
چرا بسیاری از محصوالت ایران، بازار 
صادراتی چندانی ندارد؟ پاسخ روشن 
است؛ وجود نمونه مشابه با کیفیت باالتر، 
مانع از فروش محصوالت ایرانی در بازار 
بین المللی میشود و دلیل آن هم چیزی 
نیست جز »تولید با فناوری کهنه و از رده 
خارج« و »غفلت از گسترش برنامههای 

تحقیق و توسعه« در کشور.
براساس آنچه در ســازمان اقتصاد 
جهانی پیش بینی شده، تا سال ۲۰۳۰، 
حــدود ۹۰ درصــد رشــد اقتصادی 
کشورها، مبتنی بر تکنولوژی خواهد بود 
که ۸۵ درصد آن، سهم صنایع  هایتک 
است. این رویکرد اقتصاد دنیا به سوی 
بهره مندی از »های تک« در حالی است 
که دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن 
مرکز پژوهش های مجلس ایران نیز اعالم 
کرده است که در سال های اخیر، سهم 
صادرات محصوالت صنایع »های تک« 
از کل صادرات صنعتی کشور بسیار اندک 
و در برخی ســال ها، کمتر از یک درصد 
بوده است و نســبت صادرات فناورانه 
به مجموع آن از ســال ۱۳۸۴ تاکنون 
کامال ســیر نزولی به خود گرفته است، 
به گونه ای که از حدود یک و نیم درصد 
به حدود ۷۳/ ۰درصد در سال ۱۳۹۲ و 
کمتر از این میزان در سال ۱۳۹۳ کاهش 
پیدا کرده است. همچنین طبق گزارش 
مرکز پژوهشهای مجلس، درصد تولید 
محصوالت با فناوری متوسط به باال در 
ســال ۹6 نزدیک به ۳۹ درصد بوده که 
تا سال ۱۴۰۰ باید به ۵۰ درصد برسد. 
همچنین ســهم محصوالت با فناوری 
متوسط به باال در تولید ناخالص داخلی 
در این مدت باید از ســهم یــک و نیم، 
به پنج درصد برســد. از ســوی دیگر، 
طبق برنامه ریزی ها سهم صادرات این 
محصوالت نسبت به کل صادرات باید از 
رتبه 6 به ۳ ارتقا یابد، تمام اینها در حالی 
است که بر پایه آمارها، صادرات صنایع 
»های تک« کشور اصال وضعیت مناسبی 
ندارد. نگاهی به روند رو به توسعه هایتک 
در دیگر کشورها، موقعیت ما را روشن 
میکند. سهم کل فناوری از صادرات هند 
از ۴ درصد در سال ۱۹۹۸ میالدی به ۲۵ 
درصد در ۲۰۱۲ میالدی رسیده است. در 

آمریکا صنعت فناورانه، طی سال ۲۰۱۵، 
سهمی بیش از هفت درصد، در کل تولید 
ناخالص داشته است. درآمد فناوری در 
اقتصاد آلمان ۵ سال پیش، حدود ۸۰۰ 
میلیارد یــورو بود که بــا روند صعودی 
ســال های اخیر از مرز ۱۰۰۰ میلیارد 
عبور کــرده اســت. در همین بخش، 
شــرکت های چینی درآمدی بیش از 

۱۳۰۰۰۰میلیارد یوآن داشته اند. 
رونــد رو بــه رشــد فنــاوری در 
اقتصادهای بزرگ، روی کشــورهای 
نوظهور نیز تاثیر گذاشته است. با افزایش 
ســهم فناوری در اقتصاد کره جنوبی، 
ســهم ۵ درصدی از تولیــد ناخالص 
داخلی این کشــور به تحقیق و توسعه 
اختصاص یافته است. سنگاپور نیز که 
جزو کشورهای پیشــرو در این بخش 
است ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی 
خود را به تحقیق و توســعه این بخش 
اختصاص داده است. این در حالی است 
که سهم اعتبارات ایران برای تحقیق و 
توسعه هنوز کمتر از یک درصد است و 
حتی بخشی از اعتبارات آن در پایان سال 
مالی محقق نمی شود. البته نباید نادیده 
گرفت که میزان تولید ناخالص داخلی 
سنگاپور دو برابر تولید ناخالص داخلی 
ایران است و به تبع آن، میزان اعتبار سه 
درصدی آن کشور، در واقع، 6 برابر سهم 
ایران خواهد بود. از این رو میتوان نتیجه 
گرفت؛ کشورهای توسعه یافته و نوظهور 
با تکیه بر تحقیق و توســعه و با اتکا به 
شرکتهای دانش بنیان، به دنبال توسعه 
صنایع هایتک هستند، تا عالوه بر ایجاد 
انحصار در بازار این محصوالت ، کیفیت 
تولید و قدرت رقابتی آنها را در بازارهای 

بین المللی باال ببرند.
سهم فناوری »هایتک« در 

اقتصاد
آمارها نشــان میدهد رشــد سهم 
خدمات تجاري دانش محــور به ویژه 
خدمات مالي و کســب و کار در آمریکا 
نســبت به اروپا و ژاپن شدت بیشتري 
داشته اســت. همچنین افزایش سهم 
صنایع فناورانه در اقتصادهاي کره جنوبي 
و تایوان نســبت به افزایش رخ داده در 
صنایع خدماتي و کارخانهاي، بســیار 
بیشتر بوده اســت. به همین دلیل کره 

و تایوان در این دوره، رشــد اقتصادي 
بسیار باالیي را تجربه کردهاند. در واقع 
در اقتصادهاي در حال توسعه نیز سهم 
صنایع دانش و فنــاوري محور افزایش 
یافته اســت. به طوری که سهم صنایع 
دانش بنیــان در اقتصاد چین همزمان 
با افزایش ســهم صنایع کارخانهاي با 
فناوري برتر و افزایش آموزش، تا ۳ درصد 
افزایش یافته اســت. در هندوستان و 
روسیه نیز به ترتیب، سهم خدمات دانش 
محور تجاري و عمومــي، ۲ و ۴ درصد و 
سهم صنایع دانش و فناوري به ترتیب 

تا ۱۹ و ۲۰ درصد افزایش یافته است.
در دنیای امروز، توسعه فناوریهای 
دانش بنیان تا جایی اهمیت پیدا کرده 
که معیارهایی برای رشــد و سنجش 
ساالنه آن تعریف شــده است، به گونه 
ای که برای نشان دادن درجه پیشرفت 
و قدرت رقابت محصوالت یک کشوراز 
شاخص ســهم صنایع با فناوري برتر 
در ارزیابی تولید و صادرات آن کشــور 
استفاده میشــود. از آنجا که این صنایع 
اغلب با نوآوري و ابداع همراه هســتند، 
قدرت رقابت پذیری باالیی در تجارت 
دارند. در صنایع با فناوري پایین نسبت 
مخــارج R&D به تولید حــدود ۰/۴ 
درصد ومخارج  R&D نسبت به ارزش 
افزوده یــک درصد مخارج اســت. در 
صنایع با فناوري متوســط بــه پایین 
درصد مخارج R&D به تولید حدود ۸/ 
۰درصد و نسبت به ارزش افزوده حدود 
۳ درصد است. در صنایع با فناوري برتر 
نسبت مخارج R&D به تولید حدود 
۱۰ درصد بوده و این درصد نســبت به 

ارزش افزوده حدود ۳۰ درصد است. این 
موضوع حکایت از آن دارند که هرچقدر 
صنایع، پیشرفتهتر باشــد، سودآوری 
بیشــتری خواهد داشــت، زیرا ارزش 

افزوده بیشتری تولید میکند.
در اقتصاد آمریکا، بازدهي اختراعات 
بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و بازدهي اجتماعي 
آن نزدیک به ۵۰ درصد اســت. صنایع 
و خدمات دانش بنیان، از عوامل اصلي 
تحول ساختاري در اقتصادهاي توسعه 
یافتهاند، به گونه اي که آثار این تحول 
به ســرعت وارد فرایندهاي اجتماعي 
مي شود. بر این اســاس، انتظار میرود 
که در فرایند توســعه، ســهم صنایع با 
فناوري ســطح پایین، کاهش و سهم 
صنایع داراي فناوري متوســط و برتر 
افزایش یابــد. از ایــن رو ارزیابی دقیق 
میزان فناورانه بــودن صنایع، اهمیت 
باالیــی دارد. در واقع دانش بري صنایع 
و فعالیت ها را با معیارهایی بر اســاس 
هزینههاي تحقیق و توســعه و سرمایه 
انساني، مورد بررســی قرار میدهند. به 
طوری که ســهم هزینههاي تحقیق و 
توسعه به عنوان عامل نوآوري، سهم افراد 
شاغل در تحقیق و توسعه نسبت به سطح 
کل شاغالن و سهم شاغالن حرفه اي در 
کل شاغالن تحقیق و توسعه به عنوان 
سه شاخص ارزیابي فعالیتهاي مبتني 
بر دانش محاسبه میشود. شاخصهاي 
مرتبط با ویژگیهاي صنایع با فناوري برتر 
را داراي دو خصوصیــت عمده میدانند 
که استفاده گسترده از نیروي انساني با 
مهارت فني باال، استفاده از دانشمندان 
و مهندسان و نیز باال بودن سطح مخارج 

تحقیق و توسعه را شامل میشود.
سرمایه اجتماعی مبتنی بر 

سرمایه فناوری
صنایع با فنــاوري برتــر، مبتني بر 
فعالیتهاي فکري و مهارتي باال هستند. 
تغییرات سریع فناوري، از مشخصات بارز 
این صنایع است و نوآوري، هسته اصلي 
قدرت ارزشزایي این صنایع به شمار میرود، 
بنابراین داراي ارزش افزوده باالیي هستند. 
از این روســت که صنایع هایتک غیر از 
درآمدهای مستقیمی که از طریق صادرات 
برای کشــور به همراه دارد، می تواند به 
ارتقای کیفیت سایر تولیدات داخلی نیز 

بینجامد. افزایش نیازمندي سایر صنایع 
به آنها باعث رشد سریع این صنایع در دنیا 
شده است. به عبارت دیگر هر صنعتي که 
بخواهد رقابت پذیر باشــد، ناگزیر است 
از این صنایع در فرایند تولیدي خود )به 
منظور افزایش بهره وري و توسعه نوآوري( 
و همچنین از محصوالت آن )براي افزایش 
کارایي و کاهش هزینهها( استفاده کند. 
بنابراین توسعه صنایع مبتني بر فناوري 
پیشرفته و گسترش کاربرد این صنایع در 
بخشهاي مختلف صنعت در حال افزایش 
است. به عبارت دیگر، این صنایع را نمي 
توان هم عرض سایر بخشهاي صنعت، 
همانند فوالدســازي، نساجي، صنایع 

خودرو و غیره قرار داد.
حال برای توســعه صنعت هایتک 
در ایران باید از مقدمــات آن آغاز کرد و 
سپس گام به گام به توسعه این فناوریها 
اندیشید. برای مثال در حوزه خودرو، بر 
پایه برخی بررسیها، داخلی سازی یا بومی 
سازی صنایع هایتک طی سه مرحله یا به 
سه شکل  انجام میشود، نخست بعضی 
قطعات با فناوری پایین که به دانش زیادی 
نیاز ندارند مانند رینگ خودرو و...، بخش 
دوم قطعات مربوط به فناوری متوسط 
و دسته ســوم قطعات با فناوری باال که 
نیازمند دانش فنی  باال هستند. برای نمونه 
در قراردادهای خارجی که پس از برجام 
در صنعت خودرو بسته شده روی تولید 
قطعات های تک پافشاری زیادی نشده 
اســت،  به طوری که اگر تحریم ها دوباره 
همچون سال های ۹۰ تا ۹۲ علیه کشور 
اعمال شده و شرایط سختی حاکم شود، 
به دلیل نبود فعاالن حوزه های تک، روند 
تولید، دوباره خدشه دار شده و افت پیدا 
می کند؛ در واقع قطعاتی مانند سیستم 

ترمــز ای دی اس، سیســتم ای ام اس، 
سیســتم هیدرولیک فرمان و...محدود 
میشود، زیرا وابستگی صنعت خودروهای 

داخلی به این قطعات زیاد است. 
موانع داخلی سازی
 صنعت »های تک«

برخی شــرکتهای دانش بنیان که 
وارد عرصه تولیــد محصوالت هایتک 
شدهاند، میگویند؛ تنها دولت، مشتری 
این محصوالت است و به ندرت در بخش 
خصوصی، مشــتری دارند. این بدان 
معناست که در کشــور به توانمندی 
دانش بنیانهــا به طور کامــل اعتماد 
وجود ندارد. این در حالی است که سهم 
داخلی ســازی باالی این محصوالت 
باعث افزایش اشتغال و رونق اقتصادی 
می شود. اگر این بومی سازی مربوط به 
محصوالت »های تک« انجام شود، به 
طور قطع، شاهد رشد و توسعه صنعت 
خواهیم بود و تا زمانی که این فناوری در 
اختیار شرکت های مادر و زنجیره تامین 
آنها باشــد، می توانند از شرکت های 
داخلی سود بیشتری طلب کنند.پیش 
از این علی رشیدی عضو هیئت علمی 
دانشگاه و رئیس انجمن علمی پارکها 
و مراکز رشــد علم و فناوری ایران در 
این باره گفته بود» از نظر برنامه ریزی 
در زمینه محصوالت پیشرفته و مبتنی 
بر فنــاوری، اقدامــات خوبی صورت 
گرفته اســت و جایگاه ایران در حوزه 
های فناوری به موقعیت خوبی دست 
یافته اســت«. با این حال تا زمانی که 
نگرش کارآفرینان و سرمایه گذاران در 
ایران نسبت به تولیدات هایتک اصالح 
نشود، نمیتوان انتظار داشت که یکباره 
با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش 
بنیان، صنعت »های تــک« در ایران 
متحول شود. بنابراین در گام نخست 
باید روی مقوله ارزشمند سرمایه گذاری 
در تولید محصوالت پیشرفته و »های 
تک« برنامهریزی کرد، سپس با تقویت 
زیربنای آموزشــی، بایــد فرصتهای 
سرمایه گذاری و تولید را افزایش داد. 
البته نباید از مشــوقهای دولتی چشم 
پوشــی کرد چراکه بیتردید این عامل 
میتواند بر حفظ انگیزه تولیدکنندهها 

در این مسیر پرریسک اثرگذار باشد.

بررسی وضعیت فناوری های فوق پیشرفته در ایران و جهان

»های تک« ها
تکلیف اقتصاد آینده  را 

روشن  می  کنند

حامد شایگان، روزنامه نگار
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محققان دانشگاه میشــیگان رکورد ساخت کوچکترین 
رایانه جهان را شکسته و نمونه ای عملیاتی به طول ۰.۳ میلی 

متر ساخته اند.
به گزارش دیلی میل، دانشگاه میشیگان رکورد شرکت آی 
بی ام برای ساخت کوچکترین رایانه جهان را شکستند. آنها 

رایانه ای را با طول ۰.۳ میلی متر ساخته اند.
به گفته محققان این میکرو درایو از یک دانه برنج کوچکتر 
است. البته محققان دانشگاهی مطمئن نیستند که بتوان این 
دســتگاه  را رایانه خواند زیرا به محض قطع برق تمام برنامه 

نویسی و  تاریخ های آن پاک می شود.
دیوید بالئوو محقق ارشــد پروژه ساخت این سیستم می 
گوید: هنوز مطمئن نیستیم که بتوان  این  دستگاه ها را رایانه 

نامید. آمار این دستگاه ها حداقل قابلیت عملکرد ملزوم را دارند.
به هرحال آی بــی ام در ماه مارس ایــن رایانه یک در یک 
میلیمتری را به عنوان Think ۲۰۱۸رونمایی کرد. قبل از آن 
 Michigan Micro کوچکترین رایانه جهان یک دستگاه
Mote در ابعاد ۲ در ۲ در ۴ میلیمتر بود که قابلیت حفظ برنامه 

و اطالعات حتی هنگام خاموش بودن را داشت.
اما دستگاه جدید دانشگاه یک دهم رایانه آی بی ام و چنان 
کوچک است که حتی آنتن های رادیویی معمول را نیز ندارد. 
در عوض اطالعات را به وســیله نور دریافت و منتقل می کند. 
همچنین یک ایستگاه کوچک، نور را برای برنامه ریزی و دریافت 

اطالعات فراهم می کند.
 بالئو در این باره می گوید: ما به طور کلی باید با روش هایی 

جدید مدار را طراحی می کردیم که به برق کمتری  نیاز داشته 
باشد و همزمان قابلیت تحمل نور را نیز داشته باشد.

نور منتشر شده از دستگاه مرکزی و همچنین از ال ای دی  
این دســتگاه کوچک، می تواند امواجی در مدارهای کوچک 

ایجاد کند.
این دستگاه با استفاده از حسگر دقت ساخته شده است. 

بنابرای رایانــه می تواند دمــا را در کوچکترین مناطق مانند 
خوشه ای از سلول ها ردیابی کند و با دقت ۰.۱ درجه سلیوس 

گزارش دهد.
 محققان امیدوارند این دستگاه را بتوان در ارزیابی درمان 
های سرطان و همچنین انکولوژی به کاربرد، زیرا دمای تومورها 

بیشتراز نقاط معمولی بدن است.

توسط محققان دانشگاه میشیگان

کوچک ترین رایانه جهان ساخته شد

استفاده از حسگرهای پالستیکی 
ارزان برای نظارت بر سالمتی

یک گروه بین المللی از محققان حســگرهای 
ارزان قیمتی را از جنس پالســتیک نیمه رســانا 
تولید کردند که برای تشخیص مجموعه وسیعی از 
بیماری ها و عوارض از جمله بیماری های مختل 

کننده سیستم عصبی کاربرد دارند.
 به گــزارش پایگاه خبری مدیکال ســاینس، 
پالستیک نیمه رسانا به منظور استفاده در سلول 
های خورشیدی و تجهیزات الکترونیکی انعطاف 
پذیر ساخته شده است، اما هنوز در حوزه زیست 

شناسی، کاربرد چندانی ندارد. 
محققان برای ســاخت این حسگرها از نوعی 
پلیمر استفاده کردند که عملکردی شبیه به یک 
سیم مولکولی دارد و الکترون های تولید شده در 
جریان فرآیندهای الکتروشــیمیایی را مستقیماً 
دریافت می کند. هنگامی که این ماده با مایعاتی 
مانند عرق، اشک یا خون برخورد می کند، یون ها 
را جذب کرده و حجیم می شود. در نتیجه با مایع 
ادغام شده و در مقایسه با حسگرهای عادی که با 
الکترودهای فلزی ساخته می شوند، حساسیت 

بسیار باالتری دارد. 
این حســگرها قادرند میزان متابولیت های 
ضروری از جمله الکتوز و گلوکز را که درون عرق، 
اشک، مخاط یا خون وجود دارد، اندازه گیری کرده 
و در صورت استفاده در تجهیزات تشخیصی، امکان 
تحت نظر گرفتن وضعیت سالمت را با سرعت باال، 

بهای پایین و دقت زیاد فراهم کنند. 
با توجه به این که در ساخت حسگرهای جدید 
از فلزاتی مانند طال و پالتین اســتفاده نمی شود، 
می توان آن را با قیمت بسیار کمتر تولید کرده و به 
سادگی درون مواد انعطاف پذیر و کشسان تعبیه 
کرد. بنابر ایــن یکی از کاربردهای حســگرهای 
پالستیکی تولید تجهیزات پوشیدنی و ایمپلنت 

های انعطاف پذیر است. 
    

محققان اروپایی اعالم کردند:
خاک زمین برای کشاورزی 

نامساعد می شود
 بیش از ســه چهارم مناطــق خاکی زمین 
کیفیت خود را از دســت داده اند که این گستره 
تا اواســط قرن حاضر به ۹۰ درصد می رسد و در 
نتیجه، تاثیر قابل توجهی بر کاهش محصوالت 

کشاورزی خواهد داشت.
 به گــزارش روزنامه ایندیپندنت، توســعه 
فعالیت های انسانی در سطح سیاره زمین کیفیت 
این سیاره خاکی را کاهش می دهد؛ به طوری که 
آلودگی، فرسایس خاک و خشکسالی حاصل از 
فعالیت های انسانی شرایط زمین را برای زندگی 

نامساعد می کند. 
مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا در 
گزارشــی با اعالم این خبر افزود که در صورت 
تداوم رونــد فعلی، صدها میلیــون نفر احتماالً 
جابجا می شوند زیرا سیستم های غذایی محلی 
از بین می روند و این افــراد مجبور به مهاجرت 

می شوند. 
وضعیت کشــاورزی به همراه رشد شهرها و 
حذف جنگل ها از مهمترین عوامل دخیل در این 

رویه خواهد بود. 
براساس گزارش یاد شــده، هر سال منطقه 
ای به اندازه نصف اتحادیه اروپــا در این فرآیند 

تخریب می شود.
پیش از این نیز گزارش دیگری از پلتفرم بین 
دولتی علوم - سیاست در زمینه تنوع زیستی و 
سرویس های اکوسیستم منتشر شد که براساس 
آن، فرسایش زمین در سراسر جهان به نقطه ای 
»بحرانی« رسیده اســت که رفاه حدود نیمی از 

جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
کشاورزی از مهمترین مولفه ها در این فرآیند 
است؛ زمین های کشاورزی و چراگاه ها هم اکنون 
یک سوم سطح ســیاره زمین را می پوشانند اما 

بیشترین آسیب ها نیز متوجه این بخش است.
در این گزارش آمده اســت کاهش کیفیت 
مناطق خاکی زمین به همراه تبعات تغییر اوضاع 
اقلیم احتماال محصوالت کشــاورزی را تا سال 

۲۰۵۰ تا یک دهم کاهش می دهد.
بیشــترین میزان این تاثیر در هند، چین و 
جنوب صحرای آفریقا احساس خواهد شد، به 
طوری که فرسایس زمین در این مناطق تولید 
محصوالت کشــاورزی را احتماالً به نصف می 
رساند.در این گزارش همچنین آمده است که 
مصرف گوشت بار زیادی بر محیط زیست وارد 
می کند و بر این اســاس، کاهش مصرف آن به 
عالوه روی آوردن مردم بــه رژیم های غذایی 
پایه گیاهی، تدابیری هستند که می تواند مانع 
گسترش زمین های کشاورزی به مناطق بکر و 
دست نخورده و در نتیجه حفظ کیفیت خاک 

این مناطق شود. 

خبر

برخی شرکت های ایرانی 
دانش بنیان که وارد عرصه 

تولید محصوالت های-
تک شده اند، می گویند؛ 
تنها دولت، مشتری این 

محصوالت است و به 
ندرت در بخش خصوصی، 

مشتری دارند

شاخصي هاي مرتبط 
با ویژگي هاي صنایع با 

فناوري برتر را داراي دو 
خصوصیت عمده می دانند 

که استفاده گسترده از 
نیروي انساني با مهارت فني 
باال، استفاده از دانشمندان 
و مهندسان و نیز باال بودن 

سطح مخارج تحقیق و 
توسعه را شامل می شود
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