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ایرانبهبالروس صادراتدستگاهنانوحبابساز

دســتگاه  صــادرات  از  ســراج  نانوفنــاوری  شــرکت  مدیرعامــل 
نانوحباب ســاز ایران به بالروس خبر داد. این دســتگاه قرار اســت 

در بخش پرورش ماهی در این کشور مورد استفاده قرار گیرد.
نانوفنــاوری ســراج یکــی از شــرکت های ارائه دهنــده تجهیــزات 
بــرای  کــه در حــال حاضــر محصوالتــی  اســت  نانوحبــاب  تولیــد 
اســتفاده در چنــد حــوزه مختلــف، تولیــد و بــه بــازار عرضــه کــرده 
می گویــد:  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل  کازرونــی؛  حســین  اســت. 
شــیالت،  حــوزه  ســه  در  معمــواًل  نانوحباب ســاز  »دســتگاه های 
کشــاورزی هیدروپونیک و تصفیه پساب استفاده می شوند. تمرکز 
ما در دو حوزه شیالت و هیدروپونیک است. با یکی از شرکت های 
ترکیه ای در بخش شــیالت وارد همکاری شــده ایم و از طریق این 
شــرکت قصد داریم در منطقــه CIS تجهیزات خود را توزیع کنیم. 
در قدم اول یک دســتگاه نانوحباب ســاز برای اســتفاده در بخش 
پرورش ماهی به کشــور بــالروس فروخته ایم و به دنبال فروش به 
کشورهای دیگر این منطقه هستیم. البته یکی از بازارهای هدف 

ما بخش کشاورزی هیدروپونیک در ترکیه است.«
دکتر کازرونی می افزاید: »در داخل کشور در بخش پرورش ماهی 
به چندین شــرکت داخلی در شــهرهای مختلف نظیر ســراب این 
دســتگاه عرضه شــده اســت و در بخش کشــاورزی هیدروپونیک 
نیز این دســتگاه در گلخانه های تولیدکننده گوجه فرنگی، کاهو و 
چند محصول دیگر عرضه شــده است. چندی پیش یک گلخانه 
در رفســنجان بــرای تأمیــن نیــاز خود در فضــای یک هکتــاری از 

دستگاه نانوحباب ساز شرکت نانوفناوری سراج استفاده کرد.«
ایــن دانش آموختــه مقطــع دکتــرای مهندســی شــیمی دانشــگاه 

تربیت مدرس می گوید: »به دلیل کمبود آب در کشور و تأثیر مثبت 
فنــاوری نانوحبــاب در گــردش آب مصــرف شــده در اســتخرهای 
پرورش ماهی، اهمیت این فناوری در بخش شــیالت بســیار زیاد 

است.«
پلتفــرم تولید نانوحباب شــرکت نانوفناوری ســراج، قابلیت تولید 
کســیژن، هــوا، ازن و…( را درون آب  انــواع نانوحباب های گازی )ا
و دیگر ســیاالت دارد. بر اســاس اطالعات منتشر شده، استفاده از 
کســیژن به طــور مســتقیم بر روی ســالمت  آب حــاوی نانوحبــاب ا
ریشه مؤثر بوده که منجر به بهبود جذب عناصر مغذی از طریق 
ریشــه می شــود. ایــن موضــوع منجــر بــه افزایــش تولیــد گیاهــان 
می شود. همچنین افزایش ماندگاری پس از برداشت، بهبود وزن 
چ کش،  ریشه، از بین رفتن پاتوژن ها و عدم نیاز به آفت کش و قار
افزایــش جــذب عناصــر مغــذی نظیر کلســیم و پتاســیم و افزایش 

وزن برداشت از جمله مزایای استفاده از این سامانه است.
سری نانوکس از محصوالت شرکت نانوفناوری سراج، ژنراتورهای 
تولید نانوحباب های گازی هستند. حباب های تولید شده با ابعاد 
کمتر از ۱۰۰ نانومتر، دارای بار سطحی منفی بوده و عالوه بر پایداری 
مناسب، قابلیت افزایش غلظت گاز تا چندین برابر اشباع را دارند. 
کســیژن محلول با اســتفاده از سیســتم نانوکس  ایــن میــزان برای ا
تــا ppm ۴۵ خواهــد بــود. تــالش طراحــان و ســازندگان ژنراتورهای 
نانوحباب ساز نانوکس، به ارمغان آوردن امکان نصب، راه اندازی و 
نگهداری آسان بوده است. ژنراتورهای نانوحباب سری نانوکس با 
کثر بازده انحالل گاز، با توجه به دبی مورد درخواست مشتری  حدا

عرضه می شود. 
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نانو در ایران

شــرکت نانو سبز آوران طوبی آفت کش گیاهی حاوی نانوکپسول 
تولید کرده اســت که اثربخشی باالیی روی حذف آفات از گیاهان 

داشته و در عین حال باقی مانده ای روی محصول ندارد.
دکتر مریم نگهبان، مؤســس شــرکت نانو سبز آوران طوبی درباره 
ایــن آفت کــش نانویی می گوید: »به منظور کاهش مصرف ســموم 
کشاورزی و تولید محصول سالم تر، در باغات و گلخانه های کشور 
می توان از این آفت کش ســبز نانویی اســتفاده کرد. فرموالســیون 
ایــن آفت کــش گیاهــی بــر اســاس نانــو و میکروکپســول ها بــوده و 
می تــوان از این فناوری بــرای تولید انــواع آفت کش های کم خطر 
و عاری از ســموم شــیمیایی اســتفاده کــرد. ما ایــن آفت کش های 
نانویی را در باغات مختلف پسته و در چندین گلخانه به صورت 
پایلــوت اســتفاده کرده ایم و نتایــج جالب توجه ای به دســت آمده 

است.«
این عضو هیئت علمی مؤسســه تحقیقات گیاه پزشکی می گوید: 
»۱۷ سال سابقه فعالیت روی ترکیبات گیاهی و پلیمرهای گیاهی 
بــا تمرکــز روی کپســول های میکــرو و نانومقیــاس دارم و از ســال 
۱۳۹۶ در قالــب شــرکت دانش بنیــان کار روی تجاری ســازی این 
آفت کــش نانویــی را آغــاز کــردم. بــا شــروع فعالیت شــرکت، از این 
آفت کــش  نانویــی در باغــات مختلــف در دامغــان، کرمــان، یــزد، 
شــهر بابــک و چندیــن شــهر دیگــر اســتفاده کردیــم و همچنیــن 
روی گلخانه هــا و صیفی جاتــی نظیــر گوجه فرنگی نیــز در ورامین 
و شــهرهای دیگر این آفت کــش نانویی با موفقیت مورد اســتفاده 

قــرار گرفتــه اســت. در بررســی های انجام شــده با کمک مؤسســه 
گیاه پزشــکی، هــم کارایــی ایــن آفت کش بــه اثبات رســانده و هم 

هیچ اثری از باقی مانده سم روی محصول دیده نشده است.«
دکتــر نگهبــان می گویــد: »انتظار داریم بــه کار ما بیشــتر اهمیت 
بــرای اخــذ  کننــد،  را حــل  کارآفریــن  داده شــود، مشــکالت یــک 
مجوزها، از تأســیس یک کارگاه گرفته تا راه اندازی خط تولید نیاز 
به کمک داریم، ســازمان ها موانع زیادی ایجاد می کنند به طوری 
که یک فرایند اخذ مجوز بیش از یک ســال زمان می برد و ما بین 
ســازمان ها در حــال رفت وآمــد هســتیم. در حالی که ما پژوهشــگر 
هســتیم و کارآفرینی کرده ایم، مایل هســتیم که ما را بیشــتر درک 

کنند. نیاز به حمایت داریم.«
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن آفت کش هــای نانویــی که پتانســیل 
و  دام  انســان،  بــرای  بی خطــر  و  ســازگار  دارد،  نیــز  صادراتــی 
محیط زیســت بــوده؛ تعــادل محیــط را بــه هم نمی زنــد و در عین 
حال زیست ســازگار و دوســت دار طبیعت اســت. در هنگام تماس 
بــا مصرف کننــده بی خطــر بــوده و باعــث کاهــش مقاومــت آفات 
بــه ســموم می شــود و روی آفات با هــر درجه مقاومت مؤثر اســت 
و مشــکالت مقاومت آفات به ســموم در ســال های بعدی کاهش 
ایــن آفت کــش موجــب احیــای  از  می یابــد. اســتفاده بلندمــدت 
دشمنان طبیعی شده و به تدریج دفعات مورد نیاز برای سم پاشی 
کاهــش می یابــد. ایــن آفت کــش مشــکل باقی مانــدن در محیــط 

ندارد.
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ک آسیا از توسعه محصوالت نانویی  مدیرعامل شرکت اصالح خا
ک را تثبیت و تقویت کرد. خبر داد که با استفاده از آن می توان خا
ک آســیا   دکتــر حامــد نیرومنــد، مدیرعامــل شــرکت اصــالح خــا
می گویــد: »بــا بهره گیــری از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه های 
ژئوتکنیــک،  و  ژئوفیزیــک  مطالعــات  بخش هــای  در  دولتــی 
ک ارائه  رهیافت هــای نانویــی برای حل چالش های مرتبــط با خا
داده ایــم و در ایــن مســیر ۲۸ محصــول داریــم کــه برخــی از آن ها 
در قالــب اختراع نیز به ثبت رســیده اســت. فناوری هایی که ما در 
ک آسیا توســعه داده ایم قابلیت کاربرد چندگانه  شــرکت اصالح خا
داشــته و می توان از آن ها در حوزه هایی نظیر الســتیک و دارو نیز 
اســتفاده کرد. در حال حاضر به دنبال گســترش دامنه کاربرد این 

فناوری ها هستیم.«
ایــن عضــو هیئت علمــی دانشــگاه امــام خمینــی قزویــن افــزود: 
ایــن حــوزه  روی  مــا  تکمیلــی  دانشــجویان تحصیــالت  »تمامــی 
متمرکــز هســتند و دســتاوردهای آن هــا به گونــه ای اســت که پس 
ایــن  ثبــت شــرکت و تجاری ســازی  غ التحصیلــی به دنبــال  از فار
ک آســیا از  دســتاوردها می رونــد. کلیــه اعضــای شــرکت اصــالح خا
متخصصــان دانشــگاهی هســتند که همیــن امر بــه افزایش توان 

علمی ما کمک کرده است.«
وی می افزاید: »گاهی دیده می شود که شرکت ها مدعی استفاده 
از نانومــواد هســتند اما وقتی مواد مصرفی آن ها بررســی می شــود، 
متأسفانه نانوموادی در ترکیبات آن ها یافت نمی شود. ازاین رو ما 

تــالش کردیــم تمــام فرایند از تولیــد نانومواد تا بهره گیــری از آن ها 
ک آســیا  ک را در داخــل شــرکت اصالح خا در تثبیــت و تقویــت خــا
انجــام دهیــم تا از کیفیت خروجی کار مطمئن شــویم. ما از ســتاد 
نانو و سازمان های مربوطه انتظار داریم که به نظارت دقیق روی 
محصوالت بازار ادامه دهند تا شــاهد محصوالت نانویی مناســب 

در بازار باشیم.«
دکتر نیرومند می گوید: »افزودنی های نانویی ما موجب مقاومت 
ک به  ک شــده و مزایــای متعــدد دیگــر نیز بــرای خا باالیــی در خــا

ارمغان می آورند.«
ک آســیا در زمینه هــای طراحی، ســاخت و اجرا  شــرکت اصالح خا
بــا به کارگیــری دانــش روز دنیــا در بخــش دانش بنیــان و طراحــی 
روش هــای  در  به خصــوص  و  ژئوتکنیــک  مهندســی  پروژه هــای 
ک ها، ســازه های نگهبان، چاه ها و  مختلف بهســازی و تقویت خا
سیستم های زهکشی موقت و دائم و سایر زمینه های ژئوتکنیک، 

تخصص دارد.
واحد تحقیق و توسعه این شرکت توانسته است با تکیه بر دانش 
کنون تعداد زیادی  تخصصی و توان علمی و فنی اعضای خود، تا
اختراع را در اداره های ثبت اختراع ایران و آمریکا به ثبت رســانده 
و از مرحلــه ایــده به عمل و تجاری ســازی برســد. هدف اصلی این 
شرکت، عالوه بر استفاده از روش ها و فناوری های پیشین، توسعه 
ک ها در  و اجــرای روش هــای جدید و مــدرن اصالح و بهســازی خا

پروژه های مختلف ژئوتکنیکی مبتنی بر مشکالت موجود است.

نانو در ایران

خاکرابانانوموادتثبیتوتقویتمیکنیم
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تولیدنسلسوممکملهایمعدنیداموطیور

شــرکت دانش بنیــان ایمــن نانــو فــام موفــق به تولید نســل ســوم 
کــه  مکمل هــای معدنــی روی در ایــران شــده اســت، محصولــی 
ک دام و طیــور مورد اســتفاده قــرار می گیرد. در  بــرای تقویــت خــورا
این مکمل از پودر نانوصفحات هیدروکســید کلرید روی اســتفاده 
شــده که به صورت کنسانتره، مکمل دارویی حیوانی و افزودنی در 
ک دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی قابل استفاده  صنعت خورا

است.
فاطمــه ســقطچی مدیرعامل شــرکت دانش بنیان ایمــن نانو فام 
ک دام و طیــور و حتــی آبزیــان و  می گویــد: »ایــن مکمــل بــه خــورا
ک ها  حیوانــات خانگی اضافه می شــود تــا ارزش غذایی ایــن خورا
بهبــود یابــد. مــا در حال حاضــر تولیــد نیمه صنعتی محصــول را با 
ظرفیــت یــک ُتــن در ماه انجــام می دهیــم و بــه زودی وارد مرحله 

تولید انبوه خواهیم شد.«
به صــورت  مکمل هــا  اول  »نســل  می گویــد:  ســقطچی  دکتــر 
ســاختارهایی نظیــر ســولفات بود که مســتقیم از معدن اســتخراج 
می شد و ترکیبات مورد نیاز بدن دام را تأمین می کرد. این مکمل ها 
با بهبود عملکرد سیســتم ایمنی بدن، موجب ارتقای ســالمت دام 
می شــد؛ اما این مکمل های نســل اول به دلیل عدم خالص سازی 
و وجــود عناصــر ســنگین مشــکالتی داشــتند و همچنیــن جذب و 
دسترسی زیســتی پایینی نیز داشتند. از این رو نسل دوم مکمل ها 
توسعه یافت که ترکیبات کیالته کننده داشتند. در واقع با استفاده 
از مــواد آلــی و اســیدهای آمینــه ترکیباتــی نظیــر روی به صــورت 

کمپلکــس درآمــده و پایداری بیشــتری پیدا می کــرد. این مکمل ها 
وقتــی وارد بــدن حیوانات می شــدند رهایش را در محــل مورد نظر 
انجام می دادند ازاین رو جذب و دسترسی زیستی باالتری داشتند؛ 
امــا نســبت به حرارت و رطوبت حســاس بودنــد و از آنجایی که در 
تولیــد غذای طیور و دام گاهی حرارت دادن اجتناب ناپذیر اســت، 
ازاین رو ســاختار این مکمل های نسل دوم دستخوش تغییر شده 
و گاهــی هــم تبدیل به مواد ســمی بــرای دام و طیور می شــد. یک 
مشــکل دیگر مکمل های نســل دوم تداخل جذبــی بود که باعث 
عدم جذب عناصری نظیر آهن می شد. به  همین دلیل نسل سوم 
مکمل ها طراحی و تولید شدند که هم مزیت های نسل اول و دوم 

را داشتند و هم نسبت به رطوبت و دما حساس نیستند.«
ایــن دانش آموخته دکتری شــیمی دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان می افزاید: »یک شــرکت هلندی-آمریکایی با ده 
ســال تحقیق و توســعه این مکمل را برای اولین بار تولید کرد و به 
۹۲ کشور جهان نیز صادرات انجام داد. این مکمل ها به ایران نیز 
وارد شــدند و مورد اســتقبال قرار گرفتند. شرکت دانش بنیان ایمن 
نانــو دانش فنی این محصول را توســعه داد و بــرای اولین بار این 

نسل از مکمل ها در ایران تولید شدند.«
دکتر فاطمه سقطچی می گوید: »نمونه هایی که ما تولید کردیم از 
نظر فیزیکی، خلوص، پایداری و عملکرد در دانشــگاه تهران روی 
جوجه های گوشــتی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالب توجهی 

به دست آمد.«



شــرکت ریــز زیســت تراشــه فنــاوران اقــدام بــه ســاخت کیت هــای 
تشــخیصی کــرده کــه بــرای شناســایی ۵ نوع مــواد مخــدر مختلف 

مناسب است.
پریــرخ لوائــی توســعه دهنده این فنــاوری و مدیرعامل شــرکت ریز 
زیســت تراشــه فناوران می گویــد: »روش هــای رایج برای شناســایی 
مــواد مخــدر زمان بــر بــوده و نیاز بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی دارد. 
ما محصولی ســاختیم که به ســادگی می توان با اســتفاده از آن مواد 
مخــدر را شناســایی کــرد. ایــن فنــاوری به گونه ای توســعه یافته که 
می توانــد ۵ نــوع ماده مخــدر مختلف را تشــخیص دهــد. هروئین، 
مرفیــن، کوکائین، تریاک و شیشــه موادی هســتند کــه این کیت ها 
قادر به تشخیص آن بوده و می توان به سرعت نتیجه این تست ها 

را به دست آورد.«
دکتــر لوائی می گوید: »ســازمان های نظارتی نظیــر پلیس، مرزبانی 
و شــرکت های هواپیمایی می توانند از این فناوری برای تشــخیص 
ســریع مواد مخدر اســتفاده کنند. همچنین این فناوری در منازل و 
بیمارســتان ها نیز قابل اســتفاده اســت. یکی از مزایــای این فناوری 
ســهولت اســتفاده از آن اســت، بــه ایــن معنا که همانند تســت های 
تشــخیص بــارداری کــه اســتفاده از آن هــا نیاز بــه تخصص خاصی 

نــدارد، این کیت ها نیز بدون نیاز به ادوات پیشــرفته آزمایشــگاهی 
قابل استفاده هستند.«

در این کیت های تشــخیصی از نانوذرات طال اســتفاده شده است. 
این کیت ها هم قابلیت غربالگری عمومی را دارند، به این معنا که 
می توانند نشان دهند که در نمونه آزمایشی، ماده مخدر وجود دارد 
یا خیر، هم قابلیت تشخیصی دارند، به این معنا که نشان می دهند 

چه ماده مخدری در نمونه آزمایشی وجود دارد.
شرکت ریز زیست تراشه فناوران برای سه محصول مختلف موفق 
به دریافت گواهی نانومقیاس شده است. آپتاسنسور تشخیص مواد 
مخدر شیشــه، هروئین و مرفین، کلوئید نانوذرات طال و آپتاسنســور 
تشــخیص کوکائیــن، مرفیــن، هروئیــن و کدئیــن فناوری هــای این 

شرکت هستند که گواهی نانومقیاس برای آن ها صادر شده است.
 ۱۳۹۵ ســال  از  فنــاوران  زیست تراشــه  ریــز  دانش بنیــان  شــرکت 
را روی طراحــی و تجاری ســازی  به صــورت رســمی فعالیــت خــود 
کیت های غربالگری آغاز کرده است. استفاده از این فناوری زیستی 
جدیــد آپتامــر در ایــن کیت ها فرصــت تولید محصوالتی غیرســمی، 
ارزان و در نهایت زیست ســازگار را برای این شــرکت به ارمغان آورده 

است.
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نانو در ایران

کیتتشخیصنانوییبرایشناسایی5نوعمادهمخدر
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صندلیهایخودروباموادنانوییتولیدمیشوند

شــرکت فرابین فرایند شریف محلول پلی یورتان حاوی نانوذرات 
جهــت تولیــد فــوم ســرد صندلــی خــودرو بــا مانایــی فشــاری در 

محدوده استاندارد خودروسازی تولید کرده است.
محمــد شــیواپور، قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت فرابیــن فراینــد 
شریف در مورد این فناوری می گوید: »برای تولید صندلی خودرو، 
ســپر و برخــی از تزیینــات داخلــی خــودرو از ترکیبــات پلی یورتــان 
استفاده می شود. این ماده متشکل از دو جز اصلی است که یکی 
از آن ها ایزوســیانات اســت. تولوئن دی ایزوســیانات )TDI( یکی 
از انــواع ایزوســیانات مورد اســتفاده در صنایــع مختلــف اســت که 
در صنعت خودروســازی، اســتفاده از این نوع ایزوسیانات ممنوع 
است. هر چند در صنایع دیگر نظیر مبلمان این نوع ایزوسیانات 
قابل اســتفاده اســت. حذف TDI از ایزوســیانات موجب آسیب به 

خواص محصول نهایی یعنی فوم در صندلی خودرو می شود.«
می افزایــد:  شــریف  فراینــد  فرابیــن  شــرکت  هیئت مدیــره  عضــو 

»شــرکت فرابیــن فراینــد شــریف نوعی پیــش پلیمر بــا فناوری نانو 
طراحی و تولید کرده اســت که بی نیاز از TDI بوده و با اســتفاده از 
آن می توان صندلی های خودرو را با اســتانداردهای PSA صنعت 
خودروســازی تولیــد کــرد. از آنجایــی کــه ایزوســیانات مصرفی در 
خطوط تولید شــرکت های خودروســازی کشــور به صورت وارداتی 
تأمین می شــود، ایــن فناوری جدیــد می تواند تا ۴۰درصــد ارزَبری 
را در بخــش واردات مــواد اولیه تولید فــوم در این صنعت کاهش 

دهد.«
ایــن دانش آموختــه کارشناسی ارشــد مهندســی صنایــع می گوید: 
مقیــاس  در  فناوری نانــو  بــا  تقویت شــده  پلی یورتــان  »ایــن 
کــرده  آزمایشــگاهی تولیــد شــده و تٔاییــدات آزمایشــگاهی را اخــذ 
است. همچنین قرارداد تضمین خرید نیز با شرکت سایپا به امضا 
رســیده و در حــال حاضــر تســت در خطــوط تولید در حــال انجام 

است.«
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کســیر فام رنگ های  به گفتۀ عضو هیئت مدیره شــرکت بهســان ا
نانویی تولیدی این شرکت ضمن داشتن کیفیت باال و قابل رقابت 
با نمونه های خارجی، بسیار ارزان تر از رنگ های وارداتی هستند.

کســیر فام بــا هــدف تولیــد محصوالتــی جدید و  شــرکت بهســان ا
کارآمــد در عرصه رنگ و پوشــش و با بهره گیری از پشــتوانه دانش 
و تجربــه علمــی و صنعتــی متخصصــان و پژوهشــگران داخلــی، 
پــا بــه عرصــه صنعت کشــور گــذارده و درصدد اســت با اســتفاده از 
فناوری نانــو، کیفیــت انــواع پوشــش های صنعتــی و ســاختمانی را 
به طــور قابل مالحظــه ای افزایــش داده و خــواص نویــن مطابق با 

سفارش مشتریان در این پوشش ها ایجاد کند.
حســین نجف خانــی؛ کارشــناس ارشــد مهندســی مــواد دانشــگاه 
کســیر فام می گوید:  صنعتی شــریف و مدیرعامل شــرکت بهســان ا
»فناوری نانــو باعــث ایجــاد خــواص جدیــدی در صنعــت رنــگ 
می شــود که از آن جمله می توان به خواص ضدخش، ضدسایش، 
ضــدآب و ضدخوردگی اشــاره کرد. در حال حاضــر ما از فناوری نانو 
در خــود رنــگ اســتفاده کرده ایــم کــه موجــب پایداری بیشــتر این 

رنگ ها شده است.«
نســیم فراهانــی، کارشناسی ارشــد مدیریــت تکنولــوژی دانشــگاه 
علــم و صنعــت و عضــو هیئت مدیــره ایــن شــرکت می گویــد: »مــا 
ســه محصــول مورد تأییــد ســتاد نانو یعنــی رنگ ضدآب، پوشــش 
پوشــش  و  خورشــیدی  پنل هــای  مخصــوص  ضدگردوغبــار 
کتریال مخصوص کاشــی و سرامیک را در سبد  فتوکالیســت آنتی با

خــود داریــم. ما به تازگی رنــگ ضدآب مخصوص چــوب نیز تولید 
کرده ایم. این رنگ، محافظتی در برابر اثرات تخریبی نور خورشید 
چ نیز می شود. حفظ نقش ونگار  داشــته و مانع از رشد جلبک و قار
رنگ هــای  ایــن  ویژگی هــای  دیگــر  از  چــوب،  تنفس پذیــری  و 
نانوکامپوزیتی اســت. این رنگ جدید پوششی نبوده بلکه نفوذی 
اســت، در نتیجــه حالت اصلی چــوب پس از اســتفاده از این رنگ 
گر چوب را لمس کنید حس زنده بودن چوب  حفظ می شود، شما ا

را کاماًل احساس خواهید کرد.«
این نوع محصــوالت رنگ نانویی پیش از این به صورت وارداتی 
کشــور فنالنــد به عنــوان اصلی تریــن  کــه  تأمیــن شــده، به طــوری 
صادرکننده این رنگ ها به ایران بوده اســت. به گفتۀ ســید مهدی 
قریشــی، عضــو هیئت مدیره این شــرکت، رنگ هــای نانویی تولید 
کسیر فام ۵۰درصد ارزان تر از نمونه خارجی است. شرکت بهسان ا

کســیر فام  الزم بــه  ذکــر اســت محصــوالت رنــگ شــرکت بهســان ا
متناســب با سفارش مشتریان برای ســطوح  مختلف دارای راهنما 
و آموزش نحوه رنگ آمیزی متعددی بوده و همچنین محصوالت 
رنــگ بهســان قابلیــت اعمــال بــا روش قلم مــو، پیســتوله، غلتک 
و پارچه هــای تنظیــف را دارا هســتند. محصــوالت رنــگ بهســان 
گواهینامــه اســتاندارد ISO 80004 و INS 21145 و دارای  دارای 
گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همچنین 
و   ISO14001 محصــولISO 9001 و  کیفیــت  گواهینامــه  دارای 

تأییدیه های فنی از مراجع معتبر در کشور است.

عرضهرنگهاینانوییبانصفقیمتنمونههایخارجی

نانو در ایران
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آزمایشــی  نصــب  از  دریــا  آینــده  ره آوران  شــرکت  مدیرعامــل 
نانوســامانه ای ایرانــی برای مدیریت آب توازن کشــتی روی یکی از 

شناورهای داخل کشور خبر داد.
مهندســی حســینی مدیرعامــل ایــن شــرکت می گویــد: »کشــتی ها 
از قبیــل نفــت، مــواد معدنــی و  کاالهایــی  به منظــور جابه جایــی 
متعــددی جهــت  از سیســتم های  بهره گیــری  نیازمنــد  کانتینرهــا 
حفظ ثبات کشــتی و قابلیت مانور آن در طول ســفر هســتند. یکی 
از ایــن سیســتم ها آب تــوازن بــوده کــه بــر اســاس آن کشــتی ها در 
هــر دو حالــت بــدون حمل بــار و تخلیه بخشــی از بار در بنــدر، آب 
تــوازن را به منظور عملکرد مؤثر و بی خطر کشــتی تنظیم می کنند. 
آب تــوازن، آبــی اســت که به منظــور کنترل فشــارهای وارده بر یک 
کشــتی و ثبــات آن برداشــت می شــود. آب تــوازن حــاوی گونه های 
کتری ها، ویروس ها، گیاهان  زیستی و ارگانیســم های متنوعی از با
و موجودات ســاحلی هســتند. این آب عمومًا توســط کشتی ها طی 
مســافت های طوالنــی حمــل می شــود و ســپس به هنــگام تخلیــه، 
کوسیستم جدید وارد می کند که  گونه های زیســتی متخاصم را به ا

می تواند منجر به آلودگی آب ها شود.«
ایمنــی  بــه  مربــوط  کنوانســیون های  »ازایــن رو  می افزایــد:  وی 
دریانــوردی و حفاظت از محیط زیســت الزاماتی را برای اســتفاده از 

ح کرده است  آب تصفیه شــده به منظور حفظ توازن کشــتی ها مطر
که دولت ها را موظف می کند از سال ۲۰۲۴ از آب تصفیه شده برای 
ایــن کار اســتفاده شــود. در واقــع از ســال ۲۰۲۴ تمامی شــناورهای 

مشمول ملزم به رعایت این پروتکل خواهند بود.«
برای حل این مشکل و رعایت این الزامات، شرکت ره آوران آینده 
دریا با همکاری شــرکت نانویی آتیه پردازان ظهور شــریف سیســتم 
مدیریت آب توازن مبتنی بر فناوری نانوفیلتراسیون را توسعه داده 
اســت که به صورت آزمایشــی روی یکی از شناورهای کشور در حال 

اجراست که تا پایان سال جاری نتایج این کار منتشر خواهد شد.
به گفتۀ مهندس حسینی که دانش آموخته رشته مهندسی شیمی 
گرایش نفت است، شرکت ره آوران آینده دریا در حال مستندسازی 
نتایج به دســت آمده از این سیســتم نانوفیلتراســیون بوده تا بتواند 

تأییدیه های الزم بین المللی را دریافت کند.
بــا توجــه به ســابقه ایــران در زمینــٔه عضویــت و پایبنــدی به این 
کوسیســتم دریایی  کنوانســیون ها و همچنیــن اهمیــت توجــه بــه ا
کشــور پیش بینی می شــود طی ســال های آتی، محصوالت طراحی 
شده این شرکت بتوانند کمک شایانی به صنعت کشتیرانی جهت 
تجهیز شــناورهای مشمول این کنوانســیون تحت استانداردهای 

مورد تأیید سازمان بین المللی دریانوردی کنند.

توسعهنانوسامانٔهایرانیبرایمدیریتآبتوازنکشتیها



 : دانشگاه صنعتی سهند تبریز
توسعٔهسلولهایخورشیدیپروسکایتی در روشیسادهوسبز

پژوهشــگران دانشگاه صنعتی سهند تبریز با توجه به نیاز جدی 
به توســعه منابع انرژی ارزان قیمت و تجدیدپذیر، روشــی ســاده، 
کم هزینه و با قابلیت مقیاس پذیری را برای سنتز الیه های جاذب 

نور سلول های خورشیدی پروسکایتی توسعه دادند.
گــروه مهندســی مــواد دانشــگاه  فــرزاد نصیرپــوری اســتاد تمــام 
ح گفت: »افزایش  صنعتی ســهند تبریز درباره لزوم انجــام این طر
تقاضــای انــرژی و نگرانی هــا در مورد گرمایش جهــان، نیاز جدی 
گزیر کرده  بــه توســعه منابع انــرژی ارزان قیمت و تجدیدپذیــر را نا
اســت که انرژی خورشــیدی از جمله مهم ترین و دردسترس ترین 
ایــن منابع اســت، بنابراین فناوری های جدید توســعه یافته برای 
تبدیل انرژی خورشــیدی به الکتریســیته، توجــه محققان زیادی 
را بــه خــود جلــب کرده انــد. ســلول های خورشــیدی پروســکایتی 
کــه از جهــت  جدیدتریــن نســل ســلول های خورشــیدی هســتند 
پیشــرفت ســریع در بازده و عملکــرد، از فناوری های قبلی پیشــی 
گرفته انــد؛ ماننــد هر فناوری دیگری، یکــی از مهم ترین چالش ها 
در مســیر این ســلول ها، قابلیت تولید در مقیــاس بزرگ و صنعتی 
اســت. در کار حاضــر، بــا دنبال کــردن ایــن هــدف، روش ســاده و 
مقیاس پذیر حمام شــیمیایی برای ســنتز الیه پروســکایت توسعه 
داده شــد. ســلول خورشــیدی ســاخته شــده بــا ایــن روش، تحــت 
شــرایط اســتاندارد تابــش، بازدهــی معــادل ۱۱٫۳۵درصد را نشــان 

داد.«

وی اشاره کرد: »نتایج حاصل از این کار امکان تهیه پروسکایت 
با روش حمام شــیمیایی را نشــان داد که این روش، از یک طرف 
نیــاز بــه اســتفاده از حالل هــای پرخطــر را حــذف کــرده و از طرف 
دیگــر به خاطر ســاده تر و کم هزینه تربودن امــکان تعمیم به ابعاد 

بزرگ تر را داراست.«
میــزان تابــش خورشــید در ایران باالتــر از میانگین جهانی اســت 
و ایــن ظرفیــت بــاالی انــرژی خورشــیدی باعــث شــده اســت کــه 
در ســال های اخیــر، برنامه ریزی هایــی بــرای اســتفاده از انــرژی 
کشــور انجــام شــود.  خورشــیدی بــرای تأمیــن انــرژی در داخــل 
بنابرایــن توجــه بــه ابداعــات و نوآوری هــای جدید در ایــن زمینه 
برای کاهش هزینه های ســاخت سلول های خورشیدی و افزایش 

توان خروجی سلول ها بسیار حائز اهمیت است.
کثــر روش هــای  ح گفــت: »ا نصیرپــوری دربــاره مزایــای ایــن طــر
در  به کار رفتــه  پروســکایت  الیه هــای  تولیــد  بــرای  گزارش شــده 
ابزارهــای بــا بازدهــی بــاال، عــالوه بــر مشــکل محــدود بــودن بــه 
مقیــاس آزمایشــگاهی، بر پایۀ اســتفاده از حالل هــای آلی با نقطه 
جــوش باال هســتند. ایــن ترکیبات ســمی و به خاطر امــکان جذب 
ک هســتند. تجاری ســازی و تولید  از طریق پوســت بســیار خطرنا
در مقیاس بزرگ ســلول های خورشــیدی پروســکایتی باید بر این 
اصل اســتوار باشــد که حالل های ذکر شده با حالل های کم ضررتر 
و کم خطرتر جایگزین شوند. ازاین رو توسعه روشی که هم قابلیت 
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دانشگاه شه�د �هشتی:
الکترومغناطیسرا هیدروژلخودترمیمشوندهامواجمضر

میکند پیرامونمادور از

صنعتی شــدن داشــته باشــد و هــم نیاز بــه اســتفاده از حالل های 
ســمی را حــذف کند، در جهت توســعه و قابلیت تولیــد در مقیاس 

باال ضرورت دارد.«
ح  پژوهشــگر دانشگاه صنعتی سهند درباره تجاری شدن این طر
ح در مقیاس آزمایشــگاهی انجام گرفته  گفت: »در این مرحله طر
اســت. ولی با توجه به اینکه روش غوطه وری در حمام شیمیایی 
بــه  تبدیــل  قابلیــت  به راحتــی   )Chemical Bath Deposition(
مقیــاس صنعتــی را دارد و همچنین در فرایند پیشــنهادی یکی از 
حالل هــای ســمی برای تهیه الیه پروســکایت حذف شــده اســت، 
می تــوان پــس از طی مراحــل الزم به تولیــد صنعتی این ســلول ها 
وارد شــد. در صــورت تجاری شــدن ایــن ســلول ها، نتایــج حاصل 
می تواند در فرایند ســبز ســاخت الیه هیبرید ارگانومتاتیک جاذب 

نور برای سلول های خورشیدی پروسکایتی استفاده شود.«
گــروه  ایــن  شــیمیایی،  حمــام  در  غوطــه وری  روش  بــر  عــالوه 
پژوهشــی موفــق به تولیــد الیه های پروســکایتی با دیــدگاه حذف 
قابلیــت  بــا  و  مقرون به صرفــه  روش  از  اســتفاده  و  ســمی  حــالل 
تجاری ســازی شــده اســت کــه در آن الیه نشــانی الکتروشــیمیایی 
)همان آب کاری الکتریکی( به طور موفقیت آمیزی منجر به تولید 
و ســاخت ســلول های خورشــیدی با عملکرد قابل قبول شده و در 
مقالــه ای در مجلــه معتبــر Chemical Engineering Journal بــه 

چاپ رسیده است.
گفــت:  کار  ادامــه  بــرای  طرحــی  دربــاره  نصیرپــوری  فــرزاد 
»بهینه ســازی های بعــدی فراینــد از جملــه بهبــود بــازده، تعمیــم 
روش بــه الیه نشــانی پروســکایت در ابعــاد بزرگ تــر و همچنیــن 
افزایــش پایــداری ســلول ها و قابلیــت تجاری ســازی فراینــد ســبز 
ح هــای پیشــنهادی برای ادامــه این پژوهش  تولیــد، از جملــه طر

است.«
مقاله منتشــر شــده، حاصــل پایان نامه مقطع دکترای مهندســی 
مــواد بــوده که فــاز عملی پروژه در دانشــگاه صنعتی ســهند و یک 
دوره فرصــت مطالعاتی در دانشــگاه یونیســت کــره جنوبی انجام 
گــوزل زاده  گرفتــه اســت. ایــن پــروژه بــا همــکاری دکتــر ســاحل 
دانش آموختــه دکتــری مهندســی مــواد دانشــگاه صنعتــی ســهند 
تبریــز به عنوان نویســنده اول، دکتر فرزاد نصیرپوری اســتاد تمام 
گــروه مهندســی مــواد ایــن دانشــگاه به عنوان نویســنده مســئول 
و دکتــر ســانگ ایــل ســئوک اســتاد تمــام گــروه شــیمی دانشــگاه 
یونیست کره جنوبی به عنوان نویسنده همکار انجام شده که در 
Towards environmental friendly multi- مقاله ای بــا عنــوان

 step processing of efficient mixed-cation mixed halide
 perovskite solar cells from chemically bath deposited lead

sulphide در مجله Scientific Reports به چاپ رسیده است.

پژوهشــگران دانشــگاه شــهید بهشــتی موفــق بــه تهیــه هیدروژلــی 
خودترمیم شــونده شدند که در ناحیه مرئی شــفاف بوده ولی به طور 
خ و مایکروویو اســت. این  هم زمــان جــاذب امواج فرابنفش، فروســر
هیــدروژل بــا قابلیــت اســتفاده در پنجره های دوجــداره توان جذب 
خ که بیش از ۵۰درصد نور دریافتی ما از خورشید است،  امواج فروسر
همچنیــن فرابنفــش و مایکروویــو را دارد کــه بــه تصفیــه و پاالیــش 

محیط زیست ما کمک شایانی می کند.
رضا پیمانفر؛ محقق پســادکتری فوتونیک دانشــگاه شهید بهشتی 
ح گفت:  و نویسنده مسئول این مقاله درباره ضرورت انجام این طر
»هیدروژل خودترمیم شونده تولیدشده با قابلیت صرفه جویی انرژی 
و جــذب امواج الکترومغناطیس در ناحیه فرابنفش و مایکروویو، در 
ناحیه مرئی شــفاف بوده و به روش آزمایشــگاهی ســاده و مواد اولیه 
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ارزان تهیــه می شــود از ایــن رو بــا توجــه بــه گرم شــدن کــره زمین و 
اســتفاده فــراوان از ســوخت های فســیلی و همچنیــن مخاطــرات 
ناشــی از امــواج الکترومغناطیس که در زندگی مــدرن امروز به وفور 
یافت می شود، استفاده از این ساختارهای جاذب، اجتناب ناپذیر 

است.«
امــروزه بــا پیشــرفت روزافــزون علــم و فنــاوری و اســتفاده مکرر از 
وسایل الکترونیکی، رایانه، تلفن همراه، اینترنت های نسل جدید 
5G و…، امــواج مضــر الکترومغناطیــس در ناحیــه مایکروویو رو به 
افزایش هســتند که باعث انواع ســرطان، نازایی و مشکالت روانی 
و ســایر بیماری هــای بدخیم و آســیب بــه محیط زیســت پیرامون 
می شــوند، ازایــن رو تیــم تحقیقاتــی شــرکت نانوبســپار ســیمرغ به 
سرپرستی دکتر پیمانفر درصدد برآمده تا با استفاده از روشی نوین 

با جذب امواج، از معضالت ناشی از آن جلوگیری کند.
ح گفــت: »قابل توجه اســت  پیمانفــر دربــاره ویژگی هــای ایــن طر
کــه هیــدروژل خودترمیم شــونده تهیه شــده، بــا قابلیــت اســتفاده 
خ کــه بیش از  در پنجره هــای دوجــداره تــوان جــذب امواج فروســر
۵۰درصــد نور دریافتی ما از خورشــید اســت )صرفه جویــی انرژی(، 
همچنیــن فرابنفــش و مایکروویــو را دارد کــه بــه تصفیــه و پاالیش 
انســانی  بعــدی  آســیب های  از  و  کــرده  کمــک  مــا  محیط زیســت 
جلوگیــری می کنــد. جالب توجه اســت که این هیــدروژل در ناحیه 
مرئی شفاف بوده که باعث می شود این ساختار به عنوان پرکنندٔه 
پنجره و سایر وسایلی که به ساختار شفاف با قابلیت جذب امواج 
در ناحیه هــای ذکــر شــده نیــاز دارد مثــل شیشــه های دوجــداره و 
لمینت در هواپیماها و اتومبیل ها کاربرد داشــته باشــد. از طرفی با 
کسید و کربن  اســتفاده از نانوســاختارهای دوبعدی شــامل گرافن ا
نیتریــد شــبه گرافیــت همچنیــن میکروکره هــای کربنی بــه تقویت 
خواص خودترمیم شونده هیدروژل پرداخته شد که باعث افزایش 

سایر کاربردهای بیولوژیکی و الکترونیکی آن خواهد شد.«
وی در ادامه گفت: »شــایان ذکر اســت، خواص نوری، مکانیکی، 
خودترمیم شــوندگی و جذب امواج الکترومغناطیس آن با استفاده 

از نانوساختارهای اضافه شده قابل تنظیم است.«
پژوهشــگر دانشگاه شــهید بهشــتی درباره موضوعات قابل توجه 
در ایــن زمینــه گفــت: »تیــم تحقیقاتــی، در حال تقویت و توســعه 
قابلیــت  بــا  الکترومغناطیــس  مضــر  امــواج  جــاذب  محصــوالت 
صرفه جویــی انرژی در ســایر زمینه هــای مرتبط اســت، تولید برق 
کتری در این ســاختار از رویکردهای  ثانویــه و ایجاد خواص ضدبا
مورد توجه است. اخیرًا نیز در گروه های پژوهشی در دیگر کشورها 
هیدروژل بر پایۀ پلی وینیل الکل و اســید فســفریک ساخته شده و 

خاصیت ابرخازنی در آن مشاهده و بررسی شده است.«
این مقاله حاصل یک پروژه دانشــگاهی با هدف ارتقای ســالمت 
جامعــه و صرفه جویــی در مصرف انرژی در مؤسســه آموزش عالی 
انرژی شهرســتان ســاوه انجام شــده اســت. شــایان ذکر اســت این 
پروژه زیر مجموعه ای از پروژه ای بزرگ تر در جهت تهیه و توسعه 
جاذب هــای امواج مضر الکترومغناطیــس در ناحیه مایکروویو که 
شــامل اینترنت هــای نســل جدیــد، پارازیــت، رادار و ســایر وســایل 
الکترونیــک مــدرن در زندگــی هوشــمند اســت که بیش از ۷ ســال 
اســت که شــروع شــده. نتیجه همکاری دکتر رضا پیمانفر، محقق 
پســادکتری فوتونیک دانشــگاه شهید بهشــتی و نویسنده مسئول 
این مقاله و دکتر ســید حســن توســلی، اســتاد تمام دانشگاه شهید 
بهشــتی و رئیس پژوهشــکده لیزر و پالســما و شــرکت دانش بنیان 
 Preparation of self-healing عنــوان  بــا  مقالــه ای  تکســان 
 hydrogel toward improving electromagnetic interference
 Scientific اســت که در نشریه shielding and energy efficiency

Reports به چاپ رسیده است.
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پژوهش در ایران



شبیهسازی
کنش هــا و رونــد  پژوهش هــای تجربــی بــدون درک چگونگــی وا
کلــی آن هــا فقط ثبت اســناد و شــواهد اســت. اصــول درک بر پایۀ 
فرضیه هــا  می گیــرد.  نشــئت  ریاضــی  زبــان  از  کــه  نظریه هاســت 
جهــت توصیــف و بیــان علــت آنچــه کــه مشــاهده می شــود بیان 
شــده و نظریه هــا بــر اســاس آزمــودن فرضیه هــا و اثبــات درســتی 
آن ها شــکل می گیرند. با ورود رایانه ها و پیشــرفت های چشــمگیر 
تکنولــوژی خصوصــًا در زمینه محاســبات و بررســی ســاختارها در 
مقیاس هــای اتمــی، دانشــمندان از طریــق شبیه ســازی ها امکان 
گون  آن را یافته انــد کــه فرایندهــای مختلــف را از جنبه هــای گونا
بــا دقــت بیش تــری مورد مطالعــه قرار دهنــد. شبیه ســازی از یک 
ســو ابزاری برای آزمودن نظریه ها و از ســوی دیگر می توان نتایج 
حاصله از شبیه ســازی را به طور مســتقیم با نتایج تجربی مقایسه 

کروســکوپیک را به میکروســکوپیک  کرد. شبیه ســازی، خواص ما
پیوند می دهد.

در قدیــم، به دلیــل عــدم پیشــرفت تکنولــوژی و دسترســی بــه 
روش های محاسباتی سریع و عدم وجود نرم افزارهای شبیه سازی 
قابل اطمینان؛ پژوهش ها اغلب بر روی ساختار و خواص موادی 
ماننــد پلیمرهــا، بــه روش هــای تجربــی مبتنــی بــر ســعی و خطــا 
محدود می شــد. بدیهی اســت شبیه ســازی ســاختارهای مختلف 
به صــورت دقیــق؛ در گــرو بــه دســت آوردن دانش بیشــتر و کافی 
نســبت بــه برهم ُکنــش بیــن مــواد مختلــف بــا هــم و روابــط بیــن 
خــواص و ســاختار در مقیاس هــای زمانــی و طولی مختلف اســت 

تا توسعه مواد مختلف اعم از پلیمرها و کامپوزیت ها اتفاق افتد.
همان طور که از شــکل ۱ مشــخص اســت؛ در مقیاس اتمی ما با 
ســطح کوانتومی روبه رو هســتیم و شبیه سازی بر پایۀ اتم هاست. 

شبیهسازیدینامیکمولکولیوخصوصیاتترمومکانیکی
TiO2/SiO2/رای �ه�نه سازی نانوکا�پوزیت های سه  فا� اپوک�ی�

اکبر تکری ته�ه کننده

ب�ــ�اری ا� آ��ایش هــا �ا �ر اســاس عدم دانــش کافی در حو�ه ســاخت �حصوالت جدید یــا �هبود فراورده های پیشــ�ن �ر پایۀ 
ســعی و خطاســت. بــه عبارتی با پیشــرفت علــ� و تکنولوژی و اســتفاده ا� علــوم رو� ، �ی توان ب�ــ�اری ا� آ��ایش هــا را به صورت 
کنترل شده انجام داد یا صرفا در �ح�طی غ�رتجر�ی به �ررسی آن ها پرداخت. در این صورت �هبود خواص �واد �ختلف، کاهش 
لودگی های �ح�ط زی�تی، صرفه جویی در ��ان و… را در پی خواهد داشت. استفاده ا� �واد ش�م�ایی، کنترل هزینه ها، کاهش آ
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به طــور مثــال روش ۱DFT )نظریــه تابــع چگالــی(، نظریــه ای در 
چارچوب مکانیک کوانتومی برای بررســی ســاختار الکترونی مواد 
اســت. امــا در مقیــاس مولکولــی و نانوســکوپیک؛ بــا مولکول هــا 
)دینامیــک   ۲ MD می شــویم.  مواجــه  آن هــا  بیــن  برهم ُکنــش  و 
مولکولی(، که شبیه ســازی بر اســاس قوانین فیزیک و برهم کنش 

میان اتم ها و مولکول ها در بازه هایی از زمان انجام می گیرد.
و  اتم هــا  فیزیکــی  حــرکات  اســاس  بــر  مولکولــی،  دینامیــک 
مولکول هاســت و یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد جهــت بــه دســت 
کروســکوپی و میکروســکوپی مواد مختلف  آوردن خصوصیــات ما
اســت. در ایــن روش مســیرهای فاز سیســتم هایی شــامل هزاران 
ذره برهم ُکنش کننده با اســتفاده از حل معادالت هامیلتون تحت 
شــرایط مرزی مناســب به دســت می آید. با تحلیل مســیر ذرات در 
فضــای فــاز و اســتفاده از مکانیــک آمــاری که در واقع واســطه ای 
کروســکوپی اســت، می توان  بیــن کمیت های میکروســکوپی و ما
اطالعاتــی در مــورد خــواص مختلــف سیســتم از جملــه انــرژی، 
خــواص ســاختاری، دینامیکــی، مکانیکــی و… به دســت آورد. در 
شبیه ســازی دینامیــک مولکولــی پیکربندی پی درپی سیســتم با 
انتگرال گیــری از قوانیــن حرکــت نیوتن به دســت می آیــد. نتیجه 
یک مســیر اســت کــه چگونگــی تغییــر موقعیت ها و ســرعت های 
ذرات سیســتم با زمان را نشــان می دهد. با اســتفاده از مسیرهای 
دینامیــک مولکولــی می توان خواص ترمودینامیکی و وابســته به 
زمــان را محاســبه کــرد. خصوصًا بــرای کمیت هایی که دســتیابی 
بــه مقادیــر تجربــی آن هــا در شــرایط غیرمتعــارف ســخت اســت، 
می توان از تکنیک شبیه ســازی دینامیک مولکولی اســتفاده کرد.
بــا این روش می توان بر محدودیت های روش مکانیک مولکولی 
در انجــام محاســبات کوانتومــی فائق آمــد. هدف از شبیه ســازی 
سیســتم های بــزرگ، به دســت آوردن یــک ســری خــواص ماننــد 

خواص مکانیکی، دمایی، ترمومکانیکی و… است.

کاربرددینامیکمولکولی
با توانایی پیش بینی موقعیت اتم ها در هر گام زمانی، دینامیک 
مولکولــی به مــا این امــکان را می دهد تا نحوه تکامل ســاختار در 
اتصــال را مشــاهده کنیــم. رٔویــت ایــن مــورد در آزمایش هــا تقریبًا 
غیرممکــن اســت. بــه  ایــن صــورت که بــا محاســبه  رفتار وابســته 
بــه زمان سیســتم موردنظــر، اطالعات سیســتم از قبیل موقعیت، 
سرعت و شتاب ذرات در مقیاس نانو به دست می آید که به کمک 
روش های مکانیک آماری، این نتایج میکروســکوپیک به تعیین 
کروســکوپیک سیســتم از قبیل فشــار، انــرژی، ظرفیت  خواص ما
گرمایــی، کشــش ســطحی و چگالــی می انجامد. بــه همین منظور 
ایــن روش، باعــث فهم بهتر رفتار مایعات و جامدات ســاده شــده 
اســت. با توجــه به پتانســیل های موجــود در دینامیــک مولکولی 
و ثابــت بــودن، می تــوان بــا در نظــر گرفتــن منحصربه فــرد بودن 
رفتــار ســاختارهای متفاوت در شــرایط اســتاندارد، درک بهتری را 
از آن ها به  دست آورد. اساس کار شبیه سازی دینامیک مولکولی، 
انتخاب پتانســیل برهم ُکنشــی مناســب بین ذرات اســت. هر چه 
پتانســیل انتخــاب شــده بــه واقعیــت نزدیک تر باشــد در حقیقت 
مــدل بهتــری از واقعیــت را ارائــه می دهــد. اســتفاده از ایــن روش 
به طــور گســترده حوزه هــای زیــادی را در برگرفتــه اســت. به دلیل 
جذابیــت و نتایــج خوب این روش نســبت به تحقیقــات تجربی، 
محققــان و پژوهشــگران به طــور گســترده از ایــن روش اســتفاده 

می کنند.
هــدف اصلــی از دینامیک مولکولــی یافتن مکان برحســب زمان 
بــرای سیســتمی از ذرات )اتم هــا یــا مولکول هــا( اســت. MD یک 
گر سرعت و مکان اولیه  روش قطعی )غیراحتمالی( اســت. یعنی ا
ذرات مشــخص باشــد، دینامیــک مولکولــی در تئــوری، تحــول 

زمان های بعد سیستم را به  دست می دهد.
در شبیه ســازی دینامیــک مولکولی، ما با محاســبه انرژی ناشــی 
از برهم ُکنــش بین اجزای مختلف روبه رو هســتیم. حال می توان 
انــرژی برهم ُکنــش مثبــت یا منفــی یک ســاختار مورد بررســی را با 
اســتفاده از روابط بین انرژی کل بــا دیگر اجزا، طبق رابطه  زیر به  

دست آورد.
Energy interaction = E)total( - )E)surface( + E)polymer((
در ســاختارهایی کــه قصــد بررســی رفتــار نانــوذرات یــا هــر مــاده 
دیگــر بــا پلیمــر را داریم، به جــای انرژی ســطح می تــوان از انرژی 
آن مــواد بهــره بــرد. بــا توجه بــه مقادیر انــرژی برهم کنــش منتج 
نتیجــه  می تــوان  دینامیکــی،  شبیه ســازی  محاســبات  از  شــده 
کــه  کــه ســاختار اتصــال عرضــی مورد بررســی، در صورتــی  گرفــت 
انــرژی برهم ُکنــش منفی تــری را بــا نانــوذره مــورد مطالعه داشــته 

شکل ۱- شب�ه سازی ا� �ق�اس اتمی تا بالک و ارتباط با اندا�ه ذرات
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باشــد می تــوان گفت کــه برهم کنش مناســب، پایدار و مناســبی را 
ایجــاد کرده اســت و همین دلیل بهبود نســبی خــواص مکانیکی 
پلیمــر خواهد بود. برای انجام شبیه ســازی ها از نرم افزار قدرتمند 
متریال اســتودیو اســتفاده شــد. نرم افزاری تخصصی و فوق العاده 
قدرتمند برای شبیه سازی ترکیبات شیمیایی و پیش بینی و درک 
روابــط بین مولکولی، ســاختار اتم ها و خواص و رفتار مواد اســت. 
محیــط مدل ســازی جامــع و پیشــرفته ایــن نرم افزار بــه محققان 
صنایــع مختلف اجازه می دهد تا فرایند تولید، اثربخشــی، رفتارها 
و کنش های مواد را نسبت به یکدیگر به صورت مجازی بررسی و 

درک دقیقی از فرایند نهایی و حقیقی ترکیب داشته باشند. 

طراحیآزمایش
کــه امــروزه در صنایــع مختلــف به طــور  از مهم تریــن مباحثــی 
گســترده مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، طراحی آزمایش هاســت. 
طراحــی آمــاری جهــت آزمایش هــای تجربــی یــک اصــل مهــم 

در انجــام تحقیقــات آزمایشــگاهی و صنعتــی بــه  شــمار می رود. 
طراحــی و تحلیل هــای آمــاری باعــث دســتیابی بــه نتایــج بــا 
کاهــش تعــداد آزمایش هــا، صرفه جویــی در  اطمینــان بیشــتر، 
طراحــی  می شــود.  فرایندهــا  بهینه ســازی  نهایــت  در  و  زمــان 
کــه بــه کمــک آن، داده هــا و  آزمایــش، یــک روش مفیــد بــوده 
کســب اعتبــار  اطالعــات خروجــی جهــت اســتحصال عینــی و 
آنالیــز می شــود. طراحــی آزمایش ها شــامل یک آنالیــز تئوری، با 
گاهانه در متغیرهای  یکسری از آزمایش هایی است که به طور آ
ورودی فراینــد تغییراتــی ایجــاد می کنــد تا از این طریــق، میزان 
تغییرات حاصل در پاســخ خروجی فرایند مشــاهده و شناســایی 
شــود. بهینه ســازی از مهم تریــن فعالیت هــا در صنایــع رقابتــی 
امروز اســت که با صرف هزینه و زمان زیاد در انجام آزمایش ها، 
مســتلزم توســعه روش هایــی بــر پایه  طراحــی آزمایش  اســت که 
کتورهــای مؤثــر بر یــک فراینــد را با حداقــل تعداد  تعییــن اثــر فا
آزمایش هــا ممکــن کنــد. در اغلــب فرایندهــا، تأثیــر هــر یــک از 
کتورهــا می تواند در طراحی و پیشــبرد اقتصادی فرایند، مورد  فا
بهره بــرداری قــرار گیــرد. از شــاخه های مهــم طراحــی آزمایــش،  
ریاضــی  روابــط  از  مجموعــه ای  کــه  اســت  پاســخ  رویــه  روش 
ح آزمایــش آمــاری و  و آمــاری، شــامل مدل   ســازی آمــاری، طــر
بهینه  سازی مقدماتی و مفید را برای بهینه سازی تولید، توسعه 
ح و فرمول بنــدی تولیــدی جدیــد،  فراینــدی جدیــد بهبــود طــر
ایجــاد کــرده اســت. ایــن روش در حــل برخــی از مســائل مهــم 
صنعتی و پژوهشــی اســتفاده می شــود. برای انجــام این مورد از 

نرم  افزار Design Expert ورژن ۱۰ استفاده شد.
بررســی نتایــج حاصــل از دو مســیر تجربــی و تئــوری در یــک کار 

پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.
موضــوع ایــن پژوهش: بهبــود خــواص مکانیکــی نانوکامپوزیت 
Epoxy/TiO2-SiO2 بــا بهره گیــری از طراحــی آزمایــش بــه روِش 

رویه  پاسخ و مطالعه شبیه سازی دینامیک مولکولی آن.

شکل ۲- دینا��ک �ولکولی و روند شب�ه سازی ن�بت به �ح�ط بالک

شکل 3- تصویری ا� �ح�ط نرم افزار شب�ه سازی
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بررســی نتایــج آزمایشــگاهی در بعــد تئــوری و غیرتجربــی جهت 
درک رفتار متقابل بین ترکیبات و مواد مختلف پرداخته شــد و در 
نهایت مشــخص شــد مســیر شبیه  ســازی با صحت و دقت جالب 

توجه، تناسب نزدیکی با نتایج بخش تجربی از خود نشان داد.
هــدف در این پژوهش بهبود خواص مکانیکی رزین اپوکســی با 

استفاده از نانوذرات معدنی است.
پلیمرها به صورت کلی به دو دسته ترموپالستیک و ترموست 
طبقه  بندی می  شــوند. ترموپالستیک در اثر افزایش گرما ذوب 
شــده و در صــورت سرد شــدن دوبــاره، جامــد خواهــد شــد ایــن 
یعنــی اینکــه قابلیــت بازیافــت دارد. در مقابــل ترموســت ها در 
ک(  صــورت افزایش حرارت می  ســوزند )انتشــار گازهای خطرنا
یا اینکه ســخت می شــوند و ایــن به معنی آن اســت که قابلیت 
بازیافــت ندارنــد و یــا اینکــه این حالت به ســختی بــرای آن ها 
امکان  پذیر اســت. به همین جهت ارتقــای خواص مکانیکی/

کاهــش ورود آن هــا بــه  حرارتــی ایــن دســته از پلیمرهــا بــرای 
طبیعــت بســیار حائــز اهمیت اســت. از مهم ترین پلیمر دســته 
ترموســت  ها با کاربــرد فراوان )چســب  ها، پوشــش  ها، رنگ  ها، 
کفپوش  های اپوکســی و وســایل تزیینی(، رزین اپوکسی است. 
بــه دلیــل خواص مکانیکی نســبتًا ضعیف، شــکنندگی و وجود 
ترک و حباب، استفاده از آن دچار محدودیت است و بنابراین 
خــواص  افزایــش  جهــت  آن  روی  بــر  گســترده ای  تحقیقــات 
مکانیکی/حرارتی در حال انجام اســت. یکی از مسیرهای رفع 
این چالش فناوری نانو و اســتفاده از نانوساختارها در ماتریس 
)بدنه( رزین و ایجاد نانوکامپوزیت اســت. به طور کلی افزودن 
نانوســاختارها معمــواًل باعــث ایجاد اســتحکام ذاتی می شــوند 
و ماتریــس پلیمــری می توانــد بــا چســبیدن بــه مــواد معدنــی، 
نیروهای اعمال شده به نانوکامپوزیت را به نحو یکنواختی به 
ُپرکــن یا تقویت کننده منتقــل کند. در این حالت، خصوصیاتی 

چون ســختی، شفافیت و تخلخِل ماده درون کامپوزیت تغییر 
می کنــد. ماتریــس پلیمری همچنین می تواند ســطِح ُپرکن را از 
آســیب دور کنــد و ذرات را طــوری جدا از هم نگه دارد که رشــد 
َتــَرک به تأخیر افتد. گذشــته از تمام این خصوصیات فیزیکی، 
اجــزای مواد نانوکامپوزیتــی می توانند بر اثر تعامل بین ســطح 
ماتریــس و ذرات ُپرکــن، ترکیبی از خواص هر دو جزء را داشــته 

باشند و بهتر عمل کنند.
بــه همین دلیل انتخاب نانوذرات مناســب ایــن مهم با وظیفه 
رفع محدودیت  های موجود، بســیار حائز اهمیت اســت. در این 
پژوهــش، نانــوذرات ســیلیکا و تیتانــا بــه دلیل ســنتز مشــخص، 
قیمــت مناســب، ســاختار شــناخته شــده و در دســترس، هزینــه 
و  مقــاالت  شــدند.  انتخــاب  دیگــر  مــواد  بــه  نســبت  متناســب 
پژوهش  های قبلی مربوط به بهبود خواص مکانیکی با استفاده 
از نانوذرات ســیلیکا و تیتانا بررســی و مشــخص شــد مقاالتی که 
صرفــا رزین اپوکســی و ســیلیکا را مــورد آنالیز قرار دادنــد، بیش از 
۵-۳% ســیلیکا NPsنســبت بــه رزیــن اپوکســی، بهبــود خــواص 
مکانیکی حاصل شــده اســت. همچنین مقاالت و پژوهش  های 
بــا تیتانا خالص مقادیر ۲-۰٫۵% باعــث بهبود خواص مکانیکی 
شــده و در نهایــت آن دســته از پژوهش هایــی کــه از ترکیــب بــه 
صــورت نانوکامپوزیــت ایــن دو نانــوذره اســتفاده کردنــد تقریبــًا، 
ک بهبــود در نظر  درصــد ســیلیکا بیشــتر نســبت بــه تیتانــا را مــال
ک بررسی در پژوهش  های به صورت ترکیب دو  گرفتند. البته مال
تایــی صرفا چند آزمایش به صورت ســعی و خطاســت و بنابراین 
به صورت هوشــمندانه )طراحی آزمایش( این مهم انجام نشــده 

است. 
مختلــف  نتایــج  در  توافــق  و  موضــوع  ایــن  بررســی  هــدف  بــا 
بــا  آزمایش هــا  کاهــش  تعــداد  جهــت  و  مختلــف  مقــاالت 
 طراحــی آمــاری آزمایــش هدفمنــد از نرم  افــزار طراحــی آزمایــش

گرفتــه شــد. نمونه  هــای تعیین شــده   )Design Expert( بهــره 
توســط نرم  افــزار ســاخته شــد و در نهایــت بــا بررســی خــواص و 
تحلیل نتایج توسط نرم افزار طراحی آزمایش، بهینه مورد نظر به 
دست آمد و نتایج بهینه کاماًل مورد توافق با طراحی آزمایش بود 
کــه نشــان  دهنده   تٔایید مدل  ســازی طراحی آزمایش بــود. نمونه 
بهینــه ترکیبی اســت کــه از مقدار ناچیــز نانوذره کمتــر از ۱درصد 
یعنی ۰٫۷۳% استفاده کند و البته نسبت نانوذره تیتانا به سیلیکا 
به صورت ۸۶-۱۴ باشــد. این نتیجه مهم به دســت آمده نشــان 
می  دهــد با طراحی هدفمند می  توان نســبت دقیق بهبود و تٔاثیر 
هر پارامتر به صورت مشــخص را متوجه شد. یکی از نمودارهای 
مهــم ایــن نرم افــزار در شــکل ۵ نشــان داده شــده اســت. در این  شکل ۴- طراحی آ��ایش
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 شب�ه سازی دینا��ک �ولکولی و خصوص�ات تر�و�کان�کی

۳-تیتانا/سیلیکا* ۴-ســیلیکا/تیتانا*( مورد شبیه  سازی در نرم  افزار 
متریال استودیو قرار گرفتند. 

* ســیلیکا نشــان دهنده نسبت سیلیکا به تیتانا که به ترتیب 
۸۶ به ۱۴ است.

* تیتانا نشــان دهنده   نســبت تیتانا به ســیلیکا کــه به ترتیب 
۸۶ به ۱۴ است.

 کل مقدار نانوذره بهینه نســبت به رزین اپوکســی %۰/۷۳ 
به  دست آمد.

از  انــرژی برهم ُکنــش ۴ ســاختار  هــدف بررســی به دســت آوردن 
طریــق شبیه ســازی دینامیــک مولکولــی بــود. ســل  ها )جعبه  هــا( 

شبیه سازی در شکل ۶ آورده شده است.
آزمایشــگاهی  بخــش  بــا  متناســب  کامــاًل  شبیه  ســازی  نتایــج 
)تجربــی( بــود. ســاختار نانوکامپوزیــت حــاوی تیتانــای بیشــتر 
انرژی برهم ُکنش منفی  تری را داشــت و این به معنای آن اســت 
کــه هر چه این انرژی منفی  تر باشــد، برهم ُکنــش بهتر و پایدارتر 
نانوذره/پلیمر اتفاق افتاده و نهایتًا بهبود نسبی خواص حاصل 
می  شــود. ایــن روش قابل تعمیــم بــرای نانــوذرات و پلیمرهــای 

دیگر است.
بــا توجه به اطالعات و نتایج به دســت آمده اواًل مشــخص شــد 
کنــار  به صــورت نانوکامپوزیــت )قرارگرفتــن در   TiO2 نانــوذرات 
SiO2( عملکــرد بهتــری را در بهبــود خــواص مکانیکــی رزیــن 

اپوکســی ایفــا می کننــد. دومــًا، نکتــه حائــز اهمیت آن اســت که 
جهــت کاهــش زمــان، اتــالف انــرژی و هزینه های گــزاف انجام 
آزمایش های زیاد و کاهش خطاهای انسانی در انجام آزمایش، 
در ابتدا، با اســتفاده از شبیه ســازی دینامیک مولکولی، بهترین 
برهم کنــش بیــن مــواد مورد نظــر را بــا پلیمــر پیدا کرده و ســپس 
آزمایش هــای تجربــی را پیش بــرد. این عمل باعث می شــود با 
صــرف کمترین انرژی، بهترین مــاده جهت بهبود خواص پلیمر 
انتخاب شــود. بهینه  سازی رزین اپوکســی توسط نانوذرات فوق 

به طور موفقیت آمیز با تلفیق شبیه  سازی و تجربی انجام شد.
این پایان نامه توســط ستاد توسعه فناوری نانو، به عنوان پایان 

نامه صنعتی-کاربردی مورد حمایت قرار گرفت.
این پژوهش در ژورنال پلیمرتســتینگ )Polymer Testing( با 

if 4 به صورت Open Access منتشر شد.
https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106890

شکل 5-نمودارهای طراحی آ��ایش 

شکل 6-سل های شب�ه سازی

شــکل به طــور مثــال تٔاثیــر دو پارامتــر مقدار و نــوع نانــوذره روی 
پاسخ که خواص مکانیکی باشد به وضوح دیده می  شود.

در بخش دیگری از پژوهش، بررســی نتایج بهینه و ســاختارهای 
دیگر از دید شبیه  سازی )چهار ساختار مختلف: ۱-تیتانا ۲-سیلیکا 

پینوشتها

1-DensityFunctionalTheory
۲-MolecularDynamic
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در حاشیه  رئیس جمهور  فناوری  و  سورنا ستاری، معاون علمی 
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نانو گفت: »مدل توسعه نانو در 
کشور یک مدل نمونه است و ما تالش کردیم در دیگر ستادها نیز از 
این مدل استفاده کنیم. ستاد نانو طی بیست سال گذشته به طور 
پیوسته حرکت کرده است؛ در سال جاری شرکت های دانش بنیان 
بیش از ۱۲هزارمیلیارد فروش داشتند و این در حالی است که این 

رقم آهسته و به طور پیوسته افزایش یافته است.«
کم  کوسیستم نوآوری باید در کشور حا ستاری با بیان  اینکه یک ا
شود، ادامه داد: »نوآوری در چارچوب قواعد خاص نمی گنجد و 

باید فرهنگ به منظور پیاده سازی  ایده ها 
کند و سربازان این راه شرکت های  تغییر 
تا  هستند  اســتــارت آپ هــا  و  دانش بنیان 

اقتصاد دانش بنیان حاصل شود.«

علی نجیمی، معاون بخش صنعت ستاد نانو در گفتگو با روزنامه 
نمایشــگاه  دوره   ۱۲ گذشــته  ســال های  »در  گفــت:   فرهیختــگان 
ســتاد نانــو را به صورت عمومی برگزار کرده بودیم اما ســال گذشــته 
به دلیل بحث کرونا نمایشــگاه عمومی نداشتیم و پارسال و امسال 
تنها نمایشــگاهی اختصاصی از دســتاوردهای نانویی برگزار کردیم 
کــه بــرای بازدید مســئوالن کشــور، وزرا و معاونان و به ویــژه مدیران 
صنعتی تدارک دیده شــده است. پیش بینی ما این است که حدود 
۴۰۰ مدیر صنعتی و شــرکت های بزرگ صنعتی کشــور طی این ســه 

روز از نمایشگاه دستاوردهای نانویی بازدید کنند.«

درآمدزایی۲0هزارمیلیاردینانوییها

یکمدلنمونهاست/ کشور ستاری:توسعهفناورینانودر
موفقیتستادنانوباوجوِدبودجهکم

خبرگزاری فارس

رو�نا�ه فره�ختگان
۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی
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دانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n e

مدیریـــتدرمـــانتامیـــناجتماعـــیاســـتاناردبیـــلدر نظـــر دارد نســـبت بـــه خریـــد و نصـــب دیـــزل ژنراتـــور درمانـــگاه 
ـــناد  ـــه عمومـــی طبـــق شـــرایط منـــدرج در اس ـــق مناقص ـــتان مشـــکین شـــهر از طری و شـــعبه تامیـــن اجتماعـــی شهرس

مناقصـــه کـــه در )روز ســـه شـــنبه مـــورخ 1400/10/28 در ســـامانه ســـتاد منتشـــر خواهـــد شـــد( اقـــدام نمایـــد.
اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی واجدشـــرایط مـــی تواننـــد بـــه ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت )ســـتاد( بـــه آدرس 
www.setadiran.ir  مراجعـــه و اســـناد مناقصـــه را دریافـــت و پـــس از تکمیـــل از طریـــق ســـامانه )ســـتاد( ارســـال نماینـــد.

ضمنا:
1. مهلـــت دریافـــت اســـناد مناقصـــه از ســـامانه ســـتاد از روز ســـه شـــنبه 1400/10/28 لغایـــت روز چهارشـــنبه 

ــد. ــی باشـ 1400/11/06 مـ
2. آخریـــن مهلـــت بارگـــذاری و ارســـال اســـناد تکمیـــل شـــده مناقصـــه و قیمـــت پیشـــنهادی در ســـامانه ســـتاد ســـاعت 

24/00 روز چهارشـــنبه مـــورخ 1400/11/20 مـــی باشـــد.
3. هزینه انتشار آگهی در روزنامه  برعهده برنده مناقصه می باشد.

4. شماره تماس واحد تدارکات مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل 
روابطعمومی4458-354-0914  و 045-33271907

مدیریتدرمانتامیناجتماعیاستاناردبیل

آگهی مناقصه عمومی 
مرحله اول )نوبت اول(

مدیریتدرماناستاناردبیل

تاپایان۱۴۰۰پیشبینیمیشود

درآمدزا�یی۲۰هزارمیلیاردینانو�ییها
این بار نمایشگاهی در فضایی آرام و به دور از شلوغی های مرسوم نمایشگاه های هرساله 

با رونمایی از 55محصول نانوفناوری در ســـالن 37 در محل برگزاری نمایشگاه های 

بین المللی تهران با حضور سورنا ستاری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و سعید 

سرکار دبیر ستاد فناوری نانو برگزار شد. این نمایشگاه با دیدار ستاری از محصوالت 

به نمایش درآمده آغاز و با سخنرانی او و سعید سرکار و با عقد قراردادهایی ادامه یافت. 

نکته جالب نمایشگاه امسال، نظم و دسته بندی محصوالت در بخش های کشاورزی، 

ســـاختمان، حمل ونقل، الکترونیک، پزشکی و سالمت و... است. این نمایشگاه 27 

دی ماه کار خود را آغاز کرد و قرار است سه روز کاری در جریان باشد. آنچه بیش از هر 

چیز در نمایشگاه های نانو جلب توجه می کند، توجه شرکت ها و محققان ایرانی به نیاز 

کشور به ویژه در زمینه محصوالت تحریمی است، به گونه ای که با بررسی بازار، نقاط 

کلیدی و گلوگاه ها را مورد هدف قرار می دهند و تالش می کنند محصوالتی را تولید 

و تجاری سازی کنند که شرکت ها و صنایع داخلی برای تامین آنها با مشکل یا تحریم 

مواجهند که باید با هزینه های هنگفتی محصوالت موردنیاز خود را از خارج از کشور 

وارد کنند، گاهی هم به دلیل تحریمی بودن محصوالت و قطعات، به طورکلی قادر به 

واردات آن محصول نیستند. اینجاست که می توان نقش تاثیرگذار تولیدات داخلی 

را در تامین نیاز مصرف کننده داخلی مشاهده کرد. این قبیل محصوالت نانویی که 

در نمایشگاه امسال به نمایش درآمده اند جزء آن دسته از نیازهای صنایع ماست که 

می تواند از خروج ارز تا حد قابل توجهی جلوگیری کند. 

با وجود اینکه این نمایشگاه با تمرکز بر حوزه های مختلف برگزار شده و در حوزه های 

گوناگون محصوالت نانویی را ارائه داده است، اما به نظر می رسد محصوالت نانویی در 

حوزه های نفت و پتروشیمی و پزشکی و سالمت بیش از همه مورد تمرکز شرکت های 

دانش بنیان و فناور کشور قرار گرفته اند. این درحالی است که این حوزه های استراتژیک 

بیشترین بخش های حوزه های تحریمی را تشکیل می دهند و بیشترین نیاز کشور هم 

به این قبیل محصوالت اســـت. به لطف قابلیت هایی که دانشمندان و جوانان ایرانی 

در اختیار دارند، بخش اعظمی از نیازهای کشـــور به واسطه تولیدات داخلی تامین 

می شـــوند که فناوری نانو توانسته ســـهمی از آن را در اختیار داشته باشد، ازجمله 

مهم ترین محصوالت جدیدی که در این نمایشگاه ارائه شده می توان به سامانه تولید 

نانودارو در یک حرکت، کیت تشخیص انواع موادمخدر، سامانه گندزدایی و تصفیه 

آب توازن کشـــتی، نمک زدایی از آب با استفاده از سیستم الکترودیالیز خورشیدی، 

گوگردزدایی از مازوت و کاتالیست های دیزلی اشاره کرد که هر کدام از آنها با قیمتی 

رقابتی با محصوالت مشابه خارجی یا حتی به عنوان محصولی منحصربه فرد در دنیا 

می توانند بازار خوبی را در داخل و حتی بازارهای جهانی ایجاد کنند. 

حوزهعلموفناوریدریکحرکتوسیاستپیوستهپیشمیرود

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه مدل توسعه 

نانو در کشور، یک مدل نمونه است، بیان کرد: »ما تالش کرده ایم در ستادهای دیگر 

هم از این نمونه استفاده کنیم. وقتی کشوری با علم جدیدی مواجه می شود و نیروی 

انسانی و فرهنگ آن حوزه و اکوسیستم کشور متناسب با آن علم شکل نگرفته  است، 

درتالش پیوســـته 20ساله گام برمی دارد تا به نقطه مطلوبی برسد. این یک اصل در 

اقتصاد دانش بنیان است که هیچ چیز خلق الساعه درست نمی شود و هیچ چراغ جادویی 

وجود ندارد که با یک حرکت بتواند همه چیز را درست کند، همه مسائل در حوزه علم 

و فناوری به صورت تدریجی و در یک حرکت و سیاســـت پیوسته درست شده و پیش 

می رود.«  وی ادامه داد: »اینکه بخشی از علم طی 20 سال مثال از 10 مقاله ساالنه به 

34 مقاله روزانه می رسد، اتفاق بزرگی در حوزه علم را رقم می زند و این پیشرفت در حوزه 

شرکت های حوزه نانو نیز دیده می شود. در سال 98 فروش شرکت چهارهزارمیلیارد 

تومان، سال 1399، قریب به 12هزارمیلیارد تومان بوده  است و فروش سال 1400 

نیز تا پایان ســـال قطعا مبلغی نزدیک به بیست وچند هزارمیلیارد تومان خواهد بود. 

در بحث جایگاه علمی در دنیا نیز باید گفت که کشـــور در رتبه چهارم قرار دارد و این 

جریانات برگرفته از دیدگاهی مترقی  است که در حوزه علم و فناوری و نانو پیاده سازی 

شده  است و همین جریان و پیشرفت باید در دیگر ستادها و حوزه ها نیز اتفاق بیفتد.«

 

توسعهعلمیکشورنیازمندیکزیستبومفعالاست

ستاری با بیان اینکه من همیشه از اکوسیستم صحبت کردم، عنوان کرد: »برای توسعه 

علمی و فناوری هایمان به یک زیست بوم احتیاج داریم و خوشحالم که این زیست بوم 

در سال های اخیر به خوبی حرکت کرده است و به این مسیر ادامه می دهد.« 

وی در ادامه تاکید کرد: »منبع انســـانی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد اما 

اینکه کشوری یک سری جوان پا به کار و با اعتماد به نفس برای کار دارد، آن هم درکنار 

یک سیستم آموزشی که این منابع انسانی را توسعه می دهد و یک سیستم مالی برای 

حمایت از این منابع انسانی در قالب صندوق های خطرپذیر، بورس، وام بانکی، صندوق 

حمایتی و همین طور مراکز نوآوری و دانشگاه هایی که تصورشان ایجاد کارآفرینی است، 

موجب حرکت موفق کشور در این عرصه می شود.«

 

لزوماجرایقانونجهشتولیددانشبنیان

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، درحال حاضر نماینده هایی در مجلس 

شورای اسالمی داریم که با این مفاهیم اکوسیستم دانش بنیانی کامال آشنایی دارند 

و نتیجه آن هم تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان اســـت که در مجلس شورای 

اسالمی مصوب شد و امیدواریم با حمایت شورای نگهبان این قانون اجرایی شود. به 

ثمر رســـیدن این قانون از نوشتن تا تصویب شدنش، نتیجه تالش سه ساله است که 

به زودی ابالغ و اجرایی می شود و اتفاق بسیار بزرگی را در این عرصه رقم می زند و جزء 

یادگاری هایی است که برای آینده و آیندگان می ماند؛ چراکه ظرفیت های قانونی برای 

اقتصاد دانش بنیان در کشور محدود است و نوآوری در هیچ جای دنیا هم موضوعی 

نیست که با قانون جور دربیاید.  وی افزود: »همین محصوالتی که در نمایشگاه نانو 

وجود دارد، با بسیاری از قوانین، ضوابط و استانداردهایی که درحال حاضر موجودند، 

هم خوانی ندارند و باید یک اکوسیستم نوآوری در کشور حاکم شود که بخشی از آن 

مدیران هستند.«

بخـــشخصوصیهـــزاربرابرعـــددبودجهایدردولتبرحـــوزهفناوری

سرمایهگذاریکردهاست

ســـتاری اشاره کرد: »ســـربازهای ما در این مبارزه تغییر، همین استارتاپ ها، شرکت 

دانش بنیان و همین 400هزار نیرویی هســـتند که در این اکوسیستم کار می کنند 

و آنها موجب این تغییرات می شـــوند. فکر می کنم کشور در آستانه این است که یک 

اتفاق بزرگ در نگرش های اقتصادی به سمت اقتصاد دانش بنیان را رقم بزند و اتفاقات 

خوبی با حمایت دولت و بخش خصوصی و... جریان پیدا کند.«  به گفته معاون علمی 

و فناوری ریاست جمهوری، وقتی به بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

نگاه می کنیم، شاید در حد یک معدن نیست و ما با این همه معدن فکری، استعداد 

درخشـــان و مغز در کشور سروکار داریم و مهم است که آن اکوسیستم شکل بگیرد و 

خود اکوسیســـتم و بخش خصوصی بر این حوزه سرمایه گذاری کنند. خوشحالم که 

می بینیـــم هزاران برابر عددی که ما در دولت بودجه می گذاریم، بخش خصوصی در 

حوزه فناوری هزینه می کند و این کار درستی است که باید اتفاق بیفتد و ادامه دار باشد، 

اگر قرار بود پول به تنهایی مشکل گشا باشد، برخی کشورها که پول دارتر هستند، باید 

مهد دانش و اقتصاد دانش بنیان باشند.

 

جهتگیریجدیدحوزهنانو،حرکتبهسمتایجادثروتازاینحوزهاست

ستاری در ادامه توضیح داد: »ما از هفت یا هشت سال پیش تمرکزمان در حوزه نانو 

تکنولوژی، بحث توسعه شرکت ها و بازار بوده  و تا پیش از آن، ستاد نانو همکاری های 

بسیاری داشته است و یک اکوسیستم علمی در این جریان ایجاد شده بود و حمایت های 

خیلی خوبـــی در زمینه تولید مقاالت و حمایت از اســـتادان صـــورت می گرفت اما 

جهت گیری جدید به سمت ایجاد ثروت از نانو حرکت کرد و محصوالت در زندگی روزمره 

مردم وارد شدند؛ چیزی که روز اول در رابطه با نانو قابل تصور نبود که نانو می تواند به 

این شکل وارد زندگی مردم شود.«

 

امروزشاهد۱۰درصدقابلیتدانشبنیانهاهستیم

ســـعید سرکار، دبیر ستاد فناوری نانو در ابتدای جلسه گفت: »هزینه در زمینه تولید 

علم و فناوری، در ایجاد اشـــتغال تخصصی نقش بســـزایی را ایفا می کند. آنچه ما را 

آزار می دهد، مهاجرت مغزهاست و چنانچه در حوزه های دانش بنیان سرمایه گذاری 

شود، به طور قطع شاهد چنین مساله ای نخواهیم بود. امروز شاهد رونمایی از حدود 

60 محصول فناورانه متکی بر نانوتکنولوژی هستیم که جدا از بودجه های ستاد نانو 

تامین و تولید شـــده و بودجه های آنها به طور مستقیم از سوی معاونت علم و فناوری 

ریاست جمهوری تامین و باعث شده جوانان این مملکت توانمندی ها و قابلیت های 

خودشان را به عرصه بروز و ظهور برسانند.«  وی همچنین اشاره کرد: »آنچه در حوزه 

دانش بنیان اتفاق می افتد تنها 10 درصد قابلیت ها و ظرفیت های کشور است و چنانچه 

روی این مغزهای جوان سرمایه گذاری کنیم، شاهد شکوفا شدن اقتصاد خواهیم بود، 

به طوری که اقتصاد دیگر متکی بر مواد خام و نفت و گاز نخواهد بود. مقام معظم رهبری 

هم هـــر زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت می کنند، بر این نکته تاکید دارند که 

عمود خیمه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان اســـت. اما جای تعجب دارد که 

سیاستگذاران و برنامه ریزان مملکتی به این ظرفیت و پتانسیل کشور توجه ندارند.«

جوانانثروتکالنمملکتهستند

ســـرکار عنوان کرد: »ســـرمایه هایی که ما داریم جوانان هستند و با توجه به نرخ رشد 

جمعیت ســـرمایه های ماندگاری نخواهند بود و طی 20 تا 30 سال آینده این ثروت 

کالن را خواهیم داشت و بزرگ ترین کفران نعمت در کشور ما اتفاق می افتد، به طوری 

که توجهی به این ثروت نداریم و درواقع آن سرمایه گذاری خردی که باید این سرمایه 

کالن را تامین کند در اختیار نداریم.« 

ســـرکار در ادامه صحبت های خود به این نکته اشـــاره کرد که محصوالتی که امروز 

شاهدشان هستیم حاصل 20 سال تالش مملکت در حوزه نانوست. در زمان شروع 

تنها کمتر از 10 نفر از استادان از حوزه نانوتکنولوژی اطالع داشتند. با  تالش هایی که 

صورت گرفت و دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما فعال شدند نیروی انسانی متخصص 

را تربیت کردند و آن اصالتی که به نیروی انسانی داده شد، باعث شد رشد بی نظیری 

داشته باشیم. البته ما فقط در بخش علمی درجا نزده ایم و علم تبدیل به فناوری شده، 

به طوری که درحال حاضر حدود 850 محصول تاییدشده در بازار داریم. فناوری های 

نانو در 15 حوزه صنعتی رسوخ کرده و صنایع به این باور رسیده اند که نانوتکنولوژی 

می تواند باعث ارتقای محصوالت شود و رقابت پذیری و بازارهای آنها را ارتقا دهد. این 

از اهمیت باالیی برخوردار است که صنعت شما را باور کنند و این اتفاق افتاده است.

 

پیشبینیفروشفراترازحدتصوربود

دبیر ستاد فناوری نانو در ادامه اظهار کرد: »سال گذشته در مراسم مشابهی اعالم کردیم 

که فروش محصوالت نانو حدود چهارهزار و 200 میلیارد تومان تخمین زده شـــده و 

پیش بینی کردیم که فروش محصوالت نانو در سال 99 به حدود هشت هزارمیلیارد تومان 

برسد که خوشبختانه این رقم فراتر از حد پیش بینی ها شد، به طوری که در همان سال 

مبلغ فروش محصوالت نانو حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان ارزیابی شد. البته به 

این مقدار حدود یک پنجم شرکت ها را هم اضافه کنید که آمار و ارقامی از فروش خود 

در اختیار ما قرار ندادند. از این رو امیدواریم فروش محصوالت نانو در سال 1400 از 

20 هزار میلیارد تومان هم فراتر برود. ما به فروش داخلی هم راضی نیستیم؛ چراکه 

ظرفیت ها و قابلیت هایمان به گونه ای است که قابلیت رقابت بسیارخوبی از نظر قیمت و 

کیفیت مان از نظر جهانی داریم، درواقع کشوری که بتواند از پایه شروع کند و در کمتر 

از 20 سال محصوالت زیادی در بازار داشته باشد، الگویی بی نظیر محسوب می شود.« 

وی توضیح داد: »نگاه ما به بازارهای خارجی است و امیدواریم با حل مشکالت پیش رو 

که باعث شـــد دچار کاهش صادرات محصوالت شـــویم، بتوانیم در آینده ای نزدیک 

در این حوزه هم رشـــد خوبی داشته باشیم. ما در ســـال 95 حدود 62 میلیون دالر 

صادرات داشتیم و پیش بینی ما این بود که تا سال 1404 صادرات محصوالت نانو را 

به یک میلیارد دالر برسانیم.« 

سرکار همچنین اشاره کرد: »اکنون تالش می کنیم کنسرسیوم و صندوق سرمایه گذاری 

شرکت های داخلی را ایجاد کنیم که تولید فراسرزمینی محصوالت هایتک را آغاز کنیم. 

به عبارتی اگر محصولی را به کشوری صادر کنیم، یک نگاه به شما می کنند اما از سوی 

دیگر اگر بخواهید دانش فنی را به آن کشـــورها ببرید، سرمایه گذاری کنید و بازار آن 

کشورها را در اختیار بگیرید و کشورها را تبدیل به پلتفرمی برای صادرات به منطقه ای 

کنید، به گونه ای دیگر از شما استقبال می کنند.«

نمایشگاهیاختصاصیبرایصنایع 

علی نجیمی، معاونت بخش صنعت ســـتاد نانو در گفت وگو با »فرهیختگان« درباره 

نمایشگاه رونمایی از این محصوالت نانویی تصریح کرد: »ما در سال های گذشته 12 

دوره نمایشگاه ستاد نانو را به صورت عمومی برگزار کرده بودیم اما سال گذشته به دلیل 

بحث کرونا نمایشگاه عمومی نداشتیم و پارسال و امسال تنها نمایشگاهی اختصاصی از 

دستاوردهای نانویی برگزار کردیم که برای بازدید مسئوالن کشور، وزرا و معاونان و به ویژه 

مدیران صنعتی تدارک دیده شده است. پیش بینی ما این است که حدود 400 مدیر 

صنعتی و شرکت های بزرگ صنعتی کشور طی این سه روز این نمایشگاه دستاوردهای 

نانویی بازدید کنند.«  وی در ادامه گفت: »در نمایشگاه امسال حدود 200 محصول 

منتخب نانویی ارائه شـــده است. درحال حاضر حدود 850 محصول نانویی در بازار 

وجود دارد که تاییدیه های الزم را هم اخذ کرده اند. 200 محصول از این بین با توجه 

به فضای حاضر، در قالب این نمایشـــگاه به نمایش درآمده اند. 55 محصول هم جزء 

محصوالت جدید و نوآورانه ای بوده اند که در این نمایشـــگاه رونمایی و طی یک سال 

اخیر وارد بازار و تجاری سازی شده اند. عالوه بر این، هدف ما این است که با نمایش 

این محصوالت و قرار دادن آنها در معرض دید مسئوالن کشوری و صنایع، چالش های 

صنعتی کشور را با استفاده از این فناوری ها حل کنیم و درواقع بتوانیم باور مدیران را به 

محصوالت بومی افزایش دهیم. همچنین با برگزاری این نمایشگاه ها بتوانیم تقاضاها 

و نیازهای صنعتی را دریافت کنیم و مابه ازای آن، بتوانیم فناوری ها را به صنایع معرفی 

و تا حل شدن آن، چالش این موضوع را پیگیری کنیم.«  نجیمی در ادامه اشاره کرد 

که بازار محصوالت نانو در ســـال 99 چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان اســـت که 

در مقایسه با سال 98 تقریبا سه برابر شده است که شاهد رشد بسیارخوبی بوده ایم. 

به طور متوسط ساالنه رشد صددرصدی محصوالت نانو را داشته ایم و نمایشگاهی هم 

که درحال برگزاری است، همگی محصوالت تجاری سازی شده هستند.  وی گفت که 

55 محصول رونمایی شده در این نمایشگاه در حوزه های مختلفی چون انرژی، رنگ 

و رزین، صنایع غذایی و کشاورزی، صنعت ساختمان، صنعت آب، خودرو، سالمت و 

بخش عمومی صنعتی هستند و هر کدام از آنها براساس نیازی که در حوزه ها و صنایع 

مختلف وجود داشته، تولید و به مرحله تجاری سازی رسیده اند. 

انعقاد7قراردادنانویی

همچنین در حاشیه مراسم افتتاحیه با حضور سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری 

نانو و ســـورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، هفت قرارداد همکاری 

صنعتی به امضا رسید. این قراردادها شامل »پوشش دیسک های کندویت 142 اینچ 

خط لوله گوره-جاسک به روش hvof« ، »رنگ مقاومت به خوردگی با انتقال حرارت باال با 

برند آلکوترم«، »رنگ پوشان نانویی ماهیچه های ریخته گری به روش جعبه سرد«، »تولید 

روغن گردبافی متناسب با نیاز صنعت نساجی«، »تجهیز سامانه رباتیک برای نانوسیال 

مغناطیسی«، »پوشش دهی پره های کمپرسور« و »قرارداد رنگ پوشان« می شوند که 

میان طرفین به امضا رسیدند. 

ندا اظهری/ یگانه عرب
گروه دانشگاه 

18 |  | سال ���ت� | ���تان ۱۴۰۰ | شماره۴|پیاپی۲۷۷

نانو در آینه رسانه ها



با گذشت دو دهه از آغاز شکل گیری و توسعه فناوری نانو در کشور، 
هر روز شاهد شکل گیری و ارتقای دانش و دستیابی به محصوالت 
جدیدی در حوزه نانو هستیم. کسب رتبه چهارم دنیا در زمینه تولید 
علم نانو، فعالیت بیش از ۳۵۰ شرکت دانش بنیان و صنعتی، تولید 
بیش از ۸۵۰ محصول، رشد صعودی بازار محصوالت در سال های 
اخیر و صادرات محصوالت نانو به بیش از ۴۰ کشور از دستاوردهای 

محققان و فناوران کشور در حوزه فناوری نانو بوده است.
امسال نیز این رویداد با شعار »توسعه در مقیاسی نو« در روزهای 
۲۷ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰ در نمایشگاه بین المللی تهران با رونمایی بیش 

فناوری نانو  بــا  پیشرفته  محصول   ۵۰ از 
و  بــهــداشــت وســالمــت، آب  در حــوزه هــای 
محیط زیست و… میزبان معاونت علمی و 
اعضای  از  جمعی  و  رئیس جمهور  فناوری 

هیئت دولت و نمایندگان مجلس بود.

سورنا ستاری در آیین افتتاحیه نمایشگاه محصوالت نانوفناوری 
و  خوب  بسیار  »اتفاقات  گفت:  جدید  محصول   ۵۰ از  رونمایی  و 
گذشته،  از ۸ سال  گسترده ای در حوزه نانوفناوری افتاده است و 
تمرکز  نــانــو  ایــران ســاخــت  محصوالت  ــازار  بـ و  فــنــاوری  توسعه  بــر 
داشته ایم. از سال های پیش، ستاد توسعه فناوری نانو بر توسعه 
اخیر  ســال هــای  در  و  داشــت  جــدی  توجه  مقاالت  تولید  و  علمی 
ایران ساخت  بازار و صادرات محصوالت دانش بنیان  هم توسعه 
فروش  امروز  که  به طوری  است  داده  قرار  مورد توجه  را  حوزه  این 
رفته  فراتر  ریــال  ۱۲۰هزارمیلیارد  مــرز  از  دانش بنیان  شرکت های 

است.«

ستاری:محصوالتنانوفناوریبرایمردمکاربردیشدهاست

مقیاسینو پیشرفتهاینانودر
رو�نا�ه جام ج�

خبرگزاری صدا و س�ما
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چانگ پنگ ژائو معـــــــروف به CZ، بنیانگـــــــذار و مدیرعامـــــــل صرافی رمـــــــز ارز بایننس در 
، در جمع ثروتمندترین  جدیدترین رده بندی بلومبرگ با سرمایه بیش از 90 میلیارد دالر

 افراد جهـــــــان قرار گرفت. ژائـــــــو در حال حاضر طبـــــــق رده بندی بلومبـــــــرگ، ثروتی برابر 
92/7 میلیارد دالر دارد كه وی را دوازدهمین فرد ثروتمند جهان می كند. / دیجیاتو

سه منبع نزدیك به دولت آمریكا مدعی شده اند كاخ سفید، علی بابا و كســـــــب و كار كلود آن را یك تهدید امنیتی برای خود می داند و 
به همین بهانه ممكن است در آینده نزدیك مشـــــــكالتی جدی برای ادامه فعالیت علی بابا در خاك ایاالت متحده به وجود آید. 
دولت آمریكا بر روی معامالت شـــــــركت های فناوری چینی با شـــــــركت های آمریكایی نظارت دارد و تمركز این تحقیقات بر این 

است كه علی بابا چگونه داده های مشتریان آمریكایی و از جمله اطالعات شخصی را ذخیره می كند./ مهر 

آمریكا علی بابا را تهدید امنیتی می داندبنیانگذار »بایننس« در جمع ثروتمندترین های جهان

در دو ســال اخیر نمایشگاه دســتــاوردهــای نانو در 
مقیاس كــوچــک تــری نسبت بــه ســال هــای گذشته 
بــرگــزار مــی شــود؛ امسال حضور بازدیدكنندگان نیز 
به نظر می رسید كه نسبت به نمایشگاه هایی كه 
همیشه از دســتــاوردهــای حــوزه نانو ســراغ داشتیم 
، دبــیــر ستاد  كمرنگ تر بـــود. از دكــتــر سعید ســركــار
ویژه توسعه فناوری نانو، علت این موضوع را جویا 
شدیم. وی در پاسخ می گوید: به دلیل شیوع كرونا 
از دو ســال پیش امكان حضور گسترده مخاطبان 
را بــه شكل ســال هــای پیش نــداشــتــیــم. بــه همین 
دلیل نمایشگاه را در ایــن دو ســال اخیر به صورت 
محدودتری و فقط با حضور دستاوردهایی كه در یک 
سال گذشته توسعه پیدا كــرده انــد، برگزار كرده ایم 
ــــزرگ كــشــور را با  ــا مـــســـؤوالن و مـــدیـــران صــنــایــع ب ت
توانمندی فناوران و دستاوردهای جدیدی كه در یک 
سال اخیر به دست آورده اند آشنا كنیم. وی در ادامه 
تصریح می كند: نمایشگاه امسال نیز با حضور دكتر 
ستاری افتتاح شد؛ این موضوع فرصت خوبی برای 
شركت ها و فناوران به وجــود مــی آورد كه به صورت 
مستقیم با معاون علمی و فــنــاوری رئیس جمهور 
دیـــدار داشــتــه باشند، از مشكالت شان بگویند و 
ح كنند. دكتر سركار  حمایت هایی كه نیاز دارند را مطر
با اشاره به این كه نمایشگاه امسال نسبت به سال 
گذشته كمی گسترده تر برگزار شده است می افزاید: 
ــم طـــی بـــازدیـــد مـــســـؤوالن فــرصــت هــای  ــدواریـ ــیـ امـ
ــرا این  خــوبــی بـــرای فــنــاوران فــراهــم شــده بــاشــد. زیـ
 بازدیدها موجب افزایش حمایت ها و تسهیل امور 

خواهد شد. 

 نیاز به حمایت داخلی از فناوری های نو
طــی صحبت هایی كــه بــا فــنــاوران ایــن حــوزه در این 
نمایشگاه و گفت وگوهای پیشین داشتیم، بسیار 
ــازار داخــلــی به  ــ ــراز نــارضــایــتــی از اقــبــال ب ــ ــان بــا اب از آنـ
محصوالت شان، صادرات را به گزینه جذاب تری برای 
توسعه محصوالت شان تبدیل كرده است. از دكتر 
سركار درخصوص علت این موضوع پرسیدیم. وی 

در پاسخ می گوید: رهبر معظم انقالب در نام گذاری 
امسال یكی از سه موضوعی را كه مــورد تأکید قرار 
ــود. ایــن مــوانــع بیش از ایــن كه  ــد، رفــع مــوانــع ب دادنـ
به دلیل مشكالت سیستمی، كندی روندهای اداری 
در صدور مجوزها و اخذ گواهی استاندارد و... باشد، 
از جنس موانع ذهنی اســت. به عقیده دكتر سركار 
باور نداشتن به توانمندی فناوران داخلی در ذهن 
مسؤوالن و صاحبان صنایع بــزرگ موجب شده كه 
همواره تصور كنند كه كیفیت جنس داخلی خوب 
نیست و حتما باید جنس خارجی خریداری شود. وی 
تصریح می كند: البته در برخی مواقع نیز برخی منافع 
خود را در خریدهای خارجی و به دنبال آن سفرهای 
خارجی و... می دانند. اما باز هم به نظر من مشكل 

نبود باور از همه این موارد پررنگ تر است.
دكتر سركار می افزاید: البته در سال های اخیر شاهد 
این هستیم كه این باور در حال تقویت است. برخی 
صنایع از این فناوری ها استفاده كرده اند و دیده اند 
كه نه تنها نسبت به نمونه خارجی كمبودی نــدارد 
بلكه حتما در مواردی كیفیت و خدمات باالتری را نیز 
ارائــه می كنند. امیدواریم این فرآیند سیر صعودی 
ــال آیــنــده بـــاور خوبی  ــود را طــی كند و طــی چند س خ
درخــصــوص فــنــاوری هــا و محصوالت فناوری محور 

داخلی شكل بگیرد.
ــم در خــصــوص  ــام جـ ــه پـــرســـش جـ وی در پـــاســـخ بـ
راهكارهای ستاد نانو بــرای رفــع ایــن مانع می گوید: 
در بسیاری از مــوارد فــنــاوران ما تولید خــود را ابتدا 
در بــازار خارجی می فروشند و سپس در بــازار داخلی 
مشتری پیدا می كنند تا بتوانند كیفیت خــود را به 
بازار داخلی اثبات كنند. ما نیز با برگزاری رویدادهایی 
مانند چنین نمایشگاه هایی در تالشیم تا فرصت 
ــن مــحــصــوالت و صنایع  آشــنــایــی بیشتری مــیــان ای
ــؤوالن  ــسـ ــرد. مـ ــیـ ــگـ ــوری شـــكـــل بـ بــــه صــــورت حــــضــ
و صاحبان صنایع از نــزدیــک بــا مــزیــت هــا، كیفیت، 
گواهینامه ها و مجوزهای این فناوری ها آشنا شوند. 
ح  به طور مستقیم چالش های خود را با فناوران مطر

كنند و پاسخی برای آن بیابند. 

، هر روز شــاهد شــكل گیری و ارتقای دانش و دستیابی به   با گذشــت دو دهه از آغاز شــكل گیری و توســعه فناوری نانو در کشــور

عسل اخویان طهرانی

دانش

محصوالت جدیدی در حوزه نانو هستیم. کسب رتبه چهارم دنیا در زمینه تولید علم نانو، فعالیت بیش از ۳۵۰ شرکت دانش بنیان 
و صنعتــی، تولید بیــش از ۸۵۰ محصول، رشــد صعــودی بازار محصــوالت در ســال های اخیــر و صادرات محصــوالت نانو بــه بیش از 
۴۰کشــور از دســتاوردهای محققــان و فنــاوران کشــور در حــوزه فنــاوری نانو بــوده است.ســتاد ویژه توســعه فنــاوری نانــو در قالب 
نمایشگاه فناوری نانو، هر سال بخشـــی از دستاوردهای این حوزه را در معرض دید مســؤوالن، متخصصان و صاحبان صنایع قرار 
می دهد. امســال نیز این رویداد با شــعار »توســعه در مقیاســی نو« در روزهــای ۲۷ تــا ۳۰ دی ۱۴۰۰ در نمایشــگاه بین المللــی تهران با 
رونمایــی بیش از ۵۰ محصول پیشــرفته بــا فناوری نانــو در حوزه هــای بهداشت وســامت، آب و محیط زیســت، انرژی، کشــاورزی و 
صنایع غذایــی، خــودرو و حمل ونقل، صنعــت و عمران و ســاختمان، میزبــان معاونت علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور و جمعی از 
اعضای هیــات دولــت و نماینــدگان مجلــس بــود. همچنیــن در حاشــیه افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه در حضور دکتــر ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فناوری 

، دبیر ستاد نانو شش قرارداد صنعتی میان فناوران این حوزه و شرکت های صنعتی کشور منعقد شد. رئیس جمهور و دکتر سعید سرکار

گزارشی از  آخرین محصوالت رونمایی شده در نمایشگاه دستاوردهای نانو 1400

پیشرفت های نانو در مقیاسی نو

: دکتر سرکار
باور نداشتن 
به توانمندی 

فناوران داخلی در 
ذهن مسؤوالن و 

صاحبان صنایع 
بزرگ موجب شده 

که همواره تصور 
کنند که کیفیت 

جنس داخلی 
خوب نیست و 

حتما باید جنس 
خارجی خریداری 

شود

فناوری

، كنترل دقیق و نگهداری از سیاالت حاوی  فناوری مرتبط با رفتار
سلول ها بــا عــنــوان »ریــزســیــال شــنــاســی« یــا »میكروفلوئیدیک« 
بــســیــار  اخــــیــــرا  كــــه  مــــی شــــود  شـــنـــاخـــتـــه    )Microfluidics(
ــت. یــكــی از كـــاربـــردهـــای فـــنـــاوری  ــ ــرار گــرفــتــه اسـ ــ ــورد تـــوجـــه قـ ــ مـ
ــا بـــارگـــذاری  ــه ب مــیــكــروفــلــوئــیــدیــک، تــولــیــد نــانــو حــامــل هــاســت ك
ــن نــانــو حــامــل هــای لــیــپــیــدی، لــیــپــوزومــی و پلیمری،  دارو در ایـ
ــدن را بـــه صـــورت هدفمند  ــی در بـ ــ ــان  مـــی تـــوان عــمــلــیــات دارورســ

انجام داد.
 شركت دانش بنیان »ریزسامانه بهبود درمــان« در جهت تأمین 
نیاز كشور به فراهم شدن مسیر تولید نانو داروهــا و دارورسانی 
هــدفــمــنــد، مــوفــق بــه ســاخــت دســتــگــاه هــایــی بـــرای تــولــیــد انـــواع 
نانو داروهای لیپیدی و پلیمری به روش تک مرحله ای شده اند. 
« در آسیا  ایــن مجموعه تنها ســازنــده دستگاه های »نــانــو سنتز
محسوب می شود. دكترسیدعلی موسوی، بنیانگذار و مدیرعامل 
ایــن مجموعه درخصوص ویــژگــی هــای ایــن دستگاه بــه جام جم 
می گوید: این دستگاه برای اولین بار در كشور تولید شده و فقط 
مشابه خارجی دارد كه در شركتی كانادایی تولید می شود. با تولید 
نــانــوداروهــا عــالوه بر افــزایــش اثربخشی و ماندگاری دارو، میزان 
عــوارض جانبی كاهش می یابد. دستگاه ما اولین بار به سفارش 
ــ 19 بر پایه ام آر ان ای تولید شده  شركتی برای تولید واکسن كوویدـ 
است اما می تواند به صورت گسترده در تولید داروهــای مختلف 
ــای ضــد اچ آی وی و  ــ ــاص، داروهـ ــان، بــیــمــاری هــای خـ ــرط ــان س درمــ
واکــســن هــای مختلف 

نقش داشته باشد.
ــر  ــ ــتـ ــ بـــــــــه گـــــفـــــتـــــه دكـ
موسوی، این دستگاه 
ــالوه بــر گــواهــی نــامــه  عـ
ــان در  ــ ــ ــی ــ ــ ــن ــ ــ ــش ب ــ ــ دان
ــی  ــواه ــل اخــــذ گ ــراحـ مـ
نانومقیاس قــرار دارد 
ــا ثبت  آن بـ و پـــس از 
در  آن  مالكیت فكری 
ــای خـــارجـــی،  ــورهـ كـــشـ
زمینه صــادراتــی آن نیز 

فراهم خواهد شد.

آســیب ها و خطرات قرارگیری در معرض پرتوهای خطرناک، اســتفاده از البســه 
محافــظ امــواج را بــه یكــی از ضروری تریــن تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای كاركنــان 
محیط هایــی كــه بــا خطــر تابــش امــواج مضــر روبــه رو هســتند، ماننــد مراکــز 
رادیولــوژی و تصویربرداری هــای هســته ای تبدیــل كــرده اســت. از رایج تریــن 
روش هــای محافظــت در برابــر امــواج مختلــف به ویژه امــواج ایكس اســتفاده 
از فلز ســرب اســت كه به دلیــل وزن بــاال، ســمی بــودن و عــدم انعطاف پذیری، 
اســتفاده روزمره از آن به عنوان پوشــش  محافظ با دشــواری های زیادی همراه 
 ، اســت. شــركت »ایده ســازان فناوری پروشــات« بــرای رفع ایــن چالــش فراگیر
موفق به تولید نوعــی الیه پلیمــری حاوی ذرات فلــزی جاذب پرتو بدون ســرب 
شــده اســت. شــیوا شهرشــناس، مدیرعامــل ایــن مجموعــه كــه در مســیر 
دانش بنیانــی قــرار دارد، در خصــوص ویژگی هــای ایــن محصــول بــه جام جــم 

می گویــد: »ایــن الیــه تركیبــی از برخــی نانــوذرات فلــزی غیرســربی و پلیمرهــای 
مختلــف اســت كــه می توانــد بــرای تولیــد انــواع البســه محافــظ بــا كاربری های 
مختلف جایگزین الیه ســربی شــود. ایــن محصــول به دلیل حذف ســرب وزن 
بســیار ســبكی در حد یک دوم نمونه های ســربی دارد و برخالف پوشــش های 
ســربی به دلیل انعطاف پذیری عالوه بر راحتی اســتفاده، عمر مفید طوالنی  تری 

داشته و تا چند سال بدون مشكل قابل استفاده خواهد بود.« 
به گفته مدیرعامل این مجموعه، این پوشــش های محافظ با كیفیتی مشابه 
یا حتی در مــواردی باالتر از نمونه های مشــابه خارجی اســت، درحالی كه قیمتی 
برابــر نصــف نمونه هــای وارداتــی دارد. بــا توجه بــه بومی بــودن ایــن محصول، 
تولید آن با ضخامت های مختلف و شــكل های گوناگون متناســب با نیاز كاربر 

به صورت سفارشی سازی امكان پذیر است. 

تأمین مكمل ها به عنوان بخش های اصلی خــوراک دام، طیور از چالش های مهم 
دامپروری و پرورش آبزیان به شمار می رود. ماده معدنی »روی« یكی از امالح ضروری 
برای رشد و سالمت حیوانات به شمار می رود كه موجب شده تاکنون سه نسل از 
انواع آن برای استفاده در این صنعت تولید شود تا عالوه بر فراهم كردن میزان مورد 

نیاز ماده معدنی از سمیت آن پیشگیری كرده و میزان جذب مناسبی داشته باشد.
دكتر فاطمه سقطچی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شركت دانش بنیان »ایمن 
نانو فــرام« كه به تازگی موفق به تولید نسل سوم مكمل  روی با نام »فرا روی« برای 
ــوراک دام، طیور و آبــزیــان شــده اســت، در خصوص ویژگی های ایــن محصول به  خ
جام جم می گوید: »نسل اول مكمل های روی به دلیل استفاده از عناصر معدنی، 
ــادی رطوبت بودند كه موجب می شد در  حــاوی فلزات سنگین و جــذب میزان زی
مناطق مرطوب از حالت پودری كه حالت مناسب برای استفاده در خوراک است به 

شكل كلوخه تبدیل شوند. 
در نسل دوم برای رفع این مشكل، ماده مؤثره روی به صورت كیالته )تركیب ماده 
لــی( تولید می شدند كه موجب افزایش  معدنی مــورد نظر با یک لیگاند یا حامل آ
جــذب مكمل می شد امــا وجــود لیگاند موجب حساس شــدن ایــن مكمل ها به 
حرارت باال و تبدیل شدن شان به مواد سمی می شود. از سوی دیگر لیگاند مانند 
قفل، عناصر دیگر موجود در مسیر مانند آهن را نیز جذب می كرد و به این ترتیب 
با تداخل جذبی موجب كاهش جذب مواد معدنی دیگر می شود. پس از آن برای 
اولین بار یک شركت ایاالت متحده نسل سوم مكمل های غذایی دام و طیور را با 
نام مكمل های هیدروكسی معرفی كرد كه عالوه بر رفع مشكالت نسل اول و دوم، 
محاسن هر دو نسل را توامان فراهم 
می كرد. ما با به دست آوردن دانش 
فــنــی تــولــیــد ایــــن مــحــصــول بـــرای 
اولین بار موفق به تولید مكمل 

روی نسل سوم شده ایم.«
با توجه به استقرار این شركت 
ــان، یــكــی ازقــطــب هــای  ــجـ در زنـ
، دســتــرســی  ــی روی كـــشـــور ــل اص
شــركــت بــه مـــواد اولــیــه مرغوب 
نیز فراهم اســت. به گفته دكتر 
سقطچی، این محصول با توجه 
بــه ظرفیت صــادراتــی بــاالیــی كه 
ــی  ــال زای ــغ ــت دارد عــــالوه بـــر اش
می تواند موجب ارزآوری قابل 

توجهی برای كشور نیز بشود.

، از شــركت های فعــال  شــركت دانش بنیــان شــمیم پلیمر
در زمینــه تولیــد كامپندهــای بــا زمینــه پلیمــری اســت كــه 
كاربردهای گســترده ای در صنایع مختلف كشور دارد. محمد 
تــوكل، مدیرعامــل ایــن مجموعــه در خصــوص كاربردهــای 
این مــاده اولیه پلیمری بــه جام جم می گویــد: »محصوالت ما 
مواد اولیه صنایــع مختلفی از جملــه خودرو، لولــه و پروفیل، 
لــوازم خانگــی، شــیالت، حمــل و نقــل، صنایــع الكتریــک و... 
می شود. در واقع ما بر اســاس تقاضای هر صنعت و كاربردی 
كه پلیمر برایشــان دارد، ماده اولیه مورد نیازشان را با خواص 
مورد انتظار تولید می كنیــم.« وی در خصوص رده محصوالت 
جدیــد ایــن مجموعــه توضیــح می دهــد: »محصــوالت جدید 
مــا گســتره وســیعی از درجــه خاصــی از كامپاندهــای پلیمــری 
است كه در دنیا چند تولید كننده معدود دارند. این درجه ها 
)گریدها( شــامل پلیمرهــای خاص هــادی جریــان الكتریكی، 
هــادی جریــان گرمایــی، ضــد شــعله و... اســت.  در سراســر 
دنیا هــر ســاختمانی كه ســاخته می شــود، الزامــات خاصی در 
بخشی هایی از ســاختمان برای مقاومت در برابر شعله دارد. 
به عنوان مثال، جعبه تقســیم های مخابراتی، كنتورهای برق 
و... بایــد از درجه خاصــی از پلیمرها تولید شــوند كــه از آنها در 
برابــر حریق محافظــت كند. پــس ســانحه تلخ پالســكو، یكی 
از مواردی اســت كه به نظر می رســد در این ســاختمان لحاظ 
نشــده بــود. در مجمــوع در كشــور مــا پیــش از ایــن، الزامات 
استاندارد ســاختمان چندان لحاظ نمی شــد به همین دلیل 
بــازار اصلــی كــه مــا بــرای آن برنامه ریــزی كرده ایــم، صادراتــی 
اســت امــا امیدواریم بــا بهبــود نظارت هــا در صنایــع مختلف 
ایــن محصــوالت در كشــور خودمــان نیــز بــه محصوالتــی 

شناخته شده و كاربردی تبدیل شود.«

ــزان بـــاالی ابــتــال به  ــه مــی ــا تــوجــه ب ب
، توسعه  سرطان پستان در كشور
داروهـــــــای ضـــدســـرطـــان اهــمــیــت 
ــرآن بــا توجه  ــالوه ب ویـــژه ای دارد. ع
بــه هزینه بــاالی واردات داروهـــای 
شـــیـــمـــی درمـــانـــی بـــــرای سیستم 
، به منظور كاهش  سالمت كشور
ــای درمــــــــــان، شـــركـــت  ــه هــ ــ ــن ــ ــزی هــ
دانــش بــنــیــان »نـــانـــوداروپـــژوهـــان 
پردیس« برای اولین بار در اوراسیا 
داروی تــراســتــوزومــاب امتانسین 
)Trastuzumab emtansine( با 
 )Padynex( »نــام تــجــاری پــادیــنــک

تولید كرده است. 
به گفته دكتر كیوان حاجی احمدی، 
مدیر واحــد حمایت از بیمار این 
مجموعه دانش بنیان، برای تولید 
پادینكس مــاده مؤثره دارو با یک 
مــولــكــول آنــتــی بــادی مونوكلونال 
زوج یا كونژوگه )Conjugate( شده 
اســت و به همین دلیل اثربخشی 
ــه آنــتــی بــادی  بــیــشــتــری نــســبــت بـ

مونوكلونال به تنهایی دارد. 
در ایــن روش داروی بسیار سمی 
كــه به تنهایی نــمــی تــوانــد بــه بــدن 
ــرای ازبـــیـــن بـــردن  ــ ــود، بـ ــ ــزریـــق شـ تـ
سلول های سرطانی، تحت هدایت 
آنــتــی بــادی بــه صــورت هدفمند به 
ــی مــنــتــقــل  ــانـ ــرطـ ــــول هــــای سـ ــل ســ
شــده و پــس از رهــایــش فقط این 
ســلــول هــا را از بــیــن مـــی بـــرد. ایــن 
روش عــالوه بــر افــزایــش اثربخشی 
دارو، مــوجــب كــاهــش چشمگیر 

اثرات جانبی آن می شود.
ــد:  ــزای ــی اف ــر حــاجــی احــمــدی م دكــت
ــكـــس در مـــرحـــلـــه ســـوم  ــنـ ــادیـ »پـ
ــیــنــی قـــــرار دارد و  ــال ــایــــی ب ــارآزمــ ــ ك
400بیمار تحت درمــان با ایــن دارو 
هستند امــا از آنــجــا كــه اثربخشی 
مناسبی داشته از حدود یک سال 
ــا مــجــوز فــوریــتــی ســازمــان  پــیــش ب
غذا و دارو روانــه بــازار شده است و 
ــرای نــوع پیشرفته  درحــال حــاضــر ب
ســــــرطــــــان پــــســــتــــان )ســـــرطـــــان 
ــای  ــ ــ ــــه روش ه ــه ب ــک( كــ ــی ــات ــت ــس م
درمــانــی رایـــج پــاســخ نـــداده تجویز 

می شود.« 
ایــن محصول با قیمت یک پنجم 
تــا یــک ششم نمونه های مشابه 
خارجی كه این روزها با محدودیت 
روبــــــه روســــــت، در  نـــیـــز  واردات 

دسترس قرار دارد. 
ــد حــمــایــت از  ــ بـــه گــفــتــه مــدیــر واح
بیمار این شركت، تجربه استفاده 
از ایـــن دارو بــســیــار رضایتبخش 
ــی كـــه بـــه مــرحــلــه  ــاران ــم ــی بــــوده و ب
ــان رســیــده بــودنــد،  شكست درمــ
با تجویز دارو یا پیشرفت بیماری 
متوقف شــده یــا بــه سمت بهبود 

نسبی رفته اند. 
دكــتــر حــاجــی احــمــدی در خصوص 
مزیت استفاده از فــنــاوری نانو در 
تولید ایــن داروی ضــدســرطــان به 
جام جم می گوید: »نانوفناوری در 
كنار زیست فناوری بــرای تشكیل 
زوج دارو - آنتی بادی، موجب ایجاد 
ــا بهبود  یــک خصوصیت جــدیــد ی
عملكرد نسبت به آنتی بادی اولیه 
می شود. بهره گیری از نانوفناوری 
ــنــكــس بــاعــث  ــادی در مــحــصــول پ
تجمیع روش هـــای ایمونوتراپی و 
شــیــمــی درمــانــی در یــک دارو شده 

است.«

پوشش محافظ بدون سرب اشعه ایكس

کامپاندهای پلیمری

نانو داروی سرطان

مكمل حاوی روی دام، طیور و آبزیان سامانه میكروفلوئیدیک 
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دستاوردهای 

نانو1400 نسبت 
به سال گذشته 
کمی گسترده تر 

برگزار شد. بازدید 
مسؤوالن از چنین 
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معرفیبرنامههاوتوانمندیهایصنعتیفناورینانوبرای
تریبوننانووصنعت1400 در صنایعوسازمانهایکشور

تریبــون نانــو و صنعــت ۱۴۰۰، در دومیــن ســال متوالــی، به عنوان 
بزرگ تریــن رویــداد ملــی وبینــاری کشــور در عرصــه فناوری نانــو و 
جایگزینــی برپایی نمایشــگاه ســاالنه فناوری نانــو، برگزار شــد. این 
رویــداد بــزرگ وبینــاری، در راســتای ترویــج صنعتــی فناوری نانــو و 
بــا هدف معرفــی توانمندی های صنعتــی و اقتصــادی فناوری نانو 
ایــران در حوزه هــای مختلف بــه مدیران، فعاالن صنعتــی و اثرگذار 
در شــرکت ها، ســازمان ها، جامعــه صنعتــی، پژوهشــی و رســانه ای 
کشور و عموم عالقه مندان این حوزه، با حمایت ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانــو و همکاری شــرکت های فناوری نانو و بــا ارائه مدیران، 
نانوفنــاوران، کارشناســان و محققــان فعال در این حــوزه، در هفته 
نخســت اســفندماه ۱۴۰۰ به صــورت آنالیــن برگــزار شــد. از جملــه 
محورهــای ایــن تریبــون صنعتی می تــوان به معرفــی محصوالت، 
تجهیــزات و شــرکت های فنــاور نانــو در صنایــع مختلــف، معرفــی 
برنامه های توســعه صنعتی، سیاســت ها و حمایت های ستاد ویژه 
توســعه فناوری نانــو، تبییــن فرصت هــای اقتصــادی و تجــاری و 
کاربردهای صنعتی فناوری نانو برای صنایع و ســازمان های کشور، 
تبیین چالش ها و نیازهای صنعتی و پژوهشــی موردنیاز برای حل 
مشکالت شرکت ها، سازمان ها و صنایع، ایجاد بستر ارتباطی و تبادل 
فناوری و دانش بین نانوفناوران و جامعه پژوهشی و دانشگاهی با 
جامعه صنعتی کشــور، ایجاد بســترهای مناســب همــکاری فعاالن 
صنعتــی و اقتصــادی، اصحــاب رســانه و عمــوم عالقه منــدان بــا 

شــرکت های نانوفناور در زمینه های صنعتی، تحقیقاتی، بازاریابی 
و فــروش، ایجاد بســتر مناســب جهت ارتباط بیشــتر بهره بــرداران، 
متقاضیــان صنعتــی و مصرف کننــدگان محصــوالت نانوفناورانه با 
شــرکت های نانوفنــاور اشــاره کــرد. مخاطبــان اصلــی ایــن رویداد، 
مدیــران، صنعتگران، فعاالن اثرگذار اقتصادی و صنعتی، اصحاب 
رســانه و جامعــه پژوهشــی و فناور در کشــور بــوده و شــرکت در این 
رویــداد، به صــورت رایگان و بــرای عموم عالقه منــدان امکان پذیر 
بــود. این تریبون با حضور ۷۰ تــن از نانوفناوران و مدیران صنعتی 
فناوری نانوی کشور و ارائه بیش از ۵۰ ساعت محتوا با موضوعات 
کاربــردی و تجــاری فناوری نانو در بیش از ۱۰ حــوزه صنعتی و در ۷ 
روز متوالی از شــنبه ۳۰ بهمن تا جمعه ۶ اســفندماه ۱۴۰۰ از ســاعت 

۸ تا ۱۶، به صورت آنالین طبق برنامه زمان بندی شده برگزار شد. 
حوزه هــای تخصصــی و صنعتــی مرتبــط بــا ارائه های ایــن برنامه 
عبــارت  بودنــد از: صنایــع بهداشــت و ســالمت، صنایع آب، پســاب 
ک، صنایع ساخت وســاز،  و محیط زیســت، صنایــع نســاجی و پوشــا
معرفی برنامه های توسعه صنعتی نانو، صنایع پلیمری، کامپوزیت، 
رنــگ و رزیــن، صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی و انــرژی، صنایع حوزه 
نانومــواد، صنایع حــوزه ماشــین آالت و تجهیزات پیشــرفته و دفاتر 

صادراتی- ارائه های افتخاری.
در ادامــه ایــن مطلــب بــه ارائه هــای برگــزار شــده در ایــن رویــداد 

اشاره ای خواهیم داشت.
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 �عرفی �رنا�ه ها و توانمندی های صنعتی فناوری نانو �رای صنایع و سا��ان های کشور در تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰

در ادامه، مهندس محمد مهدی ســیفی، مدیر توســعه کســب وکار حوزه بهداشت و 
سالمت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، صحبت های خود را با موضوع تجاری سازی 
محصوالت حوزه سالمت، تجهیزات پزشکی و ادوات تشخیصی آغاز کرد. وی ضمن 
ح شــده در رویداد ملی تریبون نانو و صنعت گذشــته که  یادآوری و مرور مطالب مطر
دربــاره فرایندهــای ســازمان غــذا و دارو و الزامات این ســازمان برای تجاری ســازی و 
مســیرهای موجــود بود، محورهــای ارائه تریبون نانــو و صنعت ۱۴۰۰ فعلی را در ســه 
بخــش معرفــی حــوزه دارو و ســالمت، محصــوالت پیشــنهادی ســتاد برای توســعه و 

برنامه های حمایتی ستاد توسعه فناوری نانو عنوان کرد. مدیر توسعه کسب وکار حوزه بهداشت و سالمت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، 
در بخــش دوم صحبت هــای خــود، روند کلی انتخاب محصوالت را توضیح داد و نقشــه راه محصوالت را تشــریح نمود که شــامل مراحل 
شناســایی و اســتخراج محصوالت نانو، اســتخراج اطالعات موردنیاز، بررسی انطباق با اســتاندارد ستاد نانو، بررسی نظر نخبگان، بررسی 

پتانسیل های تولید در کشور و در نهایت برنامه ریزی و طراحی مدل اجرایی است.

در ادامــه، مهنــدس کیــوان دبیــر، مدیــر اجرایــی شــرکت زیســت ابــزار پژوهــان، بــا موضوع 
کیت های تشــخیص ســریع پزشــکی به عنوان اولیــن ارائه از شــرکت های فنــاور، به توضیح 

توانمندی های صنعتی مجموعه و محصوالت و ویژگی های آن پرداخت.
مهندس دبیر، با اشــاره به گســتره محصوالت شــرکت زیســت ابزار پژوهان، فعالیت شــرکت 
را بــه ۵ گــروه اصلی تقســیم کــرد که عبارت انــد از تمرکز بر تولید کیت های تشــخیص ســریع 
)RAPID TESTS(، دســتگاه اســتخراج خــودکار مــواد مخــدر یــا شــیمیایی از زمینه هــا کــه 
مبتنی بر نانوذراتی مانند نانوســیلیکا کار می کنند، ماســک های تنفسی مبتنی بر نانوالیاف، 
دستگاه های تخلیص و استخراج اسیدهای نوکلئیک و تشخیص DNA و RNA از خون و 
نیز ممانعت کننده های مبتنی بر نانوالیاف و ماسک های زیبایی که در سه حوزه ماسک های 

www.zistabzar.com ضدچروک، براق کننده و آبرسان توسط تکنولوژی موجود در شرکت ساخته می شود.

 نخ�ــت�ن رو� رویــداد �لی تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰، بــا �حوریت صنایع حو�ه 
�هداشــت و سال�ت و با حضور �دیران، کارشناســان و نانوفناوران این حو�ه ا� 

ساعت 8 تا ۱6 رو� شنبه 3۰ �همن �اه ۱۴۰۰ �رگزار شد.

در بخش آغازین این رویداد و پس از مراسم افتتاحیه، دکتر علی اصغر نجیمی، رئیس 
گروه صنعت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، به عنوان سخنران ویژه، پیرامون فناوری نانو 
و اثرات آن در پیشرفت کشور در ابعاد مختلف سخنرانی کرد. دکتر نجیمی، صحبت های 
خود را با نگاهی به گذشته ستاد، آغاز و شرایط فعلی فناوری نانو را در حال حاضر تشریح 
کرد. وی با اشــاره به شــکل گیری زیســت بومی از محققان و صنعتگران با محوریت این 
فنــاوری، اظهــار داشــت که در دهه دوم فعالیت های نانوی کشــور در شــرایطی هســتیم 
کــه شــبکه بزرگی از متخصصــان نانو در دانشــگاه ها، شــرکت های فنــاور و دانش بنیان، 
شــرکت های صنعتــی و چندیــن نهــاد دولتــی، خدماتــی و خصوصــی، حول وحــوش این 
فناوری فعال شده اند به نحوی که می توانند به طور مستقل و با اتکا به توان و ظرفیت 

مجموعه خود، به فعالیتشان ادامه دهند و پیشرفت کنند.
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دکتــر هانیــه کتابــی، مدیــر ارشــد 
نانــو  کســیر  ا شــرکت  مارکتینــگ 
ســینا، بــا موضــوع اثــرات درمانــی 
در  نانولیپوزومــال  دوکسوربیســین 
نانوکورکومیــن  نقــش  و  ســرطان 
در COVID 19 بــه ارائــه مطالــب 

پرداخــت. دکتــر کتابی، در بخش آغازین صحبت های خود بــه تولید اولین فرآورده 
نانودارویــی تزریقــی ضدســرطان در کشــور بــا مشــارکت علمی دانشــکده داروســازی 
مشــهد اشــاره کــرد کــه این محصــوالت عمدتــًا بر اســاس فرموالســیون پایــه لیپیدی 
بوده و در دو قالب لیپوزومال و نانومیســل تولید شــده اند. به گفتۀ کتابی، نانوبودن 
این محصول باعث افزایش اثربخشــی این محصوالت شــده است و سمیت کمتری 

نسبت به نمونه های معمولی دارد.

کبــری؛ معاون مدیرعامل شــرکت کیتوتــک با موضوع  در بخــش بعــد، دکتــر نریمان ا
پانسمان های نوین  ترمیم زخم و ضدعفونی کننده بر پایۀ فناوری نانو به ارائه مطالب 
کبــری، در این ارائــه با توجه بــه محدودیت زمانی، بــه معرفی بیش  پرداخــت. دکتــر ا
از ۵۰ محصــول تولیــدی شــرکت کیتوتــک پرداخــت که از جملــه آن می تــوان به تولید 
محصــوالت در حوزه هایــی ماننــد ترمیم کننده های زخــم، بندآورنده هــای خونریزی، 
ضدعفونی کننده، محصوالت بهداشتی، کمک های اولیه و پانسمان های ثانویه و نیز 

محصوالت تشخیصی اشاره کرد.
کبری، در بخش صادرات، به وجود نمایندگی های فعال در کشورهای مختلف  دکتر ا
همچون ایتالیا، یونان، لهستان، ترکیه، مالزی، فیلیپین، سوریه، تایلند و… و به زودی 

www.fa.chitotech.com در کشورهایی همچون برزیل، کره و… اشاره کرد.

 www.simorghdarou.com

در ادامــه دکتــر مســعود ســعیدی؛ رئیــس 
ســیمرغ  داروســازی  شــرکت  هیئت مدیــره 
مکمل هــای  موضــوع  بــا  عطــار،  داروی 
پایــۀ  بــر  آهــن دار  تقویتــی  و  دارویــی 
فناوری نانو صحبت های خــود را آغاز کرد. 
شــرکت داروســازی ســیمرغ داروی عطــار، 

یک شرکت داروسازی است که با تولید مکمل های دارویی و داروهای گیاهی کار خود را 
شــروع کرد. در حال حاضر نیز عالوه بر این تولیدات، در فاز تولید داروهای شــیمیایی با 
مجوزهای بهداشــتی اقدام نموده اســت. دکتر سعیدی، اظهار داشت این شرکت دارای 
ســه خــط تولیــد شــامل جامــدات )قرص و کپســول(، نیمــه جامــدات )پمــاد و ژل( و نیز 

مایعات )شربت، قطره و سوسپانسیون( است.

 www.ens.co.ir
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در بخــش بعــدی، دکتــر علیرضا مســیبی؛ مدیر شــرکت پاپیــا طب، با موضــوع کاربرد 
نانــوذرات در کفی هــای طبی، بــه ارائه مطالب پرداخت. بر اســاس صحبت های دکتر 
مسیبی، گروه تولیدی پاپیا طب با هدف ایجاد اصالحات حرکتی و کاهش آسیب های 
وارده بر بدن در راستای پیشگیری و کاهش معضالت پا و عوارض ناشی از استفاده از 
کفش های غیراستاندارد مانند کمردرد و زانو درد، اقدام به تولید محصوالت مراقبتی از 
پا کرده است. محصوالت تولیدی این مجموعه شامل تجهیزات پیشگیری، مراقبتی 
و تخصصــی پــا نظیــر کفــش، صنــدل و کفــی طبــی متناســب با قــوس پا، پــد هالوکس 
والگــوس، پد خار پاشــنه، پد متاتارســال و… اســت کــه پیش از این به صــورت وارداتی 
بوده اســت. پاپیا طب با بومی ســازی فناوری تولید این محصوالت و طراحی و ساخت 
محصوالت پاپوش و پاپزشــکی جدید در تالش اســت تا محصوالتی مشابه نمونه های 

برتر خارجی را تولید و در بازار عرضه کند.

در بخــش دیگــر، دکتــر نویــد ناطقیــان، هم بنیان گــذار و عضــو هیئت مدیــره شــرکت 
نانــو دارو پژوهــان پردیــس، صحبت های خــود را با موضوع طراحــی و تولید نانوذرات 
هدفمند حاوی داروهای ضدسرطان و میکروذرات با آزادسازی کنترل شده آغاز کرد.

 وی اظهــار داشــت: »اولیــن محصولــی کــه در نظــر گرفتیــم نانــوذرات آلبومیــن بانــد 
کســل )پکی نب( برای هدف درمانی به بافت های ســرطانی استفاده می شود.  پکلی تا
موفقیــت ایــن دســتاورد دانش بنیــان آن چنــان بــود کــه بــا ورود محصــول بــه بــازار با 
استقبال بین المللی مواجه شدیم و توانستیم از همان سال اول صادرات محصولمان 

را شروع کنیم.«

 www.papiyainsole.com

 www.nanoproduct.ir

در ادامه، دکتر محمدرضا شاهینی، مدیرعامل شرکت پارس حیان پیشتاز، با موضوع 
ایجاد کسب وکار سالمت محور با فناوری نانو به ارائه مطالب پرداخت.

مدیرعامل شرکت پارس حیان پیشتاز در این باره اظهار داشت: البراتوار پارس حیان 
به عنــوان یکــی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت بهداشــتی و آرایشــی در ســطح 
خاورمیانــه نقــش بســزایی را در ارتباط با افزایش ســطح دسترســی مردم بــه این گروه 
از محصــوالت ایفــا می نمایــد. این البراتوار بیــش از ۱۵۰ نــوع از فرآورده های تخصصی 
مرتبــط بــا بهداشــت و مراقبــت از پوســت و مــو، دهــان و دنــدان کــه از نظــر کیفیــت 
قابل رقابــت بــا نمونه هــای خارجــی اســت، تولیــد می کنــد. ایــن شــرکت بزرگ بــا ۱۴۰۰ 
نفــر پرســنل و توســعه بیــش از ۱۰۰۰ فرمــول متنوع و نوآورانــه، دارای بیــش از ۶۰۰ قلم 
محصــول در ۱۲ برنــد معتبــر نظیر آردن، فولیکا، ســان ســیف، هیدرودرم، درماســیف، 
کســپرتیج، اتوپیا و سبوماســت. وی افزود: »مشــارکت های بین المللی با شــرکت های  ا
برتــر خارجی جهت خدمات برون ســپاری تولید )یونیلیور، دابور هنــد، اویاپ، هیمالیا 

www.parshayan.com و…( ایجاد شده است.«
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در ادامــه، دکتر شــبنم فرخنده؛ مدیر گروه تحقیقات شــرکت آژینه ابــزار پارس )بوفالو( با 
موضوع ماســک تنفســی ســه بعدی پنج الیه اســپان باند به ارائه مطلب پرداخت. وی در 
بخــش معرفی این شــرکت گفت: »شــرکت آژینه ابزار پارس با برند بوفالــو فعالیت خود را از 
ســال ۱۳۸۴ در زمینــه تولید، واردات و صادرات دســتکش های ایمنی و ابزارآالت صنعتی 
کنون با تنوع بیش از سی نوع دستکش با برند بوفالو  و ســاختمانی آغاز کرده اســت و هم ا
ح خاورمیانه است و در زمینه ابزارآالت با تنوع محصوالتی چون  یکی از توزیع کنندگان مطر
ابــزارآالت بــادی، انواع چکش، کارواش، مترهــای اندازه گیری، تلمبه و ابــزارآالت جوش و 
ح توزیع انواع این نوع محصوالت  برش لوله های سبز، یکی از بزرگ ترین شرکت های مطر
 9001ISO 14001 وISO اســت. کیفیت محصوالت بوفالو بر اســاس اســتاندارهای جهانی

www.buffalo.ir/fa است و برخی از مدل ها دارای CE اروپا هستند. «

�رای �شاهده �شروح ارائه های رو� اول ک�وآر کد 
را اسکن کن�د.

دو��ــن رو� رویداد �لــی تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰، با �حوریت صنایع حو�ه آب و پ�ــاب 
در بخش صبحگاهی و صنایع ن�اجی و پوشاک در بخش عصرگاهی و با حضور �دیران، 
کارشناسان و نانوفناوران این حو�ه ا� ساعت 9 تا ۱6 رو� یکشنبه اسفند�اه ۱۴۰۰ �رگزار شد.

در ابتدای ارائه های مربوط به حوزه آب، پساب و محیط زیست، مهندس علیرضا قاضی زاده، مدیر 
توسعه کسب وکار حوزه آب، پساب و محیط زیست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با موضوع نقش 
فناوری های نوین در مدیریت خشک سالی به ارائه مطالب پرداخت. مهندس قاضی زاده سپس 
به تشریح برخی خدمات برنامه ریزی و طراحی شده ستاد نانو، برای توسعه صنعتی، حل مسائل 
اساســی کشــور و حمایت از فناوران و بهره برداران پرداخت. وی اظهار داشــت برای اینکه فناوری 
را توســعه دهیم از مرحله خلق ایده، برنامه ریزی کرده ایم و در کنار شــرکت های فناور هســتیم و از 
طرفی نیازی را از صنعت احصا می کنیم و در برنامه هایی همچون چالش، به مراحل توسعه فناوری 

می رسانیم. به موازات آن نیز فناوری های جدید وجود دارد که با رصد فناوری به آن می رسیم.

در بخــش پایانــی، دکتر علــی بیات، مدیر بازاریابی و فروش شــرکت نانو پوشــش فلز، 
بــه ارائــه مطالــب بــا موضــوع مزایــای ضدعفونی کننده هــای نانویــی نســبت به ســایر 
ضدعفونی کننده هــای شــیمیایی پرداخــت. دکتــر بیات، شــرکت تحقیقاتــی و صنعتی 
نانوپوشــش فلــز را یکی از شــرکت های دانش بنیان فعال در حــوزه فناوری نانو معرفی 
کــرد کــه با تکیه بر توان متخصصان داخلی فعالیت اصلی خود را در زمینه کاربردهای 
فناوری نانــو و مــواد پیشــرفته در حــوزه ســالمت، انــرژی و کاتالیســت متمرکــز کــرده و 
کنون موفق به ثبت پتنت بین المللی در آمریکا و هجده ثبت پتنت ملی شده است.  تا
دکتر بیات، در ادامه به معرفی برخی محصوالت و توانمندی های شــرکت نانوپوشش 

فلز پرداخت.
 www.nanochem.ir
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در بخــش ارائه هــای نانوفنــاوران و شــرکت های نانوفنــاور، در ابتــدا، مهندس احمد 
بیرانونــد، کارشــناس فنی حوزه آب و پســاب شــرکت پیــام آوران نانو فــن آوری فردانگر 
)PNF(، بــا موضــوع تصفیــه آب و پســاب بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن بــه ارائــه 
مطالــب پرداخت. شــرکت PNF در زمینه فرایندهای فناوری نانــو و اصالح محصوالت 
گونــی را دنبــال نمــوده اســت. در این راه، ســاخت دســتگاه های  ح هــای گونا نانــو، طر
تولید نانوپودر و همچنین ارائه روشی نوین در تولید نانوکلوئیدهای فلزی با استفاده 
از روش انفجــار الکتریکــی ســیم انجــام گرفتــه اســت. بــا اســتفاده از ایــن فعالیت هــا 
محصــوالت بــا کیفیــت نانو در حال ســاخت اســت. با اســتفاده از دســتگاه های مذکور 
کســید فلزی و همچنین نانوکلوئیدهای فلزی  طیف وســیعی از نانوپودرهای فلزی و ا

به بازار قابل عرضه است. 

 www.pnf-co.com

 www.nanohobab.com

 www.dpsn.ir

کبر بابالو؛ مدیرعامل شــرکت دانش پژوهــان صنعت نانو،  در بخــش بعــد، دکتــر علی ا
صحبت هــای خود را پیرامون آب شــرب ســالم و عــاری از هرگونه آلودگــی میکروبی با 
غشــاهای ســرامیکی نانویــی آغاز کرد. مدیرعامل شــرکت دانش پژوهــان صنعت نانو، 
در ادامــه بــه معرفــی فنی محصوالت این شــرکت پرداخت که از جملــه آن می توان به 
تولید ســامانه های فیلتراســیون دیسکی جایگزین فیلترپرس در صنایع معدنی، کاشی 
و ســرامیک، ســنگ ُبری و…، ســامانه های تصفیــه و بازچرخانــی پســاب های صنعتی، 
ســامانه های تصفیه آب خانگی، ســامانه های حذف بار میکروبی و کدورت آب شــرب 
کســتری کارواش، قالیشــویی، اســتخر،  و نیــز ســامانه های تصفیه و بازچرخانی آب خا
هتــل و مجتمع هــای تفریحی اشــاره کرد. شــرکت دانش پژوهان صنعــت نانو در زمینه 
نانوغشــاهای ســرامیکی، تولیــدات دانش بنیان متعددی داشــته و اولیــن تولیدکننده 

غشاهای نانوساختار سرامیکی در ایران است.

در ادامه، مهندس عارف دادگستر، مدیرعامل شرکت نانوحباب انرژی، با موضوع ژنراتور 
نانوحباب واتوکس در فرایند تصفیه آب و فاضالب، به ارائه مطالب پرداخت. وی اهداف 
پیش روی این شرکت در راستای تولید دانش فنی را بهره مندی از فناوری های پیشرفته با 
کسیژن، ازن، کلر و…، و کاهش  کارایی باال در استفاده از پتانسیل گازهای مختلف از قبیل ا
هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری در صنایع مختلف عنوان کرد و افزود که در شرکت 
نانوحباب انرژی، دانش فنی طراحی و ساخت ژنراتورهای میکروحباب، طراحی و ساخت 
ژنراتورهــای نانوحبــاب، ارتقــای واحدهــای هوادهــی تصفیه خانه های فاضــالب، طراحی 
و ســاخت ژنراتورهــای نانوحباب ازن، طراحی و ســاخت ژنراتورهــای نانوحباب کلر، بهبود 
کیفیــت آب و افزایــش بهــره وری در آبزی پــروری، بهبود کیفیت آب و افزایــش بهره وری در 
گلخانه های هیدروپونیک و کاهش بار میکروبی به زیر حد استاندارد در صنایع دام و طیور 

صورت می گیرد.
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در بخــش بعــد، بیان الــه فرهادی؛ مدیرعامل شــرکت پیشــران نســاجی آینــده )پاآرا( 
کتری بافته شــده با الیــاف حاوی نانوذرات بــه ارائه مطالب  بــا موضــوع جوراب ضدبا
پرداخــت. فرهــادی ســخنان خود را با معرفی شــرکت شــروع نمــود و اظهار داشــت که 
از ســال ۱۳۷۰ شــروع بــه تولیــد جــوراب کردیــم و از همــان ابتــدا هدفمان ایــن بود که 
مصرف کننــده به دلیــل کیفیــت باالی تولیداتمــان جویای محصوالت ما شــود و تالش 
ح های به روز و مواد اولیه  کنیم تا محصولی با کیفیت و موردپســند مصرف کننده با طر
بــا کیفیــت ایجاد کنیم. وی ادامه داد با شــروع فناوری نانو در کشــور، نســبت به تولید 
محصــوالت نانوفنــاوران نیز اقدام کردیم و از انواع نخ های نانــو، الیاف پلی آمید نانو و 
الیاف دیگر مانند پنبه و پلی استر ویسکوز که هم دوام خوبی داشت و هم بهداشت پا 

را تأمین می کرد، بهره جستیم.
 www.paara-socks.com

در ادامــه، دکتر شــیوا شه شــناس؛ مدیرعامل شــرکت ایده ســازان فناوری پروشــات با 
موضــوع لباس هــای جاذب اشــعه ایکس بدون ســرب صحبت های خــود را آغاز کرد. 
مؤسســان ایــن شــرکت از ســال ۱۳۹۴ تحقیقــات زمینه ای بــر روی انــواع جاذب های 
کتیــو داشــته و موفــق بــه تولید یــک الیه جاذب اشــعه ایکــس بدون  تشعشــات رادیوا
سرب، سبک، انعطاف پذیر با قیمت بسیار پایین شده اند. این شرکت تنها تولیدکننده 
محصــوالت محافظــت در برابر اشــعه اســت کــه کلیه بخش هــای الزم جهــت تولید، از 
قبیــل آزمایشــگاه تحقیق و توســعه R&D و بخش تولید صنعتــی را یکپارچه در اختیار 

دارد.
مدیرعامل شرکت ایده سازان فناوری پروشات، ضمن تشریح انواع جاذب های اشعه 

ایکس، ویژگی ها و تمایزهای محصول با محصوالت مشابه معمولی را توضیح داد.

گران صنعت امیرکبیر،  در ارائه بعدی، سیدمحســن حسینی؛ مدیرعامل شرکت کیمیا
بــا موضــوع حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه ها و منهول های شــهری به ارائه مطالب 
گران صنعت امیرکبیر با قابلیت های تکنولوژی نانوفیلتراسیون  پرداخت. شرکت کیمیا
و حــذف آالینــده ســمی به صــورت انتخاب پذیــر، حــذف بــوی فاضــالب بــا اســتفاده 
از فناوری نانــو را به عنــوان روشــی نویــن بــرای حــذف بــوی نامطبــوع از تصفیه خانــه 
فاضــالب شــهری و منهول های شــهری انتخاب کرده اســت. حســینی به مشــخصات 
نانوجاذب های مورد اســتفاده نیز اشاره کرد و از ویژگی هایی همچون مساحت داخلی 
قابل توجه، ساختار متخلخل، ظرفیت باالی جذب، قابلیت فعال سازی مجدد سطح، 
انتخاب پذیــری، قیمــت پایین و همچنیــن برخورداری از قابلیت اســتفاده در صنعت 

کشاورزی پس از اتمام طول عمر سخن گفت.
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در بخــش پایانــی، دکتــر زهره مســگری؛ مدیر تحقیق و توســعه شــرکت کیمیا پژوهش 
کتری بر پایۀ فناوری نانو  کس چرم ضدبا ماهان، به بیان صحبت های خود پیرامون وا
پرداخــت. مدیــر تحقیق و توســعه شــرکت کیمیــا پژوهش ماهــان، در بیــان مزیت های 
تونیک گیاهی این شرکت اظهار داشت که مواد تشکیل دهنده آن طبیعی و سنتزی بوده 
و از ترکیبات روغنی پاالیشــگاهی و مواد نفتی در ســاخت آن استفاده نشده است، وجود 
نرم کننده هــای خــاص در فرموالســیون تونیک، ضریب نفوذ تونیک را در ســطح بیشــتر 
می نماید، مواد موجود در فرموالسیون رطوبت موردنیاز سطح چرم را تأمین می کند، مواد 
مصرفی در تونیک هیچ گونه حساسیتی در پوست ایجاد نمی کنند، فرموالسیون تونیک 
ک کنندگی، نرم کنندگی و براقی ســطوح چرم دارد و با  قابلیــت فوق العــاده ای در زمینه پا
توجه به اینکه از ذرات رنگدانه خاصی در تونیک گیاهی استفاده نشده قابلیت استفاده 

از آن را برای چرم های طبیعی و مصنوعی با رنگ های خاص مقدور کرده است.

�رای �شاهده �شروح ارائه های رو� دوم ک�وآر کد را اسکن 
کن�د.

مهنــدس فرهــاد غفــاری، مدیرعامــل گــروه تولیــدی آرا ســرام بــا موضــوع پوشــش های 
نانوســاختار تزیینــی کاشــی و ســرامیک، صحبت هــای خــود را به عنوان نخســتین ارائه 

شرکت های فناور در این روز، آغاز نمود.
مدیرعامل گروه تولیدی آرا سرام در توضیح ارتباط محصوالت با فناوری نانو و ویژگی های 
تولیدات اظهار داشت که با استفاده از روش هایی همچون PVD، باعث تولید محصوالت 
نوینی با خاصیت نانو می شویم که این محصوالت نسبت به محصوالت مشابه معمولی 
شامل ویژگی هایی همچون سازگاری با محیط زیست و عاری از آلودگی، افزایش مقاومت 
در برابر خوردگی، مقاومت به سایش و ایجاد رنگ های مختلف و همچنین کاهش هزینه 

به علت مرغوبیت و طول عمر بیشتر نسبت به محصوالت مشابه هستند.

در نخســتین ارائه از مجموع ارائه های روز ســوم تریبون، دکتر علی زبردســتی، مدیر حوزه 
ساخت وساز ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در خصوص فرصت های فناوری نانو در صنعت 
ساخت وســاز صحبت های خود را آغاز کرد. بوم شناسی صنعت ساخت وساز، اولویت بندی 
و  ســاختمانی  نانورنگ هــای  بررســی  ساخت وســاز،  صنعــت  در  فناوری نانــو  کاربردهــای 
بــازار جهانــی و وضعیــت کلی صنعــت رنگ ایران، بررســی عایق هــای نانویــی، نانوبتن ها، 
محصــوالت پلیمــری حوزه ســاختمان، شیشــه های نانویــی، توضیح پیرامــون چالش های 

صنعت ساخت وساز، از جمله محورهای ارائه دکتر زبردستی، در بخش نخست بود.

صنایــع  �حوریــت  بــا  صنعــت ۱۴۰۰،  و  نانــو  تریبــون  �لــی  رویــداد  رو�  ســو��ن 
ساخت وســا� در بخــش صبحگاهــی و �عرفــی �رنا�ه های توســعه صنعتی نانو 
در بخــش عصرگاهی و با حضور �دیران، کارشناســان و نانوفنــاوران این حو�ه ا� 

ساعت 9 تا ۱8 رو� دوشنبه اسفند�اه ۱۴۰۰ �رگزار شد.
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ح  در ادامــه، مهنــدس محمدرضــا پاپــی؛ مدیــر تولیــد و مهندســی شــرکت مهندســی طر
وندیداد با موضوع نانوبتن سبک سازه ای، صحبت های خود را آغاز کرد. محورهای ارائه 
مهندس پاپی شامل معرفی مختصر شرکت دانش بنیان وندیداد، آشنایی با نانو بتن فوق 
ســبک ســازه ای و خــواص آن، موارد کاربــرد و روش هــای نوین به کارگیری نانــو بتن فوق 
ســبک ســازه ای وندیــداد و در پایــان جمع بندی مزایــای به کارگیری نانو بتن فوق ســبک 

سازه ای با نگاهی به موانع پیش روی گسترش کاربرد این محصول ویژه بود.
مهنــدس پاپــی، در ادامه به معرفی و تشــریح انواع محصوالت صنعتی و تولیدی شــرکت 
ح وندیــداد پرداخــت کــه از جملــه می توان بــه تولیــد نانو بتن فوق ســبک  مهندســی طــر
ســازه ای، قطعات پیش ســاخته ســبک بتنی، بتن مقاومت باال، بتن خشک بسته بندی، 
کم سازه ای و نیز سقف  کم و نانو بتن خودترا کسپوز، بتن توانمند، بتن خودترا تایل بتنی ا

کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای اشاره کرد. 

در بخش بعد، مهندس محمدعلی طاهباز؛ رئیس هیئت مدیره شرکت ژیکاوا صحبت های 
کتــری بر پایۀ فناوری نانو را  خــود با موضوع پودر و مالت ســاختمانی عایق رطوبت و ضدبا

آغاز کرد.
کتریال )ژیکابام(،  پودر عایق رطوبت آنتی با
پودر بندکشی کاشــی و ســرامیک با خاصیت 
کتریال )ژیکاپوند(، مالت رنگی نما با  آنتی با
کتریال، پوشرنگ ساختمانی  خاصیت آنتی با
کتریــال )ژیکافــام(، مــالت تعمیراتــی  آنتی با
از  کســتری(  خا )ســمنتکس  کتریــال  آنتی با
جملــه محصــوالت ایــن شــرکت و برخــوردار 
گواهــی نانومقیــاس ســتاد ویــژه توســعه  از 

www.zhikava.com فناوری نانو است.

 www.vandidad-co.com

 www.alvanpaint.com

مهندســی  شــرکت  توســعه  و  تحقیــق  مدیــر  کوچکــی،  محمدصــادق  دکتــر  ادامــه،  در 
تکنولوژی هــای برتــر فرمــا، با موضــوع کاربردهــای فناوری نانو در صنایع رنگ و پوشــش 
بــه صحبت کــرد. این شــرکت تحقیقاتی به عنوان یــک زیرمجموعــه از هلدینگ تعاونی 
تولیــد رنــگ و رزیــن الــوان با تمرکز بــر تحقیق و توســعه محصــوالت مبتنی بر اســتفاده از 
تکنولوژی هــای جدیــد فعالیــت می نمایــد. در این شــرکت محصــوالت مختلفی همچون 
رنگ هــای جــاذب امواج، پوشــش های ضدحریق، پوشــش های مخــازن آب، رنگ های 
کتریال، پوشــش های کف، رنگ های کندسوز، رنگ های مخصوص اعمال در زیر  آنتی با

آب، پوشش نانوسیل، چسب های مگاستون و... طراحی شده است. 
دکتــر کوچکــی، در ادامه بــه برخی از محصوالت نانــو تولیــدی دارای گواهی نانومقیاس 
همچون سیلر آب گریز کننده سطح )نانوسیل(، مگا استون، پوشش ضدحریق سیمانی، 
کریلیــک پایه آب )مــات و نیمه بــراق( و رنگ جاذب  ک آ کتریــال پایــه آب، ال رنــگ آنتی با

امواج الکترومغناطیس )رنگ شیلد RF( اشاره کرد.
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در بخش بعد، دکتر رضا ایجادی، مدیر مرکز صنعتی ســازی نانوفناوری کاربردی، به 
ارائــه مطالــب با موضوع معرفی شــتاب دهنده آیکن و زیرســاخت های افزایش مقیاس 
پرداخــت. معرفــی ICAN، توضیــح درباره بخش های مختلــف ICAN، همکاری های 
فناورانــه در این مجموعه، معرفی زیرســاخت های صنعتی و تجربه ارتباط و همکاری 
بــا صنعــت )R&D مشــترک(، تبییــن توانمندی هــای زیرســاختی و تجهیزاتــی مرکــز 
صنعتی ســازی نانوفناوری های کاربردی، معرفی فنــی محصوالت و نیز ارائه اطالعات 

تماس و راه های ارتباطی شرکت، از محورهای ارائه دکتر ایجادی بود. وی، در ادامه به معرفی بخش های مختلف ICAN پرداخت.

در بخــش بعــد، دکتــر محمــد رونــق باغبانــی، هم بنیان گذار شــرکت بســپار ســازان ایرانیان 
)بســاپلیمر( با موضوع نقش پوشــش های رزینی در افزایش طول عمر ســازه به ارائه مطالب 
پرداخت. هم بنیانگذار شرکت بسپار سازان ایرانیان، پوشش های تخصصی بر پایۀ رزین های 
کریــالت تولیــدی ایــن شــرکت را در محیط هــای مختلــف با  اپوکســی، پلی یورتــان، متیــل متا
کاربری های متفاوت و متنوع، کاربردی دانست که ضمن قیمت پایین و دوام باال، سرعت در 
انجام کار و تنوع در طرح را نیز به دنبال دارند. هدف استفاده از محصوالت محافظت از کف 
ســازه ها در برابر مواردی همچون آب، خوردگی و گردوخاک، فرســایش و ترک، شرایط جوی و 
آب وهوا، فشــارها و بارهای اســتاتیک، ضربه و سایش، حمله های شیمیایی و نیز جلوگیری از 
سر خوردن عنوان کرد. نانوکفپوش های این شرکت در سالن های تولید و انبار صنایع مختلف 
همچون صنایع خودرو، صنایع غذایی، قطعه سازی و نیز در آشیانه هواپیماها، مجتمع های 

کز درمانی و بهداشتی قابل استفاده هستند. www.basapolymer.com تجاری و مسکونی و پارکینگ ها و مرا
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در ادامــه، دکتــر قاســمی بــه نمایندگــی از طــرف ســیدهادی حســینی، مدیــر برنامــه 
چالش هــای فنــاوری و نــوآوری )اینوتــن( بــا موضــوع اینوتــن؛ پلی بــرای نــوآوری، به 
ارائــه مطالــب پرداخــت. محورهای صحبت های دکتر قاســمی شــامل معرفــی برنامه 
چالش هــای فنــاوری و نــوآوری )اینوتــن(، معرفــی حمایت هــای اینوتــن، توضیحاتی 
پیرامــون مدیریــت توســعه محصول جدیــد در اینوتن و نیز معرفــی نمونه چالش های 

اجرا شده بود.

در بخش معرفی برنامه های توسعه صنعتی ستاد نانو، ابتدا مهندس رضا سلطانعلی زاده، 
مدیــر شــبکه تبادل فنــاوری با موضــوع از فناوری تا درآمــد، به معرفی برنامه های شــبکه 
تبــادل فنــاوری و ارائه مطالــب در این خصــوص پرداخت. ســلطانعلی زاده، صحبت های 
خود را با این پرسش که چه مسیر با چه هدفی برای دستیابی به درآمدزایی و ثروت آفرینی 
ح اســت، آغاز کرد. توضیح بوم کســب وکار، تبیین توانمندی های مکمل شرکت های  مطر
دانش بنیــان و شــرکت های صنعتــی، تشــریح ســهم شــرکت های دانش بنیــان در اقتصاد 

کشور، تاریخچه و چرایی شکل گیری شبکه تبادل فناوری، حوزه های فعالیت شبکه تبادل فناوری، از جمله محورهای بخش نخست ارائه 
مهنــدس ســلطانعلی زاده بود. ســلطانعلی زاده، در بحث مکانیزم های حمایتی پروژه ها نیز به حمایــت از اثبات فناوری به صنعت، کاهش/ 
پوشش ریسک صنعت، اعطای تسهیالت و خدمات موردنیاز فرایند تبادل اشاره کرد و برخی از متقاضیان استفاده از خدمات شبکه تبادل 
فنــاوری را معرفــی کــرد. وی در بخــش پایانــی صحبت های خود نمونه پروژه هــای موفق در حوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی، صنایع هوایی و 

حوزه های تولیدی و صنعتی پرداخت و راه های همکاری و ارائه نیازهای صنعتی و فناورانه با شبکه تبادل فناوری را بیان کرد.

 ۲9 | پیاپی۲۷۷| شماره۴ | ���تان ۱۴۰۰ | سال ���ت�| 



ســپس مهندس کریم عونی، مســئول تجاری ســازی ستاد ویژه توســعه فناوری نانو به 
ح های نوآورانه فناوری نانو )نانومچ( پرداخت. مهندس عونی، برنامه  معرفی برنامه طر
تجاری ســازی فناوری نانــو )Nano Match(، را یــک برنامــه دائمــی بــا رویکــرد حمایــت 
ح هایــی تعریــف کــرد که در حوزه فناوری نانــو، به نمونه اولیه رســیده اند. فناوران،  از طر
شرکت های نوپا، پژوهشگران و جامعه دانشگاهی، به عنوان طرف عرضه و شرکت های 
صنعتی و سرمایه گذاران خطرپذیر و مستقل، به عنوان طرف تقاضا، از جمله مخاطبان 

ح هایی پذیرفته می شــوند که نمونه اولیه ای از آن ها ســاخته شــده و مبتنی بر نیاز  ایــن برنامــه هســتند. به گفتــۀ وی، در ایــن برنامه، طر
صنعت باشد، مشابه داخلی نداشته و یا در صورت وجود مشابه، بهبود کیفیت، خواص و یا کاهش هزینه نسبت به آن داشته باشند.

در بخــش پایانــی ارائه هــای مربوط به معرفی برخی برنامه های توســعه صنعتی ســتاد 
کی؛ مدیرعامل شــرکت نوآوران توســعه فناوری تکتا و کارگزار ســتاد نانو  نانو، محمد اترا
در ارزیابی و توسعه محصوالت آموزشی نانو، به ارائه با موضوع معرفی برنامه ساماندهی 
و توســعه محصوالت آموزشی و اسباب بازی نانو پرداخت. معرفی واحد ارزیابی و توسعه 
محصوالت آموزشــی نانو، معرفی محصوالت تأیید شــده تا بهمن ماه ســال ۱۴۰۰، معرفی 
خدمــات حمایتی ســاخت نمونه محصول و معرفی برنامه توســعه محصوالت آموزشــی 
و اســباب بازی در رویــداد بازآتــک، تبیین اســتانداردها و تاییدات محصوالت آموزشــی و 
بازی و تشریح مدل مفهومی توسعه محصوالت آموزشی و اسباب بازی و راه های ارتباطی 

جهت همکاری، از جمله محورهای این ارائه بود.

 www.takta-tech.ir

ارزیابــی  کارگــروه  کارشــناس مســئول  گشــتی آذر،  بعــد، مهنــدس ســمانه  در بخــش 
محصــوالت ســتاد نانــو، بــه معرفــی کارگــروه ارزیابــی محصــوالت نانــو و صــدور گواهــی 
نانومقیــاس پرداخت. محورهای بحث مهندس گشــتی آذر، عبــارت بودند از: ضرورت 
ارزیابی محصوالت، معرفی چارت سازمانی، شاخص های ارزیابی، توضیحاتی پیرامون 

نشان تأییدی نانو و اشاره به سایر فعالیت ها و حمایت ها.

�رای �شاهده �شروح ارائه های رو� سوم
 ک�وآر کد را اسکن کن�د.

چهار��ــن رو� رویــداد �لــی تریبون نانــو و صنعــت ۱۴۰۰، با �حوریت صنایــع پل�مری، 
کا�پوزیــت، رنــگ و رزین و با حضــور �دیران، کارشناســان و نانوفناوران ایــن حو�ه ا� 

ساعت 9 تا ۱6 رو� سه شنبه اسفند�اه ۱۴۰۰ �رگزار شد.

مهندس مجتبی باقری، مدیر توسعه کسب وکار حوزه کامپوزیت، پلیمر، رنگ و رزین ستاد 
ویــژه توســعه فناوری نانو، با موضوع معرفی مرکز توســعه نانوکامپوزیت، رنگ و رزین ســتاد 
توســعه فناوری نانــو و حمایت هــای آن، به بیــان توضیحاتی پیرامون معرفی شــبکه تبادل 
ح هــای موفــق صنعتی و  فنــاوری و همــکاری مرکــز بــا آن، معرفــی فناوری هــا و برخــی از طر

همچنین راه های ارتباط با مرکز، پرداخت.
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به عنــوان نخســتین ارائه شــرکت فنــاور در 
علی بخشــی،  ایمــان  دکتــر  سه شــنبه،  روز 
مدیرعامــل شــرکت اطلس پوشــش محافظ 
بــا موضوع نانوپوشــش های جدید صنعتی، 
ایــن  صنعتــی  توانمندی هــای  معرفــی  بــه 
شــرکت پرداخــت. علی بخشــی، زمینه هــای 
تحقیقاتــی شــرکت اطلس پوشــش محافظ 
تهیــه  همچــون  متنوعــی  حوزه هــای  در  را 

نانوذرات، تهیه رنگدانه های ضدخوردگی، پوشش های ضدخوردگی و خودترمیم شونده، 
کتریال، بازدارنده هــای خوردگی،  پوشــش های مقــاوم در برابر UV، پوشــش های آنتی با

www.atlascoating.com پوشش های تبدیلی و انواع چسب برشمرد.
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در ادامه، مهندس نوید کاوسی مقدم، مدیر 
فروش و فنی شــرکت تولیدی شیمیایی فام 
گســتر ماهــان بــه ارائــه مطالــب بــا موضــوع 
رنگ های پودری الکترواستاتیک و کاربرد و 
مزایای آن پرداخت. معرفی شــرکت، معرفی 
ارتبــاط محصــول  بیــان  فنــی محصــوالت، 

بــا فناوری نانــو، ویژگی هــا و تمایزهــای محصول با محصوالت مشــابه معمولــی، معرفی 
افتخارات و توانمندی های شــرکت، معرفی راه های فروش و دسترسی خرید محصوالت 
همــکاری  فرصت هــای  بیــان  صادراتــی،  فرصت هــای  و  توانمندی هــا  بیــان  شــرکت، 
تحقیقاتی، بازاریابی و فروش، اعطای نمایندگی، همکاری با صنایع و مخاطبان و اعالم 

www.famgostarmahan.com نیاز و رفع نیازها از محورهای این ارائه بود.

اســماعیل  مهنــدس  بعــد،  بخــش  در 
صنایــع  مدیرعامــل  بهره منــد،  حســین زاده 
بــا  ژیــک  الــوان  رنگ ســازی  و  شــیمیایی 
کتری بر پایۀ  موضــوع رنگ و پوشــش ضدبا
فناوری نانــو برای ســطوح مختلف بــه ارائه 
مطالــب پرداخــت. همچنیــن در ایــن ارائــه 
ارتبــاط محصــوالت تولیدی بــا فناوری نانو، 

ویژگی هــا و تمایزهــای محصــول بــا محصــوالت مشــابه معمولــی توضیــح داده شــد. 
وی کاربــرد ایــن محصــوالت را در صنایع و جامعه بســیار گســترده دانســت و به مصارف 

www.alvanzhik.com رنگ های نانوی تولیدی شرکت الوان ژیک اشاره کرد.



ســپس دکتــر اللــه سیدســعادت، مدیر فنی شــرکت نانو آریســا پوشــش، با موضــوع اثر 
نانومواد در رنگ های ضدخوردگی به ارائه مطالب پرداخت. شرکت نانوآریسا پوشش، 
بــا بهره گیــری از فناوری نانــو، رنگ هــای ضدخوردگی را در مقیاس صنعتــی تولید و به 
بــازار عرضــه می کنــد. ایــن شــرکت توانســته رنگ هــای آلکیــدی و اپوکســی مقــاوم را 

به عنوان راهکاری برای کاهش خوردگی سطوح معرفی کند.

 www.nanoarisa.com

در ادامــه، مهنــدس یوســف امرالهــی میانــده، نماینده مدیرعامل شــرکت ابتــکار نانو 
کتری بر پایۀ فناوری نانو جهت مصارف  کریلیک ضدبا صنعت کیمیا با موضوع رنگ آ
کتریــال جهــت مصــارف  کریلیــک آنتی با خانگــی بــه ارائــه مطالــب پرداخــت. رنــگ آ
کســید گرافــن از جملــه محصــوالت این شــرکت اســت کــه گواهی  ســاختمانی و پــودر ا
کتــری تولیــدی این شــرکت، با اســتفاده از  نانــو دریافــت کــرده اســت. محصــول ضدبا
کتری ها و  ک و عاری از آلودگی، از رشــد انواع و اقســام با فناوری نانو و ایجاد ســطوح پا
در نتیجه انواع بیماری ها تا حد زیادی جلوگیری نموده و کمک شــایانی به بهداشــت 

و سالمت فردی و عمومی می نماید.

در بخــش دیگــری از رویــداد ملــی تریبون نانــو و صنعــت، مهندس علیرضــا صبوری 
آزاد، مدیــر کارخانــه شــرکت کیان رنگیــن با موضوع تولیــد و کاربرد رنگ هــای پودری 
الکترواســتاتیک بــر پایــۀ فناوری نانــو به ارائــه مطالــب پرداخت. معرفی شــرکت کیان 
رنگین و توانمندی ها و امکانات مجموعه، معرفی رنگ های پودری الکترواستاتیک، 
تشــریح اجــزای تشــکیل دهنده پوشــش های پــودری و فراینــد تولیــد ایــن رنگ هــا، 
پخش فیلم آموزشــی تولید رنگ های پودری شــرکت، ارتباط محصول با فناوری نانو، 
گواهینامه هــا و بیــان راه های ارتباطی با شــرکت، از محورهــای صحبت های مهندس 

صبوری آزاد در این ارائه بود.

 www.kianranginco.com
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 www.pooyapolymertehran.com

در ارائه بعد، مهندس میالد پارسافرد، سرپرست فروش و کنترل کیفیت صنایع الستیک 
فرا پیشتاز هونام با موضوع واشرهای آب بند لوله و اتصاالت بر پایۀ فناوری نانو به ارائه 

مطالب پرداخت.
تولیــد محصــوالت بر پایۀ انواع االســتومرهای طبیعی و مصنوعی از جمله الســتیکطبیعی 
 ،)PU( پلی یورتــان ،)CR( نئوپــرن ،)NBR( نیتریــل ،)IIR( بیوتیــل ،EPDM ،)NR(
وایتون VITON، SBR، BR، سیلیکون از جمله فعالیت های این شرکت است که ضمن 
طراحی و ساخت سوله با به روزترین امکانات روز دنیا، به عنوان شرکت برتر دانش بنیان 
ح شده است. این مجموعه دارای  در زمینه تولید قطعات الستیکی نانوکامپوزیتی مطر
کســترودری، کلنــدری و اتــوکالوی و مجهــز بــه سیســتم ها و  انــواع خــط تولیــد پرســی، ا

بخش های مجهز و آزمون های کنترلی است.
 www.farapishtaz.com

 www.nabpolymer.com
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در بخش نهایی، مهندس امید رستگار، مدیرعامل شرکت نوین اندیش بسپار شیراز 
با موضوع تولید و کاربرد نانومستربچ های پلی اتیلن مشکی و براق به ارائه توضیحاتی 
پیرامــون این شــرکت و توانمندی های صنعتــی و تولیدات آن پرداخت. شــرکت نوین 
اندیش بســپار شــیراز )ناب( در ســال ۹۶ در اســتان فارس و با زمینه فعالیت شــرکت، 
تولیــد انــواع مســتربچ و کامپاندهای پلیمری تأســیس شــد کــه اولین خــط تولید آن در 
سال ۹۷ در شهرستان فسا به بهره برداری رسید و با توجه به نیاز استان فارس، اولین 
خــط به تولید مســتربچ مشــکی اختصاص داده شــد. دومین خط تولیــد این مجموعه 
نیز اخیرًا در شهرک صنعتی شیراز نصب و راه اندازی شده است. امید رستگار در ادامه 
به معرفی فنی محصول نانو مســتربچ پلی اتیلن مشــکی براق پرداخت. مســتربچ آمیزه 
غلیظی از یک رنگدانه، افزودنی، پرکننده و… در ماتریس پلیمری است که اجزای آن 

عبارت اند از: ماتریس پلیمری، ماده مؤثره و عوامل سازگارکننده.

در ادامــه، مهنــدس ســعید فقیــری، کارشــناس تحقیــق و توســعه شــرکت پویــا پلیمــر 
کتری با  تهران با موضوع تولید و کاربرد نانومستربچ های پلی اتیلن چگالی باال و ضدبا

خواص مکانیکی بهبودیافته، به ارائه مطالب پرداخت.
-کارشــناس تحقیق و توسعه شــرکت پویا پلیمر تهران، عمده محصوالت این شرکت 
را شــامل تولید انواع مســتربچ های پرکننده، آلیاژهای مهندسی، کامپاندهای مشکی، 
مســتربچ های افزودنی، مســتربچ های رنگی و نیز مستربچ های سفید و مشکی معرفی 
کــرد و در بخــش معرفــی بازار محصوالت شــرکت، ضمن اشــاره بــه کاربــرد تولیدات در 
صنایع مختلف، اذعان داشــت که صنایع بســته بندی و صنایع ساختمان از بیشترین 

بازارهای مصرف کننده برای تولیدات این شرکت هستند.

�رای �شاهده �شروح ارائه های رو� چهارم
 ک�وآر کد را اسکن کن�د.
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کســیر نوین  در ادامــه، دکتــر نازنیــن نصرالهــی، کارشــناس تحقیق و توســعه شــرکت ا
فرایند آسیا، به بیان کاربرد نانوکاتالیست ها در حوزه نفت پرداخت.

کســیر نوین فرایند آســیا، انواع کاتالیســت های  کارشــناس تحقیق و توســعه شــرکت ا
تولیــدی حــاوی فلــزات گرانبهــا موردنیــاز صنایــع پتروشــیمی و پاالیشــگاهی را شــامل 
مــوادی نظیــر کاتالیســت های واحدهــای ایزومریزاســیون پاالیشــگاهی جهــت تولیــد 
کاتالیســت  کاتالیســت های واحدهــای نفتــا ریفورمینــگ،  بنزیــن یــورو ۴ و یــورو ۵، 
دهیدروژناســیون پارافین هــا، کاتالیســت ایزومریزاســیون زایلن هــا، کاتالیســت تبدیــل 
کاتالیســت آلکیالســیون بنــزن،   ،)BTX( بــه ترکیبــات آروماتیــک بــا ارزش C9-C10
 Hydrotreating( کسیداســیون اتیلن، کاتالیســت های تصفیــه هیدروژنــی کاتالیســت ا
کاتالیســت های  و   Hydrocracking کاتالیســت های   ،)NHT ،GHT ،KHT ،RCD

هیدروژناسیون الفین ها، دی الفین ها و استیلن برشمرد.

نانوســیال  و  نانوافزایــه  معرفــی  بعــدی  ارائــه 
حفاری پایه آبی بازدارنده شیل بود که سخنران 
این شرکت مهندس شروین ترقی خواه بود. وی 
سرپرســت توســعه تکنولــوژی ســیال حفــاری در 
شــرکت دانش بنیان سیاالت حفاری پارس است 
و در ابتــدا بــه معرفــی شــرکت و توانمندی هــا و 

ح کردن چالش های موجود به هنگام  افتخارات واحد صنعتی پرداخت. سپس با مطر
حفاری ســازندهای شــیلی بــه معرفی محصول پرداخــت و با بیان ارتبــاط محصول با 

فناوری نانو، ویژگی های متمایز آن نسبت به محصوالت مشابه را بیان کرد.
 www.parsdrill.com

 www.exirnovinco.com

پنجم�ــن رو� رویــداد �لی تریبون نانــو و صنعت ۱۴۰۰، بــا �حوریت صنایع نفت، 
، پتروشــ�می و انرژی در بخش صبحگاهی و صنایع حو�ه نانو�واد در بخش  گا�
عصرگاهی و با حضور �دیران، کارشناسان و نانوفناوران این حو�ه ا� ساعت 9 تا 

۱6 رو� چهارشنبه ۴ اسفند�اه ۱۴۰۰ �رگزار شد.
در ابتــدای روز پنجــم، دکتــر ســیدمحمدامین علــوی، مدیر توســعه کســب وکار حوزه 
نفــت، گاز، پتروشــیمی ســتاد ویــژه توســعه فناوری نانــو، صحبت های خــود را پیرامون 
معرفــی برنامه هــا، سیاســت ها و حمایت هــای ســتاد ویژه توســعه فناوری نانــو در حوزه 

نفت، گاز و پتروشیمی آغاز کرد.
ســتاد،  اهــداف  و  چشــم انداز  ســتاد،  شــکل گیری  تاریخچــه  پیرامــون  توضیحاتــی 
حوزه هــای اولویــت دار ســتاد، وضعیــت شــرکت های فعــال در حــوزه فناوری نانــو و آمار 
محصــوالت مورد تأیید ســتاد، بــازار محصوالت بر پایۀ فناوری نانو، تشــریح فعالیت ها و 
نحــوه تمرکــز حوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی بر زنجیــره ارزش و بیان اطالعــات تماس و 

راه های ارتباطی، از محورهای اصلی ارائه دکتر علوی بود.
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ارائــه بعــدی، بــه شــرکت نفــت و گاز ســرو فعــال در حــوزه نانوکاتالیســت ها در صنایع 
پتروشــیمی، پاالیشــی و فوالد اختصاص داشــت. دکتر احمدرضا کشــاورز پس از معرفی 
اجمالی شــرکت به تاریخچه فعالیت های شــرکت پرداخت و در ادامه عملکرد شــرکت 

در حوزه فوالد را توضیح داد.
وی افــزود شــرکت نفــت و گاز ســرو به عنــوان نخســتین و بزرگ تریــن شــرکت ایرانــی 
تولیدکننــده کاتالیســت، پارامترهای کنترلی و عملکردی کاتالیســت را در مجتمع های 
گون با موفقیت پشــت ســر گذاشته و شــرایط گارانتی تمام محصوالت عرضه شده  گونا

را با موفقیت گذرانده است.

 www.sarvco.ir

در ارائــه بعــدی دکتر اصغر برهانــی مدیرعامل هلدینگ AIC ســرامیک های صنعتی 
اردکان به صحبت پرداخت. هلدینگ AIC در ســال ۱۳۷۴ تأســیس و در سال ۱۳۷۶ 
بــا نــام تجــاری ســرامیک های صنعتــی اردکان )AIC( به منظــور تولید ســرامیک های 
کتیو  صنعتــی بــر پایۀ آلومینایی و ســیلیکاتی، انــواع کاتالیســت ها، پودر آلفا آلومینــا و ا

آلومینا و… با ظرفیت سالیانه ۱۵۰٬۰۰۰ تن شروع به فعالیت کرد.
کسید کسرا،  شــرکت AIC یک شــرکت مادر است که از جمله شــرکت آلومینیوم پارس ا
شرکت گلوله های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا و شرکت مهندسی معدنی زرین پودر 

نوین کسرا تحت پوشش این شرکت فعالیت می کنند.

www.aic.ir

 �عرفی �رنا�ه ها و توانمندی های صنعتی فناوری نانو �رای صنایع و سا��ان های کشور در تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰

ارائه بعدی، درباره پوشش نانو زیرکونیوم و مواد آندایزینگ آلومینیوم بود که توسط 
مهندس سیامک آطاهریان ارائه شد. وی در صحبت های خود به این نکته اشاره کرد 
که شــرکت شــیلر فرایند پارس تنها تولیدکننده پوشــش تبدیلی نانوزیرکونیوم و دارنده 
لــوح تقدیر از ســازمان محیط زیســت برای تولید ســبز اســت. کارخانجــات تولیدکننده 
ورق رنگــی و محصــوالت آلومینیومــی و ورق گالوانیــزه، از مشــتریان اصلی این شــرکت 

محسوب می شوند.
از جملــه مزیت هــای اصلــی محصوالت ایــن شــرکت را می تــوان در اقتصادی بودن و 
عــدم نیــاز به انــرژی زیاد، نداشــتن لجن و رســوب مزاحم، مصرف بهینه آب، ســرعت 
کنش تشــکیل پوشــش، خاصیت مکانیکــی عالی و اپراتــوری و مونیتورینگ  انجــام وا

بسیار ساده اشاره کرد.
 www.schillerco.com
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ارائــه بعــدی مربوط به شــرکت آرمان جســتجوگران انرژی نور بود. دکتر علی رســتمی 
حوزه های نانومواد، مهندسی فتونیک و مهندسی الکترونیک را از حوزه های فعالیت 
ایــن شــرکت نــام بــرد و گفت این شــرکت در ســال ۱۳۹۴ موفق به ســاخت ســریع ترین 

آشکارســاز مادون قرمــز بانــد میانــی و تولیــد نانوپــودر 
کسیدروی و سیلیس شد. ا

دکتــر رســتمی افــزود: »بــا توجــه بــه تولیــد نانومــواد با 
کیفیــت عالــی و قیمــت ارزان تر نســبت به بــازار جهانی 
محصوالت این شــرکت پتانسیل صادراتی دارد؛ به ویژه 
کــه  کرونــا  در مــورد محصــول ضدعفونــی و مبــارزه بــا 

محصول نانوکلینیا موفقیت بسیار خوبی دارد.«

در بخش بعد، دکتر الهه اسماعیلی، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت نانو پارمین 
خاوران، به بیان صحبت های خود پیرامون تولید، فراوری و کاربردهای صنعتی نانوکلی 
پرداخــت. معرفی شــرکت، معرفی فنی محصــوالت، معرفی افتخــارات و توانمندی های 
کــز تحقیقاتــی و بیان  شــرکت، بیــان فرصت هــای همــکاری تحقیقاتــی بــا صنایــع و مرا
اطالعات تماس و راه های ارتباطی شرکت، از محورهای اصلی ارائه دکتر اسماعیلی بود.

کبرزاده؛ مدیرعامل شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا  در ارائه بعدی دکتر ابراهیم ا
به صحبت پرداخت و گفت: »این شــرکت، یک شــرکت دانش بنیان است که در پارک 
فناوری پردیس مســتقر اســت. تولید مواد نانوســاختار و توســعه و تدویــن دانش فنی 

محصوالت با دانش فناوری نانو از حوزه های فعالیت این شرکت هستند.«
کبرزاده ترکیب تیم فنی و اجرایی را توضیح داد و در ادامه محصوالت   دکتر ابراهیم ا
تولیــدی شــرکت از جملــه جوهــر و خمیــر رســانا، کامپوزیت مــس، گرافیــت، فیلم های 
کتریــال فیلترهــای آب  کتریــال بــا نانــوذرات مــس، مــاده مٔوثــر آنتی با پلیمــری آنتی با

خانگی، کربن فعال حاوی نانوذرات و پیگمنت های رنگی را معرفی کرد.

 www.asepe-company.ir

 www.armina-eng.com
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در بخش پایانی، فاطمه داودی، مدیرعامل شــرکت نانو صنعت کیان، به ارائه مطالب با موضوع تولید محصوالت ضدعفونی کننده 
بر پایۀ فناوری نانو پرداخت. وی با اشاره به مزایا و کاربردهای فراوان نقره کلوئیدی، به تشریح ویژگی های این نانومواد پرداخت که 

چ ها، بدون منع مصرف و عوارض جانبی مورد توجه قرار گرفته است. کتری ها و قار به عنوان نابودکننده جهانی ویروس ها، با

 �عرفی �رنا�ه ها و توانمندی های صنعتی فناوری نانو �رای صنایع و سا��ان های کشور در تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰

�رای �شاهده �شروح ارائه های رو� پنج� 
 ک�وآر کد را اسکن کن�د.

ششــم�ن رو� رویداد �لــی تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰، بــا �حوریت صنایع حو�ه 
�اش�ن آالت و تجه�زات پیشرفته و با حضور �دیران، کارشناسان و نانوفناوران 

این حو�ه ا� ساعت 9 تا ۱6 رو� پنجشنبه 5 اسفند�اه ۱۴۰۰ �رگزار شد.

در ابتــدای روز ششــم از تریبــون ملــی نانــو و صنعــت ۱۴۰۰، مهنــدس راجی پــور مدیــر 
واحــد تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی ســتاد نانو، به ارائه مطلــب پرداخت. وی ابتدا 
واحــد تجهیــزات را معرفی کــرد و درباره واحــد ارزیابی و ارائه گواهینامــه تجهیزات نانو 
توضیحاتــی را بیــان کرد. طبق گفتــه وی، میزان صنعتی بودن هر کشــوری در صنعت 
ماشین ســازی آن کشور مشخص می شــود و در این سال ها کشور ایران توانسته دانش 
فنی الزم در زمینه ماشین سازی در حیطه فناوری نانو را کسب نماید. تجهیزات مرتبط 
بــا حــوزه فناوری نانــو در دو گروه، تجهیزات تولید و دســتکاری و نانومواد دســته بندی 
می شــود. واحد تجهیزات با هدف حمایت از توســعه و ارزیابی تجهیزات و ماشین آالت 

مرتبط با حوزه فناوری نانو شکل گرفته است.

 www.TSPinstruments.com

در بخش بعدی مهندس شیوا عظیمی نام؛ عضو هیئت مدیره و مدیر بخش تحقیق 
و توســعه شرکت تجهیزات سازان پیشــتاز در زمینه ساخت و کاربرد دستگاه های آنالیز 

حرارتی و خشک کن سرمایشی در فناوری نانو صحبت کرد.
شــرکت تجهیزات ســازان پیشتاز از ســال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در زمینٔه فناوری های 
پیشــرفته در حوزه هــای فنــاوری خــأ، بــرودت )دســتگاه های فریــز درایــر( و طراحــی 
کــرده اســت. در طــی ایــن ســال ها،  و ســاخت تجهیــزات اندازه گیــری و آنالیــز شــروع 
فناوری های متعددی در این حوزه ها در شــرکت کســب و تجاری سازی شده است. در 
ح و توســعه شــرکت در زمینٔه تجهیزات آنالیز مشــغول به فعالیت  حال حاضر واحد طر

است و در آینده در این زمینه محصوالت متعددی را وارد بازار خواهد کرد.
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ارائــه بعــدی مربــوط به شــرکت فنــاوران نانومقیــاس بود که نــادر نــادری مدیرعامل 
ح عملکرد شــرکت پرداخت. خط  شــرکت، بــا مقدمــه کوتاهی دربــاره نانوفیبرها به شــر
تولید صنعتی نانوالیاف )INFL6100B( شرکت فناوران نانومقیاس )FNM(، دستگاه 
تولیــد نانوالیــاف پلیمــری/ ســرامیکی در مقیــاس صنعتــی بــرای کاربردهــای مختلف 
اســت. INFL بــر اســاس نیــاز مصرف کننــده دارای ۱ تــا ۸ واحــد الکتروریســی اســت. 
پارامترها و شرایط الکتروریسی مانند تنظیمات ریسنده و کالکتور، فاصله الکتروریسی، 
ســرعت خطی بســتر مورد اســتفاده، دما و زمان فعالیت دســتگاه در خط تولید صنعتی 
نانوالیــاف، می توانــد بــا اســتفاده از یــک سیســتم کنترل پیشــرفته یکپارچــه، کنترل و 

تنظیم شود.

ارائــه بعــدی، مرتبط با تجهیزات شــرکت طیف آزمون اســپادانا بود که ســخنران این 
واحد، دکتر جعفری ابتدا مختصری از رزومه خود و شــرکت ارائه داد و ســپس به بیان 
مباحــث مرتبــط با واحد تجاری خــود پرداخت. وی اضافه کرد: »شــرکت طیف آزمون 
اســپادانا در ســال ۱۳۹۳ به منظور طراحی و ســاخت انواع دســتگاه های آزمایشــگاهی 
از جملــه طیف ســنج تحــرک یونــی )Ion Mobility Spectrometry, IMS( بــا انــواع 
منابع یونیزاســیون تخلیه کرونا، الکترواســپری و پالسمای سرد و همچنین تولید انواع 
 GC-IMS( با تکنیک های کروماتوگرافی گازی و مایع IMS دســتگاه های جفت شــده

و HPLC-IMS( تأسیس شد.«

در ارائه بعدی سیداحمد مهدوی اردکانی؛ مدیرعامل شرکت پوشش های نانوساختار 
افــزود: »شــرکت پوشــش های  و  بــه معرفــی شــرکت و ســابقه آن پرداخــت  ابتــدا  در 
نانوســاختار در حــال حاضــر بزرگ تریــن تولیدکننــده تجهیــزات الیه نشــانی تحــت خأ 
رومیــزی در خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود و محصــوالت ایــن شــرکت به ویــژه سیســتم 
اســپاترینگ تک کاتده و دستگاه پوشــش دهی کربنی که برای آماده سازی نمونه های 
میکروسکوپ الکترونی و میکروآنالیز کاربرد دارند با اقبال جهانی مواجه شده اند و به 
سراســر جهان از جمله کشــورهای اســترالیا، نیوزلند، هلند، انگلستان، روسیه، پرتغال، 

ایتالیا، چین، کانادا و استونی صادر می شوند.«

 www.pvd.ir

 www.teifazmon.com

 www.fnm.ir
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ارائــه بعــدی، دکتــر کازرونی مدیرعامل از شــرکت نانوفناوری ســراج بود کــه در زمینه 
کســیژن فعالیــت دارد. شــرکت نانوفنــاوری ســراج طراح،  ســاخت نانوحباب ســازهای ا
صنعتــی  و  نیمه صنعتــی  آزمایشــگاهی،  ژنراتورهــای  انــواع  ســازنده  و  توســعه دهنده 
نانوحباب ســاز اســت کــه اســتفاده از آن در طیف وســیعی از فرایندهای عــاری از مواد 
کاربــرد دارد. اســتفاده از محصــوالت شــرکت نانوفنــاوری ســراج در جهــت  شــیمیایی 
بهبــود راندمــان کشــت و تولید مــواد غذایی، بهبــود فرایندهای آبزی پروری ســازگار با 
محیط زیســت، تصفیــه انــواع پســاب های صنعتی بــدون اســتفاده از مواد شــیمیایی، 

بهبود کیفیت آب شرب و… مورد استفاده صنایع و سازمان ها قرار می گیرد.

 �عرفی �رنا�ه ها و توانمندی های صنعتی فناوری نانو �رای صنایع و سا��ان های کشور در تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰

 www.serajnanotech.com

در بخــش بعــدی شــرکت فنــاوری ایرانیــان پژوهــش نصیر )فاپــن( توســط دکتر رضا 
افضل زاده؛ رئیس هیئت مدیره این شرکت معرفی شد.

شــرکت فنــاوری ایرانیــان پژوهــش نصیــر در ســال ۱۳۹۱ بــا هــدف طراحــی و تولیــد 
تجهیــزات آزمایشــگاهی آغاز بــه کار کرد. در ســال ۱۳۹۳ برای اولین بار در نمایشــگاه 
ســاخت ایــران دســتگاه التراســونیک هموژنایــزر آزمایشــگاهی خــود را ارائــه کــرد که با 
اســتقبال مشــتریان، ایــن روند ادامــه یافت و در ســال های بعد مدل هــای جدیدتر در 
توان و ظرفیت های مختلف و با قابلیت های جدید ساخته و ارائه شد. از سال گذشته 
شــرکت فنــاوری ایرانیــان پژوهــش نصیــر نســبت بــه تولیــد نمونه هــای صنعتــی قدم 

برداشت و توجه چندین صنعت را به خود جلب کرد.
 www.fapan.ir

 www.azhineh.ir

در ارائه بعدی، ساخت و کاربرد دستگاه های لیتوگرافی در فناوری نانو توسط دکتر جواد 
کوهسرخی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری ریزمقیاس آژینه تشریح شد.

دکتر کوهسرخی پس از معرفی شرکت به معرفی محصوالت شرکت پرداخت و در انتها 
نیز در مورد فرصت های همکاری و صادراتی شرکت توضیحاتی ارائه داد.
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در بخش بعد، مهندس علیرضا وحدت پور، مدیر فن بازار منطقه ای استان اصفهان، به معرفی فن بازار ملی و حمایت های سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از توســعه فناوری پرداخت. وی در ابتدا درباره فن بازار و وظایف اصلی آن صحبت کرد. 
فن بازار در واقع یک بنگاه معامالت فناوری است که نقش واسطه اطالعاتی و حقوقی را در زمینه نزدیک کردن تعداد عرضه و تقاضا 

در حوزه محصوالت فناوری های پیشرفته بر عهده دارد.

معرفی شــرکت، زمینه کاری و محصوالت تولیدی شــرکت بلور آزمای ســنجش نور در 
بخــش بعــدی توســط دکتر محمدجــواد کارگر؛ مدیرعامل شــرکت صــورت گرفت. این 
مجموعــه در ســه بخش مشــاوره و انجــام پروژه هــای اپتیــک و الکترواپتیک صنعتی 
و دانشــجویی، طراحــی سیســتم ها و دســتگاه های حــوزه اپتیــک و اپتوالکترونیــک و 
خدمــات اپتیــک و طیف ســنجی فعالیت می نماید. این شــرکت به عنوان یک شــرکت 
فعــال در زمینه ســاخت تجهیــزات پیشــرفته )Hi-tech( محصوالت خــود را در داخل 
کــز مختلــف علمــی، تحقیقاتــی و صنعتــی ارائــه می نمایــد. از  ج از کشــور بــه مرا و خــار
جمله محصوالت این شــرکت انواع دســتگاه های اســپکتروفتومتر دابل بیم، ســینگل 
بیــم، تمام اتوماتیــک و مانیتوردار به همراه ری اجنت، اســپکترومتر نوری با بازه های 
طول موجــی مختلــف، انــواع اســپکتروفتومتر صنعتــی و تحقیقاتی، انــواع منابع نوری 
)المــپ دوتریــم هالــوژن، المــپ کالیبراســیون جیــوه، المــپ هالــوژن تنگســتن(، انــواع 

درایورهای CCD و تجهیزات جانبی است.

�رای �شاهده �شروح ارائه های رو� شش�
 ک�وآر کد را اسکن کن�د.

 www.bloorazma.com

 www.nanokhavar.com

هفتم�ــن رو� رویداد �لی تریبون نانو و صنعــت ۱۴۰۰، با �حوریت ارائه های افتخاری و 
چندحــو�ه ای در بخــش صبحگاهی و �عرفــی دفاتر صادراتی و ه� اندیشــی در بخش 
عصرگاهــی و بــا حضور �دیران، کارشناســان و نانوفناوران این حو�ه ا� ســاعت ۱۰ تا ۱9 

رو� جمعه 6 اسفند�اه ۱۴۰۰ �رگزار شد.

در ابتدا مهندس امیرحسین تقوی، مدیرعامل و مؤسس شرکت دانش بنیان نانو فناوران 
خاور در مورد تولید نانو الیاف صنعتی و ارتقای صنعت فیلتراسیون کارخانجات صنعتی به 
صحبت پرداخت. شــرکت نانوفناوران خاور تولیدکننده فیلترهای صنعتی با قابلیت جذب 
ذرات و طــول عمر باال، بیش از دو دهه اســت که بــه کار خود ادامه می دهد. در محصوالت 
این شــرکت با به کارگیری فناوری نانو، راندمان فیلترهای مورد اســتفاده در صنعت کشور به 
میــزان قابل توجهــی ارتقــا یافته اســت. این فیلترهــا در صنایع مختلف نظیــر صنعت فوالد، 
مــس، آلومینیــوم، ســرب و وری، ریخته گــری، گچ و کاشــی و همچنین صنایــع غذایی مثل 

کارونی و روغن نباتی و حتی تولیدکنندگان لوازم خانگی کاربرد وسیعی دارند. ما
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در بخــش معرفــی دفاتــر صادراتی، مهندس علی طهاری، مدیر دبیرخانه باشــگاه ســرآمدان صادرات دانش بنیان به معرفی باشــگاه 
ســرآمدان صــادرات دانش بنیــان و بایدها و نبایدهای صادرات در این حوزه پرداخت. وی درباره فهرســت شــرکت های عضو باشــگاه 
ح به  ح شــد و در ســال ۱۳۹۹ طر ح ایده و چارچوپ شــرکت مطر ح کرد. در ابتدا در ســال ۱۳۹۸ طر و وظایف باشــگاه توضیحاتی را مطر
معاون علمی ارائه شد و نهایتًا بعد از ارزیابی های اولیه به کار خود ادامه داد. هدف اصلی این باشگاه، تقویت برند ملی و تغییر نگرش 

کشورها نسبت به ظرفیت محصوالت ایرانی است.

 مهنــدس ســید مجتبی قدمگاهــی مدیــر مرکــز فناوری هــای پیشــرفته ایــران و هند در ارائــه خود به معرفــی این مرکــز پرداخت. مرکز 
فناوری هــای پیشــرفته ایــران - هنــد کار خود را به طور رســمی از آذرماه ۱۳۹۸ آغاز کرد. این مرکز با هــدف صادرات محصوالت دارای 
فنــاوری ایرانــی و همچنیــن تأمیــن ملزومــات تولیــدی شــرکت های دانش بنیان در حال فعالیت اســت. دفاتــر مرکز هند به طــور کاماًل 

حرفه ای با کادر مجرب بین المللی در ۱۱ شهر هند مشغول ارائه به روزترین خدمات تجاری و حقوقی هستند.

 �عرفی �رنا�ه ها و توانمندی های صنعتی فناوری نانو �رای صنایع و سا��ان های کشور در تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰

معرفی برنامه ها، دســتاوردها و حمایت های شــبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
بخش بعدی توسط مهندس احسان فرخی؛ کارشناس مسئول باشگاه مشتریان صورت گرفت. شبکه آزمایشگاهی، با هدف افزایش 
ک گذاری دستگاه ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی  بهره وری زیرساخت های آزمایشگاهی کشور، پلتفرم به اشترا
و بهبود کیفی خدمات آزمایشــگاهی را راه اندازی کرده اســت. باشــگاه مشــتریان شــبکه آزمایشــگاهی نیز با ارائه پژوهانه و یارانه های 

کز عضو شبکه را تسهیل کرده است. متنوع به اعضای هیئت علمی و دانشجویان دریافت خدمات از مرا

در ارائــه بعــدی تجــارب موفــق صادراتــی محصــوالت و خدمات دانش بنیان و فناورانه ایرانی به کشــور ترکیه بررســی شــد که توســط 
مهنــدس محمــد حســین فروتــن؛ مدیر مرکــز فناوری های پیشــرفته ایران و ترکیــه )IHTTC( و مهنــدس محمدرضــا عزیزخانی، مدیر 

تجاری سازی مرکز، ارائه شد.
مهنــدس فروتــن در ابتــدا بــه بیان دالیل ارتباط بــا ترکیه پرداخت و پــس از بیان فرصت ها و دالیــل ارتباط با ترکیه، گــروه بین المللی 

فالمینگو را معرفی کرد. در ادامه خدمات این مرکز معرفی شد.

در بخــش پایانــی ایــن رویداد ملی، هم اندیشــی تریبــون نانو و صنعت ۱۴۰۰ برگزار شــد و بــه کلیه عالقه مندان و شــرکت کنندگان این 
فرصــت داده شــد تــا از طریــق ایــن تریبــون، بــه ارائــه مکتــوب، شــفاهی و تصویری نظــرات و پیشــنهادهای خــود بپردازنــد و مطالب 
مدنظرشان را در این فرصت به سایر مخاطبان ارائه دهند. با جمع بندی نظرات و پیشنهادها، تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰ در مراسم 

اختتامیه، به کار خود پایان داد.

�رای �شاهده �شروح ارائه های رو� پایانی
 ک�وآر کد را اسکن کن�د.

�رای دسترسی به فایل  های ویدئویی و �تنی 
ارائه های تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰ 

ک�وآر کدها را اسکن کن�د.
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کاربردهایفناورینانو
صنعتیآن موادغذاییوچشمانداز در

یکــی ا� �ه� تریــن بخش هــای صنعت تمام کشــورها که با ا�نیت غذایی در ارتباط اســت؛ صنایع غذایی اســت. بــا کمبود �نا�ع 
غذایــی و افزایــش جمع�ت، توســعه این بخش ا� صنعت ضروری به نظر �ی رســد. اســتفاده ا� فناوری هــای نوین در این بخش 
رویکــرد جدیــدی اســت که ب�ــ�ار �ورد توجه قرار �ی گ�رد. کشــور �ا یکی ا� �زرگ تریــن واردکننده های �حصوالت غذایی اســت؛ 
بنا�رایــن در صــورت �ی توجهی به تول�د و فراوری غذا، هر رو� �ر ��زان واردات �حصوالت غذایی افزوده خواهد شــد. فناوری نانو 
چندیــن روش جدیــد �رای �هبود ک�ف�ت، �اندگاری، ایمنی و ســال�ت �واد غذایی به صنایع غذایــی ارائه �ی دهد. با این وجود، 
نگرانی �صرف کنندگان، ســا��ان های نظارتی و صنایع غذایی در �ورد اثرات نا�طلوب بالقوه احتمالی )ســم�ت( �رتبط با کار�رد 
فناوری نانــو در غذاهــا وجــود دارد. به طــور خــاص، یک نگرانی اصلی در �ورد ترک�ب ��ــتق�� نانوذرات �هندســی شــده در �واد 
غذایــی اســت، �انند آن هایی که به عنوان طع� دهنده ها، �ــواد نگهدارنده، �واد �غذی یا آن هایی که �رای اصالح خواص نوری، 
رئولوژیکــی۱ یــا جریان پذیــری �ــواد غذایی و یا در ب�ــته بندی �واد غذایی �ورد اســتفاده قــرار �ی گ�رند. این گــزارش خالصه ای ا� 
لــی )ل�پید۲، پروتئ�ن  کار�رد نانوذرات �عدنی )نقره، اک�ــ�د آهن، دی اک�ــ�د ت�تان�وم، دی اک�ــ�د ســ�ل�کون و اک�ــ�د روی( و آ
و کر�وه�ــدرات( در صنایــع غذایــی را نشــان �ی دهــد، �ه� تریــن ویژگی های نانــوذره را که �ر رفتــار آن ها تأث�ر �ی گذارد �رج�ــته 
�ی کنــد، در �ــورد اهم�ت �اتریس غذا و اثرات دســتگاه گوارش �ر خواص نانوذرات بحــث �ی کند. در انتها چالش های پیش رو 

�رای تجاری سازی و همچن�ن �حدودیت های استفاده ا� �واد نانو �ورد �ررسی قرار �ی گ�رد.

ا��د عل�زاده ته�ه کننده
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مقدمهایبرفناورینانو
کــه در تمامــی بخش هــا از  فناوری نانــو انقالبــی نوظهــور اســت 
مکانیــک تــا پزشــکی از جملــه صنایــع غذایــی پتانســیل زیــادی 
دارد. فناوری نانــو در واقــع مطالعــه دســتکاری و کنتــرل مــاده در 
مقیــاس اتمــی و مولکولی اســت که حداقل یک بعد مشــخصه در 
نانومتــر دارد و عمومــًا در محــدوده ۱ تــا ۱۰۰ نانومتر اســت. به نظر 
خ  می رسد نانوذرات به دلیل افزایش سطح )نسبت به حجم( و نر
کنش آنزیمی،  انتقــال جــرم دارای فعالیت شــیمیایی و زیســتی، وا
کوانتومــی بهتــری در  کاتالیــزوری و خــواص  نفوذپذیــری، رفتــار 
مقایســه با ذرات بزرگ دارند. مواد نانو بر اســاس اندازه، ساختار و 

ویژگی های خود طبقه بندی می شوند. 
چنیــن مــواد نانویــی با نســبت ســطح به حجــم بــاال می توانند از 
نظر حاللیت، نفوذپذیری، رنگ، اپتیک، استحکام، مغناطیس و 
ترمودینامیک دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بسیار خوبی 

باشند.
 امــروزه بازار غذا بــه چنین فناوری هایی نیــاز دارد تا محصوالت 
غذایــی مناســب، معتبــر و اشــتهاآور تولید کند و بتوانــد در بخش 
بازاریابــی و فــراوری مــواد غذایــی پیشــرو باشــد. فناوری نانو یکی 

از مــواردی اســت کــه در پردازش مــواد غذایی کاربرد گســترده ای 
دارد. نانــوذرات اغلــب به عنــوان مــواد افزودنــی غذایی اســتفاده 
می شــوند تــا مواد غذایی را از آلودگی محافظــت کنند و در نتیجه 
باعــث افزایــش طول عمر آن ها شــوند. مــواد نانو و مــواد افزودنی 
غذایــی در مقیاس نانو به اشــکال مــواد نگهدارنده، حســگرهای 
ضدمیکروبــی، طعم دهنــده، مــواد بســته بندی و… بــرای تأثیر بر 
ترکیــب مــواد مغــذی و بهبــود مانــدگاری محصول، بافــت، عطر، 
اســتفاده می شــوند. فناوری نانــو همچنیــن به منظــور  طعــم و… 
مقابلــه بــا بیماری هــای مرتبــط بــا غذا )به عنــوان مثــال دیابت و 
چاقــی(، ایجــاد رژیم های غذایی خاص بــرای گروه های مختلف 
هدف، افراد سالخورده و سبک زندگی، مورد استفاده قرار می گیرد. 
کشــورهای  فناوری نانــو به عنــوان یــک تحــول صنعتــی هــم در 
ح اســت و روی  پیشــرفته و هم در کشــورهای درحال توســعه مطر
آن ســرمایه گذاری می شــود. در این گزارش به انواع مختلف مواد 
نانــو و کاربردهــای آن ها در بخش های مختلــف غذایی پرداخته 
می شــود و در نهایت موارد مربوط به سالمت و جنبه های نظارتی 
ح  مرتبــط با فناوری نانو و همچنین چشــم اندازهای آینده آن شــر

داده می شود.

کار�ردهای فناوری نانو در �واد غذایی و چش� اندا� صنعتی آن

�حصول �شخصات �نشأ �واد در �ق�اس نانو

-خامه شیر خوشههایپروتئینی-معدنی۴ طبیعی میسلکازئین3)آلی(

،ماهی،میوهو گوشتقرمز
سبزیجات لیزوزم6،واکوئل۷،ریبوزوم8و… طبیعی ارگانلهایسلولی5)آلی(

گیاهان،دانهها
قطراتتریگلیسیرید
پوششدادهشدهبا
فسفولیپید/پروتئین

طبیعی چربیهایبدن9)آلی(

مکملهایغذایی،پوسته
سوسیس

نانوذراتFeOبرایغنیسازی
غذاهاباآهناستفادهمیشود. مهندسیشده اکسیدآهن)معدنی(

آبنبات،آدامس،محصوالت
نانوایی،پودرشیر

نانوذراتTiO2بهعنوانعوامل
سفیدکنندهاستفادهمیشوند مهندسیشده اکسیدتیتانیوم)معدنی(

نمک،مایهقند،ادویهها،شیر
خشکومخلوطهایخشک

نانوذراتSiO2کهبرایکنترل
استفاده روانبودنپودر

میشود
مهندسیشده دیاکسیدسیلیکون)معدنی(

گوشت،بستههایغذایی،
ظروف،پوششها

نانوذراتAgبهعنوان
غذاها، ضدمیکروبدر

پوششهاوبستهبندی
استفادهمیشود

مهندسیشده نقره)معدنی(

جدول ۱- نمونه هایی ا� انواع �ختلف �واد در �ق�اس نانو که �مکن است در غذاها و �نشأ آن ها وجود داشته باشد.
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فناوری نانو در مواد غذایی به بســیاری از جنبه های محصوالت 
مشــتریان از جملــه بســته بندی مــواد غذایــی، مــواد افزودنــی و 
نگهــداری مــواد غذایــی نفــوذ کرده اســت. به رســمیت شــناختن 
ایــن فنــاوری جدیــد، پــردازش، ذخیره ســازی و تضمیــن ایمنــی 
مواد غذایی را بهبود بخشــیده اســت. بســیاری از مواد شــیمیایی 
معمولــی کــه به عنــوان افزودنی های غذایــی یا مواد بســته بندی 
اضافــه شــده اند در مقیــاس نانــو نیــز یافــت می شــوند. به عنــوان 
کســید تیتانیــوم( TiO2 با درجه  مثــال در حال حاضــر نانوذرات )ا
مــواد غذایــی تقریبــًا ۴۰% در محدوده نانومتر یافت شــده اســت. 
گرچــه مــواد نانــو ماننــد TiO2 به طورکلــی در شــرایط محیطــی بــا  ا
سمیت کم شناخته می شوند، قرار گرفتن در معرض طوالنی مدت 
کنــد.  چنیــن مــوادی ممکــن اســت صدمــات نامطلوبــی ایجــاد 
استفاده از فناوری های جدید نانو در مواد غذایی، به علت وجود 
مــواد شــیمیایی در مقیــاس نانــو، توجــه عمــوم مــردم را به دلیــل 
خطرات احتمالی به خود جلب کرده اســت. سازمان غذا و داروی 
)۱۱EC( منابــع  اروپــا  کمیســیون  و   )۱۰U.S. FDA( ایاالت متحــده
اصلــی قانون گذاری و مقررات مربوط به فنــاوری نانومواد غذایی 

هستند.

کلیبازارکشاورزیوموادغذایی اطالعات
 بخش کشاورزی وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی 
ک، اقلیم و…( و  و اســتفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید )آب وخا
حفاظت از منابع طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان 
را بــر عهــده دارد. ایــن بخــش با برخــورداری از حــدود ۶٫۶درصد 
تولید ناخالص داخلی، ۱۷٫۷درصد اشــتغال و ۵٫۹درصد صادرات 
غیرنفتــی و تأمین کننــده حــدود ۸۰درصد مواد غذایــی و نیز ۹۰ - 
۸۰درصــد مــواد اولیــه صنایــع مورد نیــاز کشــور، جایــگاه مهمی در 
اقتصــاد کالن کشــور دارد )گــزارش اقتصــاد کشــاورزی مرکــز ملــی 

مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، ۱۳۹۹(.
 طبــق بانــک اطالعــات محصــوالت فناوری نانــو۱۲ در بخــش 
محصــوالت غذایــی ۳۵۷ محصــول از ۵۱ نــوع مختلــف توســط 
۱۴۲ شــرکت از ۲۶ کشــور مختلف به ثبت رســیده است. ۵ بخش 
اصلی محصوالت غذایی نانویی شــامل حسگرهای غذایی، غذا، 

بسته بندی، تغذیه های ورزشی و مکمل هاست.
 بــرآورد تولیــد جهانــی غــالت در ســال ۲۰۲۰ به شــدت افزایــش 
یافته است، درحالی که چشم انداز اولیه برای تولید غالت در سال 

۲۰۲۱ مثبت است.
 طبق اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو۱۳( 
ایــران جزو برتریــن تولیدکنندگان گندم با میانگیــن ۱۴٫۳میلیون 

ایــن ســازمان  تــن به صــورت میانگیــن در ۵ ســال اخیــر اســت. 
پیش بینی کرده اســت در سال ۲۰۲۱ این میزان حدود ۱۴میلیون 

تن خواهد بود.
 گــزارش معاونــت بررســی های اقتصــادی اتاق بازرگانــی تهران 
در بهــار ســال ۱۳۹۸ نشــان می دهد کــه برنج ســفید، ذرت دامی، 
لوبیــای ســویا، کنجاله و کره بســته بندی، ۵ قلم عمــده صادراتی 
کشــور بوده اند. همچنین بررسی آمار روزانه گمرک نشان می دهد 
کــه ۵ مبدأ عمده صادراتی ایران در بهار ۱۳۹۸ کشــورهای عراق، 
چیــن، امــارات، افغانســتان و ترکیــه و ۵ مبــدأ عمــده وارداتــی نیــز 

چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده اند.
 طبــق اطالعــات FAO، در ایــران نزدیــک بــه ۴میلیــون نفر در 

گرسنگی و عدم امنیت غذایی به سر می برند.

انواعنانوذراتدرموادغذایی
به طــور کلــی، نانــوذرات موجــود در غذاهــا را می تــوان به راحتــی 
بــر اســاس ترکیب آن ها، به دو دســته آلی یا معدنی تقســیم بندی 
کرد؛ زیرا این عامل تأثیر زیادی در سرنوشت نانومواد در دستگاه 

گوارش و سمیت بالقوه آن ها دارد.

 نانوذرات معدنی
 بســیاری از انــواع نانــوذرات مورد اســتفاده در غذاهــا عمدتــًا از 
کســید تیتانیــوم،  آهــن، دی ا کســید  مــواد معدنــی ماننــد نقــره، ا
کســید روی تشکیل شــده اند. این ذرات  کســید سیلیسیم یا ا دی ا
به صــورت جامــدات بلــوری یــا آمــورف در دمــای محیــط وجــود 
دارند که ممکن اســت کروی یا غیرکروی باشــند، همچنین دارای 
مشــخصات ســطحی متفاوتــی هســتند و بســته بــه مــواد اولیــه و 
شــرایط آماده ســازی مورد استفاده در ســاخت آن ها در اندازه های 
مختلف وجود دارند. نانوذرات معدنی همچنین از نظر تمایل به 
حل شــدن تحت شــرایط متفاوت محلول )مانند pH و اســتحکام 

)�توســط  )یک ��ل�ــون(  ســوءتغذیه  دچــار  افــراد  تعــداد   -۱ شــکل 
سه ساله( در ایران
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یونی( و همچنین از نظر فعالیت های شــیمیایی متفاوت هستند 
که تأثیر زیادی در سرنوشــت آن ها در دســتگاه گوارش )۱۴GIT( و 

متعاقبًا ایجاد سمیت دارد.
یکــی از معروف ترین نانوذرات معدنــی که در محصوالت غذایی 
کسید تیتانیوم است.  و بهداشــتی مورد اســتفاده قرار می گیرد دی ا
کســید تیتانیــوم یــک پــودر ســفید اســت کــه از مــواد معدنی  دی ا
موجــود در طبیعــت اســتخراج می شــود؛ گاهــی اوقــات به عنــوان 
TiO2، تیتانیوم ســفید یا CI 77891 شناخته می شود، سال هاست 

کــه در انــواع محصــوالت مختلــف از جمله غذاهــا، داروهــا و مواد 
کسید تیتانیوم معمواًل  آرایشــی مورد استفاده است. در غذاها، دی ا
کســید تیتانیوم در دو درجه  E171 نامیــده می شــود. در واقع دی ا
کســید تیتانیــوم در  نانویــی و رنگ دانــه اســتفاده می شــود. دی ا
درجــه رنگ دانه در اندازه ذرات بســیار بزرگ تر از درجه نانو تولید 
می شــود و برای ســفید کردن و درخشــندگی فرموالسیون محصول 
کســید تیتانیــوم بــا درجــه نانــو به صورت  اســتفاده می شــود. دی ا
ذرات بسیار ریز )نانو( ساخته شده و شفاف و بی رنگ است. این 
ماده معمواًل در محصوالت غذایی و ضدآفتاب ها برای محافظت 

مؤثر در برابر اشعه ماورای بنفش مضر استفاده می شود.
کســید تیتانیــوم توســط متخصصــان در سراســر جهــان، از  دی ا
جملــه کمیتــه علمی ایمنی مصرف کننده اروپــا )۱۵SCCS(، کمیته 
تخصصــی مشــترک مواد افزودنــی غذایی )۱۶JECFA( و ســازمان 
غذا و داروی ایاالت متحده )FDA( برای اســتفاده در محصوالت 
آرایشــی و بهداشــتی و محصوالت غذایی بی خطر تلقی می شــود. 
کســید تیتانیوم درجه نانو توســط SCCS ارزیابی شــده است  دی ا
و برای اســتفاده به عنوان فیلتر UV توســط کمیسیون اروپا تأیید 

شده است.

 نانوذرات آلی
ایــن نوع نانوذرات عمدتًا از مواد آلی ماننــد لیپیدها، پروتئین ها 
و یــا کربوهیدرات ها تشــکیل شــده اند. این مــواد در دمای محیط 
بســته به ترکیب و شــرایط فراوری، مایع، نیمه جامد )ژل( یا جامد 
کثر نانــوذرات آلی کــه معمواًل در  )کریســتالی یــا آمــورف( هســتند. ا
غذاهــا اســتفاده می شــوند کروی هســتند، اما ممکن اســت تحت 
برخــی شــرایط )ماننــد نانوالیاف( کروی نباشــند. مواد آلــی از نظر 
رفتــار در مناطق مختلف دســتگاه گوارش انســان بســیار متفاوت 
هســتند؛ به عنوان مثال، بســته به ترکیب و ســاختار ممکن اســت 
در دهــان، معــده، روده کوچک یا روده بزرگ هضم شــوند. به طور 
کلــی تصور می شــود که نانوذرات آلی نســبت به نانــوذرات معدنی 
کم تــر ســمیت دارنــد؛ زیرا غالبــًا به طــور کامل در دســتگاه گوارش 

انســان هضم شــده و ماندگار نیســتند. با این وجود، ممکن است 
شــرایط خاصی وجود داشــته باشد که منجر به ســمیت نانوذرات 

آلی نیز شود.

مشخصاتنانوذراتمورداستفادهدرصنایعغذایی
از نظــر  نانــوذرات موجــود در محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی 
خصوصیات فیزیکی شیمیایی و ساختاری بسیار متفاوت هستند 
که این خصوصیات سرنوشت آن ها را در دستگاه گوارش و تمایل 
آن ها به ایجاد سمیت را تعیین می کند. در نتیجه، برای توصیف 
خصوصیات نانوذرات ابزارهای تحلیلی مناســبی مورد نیاز اســت. 
در ادامــه متغیرهای مهمی که روی سرنوشــت نانــوذرات و ایجاد 

سمیت آن ها در بدن مؤثر هستند، بررسی خواهند شد.

 ترکیب
غیرآلــی  مــواد  از  اســت  ممکــن  غذاهــا  در  موجــود  نانــوذرات 
کسید سیلیسیم،  کســید تیتانیوم، دی ا )به عنوان مثال نقره، دی ا
آلــی )به عنــوان مثــال  یــا اجــزای  کســیدروی( و  کســید آهــن و ا ا
باشــند.  کربوهیدرات هــا( تشــکیل شــده  و  لیپیدهــا، پروتئین هــا 
ترکیــب نانــوذرات نقــش اصلــی را در تعییــن سرنوشــت آن هــا در 
دســتگاه گوارشــی دارد. لیپیدها، پروتئین ها و نشاســته ها توســط 
پروتئازهــا۱۷، لیپازهــا۱۸ و آمیالزها۱۹ در دهــان، معده، روده کوچک 
یــا روده بــزرگ هضــم می شــوند. بــا این حــال، برخــی از مــواد آلی 
مورد اســتفاده بــرای ســاخت نانــوذرات غذایــی )ماننــد فیبرهای 
رژیــم غذایــی۲۰ و روغن هــای معدنــی( ممکــن اســت در دســتگاه 
گــوارش فوقانــی هضم نشــوند. نانــوذرات معدنی نیز در دســتگاه 
گــوارش هضــم نمی شــوند؛ امــا برخی از آن هــا ممکن اســت در اثر 
تغییــر در PH یــا رقــت به طــور کامل یا جزئــی حل شــوند. توانایی 
کنش شیمیایی آن ها  نانوذرات معدنی در تولید سمیت اغلب با وا
در ارتباط اســت که به ترکیب آن ها بســتگی دارد. به عنوان مثال 

کــه  ان�ــان  گــوارش  دســتگاه  �ختلــف  �ناطــق  ح واره  طــر  -۲ شــکل 
نانوذرات باید ا� آن عبور کنند.

کار�ردهای فناوری نانو در �واد غذایی و چش� اندا� صنعتی آن
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برخی از نانوذرات معدنی یون هایی را حل کرده و آزاد می کنند که 
کنش های شــیمیایی یا بیوشــیمیایی نامطلوبی ایجاد می کنند  وا
)به عنــوان مثــال نانــوذرات نقره(، در حالی که برخی دیگر نســبتًا 

کسید تیتانیوم( . بی اثر هستند )به عنوان مثال نانوذرات دی ا

 ابعاد
ابعــاد نانــوذرات غذایــی بســته بــه مــواد و فرایندهــای اســتفاده 
شــده بــرای ایجاد آن ها به صــورت قابل توجهی متفاوت اســت؛ از 
کتانت۲۱( تا چند صــد نانومتر )لیپید،  چند نانومتر )میســل ســورفا
پروتئیــن یا نانــوذرات کربوهیدرات(. ابعاد نانوذرات بر سرنوشــت 
آن هــا در دســتگاه گوارش و ســمیت آن ها از طریــق مکانیزم های 

مختلف تأثیرگذار است.
 اول اینکه نانوذرات کوچک تر معمواًل با ســرعت بیشتری نسبت 
بــه ذرات بزرگ تــر بــا ترکیبات مشــابه در مایعات دســتگاه گوارش 

حل یا هضم می شوند. 
)ماننــد  گــوارش  دســتگاه  اجــزای  تعامــل  توانایــی  اینکــه  دوم 
گوارشــی۲۲، فســفولیپیدها۲۳، نمک هــای صفــراوی۲۴  آنزیم هــای 
یــا یون هــای معدنی( با ذرات نانــو احتمااًل با کاهــش اندازه آن ها 

به دلیل افزایش سطح ویژه افزایش می یابد.
کــه   مــورد ســوم اینکــه نفــوذ نانــوذرات از طریــق الیــه مخاطــی 
ســلول های اپیتلیوم را پوشــش می دهند، معمواًل با کاهش اندازه 
آن هــا نســبت بــه انــدازه منافذ شــبکه بیوپلیمــر افزایــش می یابد. 
چهارمین مورد اینکه جذب نانوذرات توســط سلول های اپیتلیوم 
روده از طریــق اتصــاالت تنگ۲۵، انتقال فعال۲۶ یا مکانیســم های 

انتقال غیرفعال۲۷ به اندازه ذرات بستگی دارد.

 خواص فصل مشترک
سرنوشــت نانوذرات در دســتگاه گوارش با کیفیت مواد غذایی و 

بنابراین پتانســیل آن ها برای داشــتن اثرات سو بر سالمت، اغلب 
تحــت تأثیر ویژگی های فصل مشــترک آن ها قــرار دارد. نانوذرات 
در غذاهــا و درون دســتگاه گــوارش به طــور معمــول توســط مــواد 
جــاذب پوششــی احاطه می شــوند )گاهی به آن تاج یــا کرونا۲۸ نیز 
گفتــه می شــود( که بــار الکتریکــی، آب گریزی، ضخامــت، قابلیت 
کنــش شــیمیایی فصــل مشــترک را تعییــن می کننــد.  هضــم و وا
ایــن خصوصیات ســطحی ماننــد توانایی آن ها در نفــوذ به موانع 
زیســتی )ماننــد الیه مخــاط یا ســلول های اپیتلیــوم روده(، تعامل 
آن ها با ســایر اجزای موجود در دستگاه گوارش )مانند موسین۲۹، 
آنزیم هــای گوارشــی، نمک هــای صفــراوی، یون هــای معدنــی یا 
پروتئین هــا( و حالت هــای تجمــع آن هــا )ماننــد ذرات منفــرد یــا 

خوشه ها( رفتار نانوذرات را در دستگاه گوارش تعیین می کند.

 نحوه تجمع
نانــوذرات بــا درجــه غذایــی ممکــن اســت به صــورت ذرات تک 
گانــه وجــود داشــته باشــند یــا ممکــن اســت خوشــه هایی را  و جدا
تشــکیل دهند که در اندازه، شــکل و اســتحکام متفاوت هســتند. 
به طــور معمــول، نانــوذرات موجود در خوشــه ها توســط نیروهای 
فیزیکی مانند واندروالس۳۰، الکترواستاتیک۳۱، پیوند هیدروژنی و 
نیروهای آب گریز در کنار یکدیگر قرار می گیرند؛ بنابراین وضعیت 
 ،PH تجمــع نانــوذرات اغلــب وابســته بــه شــرایط محیطــی مانند
اســتحکام یونی، فعل وانفعــاالت مواد تشــکیل دهنده و نیروهای 
مکانیکی اســت. ابعاد خوشــه های نانوذرات ممکن اســت بســیار 
بیشــتر از ابعــاد نانــوذرات تــک و منفرد باشــد کــه تأثیر زیــادی در 
سرنوشــت آن ها در دســتگاه گــوارش، مانند توانایــی حرکت آن ها 
در مایعــات دســتگاه گوارش، الیه مخاطی یا ســلول های اپیتلیوم 
دارد. در نتیجه، تعیین ابعاد واقعی نانوذرات در موضع مورد نظر، 

نسبت به ابعاد نانوذرات اصلی موجود در غذاها مهم تر است.

محصوالتتجاریحاوینانوذرات
هم اینک شاهد یک گستره محدود از محصوالت غذایی بر پایۀ 
فناوری نانو در بازار هســتیم که در مقایســه با محصوالت دیگری 
کــه با اســتفاده از فناوری نانو، فراوری شــده اند ناچیز هســتند؛ اما 
بــا توجــه به کارایــی و تأثیــرات فناوری نانو در آینده شــاهد حضور 

گسترده و متنوع از این محصوالت در بازار خواهیم بود. 

در ادامــه بازارهــای جهانــی و شــرکت هایی کــه در حــال حاضر از 
فناوری نانــو در تولیــد محصــوالت خود اســتفاده می کنند؛ بررســی 

خواهند شد.

ع در �شخصات ذره ای ه�تند .  شکل 3- نانوذرات غذا دارای تنو
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Unilever 
یونیلیــور یک شــرکت چندمّلیتــی بریتانیایی - هلندی اســت که 
مالــک شــمار زیادی از نام های تجــاری بین المللی بوده و بیش از 
۱۰۰ ســال قدمت دارد. این شــرکت یکی از بزرگ ترین شــرکت های 
کاالهای مصرفی در جهان است که به خاطر برندهای بزرگ خود، 
در بازارهــای جهانــی نامی آشناســت. به طور مثال برنــد مگنوم۳۲ 
از زیرمجموعه های این شــرکت اســت. این شــرکت در سه بخش 
زیبایــی و مراقبــت شــخصی، مــواد غذایــی و نوشــیدنی و مراقبت 
خانگــی فعالیــت دارد که گــردش مالی بخش غذایی این شــرکت 
۱۹٫۱میلیارد دالر در ســال ۲۰۲۰ بوده است. از مهم ترین نانوذراتی 
کســید  کــه ایــن شــرکت در محصوالت خــود اســتفاده می کند دی ا
کســید تیتانیوم به عنوان ماده  تیتانیوم اســت. این شرکت از دی ا
رنگــی در برخــی از محصــوالت مراقبــت در منزل از جملــه در مواد 
شــوینده لباس، قرص ماشین ظرفشــویی و قرص های تمیزکننده 
به عنــوان  نانــوذره  ایــن  از  همچنیــن  می کنــد.  اســتفاده  توالــت 
رنگ دهنــده در تعــداد محدودی از محصــوالت غذایی به عنوان 

مثال در برخی از چاشنی ها و بستنی های خود استفاده می کند.

Hershey 
هرشــی شــرکت صنایــع غذایــی آمریکایی اســت که تمرکــز اصلی 
آن بــر تولیــد و توزیع انواع شــکالت، فرآورده های قنــدی، کارامل، 
بادام زمینــی، پرتــزل و چیپــس ســیب زمینی معطــوف اســت. این 
شــرکت در حــال حاضــر بزرگ تریــن تولیدکننــده انواع شــکالت در 
آمریــکای شــمالی اســت؛ همچنیــن در رتبــه ششــم از بزرگ تریــن 
تولیدکننــدگان شــکالت در جهــان قــرار دارد و محصوالتــش را در 
۶۰ کشــور جهــان عرضــه می کنــد. در بعضــی از محصــوالت ایــن 
کسید  شرکت مانند شکالت تلخ تخته ای و شربت شکالت از دی ا

تیتانیوم استفاده شده است.

MARS 
از محبوب ترین برندهای شکالت،  به عنوان تولیدکننده برخی 
  M&M’s مانند  در جهان  مواد غذایی  و  آدامس  شیرینی سازی، 
 E171 کد )شکل ۵( شناخته می شود. محصول M&M’s دارای 
TiO2 است.  که ذکر شد نشان دهنده حضور  است و همان طور 
۳۳TEM مشاهده  نانو توسط  این محصول ذرات در مقیاس  در 
۳۴EDX نیز حضور  از  شده و تجزیه وتحلیل نقطه ای با استفاده 

کسیژن و تیتانیوم را تأیید کرده است. ا
در ادامــه بــه دیگر محصــوالت غذایی فعــال در این حــوزه که با 
جدیت زیاد به دنبال کشــف قابلیت فناوری نانو برای مواد مغذی 

بهتر و ایمنی غذا هستند، اشاره شده است.

 مکمل هــای ویتامیــن ®Spray for Life، تولیــد شــده توســط 
بــا  شــده  غنــی  نوشــیدنی های  کــه   Health Plus International

ویتامین را به صورت نانوانکپسوله تولید می کنند.
شــرکت  توســط  شــده  تولیــد  روزانــه۳۵  تقویت کننده هــای   
فعــال  زیســت  اجــزای  یــا  ویتامیــن  کــه   Jamba Juice Hawaii

نوشیدنی های غنی شده را به صورت نانوکپسول تولید می کند.
 Wild Flavors رنگ های امولسیونی۳۶، تولید شده توسط شرکت 
که نانوامولســیون های بتا کاروتنال۳۷، آپوکاروتنال۳۸ یا پاپریکا تولید 

می کند.
 RBC Life Science Inc شیک های شکالت، تولید شده توسط 
کــه از نانوکپســول کردن خوشــه های نانویی بــرای افزایش عطر و 

طعم این نوشیدنی بدون اضافه کردن قند استفاده می کند.
Qinhuangdao Taiji Ring Nano تولید شده توسطNanote  

Products Co.Ltd-  از چیــن اســت کــه نانوچایی ها را به صورت 
انکپسوله تولید می کند.

 در حقیقت انکپســوله کردن مواد غذایی، اسانس های غذایی 
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و ویتامین هــا، به منظــور افزایــش فعالیــت ضدمیکروبــی در برابــر 
عوامــل بیماری زا ناشــی از غذا، بهبود مدت زمــان نگهداری غذا، 
بهبــود حاللیت، پایداری فیزیکی، کاهش تعامالت با مواد غذایی 

و افزایش/کاهش طعم و عطر مواد استفاده می شود.

چالشهاومحدودیتهایفنی
گرچــه فناوری نانــو پتانســیل زیــادی برای ســاخت محصــوالت و  ا
فرایندهــای نوآورانه در بخــش مواد غذایی دارد، امــا موانع زیادی 
کی، اســتفاده از  وجــود دارد. چالش اصلی تولید سیســتم های خورا
فرایندهای تولید مقرون به صرفه با فرموالسیون مؤثر برای مصرف 

و ایمنی انسان است.
 رفتــار مــواد در مقیــاس نانــو کامــاًل متفــاوت اســت و دانــش فنــی 
محــدودی در مــورد تجزیه وتحلیــل آن وجــود دارد. درک کامــل از 
ویژگی ها و سمیت های مواد نانو، کاربرد عملی و مقررات ایمنی آن 
را بیشتر می کند. پیامدهای نامطلوب نانوذرات، ریسک های بالقوه 
و مسمومیت های مرتبط با نانوذرات باید برطرف شود تا بتواند به 
گزینه مناســبی در صنایع غذایی تبدیل شــود. به طور مثال گزارش 
شــده اســت که نانوذرات از ســد زیســتی عبور کرده و وارد ســلول ها 
و ارگان هــا شــده اند کــه این مــورد می تواند یکی از اثــرات نامطلوب 

نانوذرات در بدن و در نتیجه ایجاد سمیت بالقوه باشد. 
از  اســتفاده  بــا  نانــوذرات  ســنتز  اســت  شــده  گــزارش  همچنیــن 
روش هــای مختلف شــیمیایی نیز اثــرات ســوئی دارد و محصوالت 
کــی را بــرای محیط زیســت ایجــاد کــرده کــه باعــث  جانبــی خطرنا
آلودگی شدید محیط می شود؛ بنابراین جدا از محبوبیت و تقاضای 
گیر، سیاست نظارتی، ایمنی  عمومی، یک برنامه ارزیابی ریسک فرا
زیســتی و نگرانی های عمومی باید در هنگام پردازش، بسته بندی 
و مصــرف انســانی محصوالت غذایــی مبتنی بر نانــو در نظر گرفته 
شود. عالوه بر این مطالعات درون تن۳۹و برون تن۴۰شامل تعامالت 
نانوذرات با موجودات زنده قبل از کاربرد تجاری و تولید نانوذرات 

مورد نیاز است.

پتانسیلتجاریسازیوچشماندازهایآینده
در  چشــمگیری  پیشــرفت های  غذایــی  تحقیقــات  و  علــوم  در 
کاربردهای فناوری نانو حاصل شده است. فناوری نانو به شناسایی 
مواد ســمی، عوامل بیماری زا و ســموم دفع آفات کمک می کند که 
می تواند کیفیت غذا را حفظ کند. در دسترس بودن نیروی انسانی 
آموزش دیــده، هزینــه تجزیه وتحلیــل و تهیــه تجهیــزات پیشــرفته 
فنی، مانعی در راه پیشرفت فناوری نانو نیست. با این حال، برخی 
از سیســتم های نانــو هنــوز در مرحلــه نخســتین خــود و یــا در حال 

توسعه هستند.
غذاهای تولید شده از طریق فناوری نانو احتمااًل دامنه فرموالسیون 
و تولید غذاهای کاربردی را در سال های آینده گسترش می دهند. 
گــر قوانین و مقررات خــاص فناوری نانو برای غلبه بر چالش های  ا
مختلف ایمنی مرتبط با این فناوری وضع شود، این مهم می تواند 
کم شــود. طبــق ارزیابی های  بــر کل حوزه پــردازش مواد غذایی حا
جدید، پیش بینی می شــود که فناوری نانو تا سال ۲۰۵۰ به فناوری 
کثر مشــکالت  پیشــرفته با ســرعت رشــد بی نهایت تبدیل شــود تا ا
صنعتی و اجتماعی را به دلیل توانایی یافتن راه حل های دوســتانه 

در سطح خرد و کالن، از بین ببرد.

نتیجهگیری
تحقیقــات و کاربردهــای تجــاری در زمینه فناوری نانــو به تدریج 
دامنــه خــود را از یــک طیــف بــه طیــف دیگــر افزایــش می دهنــد. 
فناوری نانــو پتانســیل فوق العاده ای برای پیشــرفت علــوم غذایی 
در سراســر جهان دارد. از ســرعت بخشیدن به ماندگاری محصول 
و ورود  آالینده هــا  ردیابــی  مــواد غذایــی،  تــا ذخیــره بهتــر  گرفتــه 

مکمل های غذایی یا بهداشتی به بدن از طریق مواد غذایی. 
فناوری نانــو نقش امیدوارکننــده ای در حوزه فناوری غذایی دارد. 
جایگزینــی روش هــای معمول جداســازی میکروبی بــا کاربردهای 
مبتنی بر فناوری نانو می تواند خطرات بیماری های منتقل شده از 
طریق غذا را از بین ببرد که حتی در آلودگی های کوچک نیز کشنده 
است. پیشرفت های اخیر در زمینه کاربردهای مبتنی بر علوم نانو، 
منعکس کننده فرصت هایی برای طراحی مجدد پردازش، بازسازی 
چرخــه تولیــد، تأیید حفاظت از منابع طبیعی و حتی تعریف مجدد 
عادات غذایی مصرف کنندگان است. چنین فناوری هایی منجر به 
توسعه سیستم های زراعی می شوند و مسیر توسعه پایدار کشاورزی 
را همــوار می کننــد. فناوری نانــو به عنــوان ابــزاری ضــروری بــرای 
غلبه بــر چالش های موجود زیســت محیطی به خاطر بســته بندی 
محصوالت غذایی عمل می کند. توسط فناوری نانو )در صورتی که 
ســازگار با محیط زیســت و از نظر اقتصادی مناسب باشد( می توان 
بــه یــک راه حــل قابل اطمینان حتــی در بســته بندی مــواد غذایی 
دســت یافــت. چنین پیشــرفتی در نهایــت تأثیر مهمی بــر کیفیت، 
ذخیره ســازی، ایمنــی و امنیــت مواد غذایی خواهد داشــت که این 
امر به سود تولیدکنندگان و همچنین مصرف کنندگان خواهد بود. 
بــا ایــن حال به خاطر رفتارهــای مهاجرتی نانــوذرات در زمینه مواد 
غذایی، سمیت سلولی نانوذرات در انسان و تأثیرات احتمالی آن ها 
بر سالمتی و محیط زیست مصرف کنندگان، تحقیقات بیشتری الزم 

است.
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سازههایضدسیل نانوپوششهایضدخوردگیدر استفادهصنعتیاز

کار�ــردی  گرافــن  ره�افت هــای حــو�ه پوشــش شــرکت �ــواد 
)Applied Graphene Materials( �رای کار�ردهای ضدخوردگی 

در سا�ه های ضدس�ل استفاده �ی شوند.
شــرکت مواد گرافــن کاربردی یا اپالیــد گرافن متریالــز، تولیدکننده 
ایــن  اســت.  گرافنــی  کت هــای  نانوپال سوسپانســیون های حــاوی 
شــرکت اعالم کــرد که آژانس محیط زیســت انگلســتان )EA( برای 
اولیــن بــار محصــول ضدخوردگــی AGM را بــا موفقیــت در یکــی 
از ســازه های دفــاع در برابــر ســیل خــود در ســواحل شــمال شــرقی 
انگلســتان اســتفاده کــرده اســت. دروازه هــای دفــاع در برابر ســیل 
ســاحلی با پرایمــر ضدخوردگی جدید AGM با گرافن تقویت شــده 

Genable CX پوشانده شده اند.
سیســتم پوشــش AGM که در این پروژه اســتفاده شــده، پیش از 
ایــن بــه کررات برای بررســی میزان خاصیت ضدخوردگی اســتفاده 
شــده اســت. در ایــن آزمایش هــا بعــد از ۱۸ مــاه آزمایــش عمیــق و 
بــرای هــر دو روش نمک پاشــی و  ارزیابــی عملکــرد ضدخوردگــی 
غوطــه وری در رژیم هــای آزمایشــی خشــن، نتایــج رضایت بخــش 

گزارش شده است.

در  مشــتری  یــک  توســط  پوشــش ها  ایــن  کاربــرد  اولیــن  ایــن 
تأسیســات ســاحلی اســت، که نقطه عطفــی بــزرگ در بهره برداری 
از سیســتم های پوشــش های تقویــت شــده بــا گرافــن AGM برای 
محافظــت در برابر خوردگی در محیط های خشــن ســاحلی اســت. 
پوشــش EA اولیــن مــورد از چندین پــروژه برنامه ریزی شــده برای 

به کارگیری این فناوری است.

شــرکت تاتا است�ل )Tata Steel( یک ف�ل� چند الیه ا� جنس 
اک�ــ�دگرافن اح�ــا شــده �نحصربه فــرد تول�ــد �ی کنــد. ایــن 
شــرکت این ف�لــ� را به همــراه همکارانش در CeNS، توســعه 
ع به تول�د انبوه ف�ل� ها  داده اســت. تاتا اســت�ل اکنون شــرو
و ارائــه آن هــا بــه توســعه دهندگان �حصــوالت نانویــی کــرده 

است.
کســیدگرافن احیا شــده )با اســتفاده از فراینــد CVD اصالح  فیلــم ا
شــده( روی مــس تولیــد می شــود. ضخامــت متوســط فیلــم۵-۱۰  
خ خوردگی ۰٫۰۲ میلی متر در سال )تافل( و زاویه  نانومتر است و نر

تماس آب ۹۷ ~ درجه را ارائه می دهد.
این خواص منحصربه فرد باعث می شود که فیلم برای محافظت 
کسیداســیون  ا و  شــیمیایی  حمــالت  خوردگــی،  برابــر  در  مــس  از 
حرارتی مناســب باشد. همچنین مس را آب گریز می کند و می تواند 

کتری عمل کند. به عنوان یک سطح ضدبا
ایــن فیلم همچنیــن برای کاربردهای تحقیقاتی مناســب اســت. 

تاتا استیل می گوید که گروه های عاملی )-OH( موجود در سطح، 
آن را به بستری ایدئال برای مطالعه بیومولکول ها تبدیل می کند.
از آنجایــی که این یک ماده جدید منحصربه فرد اســت، می تواند 
کاربردهای بالقوه دیگری برای اســتفاده از آن وجود داشــته باشد. 
ایــن شــرکت می افزایــد مدتــی اســت شــروع به تمــاس با مشــتریان 
جهانی کرده و نمونه هایی را برای شــرکت های پیشــرو در اتحادیه 

اروپا، آمریکا و آسیا عرضه کرده است.
 CVD این فیلم ها از طریق یک فرایند تولید اختصاصی بر اساس
اصالح شــده تولید می شــوند. این فرایند شــامل یک خأ چرخشــی 
با دمای زیرالیه ۷۵۰ درجه ســانتی گراد اســت. تاتا اســتیل می تواند 
هــزاران فیلــم از این قبیــل را در ماه تولید کنــد و به راحتی می تواند 
ظرفیت خود را افزایش دهد. این فرایند را می توان برای رشد فیلم 

روی سطوح منحنی تطبیق داد.

www.graphene-info.com�نبع

بزرگترینتولیدکنندهفوالدهند،گرافنتولیدمیکند!

www.directorstalkinterviews.com�نبع
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ح�ــگرهای ردیا�ی چش� ســو�ال�ت�کس �ی توانند فناوری 
ایــن  کننــد.  را �ن�ــوخ  بــا�ار  ح�ــگرهای ردیــاب �وجــود در 
شــرکت �ــر تول�ــد انبــوه ح�ــگرهای کاغــذی نا�رئی و ب�ــ�ار 
ح�ــاس، بــا هــدف تغ�یــر تجربه ان�ــان بــا دن�ــای دیج�تال 

�تمرکز است.
نمونه اولیه محصول سومالیتیکس، به کاربران امکان می دهد تا 
دستگاه های دیجیتال را با استفاده از حرکات، به تنهایی یا همراه 
بــا لمــس کنتــرل کنند. این شــرکت بر توســعه و تولید انبوه حســگر 
خازنــی نانولولــه کربنــی کاغذی مینیاتوری متمرکز شــده اســت که 
انعطاف پذیر و بســیار حســاس به بدن انســان اســت و کاربردهای 

جدیدی را امکان پذیر می کند.
حسگرهای جدید ساخته شده سومالیتیکس از جنس کاغذ مبتنی 
بر نانولوله کربنی اســت که بــرای اندازه گیری تکانه های الکتریکی 

از آن هــا اســتفاده می شــود. حســگرهای خازنی در هر ابــزاری که با 
ضربه زدن یا کشــیدن انگشــت کار می کند، قابل اســتفاده هستند. 
از ایــن حســگرها در ادواتــی ماننــد صفحــه نمایش لمســی گوشــی 
هوشــمند یا دکمه های لمســی روی یک دستگاه استفاده می شود. 
ایــن حســگرها در خانه هوشــمند می توانند ژســت های ســه بعدی 
را تشــخیص دهنــد و به اندازه کافی حســاس هســتند تا انگشــتان 
فــرد را نیز تشــخیص دهند. دکمه های بدون لمــس برای مصارف 
 VR عمومی مانند آسانســور و حتی ردیابی چشــم در هدســت های
قابل اســتفاده هســتند. عــالوه بــر این، حســگرهای ســومالیتیکس 
می توانند حرکات چشــم را بســیار سریع تر از یک دوربین تشخیص 

دهند. 

بهنانولولهکربنی تجاریسازیحسگرهایردیابیچشممجهز

شــرکت نانو�ریــک )Nanobrick( ف�لــ� کاغــذی الکترون�کــی 
ف�ل� هــا  ایــن  کــرد.  تول�ــد  فناوری نانــو  ا�  اســتفاده  بــا  رنگــی 
یــا تبلت هــا  الکترون�کــی  کتاب خوان هــای  قا�ل اســتفاده در 

ه�تند.
نانوبریک اعالم کرد که توانسته است یک فیلم کاغذ الکترونیکی 
تمام رنگی با اســتفاده از بلورهای فوتونیکی بسازد. این شرکت که 
متخصص در توســعه مواد پیشــرفته با استفاده از نانوذرات است، 
از طریــق اصالحات گســترده در نانومواد و همچنیــن بهبود فرایند 
کــه منجــر بــه توســعه فیلم هــای قابل تنظیم رنگی شــده، بــه این 
موفقیــت دســت یافته اســت، چیزی که آن هــا ادعــا می کنند برای 

اولین بار در جهان است.
کاغــذ  ســریع  تجاری ســازی  بــه  توســعه  ایــن  امیدوارنــد  آن هــا 
الکترونیکــی تمــام رنگــی کمــک کند. یکــی از مقامات این شــرکت 
گفــت: »کاغــذ الکترونیکــی برای چندین دهه توســط شــرکت های 
مختلف در جهان از طریق سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ تجاری 
 )E Ink Holdings Inc.( EIH شــده اســت، اما در حال حاضــر تنهــا
توانسته یک فناوری سطح باال را ارائه کند و موفق به تجاری سازی 

آن شده است.«

ایــن مقــام در ادامــه افزود: »در حالــی که برای شناســایی رنگ ها 
از طریــق فیلــم به یــک فرایند الگــوی پیچیده و یک بــورد محرک 
نیــاز اســت، فناوری اصلی مــا تنها با تنظیم فاصلــه بین نانوذرات، 
رنــگ کامل را تشــخیص می دهد و امــکان تغییر رنگ با خود فیلم 

را فراهم می کند.«
این شرکت همچنین اعالم کرد که در حال توسعه و تجاری سازی 

مواد کاربردی بر اساس پلت فرم جدید نانویی است.

نانوذرات تولیدصنعتیکاغذالکترونیکیرنگیبااستفادهاز

www.androidcentral.com�نبع
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 Innovat �ا کــه  کــرد  گرافــن )First Graphene( اعــالم  فرســت 
UK EDGE �ــرای پیشــرفت کار توســعه �واد ه�بریــدی گرافنی 
�رای ا�رخازن خود با همکاری یک ســا��ان تحق�قات و فناوری 

)RTO( ��تقر در �ریتان�ا، �ودجه دریافت کرده است.
صنــدوق نــوآوری EDGE بــرای حمایــت از شــرکت های کوچــک و 
متوســط )SMEs( بــا رشــد باال برای توســعه و نــوآوری در نظر گرفته 
شده است. این شرکت با کارشناسان برجسته جهان در مرکز نوآوری 
انــرژی مســتقر در گــروه تولیــدی وارویــک )WMG( تعامــل خواهــد 
داشــت. بودجه ۱۵٬۰۰۰ پونــدی Innovate UK با حــدود ۱۰۰٬۰۰۰ دالر 
استرالیا به صورت نقدی از منابع داخلی فرست گرافن برای پیشرفت 
فنــاوری کــه نقطــه عطــف مهمــی در جهــت تجاری ســازی فناوری 

ابرخازن این شرکت است، هزینه خواهد شد.
این بودجه برای پیشــرفت توســعه ابرخازن های جدید با اســتفاده 
از مــواد ترکیبــی گرافــن منحصربه فــرد و الکترولیت هــای مایع یونی 

پروتیک بهینه شــده فرســت گرافن اســتفاده می شــود. این ســلول ها 
بــا کارایی باال ظرفیت قابل توجهی دارنــد و توانایی کار در ولتاژهای 
باال را خواهند داشــت که نقطه عطفی برای دســتیابی به هدف »۱۰ 
بــه اضافــه ۱۰« چگالی توان باالی ۱۰ کیلووات بر لیتر و چگالی انرژی 

باالی ۱۰ وات ساعت است. 

توسعهابرخازنهاینانویی حمایتدولتبریتانیااز

www.firstgraphene.net�نبع

بــا راه انــدازی اســتارتاپی بــه نــام اگزو�ریــا، �حققان بــه دنبال 
تبدیل کشــف جالب خود بــه یک �حصول دارویی ه�ــتند. 
آن ها قصد دارند نانوحباب هایی که به صورت طب�عی در بدن 
تشــک�ل شــده و با ویروس کرونــا �قابله �ی کنــد را به صورت 

پتنتی ثبت کرده و آن را تجاری سازی کنند.
بــه  مبتــال  بیمــاران  خــون  در  را  »نانوحباب هایــی«  دانشــمندان 
کوویــد۱۹ کشــف کرده انــد، پروتئین هایــی کــه می تواننــد به عنوان 

طعمه ویروس عمل کرده و از اندام های بدن محافظت کنند.
کنــون، دانشــمندان در نــورث وســترن مدیســین و مرکز ســرطان  ا
طبیعــی  »نانوحباب هــای«  تگــزاس،  دانشــگاه   MD اندرســون 
حــاوی پروتئیــن )ACE2 )evACE2 را در خــون بیمــاران کرونایی 

شناسایی کرده اند.
ایــن ذرات در انــدازه نانــو می تواننــد عفونت از طریق ســویه های 
به صــورت  پروتئین هــا  ایــن  کننــد.  محــدود  را  ویــروس  مختلــف 
»دسته ای« عمل می کنند که ویروس می تواند به آن بچسبد. این 
پروتئین هــا کوویــد را فریــب می دهند تا باور کنند کــه در حال ورود 
به یک سلول واقعی است و این کار را با پرت کردن حواس ویروس 
از پروتئیــن ACE2 واقعی روی ســلول ها انجام می دهند. پروتئین 
ACE2 مانند دری اســت کــه ویروس برای آلوده کردن ســلول وارد 

آن می شــود. پروتئین های evACE2 حباب های لیپیدی )چربی( 
کــه پروتئیــن ACE2 را بیــان  کوچکــی در انــدازه نانــوذره هســتند 
می کننــد، به همین دلیل به عنوان دســته هایی توصیف می شــوند 
کــه ویروس می تواند به آن چنگ بزند. پروتئین اســپایک ویروس 
به جای ACE2 ســلولی دســته evACE2 را می گیرد و از ورود آن به 

سلول جلوگیری می کند.
در واقــع به جــای در اصلی، ویروس وارد یک تله می شــود. پس از 
دســتگیری و بــه دام افتــادن، ویــروس یا به طور بی ضــرر در همان 
ک  کروفاژ پا اطراف شــناور می شــود یا توســط یک ســلول ایمنــی ما

می شود. در آن مرحله، دیگر نمی تواند باعث عفونت شود.
از نویســنده های ارشــد، دیــن فنــگ، شــرکت  لیــو و یکــی دیگــر 
گزومریــا )Exomira( را راه انــدازی کرده انــد تا این حق  اســتارت آپی ا

اختراع را بگیرند و evACE2 را به عنوان یک دارو توسعه دهند.
دکتــر لیــو همچنیــن گفــت: »زیبایــی evACE2 قــدرت فوق العاده 
آن در مســدود کردن گونه هــای گســترده کروناویروس هــا، از جملــه 
از  آینــده   SARS ویروس هــای  حتــی  و  فعلــی   SARS-CoV-2

آلوده کردن انسان است.«

بدنکهویروسکرونارابهداممیاندازد کشفنانوحبابهاییدر

www.openaccessgovernment.org�نبع
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الیتن )Lyten(، یک شــرکت �واد پیشــرفته در حو�ه نانوباتری، 
حمایت �الی ا� ســوی �رنا�ه ســر�ایه نــوآوری ا�نیت �لی �رای 
ت�ریع توسعه فناوری باتری �رای استفاده تجاری و ا�نیت �لی 
دریافــت کرد. باتــری Li-S این شــرکت حاوی اک�ــ�دهای فلزی 
ن��ــت و همچن�ــن عاری ا� کبالت و ن�کل اســت. ایــن باتری را 
�ی توان در فر�ت های استوانه ای، پاکتی و �نشوری تول�د کرد.

الیتن اعالم کرد که قراردادی با برنامه سرمایه نوآوری امنیت ملی 
)NSIC( وزارت دفاع آمریکا )DoD( امضا کرده اســت تا با استفاده 
از مزایــای ایــن قــرارداد بــه توســعه ظرفیت ســاخت و تولیــد نمونه 

اولیه باتری خود بپردازد.
الیتــن یک شــرکت مواد پیشــرفته اســت کــه یک فنــاوری انقالبی 
باتــری لیتیوم ســولفور را برای اســتفاده در کاربردهــای مختلف در 
خودرو، هوافضا، دفاع و بسیاری از بازارهای دیگر توسعه می دهد.
گرنــت چندمیلیــون دالری NSIC بــا افزایــش تعــداد ســلول هایی 
کــه می توان در ســال در خــط تولید آزمایشــی باتری تولیــد کرد، به 
کاهــش زمــان عرضــه باتری هــای لیتیــوم ســولفور )Li-S( الیتــن 

کمک می کند. NSIC یک برنامه جدید در وزارت دفاع آمریکاســت 
کــه هدف آن تأمین بودجه برای شــرکت های نوپا و تســریع دهنده 
کــه می توانــد بــرای  توســعه محصــول بــرای نوآوری هایــی اســت 
کاربردهــای تجــاری و امنیــت ملــی اســتفاده شــود. فنــاوری باتری 
پیشرفته الیتن یکی از چندین پروژه نسل بعدی حوزه باتری است 
که در حال حاضر برای اطمینان از هموار بودن مسیر نوآوری های 

امنیت ملی وزارت دفاع تأمین مالی می شود.

حمایتمالیبرایتولیدانبوهباتریهایLi-Sنانویی

www.finance.yahoo.com�نبع

ا�  یکــی   ،)GLI( ال�راتوریــز  گرافــن  ��ــان  قــراردادی  انعقــاد  بــا 
، با ارتــش آ�ریکا، قرار  شــرکت های تابعه شــرکت جی 6 �تریالز
اســت تحق�قات روی اک�ــ�دگرافن و کار�ردهای آن به �نظور 

رفع ن�ا�های ارتش آ�ریکا انجام شود.
شــرکت جی ۶ متریالز )G6 Materials( توافق نامه استفاده از مواد 
کســیدگرافن را بــا ارتــش آمریکا امضــا کرد. این شــرکت اعالم کرده  ا
کــه شــرکت تابعــه آن هــا، Graphene Laboratories ، یــک  اســت 
قــرارداد خدمــات آزمایشــی بــا مرکــز تحقیقات و توســعه مهندســی 

ارتش آمریکا در می سی سی پی منعقد کرده است.
کســید گرافن را به منظور  GLI ویژگی های عملکرد و کیفیت مواد ا
کــرد.  کمــک بــه حــل چالش هــای محیط زیســتی ارزیابــی خواهــد 
توســعه مــواد GO با قابلیت جــذب عالی برای حــذف آالینده های 
پیچیــده، بــا ۱۰ آزمایــش خاص که توســط ERDC ارتــش آمریکا بر 
کســید گرافن GLI انجام می شود، صورت می گیرد. این  روی مواد ا

پروژه برای بازه زمانی پیش بینی شده یک ساله اجرا خواهد شد.
دانیــل اســتولیاروف، مدیرعامــل شــرکت جــی ۶ متریالــز می گوید: 

»ورود بــه ایــن توافق نامــه بــا ERDC ارتــش آمریــکا هیجان انگیــز 
بــوده و نقطــه عطــف مهمــی بــرای G6 اســت. رســمی کردن ایــن 
 GX رابطه جدید و راهبردی با ارتش آمریکا نتیجه مســتقیم خرید
Technologies در اوایل سال ۲۰۲۱ است. تیم ما مشتاقانه منتظر 
شــروع ایــن پروژه، اســتفاده از تخصــص مرتبط با گرافــن و ارزیابی 
نتایج همراه با ERDC ارتش آمریکاســت. من می خواهم از پرسنل 
جی ۶ متریالز برای حرفه ای بودن آن ها و همچنین ســطح شــدید 
عالقه آن ها به کار با GLI تشــکر کنم. انتظار ما این اســت که این 
 ERDC قرارداد تنها آغاز یک رابطه طوالنی و دوجانبه ســودمند با

ارتش آمریکا باشد.« 
کــه دارای  گرافنــی را توســعه دهــد  کســید  GLI قصــد دارد مــواد ا
قابلیــت جــذب برتــر بــرای حــذف آالینده هــای پیچیــده هســتند، 
همانطــور کــه توســط تیــم تحقیقاتــی آن هــا پیشــنهاد شــده، ایــن 

فناوری برای ERDC ارتش آمریکا بسیار جالب است.

قراردادیبرایرفعچالشهایزیستمحیطیارتشآمریکابافناورینانو

www.g6-materials.com�نبع
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 شرکت الکترون�کس )Electroninks( جوهرهای رسانا عاری 
ا� ذرات را با فر�والس�ون طال و پالت�ن تول�د �ی کند.

ایــن شــرکت پیشــرو در جوهرهــای فلــزی رســانای بــدون ذرات و 
مــواد پیشــرفته، از افــزودن جوهرهــای رســانای طــال )Au( و پالتین 
)Pt( عــاری از ذرات بــه کاتالــوگ محصوالت خود خبــر داد. افزودن 
جوهرهــای طــال و پالتین به ســازندگان لــوازم الکترونیکــی مصرفی، 
را  توانایــی  ایــن  دســتگاه های پزشــکی، حســگرها و نیمه رســاناها 
می دهــد تا محصــوالت ســبک تر، ارزان تر و ســازگار با محیط زیســت 

بسازند.
را  از ذرات  عــاری  الکترونیکــس در حــال حاضــر جوهــر  شــرکت 
به همــراه جوهــر نقره رســانا به بــازار عرضه کرده اســت. جوهرهای 
فلــزی جدیــد طــال و پالتیــن از پیش ســازهای فلزی-آلــی تشــکیل 
کــه در دمــای پایین تــر از جوهرهــای نانــوذرات تجزیــه  شــده اند 
می شــوند و می تواننــد بــا اشــعه ماورای بنفــش پختــه شــوند. ایــن 
جوهرهــا در بــازار منحصربه فــرد هســتند و بــا فعال کــردن خــواص 
الکتریکی و قابلیت اطمینان مشابه فیلم ها یا روکش طال و پالتین، 
صرفه جویــی قابل توجهــی در مصــرف مواد )و ضایعــات( و کاهش 
هزینــه بــرای مشــتریان فراهــم می کننــد. ایــن جوهرهــای جدید با 
ایجــاد فرصت های تازه در تولید محصول به تولیدکنندگان کمک 

شــایانی می کننــد. ایــن جوهرهــا از نظــر کاتالیــزوری فعــال بــوده و 
مقاومــت در برابــر خوردگــی باالیــی دارنــد در نتیجــه ایدئــال برای 
گاز، حرارتــی و زیســتی هســتند.  مدارهــای محافــظ، حســگرهای 
برخالف جوهرهای طال و پالتین ســنتی کــه بر پایۀ نانوذرات فلزی 
بوده و به صورت سوسپانسیون با مواد آلی/پلیمرها آمیخته هستند 
و این کار عملکرد آن ها را کاهش می دهد، جوهرهای بدون ذرات 
شــرکت الکترونیکــس، چاپ و تولید قابل اعتمــاد را در محیط های 
غیرمعمول حتی برای مشتریان حوزه هوافضا و را ممکن می سازد.
شــرکت الکترونیکــس جوهرهــای عــاری از ذرات را توســعه داده 
است تا موادی را به بازار ارائه دهد که بتواند در برابر دما و رطوبت 
بــاال مقاومت کنــد و آن ها را بــرای اســتفاده در کاربردهای مختلف 

بسیار ایدئال کند. 

عرضهجوهرهایرساناحاویطالوپالتین

www.yahoo.com�نبع

ا�بریــون )Emberion( یکــی ا� اول�ــن شــرکت های انشــعاب 
یافتــه ا� گرافــن فلگ شــ�پ اســت که در ســال ۲۰۱6 تأســ�س 
ایــن  �ی کنــد.  فعال�ــت  اپتوالکترون�ــک  حــو�ه  در  و  شــد 
شــرکت شــش ��ل�ون یــورو �رای توســعه ک�ــب وکار ادوات 
تصویر�ــرداری طول �وج هــای �رئی و �وج کوتــاه �ادون قر�ز 

)SWIR( خود جمع آوری کرده است.
امبریون دوربین های پیشرو VIS-SWIR را با طیف وسیع طیفی 
بــا هزینــه رقابتی ارائه می دهــد. این دســتگاه ها نیازهای بازارهای 
بینایی ماشــینی و نظارت را که به سرعت در حال گسترش هستند 

برآورده می کنند.
این شــریک پرچم دار گرافن مبلغ شــش میلیون یورو بودجه برای 
توســعه بیشــتر تجارت تصویربرداری مادون قرمــز خود جمع آوری 
کــرده اســت. در حــال حاضر، امبریون یکی از پیشــروان در توســعه 

الیــه ای  مــواد  و ســایر  گرافــن  کمــک  بــا  کــه  ایــن فناوری هاســت 
محصوالت خود را توسعه می دهد.

امبریــون حســگرهای SWIR بــا کارایی بــاال را بــرای فناوری های 
تصویربــرداری توســعه می دهــد. ایــن دســتگاه ها نــور را در طــول 
موج هــای مرئــی و مــوج کوتــاه مــادون قرمــز )SWIR( شناســایی 
می کنند و کاربردهای جدیدی را در بینایی ماشــینی مورد اســتفاده 
در نظــارت، رانندگی مســتقل، پــردازش مواد غذایــی، طبقه بندی 
زبالــه و مــوارد دیگــر، ممکــن می ســازند. امبریــون همچنیــن پروژه 
Graphene Flagship Spearhead GBIRCAM را بــرای طراحــی 
دســتگاه های مــادون قرمــز پهــن بانــد ارزان تــر و کارآمدتــر رهبری 

می کند.

ادواتتصویربرداریمادونقرمز جذبسرمایهبرایتوسعهکسبوکار

www.graphene-flagship.eu�نبع
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��ن کننده نانولوله های 
ٔ
شرکت او ســی اس آی ال )OCSiAl(، تا

کربنــی با خلوص باال ا� عرضه کن�ــانتره جدید نانولوله کربنی 
خود خبر داد.

حــوزه  بــرای  را  جدیــد  محصــول  ایــن  او ســی اس آی ال  شــرکت 
ترموپالســتیک ها ارائــه می دهد که به خودروســازان اجازه می دهد 

تا کارایی خود را افزایش دهند.
  شــرکت او سی اس آی ال، ســازنده نانولوله های کربنی تک جداره، 
کنســانتره نانولوله کربنی موســوم به TUBALL MATRIX 822 را 
 PC و ABS ،TPU ،پر شده PA ،PPS به طور خاص برای ترکیبات
برای قالب گیری تزریقی طراحی کرده اســت. عرضه این نانولوله ها 
رســانایی الکتریکی دائمی و همگن را بدون نقاط داغ در محدوده 
Ω·cm ۱۰۵-۱۰۹ ایجاد می کند، در حالی که خواص مکانیکی اصلی 

کــرده و حداقــل تٔاثیــر بــر پلیمــر  ماننــد دوام و اســتحکام را حفــظ 
میزبان را در پی دارد. عالوه بر این، نیاز به دوز کم ۰٫۳-۰٫۱درصد 
وزنــی از نانولوله هــای کربنــی بــرای رســیدن بــه خــواص موردنظــر 
بــوده و ایــن افزایــش تنها تأثیر محــدودی بر خــواص رئولوژیکی و 

فرایندپذیری دارد.
رنگ آمیــزی  او ســی اس آی ال  شــرکت  کربنــی  نانولولــه  کنســانتره 
الکترونیکی قطعات پالستیکی همراه با اجزای فلزی را با استفاده از 

گانه  الکتروفورز امکان پذیر می کند، جایی که قباًل خطوط تولید جدا
بــرای آن ها مورد نیاز بود. تولیدکنندگان قطعات قالب گیری تزریقی 
کاربردهــای صنعتــی، ســاختمانی، معدنــی و ســایر  پلیمــری بــرای 
کنون می توانند با استفاده از نانولوله های کربنی با کارایی  کاربردها ا
باال، هزینه های تولید و تعداد قطعات را بدون تغییر در فرایندهای 

عملیاتی استاندارد کاهش دهند.

عرضهکنسانترهنانولولهکربنیبرایصنعتخودرو

www.coatingsworld.com�نبع

شــرکت ان فــور فار�ــا )N4 Pharma( یکی ا� شــرکت های فعال 
در حــو�ه داروســازی �ی گوید کــه فناوری Nuvec این شــرکت در 

آ�ریکا و چ�ن به صورت پتنتی به ثبت رس�ده است.
این شــرکت به تازگی اعالم کرده که سیستم تحویل Nuvec آن ها 
کســن  ضدســرطان به صــورت پتنتــی به ثبت  بــرای تولیــد دارو و وا
رســیده اســت. این فناوری یک ســامانه رهایش غیرویروسی است 
کســن  و درمان ســرطان اســتفاده  که از آن می توان برای ســاخت وا
کــرد. Nuvec مبتنــی بــر نانوذرات ســیلیکا بــوده و دارای پتانســیل 
باالیی برای کمک به بهبود داروهای ایمنی درمانی سرطان است. 
کسن های ویروسی را نیز بهبود  این فناوری قادر است اثربخشی وا

دهد.
این شرکت داروسازی فهرست شده در AIM گفت که پتنت ثبت 
شده در آمریکا به طور خاص فرموالسیون نانوذرات ساخته شده با 

استفاده از روش های مختلف توسعه داده شده توسط این شرکت 
را تحت پوشش قرار می دهد.

کوئینزلنــد  Nuvec در دانشــگاه  کــه فنــاوری  گفــت  ایــن شــرکت 
توســعه یافته و لیســانس اســتفاده از آن از ســوی این دانشــگاه در 
اختیار ان فور فارما قرار گرفته اســت. این دانشــگاه همچنین برای 
یــک پتنــت دیگر در این حوزه مســتقل از فرایند تولید، درخواســت 
ثبــت در آمریــکا را ارائه خواهد کــرد و این کار در ژاپن، اروپا، چین و 

استرالیا نیز انجام خواهد شد.
ایــن شــرکت اعــالم کرد کــه حقــوق انحصــاری جهانی اســتفاده از 
Nuvec برای اســتفاده های درمانی در انسان و حیوانات در سراسر 

جهان را دارد. 

آمریکاوچین ثبتپتنتسامانهرهایشنانوییدر
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۱8٫3��ل�ــون  �ودجــه  بــا  تکنولوژیــز  نــاوا 
یورویی �ر�های ذخ�ــره انرژی پاک و کارآ�د را 
جا به جا �ی کند. این شرکت به دنبال توسعه 
ا�رخازن ها، باتری هــا و کا�پوزیت های کارآ�د 

جدید با کمک نانولوله های کربنی است.
ناوا تکنولوژیــز )NAWA Technologies( یکی 

از شــرکت های پیشــگام در حوزه نانولوله هــای کربنی تراز عمودی 
)VACNT(، ۱۸٫۳میلیون یورو بودجه جمع آوری کرده است. این 
دور تأمین مالی توســط چند شرکت سرمایه گذاری مختلف صورت 

گرفته است.
آلیتا اینوســت )Altya Invest( نیز به عنوان سرمایه گذار راهبردی 
بلندمدت جدید به جمع دیگر سرمایه گذاران این شرکت پیوست.

این بودجه ســری C به ساخت اولین کارخانه NAWACap برای 
تولید ابرخازن ها اختصاص خواهد یافت که از ســال ۲۰۲۳ به بعد 

قرار است این کارخانه تأسیس و راه اندازی شود.
نــاوا تکنولوژیــز کــه مقــر آن در آیکــس ایــن، فرانســه اســت، یــک 
شــرکت پیشــروی جهانی در حوزه ذخیره سازی انرژی است. طیف 

اســاس  بــر  آن  بــازی  تغییردهنــده  محصــوالت 
فنــاوری ثبت اختــراع شــده نانولوله هــای کربنی 
تــراز عمــودی )VACNT( اســت. ایــن شــرکت از 
ویژگی های منحصربه فــرد VACNT برای تولید 
بــاال اســتفاده  انــرژی  بــا قــدرت و  ابرخازن هــای 
ســریع ترین  از  یکــی  تکنولوژیــز  نــاوا  می کنــد. 
الکترودهــا بــرای باتری هــای لیتیومــی را بــا این نــوع نانولوله های 
ســاخت  در  نانولوله هــا  ایــن  از  همچنیــن  و  کــرده  تولیــد  کربنــی 

کامپوزیت های فیبر کربنی تقویت شده استفاده کرده است.
راینهــارت پپــر، رئیــس هیئــت مدیــره نــاوا تکنولوژیــز گفــت: »بــا 
ایــن نقطــه عطــف جدیــد، نــاوا تکنولوژیــز وارد»لیــگ قهرمانــان« 
ذخیره سازی انرژی می شود. این بودجه به تیم ناوا تکنولوژیز این 
فرصــت را می دهــد تــا در جایگاه قطبی بــرای کاربردهــای فناوری 
الکترودهــای VACNT باقــی بمانــد، تولیــد ابرخازن هــا را افزایش 

دهد و کار توسعه فناوری سلول باتری لیتیوم یون را تسریع کند.«

ت�ــ�  یــک  �حققــان  نانوتــک،  دانو��ــا  شــرکت  همــکاری  بــا 
تحق�قات ��ن المللی �وفق به توسعه روشی به �نظور تول�د 

ساختارهای دوبعدی جدید شدند.
محققان دانشگاه وین با همکاری دانشگاه های توبینگن، آنتورپ 
 ،)Danubia NanoTech( و همــکاری بــا شــرکت دانوبیــا نانوتــک
روشــی مبتنی بر گرافن برای تولید مواد دوبعدی توســعه داده اند. 
آن هــا قباًل یــک ماده دوبعدی جدید از اتم هــای مس و ید که بین 

دو ورقه گرافن قرار گرفته اند، تولید کرده اند.
به دنبــال یدیــد مس دوبعــدی، محققان این روش ســنتز را برای 
تولیــد مــواد دوبعــدی جدیــد گســترش داده انــد. کیمو موســتونن، 
نویسنده اصلی مقاله مربوط به این پروژه، گفت: »به نظر می رسد 
ایــن روش واقعا جهانی اســت و دسترســی به ده ها مــاده دوبعدی 

جدید را فراهم می کند. این نتایج واقعًا هیجان انگیز هستند.«
طراحی مواد جدید امکان بهبود کارایی کاربردهای شناخته شده 
یــا کاربردهــای کامــاًل جدیــدی را فراهــم می کند که با مواد پیشــین 

امکان پیاده سازی این کاربردها وجود نداشته  است. تعداد زیادی 
از مواد احتمالی دوبعدی پیش بینی شــده که وجود داشته باشند، 
کنــون، تنهــا کســری از آن هــا در آزمایش هــا تولیــد شــده اند.  امــا تا
یکــی از دالیــل این امــر ناپایــداری بســیاری از این مواد در شــرایط 

آزمایشگاهی است.
در مطالعــه اخیــر، محققــان یدیــد مس دوبعــدی را کــه در گرافن 
تثبیــت شــده بود، به عنوان اولیــن نمونه از ماده ای که در شــرایط 
کردنــد. در ایــن ســنتز،  عــادی آزمایشــگاهی وجــود نــدارد، ســنتز 
کســید شــده اســتفاده شــده تا به  از فاصلــه بیــن الیه هــای گرافــن ا
اتم های ید و مس اجازه  دهد در شــکاف موجود نفوذ کرده و ماده 
جدید رشد کند. الیه های گرافن در اینجا نقش مهمی دارند و فشار 
باالیی را بر مواد ساندویچ شده تحمیل می کنند تا محصول نهایی 

تثبیت  شود.

همکاریصنعتودانشگاهبرایتوسعهمواددوبعدیجدید
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به تا�گی دانشــمندان یک ساختار شــبه ال�افی سل�له �راتبی 
خنک کننده غ�رفعال جذب کننده رطوبت سنتز کرده اند. این 

شبه ال�اف جدید �ی تواند فردی که آن را پوش�ده خنک کند.
به طــور کلــی دو روش خنک کننــده فعــال و خنک کننــده غیرفعال 
برای حفظ آسایش حرارتی استفاده می شود. روش های خنک کننده 
فعال اثر خنک کنندگی خوبی ارائه می دهند اما مصرف انرژی باالیی 

نیز دارند.
از طرفــی خنک کننــده غیرفعــال نیازی بــه انرژی الکتریکــی ندارد. 
آن هــا از فناوری خنک کننده تابشــی غیرفعال اســتفاده می کنند که 

تابش مادون قرمز )IR( ساطع و نور خورشید را منعکس می کنند.
دانشمندان پارچه های هوشمند بسیاری را با استفاده از غشاهای 

نانومتخلخل و نانوالیاف و میکروفیبر طراحی کرده اند.
ایــن پارچه هــا برای توســعه محصــوالت مدیریت حرارتی شــخصی 
اســتفاده شــده اند کــه با حذف تابــش خورشــیدی و افزایش انتشــار 

تشعشعات حرارتی کار می کنند.
کاربــردی بــا اســتفاده از  پیــش از ایــن، دانشــمندان یــک پارچــه 
کســیدروی ادغام شــده در پلی اتیلن طراحی کرده بودند.  نانوذرات ا

یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای ایــن مــاده آن بود که می توانســت از 
گرمای بیش از حد ۵ تا ۱۳ درجه سانتی گراد در مقایسه با منسوجات 

معمولی جلوگیری کند.
به تازگی شــبه الیاف چندالیه دیگری ســاخته شده است که ساختار 
کســید  ا بــا  پارچــه هوشــمند  ایــن  کامپوزیتــی دارد.  ریــز  الیــاف  آن 
کتیــک اســید بافتــه شــده و بــا اســتفاده از الیــه ای از  تیتانیوم-پلی ال
پلی تترا فلوئورواتیلن که می تواند بدن انســان را تا حدود ۴٫۸ درجه 

سانتی گراد خنک کند، پوشیده شده است.
در ایــن شــبه الیاف جدیــد از فرایندهای اصالح شــده الکتروریســی 
و پوشــش غوطه وری اســتفاده شــده اســت. الیه های نانوالیافی که 

نزدیک به پوست هستند حاویCA/Al2O3 با HPX هستند.
محققان نشــان داده اند کــه افزودن ذرات معدنــی، مانند Al2O3 و 
SiO2، گســیل پذیری IR را در ایــن ســاختار سلســله مراتبــی افزایــش 

داده است. این شبه الیاف سلسله مراتبی بازتاب نور خورشید بسیار 
باالیی دارد که به دلیل قطر فیبر بهینه و ســاختار متخلخل غشــای 

نانوالیاف مرتبط و ذرات معدنی است.

نقــاط  ا�  اســتفاده  بــا  سوئ��ــی  �حققــان 
افزایــش  �ــرای  نوآورانــه  روشــی  کوانتو�ــی 
پروســکایتی  خورشــ�دی  ســلول  عملکــرد 
ارائــه کردند. بــا این فناوری �ی تــوان حتی در 
�ق�اس های �زرگ کارایی این ســلول ها را در 

سطح باال نگه داشت.
کسید تیتانیوم مزوپور  ســلول های خورشیدی پروســکایتی از دی ا
به عنــوان الیــه انتقال الکتــرون اســتفاده می کنند. این الیــه انتقال 
الکتــرون، تحرک کم الکترون را نشــان می دهد و همچنین در برابر 
فرایندهــای فوتوکاتالیســتی نامطلــوب متأثر از پرتوهــای فرا بنفش 

حساس است.
عملکــرد  افزایــش  بــرای  نوآورانــه  روشــی   EPFL در  دانشــمندان 
ایــن ســلول ها و حفــظ آن در ســطح بــاال یافته انــد. آن هــا کارایــی و 
مقیاس پذیری ســلول های خورشــیدی پروســکایت را بــا جایگزینی 
الیه های انتقال الکترون آن ها با الیه نازکی از جنس نقاط کوانتومی 
افزایــش دادند. نقاط کوانتومی به عنوان نیمه رســانا عمل می کنند 

و نــوری بــا طول موج هــای خــاص )رنگ هــا( از 
خــود ســاطع می کننــد. آن هــا بــا جایگزینــی الیه 
کسید تیتانیوم سلول های  انتقال الکترون دی ا
پروســکایت خــود بــا یــک الیــه نــازک از نقــاط 
کســید قلع )IV( تثبیت شــده با اسید  کوانتومی ا
کریلیــک، توانســتند ظرفیت جذب نور این  پلی ا
دســتگاه ها را افزایش دهند. همچنین این کار نوترکیبی غیرتابشی 
را ســرکوب می کند. نوترکیبی غیرتابشــی یک پدیده نامطلوب بوده 
کــه موجــب زوال ســلول های پروســکایتی می شــود. در ایــن پــروژه 
الیــه کوانتومــی راندمــان تبدیل انرژی ســلول های خورشــیدی را تا 
۲۵٫۷درصــد افزایش داد. همچنیــن پایداری عملیاتی باالیی در اثر 
افزودن این الیه ها دیده شــد. این مطالعه با همکاری مؤسسه ملی 
علم و فناوری اولســان، دانشــگاه اولسان، دانشــگاه علوم کاربردی 

زوریخ، دانشگاه اوپساال انجام شد.

نقاطکوانتومی افزایشکاراییسلولخورشیدیپروسکایتیبااستفادهاز
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لزایمر  �رخــی ��مــاران �بتــال به دیابــت بــه آ
دچــار �ی شــوند کــه �ــرای جلوگ�ــری ا� این 
نانویــی  فر�والســ�ون  �حققــان  رونــد، 
��ــ�ر  آن  کمــک  بــا  تــا  گرفتنــد  کار  بــه  را 
ســ�گنال دهی ان�ــول�ن در بــدن را تحــت 

لزایمر در ��ماران دیابتی شوند. ث�ر قرار داده و �انع ا� �رو� آ
ٔ
تا

و  جدیــد  سیســتم های   )NFs( نانویــی  فرموالســیون های 
داروهــای  کــه خــواص  دارو هســتند  بــرای تحویــل  پیشــرفته ای 
معمولــی را افزایش داده و تحویل هدفمند دارو را انجام می دهند. 
مطالعــات مشــاهده ای بــر روی تعــداد زیــادی از بیمــاران دیابتــی 
نشــان می دهــد که احتمال بیشــتری بــرای ابتال به بیمــاری آلزایمر 
کــه منجــر بــه ابــداع  )AD( در ایــن بیمــاران دیابتــی وجــود دارد 
اصطــالح جدیــدی بــه نــام دیابــت نــوع T3DM( ۳( شــد کــه یک 
اختــالل متابولیک عصبی اســت. در این مطالعه، دانشــمندان کار 

را برای کشــف مکانیســم هایی کــه دیابت را با 
بیمــاری آلزایمــر مرتبــط می کنــد بــا اســتفاده از 
سیســتم های کشــت و مدل  هــای حیوانی آغاز 
کردند. مشخص شد که سیستم سیگنال دهی 
انســولین به خطــر افتــاده، به توســعه بیماری 
گرافــن  کســید  از ا کمــک می کنــد. آن هــا  از دیابــت  آلزایمــر ناشــی 
)GO( به عنوان وســیله ای بــرای انتقــال RNA مداخله گر کوچک 
)siRNA( بــا اســتفاده از مســیر بینــی بــرای مســدود کردن ژن بتــا 
GSK3 در مغــز اســتفاده کردند. GO در ســال های اخیــر به عنوان 
یــک وســیله انتقــال و تحویل، توجــه زیادی را به خــود جلب کرده 
اســت و به دلیل خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی منحصربه فرد 

خود، موفقیت چشمگیری در نابودی ژن ها نشان داده است.

دیابتیها در آلزایمر فرموالسیوننانوییبرایجلوگیریاز

�حققان استرال�ایی راه جدیدی �رای �بار�ه با »ا�ر باکتری ها« 
آنتی ��وت�ک هــا  و  نانــوذرات  ترک�ــب  بــا  آن هــا  کردنــد.  پیــدا 

راهبردی �رای غلبه �ر �قاو�ت آنتی ��وت�کی ارائه کردند.
دانشــمندان اســترالیایی یک راه بالقوه جدید برای شکســت روند 
روبه رشــد »ابــر میکروب هــا« کــه مقاومــت در برابــر آنتی بیوتیک ها 

ایجاد می کنند، ارائه کرده اند.
تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه مونــاش گفته انــد نتایــج آن هــا کمــک 
مهمــی به توســعه فنــاوری مقابله بــا میکروب های مقــاوم در برابر 

آنتی بیوتیک می کند. 
مقاومت ضدمیکروبی زمانی اتفاق می افتد که پاتوژن هایی مانند 
چ هــا و انگل هــا در طــول زمــان جهش  کتری هــا، ویروس هــا، قار با
می یابنــد و دیگــر بــه داروهــا پاســخ نمی دهنــد، بــه ایــن معنــی که 

درمان عفونت ها به طور فزاینده ای دشوار می شود.
هســینهوی شــن، بیوشیمیســت از گــروه علــوم و مهندســی مــواد 
دانشــگاه موناش، گفت که این تیم دریافته اســت که ذرات بســیار 
ریــز، معــروف بــه نانــوذرات )NPs(، همــراه بــا آنتی بیوتیک هــا، در 

کشتن ابر میکروب ها مؤثر بوده اند.
نـــانـــوذرات  بــر  پــلــی تــراپــی مبتنی  کــه درمـــان هـــای  گــفــت  شــن 

کنند و بنابراین  می توانند غشای خارجی ابر میکروب ها را مختل 
بــارگــذاری  از  مــرســوم  استفاده  ــرای  ب بهبودیافته  جایگزین  یــک 

آنتی بیوتیک در نانوذرات لیپیدی ارائه می دهند.
و  نانــوذرات  از  ترکیبــی  اســتفاده  اینکــه  پیش بینــی  بــا  شــن، 
آنتی بیوتیک هــا می توانــد موجــب کاهــش مقاومــت آنتی بیوتیکی 
شــود، گفــت: »برای مدت طوالنــی نانوذرات به عنــوان حامل های 
ضدمیکروبی مورد اســتفاده قرار می گرفتند، اما اســتفاده از آن ها در 
درمان های پلی تراپی با آنتی بیوتیک ها به منظور غلبه بر مقاومت 

ضدمیکروبی نادیده گرفته شده است.«
گفــت: »به جــای جســتجوی آنتی بیوتیک هــای جدیــد بــرای  او 
مقابلــه با ابــر میکروب هــا، می توانیــم از رویکــرد نانوفناورانه برای 
کاهــش دوز مصرفــی آنتی بیوتیــک اســتفاده کنیــم و به طــور مؤثــر 

ارگانیسم های مقاوم به چند دارو را از بین ببریم«.
نیــاز بــه یافتــن جایگزین هــای مناســب بــرای آنتی بیوتیک هــای 
معمولــی به یــک اولویت مهم  برای جامعه پزشــکی جهانی تبدیل 

شده است.

مقاومتآنتیبیوتیکی ترکیبنانوذراتوآنتیبیوتیکبرایغلبهبر

www.xinhuanet.com�نبع
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 NUST( ���ــ�س  فنــاوری  و  علــ�  دانشــگاه  دانشــمندان 
 CO2 در روس�ه کاتال�زور جدیدی �رای پردا�ش کارآ�د )MISIS
ایجاد کردند. این کاتال��ت �ی تواند با هزینه ک� تول�د شده 

و در صنعت �ورد استفاده قرار گ�رد.
این کاتالیســت کارایی ۲۵% در دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد دارد، 

که ۱۰-۱۵ برابر بیشتر از یک کاتالیست معمولی است.
کســید  امروزه دو روش اصلی تولید کاتالیزورها برای پردازش دی ا
کربــن وجــود دارد: اســتفاده از فلزات نجیــب که بســیار مٔوثر بوده، 
امــا گــران قیمــت هســتند. روش دوم بــدون این فلــزات نجیب که 
محصــول ارزان تــر، اما بــا ویژگی هــای قابل توجه کاهــش یافته به 

دست می آیند.
تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه علــم و فنــاوری میســیس یــک راه حــل 
بینابینی را پیشــنهاد کرده اســت کــه در آن از آهــن ارزان به عنوان 
کاهــش  کار موجــب  کاتالیــزور اســتفاده می شــود، ایــن  یــک جــزء 
محتــوای فلــزات نجیب )در این مــورد پالتین( به کمتــر از ۱درصد 
اتمی می رسد. اما حتی هنگام اجرای این راه حل پیشنهادی، یک 
مشــکل وجــود دارد. نانــوذرات دو فلزی آهن-پالتیــن تمایل دارند 
در دماهــای بــاال متجمــع شــوند. در ایــن حالت ســطح ویــژه ذرات 
کاهــش می یابــد که بر خــواص کاتالیــزوری تأثیــر منفــی می گذارد. 

در  محقــق  کار،  ایــن  نویســندگان  از  یکــی  کونوپاتســکی،  آنتــون 
نانومواد معدنی دانشــگاه علم و فناوری میســیس، می گوید: »این 
اولیــن بار اســت کــه از نیتریــد بور به عنــوان حامل بــرای نانوذرات 
آهن پالتین فعال کاتالیزوری استفاده می کنیم. یکی از ویژگی های 
مــواد ناهمگــن بــه دســت آمده این اســت که پــس از ســنتز، اندازه 
ذرات آهــن پالتین تنها ۲ نانومتر اســت. با توجــه به اندازه کوچک 
آن هــا، این ذرات به طور یکنواخت بر روی ســطح نیترید بور توزیع 
می شــوند، امــا جالب تــر اینکه در طــول فراینــد کاتالیــزوری، اندازه 
ذرات آهن-پالتیــن بــه میــزان ناچیــزی افزایــش می یابــد )به طــور 
متوســط تا ۸ نانومتر( که این یکی از دالیلی اســت که مواد خواص 

کاتالیزوری باالیی نشان می دهند.«

تولیدارزانکاتالیستهاییبرایشکستندیاکسیدکربن

www.yahoo.com�نبع

 Nature در  را  مقالــه ای  همکارانــش  و  اســتفان   ،۲۰۲۰ ســال  در 
Communications منتشــر کردند که رویکرد اســتاندارد مهندســی 
ســلول T را تغییر داد. آن ها به جای جداســازی، مهندســی و تزریق 
مجــدد ســلول های T خــود بیمــار، پرســیدند، چــرا بــا اســتفاده از 

mRNA تزریقی، هزینه و ناراحتی بیمار را کم نکنیم؟
 این تیم تحقیقاتی ابتدا نانوذرات پایداری را مهندسی کردند که 
می توانستند آن ها را با مواد درمانی بارگذاری کنند، سپس »باری« 
از mRNA رونویســی شــده در شــرایط آزمایشــگاهی بــه آن اضافــه 
کردنــد. این mRNA یک گیرنده آنتی ژن کایمریک )CAR( یا یک 
گیرنده سلول T با تمایل بهینه شده )TCR( را رمزگذاری می کند که 
آنتی ژن هــای مختلف مخصوص بیماری ها را تشــخیص می دهد. 
نانوذرات با آنتی بادی هایی پوشانده شدند که به طور خاص آن ها 
 T در گــردش متصــل می کنند و به ســلول های T را بــه ســلول های

اجازه می دهند mRNA را بگیرند، آن را ترجمه و شروع به استفاده 
از CAR یا TCR برای یافتن و مبارزه با سلول های سرطانی کنند. 
 T کارآمــد ســلول های  بســیار  انتقــال  آن هــا  اولیــه  آزمایش هــای 
انســانی جدا شده را نشان داد، هم قدرت و هم مدت بیان گیرنده 
با ســلول های T برنامه ریزی شــده با انتقال استاندارد رتروویروسی 

قابل مقایسه بود.
آزمایشگاه استفان به سمت آزمایش روی مدل های موش حرکت 
کرد و اینجا بود که این پروژه شــکوفا شــد. لنفوســیت های CAR یا 
TCR برنامه ریزی شــده بــا نانوذرات به خوبی بــه بافت های تومور 
نفــوذ کردنــد و باعــث رگرســیون قابل توجــه بیمــاری در مدل های 
موش ســرطان خون، سرطان پروستات و کارسینوم کبدی ناشی از 

هپاتیت )B )HCC شدند. 

موشهاراسرکوبکرد! فناوریmRNAسرطاندر

www.fredhutch.org�نبع

 59 | پیاپی۲۷۷| شماره۴ | ���تان ۱۴۰۰ | سال ���ت�| 



�ــرای  جدیــدی  روش   ITMO �حققــان 
ســنتز نانــوذرات �گنت�ــت ایجــاد کردنــد، 
بــه  ن�ــبت  �تعــددی  �زیت هــای  کــه 

روش های پیش�ن دارد.
ــوذرات  ــان ن ــرای تولید  بـ ــی  راهـ دانــشــمــنــدان 
ــن )مــگــنــتــیــت، هــمــاتــیــت،  ــدهــای آهــ کــســی ا
گمیت( با استفاده از آب-الکل ارائه کردند.  ما

کــه از آهــن و  نانــوذرات مگنتیــت ذرات بســیار کوچکــی هســتند 
کســیژن تشــکیل شــده اند. خواص آن ها بــا قطعــات بزرگ تر آهن  ا
مغناطیســی  خــواص  آن هــا  نانومقیــاس  انــدازه  اســت.  متفــاوت 
قدرتمنــد و اثــر حافظــه شــکل را بــه آن ها می بخشــد. دانشــمندان 
روش هــای مختلــف ســنتز شــامل الکل هــای چنــد اتمــی را مــورد 
گرفتنــد  بــرای پــروژه خــود، آن هــا تصمیــم  مطالعــه قــرار دادنــد. 
الکل هــای ســاده تری ماننــد اتانــول و پروپانــول را انتخــاب کننــد. 
هدف افزایش زیســت سازگاری مگنتیت با سلول های بدن انسان 
و تولیــد بلورهــای کوچــک از مــواد بــود. یکــی از آزمایش هــا منجــر 
بــه ایجــاد نانــوذرات شــد، اما بــرای مدتی محققــان قادر بــه تولید 

مجــدد ایــن ســنتز نبودنــد. بعدها مشــخص 
شــد کــه ایــن راز در تجهیــزات آزمایشــگاهی، 
پیش سازها و الکل ها از جمله حذف رطوبت، 
تبلــور مجــدد و جایگزینی هوا به جــای آرگون 
اســت. ایــن پیش پــردازش بر نتیجــه نهایی 
تأثیــر گذاشــت. در آن زمان بود کــه محققان 
دریافتند که انحرافات جزئی از شــرایط ســنتز 
اولیــه می توانــد بــرای تولیــد مراحــل مختلــف و کنتــرل شــده مــواد 
مورد اســتفاده قــرار گیــرد. در مطالعات دیگر در مــورد این موضوع، 
بــرای  اترهــا  یــا  اولئیــک  اســیدهای  از  به طــور معمــول  محققــان 
متوقف کردن رشد ذرات استفاده کردند. اما این محلول تأثیر قوی 
بر زیســت ســازگاری ذرات دارد. یکی از مزیت های روش مصنوعی 
جدیــد توســعه یافتــه توســط محققــان ITMO این اســت که همه 
کنش هــا شــامل مــواد ســاده می شــود و منجــر به یــک محصول  وا

بلوری تمیز می شود که نیازی به پردازش فراصوت ندارد.

نانوذراتمگنتیت روشیبرایتسهیلسنتز

www.indiaeducationdiary.in�نبع

�حققان نشــان دادنــد که �ی توان ا� �نا�ــع تجدیدپذیر نظ�ر 
نانوســاختارهای  تول�ــد  �ــرای  سخت پوســتان  و  شــ�ر  ذرت، 

�ختلف استفاده کرد.
با توجه به گستره وسیعی از کاربردها، توسعه روش ها و مواد تولید 
پایــدار از نظــر زیســت محیطی در فناوری نانــو اهمیــت پیــدا کــرده 
اســت. روش هــای تولیدی کــه امروزه اســتفاده می شــوند اغلب به 
منابع طبیعی نیاز دارند که با محدودیت های زیادی روبه رو است.
ایان نیکولز، اســتاد شیمی در دانشگاه لینائوس توضیح می دهد: 
»امروزه، نانوساختارها از انواع مختلفی از فلزات و مواد مشتق شده 

از سوخت های فسیلی تولید می شوند.«
نیکولز و همکار پژوهشــی اش ســطوح نانوســاختاری تولید کردند 
کــه در آن از مــواد خــام طبیعــی موجــود در ذرت، شــیر و پوســته 

خرچنگ استفاده شده است.
و  تجدیدپذیــر  خــام  مــاده  ســه  از  اســتفاده  قابلیــت  محققــان 
قابل دســترس را مــورد بررســی قــرار دادنــد: زیــن )پروتئیــن طبیعــی 
موجود در ذرت(، کازئین )نوعی پروتئین شــیر( و کیتوزان )ماده ای 

موجود در پوسته خرچنگ(. نتایج نشان داد که بیومواد در دسترس 
مانند این مواد می تواند به عنوان ماده خام برای تولید نانوساختارها 
اســتفاده شــود. یــک چالــش در مورد اســتفاده از مواد زیســتی جدید 
ایــن اســت کــه چگونه خــواص مــواد را در طــول زمان حفــظ کنیم. 
به منظور یافتن پاسخی برای این موضوع، محققان تصمیم گرفتند 
نانوســاختارهای ســاخته شــده از زین، کازئین و کیتوزان را به مدت 
شــش ماه ذخیره کنند و سپس چگونگی تغییر خواص مواد آن ها را 
بررســی کنند. یکی از نتایج به دســت آمده این بود که زین پروتئین 
ذرت پایــداری قابل توجهــی از خــود نشــان داد. پــس از شــش مــاه، 
هیــچ تفاوت قابل توجهی در کیفیت نانوســاختارهای تولید شــده از 
زین ذرت مشــاهده نشد که نشــان دهنده خواص امیدوارکننده این 
نانوســاختار اســت. بــا این حــال، نتایــج بــرای نانوســاختارهایی که 
از کازئیــن و کیتــوزان تولید شــده بودند، به این خوبــی نبودند، این 
نانوســاختارها همــان ثبــات اولیــه را بعــد از یــک دوره زمانی نشــان 

ندادند.

منابعتجدیدپذیر تولیدنانوساختارهایمختلفاز

www.phys.org�نبع
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�حققــان ژاپنــی نشــان دادنــد که با اســتفاده 
ا� نانــوذرات �ی تــوان ل�زوزوم هــا را ا� ســلول 
جدا کــرد. این روش کارایی باالتری ن�ــبت به 

سانتریف�وژ دارد.
بــا توجه بــه اینکه بســیاری از بیمار هــا به دلیل 
نقص در عملکرد لیزوزوم ایجاد می شــوند، جای 

تعجب نیست که محققان برای دهه ها به طور فعال در تالش برای 
درک این اندامک بوده اند. اما تنها چند روش وجود دارد که امکان 
استخراج لیزوزوم ها را از داخل سلول فراهم می کند. رایج ترین روش 
»اولتراســانتریفیوژ بــا گرادیــان چگالــی« نــام دارد. ایــن روش شــامل 
شکستن آرام غشای سلول و اعمال نیروی گریز از مرکز به محتویات 
ســلول اســت. این کار اجزای ســلول را جدا می کند. متأسفانه، برخی 
از اندامک هــای دیگــر چگالــی مشــابه لیزوزوم ها دارنــد و در نتیجه 
نمونه هایــی بــا ناخالصــی بــاال ایجــاد می شــوند. به تازگــی، تیمــی از 
دانشمندان به سرپرستی پروفسور شینیا مائنوسونو از مؤسسه علوم 
و فنــاوری پیشــرفته ژاپــن )JAIST( قدمــی بــرای حــل این مشــکل 
برداشــته اند و یک راهبرد جدید برای جداســازی سریع لیزوزوم های 
دســت نخورده با خلــوص باال ایجاد کرده اند. نتایــج این مطالعه در 
ACS Nano منتشــر شــده اســت. راهبرد آن ها حول محور اســتفاده 
از نانوذرات هیبریدی مغناطیسی-پالســمونیک )MPNPs( ساخته 

شــده از نقره و آلیاژ آهن- کبالت و پوشــیده شده 
در ترکیبی به نام آمینو دکســتران )aDxt( اســت. 
اســاس ایــن رویکرد این اســت کــه MPNP های 
پوشــیده شــده بــا aDxt به طــور طبیعــی توســط 
سلول ها از طریق »اندوسیتوز« بلعیده می شوند، 
خــود  مقــدار  اوج  بــه  لیزوزوم هــا  داخــل  در  کــه 
می رسد. هنگامی که MPNPهای کافی در داخل لیزوزوم ها انباشته 
شدند، سلول ها را می توان به آرامی »له کرد« و لیزوزوم ها را با استفاده 

از آهن ربا بازیابی کرد.
بــرای اینکــه ایــن روش کار کنــد، ضروری اســت کــه MPNPها فقط 
در داخــل لیزوزوم هــا قــرار گیرند و نه در ســایر اندامک ها. اینجاســت 
کــه تصویربرداری پالســمون مفید اســت، زیــرا روش تعامــل نانوذرات 
پالسمونی با نور، تصوبربرداری از آن ها را با میکروسکوپ نوری آسان 
می کنــد. محققــان بــا رنگ آمیزی متفاوت هــر نوع اندامک در مســیر 
اندوسیتی با استفاده از رنگ آمیزی ایمنی و بررسی نحوه همپوشانی 
محــل MPNPهــا با آن ها، زمــان دقیقی را که بیشــتر MPNPها برای 
رســیدن بــه لیــزوزوم نیــاز دارند، تعیین کردنــد. به نوبه خــود، این کار 
تضمین می کند که در فرایند جداسازی، نمونه های لیزوزوم با خلوص 

باال به دست می آید.

سلول روشینانوییبرایجداسازیلیزوزومهااز
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پژوهشگران با اســتفاده ا� نانوساختارهای کورکو��ن ا�زاری 
�رای کپ�وله کردن RNA تداخلی ارائه کردند که �ی تواند �رای 
�قابلــه با ســرطان اســتفاده شــود. این فنــاوری نتایــج جالب 
آ��ایشــگاهی  توجهــی روی دو �ــدل ســرطان در �وش هــای 

نشان داده است.
RNA تداخلــی )RNAi(، یــک رویکــرد خاموش کــردن ژن بــوده 
کــه ابــزاری امیدوارکننــده بــرای درمــان هدفمنــد و متمرکــز بــرای 
بیماری های مزمن مانند ســرطان است. فقدان روش های تحویل 
ایمــن و مؤثر برای مولکول های RNAi یکی از چالش های کلیدی 
در برابر استفاده از درمان مبتنی بر RNAi در سیستم های زیستی 
 ،CSIR-CCMB گروهــش در کومــار و  اســت. دکتــر لخــا دینــش 
 ،CSIR-NCL پلیمــر در و مهندســی  علــوم  بــا همــکاری بخــش 
ســاختارهای نانــو کورکومین )اســتخراج شــده از زردچوبــه( را برای 

کپســوله کردن )RNAi )Ephb4 shRNAو سایر مولکول ها توسعه 
داده انــد. ایــن داروی زیســتی پیشــنهادی توســط محققــان ایــن 
پروژه کامال غیرســمی و زیست سازگار بوده و همچنین بازده جذب 
باالتری نسبت به روش های پیشین دارد. بررسی های انجام شده 
روی این فناوری نشان می دهد که تحویل موضعی دارو به خوبی 
انجــام شــده کــه ایــن کار بــا پســرفت تومورهــا در دو مــدل مــوش 

مختلف مبتال به سرطان کولون و سینه همراه بوده است.
دکتــر کومــار گفــت: »اســتفاده از کورکومیــن، که یک مــاده مغذی 
باالســت،  ضدالتهابــی  و  ضدســرطانی  خــواص  بــا  شــده  شــناخته 
بــا RNAi، پس رفــت تومــور را بــا بقــای شــش ماهه در مدل هــای 

تهاجمی سرطان روده بزرگ و سینه نشان داد.« 
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ا�  بــا اســتفاده  کــه در �ق�ــاس  نانــو  �حققــان نشــان دادنــد 
یــک ترفنــد �ی تــوان قطعــات الکترون�کــی را ســرد کــرد. ایــن 
فنــاوری را �ی توان �رای خنک  نگه داشــتن اجزای الکترون�کی 

�ورد استفاده قرار داد.
توســعه فنــاوری بــا قدرتمنــدی بیشــتر از همیشــه در حــال انجام 
اســت و اما این توســعه همیشــه با یک مشــکل همراه بوده اســت: 

گرما.
تحقیقاتــی  مؤسســه  یــک   ،JILA فیزیکــدان  مورنــان،  مــارگارت 
مشــترک بیــن دانشــگاه کلــرادو بولــدر و مؤسســه ملــی اســتاندارد و 
فنــاوری، گفــت: »ناتوانــی در کنتــرل گرما یکــی از محدودیت های 
بــزرگ در فناوری نانــو اســت. این مشــکل کامپیوترهــای کوانتومی 
آینده و حتی کامپیوترهای خانگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد.«

کنوبلــوخ و مورنین از نویســندگان مشــترک یک مقاله هســتند که 
ممکن اســت بخشی از مشکل توزیع گرما را حل کرده باشد. به طور 
معمــول، اجســام فلــزی داغ بــرای خنک شــدن مٔوثــر بــه فضــا نیاز 

دارنــد. محققان چیزی بســیار متفاوت در ســطح نانو پیــدا کردند. 
گــر مجموعه ای از ایــن منابع گرمایی بســیار  کنوبلــوخ می گویــد: »ا
کوچــک را انتخــاب کنید و آن هــا را محکم در کنار هــم قرار دهید، 
بســیار مؤثرتــر و ســریع تر از زمانی کــه آن ها را از هم دور کنید، ســرد 

می شوند.«
اســتفاده  ایــن تحقیــق  در  کــه  نانــو  انــدازه  در  فلــزی  میله هــای 
شــده اند از یــک ســلول خونــی نازک تــر هســتند. مورنیــن، کنوبلوخ 
و بقیــه اعضــای تیــم از یکی از قوی تریــن رایانه هــای جهان برای 
شبیه ســازی نحوه تلف شــدن گرما در فاصله هــای مختلف میله ها 

استفاده کردند.
هنگامی که میله ها محکم در کنار هم قرار گرفتند، انرژی گرمایی 
با ســرعت نســبتًا باالیی از بین رفت. این روشــی اســت که می توان 

آن را در دستگاه های الکترونیکی گنجاند.

دهد قرار کشفمهمیکهممکناستآیندهفناورینانوراتحتتأثیر
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ا� ��کروســکوپ الکترونــی، روی  بــا اســتفاده  پژوهشــگران 
ساختارهای ن�مه هادی �اش�ن کاری هایی انجام داده و آن ها 

را به صورت ساختارهای �کعبی درآوردند.
آنچه آن ها انجام دادند ماشــین کاری در مقیاس نانو متری اســت 
ح داری که سیگنال  که به این گروه اجازه می دهد ســاختارهای طر
الکترومغناطیســی نــور را دســتکاری می کننــد، بســازند. نتایــج این 
کامپیوتــری بالقــوه ســریع تر و  گامــی بــه ســوی تراشــه های  پــروژه 

حسگرهای جدید است.
کویــن روکاپریــور از ORNL، اولیــن نویســنده مقالــه مربــوط بــه 
ایــن پــروژه در مجلــه Small، گفــت: »ایــن سیســتم های مکعبــی 
در مقیــاس نانــو اجازه محبوس شــدن نــور در مکان هــای خاص و 

قابل تنظیم و قابل کنترل را می دهند.«
تیم ORNL از مکعب های ساخته شده از یک نیمه هادی شفاف 
اســتفاده کرده اســت. این که مکعب ماشــین کاری شــده این گروه 
تحقیقاتــی یــک مــاده نیمه هادی اســت، اهمیت زیــادی دارد چرا 
کــه همیــن نیمه هــادی بودن کلیــد تنظیم انرژی آن اســت. انرژی 
یــک مــوج نور بــا فرکانــس آن مرتبط اســت. هرچــه فرکانــس باالتر 

باشــد طــول مــوج کوتاه تــر اســت. طــول مــوج نــور مرئی در چشــم 
انسان به صورت رنگ ظاهر می شود. از آنجا که یک نیمه هادی را 
می تــوان دوپ کرد، یعنــی می توان ناخالصی کوچکی به آن اضافه 

کرد، طول موج آن را می توان جابه جا کرد.
مکعب هایی که محققان این پروژه ســاختند، هر کدام ۱۰ نانومتر 
عــرض داشــتند که بســیار کوچک تر از طــول موج نور مرئی اســت. 
ایــن مکعب هــا که در دانشــگاه تگزاس در آســتین ســنتز شــده اند، 
برای جلوگیری از جمع شــدن در یک ماده دترجنت قرار داده شده 
و روی یک زیرالیه پیپت شــدند، جایی که به صورت خودآرایی در 

یک آرایه دوبعدی جمع شدند. 

ابعادنانوبرایتولیدساختارهاینوین ماشینکاریدر
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یــک تیــم تحقیقــات بین المللــی بــا اســتفاده از نانــوذرات، معرف 
بــه جمــع آوری نوعــی پروتئیــن  کــه می توانــد  جدیــدی ســاختند 
حیاتی از پالســمای خون کمک کنــد. این پروتئین نقش مهمی در 

لخته شدن خون دارد.
چنــد مولکــول زیســتی ضــروری در فرایند لخته شــدن خون نقش 
کلیــدی دارنــد. یکــی از آن هــا پروتئینــی بــه نــام فیبرینوژن اســت. 
ایــن پروتئیــن اغلب به کســانی داده می شــود که خونریزی شــدید 
را تجربــه کرده انــد. امــا کنســانتره فیبرینوژنی که می تــوان به بیمار 
داد خــام اســت و شــامل یــک فراینــد تصفیــه پیچیــده اســت تــا از 

ک شود. ناخالصی ها و ارگانیسم های بیماری زا پا
محققانــی از چیــن و کالیفرنیا با توجه به نیاز به فرایندهای تولید 
بهتر، راهی برای جذب فیبرینوژن انسانی از پالسمای خون ایجاد 

کردند.
کنــث شــی از دانشــگاه کالیفرنیا که نویســنده مســئول ایــن پروژه 
است، توضیح می دهد: »ما یک نانوذره پلیمری جدید را مهندسی 
کــه می توانــد به عنــوان یــک معــرف اتصــال انتخابــی بــا  کردیــم 

پروتئین فیبرینوژن انسانی برهم ُکنش دهد.«

محققــان مونومرهــای عامــل دار را از پنــج نــوع اســید آمینــه L به 
دســت آوردنــد: )Phe( L-phenylalanine و)L-leucine )Leu بــا 
زنجیره های جانبی آب گریز، L-گلوتامیک اســید )Glu( با بارهای 

منفی و )Lys( L-lysine. و ال آرژنین )Arg( با بارهای مثبت.
 N-acryloyl-Arg )AArg@NPs( از این میان، نانوذراتی که مونومرهای
را در خــود جــای داده بودنــد، قوی تریــن و خاص تریــن میــل اتصــال به 

فیبرینوژن را پس از انکوباسیون نشان دادند.
بیشــتر  توســعه  و  تحقیــق  بــه  می توانــد  تیــم  ایــن  یافته هــای 
AArg@NPs به عنــوان یــک معــرف ترکیــب انتخابــی فیبرینــوژن 

منجر شود که می تواند برای تولید دارو استفاده شود. 
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آرایــه نانــو ژنراتــور تریبوالکتریــک در ســاخت زیــن اســب  بــا 
�ی تــوان بــه ســوارکار کمــک کرد تــا ارتباط ��ــتمری با اســب 
ســقوط  و  حادثــه  �ــرو�  صــورت  در  دیگــر  ســوی  ا�  و  داشــته 

گاه کند. ع آ سوارکار به سرعت دیگران را ا� این �وضو
به تازگــی محققانی مقالــه ای در ACS Nano منتشــر کردند که در 
آن جزئیات مربوط به نمونه اولیه »زین هوشمند« ارائه شده است 
زینــی کــه می تواند به ســوارکاران کمــک کند تــا بیومکانیک خود را 
بهبــود بخشــند. عــالوه بر این، زیــن خــودکار می تواند بــه دیگران 

هشدار دهد که یک سوارکار در حال سقوط است.
جمع آوری و تجزیه و تحلیل کالن داده ها به اجزای مهم بسیاری 
از ورزش هــای رقابتــی تبدیــل شــده اند، زیــرا اطالعاتــی را در زمان 
واقعی در مورد عملکرد و تناســب اندام ورزشــکاران ارائه می دهند. 
با این حال، بیشتر سیستم ها با باتری تغذیه می شوند و اغلب این 

باتری ها آن ها را حجیم و غیرقابل انعطاف می کند.
نانــو ژنراتورهــای تریبو الکتریــک کوچــک و ســبک )TENG(، کــه 

انرژی مکانیکی را به الکتریسیته تبدیل می کنند، برای کاربردهای 
شــارژ  تــا  اقیانــوس  امــواج  از  انــرژی  برداشــت  جملــه  از  مختلفــی 
تلفن های همراه از طریق راه رفتن طراحی شده اند. TENها عالوه 
بر تأمین انرژی خود، می توانند محرک های مکانیکی مانند فشار، 
لمــس یا حرکت را به ســیگنال های الکتریکــی تبدیل کنند. دینگ 
نان، بائودونگ چن، ژونگ لین وانگ و همکارانش می خواســتند 
TENG را بــا یــک زیــن هوشــمند بــرای ورزش هــای اسب ســواری 

ک منتقل کنند. چالش برانگیز و بالقوه خطرنا
محققــان یــک TENG نازک، منعطف و دیســکی شــکل ســاختند 
کــه در هنــگام قرار گرفتن در معرض فشــار صاف می شــود و پس از 
برداشــتن فشــار دوباره به حالت اول برگشــته اســت. تحت فشــار، 
الیه هــای داخلــی TENG فشــرده می شــوند و الکترون هــا را از یک 
الکتــرود به الکترود دیگــر منتقل می کنند و جریانــی تولید می کنند 

که با آزاد شدن فشار متوقف می شود.

سوارکاریکنند »زینهوشمند«میتواندبهسوارکارانکمککندتاایمنتر
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