریکا نیز در نظر دارند از نیروی خورشید برای برآورده 
کردن نیازهای انرژی خود استفاده کنند. انگلیس حتی ابتکار 
انرژی فضایی)SEI( را راه اندازی کرده است و پیشنهاد پرتاب 
یک نیروگاه به فضا تا ســال2030 را ارائه کرده است. ناسا نیز 
پروژه مشــابهی را معرفی کرده بود اما توسعه آن را آغاز نکرده 
است. اوایل ســال جاری در ژانویه، آژانس فضایی روسیه به نام 
Roscosmos نیز فاش کرد که در حال کار روی پروژه نیروگاه 
فضایی خورشیدی خود)SKES( برای تامین برق بدون وقفه در 
مناطق دورافتاده زمین و همچنین ماهواره های درون مدار است.

تسخیر فضا از سوی چینی ها
آژانس فضایی چین روز شنبه اعالم کرد که چین در حال آماده 
شدن جهت پرتاب یک ماموریت 3نفره جدید برای تکمیل کار 
روی ایستگاه فضایی خود اســت. خدمه شن ژو 14، 6ماه را در 
ایستگاه تیانگوگ سپری خواهند کرد و طی آن بر اضافه شدن دو 
ماژول آزمایشگاهی برای پیوستن به فضای زندگی اصلی تیانه که 

در آوریل2021 راه اندازی شد نظارت خواهند کرد.

کلینتون عده ای را مأمور یافتن آدم 
فضایی ها کرده بود!

درحالی که کنگــره ایاالت متحده جزئیــات جدیدی را در 
مــورد زندگی بیگانه ها فاش کرده اســت، بیــل کلینتون، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا اعتراف کرد که مامورانی را 
برای شــکار بیگانگان به منطقه51 فرستاده بود. به گزارش 
نیویورک پســت، کلینتون این موضــوع را در جریان یک 
گفت وگوی تلویزیونی در آمریکا فاش کرد. رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا می گوید که دانشمندان به او گفته اند، امکان 
حیات در جایی غیراز زمین وجود دارد. کلینتون چند سال 
پیش در یک برنامه تلویزیونی اظهارات مشــابهی را مطرح 
کرده بود. منطقه51 یک پایگاه نیروی هوایی ایاالت متحده 
است که بسیاری حدس می زنند در آنجا سرنخ هایی درباره 
اشیای پرنده ناشناس )UFO( یافت می شود. اگرچه وجود 
حیات بیگانه در اطراف تاسیسات نظامی هرگز ثابت نشده 
است، اما همواره فرضیه آن در این منطقه وجود داشته است. 
اظهارات کلینتون در حالی بیان می شود که ناسا اخیرا اعالم 
کرده است که تحقیقاتی را درباره پدیده های هوایی ناشناس 
)UAPs( آغاز خواهد کرد. حتــی در این خصوص، کنگره 
ایاالت متحده نیز بحثی آزاد در مورد بشقاب پرنده ها داشت.

معــاون نــوآوری صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی گفــت: در ســال گذشــته 
آمــار رســمی صــادرات شــرکت های 
دانش بنیــان بــه ۸۰۰ میلیــون دالر 
رســیده اســت. ســیاوش ملکــی فــر 
گفــت در دو روز گذشــته تعــداد 
شــرکت های دانش بنیــان از مــرز 
۸۰۰ شــرکت نیــز گذشــته  ۶هــزارو
اســت که نیمی از این تعداد شرکت  
دانش بنیــان در حــوزه الکترونیــک و 

برق فعالیت دارند.

  ۸۰۰
میلیون دالر 

 فعــاالن نجومــی از رویــت ۵ ســیاره 
به صــورت همزمــان در آســمان شــب 
خبــر داده انــد کــه رصــد این ســیارات 
از بامــداد تــا قبــل از طلــوع خورشــید 
طــی ۵ روز آینــده امکان پذیــر اســت. 
تمــام ســیارات در آســمان از بامــداد 
۲روز گذشــته تــا ۵ روز آینده با چشــم 

غیرمسلح قابل رصد هستند.

 ۵  
سیاره 

شــهاب ســنگی که بیــش از ۲۰۰ســال 
آمــده،  فــرود  زمیــن  روی  پیــش 
نظریه های پیشــین در مورد چگونگی 
شکل گیری سیاره سرخ را به هم ریخته 
اســت. اکنــون تجزیــه و تحلیــل جدید 
نشــان می دهد کــه ترکیب شــیمیایی 
برخــورد  از  عمدتــا  مریــخ  درونــی 
شهاب ســنگ ها ناشی می شــود، نه از 
یک ابر گازی غول پیکر به نام ســحابی 

خورشیدی.

 ۲۰۰
ساله

تولید برق از فضا توسط 
انرژی خورشیدی

الکتریسیته خورشیدی از فضا می تواند راه حلی 
برای مشــکالت انرژی جهان باشد. دانشمندان 
دانشگاه زیدیان چین آزمایش و بررسی هایی را 
روی یک ارائه زمینی انجام داده اند که چنین امری 
جهان را یک قدم براي دســتیابي به جمع آوري 
انــرژی خورشــیدي مبتني بر فضــا، به صورت 
عملیاتی نزدیک تر می کند. طبق بیانیه مطبوعاتی 
دانشگاه، آنها نخستین نیروگاه خورشیدی پیوند 
و سیســتم کامل را در پنجم ژوئــن با موفقیت 
آزمایش کردند. یک برج فوالدی با ارتفاع 75متر 
در پردیس جنوبی دانشــگاه زیدیــان، نیروگاه 
خورشــیدی مبتنی بر فضا را در خود جای داده 
است. نیروگاه دانشــگاه زیدیان از نظر تئوری به 
ماهواره های مداری متصل می شود که 24ساعت 
و 7روز هفته به دلیــل مدارهای زمین ثابت، برق 
خورشــیدی را جذب می کنند، قبل از اینکه این 
انرژی را از طریق پرتوهای مایکروویو فرکانس باال 

به زمین بتابانند. 

دانش

عدد خبر

انرژی

فضا

مفهوم»خروج«دراکوسیستماستارتآپی
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در گفت وگو با همشهری 
در توضیح »خروج« می گوید: »استارت آپ از یک ایده شروع می شود و به تدریج مسیر رشد را 
طی می کند و درنهایت به نقطه ای می رسد که از چرخه بخش خصوصی خارج می شود. یعنی 
از چرخه ای که سهام بین تعداد محدودی از افراد وجود داشته باشد خارج می شود. به 
این ترتیب می گوییم که این ایده به مرحله خروج )exit( رسیده است.«  علی ناظمی 
همچنین با اشاره به اینکه بعضی مواقع خروج به گونه ای تصور می شود که سهامداران 
قبلی سهام خود را می فروشند و از شــرکت خارج می شوند، یادآوری می کند که 
مفهوم »خروج« در اکوسیستم نوآوری هر دو مورد را شامل می شود. یعنی هم به 
واگذار کردن سهام یک سهامدار و هم به خارج شدن استارت آپ از چرخه تامین 
مالی خصوصی و ورود به تامین مالی عمومی گفته می شود. به گفته 
او »در مورد استارت آپی که صحبت شد هیچ کس سهام خود را 
واگذار نکرده است که عنوان شود سهامداران سهام خود را به 
مردم دادند و رفتند. همه سهامداران قبلی حضور دارند و پول 
نقد به طور خالص از طریق افزایش سرمایه وارد شرکت می شود 
و صددرصد برای توسعه شرکت و افزایش توان اجرایی و عملیاتی 

آن مورد استفاده قرار می گیرد.«

مکث


