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طی ســال های گذشــته براساس 
رشــد  می تــوان  برآوردهــا 
اســتارت آپ ها و کســب وکارهای 
نوپا را که مبتنی بر اینترنت هســتند، مثبت قلمداد 
کرد. از سوی دیگر، یکی از عوامل رشد استارت آپ ها 
را می توان به شکل گیری یونیکورن ها یا شرکت های 
پیشرو در فناوری نسبت داد. یونیکورن اصطالحا به 
آن دسته از شرکت ها گفته می شود که ارزش آن به 
یک میلیارد دالر رسیده باشــد. این در حالی است 
که بعضی از کارشناسان براســاس این موضوع که 
کدام دالر مبنای ارزشــگذاری است، درمورد وجود 
یونیکورن در ایران توافق ندارند. این مسئله را می توان 
همچنین در مورد صحبت های اخیر معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری که امیدوارانه به شکل گیری 
10یونیکورن تا 3سال آینده در کشور می نگرد بررسی 
کرد. نکته قابل توجه این است که بعضی از کشورهای 
هم سطح ما توانســته اندرؤیای یونیکورن را محقق 
کنند؛ به طور مثال، هند با 68یونیکورن توانسته خود 
را در سکوی سوم اســتارت آپی دنیا تثبیت کند. در 
این میان کشور همسایه ترکیه هم از این قافله عقب 
نمانده و اکنون حدود 10یونیکورن در اکوسیســتم 

استارت آپی خود ثبت کرده است.
 

نیاز کشور به یونیکورن
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در یــک برنامه تلویزیونــی بر نیاز به 
شــکل گیری تعدادی یونیکورن در کشــور تأکید 
کرد و گفت: یکی از سیاست های جدی ما این است 
که به شرکت های دانش بنیان متوسط رو به باال که 
قابلیت بزرگ شدن دارند، کمک کنیم تا شرکت های 

کوچک تر را بخرند و تبدیل به یونیکورن شوند.
دهقانی فیروزآبادی با اشــاره به اینکه یونیکورن ها 
موتور کشنده شــرکت های کوچک تر خواهند بود و 
تبدیل به اقتصادهای مقاوم می شــوند، دستیابی به 
10یونیکورن واقعی در کشور طی مدت 3سال را کار 
بزرگی دانست. او قانون جهش تولید دانش بنیان را 
مبنای این اتفاق می داند که اگر به درستی و موفقیت 
اجرا شود، تحقق رؤیای 10یونیکورن طی 3سال دور 

از دسترس نخواهد بود.
به گزارش همشــهری، معــاون علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری معتقد است که قانون جهش تولید 
دانش بنیان، در سطح باالیی نســبت به بسیاری از 
کشورهای دنیا قرار دارد. از این رو، این قانون را زمینه 

ایجاد فرصت های ویژه برای کشور می داند و می گوید: 
»اگر بتوانیم طی 10سال آینده به آن درست عمل 
کنیم، شاهد شکوفایی چشــمگیر اقتصاد دیجیتال 

خواهیم بود.«
 

نقش دالر در تعریف یونیکورن
بدیهی اســت که هیــچ یونیکورنــی در دنیا بدون 
سرمایه گذاری تبدیل به یک شرکت بزرگ و پیشرو 
نمی شود. اما یکی از مســائلی که در کشور ما باعث 
می شود، بعضی از کارشناسان پرسش »چرا در ایران 
یونیکورن نداریم؟« را پرسش دقیقی ندانند، متفاوت 
بودن قیمت دالر اســت. این موضــوع در مهم ترین 
تعریف یونیکورن)شرکتی به ارزش یک میلیارد دالر( 
نهفته است. نیما نامداری، یکی از فعاالن حوزه فناوری 
و استارت آپی معتقد اســت که نمی توان قیمت دالر 

فردوسی را مبنای داشتن یا نداشتن یونیکورن دانست 
و باید برابری قدرت خرید را مبنا قرار داد. به گفته او 
یکی از دالیل دقیق نبودن ســؤال باال این است که 
حتی با قیمت دالر فردوسی هم حداقل 3 استارت آپ 
یونیکورن ایرانی داریم. این در حالی است که نامداری 
3عامل عمده بازار، قوانین و ضوابط و همچنین سرمایه 

را به عنوان موانع رشد استارت آپ ها می داند.
 

سرمایه گذاری، نیاز شکل گیری یونیکورن
با این حال، تامین مالی استارت آپ ها به عنوان یکی 
از چالش های رشد استارت آپ ها و یونیکورن شدن، 
همیشه مطرح بوده است. درواقع، استارت آپ ها تالش 
می کنند که از طریق روش های نوآورانه تامین مالی 
کنند. حتی دولت ها هم در این مســیر از حرکت باز 
نمی مانند؛ به عنوان مثال، یکی از روش ها تامین مالی 

جمعی است که کشور ما هم به آن توجه نشان داده 
است. تامین مالی جمعی یکی از این روش هاست.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در سخنان 
خود موضوع تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان را مورد توجه قرار داد و گفت: »اگر به بحث 
تأمین مالی توجه نکنیم، یک جایی لنگ می زند؛ البته 
در روش های آن باید نوآوری داشته باشیم.« دهقانی 
فیروزآبادی با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان 
یادآوری کرد که شرکت ها می توانند با تأیید معاونت 
علمی، مالیات خود را در تحقیق و توســعه هزینه یا 
برای تشکیل شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری 
کنند. او همچنین به عرضه استارت آپ ها در بورس 
اشاره کرد و ادامه داد: »باید به شرکت های دانش بنیان 
کمک کنیم تا کنسرسیوم شوند. یعنی شرکت های 
بزرگ تر، شــرکت های کوچک تر را بخرند تا بزرگ 
شده و در بورس عرضه شوند. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور با یادآوری این موضوع که چندی پیش 
سهام یک شرکت دانش بنیان در بورس عرضه و ظرف 
مدت 8دقیقه، کل سهام آن خریداری شد، تأکید کرد 
که تنها حوزه ای که ممکن است تا هزاران درصد ارزش 

افزوده ایجاد کند، حوزه تکنولوژی است.

رؤیای یونیکورن ایرانی
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار امیدواري کرد که تا 3سال آینده، ایران 10یونیکورن داشته باشد

یونیکورن های کشورهای منطقه
بعضی از کشــورهایی که همتراز ایران هستند اکنون توانســته اند در مسیر دستیابی به 
یونیکورن ها قرار بگیرند؛ به عنوان مثال، امارات در حالی دارای 3یونیکورن است که براساس 
برنامه ریزی ها تا ســال 2031میالدی تعداد 20یونیکورن را هدف گذاری کرده است. ترکیه با 
برخورداری از 10یونیکورن و هند با 68یونیکورن درصدد بزرگ کردن اقتصاد خود هستند. 

همچنین منطقه خاورمیانه در مجموع توانسته 45یونیکورن را تثبیت کند.

مکث

فهرست جدید مرگبارترین 
ویروس های جهان

سازمان بهداشــت جهانی اخیرا فهرست جدیدی از عوامل 
بیماري زای خطرناک و مرگبار اعالم کرده است. این فهرست 
شــامل عواملی با خطر ایجاد بیماری های همه گیر با شیوع 
باالســت که باید تحت نظارت دقیق قرار بگیرند. به گزارش 
ساینس الرت، سازمان بهداشت جهانی گفته است که هدف 
از به روزرسانی این فهرست، هدایت تحقیق و توسعه جهانی 
)R&D( و سرمایه گذاری، به ویژه روی واکسن ها، آزمایش ها 

و درمان هاست.
این لیست برای نخستین بار در سال 2017منتشر شد اما در 
به روزرسانی جدید شامل بیماری هایی ازجمله کووید-19، 
بیماری ویروس ابوال و بیماری ویروس ماربورگ، تب السا، 
سندروم تنفسی خاورمیانه یا مرس و سندروم تنفسی حاد 

شدید )SARS(، نیپا، زیکا و بیماری X شده است.

آژانس سالمت سازمان ملل به عنوان بخشی از این فرایند که 
از روز جمعه گذشته آغاز شده است، بیش از 300دانشمند 
را برای بررسی شواهدی در مورد بیش از 25خانواده ویروس 
و باکتری دعوت کرده است. آنها همچنین بیماری X را که 
به واسطه یک پاتوژن ناشناخته شایع می شود به عنوان یک 
اپیدمی جدی بین المللی تحت نظر خواهند داشت. مایکل 
رایان، مدیر فوریت  های سازمان بهداشت جهانی گفت: هدف 
از قراردادن پاتوژن های اولویت  دار و خانواده های ویروسی در 
این فهرست، تحقیق و توســعه و همچنین اقدامات متقابل 
برای پاسخ سریع و مؤثر به همه گیری و واگیری های جدی 
است. بدون سرمایه گذاری های قابل توجه در تحقیق و توسعه 
قبل از همه گیری کووید-19، تولید واکسن های ایمن و مؤثر 

در مدت کم، ممکن نبود.
دانشمندان برای هر پاتوژنی که به عنوان عامل بیماری زای 
خطرناک شناسایی شــده، ضعف های علمی و اولویت های 
تحقیقاتی را مشخص می کنند و سپس می توان مشخصات 
مورد نظر برای واکسن ها، درمان ها و آزمایش های تشخیصی 
را براساس آنها تهیه کرد. همچنین تالش هایی برای تسهیل 
کارآزمایی  های بالینی برای توســعه چنین ابزارهایی انجام 
می شود و انتظار می رود فهرســت اصالح شده قبل از آوریل 

2023منتشر شود. 

انتقال آسان پول با توییتر ماسک 
ایالن ماسک از تازه ترین برنامه خود برای توییتر رونمایی کرده 
اســت. او قصد دارد برای کاربران توییتر شرایطی فراهم کند 
که تنها با یک کلیک تراکنش  های مالی را برمبنای توکن  های 
رمزنگاری شده و رمزارزها، به سادگی از طریق توییتر انجام 
دهند. به گزارش اسلش گیر، به گفته او بخش پرداخت  های این 
شبکه اجتماعی احتماال از سایر بخش های توییتر ارزشمندتر 
خواهد بود. ماســک از زمانی که روی صندلی ریاست توییتر 
نشسته است، ایده های زیادی را عملی کرده است اما باید دید 
تبدیل توییتر به یک بانک مدرن برای کاربران عملی خواهد 
شد یا نه. البته پیش از این ماسک درباره راه اندازه اپلیکیشنی 
با عنوان » اپلیکیشن همه  چیز« صحبت کرده بود و حاال به نظر 
می رسد، توییتر همان اپلیکیشنی است که ماسک قصد دارد 
آن را به همه  چیز تبدیل کند. احتماال انجام امور بانکی مانند 
واریز پول و رمزارز از طریق توییتر باید ساده تر شود و کاربران 
نیازی به برنامه های دیگر برای انجام تراکنش های مالی خود 
نداشته باشند. این در حالی اســت که ماسک اخیرا با خرید 
توییتر و سقوط شدید سهام تســال، حدود 100میلیارد دالر 
از ثروت خود را از دست داده است. او فقط در یک روز حدود 

8.6میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داد.

دانشفضای مجازی

در چهل وهشــتمین جلســه کارگــروه 
شرکت های دانش بنیان ستاد توسعه 
علــوم و فنــاوری ســلول های بنیــادی و 
پزشــکی بازســاختی، بیش از ۴۰طرح 
فناورانــه ارائــه شــد. در ایــن نشســت 
به منظور دریافت حمایت های مادی و 
معنوی از ستاد، فناوران از شرکت های 

مختلف ۱۴طرح فناورانه ارائه کردند.

40 
طرح

یــک باتــری جدیــد کــه بــرای خودروهای 
هیبریدی ساخته شده است، تنها ظرف 
۷۲ ثانیــه شــارژ می شــود کــه با فنــاوری 
جدید خود می تواند اســتقبال گسترده 
از خودروهای برقی در شهرهای کوچک 
را افزایش دهــد. فناوری باتــری جدیدی 
که توســط یــک اســتارت آپ سوئیســی 
موســوم بــه مورانــد )Morand( توســعه 
یافته است، می تواند باتری های وسایل 
نقلیه الکتریکی )EV( را در زمان کمتری 
نســبت به پر کردن مخزن ســوخت یک 
خودروی موتور احتراق داخلی )ICE( در 

پمپ بنزین شارژ کند.

۷۲ 
ثانیه

نقل قول خبر

فناوری


