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صادرات نانوی ایرانی

صادرات دستگاه نانوحبابساز ایران به بالروس

مدیرعامــل شــرکت نانوفنــاوری ســراج از صــادرات دســتگاه
نانوحبابســاز ایران به بالروس خبر داد .این دســتگاه قرار اســت
در بخش پرورش ماهی در این کشور مورداستفاده قرار گیرد.
نانوفنــاوری ســراج یکــی از شــرکتهای ارائهدهنــده تجهیــزات
تولیــد نانوحبــاب اســت کــه در حــال حاضــر محصوالتــی بــرای
اســتفاده در چنــد حــوزه مختلــف ،تولیــد و بــه بــازار عرضــه کــرده
اســت .حســین کازرونــی؛ مدیرعامــل ایــن شــرکت میگویــد:
ً
«دســتگاههای نانوحبابســاز معمــوال در ســه حــوزه شــیالت،
کشــاورزی هیدروپونیک و تصفیه پساب استفاده میشوند .تمرکز
ما در دو حوزه شیالت و هیدروپونیک است .با یکی از شرکتهای
ترکیهای در بخش شــیالت وارد همکاری شــدهایم و از طریق این
شــرکت قصد داریم در منطقــه  CISتجهیزات خود را توزیع کنیم.
در قدم اول یک دســتگاه نانوحبابســاز برای اســتفاده در بخش
پرورش ماهی به کشــور بــاروس فروختهایم و بهدنبال فروش به
کشورهای دیگر این منطقه هستیم .البته یکی از بازارهای هدف
ما بخش کشاورزی هیدروپونیک در ترکیه است».
دکتر کازرونی میافزاید« :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 گلخانههای تولیدکننده گوجهفرنگی ،کاهو و
چند محصول دیگر عرضه شــده است .چندی پیش یک گلخانه
در رفســنجان بــرای تأمیــن نیــاز خود در فضــای یک هکتــاری از
دستگاه نانوحبابساز شرکت نانوفناوری سراج استفاده کرد».
ایــن دانشآموختــه مقطــع دکتــرای مهندســی شــیمی دانشــگاه
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تربیت مدرس میگوید« :بهدلیل 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
انــواع نانوحبابهای گازی (اکســیژن ،هــوا ،ازن و…) را درون آب
و دیگر ســیاالت دارد .بر اســاس اطالعات منتشر شده ،استفاده از
آب حــاوی نانوحبــاب اکســیژن بهطــور مســتقیم بر روی ســامت
ریشه مؤثر بوده که منجر به بهبود جذب عناصر مغذی از طریق
ریشــه میشــود .ایــن موضــوع منجــر بــه افزایــش تولیــد گیاهــان
میشود .همچنین افزایش ماندگاری پس از برداشت ،بهبود وزن
ریشه ،از بین رفتن پاتوژنها و عدم نیاز به آفتکش و قار چکش،
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 نانوحبابهای گازی هستند .حبابهای تولید شده با ابعاد
کمتر از  ۱۰۰نانومتر ،دارای بار سطحی منفی بوده و عالوه بر پایداری
مناسب ،قابلیت افزایش غلظت گاز تا چندین برابر اشباع را دارند.
ایــن میــزان برای اکســیژن محلول با اســتفاده از سیســتم نانوکس
تــا  ۴۵ ppmخواهــد بــود .تــاش طراحــان و ســازندگان ژنراتورهای
نانوحبابساز نانوکس ،به ارمغان آوردن امکان نصب ،راهاندازی و
نگهداری آسان بوده است .ژنراتورهای نانوحباب سری نانوکس با
حداکثر بازده انحالل گاز ،با توجه به دبی مورد درخواست مشتری
عرضه میشود.

نانو در ایران

با آفتکش نانویی ،سم روی محصوالت کشاورزی باقی نمیماند

شــرکت نانو سبز آوران طوبی آفتکش گیاهی حاوی نانوکپسول
تولید کرده اســت که اثربخشی باالیی روی حذف آفات از گیاهان
داشته و در عین حال باقیماندهای روی محصول ندارد.
دکتر مریم نگهبان ،مؤســس شــرکت نانو سبز آوران طوبی درباره
ایــن آفتکــش نانویی میگوید« :بهمنظور کاهش مصرف ســموم
کشاورزی و تولید محصول سالمتر ،در باغات و گلخانههای کشور
میتوان از این آفتکش ســبز نانویی اســتفاده کرد .فرموالســیون
ایــن آفتکــش گیاهــی بــر اســاس نانــو و میکروکپســولها بــوده و
میتــوان از این فناوری بــرای تولید انــواع آفتکشهای کمخطر
و عاری از ســموم شــیمیایی اســتفاده کــرد .ما ایــن آفتکشهای
نانویی را در باغات مختلف پسته و در چندین گلخانه بهصورت
پایلــوت اســتفاده کردهایم و نتایــج جالب توجهای بهدســتآمده
است».
این عضو هیئتعلمی مؤسســه تحقیقات گیاهپزشکی میگوید:
« ۱۷سال سابقه فعالیت روی ترکیبات گیاهی و پلیمرهای گیاهی
بــا تمرکــز روی کپســولهای میکــرو و نانومقیــاس دارم و از ســال
 ۱۳۹۶در قالــب شــرکت دانشبنیــان کار روی تجاریســازی این
آفتکــش نانویــی را آغــاز کــردم .بــا شــروع فعالیت شــرکت ،از این
آفتکــشنانویــی در باغــات مختلــف در دامغــان ،کرمــان ،یــزد،
شــهر بابــک و چندیــن شــهر دیگــر اســتفاده کردیــم و همچنیــن
روی گلخانههــا و صیفیجاتــی نظیــر گوجهفرنگی نیــز در ورامین
و شــهرهای دیگر این آفتکــش نانویی با موفقیت مورداســتفاده

قــرار گرفتــه اســت .در بررســیهای انجام شــده با کمک مؤسســه
گیاهپزشــکی ،هــم کارایــی ایــن آفتکش بــه اثبات رســانده و هم
هیچ اثری از باقیمانده سم روی محصول دیده نشده است».
دکتــر نگهبــان میگویــد« :انتظار داریم بــه کار ما بیشــتر اهمیت
داده شــود ،مشــکالت یــک کارآفریــن را حــل کننــد ،بــرای اخــذ
مجوزها ،از تأســیس یک کارگاه گرفته تا راهاندازی خط تولید نیاز
بهکمک داریم ،ســازمانها موانع زیادی ایجاد میکنند به طوری
که یک فرایند اخذ مجوز بیش از یک ســال زمان میبرد و ما بین
ســازمانها در حــال رفتوآمــد هســتیم .در حالی که ما پژوهشــگر
هســتیم و کارآفرینی کردهایم ،مایل هســتیم که ما را بیشــتر درک
کنند .نیاز به حمایت داریم».
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن آفتکشهــای نانویــی که پتانســیل
صادراتــی نیــز دارد ،ســازگار و بیخطــر بــرای انســان ،دام و
محیطزیســت بــوده؛ تعــادل محیــط را بــه هم نمیزنــد و در عین
حال زیستســازگار و دوســتدار طبیعت اســت .در هنگام تماس
بــا مصرفکننــده بیخطــر بــوده و باعــث کاهــش مقاومــت آفات
بــه ســموم میشــود و روی آفات با هــر درجه مقاومت مؤثر اســت
و مشــکالت مقاومت آفات به ســموم در ســالهای بعدی کاهش
مییابــد .اســتفاده بلندمــدت از ایــن آفتکــش موجــب احیــای
دشمنان طبیعی شده و بهتدریج دفعات موردنیاز برای سمپاشی
کاهــش مییابــد .ایــن آفتکــش مشــکل باقیمانــدن در محیــط
ندارد.
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خاک را با نانومواد تثبیت و تقویت میکنیم

مدیرعامل شرکت اصالح خاک آسیا از توسعه محصوالت نانویی
خبر داد که با استفاده از آن میتوان خاک را تثبیت و تقویت کرد.
دکتــر حامــد نیرومنــد ،مدیرعامــل شــرکت اصــاح خــاک آســیا
میگویــد« :بــا بهرهگیــری از اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاههای
دولتــی در بخشهــای مطالعــات ژئوفیزیــک و ژئوتکنیــک،
رهیافتهــای نانویــی برای حل چالشهای مرتبــط با خاک ارائه
دادهایــم و در ایــن مســیر  ۲۸محصــول داریــم کــه برخــی از آنها
در قالــب اختراع نیز به ثبت رســیده اســت .فناوریهایی که ما در
شــرکت اصالح خاک آسیا توســعه دادهایم قابلیت کاربرد چندگانه
داشــته و میتوان از آنها در حوزههایی نظیر الســتیک و دارو نیز
اســتفاده کرد .در حال حاضر بهدنبال گســترش دامنه کاربرد این
فناوریها هستیم».
ایــن عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه امــام خمینــی قزویــن افــزود:
«تمامــی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی مــا روی ایــن حــوزه
متمرکــز هســتند و دســتاوردهای آنهــا بهگونــهای اســت که پس
از فار غالتحصیلــی بهدنبــال ثبــت شــرکت و تجاریســازی ایــن
دســتاوردها میرونــد .کلیــه اعضــای شــرکت اصــاح خاک آســیا از
متخصصــان دانشــگاهی هســتند که همیــن امر بــه افزایش توان
علمی ما کمک کرده است».
وی میافزاید« :گاهی دیده میشود که شرکتها مدعی استفاده
از نانومــواد هســتند اما وقتی مواد مصرفی آنها بررســی میشــود،
متأسفانه نانوموادی در ترکیبات آنها یافت نمیشود .ازاینرو ما
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تــاش کردیــم تمــام فرایند از تولیــد نانومواد تا بهرهگیــری از آنها
در تثبیــت و تقویــت خــاک را در داخــل شــرکت اصالح خاک آســیا
انجــام دهیــم تا از کیفیت خروجی کار مطمئن شــویم .ما از ســتاد
نانو و سازمانهای مربوطه انتظار داریم که به نظارت دقیق روی
محصوالت بازار ادامه دهند تا شــاهد محصوالت نانویی مناســب
در بازار باشیم».
دکتر نیرومند میگوید« :افزودنیهای نانویی ما موجب مقاومت
باالیــی در خــاک شــده و مزایــای متعــدد دیگــر نیز بــرای خاک به
ارمغان میآورند».
شــرکت اصالح خاک آســیا در زمینههــای طراحی ،ســاخت و اجرا
بــا بهکارگیــری دانــش روز دنیــا در بخــش دانشبنیــان و طراحــی
پروژههــای مهندســی ژئوتکنیــک و بهخصــوص در روشهــای
مختلف بهســازی و تقویت خا کها ،ســازههای نگهبان ،چاهها و
سیستمهای زهکشی موقت و دائم و سایر زمینههای ژئوتکنیک،
تخصص دارد.
واحد تحقیق و توسعه این شرکت توانسته است با تکیه بر دانش
تخصصی و توان علمی و فنی اعضای خود ،تاکنون تعداد زیادی
اختراع را در ادارههای ثبت اختراع ایران و آمریکا به ثبت رســانده
و از مرحلــه ایــده به عمل و تجاریســازی برســد .هدف اصلی این
شرکت ،عالوه بر استفاده از روشها و فناوریهای پیشین ،توسعه
و اجــرای روشهــای جدید و مــدرن اصالح و بهســازی خا کها در
پروژههای مختلف ژئوتکنیکی مبتنی بر مشکالت موجود است.

تولید نسل سوم مکملهای معدنی دام و طیور

شــرکت دانشبنیــان ایمــن نانــو فــام موفــق به تولید نســل ســوم
مکملهــای معدنــی روی در ایــران شــده اســت ،محصولــی کــه
بــرای تقویــت خــوراک دام و طیــور مورداســتفاده قــرار میگیرد .در
این مکمل از پودر نانوصفحات هیدروکســید کلرید روی اســتفاده
شــده که بهصورت کنسانتره ،مکمل دارویی حیوانی و افزودنی در
صنعت خوراک دام ،طیور ،آبزیان و حیوانات خانگی قابلاستفاده
است.
فاطمــه ســقطچی مدیرعامل شــرکت دانشبنیان ایمــن نانو فام
میگویــد« :ایــن مکمــل بــه خــوراک دام و طیــور و حتــی آبزیــان و
حیوانــات خانگی اضافه میشــود تــا ارزش غذایی ایــن خورا کها
بهبــود یابــد .مــا در حال حاضــر تولیــد نیمهصنعتی محصــول را با
ظرفیــت یــک ُتــن در ماه انجــام میدهیــم و بــهزودی وارد مرحله
تولید انبوه خواهیم شد».
دکتــر ســقطچی میگویــد« :نســل اول مکملهــا بهصــورت
ســاختارهایی نظیــر ســولفات بود که مســتقیم از معدن اســتخراج
میشد و ترکیبات موردنیاز بدن دام را تأمین میکرد .این مکملها
با بهبود عملکرد سیســتم ایمنی بدن ،موجب ارتقای ســامت دام
میشــد؛ اما این مکملهای نســل اول بهدلیل عدم خالصسازی
و وجــود عناصــر ســنگین مشــکالتی داشــتند و همچنیــن جذب و
دسترسی زیســتی پایینی نیز داشتند .از اینرو نسل دوم مکملها
توسعه یافت که ترکیبات کیالتهکننده داشتند .در واقع با استفاده
از مــواد آلــی و اســیدهای آمینــه ترکیباتــی نظیــر روی بهصــورت

کمپلکــس درآمــده و پایداری بیشــتری پیدا میکــرد .این مکملها
وقتــی وارد بــدن حیوانات میشــدند رهایش را در محــل موردنظر
انجام میدادند ازاینرو 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 حرارتدادن اجتنابناپذیر اســت،
ازاینرو ســاختار این مکملهای نسل دوم دستخوش تغییر شده
و گاهــی هــم تبدیل به مواد ســمی بــرای دام و طیور میشــد .یک
مشــکل دیگر مکملهای نســل دوم تداخل جذبــی بود که باعث
عدم جذب عناصری نظیر آهن میشد .ب ه همین دلیل نسل سوم
مکملها طراحی و تولید شدند که هم مزیتهای نسل اول و دوم
را داشتند و هم نسبت به رطوبت و دما حساس نیستند».
ایــن دانشآموخته دکتری شــیمی دانشــگاه تحصیــات تکمیلی
علوم پایه زنجان میافزاید« :یک شــرکت هلندی-آمریکایی با ده
ســال تحقیق و توســعه این مکمل را برای اولین بار تولید کرد و به
 ۹۲کشور جهان نیز صادرات انجام داد .این مکملها به ایران نیز
وارد شــدند و مورد اســتقبال قرار گرفتند .شرکت دانشبنیان ایمن
نانــو دانش فنی این محصول را توســعه داد و بــرای اولین بار این
نسل از مکملها در ایران تولید شدند».
دکتر فاطمه سقطچی میگوید« :نمونههایی که ما تولید کردیم از
نظر فیزیکی ،خلوص ،پایداری و عملکرد در دانشــگاه تهران روی
جوجههای گوشــتی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالب توجهی
به دست آمد».
پیاپی  | ۲۷۷شماره  | ۴ناتسمز  | ۱۴۰۰سال متسیب |

|5

نانو در ایران

کیت تشخیص نانویی برای شناسایی  ۵نوع ماده مخدر

شــرکت ریــز زیســت تراشــه فنــاوران اقــدام بــه ســاخت کیتهــای
تشــخیصی کــرده کــه بــرای شناســایی  ۵نوع مــواد مخــدر مختلف
مناسب است.
پریــرخ لوائــی توســعهدهنده این فنــاوری و مدیرعامل شــرکت ریز
زیســت تراشــه فناوران میگویــد« :روشهــای رایج برای شناســایی
مــواد مخــدر زمانبــر بــوده و نیاز بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی دارد.
ما محصولی ســاختیم که بهســادگی میتوان با اســتفاده از آن مواد
مخــدر را شناســایی کــرد .ایــن فنــاوری بهگونهای توســعه یافته که
میتوانــد  ۵نــوع ماده مخــدر مختلف را تشــخیص دهــد .هروئین،
مرفیــن ،کوکائین ،تریاک و شیشــه موادی هســتند کــه این کیتها
قادر به تشخیص آن بوده و میتوان بهسرعت نتیجه این تستها
را به دست آورد».
دکتــر لوائی میگوید« :ســازمانهای نظارتی نظیــر پلیس ،مرزبانی
و شــرکتهای هواپیمایی میتوانند از این فناوری برای تشــخیص
ســریع مواد مخدر اســتفاده کنند .همچنین این فناوری در منازل و
بیمارســتانها نیز قابلاســتفاده اســت .یکی از مزایــای این فناوری
ســهولت اســتفاده از آن اســت ،بــه ایــن معنا که همانند تســتهای
تشــخیص بــارداری کــه اســتفاده از آنهــا نیاز بــه تخصص خاصی
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نــدارد ،این کیتها نیز بدون نیاز به ادوات پیشــرفته آزمایشــگاهی
قابلاستفادههستند».
در این کیتهای تشــخیصی از نانوذرات طال اســتفاده شده است.
این کیتها هم قابلیت غربالگری عمومی را دارند ،به این معنا که
میتوانند نشان دهند که در نمونه آزمایشی ،ماده مخدر وجود دارد
یا خیر ،هم قابلیت تشخیصی دارند ،به این معنا که نشان میدهند
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 فناوریهــای این
شرکت هستند که گواهی نانومقیاس برای آنها صادر شده است.
شــرکت دانشبنیــان ریــز زیستتراشــه فنــاوران از ســال ۱۳۹۵
بهصــورت رســمی فعالیــت خــود را روی طراحــی و تجاریســازی
کیتهای غربالگری آغاز کرده است .استفاده از این فناوری زیستی
جدیــد آپتامــر در ایــن کیتها فرصــت تولید محصوالتی غیرســمی،
ارزان و در نهایت زیستســازگار را برای این شــرکت به ارمغان آورده
است.

صندلیهای خودرو با مواد نانویی تولید میشوند

شــرکت فرابین فرایند شریف محلول پلییورتان حاوی نانوذرات
جهــت تولیــد فــوم ســرد صندلــی خــودرو بــا مانایــی فشــاری در
محدوده استاندارد خودروسازی تولید کرده است.
محمــد شــیواپور ،قائممقــام مدیرعامــل شــرکت فرابیــن فراینــد
شریف در مورد این فناوری میگوید« :برای تولید صندلی خودرو،
ســپر و برخــی از تزیینــات داخلــی خــودرو از ترکیبــات پلییورتــان
استفاده میشود .این ماده متشکل از دو جز اصلی است که یکی
از آنها ایزوســیانات اســت .تولوئن دی ایزوســیانات ( )TDIیکی
از انــواع ایزوســیانات مورداســتفاده 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
قابلاســتفاده اســت .حذف  TDIاز ایزوســیانات موجب آسیب به
خواص محصول نهایی یعنی فوم در صندلی خودرو میشود».
عضــو هیئتمدیــره شــرکت فرابیــن فراینــد شــریف میافزایــد:

«شــرکت فرابیــن فراینــد شــریف نوعی پیــش پلیمر بــا فناورینانو
طراحی و تولید کرده اســت که بینیاز از  TDIبوده و با اســتفاده از
آن میتوان صندلیهای خودرو را با اســتانداردهای  PSAصنعت
خودروســازی تولیــد کــرد .از آنجایــی کــه ایزوســیانات مصرفی در
خطوط تولید شــرکتهای خودروســازی کشــور بهصورت وارداتی
تأمین میشــود ،ایــن فناوری جدیــد میتواند تا ۴۰درصــد َ
ارزبری
را در بخــش واردات مــواد اولیه تولید فــوم در این صنعت کاهش
دهد».
ایــن دانشآموختــه کارشناسیارشــد مهندســی صنایــع میگوید:
«ایــن پلییورتــان تقویتشــده بــا فناورینانــو در مقیــاس
ٔ
آزمایشــگاهی تولیــد شــده و تاییــدات آزمایشــگاهی را اخــذ کــرده
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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عرضه رنگهای نانویی با نصف قیمت نمونههای خارجی

بهگفتۀ عضو هیئتمدیره شــرکت بهســان اکســیر فام رنگهای
نانویی تولیدی این شرکت ضمن داشتن کیفیت باال و قابلرقابت
با نمونههای خارجی ،بسیار ارزانتر از رنگهای وارداتی هستند.
شــرکت بهســان اکســیر فام بــا هــدف تولیــد محصوالتــی جدید و
کارآمــد در عرصه رنگ و پوشــش و با بهرهگیری از پشــتوانه دانش
و تجربــه علمــی و صنعتــی متخصصــان و پژوهشــگران داخلــی،
پــا بــه عرصــه صنعت کشــور گــذارده و درصدد اســت با اســتفاده از
فناورینانــو ،کیفیــت انــواع پوشــشهای صنعتــی و ســاختمانی را
بهطــور قابلمالحظــهای افزایــش داده و خــواص نویــن مطابق با
سفارش مشتریان در این پوششها ایجاد کند.
حســین نجفخانــی؛ کارشــناس ارشــد مهندســی مــواد دانشــگاه
صنعتی شــریف و مدیرعامل شــرکت بهســان اکســیر فام میگوید:
«فناورینانــو باعــث ایجــاد خــواص جدیــدی در صنعــت رنــگ
میشــود که از آن جمله میتوان به خواص ضدخش ،ضدسایش،
ضــدآب و ضدخوردگی اشــاره کرد .در حال حاضــر ما از فناورینانو
در خــود رنــگ اســتفاده کردهایــم کــه موجــب پایداری بیشــتر این
رنگها شده است».
نســیم فراهانــی ،کارشناسیارشــد مدیریــت تکنولــوژی دانشــگاه
علــم و صنعــت و عضــو هیئتمدیــره ایــن شــرکت میگویــد« :مــا
ســه محصــول موردتأییــد ســتاد نانو یعنــی رنگ ضدآب ،پوشــش
ضدگردوغبــار مخصــوص پنلهــای خورشــیدی و پوشــش
فتوکالیســت آنتیباکتریال مخصوص کاشــی و سرامیک را در سبد
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خــود داریــم .ما بهتازگی رنــگ ضدآب مخصوص چــوب نیز تولید
کردهایم .این رنگ ،محافظتی در برابر اثرات تخریبی نور خورشید
داشــته و مانع از رشد جلبک و قارچ نیز میشود .حفظ نقشونگار
و تنفسپذیــری چــوب ،از دیگــر ویژگیهــای ایــن رنگهــای
نانوکامپوزیتی اســت .این رنگ جدید پوششی نبوده بلکه نفوذی
اســت ،در نتیجــه حالت اصلی چــوب پس از اســتفاده از این رنگ
حفظ میشود ،شما اگر چوب را لمس کنید حس زندهبودن چوب
ً
را کامال احساس خواهید کرد».
این نوع محصــوالت رنگ نانویی پیش از این بهصورت وارداتی
تأمیــن شــده ،بهطــوری کــه کشــور فنالنــد بهعنــوان اصلیتریــن
صادرکننده این رنگها به ایران بوده اســت .بهگفتۀ ســید مهدی
قریشــی ،عضــو هیئتمدیره این شــرکت ،رنگهــای نانویی تولید
شرکت بهسان اکسیر فام ۵۰درصد ارزانتر از نمونه خارجی است.
الزم بــ ه ذکــر اســت محصــوالت رنــگ شــرکت بهســان اکســیر فام
ح مختلف دارای راهنما
متناســب با سفارش مشتریان برای ســطو 
و آموزش نحوه رنگآمیزی متعددی بوده و همچنین محصوالت
رنــگ بهســان قابلیــت اعمــال بــا روش قلممــو ،پیســتوله ،غلتک
و پارچههــای تنظیــف را دارا هســتند .محصــوالت رنــگ بهســان
دارای گواهینامــه اســتاندارد  ISO 80004و  INS 21145و دارای
گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناورینانو و همچنین
دارای گواهینامــه کیفیــت محصــول ISO 9001و  ISO14001و
تأییدیههای فنی از مراجع معتبر در کشور است.

ٔ
توسعه نانوسامانه ایرانی برای مدیریت آب توازن کشتیها

مدیرعامــل شــرکت رهآوران آینــده دریــا از نصــب آزمایشــی
نانوســامانهای ایرانــی برای مدیریت آب توازن کشــتی روی یکی از
شناورهای داخل کشور خبر داد.
مهندســی حســینی مدیرعامــل ایــن شــرکت میگویــد« :کشــتیها
بهمنظــور جابهجایــی کاالهایــی از قبیــل نفــت ،مــواد معدنــی و
کانتینرهــا نیازمنــد بهرهگیــری از سیســتمهای متعــددی جهــت
حفظ ثبات کشــتی و قابلیت مانور آن در طول ســفر هســتند .یکی
از ایــن سیســتمها آب تــوازن بــوده کــه بــر اســاس آن کشــتیها در
هــر دو حالــت بــدون حمل بــار و تخلیه بخشــی از بار در بنــدر ،آب
تــوازن را بهمنظور عملکرد مؤثر و بیخطر کشــتی تنظیم میکنند.
آب تــوازن ،آبــی اســت که بهمنظــور کنترل فشــارهای وارده بر یک
کشــتی و ثبــات آن برداشــت میشــود .آب تــوازن حــاوی گونههای
زیستی و ارگانیســمهای متنوعی از باکتریها ،ویروسها ،گیاهان
ً
و موجودات ســاحلی هســتند .این آب عموما توســط کشتیها طی
مســافتهای طوالنــی حمــل میشــود و ســپس بههنــگام تخلیــه،
گونههای زیســتی متخاصم را به اکوسیستم جدید وارد میکند که
میتواند منجر به آلودگی آبها شود».
وی میافزایــد« :ازایــنرو کنوانســیونهای مربــوط بــه ایمنــی
دریانــوردی و حفاظت از محیطزیســت الزاماتی را برای اســتفاده از

آب تصفیهشــده بهمنظور حفظ توازن کشــتیها مطرح کرده است
که دولتها را موظف میکند از سال  ۲۰۲۴از آب تصفیه شده برای
ایــن کار اســتفاده شــود .در واقــع از ســال  ۲۰۲۴تمامی شــناورهای
مشمول ملزم به رعایت این پروتکل خواهند بود».
برای حل این مشکل و رعایت این الزامات ،شرکت رهآوران آینده
دریا با همکاری شــرکت نانویی آتیهپردازان ظهور شــریف سیســتم
مدیریت آب توازن مبتنی بر فناوری نانوفیلتراسیون را توسعه داده
اســت که بهصورت آزمایشــی روی یکی از شناورهای کشور در حال
اجراست که تا پایان سال جاری نتایج این کار منتشر خواهد شد.
بهگفتۀ مهندس حسینی که دانشآموخته رشته مهندسی شیمی
گرایش نفت است ،شرکت رهآوران آینده دریا در حال مستندسازی
نتایج بهدســتآمده از این سیســتم نانوفیلتراســیون بوده تا بتواند
تأییدیههای الزم بینالمللی را دریافت کند.
ٔ
زمینــه عضویــت و پایبنــدی به این
بــا توجــه به ســابقه ایــران در
کنوانســیونها و همچنیــن اهمیــت توجــه بــه اکوسیســتم دریایی
کشــور پیشبینی میشــود طی ســالهای آتی ،محصوالت طراحی
شده این شرکت بتوانند کمک شایانی به صنعت کشتیرانی جهت
تجهیز شــناورهای مشمول این کنوانســیون تحت استانداردهای
موردتأیید سازمان بینالمللی دریانوردی کنند.
پیاپی  | ۲۷۷شماره  | ۴ناتسمز  | ۱۴۰۰سال متسیب |

|9

پژوهش در ایران

دانشگاه صنعتی سهند تبریز:
ٔ

روشی ساده و سبز در توسعه سلولهای خورشیدی پروسکایتی

پژوهشــگران دانشگاه صنعتی سهند تبریز با توجه به نیاز جدی
به توســعه منابع انرژی ارزانقیمت و تجدیدپذیر ،روشــی ســاده،
کمهزینه و با قابلیت مقیاسپذیری را برای سنتز الیههای جاذب
نور سلولهای خورشیدی پروسکایتی توسعه دادند.
فــرزاد نصیرپــوری اســتاد تمــام گــروه مهندســی مــواد دانشــگاه
صنعتی ســهند تبریز درباره لزوم انجــام این طرح گفت« :افزایش
تقاضــای انــرژی و نگرانیهــا در مورد گرمایش جهــان ،نیاز جدی
بــه توســعه منابع انــرژی ارزانقیمت و تجدیدپذیــر را ناگزیر کرده
اســت که انرژی خورشــیدی از جمله مهمترین و دردسترسترین
ایــن منابع اســت ،بنابراین فناوریهای جدید توســعهیافته برای
تبدیل انرژی خورشــیدی به الکتریســیته ،توجــه محققان زیادی
را بــه خــود جلــب کردهانــد .ســلولهای خورشــیدی پروســکایتی
جدیدتریــن نســل ســلولهای خورشــیدی هســتند کــه از جهــت
پیشــرفت ســریع در بازده و عملکــرد ،از فناوریهای قبلی پیشــی
گرفتهانــد؛ ماننــد هر فناوری دیگری ،یکــی از مهمترین چالشها
در مســیر این ســلولها ،قابلیت تولید در مقیــاس بزرگ و صنعتی
اســت .در کار حاضــر ،بــا دنبالکــردن ایــن هــدف ،روش ســاده و
مقیاسپذیر 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».
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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 حاللهــای پرخطــر را حــذف کــرده و از طرف
دیگــر بهخاطر ســادهتر و کمهزینهتربودن امــکان تعمیم به ابعاد
بزرگتر را داراست».
میــزان تابــش خورشــید در ایران باالتــر از میانگین جهانی اســت
و ایــن ظرفیــت بــاالی انــرژی خورشــیدی باعــث شــده اســت کــه
در ســالهای اخیــر ،برنامهریزیهایــی بــرای اســتفاده از انــرژی
خورشــیدی بــرای تأمیــن انــرژی در داخــل کشــور انجــام شــود.
بنابرایــن توجــه بــه ابداعــات و نوآوریهــای جدید در ایــن زمینه
برای کاهش هزینههای ســاخت سلولهای خورشیدی و افزایش
توان خروجی سلولها بسیار حائز اهمیت است.
نصیرپــوری دربــاره مزایــای ایــن طــرح گفــت« :اکثــر روشهــای
گزارششــده بــرای تولیــد الیههــای پروســکایت بهکاررفتــه در
ابزارهــای بــا بازدهــی بــاال ،عــاوه بــر مشــکل محــدود بــودن بــه
مقیــاس آزمایشــگاهی ،بر پایۀ اســتفاده از حاللهــای آلی با نقطه
جــوش باال هســتند .ایــن ترکیبات ســمی و بهخاطر امــکان جذب
از طریق پوســت بســیار خطرناک هســتند .تجاریســازی و تولید
در مقیاس بزرگ ســلولهای خورشــیدی پروســکایتی باید بر این
اصل اســتوار باشــد که حاللهای ذکر شده با حاللهای کمضررتر
و کمخطرتر جایگزین شوند .ازاینرو توسعه روشی که هم قابلیت

صنعتیشــدن داشــته باشــد و هــم نیاز بــه اســتفاده از حاللهای
ســمی را حــذف کند ،در جهت توســعه و قابلیت تولیــد در مقیاس
باال ضرورت دارد».
پژوهشــگر دانشگاه صنعتی سهند درباره تجاریشدن این طرح
گفت« :در این مرحله طرح در مقیاس آزمایشــگاهی انجام گرفته
اســت .ولی با توجه به اینکه روش غوطهوری در حمام شیمیایی
( )Chemical Bath Depositionبهراحتــی قابلیــت تبدیــل بــه
مقیــاس صنعتــی را دارد و همچنین در فرایند پیشــنهادی یکی از
حاللهــای ســمی برای تهیه الیه پروســکایت حذف شــده اســت،
میتــوان پــس از طی مراحــل الزم به تولیــد صنعتی این ســلولها
وارد شــد .در صــورت تجاریشــدن ایــن ســلولها ،نتایــج حاصل
میتواند در فرایند ســبز ســاخت الیه هیبرید ارگانومتاتیک جاذب
نور برای سلولهای خورشیدی پروسکایتی استفاده شود».
عــاوه بــر روش غوطــهوری در حمــام شــیمیایی ،ایــن گــروه
پژوهشــی موفــق به تولیــد الیههای پروســکایتی با دیــدگاه حذف
حــال ســمی و اســتفاده از روش مقرونبهصرفــه و بــا قابلیــت
تجاریســازی شــده اســت کــه در آن الیهنشــانی الکتروشــیمیایی
(همان آبکاری الکتریکی) بهطور موفقیتآمیزی منجر به تولید
و ســاخت ســلولهای خورشــیدی با عملکرد قابلقبول شده و در
مقالــهای در مجلــه معتبــر  Chemical Engineering Journalبــه

چاپ رسیده است.
فــرزاد نصیرپــوری دربــاره طرحــی بــرای ادامــه کار گفــت:
«بهینهســازیهای بعــدی فراینــد از جملــه بهبــود بــازده ،تعمیــم
روش بــه الیهنشــانی پروســکایت در ابعــاد بزرگتــر و همچنیــن
افزایــش پایــداری ســلولها و قابلیــت تجاریســازی فراینــد ســبز
تولیــد ،از جملــه طر حهــای پیشــنهادی برای ادامــه این پژوهش
است».
مقاله منتشــر شــده ،حاصــل پایاننامه مقطع دکترای مهندســی
مــواد بــوده که فــاز عملی پروژه در دانشــگاه صنعتی ســهند و یک
دوره فرصــت مطالعاتی در دانشــگاه یونیســت کــره جنوبی انجام
گرفتــه اســت .ایــن پــروژه بــا همــکاری دکتــر ســاحل گــوزلزاده
دانشآموختــه دکتــری مهندســی مــواد دانشــگاه صنعتــی ســهند
تبریــز بهعنوان نویســنده اول ،دکتر فرزاد نصیرپوری اســتاد تمام
گــروه مهندســی مــواد ایــن دانشــگاه بهعنوان نویســنده مســئول
و دکتــر ســانگ ایــل ســئوک اســتاد تمــام گــروه شــیمی دانشــگاه
یونیست کره جنوبی بهعنوان نویسنده همکار انجام شده که در
مقالهای بــا عنــوان Towards environmental friendly multi-
step processing of efficient mixed-cation mixed halide
perovskite solar cells from chemically bath deposited lead
 sulphideدر مجله  Scientific Reportsبه چاپ رسیده است.

دانشگاه شهید بهشتی:
هیدروژل خودترمیمشونده امواج مضر الکترومغناطیس را
از پیرامون ما دور میکند
پژوهشــگران دانشــگاه شــهید بهشــتی موفــق بــه تهیــه هیدروژلــی
خودترمیمشــونده شدند که در ناحیه مرئی شــفاف بوده ولی بهطور
همزمــان جــاذب امواج فرابنفش ،فروســرخ و مایکروویو اســت .این
هیــدروژل بــا قابلیــت اســتفاده در پنجرههای دوجــداره توان جذب
امواج فروسرخ که بیش از ۵۰درصد نور دریافتی ما از خورشید است،
همچنیــن فرابنفــش و مایکروویــو را دارد کــه بــه تصفیــه و پاالیــش
محیطزیست ما کمک شایانی میکند.
رضا پیمانفر؛ محقق پســادکتری فوتونیک دانشــگاه شهید بهشتی
و نویسنده مسئول این مقاله درباره ضرورت انجام این طرح گفت:
«هیدروژل خودترمیمشونده تولیدشده با قابلیت صرفهجویی 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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پژوهش در ایران

ارزان تهیــه میشــود از ایــنرو بــا توجــه بــه گرمشــدن کــره زمین و
اســتفاده فــراوان از ســوختهای فســیلی و همچنیــن مخاطــرات
ناشــی از امــواج الکترومغناطیس که در زندگی مــدرن امروز بهوفور
یافت میشود ،استفاده از این ساختارهای جاذب ،اجتنابناپذیر
است».
امــروزه بــا پیشــرفت روزافــزون علــم و فنــاوری و اســتفاده مکرر از
وسایل الکترونیکی ،رایانه ،تلفن همراه ،اینترنتهای نسل جدید
 5Gو… ،امــواج مضــر الکترومغناطیــس در ناحیــه مایکروویو رو به
افزایش هســتند که باعث انواع ســرطان ،نازایی و مشکالت روانی
و ســایر بیماریهــای بدخیم و آســیب بــه محیطزیســت پیرامون
میشــوند ،ازایــنرو 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.
پیمانفــر دربــاره ویژگیهــای ایــن طرح گفــت« :قابلتوجه اســت
کــه هیــدروژل خودترمیمشــونده تهیهشــده ،بــا قابلیــت اســتفاده
در پنجرههــای دوجــداره تــوان جــذب امواج فروســرخ کــه بیش از
۵۰درصــد نور دریافتی ما از خورشــید اســت (صرفهجویــی انرژی)،
همچنیــن فرابنفــش و مایکروویــو را دارد کــه بــه تصفیــه و پاالیش
محیطزیســت مــا کمــک کــرده و از آســیبهای بعــدی انســانی
جلوگیــری میکنــد .جالب توجه اســت که این هیــدروژل در ناحیه
ٔ
پرکننده
مرئی شفاف بوده که باعث میشود این ساختار بهعنوان
پنجره و سایر وسایلی که به ساختار شفاف با قابلیت جذب امواج
در ناحیههــای ذکــر شــده نیــاز دارد مثــل شیشــههای دوجــداره و
لمینت در هواپیماها و اتومبیلها کاربرد داشــته باشــد .از طرفی با
اســتفاده از نانوســاختارهای دوبعدی شــامل گرافن اکسید و کربن
نیتریــد شــبه گرافیــت همچنیــن میکروکرههــای کربنی بــه تقویت
خواص خودترمیمشونده هیدروژل پرداخته شد که باعث افزایش
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سایر کاربردهای بیولوژیکی و الکترونیکی آن خواهد شد».
وی در ادامه گفت« :شــایان ذکر اســت ،خواص نوری ،مکانیکی،
خودترمیمشــوندگی و جذب امواج الکترومغناطیس آن با استفاده
از نانوساختارهای اضافهشده قابلتنظیم است».
پژوهشــگر دانشگاه شــهید بهشــتی درباره موضوعات قابلتوجه
در ایــن زمینــه گفــت« :تیــم تحقیقاتــی ،در حال تقویت و توســعه
محصــوالت جــاذب امــواج مضــر الکترومغناطیــس بــا قابلیــت
صرفهجویــی انرژی در ســایر زمینههــای مرتبط اســت ،تولید برق
ثانویــه و ایجاد خواص ضدباکتری در این ســاختار از رویکردهای
ً
موردتوجه است .اخیرا نیز در گروههای پژوهشی در دیگر کشورها
هیدروژل بر پایۀ پلیوینیل 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 ســامت
جامعــه و صرفهجویــی در مصرف انرژی در مؤسســه آموزش عالی
انرژی شهرســتان ســاوه انجام شــده اســت .شــایان ذکر اســت این
پروژه زیر مجموعهای از پروژهای بزرگتر در جهت تهیه و توسعه
جاذبهــای امواج مضر الکترومغناطیــس در ناحیه مایکروویو که
شــامل اینترنتهــای نســل جدیــد ،پارازیــت ،رادار و ســایر وســایل
الکترونیــک مــدرن در زندگــی هوشــمند اســت که بیش از  ۷ســال
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 دانشبنیان
تکســان مقالــهای بــا عنــوان Preparation of self-healing
hydrogel toward improving electromagnetic interference
 shielding and energy efficiencyاســت که در نشریه Scientific
 Reportsبه چاپ رسیده است.

مقاالت

شبیهسازی دینامیک مولکولی و خصوصیات ترمومکانیکی
برای بهینهسازی نانوکامپوزیتهای س ه فاز اپوکسیTiO2/SiO2/

تهیهکننده

اکبر تکری

بســیاری از آزمایشهــا ما بر اســاس عدم دانــش کافی در حوزه ســاخت محصوالت جدید یــا بهبود فراوردههای پیشــین بر پایۀ
ســعی و خطاســت .بــه عبارتی با پیشــرفت علــم و تکنولوژی و اســتفاده از علــوم روز  ،میتوان بســیاری از آزمایشهــا را بهصورت
کنترل شده انجام داد یا صرفا در محیطی غیرتجربی به بررسی آنها پرداخت .در این صورت بهبود خواص مواد مختلف ،کاهش
استفاده از مواد شیمیایی ،کنترل هزینهها ،کاهش آلودگیهای محیطزیستی ،صرفهجویی در زمان و… را در پی خواهد داشت.
شبیهسازی
پژوهشهــای تجربــی بــدون درک چگونگــی واکنشهــا و رونــد
کلــی آنهــا فقط ثبت اســناد و شــواهد اســت .اصــول درک بر پایۀ
نظریههاســت کــه از زبــان ریاضــی نشــئت میگیــرد .فرضیههــا
جهــت توصیــف و بیــان علــت آنچــه کــه مشــاهده میشــود بیان
شــده و نظریههــا بــر اســاس آزمــودن فرضیههــا و اثبــات درســتی
آنها شــکل میگیرند .با ورود رایانهها و پیشــرفتهای چشــمگیر
ً
تکنولــوژی خصوصــا در زمینه محاســبات و بررســی ســاختارها در
مقیاسهــای اتمــی ،دانشــمندان از طریــق شبیهســازیها امکان
آن را یافتهانــد کــه فرایندهــای مختلــف را از جنبههــای گوناگون
بــا دقــت بیشتــری مورد مطالعــه قرار دهنــد .شبیهســازی از یک
ســو ابزاری برای آزمودن نظریهها و از ســوی دیگر میتوان نتایج
حاصله از شبیهســازی را بهطور مســتقیم با نتایج تجربی مقایسه

کرد .شبیهســازی ،خواص ماکروســکوپیک را به میکروســکوپیک
پیوند میدهد.
در قدیــم ،بهدلیــل عــدم پیشــرفت تکنولــوژی و دسترســی بــه
روشهای محاسباتی سریع و عدم وجود نرمافزارهای شبیهسازی
قابلاطمینان؛ پژوهشها اغلب بر روی ساختار و خواص موادی
ماننــد پلیمرهــا ،بــه روشهــای تجربــی مبتنــی بــر ســعی و خطــا
محدود میشــد .بدیهی اســت شبیهســازی ســاختارهای مختلف
بهصــورت دقیــق؛ در گــرو بــه دســت آوردن دانش بیشــتر و کافی
ُ
نســبت بــه برهمکنــش بیــن مــواد مختلــف بــا هــم و روابــط بیــن
خــواص و ســاختار در مقیاسهــای زمانــی و طولی مختلف اســت
تا توسعه مواد مختلف اعم از پلیمرها و کامپوزیتها اتفاق افتد.
همان طور که از شــکل  1مشــخص اســت؛ در مقیاس اتمی ما با
ســطح کوانتومی روبهرو هســتیم و شبیهسازی بر پایۀ اتمهاست.
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مقاالت

شکل  -1شبیهسازی از مقیاس اتمی تا بالک و ارتباط با اندازه ذرات

بهطــور مثــال روش ( 1DFTنظریــه تابــع چگالــی) ،نظریــهای در
چارچوب مکانیک کوانتومی برای بررســی ســاختار الکترونی مواد
اســت .امــا در مقیــاس مولکولــی و نانوســکوپیک؛ بــا مولکولهــا
ُ
و برهمکنــش بیــن آنهــا مواجــه میشــویم( 2MD .دینامیــک
مولکولی) ،که شبیهســازی بر اســاس قوانین فیزیک و برهمکنش
میان اتمها و مولکولها در بازههایی از زمان انجام میگیرد.
دینامیــک مولکولــی ،بــر اســاس حــرکات فیزیکــی اتمهــا و
مولکولهاســت و یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد جهــت بــه دســت
آوردن خصوصیــات ماکروســکوپی و میکروســکوپی مواد مختلف
اســت .در ایــن روش مســیرهای فاز سیســتمهایی شــامل هزاران
ُ
ذره برهمکنشکننده با اســتفاده از حل معادالت هامیلتون تحت
شــرایط مرزی مناســب به دســت میآید .با تحلیل مســیر ذرات در
فضــای فــاز و اســتفاده از مکانیــک آمــاری که در واقع واســطهای
بیــن کمیتهای میکروســکوپی و ماکروســکوپی اســت ،میتوان
اطالعاتــی در مــورد خــواص مختلــف سیســتم از جملــه انــرژی،
خــواص ســاختاری ،دینامیکــی ،مکانیکــی و… به دســت آورد .در
شبیهســازی دینامیــک مولکولــی پیکربندی پیدرپی سیســتم با
انتگرالگیــری از قوانیــن حرکــت نیوتن به دســت میآیــد .نتیجه
یک مســیر اســت کــه چگونگــی تغییــر موقعیتها و ســرعتهای
ذرات سیســتم با زمان را نشــان میدهد .با اســتفاده از مسیرهای
دینامیــک مولکولــی میتوان خواص ترمودینامیکی و وابســته به
ً
زمــان را محاســبه کــرد .خصوصا بــرای کمیتهایی که دســتیابی
بــه مقادیــر تجربــی آنهــا در شــرایط غیرمتعــارف ســخت اســت،
میتوان از تکنیک شبیهســازی دینامیک مولکولی اســتفاده کرد.
بــا این روش میتوان بر محدودیتهای روش مکانیک مولکولی
در انجــام محاســبات کوانتومــی فائق آمــد .هدف از شبیهســازی
سیســتمهای بــزرگ ،بهدســتآوردن یــک ســری خــواص ماننــد
خواص مکانیکی ،دمایی ،ترمومکانیکی و… است.
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کاربرد دینامیک مولکولی
با توانایی پیشبینی موقعیت اتمها در هر گام زمانی ،دینامیک
مولکولــی به مــا این امــکان را میدهد تا نحوه تکامل ســاختار در
ً
اتصــال را مشــاهده کنیــمٔ .رویــت ایــن مــورد در آزمایشهــا تقریبا
غیرممکــن اســت .بــ ه ایــن صــورت که بــا محاســب ه رفتار وابســته
بــه زمان سیســتم موردنظــر ،اطالعات سیســتم از قبیل موقعیت،
سرعت و شتاب ذرات در مقیاس نانو به دست میآید که بهکمک
روشهای مکانیک آماری ،این نتایج میکروســکوپیک به تعیین
خواص ماکروســکوپیک سیســتم از قبیل فشــار ،انــرژی ،ظرفیت
گرمایــی ،کشــش ســطحی و چگالــی میانجامد .بــه همین منظور
ایــن روش ،باعــث فهم بهتر رفتار مایعات و جامدات ســاده شــده
اســت .با توجــه به پتانســیلهای موجــود در دینامیــک مولکولی
و ثابــت بــودن ،میتــوان بــا در نظــر گرفتــن منحصربهفــرد بودن
رفتــار ســاختارهای متفاوت در شــرایط اســتاندارد ،درک بهتری را
از آنها بهدست آورد .اساس کار شبیهسازی دینامیک مولکولی،
ُ
انتخاب پتانســیل برهمکنشــی مناســب بین ذرات اســت .هر چه
پتانســیل انتخــاب شــده بــه واقعیــت نزدیکتر باشــد در حقیقت
مــدل بهتــری از واقعیــت را ارائــه میدهــد .اســتفاده از ایــن روش
بهطــور گســترده حوزههــای زیــادی را در برگرفتــه اســت .بهدلیل
جذابیــت و نتایــج خوب این روش نســبت به تحقیقــات تجربی،
محققــان و پژوهشــگران بهطــور گســترده از ایــن روش اســتفاده
میکنند.
هــدف اصلــی از دینامیک مولکولــی یافتن مکان برحســب زمان
بــرای سیســتمی از ذرات (اتمهــا یــا مولکولهــا) اســت MD .یک
روش قطعی (غیراحتمالی) اســت .یعنی اگر سرعت و مکان اولیه
ذرات مشــخص باشــد ،دینامیــک مولکولــی در تئــوری ،تحــول
زمانهای بعد سیستم را به دست میدهد.
در شبیهســازی دینامیــک مولکولی ،ما با محاســبه انرژی ناشــی
ُ
از برهمکنــش بین اجزای مختلف روبهرو هســتیم .حال میتوان
ُ
انــرژی برهمکنــش مثبــت یا منفــی یک ســاختار موردبررســی را با
اســتفاده از روابط بین انرژی کل بــا دیگر اجزا ،طبق رابط ه 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 ،بهجــای انرژی ســطح میتــوان از انرژی
آن مــواد بهــره بــرد .بــا توجه بــه مقادیر انــرژی برهمکنــش منتج
یتــوان نتیجــه
شــده از محاســبات شبیهســازی دینامیکــی ،م 
گرفــت کــه ســاختار اتصــال عرضــی موردبررســی ،در صورتــی کــه
ُ
انــرژی برهمکنــش منفیتــری را بــا نانــوذره مــورد مطالعه داشــته
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باشــد میتــوان گفت کــه برهمکنش مناســب ،پایدار و مناســبی را
ایجــاد کرده اســت و همین دلیل بهبود نســبی خــواص مکانیکی
پلیمــر خواهد بود .برای انجام شبیهســازیها از نرمافزار قدرتمند
متریال اســتودیو اســتفاده شــد .نرمافزاری تخصصی و فوقالعاده
قدرتمند برای شبیهسازی ترکیبات شیمیایی و پیشبینی و درک
روابــط بین مولکولی ،ســاختار اتمها و خواص و رفتار مواد اســت.
محیــط مدلســازی جامــع و پیشــرفته ایــن نرمافزار بــه محققان
صنایــع مختلف اجازه میدهد تا فرایند تولید ،اثربخشــی ،رفتارها
و کنشهای مواد را نسبت به یکدیگر بهصورت مجازی بررسی و
درک دقیقی از فرایند نهایی و حقیقی ترکیب داشته باشند.
طراحی آزمایش
از مهمتریــن مباحثــی کــه امــروزه در صنایــع مختلــف بهطــور
گســترده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،طراحی آزمایشهاســت.
طراحــی آمــاری جهــت آزمایشهــای تجربــی یــک اصــل مهــم

شکل  -3تصویری از محیط نرمافزار شبیهسازی

در انجــام تحقیقــات آزمایشــگاهی و صنعتــی بــه شــمار میرود.
طراحــی و تحلیلهــای آمــاری باعــث دســتیابی بــه نتایــج بــا
اطمینــان بیشــتر ،کاهــش تعــداد آزمایشهــا ،صرفهجویــی در
زمــان و در نهایــت بهینهســازی فرایندهــا میشــود .طراحــی
آزمایــش ،یــک روش مفیــد بــوده کــه بــه کمــک آن ،دادههــا و
اطالعــات خروجــی جهــت اســتحصال عینــی و کســب اعتبــار
آنالیــز میشــود .طراحــی آزمایشها شــامل یک آنالیــز تئوری ،با
یکسری از آزمایشهایی است که بهطور آ گاهانه در متغیرهای
ورودی فراینــد تغییراتــی ایجــاد میکنــد تا از این طریــق ،میزان
تغییرات حاصل در پاســخ خروجی فرایند مشــاهده و شناســایی
شــود .بهینهســازی از مهمتریــن فعالیتهــا در صنایــع رقابتــی
امروز اســت که با صرف هزینه و زمان زیاد در انجام آزمایشها،
ش اســت که
مســتلزم توســعه روشهایــی بــر پای ه طراحــی آزمای 
تعییــن اثــر فاکتورهــای مؤثــر بر یــک فراینــد را با حداقــل تعداد
آزمایشهــا ممکــن کنــد .در اغلــب فرایندهــا ،تأثیــر هــر یــک از
فاکتورهــا میتواند در طراحی و پیشــبرد اقتصادی فرایند ،مورد
بهرهبــرداری قــرار گیــرد .از شــاخههای مهــم طراحــی آزمایــش ،
روش رویــه پاســخ اســت کــه مجموعــهای از روابــط ریاضــی
و آمــاری ،شــامل مدلســازی آمــاری ،طــرح آزمایــش آمــاری و
بهینهسازی مقدماتی و مفید را برای بهینهسازی تولید ،توسعه
فراینــدی جدیــد بهبــود طــرح و فرمولبنــدی تولیــدی جدیــد،
ایجــاد کــرده اســت .ایــن روش در حــل برخــی از مســائل مهــم
صنعتی و پژوهشــی اســتفاده میشــود .برای انجــام این مورد از
نرمافزار  Design Expertورژن  10استفاده 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
روش
 Epoxy/TiO2-SiO2بــا بهرهگیــری از طراحــی آزمایــش بــه ِ
رویه پاسخ و مطالعه شبیهسازی دینامیک مولکولی آن.
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مقاالت
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 شبیهســازی 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
طبقهبندی میشــوند .ترموپالستیک در اثر افزایش گرما ذوب
شــده و در صــورت سردشــدن دوبــاره ،جامــد خواهــد شــد ایــن
یعنــی اینکــه قابلیــت بازیافــت دارد .در مقابــل ترموســتها در
صــورت افزایش حرارت میســوزند (انتشــار گازهای خطرناک)
یا اینکه ســخت میشــوند و ایــن بهمعنی آن اســت که قابلیت
بازیافــت ندارنــد و یــا اینکــه این حالت به ســختی بــرای آنها
امکانپذیر اســت .به همین جهت ارتقــای خواص مکانیکی/
حرارتــی ایــن دســته از پلیمرهــا بــرای کاهــش ورود آنهــا بــه
طبیعــت بســیار حائــز اهمیت اســت .از مهمترین پلیمر دســته
ترموســتها با کاربــرد فراوان (چســبها ،پوشــشها ،رنگها،
کفپوشهای اپوکســی و وســایل تزیینی) ،رزین اپوکسی است.
ً
بــه دلیــل خواص مکانیکی نســبتا ضعیف ،شــکنندگی و وجود
ترک و حباب ،استفاده از آن دچار محدودیت است و بنابراین
تحقیقــات گســتردهای بــر روی آن جهــت افزایــش خــواص
مکانیکی/حرارتی در حال انجام اســت .یکی از مسیرهای رفع
این چالش فناورینانو و اســتفاده از نانوساختارها در ماتریس
(بدنه) رزین و ایجاد نانوکامپوزیت اســت .به طور کلی افزودن
ً
نانوســاختارها معمــوال باعــث ایجاد اســتحکام ذاتی میشــوند
و ماتریــس پلیمــری میتوانــد بــا چســبیدن بــه مــواد معدنــی،
نیروهای اعمال شده به نانوکامپوزیت را به نحو یکنواختی به
ُپرکــن یا تقویتکننده منتقــل کند .در این حالت ،خصوصیاتی
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تخلخل ماده درون کامپوزیت تغییر
چون ســختی ،شفافیت و
ِ
ُ
ســطح پرکن را از
میکنــد .ماتریــس پلیمری همچنین میتواند
ِ
آســیب دور کنــد و ذرات را طــوری جدا از هم نگه دارد که رشــد
َت َــرک به تأخیر افتد .گذشــته از تمام این خصوصیات فیزیکی،
اجــزای مواد نانوکامپوزیتــی میتوانند 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 محدودیتهای 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
متناســب نســبت بــه مــواد دیگــر انتخــاب شــدند .مقــاالت و
پژوهشهای 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
 %3-5ســیلیکا NPsنســبت بــه رزیــن اپوکســی ،بهبــود خــواص
مکانیکی حاصل شــده اســت .همچنین مقاالت و پژوهشهای
بــا تیتانا خالص مقادیر  %0.5-2باعــث بهبود خواص مکانیکی
شــده و در نهایــت آن دســته از پژوهشهایــی کــه از ترکیــب بــه
ً
صــورت نانوکامپوزیــت ایــن دو نانــوذره اســتفاده کردنــد تقریبــا،
درصــد ســیلیکا بیشــتر نســبت بــه تیتانــا را مــاک بهبــود در نظر
گرفتند .البته مالک بررسی در پژوهشهای به صورت ترکیب دو
تایــی صرفا چند آزمایش بهصورت ســعی و خطاســت و بنابراین
بهصورت هوشــمندانه (طراحی آزمایش) این مهم انجام نشــده
است.
بــا هــدف بررســی ایــن موضــوع و توافــق در نتایــج مختلــف
مقــاالت مختلــف و جهــت تعــداد کاهــش آزمایشهــا بــا
طراحــی آمــاری آزمایــش هدفمنــد از نرمافــزار طراحــی آزمایــش
( )Design Expertبهــره گرفتــه شــد .نمونههــای تعیینشــده
توســط نرمافــزار ســاخته شــد و در نهایــت بــا بررســی خــواص و
تحلیل نتایج توسط نرمافزار طراحی آزمایش ،بهینه موردنظر به
ً
دست آمد و نتایج بهینه کامال موردتوافق با طراحی آزمایش بود
ٔ
کــه نشــاندهند ه تایید مدلســازی طراحی آزمایش بــود .نمونه
بهینــه ترکیبی اســت کــه از مقدار ناچیــز نانوذره کمتــر از 1درصد
یعنی  %0.73استفاده کند و البته نسبت نانوذره تیتانا به سیلیکا
به صورت  14-86باشــد .این نتیجه مهم بهدســتآمده نشــان
ٔ
میدهــد با طراحی هدفمند میتوان نســبت دقیق بهبود و تاثیر
هر پارامتر بهصورت مشــخص را متوجه شد .یکی از نمودارهای
مهــم ایــن نرمافــزار در شــکل  5نشــان داده شــده اســت .در این
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ٔ
شــکل بهطــور مثــال تاثیــر دو پارامتــر مقدار و نــوع نانــوذره روی
پاسخ که خواص مکانیکی باشد بهوضوح دیده میشود.
در بخش دیگری از پژوهش ،بررســی نتایج بهینه و ســاختارهای
دیگر از دید شبیهسازی (چهار ساختار مختلف-1 :تیتانا -2سیلیکا

-3تیتانا/سیلیکا* -4ســیلیکا/تیتانا*) مورد شبیهسازی در نرمافزار
متریال استودیو قرار گرفتند.
* ســیلیکا نشــاندهنده نسبت سیلیکا به تیتانا که بهترتیب
 86به  14است.
* تیتانا نشــاندهنده نســبت تیتانا به ســیلیکا کــه بهترتیب
 86به  14است.
کل مقدار نانوذره بهینه نســبت به رزین اپوکســی %0/73
به دست آمد.
ُ
هــدف بررســی بهدســتآوردن انــرژی برهمکنــش  4ســاختار از
طریــق شبیهســازی دینامیــک مولکولــی بــود .ســلها (جعبههــا)
شبیهسازی در شکل  6آورده شده است.
ً
نتایــج شبیهســازی کامــا متناســب بــا بخــش آزمایشــگاهی
(تجربــی) بــود .ســاختار نانوکامپوزیــت حــاوی تیتانــای بیشــتر
ُ
انرژی برهمکنش منفیتری را داشــت و این بهمعنای آن اســت
ُ
کــه هر چه این انرژی منفیتر باشــد ،برهمکنــش بهتر و پایدارتر
ً
نانوذره/پلیمر اتفاق افتاده و نهایتا بهبود نسبی خواص حاصل
میشــود .ایــن روش قابلتعمیــم بــرای نانــوذرات و پلیمرهــای
دیگر است.
ً
بــا توجه به اطالعات و نتایج بهدســتآمده اوال مشــخص شــد
نانــوذرات  TiO2بهصــورت نانوکامپوزیــت (قرارگرفتــن در کنــار
 )SiO2عملکــرد بهتــری را در بهبــود خــواص مکانیکــی رزیــن
ً
اپوکســی ایفــا میکننــد .دومــا ،نکتــه حائــز اهمیت آن اســت که
جهــت کاهــش زمــان ،اتــاف انــرژی و هزینههای گــزاف انجام
آزمایشهای زیاد و کاهش خطاهای انسانی در انجام آزمایش،
در ابتدا ،با اســتفاده از شبیهســازی دینامیک مولکولی ،بهترین
برهمکنــش بیــن مــواد موردنظــر را بــا پلیمــر پیدا کرده و ســپس
آزمایشهــای تجربــی را پیش بــرد .این عمل باعث میشــود با
صــرف کمترین انرژی ،بهترین مــاده جهت بهبود خواص پلیمر
انتخاب شــود .بهینهسازی رزین اپوکســی توسط نانوذرات فوق
بهطور موفقیتآمیز با تلفیق شبیهسازی و تجربی انجام شد.
این پایاننامه توســط ستاد توسعه فناورینانو ،بهعنوان پایان
نامه صنعتی-کاربردی مورد حمایت قرار گرفت.
این پژوهش در ژورنال پلیمرتســتینگ ( )Polymer Testingبا
 4 ifبه صورت  Open Accessمنتشر شد.
https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106890
پینوشتها

1- Density Functional Theory
2- Molecular Dynamic
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نانو در آینه رسانهها
ستاری :توسعه فناورینانو در کشور یک مدل نمونه است/
وجود بودجه کم
موفقیت ستاد نانو با
ِ

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در حاشیه
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 بهطور
پیوسته حرکت کرده است؛ در سال جاری شرکتهای دانشبنیان
بیش از ۱۲هزارمیلیارد فروش داشتند و این در حالی است که این
رقم آهسته و بهطور پیوسته افزایش یافته است».
ستاری با بیاناینکه یک اکوسیستم نوآوری باید در کشور حاکم
شود ،ادامه داد« :نوآوری در چارچوب قواعد خاص نمیگنجد و
ی ایدهها
باید فرهنگ بهمنظور پیادهساز 
تغییر کند و سربازان این راه شرکتهای
دانشبنیان و اســتــارتآپهــا هستند تا
اقتصاد دانشبنیان حاصل شود».

خبرگزاری فارس

درآمدزایی ۲۰هزارمیلیاردی نانوییها
شروعصفحهآرایی  ۰۰ : ۰۰پایانصفحهآرایی ۰۰ : ۰۰

روزنامه فرهیختگان

شروعغلطگیری  ۰۰ : ۰۰پایانغلطگیری ۰۰ : ۰۰

دانشگاه

farhikhteganonline

w w w . FDN.IR

سهشنبه  28دی  1400شماره 3512

تاپایان۱۴۰۰پیشبینیمیشود

درآمدزا�یی۲۰هزارمیلیاردینانو�ییها
حمایتازاینمنابعانسانیدرقالبصندوقهایخطرپذیر،بورس،وامبانکی،صندوق

حمایتیوهمینطورمراکزنوآوریودانشگاههاییکهتصورشانایجادکارآفرینیاست،

ندا اظهری /یگانه عرب

موجب حرکت موفق کشور در این عرصه میشود».

گروه دانشگاه

اینبارنمایشگاهیدرفضاییآراموبهدورازشلوغیهایمرسومنمایشگاههایهرساله

با رونمایی از 55محصول نانوفناوری در ســـالن  37در محل برگزاری نمایشگاههای

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

لزوماجرایقانونجهشتولیددانشبنیان

بهگفتهمعاونعلمیوفناوریریاستجمهوری،درحالحاضرنمایندههاییدرمجلس
شورای اسالمی داریم که با این مفاهیم اکوسیستم دانشبنیانی کامال آشنایی دارند
و نتیجه آن هم تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان اســـت که در مجلس شورای

کالن را خواهیم داشت و بزرگترین کفران نعمت در کشور ما اتفاق میافتد ،بهطوری

که توجهی به این ثروت نداریم و درواقع آن سرمایهگذاری خردی که باید این سرمایه
کالن را تامین کند در اختیار نداریم».

 نمایشگاهیاختصاصیبرایصنایع

علی نجیمی ،معاونت بخش صنعت ســـتاد نانو در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره
نمایشگاه رونمایی از این محصوالت نانویی تصریح کرد« :ما در سالهای گذشته 12

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

دوره نمایشگاه ستاد نانو را بهصورت عمومی برگزار کرده بودیم اما سال گذشته بهدلیل

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

دستاوردهاینانوییبرگزارکردیمکهبرایبازدیدمسئوالنکشور،وزراومعاونانوبهویژه

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

صورت گرفت و دانشگاهها و پژوهشگاههای ما فعال شدند نیروی انسانی متخصص
را تربیت کردند و آن اصالتی که به نیروی انسانی داده شد ،باعث شد رشد بینظیری

بحثکرونانمایشگاهعمومینداشتیموپارسالوامسالتنهانمایشگاهیاختصاصیاز
مدیران صنعتی تدارک دیده شده است .پیشبینی ما این است که حدود  400مدیر

صنعتی و شرکتهای بزرگ صنعتی کشور طی این سه روز این نمایشگاه دستاوردهای

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

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

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

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

ســـاختمان ،حملونقل ،الکترونیک ،پزشکی و سالمت و ...است .این نمایشگاه 27

بهزودی ابالغ و اجرایی میشود و اتفاق بسیار بزرگی را در این عرصه رقم میزند و جزء

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

وجود دارد که تاییدیههای الزم را هم اخذ کردهاند 200 .محصول از این بین با توجه

چیز در نمایشگاههای نانو جلبتوجه میکند ،توجه شرکتها و محققان ایرانی به نیاز

اقتصاد دانشبنیان در کشور محدود است و نوآوری در هیچجای دنیا هم موضوعی

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

محصوالت جدید و نوآورانهای بودهاند که در این نمایشـــگاه رونمایی و طی یکسال

کلیدی و گلوگاهها را مورد هدف قرار میدهند و تالش میکنند محصوالتی را تولید

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

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

مدیران هستند».

نکته جالب نمایشگاه امسال ،نظم و دستهبندی محصوالت در بخشهای کشاورزی،
دیماه کار خود را آغاز کرد و قرار است سه روز کاری در جریان باشد .آنچه بیش از هر

کشور بهویژه در زمینه محصوالت تحریمی است ،بهگونهای که با بررسی بازار ،نقاط
و تجاریسازی کنند که شرکتها و صنایع داخلی برای تامین آنها با مشکل یا تحریم

ثمر رســـیدن این قانون از نوشتن تا تصویبشدنش ،نتیجه تالش سهساله است که
یادگاریهایی است که برای آینده و آیندگان میماند؛ چراکه ظرفیتهای قانونی برای
نیست که با قانون جور دربیاید .وی افزود« :همین محصوالتی که در نمایشگاه نانو
همخوانی ندارند و باید یک اکوسیستم نوآوری در کشور حاکم شود که بخشی از آن

بهطوریکه درحالحاضر حدود  850محصول تاییدشده در بازار داریم .فناوریهای
میتواند باعث ارتقای محصوالت شود و رقابتپذیری و بازارهای آنها را ارتقا دهد .این

پیشبینیفروشفراترازحدتصوربود

دبیرستادفناورینانودرادامهاظهارکرد«:سالگذشتهدرمراسممشابهیاعالمکردیم

منتخب نانویی ارائه شـــده است .درحالحاضر حدود  850محصول نانویی در بازار
به فضای حاضر ،در قالب این نمایشـــگاه بهنمایش درآمدهاند 55 .محصول هم جزء

اخیر وارد بازار و تجاریسازی شدهاند .عالوهبر این ،هدف ما این است که با نمایش
این محصوالت و قرار دادن آنها در معرض دید مسئوالن کشوری و صنایع ،چالشهای

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

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

محصوالت بومی افزایش دهیم .همچنین با برگزاری این نمایشگاهها بتوانیم تقاضاها

واردات آن محصول نیستند .اینجاست که میتوان نقش تاثیرگذار تولیدات داخلی

بخـــشخصوصیهـــزاربرابرعـــددبودجهایدردولتبرحـــوزهفناوری

برسد که خوشبختانه این رقم فراتر از حد پیشبینیها شد ،بهطوریکه در همان سال

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

در نمایشگاه امسال بهنمایش درآمدهاند جزء آن دسته از نیازهای صنایع ماست که

ســـتاری اشاره کرد« :ســـربازهای ما در این مبارزه تغییر ،همین استارتاپها ،شرکت

این مقدار حدود یکپنجم شرکتها را هم اضافه کنید که آمار و ارقامی از فروش خود

در مقایسه با سال  98تقریبا سهبرابر شده است که شاهد رشد بسیارخوبی بودهایم.

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

و آنها موجب این تغییرات میشـــوند .فکر میکنم کشور در آستانه این است که یک

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

که درحال برگزاری است ،همگی محصوالت تجاریسازیشده هستند .وی گفت که

حوزههای نفت و پتروشیمی و پزشکی و سالمت بیش از همه مورد تمرکز شرکتهای

خوبی با حمایت دولت و بخش خصوصی و ...جریان پیدا کند ».بهگفته معاون علمی

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

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

بیشترین بخشهای حوزههای تحریمی را تشکیل میدهند و بیشترین نیاز کشور هم

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

وی توضیح داد« :نگاه ما به بازارهای خارجی است و امیدواریم با حل مشکالت پیشرو

مختلف وجود داشته ،تولید و به مرحله تجاریسازی رسیدهاند.

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

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

مهمترین محصوالت جدیدی که در این نمایشگاه ارائه شده میتوان به سامانه تولید

حوزهفناوریهزینهمیکندواینکاردرستیاستکهبایداتفاقبیفتدوادامهدارباشد،

آب توازن کشـــتی ،نمکزدایی از آب با استفاده از سیستم الکترودیالیز خورشیدی،

مهد دانش و اقتصاد دانشبنیان باشند.

وارد کنند ،گاهی هم بهدلیل تحریمی بودن محصوالت و قطعات ،بهطورکلی قادر به

را در تامین نیاز مصرفکننده داخلی مشاهده کرد .این قبیل محصوالت نانویی که
میتواند از خروج ارز تا حد قابلتوجهی جلوگیری کند.

گوناگون محصوالت نانویی را ارائه داده است ،اما بهنظر میرسد محصوالت نانویی در
دانشبنیانوفناورکشورقرارگرفتهاند.ایندرحالیاستکهاینحوزههایاستراتژیک
به این قبیل محصوالت اســـت .بهلطف قابلیتهایی که دانشمندان و جوانان ایرانی

میشـــوند که فناوری نانو توانسته ســـهمی از آن را در اختیار داشته باشد ،ازجمله
نانودارو در یک حرکت ،کیت تشخیص انواع موادمخدر ،سامانه گندزدایی و تصفیه
گوگردزدایی از مازوت و کاتالیستهای دیزلی اشاره کرد که هر کدام از آنها با قیمتی
رقابتی با محصوالت مشابه خارجی یا حتی بهعنوان محصولی منحصربهفرد در دنیا
میتوانند بازار خوبی را در داخل و حتی بازارهای جهانی ایجاد کنند.

حوزهعلموفناوریدریکحرکتوسیاستپیوستهپیشمیرود

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

نانو در کشور ،یک مدل نمونه است ،بیان کرد« :ما تالش کردهایم در ستادهای دیگر
هم از این نمونه استفاده کنیم .وقتی کشوری با علم جدیدی مواجه میشود و نیروی

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

درتالش پیوســـته 20ساله گام برمیدارد تا به نقطه مطلوبی برسد .این یک اصل در
اقتصاددانشبنیاناستکههیچچیزخلقالساعهدرستنمیشودوهیچچراغجادویی

سرمایهگذاریکردهاست

دانشبنیان و همین 400هزار نیرویی هســـتند که در این اکوسیستم کار میکنند

اتفاق بزرگ در نگرشهای اقتصادی بهسمت اقتصاد دانشبنیان را رقم بزند و اتفاقات

و فناوری ریاستجمهوری ،وقتی به بودجه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری

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

میبینیـــم هزاران برابر عددی که ما در دولت بودجه میگذاریم ،بخش خصوصی در

اگر قرار بود پول بهتنهایی مشکلگشا باشد ،برخی کشورها که پولدارتر هستند ،باید

جهتگیریجدیدحوزهنانو،حرکتبهسمتایجادثروتازاینحوزهاست

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

تکنولوژی ،بحث توسعه شرکتها و بازار بوده و تا پیش از آن ،ستاد نانو همکاریهای

بسیاریداشتهاستویکاکوسیستمعلمیدراینجریانایجادشدهبودوحمایتهای

شرکتهای حوزه نانو نیز دیده میشود .در سال  98فروش شرکت چهارهزارمیلیارد

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 پیادهسازی
شده است و همین جریان و پیشرفت باید در دیگر ستادها و حوزهها نیز اتفاق بیفتد».
توسعهعلمیکشورنیازمندیکزیستبومفعالاست

علمی و فناوریهایمان به یک زیستبوم احتیاج داریم و خوشحالم که این زیستبوم
در سالهای اخیر بهخوبی حرکت کرده است و به این مسیر ادامه میدهد».

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

اینکه کشوری یکسری جوان پا به کار و با اعتماد بهنفس برای کار دارد ،آن هم درکنار

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

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

در این حوزه هم رشـــد خوبی داشته باشیم .ما در ســـال  95حدود  62میلیون دالر
صادرات داشتیم و پیشبینی ما این بود که تا سال  1404صادرات محصوالت نانو را
به یکمیلیارد دالر برسانیم».

سرکارهمچنیناشارهکرد«:اکنونتالشمیکنیمکنسرسیوموصندوقسرمایهگذاری

شرکتهایداخلیراایجادکنیمکهتولیدفراسرزمینیمحصوالتهایتکراآغازکنیم.
بهعبارتی اگر محصولی را به کشوری صادر کنیم ،یک نگاه به شما میکنند اما از سوی

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

کشورها را در اختیار بگیرید و کشورها را تبدیل به پلتفرمی برای صادرات به منطقهای
کنید ،بهگونهای دیگر از شما استقبال میکنند».

انعقاد7قراردادنانویی

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

نانو و ســـورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری ،هفت قرارداد همکاری

صنعتی بهامضا رسید .این قراردادها شامل «پوشش دیسکهای کندویت  142اینچ
خط لوله گوره-جاسک بهروش« ،»hvofرنگ مقاومت به خوردگی با انتقال حرارت باال با

برندآلکوترم»«،رنگپوشاننانوییماهیچههایریختهگریبهروشجعبهسرد»«،تولید
روغنگردبافیمتناسببانیازصنعتنساجی»«،تجهیزسامانهرباتیکبراینانوسیال

مغناطیسی»« ،پوششدهی پرههای کمپرسور» و «قرارداد رنگپوشان» میشوند که
میان طرفین به امضا رسیدند.

امروزشاهد۱۰درصدقابلیتدانشبنیانهاهستیم

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

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

از 20سال محصوالت زیادی در بازار داشته باشد ،الگویی بینظیر محسوب میشود».

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

این شکل وارد زندگی مردم شود».

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

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

ظرفیتهاوقابلیتهایمانبهگونهایاستکهقابلیترقابتبسیارخوبیازنظرقیمتو

 55محصول رونماییشده در این نمایشگاه در حوزههای مختلفی چون انرژی ،رنگ

جهتگیری جدید بهسمت ایجاد ثروت از نانو حرکت کرد و محصوالت در زندگی روزمره

آزار میدهد ،مهاجرت مغزهاست و چنانچه در حوزههای دانشبنیان سرمایهگذاری

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

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

بهطور متوسط ساالنه رشد صددرصدی محصوالت نانو را داشتهایم و نمایشگاهی هم

مردم وارد شدند؛ چیزی که روز اول در رابطه با نانو قابلتصور نبود که نانو میتواند به

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

 34مقاله روزانه میرسد ،اتفاق بزرگی در حوزه علم را رقم میزند و این پیشرفت در حوزه

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

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

خیلیخوبـــی در زمینه تولید مقاالت و حمایت از اســـتادان صـــورت میگرفت اما

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

و فناوری بهصورت تدریجی و در یک حرکت و سیاســـت پیوسته درست شده و پیش

پیشبینیکردیمکهفروشمحصوالتنانودرسال99بهحدودهشتهزارمیلیاردتومان

و نیازهای صنعتی را دریافت کنیم و مابهازای آن ،بتوانیم فناوریها را به صنایع معرفی

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

شود ،بهطور قطع شاهد چنین مسالهای نخواهیم بود .امروز شاهد رونمایی از حدود

تامین و تولید شـــده و بودجههای آنها بهطور مستقیم از سوی معاونت علم و فناوری
ریاستجمهوری تامین و باعث شده جوانان این مملکت توانمندیها و قابلیتهای
خودشان را به عرصه بروز و ظهور برسانند ».وی همچنین اشاره کرد« :آنچه در حوزه

دانشبنیاناتفاقمیافتدتنها10درصدقابلیتهاوظرفیتهایکشوراستوچنانچه

روی این مغزهای جوان سرمایهگذاری کنیم ،شاهد شکوفا شدن اقتصاد خواهیم بود،
بهطوریکه اقتصاد دیگر متکی بر مواد خام و نفت و گاز نخواهد بود .مقاممعظمرهبری

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

عمود خیمه اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد دانشبنیان اســـت .اما جای تعجب دارد که
سیاستگذاران و برنامهریزان مملکتی به این ظرفیت و پتانسیل کشور توجه ندارند».
جوانانثروتکالنمملکتهستند

ســـرکار عنوان کرد« :ســـرمایههایی که ما داریم جوانان هستند و با توجه به نرخ رشد
جمعیت ســـرمایههای ماندگاری نخواهند بود و طی  20تا  30سال آینده این ثروت

آگهیمناقصهعمومی

مدیریتدرماناستاناردبیل

مرحله اول (نوبت اول)

مدیریــتدرمــانتامیــناجتماعــیاســتاناردبیــلدر نظــر دارد نســبت بــه خریــد و نصــب دیــزل ژنراتــور درمانــگاه
و ش ــعبه تامی ــن اجتماع ــی شهرس ــتان مش ــکین ش ــهر از طری ــق مناقص ــه عموم ــی طب ــق ش ـرایط من ــدرج در اس ــناد
مناقصــه کــه در (روز ســه شــنبه مــورخ  1400/10/28در ســامانه ســتاد منتشــر خواهــد شــد) اقــدام نمایــد.
اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی واجدش ـرایط م ــی توانن ــد ب ــه س ــامانه ت ــدارکات الکترونیک ــی دول ــت (س ــتاد) ب ــه آدرس
 www.setadiran.irمراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت و پــس از تکمیــل از طریــق ســامانه (ســتاد) ارســال نماینــد.
ضمنا:
 .1مهلـــت دریافـــت اســـناد مناقصـــه از ســـامانه ســـتاد از روز ســـه شـــنبه  1400/10/28لغایـــت روز چهارشـــنبه
 1400/11/06مـــی باشـــد.
 .2آخریــن مهلــت بارگــذاری و ارســال اســناد تکمیــل شــده مناقصــه و قیمــت پیشــنهادی در ســامانه ســتاد ســاعت
 24/00روز چهارشــنبه مــورخ  1400/11/20مــی باشــد.
 .3هزینه انتشار آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد.
 .4شماره تماس واحد تدارکات مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل
 0914-354-4458و 045-33271907
روابطعمومی
مدیریتدرمانتامیناجتماعیاستاناردبیل
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علی نجیمی ،معاون بخش صنعت ستاد نانو در گفتگو با روزنامه
فرهیختــگان گفــت« :در ســالهای گذشــته  12دوره نمایشــگاه
ســتاد نانــو را بهصورت عمومی برگزار کرده بودیم اما ســال گذشــته
بهدلیل 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 بهویــژه مدیران
صنعتی تدارک دیده شــده است .پیشبینی ما این است که حدود
 400مدیر صنعتی و شــرکتهای بزرگ صنعتی کشــور طی این ســه
روز از نمایشگاه دستاوردهای نانویی بازدید کنند».

پیشرفتهای نانو در مقیاسی نو
روزنامه جامجم
15

دوشنبه  4بهمن  1400شماره 6138

بنیانگذار «بایننس» در جمع ثروتمندترینهای جهان

آمریكا علیبابا را تهدید امنیتی میداند

چانگ پنگ ژائو مع ـ ـ ــروف به  ،CZبنیانگ ـ ـ ــذار و مدیرعام ـ ـ ــل صرافی رم ـ ـ ــز ارز بایننس در
جدیدترین ردهبندی بلومبرگ با سرمایه بیش از  90میلیارد دالر ،در جمع ثروتمندترین
افراد جه ـ ـ ــان قرار گرفت .ژائ ـ ـ ــو در حال حاضر طب ـ ـ ــق ردهبندی بلومب ـ ـ ــرگ ،ثروتی برابر
 92/7میلیارد دالر دارد كه وی را دوازدهمین فرد ثروتمند جهان میكند / .دیجیاتو

سه منبع نزدیك به دولت آمریكا مدعی شدهاند كاخ سفید ،علیبابا و كس ـ ـ ــب و كار كلود آن را یك تهدید امنیتی برای خود میداند و
به همین بهانه ممكن است در آینده نزدیك مش ـ ـ ــكالتی جدی برای ادامه فعالیت علیبابا در خاك ایاالت متحده به وجود آید.
دولت آمریكا بر روی معامالت ش ـ ـ ــركتهای فناوری چینی با ش ـ ـ ــركتهای آمریكایی نظارت دارد و تمركز این تحقیقات بر این
است كه علیبابا چگونه دادههای مشتریان آمریكایی و از جمله اطالعات شخصی را ذخیره میكند /.مهر

عکسها :چاوش هماوندی  /جامجم

گزارشیاز آخرینمحصوالترونماییشدهدر نمایشگاهدستاوردهاینانو1400

پیشرفتهای نانو در مقیاسی نو

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

محصوالتجدیدیدر حوزهنانوهستیم .کسبرتبهچهارمدنیادر زمینهتولیدعلمنانو،فعالیتبیشاز  ۳۵۰شرکتدانشبنیان
و صنعتــی ،تولید بیــش از  ۸۵۰محصول ،رشــد صعــودی بازار محصــوالت در ســالهای 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
عسل اخویان طهرانی
دانش

نمایشگاه فناوری نانو ،هر سال بخش ــی از دستاوردهای این حوزه را در معرض دید مســؤوالن ،متخصصان و صاحبان صنایع قرار
میدهد .امســال نیز این رویداد با شــعار «توســعه در مقیاســی نو» در روزهــای  ۲۷تــا  ۳۰دی  ۱۴۰۰در نمایشــگاه بینالمللــی تهران با
رونمایــی بیش از  ۵۰محصول پیشــرفته بــا فناوری نانــو در حوزههــای بهداشتوســامت ،آب و محیطزیســت ،انرژی ،کشــاورزی و
صنایع غذایــی ،خــودرو و حملونقل ،صنعــت و عمران و ســاختمان ،میزبــان معاونت علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور 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
رئیسجمهور ودکتر سعیدسرکار،دبیر ستادنانوششقراردادصنعتیمیانفناوراناینحوزهوشرکتهایصنعتی کشور منعقدشد.

در دو ســال اخیر نمایشگاه د سـتــاوردهــای نانو در
مقیاس كــو چــک تــری نسبت بــه ســال هــای گذشته
بــر گــزار مــی شــود؛ امسال حضور بازدیدكنندگان نیز
به نظر می رسید كه نسبت به نمایشگاه هایی كه
همیشه از دسـتــاوردهــای حــوزه نانو ســراغ داشتیم
كمرنگ تر ب ــود .از د كـتــر سعید ســر كــار  ،د بـیــر ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو ،علت این موضوع را جویا
شدیم .وی در پاسخ میگوید :به دلیل شیوع كرونا
از دو ســال پیش امكان حضور گسترده مخاطبان
را بــه شكل ســالهــای پیش نــداشـتـیــم .بــه همین
دلیل نمایشگاه را در ا یــن دو ســال اخیر به صورت
محدودتری و فقط با حضور دستاوردهایی كه در یک
سال گذشته توسعه پیدا كــردهانــد ،برگزار كردهایم
تــا م ــس ــؤوالن و م ــدی ــران صـنــایــع بـ ــزرگ كــشــور را با
توانمندی فناوران و دستاوردهای جدیدی كه در یک
سال اخیر بهدست آوردهاند آشنا كنیم .وی در ادامه
تصریح میكند :نمایشگاه امسال نیز با حضور دكتر
ستاری افتتاح شد؛ این موضوع فرصت خوبی برای
شركتها و فناوران به وجــود مــیآورد كه به صورت
مستقیم با معاون علمی و فـنــاوری رئیس جمهور
د ی ــدار دا شـتــه باشند ،از مشكالت شان بگویند و
حمایتهایی كه نیاز دارند را مطرح كنند .دكتر سركار
با اشاره به این كه نمایشگاه امسال نسبت به سال
گذشته كمی گستردهتر برگزار شده است میافزاید:
امـ ـی ــدواری ــم ط ــی ب ــازدی ــد م ــس ــؤوالن فــرصــتهــای
خــوبــی ب ــرای ف ـنــاوران فــراهــم شــده بــاشــد .زی ــرا این
بازدیدها موجب افزایش حمایتها و تسهیل امور
خواهد شد.

نیاز به حمایت داخلی از فناوریهای نو

طــی صحبتهایی كــه بــا ف ـنــاوران ایــن حــوزه در این
نمایشگاه و گفت وگوهای پیشین داشتیم ،بسیار
از آن ــان بــا ابـ ــراز نــارضــایـتــی از اق ـبــال بـ ــازار داخ ـلــی به
محصوالتشان ،صادرات را به گزینه جذابتری برای
توسعه محصوالت شان تبدیل كرده است .از دكتر
سركار درخصوص علت این موضوع پرسیدیم .وی

در پاسخ میگوید :رهبر معظم انقالب در نامگذاری
امسال یكی از سه موضوعی را كه مــورد تأکید قرار
دادن ــد ،رفــع مــوانــع بــود .ایــن مــوانــع بیش از ایــن كه
بهدلیل مشكالت سیستمی ،كندی روندهای اداری
در صدور مجوزها و اخذ گواهی استاندارد و ...باشد،
از جنس موانع ذهنی ا ســت .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 میكند :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 پررنگتر است.
دكتر سركار میافزاید :البته در سالهای اخیر شاهد
این هستیم كه این باور در حال تقویت است .برخی
صنایع از این فناوریها استفاده كردهاند و دیدهاند
كه نه تنها نسبت به نمونه خارجی كمبودی نــدارد
بلكه حتما در مواردی كیفیت و خدمات باالتری را نیز
ارا ئــه می كنند .امیدواریم این فرآیند سیر صعودی
خــود را طــی كند و طــی چند ســال آی ـنــده ب ــاور خوبی
در خــصــوص فـنــاوری هــا و محصوالت فناوری محور
داخلی شكل بگیرد.
وی در پ ــا س ــخ ب ــه پ ــر س ــش ج ــام ج ــم در خــصــوص
راهكارهای ستاد نانو بــرای رفــع ایــن مانع میگوید:
در بسیاری از مــوارد فـنــاوران ما تولید خــود را ابتدا
در بــازار خارجی میفروشند 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
آشـنــایــی بیشتری مـیــان ایــن مـحــصــوالت و صنایع
بـ ــهصـ ــورت حـ ــضـ ــوری شــك ــل بـ ـگـ ـی ــرد .م ــس ــؤوالن
و صاحبان صنایع از نــزد یــک بــا مــز یــت هــا ،كیفیت،
گواهینامهها و مجوزهای این فناوریها آشنا شوند.
بهطور مستقیم چالشهای خود را با فناوران مطر ح
كنند و پاسخی برای آن بیابند.

فناوری

نانو داروی سرطان

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

پوشش محافظ بدون سرب اشعهایكس
آســیبها و خطرات قرارگیری در معرض پرتوهای خطرناک ،اســتفاده از البســه
محافــظ امــواج را بــه یكــی از ضروریتریــن تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای كاركنــان
محیطهایــی كــه بــا خطــر تابــش امــواج مضــر روبــهرو هســتند ،ماننــد مراکــز
رادیولــوژی و تصویربرداریهــای هســتهای تبدیــل كــرده اســت .از رایجتر یــن
روشهــای محافظــت در برابــر امــواج مختلــف بهویژه امــواج ایكس اســتفاده
از فلز ســرب اســت كه به دلیــل وزن بــاال ،ســمی بــودن و عــدم انعطافپذیری،
اســتفاده روزمره از آن بهعنوان پوشــش محافظ با دشــواریهای زیادی همراه
اســت .شــركت «ایدهســازان 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
دانشبنیانــی قــرار دارد ،در خصــوص ویژگیهــای ایــن محصــول بــه جامجــم

میگویــد« :ایــن الیــه تركیبــی از برخــی نانــوذرات فلــزی غیرســربی و پلیمرهــای
مختلــف اســت كــه میتوانــد بــرای تولیــد انــواع البســه محافــظ بــا كاربریهای
مختلف جایگزین الیه ســربی شــود .ایــن محصــول بهدلیل حذف ســرب وزن
بســیار ســبكی در حد یکدوم نمونههای ســربی دارد و برخالف پوشــشهای
ســربی بهدلیل انعطافپذیری عالوهبر راحتی اســتفاده ،عمر مفید طوالنیتری
داشته و تا چند سال بدون مشكل قابل استفاده خواهد بود».
به گفته مدیرعامل این مجموعه ،این پوشــشهای محافظ با كیفیتی مشابه
یا حتی در مــواردی باالتر از نمونههای مشــابه خارجی اســت ،درحالیكه قیمتی
برابــر نصــف نمونههــای وارداتــی دارد .بــا توجه بــه بومی بــودن ایــن محصول،
تولید آن با ضخامتهای مختلف و شــكلهای گوناگون متناســب با نیاز كاربر
بهصورت سفارشیسازی امكانپذیر است.

سامانه میكروفلوئیدیک

مكمل حاوی روی دام ،طیور و آبزیان

کامپاندهای پلیمری

فناوری مرتبط با رفتار  ،كنترل دقیق و نگهداری از سیاالت حاوی
سلول ها بــا عــنــوان «ر یــز سـیــال شـنــا ســی» یــا «میكروفلوئیدیک»
( )Microfluidicsشــن ــا خــت ــه مـ ــی شـ ــود كـ ــه ا خ ـ ـیـ ــرا ب ـس ـیــار
م ـ ــورد ت ــوج ــه ق ـ ــرار گــرف ـتــه اس ـ ــت .یــكــی از ك ــارب ــرده ــای فــن ــاوری
مـیـكــروفــلــوئـیــدیــک ،تــولـیــد نــانــو حــامــلهــاســت كــه بــا ب ــارگ ــذاری
دارو در ا ی ــن نــانــو حــا مــل هــای لـیـپـیــدی ،ل ـیــپــوزو مــی و پلیمری،
م ــیت ــوان عـمـلـیــات دارورسـ ــانـ ــی در ب ــدن را ب ــهص ــورت هدفمند
انجام داد.
شركت دانشبنیان «ریزسامانه بهبود درمــان» در جهت تأمین
نیاز كشور به فراهم شدن مسیر تولید نانو داروهــا و دارورسانی
هــدفـمـنــد ،مــوفــق بــه ســاخــت دسـتـگــاههــایــی ب ــرای تــولـیــد ان ــواع
نانو داروهای لیپیدی و پلیمری به روش تک مرحله ای شده اند.
ا یــن مجموعه تنها ســاز نــده دستگاه های « نــانــو سنتز » در آسیا
محسوب میشود .دكترسیدعلی موسوی ،بنیانگذار و مدیرعامل
ا یــن مجموعه درخصوص و یــژ گــی هــای ا یــن دستگاه بــه جام جم
میگوید :این دستگاه برای اولین بار در كشور تولید شده و فقط
مشابه خارجی دارد كه در شركتی كانادایی تولید میشود .با تولید
نــانــوداروهــا عــالوه بر افــزایــش اثربخشی و ماندگاری دارو ،میزان
عــوارض جانبی كاهش مییابد .دستگاه ما اولینبار به سفارش
شركتی برای تولید واکسن كووید ـ ـ  19بر پایه امآر انای تولید شده
است اما میتواند به صورت گسترده در تولید داروهــای مختلف
درمـ ــان ســرطــان ،بـیـمــاریهــای خ ــاص ،داروه ـ ــای ضــد اچآیوی و
واکـســنهــای مختلف
نقش داشته باشد.
ب ـ ـ ـ ــه گـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــه دك ـ ــت ـ ــر
موسوی ،این دستگاه
ع ــالوه بــر گــواهــینــامــه
دانـ ـ ــشب ـ ـ ـن ـ ـ ـیـ ـ ــان در
م ــراح ــل اخـ ــذ گــواهــی
نانومقیاس قــرار دارد
و پ ــس از آن ب ــا ثبت
مالكیت فكری آن در
ك ــش ــوره ــای خ ــارج ــی،
زمینه صــادراتــی آن نیز
فراهم خواهد شد.

تأمین مكملها بهعنوان بخشهای اصلی خــوراک دام ،طیور از چالشهای مهم
دامپروری و پرورش آبزیان به شمار میرود .ماده معدنی «روی» یكی از امالح ضروری
برای رشد و سالمت حیوانات به شمار میرود 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 دانشبنیان «ایمن
نانو فــرام» كه بهتازگی موفق به تولید نسل سوم مكمل روی با نام «فرا روی» برای
خــوراک دام ،طیور و آبــز یــان شــده اســت ،در خصوص ویژگیهای ایــن محصول به
جامجم میگوید« :نسل اول مكملهای روی به دلیل استفاده از عناصر معدنی،
حــاوی فلزات سنگین و جــذب میزان زیــادی رطوبت بودند كه موجب می شد در
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
معدنی مــورد نظر با یک لیگاند یا حامل آ لــی) تولید می شدند كه موجب افزایش
جــذب مكمل میشد ا مــا وجــود لیگاند موجب حساس شــدن ا یــن مكمل ها به
حرارت باال و تبدیل شدنشان به مواد سمی میشود .از سوی دیگر لیگاند مانند
قفل ،عناصر دیگر موجود در مسیر مانند آهن را نیز جذب میكرد و به این ترتیب
با تداخل جذبی موجب كاهش جذب مواد معدنی دیگر میشود .پس از آن برای
اولینبار یک شركت ایاالت متحده نسل سوم مكملهای غذایی دام و طیور را با
نام مكملهای هیدروكسی معرفی كرد كه عالوه بر رفع مشكالت نسل اول و دوم،
محاسن هر دو نسل را توامان فراهم
میكرد .ما با به دست آوردن دانش
ف ـنــی تــول ـیــد ایـ ــن م ـحــصــول ب ــرای
اولین بار موفق به تولید مكمل
روی نسل سوم شدهایم».
با توجه به استقرار این شركت
در زنـ ـج ــان ،ی ـكــی ازق ـطــبهــای
اص ـلــی روی ك ــش ــور  ،دسـتــرســی
شــركــت بــه م ــواد اول ـیــه مرغوب
نیز فراهم ا ســت .به گفته دكتر
سقطچی ،این محصول با توجه
بــه ظرفیت صــادراتــی بــاالیــی كه
دارد عـ ــالوه ب ــر اش ـت ـغــالزایــی
می تواند موجب ارزآوری قابل
توجهی برای كشور نیز بشود.

شــركت دانش بنیــان شــمیم پلیمر  ،از شــركت های فعــال
در زمینــه تولیــد كامپند هــای بــا زمینــه پلیمــری ا ســت كــه
كاربردهای گســتردهای در صنایع مختلف كشور دارد .محمد
تــوكل ،مدیرعامــل ایــن مجموعــه در خصــوص كاربردهــای
این مــاده اولیه پلیمری بــه جامجم میگویــد« :محصوالت ما
مواد اولیه صنایــع مختلفی از جملــه خودرو ،لولــه و پروفیل،
لــوازم خانگــی ،شــیالت ،حمــل و نقــل ،صنایــع الكتر یــک و...
میشود .در واقع ما بر اســاس تقاضای هر صنعت و كاربردی
كه پلیمر برایشــان دارد ،ماده اولیه مورد نیازشان را با خواص
مورد انتظار تولید میكنیــم ».وی در خصوص رده محصوالت
جدیــد ایــن مجموعــه توضیــح میدهــد« :محصــوالت جدید
مــا گســتره وســیعی از درجــه خاصــی از كامپاندهــای پلیمــری
است كه در دنیا چند تولید كننده معدود دارند .این درجهها
(گریدها) شــامل پلیمرهــای خاص هــادی جر یــان الكتریكی،
هــادی جر یــان گرمایــی ،ضــد شــعله و ...اســت .در سراســر
دنیا هــر ســاختمانی كه ســاخته میشــود ،الزامــات خاصی در
بخشیهایی از ســاختمان برای مقاومت در برابر شعله دارد.
به عنوان مثال ،جعبه تقســیمهای 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 میرســد در این ســاختمان لحاظ
نشــده بــود .در مجمــوع در كشــور مــا پیــش از ایــن ،الزامات
استاندارد ســاختمان چندان لحاظ نمیشــد به همین دلیل
بــازار اصلــی كــه مــا بــرای آن برنامهر یــزی كردهایــم ،صادراتــی
اســت امــا امیدواریم بــا بهبــود نظارتهــا در صنایــع مختلف
ا یــن محصــوالت در كشــور خود مــان نیــز بــه محصوال تــی
شناختهشده و كاربردی تبدیل شود».

نمایشگاه
دستاوردهای
نانو 1400نسبت
به سال گذشته
کمی گستردهتر
برگزار شد .بازدید
مسؤوالن از چنین
نمایشگاههایی
فرصتهای خوبی
از حیث افزایش
حمایتها و
تسهیل امور برای
فناوران فراهم
میکند

بــا تــوجــه بــه م ـیــزان ب ــاالی اب ـتــال به
سرطان پستان در كشور  ،توسعه
داروه ـ ـ ــای ض ــدس ــرط ــان اهـمـیــت
وی ــژهای دارد .عــالوهبــرآن بــا توجه
بــه هزینه بــاالی واردات داروه ــای
شــیــم ــی در م ــا ن ــی ب ـ ــرای سیستم
سالمت كشور  ،به منظور كاهش
هـ ــزی ـ ـنـ ــههـ ــای درمـ ـ ـ ـ ــان ،ش ــرك ــت
دانــشب ـن ـیــان «ن ــان ــوداروپ ــژوه ــان
پردیس» برای اولینبار در اوراسیا
داروی تــراســتــوزومــاب امتانسین
( )Trastuzumab emtansineبا
نــام تـجــاری پــادیـنــک» ()Padynex
تولید كرده است.
به گفته دكتر كیوان حاجیاحمدی،
مدیر وا حــد حمایت از بیمار این
مجموعه دانشبنیان ،برای تولید
پادینكس مــاده مؤثره دارو با یک
مــولــكــول آن ـتــیبــادی مونوكلونال
زوج یا كونژوگه ( )Conjugateشده
ا ســت و به همین دلیل اثربخشی
ب ـی ـش ـتــری ن ـس ـبــت ب ــه آن ـتــیبــادی
مونوكلونال به تنهایی دارد.
در ا یــن روش داروی بسیار سمی
كــه به تنهایی نـمــی تــوا نــد بــه بــدن
ت ــزری ــق ش ـ ــود ،ب ـ ــرای ازبــی ــنب ــردن
سلولهای سرطانی ،تحت هدایت
آن ـتــیبــادی بــهصــورت هدفمند به
سـ ــلـ ــولهـ ــای س ــرط ــان ــی مـنـتـقــل
شــده و پــس از رهــایــش فقط این
ســلــولهــا را از ب ـیــن م ــیب ــرد .ایــن
روش عــالوهبــر افــزایــش اثربخشی
دارو ،مــو جــب كــا هــش چشمگیر
اثرات جانبی آن میشود.
دك ـتــر حــاجــیاح ـمــدی مــیافــزایــد:
«پ ــادیـ ـنـ ـك ــس در م ــرحـ ـل ــه س ــوم
كـ ــارآزمـ ــایـ ــی بــال ـی ـنــی ق ـ ــرار دارد و
400بیمار تحت درمــان با ایــن دارو
هستند ا مــا از آ نـجــا كــه اثربخشی
مناسبی داشته از حدود یکسال
پـیــش بــا مــجــوز فــوری ـتــی ســازمــان
غذا و دارو روانــه بــازار شده است و
درحــالحــاضــر بــرای نــوع پیشرفته
سـ ـ ــرطـ ـ ــان پ ـ ـس ـ ـتـ ــان (س ـ ــرط ـ ــان
م ـس ـتــات ـیــک) كـ ــه بـ ــه روشهـ ـ ــای
درمــانــی رای ــج پــاســخ ن ــداده تجویز
میشود».
ا یــن محصول با قیمت یک پنجم
تــا یــک ششم نمونه های مشابه
خارجی كه این روزها با محدودیت
واردات نـ ـی ــز رو بـ ـ ــه رو سـ ـ ــت ،در
دسترس قرار دارد.
ب ــه گـفـتــه مــدیــر واحـ ــد ح ـمــایــت از
بیمار این شركت ،تجربه استفاده
از ا ی ــن دارو بـسـیــار رضایتبخش
بـ ــوده و ب ـی ـمــارانــی ك ــه ب ــه مــرحـلــه
شكست درمـ ــان رس ـیــده بــودنــد،
با تجویز دارو یا پیشرفت بیماری
متوقف شــده یــا بــه سمت بهبود
نسبی رفتهاند.
دكـتــر حــاجــیاحـمــدی در خصوص
مزیت استفاده از فـنــاوری نانو در
تولید ا یــن داروی ضــد ســر طــان به
جام جم می گوید« :نانوفناوری در
كنار زیست فناوری بــرای تشكیل
زوج دارو  -آنتیبادی ،موجب ایجاد
یــک خصوصیت جــد یــد یــا بهبود
عملكرد نسبت به آنتیبادی اولیه
می شود .بهره گیری از نانوفناوری
در م ـحــصــول پــادی ـن ـكــس بــاعــث
تجمیع روش ه ــای ایمونوتراپی و
شـیـمــیدرمــانــی در یــک دارو شده
است».

با گذشت دو دهه از آغاز شکلگیری و توسعه فناورینانو در کشور،
هر روز شاهد شکلگیری و ارتقای دانش و دستیابی به محصوالت
جدیدی در حوزه نانو هستیم .کسب رتبه چهارم دنیا در زمینه تولید
علم نانو ،فعالیت بیش از  ۳۵۰شرکت دانشبنیان و صنعتی ،تولید
بیش از  ۸۵۰محصول ،رشد صعودی بازار محصوالت در سالهای
اخیر و صادرات محصوالت نانو به بیش از  ۴۰کشور از دستاوردهای
محققان و فناوران کشور در حوزه فناورینانو بوده است.
امسال نیز این رویداد با شعار «توسعه در مقیاسی نو» در روزهای
 ۲۷تا  ۳۰دی  ۱۴۰۰در نمایشگاه بینالمللی تهران با رونمایی بیش
از  ۵۰محصول پیشرفته بــا فناورینانو
در حــوز ههــای بـهــداشـتوســامــت ،آب و
محیطزیست و… میزبان معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهور و جمعی از اعضای
هیئتدولت و نمایندگان مجلس بود.

ستاری :محصوالت نانو فناوری برای مردم کاربردی شده است
خبرگزاری صدا و سیما

سورنا ستاری در آیین افتتاحیه نمایشگاه محصوالت نانوفناوری
و رونمایی از  ۵۰محصول جدید گفت« :اتفاقات بسیار خوب و
گستردهای در حوزه نانوفناوری افتاده است و از  ۸سال گذشته،
بــر توسعه فــنــاوری و ب ــازار محصوالت ایــرانســاخــت نــانــو تمرکز
داشتهایم .از سالهای پیش ،ستاد توسعه فناورینانو بر توسعه
علمی و تولید مقاالت توجه جــدی داشــت و در ســالهــای اخیر
هم توسعه بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان ایران ساخت
این حوزه را موردتوجه قرار داده است بهطوری که امروز فروش
شرکتهای دانشبنیان از مــرز ۱۲۰هزارمیلیارد ریــال فراتر رفته
است».
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تریبون نانو و صنعت

معرفی برنامهها و توانمندیهای صنعتی فناورینانو برای
صنایع و سازمانهای کشور در تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰
تریبــون نانــو و صنعــت  ،1400در دومیــن ســال متوالــی ،بهعنوان
بزرگتریــن رویــداد ملــی وبینــاری کشــور در عرصــه فناورینانــو و
جایگزینــی برپایی نمایشــگاه ســاالنه فناورینانــو ،برگزار شــد .این
رویــداد بــزرگ وبینــاری ،در راســتای ترویــج صنعتــی فناورینانــو و
بــا هدف معرفــی توانمندیهای صنعتــی و اقتصــادی فناورینانو
ایــران در حوزههــای مختلف بــه مدیران ،فعاالن صنعتــی و اثرگذار
در شــرکتها ،ســازمانها ،جامعــه صنعتــی ،پژوهشــی و رســانهای
کشور و عموم عالقهمندان این حوزه ،با حمایت ستاد ویژه توسعه
فناورینانــو و همکاری شــرکتهای فناورینانو و بــا ارائه مدیران،
نانوفنــاوران ،کارشناســان و محققــان فعال در این حــوزه ،در هفته
نخســت اســفندماه  1400بهصــورت آنالیــن برگــزار شــد .از جملــه
محورهــای ایــن تریبــون صنعتی میتــوان به معرفــی محصوالت،
تجهیــزات و شــرکتهای فنــاور نانــو در صنایــع مختلــف ،معرفــی
برنامههای توســعه صنعتی ،سیاســتها و حمایتهای ستاد ویژه
توســعه فناورینانــو ،تبییــن فرصتهــای اقتصــادی و تجــاری و
کاربردهای صنعتی فناورینانو برای صنایع و ســازمانهای کشور،
تبیین چالشها و نیازهای صنعتی و پژوهشــی موردنیاز برای حل
مشکالت شرکتها ،سازمانها 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 عالقهمنــدان بــا
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شــرکتهای نانوفناور در زمینههای صنعتی ،تحقیقاتی ،بازاریابی
و فــروش ،ایجاد بســتر مناســب جهت ارتباط بیشــتر بهرهبــرداران،
متقاضیــان صنعتــی و مصرفکننــدگان محصــوالت نانوفناورانه با
شــرکتهای 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 ،بهصــورت رایگان و بــرای عموم عالقهمنــدان امکانپذیر
بــود .این تریبون با حضور  70تــن از نانوفناوران و مدیران صنعتی
فناورینانوی کشور و ارائه بیش از  50ساعت محتوا با موضوعات
کاربــردی و تجــاری فناورینانو در بیش از  10حــوزه صنعتی و در 7
روز متوالی از شــنبه  30بهمن تا جمعه  6اســفندماه  1400از ســاعت
 8تا  ،16بهصورت آنالین طبق برنامه زمانبندی شده برگزار شد.
حوزههــای تخصصــی و صنعتــی مرتبــط بــا ارائههای ایــن برنامه
ت بودنــد از :صنایــع بهداشــت و ســامت ،صنایع آب ،پســاب
عبــار 
و محیطزیســت ،صنایــع نســاجی و پوشــاک ،صنایع ساختوســاز،
معرفی برنامههای توسعه صنعتی نانو ،صنایع پلیمری ،کامپوزیت،
رنــگ و رزیــن ،صنایع نفت ،گاز ،پتروشــیمی و انــرژی ،صنایع حوزه
نانومــواد ،صنایع حــوزه ماشــینآالت و تجهیزات پیشــرفته و دفاتر
صادراتی -ارائههای افتخاری.
در ادامــه ایــن مطلــب بــه ارائههــای برگــزار شــده در ایــن رویــداد
اشارهای خواهیم داشت.
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نخســتین روز رویــداد ملی تریبون نانو و صنعت  ،1400بــا محوریت صنایع حوزه
بهداشــت و سالمت و با حضور مدیران ،کارشناســان و نانوفناوران این حوزه از
ساعت  8تا  16روز شنبه  30بهمنماه  1400برگزار شد.
در بخش آغازین این رویداد و پس از مراسم افتتاحیه ،دکتر علیاصغر نجیمی ،رئیس
گروه صنعت ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،بهعنوان سخنران ویژه ،پیرامون فناورینانو
و اثرات آن در پیشرفت کشور در ابعاد مختلف سخنرانی کرد .دکتر نجیمی ،صحبتهای
خود را با نگاهی به گذشته ستاد ،آغاز و شرایط فعلی فناورینانو را در حال حاضر تشریح
کرد .وی با اشــاره به شــکلگیری زیســت بومی از محققان و صنعتگران با محوریت این
فنــاوری ،اظهــار داشــت که در دهه دوم فعالیتهای نانوی کشــور در شــرایطی هســتیم
کــه شــبکه بزرگی از متخصصــان نانو در دانشــگاهها ،شــرکتهای فنــاور و دانشبنیان،
شــرکتهای صنعتــی و چندیــن نهــاد دولتــی ،خدماتــی و خصوصــی ،حولوحــوش این
فناوری فعال شدهاند به نحوی که میتوانند بهطور مستقل و با اتکا به توان و ظرفیت
مجموعه خود ،به فعالیتشان ادامه دهند و پیشرفت کنند.

در ادامه ،مهندس محمدمهدی ســیفی ،مدیر توســعه کســبوکار حوزه بهداشت و
سالمت ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،صحبتهای خود را با موضوع تجاریسازی
محصوالت حوزه سالمت ،تجهیزات پزشکی و ادوات تشخیصی آغاز کرد .وی ضمن
یادآوری و مرور مطالب مطرح شــده در رویداد ملی تریبون نانو و صنعت گذشــته که
دربــاره فرایندهــای ســازمان غــذا و دارو و الزامات این ســازمان برای تجاریســازی و
مســیرهای موجــود بود ،محورهــای ارائه تریبون نانــو و صنعت  1400فعلی را در ســه
بخــش معرفــی حــوزه دارو و ســامت ،محصــوالت پیشــنهادی ســتاد برای توســعه و
برنامههای حمایتی ستاد توسعه فناورینانو عنوان کرد .مدیر توسعه کسبوکار حوزه بهداشت و سالمت ستاد ویژه توسعه فناورینانو،
در بخــش دوم صحبتهــای 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
پتانسیلهای تولید در کشور و در نهایت برنامهریزی و طراحی مدل اجرایی است.

در ادامــه ،مهنــدس کیــوان دبیــر ،مدیــر اجرایــی شــرکت زیســت ابــزار پژوهــان ،بــا موضوع
کیتهای تشــخیص ســریع پزشــکی بهعنوان اولیــن ارائه از شــرکتهای فنــاور ،به توضیح
توانمندیهای صنعتی مجموعه و محصوالت و ویژگیهای آن پرداخت.
مهندس دبیر ،با اشــاره به گســتره محصوالت شــرکت زیســت ابزار پژوهان ،فعالیت شــرکت
را بــه  ۵گــروه اصلی تقســیم کــرد که عبارتانــد از تمرکز بر تولید کیتهای تشــخیص ســریع
( ،)RAPID TESTSدســتگاه اســتخراج خــودکار مــواد مخــدر یــا شــیمیایی از زمین ههــا کــه
مبتنی بر نانوذراتی مانند نانوســیلیکا کار میکنند ،ماس ـکهای تنفسی مبتنی بر نانوالیاف،
دستگاههای تخلیص و استخراج اسیدهای نوکلئیک و تشخیص  DNAو  RNAاز خون و
نیز ممانعتکنندههای مبتنی بر نانوالیاف و ماسکهای زیبایی که در سه حوزه ماسکهای
ضدچروک ،براقکننده و آبرسان توسط تکنولوژی موجود در شرکت ساخته میشود.

www.zistabzar.com
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در بخــش بعــد ،دکتــر نریمان اکبــری؛ معاون مدیرعامل شــرکت کیتوتــک با موضوع
پانسمانهای نوین ترمیم زخم و ضدعفونیکننده بر پایۀ فناورینانو به ارائه مطالب
پرداخــت .دکتــر اکبــری ،در این ارائــه با توجه بــه محدودیت زمانی ،بــه معرفی بیش
از  50محصــول تولیــدی شــرکت کیتوتــک پرداخــت که از جملــه آن میتــوان به تولید
محصــوالت در حوزههایــی ماننــد ترمیمکنندههای زخــم ،بندآورندههــای خونریزی،
ضدعفونیکننده ،محصوالت بهداشتی ،کمکهای اولیه و پانسمانهای ثانویه و نیز
محصوالت تشخیصی اشاره کرد.
دکتر اکبری ،در بخش صادرات ،به وجود نمایندگیهای فعال در کشورهای مختلف
همچون ایتالیا ،یونان ،لهستان ،ترکیه ،مالزی ،فیلیپین ،سوریه ،تایلند و… و بهزودی
در کشورهایی همچون برزیل ،کره و… اشاره کرد.

www.fa.chitotech.com

در ادامــه دکتــر مســعود ســعیدی؛ رئیــس
هیئتمدیــره شــرکت داروســازی ســیمرغ
داروی عطــار ،بــا موضــوع مکملهــای
دارویــی و تقویتــی آهــندار بــر پایــۀ
فناورینانو صحبتهای خــود را آغاز کرد.
شــرکت داروســازی ســیمرغ داروی عطــار،
یک شرکت داروسازی است که با تولید مکملهای 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.simorghdarou.com

دکتــر هانیــه کتابــی ،مدیــر ارشــد
مارکتینــگ شــرکت اکســیر نانــو
ســینا ،بــا موضــوع اثــرات درمانــی
دوکسوربیســین نانولیپوزومــال در
ســرطان و نقــش نانوکورکومیــن
در  COVID 19بــه ارائــه مطالــب
پرداخــت .دکتــر کتابی ،در بخش آغازین صحبتهای خود بــه تولید اولین فرآورده
نانودارویــی تزریقــی ضدســرطان در کشــور بــا مشــارکت علمی دانشــکده داروســازی
ً
مشــهد اشــاره کــرد کــه این محصــوالت عمدتــا بر اســاس فرموالســیون پایــه لیپیدی
بوده و در دو قالب لیپوزومال و نانومیســل تولید شــدهاند .بهگفتۀ کتابی ،نانوبودن
این محصول باعث افزایش اثربخشــی این محصوالت شــده است و سمیت کمتری
نسبت به نمونههای معمولی دارد.
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در بخــش دیگــر ،دکتــر نویــد ناطقیــان ،همبنیانگــذار و عضــو هیئتمدیــره شــرکت
نانــو دارو پژوهــان پردیــس ،صحبتهای 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
پکلی تاکســل (پکینب) برای هدف درمانی به بافتهای ســرطانی استفاده میشود.
موفقیــت ایــن دســتاورد دانشبنیــان آنچنــان بــود کــه بــا ورود محصــول بــه بــازار با
استقبال بینالمللی مواجه شدیم و توانستیم از همان سال اول صادرات محصولمان
را شروع کنیم».

در ادامه ،دکتر محمدرضا شاهینی ،مدیرعامل شرکت پارس حیان پیشتاز ،با موضوع
ایجاد کسبوکار سالمتمحور با فناورینانو به ارائه مطالب پرداخت.
مدیرعامل شرکت پارس حیان پیشتاز در این باره اظهار داشت :البراتوار پارس حیان
بهعنــوان یکــی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت بهداشــتی و آرایشــی در ســطح
خاورمیانــه نقــش بســزایی را در ارتباط با افزایش ســطح دسترســی مردم بــه این گروه
از محصــوالت ایفــا مینمایــد .این البراتوار بیــش از  150نــوع از فرآوردههای تخصصی
مرتبــط بــا بهداشــت و مراقبــت از پوســت و مــو ،دهــان و دنــدان کــه از نظــر کیفیــت
قابلرقابــت بــا نمونههــای خارجــی اســت ،تولیــد میکنــد .ایــن شــرکت بزرگ بــا 1400
نفــر پرســنل و توســعه بیــش از  1000فرمــول متنوع و نوآورانــه ،دارای بیــش از  600قلم
محصــول در  12برنــد معتبــر نظیر آردن ،فولیکا ،ســان ســیف ،هیدرودرم ،درماســیف،
اکســپرتیج ،اتوپیا و سبوماســت .وی افزود« :مشــارکتهای بینالمللی با شــرکتهای
برتــر خارجی جهت خدمات برونســپاری تولید (یونیلیور ،دابور هنــد ،اویاپ ،هیمالیا
و…) ایجاد شده است».
در بخــش بعــدی ،دکتــر علیرضا مســیبی؛ مدیر شــرکت پاپیــا طب ،با موضــوع کاربرد
نانــوذرات در کفیهــای طبی ،بــه ارائه مطالب پرداخت .بر اســاس صحبتهای دکتر
مسیبی ،گروه تولیدی پاپیا طب با هدف ایجاد اصالحات حرکتی و کاهش آسیبهای
وارده بر بدن در راستای پیشگیری و کاهش معضالت پا و عوارض ناشی از استفاده از
کفشهای 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 بهصــورت وارداتی
بوده اســت .پاپیا طب با بومیســازی فناوری تولید این محصوالت و طراحی و ساخت
محصوالت پاپوش و پاپزشــکی جدید در تالش اســت تا محصوالتی مشابه نمونههای
برتر خارجی را تولید و در بازار عرضه کند.

www.nanoproduct.ir

www.parshayan.com

www.papiyainsole.com
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تریبون نانو و صنعت
در ادامــه ،دکتر شــبنم فرخنده؛ مدیر گروه تحقیقات شــرکت آژینه ابــزار پارس (بوفالو) با
موضوع ماســک تنفســی س ـهبعدی 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  1384در زمینــه تولید ،واردات و صادرات دســتکشهای ایمنی و ابزارآالت صنعتی
و ســاختمانی آغاز کرده اســت و هماکنون با تنوع بیش از سی نوع دستکش با برند بوفالو
یکی از توزیعکنندگان مطرح خاورمیانه است و در زمینه ابزارآالت با تنوع محصوالتی چون
ابــزارآالت بــادی ،انواع چکش ،کارواش ،مترهــای اندازهگیری ،تلمبه و ابــزارآالت جوش و
برش لولههای سبز ،یکی از بزرگترین شرکتهای مطرح توزیع انواع این نوع محصوالت
اســت .کیفیت محصوالت بوفالو بر اســاس اســتاندارهای جهانی  14001ISOو 9001ISO
است و برخی از مدلها دارای  CEاروپا هستند» .

در بخــش پایانــی ،دکتر علــی بیات ،مدیر بازاریابی و فروش شــرکت نانوپوشــش فلز،
بــه ارائــه مطالــب بــا موضــوع مزایــای ضدعفونیکنندههــای نانویــی نســبت به ســایر
ضدعفونیکنندههــای شــیمیایی پرداخــت .دکتــر بیات ،شــرکت تحقیقاتــی و صنعتی
نانوپوشــش فلــز را یکی از شــرکتهای دانشبنیان فعال در حــوزه فناورینانو معرفی
کــرد کــه با تکیه بر توان متخصصان داخلی فعالیت اصلی خود را در زمینه کاربردهای
فناورینانــو و مــواد پیشــرفته در حــوزه ســامت ،انــرژی و کاتالیســت متمرکــز کــرده و
تاکنون موفق به ثبت پتنت بینالمللی در آمریکا و هجده ثبت پتنت ملی شده است.
دکتر بیات ،در ادامه به معرفی برخی محصوالت و توانمندیهای شــرکت نانوپوشش
فلز پرداخت.

www.buffalo.ir/fa

www.nanochem.ir

برای مشاهده مشروح ارائههای روز اول کیوآر کد
را اسکن کنید.
دومیــن روز رویداد ملــی تریبون نانو و صنعت  ،1400با محوریت صنایع حوزه آب و پســاب
در بخش صبحگاهی و صنایع نساجی و پوشاک در بخش عصرگاهی و با حضور مدیران،
کارشناسان و نانوفناوران این حوزه از ساعت 9تا 16روز یکشنبه اسفندماه 1400برگزار شد.
در ابتدای ارائههای مربوط به حوزه آب ،پساب و محیطزیست ،مهندس علیرضا قاضیزاده ،مدیر
توسعه کسبوکار حوزه آب ،پساب و محیطزیست ستاد ویژه توسعه فناورینانو با موضوع نقش
فناوریهای نوین در مدیریت خشکسالی به ارائه مطالب پرداخت .مهندس قاضیزاده سپس
به تشریح برخی خدمات برنامهریزی و طراحی شده ستاد نانو ،برای توسعه صنعتی ،حل مسائل
اساســی کشــور و حمایت از فناوران و بهرهبرداران پرداخت .وی اظهار داشــت برای اینکه فناوری
را توســعه دهیم از مرحله خلق ایده ،برنامهریزی کردهایم و در کنار شــرکتهای فناور هســتیم و از
طرفی نیازی را از صنعت احصا میکنیم و در برنامههایی همچون چالش ،به مراحل توسعه فناوری
میرسانیم .به موازات آن نیز فناوریهای جدید وجود دارد که با رصد فناوری به آن میرسیم.
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در بخــش ارائههــای نانوفنــاوران و شــرکتهای نانوفنــاور ،در ابتــدا ،مهندس احمد
بیرانونــد ،کارشــناس فنی حوزه آب و پســاب شــرکت پیــامآوران نانو فــنآوری فردانگر
( ،)PNFبــا موضــوع تصفیــه آب و پســاب بــا اســتفاده از فناوریهــای نویــن بــه ارائــه
مطالــب پرداخت .شــرکت  PNFدر زمینه فرایندهای فناورینانــو و اصالح محصوالت
نانــو ،طر حهــای گوناگونــی را دنبــال نمــوده اســت .در این راه ،ســاخت دســتگاههای
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 فعالیتهــا
محصــوالت بــا کیفیــت نانو در حال ســاخت اســت .با اســتفاده از دســتگاههای مذکور
طیف وســیعی از نانوپودرهای فلزی و اکســید فلزی و همچنین نانوکلوئیدهای فلزی
به بازار قابلعرضه است.
www.pnf-co.com

در بخــش بعــد ،دکتــر علیاکبر بابالو؛ مدیرعامل شــرکت دانشپژوهــان صنعت نانو،
صحبتهــای خود را پیرامون آب شــرب ســالم و عــاری از هرگونه آلودگــی میکروبی با
غشــاهای ســرامیکی نانویــی آغاز کرد .مدیرعامل شــرکت دانشپژوهــان صنعت نانو،
در ادامــه بــه معرفــی فنی محصوالت این شــرکت پرداخت که از جملــه آن میتوان به
تولید ســامانههای فیلتراســیون دیسکی جایگزین فیلترپرس در صنایع معدنی ،کاشی
و ســرامیک ،ســنگ ُبری و… ،ســامانههای تصفیــه و بازچرخانــی پســابهای صنعتی،
ســامانههای تصفیه آب خانگی ،ســامانههای حذف بار میکروبی و کدورت آب شــرب
و نیــز ســامانههای تصفیه و بازچرخانی آب خاکســتری کارواش ،قالیشــویی ،اســتخر،
هتــل و مجتمعهــای تفریحی اشــاره کرد .شــرکت دانشپژوهان صنعــت نانو در زمینه
نانوغشــاهای ســرامیکی ،تولیــدات دانشبنیان متعددی داشــته و اولیــن تولیدکننده
غشاهای نانوساختار سرامیکی در ایران است.

www.dpsn.ir

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 بهرهمندی از فناوریهای پیشرفته با
کارایی باال در استفاده از پتانسیل گازهای مختلف از قبیل اکسیژن ،ازن ،کلر و… ،و کاهش
هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری 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 تصفیهخانههای فاضــاب ،طراحی
و ســاخت ژنراتورهــای نانوحباب ازن ،طراحی و ســاخت ژنراتورهــای نانوحباب کلر ،بهبود
یپــروری ،بهبود کیفیت آب و افزایــش بهرهوری در
کیفیــت آب و افزایــش بهــرهوری در آبز 
گلخانههای هیدروپونیک و کاهش بار میکروبی به زیر حد استاندارد در صنایع دام و طیور
صورت میگیرد.

www.nanohobab.com
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در ارائه بعدی ،سیدمحســن حسینی؛ مدیرعامل شرکت کیمیاگران صنعت امیرکبیر،
بــا موضــوع حذف بوی نامطبوع تصفیهخانهها و منهولهای شــهری به ارائه مطالب
پرداخت .شرکت کیمیاگران صنعت امیرکبیر با قابلیتهای تکنولوژی نانوفیلتراسیون
و حــذف آالینــده ســمی بهصــورت انتخابپذیــر ،حــذف بــوی فاضــاب بــا اســتفاده
از فناورینانــو را بهعنــوان روشــی نویــن بــرای حــذف بــوی نامطبــوع از تصفیهخانــه
فاضــاب شــهری و منهولهای شــهری انتخاب کرده اســت .حســینی به مشــخصات
نانوجاذبهای مورداســتفاده نیز اشاره کرد و از ویژگیهایی همچون مساحت داخلی
قابلتوجه ،ساختار متخلخل ،ظرفیت باالی جذب ،قابلیت فعالسازی مجدد سطح،
انتخابپذیــری ،قیمــت پایین و همچنیــن برخورداری از قابلیت اســتفاده در صنعت
کشاورزی پس از اتمام طول عمر سخن گفت.

در ادامــه ،دکتر شــیوا شهشــناس؛ مدیرعامل شــرکت ایدهســازان فناوری پروشــات با
موضــوع لباسهــای جاذب اشــعه ایکس بدون ســرب صحبتهای خــود را آغاز کرد.
مؤسســان ایــن شــرکت از ســال  1394تحقیقــات زمینهای بــر روی انــواع جاذبهای
تشعشــات رادیواکتیــو داشــته و موفــق بــه تولید یــک الیه جاذب اشــعه ایکــس بدون
سرب ،سبک ،انعطافپذیر با قیمت بسیار پایین شدهاند .این شرکت تنها تولیدکننده
محصــوالت محافظــت در برابر اشــعه اســت کــه کلیه بخشهــای الزم جهــت تولید ،از
قبیــل آزمایشــگاه تحقیق و توســعه  R&Dو بخش تولید صنعتــی را یکپارچه در اختیار
دارد.
مدیرعامل شرکت ایدهسازان فناوری پروشات ،ضمن تشریح انواع جاذبهای اشعه
ایکس ،ویژگیها و تمایزهای محصول با محصوالت مشابه معمولی را توضیح داد.

در بخــش بعــد ،بیانالــه فرهادی؛ مدیرعامل شــرکت پیشــران نســاجی آینــده (پاآرا)
بــا موضــوع جوراب ضدباکتری بافته شــده با الیــاف حاوی نانوذرات بــه ارائه مطالب
پرداخــت .فرهــادی ســخنان خود را با معرفی شــرکت شــروع نمــود و اظهار داشــت که
از ســال  1370شــروع بــه تولیــد جــوراب کردیــم و از همــان ابتــدا هدفمان ایــن بود که
مصرفکننــده بهدلیــل کیفیــت باالی تولیداتمــان جویای محصوالت ما شــود و تالش
کنیم تا محصولی با کیفیت و موردپســند مصرفکننده با طر حهای بهروز و مواد اولیه
بــا کیفیــت ایجاد کنیم .وی ادامه داد با شــروع فناورینانو در کشــور ،نســبت به تولید
محصــوالت نانوفنــاوران نیز اقدام کردیم و از انواع نخهای نانــو ،الیاف پلیآمید نانو و
الیاف دیگر مانند پنبه و پلیاستر ویسکوز که هم دوام خوبی داشت و هم بهداشت پا
را تأمین میکرد ،بهره جستیم.

| 26

| سال متسیب | ناتسمز  | ۱۴۰۰شماره  | ۴پیاپی ۲۷۷

www.paara-socks.com
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در بخــش پایانــی ،دکتــر زهره مســگری؛ مدیر تحقیق و توســعه شــرکت کیمیا پژوهش
ماهان ،به بیان صحبتهای خود پیرامون واکس چرم ضدباکتری بر پایۀ فناورینانو
پرداخــت .مدیــر تحقیق و توســعه شــرکت کیمیــا پژوهش ماهــان ،در بیــان مزیتهای
تونیک گیاهی این شرکت اظهار داشت که مواد تشکیلدهنده آن طبیعی و سنتزی بوده
و از ترکیبات روغنی پاالیشــگاهی و مواد نفتی در ســاخت آن استفاده نشده است ،وجود
نرمکنندههــای خــاص در فرموالســیون تونیک ،ضریب نفوذ تونیک را در ســطح بیشــتر
مینماید ،مواد موجود در فرموالسیون رطوبت موردنیاز سطح چرم را تأمین میکند ،مواد
مصرفی در تونیک هیچگونه حساسیتی در پوست ایجاد نمیکنند ،فرموالسیون تونیک
قابلیــت فوقالعــادهای در زمینه پا ککنندگی ،نرمکنندگی و براقی ســطوح چرم دارد و با
توجه به اینکه از ذرات رنگدانه خاصی در تونیک گیاهی استفاده نشده قابلیت استفاده
از آن را برای چرمهای طبیعی و مصنوعی با رنگهای خاص مقدور کرده است.

www.rozanatonic.com

برای مشاهده مشروح ارائههای روز دوم کیوآر کد را اسکن
کنید.
ســومین روز رویــداد ملــی تریبــون نانــو و صنعــت  ،1400بــا محوریــت صنایــع
ساختوســاز در بخــش صبحگاهــی و معرفــی برنامههای توســعه صنعتی نانو
در بخــش عصرگاهی و با حضور مدیران ،کارشناســان و نانوفنــاوران این حوزه از
ساعت  9تا  18روز دوشنبه اسفندماه  1400برگزار شد.
در نخســتین ارائه از مجموع ارائههای روز ســوم تریبون ،دکتر علی زبردســتی ،مدیر حوزه
ساختوساز ستاد ویژه توسعه فناورینانو ،در خصوص فرصتهای فناورینانو در صنعت
ساختوســاز صحبتهای خود را آغاز کرد .بومشناسی صنعت ساختوساز ،اولویتبندی
گهــای ســاختمانی و
کاربردهــای فناورینانــو در صنعــت ساختوســاز ،بررســی نانورن 
قهــای نانویــی ،نانوبتنها،
بــازار جهانــی و وضعیــت کلی صنعــت رنگ ایران ،بررســی عای 
محصــوالت پلیمــری حوزه ســاختمان ،شیش ـههای نانویــی ،توضیح پیرامــون چالشهای
صنعت ساختوساز ،از جمله محورهای ارائه دکتر زبردستی ،در بخش نخست بود.
مهنــدس فرهــاد غفــاری ،مدیرعامــل گــروه تولیــدی آرا ســرام بــا موضــوع پوشــشهای
نانوســاختار تزیینــی کاشــی و ســرامیک ،صحبتهــای خــود را بهعنوان نخســتین ارائه
شرکتهای فناور در این روز ،آغاز نمود.
مدیرعامل گروه تولیدی آرا سرام در توضیح ارتباط محصوالت با فناورینانو و ویژگیهای
تولیدات اظهار داشت که با استفاده از روشهایی همچون  ،PVDباعث تولید محصوالت
نوینی با خاصیت نانو میشویم که این محصوالت نسبت به محصوالت مشابه معمولی
شامل ویژگیهایی همچون سازگاری با محیطزیست و عاری از آلودگی ،افزایش مقاومت
در برابر خوردگی ،مقاومت به سایش و ایجاد رنگهای مختلف و همچنین کاهش هزینه
بهعلت مرغوبیت و طول عمر بیشتر نسبت به محصوالت مشابه هستند.
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در ادامــه ،مهنــدس محمدرضــا پاپــی؛ مدیــر تولیــد و مهندســی شــرکت مهندســی طرح
وندیداد با موضوع نانوبتن سبک سازهای ،صحبتهای خود را آغاز کرد .محورهای ارائه
مهندس پاپی شامل معرفی مختصر شرکت دانشبنیان وندیداد ،آشنایی با نانو بتن فوق
شهــای نوین بهکارگیری نانــو بتن فوق
ســبک ســازهای و خــواص آن ،موارد کاربــرد و رو 
ســبک ســازهای وندیــداد و در پایــان جمعبندی مزایــای بهکارگیری نانو بتن فوق ســبک
سازهای 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
مهندســی طــرح وندیــداد پرداخــت کــه از جملــه میتوان بــه تولیــد نانو بتن فوق ســبک
شســاخته ســبک بتنی ،بتن مقاومت باال ،بتن خشک بستهبندی،
ســازهای ،قطعات پی 
تایل بتنی اکسپوز ،بتن توانمند ،بتن خودتراکم و نانو بتن خودتراکم سازهای و نیز سقف
کامپوزیت پیشساخته سبک سازهای اشاره کرد.
در ادامــه ،دکتــر محمدصــادق کوچکــی ،مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت مهندســی
یهــای برتــر فرمــا ،با موضــوع کاربردهــای فناورینانو در صنایع رنگ و پوشــش
تکنولوژ 
بــه صحبت کــرد .این شــرکت تحقیقاتی بهعنوان یــک زیرمجموعــه از هلدینگ تعاونی
تولیــد رنــگ و رزیــن الــوان با تمرکز بــر تحقیق و توســعه محصــوالت مبتنی بر اســتفاده از
یهــای جدیــد فعالیــت مینمایــد .در این شــرکت محصــوالت مختلفی همچون
تکنولوژ 
گهــای جــاذب امواج ،پوش ـشهای ضدحریق ،پوش ـشهای مخــازن آب ،رنگهای
رن 
آنتیباکتریال ،پوش ـشهای کف ،رنگهای کندسوز ،رنگهای مخصوص اعمال در زیر
آب ،پوشش نانوسیل ،چسبهای مگاستون و ...طراحی شده است.
دکتــر کوچکــی ،در ادامه بــه برخی از محصوالت نانــو تولیــدی دارای گواهی نانومقیاس
همچون سیلر آبگریز کننده سطح (نانوسیل) ،مگا استون ،پوشش ضدحریق سیمانی،
رنــگ آنتیباکتریــال پایــه آب ،ال ک آ کریلیــک پایه آب (مــات و نیم هبــراق) و رنگ جاذب
امواج الکترومغناطیس (رنگ شیلد  )RFاشاره کرد.

در بخش بعد ،مهندس محمدعلی طاهباز؛ رئیس هیئتمدیره شرکت ژیکاوا صحبتهای
خــود با موضوع پودر و مالت ســاختمانی عایق رطوبت و ضدباکتــری بر پایۀ فناورینانو را
آغاز کرد.
پودر عایق رطوبت آنتیباکتریال (ژیکابام)،
پودر بندکشیکاشــی و ســرامیک با خاصیت
آنتیباکتریال (ژیکاپوند) ،مالت رنگی نما با
خاصیت آنتیباکتریال ،پوشرنگ ساختمانی
آنتیباکتریــال (ژیکافــام) ،مــات تعمیراتــی
آنتیباکتریــال (ســمنتکس خاکســتری) از
جملــه محصــوالت ایــن شــرکت و برخــوردار
از گواهــی نانومقیــاس ســتاد ویــژه توســعه
فناورینانو است.
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www.vandidad-co.com

www.alvanpaint.com

www.zhikava.com

معرفی برنامهها و توانمندیهای صنعتی فناورینانو برای صنایع و سازمانهای کشور در تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰
در بخــش بعــد ،دکتــر محمــد رونــق باغبانــی ،همبنیانگذار شــرکت بســپار ســازان ایرانیان
(بســاپلیمر) با موضوع نقش پوش ـشهای رزینی در افزایش طول عمر ســازه به ارائه مطالب
پرداخت .هم بنیانگذار شرکت بسپار سازان ایرانیان ،پوششهای تخصصی بر پایۀ رزینهای
طهــای مختلــف با
اپوکســی ،پلییورتــان ،متیــل متاکریــات تولیــدی ایــن شــرکت را در محی 
کاربریهای 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
ســازهها در برابر مواردی همچون آب ،خوردگی و گردوخاک ،فرســایش و ترک ،شرایط جوی و
آبوهوا ،فشــارها و بارهای اســتاتیک ،ضربه و سایش ،حملههای شیمیایی و نیز جلوگیری از
سر خوردن عنوان کرد .نانوکفپوشهای این شرکت در سالنهای تولید و انبار صنایع مختلف
همچون صنایع خودرو ،صنایع غذایی ،قطعهسازی و نیز در آشیانه هواپیماها ،مجتمعهای
تجاری و مسکونی و پارکینگها و مراکز درمانی و بهداشتی قابلاستفاده هستند.

www.basapolymer.com

در بخش معرفی برنامههای توسعه صنعتی ستاد نانو ،ابتدا مهندس رضا سلطانعلیزاده،
مدیــر شــبکه تبادل فنــاوری با موضــوع از فناوری تا درآمــد ،به معرفی برنامههای شــبکه
تبــادل فنــاوری و ارائه مطالــب در این خصــوص پرداخت .ســلطانعلیزاده ،صحبتهای
خود را با این پرسش که چه مسیر با چه هدفی برای دستیابی به درآمدزایی و ثروتآفرینی
مطرح اســت ،آغاز کرد .توضیح بوم کس ـبوکار ،تبیین توانمندیهای مکمل شرکتهای
دانشبنیــان و شــرکتهای صنعتــی ،تشــریح ســهم شــرکتهای دانشبنیــان در اقتصاد
کشور ،تاریخچه و چرایی شکلگیری شبکه تبادل فناوری ،حوزههای فعالیت شبکه تبادل فناوری ،از جمله محورهای بخش نخست ارائه
مهنــدس ســلطانعلیزاده بود .ســلطانعلیزاده ،در بحث مکانیزمهای حمایتی پروژهها 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 صحبتهای خود نمونه پروژ ههــای موفق در حوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،صنایع هوایی و
حوزههای تولیدی و صنعتی پرداخت و راههای همکاری و ارائه نیازهای صنعتی و فناورانه با شبکه تبادل فناوری را بیان کرد.
در ادامــه ،دکتــر قاســمی بــه نمایندگــی از طــرف ســیدهادی حســینی ،مدیــر برنامــه
چالشهــای فنــاوری و نــوآوری (اینوتــن) بــا موضــوع اینوتــن؛ پلی بــرای نــوآوری ،به
ارائــه مطالــب پرداخــت .محورهای صحبتهای دکتر قاســمی شــامل معرفــی برنامه
چالشهــای فنــاوری و نــوآوری (اینوتــن) ،معرفــی حمایتهــای اینوتــن ،توضیحاتی
پیرامــون مدیریــت توســعه محصول جدیــد در اینوتن و نیز معرفــی نمونه چالشهای
اجرا شده بود.
در بخش بعد ،دکتر رضا ایجادی ،مدیر مرکز صنعتیســازی نانوفناوری کاربردی ،به
ارائــه مطالــب با موضوع معرفی شــتابدهنده آیکن و زیرســاختهای افزایش مقیاس
پرداخــت .معرفــی  ،ICANتوضیــح درباره بخشهای مختلــف  ،ICANهمکاریهای
فناورانــه در این مجموعه ،معرفی زیرســاختهای صنعتی و تجربه ارتباط و همکاری
بــا صنعــت ( R&Dمشــترک) ،تبییــن توانمندیهــای زیرســاختی و تجهیزاتــی مرکــز
صنعتیســازی نانوفناوریهای کاربردی ،معرفی فنــی محصوالت و نیز ارائه اطالعات
تماس و راههای ارتباطی شرکت ،از محورهای ارائه دکتر ایجادی بود .وی ،در ادامه به معرفی بخشهای مختلف  ICANپرداخت.
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تریبون نانو و صنعت
ســپس مهندس کریم عونی ،مســئول تجاریســازی ستاد ویژه توســعه فناورینانو به
معرفی برنامه طر حهای نوآورانه فناورینانو (نانومچ) پرداخت .مهندس عونی ،برنامه
تجاریســازی فناورینانــو ( ،)Nano Matchرا یــک برنامــه دائمــی بــا رویکــرد حمایــت
از طر حهایــی تعریــف کــرد که در حوزه فناورینانــو ،به نمونه اولیه رســیدهاند .فناوران،
شرکتهای نوپا ،پژوهشگران و جامعه دانشگاهی ،بهعنوان طرف عرضه و شرکتهای
صنعتی و سرمایهگذاران خطرپذیر و مستقل ،بهعنوان طرف تقاضا ،از جمله مخاطبان
ایــن برنامــه هســتند .بهگفتــۀ وی ،در ایــن برنامه ،طر حهایی پذیرفته میشــوند که نمونه اولیهای از آنها ســاخته شــده و مبتنی بر نیاز
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 بعــد ،مهنــدس ســمانه گشــتیآذر ،کارشــناس مســئول کارگــروه ارزیابــی
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 ،شاخصهای ارزیابی ،توضیحاتی پیرامون
نشان تأییدی نانو و اشاره به سایر فعالیتها و حمایتها.
در بخــش پایانــی ارائههــای مربوط به معرفی برخی برنامههای توســعه صنعتی ســتاد
نانو ،محمد اتراکی؛ مدیرعامل شــرکت نوآوران توســعه فناوری تکتا و کارگزار ســتاد نانو
در ارزیابی و توسعه محصوالت آموزشی نانو ،به ارائه با موضوع معرفی برنامه ساماندهی
و توســعه محصوالت آموزشی و اسباببازی نانو پرداخت .معرفی واحد ارزیابی و توسعه
محصوالت آموزشــی نانو ،معرفی محصوالت تأیید شــده تا بهمنماه ســال  ،1400معرفی
خدمــات حمایتی ســاخت نمونه محصول و معرفی برنامه توســعه محصوالت آموزشــی
و اســباببازی در رویــداد بازآتــک ،تبیین اســتانداردها و تاییدات محصوالت آموزشــی و
بازی و تشریح مدل مفهومی توسعه محصوالت آموزشی و اسباببازی و راههای ارتباطی
جهت همکاری ،از جمله محورهای این ارائه بود.

www.takta-tech.ir

برای مشاهده مشروح ارائههای روز سوم
کیوآر کد را اسکن کنید.
چهارمیــن روز رویــداد ملــی تریبون نانــو و صنعــت  ،1400با محوریت صنایــع پلیمری،
کامپوز یــت ،رنــگ و رزین و با حضــور مدیران ،کارشناســان و نانوفناوران ایــن حوزه از
ساعت  9تا  16روز سهشنبه اسفندماه  1400برگزار شد.
مهندس مجتبی باقری ،مدیر توسعه کسبوکار حوزه کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و رزین ستاد
ویــژه توســعه فناورینانو ،با موضوع معرفی مرکز توســعه نانوکامپوزیت ،رنگ و رزین ســتاد
توســعه فناورینانــو و حمایتهــای آن ،به بیــان توضیحاتی پیرامون معرفی شــبکه تبادل
فنــاوری و همــکاری مرکــز بــا آن ،معرفــی فناوریهــا و برخــی از طر حهــای موفــق صنعتی و
همچنین راههای ارتباط با مرکز ،پرداخت.
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معرفی برنامهها و توانمندیهای صنعتی فناورینانو برای صنایع و سازمانهای کشور در تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰
بهعنــوان نخســتین ارائه شــرکت فنــاور در
روز سهشــنبه ،دکتــر ایمــان علیبخشــی،
مدیرعامــل شــرکت اطلس پوشــش محافظ
بــا موضوع نانوپوشــشهای جدید صنعتی،
بــه معرفــی توانمندیهــای صنعتــی ایــن
شــرکت پرداخــت .علیبخشــی ،زمینههــای
تحقیقاتــی شــرکت اطلس پوشــش محافظ
را در حوزههــای متنوعــی همچــون تهیــه
نانوذرات ،تهیه رنگدانههای ضدخوردگی ،پوششهای ضدخوردگی و خودترمیمشونده،
پوشــشهای مقــاوم در برابر  ،UVپوشــشهای آنتیباکتریال ،بازدارندههــای خوردگی،
پوششهای تبدیلی و انواع چسب برشمرد.

www.atlascoating.com

در ادامه ،مهندس نوید کاوسیمقدم ،مدیر
فروش و فنی شــرکت تولیدی شیمیایی فام
گســتر ماهــان بــه ارائــه مطالــب بــا موضــوع
رنگهای پودری الکترواستاتیک و کاربرد و
مزایای آن پرداخت .معرفی شــرکت ،معرفی
فنــی محصــوالت ،بیــان ارتبــاط محصــول
بــا فناورینانــو ،ویژگیهــا و تمایزهــای محصول با محصوالت مشــابه معمولــی ،معرفی
افتخارات و توانمندیهای شــرکت ،معرفی راههای فروش و دسترسی خرید محصوالت
شــرکت ،بیــان توانمندیهــا و فرصتهــای صادراتــی ،بیــان فرصتهــای همــکاری
تحقیقاتی ،بازاریابی و فروش ،اعطای نمایندگی ،همکاری با صنایع و مخاطبان و اعالم
نیاز و رفع نیازها از محورهای این ارائه بود.

www.famgostarmahan.com

در بخــش بعــد ،مهنــدس اســماعیل
حســینزاده بهرهمنــد ،مدیرعامــل صنایــع
شــیمیایی و رنگســازی الــوان ژیــک بــا
موضــوع رنگ و پوشــش ضدباکتری بر پایۀ
فناورینانــو برای ســطوح مختلف بــه ارائه
مطالــب پرداخــت .همچنیــن در ایــن ارائــه
ارتبــاط محصــوالت تولیدی بــا فناورینانو،
ویژگیهــا 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
رنگهای نانوی تولیدی شرکت الوان ژیک اشاره کرد.

www.alvanzhik.com

تریبون نانو و صنعت
ســپس دکتــر اللــه سیدســعادت ،مدیر فنی شــرکت نانو آریســا پوشــش ،با موضــوع اثر
نانومواد در رنگهای ضدخوردگی به ارائه مطالب پرداخت .شرکت نانوآریسا پوشش،
بــا بهرهگیــری از فناورینانــو ،رنگهــای ضدخوردگی را در مقیاس صنعتــی تولید و به
بــازار عرضــه میکنــد .ایــن شــرکت توانســته رنگهــای آلکیــدی و اپوکســی مقــاوم را
بهعنوان راهکاری برای کاهش خوردگی سطوح معرفی کند.

www.nanoarisa.com

در ادامــه ،مهنــدس یوســف امرالهــی میانــده ،نماینده مدیرعامل شــرکت ابتــکار نانو
صنعت کیمیا با موضوع رنگ آ کریلیک ضدباکتری بر پایۀ فناورینانو جهت مصارف
خانگــی بــه ارائــه مطالــب پرداخــت .رنــگ آ کریلیــک آنتیباکتریــال جهــت مصــارف
ســاختمانی و پــودر اکســید گرافــن از جملــه محصــوالت این شــرکت اســت کــه گواهی
نانــو دریافــت کــرده اســت .محصــول ضدباکتــری تولیــدی این شــرکت ،با اســتفاده از
فناورینانو و ایجاد ســطوح پاک و عاری از آلودگی ،از رشــد انواع و اقســام باکتریها و
در نتیجه انواع بیماریها تا حد زیادی جلوگیری نموده و کمک شــایانی به بهداشــت
و سالمت فردی و عمومی مینماید.

در بخــش دیگــری از رویــداد ملــی تریبون نانــو و صنعــت ،مهندس علیرضــا صبوری
آزاد ،مدیــر کارخانــه شــرکت کیان رنگیــن با موضوع تولیــد و کاربرد رنگهــای پودری
الکترواســتاتیک بــر پایــۀ فناورینانــو به ارائــه مطالــب پرداخت .معرفی شــرکت کیان
رنگین و توانمندیها و امکانات مجموعه ،معرفی رنگهای پودری الکترواستاتیک،
تشــریح اجــزای تشــکیلدهنده پوشــشهای پــودری و فراینــد تولیــد ایــن رنگهــا،
پخش فیلم آموزشــی تولید رنگهای پودری شــرکت ،ارتباط محصول با فناورینانو،
گواهینامههــا و بیــان راههای ارتباطی با شــرکت ،از محورهــای صحبتهای مهندس
صبوری آزاد در این ارائه بود.
www.kianranginco.com
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در ادامــه ،مهنــدس ســعید فقیــری ،کارشــناس تحقیــق و توســعه شــرکت پویــا پلیمــر
تهران با موضوع تولید و کاربرد نانومستربچهای پلیاتیلن چگالی باال و ضدباکتری با
خواص مکانیکی بهبودیافته ،به ارائه مطالب پرداخت.
کارشــناس تحقیق و توسعه شــرکت پویا پلیمر تهران ،عمده محصوالت این شرکترا شــامل تولید انواع مســتربچهای پرکننده ،آلیاژهای مهندسی ،کامپاندهای مشکی،
مســتربچهای افزودنی ،مســتربچهای رنگی و نیز مستربچهای سفید و مشکی معرفی
کــرد و در بخــش معرفــی بازار محصوالت شــرکت ،ضمن اشــاره بــه کاربــرد تولیدات در
صنایع مختلف ،اذعان داشــت که صنایع بســتهبندی و صنایع ساختمان از بیشترین
بازارهای مصرفکننده برای تولیدات این شرکت هستند.

در ارائه بعد ،مهندس میالد پارسافرد ،سرپرست فروش و کنترل کیفیت صنایع الستیک
فرا پیشتاز هونام با موضوع واشرهای آببند لوله و اتصاالت بر پایۀ فناورینانو به ارائه
مطالب پرداخت.
تولیــد محصــوالت بر پایۀ انواع االســتومرهای طبیعی و مصنوعی از جمله الســتیکطبیعی
( ،EPDM ،(NRبیوتیــل ( ،)IIRنیتریــل ( ،)NBRنئوپــرن ( ،)CRپلییورتــان (،)PU
وایتون  ،VITON، SBR، BRسیلیکون از جمله فعالیتهای این شرکت است که ضمن
طراحی و ساخت سوله با بهروزترین امکانات روز دنیا ،بهعنوان شرکت برتر دانشبنیان
در زمینه تولید قطعات الستیکی نانوکامپوزیتی مطرح شده است .این مجموعه دارای
انــواع خــط تولیــد پرســی ،اکســترودری ،کلنــدری و اتــوکالوی و مجهــز بــه سیســتمها و
بخشهای مجهز و آزمونهای کنترلی است.
در بخش نهایی ،مهندس امید رستگار ،مدیرعامل شرکت نوین اندیش بسپار شیراز
با موضوع تولید و کاربرد نانومستربچهای پلیاتیلن مشکی و براق به ارائه توضیحاتی
پیرامــون این شــرکت و توانمندیهای صنعتــی و تولیدات آن پرداخت .شــرکت نوین
اندیش بســپار شــیراز (ناب) در ســال  96در اســتان فارس و با زمینه فعالیت شــرکت،
تولیــد انــواع مســتربچ و کامپاندهای پلیمری تأســیس شــد کــه اولین خــط تولید آن در
سال  97در شهرستان فسا به بهرهبرداری رسید و با توجه به نیاز استان فارس ،اولین
خــط به تولید مســتربچ مشــکی اختصاص داده شــد .دومین خط تولیــد این مجموعه
ً
نیز اخیرا در شهرک صنعتی شیراز نصب و راهاندازی شده است .امید رستگار در ادامه
به معرفی فنی محصول نانو مســتربچ پلیاتیلن مشــکی براق پرداخت .مســتربچ آمیزه
غلیظی از یک رنگدانه ،افزودنی ،پرکننده و… در ماتریس پلیمری است که اجزای آن
عبارتاند از :ماتریس پلیمری ،ماده مؤثره و عوامل سازگارکننده.

www.pooyapolymertehran.com

www.farapishtaz.com

www.nabpolymer.com

برای مشاهده مشروح ارائههای روز چهارم
کیوآر کد را اسکن کنید.
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تریبون نانو و صنعت
پنجمیــن روز رویــداد ملی تریبون نانــو و صنعت  ،1400بــا محوریت صنایع نفت،
گاز ،پتروشــیمی و انرژی در بخش صبحگاهی و صنایع حوزه نانومواد در بخش
عصرگاهی و با حضور مدیران ،کارشناسان و نانوفناوران این حوزه از ساعت  9تا
 16روز چهارشنبه  4اسفندماه  1400برگزار شد.
در ابتــدای روز پنجــم ،دکتــر ســیدمحمدامین علــوی ،مدیر توســعه کســبوکار حوزه
نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ســتاد ویــژه توســعه فناورینانــو ،صحبتهای خــود را پیرامون
معرفــی برنامههــا ،سیاســتها و حمایتهــای ســتاد ویژه توســعه فناورینانــو در حوزه
نفت ،گاز و پتروشیمی آغاز کرد.
توضیحاتــی پیرامــون تاریخچــه شــکلگیری ســتاد ،چشــمانداز و اهــداف ســتاد،
حوزههــای اولویــتدار ســتاد ،وضعیــت شــرکتهای فعــال در حــوزه فناورینانــو و آمار
محصــوالت موردتأیید ســتاد ،بــازار محصوالت بر پایۀ فناورینانو ،تشــریح فعالیتها و
نحــوه تمرکــز حوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی بر زنجیــره ارزش و بیان اطالعــات تماس و
راههای ارتباطی ،از محورهای اصلی ارائه دکتر علوی بود.

ارائــه بعــدی معرفــی نانوافزایــه و نانوســیال
حفاری پایه آبی بازدارنده شیل بود که سخنران
این شرکت مهندس شروین ترقیخواه بود .وی
سرپرســت توســعه تکنولــوژی ســیال حفــاری در
شــرکت دانشبنیان سیاالت حفاری پارس است
و در ابتــدا بــه معرفــی شــرکت و توانمندیهــا و
افتخارات واحد صنعتی پرداخت .سپس با مطر حکردن چالشهای موجود به هنگام
حفاری ســازندهای شــیلی بــه معرفی محصول پرداخــت و با بیان ارتبــاط محصول با
فناورینانو ،ویژگیهای متمایز آن نسبت به محصوالت مشابه را بیان کرد.

در ادامــه ،دکتــر نازنیــن نصرالهــی ،کارشــناس تحقیق و توســعه شــرکت اکســیر نوین
فرایند آسیا ،به بیان کاربرد نانوکاتالیستها در حوزه نفت پرداخت.
کارشــناس تحقیق و توســعه شــرکت اکســیر نوین فرایند آســیا ،انواع کاتالیســتهای
تولیــدی حــاوی فلــزات گرانبهــا موردنیــاز صنایــع پتروشــیمی و پاالیشــگاهی را شــامل
مــوادی نظیــر کاتالیســتهای واحدهــای ایزومریزاســیون پاالیشــگاهی جهــت تولیــد
بنزیــن یــورو  4و یــورو  ،5کاتالیســتهای واحدهــای نفتــا ریفورمینــگ ،کاتالیســت
دهیدروژناســیون پارافینهــا ،کاتالیســت ایزومریزاســیون زایلنهــا ،کاتالیســت تبدیــل
 C9-C10بــه ترکیبــات آروماتیــک بــا ارزش ( ،)BTXکاتالیســت آلکیالســیون بنــزن،
کاتالیســت اکسیداســیون اتیلن ،کاتالیســتهای تصفیــه هیدروژنــی (Hydrotreating
 ،)NHT ،GHT ،KHT ،RCDکاتالیســتهای  Hydrocrackingو کاتالیســتهای
هیدروژناسیون الفینها ،دی الفینها و استیلن برشمرد.
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www.parsdrill.com

www.exirnovinco.com
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ارائــه بعــدی ،بــه شــرکت نفــت و گاز ســرو فعــال در حــوزه نانوکاتالیســتها در صنایع
پتروشــیمی ،پاالیشــی و فوالد اختصاص داشــت .دکتر احمدرضا کشــاورز پس از معرفی
اجمالی شــرکت به تاریخچه فعالیتهای شــرکت پرداخت و در ادامه عملکرد شــرکت
در حوزه فوالد را توضیح داد.
وی افــزود شــرکت نفــت و گاز ســرو بهعنــوان نخســتین و بزرگتریــن شــرکت ایرانــی
تولیدکننــده کاتالیســت ،پارامترهای کنترلی و عملکردی کاتالیســت را در مجتمعهای
گوناگون با موفقیت پشــت ســر گذاشته و شــرایط گارانتی تمام محصوالت عرضه شده
را با موفقیت گذرانده است.
www.sarvco.ir

در ارائــه بعــدی دکتر اصغر برهانــی مدیرعامل هلدینگ  AICســرامیکهای صنعتی
اردکان به صحبت پرداخت .هلدینگ  AICدر ســال  1374تأســیس و در سال 1376
بــا نــام تجــاری ســرامیکهای صنعتــی اردکان ( )AICبهمنظــور تولید ســرامیکهای
صنعتــی بــر پایۀ آلومینایی و ســیلیکاتی ،انــواع کاتالیســتها ،پودر آلفا آلومینــا و اکتیو
آلومینا و… با ظرفیت سالیانه  150٬000تن شروع به فعالیت کرد.
شــرکت  AICیک شــرکت مادر است که از جمله شــرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا،
شرکت گلولههای سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا و شرکت مهندسی معدنی زرین پودر
نوین کسرا تحت پوشش این شرکت فعالیت میکنند.
www.aic.ir

ارائه بعدی ،درباره پوشش نانو زیرکونیوم و مواد آندایزینگ آلومینیوم بود که توسط
مهندس سیامک آطاهریان ارائه شد .وی در صحبتهای خود به این نکته اشاره کرد
که شــرکت شــیلر فرایند پارس تنها تولیدکننده پوشــش تبدیلی نانوزیرکونیوم و دارنده
لــوح تقدیر از ســازمان محیطزیســت برای تولید ســبز اســت .کارخانجــات تولیدکننده
ورق رنگــی و محصــوالت آلومینیومــی و ورق گالوانیــزه ،از مشــتریان اصلی این شــرکت
محسوب میشوند.
از جملــه مزیتهــای اصلــی محصوالت ایــن شــرکت را میتــوان در اقتصادیبودن و
عــدم نیــاز به انــرژی زیاد ،نداشــتن لجن و رســوب مزاحم ،مصرف بهینه آب ،ســرعت
انجــام واکنش تشــکیل پوشــش ،خاصیت مکانیکــی عالی و اپراتــوری و مونیتورینگ
بسیار ساده اشاره کرد.

www.schillerco.com
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ارائــه بعــدی مربوط به شــرکت آرمان جســتجوگران انرژی نور بود .دکتر علی رســتمی
حوزههای نانومواد ،مهندسی فتونیک و مهندسی الکترونیک را از حوزههای فعالیت
ایــن شــرکت نــام بــرد و گفت این شــرکت در ســال  1394موفق به ســاخت ســریعترین
آشکارســاز مادونقرمــز بانــد میانــی و تولیــد نانوپــودر
اکسیدروی و سیلیس شد.
دکتــر رســتمی افــزود« :بــا توجــه بــه تولیــد نانومــواد با
کیفیــت عالــی و قیمــت ارزانتر نســبت به بــازار جهانی
محصوالت این شــرکت پتانسیل صادراتی دارد؛ بهویژه
در مــورد محصــول ضدعفونــی و مبــارزه بــا کرونــا کــه
محصول نانوکلینیا موفقیت بسیار خوبی دارد».
www.asepe-company.ir

در ارائه بعدی دکتر ابراهیم اکبرزاده؛ مدیرعامل شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا
به صحبت پرداخت و گفت« :این شــرکت ،یک شــرکت دانشبنیان است که در پارک
فناوری پردیس مســتقر اســت .تولید مواد نانوســاختار و توســعه و تدویــن دانش فنی
محصوالت با دانش فناورینانو از حوزههای فعالیت این شرکت هستند».
دکتر ابراهیم اکبرزاده ترکیب تیم فنی و اجرایی را توضیح داد و در ادامه محصوالت
تولیــدی شــرکت از جملــه جوهــر و خمیــر رســانا ،کامپوزیت مــس ،گرافیــت ،فیلمهای
پلیمــری آنتیباکتریــال بــا نانــوذرات مــس ،مــاده ٔ
موثــر آنتیباکتریــال فیلترهــای آب
خانگی ،کربن فعال حاوی نانوذرات و پیگمنتهای رنگی را معرفی کرد.
www.armina-eng.com

در بخش بعد ،دکتر الهه اسماعیلی ،نایبرئیس و عضو هیئتمدیره شرکت نانو پارمین
خاوران ،به بیان صحبتهای خود پیرامون تولید ،فراوری و کاربردهای صنعتی نانوکلی
پرداخــت .معرفی شــرکت ،معرفی فنی محصــوالت ،معرفی افتخــارات و توانمندیهای
شــرکت ،بیــان فرصتهــای همــکاری تحقیقاتــی بــا صنایــع و مراکــز تحقیقاتــی و بیان
اطالعات تماس و راههای ارتباطی شرکت ،از محورهای اصلی ارائه دکتر اسماعیلی بود.
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در بخش پایانی ،فاطمه داودی ،مدیرعامل شــرکت نانو صنعت کیان ،به ارائه مطالب با موضوع تولید محصوالت ضدعفونیکننده
بر پایۀ فناورینانو پرداخت .وی با اشاره به مزایا و کاربردهای فراوان نقره کلوئیدی ،به تشریح ویژگیهای این نانومواد پرداخت که
بهعنوان نابودکننده جهانی ویروسها ،باکتریها و قار چها ،بدون منع مصرف و عوارض جانبی موردتوجه قرار گرفته است.

برای مشاهده مشروح ارائههای روز پنجم
کیوآر کد را اسکن کنید.

ششــمین روز رویداد ملــی تریبون نانو و صنعت  ،1400بــا محوریت صنایع حوزه
ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته و با حضور مدیران ،کارشناسان و نانوفناوران
این حوزه از ساعت  9تا  16روز پنجشنبه  5اسفندماه  1400برگزار شد.
در ابتــدای روز ششــم از تریبــون ملــی نانــو و صنعــت  ،1400مهنــدس راجیپــور مدیــر
واحــد تجهیزات و ماشــینآالت 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
ماشینســازی آن کشور مشخص میشــود و در این سالها کشور ایران توانسته دانش
فنی الزم در زمینه ماشینسازی در حیطه فناورینانو را کسب نماید .تجهیزات مرتبط
بــا حــوزه فناورینانــو در دو گروه ،تجهیزات تولید و دســتکاری و نانومواد دســتهبندی
میشــود .واحد تجهیزات با هدف حمایت از توســعه و ارزیابی تجهیزات و ماشینآالت
مرتبط با حوزه فناورینانو شکل گرفته است.

در بخش بعدی مهندس شیوا عظیمینام؛ عضو هیئتمدیره و مدیر بخش تحقیق
و توســعه شرکت تجهیزاتسازان پیشــتاز در زمینه ساخت و کاربرد دستگاههای آنالیز
حرارتی و خشککن سرمایشی در فناورینانو صحبت کرد.
ٔ
شــرکت تجهیزاتســازان پیشتاز از ســال  1376فعالیت خود را در زمینه فناوریهای
پیشــرفته در حوزههــای فنــاوری خــأ ،بــرودت (دســتگاههای فریــز درایــر) و طراحــی
و ســاخت تجهیــزات اندازهگیــری و آنالیــز شــروع کــرده اســت .در طــی ایــن ســالها،
فناوریهای متعددی در این حوزهها در شــرکت کســب و تجاریسازی شده است .در
ٔ
زمینه تجهیزات آنالیز مشــغول به فعالیت
حال حاضر واحد طرح و توســعه شــرکت در
است و در آینده در این زمینه محصوالت متعددی را وارد بازار خواهد کرد.

www.TSPinstruments.com
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در ارائه بعدی سیداحمد مهدوی اردکانی؛ مدیرعامل شرکت پوششهای نانوساختار
در ابتــدا بــه معرفــی شــرکت و ســابقه آن پرداخــت و افــزود« :شــرکت پوشــشهای
نانوســاختار در حــال حاضــر بزرگتریــن تولیدکننــده تجهیــزات الیهنشــانی تحــت خأل
رومیــزی در خاورمیانــه بــه شــمار مــیرود و محصــوالت ایــن شــرکت بهویــژه سیســتم
اســپاترینگ تککاتده و دستگاه پوشــشدهی کربنی که برای آمادهسازی نمونههای
میکروسکوپ الکترونی و میکروآنالیز کاربرد دارند با اقبال جهانی مواجه شدهاند و به
سراســر جهان از جمله کشــورهای اســترالیا ،نیوزلند ،هلند ،انگلستان ،روسیه ،پرتغال،
ایتالیا ،چین ،کانادا و استونی صادر میشوند».
www.pvd.ir

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  ۱۳۹۳بهمنظور طراحی و ســاخت انواع دســتگاههای آزمایشــگاهی
از جملــه طیفســنج تحــرک یونــی ( )Ion Mobility Spectrometry, IMSبــا انــواع
منابع یونیزاســیون تخلیه کرونا ،الکترواســپری و پالسمای سرد و همچنین تولید انواع
دســتگاههای جفت شــده  IMSبا تکنیکهای کروماتوگرافی گازی و مایع (GC-IMS
و  )HPLC-IMSتأسیس شد».
www.teifazmon.com

ارائــه بعــدی مربــوط به شــرکت فنــاوران نانومقیــاس بود که نــادر نــادری مدیرعامل
شــرکت ،بــا مقدمــه کوتاهی دربــاره نانوفیبرها به شــرح عملکرد شــرکت پرداخت .خط
تولید صنعتی نانوالیاف ( )INFL6100Bشرکت فناوران نانومقیاس ( ،)FNMدستگاه
تولیــد نانوالیــاف پلیمــری /ســرامیکی در مقیــاس صنعتــی بــرای کاربردهــای مختلف
اســت INFL .بــر اســاس نیــاز مصرفکننــده دارای  1تــا  8واحــد الکتروریســی اســت.
پارامترها و شرایط الکتروریسی مانند تنظیمات ریسنده و کالکتور ،فاصله الکتروریسی،
ســرعت خطی بســتر مورداســتفاده ،دما و زمان فعالیت دســتگاه در خط تولید صنعتی
نانوالیــاف ،میتوانــد بــا اســتفاده از یــک سیســتم کنترل پیشــرفته یکپارچــه ،کنترل و
تنظیم شود.
www.fnm.ir
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ارائــه بعــدی ،دکتــر کازرونی مدیرعامل از شــرکت نانوفناوری ســراج بود کــه در زمینه
ســاخت نانوحبابســازهای اکســیژن فعالیــت دارد .شــرکت نانوفنــاوری ســراج طراح،
توســعهدهنده و ســازنده انــواع ژنراتورهــای آزمایشــگاهی ،نیمهصنعتــی و صنعتــی
نانوحبابســاز اســت کــه اســتفاده از آن در طیف وســیعی از فرایندهای عــاری از مواد
شــیمیایی کاربــرد دارد .اســتفاده از محصــوالت شــرکت نانوفنــاوری ســراج در جهــت
بهبــود راندمــان کشــت و تولید مــواد غذایی ،بهبــود فرایندهای آبزیپروری ســازگار با
محیطزیســت ،تصفیــه انــواع پســابهای صنعتی بــدون اســتفاده از مواد شــیمیایی،
بهبود کیفیت آب شرب و… مورداستفاده صنایع و سازمانها قرار میگیرد.
www.serajnanotech.com

در بخــش بعــدی شــرکت فنــاوری ایرانیــان پژوهــش نصیر (فاپــن) توســط دکتر رضا
افضلزاده؛ رئیس هیئتمدیره این شرکت معرفی شد.
شــرکت فنــاوری ایرانیــان پژوهــش نصیــر در ســال  1391بــا هــدف طراحــی و تولیــد
تجهیــزات آزمایشــگاهی آغاز بــه کار کرد .در ســال  1393برای اولین بار در نمایشــگاه
ســاخت ایــران دســتگاه التراســونیک هموژنایــزر آزمایشــگاهی خــود را ارائــه کــرد که با
اســتقبال مشــتریان ،ایــن روند ادامــه یافت و در ســالهای بعد مدلهــای جدیدتر در
توان و ظرفیتهای مختلف و با قابلیتهای جدید ساخته و ارائه شد .از سال گذشته
شــرکت فنــاوری ایرانیــان پژوهــش نصیــر نســبت بــه تولیــد نمونههــای صنعتــی قدم
برداشت و توجه چندین صنعت را به خود جلب کرد.

www.fapan.ir

در ارائه بعدی ،ساخت و کاربرد دستگاههای لیتوگرافی در فناورینانو توسط دکتر جواد
کوهسرخی؛ رئیس هیئتمدیره شرکت توسعه فناوری ریزمقیاس آژینه تشریح شد.
دکتر کوهسرخی پس از معرفی شرکت به معرفی محصوالت شرکت پرداخت و در انتها
نیز در مورد فرصتهای همکاری و صادراتی شرکت توضیحاتی ارائه داد.

www.azhineh.ir
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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 پروژههــای اپتیــک و الکترواپتیک صنعتی
و دانشــجویی ،طراحــی سیســتمها و دســتگاههای حــوزه اپتیــک و اپتوالکترونیــک و
خدمــات اپتیــک و طیفســنجی فعالیت مینماید .این شــرکت بهعنوان یک شــرکت
فعــال در زمینه ســاخت تجهیــزات پیشــرفته ( )Hi-techمحصوالت خــود را در داخل
و خــارج از کشــور بــه مراکــز مختلــف علمــی ،تحقیقاتــی و صنعتــی ارائــه مینمایــد .از
جمله محصوالت این شــرکت انواع دســتگاههای اســپکتروفتومتر دابل بیم ،ســینگل
بیــم ،تمام اتوماتیــک و مانیتوردار بههمراه ری اجنت ،اســپکترومتر نوری با بازههای
طولموجــی مختلــف ،انــواع اســپکتروفتومتر صنعتــی و تحقیقاتی ،انــواع منابع نوری
(المــپ دوتریــم هالــوژن ،المــپ کالیبراســیون جیــوه ،المــپ هالــوژن تنگســتن) ،انــواع
درایورهای  CCDو تجهیزات جانبی است.

www.bloorazma.com

برای مشاهده مشروح ارائههای روز ششم
کیوآر کد را اسکن کنید.
هفتمیــن روز رویداد ملی تریبون نانو و صنعــت  ،1400با محوریت ارائههای افتخاری و
چندحــوزهای در بخــش صبحگاهی و معرفــی دفاتر صادراتی و هماندیشــی در بخش
عصرگاهــی و بــا حضور مدیران ،کارشناســان و نانوفناوران این حوزه از ســاعت  10تا 19
روز جمعه  6اسفندماه  1400برگزار شد.
در ابتدا مهندس امیرحسین تقوی ،مدیرعامل و مؤسس شرکت دانشبنیان 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 میدهد .در محصوالت
این شــرکت با بهکارگیری فناورینانو ،راندمان فیلترهای مورداســتفاده در صنعت کشور به
میــزان قابلتوجهــی ارتقــا یافته اســت .این فیلترهــا در صنایع مختلف نظیــر صنعت فوالد،
مــس ،آلومینیــوم ،ســرب و وری ،ریختهگــری ،گچ و کاشــی و همچنین صنایــع غذایی مثل
ماکارونی و روغن نباتی و حتی تولیدکنندگان لوازمخانگی کاربرد وسیعی دارند.

www.nanokhavar.com

در بخش بعد ،مهندس علیرضا وحدتپور ،مدیر فن بازار منطقهای استان اصفهان ،به معرفی فن بازار ملی و حمایتهای سازمان
صنایع کوچک و شــهرکهای 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 نزدیککردن تعداد عرضه و تقاضا
در حوزه محصوالت فناوریهای پیشرفته بر عهده دارد.
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معرفی برنامهها و توانمندیهای صنعتی فناورینانو برای صنایع و سازمانهای کشور در تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۰
معرفی برنامهها ،دســتاوردها و حمایتهای شــبکه آزمایشگاهی فناوریهای 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
بهرهوری زیرساختهای آزمایشگاهی کشور ،پلتفرم به اشترا کگذاری دستگاهها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی
و بهبود کیفی خدمات آزمایشــگاهی را راهاندازی کرده اســت .باشــگاه مشــتریان شــبکه آزمایشــگاهی نیز با ارائه پژوهانه و یارانههای
متنوع به اعضای هیئتعلمی و دانشجویان دریافت خدمات از مراکز عضو شبکه را تسهیل کرده است.
در ارائــه بعــدی تجــارب موفــق صادراتــی محصــوالت و خدمات دانشبنیان و فناورانه ایرانی به کشــور ترکیه بررســی شــد که توســط
مهنــدس محمــد حســین فروتــن؛ مدیر مرکــز فناوریهای پیشــرفته ایران و ترکیــه ( )IHTTCو مهنــدس محمدرضــا عزیزخانی ،مدیر
تجاری سازی مرکز ،ارائه شد.
مهنــدس فروتــن در ابتــدا بــه بیان دالیل ارتباط بــا ترکیه پرداخت و پــس از بیان فرصتها و دالیــل ارتباط با ترکیه ،گــروه بینالمللی
فالمینگو را معرفی کرد .در ادامه خدمات این مرکز معرفی شد.
در بخــش معرفــی دفاتــر صادراتی ،مهندس علی طهاری ،مدیر دبیرخانه باشــگاه ســرآمدان صادرات دانشبنیان به معرفی باشــگاه
ســرآمدان صــادرات دانشبنیــان و بایدها و نبایدهای صادرات در این حوزه پرداخت .وی درباره فهرســت شــرکتهای عضو باشــگاه
و وظایف باشــگاه توضیحاتی را مطرح کرد .در ابتدا در ســال  1398طرح ایده و چارچوپ شــرکت مطرح شــد و در ســال  1399طرح به
ً
معاون علمی ارائه شد و نهایتا بعد از ارزیابیهای اولیه به کار خود ادامه داد .هدف اصلی این باشگاه ،تقویت برند ملی و تغییر نگرش
کشورها نسبت به ظرفیت محصوالت ایرانی است.
مهنــدس ســیدمجتبی قدمگاهــی مدیــر مرکــز فناوریهــای پیشــرفته ایــران و هند در ارائــه خود به معرفــی این مرکــز پرداخت .مرکز
فناوریهــای پیشــرفته ایــران  -هنــد کار خود را بهطور رســمی از آذرماه  1398آغاز کرد .این مرکز با هــدف صادرات محصوالت دارای
ً
فنــاوری ایرانــی و همچنیــن تأمیــن ملزومــات تولیــدی شــرکتهای دانشبنیان در حال فعالیت اســت .دفاتــر مرکز هند بهطــور کامال
حرفهای با کادر مجرب بینالمللی در  11شهر هند مشغول ارائه بهروزترین خدمات تجاری و حقوقی هستند.

برای مشاهده مشروح ارائههای روز پایانی
کیوآر کد را اسکن کنید.
در بخــش پایانــی ایــن رویداد ملی ،هماندیشــی تریبــون نانو و صنعت  1400برگزار شــد و بــه کلیه عالقهمندان و شــرکتکنندگان 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 جمعبندی نظرات و پیشنهادها ،تریبون نانو و صنعت  1400در مراسم
اختتامیه ،به کار خود پایان داد.

برای دسترسی به فایلهای ویدئویی و متنی
ارائههای تریبون نانو و صنعت 1400
کیوآر کدها را اسکن کنید.
پیاپی  | ۲۷۷شماره  | ۴ناتسمز  | ۱۴۰۰سال متسیب |

| 41

گزارش صنعتی

کاربردهای فناورینانو
در مواد غذایی و چشمانداز صنعتی آن
تهیهکننده

امید علیزاده

یکــی از مهمتریــن بخشهــای صنعت تمام کشــورها که با امنیت غذایی در ارتباط اســت؛ صنایع غذایی اســت .بــا کمبود منابع
غذایــی و افزایــش جمعیت ،توســعه این بخش از صنعت ضروری به نظر میرســد .اســتفاده از فناوریهــای نوین در این بخش
رویکــرد جدیــدی اســت که بســیار موردتوجه قرار میگیرد .کشــور ما یکی از بزرگتریــن واردکنندههای محصوالت غذایی اســت؛
بنابرایــن در صــورت بیتوجهی به تولید و فراوری غذا ،هر روز بر میزان واردات محصوالت غذایی افزوده خواهد شــد .فناورینانو
چندیــن روش جدیــد برای بهبود کیفیت ،ماندگاری ،ایمنی و ســامت مواد غذایی به صنایع غذایــی ارائه میدهد .با این وجود،
نگرانی مصرفکنندگان ،ســازمانهای نظارتی و صنایع غذایی در مورد اثرات نامطلوب بالقوه احتمالی (ســمیت) مرتبط با کاربرد
فناورینانــو در غذاهــا وجــود دارد .بهطــور خــاص ،یک نگرانی اصلی در مورد ترکیب مســتقیم نانوذرات مهندســی شــده در مواد
غذایــی اســت ،مانند آنهایی که بهعنوان طعمدهندهها ،مــواد نگهدارنده ،مواد مغذی یا آنهایی که برای اصالح خواص نوری،
رئولوژیکــی 1یــا جریانپذیــری مــواد غذایی و یا در بســتهبندی مواد غذایی مورداســتفاده قــرار میگیرند .این گــزارش خالصهای از
کاربرد نانوذرات معدنی (نقره ،اکســید آهن ،دیاکســید تیتانیوم ،دیاکســید ســیلیکون و اکســید روی) و آلــی (لیپید ،2پروتئین
و کربوهیــدرات) در صنایــع غذایــی را نشــان میدهــد ،مهمتریــن ویژگیهای نانــوذره را که بر رفتــار آنها تأثیر میگذارد برجســته
میکنــد ،در مــورد اهمیت ماتریس غذا و اثرات دســتگاه گوارش بر خواص نانوذرات بحــث میکند .در انتها چالشهای پیشرو
برای تجاریسازی و همچنین محدودیتهای استفاده از مواد نانو مورد بررسی قرار میگیرد.
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کاربردهای فناورینانو در مواد غذایی و چشمانداز صنعتی آن
مقدمهای بر فناورینانو
فناورینانــو انقالبــی نوظهــور اســت کــه در تمامــی بخشهــا از
مکانیــک تــا پزشــکی از جملــه صنایــع غذایــی پتانســیل زیــادی
دارد .فناورینانــو در واقــع مطالعــه دســتکاری و کنتــرل مــاده در
مقیــاس اتمــی و مولکولی اســت که حداقل یک بعد مشــخصه در
ً
نانومتــر دارد و عمومــا در محــدوده  1تــا  100نانومتر اســت .به نظر
میرسد نانوذرات بهدلیل افزایش سطح (نسبت به حجم) و نرخ
انتقــال جــرم دارای فعالیت شــیمیایی و زیســتی ،واکنش آنزیمی،
نفوذپذیــری ،رفتــار کاتالیــزوری و خــواص کوانتومــی بهتــری در
مقایســه با ذرات بزرگ دارند .مواد نانو بر اســاس اندازه ،ساختار و
ویژگیهای خود طبقهبندی میشوند.
چنیــن مــواد نانویــی با نســبت ســطح به حجــم بــاال میتوانند از
نظر حاللیت ،نفوذپذیری ،رنگ ،اپتیک ،استحکام ،مغناطیس و
ترمودینامیک دارای ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بسیار خوبی
باشند.
امــروزه بازار غذا بــه چنین فناوریهایی نیــاز دارد تا محصوالت
غذایــی مناســب ،معتبــر و اشــتهاآور تولید کند و بتوانــد در بخش
بازاریابــی و فــراوری مــواد غذایــی پیشــرو باشــد .فناورینانو یکی

از مــواردی اســت کــه در پردازش مــواد غذایی کاربرد گســتردهای
دارد .نانــوذرات اغلــب بهعنــوان مــواد افزودنــی غذایی اســتفاده
میشــوند تــا مواد غذایی را از آلودگی محافظــت کنند و در نتیجه
باعــث افزایــش طول عمر آنها شــوند .مــواد نانو و مــواد افزودنی
غذایــی در مقیاس نانو به اشــکال مــواد نگهدارنده ،حســگرهای
ضدمیکروبــی ،طعمدهنــده ،مــواد بســتهبندی و… بــرای تأثیر بر
ترکیــب مــواد مغــذی و بهبــود مانــدگاری محصول ،بافــت ،عطر،
طعــم و… اســتفاده میشــوند .فناورینانــو همچنیــن بهمنظــور
مقابلــه بــا بیماریهــای مرتبــط بــا غذا (بهعنــوان مثــال دیابت و
چاقــی) ،ایجــاد رژیمهای غذایی خاص بــرای گروههای مختلف
هدف ،افراد سالخورده و سبک زندگی ،مورداستفاده قرار میگیرد.
فناورینانــو بهعنــوان یــک تحــول صنعتــی هــم در کشــورهای
پیشــرفته و هم در کشــورهای درحالتوســعه مطرح اســت و روی
آن ســرمایهگذاری میشــود .در این گزارش به انواع مختلف مواد
نانــو و کاربردهــای آنها در بخشهای مختلــف غذایی پرداخته
میشــود و در نهایت موارد مربوط به سالمت و جنبههای نظارتی
مرتبــط با فناورینانو و همچنین چشــماندازهای آینده آن شــرح
داده میشود.

جدول  -1نمونههایی از انواع مختلف مواد در مقیاس نانو که ممکن است در غذاها و منشأ آنها وجود داشته باشد.
محصول

مواد در مقیاس نانو

منشأ

مشخصات

میسل کازئین( 3آلی)

طبیعی

خوشههای پروتئینی  -معدنی

ارگانلهای سلولی( 5آلی)

طبیعی

لیزوزم ،6واکوئل ،7ریبوزوم 8و…

گوشت قرمز ،ماهی ،میوه و
سبزیجات

چربیهای بدن( 9آلی)

طبیعی

قطرات تریگلیسیرید
پوششدادهشده با
فسفولیپید /پروتئین

گیاهان ،دانهها

اکسید آهن (معدنی)

مهندسیشده

نانوذرات  FeOبرای غنیسازی
غذاها با آهن استفاده میشود.

مکملهای غذایی ،پوسته
سوسیس

اکسید تیتانیوم (معدنی)

مهندسیشده

نانوذرات  TiO2بهعنوان عوامل
سفیدکننده استفاده میشوند

آبنبات ،آدامس ،محصوالت
نانوایی ،پودر شیر

دیاکسید سیلیکون (معدنی)

مهندسیشده

نانوذرات  SiO2که برای کنترل
روانبودن پودر استفاده
میشود

نمک ،مایه قند ،ادویهها ،شیر
خشک و مخلوطهای خشک

نقره (معدنی)

مهندسیشده

نانوذرات  Agبهعنوان
ضدمیکروب در غذاها،
پوششها و بستهبندی
استفاده میشود

گوشت ،بستههای غذایی،
ظروف ،پوششها

4

شیر  -خامه
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گزارش صنعتی
فناورینانو در مواد غذایی به بســیاری از جنبههای محصوالت
مشــتریان از جملــه بســتهبندی مــواد غذایــی ،مــواد افزودنــی و
نگهــداری مــواد غذایــی نفــوذ کرده اســت .به رســمیت شــناختن
ایــن فنــاوری جدیــد ،پــردازش ،ذخیرهســازی و تضمیــن ایمنــی
مواد غذایی را بهبود بخشــیده اســت .بســیاری از مواد شــیمیایی
معمولــی کــه بهعنــوان افزودنیهای غذایــی یا مواد بســتهبندی
اضافــه شــدهاند در مقیــاس نانــو نیــز یافــت میشــوند .بهعنــوان
مثــال در حال حاضــر نانوذرات (اکســید تیتانیــوم)  TiO2با درجه
ً
مــواد غذایــی تقریبــا  ٪40در محدوده نانومتر یافت شــده اســت.
اگرچــه مــواد نانــو ماننــد  TiO2بهطورکلــی در شــرایط محیطــی بــا
سمیت کم شناخته میشوند ،قرار گرفتن در معرض طوالنیمدت
چنیــن مــوادی ممکــن اســت صدمــات نامطلوبــی ایجــاد کنــد.
استفاده از فناوریهای جدید نانو در مواد غذایی ،بهعلت وجود
مــواد شــیمیایی در مقیــاس نانــو ،توجــه عمــوم مــردم را بهدلیــل
خطرات احتمالی به خود جلب کرده اســت .سازمان غذا و داروی
ایاالتمتحــده ( )10U.S. FDAو کمیســیون اروپــا ( )11ECمنابــع
اصلــی قانونگذاری و مقررات مربوط به فنــاوری نانومواد غذایی
هستند.
اطالعات کلی بازار کشاورزی و مواد غذایی
بخش کشاورزی وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی
و اســتفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید (آبوخاک ،اقلیم و…) و
حفاظت از منابع طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان
را بــر عهــده دارد .ایــن بخــش با برخــورداری از حــدود 6٫6درصد
تولید ناخالص داخلی17٫7 ،درصد اشــتغال و 5٫9درصد صادرات
غیرنفتــی و تأمینکننــده حــدود 80درصد مواد غذایــی و نیز - 90
80درصــد مــواد اولیــه صنایــع موردنیــاز کشــور ،جایــگاه مهمی در
اقتصــاد کالن کشــور دارد (گــزارش اقتصــاد کشــاورزی مرکــز ملــی
مطالعات راهبردی کشاورزی و آب.)1399 ،
12
طبــق بانــک اطالعــات محصــوالت فناورینانــو در بخــش
محصــوالت غذایــی  357محصــول از  51نــوع مختلــف توســط
 142شــرکت از  26کشــور مختلف به ثبت رســیده است 5 .بخش
اصلی محصوالت غذایی نانویی شــامل حسگرهای غذایی ،غذا،
بستهبندی ،تغذیههای ورزشی و مکملهاست.
بــرآورد تولیــد جهانــی غــات در ســال  2020بهشــدت افزایــش
یافته است ،درحالیکه چشمانداز اولیه برای تولید غالت در سال
 2021مثبت است.
13
طبق اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو )
ایــران جزو برتریــن تولیدکنندگان گندم با میانگیــن 14٫3میلیون
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شــکل  -1تعــداد افــراد دچــار ســوءتغذیه (یکمیلیــون) (متوســط
سهساله) در ایران

تــن بهصــورت میانگیــن در  5ســال اخیــر اســت .ایــن ســازمان
پیشبینی کرده اســت در سال  2021این میزان حدود 14میلیون
تن خواهد بود.
گــزارش معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتاق بازرگانــی تهران
در بهــار ســال  1398نشــان میدهد کــه برنج ســفید ،ذرت دامی،
لوبیــای ســویا ،کنجاله و کره بســتهبندی 5 ،قلم عمــده صادراتی
کشــور بودهاند .همچنین بررسی آمار روزانه گمرک نشان میدهد
کــه  ۵مبدأ عمده صادراتی ایران در بهار  1398کشــورهای عراق،
چیــن ،امــارات ،افغانســتان و ترکیــه و  ۵مبــدأ عمــده وارداتــی نیــز
چین ،امارات ،ترکیه ،هند و آلمان بودهاند.
طبــق اطالعــات  ،FAOدر ایــران نزدیــک بــه 4میلیــون نفر در
گرسنگی و عدم امنیت غذایی به سر میبرند.
انواع نانوذرات در مواد غذایی
بهطــور کلــی ،نانــوذرات موجــود در غذاهــا را میتــوان بهراحتــی
بــر اســاس ترکیب آنها ،به دو دســته آلی یا معدنی تقســیمبندی
کرد؛ زیرا این عامل تأثیر زیادی در سرنوشت نانومواد در دستگاه
گوارش و سمیت بالقوه آنها دارد.
نانوذرات معدنی
ً
بســیاری از انــواع نانــوذرات مورداســتفاده در غذاهــا عمدتــا از
مــواد معدنــی ماننــد نقــره ،اکســید آهــن ،دیاکســید تیتانیــوم،
دیاکســید سیلیسیم یا اکســید روی تشکیل شــدهاند .این ذرات
بهصــورت 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 آمادهســازی مورداستفاده در ســاخت آنها در اندازههای
مختلف وجود دارند .نانوذرات معدنی همچنین از نظر تمایل به
حلشــدن تحت شــرایط متفاوت محلول (مانند  pHو اســتحکام

کاربردهای فناورینانو در مواد غذایی و چشمانداز صنعتی آن
یونی) و همچنین از نظر فعالیتهای شــیمیایی متفاوت هستند
که تأثیر زیادی در سرنوشــت آنها در دســتگاه گوارش ( )14GITو
ً
متعاقبا ایجاد سمیت دارد.
یکــی از معروفترین نانوذرات معدنــی که در محصوالت غذایی
و بهداشــتی مورداســتفاده قرار میگیرد دیاکسید تیتانیوم است.
دیاکســید تیتانیــوم یــک پــودر ســفید اســت کــه از مــواد معدنی
موجــود در طبیعــت اســتخراج میشــود؛ گاهــی اوقــات بهعنــوان
 ،TiO2تیتانیوم ســفید یا  CI 77891شناخته میشود ،سالهاست
کــه در انــواع محصــوالت مختلــف از جمله غذاهــا ،داروهــا و مواد
ً
آرایشــی مورداستفاده است .در غذاها ،دیاکسید تیتانیوم معموال
 E171نامیــده میشــود .در واقع دیاکســید تیتانیوم در دو درجه
نانویــی و رنگدانــه اســتفاده میشــود .دیاکســید تیتانیــوم در
درجــه رنگدانه در اندازه ذرات بســیار بزرگتر از درجه نانو تولید
میشــود و برای ســفیدکردن و درخشــندگی فرموالسیون محصول
اســتفاده میشــود .دیاکســید تیتانیــوم بــا درجــه نانــو بهصورت
ذرات بسیار ریز (نانو) ساخته شده و شفاف و بیرنگ است .این
ً
ماده معموال در محصوالت غذایی و ضدآفتابها برای محافظت
مؤثر در برابر اشعه ماورایبنفش مضر استفاده میشود.
دیاکســید تیتانیــوم توســط متخصصــان در سراســر جهــان ،از
جملــه کمیتــه علمی ایمنی مصرفکننده اروپــا ( ،)15SCCSکمیته
تخصصــی مشــترک مواد افزودنــی غذایی ( )16JECFAو ســازمان
غذا و داروی ایاالتمتحده ( )FDAبرای اســتفاده در محصوالت
آرایشــی و بهداشــتی و محصوالت غذایی بیخطر تلقی میشــود.
دیاکســید تیتانیوم درجه نانو توســط  SCCSارزیابی شــده است
و برای اســتفاده بهعنوان فیلتر  UVتوســط کمیسیون اروپا تأیید
شده است.
نانوذرات آلی
ً
ایــن نوع نانوذرات عمدتا از مواد آلی ماننــد لیپیدها ،پروتئینها
و یــا کربوهیدراتها تشــکیل شــدهاند .این مــواد در دمای محیط
بســته به ترکیب و شــرایط فراوری ،مایع ،نیمهجامد (ژل) یا جامد
ً
(کریســتالی یــا آمــورف) هســتند .اکثر نانــوذرات آلی کــه معموال در
غذاهــا اســتفاده میشــوند 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؛ بهعنوان مثال ،بســته به ترکیب و ســاختار ممکن اســت
در دهــان ،معــده ،روده کوچک یا روده بزرگ هضم شــوند .بهطور
کلــی تصور میشــود که نانوذرات آلی نســبت به نانــوذرات معدنی
ً
کمتــر ســمیت دارنــد؛ زیرا غالبــا بهطــور 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.
مشخصات نانوذرات مورداستفاده در صنایع غذایی
نانــوذرات موجــود در محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی از نظــر
خصوصیات فیزیکی شیمیایی و ساختاری بسیار متفاوت هستند
که این خصوصیات سرنوشت آنها را در دستگاه گوارش و تمایل
آنها به ایجاد سمیت را تعیین میکند .در نتیجه ،برای توصیف
خصوصیات نانوذرات ابزارهای تحلیلی مناســبی موردنیاز اســت.
در ادامــه متغیرهای مهمی که روی سرنوشــت نانــوذرات و ایجاد
سمیت آنها در بدن مؤثر هستند ،بررسی خواهند شد.
ترکیب
نانــوذرات موجــود در غذاهــا ممکــن اســت از مــواد غیرآلــی
(بهعنوان مثال نقره ،دیاکســید تیتانیوم ،دیاکسید سیلیسیم،
اکســید آهــن و اکســیدروی) و یــا اجــزای آلــی (بهعنــوان مثــال
لیپیدهــا ،پروتئینهــا و کربوهیدراتهــا) تشــکیل شــده باشــند.
ترکیــب نانــوذرات نقــش اصلــی را در تعییــن سرنوشــت آنهــا در
دســتگاه گوارشــی دارد .لیپیدها ،پروتئینها و نشاســتهها توســط
پروتئازهــا ،17لیپازهــا 18و آمیالزها 19در دهــان ،معده ،روده کوچک
یــا روده بــزرگ هضــم میشــوند .بــا این حــال ،برخــی از مــواد آلی
مورداســتفاده بــرای ســاخت نانــوذرات غذایــی (ماننــد فیبرهای
رژیــم غذایــی 20و روغنهــای معدنــی) ممکــن اســت در دســتگاه
گــوارش فوقانــی هضم نشــوند .نانــوذرات معدنی نیز در دســتگاه
گــوارش هضــم نمیشــوند؛ امــا برخی از آنهــا ممکن اســت در اثر
تغییــر در  PHیــا رقــت بهطــور کامل یا جزئــی حل شــوند .توانایی
نانوذرات معدنی در تولید سمیت اغلب با واکنش شیمیایی آنها
در ارتباط اســت که به ترکیب آنها بســتگی دارد .بهعنوان مثال

شــکل  -2طــر حواره مناطــق مختلــف دســتگاه گــوارش انســان کــه
نانوذرات باید از آن عبور کنند.
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شکل  -3نانوذرات غذا دارای تنوع در مشخصات ذرهای هستند .

برخی از نانوذرات معدنی یونهایی را حل کرده و آزاد میکنند که
واکنشهای شــیمیایی یا بیوشــیمیایی نامطلوبی ایجاد میکنند
ً
(بهعنــوان مثــال نانــوذرات نقره) ،در حالی که برخی دیگر نســبتا
بیاثر هستند (بهعنوان مثال نانوذرات دیاکسید تیتانیوم) .
ابعاد
ابعــاد نانــوذرات غذایــی بســته بــه مــواد و فرایندهــای اســتفاده
شــده بــرای ایجاد آنها بهصــورت قابلتوجهی متفاوت اســت؛ از
چند نانومتر (میســل ســورفاکتانت )21تا چند صــد نانومتر (لیپید،
پروتئیــن یا نانــوذرات کربوهیدرات) .ابعاد نانوذرات بر سرنوشــت
آنهــا در دســتگاه گوارش و ســمیت آنها از طریــق مکانیزمهای
مختلف تأثیرگذار است.
ً
اول اینکه نانوذرات کوچکتر معموال با ســرعت بیشتری نسبت
بــه ذرات بزرگتــر بــا ترکیبات مشــابه در مایعات دســتگاه گوارش
حل یا هضم میشوند.
دوم اینکــه توانایــی تعامــل اجــزای دســتگاه گــوارش (ماننــد
24
آنزیمهــای گوارشــی ،22فســفولیپیدها ،23نمکهــای صفــراوی
ً
یــا یونهــای معدنی) با ذرات نانــو احتماال با کاهــش اندازه آنها
بهدلیل افزایش سطح ویژه افزایش مییابد.
مــورد ســوم اینکــه نفــوذ نانــوذرات از طریــق الیــه مخاطــی کــه
ً
ســلولهای اپیتلیوم را پوشــش میدهند ،معموال با کاهش اندازه
آنهــا نســبت بــه انــدازه منافذ شــبکه بیوپلیمــر افزایــش مییابد.
چهارمین مورد اینکه جذب نانوذرات توســط سلولهای اپیتلیوم
روده از طریــق اتصــاالت تنگ ،25انتقال فعال 26یا مکانیســمهای
انتقال غیرفعال 27به اندازه ذرات بستگی دارد.
خواص فصل مشترک
سرنوشــت نانوذرات در دســتگاه گوارش با کیفیت مواد غذایی و
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بنابراین پتانســیل آنها برای داشــتن اثرات سو بر سالمت ،اغلب
تحــت تأثیر ویژگیهای فصل مشــترک آنها قــرار دارد .نانوذرات
در غذاهــا و درون دســتگاه گــوارش بهطــور معمــول توســط مــواد
جــاذب پوششــی احاطه میشــوند (گاهی به آن تاج یــا کرونا 28نیز
گفتــه میشــود) که بــار الکتریکــی ،آبگریزی ،ضخامــت ،قابلیت
هضــم و واکنــش شــیمیایی فصــل مشــترک را تعییــن میکننــد.
ایــن خصوصیات ســطحی ماننــد توانایی آنها در نفــوذ به موانع
زیســتی (ماننــد الیه مخــاط یا ســلولهای اپیتلیــوم روده) ،تعامل
آنها با ســایر اجزای موجود در دستگاه گوارش (مانند موسین،29
آنزیمهــای گوارشــی ،نمکهــای صفــراوی ،یونهــای معدنــی یا
پروتئینهــا) و حالتهــای تجمــع آنهــا (ماننــد ذرات منفــرد یــا
خوشهها) رفتار نانوذرات را در دستگاه گوارش تعیین میکند.
نحوه تجمع
نانــوذرات بــا درجــه غذایــی ممکــن اســت بهصــورت ذرات تک
و جداگانــه وجــود داشــته باشــند یــا ممکــن اســت خوشــههایی را
تشــکیل دهند که در اندازه ،شــکل و اســتحکام متفاوت هســتند.
بهطــور معمــول ،نانــوذرات موجود در خوشــهها توســط نیروهای
فیزیکی مانند واندروالس ،30الکترواستاتیک ،31پیوند هیدروژنی و
نیروهای آبگریز در کنار یکدیگر قرار میگیرند؛ بنابراین وضعیت
تجمــع نانــوذرات اغلــب وابســته بــه شــرایط محیطــی مانند ،PH
اســتحکام یونی ،فعلوانفعــاالت مواد تشــکیلدهنده و نیروهای
مکانیکی اســت .ابعاد خوشــههای نانوذرات ممکن اســت بســیار
بیشــتر از ابعــاد نانــوذرات تــک و منفرد باشــد کــه تأثیر زیــادی در
سرنوشــت آنها در دســتگاه گــوارش ،مانند توانایــی حرکت آنها
در مایعــات دســتگاه گوارش ،الیه مخاطی یا ســلولهای اپیتلیوم
دارد .در نتیجه ،تعیین ابعاد واقعی نانوذرات در موضع موردنظر،
نسبت به ابعاد نانوذرات اصلی موجود در غذاها مهمتر است.
محصوالت تجاری حاوی نانوذرات
هماینک شاهد یک گستره محدود از محصوالت غذایی بر پایۀ
فناورینانو در بازار هســتیم که در مقایســه با محصوالت دیگری
کــه با اســتفاده از فناورینانو ،فراوری شــدهاند ناچیز هســتند؛ اما
بــا توجــه به کارایــی و تأثیــرات فناورینانو در آینده شــاهد حضور
گسترده و متنوع از این محصوالت در بازار خواهیم بود.
در ادامــه بازارهــای جهانــی و شــرکتهایی کــه در حــال حاضر از
فناورینانــو در تولیــد محصــوالت خود اســتفاده میکنند؛ بررســی
خواهند شد.

کاربردهای فناورینانو در مواد غذایی و چشمانداز صنعتی آن
Unilever
ّ
یونیلیــور یک شــرکت چندملیتــی بریتانیایی  -هلندی اســت که
مالــک شــمار زیادی از نامهای تجــاری بینالمللی بوده و بیش از
 100ســال قدمت دارد .این شــرکت یکی از بزرگترین شــرکتهای
کاالهای مصرفی در جهان است که بهخاطر برندهای بزرگ خود،
32
در بازارهــای جهانــی نامی آشناســت .بهطور مثال برنــد مگنوم
از زیرمجموعههای 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
19٫1میلیارد دالر در ســال  2020بوده است .از مهمترین نانوذراتی
کــه ایــن شــرکت در محصوالت خــود اســتفاده میکند دیاکســید
تیتانیوم اســت .این شرکت از دیاکســید تیتانیوم بهعنوان ماده
رنگــی در برخــی از محصــوالت مراقبــت در منزل از جملــه در مواد
شــوینده لباس ،قرص ماشین ظرفشــویی و قرصهای تمیزکننده
توالــت اســتفاده میکنــد .همچنیــن از ایــن نانــوذره بهعنــوان
رنگدهنــده در تعــداد محدودی از محصــوالت غذایی بهعنوان
مثال در برخی از چاشنیها و بستنیهای خود استفاده میکند.
Hershey
هرشــی شــرکت صنایــع غذایــی آمریکایی اســت که تمرکــز اصلی
آن بــر تولیــد و توزیع انواع شــکالت ،فرآوردههای قنــدی ،کارامل،
بادامزمینــی ،پرتــزل و چیپــس ســیبزمینی معطــوف اســت .این
شــرکت در حــال حاضــر بزرگتریــن تولیدکننــده انواع شــکالت در
آمریــکای شــمالی اســت؛ همچنیــن در رتبــه ششــم از بزرگتریــن
تولیدکننــدگان شــکالت در جهــان قــرار دارد و محصوالتــش را در
 ۶۰کشــور جهــان عرضــه میکنــد .در بعضــی از محصــوالت ایــن
شرکت مانند شکالت تلخ تختهای و شربت شکالت از دیاکسید
تیتانیوم استفاده شده است.

شکل  -4شکالت شرکت  Hersheyحاوی تیتانیوم و دیاکسید تیتانیوم

MARS
بهعنوان تولیدکننده برخی از محبوبترین برندهای شکالت،
شیرینیسازی ،آدامس و مواد غذایی در جهان مانند M&M’s
(شکل  )5شناخته میشود .محصول  M&M’sدارای کد E171
است و همان طور که ذکر شد نشاندهنده حضور  TiO2است.
در این محصول ذرات در مقیاس نانو توسط  33TEMمشاهده
شده و تجزیهوتحلیل نقطهای با استفاده از  34EDXنیز حضور
اکسیژن و تیتانیوم را تأیید کرده است.
در ادامــه بــه دیگر محصــوالت غذایی فعــال در این حــوزه که با
جدیت زیاد بهدنبال کشــف قابلیت فناورینانو برای مواد مغذی
بهتر و ایمنی غذا هستند ،اشاره شده است.
مکملهــای ویتامیــن ® ،Spray for Lifeتولیــد شــده توســط
 Health Plus Internationalکــه نوشــیدنیهای غنــی شــده بــا
ویتامین را بهصورت نانوانکپسوله تولید میکنند.
تقویتکنندههــای روزانــه 35تولیــد شــده توســط شــرکت
 Jamba Juice Hawaiiکــه ویتامیــن یــا اجــزای زیســت فعــال
نوشیدنیهای غنی شده را بهصورت نانوکپسول تولید میکند.
رنگهای امولسیونی ،36تولید شده توسط شرکت Wild Flavors
که نانوامولســیونهای بتا کاروتنال ،37آپوکاروتنال 38یا پاپریکا تولید
میکند.
شیکهای شکالت ،تولید شده توسط RBC Life Science Inc
کــه از نانوکپســولکردن خوش ـههای نانویی بــرای افزایش عطر و
طعم این نوشیدنی بدون اضافهکردن قند استفاده میکند.
Nanoteتولید شده توسط Qinhuangdao Taiji Ring Nano
 -Products Co.Ltdاز چیــن اســت کــه نانوچاییها را بهصورت
انکپسوله تولید میکند.
در حقیقت انکپســولهکردن مواد غذایی ،اسانسهای غذایی

شکل  -5شکالت شرکت M&M
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گزارش صنعتی
و ویتامینهــا ،بهمنظــور افزایــش فعالیــت ضدمیکروبــی در برابــر
عوامــل بیماریزا ناشــی از غذا ،بهبود مدتزمــان نگهداری غذا،
بهبــود حاللیت ،پایداری فیزیکی ،کاهش تعامالت با مواد غذایی
و افزایش/کاهش طعم و عطر مواد استفاده میشود.
چالشها و محدودیتهای فنی
اگرچــه فناورینانــو پتانســیل زیــادی برای ســاخت محصــوالت و
فرایندهــای نوآورانه در بخــش مواد غذایی دارد ،امــا موانع زیادی
وجــود دارد .چالش اصلی تولید سیســتمهای خوراکی ،اســتفاده از
فرایندهای تولید مقرونبهصرفه با فرموالسیون مؤثر برای مصرف
و ایمنی انسان است.
ً
رفتــار مــواد در مقیــاس نانــو کامــا متفــاوت اســت و دانــش فنــی
محــدودی در مــورد تجزیهوتحلیــل آن وجــود دارد .درک کامــل از
ویژگیها و سمیتهای مواد نانو ،کاربرد عملی و مقررات ایمنی آن
را بیشتر میکند .پیامدهای نامطلوب نانوذرات ،ریسکهای بالقوه
و مسمومیتهای مرتبط با نانوذرات باید برطرف شود تا بتواند به
گزینه مناســبی در صنایع غذایی تبدیل شــود .بهطور مثال گزارش
شــده اســت که نانوذرات از ســد زیســتی عبور کرده و وارد ســلولها
و ارگانهــا شــدهاند کــه این مــورد میتواند یکی از اثــرات نامطلوب
نانوذرات در بدن و در نتیجه ایجاد سمیت بالقوه باشد.
همچنیــن گــزارش شــده اســت ســنتز نانــوذرات بــا اســتفاده از
روشهــای مختلف شــیمیایی نیز اثــرات ســوئی دارد و محصوالت
جانبــی خطرناکــی را بــرای محیطزیســت ایجــاد کــرده کــه باعــث
آلودگی شدید محیط میشود؛ بنابراین جدا از محبوبیت و تقاضای
عمومی ،یک برنامه ارزیابی ریسک فراگیر ،سیاست نظارتی ،ایمنی
زیســتی و نگرانیهای عمومی باید در هنگام پردازش ،بستهبندی
و مصــرف انســانی محصوالت غذایــی مبتنی بر نانــو در نظر گرفته
شود .عالوه بر این مطالعات درونتن39و برون تن40شامل تعامالت
نانوذرات با موجودات زنده قبل از کاربرد تجاری و تولید نانوذرات
موردنیاز است.
پتانسیل تجاریسازی و چشماندازهای آینده
در علــوم و تحقیقــات غذایــی پیشــرفتهای چشــمگیری در
کاربردهای فناورینانو حاصل شده است .فناورینانو به شناسایی
مواد ســمی ،عوامل بیماریزا و ســموم دفع آفات کمک میکند که
میتواند کیفیت غذا را حفظ کند .در دسترس بودن نیروی انسانی
آموزشدیــده ،هزینــه تجزیهوتحلیــل و تهیــه تجهیــزات پیشــرفته
فنی ،مانعی در راه پیشرفت فناورینانو نیست .با این حال ،برخی
از سیســتمهای نانــو هنــوز در مرحلــه نخســتین خــود و یــا در حال
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توسعه هستند.
ً
غذاهای تولید شده از طریق فناورینانو احتماال دامنه فرموالسیون
و تولید غذاهای کاربردی را در سالهای آینده گسترش میدهند.
اگــر قوانین و مقررات خــاص فناورینانو برای غلبه بر چالشهای
مختلف ایمنی مرتبط با این فناوری وضع شود ،این مهم میتواند
بــر کل حوزه پــردازش مواد غذایی حاکم شــود .طبــق ارزیابیهای
جدید ،پیشبینی میشــود که فناورینانو تا سال  2050به فناوری
پیشــرفته با ســرعت رشــد بینهایت تبدیل شــود تا اکثر مشــکالت
صنعتی و اجتماعی را بهدلیل توانایی یافتن راهحلهای دوســتانه
در سطح خرد و کالن ،از بین ببرد.
نتیجهگیری
تحقیقــات و کاربردهــای تجــاری در زمینه فناورینانــو به تدریج
دامنــه خــود را از یــک طیــف بــه طیــف دیگــر افزایــش میدهنــد.
فناورینانــو پتانســیل فوقالعادهای برای پیشــرفت علــوم غذایی
در سراســر جهان دارد .از ســرعت بخشیدن به ماندگاری محصول
گرفتــه تــا ذخیــره بهتــر مــواد غذایــی ،ردیابــی آالیندههــا و ورود
مکملهای غذایی یا بهداشتی به بدن از طریق مواد غذایی.
فناورینانــو نقش امیدوارکننــدهای در حوزه فناوری غذایی دارد.
جایگزینــی روشهــای معمول جداســازی میکروبی بــا کاربردهای
مبتنی بر فناورینانو میتواند خطرات بیماریهای منتقل شده از
طریق غذا را از بین ببرد که حتی در آلودگیهای کوچک نیز کشنده
است .پیشرفتهای اخیر در زمینه کاربردهای مبتنی بر علوم نانو،
منعکسکننده فرصتهایی برای طراحی مجدد پردازش ،بازسازی
چرخــه تولیــد ،تأیید حفاظت از منابع طبیعی و حتی تعریف مجدد
عادات غذایی مصرفکنندگان است .چنین فناوریهایی منجر به
توسعه سیستمهای زراعی میشوند و مسیر توسعه پایدار کشاورزی
را همــوار میکننــد .فناورینانــو بهعنــوان ابــزاری ضــروری بــرای
غلبه بــر چالشهای موجود زیســتمحیطی بهخاطر بســتهبندی
محصوالت غذایی عمل میکند .توسط فناورینانو (در صورتی که
ســازگار با محیطزیســت و از نظر اقتصادی مناسب باشد) میتوان
بــه یــک راهحــل قابلاطمینان حتــی در بســتهبندی مــواد غذایی
دســت یافــت .چنین پیشــرفتی در نهایــت تأثیر مهمی بــر کیفیت،
ذخیرهســازی ،ایمنــی و امنیــت مواد غذایی خواهد داشــت که این
امر به سود تولیدکنندگان و همچنین مصرفکنندگان خواهد بود.
بــا ایــن حال بهخاطر رفتارهــای مهاجرتی نانــوذرات در زمینه مواد
غذایی ،سمیت سلولی نانوذرات در انسان و تأثیرات احتمالی آنها
بر سالمتی و محیطزیست مصرفکنندگان ،تحقیقات بیشتری الزم
است.

کاربردهای فناورینانو در مواد غذایی و چشمانداز صنعتی آن
پینوشتها

1- rheological
2- lipid
3- Casein micelles
4- Protein-mineral clusters
5- Cell organelles
6- lysosome
7- vacuoles
8- Ribosomes
9- Oil bodies
10- United State Food and Drug Administration
11- European Commission
12- Nanotechnology Products Database
13- FAO
14- gastrointestinal tract
15- Scientific Committee on Consumer Safety
16- Joint Expert Committee on Food Additive
17- proteases
18- lipases
19- amylases
20- dietary fibers
21- surfactant micelles

22- digestive enzymes
23- phospholipids
24- bile salts
25- tight junctions
26- active transport
27- passive transport
28- corona
29- mucin
30- Van der Waals
31- electrostatic
32- magnum
33- Transmission electron microscopy
34- Energy-dispersive X-ray spectroscopy
35- Daily Boost
36- Color Emulsion
37- Beta-carotenal
38- apocarotenal
39- in vivo
40- in vitro
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برای دریافت گزارش
صنعتی کیوآر کد را اسکن
.کنید

اخبار

تجاریسازی

استفاده صنعتی از نانوپوششهای ضدخوردگی در سازههای ضدسیل
رهیافتهــای حــوزه پوشــش شــرکت مــواد گرافــن کاربــردی
( )Applied Graphene Materialsبرای کاربردهای ضدخوردگی
در سازههای ضدسیل استفاده میشوند.
شــرکت مواد گرافــن کاربردی یا اپالیــد گرافن متریالــز ،تولیدکننده
سوسپانســیونهای حــاوی نانوپالکتهــای گرافنــی اســت .ایــن
شــرکت اعالم کــرد که آژانس محیطزیســت انگلســتان ( )EAبرای
اولیــن بــار محصــول ضدخوردگــی  AGMرا بــا موفقیــت در یکــی
از ســازههای دفــاع در برابــر ســیل خــود در ســواحل شــمال شــرقی
انگلســتان اســتفاده کــرده اســت .دروازههــای دفــاع در برابر ســیل
ســاحلی با پرایمــر ضدخوردگی جدید  AGMبا گرافن تقویت شــده
 Genable CXپوشانده شدهاند.
سیســتم پوشــش  AGMکه در این پروژه اســتفاده شــده ،پیش از
ایــن بــه کررات برای بررســی میزان خاصیت ضدخوردگی اســتفاده
شــده اســت .در ایــن آزمایشهــا بعــد از  18مــاه آزمایــش عمیــق و
ارزیابــی عملکــرد ضدخوردگــی بــرای هــر دو روش نمکپاشــی و
غوطــهوری در رژیمهــای آزمایشــی خشــن ،نتایــج رضایتبخــش
گزارش شده است.

ایــن اولیــن کاربــرد ایــن پوشــشها توســط یــک مشــتری در
تأسیســات ســاحلی اســت ،که نقطه عطفــی بــزرگ در بهرهبرداری
از سیســتمهای پوشــشهای تقویــت شــده بــا گرافــن  AGMبرای
محافظــت در برابر خوردگی در محیطهای خشــن ســاحلی اســت.
پوشــش  EAاولیــن مــورد از چندین پــروژه برنامهریزی شــده برای
بهکارگیری این فناوری است.
منبع
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بزرگترین تولیدکننده فوالد هند ،گرافن تولید میکند!
شــرکت تاتا استیل ( )Tata Steelیک فیلم چند الیه از جنس
اکســیدگرافن احیــا شــده منحصربهفــرد تولیــد میکنــد .ایــن
شــرکت این فیلــم را بههمــراه همکارانش در  ،CeNSتوســعه
داده اســت .تاتا اســتیل اکنون شــروع به تولید انبوه فیلمها
و ارائــه آنهــا بــه توســعهدهندگان محصــوالت نانویــی کــرده
است.
فیلــم اکســیدگرافن احیا شــده (با اســتفاده از فراینــد  CVDاصالح
شــده) روی مــس تولیــد میشــود .ضخامــت متوســط فیلــم5-10
نانومتر است و نرخ خوردگی  0٫02میلی متر در سال (تافل) و زاویه
تماس آب  ~ 97درجه را ارائه میدهد.
این خواص منحصربهفرد باعث میشود که فیلم برای محافظت
از مــس در برابــر خوردگــی ،حمــات شــیمیایی و اکسیداســیون
حرارتی مناســب باشد .همچنین مس را آبگریز میکند و میتواند
بهعنوان یک سطح ضدباکتری عمل کند.
ایــن فیلم همچنیــن برای کاربردهای تحقیقاتی مناســب اســت.
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تاتا استیل میگوید که گروههای عاملی ( )OH-موجود در سطح،
آن را به بستری ایدئال برای مطالعه بیومولکولها تبدیل میکند.
از آنجایــی که این یک ماده جدید منحصربهفرد اســت ،میتواند
کاربردهای بالقوه دیگری برای اســتفاده از آن وجود داشــته باشد.
ایــن شــرکت میافزایــد مدتــی اســت شــروع به تمــاس با مشــتریان
جهانی کرده و نمونههایی را برای شــرکتهای پیشــرو در اتحادیه
اروپا ،آمریکا و آسیا عرضه کرده است.
این فیلمها از طریق یک فرایند تولید اختصاصی بر اساس CVD
اصالح شــده تولید میشــوند .این فرایند شــامل یک خأل چرخشــی
با دمای زیرالیه  750درجه ســانتیگراد اســت .تاتا اســتیل میتواند
هــزاران فیلــم از این قبیــل را در ماه تولید کنــد و بهراحتی میتواند
ظرفیت خود را افزایش دهد .این فرایند را میتوان برای رشد فیلم
روی سطوح منحنی تطبیق داد.
منبع

www.graphene-info.com

تجاریسازی حسگرهای ردیابی چشم مجهز به نانولوله کربنی
حســگرهای ردیابی چشم ســومالیتیکس میتوانند فناوری
حســگرهای ردیــاب موجــود در بــازار را منســوخ کننــد .ایــن
شــرکت بــر تولیــد انبــوه حســگرهای کاغــذی نامرئی و بســیار
حســاس ،بــا هــدف تغییــر تجربه انســان بــا دنیــای دیجیتال
متمرکز است.
نمونه اولیه محصول سومالیتیکس ،به کاربران امکان میدهد تا
دستگاههای 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
انعطافپذیر و بســیار حســاس به بدن انســان اســت و کاربردهای
جدیدی را امکانپذیر میکند.
حسگرهای جدید ساخته شده سومالیتیکس از جنس کاغذ مبتنی
بر نانولوله کربنی اســت که بــرای اندازهگیری تکانههای الکتریکی

از آنهــا اســتفاده میشــود .حســگرهای خازنی در هر ابــزاری که با
ضربه زدن یا کشــیدن انگشــت کار میکند ،قابلاســتفاده هستند.
از ایــن حســگرها در ادواتــی ماننــد صفحــه نمایش لمســی گوشــی
هوشــمند یا دکمههای لمســی روی یک دستگاه استفاده میشود.
ایــن حســگرها در خانه هوشــمند میتوانند ژســتهای ســهبعدی
را تشــخیص دهنــد و به اندازه کافی حســاس هســتند تا انگشــتان
فــرد را نیز تشــخیص دهند .دکمههای بدون لمــس برای مصارف
عمومی مانند آسانســور و حتی ردیابی چشــم در هدســتهای VR
قابلاســتفاده هســتند .عــاوه بــر این ،حســگرهای ســومالیتیکس
میتوانند حرکات چشــم را بســیار سریعتر از یک دوربین تشخیص
دهند.
منبع

www.androidcentral.com

تولید صنعتی کاغذ الکترونیکی رنگی با استفاده از نانوذرات
شــرکت نانوبریــک ( )Nanobrickفیلــم کاغــذی الکترونیکــی
رنگــی بــا اســتفاده از فناورینانــو تولیــد کــرد .ایــن فیلمهــا
قابلاســتفاده در کتابخوانهــای الکترونیکــی یــا تبلتهــا
هستند.
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 فیلمهــای قابلتنظیم رنگی شــده ،بــه این
موفقیــت دســت یافته اســت ،چیزی که آنهــا ادعــا میکنند برای
اولین بار در جهان است.
آنهــا امیدوارنــد ایــن توســعه بــه تجاریســازی ســریع کاغــذ
الکترونیکــی تمــام رنگــی کمــک کند .یکــی از مقامات این شــرکت
گفــت« :کاغــذ الکترونیکــی برای چندین دهه توســط شــرکتهای
مختلف در جهان از طریق سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ تجاری
شــده اســت ،اما در حال حاضــر تنهــا (E Ink Holdings Inc.) EIH
توانسته یک فناوری سطح باال را ارائه کند و موفق به تجاریسازی
آن شده است».

ایــن مقــام در ادامــه افزود« :در حالــی که برای شناســایی رنگها
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 میدهد و امــکان تغییر رنگ با خود فیلم
را فراهم میکند».
این شرکت همچنین اعالم کرد که در حال توسعه و تجاریسازی
مواد کاربردی بر اساس پلت فرم جدید نانویی است.
منبع

www.goodereader.com
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حمایت دولت بریتانیا از توسعه ابرخازنهای نانویی
فرســت گرافــن ( )First Grapheneاعــام کــرد کــه از Innovat
 UK EDGEبــرای پیشــرفت کار توســعه مواد هیبریــدی گرافنی
برای ابرخازن خود با همکاری یک ســازمان تحقیقات و فناوری
( )RTOمستقر در بریتانیا ،بودجه دریافت کرده است.
صنــدوق نــوآوری  EDGEبــرای حمایــت از شــرکتهای کوچــک و
متوســط ( )SMEsبــا 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 ( )WMGتعامــل خواهــد
داشــت .بودجه  15٬000پونــدی  Innovate UKبا حــدود  100٬000دالر
استرالیا بهصورت نقدی از منابع داخلی فرستگرافن برای پیشرفت
فنــاوری کــه نقطــه عطــف مهمــی در جهــت تجاریســازی فناوری
ابرخازن این شرکت است ،هزینه خواهد شد.
این بودجه برای پیشــرفت توســعه ابرخازنهای جدید با اســتفاده
از مــواد ترکیبــی گرافــن منحصربهفــرد و الکترولیتهــای مایع یونی

پروتیک بهینهشــده فرســتگرافن اســتفاده میشــود .این ســلولها
بــا کارایی باال ظرفیت قابلتوجهی دارنــد و توانایی کار در ولتاژهای
باال را خواهند داشــت که نقطه عطفی برای دســتیابی به هدف «10
بــه اضافــه  »10چگالی توان باالی  10کیلووات بر لیتر و چگالی انرژی
باالی  10وات ساعت است.
منبع

www.firstgraphene.net

کشف نانوحبابهایی در بدن که ویروس کرونا را به دام میاندازد
بــا راهانــدازی اســتارتاپی بــه نــام اگزومریــا ،محققان بــه دنبال
تبدیل کشــف جالب خود بــه یک محصول دارویی هســتند.
آنها قصد دارند نانوحبابهایی که بهصورت طبیعی در بدن
تشــکیل شــده و با ویروس کرونــا مقابله میکنــد را بهصورت
پتنتی ثبت کرده و آن را تجاریسازی کنند.
دانشــمندان «نانوحبابهایــی» را در خــون بیمــاران مبتــا بــه
کوویــد 19کشــف کردهانــد ،پروتئینهایــی کــه میتواننــد بهعنوان
طعمه ویروس عمل کرده و از اندامهای بدن محافظت کنند.
اکنــون ،دانشــمندان در نــورث وســترن مدیســین و مرکز ســرطان
اندرســون  MDدانشــگاه تگــزاس« ،نانوحبابهــای» طبیعــی
حــاوی پروتئیــن ) ACE2 (evACE2را در خــون بیمــاران کرونایی
شناسایی کردهاند.
ایــن ذرات در انــدازه نانــو میتواننــد عفونت از طریق ســویههای
مختلــف ویــروس را محــدود کننــد .ایــن پروتئینهــا بهصــورت
«دستهای» عمل میکنند که ویروس میتواند به آن بچسبد .این
پروتئینهــا کوویــد را فریــب میدهند تا باور کنند کــه در حال ورود
به یک سلول واقعی است و این کار را با پرتکردن حواس ویروس
از پروتئیــن  ACE2واقعی روی ســلولها انجام میدهند .پروتئین
 ACE2مانند دری اســت کــه ویروس برای آلودهکردن ســلول وارد
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آن میشــود .پروتئینهای  evACE2حبابهای لیپیدی (چربی)
کوچکــی در انــدازه نانــوذره هســتند کــه پروتئیــن  ACE2را بیــان
میکننــد ،به همین دلیل بهعنوان دســتههایی توصیف میشــوند
کــه ویروس میتواند به آن چنگ بزند .پروتئین اســپایک ویروس
بهجای  ACE2ســلولی دســته  evACE2را میگیرد و از ورود آن به
سلول جلوگیری میکند.
در واقــع بهجــای در اصلی ،ویروس وارد یک تله میشــود .پس از
دســتگیری و بــه دام افتــادن ،ویــروس یا بهطور بیضــرر در همان
اطراف شــناور میشــود یا توســط یک ســلول ایمنــی ماکروفاژ پاک
میشود .در آن مرحله ،دیگر نمیتواند باعث عفونت شود.
لیــو و یکــی دیگــر از نویســندههای ارشــد ،دیــن فنــگ ،شــرکت
اســتارتآپی اگزومریــا ( )Exomiraرا راهانــدازی کردهانــد تا این حق
اختراع را بگیرند و  evACE2را بهعنوان یک دارو توسعه دهند.
دکتــر لیــو همچنیــن گفــت« :زیبایــی  evACE2قــدرت فوقالعاده
آن در مســدودکردن گونههــای گســترده کروناویروسهــا ،از جملــه
 SARS-CoV-2فعلــی و حتــی ویروسهــای  SARSآینــده از
آلودهکردن انسان است».
منبع

www.openaccessgovernment.org

ع چالشهای زیستمحیطی ارتش آمریکا با فناورینانو
قراردادی برای رف 
بــا انعقــاد قــراردادی میــان گرافــن البراتوریــز ( ،)GLIیکــی از
شــرکتهای تابعه شــرکت جی ۶متریالز ،با ارتــش آمریکا ،قرار
اســت تحقیقات روی اکســیدگرافن و کاربردهای آن بهمنظور
رفع نیازهای ارتش آمریکا انجام شود.
شــرکت جی ۶متریالز ( )G6 Materialsتوافقنامه استفاده از مواد
اکســیدگرافن را بــا ارتــش آمریکا امضــا کرد .این شــرکت اعالم کرده
اســت کــه شــرکت تابعــه آنهــا ، Graphene Laboratories ،یــک
قــرارداد خدمــات آزمایشــی بــا مرکــز تحقیقات و توســعه مهندســی
ارتش آمریکا در میسیسیپی منعقد کرده است.
 GLIویژگیهای عملکرد و کیفیت مواد اکســید گرافن را بهمنظور
کمــک بــه حــل چالشهــای محیطزیســتی ارزیابــی خواهــد کــرد.
توســعه مــواد  GOبا قابلیت جــذب عالی برای حــذف آالیندههای
پیچیــده ،بــا  10آزمایــش خاص که توســط  ERDCارتــش آمریکا بر
روی مواد اکســید گرافن  GLIانجام میشود ،صورت میگیرد .این
پروژه برای بازه زمانی پیشبینی شده یک ساله اجرا خواهد شد.
دانیــل اســتولیاروف ،مدیرعامــل شــرکت جــی ۶متریالــز میگوید:

«ورود بــه ایــن توافقنامــه بــا  ERDCارتــش آمریــکا هیجانانگیــز
بــوده و نقطــه عطــف مهمــی بــرای  G6اســت .رســمیکردن ایــن
رابطه جدید و راهبردی با ارتش آمریکا نتیجه مســتقیم خرید GX
 Technologiesدر اوایل سال  2021است .تیم ما مشتاقانه منتظر
شــروع ایــن پروژه ،اســتفاده از تخصــص مرتبط با گرافــن و ارزیابی
نتایج همراه با  ERDCارتش آمریکاســت .من میخواهم از پرسنل
جی ۶متریالز برای حرفهای بودن آنها و همچنین ســطح شــدید
عالقه آنها به کار با  GLIتشــکر کنم .انتظار ما این اســت که این
قرارداد تنها آغاز یک رابطه طوالنی و دوجانبه ســودمند با ERDC
ارتش آمریکا باشد».
 GLIقصــد دارد مــواد اکســید گرافنــی را توســعه دهــد کــه دارای
قابلیــت جــذب برتــر بــرای حــذف آالیندههــای پیچیــده هســتند،
همانطــور کــه توســط تیــم تحقیقاتــی آنهــا پیشــنهاد شــده ،ایــن
فناوری برای  ERDCارتش آمریکا بسیار جالب است.
منبع

www.g6-materials.com

حمایت مالی برای تولید انبوه باتریهای  Li-Sنانویی
الیتن ( ،)Lytenیک شــرکت مواد پیشــرفته در حوزه نانوباتری،
حمایت مالی از ســوی برنامه ســرمایه نــوآوری امنیت ملی برای
تسریع توسعه فناوری باتری برای استفاده تجاری و امنیت ملی
دریافــت کرد .باتــری  Li-Sاین شــرکت حاوی اکســیدهای فلزی
نیســت و همچنیــن عاری از کبالت و نیکل اســت .ایــن باتری را
میتوان در فرمتهای استوانهای ،پاکتی و منشوری تولید کرد.
الیتن اعالم کرد که قراردادی با برنامه سرمایه نوآوری امنیت ملی
( )NSICوزارت دفاع آمریکا ( )DoDامضا 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 میدهد.
گرنــت چندمیلیــوندالری  NSICبــا افزایــش تعــداد ســلولهایی
کــه میتوان در ســال در خــط تولید آزمایشــی باتری تولیــد کرد ،به
کاهــش زمــان عرضــه باتریهــای لیتیــوم ســولفور ( )Li-Sالیتــن

کمک میکند NSIC .یک برنامه جدید در وزارت دفاع آمریکاســت
کــه هدف آن تأمین بودجه برای شــرکتهای نوپا و تســریعدهنده
توســعه محصــول بــرای نوآوریهایــی اســت کــه میتوانــد بــرای
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 نوآوریهای
امنیت ملی وزارت دفاع تأمین مالی میشود.
منبع

www.finance.yahoo.com
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اخبار

تجاریسازی

جذب سرمایه برای توسعه کسبوکار ادوات تصویربرداری مادون قرمز
امبریــون ( )Emberionیکــی از اولیــن شــرکتهای انشــعاب
یافتــه از گرافــن فلگشــیپ اســت که در ســال  ۲۰۱۶تأســیس
شــد و در حــوزه اپتوالکترونیــک فعالیــت میکنــد .ایــن
شــرکت شــشمیلیون یــورو برای توســعه کســبوکار ادوات
تصویربــرداری طول موجهــای مرئی و موج کوتــاه مادون قرمز
( )SWIRخود جمعآوری کرده است.
امبریون دوربینهای پیشرو  VIS-SWIRرا با طیف وسیع طیفی
بــا هزینــه رقابتی ارائه میدهــد .این دســتگاهها نیازهای بازارهای
بینایی ماشــینی و نظارت را که بهسرعت در حال گسترش هستند
برآورده میکنند.
این شــریک پرچمدار گرافن مبلغ شــشمیلیون یورو بودجه برای
توســعه بیشــتر تجارت تصویربرداری مادون قرمــز خود جمعآوری
کــرده اســت .در حــال حاضر ،امبریون یکی از پیشــروان در توســعه

ایــن فناوریهاســت کــه بــا کمــک گرافــن و ســایر مــواد الیــهای
محصوالت خود را توسعه میدهد.
امبریــون حســگرهای  SWIRبــا کارایی بــاال را بــرای فناوریهای
تصویربــرداری توســعه میدهــد .ایــن دســتگاهها نــور را در طــول
مو جهــای مرئــی و مــوج کوتــاه مــادون قرمــز ( )SWIRشناســایی
میکنند و کاربردهای جدیدی را در بینایی ماشــینی مورداســتفاده
در نظــارت ،رانندگی مســتقل ،پــردازش مواد غذایــی ،طبقهبندی
زبالــه و مــوارد دیگــر ،ممکــن میســازند .امبریــون همچنیــن پروژه
 Graphene Flagship Spearhead GBIRCAMرا بــرای طراحــی
دســتگاههای مــادون قرمــز پهــن بانــد ارزانتــر و کارآمدتــر رهبری
میکند.
منبع

www.graphene-flagship.eu

عرضه جوهرهای رسانا حاوی طال و پالتین
شرکت الکترونیکس ( )Electroninksجوهرهای رسانا عاری
از ذرات را با فرموالسیون طال و پالتین تولید میکند.
ایــن شــرکت پیشــرو در جوهرهــای فلــزی رســانای بــدون ذرات و
مــواد پیشــرفته ،از افــزودن جوهرهــای رســانای طــا ( )Auو پالتین
( )Ptعــاری از ذرات بــه کاتالــوگ محصوالت خود خبــر داد .افزودن
جوهرهــای طــا و پالتین به ســازندگان لــوازم الکترونیکــی مصرفی،
دســتگاههای پزشــکی ،حســگرها و نیمهرســاناها ایــن توانایــی را
میدهــد تا محصــوالت ســبکتر ،ارزانتر و ســازگار با محیطزیســت
بسازند.
شــرکت الکترونیکــس در حــال حاضــر جوهــر عــاری از ذرات را
بههمــراه جوهــر نقره رســانا به بــازار عرضه کرده اســت .جوهرهای
فلــزی جدیــد طــا و پالتیــن از پیشســازهای فلزی-آلــی تشــکیل
شــدهاند کــه در دمــای پایینتــر از جوهرهــای نانــوذرات تجزیــه
میشــوند و میتواننــد بــا اشــعه ماورایبنفــش پختــه شــوند .ایــن
جوهرهــا در بــازار منحصربهفــرد هســتند و بــا فعالکــردن خــواص
الکتریکی و قابلیت اطمینان مشابه فیلمها یا روکش طال و پالتین،
صرفهجویــی قابلتوجهــی در مصــرف مواد (و ضایعــات) و کاهش
هزینــه بــرای مشــتریان فراهــم میکننــد .ایــن جوهرهــای جدید با
ایجــاد فرصتهای تازه در تولید محصول به تولیدکنندگان کمک
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شــایانی میکننــد .ایــن جوهرهــا از نظــر کاتالیــزوری فعــال بــوده و
مقاومــت در برابــر خوردگــی باالیــی دارنــد در نتیجــه ایدئــال برای
مدارهــای محافــظ ،حســگرهای گاز ،حرارتــی و زیســتی هســتند.
برخالف جوهرهای طال و پالتین ســنتی کــه بر پایۀ نانوذرات فلزی
بوده و بهصورت سوسپانسیون با مواد آلی/پلیمرها آمیخته هستند
و این کار عملکرد آنها را کاهش میدهد ،جوهرهای بدون ذرات
شــرکت الکترونیکــس ،چاپ و تولید قابلاعتمــاد را در محیطهای
غیرمعمول حتی برای مشتریان حوزه هوافضا و را ممکن میسازد.
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 آنها را بــرای اســتفاده در کاربردهای مختلف
بسیار ایدئال کند.
منبع

www.yahoo.com

عرضه کنسانتره نانولولهکربنی برای صنعت خودرو

ٔ
شرکت اوســیاسآیال ( ،)OCSiAlتامینکننده نانولولههای
کربنــی با خلوص باال از عرضه کنســانتره جدید نانولوله کربنی
خود خبر داد.
شــرکت اوســیاسآیال ایــن محصــول جدیــد را بــرای حــوزه
ترموپالســتیکها ارائــه میدهد که به خودروســازان اجازه میدهد
تا کارایی خود را افزایش دهند.
 شــرکت اوسیاسآیال ،ســازنده نانولولههای کربنی تکجداره،
کنســانتره نانولولهکربنی موســوم به  TUBALL MATRIX 822را
بهطور خاص برای ترکیبات  PA ،PPSپر شده ABS ،TPU ،و PC
برای قالبگیری تزریقی طراحی کرده اســت .عرضه این نانولولهها
رســانایی الکتریکی دائمی و همگن را بدون نقاط داغ در محدوده
 Ω·cm 105-109ایجاد میکند ،در حالی که خواص مکانیکی اصلی
ٔ
ماننــد دوام و اســتحکام را حفــظ کــرده و حداقــل تاثیــر بــر پلیمــر
میزبان را در پی دارد .عالوه بر این ،نیاز به دوز کم 0٫1-0٫3درصد
وزنــی از نانولولههــای کربنــی بــرای رســیدن بــه خــواص موردنظــر
بــوده و ایــن افزایــش تنها تأثیر محــدودی بر خــواص رئولوژیکی و
فرایندپذیری دارد.
کنســانتره نانولولــه کربنــی شــرکت اوســیاسآیال رنگآمیــزی
الکترونیکی قطعات پالستیکی همراه با اجزای فلزی را با استفاده از

ً
الکتروفورز امکانپذیر میکند ،جایی که قبال خطوط تولید جداگانه
بــرای آنها موردنیاز بود .تولیدکنندگان قطعات قالبگیری تزریقی
پلیمــری بــرای کاربردهــای صنعتــی ،ســاختمانی ،معدنــی و ســایر
کاربردها اکنون میتوانند با استفاده از نانولولههای کربنی با کارایی
باال ،هزینههای تولید و تعداد قطعات را بدون تغییر در فرایندهای
عملیاتی استاندارد کاهش دهند.
منبع

www.coatingsworld.com

ثبت پتنت سامانه رهایش نانویی در آمریکا و چین
نفــور فارمــا ( )N4 Pharmaیکی از شــرکتهای فعال
شــرکت ا 
در حــوزه داروســازی میگوید کــه فناوری  Nuvecاین شــرکت در
آمریکا و چین بهصورت پتنتی به ثبت رسیده است.
این شــرکت بهتازگی اعالم کرده که سیستم تحویل  Nuvecآنها
بــرای تولیــد دارو و واکســن ضدســرطان بهصــورت پتنتــی به ثبت
رســیده اســت .این فناوری یک ســامانه رهایش غیرویروسی است
ن و درمان ســرطان اســتفاده
که از آن میتوان برای ســاخت واکســ 
کــرد Nuvec .مبتنــی بــر نانوذرات ســیلیکا بــوده و دارای پتانســیل
باالیی برای کمک به بهبود داروهای ایمنی درمانی سرطان است.
این فناوری قادر است اثربخشی واکسنهای ویروسی را نیز بهبود
دهد.
این شرکت داروسازی فهرست شده در  AIMگفت که پتنت ثبت
شده در آمریکا بهطور خاص فرموالسیون نانوذرات ساخته شده با

استفاده از روشهای مختلف توسعه داده شده توسط این شرکت
را تحت پوشش قرار میدهد.
ایــن شــرکت گفــت کــه فنــاوری  Nuvecدر دانشــگاه کوئینزلنــد
توســعه یافته و لیســانس اســتفاده از آن از ســوی این دانشــگاه در
اختیار انفور 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 اعــام کرد کــه حقــوق انحصــاری جهانی اســتفاده از
 Nuvecبرای اســتفادههای درمانی در انسان و حیوانات در سراسر
جهان را دارد.
منبع

www.marketwatch.com
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اخبار

تجاریسازی

سرمایهگذاری برای توسعه ابرخازنها ،باتریها و کامپوزیتهای کارآمد نانویی
نــاوا تکنولوژیــز بــا بودجــه 18٫3میلیــون
یورویی مرزهای ذخیــره انرژی پاک و کارآمد را
جابهجا میکند .این شرکت بهدنبال توسعه
ابرخازنها ،باتریهــا و کامپوزیتهای کارآمد
جدید با کمک نانولولههای کربنی است.
ناوا تکنولوژیــز ( )NAWA Technologiesیکی
از شــرکتهای پیشــگام در حوزه نانولولههــای کربنی تراز عمودی
(18٫3 ،)VACNTمیلیون یورو بودجه جمعآوری کرده است .این
دور تأمین مالی توســط چند شرکت سرمایهگذاری مختلف صورت
گرفته است.
آلیتا اینوســت ( )Altya Investنیز بهعنوان سرمایهگذار راهبردی
بلندمدت جدید به جمع دیگر سرمایهگذاران این شرکت پیوست.
این بودجه ســری  Cبه ساخت اولین کارخانه  NAWACapبرای
تولید ابرخازنها اختصاص خواهد یافت که از ســال  2023به بعد
قرار است این کارخانه تأسیس و راهاندازی شود.
نــاوا تکنولوژیــز کــه مقــر آن در آیکــس ایــن ،فرانســه اســت ،یــک
شــرکت پیشــروی جهانی در حوزه ذخیرهسازی انرژی است .طیف

محصــوالت تغییردهنــده بــازی آن بــر اســاس
فنــاوری ثبت اختــراع شــده نانولولههــای کربنی
تــراز عمــودی ( )VACNTاســت .ایــن شــرکت از
ویژگیهای منحصربهفــرد  VACNTبرای تولید
ابرخازنهــای بــا قــدرت و انــرژی بــاال اســتفاده
میکنــد .نــاوا تکنولوژیــز یکــی از ســریعترین
الکترودهــا بــرای باتریهــای لیتیومــی را بــا این نــوع نانولولههای
کربنــی تولیــد کــرده و همچنیــن از ایــن نانولولههــا در ســاخت
کامپوزیتهای 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»
ذخیرهسازی انرژی میشود .این بودجه به تیم ناوا تکنولوژیز این
فرصــت را میدهــد تــا در جایگاه قطبی بــرای کاربردهــای فناوری
الکترودهــای  VACNTباقــی بمانــد ،تولیــد ابرخازنهــا را افزایش
دهد و کار توسعه فناوری سلول باتری لیتیومیون را تسریع کند».
منبع

www.tech.eu

همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه مواد دوبعدی جدید
بــا همــکاری شــرکت دانوبیــا نانوتــک ،محققــان یــک تیــم
تحقیقات بینالمللی موفق به توسعه روشی بهمنظور تولید
ساختارهای دوبعدی جدید شدند.
محققان دانشگاه وین با همکاری دانشگاههای توبینگن ،آنتورپ
و همــکاری بــا شــرکت دانوبیــا نانوتــک )،(Danubia NanoTech
روشــی مبتنی بر گرافن برای تولید مواد دوبعدی توســعه دادهاند.
ً
آنهــا قبال یــک ماده دوبعدی جدید از اتمهــای مس و ید که بین
دو ورقه گرافن قرار گرفتهاند ،تولید کردهاند.
بهدنبــال یدیــد مس دوبعــدی ،محققان این روش ســنتز را برای
تولیــد مــواد دوبعــدی جدیــد گســترش دادهانــد .کیمو موســتونن،
نویسنده اصلی مقاله مربوط به این پروژه ،گفت« :به نظر میرسد
ایــن روش واقعا جهانی اســت و دسترســی به دهها مــاده دوبعدی
ً
جدید را فراهم میکند .این نتایج واقعا هیجانانگیز هستند».
طراحی مواد جدید امکان بهبود کارایی کاربردهای شناخته شده
ً
یــا کاربردهــای کامــا جدیــدی را فراهــم میکند که با مواد پیشــین
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امکان پیادهسازی این کاربردها وجود نداشت ه است .تعداد زیادی
از مواد احتمالی دوبعدی پیشبینی شــده که وجود داشته باشند،
امــا تاکنــون ،تنهــا کســری از آنهــا در آزمایشهــا تولیــد شــدهاند.
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 ،بهعنوان اولیــن نمونه از مادهای که در شــرایط
عــادی آزمایشــگاهی وجــود نــدارد ،ســنتز کردنــد .در ایــن ســنتز،
از فاصلــه بیــن الیههــای گرافــن اکســید شــده اســتفاده شــده تا به
اتمهای ید و مس اجازهدهد در شــکاف موجود نفوذ کرده و ماده
جدید رشد کند .الیههای گرافن در اینجا نقش مهمی دارند و فشار
باالیی را بر مواد ساندویچ شده تحمیل میکنند تا محصول نهایی
تثبیتشود.
منبع

www.graphene-info.com

اخبار

پژوهشگران

تولید پارچهای خنککننده که بینیاز از برق کار میکند
بهتازگی دانشــمندان یک ساختار شــبهالیافی سلسله مراتبی
خنک کننده غیرفعال جذب کننده رطوبت سنتز کردهاند .این
شبهالیاف جدید میتواند فردی که آن را پوشیده خنک کند.
بهطــور کلــی دو روش خنککننــده فعــال و خنککننــده غیرفعال
برای حفظ آسایش حرارتی استفاده میشود .روشهای خنککننده
فعال اثر خنککنندگی خوبی ارائه میدهند اما مصرف انرژی باالیی
نیز دارند.
از طرفــی خنککننــده غیرفعــال نیازی بــه انرژی الکتریکــی ندارد.
آنهــا از فناوری خنککننده تابشــی غیرفعال اســتفاده میکنند که
تابش مادون قرمز ( )IRساطع و نور خورشید را منعکس میکنند.
دانشمندان پارچههای هوشمند بسیاری را با استفاده از غشاهای
نانومتخلخل و نانوالیاف و میکروفیبر طراحی کردهاند.
ایــن پارچههــا برای توســعه محصــوالت مدیریت حرارتی شــخصی
اســتفاده شــدهاند کــه با حذف تابــش خورشــیدی و افزایش انتشــار
تشعشعات حرارتی کار میکنند.
پیــش از ایــن ،دانشــمندان یــک پارچــه کاربــردی بــا اســتفاده از
نانوذرات اکســیدروی ادغام شــده در پلیاتیلن طراحی کرده بودند.

یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن مــاده آن بود که میتوانســت از
گرمای بیش از حد  ۵تا  ۱۳درجه سانتیگراد در مقایسه با منسوجات
معمولی جلوگیری کند.
بهتازگی شــبهالیاف چندالیه دیگری ســاخته شده است که ساختار
آن الیــاف ریــز کامپوزیتــی دارد .ایــن پارچــه هوشــمند بــا اکســید
تیتانیوم-پلیال کتیــک اســید بافتــه شــده و بــا اســتفاده از الیــهای از
پلیتترا فلوئورواتیلن که میتواند بدن انســان را تا حدود  4٫8درجه
سانتیگراد خنک کند ،پوشیده شده است.
در ایــن شــبهالیاف جدیــد از فرایندهای اصالح شــده الکتروریســی
و پوشــش غوطهوری اســتفاده شــده اســت .الیههای نانوالیافی که
نزدیک به پوست هستند حاوی CA/Al2O3با  HPXهستند.
محققان نشــان دادهاند کــه افزودن ذرات معدنــی ،مانند  Al2O3و
 ،SiO2گســیلپذیری  IRرا در ایــن ســاختار سلســله مراتبــی افزایــش
داده است .این شبهالیاف سلسله مراتبی بازتاب نور خورشید بسیار
باالیی دارد که بهدلیل قطر فیبر بهینه و ســاختار متخلخل غشــای
نانوالیاف مرتبط و ذرات معدنی است.
منبع

www.azonano.com

افزایش کارایی سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از نقاط کوانتومی
محققــان سوئیســی بــا اســتفاده از نقــاط
کوانتومــی روشــی نوآورانــه بــرای افزایــش
عملکــرد ســلول خورشــیدی پروســکایتی
ارائــه کردند .بــا این فناوری میتــوان حتی در
مقیاسهای بزرگ کارایی این ســلولها را در
سطح باال نگه داشت.
ســلولهای خورشیدی پروســکایتی از دی اکسید تیتانیوم مزوپور
بهعنــوان الیــه انتقال الکتــرون اســتفاده میکنند .این الیــه انتقال
الکتــرون ،تحرک کم الکترون را نشــان میدهد و همچنین در برابر
فرایندهــای فوتوکاتالیســتی نامطلــوب متأثر از پرتوهــای فرا بنفش
حساس است.
دانشــمندان در  EPFLروشــی نوآورانــه بــرای افزایــش عملکــرد
ایــن ســلولها و حفــظ آن در ســطح بــاال یافتهانــد .آنهــا کارایــی و
مقیاسپذیری ســلولهای خورشــیدی پروســکایت را بــا جایگزینی
الیههای انتقال الکترون آنها با الیه نازکی از جنس نقاط کوانتومی
افزایــش دادند .نقاط کوانتومی بهعنوان نیمهرســانا عمل میکنند

و نــوری بــا طولموجهــای خــاص (رنگهــا) از
خــود ســاطع میکننــد .آنهــا بــا جایگزینــی الیه
انتقال الکترون دی اکسید تیتانیوم سلولهای
پروســکایت خــود بــا یــک الیــه نــازک از نقــاط
کوانتومی اکســید قلع ( )IVتثبیتشــده با اسید
پلیاکریلیــک ،توانســتند ظرفیت جذب نور این
دســتگاهها را افزایش دهند .همچنین این کار نوترکیبی غیرتابشی
را ســرکوب میکند .نوترکیبی غیرتابشــی یک پدیده نامطلوب بوده
کــه موجــب زوال ســلولهای پروســکایتی میشــود .در ایــن پــروژه
الیــه کوانتومــی راندمــان تبدیل انرژی ســلولهای خورشــیدی را تا
25٫7درصــد افزایش داد .همچنیــن پایداری عملیاتی باالیی در اثر
افزودن این الیهها دیده شــد .این مطالعه با همکاری مؤسسه ملی
علم و فناوری اولســان ،دانشــگاه اولسان ،دانشــگاه علوم کاربردی
زوریخ ،دانشگاه اوپساال انجام شد.
منبع

www.techexplorist.com
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ترکیب نانوذرات و آنتیبیوتیک برای غلبه بر مقاومت آنتیبیوتیکی
محققان استرالیایی راه جدیدی برای مبارزه با «ابر باکتریها»
پیــدا کردنــد .آنهــا بــا ترکیــب نانــوذرات و آنتیبیوتیکهــا
راهبردی برای غلبه بر مقاومت آنتیبیوتیکی ارائه کردند.
دانشــمندان اســترالیایی یک راه بالقوه جدید برای شکســت روند
روبهرشــد «ابــر میکروبهــا» کــه مقاومــت در برابــر آنتیبیوتیکها
ایجاد میکنند ،ارائه کردهاند.
تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه مونــاش گفتهانــد نتایــج آنهــا کمــک
مهمــی به توســعه فنــاوری مقابله بــا میکروبهای مقــاوم در برابر
آنتیبیوتیک میکند.
مقاومت ضدمیکروبی زمانی اتفاق میافتد که پاتوژنهایی مانند
باکتریهــا ،ویروسهــا ،قار چهــا و انگلهــا در طــول زمــان جهش
مییابنــد و دیگــر بــه داروهــا پاســخ نمیدهنــد ،بــه ایــن معنــی که
درمان عفونتها بهطور فزایندهای دشوار میشود.
هســینهوی شــن ،بیوشیمیســت از گــروه علــوم و مهندســی مــواد
دانشــگاه موناش ،گفت که این تیم دریافته اســت که ذرات بســیار
ریــز ،معــروف بــه نانــوذرات ( ،)NPsهمــراه بــا آنتیبیوتیکهــا ،در
کشتن ابر میکروبها مؤثر بودهاند.
شــن گــفــت کــه درم ــانه ــای پــل ـیتــراپــی مبتنی بــر ن ــان ــوذرات

میتوانند غشای خارجی ابر میکروبها را مختل کنند و بنابراین
یــک جایگزین بهبودیافته بــرای استفاده مــرســوم از بــارگــذاری
آنتیبیوتیک در نانوذرات لیپیدی ارائه میدهند.
شــن ،بــا پیشبینــی اینکــه اســتفاده ترکیبــی از نانــوذرات و
آنتیبیوتیکهــا میتوانــد موجــب کاهــش مقاومــت آنتیبیوتیکی
شــود ،گفــت« :برای مدت طوالنــی نانوذرات بهعنــوان حاملهای
ضدمیکروبی مورداســتفاده قرار میگرفتند ،اما اســتفاده از آنها در
درمانهای پلیتراپی با آنتیبیوتیکها بهمنظور غلبه بر مقاومت
ضدمیکروبی نادیده گرفته شده است».
او گفــت« :بهجــای جســتجوی آنتیبیوتیکهــای جدیــد بــرای
مقابلــه با ابــر میکروبهــا ،میتوانیــم از رویکــرد نانوفناورانه برای
کاهــش دوز مصرفــی آنتیبیوتیــک اســتفاده کنیــم و بهطــور مؤثــر
ارگانیسمهای مقاوم به چند دارو را از بین ببریم».
نیــاز بــه یافتــن جایگزینهــای مناســب بــرای آنتیبیوتیکهــای
م برای جامعه پزشــکی جهانی تبدیل
معمولــی به یــک اولویت مه 
شده است.
منبع

www.xinhuanet.com

فرموالسیون نانویی برای جلوگیری از آلزایمر در دیابتیها
برخــی بیمــاران مبتــا به دیابــت بــه آلزایمر
دچــار میشــوند کــه بــرای جلوگیــری از این
رونــد ،محققــان فرموالســیون نانویــی
را بــه کار گرفتنــد تــا بــا کمــک آن مســیر
ســیگنالدهی انســولین در بــدن را تحــت
ٔ
تاثیر قرار داده و مانع از بروز آلزایمر در بیماران دیابتی شوند.
فرموالســیونهای نانویــی ( )NFsسیســتمهای جدیــد و
پیشــرفتهای بــرای تحویــل دارو هســتند کــه خــواص داروهــای
معمولــی را افزایش داده و تحویل هدفمند دارو را انجام میدهند.
مطالعــات مشــاهدهای بــر روی تعــداد زیــادی از بیمــاران دیابتــی
نشــان میدهــد که احتمال بیشــتری بــرای ابتال به بیمــاری آلزایمر
( )ADدر ایــن بیمــاران دیابتــی وجــود دارد کــه منجــر بــه ابــداع
اصطــاح جدیــدی بــه نــام دیابــت نــوع  )T3DM( 3شــد کــه یک
اختــال متابولیک عصبی اســت .در این مطالعه ،دانشــمندان کار
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را برای کشــف مکانیســمهایی کــه دیابت را با
بیمــاری آلزایمــر مرتبــط میکنــد بــا اســتفاده از
سیســتمهای کشــت و مدلهــای حیوانی آغاز
کردند .مشخص شد که سیستم سیگنالدهی
انســولین به خطــر افتــاده ،به توســعه بیماری
آلزایمــر ناشــی از دیابــت کمــک میکنــد .آنهــا از اکســید گرافــن
( )GOبهعنوان وســیلهای بــرای انتقــال  RNAمداخلهگر کوچک
( )siRNAبــا اســتفاده از مســیر بینــی بــرای مســدودکردن ژن بتــا
 GSK3در مغــز اســتفاده کردند GO .در ســالهای اخیــر بهعنوان
یــک وســیله انتقــال و تحویل ،توجــه زیادی را به خــود جلب کرده
اســت و بهدلیل خواص فیزیکی ،شیمیایی و زیستی منحصربهفرد
خود ،موفقیت چشمگیری در نابودی ژنها نشان داده است.
منبع

www.hindustantimes.com

تولید ارزان کاتالیستهایی برای شکستن دیاکسیدکربن
دانشــمندان دانشــگاه علــم و فنــاوری میســیس (NUST
 )MISISدر روسیه کاتالیزور جدیدی برای پردازش کارآمد CO2
ایجاد کردند .این کاتالیست میتواند با هزینه کم تولید شده
و در صنعت مورداستفاده قرار گیرد.
این کاتالیســت کارایی  ٪25در دمای  350درجه سانتیگراد دارد،
که  15-10برابر بیشتر از یک کاتالیست معمولی است.
امروزه دو روش اصلی تولید کاتالیزورها برای پردازش دی اکســید
کربــن وجــود دارد :اســتفاده از فلزات نجیــب که بســیار ٔ
موثر بوده،
امــا گــران قیمــت هســتند .روش دوم بــدون این فلــزات نجیب که
محصــول ارزانتــر ،اما بــا ویژگیهــای قابلتوجه کاهــش یافته به
دست میآیند.
تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه علــم و فنــاوری میســیس یــک راهحــل
بینابینی را پیشــنهاد کرده اســت کــه در آن از آهــن ارزان بهعنوان
یــک جــزء کاتالیــزور اســتفاده میشــود ،ایــن کار موجــب کاهــش
محتــوای فلــزات نجیب (در این مــورد پالتین) به کمتــر از 1درصد
اتمی میرسد .اما حتی هنگام اجرای این راهحل پیشنهادی ،یک
مشــکل وجــود دارد .نانــوذرات دو فلزی آهن-پالتیــن تمایل دارند
در دماهــای بــاال متجمــع شــوند .در ایــن حالت ســطح ویــژه ذرات
کاهــش مییابــد که بر خــواص کاتالیــزوری تأثیــر منفــی میگذارد.

آنتــون کونوپاتســکی ،یکــی از نویســندگان ایــن کار ،محقــق در
نانومواد معدنی دانشــگاه علم و فناوری میســیس ،میگوید« :این
اولیــن بار اســت کــه از نیتریــد بور بهعنــوان حامل بــرای نانوذرات
آهن پالتین فعال کاتالیزوری استفاده میکنیم .یکی از ویژگیهای
مــواد ناهمگــن بــه دســت آمده این اســت که پــس از ســنتز ،اندازه
ذرات آهــن پالتین تنها  2نانومتر اســت .با توجــه به اندازه کوچک
آنهــا ،این ذرات بهطور یکنواخت بر روی ســطح نیترید بور توزیع
میشــوند ،امــا جالبتــر اینکه در طــول فراینــد کاتالیــزوری ،اندازه
ذرات آهن-پالتیــن بــه میــزان ناچیــزی افزایــش مییابــد (بهطــور
متوســط تا  8نانومتر) که این یکی از دالیلی اســت که مواد خواص
کاتالیزوری باالیی نشان میدهند».
منبع

www.yahoo.com

فناوری  mRNAسرطان در موشها را سرکوب کرد!
در ســال  ،2020اســتفان و همکارانــش مقالــهای را در Nature
 Communicationsمنتشــر کردند که رویکرد اســتاندارد مهندســی
ســلول  Tرا تغییر داد .آنها بهجای جداســازی ،مهندســی و تزریق
مجــدد ســلولهای  Tخــود بیمــار ،پرســیدند ،چــرا بــا اســتفاده از
 mRNAتزریقی ،هزینه و ناراحتی بیمار را کم نکنیم؟
این تیم تحقیقاتی ابتدا نانوذرات پایداری را مهندسی کردند که
میتوانستند آنها را با مواد درمانی بارگذاری کنند ،سپس «باری»
از  mRNAرونویســی شــده در شــرایط آزمایشــگاهی بــه آن اضافــه
کردنــد .این  mRNAیک گیرنده آنتیژن کایمریک ( )CARیا یک
گیرنده سلول  Tبا تمایل بهینه شده ( )TCRرا رمزگذاری میکند که
آنتیژنهــای مختلف مخصوص بیماریها را تشــخیص میدهد.
نانوذرات با آنتیبادیهایی پوشانده شدند که بهطور خاص آنها
را بــه ســلولهای  Tدر گــردش متصــل میکنند و به ســلولهای T

اجازه میدهند  mRNAرا بگیرند ،آن را ترجمه و شروع به استفاده
از  CARیا  TCRبرای یافتن و مبارزه با سلولهای سرطانی کنند.
آزمایشهــای اولیــه آنهــا انتقــال بســیار کارآمــد ســلولهای T
انســانی جدا شده را نشان داد ،هم قدرت و هم مدت بیان گیرنده
با ســلولهای  Tبرنامهریزی شــده با انتقال استاندارد رتروویروسی
قابلمقایسه بود.
آزمایشگاه استفان بهسمت آزمایش روی مدلهای موش حرکت
کرد و اینجا بود که این پروژه شــکوفا شــد .لنفوســیتهای  CARیا
 TCRبرنامهریزیشــده بــا نانوذرات بهخوبی بــه بافتهای تومور
نفــوذ کردنــد و باعــث رگرســیون قابلتوجــه بیمــاری در مدلهای
موش ســرطان خون ،سرطان پروستات و کارسینوم کبدی ناشی از
هپاتیت ) B (HCCشدند.
منبع

www.fredhutch.org
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تولید نانوساختارهای مختلف از منابع تجدیدپذیر
محققان نشــان دادنــد که میتوان از منابــع تجدیدپذیر نظیر
ذرت ،شــیر و سختپوســتان بــرای تولیــد نانوســاختارهای
مختلف استفاده کرد.
با توجه به گستره وسیعی از کاربردها ،توسعه روشها و مواد تولید
پایــدار از نظــر زیســتمحیطی در فناورینانــو اهمیــت پیــدا کــرده
اســت .روشهــای تولیدی کــه امروزه اســتفاده میشــوند اغلب به
منابع طبیعی نیاز دارند که با محدودیتهای زیادی روبهرو است.
ایان نیکولز ،اســتاد شیمی در دانشگاه لینائوس توضیح میدهد:
«امروزه ،نانوساختارها از انواع مختلفی از فلزات و مواد مشتق شده
از سوختهای فسیلی تولید میشوند».
نیکولز و همکار پژوهشــیاش ســطوح نانوســاختاری تولید کردند
کــه در آن از مــواد خــام طبیعــی موجــود در ذرت ،شــیر و پوســته
خرچنگ استفاده شده است.
محققــان قابلیــت اســتفاده از ســه مــاده خــام تجدیدپذیــر و
قابلدســترس را مــورد بررســی قــرار دادنــد :زیــن (پروتئیــن طبیعــی
موجود در ذرت) ،کازئین (نوعی پروتئین شــیر) و کیتوزان (مادهای

موجود در پوسته خرچنگ) .نتایج نشان داد که بیومواد در دسترس
مانند این مواد میتواند بهعنوان ماده خام برای تولید نانوساختارها
اســتفاده شــود .یــک چالــش در مورداســتفاده از مواد زیســتی جدید
ایــن اســت کــه چگونه خــواص مــواد را در طــول زمان حفــظ کنیم.
بهمنظور 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 آنها را
بررســی کنند .یکی از نتایج به دســت آمده این بود که زین پروتئین
ذرت پایــداری قابلتوجهــی از خــود نشــان داد .پــس از شــش مــاه،
هیــچ تفاوت قابلتوجهی در کیفیت نانوســاختارهای تولید شــده از
زین ذرت مشــاهده نشد که نشــاندهنده 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.
منبع
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روشی برای تسهیل سنتز نانوذرات مگنتیت
محققــان  ITMOروش جدیــدی بــرای
ســنتز نانــوذرات مگنتیــت ایجــاد کردنــد،
کــه مزیتهــای متعــددی نســبت بــه
روشهای پیشین دارد.
دانــشــمــنــدان راه ــی ب ــرای تولید نــانــوذرات
اکــســیــدهــای آهـ ــن (مــگــنــتــیــت ،هــمــاتــیــت،
ماگمیت) با استفاده از آب-الکل ارائه کردند.
نانــوذرات مگنتیــت ذرات بســیار کوچکــی هســتند کــه از آهــن و
اکســیژن تشــکیل شــدهاند .خواص آنها بــا قطعــات بزرگتر آهن
متفــاوت اســت .انــدازه نانومقیــاس آنهــا خــواص مغناطیســی
قدرتمنــد و اثــر حافظــه شــکل را بــه آنها میبخشــد .دانشــمندان
روشهــای مختلــف ســنتز شــامل الکلهــای چنــد اتمــی را مــورد
مطالعــه قــرار دادنــد .بــرای پــروژه خــود ،آنهــا تصمیــم گرفتنــد
الکلهــای ســادهتری ماننــد اتانــول و پروپانــول را انتخــاب کننــد.
هدف افزایش زیســت سازگاری مگنتیت با سلولهای بدن انسان
و تولیــد بلورهــای کوچــک از مــواد بــود .یکــی از آزمایشهــا منجــر
بــه ایجــاد نانــوذرات شــد ،اما بــرای مدتی محققــان قادر بــه تولید
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مجــدد ایــن ســنتز نبودنــد .بعدها مشــخص
شــد کــه ایــن راز در تجهیــزات آزمایشــگاهی،
پیشسازها و الکلها از جمله حذف رطوبت،
تبلــور مجــدد و جایگزینی هوا بهجــای آرگون
اســت .ایــن پیش پــردازش بر نتیجــه نهایی
تأثیــر گذاشــت .در آن زمان بود کــه محققان
دریافتند که انحرافات جزئی از شــرایط ســنتز
اولیــه میتوانــد بــرای تولیــد مراحــل مختلــف و کنتــرل شــده مــواد
مورداســتفاده قــرار گیــرد .در مطالعات دیگر در مــورد این موضوع،
محققــان بهطــور معمــول از اســیدهای اولئیــک یــا اترهــا بــرای
متوقفکردن رشد ذرات استفاده کردند .اما این محلول تأثیر قوی
بر زیســت ســازگاری ذرات دارد .یکی از مزیتهای روش مصنوعی
جدیــد توســعه یافتــه توســط محققــان  ITMOاین اســت که همه
واکنشهــا شــامل مــواد ســاده میشــود و منجــر به یــک محصول
بلوری تمیز میشود که نیازی به پردازش فراصوت ندارد.
منبع
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روشی نانویی برای جداسازی لیزوزومها از سلول
محققــان ژاپنــی نشــان دادنــد که با اســتفاده
از نانــوذرات میتــوان لیزوزومهــا را از ســلول
جدا کــرد .این روش کارایی باالتری نســبت به
سانتریفیوژ دارد.
بــا توجه بــه اینکه بســیاری از بیمارهــا بهدلیل
نقص در عملکرد لیزوزوم ایجاد میشــوند ،جای
تعجب نیست که محققان برای دههها بهطور فعال در تالش برای
درک این اندامک بودهاند .اما تنها چند روش وجود دارد که امکان
استخراج لیزوزومها را از داخل سلول فراهم میکند .رایجترین 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 میکند .متأسفانه ،برخی
از اندامکهــای دیگــر چگالــی مشــابه لیزوزومها دارنــد و در نتیجه
نمونههایــی بــا ناخالصــی بــاال ایجــاد میشــوند .بهتازگــی ،تیمــی از
دانشمندان به سرپرستی پروفسور شینیا مائنوسونو از مؤسسه علوم
و فنــاوری پیشــرفته ژاپــن ( )JAISTقدمــی بــرای حــل این مشــکل
برداشــتهاند و یک راهبرد جدید برای جداســازی سریع لیزوزومهای
دســت نخورده با خلــوص باال ایجاد کردهاند .نتایــج این مطالعه در
 ACS Nanoمنتشــر شــده اســت .راهبرد آنها حول محور اســتفاده
از نانوذرات هیبریدی مغناطیسی-پالســمونیک ( )MPNPsساخته

شــده از نقره و آلیاژ آهن -کبالت و پوشــیده شده
در ترکیبی به نام آمینو دکســتران ( )aDxtاســت.
اســاس ایــن رویکرد این اســت کــه MPNPهای
پوشــیده شــده بــا  aDxtبهطــور طبیعــی توســط
سلولها از طریق «اندوسیتوز» بلعیده میشوند،
کــه در داخــل لیزوزومهــا بــه اوج مقــدار خــود
میرسد .هنگامی که MPNPهای کافی در داخل لیزوزومها انباشته
شدند ،سلولها را میتوان بهآرامی «له کرد» و لیزوزومها را با استفاده
از آهنربا بازیابی کرد.
بــرای اینکــه ایــن روش کار کنــد ،ضروری اســت کــه MPNPها فقط
در داخــل لیزوزومهــا قــرار گیرند و نه در ســایر اندامکها .اینجاســت
کــه تصویربرداری پالســمون مفید اســت ،زیــرا روش تعامــل نانوذرات
پالسمونی با نور ،تصوبربرداری از آنها را با میکروسکوپ نوری آسان
میکنــد .محققــان بــا رنگآمیزی متفاوت هــر نوع اندامک در مســیر
اندوسیتی با استفاده از رنگآمیزی ایمنی و بررسی نحوه همپوشانی
محــل MPNPهــا با آنها ،زمــان دقیقی را که بیشــتر MPNPها برای
رســیدن بــه لیــزوزوم نیــاز دارند ،تعیین کردنــد .به نوبه خــود ،این کار
تضمین میکند که در فرایند جداسازی ،نمونههای لیزوزوم با خلوص
باال به دست میآید.
منبع
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نانوکورکومین حامل مناسبی برای  RNAاست
پژوهشگران با اســتفاده از نانوساختارهای کورکومین ابزاری
برای کپسولهکردن  RNAتداخلی ارائه کردند که میتواند برای
مقابلــه با ســرطان اســتفاده شــود .این فنــاوری نتایــج جالب
توجهــی روی دو مــدل ســرطان در موشهــای آزمایشــگاهی
نشان داده است.
 RNAتداخلــی ( ،)RNAiیــک رویکــرد خاموشکــردن ژن بــوده
کــه ابــزاری امیدوارکننــده بــرای درمــان هدفمنــد و متمرکــز بــرای
بیماریهای مزمن مانند ســرطان است .فقدان روشهای تحویل
ایمــن و مؤثر برای مولکولهای  RNAiیکی از چالشهای کلیدی
در برابر استفاده از درمان مبتنی بر  RNAiدر سیستمهای زیستی
اســت .دکتــر لخــا دینــش کومــار و گروهــش در ،CSIR-CCMB
بــا همــکاری بخــش علــوم و مهندســی پلیمــر در ،CSIR-NCL
ســاختارهای نانــو کورکومین (اســتخراج شــده از زردچوبــه) را برای

کپســوله کردن )RNAi (Ephb4 shRNAو سایر مولکولها توسعه
دادهانــد .ایــن داروی زیســتی پیشــنهادی توســط محققــان ایــن
پروژه کامال غیرســمی و زیست سازگار بوده و همچنین بازده جذب
باالتری نسبت به روشهای پیشین دارد .بررسیهای انجام شده
روی این فناوری نشان میدهد که تحویل موضعی دارو بهخوبی
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
شــناخته شــده بــا خــواص ضدســرطانی و ضدالتهابــی باالســت،
بــا  ،RNAiپسرفــت تومــور را بــا بقــای شــشماهه در مدلهــای
تهاجمی سرطان روده بزرگ و سینه نشان داد».
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اخبار

پژوهشگران

کشف مهمی که ممکن است آینده فناورینانو را تحت تأثیر قرار دهد
محققــان نشــان دادنــد کــه در مقیــاس نانــو بــا اســتفاده از
یــک ترفنــد میتــوان قطعــات الکترونیکــی را ســرد کــرد .ایــن
ک نگهداشــتن اجزای الکترونیکی
فنــاوری را میتوان برای خن 
مورداستفاده 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.
مــارگارت مورنــان ،فیزیکــدان  ،JILAیــک مؤسســه تحقیقاتــی
مشــترک بیــن دانشــگاه کلــرادو بولــدر و مؤسســه ملــی اســتاندارد و
فنــاوری ،گفــت« :ناتوانــی در کنتــرل گرما یکــی از محدودیتهای
بــزرگ در فناورینانــو اســت .این مشــکل کامپیوترهــای کوانتومی
آینده و حتی کامپیوترهای خانگی ما را تحت تأثیر قرار میدهد».
کنوبلــوخ و مورنین از نویســندگان مشــترک یک مقاله هســتند که
ممکن اســت بخشی از مشکل توزیع گرما را حل کرده باشد .بهطور
معمــول ،اجســام فلــزی داغ بــرای خنکشــدن ٔ
موثــر بــه فضــا نیاز

دارنــد .محققان چیزی بســیار متفاوت در ســطح نانو پیــدا کردند.
کنوبلــوخ میگویــد« :اگــر مجموعهای از ایــن منابع گرمایی بســیار
کوچــک را انتخــاب کنید و آنهــا را محکم در کنار هــم قرار دهید،
بســیار مؤثرتــر و ســریعتر از زمانی کــه آنها را از هم دور کنید ،ســرد
میشوند».
میلههــای فلــزی در انــدازه نانــو کــه در ایــن تحقیــق اســتفاده
شــدهاند از یــک ســلول خونــی نازکتــر هســتند .مورنیــن ،کنوبلوخ
و بقیــه اعضــای تیــم از یکی از قویتریــن رایانههــای جهان برای
شبیهســازی نحوه تلفشــدن گرما در فاصلههــای مختلف میلهها
استفاده کردند.
هنگامی که میلهها محکم در کنار هم قرار گرفتند ،انرژی گرمایی
ً
با ســرعت نســبتا باالیی از بین رفت .این روشــی اســت که میتوان
آن را در دستگاههای الکترونیکی گنجاند.
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ماشینکاری در ابعاد نانو برای تولید ساختارهای نوین
پژوهشــگران بــا اســتفاده از میکروســکوپ الکترونــی ،روی
ساختارهای نیمههادی ماشینکاریهایی انجام داده و آنها
را بهصورت ساختارهای مکعبی درآوردند.
آنچه آنها انجام دادند ماشــینکاری در مقیاسنانومتری اســت
که به این گروه اجازه میدهد ســاختارهای طر حداری که سیگنال
الکترومغناطیســی نــور را دســتکاری میکننــد ،بســازند .نتایــج این
پــروژه گامــی بــه ســوی تراشــههای کامپیوتــری بالقــوه ســریعتر و
حسگرهای جدید است.
کویــن روکاپریــور از  ،ORNLاولیــن نویســنده مقالــه مربــوط بــه
ایــن پــروژه در مجلــه  ،Smallگفــت« :ایــن سیســتمهای مکعبــی
در مقیــاس نانــو اجازه محبوسشــدن نــور در مکانهــای خاص و
قابلتنظیم و قابلکنترل را میدهند».
تیم  ORNLاز مکعبهای ساخته شده از یک نیمههادی شفاف
اســتفاده کرده اســت .این که مکعب ماشــینکاری شــده این گروه
تحقیقاتــی یــک مــاده نیمههادی اســت ،اهمیت زیــادی دارد چرا
کــه همیــن نیمههــادی بودن کلیــد تنظیم انرژی آن اســت .انرژی
یــک مــوج نور بــا فرکانــس آن مرتبط اســت .هرچــه فرکانــس باالتر
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باشــد طــول مــوج کوتاهتــر اســت .طــول مــوج نــور مرئی در چشــم
انسان بهصورت رنگ ظاهر میشود .از آنجا که یک نیمههادی را
میتــوان دوپ کرد ،یعنــی میتوان ناخالصی کوچکی به آن اضافه
کرد ،طول موج آن را میتوان جابهجا کرد.
مکعبهایی که محققان این پروژه ســاختند ،هر کدام  10نانومتر
عــرض داشــتند که بســیار کوچکتر از طــول موج نور مرئی اســت.
ایــن مکعبهــا که در دانشــگاه تگزاس در آســتین ســنتز شــدهاند،
برای جلوگیری از جمعشــدن در یک ماده دترجنت قرار داده شده
و روی یک زیرالیه پیپت شــدند ،جایی که بهصورت خودآرایی در
یک آرایه دوبعدی جمع شدند.
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نانوذرات زیست مهندسیشده ،نویدبخش تولید فیبرینوژن
یــک تیــم تحقیقــات بینالمللــی بــا اســتفاده از نانــوذرات ،معرف
جدیــدی ســاختند کــه میتوانــد بــه جمــعآوری نوعــی پروتئیــن
حیاتی از پالســمای خون کمک کنــد .این پروتئین نقش مهمی در
لختهشدن خون دارد.
چنــد مولکــول زیســتی ضــروری در فرایند لختهشــدن خون نقش
کلیــدی دارنــد .یکــی از آنهــا پروتئینــی بــه نــام فیبرینوژن اســت.
ایــن پروتئیــن اغلب به کســانی داده میشــود که خونریزی شــدید
را تجربــه کردهانــد .امــا کنســانتره فیبرینوژنی که میتــوان به بیمار
داد خــام اســت و شــامل یــک فراینــد تصفیــه پیچیــده اســت تــا از
ناخالصیها و ارگانیسمهای بیماریزا پاک شود.
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 میدهد« :ما یک نانوذره پلیمری جدید را مهندسی
کردیــم کــه میتوانــد بهعنــوان یــک معــرف اتصــال انتخابــی بــا
ُ
پروتئین فیبرینوژن انسانی برهمکنش دهد».

محققــان مونومرهــای عامــلدار را از پنــج نــوع اســید آمینــه  Lبه
دســت آوردنــد L-phenylalanine (Phe) :و) L-leucine (Leuبــا
زنجیرههای جانبی آبگریز-L ،گلوتامیک اســید ) (Gluبا بارهای
منفی و ) .L-lysine (Lysو ال آرژنین ) (Argبا بارهای مثبت.
از اینمیان،نانوذراتی کهمونومرهای)N-acryloyl-Arg(AArg@NPs
را در خــود جــای داده بودنــد ،قویتریــن و خاصتریــن میــل اتصــال به
فیبرینوژن را پس از انکوباسیون نشان دادند.
یافتههــای ایــن تیــم میتوانــد بــه تحقیــق و توســعه بیشــتر
 AArg@NPsبهعنــوان یــک معــرف ترکیــب انتخابــی فیبرینــوژن
منجر شود که میتواند برای تولید دارو استفاده شود.
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«زین هوشمند» میتواند به سوارکاران کمک کند تا ایمنتر سوارکاری کنند
بــا آرایــه نانــو ژنراتــور تریبوالکتریــک در ســاخت زیــن اســب
میتــوان بــه ســوارکار کمــک کرد تــا ارتباط مســتمری با اســب
داشــته و از ســوی دیگــر در صــورت بــروز حادثــه و ســقوط
سوارکار بهسرعت دیگران را از این موضوع آ گاه کند.
بهتازگــی محققانی مقالــهای در  ACS Nanoمنتشــر کردند که در
آن جزئیات مربوط به نمونه اولیه «زین هوشمند» ارائه شده است
زینــی کــه میتواند به ســوارکاران کمــک کند تــا بیومکانیک خود را
بهبــود بخشــند .عــاوه بر این ،زیــن خــودکار میتواند بــه دیگران
هشدار دهد که یک سوارکار در حال سقوط است.
جمعآوری و تجزیه و تحلیل کالن دادهها به اجزای مهم بسیاری
از ورزشهــای رقابتــی تبدیــل شــدهاند ،زیــرا اطالعاتــی را در زمان
واقعی در مورد عملکرد و تناســب اندام ورزشــکاران ارائه میدهند.
با این حال ،بیشتر سیستمها با باتری تغذیه میشوند و اغلب این
باتریها آنها را حجیم و غیرقابلانعطاف میکند.
نانــو ژنراتورهــای تریبوالکتریــک کوچــک و ســبک ( ،)TENGکــه

انرژی مکانیکی را به الکتریسیته تبدیل میکنند ،برای کاربردهای
مختلفــی از جملــه برداشــت انــرژی از امــواج اقیانــوس تــا شــارژ
تلفنهای همراه از طریق راه رفتن طراحی شدهاندTEN .ها عالوه
بر تأمین انرژی خود ،میتوانند محرکهای مکانیکی مانند فشار،
لمــس یا حرکت را به ســیگنالهای الکتریکــی تبدیل کنند .دینگ
نان ،بائودونگ چن ،ژونگ لین وانگ و همکارانش میخواســتند
 TENGرا بــا یــک زیــن هوشــمند بــرای ورزشهــای اسبســواری
چالشبرانگیز و بالقوه خطرناک منتقل کنند.
محققــان یــک  TENGنازک ،منعطف و دیســکی شــکل ســاختند
کــه در هنــگام قرار گرفتن در معرض فشــار صاف میشــود و پس از
برداشــتن فشــار دوباره به حالت اول برگشــته اســت .تحت فشــار،
الیههــای داخلــی  TENGفشــرده میشــوند و الکترونهــا را از یک
الکتــرود به الکترود دیگــر منتقل میکنند و جریانــی تولید میکنند
که با آزادشدن فشار متوقف میشود.
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