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گزارش شــاخص جهانی نوآوری 
)GII2022( در حالی منتشر شده 
که ایران به رتبه دوم منطقه آسیای 
مرکزی و جنوبی و جایگاه ســوم کشورهای دارای 
درآمد متوسط به پایین دســت یافته است. اگرچه 
براساس این گزارش، ایران اکنون در رتبه 53جهان 
قرار دارد، اما در مقایسه با سال2021 با 7پله ارتقا، 
عملکرد مناسبی را در مســیر نوآوری از خود به جا 
گذاشته اســت. نوآوری )Innovation( به عنوان 
مهم ترین عامل برای رشــد اقتصادهــای جهانی 
شــناخته می شــود. همین موضوع باعث شده که 
 Intellectual( ســازمان جهانی مالکیت فکــری
 WIPO که به اختصار )Property Organization
نامیده می شــود، طی سال های گذشــته، گزارش 
عملکرد نوآوری کشــورها را منتشــر کند. آخرین 
گزارش شاخص جهانی نوآوری حاکی از این است که 
سوئیس همچنان به عنوان نوآورترین اقتصاد جهان 
طی 12سال گذشــته در صدر جدول اقتصادهای 
نوآور قــرار دارد. گزارش شــاخص جهانی نوآوری 
)GII2022( در عین حال که عملکرد نوآورانه ترین 
اقتصادهای جهان را که شــامل 132 اقتصاد نوآور 
است، بررســی می کند، در عین حال نقاط قوت و 
ضعف حوزه نوآوری را هم مورد توجه قرار می دهد. 
به عنوان مثال، رشد بهره وری که معموالً با افزایش 
نوآوری تحریک می شود، براساس این گزارش راکد 

بوده است.

نوآوری در اقتصاد ایران
اگرچه نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های 
رشد اقتصادی محسوب می شــود، اما توجه به این 
نکته ضروری است که ســرمایه گذاری در نوآوری 
 WIPO از ضروریات اســت. به گزارش وب ســایت
همچنین طی دو سال و نیم گذشته با شیوع ویروس 
کرونا شــاهد نوعی افت و خیــز در اقتصاد جهانی 
بوده ایم. درحالی کــه بســیاری از اقتصادها از این 
همه گیری متضرر شدند اما شاهد رشد اقتصادهای 
دیگر بودیم. ارتقای 7رتبه ای ایران در مقایســه با 
سال2021 که ایران را در جایگاه 53جهان تثبیت 
کرد، باعث شــده که کشــور ما برای دومین سال 
متوالی، از نظر نوآوری فراتــر از پیش بینی ها ظاهر 
شــود. توجه به این نکته ضروری است که ایران در 
بعضی شاخص ها سرآمد است. از جمله، براساس این 

گزارش، ایران در شاخص ثبت عالمت تجاری رتبه 
اول و در شاخص دانش آموختگان علوم و مهندسی، 
رتبه دوم را از آن خود کرده اســت. همچنین ایران 
از نظر خروجی هــای نوآوری، عملکردی مشــابه 
 اقتصادهــای اروپایی بــا درآمد باال ماننــد لتونی

)رتبه ۴1( و کرواسی )رتبه ۴2( دارد. این در حالی 
است که ایران برای نخســتین بار، در میان 3کشور 
برتر کشورهای با درآمد متوسط به پایین قرار گرفته 
است. در این طبقه بندی، هند رتبه اول، ویتنام رتبه 

دوم و ایران رتبه سوم را به دست آورده است.
با این حال، ایران در شــاخص نهادها در رتبه131 
 )GII2022( گزارش شــاخص جهانــی نــوآوری
قرار گرفته اســت. همچنین کشــور ما در شاخص 
سرمایه انســانی و پژوهش در رتبه5۴، در شاخص 
زیرساخت ها در رتبه75 و در شاخص پیچیدگی بازار 
)Market sophistication( در رتبه11 قرار گرفته 
 Business( است. در شاخص پیچیدگی کسب وکار
sophistication( اما ایران جایگاهی بهتر از 115 را 
از آن خود نکرده است. عالوه بر این، شاخص خروجی 
دانش و فناوری برای ایران رتبه50 بوده و شاخص 

خروجی خالقانه ایران در رتبه33 قرار داشته است.

عملکرد سایر کشورها
 )GII2022( بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری
نشــان می دهد که برای دوازدهمین سال متوالی، 
ســوئیس نوآورترین اقتصاد جهان در سال2022 
است. پس از سوئیس، آمریکا، سوئد، بریتانیا و هلند 
قرار گرفته اند و این در حالی اســت که چین با قرار 
گرفتن در رتبه 11جهان، با یک شیب مالیم خود را 
به جمع 10کشور برتر دنیا نزدیک می کند. چین در 
سال2021 در رتبه12 و در سال2020 در رتبه13 

نوآورترین اقتصادهای دنیا قرار داشت.
در این میان، عملکرد کشورهایی چون ترکیه و هند 
قابل توجه اســت، چراکه برای نخستین بار این دو 

کشور به فهرست ۴0کشور برتر دنیا راه یافته اند.
 

بزرگ ترین خوشه های نوآوری علم و فناوری
 )GII2022( گزارش شــاخص جهانــی نــوآوری
همچنین بزرگ ترین خوشــه های نــوآوری علم و 
فناوری )S&T( در جهــان را با بیشــترین تراکم 

مخترعان و نویســندگان علمی اعالم کرده است. 
خوشــه های نوآوری علم و فناوری اغلب به عنوان 

»مرکز علم و فناوری« شناخته می شوند.
در سال2022، خوشه توکیو-یوکوهاما برترین مرکز 
علم و فناوری در جهان معرفی شــده و پس از آن، 
خوشه های شــنژن-هنگ کنگ-گوانگژو )چین و 
هنگ کنگ، چین(، پکن)چین(، سئول)جمهوری 
کره( و سن خوزه-سان فرانسیسکو )ایاالت متحده 

آمریکا( قرار دارند.

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه )R&D( جهانی 
در سال2020 با نرخ 3.3درصد رشد کرد، اما نسبت 
به رشد تاریخی 6.1درصدی ســال201۹ کاهش 
یافته بود. تخصیص بودجه دولتی برای اقتصادهای 
دارای بیشــترین هزینه R&D رشــدی قدرتمند 
را در ســال2020 تجربه کرد. با ایــن حال، تصویر 
بودجه های دولتی R&D در ســال2021 بســیار 
متفاوت بود. بودجه تحقیق و توسعه در کره و آلمان 

رو به  رشد بود، اما در آمریکا و ژاپن کاهش یافت.

ارتقای 7 پله ای ایران در نوآوری 
گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان می دهد که ایران در میان 132 اقتصاد نوآور دنیا، رتبه53 را از آن خود کرده است

 پیشنهاد سفر انسان به زهره
قبل از مریخ

دانشمندان معتقدند انسان پیش از سفر به مریخ، باید برای 
سفر به سیاره زهره برنامه ریزی کند. به گزارش نیواطلس، در 
حالی ناسا برای فرستادن فضانوردان به مریخ در سال2030 
مدت هاســت برنامه هایی را تدارک دیده اســت، جمعی از 
دانشمندان ناسا می گویند قبل از تالش برای ارسال انسان 
به مریخ، باید یک ماموریت سرنشین  دار به سیاره زهره انجام 
شود. اولین بار پیشنهاد سفر به زهره به عنوان سیاره دوقلوی 
زمین، در کنگره بین المللی فضانوردی سال2022 مطرح شد. 
در این پیشنهاد نوام ایزنبرگ، رئیس مشترک گروه تحلیل 
اکتشاف زهره دانشگاه جان هاپکینز، از ایده پرواز در نزدیکی 
سیاره همســایه زمین حمایت کرد. ایزنبرگ گفت که یک 
ماموریت سرنشین  دار به سمت زهره باید بر بازدید از مریخ 

اولویت داشته باشد.

ســیاره زهره تقریبا برای دانشمندان ناشــناخته است. اما 
به گفته آنها نزدیک ترین و شبیه ترین سیاره به زمین است و 
به ویژه دمای سطح آن به طور استاندارد به نزدیکی ۴82درجه 
سانتیگراد می  رسد، دلیل خوبی برای کاوش و سفر پیش از 
مریخ است. با شروع کاوش در مریخ و مشاهدات جیمز وب، 
ایزنبرگ و همکارانش بیشتر از هر زمان دیگری برای ماموریت 
زهره تالش می کنند. عالوه بر این، آنها استدالل کرده اند که 
زهره یک سرزمین شــگفت انگیز بی پایان است که از مناظر 
وسوسه انگیزی تشکیل شده اســت. ایزنبرگ همچنین به 
این نکته مهم اشــاره دارد که انجام یک ماموریت سرنشین 
دار به سیاره زهره، باعث می شــود تا فضاپیمای فضانوردان 
از نیروی گرانشــی آن کمک بگیرد که این امر به طور بالقوه، 
زمان سفر به مریخ در آینده را کاهش خواهد داد. با وجود این، 
یک سفر با خدمه به سیاره زهره می تواند به عنوان بخشی از 
ماموریت ناسا برای حضور در مریخ انجام شود. هم اکنون، ناسا 
سرمایه گذاری هنگفتی برای کاوش در مریخ کرده و قصد دارد 
تا با ماموریت های آرتمیس که قرار اســت انسان را دوباره به 
ماه ببرد و همچنین ماموریت سفر انسان به مریخ و مکان های 
دیگر، آینده دنیای نجوم و فضا را متحول کند. با وجود این، 
باید دید ناسا و سایر آژانس های فضایی به درخواست سفر به 

سیاره زهره قبل از مریخ، چه پاسخی می دهند.

سایبرتراک مثل قایق از روی آب 
رد می شود

ســایبرتراک به عنوان یکی از متفاوت ترین خودروهای شرکت 
خودروسازی تسال، قابلیتی دارد که عالقه مندان دنیای خودرو را 
پیش از گذشته برای عرضه این خودروی متفاوت، مشتاق کرده 
است. به گزارش تک کرانچ، حاال ایالن ماسک، مدیرعامل تسال، 
در یک توییت اطالعات جدیدی درباره این محصول منتشر و در 
آن به قابلیت مقاومت در برابر آب سایبرتراک اشاره کرده است. 
ماسک نوشت: سایبرتراک به قدری در برابر آب مقاوم است که 
می تواند برای مدت کوتاهی به عنوان قایق هم استفاده شود. با 
استفاده از سایبرتراک می توان از رودخانه ها و دریاچه ها و حتی 
دریاهایی که متالطم نیســتند، عبور کرد. البته ماسک نگفته 
اســت مدت کوتاهی که این خودرو می تواند مانند قایق روی 
آب شناور باشد، دقیقا در مقیاس زمانی چقدر است. در حقیقت 
تمام اجسام و حتی اکثر خودروهای برندهای دیگر هم می توانند 
برای مدت کوتاهی حکم قایق را داشته باشند، اما به سرعت غرق 
می شوند. عالوه بر این، نمی دانیم سایبرتراک از چه حجم آبی 
می تواند عبور کند. بنابراین شاید در هنگام عبور از رودخانه ها و 

دریاچه ها عملکردش دچار مشکل شود. 

فناوری فضا

شرکت فایزر، غول داروسازی آمریکا، 
نزدیــک بــه 120میلیــون دالر هزینــه 
کرده است تا یک شــرکت استرالیایی 
کوچــک را خریــداری کنــد کــه ادعــا 
می کنــد برنامــه ای را بــرای گوشــی ها 
توســعه داده کــه می تواند بــا تجزیه و 
تحلیل صــدای ســرفه، ویــروس کرونا 
)کووید-19( را با دقت تشخیص دهد. 

 120 
میلیون دالر

گروهی از محققان از توســعه حســگر 
تومورهــای  کــه می توانــد  زیســتی 
مغــزی را با بررســی کمتر از یــک قطره 
خون تشــخیص دهــد، خبــر داده اند. 
محققــان از پرتوهــای لیزری با شــدت 
بــاال بــرای تشــکیل نانوالیه هــای ســه 
بعدی اکسید نیکل  اســتفاده کردند. 
این فرایند به ایجاد یک حسگر زیستی 
فــوق حســاس منجــر شــد کــه بــه آنها 
اجــازه مــی داد مقادیر بســیار کمــی از 
مــواد مشــتق شــده از تومــور را کــه از 
ســد خونی-مغــزی وارد گــردش خــون 

می شوند، شناسایی کنند.

یک
قطره خون

عدد خبر

نوآوری


