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کیســه های بســته بندی نانویی ویــژه محصوالت کشــاورزی که 
توســط یک شــرکت ایرانی تولید می شــوند، به ترکیه صادر شده تا 
کشــور در  کشــاورزی این  کیســه ها برای عرضه محصوالت  از این 

بازارهای روسیه و اروپا استفاده شود.
شــرکت بســپار پیشــرفته شــریف قراردادی بــرای فــروش ۱۰۰ تن 
کیســه بســته بندی با یک شــرکت از ترکیه به امضا رسانده است. 
رســول لســان خوش، مدیرعامل شــرکت بســپار پیشــرفته شــریف 
می گویــد: »بر اســاس این قرارداد باید ۱۰۰ تن کیســه بســته بندی 
نانویــی تحویــل شــرکت Aypek در ترکیــه داده شــود کــه تحویل 
اولین فاز به حجم ۵ تن انجام شــده و قرار اســت ماهانه ۱۰ تن از 

این کیسه ها تحویل این شرکت شود.«
به گفته دکتر لسان خوش این کیسه ها که دارای خاصیت کنترل 
ک اســتفاده شــده قرار  رطوبــت بــوده و در آن هــا از فناوری آنتی بال
کیســه ها  کشــاورزان ترکیه ای قرار بگیرد تا از این  اســت در اختیار 
کشــاورزی ترکیه به بازار روســیه و اروپا  برای صادرات محصوالت 

استفاده شود.
مدیرعامل شــرکت بســپار پیشــرفته شــریف دربــاره فعالیت های 
که  این شرکت می گوید: »ما قراردادی با شرکت آوا پروتئین داریم 

گوشــت  در قالــب این قرارداد، تقریبًا نیمی از ظروف بســته بندی 
غ ایــن شــرکت بــا اســتفاده از مســتربچ های نانویــی شــرکت  و مــر
کــه در حال  بســپار پیشــرفته شــریف تأمیــن می شــود، به طــوری 
حاضــر ماهانه ۴۰ تن مســتربچ به آوا پروتئیــن تحویل می دهیم. 
کاهو،  کیســه های بسته بندی برای صادرات خیار،  عالوه براین، 
کلم بروکلــی و بادمجــان نیــز تولیــد و بــه بــازار عرضه می کنیــم. از 
کــه پلی اتیلن خاصیــت چســبندگی زیــادی دارد ازاین رو  آنجایــی 
ک افزوده  که با این ماده ساخته می شوند آنتی بال کیسه هایی  به 
ک باعــث کدر شــدن و در برخی مواد  می شــود که افــزودن آنتی بال

مانع از کنترل رطوبت نیز می شود.«
لســان خوش دربــاره راهــکار ایــن شــرکت بــرای مقابله بــا کدری 
از آن  تــا  ک هــا می گویــد: »مــا ســراغ نانوســیلیس رفتیــم  آنتی بال
کنیــم. در نهایت موفق به توســعه  ک اســتفاده  به عنــوان آنتی بال
ایــن فناوری شــدیم و به تازگی گواهی نانومقیاس برای مســتربچ 
ک  کرده ایــم. از فنــاوری آنتی بــال ک نانویــی را دریافــت  آنتی بــال
نانویی که مانع از چســبیدن کیســه های بسته بندی به هم شده 
و در عیــن حال شــفاف بــوده و کنترل رطوبت نیــز در آن ها انجام 

می شود در کیسه های بسته بندی صادراتی استفاده می کنیم.«

صادرات کیسه های بسته بندی نانومحصوالت کشاورزی ایرانی به ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده منسوجات نانو، موفق به صادرات 
محصوالت خود به کشورهای اروپایی نظیر انگلستان و ایتالیا شده 

است.
شرکت پاآرا موفق به صادرات منسوجات نانو به کشورهای ایتالیا، 
ج اهلل  انگلســتان، روســیه، اوکرایــن و ترکمنســتان شــده اســت. فــر
فرهــادی، مدیرعامــل شــرکت پــاآرا می گویــد: »به دلیــل مزیت های 
منســوجات نانــو ایــن محصــوالت پتانســیل باالیــی برای صــادرات 
دارند ازاین رو شــرکت پاآرا موفق به صادرات این نوع منسوجات به 

کشورهای اروپایی شده است.«
فرهادی کیفیت باال و قیمت مناسب را از جمله ویژگی های بارز این 
کسیدروی  محصوالت برشمرد و افزود: »استفاده از نانوذرات نقره و ا
کتریال شــده اســت  در ایــن محصوالت موجب خواصی نظیر آنتی با
کــه بــرای مصرف کننده جذابیت دارد. ایــن نانومحصوالت به دلیل 
ثبات در برابر شست وشو موردتوجه بوده و رهایش نانوذرات از این 

منسوجات به ندرت اتفاق می افتد.«
پـــــاآرا، ذرات اســتــفــاده شــده در  گــفــتــه مــدیــرعــامــل شــرکــت  بـــه 

جوراب های پاآرا در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد درون الیاف نفوذ 
کرده و به هیچ عنوان اسپری نشده است؛ ازاین رو جوراب با یک  بار 
شست وشو خاصیت خود را از دست نمی دهد، طبق آزمایش هایی 
که در آزمایشگاه های دانشگاه تهران و انستیتو پاستور انجام شده، 

رهایش نانوذرات از سطح الیاف اتفاق نمی افتد.
فرهــادی در ادامــه افزود: »شــرکت تولیــدی پــاآرا از نخ های حاوی 
نانــوذرات، برای تولیــد جوراب های نانو با خواص ضدحساســیت، 
کتری و ضدبو اســتفاده می کند. همچنین عالوه بر  چ، ضدبا ضدقار
کتریال، به گســترش تولیدات  تولیــد جــوراب نانو با خاصیت آنتی با
خــود در زمینــه لباس هــای زیــر زنانــه و مردانه پرداخته اســت. این 
شــرکت تولیــدی، همــگام با عرضه محصــوالت در داخل کشــور، در 

کرده است.« زمینه صادرات نیز اقدام 
الزم به ذکر اســت این محصوالت دارای نشــان ســیب سبز سالمت 
کمیته نانوی سازمان  بوده و نخ های مورداســتفاده در آن ها توسط 
 IGC غذا و داروی وزارت بهداشت، انستیتو پاستور ایران و انستیتو

ژاپن تأیید شده اند.

ایران منسوجات نانو به بازار اروپا صادر می کند

۲ |  | سال ��ز��� | ��ار ۱۳۹۹ | شماره1|پیاپی270

صا�رات �ا��ی ایرا�ی



کیفیت  کشــوما با استفاده از پوشــش های نانوساختار  شــرکت پا
ماشــین های ظرف شویی و لباس شویی خود را ارتقٔا داده است. 
پــس از دو ســال اســتفاده مســتمر از ایــن نانوپوشــش، شــرکت 
کشوما به دنبال استفاده از این فناوری در تولید یخچال فریزر  پا

است.
از  کشــوما  پا شــرکت  لباس شــویی  و  ظرف شــویی  ماشــین های 
کــه موجب شــده تا این  فنــاوری نانوپوشــش برخــوردار هســتند 
محصــوالت در محیط هــای خورنــده نظیــر آب وهــوای مرطوب 
کــه آب هــای شــور در محیــط به وفــور یافــت  به ویــژه مناطقــی 

می شود، دوام و استحکام باالیی داشته باشند.
کشــوما  پا شــرکت  مدیرعامــل  قائم مقــام  اســحاقی،  حســین 
می گویــد: »یکــی از مشــکالت صنایع مقابله با خوردگی اســت که 
کار از پوشــش و رنگ اســتفاده می کنیــم. بیش از  مــا بــرای ایــن 
کــه از پوشــش تبدیلــی پایــه زیرکونیومی شــرکت  دو ســال اســت 
شــیلر فرایند پارس در تولید لباس شــویی و ظرف شــویی استفاده 
می کنیــم. این نانوپوشــش میــان زیرالیه و رنگ قــرار می گیرد تا 
چســبندگی و دوام رنگ را روی ســطح افزایش دهــد. از آنجایی 
که مســاحت ویژه با اســتفاده از این نانوپوشش افزایش می یابد 
کــرده و  در نتیجــه رنــگ، برهم ُکنــش بیشــتری بــا ســطح پیــدا 

چسبندگی بهتری خواهد داشت.«
فنــاوری  از  مــا  نانوپوشــش،  ایــن  از  »پیــش  می افزایــد:  وی 
کــه دغدغه هــای زیســت محیطی  دیگــری اســتفاده می کردیــم 

کاهش مشــکالت و اثرات جانبی آن پوشش باید  داشــت و برای 
فیلتراســیون انجــام می دادیــم و در نهایت رســوب باقی مانده با 
رعایــت مقرراتــی در جایــی دفن می شــد؛ امــا این فنــاوری جدید 
موجــب شــده تــا دیگــر نیــاز بــه فیلتراســیون نداشــته باشــیم و 

چالش های دفن پسماند نیز حذف شده است.«
قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت پاکشــوما دربــاره مزیت هــای ایــن 
و  تجهیــزات  بــه  نیــاز  نانوپوشــش  »ایــن  می گویــد:  نانوپوشــش 
زیرساخت های خاصی ندارد و ما می توانیم از همان زیرساخت های 
پیشین استفاده کنیم و حتی می توان گفت با حذف فیلتراسیون، 
تجهیزات کمتری نیز به کار می گیریم. همچنین هزینه فرایند نیز 
کاهش یافته، چرا که پیش از این خرابی فیلترها و تهیه فیلتر جدید 
هزینه زا بود. مزیت دیگر این فناوری، افزایش دوام محصول است 
به طوری که مقاومت به خوردگی در محیط های مرطوب و نمکی 

به شدت افزایش یافته است.«
مهنــدس اســحاقی ضمــن تقدیــر از شــرکت شــیلر فراینــد پارس 
کاربــرد بیشــتر ایــن محصــول در  بــرای ارائــه ایــن فنــاوری، از 
آینــده نزدیــک خبــر داد و افــزود: »پــس از ماشــین لباس شــویی 
تولیــد  در  فنــاوری  ایــن  از  اســتفاده  به دنبــال  ظرف شــویی،  و 

یخچال فریزر هستیم.«
کشوما، شرکت هایی نظیر  الزم به ذکر اســت، عالوه بر شــرکت پا
اســنوا، بوتان و آبســال نیز از این نانوپوشش در محصوالت خود 

استفاده می کنند.

 دوام باالی ماشین لباس شویی و ظرف شویی پاکشوما
در محیط های مرطوب
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با اســتفاده از خاصیت فتوکاتالیســتی نانوذرات TiO2، شــرکت 
کــه  گســتر ســامانه ای بــرای تصفیــه هــوا ســاخته  ایــواز آریــان 
نیــاز بــه فیلتــر نــدارد. این ســامانه عالوه بــر تصفیه هــوا امکان 
میکروب کشی داشته و می تواند عوامل بیماری زا را از بین ببرد.
شــرکت ایواز آریان گســتر دســتگاهی برای تصفیه هوا ســاخته 
کــه در آن نیــاز به اســتفاده از فیلتر نیســت. این ســامانه  اســت 
خالص ســاز هوا با اســتفاده از توری های آلومینیومی آغشــته به 

نانوذرات TiO2 می تواند ذرات آالینده هوا را از بین ببرد.
گســتر می گوید:  عــذرا عطایــی مدیرعامل شــرکت ایــواز آریــان 
»این دســتگاه ماحصل شــش ســال تحقیق و پژوهش شــرکت 
ایواز آریان گســتر با همکاری دانشــگاه الزهراســت. این سامانه 
آالینــده محیطــی و همچنیــن عوامــل  قابلیــت زدایــش مــواد 

بیماری زا را دارد.«
مهنــدس عطایــی دربــاره ســازوکار این فنــاوری می گویــد: »در 
ایــن فنــاوری از ســه بخش مجزا اســتفاده شــده اســت، بخش 
دمش هوا، المپ UV و توری آلومینیومی آغشــته به نانوذرات 
کسید تیتانیم که ترکیب این سه بخش منجر به آزاد شدن  دی ا
H2O2 می شــود. در واقــع تابــش UV روی تــوری باعــث انجام 

کار H2O2 رهاســازی  کــه بــا ایــن  فعالیــت فتوکاتالیســتی شــده 
چ و  می شــود. H2O2 تولیــد شــده بــا عوامــل بیمــاری زا نظیــر قار

کــرده و منجر به آســیب DNA آن ها می شــود  کتــری برخــورد  با
کــه ایــن امــر در نهایــت بــه از بیــن رفتــن عوامــل بیمــاری زا در 
محیــط کمک می کنــد؛ بنابراین این فناوری برای اســتفاده در 
بیمارســتان ها و فضاهای حساس مناسب است. از سوی دیگر 
ک  H2O2 می توانــد بــا برخی آالینده هــای محیطی نظیــر آمونیا

و بنــزن ترکیــب شــود و آن ها را بــه مواد کم خطرتــر تبدیل کند، 
بنابراین از این ســامانه برای تصفیه هــوای محیط هایی نظیر 

کرد.« منازل یا فضاهای اداری می توان استفاده 
مدیرعامل شرکت ایواز آریان گستر می افزاید: »تست های این 
کز مختلف نظیر انستیتو پاستور موردآزمایش قرار  فناوری در مرا
گواهی نانومقیاس این  گرفته و تأیید شــده اســت. به تازگی نیز 

فناوری از سوی ستاد توسعه فناوری نانو صادر شده است.«
مهنــدس عطایــی دربــاره مزیت هــای ایــن فنــاوری می گوید: 
»در حــال حاضــر نمونــه مشــابه خارجــی ایــن محصــول وجــود 
دارد امــا در آن هــا از ذرات میکرونــی اســتفاده شــده اســت در 
کار رفته و در  کــه در این محصــول ذرات نانومقیاس بــه  حالــی 
نتیجه عملکرد این سامانه حداقل ۲۰درصد بهتر از نمونه های 

خارجی است.«
گســتر ایــن فناوری  بــه اعتقــاد مدیرعامل شــرکت ایــواز آریان 

به دلیل عملکرد باال و قیمت مناسب مزیت صادراتی دارد.

ساخت نانوسامانه تصفیه هوا که به فیلتر نیاز ندارد
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یکــی از شــرکت های فعــال در حــوزه فناوری نانــو، رنــگ حــاوی 
امــواج  برابــر  در  محافظــت  خاصیــت  کــه  کــرده  تولیــد  نانــوذرات 
کن حســاس  الکترومغناطیس دارد. این رنگ برای اســتفاده در اما
نظیر فضای بیمارســتانی یا نیروگاه ها مناسب بوده و می تواند افراد 
یا تجهیزات موجود در این فضاها را در برابر امواج الکترومغناطیس 

محافظت کند.
شــرکت مهندســی تکنولوژی هــای برتر فرمــا موفق بــه تولید رنگ 
محافــظ در برابــر امــواج الکترومغناطیس شــده اســت. این رنگ ها 
کــف ســاختمان های مســکونی یا  قابلیــت اجــرا بــر دیــوار، ســقف و 
و  الکترونیکــی  الکتریکــی،  حســاس  ادوات  دارای  محیط هــای 

مخابراتی را دارند.
ایــن رنگ پایــه آب بوده و حاوی نانــوذرات با خاصیت محافظت 
در برابــر امــواج الکترومغناطیس در بازه فرکانســی ۸ تا ۱۲ گیگاهرتز 
کاهــش عبــور  اســت. اســتفاده از نانــوذرات در ایــن رنــگ، ســبب 
کــه ایــن امــواج می تواننــد بــرای  امــواج الکترومغناطیــس می شــود 
فعالیت های زیستی بدن انسان مضر باشند و در محیط های دارای 
ادوات حســاس الکتریکــی، الکترونیکــی و مخابراتــی، مشکل ســاز 

شوند.
کــه  امــروزه بشــر در میــان آالینده هــای متنوعــی غوطــه ور شــده 
ایــن  اســت.  کــرده  دگرگونــی  دچــار  را  او  پیرامــون  محیط زیســت 
دگرگونی هــای جدیــد ناشــی از پیشــرفت فنــاوری و صنایــع در روند 
کــرده اســت. یکــی از  کولوژیکــی موجــودات زنــده اخــالل ایجــاد  ا

مهم تریــن آالینده هــای زیســت محیطی، امــواج الکترومغناطیســی 
گفته می شــود.  کــه بــه آن آلودگــی امــواج الکترومغناطیســی  اســت 
محافظــت در برابــر امواج الکترومغناطیســی در واقع کاهش شــدت 
میدان های الکترومغناطیسی در فضا، از طریق مسدود  کردن امواج 
بــا اســتفاده از موانع رســانا یا مواد مغناطیســی اســت. این حفاظت 
کز داده، بیمارستان ها، نیروگاه های  بیشتر برای فضاهایی مانند مرا
به دلیــل  پتروشــیمی  ســایت های  و  نظامــی  ســایت های  بــرق، 
به کارگیــری ادوات و تجهیــزات حســاس الکتریکــی، الکترونیکی و 
گرفتن بدن  ح می شــود. عالوه بر این در معرض قرار  مخابراتی مطر
انســان به صــورت مســتمر در برابــر این امــواج نیز می توانــد فعالیت 
کند. برهم زدن فعالیت زیستی بدن می تواند  زیستی بدن را مختل 

منجر به ناراحتی و مشکالت زیادی در بدن شود.
در ایــن محصــول، محافظــت در برابر امــواج الکترومغناطیســی با 
که با ایجــاد یک قفس فارادی  اســتفاده از موادی صــورت می گیرد 
کاهش  کاهش می دهد. شــدت  میــزان امــواج الکترومغناطیســی را 
امــواج الکترومغناطیســی بــه شــرایط اســتفاده، ضخامــت، انــدازه، 

حجم، مش بندی ساختار شیلد و فرکانس موج وابسته است.
الزم بــه ذکــر اســت که شــرکت مهندســی تکنولوژی های برتــر فرما 
پیش از این محصوالتی نظیر نانوســیل، مگا استون )نوعی چسب 
کریلیک پایه آب مات و نیمه براق و پوشش ضدحریق  ک آ نانو(، ال
کرده  ســیمان را بــا اســتفاده از فناوری نانــو تولیــد و بــه بازار عرضــه 

است.

رنگ نانو برای محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس
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در  فعــال  دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی 
حــوزه فناوری نانــو موفــق به تولیــد عایق های 
مبتنــی بــر آئــروژل شــده اســت. تمامــی دانش 
فنی تولید شــامل طراحی و ساخت تجهیزات، 
فرموالســیون ویژه محصوالت، راه اندازی خط 
تولیــد و توســعه محصــوالت جدید توســط این 
شــرکت فنــاور در داخــل کشــور توســعه یافتــه و 

بومی سازی شده است.
کان آتیــه نانــو دانش  شــرکت دانش بنیــان پــا
موفق بــه ســاخت عایق های مبتنــی برآئروژل 
شده که می توان از آن ها در صنایع پتروشیمی، 
گاز اســتفاده کرد. ایــن عایق آئروژل در  نفــت و 
کــم، عملکــرد  عیــن ســبک بــودن و ضخامــت 

بسیار باالیی دارد.
حسن برگزین؛ مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
کان آتیه نانــو دانش می گویــد: »محصوالت  پــا
گزینه هــا بــرای  زیست ســازگار یکــی از بهتریــن 
کاهش تولید آالیندگی،  کاهش مصرف انرژی، 
کیفیت محصــوالت تولیدی  افزایــش ایمنــی و 
کار رفته  صنایــع مختلف هســتند. فناوری بــه 
در تولید ایــن محصوالت یعنی آئروژل از جمله 
فناوری هــای مهــم و راهبــردی حــوزه نانــو در 
کشــور ایــران نیــز از جملــه معدود  دنیــا بــوده و 

کشورهای دارای این فناوری است.«
در حال حاضر این فنــاوری به صورت پایلوت 
در شــرکت پاالیش نفت تبریز اجرا شــده اســت. 
فنــاوری  ایــن  موفقیت آمیــز  اجــرای  از  پــس 
در شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز، ایــن شــرکت 
به دنبــال خرید ایــن محصول و اســتفاده از آن 

در خط لوله های خود است.
آئروژل ها ســبک ترین جامد تجاری  شده دنیا 
هســتند و بهتریــن عایق هــای حرارتــی دنیــا با 
ضریب بســیار کم محســوب می شوند. در حال 
حاضر عایق های آئروژل در دنیا مورد استقبال 
پاالیشــگاه ها،  بزرگ تریــن  و  گرفته انــد  قــرار 
پتروشــیمی ها، صنایــع دفاعــی و ســایر صنایــع 
مختلــف  بخش هــای  در  آن  انــواع  از  بــزرگ 

ل ایرانی ئروژ حل مشکل حرارت در صنایع با آ

کاهش  اســتفاده می کننــد. آئروژل های نانومتخلخل فرصت های بســیار زیــادی برای 
کاهش هزینه های عایق کاری و توســعه عایق کاری در شــرایط پیچیده  اتــالف انرژی، 

کرده اند. ج است، ایجاد  که از توانایی عایق های رایج خار
ایــن عایق هــای پیشــرفته آئــروژل بــرای عایــق کاری تجهیــزات هوایــی و فضایــی، 
مخابراتــی،  ویــژه  تجهیــزات  عایــق کاری  ریخته گــری،  و  ذوب  صنایــع  عایــق کاری 
کاربــرد دارند.  عایــق کاری انــواع کشــتی و شــناور و عایــق کاری ســاختمان و تأسیســات 
کــم، مقاوم در برابــر انواع مواد شــیمیایی، منعطف  ضریــب انتقــال حــرارت فوق العاده 
با مقاومت مکانیکی باال، تشــکیل شــده از حفرات نانویی، طول عمر بیش از ۲۰ ســال، 

کاماًل آب گریز، نسوز و ضدحرارت برخی از ویژگی های آن است.
آئروژل هــا جامــدات نانومتخلخــل با تخلخل هــای نانومتری در ابعاد ۲ تــا ۵۰ نانومتر 
که با هوا پر شده است. آن ها به صورت فوق  هستند و بیش از ۹۷درصد تخلخل دارند 
کاماًل  آب گریز تولید می شــوند. همچنین آئروژل ها طبق مســتندات سازمان های معتبر 

زیست سازگار بوده و هیچ گونه آسیبی به محیط زیست وارد نمی کنند.
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برای جلوگیری از رســوب آســفالتین موجود در نفت خام، شــرکت 
کســید آهن تولید  گــرس افزودنــی حاوی نانــوذرات ا بهره افزایــان زا
کــه می تواند ارزش افــزوده تولید نفــت را افزایش دهد.  کــرده اســت 
در حال حاضر افزودنی های بازدارنده آســفالتین با قیمت باالیی از 

کشور تأمین می شوند. ج از  خار
گرس شــیمی موفق بــه تولیــد نانوافزودنی  شــرکت بهره افزایــان زا
کاهش هزینــه تولید نفت اســتفاده  کــه می تــوان از آن بــرای  شــده 
کسید  کرد. این شرکت بازدارنده رسوب آسفالتین حاوی نانوذرات ا

کرده است. آهن را تولید 
گــرس در  نگهــدار حســین پور، مدیرعامــل شــرکت بهره افزایــان زا
این باره می گوید: »یکی از مشــکالت اســتخراج نفت از چاه، وجود 
برخی ترکیبات سنگین در نفت است که موجب اختالل در عملکرد 
برداشــت نفت از چاه می شــود. با رســوب این ترکیبات روی ستون 
و دیــواره چــاه، اصطالحــًا چــاه نیاز به تعمیــر پیدا می کنــد که برای 
جلوگیــری از ایــن اتفــاق یــا بــه تأخیــر انداختــن آن، افزودنی هایی 
گرس با اســتفاده از  بــه چــاه اضافه می شــود. شــرکت بهره افزایان زا
که می تــوان از آن برای کاهش  کــرده  فناوری نانــو، افزودنــی تولید 
اثر مخرب ترکیباتی نظیر آســفالتین روی عملکرد برداشــت نفت از 

کرد.« چاه استفاده 
نانــوذرات  از  محصــول  ایــن  »در  می افزایــد:  حســین پور  دکتــر 
کسیدآهن استفاده شده است که به دلیل مساحت سطحی باالیی  ا

کــه دارد موجب جذب آســفالتین می شــود در نتیجه ضمانت تولید 
کــه این امر به کاهــش هزینه تعمیر  نفــت در چاه هــا افزایــش یافته 

چاه و افزایش ارزش افزوده نفت ختم می شود.«
گرس، اســتفاده از این  گفتــه مدیرعامل شــرکت بهره افزایان زا بــه 
گر  که ا کارکرد چاه می شــود به طوری  نانومحصول موجب افزایش 
در حالت عادی یک چاه در طول سال باید چهار بار تعمیر شود، با 
استفاده از این محصول نانو میزان تعمیر به یک بار در سال تقلیل 

می یابد و جریان تولید نفت تضمین می شود.
بــه اعتقــاد وی ایــن محصــول می توانــد جایگزین مناســبی برای 
که عملکرد باالیی داشته و نسبت  افزودنی های وارداتی باشــد چرا 

به نمونه های وارداتی از قیمت پایین تری برخوردار است.
دکتر نگهدار حسین پور حجم تولید فعلی نانوافزودنی این شرکت 
که این میــزان با افزایــش تقاضای  کــرد  را ۲۰۰ لیتــر در مــاه عنــوان 
که پس از انجام  کرد  بازار بیشــتر خواهد شــد. وی اظهار امیدواری 
تســت های پایلوت در شــرکت های نفتی این محصــول بتواند وارد 

کشور شود. چرخه تولید نفت در 
الزم به ذکر است که آسفالتین به دسته ای از مولکول های موجود 
که اغلب به صورت حل نشــده موجب  گفته می شــود  در نفت خام 
رسوب در دیواره یا ستون چاه نفت شده و در نهایت باعث انسداد 
دهانــه چــاه می شــود؛ بنابرایــن زدایش و جداســازی ایــن ترکیبات 

هیدروکربنی سنگین از نفت خام ضروری است.

�ستاور� یک شرکت ��پا:
ینه تولید نفت با افزودنی نانو کاهش هز
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شــرکت شــیمی صنعــت رشــد ســهند به عنــوان تولیدکننــده نقــاط 
کربنــی، از ایــن نقــاط بــرای تولیــد محصــوالت مختلــف  کوانتومــی 
اســتفاده می کند. روان کار یکی از محصوالتی اســت که با استفاده از 

این نانومواد تولید و به بازار عرضه شده است.
شــرکت شــیمی صنعــت رشــد ســهند یکــی از تولیدکننــدگان نقــاط 
کربنــی در کشــور اســت. ایــن شــرکت به دنبــال ورود این  کوانتومــی 
نانومــاده بــه صنعت بــوده، ازایــن رو اقدام بــه تولیــد محصوالتی با 
کــه روان کار دســتگاه های  کــرده  کوانتومــی  اســتفاده از ایــن نقــاط 
ماشین کاری یکی از این مصادیق صنعتی سازی نقاط کربنی است.
اشــکان شــمالی مدیرعامــل شــرکت شــیمی صنعــت رشــد ســهند 
کربن  کوانتومی  می گوید: »چند ســال قبل تولید نیمه صنعتی نقاط 
را آغــاز کردیــم اما به دلیل ناشــناخته بودن ایــن نانومواد در صنعت 
بیشــتر فروش ما به دانشــگاه ها و پروژه های پژوهشی بود. ازاین رو 
کنیم.  کربنی را وارد صنعت  کوانتومی  گرفتیم تا این نقاط  تصمیم 
کوانتومــی، روان کار برای  در حــال حاضــر بــا اســتفاده از ایــن نقــاط 
استفاده در دستگاه های ماشین کاری تولید می کنیم و شرکت هایی 
نظیــر موتــوژن و ســایپا از جملــه مشــتریان ایــن روان کار هســتند. 
ایــن محصــول بخــش زیــادی از مشــکالت مربــوط دســتگاه های 

کرده و از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی  ماشــین کاری را برطرف 
نیــز شــرایط مناســبی را بــرای مصرف کننــده فراهــم می کنــد. ایــن 
روان کار دچــار فســاد و بوگرفتگــی نمی شــود و به دلیل فرموالســیون 
کتــری تــوان رشــد در این محیــط را ندارد،  خــاص روان کار، هیــچ با
همچنیــن طــول عمر این روان کار یک ســال برآورد شــده اســت، در 
کثر روان کارهای موجود در بازار طول عمر کمتر از دو ماه  کــه ا حالــی 
دارنــد. البته به کارگیری این نقاط در صنعت، تنها به تولید روان کار 

کرده ایم.« محدود نشده و ما چند محصول دیگر نیز تولید 
کربنــی  کوانتومــی  نقــاط  تولیــد  تاریخچــه  دربــاره  شــمالی  دکتــر 
کــه البته  کیلوگــرم تولید داشــتیم  می گویــد: »در ابتــدا مــا روزانــه ۱۵ 
بــا توجــه بــه ارزش بــاالی این نقــاط کوانتومــی کربنــی، این حجم 
تولیــد نیــز صنعتــی محســوب می شــد. در ســال ۱۳۹۷ موفــق بــه 
گواهی نامــه  کمــک ایــن  گواهــی نانومقیــاس شــدیم و بــا  دریافــت 
بــرای دانش بنیان شــدن اقدام کردیم. در ادامــه از صندوق نوآوری 
کتــور صنعتی  و شــکوفایی حمایــت مالی بــرای طراحی و ســاخت را
کتوری با ظرفیت تولید روزانه ۴۰۰  دریافت کردیم و در حال حاضر را
کربنی داریم. با شرایط فعلی ماهانه دو ُتن  کوانتومی  کیلوگرم نقاط 

نقاط کوانتومی تولید می کنیم.«

تالش برای ورود نقاط کوانتومی به صنعت
توسط یک شرکت دانش بنیان
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شرکت مهندسی بدر سیستم موفق شده با استفاده از پوشش های 
کمپرســور توربیــن رولزرویــس را افزایــش  چندالیــه نانومتــری عمــر 
کاهش  کمپرســورها  کار هزینه تعمیر و نگهداری این  دهــد. با ایــن 

قابل توجهی می یابد.
بــا توجــه به شــرایط تحریم، تأمین قطعــات مربوط بــه توربین های 
گازی با مشــکالتی روبه رو اســت، بنابراین شــرکت های داخلی تالش 
دارند تا با اســتفاده از فناوری های نوین عمر قطعات این توربین ها و 

کمپرسورهای آن ها را افزایش دهند.
در این راســتا شــرکت مهندسی بدر سیستم موفق شده تا پره های 
گازی رولزرویس را بــا الیه های نانومتری  کمپرســور توربیــن  بخش 
کارکــرد ایــن پره هــا را بــه میــزان  پوشــش داده و در نتیجــه عمــر 

قابل توجهی افزایش دهد.
غالمرضا فوالدوندی از مدیران شرکت مهندسی بدر سیستم می گوید: 
»پره هــای کمپرســور توربیــن از جنــس آلومینیــوم بوده و به شــدت در 
معــرض خوردگی قرار دارند، در نتیجه برای محافظت آن ها از تفلون 
اســتفاده می شود. شرکت مهندسی بدر سیســتم از پوشش نانومتری 
به جــای تفلــون اســتفاده کرده کــه ایــن کار موجب بهبود ایــن پره ها 
شــده اســت. نتایج تست ها نشان داده اســت که پوشش نانومتری از 

پوشش های تفلون کارکرد بهتری دارند.«
فوالدونــدی در ادامــه افــزود: »ایــن پوشــش ها بــا اســتفاده از روش 

PVD روی پره هــا ایجــاد شــده اند که فنــاوری PVD نیز توســط یکی 
از شــرکت های ایرانی در اختیار ما قرار داده شــده اســت؛ بنابراین این 

پوشش دهی کاماًل یک فناوری بومی است.«
مهندس فوالدوندی افزایش عمر پره های کمپرسور توربین رولزرویس 
را از نقطه نظــر هزینــه ای بســیار مهم قلمداد کــرد و افــزود: »زمانی که 
کمپرســور دچار مشــکل می شــود بار هزینه ای زیادی ایجاد می کند. از 
که این کمپرســورها در وزارت نفت برای پمپاژ و انتقال نفت  آنجایی 
استفاده می شوند، هرگونه اختالل در آن اثرات منفی اقتصادی زیادی 
به دنبال دارد، در نتیجه این پوشــش های نانومتری با افزایش دوام 

پره ها می توانند اثرات مثبت اقتصادی در چرخه کار ایجاد کنند.«
فوالدونــدی ایــن پوشــش را روی قطعات دیگر کــه در آن ها از تفلون 
اســتفاده می شــود، مناســب می دانــد هرچند بایــد به صــورت موردی 

هریک موردمطالعه قرار گیرند.
توربیــن گاز، یــک ماشــین دوار بــوده کــه بــر اســاس انــرژی گازهــای 
کمپرســور  گاز شــامل یــک  کار می کنــد. هــر توربیــن  ناشــی از احتــراق 
بــرای فشــرده کردن هــوا، یک محفظــه احتــراق بــرای مخلوط کردن 
هــوا با ســوخت و محترق کــردن آن و یــک توربین بــرای تبدیل کردن 
انرژی گازهای داغ و فشــرده به انرژی مکانیکی است. کمپرسورهای 
مورداســتفاده در توربیــن گاز هــوا را از اتمســفر مکیــده و فشــار آن را تــا 

چندین برابر فشار اتمسفر باال می برند.

افزایش عمر کمپرسور توربین رولزرویس
با پوشش نانومتری در داخل کشور
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از شــکل گیری یــک ایــده فناورانــه تــا رســوخ آن به صنعــت گاهی 
دهه هــا زمــان نیــاز اســت، امــا ایــن مســیر بــرای توســعه فنــاوری 
نانوالیــاف در ایــران قریــب بــه یــک دهه طول کشــید، ده ســال پر 
که تحمل آن فقط از  کنده از حوادث تلخ و شــیرین  فرازونشــیب، آ

کارآفرینان سخت کوش برمی آید. عهده 
ایــده اولیــه ســاخت دســتگاه الکتروریســندگی بــه اوایــل دهه ۸۰ 
که دکتر رضا فریدی مجیدی به همراه مهندس  بازمی گردد زمانــی 
نــادر نــادری قــدم در مســیر توســعه فنــاوری نانوالیــاف گذاشــتند. 
دانشــگاه تهران نقطه شــکل گیری ایده توســعه فنــاوری نانوالیاف 
کــه مجیــدی و نادری بــا خوانــدن مقالــه ای در حوزه  بــود، جایــی 
کردنــد. در  کار خــود را روی توســعه ایــن فنــاوری آغــاز  نانوالیــاف 
قــدم اول آن هــا به دنبــال ســاخت ابــزاری بــرای تولیــد نانوالیــاف 
بودنــد ازاین رو با دریافت حمایت مالی، دســتگاه الکتروریســندگی 
کردند، اما  کشــور خریــداری  ج از  در مقیــاس آزمایشــگاهی را از خــار
کار برده شــده در این دستگاه،  به دلیل تحریم ها و نوع فناوری به 
امــکان اســتفاده از آن بــرای بخــش صنعتــی وجــود نداشــت. این 

بن بســت، نقطه آغازی بود برای تأســیس و راه اندازی یک شرکت 
دانش بنیــان بــه نــام فنــاوران نانومقیاس تــا مجیدی و نــادری با 
اســتفاده از راهبردی متفاوت نســبت به دستگاه خارجی، دستگاه 

کنند. الکتروریسندگی ایرانی را تولید 
اما مشــکالت مالی و فقدان برخی زیرســاخت های صنعتی بخش 
کارآفرینــان شــرکت فنــاوران  از موانــع موجــود در مســیر  کوچکــی 
گرفتن وام می توانســت بخشــی از مسائل  نانومقیاس بود، هرچند 
کــور زیادی  گره های  کنــد اما بــرای توســعه فنــاوری،  مالــی را حــل 
وجود داشت که باید با اتکا به توان داخلی و بدون دست دراز کردن 

کشور، حل می شد. ج از  به خار
کار ســخت و عبــور از موانــع بــزرگ در  چنــد ســال پــر از اســترس و 
نهایت منجر به تولید نمونه اولیه دستگاه الکتروریسندگی شد، اما 
ظاهرًا ساخت نمونه اولیه تازه اول ماجراست و راه درازی تا اثبات 
عملکرد و یافتن مشتری برای این دستگاه فاصله بود. انگیزه دکتر 
کار روی ساخت این دستگاه، پاسخ به نیاز  مجیدی در ابتدا شروع 
موجــود در صنعــت فیلتر خودروها بــود، ازاین رو با توســعه فناوری 

��یسنده �او� قرایل�

ین  بهره برداری از دستگاه نانوالیاف ایرانی در بزرگ تر
کارخانه تولید ماسک جنوب غرب آسیا
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نانوالیــاف، ایــن فنــاوری به شــرکت های تولیدکننده فیلتــر خودرو 
معرفی شــد. انتظار می رفــت به دلیل عملکرد قابل توجه فیلترهای 
حــاوی نانوالیــاف، این فناوری به ســرعت موردتوجه شــرکت های 
گیرد اما ایــن فناوری بــا بی اعتنایی فیلترســازان  تولیدکننــده قــرار 
روبــه رو شــد. دلیل این امــر ارجحیت قیمت بــه کیفیت در صنعت 
کــه »غول های جاده مخصــوص« به دنبال  خودروســازی بــود چرا 
بنابرایــن  بــاال؛  کیفیــت  و  نویــن  فنــاوری  نــه  بودنــد  ارزان  کاالی 
کیفیت بســیار باال از  قطعــه ای با اندک قیمت باالتر و در عین حال 
سوی خودروســازان طرد می شد. علی رغم بازاریابی ها و رایزنی ها، 
هیــچ شــرکت تولیدکننــده فیلتــر خــودرو حاضــر بــه اســتفاده از این 
فناوری نشد و شرکت فناوران نانومقیاس به در بسته برخورد کرد.
بــا حمایــت و تــالش ســتاد توســعه فناوری نانــو، ارتباط هایــی بــا 
بخش هــای دیگــر صنعت فیلتــر ایجاد شــد و در این میان شــرکت 
بهــران فیلتــر بــه فنــاوری نانوالیــاف عالقــه نشــان داد، البتــه این 
شــرکت نه بــرای فیلترهای خودرو بلکه بــرای فیلترهای نیروگاهی 
به دنبــال اســتفاده از فناوری هــای نــو بــود. دلیــل ایــن امــر وجــود 
اســتانداردهای ســخت گیرانه برای حذف آالینده ها از توربین های 
که به شــرکت بهــران فیلتــر انگیزه الزم  گران قیمــت نیروگاه هــا بود 
بــرای تغییــر روش تولیــد و اســتفاده از نانوالیاف را مــی داد؛ اما این 
مســیر نیز مصائب خاص خود را داشــت. شرکت بهران فیلتر حاضر 
به قبول هیچ ریسکی در استفاده از این فناوری نبود. در قدم اول 
بهران فیلتر درخواســت تست های تأیید عملکرد فیلترهای حاوی 
نانوالیاف ســاخته شــده توســط دســتگاه الکتروریســندگی فناوران 
نانومقیــاس را داده بــود که هزینــه ای ۱۵هزار دالری داشــت و باید 
در اروپــا این تســت ها انجام می شــد تا شــرکت بهران فیلتر نســبت 

بــه عملکرد این فیلترها اطمینان یابد و از ســوی دیگر این شــرکت 
حاضر به تقبل این هزینه نبود و شرکت نوپای فناوران نانومقیاس 

نیز توان مالی انجام این تست ها را نداشت.
در ســال ۱۳۸۹ شــرکت فنــاوران نانومقیــاس بــا دریافــت وام این 
کاماًل از سوی آزمایشگاه اروپایی  تست ها را انجام داد و عملکرد آن 
تأیید شد و در نتیجه سفارش اولین دستگاه الکتروریسندگی توسط 
شــرکت بهــران فیلتر به فنــاوران نانومقیاس داده شــد. بــا دریافت 
اولین سفارش خرید، شرکت فناوران نانومقیاس، امیدوارتر نسبت 
به گذشــته، مراحل ساخت اولین دستگاه صنعتی الکتروریسندگی 
را آغــاز کردنــد و این دســتگاه با موفقیت در شــرکت بهــران فیلتر در 
مشــهد نصــب و راه اندازی شــد. هرچنــد به دلیل نیازهــای صنعتی 
بهــران فیلتــر، تغییراتی روی این دســتگاه داده شــد تــا عملکرد آن 
کار خط تولید فیلترهای حاوی  منطبق با نیاز بازار شــود. با آغاز به 
نانوالیــاف، بازاریابــی این فیلترهای نیروگاهی در کشــور آغاز شــد و 

استقبال قابل توجهی نیز از آن به عمل آمد.
بــا توجه به تســت هایی که توســط آزمایشــگاه های مختلف روی 
کی از  ایــن نانوالیــاف انجــام می شــد، نتایــج حیرت انگیــز بــود و حا
کشور  موفقیت فیلترهای حاوی نانوالیاف در صنعت نیروگاهی در 
بــود. بــا موفقیــت ایــن فیلترهــا در صنعــت نیروگاهی، شــرکت آزاد 
فیلتر نیز به جمع مشــتریان شــرکت فناوران نانومقیاس پیوســت و 

دستگاه الکتروریسندگی در اختیار این شرکت نیز قرار داده شد.
بــا موفقیت فنــاوری نانوالیــاف در صنعت نیروگاهی و اســتفاده از 
آن در بیــش از ۲۰ نیــروگاه در کشــور، ایــن فنــاوری جای خــود را در 
کرد و شــرکت هایی نظیر ســها به ســراغ این  حوزه های دیگر نیز باز 
فنــاوری آمدنــد. البته بعدها شــرکت های تولیدکننــده فیلتر خودرو 
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نیــز به جمــع مصرف کننــدگان این فنــاوری پیوســتند. نمونه های 
آزمایشــگاهی این دستگاه توسط حدود ۱۵۰ آزمایشگاه دانشگاهی 

و پژوهشی در حال حاضر استفاده می شود.
عملکــرد این دســتگاه به حدی بــود که امکان صادرات دســتگاه 
الکتروریسندگی فراهم شد. سال ۱۳۹۵ این دستگاه به کره جنوبی 
صادر شــد تا از آن برای تولید ماســک استفاده شود. شرکت کره ای 
خریــدار ایــن فنــاوری، فعــال در حــوزه تولیــد ماســک و فیلترهــای 
صنعتی و نیمه صنعتی است و این دستگاه را با هدف پوشش دهی 
فیلترهــا و افزایــش کارایــی فیلترهای کلی و عــام )مانند فیلترهای 

کرد. خودرو، نیروگاهی، صنعتی و ماسک های تنفسی( خریداری 
دکتــر فریــدی مجیــدی در ایــن بــاره می گویــد: »متقاعــد نمــودن 
کــره ای با توجــه به اینکه دســتگاه در حوزه فنــاوری نوین  خریــدار 
کارایی  کاری بسیار دشوار بوده، ولی در نهایت با محرز شدن  است 
و توانایی باالی دستگاه، این خرید نهایی، دستگاه ساخته و صادر 

شده است.«
کره جنوبی،  چینی هــا پس از مشــاهده عملکرد این خط تولیــد در 
به این فناوری عالقه مند شدند و قراردادی برای خرید ده دستگاه 
که در حال حاضر ۷  کردند  نیز با شــرکت فناوران نانومقیاس امضــٔا 
کار است. شرکت چینی هر  دســتگاه در چین نصب شــده و در حال 
یــک از ایــن تجهیــزات را به قیمــت ۳۵۰هزار دالر خریــداری کرد در 
حالی که نمونه اروپایی این دستگاه یک میلیون یورو قیمت دارد.
مدیرعامل شــرکت فنــاوران نانومقیاس دربــاره برخی عوامل مؤثر 
در یافتــن مشــتری خارجــی می گویــد: »بــرای جلــب نظر مشــتریان 
خارجــی تائیدیه های بین المللی اخذ می کنیم. برای مثال در حال 
حاضر ۴ ایزو و یک نشــان CE و ۲ تأئید تســت فیلتر اروپایی و چند 
نشــان نانــو ایــران بــرای تمامی محصــوالت داریــم و تا حــد امکان 

رفرنس های فروش مان را ارائه می کنیم.«
کاربردهــای نانوالیــاف در صنعــت، تولیــد ماســک بــا این  یکــی از 
کــه بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا تقاضای نســبتًا  نانوالیــاف اســت 
کرده است. شــرکت فناوران نانومقیاس چند  کشــور پیدا  باالیی در 
که روی ســاخت ماســک های حاوی نانوالیاف تمرکز  ســالی اســت 
کرده و در حال حاضر ماسک های متنوعی را تولید و به بازار عرضه 

کرده است. این شرکت در حال حاضر دو خط تولید ماسک دارد.
به تازگــی نیــز بزرگ ترین کارخانه تولید ماســک جنوب غرب آســیا 
به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( با استفاده 
تجهیزات شــرکت فناوران نانومقیاس در شــهرک صنعتی اشــتهارد 
بــه بهره بــرداری رســیده اســت. ایــن کارخانــه طــی مدت یــک ماه 
راه انــدازی شــد و ظرفیت تولیــد روزانه ۴میلیون ماســک را دارد. با 
ایــن حجم از تولید و تقاضای ماســک در کشــور، اضافه شــدن این 

کرد. کشور را از واردات ماسک بی نیاز خواهد  کارخانه 
از  عبــور  از  بعــد  شــد  ح  مطــر  ۸۰ دهــه  در  کــه  فناورانــه ای  ایــده 
فرازونشــیب های زیاد، امروز به ثمر نشســته اســت و در حال حاضر 
عــالوه بــر نیروگاه هــا، صنایــع مختلفــی از محصوالت ایــن فناوری 
کشــور  بهره منــد هســتند. صادرات ایــن فناوری باعــث ورود ارز به 
شده و در دوران سخت شیوع ویروس کرونا، این فناوری به کمک 

سالمت شهروندان ایرانی آمده است.
توســعه فناوری نانوالیــاف در ایران را می توان مصــداق بارز تولید 
جامعــه  بــرای  دانش بنیــان  محصــوالت  طریــق  از  رفــاه  و  ثــروت 
کــه در دوران شــکوفایی اقتصــاد مقاومتــی به ثمر  ایرانــی دانســت 
نشســته اســت. دســتگاه الکتروریســندگی ایرانی یک مثال از ده ها 
کــه بــه دســت توانــای نخبــگان و متخصصان  دســتاوردی اســت 

کشور ایجاد شده است. ایران برای سربلندی این 
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ترویج فناوری نانو در سال 1398
برنامه عملیاتی 1

یرساخت های فرهنگی کشور برای پشتیبانی  فعال سازی ز
از توسعه فناوری نانو

 تولید و انتشار محتوا در رسانه های ستاد نانو
ســتاد  رســانه های  در  محتــوا  انتشــار  و  تولیــد  عملکــرد  خالصــه 

فناوری نانو در سال ۱۳۹۸ در جدول ۱ آمده است.

 رصد و حمایت از تولید محتوای فناوری نانو در رســانه های 
کشور عمومی 

کشــور در  خالصــه عملکــرد رســانه های رســمی و فضــای مجازی 
حوزه ترویج فناوری نانو در سال ۱۳۹۸ در جدول ۲ آمده است.

همچنین ســهم محتوای مرتبط با صنعت و بازار در رســانه های 
مختلف در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در نمودار ۱ آمده است.

رســانه های  بــا  گســترده تر  تعامــل  و  ارتبــاط  ارتقــای  به منظــور 
گزارش عملکرد هر رســانه )در طول ســال ۱۳۹۷( در حوزه  کشــور، 
فناوری نانــو تهیــه و تدوین شــده و برای مدیران رســانه ها ارســال 
شــد. این رسانه ها شامل ۸ شــبکه تلویزیونی، ۸ شبکه رادیویی، 

۱۰ روزنامه و ۹ خبرگزاری بود.

جدول ۱- عملکر� ت�لید و ا�تشار محت�ا �ر رسا�ه �ای ستا� �ا�� �ر سال ۱۳۹۸

عملکر�رسا�ه

12شمارهبامیانگینشمارگان1۵80نسخهماهنامهفناورینانو انتشار
انتشار۵۵مقالهوگزارشو۵60خبر

اخبارسایتستادنانو*
www.news.nano.irداخلیو۵8۵خبرخارجی 1107خبرشامل۵22خبر انتشار

مقاالتوگزارشهایسایتستادنانو
www.Paper.nano.ir44مقاله پذیرشوانتشار

11مصاحبهباشرکتهایفعالنانوییتهیهوانتشارمصاحبهبامحوریت»کسبوکار«

کلیپهای»بهتواننانو« تولیدوانتشار

28کلیپبهزبانهایفارسی،انگلیسی،عربی،روسی،ترکی
کانالرسمیآپاراتستادنانو 1میلیونبازدیددر بیشاز

بازدید میانگینبیشاز3۵هزار
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@IranNano2400نفرعضو کانالستادنانوبابیشاز 1662مطلبدر انتشار

انتشار3۵کلیپومستندبرنامۀ»نانووصنعت«
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جدول ۲- میزان ا�تشار محت�ای فناوری �ا�� �ر رسا�ه �ای عم�می کش�ر �ر سال ۱۳۹۸

خبرگزاری )مطلب(روز�امه �ا )مطلب(را�ی� )�قیقه(تل�یزی�ن )�قیقه(��ع رسا�ه

۵110۵0411109670۵میزانمحتوا

 برگزاری تور رسانه ای فناوری نانو
بــا هــدف ارائــه خدمــات رســانه ای بهتــر بــه شــرکت های نانویی 
برگــزاری  کشــور،  رســانه های  در  نانویــی  محصــوالت  معرفــی  و 
کــرد. در تورهای  »تــور رســانه ای نانو« در ســال ۱۳۹۸ ادامــه پیدا 

برگزارشــده در اســتان های یزد و البرز، خبرنگاران ۱۵ رســانه کشور 
و فعاالن شــبکه های اجتماعی از ۴ شــرکت نانویی در این دو شهر 
کرده و ضمن آشــنایی با ســازوکار شــرکت ها بــه معرفی این  بازدید 

شرکت ها و محصوالتشان در رسانه ها پرداختند. 

 ارائه خدمات رسانه ای به شرکت های فناوری نانو
در ســال ۱۳۹۸ خدمــات رســانه ای ســتاد نانــو بــه بیــش از ۲۰۰ 
که آمار این خدمات به ۲۰ شرکت  شــرکت نانویی ارائه شده اســت 

در جدول ۳ ذکر شده است.

 درخواست های رسانه ای
ع درخواســت ها  به منظــور بهبــود همــکاری بــا رســانه و آنالیــز نــو
 ۱۹۰ از  بیــش   ۱۳۹۸ ســال  طــی  می شــوند.  ثبــت  آن هــا  تمامــی 

�مــ��ار ۱- ســ�� محتــ�ای مرتبــط بــا صنعــت و بــازار �ر رســا�ه �ای 
مختلف
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جدول ۳- آمار خدمات رسا�ه ای ستا� �ا�� به ۲۰ شرکت �ا��یی
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4131710۵3صنایعالکترواپتیکصاایران1

233۵04043شیشهکاوهفلوت2

26داروسازیپارسحیان3

فام4 121۵2010۵تولیدیوصنعتیگوهر

کاشان۵ 11۵۵فرخسپهر

1124گروهصنعتیشفیق6

4127۵80۵6پارساپلیمرشریف7

1201742رنگیننانوساختار8

آذر9 111یارانساختار

11گسترشفناوریخوارزمی10

221378134پیامآوراننانوفناوریفردانگر11

221471۵0123پوشاکمهیار12

213تولیدیشیمیاییفامگسترماهان13

122۵6۵پردیسپژوهانفناورانیزد14

12130172نانوداروپژوهانپردیس1۵

312102۵09۵تولیدیوصنعتیبهرانفیلتر16

21227۵061تولیدیتهرانزرنخ17

نانوسینا18 ۵1442213164اکسیر

۵206418123فناوراننانومقیاس19

68342یارنیکانصالح20

درخواســت رسانه ای از سوی خبرنگاران رسانه های عمومی ارائه 
شده و به همه آن ها پاسخ داده شد.

 پوشش ویژه رسانه ای رویدادها
بــا توجــه به اهمیــت برخی از رویدادهــای مرتبط بــا فناوری نانو، 
گســترده ای  پوشــش رســانه ای ایــن رویدادها نیز به شــکل ویژه و 
المپیــاد  اقتصــاد،  مجمــع  همچــون  برنامه هایــی  شــد.  انجــام 
دانش آموزی، اختتامیه مسابقه ملی و جشنواره نانو از رویدادهای 

که به بازتاب آن پرداخته شد. ویژه ای بودند 

 برگزاری جشنواره نانو و رسانه
برتریــن رســانه ها و فعــاالن خبــری حــوزه فناوری نانــو در ســال 
و  نــوآوری  صنــدوق  در  ۱۶مــرداد۱۳۹۸  چهارشــنبه  روز   ،۱۳۹۷
شــکوفایی با حضور دبیر ستاد توســعه فناوری نانو و دبیر صندوق 

گرفتند.  نوآوری و شکوفایی معرفی و موردتقدیر قرار 
کــه محــور اصلی در سیاســت های محتوایــی فناوری نانو  از آنجــا 
کاربــردی و صنعتی و کمک به  در ســال ۹۷ بــر تقویت محتواهای 
توسعۀ بازار شرکت های فناوری نانو متمرکز بود، محورهای زیر در 

گرفت؛  ارزیابی و رتبه بندی رسانه ها موردنظر قرار 
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�م��ار ۲- تعدا� �رخ�است �ای رسا�ه ای مرتبط با فناوری �ا�� �ر سال ۱۳۹۸
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•سهم محتواهای داخلی )مرتبط با ایران( 
•سهم محتواهای مرتبط با صنعت، بازار و صادرات 

به منظور ارزیابی و مقایسۀ عملکرد رسانه ها، بیش از ۸۰۰۰ رکورد 
اطالعاتــی از فعالیت هــای رســانه ها در صــدا و ســیما، روزنامه ها و 
گزارش  خبرگزاری هــا به صورت روزانه رصد و ثبت شــد. در نهایت 
عملکــرد هــر رســانه در حــوزه فناوری نانــو تهیــه و بــرای مدیــران 
رســانه ها شــامل هشت شــبکه تلویزیونی، هفت شــبکه رادیویی، 

هفت روزنامه و ده خبرگزاری ارسال شد.
در جشنواره نانو و رسانه، در بخش رسانه های برتر سال ۱۳۹۷، 
خبرگــزاری دانشــجو، روزنامــه فرهیختــگان، رادیو ایران و شــبکه 

تلویزیونی خبر به عنوان رتبه برتر هر رسانه معرفی شدند. 

 راه اندازی مدل جدید جشنواره نانو و رسانه
گرفتــه و برگــزاری جلســات بــا نخبــگان  بــا ارزیابی هــای صــورت 
عرصه رسانه  )نیمه دوم سال ۱۳۹۸( مقرر شد تغییراتی در محتوا 
و مدل جشــنواره نانو و رســانه ایجاد شود. بر این اساس زین پس 
کرده و فعاالن رســانه ای بعد از انتشــار  بازه زمانی ارســال آثار تغییر 
ع سبب  فراخوان فرصت ارســال آثار را خواهند داشــت. این موضو
جــذب آثار بیشــتر شــده و در جهت گیری ســوژه ها تاثیرگذار خواهد 
بود. همچنین جهت تســهیل ارتباط گیری مخاطبان با جشــنواره 
تارنمایی به آدرس www.nanomedia.ir با قابلیت های ویژه ای 
همچــون رصــد و ارزیابــی آنالیــن رســانه، ارســال اثــر، داوری آثــار 

به صورت آنالین و… راه اندازی شد.
موضوعات ویژه این دوره شامل: ۱- فناوری نانو در زندگی مردم 

۲- صادرات محصوالت نانو و ۳- نقد و تحلیل خواهد بود.
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�م��ار ۳- آمار ثبت �امی و حاضران �ر ��مین المپیا� عل�م و فناوری �ا�� )سال ۱۳۹۸(

برنامه عملیاتی ۲

توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا
برنامه ترویج دانش آموزی فناوری نانو به منظور پایدارســازی جریان ســرمایه انســانی موردنیاز برای توسعه فناوری نانو و همچنین توسعه 

که این ابزارها در شکل ۱ قابل مشاهده است. بازار آموزش نانو، از ابزارهای اجرایی مختلف و متنوعی تشکیل شده است 

مشارکت اعضا 
�ر ت�سعه 
فناوری �ا��

آم�زش و 
ت�ا�مندسازی 

اعضا

رقابت 
غیرحض�ری و 

کش�ری

اصالح و ارتقای 
طرح �ای 

�رگزیده

ارائه طرح �ای 
�رگزیده �ر 

مرحله ��ایی

تج�یز 
آزمایشگاه �ا

حمایت از 
��ره �ر�اری 

آم�زشی

مسابقه ملی 
ت�ا�مند

مرحلهاول:
آزم�ن تستی

مرحلهدوم:
آزم�ن تستی 

تشریحی

مرحلهسوم:
آم�زش و 

رقابت عملی

حمایت از 
کارگاه �ای 
المپیا� �ا��

حمایت از 
سمینار�ای 
�ا�ش آم�زی

مجله ز�گ 
�ا��

شناسایی و 
ارزیا�ی محص�الت 

آم�زشی �ا��

سایت باشگاه 
�ا��

ت�سعه ت�لید و بازار 
محص�الت آم�زشی

ا�زار�ای �ر�امه ترویج �ا�ش آم�زی �ا��

کا��ن �رگزیدگان 
باشگاه �ا��

جشن�اره 
�ا�ش آم�زی �ا��

شبکه 
آزمایشگا�ی ت�ا�ا

المپیا� �ا�� حمایت از 
مروجان

ا�تشارات ساما  ن ��ی و ت�سعه 
محص�الت آم�زشی �ا��

شکل ۱- ا�زار�ای �ر�امه عملیاتی ترویج �ا�ش آم�زی فناوری �ا��

ع تغییر و  تمرکــز ترویج دانش آموزی در ســال ۱۳۹۸ بر ســه موضو
تحول در رویدادها و برنامه های رقابتی و زیرســاختی باشــگاه نانو 
و توســعه تولیدات و بازار محصوالت آموزشــی نانو قرار داشــت. در 
این ســال، تعــداد ۱۴۲,۲۷۱ نفــر دانش آموز و معلــم در برنامه ها و 
ع این  رویدادهــای ترویــج دانش آمــوزی مشــارکت کردنــد و مجمو

کنون به ۱٬۱۹۹٬۴۵۰ نفر رسید.  افراد از سال ۱۳۸۷ تا
در ادامــه اقدامــات اجرایــی ترویــج دانش آمــوزی فناوری نانــو در 

سال ۱۳۹۸ تشریح شده است.

در  دانش آمــوزی  رقابت هــای  از  حمایــت  و  نهادینه ســازی   
حوزه فناوری نانو

 المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو
ســال  در  فناوری نانــو  و  علــوم  دانش آمــوزی  المپیــاد  دهیمــن 
۱۳۹۸، در ســه مرحلــه برگزار شــد. در ایــن دوره، مرکز ملی پرورش 
بــا  مطابــق  جــوان  دانش پژوهــان  و  درخشــان  اســتعدادهای 
که میان این مرکز و ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو  توافق نامه ای 
کرد و همچنین  منعقد شد، در اجرای المپیاد همکاری و مشارکت 
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ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( از برگزیــدگان ایــن دوره 
حمایت نقدی انجام داد. 

مرحله اول المپیاد در تاریخ ۶اردیبهشت ۱۳۹۸ در ۱۲۱ شهرحوزه 
برگــزار شــد. ۱۹۱ پژوهش ســرا و  نفــر  از ۱۵۰۰  بیــش  بــا همــکاری 
نهــاد ترویجــی در مراحــل برگــزاری این رقابــت ملــی و در برگزاری 
کارگاه هــای آمادگــی المپیاد مشــارکت داشــتند. خالصــه اطالعات 
ادوار مختلف المپیاد نانو در جدول های ۴، ۵، ۶ و نمودار ۳ آمده 

است.
برگزیــدگان مرحلــه اول المپیــاد، با حضور در یک آزمون تســتی-
تشــریحی بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد. ایــن آزمــون، به صــورت 
هم زمــان در ۸ شــهر - حــوزۀ دشتســتان، اصفهــان، بابــل، تبریز، 
تهران، بندرعباس، مشــهد و ســنندج برگزار شــد. این آزمون با ۲۰ 
ســوال تســتی و ۶ ســوال تشــریحی به مدت ۹۰ دقیقه برگزار شد و 

کلی  که به صورت  شــامل ۲۰ سوال تستی و ۶ ســوال تشریحی بود 
ح شــد: حل مسئله )یک  ســواالت تشــریحی در ســه حالت زیر مطر
کاربــرد، نحــوه  ســوال(، ســوال تحلیلــی )چهــار ســوال(، ســوال از 
از دســتگاه های تخصصــی شــبکه  اســتفاده  ایمنــی  نــکات  و  کار 

آزمایشگاه های آموزشی نانو توانا )یک سوال(.
عملــی،  اردوی  در  حضــور  بــا  دوم  مرحلــه  منتخبــان  از  نفــر   ۳۱
ضمــن رقابــت بــرای دریافت مدال های طــال، نقره و برنــز المپیاد، 
بــا ۷  کردســتان  اســتان  گذراندنــد.  را  آمــوزش عملــی  یــک دورۀ 
نفر، اســتان های آذربایجان شــرقی، خراســان رضــوی، اصفهان، 
مازنــدران و هرمــزگان بــا ۳ نفر و اســتان های بوشــهر و فــارس با ۲ 
گلســتان، البرز، تهران و خراســان جنوبی  نفــر، اســتان  های ایالم، 
کــدام با یک دانش آموز در مرحلۀ نهایــی دهمین دوره المپیاد  هــر 
نانــو حضــور یافتند. این مرحلــه از ۲۶ مرداد تا ۲شــهریور۱۳۹۸ در 

ت�ضیحاتعن�ان

مرحلهاول

6اردیبهشت1398زمانبرگزاریآزمون

17412نفرتعدادداوطلبان

128شهر-حوزهتعدادحوزههایآزمون

191تعدادنهادهایترویجیهمکار

1۵00نفرتعدادعواملاجراییآزمون

1۵8نفرتعدادپذیرفتهشدگانمرحلهاول

مرحلهدوم
21تیر1398زمانبرگزاریآزمون

8شهر-حوزهتعدادحوزههایآزمون

جــدول 5- اطالعات آمــاری مرحله اول و �وم ��مین �وره المپیــا� �ا�ش آم�زی عل�م 
و فناوری �ا��

جــدول 4- تعدا� �اوطلبان �ر ا�وار مختلف المپیا� 
عل�م و فناوری �ا��

تعدا� �اوطلبانسال�وره

113891200

213904283

3139116081

4139220486

۵13932۵797

6139428479

7139۵30016

8139623۵16

9139718913

10139817412
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جدول 6- اطالعات آماری مرحله ســ�م )ار�وی عملی( ��مین �وره 
المپیا� �ا�ش آم�زی عل�م و فناوری �ا��

ارسال ۲56 طرح 
به جشن�اره

۱- �اوری و ا�تخــاب ۱6۹ طــرح شــامل مقالــه و 
کارسازه از میان طرح �ای ارسالی از ۱5 استان

۲- �اوری ۸۷ اثر �نری

ارائه و �اوری 
غیرحض�ری طرح �ا

را�یا�ی ۳۱ طرح به 
مرحله ��ایی

ارائه مشاوره اینتر�تی و تلفنی 
�رای اصالح و ارتقای طرح 

حض�ر ۳۱ طرح �ر �مایشگاه 
�ا�� �ر م�ر ۱۳۹۸

۱- ا�تخاب و تقدیر از ۲ کارسازه، ۲ مقاله، ۲ محص�ل 
�رم افزاری، ۱ گزارش علمی و ۳ ایده �رتر

۲- تقدیر از آثار �نری �رتر

شکل ۲- فرایند ��مین جشن�اره طرح �ای �ا�ش آم�زی فناوری �ا�� �ر سال ۱۳۹۸

محل ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شــد. در 
کارگاه های زیر اجرا شد: این دوره برنامه ها و 

ع »تبیین محتــوای علمی دوره«  • برگــزاری وبینــار با موضــو
قبل از شروع مرحله سوم؛

انجــام  به همــراه  فناوری نانــو  کاربــردی  آزمایــش  انجــام   •
ع شیرین ســازی و تصفیــه آب  بــا موضــو تســت های علمــی 
کاتیــون از آب زیرزمینی با  شــامل: ۱- ســختی گیری و حــذف 
اســتفاده از زئولیت هــای طبیعــی و ۲- حــذف رنــگ از آب بــا 

استفاده از زئولیت های اصالح شده توسط نانوذرات آهن؛
کارگاه هــای آموزشــی آشــنایی بــا نانوســاختارها،  • برگــزاری 

روش های مشخصه یابی، خالقیت و حل مسئله؛
• بازدید از شرکت آب و فاضالب جنوب استان تهران )آبفا(؛

کار، مقاله نویســی علمی،  گزارش  • آموزش های شــیوه ارائه، 
نرم افزار؛

کتبی پایان دوره؛ • برگزاری آزمون 

• و ارائــه شــفاهی فعالیت هــای انجــام شــده در حیــن دوره و 
کار توسط هر تیم در حضور داوران. نتایج 

در دهمیــن دوره المپیــاد، عــالوه بــر مشــارکت ۳ نفــر از اعضــای 
کانــون  کانــون برگزیــدگان در اجــرای دوره، ۲ نفــر از اعضــای ایــن 
کــه در المپیادهــای گذشــته حائــز مــدال طــال و نقــره شــده بودند، 
بــه  اســتادیار  قالــب  را در  مشــاوره های علمــی و تجربیــات خــود 

شرکت کنندگان ارائه دادند.

 جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو
دهمیــن جشــنواره دانش آمــوزی علــوم و فناوری نانــو بــا هــدف 
ترغیــب دانش آمــوزان به پژوهش در فناوری نانــو و مهارت افزایی 
در ایــن زمینــه ، در دو مرحلــه در تابســتان و مهرماه ۱۳۹۸ توســط 
ح های برگزیده با اهدای جوایز نقدی  باشــگاه نانو برگزار شــد و طر
و اعتبــار هدیه شــبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبــردی تقدیر 
شــدند. همچنیــن به منظــور مشــارکت مقاطــع تحصیلــی ابتدایی 
و متوســطه اول، مســابقه عکاســی، طراحــی نرم افــزار، نقاشــی و 
ع فناوری نانو به عنوان یکی از محورهای  داستان نویسی با موضو
جشــنواره در ســال جاری اجرا شــد و در این راســتا ۸۷ اثر هنری و 

نرم افزاری به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. 
دانش آمــوزی  ح هــای  طر جشــنواره  دهمیــن  آمــاری  گــزارش 

فناوری نانو در نمودار ۴ و جدول ۷ آمده است.

ت�ضیحاتعن�ان

26مردادتا2شهریور1398تاریخبرگزاری

سازمانپژوهشهایعلمیومحلبرگزاری
صنعتیایران

13استانتعدادشرکتکنندگان از 31نفر

10نفرمدرسو2استادیارتعدادمدرسانوسرپرستان

10گروهتعدادگروهها

شیرینسازیوتصفیهآبباعنوانپروژهآزمایشگاهی
زئولیتها استفادهاز

2مدالطال،7نقره،22برنزتعدادمدالها
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جدول ۷- طرح �ای �رتر بخش �ای مختلف ��مین جشن�اره �ا�ش آم�زی عل�م و فناوری �ا��

ش�رستاناستانعن�ان طرحاستا� را�نماپدیدآور�دهرتبه

بخش کارسازه

بهبهانخوزستاندستگاهتولیدنانوالیههایضدخوردگیفلزاتحجتالهمعلمیانزهراقنبریاول

محمدنیکمرددوم
امیدی مکانیکیمحمدحاجیعلیاکبر طراحیوساختهموژنایزر

نانوامولسیونساز
آذربایجان

صوفیانشرقی

بخش محص�ل �رم افزاری

میکروبهامریمعبداللهیپیامکرمیاول ایالمایالمشکار

تهرانتهراناپلیکیشننانوفنفهیمهاعظمیکیاناالهدانهدوم

بخش گزارش علمی

ساراموحدشانلیاول
الوجود الهامنعمتینادر

استفادهازسیستمهایلیپیدیمبتنیبر
راستایکاهشعوارضداروی فناورینانودر

اتامبوتول

آذربایجان
تبریزشرقی

بخش مقاله علمی-پژو�شی

منصوریاوغازمصطفیحاتمیاول نادر
نانوکامپوزیتحاصلازهستهخرماوسنجد تأثیر

رویسرعتجوانهزنی بههمراههیدروژلسلولزیبر
ورشددانهها

خراسان
بجنوردشمالی

مهساشاهبنده-علیآبانیآرانیدوم
ماهحیدری

)ZnCoFe(ساختنانوکامپوزیتروی،کبالتوآهن
داروی بهعنوانیکنانوحاملجهتبررسیاثر

HEPG2ضدسرطانیرویسلولهایسرطانی
کرجالبرز

بخش ایده پر�ازی- مقطع ابتدایی

اعظمنژادعسلپاژنگاول
بندرعباسهرمزگانپیشدهعلیرضایی

بخش ایده پر�ازی- مقطع مت�سطه

استفادهازمنسوجاتباالیافزیستسازگارجهتفرشیدعزیزیبرزانامیریاول
دهگالنکردستانافزایششادابیگلهایشاخهبریده

معصومهالساداتملیکارشیدیدوم
تهرانتهراننوشتنجادویی)برایتولیدانرژیالکتریکی(رحمتی

بخش �قاشی- مقطع ابتدایی

محمدمهراناول
بافناورینانوزکیهمیرزاییطلوعیگوکی گلبافکرمانافزایششادابیشاخهبریدهگلرز

بخش �قاشی- مقطع مت�سطه

کرمانکرماننانوفناوریوهوایپاکنجمهساالرپورمحمدذهبینژاداول

بخش �استان ��یسی

مبینکریمیاول
آذربایجاننانوآبرسانکلثومارحمیخواجه

خواجهشرقی
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که اسامی این  همچنین ۳ نفر نیز به عنوان اســاتید راهنمای برتر اعالم شــدند 
ح ذیل است: افراد به شر

کرمان • نجمه ساالرپور از استان 
• محمد حاجی از استان آذربایجان شرقی

• مجتبی مردی از استان آذربایجان شرقی

ح های راه یافته به مرحله اول در دهمین دوره  همچنیــن در نمــودار ۵ روند طر
که در آن روند رشــد  ح هــای دانش آمــوزی فناوری نانو آمده اســت  جشــنواره طر
ح ها از دوره هفتم )سال ۱۳۹۵( تا دوره دهم )۱۳۹۸( قابل مشاهده است. طر

کارســازه های راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی دهمیــن  تعــدادی از آثــار هنــری و 
ج شده است. جشنواره در ادامه در

�م��ار 4- طرح �ای �رگزیده و راه یافته به مرحله اول جشن�اره �ا�ش آم�زی �ا�� به تفکیک استان

شرقی
جان 

بای
آذر

۰

5

۱۰

۱5

۲۰

۲5

شاه
ما�

کر
زگان

�رم

�ران
ت

ایالم

ستان
کر�

دران
ماز�

منان
س

اصف�ان

مالی
سان ش

برزخرا
ال

ن رض�ی
سا

خرا

کرمان

�مدان

ستان
خ�ز

�مــ��ار 5- تعــدا� طرح �ــای راه یافتــه بــه مرحلــه اول �ر �وره �ــای اول تــا ��ــ� 
جشن�اره �ا�ش آم�زی عل�م و فناوری �ا��

۳۰۰

۲5۰

۲۰۰

۱5۰

۱۰۰

5۰

اول �وم س�م چ�ارم پنج� شش� �فت� �شت� ������
0

۲۰ ۱۹

۱۲ ۱۲

5 5 4 ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

۳۱ ۳۲ ۳۷

۱۰۲ ۱۰5 ۱۰5 ۱۱۰

۲56

۲۱
44
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�م��ار 6 - تعدا� آزمایشگاه �ای آم�زشی فناوری �ا�� )شبکه ت�ا�ا( به تفکیک استا�ی 

آموزشــی  آزمایشــگاه های  شــبکه  کیفــی  و  کمــی  توســعه   
فناوری نانو )شبکه توانا(

 بهره برداری آموزشی از شبکه توانا
در طول دو ســال اخیر، تمرکز فعالیت های شــبکه توانا بر ارتقای 
اســت.  بــوده  موجــود  آزمایشــگاه های  از  آموزشــی  بهره بــرداری 
کارگاه های  بــرای ایــن منظــور، برنامه هایــی همچــون حمایــت از 
کارشناســان آزمایشــگاه ها اجرا می شــود.  آموزشــی و تداوم آموزش 
ع، در ســال ۱۳۹۷ یک حد نصاب آموزشــی  در راســتای این موضو
مشــخص بــرای آزمایشــگاه ها تعیین شــده اســت و هر آزمایشــگاه 
نانو عضو شــبکه توانا باید تا ســال ۱۴۰۰ به ازای هر ۱۵هزار تومان 

هزینــه تجهیز آزمایشــگاه، حداقل یــک نفر را آموزش داده باشــد. 
وضعیت فعلی و هدف گذاری این شــاخص تا ســال ۱۴۰۰ برای هر 
آزمایشــگاه، ابالغ شده و این شاخص، به عنوان یکی از معیارهای 

ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه ها مورداستناد قرار می گیرد.
ع ۱۱۸۴۸۷نفــر در شــبکه توانــا آموزش  در ســال ۱۳۹۸ در مجمــو

که جزئیات آن در جدول ۸ قابل مشاهده است. دیده اند 
از آغاز فعالیت شــبکه توانا تا پایان ســال ۱۳۹۸، تعداد ۱۷۱۹ نفر 
از معلمــان آموزش وپرورش و ۷۲۱۵۲ نفر دانش آموز در ســمینارها 
کرده اند.  کارگاه های برگزار شــده در آزمایشــگاه های توانا شرکت  و 
دســتگاه های  بــا  آشــنایی  و  بازدیــد  قالــب  در  نیــز  نفــر   ۳۶۸۱۳

تعدا� افرا� شرح

آزمایشگاهها 36813بازدیداز

کارگاههایآموزشیشبکهتوانا در 31624افرادحاضر

آموزشی درسمینار 42247افرادحاضر

نمایشگاهبرگزارشدهتوسط بازدیدکنندگاناز
۵687آزمایشگاهها

2سایرفعالیتها

2114نفر-پروژه

118487)113830تعدادکلنفراتآموزشدیدهدرسال1398
) و46۵7دبیر دانشآموز

جدول ۸- آمار آم�زش �یدگان �ر شبکه آزمایشگاه �ای آم�زشی �ا�� )شبکه 
ت�ا�ا( �ر سال ۱۳۹۸

تعدا� سال تج�یز
تج�یزات

�زینه تج�یز آزمایشگاه 
)ریال(

91274٬820٬600٬000

93260۵4٬982٬۵21٬998

9414837٬887٬282٬7۵0

9۵9314٬689٬771٬9۵0

96296٬324٬467٬21۵

976۵14٬۵26٬074٬660

6۲۲5۷۳٬۷۱۸٬۲۳۰٬۱۳۳جمع

تج�یزشــده  مبلــغ  و  مراکــز  تج�یــزات،  تعــدا�   -۹ جــدول 
آزمایشگاه �ای �ا�ش آم�زی از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۸
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کرده اند. همچنین از ابتدای  کز بازدید  آزمایشگاهی نانو از این مرا
فعالیت شبکه توانا تا پایان دی ماه۱۳۹۸، تعداد ۹۱۰۶ دانش آموز 
ح های پژوهشی  در آزمایشــگاه های فعال شبکه توانا به انجام طر

پرداختند و در جشنواره ها و مسابقات حضور یافته اند.
در نمــودار ۶ و جــدول ۹ تعــداد آزمایشــگاه های توانــا به تفکیــک 
اســتانی، تعــداد تجهیــزات و میــزان حمایــت تجهیــزات از ابتدای 

تأسیس شبکه توانا تا پایان سال ۱۳۹۸ ذکر شده است.

 حمایت از مروجان فناوری نانو در آموزش  و پرورش
قالــب  در  آموزش وپــرورش  در  فناوری نانــو  مروجــان  از  حمایــت 
حمایــت از پژوهش ســراهای فعــال در برگزاری المپیاد و جشــنواره 
دانش آمــوزی، آزمایشــگاه های شــبکه توانــا و نهادهــای ترویجی 
آموزشــی  کارگاه هــای  و  ترویجــی  ســمینارهای  برگزارکننــده 
فناوری نانو انجام می شود. اهم این حمایت ها در سال ۱۳۹۸ به 

ح زیر است: شر
•دهمینالمپیادعلوموفناورینانو: ۲۹ نهاد مشــمول دریافت 

جمعًا ۸۲۶٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال حمایت شدند.
•دهمیــنجشــنوارهدانشآموزینانو: ســه میلیــون ریال گرنت 
ح  شــبکه آزمایشــگاهی فناوری هــای راهبردی به هریــک از ۱۰ طر

برگزیده جشنواره اهدا شد.
•همچنیــن در این ســال ۱۱۳ رویداد آموزشــی به وســیله ۲۸ نهاد 
ترویجــی برگــزار و مطابــق جــدول ۱۰ از حمایت هــای ســتاد نانــو 

بهره مند شدند.

 برنامه سامان دهی و توسعه محصوالت آموزشی فناوری نانو
برنامــه ســامان دهی و توســعه محصــوالت آموزشــی فناوری نانــو 
کاال و خدمــات( بــا هدف شناســایی محصــوالت و فعاالن  )شــامل 
این حوزه و اعتباربخشی به آن ها و همچنین ارتقای سطح تولید 
و بازار این محصوالت از ابتدای ســال ۱۳۹۸ آغاز شــده اســت. در 

این برنامه ۲ فعالیت محوری اجرا خواهد شد:
۱- شناسایی، ارزیابی و معرفی محصوالت آموزشی فناوری نانو

۲- توانمندســازی و حمایــت از شــرکت ها و افــراد فعــال در تولیــد 

مبلغ حمایت )ریال(تعدا� �فرات آم�زش �یدهتعدا� �وره��ع �وره

1139۵26826٬230٬000کارگاهآمادگیالمپیاددانشآموزی

60٬000٬000ریال12378دورهضمنخدمتدبیران

886،230،000ریال12۵9904مجموع

جدول ۱۰- حمایت از رویدا��ای آم�زشی-ترویجی �ا�ش آم�زان و ��یران �ر سال ۱۳۹۸

�م��ار ۷- تعدا� افرا� آم�زش �یده  و رویدا��ای آم�زش �ا�� به �ا�ش آم�زان و ��یران )به جز آم�زش �یده �ای شــبکه ت�ا�ا( از ســال ۱۳۸6 تا 
۱۳۹۸
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محصوالت آموزشی فناوری نانو 
آموزشــی  محصــوالت  صــادرات  و  بــازار  توســعه  از  حمایــت   -۳

فناوری نانو
در این راستا، فعالیت های زیر در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

 شناسایی و معرفی محصوالت آموزشی فناوری نانو
نسخه اول کتاب »محصوالت آموزشی فناوری نانو ساخت ایران« 
کتــاب و ســایت های  کیــت، فیلــم، نرم افــزار،  شــامل تجهیــزات، 
کید بر ترویج دانش آموزی و دانشــجویی فناوری نانو،  آموزشــی با تأ
کتاب، محصوالت و خدمات  تدوین و منتشر شد. در بخش پایانی 
آموزشــی صادر شــده بــه دیگر کشــورها و اطالعات تمــاس نهادها و 
شــرکت های آموزشــی فعــال در ترویــج فناوری نانــو آمــده اســت. در 
این کتاب تالش شــده محتوای آموزشــی تولید شــده در ســال های 
گذشــته به صــورت یکپارچــه و در یک دســته بندی مشــخص ارائه 
گیری علم و فناوری نانو عالقه مند  شود تا برای مخاطبانی که به فرا
هســتند در دســترس و قابل استفاده باشــد. در بخش های مختلف 
کــدام از محصــوالت و خدمــات از نظر  کتــاب، ســطح مخاطــب هــر 
دانش آموزی یا دانشجویی مشخص شده است. به طور کلی، ۳۱۹ 
ح زیر معرفی شده اند: تعداد  محصول آموزشــی در این کتاب به شــر
۲۵ تجهیز آموزشی در قالب شبکه توانا، ۱۶ عنوان کیت آموزشی، ۵ 
فیلم آموزشی، ۲۳ نسخه نرم فزار آموزشی، ۱۱۶ جلد کتاب آموزشی، 

۳ سایت آموزشی و ۵ خدمت آموزشی در حوزه صادرات.

 ارزیابی محصوالت آموزشی و صدور تأییدیه آموزش نانو
بــا توجه بــه برگــزاری برنامه هــا و رویدادهای ترویــج دانش آموزی 
ح های دانش آموزی فناوری نانو  فناوری نانو همچون جشنواره طر
و المپیــاد علــوم و فناوری نانــو و همچنیــن برگــزاری ســمینارها و 
کارگاه هــای آموزشــی نانــو در محــل آزمایشــگاه های دانش آمــوزی 
نانــو )شــبکه توانــا(، نیــاز بــه منابــع و ابــزار آموزشــی معتبــر بــرای 
مخاطبان احســاس می شــود. ازاین رو، برای ســامان دهی و ارتقای 

کیفیــت محصوالت آموزشــی نانو و همچنین اعتباربخشــی به این 
محصــوالت، یــک گواهی با عنــوان »تأییدیه آمــوزش نانو« تعریف 
و طراحــی شــده اســت. بــا اســتفاده از ایــن تأییدیــه تــالش خواهــد 
کاال و خدمات آموزشی( در  شــد، محصوالت آموزشی معتبر )شــامل 
حوزه علــوم و فناوری نانو به عموم مخاطبان به ویژه دانش آموزان 
و دانشــجویان معرفــی شــود. در ایــن برنامــه، محصوالت آموزشــی 
فناوری نانو موجود در سراسر کشور شناسایی شده و پس از ارزیابی، 

تأییدیه آموزش نانو به این محصوالت ارائه خواهد شد.
در فراینــد ارزیابــی محصوالت آموزشــی نانو، محتــوای محصوالت 
ک های آموزشی و همچنین  عالوه بر دقت و صحت علمی، از نظر مال

مالحظات ایمنی و فرهنگی موردبررسی قرار خواهند گرفت.

 حضور در نمایشگاه های مرتبط با محصوالت آموزشی
به منظور معرفی محصوالت آموزشی نانو و رصد محصوالت مشابه، 
بعد از شناســایی و بررســی نمایشگاه ها، دو نمایشــگاه زیر برای این 
هــدف انتخــاب شــدند و تیم مجــری برنامه ســامان دهی و توســعه 

محصوالت آموزشی فناوری نانو در این نمایشگاه ها حاضر شد:
نانــو در دوازدهمیــن نمایشــگاه  ۱- غرفــه محصــوالت آموزشــی 

فناوری نانو
۲- غرفــه ســتاد ویــژه توســعه فناوری نانــو در پنجمین جشــنواره 

ملی اسباب بازی

برنامه عملیاتی 3

توسعه بنیاد آموزش فناوری نانو و شبکه 
نهادهای ترویجی

کیفی شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو کّمی و   توسعه 
گروه هــای  کشــور،  سراســر  در  فناوری نانــو  ترویــج  به منظــور 
دانشــجویی، شــرکت های آموزشــی و همچنین ســایر مؤسســات، 
نهادهــا، ســازمان ها و ارگان هــای عالقه منــد بــه فعالیــت و ترویج 

فناوری نانــو بــه عضویت شــبکه نهادهای ترویجی بنیــاد آموزش 
فناوری نانــو درآمده انــد. در ســال ۱۳۹۸ تعــداد نهادهــای دارای 
مجــوز فعالیــت ۱۴۱ مورد بوده اســت؛ از این میــان، نهادهایی که 
حداقل در یکی از آیین نامه های حمایتی مشــارکت داشته باشند، 
در فهرســت نهادهای ترویجی فعال قــرار می گیرند. آمار نهادهای 
ع نهاد،  ترویجی دارای مجوز و فعال در ســال ۱۳۹۸ به تفکیک نو

در جدول ۱۱ آمده است.
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 شبکه مدرسان فناوری نانو 
شــبکه مدرســان فناوری نانــو، بســتری بــرای آمــوزش و ترویــج 
علــم و فناوری نانــو در ایران توســط افــراد متخصــص و توانمند را 
گواهــی توانمنــدی تدریــس نانــو طــی آزمون ها و  فراهــم می کنــد. 
ارزیابی های مشخص، به افراد توانمند و عالقه مند اعطا می شود 
که از سال ۱۳۹۸، رویکرد جدیدی در برگزاری این آزمون ها لحاظ 
شده است. بر این اساس، آزمون های توانمندی تدریس هر سال 
تحصیلــی در دو نوبــت برگــزار می شــوند: )۱( آزمون هــای مســتقل 
توانمنــدی تدریــس )یــک آزمــون در بهمن مــاه( و )۲( از طریــق 
مســابقه ملی فناوری نانو )تیرماه هر ســال(؛ در هــر دو حالت، این 
آزمــون در قالــب دو مرحلــه اجرا می شــود؛ اولین مرحلــه به صورت 
وارد  علمــی،  نصــاب  حــد  دارای  افــراد  و  برگــزار می شــود  تئــوری 
مرحلــه دوم می شــوند. مرحلــه دوم در قالب مصاحبــه حضوری یا 
کســب  که موفق به  غیرحضوری )آنالین( برگزار می شــود. افرادی 
حدنصاب هــای الزم در جلســه مصاحبه شــوند، گواهی توانمندی 

تدریــس را در ســه تــراز الــف، ب یــا ج و در دو حــوزه دانش آموزی/ 
دانشجویی دریافت می کنند.

اعضــای شــبکه مدرســان فناوری نانــو در ســال ۱۳۹۸، ۱۰۸ نفــر 
کــه از ایــن میــان، ۳۱ نفر در ســال ۱۳۹۸، ۳ نفر در ســال  بود ه انــد 
 ۱۳۹۶ ســال  از  قبــل  نفــر   ۴۳ و   ۱۳۹۶ ســال  در  نفــر   ۳۱  ،۱۳۹۷
به عنــوان مــدرس نانــو بــه عضویــت شــبکه مدرســان فناوری نانو 

درآمده اند. 

 حمایت از رویدادهای فناوری نانو
برگزارکننــدگان  از   ۱۳۸۶ ســال  از  فناوری نانــو  توســعه  ســتاد 
کارگاه هــای آموزشــی فناوری نانو حمایت  ســمینارهای ترویجــی و 
می کنــد. اجــرای ایــن برنامــه در ســال ۹۸، منجــر به برگــزاری ۴۳ 
کــه طــی آن زمینه آشــنایی ۲۸۳۳ دانشــجو با  کارگاه آموزشــی شــد 
فناوری نانــو را فراهم آورده اســت. جزئیات عملکــرد این برنامه در 
بخش دانشجویی از ابتدا تا سال ۹۸ در نمودار ۸ ارائه شده است. 
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 هشتمین دوره توان افزایی مروجان دانشگاهی فناوری نانو
هشــتمین دوره توان افزایــی مروجــان دانشــگاهی فناوری نانــو از 
تاریــخ ۱۵ تــا ۱۸بهمــن ۱۳۹۸ در پردیــس فنــی و مهندســی شــهید 
عباســپور دانشــگاه شــهید بهشــتی برگزار شــد. در ایــن برنامه ۱۰۵ 
گــروه  کردنــد؛ ۷۰  نفــر از ۸۴ نهــاد ترویجــی فناوری نانــو شــرکت 
دانشــجویی، ۱۰ شــرکت آموزشــی و ۴ نهــاد دانشــگاهی در میــان 

نهادهای ترویجی شرکت کننده حضور داشتند.

 تورهای دانشگاهی فناوری نانو
در روزهــای برگزاری دوازدهمین جشــنواره فناوری نانو، با تالش 
گــروه دانشــجویی از دانشــگاه های مختلــف  ۳۲ نهــاد ترویجــی و 
کشــور، بالغ بر ۱۰۳۰ نفر دانشــجو از مقاطع و رشــته های تحصیلی 
گــروه و با همراهی مدرســان نانــو و فعاالن  مختلــف، در قالــب ۵۵ 
ترویج فناوری نانو، از جشــنواره نانو بازدید کردند. شرکت کنندگان 
کشــور در  ضمــن بازدیــد از غرفه هــای جشــنواره، با دســتاوردهای 

حوزه صنعتی و پژوهش های محققان فناوری نانو آشنا شدند.

 جشنواره آثار رسانه ای دانشجویی
در راســتای حمایــت از فعالیت هــای 
رسانه ای دانشــجویی در حوزه علوم و 
فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو 
طــی فراخوانی در هر ســال، طرح های 
منتخب و برتر دانشجویی را شناسایی 
و جوایــزی را به آنان اعطــا می کند. در 

سال ۹۸ مجموعًا سی اثر در چهار حوزه نشریات، وب سایت، شبکه 
اجتماعی و چندرسانه ای به دبیرخانه بنیاد ارسال شد که از آثار برتر 
در شهریور ۹۸، هم زمان با اختتامیه نهمین مسابقه ملی، تقدیر شد.

 هفته فناوری نانو
بیشــتر  هرچــه  آشــنایی  به منظــور   
دانشــگاهی  جامعــه  و  دانشــجویان 
آمــوزش  بنیــاد  فناوری نانــو،  بــا 
فناوری نانو یک هفته خاص از ســال 
تحصیلــی را بــرای ترویــج و آمــوزش 

متمرکــز فناوری نانــو در دانشــگاه ها تعییــن می کنــد. در طــول این 
هفتــه، برنامه هــای ترویجــی و آموزشــی متنوعی، جهــت افزایش 
ســطح آشــنایی جامعه دانشــگاهی با مفهــوم فناوری نانو، توســط 
نهادهــای ترویجــی فناوری نانو اجرا می شــود. زمــان هفته نانو در 
نیمســال تحصیلی اول، ۲۳ تــا ۲۸ آذرماه۹۸ و زمان هفته نانو در 
نیمســال دوم تحصیلی، ۳ تا ۸ اســفندماه۹۸ بوده اســت. در این 
بخش، ۳۲ نهاد ترویجی، فعالیت های آموزشی- ترویجی خود را 

کردند. به صورت متمرکز اجرا 

 جشنواره تجارب نو دانشجویی
در راستای حمایت و رشد خالقیت 
ــهــادهــای تــرویــجــی در  و ابــتــکــار ن
زمــیــنــه فــعــالــیــت هــای تــرویــجــی-
آموزشی، بنیاد آموزش فناوری نانو 
از برنامه های خالقانه و نو )تجارب 
تــرویــج  و  آمـــــوزش  حــــوزه  در  ــو(  ــ ن

فناوری نانو در هر سال تحصیلی تقدیر به عمل می آورد. در این 
برنامه  اجــرای  روند  از  گزارشی  شده،  اعالم  فراخوان  طی  و  راستا 
و  دریافت شد  ح  این طر در  تمامی شرکت کنندگان  از  آن  نتایج  و 
برتر  تجربیات  شهریورماه۱۳۹۸به  در  برگزیده  ح های  طر جوایز 

اعطا شد. 

مجم�ع حمایت )ریال(تعدا� عن�ان

رسانهایدانشجویی 10180٬000٬000اثرجشنوارهآثار

3296٬000٬000نهادهفتهفناورینانو

9118٬000٬000اثرجشنوارهتجاربنودانشجویی

رویدادهایآموزشی-ترویجیفناورینانو 43199٬۵۵0٬000رویدادحمایتاز

32221٬200٬000نهادتورهایدانشگاهیفناورینانو

۸۱4٬۷5۰٬۰۰۰-مجم�ع

جدول ۱۲- مجم�ع حمایت �ای ص�رت گرفته از ��ا��ای ترویجی �ر سال ۱۳۹۸
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 حمایت از رقابت های دانشجویی در حوزه فناوری نانو
 مسابقه ملی فناوری نانو

نهمین مســابقه ملی فناوری نانــو به صورت دومرحله ای در قالب 
آزمون آنالین و حضوری در سال ۱۳۹۸ برگزار شد. مرحله اول این 
مســابقه به صورت آنالین در سایت آموزش فناوری نانو برگزار شد. 
کســب حداقــل درصد تعیین شــده در آزمــون آنالین،  داوطلبــان با 
مجوز حضور در مرحله حضوری را به دست آوردند. در این آزمون 

کردند. ۴۱۴۱ نفر شرکت 

28تیر1398تاریخ آزم�ن

تعدا� �اوطلبان
4141نفر

مقطعکارشناسیارشدو مقطعکارشناسی،31درصداز کارشناسی،۵0درصداز از شامل۵درصدمقاطعپایینتر
مقطعدکتری 9درصداز

89نهادترویجی��ا��ای ترویجی فعال
14شرکتآموزشی،60نهادترویجیدانشجوییو12نهادترویجیازدستهسایر

طریقنهادترویجی)80درصد(روش ثبت �ام 844ثبتنامانفرادی)20درصد(و3297ثبتناماز

28استانتعدا� ح�زه �ای آزم�ن در 30شهر

مقطعکارشناسی،1۵نهادترویجیبرترتقدیر از �رگزیدگان در برتر ،10نفر برترکشور 10نفر

جدول ۱۳- آمار ��مین مسابقه ملی فناوری �ا�� )۱۳۹۸(

�فرات �رتر کش�ری �ر ��مین مسابقه ملی فناوری �ا��

 برنامه توانمندسازی استارت آپ های فناوری نانو
ســتاد نانو برنامه نانواســتارت آپ را در راســتای پرورش تیم های 
کارآفریــن و توســعه فناوری در زمان بندی یک ســاله اجرا می کند. 
آمــوزش  بنیــاد  از مجموعــه  آخریــن حلقــه  واقــع  برنامــه در  ایــن 
فناوری نانو اســت و دانشــجویان پس از طی کردن مراحل آموزشی 
در  ملــی،  مســابقه  در  شــرکت  و  فناوری نانــو  آمــوزش  ســایت  در 
کســب می کننــد. هدف  نهایــت مجــوز ورود بــه نانواســتارت آپ را 
اصلــی نانواســتارت آپ توســعه نمونــه اولیــه مبتنــی بــر نیاز بــازار و 
ارائــه آموزش هــا و مشــاور ه های الزم در ایــن مســیر بــه تیم هــای 

شرکت کننده است.
اختتامیــه  بــا  نانواســتارت آپ هم زمــان  افتتاحیــه ســومین دوره 
نهمین مســابقه ملی فناوری نانو در ۲۸شــهریور۱۳۹۸ در دانشــگاه 

صنعتی شریف با حضور نود نفر از عالقه مندان برگزار شد.
کشــور در حوزه آب، ســومین  بــا توجــه به چالش هــای روزافــزون 
دوره نانواســتارت آپ هماننــد دوره قبــل، تمرکــز اصلــی خــود را بــر 
توســعه راهکار هایــی بــرای کمــک بــه صنعت آب و پســاب کشــور 
کمــک فناوری نانو قــرار داد. در جریــان این دوره، ابتــدا تیم ها  بــا 
چالش هــای موردنظــر خــود را بــا تأییــد نانواســتارت آپ انتخــاب 

کردند و رویکرد حل این چالش را در قالب یک پروپوزال در اختیار 
برنامه قرار دادند. راهکارهای ارائه شــده داوری شد و بیش از سی 
ح خود برای نمایش در  تیم فناور به دنبال ساخت نمونه اولیه طر

سیزدهمین جشنواره فناوری نانو هستند. 

را�بری فنی و 
کسب و کاری 

تی�

ارزیا�ی طرح �ا

��یت بخشی 
و بازتاب �ر 

رسا�ه �ا

تس�یل ارتباط 
با صنایع

تس�یالت 
و خدمات 

�ا��استارت آپ

 مر�ی گری 
و مشاوره

گر�ت 
پژو�شی

آم�زش
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جدول ۱4- طرح �ای فناورا�ه تی� �ای �رگزیده �ومین �وره �ا��استارت آپ

سطح آما�گی فناوری�ام تی��ام محص�ل

هوایغیراشباع TRL<7>6نانومهندسیسطحدستگاهجذبآباز

TRL≈6آببانسوپرجاذبهایکشاورزی

هوایاشباع TRL<6>۵نانومهندسیسطحدستگاهجذبرطوبتاز

روغن آباز TRL<6>۵نانوبستاآورانایراندستگاهجداساز

پایۀپالسما TRL<6>۵پنتاسامانهتصفیهپساببر

TRL<۵>4هوانوسامانهتصفیههوایپالسمایی

TRL≈4ولتآبطراحیوساختسامانهیونزداییخازنی

ح  شــش تیــم برگزیــده دومیــن دوره نانواســتارت آپ، هفــت طــر
فناورانــه خــود را در جریــان دوازدهمیــن جشــنواره فناوری نانو در 
خ ۱۸ تا ۲۱مهر۱۳۹۸، بــه نمایش درآوردنــد. این محصوالت  مــور
دارای فنــاوری اثبات شــده بودند و در قالب نمونــه اولیه رونمایی 
غ التحصیالن  شدند. اعضای تیم های برگزیده، دانشجویان و فار
کاشــان  دانشــگاه های صنعتــی شــریف، تهــران، امیرکبیــر، تبریز، 

و شــیراز بودنــد. تیم هــای فنــاور محصــوالت خــود را مجموعــًا بــه 
کردند و بــا بیش از ده  بیــش از چهــل ســرمایه گذار و مشــتری ارائه 
کــره اولیه شــدند. این تیم ها در ادامه به ســایر  مجموعــه وارد مذا
برنامه هــای حمایتــی معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
بــه تجاری ســازی  تــا  فعــال معرفــی شــدند  و شــتاب دهنده های 

محصول نهایی خود بپردازند.

�ســتگاه جــذب آب از �ــ�ای غیراشــباع و �ســتگاه جــذب رط�بــت از 
��ای اشباع محص�ل تی� �ا��م�ندسی سطح از �ا�شگاه ت�ران

ســاما�ه تصفیــه �ــ�ای پالســمایی محصــ�ل تیــ� ��ا�� از �ا�شــگاه 
صنعتی تبریز
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 توسعه فعالیت های سایت آموزش فناوری نانو
ســایت آموزش فناوری نانو بزرگ ترین بســتر آمــوزش فناوری نانو 
تحــت وب اســت که از ســال ۱۳۹۰ با هدف ترویــج و آموزش علوم 
گسترده و برای طیف وسیعی از مخاطبان  و فناوری نانو در سطح 
و عالقه منــدان راه انــدازی شــد. در ســایت آمــوزش فناوری نانــو، 
حوزه هــا و موضوعــات مختلــف وابســته بــه علــم و فناوری نانو در 
بخش هــای مفاهیــم پایــه و نانوســاختارها، روش های ســاخت و 
کاربردهای فناوری نانو، ایمنی  ســنتز، روش های مشــخصه یابی، 
و اســتانداردهای فناوری نانــو، مالکیت فکری و تجاری ســازی در 
قالــب ابزارهــای آموزشــی متنوعــی نظیــر مقــاالت متنی آموزشــی، 
ع،  متنــو آنالیــن  آزمون هــای  غیرحضــوری،  آموزشــی  دوره هــای 
فایل های چندرســانه ای و تصاویر ســه بعدی در اختیار مخاطبان 
گرفته اســت. تا پایان ســال ۹۸، ســایت آمــوزش فناوری نانو  قــرار 

کاربر دارد.  حدود ۲۹٫۴میلیون بازدید و ۴۵هزار 
آمــار تجمعی بازدید و مخاطبان ســایت آمــوزش فناوری نانو در ۵ 

گذشته در نمودار ۹ آمده است. سال 
در ادامه، فعالیت ها و اقدامات انجام شــده در این ســامانه جامع 

آموزشی در سال ۱۳۹۸ بیان می شود:

ــوزشــــی غـــیـــرحـــضـــوری )پــلــتــفــرم   بــــرگــــزاری دوره هــــــــای آمــ
دستیارخوب(

پس از راه اندازی بستر آموزش غیرحضوری دستیارخوب در سال 

۱۳۹۷، تمرکــز اصلــی ســایت آموزش در ســال ۱۳۹۸، آماده ســازی 
دوره های آموزشــی غیرحضوری بــا همکاری اعضای هیئت علمی 
کشــور بوده اســت. در این راستا و در سال ۹۸،  دانشــگاه های برتر 
کــه طــی آن،  ۲۱ دوره آموزشــی مختلــف در ایــن بســتر برگــزار شــد 
۱۸۳۲ نفــر )مجموعــًا ۵۱۳۲ نفر-ســاعت( در ایــن پلتفــرم آموزش 

دیده اند.

 برگزاری آزمون های مجازی
آزمــون  ترازیابــی،  آزمــون  شــامل  آمــوزش  ســایت  آزمون هــای 
که در ســال ۱۳۹۸  آزمایشــی، آزمون آنالین و آزمون مقاالت اســت 
ع ۷۵۵۰۰ آزمون توســط ۴۶۰۰ نفر در ســایت برگزار شــد.  در مجمو
کنــون، ۲۹۰هزار  از ابتــدای فعالیــت ســایت آمــوزش فناوری نانو تا

آزمون در این سایت برگزار شده است.

�م��ار ۹- رو�د تعدا� مخاطبان و باز�ید�ای سایت آم�زش فناوری �ا�� )۱۳۹4-۱۳۹۸(

می
م�

ن ع
طبا

خا
� م

دا
تع

ت
سای

 از 
ید

ز�
ع با

م�
مج

5۰۰۰۰

45۰۰۰

4۰۰۰۰

۳5۰۰۰

۳۰۰۰۰

۲5۰۰۰

۲۰۰۰۰

۱5۰۰۰

۱۰۰۰۰

5۰۰۰

۰

۳5۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

۲5۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱5۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

5۰۰۰۰۰۰

۰
سال ۹4 سال ۹5

۲۸۷۸۹

۲۲۰۲۳

سال ۹6

۳5۳4۳

سال ۹۷

4۰۰۱4

سال ۹۸

45۱۸5

۱۱۲۸6۰55

۱5۸۸5۸۹۲

۲۰۸۹۹64۱

۲5۰4۷5۰۲

۲۹46۹5۲5
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برنامه عملیاتی 4

ترویج صنعتی فناوری نانو
 تهیه و انتشار محتواهای صنعتی فناوری نانو

کتاب های محصوالت و تجهیزات فناوری نانو  
فناوری نانــو  محصــوالت  کتــاب   ،۱۳۹۸ پاییــز  در 
ســاخت ایــران، در ۳ جلد بــا عناوین »کتــاب محصوالت 
میانــی فناوری نانــو ســاخت ایــران«، »کتــاب محصوالت 
نهایــی فناوری نانــو ســاخت ایــران« و »کتــاب تجهیزات 
فناوری نانــو ســاخت ایــران« تدویــن شــد. در ایــن ســه 
کتــاب، اطالعــات محصــوالت و تجهیــزات فناوری نانــو 
کــه دارای گواهــی نانومقیاس بوده انــد، گردآوری  ایــران 

شده است.
محصــوالت  کتــاب   ،۱۳۹۸ زمســتان  در  همچنیــن 
فناوری نانــو ســاخت ایــران، در شــش جلــد بــا عناویــن 
ایــران  »کتــاب محصــوالت میانــی فناوری نانــو ســاخت 
لوازم خانگــی«،  و  رزیــن  و  رنــگ  ســاختمان،  صنایــع  در 
»کتــاب محصــوالت میانــی فناوری نانو ســاخت ایران در 
نســاجی«،  و  کشــاورزی  محیط زیســت،  و  آب  ســالمت، 
»کتــاب محصــوالت میانــی فناوری نانو ســاخت ایران در 
گاز، پلیمــر و پتروشــیمی، بــرق و انــرژی«، »کتاب  نفــت و 
محصــوالت میانــی فناوری نانو ســاخت ایــران در صنایع 
حمل ونقــل و صنایــع فلــزی«، »کتاب محصــوالت میانی 
ایــران در نانومــواد، نانوپوشــش و  فناوری نانــو ســاخت 
و  فنــاوری(«  پلتفورمــی  )حوزه هــای  نانوفیبــر  پالســما، 

جدول ۱5- عناوین کلیپ رسا�ه ای �ا�� و صنعت �ر سال ۹۸

مدت زمان �سته بندی محت�اعن�ان
�رای �سترسی به کلیپ �ا، تص�یرمحت�ا

کد�ای زیر را اسکن کنید

کاربردنانوکاتالیستهایایرانی
زبانمدیران از

مزایایصنعتی
فناورینانوایرانیاز

زبانمدیرانبهرهبردار
صنعتی

8:00دقیقه

کاربرد کوتاهودیدنیاز
محصوالتشرکتنانوپارس

اسپادانا
1:00دقیقه

»کتاب تجهیزات صنعتی و آزمایشــگاهی فناوری نانو ســاخت ایران« تدوین 
شــد. در ایــن کتاب هــا، اطالعات محصــوالت و تجهیــزات فناوری نانو ایران 
گردآوری  گواهی نانومقیاس بوده اند، به تفکیک هر حوزه صنعتی  که دارای 

شده است.

کلیپ های رسانه ای نانو و صنعت  
ح جدول ۱۵ منتشر  در ســال ۹۸، کلیپ های رســانه ای نانو و صنعت به شــر

شدند.

گزارش های صنعتی مرتبط با فناوری نانو  
مختلــف  حوزه هــای  در  متنوعــی  صنعتــی  گزارش هــای   ،۱۳۹۸ ســال  در 
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ح جدول ۱۶ منتشر شد. فناوری نانو به شر

 راه اندازی پایگاه اینترنتی نانو و صنعت
در راســتای ترویــج صنعتــی و معرفــی محصــوالت و توانایی های 
صنعتی داخلی و ارتقای ســطح آشــنایی مدیران و فعاالن صنعتی 
و با توجه به اهمیت ســهولت دسترســی مخاطبان به محتواهای 
صنعتــی تولید شــده ســتاد نانــو، در ســال ۱۳۹۸، پایــگاه اینترنتی 
شــد.  رونمایــی   www.INDnano.ir نشــانی  بــه  صنعــت  و  نانــو 
اطالع رســانی و انتشــار اخبــار و رویدادهــای صنعتی در ایــن پایگاه 
انجام شــده و بارگیری انواع محتواهای صنعتی فناوری نانو نظیر 
گزارش هــای  فناوری نانــو،  تجهیــزات  و  محصــوالت  کتاب هــای 
کلیپ،  کاربــرد فناوری نانو در صنایــع،  صنعتــی، درخت واره هــای 
پایــگاه توســط مخاطبــان  ایــن  عکــس و فیلم هــای صنعتــی در 

صنعتی امکان پذیر است. 

 ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرک های صنعتی
در سال ۱۳۹۸، ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرک های صنعتی 
دنبال شد و توانمندسازی صنعتی با استفاده از فناوری نانو در قالب 
برقــراری ارتبــاط اولیه با شــهرک های صنعتی اســتان های کشــور از 

جمله اصفهان، گلستان، کرمان و فارس صورت گرفت.

ســمینارهای  و  نشســت ها  دوره هــا،  برگــزاری  از  حمایــت   
کاربردهای فناوری نانو آشنایی صنایع با 

 برگزاری دوره های آموزشی صنعتی فناوری نانو
صنایــع  در  فناوری نانــو  »کاربردهــای  صنعتــی  آموزشــی  دوره 
پلیمــری« بــا هــدف معرفــی توانمندی هــای فناوری نانــو ایــران و 
کامپوزیت هــای  جهــان در حــوزه صنایــع پلیمــری، رنــگ، رزیــن، 
پلیمــری، الســتیک و پالســتیک، بــه جامعــه صنعتــی و پژوهشــی 
در  حــوزه،  ایــن  در  فعــال  فنــاوران  و  محققــان  ارائــه  بــا  کشــور، 

شهریور۱۳۹۸، در محل ستاد نانو برگزار شد. 
فناوری نانــو در  »کاربردهــای  آموزشــی صنعتــی  همچنیــن دوره 
صنایــع عمرانــی و ســاختمانی« بــا هــدف معرفــی توانمندی هــای 
فناوری نانــو ایــران و جهــان در حوزه صنایع ســاختمانی، عمران و 
ساخت وساز، به جامعه صنعتی و پژوهشی کشور، با ارائه محققان 
و فنــاوران فعــال در ایــن حــوزه، در دی ماه۱۳۹۸، در محل ســتاد 
نانو برگزار شد. از میان اعضای هیئت علمی، مدرسان فناوری نانو 
و فعــاالن صنعتــی عالقه مند، تعــداد ۸۰ نفر به صــورت حضوری از 

کردند.  محتوای ارائه شده در این رویداد استفاده 

عن�انر�یف

قطعاتپلیمریباهدایت1 کاربردفناورینانودر
الکتریکیباال

صنعتالکترونیکچاپی،فرصتهاوچالشهای2
اقتصادیوفناورانه

ادواتاپتیکی3 کاربردفناورینانودر

،پاالیشو4 کاربردنانوحسگرهادرصنایعنفت،گاز
پتروشیمی

کاربردفناورینانودرصنایعدریایی۵

کاربردفناورینانودرمعدن6

آبشیرینکنهایخورشیدی7 کاربردفناورینانودر

جدول ۱6- گزارش �ای صنعتی منتشرشده �ر ح�زه فناوری �ا�� �ر سال ۱۳۹۸ 

عن�انر�یف

کاربردفناورینانودرساختباتریهایقابلشارژ8

باتریهایخورشیدی9 کاربردفناورینانودر

کاربردفناورینانودرجوهرهایرسانامورداستفادهدر10
مدارهایالکتریکی

کاربردهاوفناوریهایبهروزدستگاه11 مروریبر
فیزیکی رسوبدهیبخار

کاربردهاوفناوریهایبهروزدستگاه12 مروریبر
رسوبدهیبخارشیمیایی

توربینهایبادی13 کاربردفناورینانودر

نمایشگرهایقابلانعطاف14 کاربردفناورینانودر

کاربردنانوسیاالتدرصنعتبرقوانرژی1۵
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 برگزاری سمینارهای صنعتی فناوری نانو
بیشــتر  هرچــه  بهره منــدی  و  آشــنایی  به منظــور  نانــو  ســتاد 
کارشناســان و فعــاالن صنعتی از فرصت هــای اقتصادی  مدیران، 
معرفــی  صنعتــی  ســمینارهای  از  حمایــت  ح  »طــر فناوری نانــو، 

کاربردهای فناوری نانو در صنایع« را اجرا می کند. این ســمینارها، 
با حمایت ســتاد نانو و توســط مدرســان فناوری نانو در ســازمان ها 
و شــرکت های صنعتــی عالقه منــد برگــزار می شــود. ســمینارهای 

ح جدول ۱۷ است. صنعتی حمایت شده در سال ۱۳۹۸ به شر

جدول ۱۷- سمینار�ای صنعتی حمایت شده �ر سال ۱۳۹۸

محل �رگزاریم�ض�ع سمینار

کاربردفناورینانودرصنایع

نیسارسازه

فارس کارتاعتبار

شیرازسرم

باستان زرینگستر

کاربردفناورینانودر
صنعتخودرو

شرکتسازهگسترسایپا

شرکتایرانخودرو

کاربردفناورینانودر
الستیکدناصنعتالستیک

پلیمر کاربردفناورینانودر
وکامپوزیتهایزمینه

پلیمری

گونیبافیسپیدگانکارنما

شرکتتوسعهپالستیکایرانیان

شرکتخورشیدشمس

شرکتکمپرسورسازیحافظ
واقفی

شرکتسیموکابلدراک

شرکتظروفگیاهینورسته

فارسنور

آبفشانساحلشیراز

توانمهرطب

سنگبناینیکاندیش

صنایعقطعاتالکترونیک

بستشیراز

ایرانمدار

پلیمر کاربردفناورینانودر
وکامپوزیتهایزمینه
پلیمریوپوششهای

فوقسخت

برشیفروتن شرکتابزار

شرکتآریاافزار

شرکتپارسیانباالبر

شرکتپارسیانصنعت

صنایعبال

کاربردفناورینانودرصنعت
پوشش،پوششهای

نانوساختاروفوقسخت

شرکتسازهگسترسایپا

شرکتکولرهواییآبان

شرکتازدیادبرداشت

محل �رگزاریم�ض�ع سمینار

کاربردفناورینانودرصنعت
پوشش،پوششهای

نانوساختاروفوقسخت

شرکتآسانسورسریعالسیر

شرکتآسیاکار

شرکتطوافی

شرکتپوالدورزانکیمیا

شرکتسیناکنترل

شرکتکوششصنعتشیراز

شرکتمهرگانجنوب

شرکتالکتروآسانبرهخامنش

شرکتپارسآسانسور

شرکتپتکشیراز

شرکتسانتیگراد

شرکتصاایران

شرکتلنتترمزهاربر

بهسازصنعتهگمتانه

بازرگانیگرام

درناچوب

شرکتتیرازیس

کاربردهایفناورینانودر
دانشگاهعلومپزشکیپزشکی

کاربردفناورینانودر
صنعتنساجی

شرکتاسیم

شرکتاخشان

شرکترنگسپهر

شرکترنگپاییز

شرکترنگتولیپ

صنعترنگینپارسیان

کاربردفناورینانودرصنایع
غذایی،بستهبندیو

کشاورزی

شرکتنمکهامر

روغننباتیشیراز

شرکتصادراتماهیسفید

شرکتگلپونه
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محل �رگزاریم�ض�ع سمینار

کاربردفناورینانودرصنایع
غذایی،بستهبندیو

کشاورزی

شرکتارژن

شرکتپگاه

شرکتصنایعغذاییفارس

شرکتلبنیاتپرسوکا

شرکتهمآشنا

مهرگانشکالتتیوان

صنایعکویرجوپار

محل �رگزاریم�ض�ع سمینار

کاربردفناورینانودر
صنعتپوششونانومواد

وشیشه

شرکتکاویانجامپارس

پلیآریا

کاربردهایفناورینانوبرای
شرکتهایفعالشیشه

سکوریت
شهرکصنعتینصیرآباد

کاربردفناورینانودر
شرکتملیحفاریصنعتحفاری

نفت، کاربردفناورینانودر
وپتروشیمی گاز

آذربایجانشرقی شرکتگاز

شرکتنفتزاگرسجنوبی

ا�امه جدول ۱۷- سمینار�ای صنعتی حمایت شده �ر سال ۱۳۹۸

 برگزاری جلسات ترویج صنعتی با شرکت ها
و  صنعتــی  توانمندی هــای  معرفــی  هــدف  بــا   ۱۳۹۸ ســال  در 
فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو به مدیران شــرکت ها، 
جلسات ترویج صنعتی با حضور کارگزاران ترویج صنعتی و مدیران، 

نمایندگان و کارشناسان بیش از شصت شرکت برگزار شد. 

 حضور در نمایشگاه های صنعتی
در  فناوری نانــو  صنعتــی  ترویــج  کارگــزاران   ۱۳۹۸ ســال  در 
کرده یا بــه برپایی غرفه  نمایشــگاه های صنعتــی مختلف شــرکت 

ح آن در جدول ۱۸ آمده است. که شر در آن ها اقدام نموده اند 

 دریافــت نیازهــای صنعتــی مرتبــط بــا فناوری نانــو در قالــب 

رویدادهای ترویج صنعتی
کارگزاران ترویج صنعتی در قالب تیم های تخصصی فناوری نانو، با 
حضور در رویدادهای صنعتی، ضمن ارتباط گیری، مشاوره و معرفی 
توانمندی هــای صنعتــی فناوری نانــو کشــور بــه مدیــران و فعــاالن 
صنعتی، نسبت به جمع آوری و بررسی نیازها و مشکالت واحدهای 
ح شــده از ســوی مدیران  صنعتی اقدام می نمایند. موضوعات مطر
کارشناســان صنعتــی در فرم هــای ثبــت تقاضــای صنعتــی وارد  و 
ح شــده با اســتفاده از  شــده و جهت ارائه راه حل و رفع مشــکل مطر
فناوری نانو اقدام می شود. از مجموع بیش از ۶۵ تقاضای صنعتی 
کارگــزاران ترویج صنعتی به  در حوزه فناوری نانو ارائه شــده توســط 
شبکه تبادل فناوری نانو در سال ۱۳۹۸، بیشترین تقاضاها مربوط 

به حوزه صنایع فلزی، صنایع پلیمری و نانومواد بوده است.

�م��ار ۱۰- س�� ح�زه �ای مختلف از تقاضا�ای صنعتی ثبت شده 
ت�سط کارگزاران ترویج صنعتی فناوری �ا�� �ر سال ۱۳۹۸

زمانعن�ان

نمایشگاهرونقتولیدومحصوالتساخت
27تا30تیرصنایعکوچکومتوسط

17تا21مهرنمایشگاهبینالمللیصنعتغرفهنانووصنعت

نمایشگاهصنایعکوچکومتوسطوشهرکهای
صنعتیاستانگلستان

17تا20
بهمن

رفعنیازهایفناوریصنایعکوچکومتوسط
منطقهایاستانقزوین)بامحوریتشرکت

شهرکهایصنعتیاستانقزوین(

23تا2۵
مرداد

نمایشگاهفرصتهایساختداخلوصنایع
استانقم

16تا18
بهمن

�ر  ــ�  ــا� ــاوری � ــن ف صنعتی  تــرویــج  ــزاران  ــ ــارگ ــ ک ــ�ر  ــض ح  -۱۸ ــدول  ــ ج
صنایع فلزی و �ا��پ�شش �ا، �مایشگاه �ای صنعتی )۱۳۹۸(

44�رصد

صنایع پلیمری، ۲۸�رصد

�ا��م�ا�، 
۱6�رصد

 ، سایر
۱۲�رصد
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خودتــان،
ً
خوشــحالمازاینکــهخدمــتشــماهســتم.لطفــا

کنید. کهدراینشرکتداریدرامعرفی شرکتتانومحصوالتی
 مــن علــی قره خانی مدیرفنی و تحقیق و توســعه شــرکت رویال 
کــه در فضــای  توســعه پایــدار هســتم. حــدود هجــده ســال اســت 
کــه انجــام  کار می کنیــم. حــدود ۹۰درصــد فعالیت هایــی  فنــاوری 
داده ایــم پروژه هــای مکاترونیــک بوده اند. ســیر رشــد ما یک ســیر 
کار را اول از کارهای پروژه محور شروع  جالبی داشته است. در واقع 
کردیــم و طراحــی و ســاخت انجــام می دادیــم. بعــد به آرامــی تغییر 
جهت دادیم به سمت اینکه محصول محور شویم. بعد در انتهای 
قضیــه بــا فضــای الکترونیــک چاپــی آشــنا شــدیم و االن قســمت 

اعظمی از کارهایمان به سمت الکترونیک چاپی تغییر کرده که به 
کارهای قبلی ما فاصلــه دارد؛ اما از دید  نحــوی از دید محصــول با 
فرایندهای ســاخت و تولید، آن پشــتوانه فنی که در این چند سال 
کامــاًل بــه دردمــان خورده اســت و باعث شــده با ســرعت  داشــتیم 

کنیم. بسیار زیادی مسیر تولید را طی 

فنــاوریخودتــانرابــافرمــولKnow-Howچطــورتوصیف
میکنید؟شماچهچیزیرامیدانیدچطورانجامبدهید؟

 ما بلدیم چگونه سیســتم های رباتیکی و یک ماشــین پیچیده 
بســازیم. بــا مفهــوم کنترل کردن فراینــد و کنترل کــردن مکانیزم ها 

مصاحبه کننده �کتر علیرضا عالمی؛ مرکز کارآفرینی و شتاب ��نده ت�ران سایت

تغییر از کسب وکار پروژه محور به 
کسب وکار محصول محور

شرکت رویال ت�سعه پایدار فعالیت خ�� را �ر سال ۱۳۸۳ با �دف ت�لید ربات �ای ت�ان بخشی شروع کر�ه است. محص�ل اولیه 
 به ح�زه الکترو�یک چاپی ورو� کر�ه و آما�ه ورو� 

ً
این شــرکت مفصل الکتریکی چرخشــی )اسلیپ رینگ ( و ربات اســت اما اخیرا

به بازار گستر�ه محص�الت این فناوری است. �ر این مصاحبه به گفتگ� با م�ندس علی قره خا�ی؛ مدیر فنی و تحقیق و ت�سعه 
شــرکت رویال ت�ســعه پایدار پر�اخته ایــ�. این مصاحبه �ارای مح�ر�ای مختلفی اســت که از جمله آن �ا می تــ�ان به این م�ار� 
، فروش ماشــین آالت و محصــ�ل ��ایی، �مکاران کلیــدی، فروش خارجی،  اشــاره کر�: کســب وکار پروژه محــ�ر و محص�ل مح�ر
فروش به مصرف کننده ��ایی و رقابت با رقبای خارجی. مرور تجر�یات این شــرکت �ر تغییر مســیر از کســب وکار پروژه مح�ر به 

کسب وکار محص�ل مح�ر لزوم ت�جه به طراحی مدل کسب وکار تکرارپذیر را به خ��ی �شان می ��د. 

مصاحبه با مهندس علی قره خانی؛ مدیر فنی و تحقیق و توسعه شرکت رویال توسعه پایدار
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آشــنا بودیم و انواع مختلف کارها را انجام 
دادیــم. در طول چهار ســال گذشــته روی 
یک فناوری یا یــک پلتفرم فناوری جدید 
به نام الکترونیک چاپی متمرکز شدیم که 
مدارهــای  چطــور  گرفتیــم  یــاد  جــا  آن 
کنیــم. ایــن یــک  الکترونیکــی را پرینــت 
قابلیــت خیلــی بزرگــی بــه مــا در توســعه و 
تولیــد محصوالت جدیــد داد. محصوالتی 
یــا  پوششــی  الکترونیــک  به ســمت  کــه 
الکترونیــک منعطــف می رونــد و این یک 
کرده  کار را بــرای ما باز  دنیــای جدیدی از 
که با آن ها  اســت. یکی از ســرمایه گذارانی 
کار کردیم خیلی جالب این فضا را توصیف 
کردیم و  می کند. خیلی بــا آن ها رفت و آمد 

کار ما عالقه مند شــدند. من در جلسه ای دیدم دارد الکترونیک  به 
چاپی را به یک ســری از شریک های خارجی شان توصیف می کند 
گــر بخواهــم ســاده بگویــم، الکترونیــک چاپی  و می گویــد: »مــن ا
آلیــس در ســرزمین عجایــب اســت.« واقعــًا به ما هــم همین حس 
دســت داده بــود؛ چــون بــا آن می توانیــد کارهــای هیجان انگیزی 
خیلــی  چیزهــای  می شــوید  کــه  فضــا  آن  وارد  و  بدهیــد  انجــام 
کــه مــا در فیلم هــای  هیجا ن انگیــز و جدیــد می بینیــد. چیزهایــی 
تخیلــی داشــتیم می دیدیــم. اینکــه شــما مثــاًل روی لباس هایتــان 
الکترونیک پوششــی داشته باشــید، روی لباس هایتان یک سری 
گجت هــای جدیــد بیایــد. الکترونیــک منعطــف بــرای ما همیشــه 

جذابیت داشته است. 

ایــنفنــاوریبــهجــزویژگــیگرمکن،چــهویژگیدیگــریبه
وجودمیآورد؟

گرمکن یکی از زیرشاخه های  که   این یک پلتفرم فناوری است 
که تقاضای زیادی در بازار برای آن است  ســاده این فناوری است 
گفتیــم ایــن می توانــد به عنــوان یکــی از زیــر  بــرای همیــن مــا  و 
کــه از نظــر اقتصــادی می توانــد بــه ایــن فرایند  شــاخه هایی باشــد 
کنید، تقریبًا  گر از نظر فناوری بخواهید بــه آن نگاه  کنــد و ا کمــک 
چیــز زیــادی نــدارد. مــا االن قابلیــت تولیــد مدارهای هیبریــدی را 
داریــم و تولید نیز کرده ایم که شــما می توانیــد المان های ۱SMD و 
المان هــای معمــول الکترونیــک ترکشــنال را روی ۲PCB منعطف 
کنید ببینید چقدر ایده در الکترونیک  کنید. خب حاال نگاه  مونتاژ 
می تواند بیاید و روی این قصه بنشیند. حاال این ساده اش است. 
کــه دارد ارتباط برقرار می کند ولــی مثاًل روی پارچه یا  از دســتگاهی 

بحــث  تــا  اســت  گرفتــه  قــرار  طلــق 
کــه در بحــث تبلیغــات  نورپردازی هایــی 
بحــث  همچنیــن  می شــود.  اســتفاده 
شیشه های هوشمند یا شیشه هایی که در 
واقع قابلیت تغییر دارند و می توانید تغییر 
دهید که شفافیت داشته باشید یا نداشته 

باشید.

کدامیکازاین االنشــماواردتولید
محصوالتشدهاید؟

و  کردیــم  تولیــد  را  شیشــه  االن  مــا   
کامل  محصول شیشــه بــرای ما به شــکل 
فنــاوری اش بومــی شــده اســت. در بحث 
کامــل  مدارهــای منعطــف فنــاوری اش را 
کردیم، پارچه های حفاظ به طور  گرمکن ها را بومی  کردیم،  بومــی 
کردیم. ما یک پلتفرم فناوری را  کامل فناوری شــان را پیاده سازی 
توســعه دادیــم. ببینیــد کاری که ما االن انجام دادیــم با کاری که 
فناورهــای دیگر انجام دادند تفاوت دارد. شــما مثــاًل می روید یک 
که  کرده  کار  جایــی می بینید یکی از عزیزان روی مثاًل یک دارویی 

یک خواصی را دارد.

کپســولهکردندارو،هرچیزیراشــما مثاًلفناوریلیپوزومو
کنید. میتوانیدلیپوزومیاش

 بلــه، ولی باز این آن جامعیت الکترونیک چاپی را ندارد. چون 
شــما اینجــا خــود الکترونیــک ســنتی را می آوریــد در بســتر چــاپ 
ســوارش می کنیــد. ببینیــد چقــدر به شــما وســعت می دهــد. برای 

همین به آن پلتفرم فناوری می گویند. 

شــمابــهقولخودتانیــکپلتفرمفناوریدارید.ســؤالاین
کاربردهایخاصش کهبیناینهاچراروییکســریاز اســت

کردید؟ کردیدومحصولتولید ورود
 ببینید ما یک تفاوتی با مجموعه های حکومتی و دولتی داریم 
و تفاوت مان این است که نگاه اصلی ما به بازار است. نگاه مان به 
این است که کاری که انجام می دهیم به محصول برسد و تجربه 
کــه از بازار  کار کــردن بــه ما این را نشــان داده اســت  چندیــن ســال 
بازخوردهای درست و حسابی بگیریم و بسته به جغرافیایی که در 
که بازاریابی اش راحت می تواند  آن قرار داریم، برویم سراغ چیزی 
ایــن  بــاز  باشــیم.  داشــته  خوبــی  ارزش افــزوده  و  شــود  انجــام 
ارزش افزوده را نیز فقط در تولید محصول نمی بینیم. من با خیلی 

ما بلدی� چگ��ه سیســت� �ای رباتیکی 
را بسازی� و چگ��ه یک ماشین پیچیده 
را بسازی�. با مف��م کنترل  کر�ن فرایند 
و کنترل  کــر�ن مکا�یزم �ــا آشــنا ���ی� 
و ا�ــ�اع مختلــف کار�ــا را ا�جــام �ا�یــ�. 
گذشــته متمرکــز  �ر طــ�ل چ�ــار ســال 
شــدی� روی یــک فنــاوری یا یــک پلتفرم 
فنــاوری جدید به �ــام الکترو�یک چاپی 
که آ�جا یا� گرفتی� که چط�ری مدار�ای 

الکترو�یکی را پرینت کنی�.
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که حــرف می زنــم می گویند آقا  از فناورهــا 
کــردم و ایــن محصول من  مــن ایــن کار را 
این طوری ارزان درآمد. ولی نگاهشان به 
کارخانــه اســت. مــا  کجاســت؟ بــه دم در 
قیمت تمام شده را جایی می بینیم که آن 
کــرده  را پرداخــت  پــول  مشــتری نهایــی 
کــه ایــن  کل ایــن زنجیــره ارزشــی  اســت. 
وســط وجــود دارد را مــا داریــم به عنــوان 
داریــم  و  می کنیــم  نــگاه  آن  بــه  هزینــه 
که این زنجیره ارزش محصول  می گوییم 
چقــدر مــی ارزد. یــک محصولــی را تولیــد 
کنیــم، ماه هــا در انبار بخوابــد و به نتیجه 
اواًل  کــه  چیزهایــی  ســراغ  رفتیــم  نرســد. 
کــه مجموعه  رســیدن بــه آن هــا برای مــا 
مــن  باشــد.  خصوصــی هســتیم، ممکــن 

کنم. میان  کلی هزینــه  کــه بتوانم  پشــتم یک نهاد دولتی نیســت 
که الکترونیک  کنم. ایده اول دوســتانی  حرف هایم یک پرانتز باز 
کــه مثــاًل ســراغ OLED منعطف  کردنــد ایــن بــود  ح  چاپــی را مطــر
گــر  ا ایــده همــان روز اول در مجموعــه مــا رد شــد.  ایــن  برویــم. 
می خواهیــد ســراغ OLED برویــد اصاًل ما نیســتیم، چون به ســراغ 
OLED کســانی مثــل LG و سامســونگ رفته انــد، با یک پشــتوانه 
ک مالی نیز دنبال آن رفته اند. سرمایه گذاری کرده اند و ما  وحشتنا
کــه اواًل  بــه آن هــا نمی رســیم. بنابرایــن مــا آمدیم ســراغ چیزهایی 
 R&D کــه مــا می توانیم بــرای رســیدن بــه آن هــا بــا بودجه هایــی 
بگذاریــم امکان پذیــر بود و ثانیًا بازار برایش وجود داشــت. ما یک 

بودجه محدودی برای این جریان داشتیم. 

کجافهمیدیدبازارداشت؟ از
 خــب ایــن یــک بحــث مفصلــی اســت. یــک قســمت آن بحث 
تجربه مان بوده اســت و یک قســمت آن هم این است که ما روی 
گفته نماند خود ستاد نانو یک  این جریان جستجو کردیم. البته نا
کشــیده بــود. ایــن اتفــاق الکترونیــک چاپی جــزء معدود  زحمتــی 
که  که شانســی ســراغ این فرایند نرفتیم، یعنی روزی  کارهایی بود 
ایــن پــروژه را به ما معرفی کردند که بیایید وقت و انرژی بگذارید، 
مصادف بود با تحلیل ثبت اختراع هایی که ســتاد نانو انجام داده 
که آینده و  کامل در ســتاد انجام شــده بود  کار مطالعاتی  بود. یک 
که در دنیا  کرده بودند. ترندهایی  کاماًل بررســی  افق این جریان را 
که دنیا دارد برای این جریان  برای این جریان وجود دارد، بازاری 
کامــاًل مشــخص بــود و مهم تــر از آن اینکــه  تصــور می کنــد. این هــا 

را  خودمــان  شــرکت مان،  در  مــا  حداقــل 
به عنــوان نوآور نمی بینیــم، ما خودمان را 
کــه نوآوری  هیــچ وقــت به عنوان شــرکتی 
که  می کنیــم ندیدیم. ما شــرکتی هســتیم 
کشــور خودمــان را داریم  عقب افتادگی در 
می بینیــم. این یک فرصــت خیلی بزرگی 
کــه خیلی هــا شــاید بــه آن معتقــد  اســت 
دره  بــا  برونــد  می خواهنــد  و  نباشــند 
ســیلیکون۳ رقابت داشــته باشــند. من نه 
امکانــات آنجا را دارم، نه فضایش را دارم 
دارم  قــرار  آن  در  کــه  اقلیــم جایــی  نــه  و 
مشابه آنجاست. این یک واقعیت است، 
اینجــا آمریکا نیســت و مــن نمی خواهم با 
کارهایی را  دره ســیلیکون رقابــت بکنــم. 
انجــام دادیــم که همه تجاری شــده بود، 
ولــی زمان تجاری شدنشــان خیلی زیاد نبــود. چیزهایی بود که ما 
دیدیــم می توانیــم بــه آن هــا برســیم. از آن طــرف نیــز دیدیم خب 
کانادا دارد  وقتــی مثاًل یک چیزی در آمریکا تجاری شــده، در بــازار 
ارائه می شود و ما یک بازاری از نظر اقلیم جغرافیایی مثل روسیه، 
کشور خودمان دم دستمان هست، خب می توانیم به  مثل شمال 
آن بــازار دسترســی داشــته باشــیم. بنابرایــن یکــی از ســاده ترین 
گرمکن  کــه می توانســتیم به ســراغ آن برویم پلتفــرم  پلتفرم هایــی 
بــود. یــک چیــزی حدود یک ســال و نیم تــا دو ســال روی این که 
کــه به نظر ســاده می آید را تبدیــل به محصول  چطــور ایــن چیزی 
که به  کردیم. یک چیز خیلی مهم این وسط وجود دارد  کار  کنیم، 
نظر من پاشنه آشیل کارهای دانش بنیان کشور است. آن هم این 
اســت که خیلی از ماها وقتی در آزمایشــگاه یک عدد از یک چیزی 
را ســاختیم، فکــر می کنیم توان این را داریــم که آن را تولید کنیم. 
یک تفاوت فاحشی بین کلمه ساخت و کلمه تولید است. ما خیلی 
کــه مــن اینجــا به عنــوان  از چیزهــای دیگــری را نیــز ســاخته ایم 
محصوالتمــان بیان نمی کنم. مثاًل تاچ پنل ها را ما به عنوان نمونه 
کــه ســاختیم مشــابه همدیگــر عمــل  عــددی  ولــی ده  ســاختیم 
که بیایم بگویم این را تولید  نمی کنند. پس من االن آمادگی ندارم 
که  کــرده ام. یــک فرایند طوالنــی در پیش دارم تا به چیزی برســم 
که می توانم این را به بازار ارائه بدهم.  به طور قاطع بتوانم بگویم 
کمتر از یکی دو سال آن  که می توانستیم در  سراغ چیزهایی رفتیم 

را مطمئن به بازار ارائه بدهیم. 

)TRL(۴بــاادبیاتســطحآمادگیفنــاوری اینهــارامعمــواًل

مــن با خیلــی از فناور�ا کــه حرف می ز�� 
می گ�ینــد آقــا من ایــن کار را کــر�م و این 
�رآمــد.  ارزان  این طــ�ری  مــن  محصــ�ل 
ولــی �گا�شــان به کجاســت؟ بــه �م �ر 
کارخا�ــه اســت. ما قیمــت تمام شــده را 
جایــی می �ینیــ� کــه آن مشــتری ��ایی 
کل ایــن  کــر�ه اســت.  پــ�ل را پر�اخــت 
ز�جیره ارزشــی که این وســط وجــ�� �ار� 
را مــا �اریــ� به عنــ�ان �زینــه بــه آن �گاه 
ایــن  کــه  می گ�ییــ�  �اریــ�  و  می کنیــ� 

ز�جیره ارزش محص�ل چقدر می ارز�. 
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توصیــفمیکننــد.شــماممکناســتدر
حــد در کــه فنــاوری یــک آزمایشــگاه
آمادگــی۳یــا۴اســتداشــتهباشــید،اما
کــهشــماآمادگــی معنایــشایــننیســت
ســطح کــه را تولیــدصنعتــیمحصــول
آمادگیاش۹اســت،داشــتهباشید.بین
۴تا۹یکفاصلهبسیاربزرگیاست.من
فکــر خیلیهــا کــه موافقــم کامــاًل هــم
میکنندهمینکهمابهفناوریباسطح
آمادگــیآزمایشــگاهیدرحد۴رســیدیم
محصــول کــه اســت ایــن معنــیاش
کار که میتواندبهبازاربیاید،درصورتی
ســختتازهازآنجابهمرحله۹رساندن

است.
بــاالی  می گویــم  قاطــع  به طــور  مــن   
کشــور با مفهوم ســطح  ۹۰درصــد فناوران 
آمادگی فناوری )TRL( آشــنایی ندارند یا 
اصــاًل بــه آن معتقــد نیســتند. وقتــی یــک 
گنج  چیــزی را پیدا می کنند می گویند این 
گنــج رســیدم. در  کــردم و بــه آن  را پیــدا 

که این طور نیست. بعد شما وقتی دارید یک پلتفرم فناوری  حالی 
را جلــو می بریــد یــا حتــی یک فنــاوری خــاص را توســعه می دهید، 
گر  کنید. ا که شــما محصول درســتی را انتخــاب  خیلی مهم اســت 
کنید و با آن به  یــک محصول ســاده ولی قابل ارائه به بــازار را پیدا 
که یک محصول پیچیده  کنید، خیلی بهتر از این است  بازار ورود 
و عجیب و غریب را انتخاب کنید و هیچ وقت شانس ورود به بازار 

نداشته باشید.

دربحثگرمکن،شمامثاًلگرمکنراهمرویآینهوهمروی
کارمیکنیــد.آینــهبهمــردمفروختهمیشــودو صندلــیخــودرو
مردمدرخانهشــانمیزنند.ولیصندلیرامثاًلخودروســازباید
بگیــرد.شــمابینایــندوتانیــزتفکیکقائلهســتید؟اینکهما
کارمیکنیــم.آیــا B2Bکارمیکنیــمویکجــا B2Cیکجــاداریــم
گرمکنرا اولویتــیداشــتید؟یــااینکــهنهچــوندیدیــدفنــاوری
دارید،اینآینهاســتوآنصندلی،هردویشــانخوبهستندو
کرد،پسواردهردوشدیدوازنظرتانتفاوتیندارد کار میشود
چــونفنــاوریاشفرقــینــدارد.مــنادامــهبحــثشــمارادارم
کنیم،اصلاینکهما گریکپلهجلوتررانگاه میگویم.میگویما
اینرامیخواهیمبهخودروســازبفروشــیمیابهمردمبفروشیم،

کلــیتفاوتجــدیایجاد دربیــنآنهــا
میشود.

کــه   مــا بــه یــک جمع بنــدی رســیدیم 
االن  کنیــم.  کار  نمی خواهیــم   B2C
دالیلش را خدمت شما می گویم. اول این 
الکترونیک هــای  مــورد  در  خدمتتــان  را 
ج  چاپــی بگویــم. بحــث را از رباتیــک خار
کــردم چون شــاید بــه فضــای فناوری نانو 
گر دوست داشتید آنجا  خیلی ربط ندارد. ا
هم دیدگاه های بازاریابی مان را می گویم. 
مــا االن در آن بحــث قبلی مــان بــه اشــباع 
کــه  نمی شــود  باورتــان  یعنــی  رســیدیم، 
کردیم. امسال ما  کلی ســفارش رد  امسال 
کار  ۲۰ برابــر ســال قبــل در حــوزه رباتیــک 
گرفتیم. اصاًل در این شرایط رکود باورمان 
کــه نگاه  نمی شــد. علتــش هم این اســت 
درســتی بــه بــازار داشــتیم، درســت نــگاه 
کردیم. در الکترونیک های چاپی ما هنوز 
وارد بــازار نشــدیم. یعنــی مــا حــدود چهار 
سال است که در این جریان هزینه کردیم 
کلی تقاضا داشتیم. چرا ورود  و ورود به بازار هم نکردیم. االن هم 
غ  بــه بــازار نکردیم؟ چون به نظر ما ورود یــک محصولی که به بلو
کند. منتظر  نرســیده می تواند کل آن فناوری را با شکســت روبه رو 
غ برســانیم و از آن طرف  کــه محصول خــود را بــه بلــو ایــن بودیــم 
کار را  کنیــم. امروز ایــن  ســاختارهای ارائــه بــه بازارمــان را درســت 

انجام دادیم.

کارنیست؟ چهارسالزمانزیادیبرایاین
 نه، چون این کار بســترش اصاًل در کشــور وجود نداشت. از پایه 
ماشــین آالت آن را ســاختیم و بــاال آوردیــم. دو ســال مــا فقط روی 
کردیم. موادش را نمی شناختیم، سراغ  کار  ساخت ماشین آالت آن 
شــناخت موادش رفتیم. بعد از دو ســال و اندی ما تازه توانســتیم 
اولین مدارها را چاپ بزنیم. بعد بررسی کردیم که چه چیزی چاپ 

بزنیم. 

کههستهتوانمندیوفناوریشما منبرداشتمایناست
همینساختنماشینآالتوسیستمهایمکاترونیکیاستو
توسعه را دانــش ایــن داریـــد. بهخوبی را توانمندی ایــن شما
دادید،انباشتفناوریداریدواینخوباست.ولیسؤالمرا

خیلــی از ما�ــا وقتی �ر آزمایشــگاه یک 
فکــر  ســاختی�،  را  چیــزی  یــک  از  عــد� 
می کنی� ت�ان این را �اری� که آن را ت�لید 
کنیــ�. یــک تفــاوت فاحشــی �یــن کلمه 
ســاخت و کلمــه ت�لید اســت. مــا خیلی 
ســاخته ای�  �یــز  را  �یگــری  چیز�ــای  از 
کــه مــن اینجــا به عنــ�ان محص�التمــان 
مــا  را  تاچ پنل �ــا  مثــاًل  �می کنــ�.  �یــان 
به عن�ان �م��ه ساختی� ولی �ه عد�ی 
عمــل  �مدیگــر  مشــابه  ســاختی�  کــه 
�می کننــد. پس مــن االن آما�گــی �دارم 
یــک  کــر�ه ام.  را ت�لیــد  ایــن  کــه بگ�یــ� 
فرایند ط�ال�ی �ر پیش �ارم تا به چیزی 
�رســ� که به ضرس قاطع بت�ا�� بگ�ی� 

که می ت�ا�� این را به بازار ارائه بد��.
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ــراشما کـــهچــ ــرارمــیکــنــم ــکـ دوبــــــارهتـ
ــاص ــولخــ ــصــ ــحــ ــ ــتیــــــکم ــمــ ــهســ ــ ب
ــن ــد؟فـــروخـــتـــنای ــ ــروی ــ مـــیخـــواهـــیـــدب
بهتر شما بــرای نمیتواند ماشینآالت
یک که اینشوید وارد اینکه تا باشد؟
و ــد ــســازی ب را ــه ــن آی روی ــاًل ــث م گــرمــکــن

بفروشید؟
این  خیلی ها  دیــدگــاه  از  ببینید  ــه.  ن  
کلی  کــه بــا وجـــود  ــت  اشــتــبــاه محض اس
داریــم،  رباتیک  فضای  در  کــه  ســفــارش 
بخش  آن  توسعه  ســـراغ  اینکه  بــه جــای 
که تا امروز  برویم، وارد یک جایی شدیم 
کردیم. خب علی رغم  فقط در آن هزینه 
اینکه کلی هم تقاضا برای فروش دستگاه 
نیز  را  ــاه  ــگ ــت دس اســــت،  ــتـــه  داشـ وجــــود 
برای فروش  نیز  تمایلی  نفروختیم. هیچ 
که  دستگاه نداریم. این یک سؤالی است 
که از دور جریان را نگاه می کنند  خیلی ها 
و  کردیم  رهــا  را  آنجا  چــرا  ولــی  می گویند. 

در  یعنی  آن طــرف،  که  این است  آمدیم؟ علت  این طرف  ســراغ 
کارها پروژه محور هستند. نمایشگاه ساخت  کثر  فضای رباتیک، ا
کرد تا محصول داشته باشیم. این خیلی  کمک  ایران به ما خیلی 
آشنا  مفهوم محصول  با  اصــاًل  آن  از  قبل  تا  ما  بــود.  اتفاق خوبی 
نبودیم. مدام پروژه می آمد از وزارتخانه های مختلف و می رفتیم 
انجام می دادیم. تازه در نمایشگاه ساخت ایران ما مقید شدیم که 
کاتالوگ داشته  کنیم. مجبور شدیم محصولمان  محصول تولید 
باشد. یک سری برای نمایشگاه ساخت ایران به صورت فرمالیته 
که در سطح جامعه پخش  کارها را انجام دادیم. بعد این ها  این  
فضای  بــا  مــا  آن  از  بعد  آمــد.  ســفــارش  محصوالتمان  بــرای  شــد 
این  است.  جالبی  فضای  چه  که  شدیم  آشنا  فروختن  محصول 
کار تکرارپذیر است. بعد می توانید به شرکت خودتان ساختار  یک 
بدهید. می توانید به سیستم خود ساختار بدهید. چون قبل آن 
که ده  بگیرم  پــروژه  فــردا یک  اســت  قــرار  که من  نمی دانید  شما 
که یک میلیارد باشد. نمی توانید  میلیارد باشد یا یک پروژه بگیرم 
پروژه ها  بعدها  کنید،  اضافه  آدم  ذهنیتان  فضای  آن  اســاس  بر 
که به سراغ محصول  کرد  کمک  عوض می شوند. آن فضا به ما 
که  گر محصوالتی  که خب ا برویم. از محصوالت رسیدیم به این 
داریم می دهیم به جای اینکه به ارگان های دولتی ارائه شود به 
باالتر  خیلی  انبوه مان  تولید  میزان  آن وقــت  برسد،  مــردم  دست 

به  دارد  تیم مان  سنی  میانگین  مــی رود. 
به  چهل سالگی  تا  و  می رسد  ســال  چهل 
تجربه  را  مختلف  چیزهای  کافی  انــدازه 
که بین چهل تا  کرده ایم. االن بهتر است 
پنجاه سال، یک تجربه درست و حسابی 
بــیــاوریــم و  را  انــجــام داده ایــــم  کــه  قبلی 
که  ــه یـــک مــحــصــولــی  کــنــیــم بـ ــبــدیــل  ت
بدهیم.  ارائـــه  عامه  بـــازار  بــه  می توانیم 
ــروژه  ــن فــرایــنــد مــواجــه شــد بــا پ اتــفــاقــًا ای
ما  که  دیدیم  آنجا  و  چاپی  الکترونیک 
کل تجربه ساخت ماشین و…  می توانیم 
را برای تولید ماشین های خاص استفاده 
که  کنیم. چون االن ما یک فضایی داریم 
می توانیم  را  بدهید  شما  هــرچــه  آن  در 
ــم ولـــی  ــازیـ ــسـ ــیـــم بـ ــوانـ بـــســـازیـــم. مـــی تـ
مثاًل  تولید  برای  کنیم.  تولید  نمی توانیم 
دهیم  انجام  تغییراتی  یک  باید  گرمکن 
می توانیم  مــا  بــشــود.  خــاص  ماشین  کــه 
مــاشــیــن خـــاص را بــســازیــم، بـــاال ســر آن 
بایستیم، ماشین را سرویس کنیم، راه بیندازیم، پشتیبانی و تولید 
را  عامه  ــازار  ب تجربه  ما  ولــی  باشید.  داشته  اینجا  را  ایــن  کنیم. 
که ما آدم های این فضا  نداریم. این را به درستی تشخیص دادیم 
که ما این فضا را بخواهیم یک بار  نیستیم. االن هم لزومی ندارد 
که  کنیم. یک زمان محدودی وجود دارد  دیگر خودمان تجربه 
از دست  را نباید  زمان طالیی هر فناوری است. آن زمان طالیی 
که به  کنیم؟ رفتیم سراغ یک شریکی  کار را  بدهیم. چطوری این 
این فضا آشنایی داشت. وقتی یک نفر دیگر آشناست و می تواند 
بار  بیایم یک  است من  کاری  کند، چه  انبوه  فروش  و  بازاریابی 
کنم. این اتفاق االن افتاده است. تا  دیگر از اول این را امتحان 
امروز ما محصول در الکترونیک های چاپی به بازار ندادیم. چرا؟ 
چون ما تجربه ارائه محصول به بازار عامه را نداشتیم. از طرفی 
نیز محصوالتمان آماده ارائه به بازار نبودند. االن چند تا محصول 
و  درست  پکیج  برایشان  یعنی  کرده ایم.  بــازار  به  عرضه  آمــاده  را 

حسابی زدیم.

چراچندتامحصول؟چراروییکیازآنهاتمرکزنکردید؟
که  کردیم و بررسی بازار  که صحبت   با شریک های جدیدمان 
گرمکن، یک بازار بزرگی مثل  انجام دادیم، مثاًل در حوزه همین 
که هنوز چینی ها نیز در آن ورود نکرده اند.  بازار روسیه وجود دارد 

�مایشــگاه ســاخت ایــران بــه مــا خیلــی 
کمــک کر� تــا محص�ل �اشــته باشــی�. 
این خیلی اتفاق خ��ی ���. ما تا قبل آن 
اصــاًل با مف�ــ�م محص�ل آشــنا �ب��ی�. 
مــا  ایــران  ســاخت  �مایشــگاه  �ر  تــازه 
مقید شــدی� که محصــ�ل ت�لید کنی�. 
کاتالــ�گ  محص�لمــان  شــدی�  مجبــ�ر 
�اشته باشد. یک سری �رای �مایشگاه 
ســاخت ایــران به صــ�رت فرمالیتــه این  
کــه  کار�ــا را ا�جــام �ا�یــ�. بعــد این �ــا 
�ــرای  شــد  پخــش  جامعــه  ســطح  �ر 
محص�التمان ســفارش آمد. بعــد از آن 
مــا بــا فضــای محصــ�ل فروختــن آشــنا 
شــدی� که چه فضای جالبی اســت. این 

یک کار تکرارپذیر است.
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کــلــی هـــم ســـفـــارش داخــــل ایـــران  خـــب 
ــت. مـــــا مــــی تــــوانــــیــــم مـــشـــغـــول  ــ ــسـ ــ هـ
سفارش های داخل ایران شویم. ولی ما 
نیز  آنــجــا  ــم.  ــ داری مــحــدود  یــک ظرفیت 
که  االن  ولــی  مــی رونــد  بــاالخــره  چینی ها 
خالی است ما می توانیم برویم. بنابراین 
می توانیم  که  کردیم  انتخاب  هــدف  ما 
ــر شــروع  ــار را زودتـ ک کــشــور ایــن  ج از  خـــار

کنیم.

ممکــناســتباالخــرهتمرکزتــانرااز
کهداریدرا دســتبدهیدوسرمایهکمی
مجبورشــویدرویدوسهنوعمحصول

بگذارید.
ع محصول را  کــه دو ســه نــو  در حــدی 
توســعه بدهیم، ســرمایه داشتیم. ما یک 

پشتوانه مالی از این طرف از پروژه های رباتیک مان داشتیم و یک 
که  کردیم. اصــاًل آن تیمی  تیــم جدیــد برای ایــن جریان منصــوب 
برای این جریان قرار دادیم هیچ ربطی به تیم آن طرف نداشت و 
از پولی که آن سمت درمی آوردیم برای این کار استفاده می کردیم. 
کــه می توانیــم قــوی وارد بشــویم، چــرا  وقتــی امــکان آن را داریــم 
ضعیف وارد بشــویم؟ چرا با یک محصول کوچک وارد شــویم بعد 
به جــای اینکــه به یک بازار بزرگ وارد شــویم به یــک بازار کوچک 

وارد شویم؟

کهشــماروییکمحصولودریکبازار امامنطقیهســت
کوچــکشــروعکنیدتــابتوانیدیادبگیرید.شــایدبههماندلیل
کارB2Cنداشــتید.نمیدانــمازآنچهــارســال کــهشــماتجربــه
گرشــمافقطروییکمحصولمیخواستید چقدرکممیشــدا
کنیــدوالبتــههمــهســرمایهتانمیتوانســتدریــکبازه تمرکــز
گرفتن کنیدیاد کوتاهیروییکمحصولبیایدوشروع زمانی
ازاینکــهمثاًلمحصــولمنچطورباشــد،بازاریابیمناینطوری
بایــدشــود،بســتهبندیاینطوریشــود،اینطــوریتخفیفبزنم
و…بعــدازآنوبعــدازآندوســالمنبیایمرویمحصولدوم

کنم. شروع
که ما در آن چهار ســال شــاید یــک زمان   واقعیتــش ایــن اســت 
کردیم. به نظر  زیادی را صرف آماده کردن بســتر تولید این جریان 
وقتی شما از دور نگاه می کنید خب این فرایندی که اتفاق می افتد 
فرایند خیلی پیچیده ای شــاید به نظر نیاید. ولی این ماشین آالت 

گــر پرینتش را  و ایــن فراینــد، شــاید فقــط ا
بگویــم، بلــه، شــاید پرینتش را می شــد در 
کرد.  مدت دو ســال تا دو سال و نیم جمع 
کــه  محصــول  یــک  اینکــه  بــرای  ولــی 
هسته اش پرینت شده است ولی اطرافش 
هم یک چیزهای دیگر دارد، آماده شــود و 
و  کنیــد  جمــع  را  بســتر   A-Z بتوانیــد 
کشــور هیــچ  کــه داخــل  هســته اش را نیــز 
کنیم،  چیزی وجود نداشته باشد را ایجاد 
حداقــل ســه ســال زمــان می برد. ما شــاید 
تفاوت نگاه مان در یک سال گذشته باشد 
که ما از دست داده ایم، نه اینکه کل چهار 
ســال از دست رفته اســت. یعنی اینطوری 
گر ســراغ آن رویه می رفتیم در  که ا نیســت 
شــش ماه اول جــواب می گرفتیم. باالخره 
مــا یــک ملزوماتی نیاز داشــتیم که باید به 
که در این  آن ملزومــات می رســیدیم. منتهی ما هدفمان این بــود 
که به جای اینکه با  گذشــته چند تا حوزه را باال بیاوریم  یک ســال 
کنیم با چند تا محصول با یک شــریک قوی  یک محصول شــروع 
گر مثاًل فرض کنیم می خواهیم در  یک طوری وارد بازار بشویم که ا
کار بزرگی را در روســیه  روســیه پلتفــرم بــاال بیاوریــم، بتوانیــم یــک 
کنیم. امروز به آنجا رسیدیم. ما االن در قطر یک قراردادی  شــروع 
که روی خط تولید شیشه  یکی از شرکت های قطری تولید  بستیم 
شیشه مات شونده را راه بیندازیم. این اتفاق نمی توانست محقق 
گرمکــن در بــازار ایران  گــر ما رفتــه بودیم ســراغ اینکــه فقط  شــود ا
گرمکن می توانســتیم در بازار ایــران در یک  بفروشــیم. مثــاًل چقدر 
کنیم؟ وقتی توان  گذشته بفروشیم و از آن جریان پول جمع  سال 
کنیــم و یــک ســال دیگــر روی  کــه ســرمایه گذاری  ایــن را داشــتیم 
ظرفیــت  و  دینامیــک  بــه  بســتگی  دیگــر  ایــن  کنیــم.  کار   R&D
شرکت ها دارد. یک کسی هست که یک استارتاپی را تازه با دو سه 
که این را برســاند به بــازار و از  کــرده بعد می خواهــد  کار شــروع  نفــر 

کند.  بازخورد آن ارتزاق 

فقطارتزاقنیســت،رشــدســاختاریبکنم.یادبگیرمکهمن
سازمانم،فروشم،بازرگانیشرکتموهمۀاینهاراتوسعهبدهم.
باالخرهشــماهماالنقراردادبستهایدرویاینکهیکشریکیبا
شــمارویفــروشکارمیکنــدکهمیشــودرویاینیکعالمت

کهچقدرمیتواندمحققشود. گذاشت سؤالی
ک است.  بله، خیلی خطرنا

ایــن  �داریــ�.  را  عامــه  بــازار  تجربــه  مــا 
مــا  کــه  �ا�یــ�  تشــخیص  به �رســتی  را 
آ�م �ــای ایــن فضــا �یســتی�. االن �ــ� 
لزومی �دار� که مــا این فضا را بخ�ا�ی� 
یــک بــار �یگــر خ��مــان تجربــه کنیــ�. 
رفتی� ســراغ یک شریکی که به این فضا 
آشــنایی �اشــت. وقتــی یــک �فــر �یگــر 
آشناســت و می ت�ا�د بازاریا�ی و فروش 
ا�ب�ه کند، چه کاری است من �یای� یک 
بار �یگــر از اول این را امتحان کن�. این 

اتفاق االن افتا�ه است.
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تغییر از کسب وکار پروژه مح�ر به کسب وکار محص�ل مح�ر



شــماداریــدیــکمحصولبــافناوری
پیشــرفتهتولیــدمیکنیــد.ایــنبــاآینــه
فنــاوری بــا آینــٔه دارد، فــرق معمولــی
گرنشــدچــه؟باالخره پیشــرفتهاســت.ا
ریســکشــمامــدامباالترمیرود.ســؤال
آینــده در واقــع در کــه اســت ایــن
میخواهیددراینزمینهساختارفروش
بازرگانــی بخــش و ســازمانی توســعه و
زمــان بلــه گــر ا باشــید؟ فــروشداشــته
کارچهزمانیاســت؟وآیا شــروعبهاین
االنبهتــرنیســتکهمابــایکمحصول
شروعکنیموباآنبهآرامیتجربهکسب
کنیــموتیمراتوســعهبدهیم؟تابرســیم
بتوانیــمیــک

ً
کــهبعــدا بــهیــکجایــی

کاًلروی قرارداددیگرببندیم.منبحثم
کاریکمقدارریسک ریســکاست.این

گرمایک گربگیرد،ا دارد،شــماهممیدانید.درســتاســتکها
قراردادبزرگدرقطر،یکقراردادبزرگدرروسیهببندیم،خیلی
حجــم یــک دفعــه یــک مــا نشــد هــم گــر ا ولــی اســت خــوب

سرمایهگذاریبزرگراازدستمیدهیم.
که آنجا از دســت می دهید، سرمایه   اصاًل مهم ترین ســرمایه ای 
کــه دو ســه ســال بیشــتر تیم  عمرتــان هســت. مــا بــر ایــن باوریــم 
گر  کار بزرگ را رقم بزنیم. ا مدیریتی ما زمان ندارد برای اینکه یک 
کار عجیــب و غریــب انجــام ندادیــم. ما  رقــم نزنیــم بعــدش یــک 
واقعیتــش به دنبــال ایــن بودیــم که این فضــا را به بهترین شــکل 

ممکن بــاال بیاوریم. بــرای همین در چند 
آن  روی  دیوانــه وار  واقعــًا  گذشــته  ســال 
هزینــه کردیم. یعنی هرچه فکر می کردیم 
کــه فکــر می کردیــم در هــر  کســی را  و هــر 
کار می خورد، به  کجــای دنیا بــه درد ایــن 
سر وقتش رفتیم. هر جایی فکر می کردیم 
کار می شــود یــک ذره مثــاًل به یک  از ایــن 

کردیم.  چیزی رسید، روی آن هزینه 

خیلیریسکدارد.
بــاور  منتهــی  کردیــم.  ریســک   خیلــی 
داشــتیم. چون باالخره ما با یک آدمی که 
تــازه شــروع کرده فــرق داریم. ما ۱۸ ســال 
کار می کنیم. دیگر ادبیات  است که داریم 

گرفتن را بلد هستیم.  کار  قرارداد بســتن و 
چندیــن بــار زمیــن خورده ایــم و از زمیــن 
بزرگ تریــن  نمی ترســیم.  نیــز  خــوردن 
که یک مدیر شــرکت خصوصی  تجربه ای 
کــه  اســت  ایــن  باشــد  داشــته  می توانــد 
یکی دو بار زمین بخورد. ســرمایه ای که با 
بــا  می آوریــد  دســت  بــه  خــوردن  زمیــن 
هیچ چیز دیگری به دســت نمی آید. اتفاقًا 
شــدید  بلنــد  و  خوردیــد  زمیــن  وقتــی 
خوردنــی  زمیــن  هیــچ  کــه  می فهمیــد 
که دائمی شــما را روی  این طوری نیســت 
خودتــان  اینکــه  مگــر  دارد،  نگــه  ک  خــا
نخواهید بلند شــوید. با جسارت بیشتری 
کار رفتیم و من فکــر می کنم از  ســراغ ایــن 
گرفتیــم. یعنــی آن  کار امــروز جــواب  ایــن 
کــه شــما االن نگرانــش هســتید را ما  چیــز 
کردیم و خدا را شــکر  یک ســال پیش نگرانش بودیم. ریســکش را 
آن ریســک هــم بــه نظــر مــا جــواب داده اســت. آن شــریک را هــم 
که  کســی  کردیم، یعنی با عجله نیامدیم اولین  به مــرور زمان پیدا 
بیایــد بگویــد مــن آنقــدر بهــت می دهــم را بگوییــم خب بیــا با هم 
کنیــم. با چندیــن نفر صحبــت کردیم،  کار  دســت دهیــم و بــا هم 
سیســتم های فروش و بازاریابی شــان را دیدیم و اینکه نگاه مان بر 
غ  کشــور باشــد بــه بلو گر بــازار هدف فنــاوری داخل  کــه ا ایــن بــود 

نمی رسد.

چرا؟
کشور یک بازار خیلی   برای اینکه بازار 
مــــــحــــــدودی اســــــــت. مــــحــــصــــوالت و 
پیش  موفق  آدم هــای  که  فناوری هایی 
فقط  دارم  من  البته  ببینید،  را  بــرده انــد 
که می شناسیم صحبت  درباره آدم هایی 
که  کسانی  کار  کردن آن  می کنم. به سراغ 
مانند  دارنــد  زیــادی  بسیار  موفقیت های 
آقـــــای نـــــادر نــــــادری شـــرکـــت فـــنـــاوران 
برد  می بینی  مـــی روی،  کــه  نانومقیاس 
بـــرای داخــل  کــه  بـــوده  اصــلــی اش اینجا 
داخل  هم  اتفاقًا  است.  نکرده  فکر  کشور 
کرده است ولی برای  کشور خوب فروش 
کرده است. بزرگ  فضای بین المللی فکر 

چندیــن بار زمیــن خ�ر�ه ایــ� و از زمین 
�زرگ تریــن  �می ترســی�.  �یــز  خــ�ر�ن 
تجربه ای که یک مدیر شرکت خص�صی 
می ت�ا�ــد �اشــته باشــد ایــن اســت کــه 
ســرمایه ای  بخــ�ر�.  زمیــن  بــار  یکــی �و 
کــه بــا زمین خــ�ر�ن به �ســت می آورید 
بــا �یچ چیــز �یگری بــه �ســت �می آید. 
 وقتی زمین خ�ر�ید و بلند شدید 

ً
اتفاقا

خ�ر��ــی  زمیــن  �یــچ  کــه  می ف�میــد 
را  شــما  �ائمــی  کــه  �یســت  این طــ�ری 
روی خاک �گه �ار�، مگر اینکه خ��تان 

�خ�ا�ید بلند ش�ید.

خیلی  ــازار  ب یک  کش�ر  ــازار  ب اینکه  �ــرای 
ــــت. مـــحـــصـــ�الت و  ــس ــ مـــــحـــــدو�ی �
پیش  م�فق  آ�م �ــای  که  فناوری �ایی 
�ر�ه ا�د را �بینید، می �ینی �ر� اصلی اش 
فکر  کش�ر  ــل  �اخ ــرای  � کــه  ــ��ه  � اینجا 
 �ــ� �اخــل کش�ر 

ً
�ــکــر�ه اســت. اتــفــاقــا

خـــ�ب فــــروش کــــر�ه اســـت ولـــی �ـــرای 
فضای �ین المللی فکر کر�ه است. �زرگ 
فکر کر�ه و م�فقیت �ای خیلی عجیب 

و غریبی را به �ست آور�ه است.
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کرده و موفقیت های خیلی عجیب و غریبی را به دست آورده  فکر 
است. االن من با افتخار همه جا می گویم من یک دوستی دارم که 
وقتی  دیگر.  دارد  افتخار  خیلی  اســت.  فروخته  ماشین  چین  به 
کردم،  یادش  این قدر  امروز  اصاًل  می شود.  خوب  حالم  می گویم، 
با  فرایند  در  مقدار  یک  که  کردیم  سعی  هم  ما  شد.  خوب  حالم 
فکر  ما  از  بــزرگ تــر  مــی کــرد.  فکر  بــزرگ  که  شویم  متصل  شریکی 
ایــن جریان  ــازار  ب که در توسعه  بــود  ایــن  بــاورمــان بر  مــی کــرد. ما 
کسب می کردیم یا باید با  تجربه ای نداریم. یا باید این تجربه را 
کسانی که این تجربه را داشته اند و توانسته اند پلتفرم های مشابه 

را در دنیا جلو ببرند همکار شویم.

کنیــد؟درصداز کار کــهبــاهــم کردیــد شــماچطــوریتوافــق
کارشماسرمایهگذاشتندوشریکهستند؟ فروشمیگیرند؟در

یعنیدراصلشرکتشریکشدند؟
 یک شــرکت جدیــد بــرای الکترونیک های چاپی بــا آن ها ثبت 

کردیــم. نفس بــودن آن آدم ها برای ما 
کافی اســت. مثل ما هستند. اساسًا من 
شــما  وقتــی  کــه  اســت  ایــن  بــر  بــاورم 
ســرمایه گذار  یــک  دنبــال  می خواهیــد 
بگردیــد، برخــالف ۹۹درصــد فناورانــی 
که او بیاید چقدر  که دنبال این هستند 
پــول به مــن بدهد، چنــد درصد بدهد، 
اصــاًل بــه نظــر مــن مهــم نیســت چقــدر 
گــر در یک  درصــد می دهید. بــه نظرم ا
بازی، بزرگ شروع کنید، آخرین چیزی 
که من چقدر  که اهمیت دارد این است 
درصــد  چقــدر  آن هــا  گرفتــم،  درصــد 
کی  که شما به  گرفتند. مهم این اســت 
کــه طــرف  وصــل شــدید. مهــم نیســت 
چقــدر  مــی آورد،  پــول  چقــدر 
ســرمایه گذاری می کند. مهم این است 
که طرف چقدر فکرش باز اســت، چقدر 
می توانــد یــک شــریک خوب باشــد. ما 
بلــد  کــه  هســتیم  فناورانــی  جــزو  تــازه 
هســتیم. مــا خیلــی خــوب فــروش بلــد 
هســتیم. باالخــره ۱۸ ســال بــا ســعی و 
خطا جلو رفتیم، االن جایی هستیم که 
گــر یک اشــتباه می کردیــم، یک  شــاید ا
ذره بــه ایــن قســمت مغرور می شــدیم، 

مثاًل می گفتیم نه ما که الزم نداریم، صدمه زیادی می دیدیم. االن 
ج از کشــور وجود دارد،  کــه خار جالــب اســت که مثــاًل در این کاری 
گر یک لینکی را  لینک های ما کم از این شرکایمان نیست. این ها ا
جایــی معرفــی می کننــد، ما هم یک لینــک از همان کشــور معرفی 
می کنیــم. ولــی مهــم طــرز نگاه اســت. 
که چطــوری به بــازار وارد شــویم.  ایــن 
یک جایی من دغدغه ام این اســت که 
بــروم آنجا که دارند یــک وام بالعوضی 
شــریکم  جایــی  یــک  بعــد  می دهنــد. 
کــه چقــدر می خواهــی وقــت  می گویــد 
کنی و بروی  بگذاری فرم های وام را پر 
جریــان  ایــن  انتهــای  بعــد  بیــای؟  و 
برایــت  چقــدر  وام  آن  کــه  می دانــی 
اینکــه  به جــای  مــی آورد؟  محدودیــت 
کنی بهتر نیســت االن برویم  کار را  ایــن 
کنیــم؟ ما که  آنجــا یک ســرمایه گذاری 
می توانیــم جفت مجموعــه این پول را 
بگذاریــم. بعــد می بینم ایــن آدم چقدر 
دارد پخته تــر از مــن فکــر می کنــد. چند 
نفــر از فنــاوران داخلــی بــه فرصت جام 
کردنــد؟ اصــاًل چنــد  جهانــی قطــر فکــر 
نفرمــان داریــم صــدای ایــن فرصــت را 
می شــنویم؟ این که تو شــریکی داشــته 
کــه وقتــی از قطــر حــرف می زنی  باشــی 
که حواســت بــه رویدادی  بهــت بگوید 
کــه دارد اتفــاق می افتــد هســت؟ خــب 
بهتــر اســت مــا بازار فــالن جــا را متوقف 
اتفــاق  رویــداد  ایــن  دارد  آنجــا  کنیــم، 

شــما چط�ر ت�افق کر�یــد که با �� کار کنید؟ 
شــما  کار  �ر  می گیر�ــد؟  فــروش  از  �رصــد 
ســرمایه گذاشــتند و شریک �ســتند؟ یعنی 

�ر اصل شرکت شریک شد�د؟
الکترو�یک �ــای  �ــرای  جدیــد  شــرکت  یــک 
چاپــی بــا آن �ا ثبــت کر�یــ�. �فس �ــ��ن آن 
آ�م �ــا �رای ما کافی اســت. مثل ما �ســتند. 
 من باورم �ر این اســت که وقتی شما 

ً
اساســا

می خ�ا�ید ��بال یک ســرمایه گذار بگر�ید، 
�رخــالف ۹۹�رصــد فناورا�ــی کــه ��بــال ایــن 
�ســتند که او �یاید چقدر پ�ل به من بد�د، 
چنــد �رصــد بد�ــد، اصــاًل بــه �ظــر مــن م�ــ� 
�یست چقدر �رصد می ��ید. به �ظرم اگر �ر 
یــک بازی، �زرگ شــروع کنید، آخرین چیزی که 
ا�میــت �ار� این اســت که مــن چقدر �رصد 
گرفتنــد. م�ــ�  آن �ــا چقــدر �رصــد  گرفتــ�، 
این اســت که شــما به کی وصل شدید. م�� 
�یســت کــه طــرف چقــدر �ار� پــ�ل مــی آور�، 
چقدر �ار� ســرمایه گذاری می کنــد. م�� این 
است که طرف چقدر فکرش باز است، چقدر 

می ت�ا�د یک شریک خ�ب باشد. 
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می افتــد، برویــم روی آن رویــداد تمرکز 
کنیــم، بعد از آنجــا برگردیم. این جمله 
یــک  مثــاًل  کــه  ایــن  مــی ارزد؟  چقــدر 
تصمیم این طوری برایت ایجاد شــود و 
خ  کــه نــر بــروی به ســمت یــک بــازاری 
نفوذتان۵ آنجا خیلی باالست. خب این 
نــگاه جامعــه را چنــد نفر دارنــد؟ خوب 
ع  کــه ایــن نو اســت آدم ســراغ شــرکایی 
نــگاه را دارنــد بــرود و همچنیــن لزومی 
شــریک ها  آن  ســراغ  وقتــی  کــه  نــدارد 
آن هــا  بــه  را  زندگــی ات  کل  مــی روی 
این طــوری  هــم  وقــت  بگویــی. هیــچ 
نیســت. بعضــی از مــا آن قــدر مغرورانــه 
کــه می گوییــم مثــاًل مــن  فکــر می کنیــم 
دیگر بلد هســتم، من این را ساخته ام، 
دیگر تمام شد. می روم خودم نیز این را 
می فروشــم. ولــی مــا یک جملــه ای نیز 
داخل تیم خودمان داریم که می گوییم 
کردیــم، خــوب بلدیــم  کار  مــا ۱۸ ســال 
گرانی را بفروشیم، ولی بلد  یک ماشین 
نیســتیم یــک چیــز ارزانــی را بــه مــردم 
عامه بفروشــیم. ایــن واقعًا یک تفاوت 
است. شــما یک ماشین یک میلیاردی 

به من بده، من را با چهار تا فروشندٔه دیگر در رقابت بگذار، به شما 
قول می دهم از هر جایی که بیاوری، من اول می شوم. این قدر به 
خودم اطمینان دارم. ولی یک محصول ده هزار تومانی بده تا سر 
تجریش بایســتم، امکان ندارد من این را بتوانم بفروشم. این قدر 
پیچیــده آن را توضیــح می دهم که طرف اصــاًل آن را نمی برد. این 
کردیــم، فهمیدیــم و بــه حالــت  نقطــه ضعــف را در تیم مــان پیــدا 
کردید، االن بر می گردیم به  کردیم. یک سؤالی شما  دیگری تغییر 
ســؤالتان که چرا ما ماشــین فروختن را رها کردیم و به سراغ فروش 
محصــول رفتیم؟ اینجا اتفاقًا نقطه قوت ماســت. با یک شــریکی 
که بلد اســت زیاد بفروشد وصل شدیم. تا دیروز ما ظرفیت ده هزار 
کنیم.  تا تولید داشــتیم، االن می گویــد می خواهم صدهزار تا تولید 
بــرای ایــن یــک ســرمایه گذاری ســنگین می خواهد. ولــی وقتی ما 
کــه خودمــان ماشین ســازی افزایــش مقیــاس بلــد  اینجــا هســتیم 
هستیم، این سرمایه گذاری به صورت یک دهم آن سرمایه گذاری 
خیلی سریع می تواند اتفاق بیافتد. ما توانمان را می گذاریم بر روی 
کنیــم. رفتیم یــک فرد  اینکــه هــر کجــا الزم شــد افزایــش مقیــاس 

قطــری را دیدیــم، فکــر می کردیــم قــرار 
اســت ایــن همــه ماشــین ببریــم. یــک 
نگاه کردیم دیدیم می شود ماشینش را 
تغییــر  کوچک تریــن  بــا  داد.  تغییــر 
می تــوان آن را تبدیــل بــه این ماشــین 
کــرد. خالصه با کمترین ســرمایه گذاری 
کــه روی پلتفرم  ممکــن داریم می رویم 
ایــن طــرف  از  بعــد  قطــری بنشــینیم. 
وجهــه و حمایت یک مجموعٔه بزرگ را 

داریم و چه از این بهتر است.

شــکلگیریتیمتــانرایــکمقــدار
توضیحمیدهیدکهازکجاهمدیگررا
کردید؟مثــاًلچطوروچندســال پیــدا

کهجمعشدهاید؟ است
کــه هســته  تیــم هســتیم  یــک  مــا   
غ التحصیــل دانشــگاه  اولمــان چنــد فار
از  نفــر  چنــد  بــا  بودیــم  امیرکبیــر 
که بــا هم جمع  بازنشســته های دولــت 
شدیم. بعد این هسته مرتب کوچک تر 
شــد. االن دو نفر جوان بین ما هستند، 
که از  دو نفر بازنشسته بین مان هستند 
کردیــم.  اســتفاده  آن هــا  تجــارب 
کردند، افق های بلند را دادند. ما جوان ها نیز سعی  راهنمایی مان 
کارمــان  کردیــم انــرژی بیشــتری بگذاریــم و نــوآوری را بیشــتر در 
که تبدیل به چهار نفری شدیم  بیاوریم. ولی حدود ۱۸ سال است 
کــه داریــم عیــن هــم فکــر می کنیــم. در ترکیــب تیــم، مثــاًل دکتــر 
عالقه بند فنی بودند که دکترای مدیریت خوانده اند. اتفاقًا مثاًل در 
کدام محصوالت رباتیک مان برویم  جهت گیری های اینکه ســراغ 
بســیار مؤثــر بودنــد. چــون در آن فضــای قبلی مــان نیــز خیلی فضا 
وسوســه انگیز اســت. وقتی یــک چیزی را می بینــی این قدر جذاب 
اســت، ســودی نــدارد ولــی درگیــر آن جریان می شــوی و عمــرت را 
می گــذاری، بعدًا آخر ســر می بینی ماشــین زیر پایــت را نیز فروختی 
ولــی یک قران هم پول درنیاوردی. اتفاقًا مثاًل ایشــان تخصص  و 
تز دکترایشــان روی توسعه بازار شرکت های کوچک بود و به شکل 
کــرده بودنــد. نمودارهــا  کار  مطالعــه مــوردی در شــرکت خودمــان 
گذشــته بــا  کــه مــا چطــوری در چنــد ســال  همگــی نشــان مــی داد 
انتخاب محصول های درســت، رشــد نمایی داشتیم. سه تا پروژه 
کنیــم؟ علی رغم اینکه  آمــد، پــروژٔه درســت تر را چطوری انتخــاب 

بعضــی از مــا آن قــدر مغرورا�ه فکــر می کنی� 
کــه می گ�ییــ� مثــاًل مــن �یگــر بلــد �ســت�، 
من این را ســاخته ام، �یگر تمام شد. می روم 
خــ��م �یــز ایــن را می فروشــ�. ولــی مــا یــک 
�اریــ�  خ��مــان  تیــ�  �اخــل  �یــز  جملــه ای 
کــه می گ�ییــ� مــا ۱۸ ســال کار کر�یــ�، خ�ب 
بلدیــ� یــک ماشــین گرا�ــی را بفروشــی�، ولی 
بلد �یســتی� یک چیز ارزا�ی را بــه مر�م عامه 
 یک تفاوت است. شما 

ً
بفروشی�. این واقعا

یک ماشــین یک میلیــار�ی به مــن بده، من 
 ، را با چ�ارتا فروشــنده �یگــر �ر رقابت بگذار
به شــما ق�ل می ��� از �ر جایی که �یاوری، 
من اول می ش�م. این قدر به خ��م اطمینان 
�ارم ولــی یک محص�ل �ه �زار ت�ما�ی بده تا 
ســر تجریش بایســت�، امکان �ــدار� من این 
را  آن  پیچیــده  این قــدر  بفروشــ�.  بت�ا�ــ�  را 
ت�ضیح می ��� که طــرف اصاًل آن را �می �ر�. 
ایــن �قطه ضعــف را �ر تی� مان پیــدا کر�ی�، 

ف�میدی� و به حالت �یگری تغییر کر�ی�. 
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کنیم، حالمان با این پروژه خوب  کار  دوست داشتیم این پروژه را 
بود ولی اعداد و ارقام می گفت آن پروژه خیلی بهتر از این پروژه ای 
که حالمان یک زمان هایی با این خوب می شــود. مهندس  اســت 
و  بودنــد  کــرده  کار  مکانیکــی  سیســتم های  در  ســال ها  نخعــی 
بازنشســت شــدند. تجربــه خیلــی خوبی در ســاخت سیســتم های 
کافی در مکانیک حرف  که به اندازٔه  مکانیکی داشتند. یک آدمی 
بــرای زدن داشــت. مهنــدس عالقه بنــد نیــز ســال ها مدیرعامــل 
ســازمان مدیریــت صنعتی بودنــد. دیــد مدیریتی داشــتند. بعد در 
کاری برویــم، چه افقــی برای ما  مــورد اینکه ســراغ چــه فنــاوری  و 
کردند و رهنمون شــدند.  کمــک و راهنمایــی   خــوب اســت، خیلی 
کــه دنبال اهداف بلند مدت  کل تیم  به یک ســمتی رفتیم  منتهی 
که  باشــیم. این یک صبــر و حوصله می خواهد. خیلی مهم اســت 
گــر می خواهیــد برویــد ماهی گیری قــالب را تــکان ندهید. با  شــما ا
حوصله بایســتید تا ماهی بزرگ بیاید ســمت خودتان و این صبر و 
حوصلــه می خواهد. این چیزی هســت که ویژگــی بارز تیم ما بوده 
اســت. به جــای اینکــه برویــم ســراغ اهــداف کوتاه مدت، به ســراغ 
داشــت،  ســفارش  پرینترمــان  خــب  رفتیــم.  بلندمــدت  اهــداف 
می توانســتیم بفروشــیم. در نمایشــگاه نیــز ثبــت شــد، حمایت نیز 
داشــتیم. آن را می فروختیم هم از فردایش باید می دویدیم دنبال 
کــه مرتــب رفــع عیــب می کردیــم. قــدم بــه قــدم بــا آن  مشــتری 
گیتس را  می رفتیم. دیگر انرژی از شــما می گیرد. یک جمله از بیل 
که در ذهن مان هر روز مرور می کنیم. می گوید:  ما ســه سال هست 
»موفقیت هــای کوچــک تو را از رســیدن به موفقیت هــای بزرگ وا 
می دارد.« این جمله را ما سرلوحٔه کارهایمان قرار دادیم. هر روز به 
گــر هــدف بزرگــی را برداشــتیم، نگــران ایــن  آن نــگاه می کنیــم و ا
کــه داریم مدام دانه می پاشــیم و برای ایــن داریم هزینه  نیســتیم 
برایمــان  می افتــد.  اتفــاق  آن  می دانیــم  کــه  چــرا  می کنیــم، 
که خداوند  که این اتفاق می افتد، مگر این  اظهرمن الشمس است 
که این یک بحث دیگری اســت.  نخواهد و تقدیرمان این اســت 
که این اتفــاق می افتد. بعد  ولی شــواهد و واقعیت نشــان می دهد 
کاری داشــتیم، دیگــر چشــم  را می بندیــم و پیــش  گــر ایمــان بــه  ا
می رویــم. االن حــدود ۲۵ نفــر در تیم مــان هســتند. البتــه بــرای 
کــه داریــم راه اندازی  الکترونیک هــای چاپــی در شــرکت جدیدی 
می کنیم، بنا بر این است که نیروی انسانی مجزا اختصاص دهیم 
که تــا اینجا این را  کاری  و یــک تیــم جدید راه بیندازیــم. ولی این 
کــه یــک تعــدادی در  رســاندیم، حول و حــوش ۲۵ نفــری هســتیم 
قسمت دفتر اداری و فروش  هستند، یک تعدادی در دفتر طراحی  
کارگاه ســاخت  که در طبقه پایین اســت. یک تعدادی در  هســتند 
مکانیــک و الکترونیک در جاجرود هســتند، یک چند نفری نیز در 

کار  مــا  الکترونیک هــای چاپــی  ســازمان پژوهش هــا در قســمت 
می کننــد. نگــه داشــتن ایــن تیــم هــم خیلــی ســخت اســت. دیگر 
کنــی، دغدغه های  آدم هــای باهــوش بخواهــی دور خــودت جمع 

خودش را دارد.

منابعانسانیموردنیازتانراچطورپیدامیکنید؟
کــرد. بــه دانشــگاه ها   نمایشــگاه ســاخت ایــران بــاز کمک مــان 
کادر نمایشگاه  وصل شــدیم، به دانشــگاه ها جنس فروختیم. دم 
ســاخت ایــران گرم. نمی دانــم چندتا آدم عاقل نشســته اند پلتفرم 
چیدند، خسته نباشند و دمشان گرم. ما جنس هم آنجا فروختیم، 
که به جاهای دیگر فروختیم در  کمتر از آن چیزی  کما اینکه خیلی 
ســاخت ایــران جنــس فروختیــم. بــا دانشــگاه های خــوب ارتبــاط 
کردیم. بعد از آنجا بچه های خوبی  داشتیم. دوستان خوبی پیدا 
گنج هستند. ما به  کدام یک  که هر  به ما وصل شدند. بچه هایی 
نیروی انســانی خیلی فکر می کنیم. االن نیز بزرگ ترین شــرمندگی 
که به  که حقوقی  که روزی ده بار به خودم می گویم  من این است 
کشــورهای دنیا  بچه هــا می دهیــم، متاســفانه از حداقــل خیلــی از 
که مــا داریم بــه آن ها پرداخــت می کنیم  پایین تــر اســت و چیــزی 
خیلی کمتر از مشکالتشان است. این بزرگ ترین دغدغه و ناراحتی 
که من با انگیزه  اســت. حالم را بد می کند. یعنی یکی از چیزهایی 
که آنجا  کار خارجی راه بیندازیم این اســت  کــه  دنبال این هســتم 
کار انجام  گــر بچه هــای ما هــر کدام به عنــوان ایرانــی بنشــینند و  ا
کشــور را  ج از  که حداقل دریافتی خار بدهنــد، حداقلش این اســت 
کشور است. بله ما خیلی  می گیرند. دیگر خیلی بهتر از شرایط االن 
به نیروی انســانی معتقد هستیم و تک تک بچه هایمان در فرایند 
که یک  کردند. خوبی ما این بوده است  کار  رشدمان با جان و دل 
تیم شــدیم. حاال همیشــه به بچه ها می گویم اینجــا را یک جزیره 
که ســعی می کنیم جلوی مشــکالت بیرون بایســتیم.  کنید  فــرض 
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یعنــی یک جزیره اســت حاال بیرون هــر اتفاقــی دارد می افتد را رها 
کنیم، باید  کنیــد. آمده ایــم این داخل بــه همدیگر رحم و محبــت 
کار  کنیــم. در فضــای خوبــی بــا همدیگــر  حــال همدیگــر را خــوب 
که یــک زمان هایی یک  کنیــم. بعــد نتیجٔه ایــن فرایند این شــده 
کــه باورمــان نمی شــود. یــک  چیزهایــی از اینجــا بیــرون می آیــد 
کردیم  کردیم، یک چیزی درســت  کار  گری  کیمیا وقت هایی مثل 
کــه باورمان نمی شــد که  کــه ارزش افــزوده اش این قــدر زیــاد بــوده 
این طــوری درآمــده اســت. این فقــط در فضایی بیــرون می آید که 

نیروی انسانی در آن مثل چشمه بجوشد. 

ارتباطتانبافناورینانوچههست؟
کــه االن در الکترونیک هــای چاپی انجام می دهیم،   کل کاری 
و  اســت  نانویــی  مــواد  می کنیــم،  اســتفاده  آن  در  کــه  مــوادی 
فرایندهایی که اتفاق می افتد از جمله آماده سازی آن مواد، پرینت 
آن، سینترینگ بعدش، کپسوله کردن و همگی فرایندهای نانویی 

هستند.

موادنانوییازشرکتهایداخلیتهیهمیشوند؟
کل این فناوری   از شرکت های داخلی و خارجی. ما برای اینکه 
کردیــم، چــون  عقــب نمانــد، اول بــا شــرکت های خارجــی شــروع 
ارزش افــزوده محصولــی که بیــرون می آمد خیلی بیشــتر از این بود 
که ما صفر تا صد کار را در داخل پیش ببریم، ولی باز ستاد نانو کنار 
ایــن جریــان آمــد. در مــورد مواد، ســتاد نانــو این مدت خیلــی دارد 
تالش می کند و خیلی زحمت کشــیده اســت. باز این کمک می کند 
گفتید آیا چهار ســال زیاد نیســت؟ در این چهار  که  به آن ســؤالتان 
کشــور توســعه داده نشــده بودند، چون  ســال هنوز آن مواد داخل 
هنــوز فرایندش، زیرســاخت، تفکر و نگاهش نبوده اســت. در این 
کشــیده اســت و بعضی از  ســه چهار ســال ســتاد نانو خیلی زحمت 
مــواد نیــز االن دارنــد داخلــی می شــوند. ولــی بــرای ایــن جریــان 

گــر مــواد نیــز داخلی  دغدغــه ای نداریــم، ا
کافــی  انــدازه  بــه  مــا  بــرای  نشــوند، 
کــه  اســت  زیــاد  طــرف  آن  ارزش افــزوده 

کند.  جبران 

گــرنکتــهایهســتبیــان درپایــانا
کنید.

شــما  مخاطب هــای  نمی دانــم  مــن   
دولتی هــا نیز هســتند یــا نه. حاال ایــن را چرا 
می خواهــم بگویم؟ برای اینکــه همٔه ماها، 

حداقــل آن دوســتانی که دارم می بینم، همــٔه ما اینجا مانده ایم چون 
مملکت مــان را دوســت داریم. این طوری نبوده اســت که از ســر اجبار 
مانده باشــیم. همگی نیز می دانیم که اقتصاد مملکت خیلی روزهای 
ســختی را می گذراند. برای اینکه اوضاع اقتصاد ممکلت خوب شــود، 
یک سری دلیل الزم است. برای بد شدن یک چیزی، یک سری اتفاق 
کنند،  می تواند یک چیزی را بد کند. حاال برای اینکه آن چیز را خوب 
کارهای درستی انجام شود تا  باید یک سری دالیل قطعی و یک سری 
آن خوب شــود. به نظر من یکی از چیزها این اســت که به مسیرهایی 
که داریم می رویم ممارست کنیم. چیزی که صاحبان مملکت باید به 
این اعتقاد برســند. چرا ســتاد نانو عملکردش خوب بوده است؟ برای 
اینکــه در ایــن ســال ها خیلی تغییر جهت پیکان نداشــته اســت. یک 
مسیری را رفته است که نمیدانم درست بوده یا نه. ولی االن آن مسیر 
به منفعت رســیده اســت. چون چندین سال است که دارند روی یک 
گر به چیزی رسیدیم برای  مسیر ممارست می کنند. ما االن در این جا ا
کردیــم. امروز خیلی  این اســت که ۴ ســال روی این جریان ممارســت 
نگــران نیســتیم که کســی از یک جایی پیدا شــود، رقیــب این جریان 
شــود. چــون آن آدم نیــز ایــن زمــان را الزم دارد تــا بــه اینجــا برســد. در 
گر هر کاری بخواهد درســت انجام  مملکت ا
کشــور به ایــن معتقد  شــود، بایــد مســئوالن 
باشــند که ممارست در آن مسیر شود و مدام 
جهــت آن پیکان عوض نشــود. اینکه ما هر 
مدیرعامــل  مثــاًل  کــه  می بینیــم  روز 
خودروسازان ما عوض می شوند، وزرا عوض 
می شــوند، بعد یک ســاختار فکری جدیدی 
وارد آن وزارت خانه می شــود، بعد شتاب زده 
کشــور مثــل قطــار  عمــل می کنیــم. اقتصــاد 
قطــار  لوکوموتیــو  در  نمی دانــم  می مانــد. 

منا�ع ا�سا�ی م�ر� �یازتان را چط�ر پیدا 
می کنید؟

�مایشــگاه ســاخت ایران باز کمک مان 
کــر�. بــه �ا�شــگاه �ا وصــل شــدی�، بــه 

�ا�شگاه �ا جنس فروختی�. 
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1-Surface-MountDevice
2-PrintedCircuitBoard
3-SiliconValley

4-TechnologyReadinessLevel
۵-PenetrationRate

پی نوشت ها

نشســته اید یــا نه؟ من همیشــه می گویم ای 
رئیــس  دارایــی،  وزیــر  اقتصــاد،  وزیــر  کاش 
بانــک مرکــزی، یــک  بــار برونــد از تهــران تــا 
مشهد بغل یک لوکوموتیوران بنشینند و بعد 
برگردند به سرکارشان و تصمیم بگیرند. من 
گاز را  نشســته ام، شــما وقتــی در قطــار اهــرم 
را  اثــرش  بعــد  دقیقــه   ۸ می دهیــد  فشــار 
می بینیــد، وقتــی ترمز می گیریــد چند دقیقه 
بعــد اثــرش را می بینیــد. اقتصــاد کشــور نیــز 
همیــن اســت، وقتــی یــک تصمیمــی امــروز 
گرفته می شــود کــه واردات فالن چیز ممنوع 
شــود، اثــرش فردا دیــده نمی شــود، اثرش ۶ 
مــاه بعــد دیــده می شــود. یــک راننــده پراید 

نباید برود پشت لوکوموتیو قطار بنشیند. آدم هایی باید تصمیم بگیرند 
کــه عجوالنــه تصمیم نگیرند. متاســفانه بدتریــن اتفاقــات در اقتصاد 
کشــور مــا به خاطــر این می افتــد که تصمیم هــای پرشــتاب می گیریم، 
تصمیم های عجوالنه می گیریم. کدام کار در کشور اتفاق می افتد و در 
کــدام تصمیم دولت هســت که شــما می توانید  آن ممارســت هســت؟ 
گر قرار است  بگویید که این تصمیم قرار اســت ده ســال همین باشد. ا
واردات خودرو نداشــته باشــیم، باشد قرار اســت نداشته باشیم و تمام 
شود، دیگر تا ابدالدهر ما قرار است واردات خودرو نداشته باشیم. خب 
همــه می نشــینیم یک فکری می کنیــم. همگی از امــروز تکلیف مان را 
می دانیــم و یک برنامه ۴ ســاله می چینیم. من االن آیــا می توانم بروم 
بــرای خــودرو برنامــه بچینــم؟ واقعــًا از تصمیم های عجوالنه خســته 
شــدیم، نمی توانیــم برای هیچ چیــزی برنامه بچینیــم. یک تصمیم 
بگیرند حتی غلط، همٔه بردارها را به سمت آن تصمیم غلط بچرخانیم 
و بدانیــم ده ســال قــرار اســت ما این مســیر اشــتباه را برویــم ولی دیگر 
همیــن را برویــم. اما امروز این تصمیم، فردا آن تصمیم. این اتفاق در 
مقیاس مملکتی اســت. در مقیاس شــرکتی نیز من بــه همٔه همکاران 
خــودم می گویــم که به خودشــان رحم کنند، یک گاو شــیرده کوچک 
گاو شیرده داریم، بعد  کار خودمان یک  که االن در  کنند، مثل ما  پیدا 
یــک هــدف بــزرگ بیندازنــد و دنبــال آن هــدف بــزرگ برونــد. دنبــال 
ســراب های یکــی دو ماهه نروند، هــر روز جهت عوض نکننــد، هر روز 
این طرف و آن طرف نزنند. آن وقت نمی توانند رشد درست و حسابی 

کنند. ۴۰ ســال بعــد، بلــه روزی درمی آورند، 
مگــر قرار اســت من و شــما که بــا تحصیالت 
غ التحصیل شدیم، گرسنه بمانیم.  عالی فار
انتهــای  بــه  ولــی  نمی افتــد،  اتفــاق  اینکــه 
داستان نگاه می کنیم می بینیم من قرار بود 
کنــم، االن ده واحــد رشــد  صــد واحــد رشــد 
کــردم. بعد شــما می بینید که رشــد کرده ام و 
حســاب می کنید می گویید من ده واحد رشد 
کنید بگویید  کرده ام دیگر، ولی باید حساب 
من صد واحد قرار بود رشد کنم، در واقع نود 
کــرده ام. این چیزی اســت که ما  واحــد ضرر 

خیلی سعی کردیم به آن فکر کنیم.

ممنونمازوقتیکهدراختیارماقراردادید.

الکترو�یک �ای  �ر  االن  کــه  کــاری  کــل 
مــ�ا�ی  می ��ی�،  ا�ــجــام  �اریـــ�  چاپی 
مـــ�ا�  مــی کــنــیــ�،  اســتــفــا�ه  آن  �ر  کـــه 
�ار�  کــه  فرایند�ایی  و  ــت  اس �ــا�ــ�یــی 
آن  آما�ه سازی  جمله  از  می افتد  اتفاق 
بعدش،  سینترینگ  آن،  پرینت  مــ�ا�، 
ــر�ن، �ــمــگــی فــرایــنــد�ــای  ــه ک ــ�ل ــس ــپ ک

�ا��یی �ستند.
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محققان دانشگاه تربیت مدرس به رهبری میرفضل اله موسوی با 
همکاری گروه تحقیقاتی ریچارد کینر )Richard Kaner( از دانشگاه 
کالیفرنیا، لس آنجلس، ابزار ذخیره انرژی طراحی کردند که در تمامی 

گستره pH کار می کند و کارکرد ممتازی از خود نشان می دهد.
از  اســتفاده  بــا  تربیت مــدرس  دانشــگاه  از  تحقیقاتــی  گــروه  یــک 
گرافِن عامل دار شــده موفق به ســاخت الکترودهای با  ایروژل هــای 
کارایی باال به منظور استفاده در ابرخازن ها شدند. این نانوکامپوزیت 

می تواند در گستره وسیعی از pH فعالیت داشته باشد.
اســتفاده از منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی همچون خورشــید، باد، 
جــزر ومــد دریــا و… با اقبــال زیــادی در جهــان روبه رو اســت. ماهیت 
فقدان دسترســی پیوسته به این منابع تجدیدپذیر، توسعه روش ها 
ابرخازن هــا  و  باتری هــا  به ویــژه  انــرژی  ذخیره کننــده  ابزارهــای  و 
کــرده اســت. همچنیــن توســعه لــوازم الکتریکــی  را اجتناب ناپذیــر 
قابل حمــل از قبیل موبایل، لپ تــاپ، تبلت و همچنین خودروهای 
الکتریکی یا هیبریدی لزوم توسعه ابزارهای ذخیره انرژی الکتریکی 
کارآمد را دوچندان کرده است. از مهم ترین وسایلی که قادر به ذخیره 
انرژی الکتریکی هستند، می توان به باتری ها و ابرخازن ها اشاره کرد 

که هرکدام دارای مکانیسم ذخیره بار منحصربه فردی هستند.
کنش های الکتروشــیمیایی  در باتری هــا ذخیــره انرژی در نتیجه وا
صورت می پذیرد و با توجه به مکانیســم ذخیــره بار، انرژی باتری ها 
زیاد است اما سرعت شارژ و دشارژ آن ها پایین است؛ اما در ابرخازن ها 
ذخیره انرژی می تواند هم در نتیجه فرایندهای الکتروستاتیک و هم 
کنش های الکتروشیمیایی باشد، در نتیجه از هر دو مزیت خازن و  وا

گرچه انرژی آن ها از باتری ها کمتر است. باتری بهره می برند ا
کــه بــر روی ابرخازن هــا صــورت  در حــال حاضــر، پژوهش هایــی 
می گیرد، با هدف افزایش انرژی ابرخازن ها انجام شده که در بعضی 
موارد به دلیل استفاده از مواد کاماًل شبیه باتری، سرعت شارژ و دشارژ 
پاییــن می آیــد. انــرژی باتری هــا و ابرخازن هــا بــا اســتفاده از افزایش 
ظرفیت ذخیره بار مواد الکترودی و ولتاژ قابل ارتقا است. اصل مهمی 
که باید به آن اشاره کرد این است که افزایش ظرفیت کلی ابرخازن با 
افزایش ظرفیت ذخیره بار هر دو الکترود مثبت و منفی میسر می شود. 
که در زمینه ابرخازن صورت می گیرد روی افزایش  بیشتر تحقیقاتی 
ظرفیت قطب مثبت اســت چون گزینه های متعددی برای مطالعه 
وجــود دارد و ظرفیت های بســیار باالیــی در منابع برای قطب مثبت 
گزارش شده است؛ اما به دلیل ظرفیت کم قطب منفی مقدار ظرفیت 

و انرژی کل ابرخازن نســبتًا پایین اســت؛ بنابراین مطالعات دقیق و 
کارآمد روی ارتقای مواد الکترودی قطب منفی برای آینده ابرخازن ها 

بسیار حیاتی است.
یک روش برای غلبه بر این مشــکالت اســتفاده از مواد پایه کربن و 
عامل دار کــردن آن هــا با موادی اســت که عالوه بر قابلیــت ذخیره بار 
در قطب منفی، دارای ســرعت شــارژ و دشــارژ باالیی باشند تا سرعت 
که توســط  شــارژ و دشــارژ قربانی افزایش انرژی نشــود. در پژوهشــی 
دکتر میرفضل اهلل موسوی از دانشگاه تربیت مدرس و همکارانش در 
دانشگاه UCLA انجام گرفته است، گرافن سه بعدی عامل دار شده 
بــا مولکول های نائل بلــو )NB-GA( برای این منظور توســعه داده 
شــده است. مطالعات اولیه الکتروشیمیایی در سلول سه الکترودی 
کــه نانوکامپوزیــت NB-GA از خــود یــک ظرفیــت  کــرد  مشــخص 
بســیار مناســب در تمام بازٔه pH را نشان می دهد. ســهم ذخیره بار از 
طریق مکانیسم خازنی، ۹۳٫۴درصد از کل بار ذخیره شده را به خود 
کثر مواد دارای رفتار شــبه خازنی باالتر اســت.  اختصــاص داده که از ا
عالوه بر این، در ابرخازن های ســاخته شــده در ســه محیط اسیدی، 
خنثی و قلیایی بر پایۀ الکترود منفی NB-GA از خود انرژی و سرعت 
شــارژ و دشــارژ باالیــی را نشــان داده و از پایــداری چرخــه ای باالیی با 
بیــش از ۵۰۰۰ چرخــٔه پی درپــی برخــوردار بود. ایــن طراحی می تواند 
بــرای ســاخت دیگــر نانوکامپوزیت هــا با عملکــرد ظرفیتی بســیار باال 

مورداستفاده قرار گیرد.
کــه در مجلــه ACS Nano به چاپ رســیده  نویســندگان ایــن مقاله 
اســت ).ACS Nano 2019, 13 )11(, 12567-12576(، امیدوارند 
که این مقاله به مثابه یک رویکرد جامع، مسیر پیش روی محققان 
عرصه توسعه ابزارهای ذخیره کننده انرژی الکتریکی با توان و انرژی 

باال را به خوبی روشن سازد.

ساخت الکترودهای نانویی برای استفاده در ابرخازن ها
در دانشگاه تربیت مدرس
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کمک به تصویربرداری با وضوح باال در ناحیٔه مادون قرمز
با نانولوله تک دیواره

محققان دانشــگاه لرســتان به رهبری محسن عادلی به همراه 
کانادا، آلمان و فرانسه موفق شدند  پژوهشــگرانی از کشــورهای 
کــه قابلیــت  را توســعه دهنــد  نانولوله هــای تک دیــواره ای  تــا 
سوئیچ شــدن بــا نــور را دارد و از آن می تــوان در تصویربرداری با 

کرد. قدرت تفکیک بسیار باال در ناحیٔه مادون قرمز استفاده 
در دهٔه اخیر میکروســکوپِی فلورسنت با استفاده از روش های 
جدید متحول شــده و توانایی ثبت تصاویری با قدرت تفکیک 
کرده اســت. بســیاری از  کمتــر از محــدودٔه پــراش را امکان پذیر 
کنترل خواص  این روش های جدید در تصویربرداری بر اساس 
مولکول های فلورســنت ســاطع شــده است. برای دســتیابی به 
پنجــرٔه اپتیکِی بافت های زیســتی، اســتفاده از طول موج هایی 
بزرگ تــر از ۱ میکرومتــر الزم اســت. نانولوله هــای تک دیــواره از 
خود رزونانس اپتیکی قوی  در ناحیٔه مادون قرمز نزدیک نشان 
کشــف قابلیت لومینســانس آن ها در این ناحیه راه را  داده اند و 
بــرای اســتفاده از آن هــا در تصویربرداری از ســلول های زنده باز 

کرده است.
گســیل دهندٔه تک مولکول قابل ســوئیچ با نــور اولین   طراحــی 
مرحلــه برای ســاخت میکروســکوپی تک مولکول هاســت. این 
را در زمینــٔه تصویربــرداری  میکروســکوپ ها دنیــای جدیــدی 
اپتیکــی بــاز کردنــد. چندیــن گســیل دهندٔه قابل ســوئیچ بــا نور 

توسعه داده شده اما همٔه آن ها در گسترٔه نور مرئی یا مادون قرمز 
کــه بافت هــای زیســتی معمــواًل در  فلورســنت هســتند. از آنجــا 
ناحیٔه مادون قرمز شــفاف هســتند این میکروســکوپ ها را برای 
گرفت. عالوه بر این،  تصویربــرداری از بافت ها نمی توان به  کار 
گســیل دهنده ها در محــدودٔه مادون قرمز نزدیک  کنتــرل نوری 
برای ســوئیچ دهنده های اپتیکی مولکولی بسیار موردنیاز است 
چــرا که بیشــتر دســتورالعمل انتقــال اطالعات در ایــن محدوده 

قرار می گیرند.
که از  گونٔه جدیــد از نانومــواد هیبریدی   در ایــن پژوهــش یک 
نانولوله های کربنی تک دیواره ساخته شده، معرفی شده است. 
کوواالنســی با مولکول های قابل ســوئیچ با  ایــن ماده به صورت 
کنترل  نور عامل دار شــده اســت. ایــن مولکول ها همواره بــرای 
مادون قرمــز  ناحیــٔه  در  منفــرد  نانولولــه  یــک  ذاتــی  فلورســنت 
نزدیک )بیشــتر از یک میکرومتر( به  کار برده می شــوند. در این 
پروژه عادلی و همکارانش به شــکل مفهومی قابلیت استفاده از 
ع میکروســکوپ ها که از گســیل دهنده های قابل سوئیچ  این نو
در ناحیــٔه مادون قرمــز نزدیــک اســتفاده می کننــد را بــه اثبــات 

رساندند.
 Science Advances نتایج این پژوهش در آخرین شماره نشریه

به چاپ رسیده است.
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سره الکترود جوش نقطه ای

صنایــع  �ر  قطعــه  پرمصرف تریــن  مقاومتــی  جــ�ش  ســره 
خ��روســازی، ریلــی و ل�ازم خا�گــی اســت. �یــش از ۹5�رصد 

قطعات بد�ه خ��رو، با این ��ع ج�ش ساخته می ش��د. 
شــرکت آرتاش کامپ�زیت بــا تالش متخصصــان خ�� م�فق 
بــه ایجــا� �ا�ــش فنــی و ��می ســازی فنــاوری ت�لیــد قطعات 
ســره الکترو� جــ�ش مقاومتی، شــامل کال�ک �ــای ج�ش 
�قطــه ای و �ازل �ای ج�ش زیر پ��ری، شــده اســت و به این 
ترتیــب بخــش م�می از �یاز ســاال�ه  صنعت خ��رو کشــ�ر را 
تأمیــن می کند. این �ســتگاه مج�ز به یک فک اســت که �و 

سره )الکترو�( ج�ش روی آن قرار می گیر�.
آرترو�، �ا��کامپ�زیتی از جنس مس و �ا��ذرات آل�میناست 
که �ر ســاخت سره �ای الکترو� ج�ش مقاومتی به کار رفته 

است. 
خــ�اص �رجســته این الکتــرو� ما�ند حفظ ســختی �ر �مای 
آلیــاژی پاییــن، ویژگی �ــای  بــاال، �دایــت الکتریکــی بــاال، اثــر 
غیر چســبنده �ر فــ�ال� پ�شــش �ا�ه شــده و شــکل پذیری 
خ�ب، آن را به یک الکترو� مناسب �رای ج�شکاری �قطه ای 
تمامــی ا��اع ورقه �ای ف�ال�ی �ر خط�ط م��تاژ بد�ه خ��رو 

و کار�ر��ای مشابه تبدیل کر�ه است.
به �لیل استفا�ه از فناوری �ا�� �ر ت�لید، عمر قطعات حدو� 
۲ تا ۳ �را�ر افزایش یافته اســت. این ویژگی علی رغ� افزایش 
قیمــت محصــ�ل �ســبت بــه �م��ه �ــای قدیمــی، از آ�جا که 
عمــر مفیــد قطعــات الکتــرو� را افزایــش می ��ــد، �ر ��ایت 

کا�ش �زینه �ای ت�لید خ��رو را به ��بال �ار�.
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مشخصات فنی

کامپوزیتی متشــکل از آلیاژ مس و ذرات  آرتــرود نانو 
کوچک تــر از ۱۵ نانومتر اســت  کســید آلومینیــوم  نانوا
کنده شــده  کــه به طور یکنواخت در ماتریس مس پرا
کسیداسیون  کسید آلومینیوم توســط فرایند ا اســت. ا
کســیژن  داخلــی تولیــد می شــود. طــی ایــن فراینــد ا
حالــت  در  مــس  شــبکه  داخــل  در  آلومینیــوم  بــا 
کنــش می دهــد. ایــن روش در مقایســه بــا  جامــد، وا
تکنیک هــای دیگر، بهتریــن انــدازه ذرات و توزیع را 
کسید آلومینیوم بسیار سخت و از نظر حرارتی  دارد. ا
پایدار است و قابلیت حل شدن در مس را ندارد. این 
که در  ذرات در حالی باعث استحکام مس می شوند 
کاهــش هدایــت حرارتــی و الکتریکی مــس، کمترین 

تٔاثیر را دارند. 
ســره الکترود نقطــه جــوش از نانوکامپوزیــت آرترود 
در انــواع مختلف نری و مادگی به طور عمده با روش 
ج ســرد و در برخــی موارد با ماشــین کاری ســاخته  فــر
شــده اســت. دقــت و ثبــات ابعــادی محصــوالت بــا 

معرفی محص�ل

کاربید دقیق تضمین شده است. استفاده از قالب 
کاربرد:

 مونتاژ بدنه خودرو )رباتیک و دستی( 
 لوازم خانگی

 صنایع هوا فضا )جوشکاری(

دمایچگالی 8٫81گرمبرسانتیمترمکعبدر
20درجهسانتیگراد

1083درجهسانتیگراد�مای ذوب

80درصدIACS�دایت الکتریکی

دمای20درجه�دایت حرارتی کلویندر متر 320واتبر
سانتیگراد

مقاومت 
الکتریکی

20 دمای در میکرواهم-سانتیمتر 2٫1۵
درجه

مدول 
12۵گیگاپاسگالاالستیسیته

160برینلسختی

۵10مگاپاسکالاستحکام کششی
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آرتاشکامپوزیت�ام شرکت 

1389سال تأسیس

�شا�ی
تـــهـــران،امـــیـــرآبـــادشــمــالــی،نبش
کــوچــهصـــادقـــی،ســاخــتــمــانامــیــر
)شمارۀ1917(،طبقه9،شماره902

www.artashcomposite.comسایت

اطالعات شرکت ت�لیدکننده

 کا�ال �ای خرید
www.artashcomposite.com

 �رخی از خریداران
شرکتهایایرانخودرووسایپا

، ش�رک صنعتی ��ارستان استان البرز

محل ت�لید

اطالعات 
بازار

گ�ا�ینامه �ا��مقیاس

شــرکت آرتــاش کامپوزیــت در ســال ۱۳۸۹ تأســیس شــده 
اســت و در زمینــه ســاخت ســره های الکتــرود نقطه جوش 
از مــواد پیشــرفته )نانومتریــال( فعالیــت دارد. از آن زمــان 
کنون بخش تحقیق و توســعه شرکت همواره در راستای  تا
کــرده که نتیجــه آن  ارتقــای کیفــی ایــن محصــول تــالش 
گســترش تولید مواد اولیه از جنس مس آلومینا و سره های 

الکترود ساخته شده از آن هاست. 

معرفی شرکت

ایــن محصول، الکترودی اســت که برای 
جوشــکاری حرارتــی اســتفاده می شــود. در 
ایــن روش جوشــکاری، با بــاال رفتن دمای 
الکتــرود، اتصال ایجاد می شــود. اســتفاده 
از ترکیب نانویی در ســره الکتــرود، پایداری 
حرارتی و مکانیکی آن را بیشتر کرده و باعث 

افزایش دوام سره الکترود می شود.

مقاومت حرارتی سره الکترود نقطه جوش، 
نســبت به نمونه غیرنانویی، کمتر اســت. 
ایــن ویژگی باعث می شــود، انرژی کمتری 
دمــای  بــه  الکتــرود  ســره  رســیدن  بــرای 
موردنظر برای جوش صرف شود؛ بنابراین 

مصرف انرژی کارخانه، کاهش می یابد.

امــکــان  الـــکـــتـــرود،  ســــره  بــیــشــتــر  دوام 
کیفیت  کاهش  بــدون  ــداوم  م جوشکاری 
جوش، در زمان بیشتری را فراهم می کند 
محصوالتی  تولید  خــط  در  ویــژگــی  ایــن  و 
مانند خودرو، مانع توقف خط تولید برای 
تعویض سره الکترود، در شیفت کاری شده 

و بازدهی تولید را بیشتر خواهد کرد.

اثربخشی �یشترمصرف کمتر�وام �یشتر

مج�ز �ا و 
تأییدیه �ا
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چکیده
اســتفا�ه از �ا��مــ�ا� م�ندســی شــده )۱ENMs( مزایــای فراوا�ی �ر بخش �ــای متعد�ی از ز�دگــی امروز بشــر �ار� و البته ارزیا�ی 
ایمنــی ایــن مــ�ا� �یــز اول�یــت و ا�میــت بســیار ویــژه ای �ار�. بــا ایــن حــال تشــخیص خ�اصــی از �ا��م�ا� کــه منجر به ســمیت 
می شــ��د، به �لیــل تنــ�ع بــاالی ویژگی �ــای این مــ�ا� بــا چالش �مــراه اســت. �مچنیــن جایگزین کــر�ن آزم�ن �ــای �رون تنی 
حی�ا�ی با آزم�ن �ای پیش �ینی کننده �رون تنی۲ )آزمایش �ای �ر محیط کشت و �ه �ر بدن جا�داران( و روش �ای شبیه سازی 
رایا�ه ای۳ �رای ســاما�ه �ای زیســتی، به یک اول�یت تبدیل شــده اســت. �ر سال �ای اخیر پیشــرفت �ای قا�ل ت�ج�ی �ر زمینه 
روش �ــای ارزیا�ــی مخاطــرات �ا��مــ�ا� صــ�رت گرفته اســت. این پیشــرفت �ا �ر پایــۀ رویکر��ای زیست شناســی سیســتمی4، 
بســتر�ای غربال گــری بــا تــ�ان باال و ا�زار�ای جدید و ��ظ��ری اســت کــه �ر ارزیا�ی و مدیریت ریســک �ا��م�ا� �رای ا�ســان �ا و 
، به �رخی از پیشــرفت �ای کلیدی �ر ارزیا�ی  محیط زیســت �ر ط�ل چرخه عمر این م�ا� به کار گرفته می شــ��د. �ر مقاله حاضر

ریسک و مخاطرات �ا��م�ا� اشاره خ�ا�د شد.

یابی ایمنی نانومواد ابزارهای پیشرفته برای ارز
مترجمان میترا کشاورز۱، سید علی معب��ی۲

keshavarz.mitra1990@gmail.com،1.کارشناسیارشدمهندسیوعلممواد،دانشگاهصنعتیشریف
salimaboodi@gmail.com،2.دکتریتخصصیفناورینانو،دانشگاهتربیتمدرس

1- مقدمه
مشــخص نبودن مخاطرات و ریسک های نانومواد برای سالمت 
کند می کند.  انسان ها و محیط زیست استفاده از این مواد جدید را 
همچنیــن نبــود نظــام ایمنــی و مقررات مشــخص در ایــن زمینه، 
می توانــد ســبب افزایــش هزینــه و زمــان موردنیــاز بــرای توســعه 

محصوالت جدید شــود. نویســندگان »گزارش ارزیابــی اثرگذاری«۵ 
کــه  کمیســیون اروپایــی، بــر ایــن باورنــد  منتشــر شــده به وســیله 
»محیط زیســت، ســالمت و ایمنــی )EHS( در بیشــتر بخش هــا در 
رابطــه بــا فناوری نانو حرف هــای زیادی برای گفتــن دارد و درنظر 
کثر  گرفتن آن ها برای توسعه این فناوری بسیار حیاتی است« و »ا
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ذی نفعان، خواســتار وضع سیاست های قانونی ویژه ای هستند«؛ 
که ایمنی نانــو )nanoEHS( امر  گفت  بنابرایــن می تــوان این گونه 
کــه لزومــًا مانع نــوآوری نیســت. با ایــن حال  بســیار مهمــی اســت 
چالــش در چگونگــی انجــام ارزیابــی ایــن ریسک هاســت. در ایــن 
راســتا بــه نظــر می رســد، رویکردهــای نویــن تجزیه و تحلیــل باید 
کالن داده ها اتخاذ شــود. مینــارد و همکارانش در یک  بــر مبنــای 
کرده انــد. به این  ح  مقالــه مهــم »پنــج چالش بســیار بــزرگ« مطــر
ح کــردن این چالش هــا محرکی بــرای تحقیقات آتی  که مطر امیــد 
پژوهشــگران در زمینه ایمنی فناوری نانو باشــد. ســؤال اینجاست 
کــه بــه برخــی یــا همــه ایــن  کــه آیــا انجمــن nanoEHS بنــا دارد 
که تعداد مقاالت  چالش ها بپردازد یا خیر. نگرانی ها از آنجا برآمده 
گذشــته در رابطــه بــا ارزیابــی ایمنــی و  منتشــر شــده در دهه هــای 
وضع قوانین، قابل توجه نیســت. با این حال، زمان آن فرا رسیده 
که یک نگاه متفاوت به ارزیابی ایمنی نانو داشــته باشــیم.  اســت 
بایــد توجهات کنونی خود را از چالش های غیرقابل عبور به ســمت 
پیشــرفت ها و رویکردهــای قابل مالحظه در تحقیقــات ایمنی نانو 
کنیم. مــا نیازمند یک تغییــر پارادایم  در ســال های اخیــر معطوف 
کور را  گره  در روش انجــام ارزیابــی ایمنی نانومواد هســتیم تا ایــن 
کید بر ابزارهای نوظهور در ارزیابی  کنیم و هدف این مطالعه تأ باز 

ریسک و مخاطرات نانومواد است.
یکی از چالش های مهم در ارزیابی ریســک نانومواد )ENMs( به 
که این مواد مشــخصًا با مواد  روش هــای ارزیابــی برمی گردد، چــرا 
شــیمیایی ســنتی متفــاوت هســتند. ENMهــا در عیــن اینکه جزء 
مواد شــیمیایی محسوب می شــوند اما فراتر از مواد شیمیایی بوده 
و خــواص شــیمیایی-فیزیکی آن هــا به طــور چشــمگیری متفاوت 
گرفته شــده از دهه  کلیدی  اســت. در حقیقــت، یکی از درس های 
که هــر دو »هویت۶« نانومواد  اول مطالعــات ایمنی نانو این اســت 
یعنی هویت وابســته به ترکیــب )ویژگی های ذاتی مواد(۷ و هویت 

کتسابی یا وابسته به محیط، باید به دقت معین شوند. ا
عــالوه بــر این، بــا وجــود ســرمایه گذاری های بــزرگ در تحقیقات 
که البته منجر به فهم عمیق تر مخاطرات ناشی از  ایمنی نانومواد 
نانومواد و مکانیزم های زیربنایی این مخاطرات شــده، همچنان 
کنونی قانونی و مقررات، رســیدن بــه نتیجه گیری های  بــا فضای 
کاری بسیار سخت است. در  موجه در مورد ریســک های ENMها 
کشــورهای عضو، بــرای تهیه مقررات  حــال حاضــر )آوریل ۲۰۱۸( 
برای ENMها و گنجاندن آن در قانون مواد شیمیایی اروپا، ریچ۸، 
بــه توافــق رســیده اند. این اصالحــات، خأل فعلی دانــش را در مورد 
کــدام ENMها و به چه میزان وارد بازار شــوند حل می کند.  اینکــه 
این یک گام مهم رو به جلو است. با استفاده از رویکردهای جدید 

تشــخیص یا پیش بینی خواص و ســمیت ENM، می توان فرایند 
ارزیابــی خطــرات آن هــا را تا حــد قابل توجهی بهبــود داد؛ و این به 
گروه بنــدی و خواندن  کــه از رویکــرد  نوبــه خــود، می توانــد زمانــی 

کند. کمک  روابط۹ در مورد ENMها استفاده می کنیم، به ما 
مبنــای  یــک  تهیــه  بــرای   )۱ )کادر  بی وقفــه ای  تالش هــای 
قابل اطمینان برای پیش بینی خطرات ENMها در جریان است. 
گرچــه که واضح اســت تالش هــای کنونی نیاز بــه اصالحاتی دارد  ا
تــا الزامــات قانونــی رعایــت شــود. عمده تریــن چالــش در ارتقــای 
کّمــی خطــرات و ریســک های ENMها شــامل چنــد مورد  ارزیابــی 
اســت، از جملــه فرایند پرزحمت تولیــد داده در آزمایش های دوز-

پاســخENM ۱۰ها برای آزمایش های متعدد اثرات نهایی سمیت و 
همچنین مشــکالت مرتبط ســاختن این نتایج با سطح در معرض 
قرارگیــری واقعــی، در محیط هــای مختلــف از جملــه، محیط کار، 

محیط زیست و محیط مصرف.
بــه  نظــام دادن  بــرای  هماهنگــی  تالش هــای  ایــن،  بــر  عــالوه 
در  ENMهــا  مخاطــرات  و  ریســک  ارزیابــی  کنونــی  روش هــای 
جریــان اســت. یکــی از مهم تریــن اقدامــات در ایــن زمینــه پــروژه 
NANoREG بــا ۴۸ مؤسســه همــکار و بودجــه ۵۰میلیون یورویی 
)www.nanoreg.eu( بــوده اســت. هــدف ایــن پــروژه پرداختــن 
بــه عــدم قطعیت هــای مربــوط بــه جنبه هــای EHS نانومــواد در 
یــک بســتر قانونــی اســت. در ایــن راســتا، این پــروژه بر شناســایی 
جنبه های نظارتی ایمنی و سالمت نانومواد و همچنین تحقیقاتی 
کنند و نیز توســعه  کــه نیــاز اســت انجام شــوند تا خــأل موجود را پــر 
چهارچــوب و »ابزاری« برای ارزیابی ریســک و مخاطرات نانومواد 
مهندســی شــده، متمرکــز اســت. ســایر پروژه هــای اتحادیــه اروپــا 
)کادر ۱( روش هــای نوظهــوری همچــون غربالگری با تــوان باال و 
رویکردهای زیست شناسی/سمیت شناســی ســامانه ها را به منظور 
دســتیابی بــه درک درســتی از مخاطــرات ENMهــا برای ســالمتی 
گرفته انــد. روی هــم رفته، ایــن تالش ها  کار  انســان و محیــط بــه 
کنونی  می توانــد منجــر به جهشــی اساســی در مقایســه بــا رویکــرد 
روش هــای  بــرای  مبنایــی  و  شــده  مــواد۱۱(  تک به تــک  )بررســی 
عمومی تــر ارزیابــی ریســک نانومــواد )کــه بــر مبنــای خصوصیــات 
مــواد هســتند( ارائــه دهنــد. ایــن روش هــا بــر مجموعــه اطالعات 
ع  خصوصیات فیزیکی-شــیمیایی و سمیت شناســی نانومواد و تنو
ژن هــا و بیان پروتئین هــا و همچنین یافتن ارتبــاط بین الیه های 
مختلــف داده هــا بــا به کارگیــری ابزارهــای بیوانفورماتیک اســتوار 
کنون مقبولیت قانونی و نظارتی  هستند. این رویکردهای نوین تا
را دریافــت نکرده انــد ولــی احتمــااًل راه را بــرای ارزیابــی ســریع تر، 

مقرون به صرفه تر و قابل اطمینان تر نانومواد هموار می سازند.
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2- روش های هماهنگ سازی داده ها، هستی شناسی 
ک گذاری داده ها )آنتولوژی( و به اشترا

که تولیــد، نمایش،  این امر روزبه روز روشــن تر شــده اســت 
ارزیابــی و فهــم ارتبــاط بیــن شــواهد مرتبــط بــا ایمنــی مواد 
شــیمیایی، از جمله ENMها، نیاز به ایجاد زیرساخت های 
داده هــا،  هماهنگ ســازی  روش هــای  بــر  مبتنــی  دانشــی 
فناوری نانــو  دارد.  داده  علــوم  و  )زبان هــا۱۳(  آنتولــوژی 
کــه ناشــی از  به طــور خــاص بــا چالش هایــی روبــه رو اســت 
پیچیدگی هــای مرتبط با مواد و شناســایی برهم ُکنش های 
آن هــا بــا ســامانه های زیســتی اســت؛ بنابرایــن زیرســاختی 
شــفاف  تجزیه وتحلیــل  و  ک گذاری  اشــترا بــه  بــرای 
داده هــا و ایجــاد مدل هــای سم شناســی محاســباتی بــرای 
ENMها در خوشــه ایمنــی نانومواد اتحادیه اروپا پیشــنهاد 
دیگــر  بــا  تالش هــا  ایــن  همچنیــن   .)۱ )کادر  اســت  شــده 
تحقیقــات  جملــه  از  بین المللــی  تحقیقاتــی  تالش هــای 
گرفتــه در ایــاالت  متحده آمریــکا از طریــق پلتفرمی  صــورت 
موســوم به US-EU nanoEHS هم راســتا شده است )کادر 
۱(. در ایــن راســتا بــه یــک پایــگاه داده متحــد و همچنیــن 
کلیــه منابــع اطالعاتــی مرتبط بــا ایمنی  شــفافیت در ادغــام 
نانــو بــه میزبانــی آژانــس مــواد شــیمیایی اروپــا۱۴ به وســیله 
EUON )رصدخانــه اتحادیــه اروپــا بــرای نانومــواد(۱۵، نیاز 
کارکرد این منبع داده )کادر ۱( ورود به مخازن داده  اســت. 
که به وسیله اتحادیه  تحقیقات، مدل ها و ابزارهایی اســت 
اروپــا تأمیــن مالــی شــده اند. این منبــع همچنیــن منجر به 
کاهــش میــزان  جمــع آوری و جمع بنــدی دانــش جامعــه و 
کنده و ناقص خواهد شــد. عــالوه بر این، یک  اطالعــات پرا
سیســتم بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن داده ها، بایــد اصول 
داده ای ۱۶FAIR را از نظــر یافت پذیری۱۷، دســترس پذیری 
و  )تعامل پذیــری(۱۹  ســازگاری  دسترســی(۱۸،  )قابلیــت 
قابلیــت اســتفاده مجــدد۲۰ داده هــا و الگوریتم هــا، ابزارها و 
کار می کننــد، درنظــر  کــه بــر اســاس آن هــا  روال هــای کاری 
بگیــرد؛ بنابرایــن تالش هــای اخیــر انجمن بر ایجــاد چنین 
زیرســاخت ها و چهارچوب های محاســباتی برای نانومواد، 
اتخاذ طراحی های ســازگار و تعامل پذیر، ایجاد رویکردهای 
اســت.  شــده  متمرکــز  ریســک  ارزیابــی  و  یکپارچــه  و  مؤثــر 
کمیســیون اروپــا اخیــرًا  محققــان مرکــز تحقیقــات مشــترک 
محاســباتی  رویکردهــای  ع  موضــو در  مــروری  مقالــه  یــک 
کرده اند. یکی  موجــود برای ارزیابی ایمنی ENMها منتشــر 
دیگــر از چالش های مهــم انجمن ایمنی نانــو، ایجاد زبان، 

از  کا�ر ۱- �مکاری �ر تحقیقات ایمنی �ا�� �ر اتحا�یه اروپا و خارج 
آن

 )www.nanosafetycluster.eu( خوشه ایمنی نانومواد اتحادیه اروپا
ع ایمنی نانومواد و  که به موضو یک مجمع برای پروژه هایی است 
فناوری نانو می پردازد و از طرف این اتحادیه تأمین مالی شده اند. 
هدف اصلی ایجاد هم افزایی در این پروژه ها و ارتقای همکاری ها 
همکاری های  و  سیاست ها  تدوین  تأثیرگذاری،  افــزایــش  بــرای 
کل تحقیقات و  بین المللی است. این مجمع به ابتکار حوزه دبیر 
راه اندازی شده است. چکیده پروژه های  اروپا  کمیسیون  نوآوری 
خوشه ایمنی نانو )Nanosafety Cluster Compendium( هرساله 
اخیرًا  یا  حاضر  پروژه های  کلیه  از  اجمالی  تصویری  و  شده  منتشر 

تمام شده در وب سایت این خوشه در دسترس است.
 )www.nanomile.eu-vri.eu( FP7-NanoMILE دو پروژه بزرگ
 )nanosolutionsfp7.com( FP7-NANOSOLUTIONS و 
از  ــواد  ــ ــوم ــ ــان ــ ن ریـــســـک  ــی  ــ ــابـ ــ ارزیـ جـــدیـــد  ابـــــزارهـــــای  روی  ــر  ــ ب
مـــــدل ســـــازی  ــای  ــ ــ ــرده ــ ــ ــک ــ ــ روی هـــمـــچـــنـــیـــن  و   HTS ــل  ــیـ ــبـ قـ
پـــروژه  هـــدف  کــه  اســـت در حــالــی  زیــســتــی متمرکز  ســامــانــه هــای 
ایجاد   )www.enanomapper.net( FP7-eNanoMAPPER
چندین  همکاری هاست.  تسریع  برای  مشترک  زبان  و  چارچوب 
حال  در   )Horizon2020(  ۲۰۲۰ افق  برنامه  در  هم  جدید  پــروژه 
 ،)www.nanofase.eu( NanoFASE جمله  از  اســـت،  انــجــام 
ارزیابی سرنوشت محیطی  تهیه چارچوب  آن  که هدف  پروژه ای 
در  از  بعد  نانومواد  که  جدیدی  گونه های  )پیش بینی  نانومواد 
و  اســت  مــی شــونــد(  تبدیل  آن هــا  بــه  محیطی  قــرارگــیــری  معرض 
 ،)www.nanocalibrate.eu( caLIBRAte ــروژه  پـ همچنین 
برای  کمیتی  حا چارچوب  ایجاد  به دنبال  که  است  کنسرسیومی 
اتحادیه  رصدخانه  اســت.  مرتبط  محصوالت  و  ENMهــا  ریسک 
میزبانی  به   )www.euon.echa.europa.eu( نانومواد  برای  اروپا 
با  مرتبط  اطالعات  از  مفیدی  منبع  اروپــا،  شیمیایی  مــواد  آژانــس 
گفتمانی  کاربرد نانومواد است. پلتفرم یا فضای  ایمنی، نوآوری و 
به  خــود،  نوبه  به   ،۱۲)www.us-eu.org( US-EU nanoEHS
حوزه  در  ح  مطر ســؤاالت  مــورد  در  فعاالنه  گفتمان  و  بحث  ترویج 
نانویی،  مــحــصــوالت   )EHS( ایمنی  و  ســالمــت  محیط زیست، 
ایجاد  همچنین  پلتفرم  ایــن  مــی پــردازد.  اصلی  هــدف  به عنوان 
از  حمایت  به  موجود  منابع  با  بتوانند  که  مشترکی  برنامه های 
کارگروه هایی  که تقریبًا  انجمن های تحقیقاتی و سایر ذی نفعان 

خودگردان هستند منجر شوند را تشویق می کند.
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استانداردها و زیرساخت های متناسب با نیاز ذی نفعان در امنیت 
نانــو اســت. آنتولوژی هــا )که بــه تعبیــری مفاهیــم و واژگان نظام 
یافته انــد( بــرای اتوماســیون اطالعــات و ربط دادن ایــن اطالعات 
بــه خصوصیــات شــیمیایی و زیســتی نانومــواد موردنیــاز هســتند. 
که به وســیله اتحادیه اروپا تأمین مالی شــده موســوم به  پروژه ای 
eNanoMapper و ســایر ابتــکارات بین المللــی در جهــت توســعه 
اصطالحــات  استانداردســازی  بــرای  نانــو  خــاص  آنتولوژی هــای 
موجــود در حوزه ایمنــی نانو فعالیت دارند. این آنتولوژی می تواند 
بــرای  شــود.  اســتفاده  هماهنگ ســازی  یــا  مطابق ســازی  بــرای 
 ،eNanoMapper مثــال زیرســاخت های توســعه یافتــه در پــروژه
به وســیله چنین زبان توافق شــده ای )ویژه نانو( روی یک پلتفرم 
بــاز برای یکپارچه ســازی و دسترســی به منابــع داده ای مختلف از 
ENMها پشــتیبانی شــده اند. چندین پروژه دیگــر اتحادیه اروپا از 
جملــه NANoREG به همین رویکرد پایبند بوده اند و هدف این 
اســت که بانک اطالعاتی به طور گســترده در دســترس جامعه قرار 
 MARINA گیرد )شکل ۱(. داده های سایر پروژه های بزرگ مانند
در ایــن بانــک اطالعاتی ادغام شــده اند و می تواننــد منبع مفیدی 
بــرای مدل ســازی های پیش بینی کننــده باشــند. عــالوه بــر ایــن، 
چندیــن پــروژه از برنامــه افــق Horizon 2020( ۲۰۲۰(۲۱، از جمله 
 eNanoMapper کنــون رویکــرد پــروژه caLIBRAte )کادر ۱( هم ا
کرده اند.  ک گذاری داده هــا اتخاذ  را در تهیــه، تصحیح و به اشــترا

تبــادل مؤثــر و مطمئــن اطالعــات بیــن پروژه های مختلــف داخل 
ج از اتحادیــه اروپــا و همچنین بیــن ارائه دهنــدگان داده ها  و خــار
معیارهــای  حداقــل  تعییــن  نیازمنــد  آن هــا،  اســتفاده کنندگان  و 
کــه به وســیله آنتولــوژی و واژگان  کیفیــت داده هاســت  محتــوا و 
ســاختار یافته پشتیبانی شده و طی ســال های آینده ثابت باشند. 
پلتفــرم nanoEHS ایاالت متحده-اتحادیــه اروپــا )کادر ۱( نقــش 
مهمــی در پیشــبرد ایــن حــوزه دارد )کادر ۱(. ایــن مجمــع، فرایند 
کــرده و منجر به  هماهنگ ســازی داده های ایمنی نانو را تســهیل 
اجماع رویکردهای مربوط به مدیریت داده ها و آنتولوژی ها شــده 
ح های مختلــف بین المللی در رابطه با  اســت. در نتیجــه، بین طر
ســاختار داده ها و استانداردهای محاسباتی اتفاق نظر وجود دارد. 
ایــن تالش هــا منجر بــه ایجاد زیرســاخت های دانشــی هماهنگی 
کــه ارزیابــی ریســک ENMهــا و محصــوالت مرتبــط بــا  می شــود 

فناوری نانو را دقیق تر می کند.

3- غربالگری با توان باال برای ســرعت بخشیدن به ارزیابی 
مخاطرات

کنــون اغلب با رویکــرد ارزیابی  تحقیقــات ارزیابــی ایمنی مــواد تا
تک به تــک مواد با اســتفاده از آزمون های ســنتی و بــا توان پایین 
کــه بــرای ارزیابــی نقــاط پایانــی ســمیت۲۲  در جریــان بــوده اســت 
کســیژن فعال )۲۳ROS(، ســمیت ســلولی  شــامل تولید گونه های ا

شکل ۱- ایجا� زیرساخت �ا�شی �ما�نگ سازی �ا�ه �ر ارزیا�ی محیط زیستی، سالمت ا�سان و ایمنی )EHS( �ا��م�ا�

کاربران( داده استفاده کنندگان )
• کسا�ی که با کمک �ا�ه �ا مدل سازی می کنند

• ارزیا�ی کنندگان ریسک
• قا��ن گذاران

• مشتریان محص�الت �ا��یی

داده های ورودی
• تشخیص �ا��م�ا�

• شناسایی و آ�الیز فیزیکی-شیمیایی
• مخاطرات �ر معرض قرارگیری

روش �ای �ما�نگ شده خروجی ارزیا�ی ایمنی

ق�اعد یافت پذیری، �سترس پذیری، تعاملی ���ن و قابلیت استفا�ه مجد� �ا�ه

�مکاری �ای �ین المللی

زیرساخت �ای جمع آوری
و به اشتراک گذاری �ا�ه �ا

حمایت �ای مالی و 
مشارکت �ای خص�صی 

- عم�می

یکپارچه سازی �رم افزار�ا 
و ا�زار�ا

یکپارچه سازی آ�ت�ل�ژی و 
استا�دار�سازی اصالحات 

و واژگان 
کامل کر�ن �ا�ه �ا، اطمینان 

از کیفیت و استا�دار�سازی

حمایت کار�ری
ت�سعه جامعه ایمنی �ا��
)منظ�ر افزایش تعدا� متخصصان 

�رگیر و مشارکت کننده(
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)مــرگ ســلولی/ زنده مانــی ســلول( و آســیب بــه DNA بنــا نهــاده 
که منعکس کننده دقیق  شده اند؛ اما امروزه به توسعه روش هایی 
نحــوه عملکــرد نانومواد باشــند و آزمون هایی بــرای غربال گری با 
ســرعت بــاالی تعــداد زیــاد نانومــواد در غلظت هــای باال و شــرایط 
مختلــف، نیــاز اســت. به کارگیــری چنیــن رویکردهــای ســنجش 
انبــوه )HCA(۲۴ و غربال گری هــای با توان باال )HTS(۲۵ می تواند 
ســبب صرفه جویــی قابل توجهــی در زمان و هزینه شــود. HTS در 
گفته می شــود  گرچه  کامــاًل جا افتاده اســت. ا پژوهــش حــوزه دارو 
گرفته  هنــوز تصمیمــات قانونــی و نظارتــی بر اســاس این داده هــا 
نشــده اســت. عــالوه بــر این، بــه گواهــی برنامــه ToxCast آژانس 
حفاظــت از محیط زیســت ایــاالت  متحــده آمریــکا، HTS به طــور 
فزاینده ای در تست های پیش بینی کننده رفتار مواد شیمیایی به 
گرفته  کاماًل با تالش های صورت  ع  گرفته می شود و این موضو کار 
برای ارتقــای آزمایش های مکانیزمی برون تنــی )آزمایش های در 
کشــت و نــه بدن جانــداران( و ابزارهــای پیش بینی کننده  محیط 
رایانــه ای )روش هــای شبیه ســازی رایانــه ای بــرای ســامانه های 
زیســتی( به عنــوان راهبردهــای جایگزیــن آزمــون مواد شــیمیایی 
و مــواد نوظهــور مانند نانومواد مهندســی شــده، هم راستاســت. با 
اســتفاده از رویکردهــای HCA/HTS پایگاه هــای داده ای ایجــاد 
که  کــه می تواننــد نانومــواد را از منظر میــزان مخاطراتی  می شــوند 
کرده و به توســعه مدل های پیش بینی  ایجاد می کنند رتبه بندی 
میزان ســمیت مواد بی انجامند. غربال گــری خودکار جنین ماهی 
آزمون هــای  انجــام  در  امکان پذیــر  رویکــردی  به عنــوان  زبــرا۲۶ 
برون تنی سمیت شناســی نانومواد اثبات شــده اســت. شــایان ذکر 
کلیدی  که HTS را می توان در ارزیابی برخی از نقاط پایانی  اســت 
)مانند ســمیت سلولی( برای مطالعه روابط دوز-پاسخ و به دنبال 
آن، آنالیز بیشــتر اثراتی چون ســمیت ژنی و سمیت سیستم ایمنی 
بــه کمک روش های پیشــرفته بــرای طیف وســیعی از نانومواد به 
کار بــرد. از طــرف دیگــر، مهم تریــن خصوصیــات مرتبــط بــا خطر، 
ابتــدا با اســتفاده از روش های امیکس۲۷ و تکنیک های پیشــرفته 
محاســباتی شناســایی می شــوند. ســپس بر اســاس این مجموعه 
که شــاید از نظر مقدار، حداقلی باشــند اما از نظر میزان  داده هایی 
کثــری هســتند، بســتری  کــه بــه دســت می دهنــد حدا اطالعاتــی 
گــذر آن تولیــد ســریع، دقیق و  کــه در  بــرای HTS فراهــم می شــود 
مخاطــرات  پیش بینــی  در  موردنیــاز  داده هــای  مقرون به صرفــه 
نانومواد به دســت می آید )شــکل ۱(. هر دو رویکــرد در پروژه های 
 NanoMILE اخیر تأمین مالی شده به وسیله اتحادیه اروپا، یعنی
)کادر  اســت  گرفتــه  قــرار  موردبررســی   NANOSOLUTIONS و 
شــماره ۱(. اصلی تریــن نیــاز بــرای همــه رویکردهــا و روش هــای 

کــه تا حد امکان  محاســباتی، وجــود داده های با کیفیت باالســت 
کامل باشــند؛ چه  از نظــر آنالیزهــای فیزیکی-شــیمیایی نانومــواد 
که نانومواد هنوز اســتفاده نشــده اند و چه بعد از مصرف در  زمانی 
که  معــرض قرارگیــری محیطی. عالوه بــر این باید در نظر داشــت 
ممکن اســت نانومواد با آزمون های سمیت شناســی تداخل ایجاد 
کننــد۲۸. در رویکردهای HTS برای ســنجش ENMها ایجاد یک 
بانک اطالعاتی مرجع که شــامل خصوصیات مختلف شیمیایی-
که منجر  کلیدی است  فیزیکی و سیستمی ENMهاست، اقدامی 
بــه شــناخت پیش برنده هــای ســمیت در ENMهاســت. چالــش 
کــه تغییــر دادن یک خصوصیــت ENMها اغلب  بزرگ این اســت 
مســتلزم تغییــر روش ســنتز اســت و ایــن ممکــن اســت ناخواســته 
منجر به تغییر دیگر خواص فیزیکی-شیمیایی نیز شود؛ بنابراین 
کتابخانه های مناسبی طراحی شده اند که هدفشان این است که 
که فقط یک ویژگی فیزیکی-شیمیایی  این اطمینان حاصل شود 
متغیر اســت و بقیه ویژگی های ثابت هســتند. یک مثال از چنین 
یافتــه  توســعه   ۲۹NanoMILE پــروژه  قالــب  در  کتابخانه هایــی 
کســید فلــزات مختلف در  کــه شــامل هســته هایی از جنس ا اســت 
اندازه هســته های متفاوت و همچنین ســایزهای مختلف لیگاند 
گونه  که بــا ترکیب کردن حــاالت مختلف نهایتــًا ۹  پوششــی اســت 
کــه به طور مصنوعی  می شــود. نکتــه قابل توجه اینکه نانوموادی 
پیر شــده اند۳۰ همواره نســبت به مواد اولیه و خام ســمیت کمتری 
دارنــد. با این حــال، HTS یک رویکرد قدرتمنــد برای غربال گری 
مخاطــرات احتمالــی طیــف وســیعی از ENMهای خام اســت، به 
کــه بــا تغییــر انــدک آزمایــش نتایج عــوض نشــوند و نقاط  شــرطی 
پایانی معنادار و صحیحی موردســنجش قرار بگیرند. در حقیقت، 
رویکردهای HCA و/یا HTS از طریق آزمون های ویژه و هدفمند، 
می توانند برای بررســی ســازوکار عملکرد ENMها اســتفاده شوند. 
در پــروژه NANOSOLUTIONS، پنلــی بــا بیــش از ۳۰ نانومــاده 
ع هســته و عامل دار کــردن  مهندســی شــده )بــا ترکیــب و تغییــر نــو
ســطح آن( ایجاد شــد و این مواد با روش های مرســوم و قدیمی تر 
سمیت شناســی و همچنیــن روش هــای مبتنی بر رویکــرد HTS با 
۶ نقطه پایانی۳۱ متفاوت ولی مدل ســلولی۳۲ یکسان، مورد آزمون 
کــه تطابق خوبی  گرفتنــد. نتایج ایــن آزمون ها نشــان دادند  قــرار 
بیــن نقاط پایانی ســمیت ژنــی و مولکولی در روش های مرســوم و 
روش هــای مبتنــی بر رویکرد HTS وجــود دارد، هرچند که رویکرد 
کار دیگری، پایگاه داده ای از  دوم )HTS( بســیار ســریع تر بود. در 
مطالعه ۱۰۵ نانوذره طالی اصالح سطحی شده ایجاد شد و نقش 
کــه رویکرد این  بیوکرونــا۳۳ در جــذب ســلولی بررســی شــد، هرچند 
مطالعــات، HTS )رویکردهــای بــا تــوان عملیاتی باال( نبــود. این 
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مطالعــه بــا رویکــرد پارادایــم آزمون هــای پیش بینی کننده صورت 
کــه در خالف جهــت رویکردهــای مطالعاتی مــورد به مورد  گرفــت 

بود.

4- رویکردهای نوظهور زیست شناسی سیستمی در ایمنی نانو
پارادایم های کالسیک سم شناسی، علی رغم فشارهای اجتماعی 
)کشــت  تنــی  بــرون  جایگزیــن  روش هــای  از  اســتفاده  بــر  مبنــی 
ســلولی(، هنــوز به طــور گســترده مبتنی بــر آزمایــش روی حیوانات 
هســتند. پارادایــم سم شناســی قــرن بیســت و یکم، خواســتار تغییر 
که عمدتــًا روی  گرفتــن از سم شناســی توصیفــی۳۴ اســت  و فاصلــه 
حیوانات، مورد به مورد و با تعداد زیادی آزمون های منقطع از نظر 
عملکردی انجام می شود. پارادایم جدید، خواهان تغییر به سمت 
که درک عمیق تر  سم شناسی پیش بینی کننده۳۵ است. به گونه ای 
و کل نگرتــری از ســمیت نانومواد و نحوه ایجاد آن در بدن انســان 
کند. زیست شناســی سیستمی، می تواند به  و محیط زیســت ایجاد 
رســیدن به این مهم، کمک کند. در واقع، رویکرد سمیت شناســی 
سیســتمی، بــا ترکیــب ابزارهــای پیشــرفته محاســباتی و تحلیلــی، 
می توانــد در مــورد تغییــرات مولکولِی سیســتمی )بررســی تغییرات 
مولکولــی با دید کل نگر به جای نــگاه به تک تک اجزا( در مواجهه 
کّمی ارائه دهد که منجر بــه تولید داده هایی  با ســموم، اطالعاتــی 
از نحوه آشــفتگی شبکه های زیستی۳۶ به وسیله سموم۳۷ می شود. 
هدف سم شناســی سیســتمی، تغییــر رویکردهای تجربــی و منفرد 
و رســیدن بــه راه هــای سمیت شناســی یکپارچــه اســت. در حــوزه 
ایمنی نانوذرات، سمیت شناســی سیستمی نوید این را می دهد که 
کند و  نحوه برهم ُکنش ســامانه های زیســتی با نانوذرات را روشــن 
رابطــه علت و معلولی بین بیان ژن ها، پروتئین ها و متابولیت ها و 
که زیربنای فنوتیپ های سمیت است را آشکار  مســیرهای زیستی 
کنــد. بــا ایــن حــال، به دلیل هزینــه نســبتًا باال، نیــاز بــه تجهیزات 
بســیار تخصصی و ســرعِت تحلیل پاییــن هر نمونــه، معمواًل فقط 
چنــد تکــرار زیســتی۳۸ موردبررســی قــرار می گیــرد. پروفایــل جهانی 
بیان ژن یا پروتئین۳۹ و تجزیه وتحلیل محاســباتی بعدی داده ها، 
بینش بی سابقه ای در مورد سازوکارهای سم شناسی ارائه می دهد 
گرفت.  اّمــا ایــن رویکرد را نمی تــوان رویکردی بــا توان بــاال درنظر 
عــالوه بر این، تشــخیص دادن آشــفتگی های زیســتی ایجاد شــده 
به وســیله نانوذرات مهندســی شــده۴۰ از تغییــرات ژنتیکی کوچکی 
کرده ایــم، بســیار چالش برانگیز اســت؛  کــه خودمــان عمــدًا ایجــاد 
کنتــرل ســخت گیرانه راهبــرد  مگــر بــا طراحــی دقیــق تحقیقــات و 
کیفیــت. یکــی از چالش های اساســی  تحلیــل و مســائل مرتبــط با 
چگونگــی ارتبــاط برقرار کــردن بین پروفایل/شــبکه ژنی و ســمیت 

فنوتیپ هــا )بــرای مثــال ســمیت سیســتم ایمنــی، ســمیت ژنــی و 
قابلیــت  نشــان دادن  همچنیــن  و  دســت(  ایــن  از  ســمیت هایی 
اطمینان و صحت پیش بینی های مدل های محاسباتی در زندگی 
که لیستی از ژن ها یا پروتئین های  واقعی است. هدف این نیست 
تنظیــم کاهشــی یا افزایشــی )ژن یــا پروتئین های با بیــان افزایش 
کاهــش یافتــه۴۱( تهیــه شــود، بلکــه هــدف، توســعه مدل های  یــا 
پیش بینی کننده اســت. اخیرًا در یک مطالعه توصیفی، اســتخراج 
دانــش و مدل ســازی های رایانــه ای، جهــت توســعه یــک »خــط 
انتقال داده تلفیقی« )شامل انواع مختلفی از داده ها از جمله نتایج 
گرفته شــد تا توضیحی نوین  کار  حاصل از روش های ُامیکس( به 
بــر پیامدهــای نامطلــوب فیبروز ریوی داده شــود )نکتــه مهم این 
مقاله۴۲ استفاده از ابزارهای داده محور و انفورماتیک برای ساخت 
 AOP ۴۳ یا مســیر پیامــد منفی فیبروز ریوی اســت، یکAOP یــک
نمایش ساختار یافته از وقایع زیستی است که منجر به پیامدهای 
کاهش استفاده  منفی می شــود. از AOPها برای ارزیابی ریســک و 
از مدل های حیوانی و افزایش توانمندی در پیش بینی پیامدهای 
منفی استفاده می شود. یکپارچه سازی داده های متفاوت از منابع 
مختلف در یک گردش کار ۶مرحله ای و تشریح گام به گام توصیفات 
AOP در این مقاله، شــایان توجه اســت. )توضیح مترجم(. حجم 
زیــادی از داده هــا در خــالل آزمایش هــای ُامیکس ایجاد می شــود. 
بــرای مشــخص کردن مخاطــرات مرتبط بــا ویژگی هــای مولکولی 
)عالمت هــای مشــخصه( باید بتوانیــم اطالعــات را از هم تفکیک 
کنیــم و البتــه به طــور هم زمان، وابســتگی آماری متغیرهــا را نیز در 
نظــر بگیریم. در چنین شــرایطی، ویژگی هایــی که به بهترین نحو 
ایمنــی ENMهــا را پیش بینــی می کنند تنها از یک الیــه داده، مثاًل 
خــواص ذاتی فیزیکی-شــیمیایی ENMها نمی آینــد بلکه حاصل 
تلفیقی از چندین الیه از داده ها هستند؛ بنابراین می توان با ادغام 
سیســتماتیک چندین الیــه از داده های آزمایشــگاهی با داده های 
برون یابی شــده، به پیش بینی های دقیق تری رســید. )شکل ۲(. 
هدف پروژه NANOSOLUTIONS تولید یک الگوریتم رایانه ای 
جهــت پیش بینــی ایمنی ENMها بر اســاس مجموعه ای حداقلی 
امــا آموزنــده از ویژگی هــای انتخــاب شــده در الیه هــای مختلــف 
الگوریتــم  کــه  طبقه بندی کننــده۴۴  الگوریتــم  یــک  اســت؛  داده 
طبقه بندی کننده ایمنی نانومواد نام گذاری شــده است و از حدود 
کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا ایجــاد مخاطــرات  دوازده خصوصیتــی 
دارنــد ایجاد شــده اســت. این الگوریتم بر اســاس یکپارچه ســازی 
)ترنتســکریپتومیکس،  ُامیکــس  مختلــف  الیه هــای  داده هــای 
پروتئومیکیــس و اپیجنومیکــس(، داده هــای مربــوط به خواص 
کردِن  فیزیکی-شــیمیایی مــواد، داده هــای مربــوط بــه پروفایــل 
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بیوکرونــا بــر مبنــای پروتئومیکــس، به همــراه داده هــای ســمیت 
برون تنــی )کشــت ســلولی( و درون تنی بــرای پنلی شــامل بیش از 
گونــه ENM، ایجاد شــده اســت و قــادر به پیش بینی ســمیت   ۳۰
نانومــواد بــا صحت بســیار باالیی اســت. ایــن رویکــرد پیش بینی 
گام بســیار بــزرگ و رو بــه جلــو اســت و می تواند  محاســباتی، یــک 
طبقه بنــدی یــا رده بنــدی خطــر بــر مبنــای تعــداد اندکــی تســت 
مطالعــه  در  کنسرســیوم  ســازد.  امکان پذیــر  را  سمیت شناســی 
)شــبکه   INSIdE nano نــام  بــه  محاســباتی  ابــزاری  دیگــری، 
که  یکپارچه اثرات سیســتمی زیســتی نانومواد۴۵( را توســعه دادند 
گســترده  حالت هــای عملکــردی نانومــواد را بــر اســاس داده های 
که این مواد مورداستفاده  ژنومی ترنســکریپتومیکس و در بستری 
قــرار می گیرنــد و بــا توجــه بــه بیماری هــای انســانی، درمان هــای 
دارویــی و اینکــه ایــن نانومــواد در معــرض چــه مــواد شــیمیایی 
هســتند، درنظر می گیرد. این ابزار محاســباتی جدید، اســتنباط یا 
پیش بینــی ارتبــاط بیــن ENMهــا و بیماری هــا را بر اســاس اثرات 
مبتنــی  رویکردهــای  از  می ســازد.  ممکــن  ترنســکریپتومیکس۴۶ 
رده بنــدی  و  بــرای  شناســایی مخاطــرات  نه تنهــا  اومیکــس،  بــر 
ENMهــا، بلکــه بــرای  شناســایی و توســعه نشــانگرهای زیســتی 
کرد. محققان رده ســلولی انســانی در  نویــن نیز می توان اســتفاده 
مقابــل ریه هــای مــوش را در معــرض چندین نانومــاده کربنی قرار 

داده و دریافتنــد که ســطح عملکــرد مولکولی به طــور قابل توجهی 
تغییــر یافتــه و شــباهت بســیاری با پاســخ های ترنســکریپتومیک 
نشان می دهند. در یک مطالعه دیگر، در ریه موشی که در معرض 
کربنی چنددیواره بود، نقاط شروع رونویسی ژنی۴۷ و  نانولوله های 
مناطق فعال افزاینده مرتبط۴۸ بررســی شدند و جزئیات مفصلی از 
اثرات این نانولوله ها آشــکار شــد. در واقع این مقاله منبع مفیدی 
از آزمایش های هدفمند برای روشن کردن اثرات زیستی نانومواد و 
شناســایی بیومارکرهایی برای تشخیص زودهنگام التهاب ناشی 
از نانولوله های کربنی چنددیواره فراهم می سازد. یکی از مضامین 
کــه بــا نمونه گیــری انتخابــی از تحقیقــات  یــا الگوهــای مشــترکی 
که رویکردهای بیوانفورماتیک  گذشته به دســت آمده، این است 
از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد و روش هــای تجربی و محاســباتی 
که برای جمع آوری  باید دوشــادوش هم توســعه یابند. نیاز اســت 
داده ها اقدامات مشــترکی صورت پذیرد و رویکردهای محاسباتی 
هماهنگ باشــند )در باال بحث شــد(. یکی از چالش های اساســی 
کاربری  پیــش رو، توســعه ابزارهایــی پیشــرفته و در عیــن حال بــا 
که نه تنها در ســناریوی دوز  آســان در پیش بینی مخاطرات اســت 
کوتاه مدت خوب پیش بینــی می کنند بلکه بتوانند  بــاال و مواجهه 
در ســناریو واقع بینانه تــر بــا دوز پاییــن و مدت زمــان طوالنــی نیــز 

کنند. مخاطرات را به درستی پیش بینی 

شــکل ۲- پارا�ایــ� یــا الگ�ی زیست شناســی ســاما�ه �ا �ــرای ارزیا�ــی مخاطرات و ریســک �ای �ا��مــ�ا� که تأکید �ــر تعییــن ک� حج� ترین ولی 
پرمحت�اترین مجم�عه �ا�ه ای از ویژگی �ایی که می ت�ا�ند سمیت را پیش �ینی کنند، است.

آ�الیز�ای سریع، مقرون به صرفه و �قیق 
HTS که �ر مبنای �ا�ه �ای ویژگی �ای 

مرتبط با مخاطرات کار می کنند

کمترین و �ر عین حال پرمحت�اترین مجم�عه 
اطالعات از ویژگی �ای مرتبط با مخاطرات �رای 
پیش �ینی مخاطرات �ا��م�ا� م�ندسی شده

پیش �ینی مخاطرات �ا��م�ا�
ا�زار �سته بندی

کالیبره کر�ن و صحت سنجی

�ا�ه �ای م�ج�� و جدید �ر رابطه با 
مخاطرات �ا��م�ا�

۱-  �ا�ه �ای فیزیکی-شیمیایی
۲-  �ا�ه �ای پروتئ�میکس

mRNA ۳-  میکروآرایه �ای
miRNA 4- ت�الی

ا�تخاب خصایص و �سته بندی،
)AOPs( مسیر�ای پیامد منفی 

ت�لید �ا�ه �ای مرتبط 
با مخاطرات )سمیت( 

)�ا�ه �ای آزمایش �ای 
�رون تنی و �رون تنی(

�ا��م�ا� م�ندسی شده
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5- ابزارهای جدید مبتنی بر وب برای ارزیابی ریسک
کّمِی ریســک نانومواد و تعیین حدود ایمنی  تا امروز، ارزیابی 
ایــن مــواد به دلیــل شــکاف داده هــا امکان پذیر نبوده اســت. 
به طــور مشــابه، تالش هــا بــرای انجــام ارزیابی هــای معتبر در 
مورد اثرات مضر احتمالی ENMها، در مراحل مختلف چرخه 
کمبــود داده راه به جایی نمی بردند.  عمــر محصول، به دلیل 
کلــی، روش هــا و ابزارهــای موجــود عمدتــًا بــر ارزیابی  به طــور 
مخاطــرات در مرحلــه تولیــد و ســاخت نانومــواد متمرکــز بوده 
و از ارزیابــی مخاطــرات طــی اســتفاده و نیــز در مراحــل پایانی 
چرخــه عمــر محصول غفلــت داشــته اند. تالش هــای اخیر دو 
 )GUIDEnano و SUN پروژه تحقیقاتی اروپایی )موســوم به
پیشــرفته  دانش/داده هــای  یکپارچه ســازی  بــرای   )۲ )کادر 
موجــود، منجــر بــه توســعه دو ابــزار مختلــف و در عیــن حــال 
مکمــل یکدیگر در ارزیابی ریســک مبتنی بر وب شــده اســت: 
 the SUN Decision Support System و GUIDEnano Tool
 .)SUN تصمیم گیــری  پشــتیبانی   )SUNDS()سیســتم 
کاهــش خطــرات  اســتفاده از ایــن ابزارهــا می توانــد ارزیابــی و 
مرتبــط بــا محصــوالت نانویــی در کل چرخه عمــر محصول را 
گام به جلو ببــرد. انعطاف پذیری این ابزارها این امکان  یــک 
کند، از  که دامنه ارزیابی ریســک را تعیین  کاربر می دهد  را بــه 
کــه فقــط یک مواجهه خــاص را درنظــر می گیرد تا  ســناریویی 
که کل چرخه عمر محصول را بررســی و هم زمان،  ســناریویی 
مخاطــرات انســانی یا زیســت محیطی را درنظــر می گیرد )کادر 
۲(. ایــن اطالعــات از طریــق ماژول های مختلف ایــن ابزارها 
کمّی مخاطــرات در  کاربــر داده می شــود و امــکان ارزیابــی  بــه 
هــر ســناریوی انتخابــی را فراهــم می کنــد. بســته بــه نتیجــه 
ارزیابــی ریســک، می تــوان طیف وســیعی از اقدامــات را برای 
کاهــش ریســک برگزیــد. ابــزار SUN همچنیــن می توانــد بــه 
کمــک متدولوژی هــای ســاختاری، تحلیل هــای اجتماعــی-

گر نانومواد تحت  اقتصادی محصوالت نانویی را برای مثال ا
گزینه ها  کند. این  قوانین REACH مبادله می شوند، ارزیابی 
کوچک و متوســط از اهمیت عملی  به ویژه برای شــرکت های 
کــه باعث می شــود ادغام  قابل توجهــی برخــوردار اســت، چــرا 
داده های فنی در مورد خطرات، مزایا و هزینه محصوالت نانو 
میســر شــود. ازاین رو، ابزارهــای مبتنی بر وب امکان ســاخت 
پرتفولیــوی پایــدار۴۹ را فراهم می کننــد و به گرفتن تصمیمات 
گاهانه و ایمن تر در سه مرحله تولید، استفاده و پایان چرخه  آ
کمــک می کننــد و اینکــه آیــا اصــاًل روی تولید  عمــر ENMsهــا 
آن مــاده خاص نانویی ســرمایه گذاری بشــود یا خیــر. بدیهی 

کا�ر۲- ا�زار�ای جدید مبتنی �ر وب ارزیا�ی ریسک �ا��م�ا�

و   )www.sun-fp7.eu( FP7-SUN نام هــای  بــا  پــروژه   دو 
به وســیله  کــه   )www.guidenano.eu( FP7-GUIDEnano
اتحادیه اروپا تأمین مالی شده اند، ابزارهای ارزیابی ریسک نانومواد 
 GUIDEnano مکمل یکدیگر و مبتنی بر وب را توسعه داده اند؛ ابزار

.)SUNDS( و سیستم پشتیبانی تصمیم
سیستم نرم افزاری SUNDS می تواند ریسک هایی را که نانومواد 
موجود در محصوالت صنعتی، برای مشــاغل، مصرف کنندگان و 
محیط زیســت در طول چرخه عمرشــان ایجاد می کنند، تخمین 
بزننــد. در شــرایطی کــه ریســک ها زیــاد و در محــدوده قابل قبول 
نباشــند، SUNDS اقداماتــی بــرای مدیریــت ریســک پیشــنهاد 
کــه شــامل اطالعاتــی در مــورد نســبت هزینــه بــه فایــده  می کنــد 
فناوری نانو نیز می شــود. کنترل ریسک در این نرم افزار با کاهش 
ریسک به زیر سطح آستانه خطر و یا بررسی گزینه های جایگزین 
گر ریســک را نتــوان پایین  مــاده موردنظــر نشــان داده می شــود. ا
آورد یــا ماده جایگزین مناســبی یافت نشــود، تحلیل اجتماعی-
اقتصادی می تواند اجرا شود که نشان دهد آیا منافع استفاده از آن 
ENM خاص به طور چشم گیر باالتر از هزینه های آن است یا خیر.

ابــزار GUIDEnano، بــا توجه به طراحــی و کاربرد یک محصول 
خاص، توســعه دهندگان محصــوالت نانویی را به مناســب ترین 
راهبــرد ارزیابــی و کاهــش مخاطــرات رهنمــون می شــود. اجرای 
صحیــح ایــن راهنمــا، ایــن اطمینــان را می دهــد کــه محصوالت 
نانویــی با توجه بــه جدیدترین دانــش در زمان اجــرای نرم افزار و 
در کل چرخــه عمــر به درســتی ارزیابــی شــده و مخاطــرات به حد 
قابل قبولی کاهش می یابند. ابزار GUIDEnano طیف وسیعی از 
مدل های پیش بینی، درخت های تصمیم گیری چند سطحی و 
پایگاه های داده را ادغام می کند تا اطالعات اساسی فرایند ارزیابی 
که  کاربر این امکان را می دهد  را به دست آورد. ساختار ماژوالر به 
دامنه ارزیابی ریســک را معین کند، از سناریویی که در آن، نوعی 
از در معــرض قرارگیــری خاص مطرح اســت تا ســناریویی که کل 
چرخه عمر محصول و مخاطراتی که برای انسان و محیط زیست 
ایجاد می کند. ابزار GUIDEnano در حال طی کردن آزمایش های 
عملکردی بیشتر با استفاده از مطالعات موردی صنعتی در پروژه 
calibrate اســت و ابــزار SUNDS هــم در حال تعدیل و ســازگاری 
پیدا کردن با بیومواد استفاده شده در کاربردهای پزشکی در پروژه 
که به تازگی  www.biorima.eu( BIORIMA( است. پروژه ای 

راه اندازی شده و از پروژه های افق ۲۰۲۰ است.
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که بهره برداری موفق از این ابزارها بستگی به موجود بودن  است 
کیفیت باال از خــواص فیزیکی-شــیمیایی نانومواد و  داده هــای با
سایر داده های مرتبط با مخاطرات و در معرض قرارگیری این مواد 
دارد. دســتیابی مقرون به صرفه به این داده از طریق رویکردهای 
شــکاف  پر کــردن  )بــرای  روابــط  خوانــدن  و  دســته بندی   ،HTS
اطالعاتی(۵۰ میســر اســت. دســته بندی و خواندن روابط می تواند 
بــه بهبــود بهــره وری ارزیابــی مخاطــرات منجــر شــده و همچنین 
طراحی ایمن تر محصوالت نانویی را ترویج می کند. عالوه بر این، 
کــه نتیجه مطالعــات ُامیکس هســتند، به  تبدیــل بیومارکرهایــی 
آزمون هــای روتیــن ارزیابی مخاطــرات، با اینکه مســیری طوالنی 
گامی بســیار اساســی به ســمت روش های  و صعب العبور اســت اما 
کلی،  مقرون به صرفــه و ســریع در ارزیابی هــا خواهــد بــود. به طــور 
توصیه ما این اســت که پارادایم فعلی که مبتنی بر کنترل ریســک 
است با پارادایمی که مبتنی پیشگیری است، جایگزین شود. این 
امــر می تواند با متمرکز کردن منابع موجود بر حذف مواد نامطلوب 
که بر خــواص نهایی محصول  و/یــا تغییــر پارامترها یا متغیرهایی 
توســعه محصــول، محقــق  اولیــه  مراحــل  در همــان  دارنــد،  اثــر 
کّمی ســازی اثــرات زیســت محیطی با اســتفاده از  شــود. ارزیابــی و 
رویکردهای ارزیابی چرخه عمر۵۱ بســیار مهم اســت. در سال های 
اخیــر، در برنامه توســعه تحقیقــات ایمنی فناوری نانو، شناســایی 
و کّمی ســازی مــواد آزاد شــده در هر مرحله از چرخــه عمر نانومواد، 
کیــد بــوده اســت. تولیــد دانــش و داده در رابطــه بــا  بســیار مورد تأ
مــواد رهــا شــده، انتقال این مــواد و تغییرات آن ها در بدن انســان 
و محیط زیســت و همچنین اثرات ســمیت احتمالــی آن ها، هدف 
مشــترک ارزیابــی ریســک و ارزیابــی چرخــه عمــر ENMsهاســت. 
بــا مطالعــه مــوردی  GUIDEnano )کادر ۲(  SUN و  پروژه هــای 
محصــوالت نانویــی در مراحل مختلــف چرخه عمر برای رســیدن 
که  بــه این مهــم، نقــش داشــته اند. برخــی نویســندگان معتقدند 
ارزیابــی ریســک و ارزیابی چرخه عمر باید در یکدیگر ادغام شــوند 
که دو رویکردی  کــه معنی ندارد  که برخی دیگر معتقدند  درحالــی 
که مناســب مقاصد متفاوتی هســتند و به ســؤاالت متفاوتی پاســخ 
کنیم. اخیرًا در مجله ای، نقاط قوت و ضعف هر  می دهنــد را یکی 
ل های موافق و مخالف با  یــک از این روش ها و همچنین اســتدال
ترکیب کــردن ایــن دو رویکــرد، مرور و نتیجه گیری شــده اســت که 
همکاری هــای بیشــتری بیــن ایــن دو حــوزه نیــاز اســت. در پروژه 
اجتماعی-اقتصــادی  تحلیــل  بــا  ریســک  ارزیابــی   ،SOUNDS
یکپارچه شده است تا تعادل ریسک-فایده محصوالت نانویی در 

چرخه عمرشان ایجاد شود. )کادر ۲(

6- نتیجه گیری
درک  در  چشــمگیری  پیشــرفت های  گذشــته،  ســال  چنــد  طــی 
ســازوکارهای اساســی اثــرات زیســتی ENMها حاصل شــده اســت. 
که در علم مواد مرسوم  آنالیز و شناسایی خواص ENMها )آن گونه 
اســت( به طــور کلی، بســیار بهبــود یافتــه و کاماًل در نشــریات علمی 
کــه درک روابط بین  مســتند شــده اند و ایــن امــر باعث شــده اســت 
خواص فیزیکی-شیمیایی ENMها و آشفتگی های ایجاد شده در 
سامانه های زیستی ممکن شود. هرچند که ENMهایی که مدتی از 
تولید آن ها می گذرد و دچار aging شده اند یا در چرخه عمرشان تغییر 
کارگروه نانومواد سازمان  کرده اند، تســت های بیشــتری نیاز دارند. 
همکاری و توسعه اقتصادی۵۲ اخیرًا به این نتیجه رسیده است که 
به طور کلی، تست های مواد شیمیایی برای ارزیابی ایمنی ENMها 
مناسب هستند ولی خاطرنشان شده است که برخی دستورالعمل ها 
نیاز به اصالحات دارند. در دیدگاه ما، اصالحات آزمون های متداول 
کافی نیست؛ ما باید از طریق آزمون های برون تنی معتبر که بتوانند 
نتایــج آزمون هــای درون تنــی را منعکس کنند به آزمون ها ســرعت 
ببخشــیم. بدین منظور، فناوری های نوظهور، خصوصًا امیکس و 
پلتفرم های غربالگری با توان عملیاتی باال )HTS( و/یا پلتفرم های 
و  بیوانفورماتیــک  رویکردهــای  بــا  کــه   )HCA( انبــوه  غربالگــری 
محاســباتی همراه شــده اند می توانند حجــم باالیــی از داده را آنالیز 
کننــد و ارتباطات معنــاداری بین بی نهایت جایگشــت های ممکن 
در داده های جمع آوری شــده پیدا کنند. در این زمینه، شــایان ذکر 
است که رویکردهای زیست شناسی سیستمی که مبتنی بر امیکس 
هســتند، »عــاری از فرضیــه« نیســتند ولــی در عــوض فرضیه هــا و 
پیش بینی هایی تولید می کنند که می توانند در ادامه اعتبارسنجی 
کــه ایــن در اصــل، هــدف مدل ســازی اســت. عالوه بــر این،  شــوند 
درک کامل تــر از ارتبــاط بیــن خواص نانومواد و ویژگی های زیســتی 
می تواند رویکردهای ایمن-در-طراحی۵۳ را ایجاد و ایمنی نانومواد 
را بــاال ببــرد و اعتماد عمومی به این مــواد و فناوری هایی که از این 
مــواد اســتفاده می کننــد را افزایش دهد. عالوه بر ایــن، رویکردهای 
نظــام یافته برای ارزیابی و کاهش ریســک های مرتبــط با نانومواد 
و محصــوالت نانویی در طی چرخه عمرشــان توســعه یافته اســت. 
در مجمــوع، این تالش ها می توانند ارزیابــی قابل اطمینان، دانش 
کّمــی از ریســک های ENMهــا را ممکن ســازند و منجر به  محــور و 
 شناســایی کمینه اطالعــات موردنیاز بــرای پیش بینی مخاطرات و 
ریســک هایی شوند که در معرض قرارگیری ENMها برای سالمتی 
انســان و محیط زیســت ایجاد می کنند. این به نوبه خود، منجر به 
استفاده ایمن و پایدار از نانومواد شده و نوآوری های مبتنی بر آن را 

به جلو خواهد راند.
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بــاعنــوان ایــنترجمــه  کــهدر EngineeredNanomaterials.1؛
نانوموادخواندهمیشوند.

2.In-vitro

3.In-silico

4.SystemsBiologyApproaches

زیستشناسییازیستشناسیسامانهها رویکردسیستمیدر
)SystemsApproachtoBiologyorSystemsBiology(،شامل
تحلیلهایریاضیومحاسباتیومدلسازیسامانههایزیستی
مهــم کاربردهــای  از زیســتی ســامانههای مدلســازی اســت.
زیستشناسیسامانههاوزیستشناسیریاضیاتیاست.علم
رهیافــت یــک ایجــاد پــی  در ســامانهها زیستشناســی نوپــای
پارادایم ،یکپارچهوهولســتیکاســتوهدفشتغییر جامعنگر
این فلسفهپزشکیورسیدنبهپزشکیسیستمیاست.در در
فلســفه،درکماهیتکلسیســتممدنظراست.درکیکهبسیار
بررســیاجــزایمنفردســامانهبودهوآثارسیســتمیونه از فراتــر
سیســتمی، پزشــکی فلســفه  در میکنــد. پایــش را موضعــی
شــبکههایپیچیدهایوجوددارندکــهباهمبرهمکنشدارندو
)network of networks( شــبکهها  از شــبکهای  از متشــکل

هستند)توضیحمترجم(.

۵.ImpactAssessmentReport

)https://publications.europa.eu/en(

6.Identity

7.Synthetic)material-intrinsic(

8.Europeanchemicalslegislation,REACH

اتحادیهاروپادرسال2006باثبتقانونREACH،کشورهایعضو
اتحادیهاروپاوسایرکشورهایدارایدادوستدهایموادوکاالبا
REACHالگــویخاصــیکــرد.کلمــه بــهپیــرویاز اروپــارامجبــور
،)Evaluation( ارزیابــی ،)Registration( ثبــت کلمــاِت مخفــف
ممنوعیــت یــا محرومیــت و )Authorization(  مجــوز  صــدور

)Restriction(است.)توضیحمترجم(

9.GroupingandRead-across

و متــداول رویکردهــای  از یکــی روابــط، خوانــدن و گروهبنــدی
موردموادیاستکه جایگزین،برایپرکردنشکافاطالعاتیدر
اســتتحــتقانــونREACHمبادلــهشــوند.بهایــنترتیب، قــرار
نیستکه کاهشمییابدونیاز آزمایشهاوتستهایموردنیاز
ماده واقــعاز مــادهجدیدآزمونهــایزیادیراســپریکند.در هــر
)target(بــرایپیشبینــیخــواصمــادههــدف،)source(مرجــع

استفادهمیشود.)توضیحمترجم(

10.Dose-response

11.Material-by-materialapproach

12.ایــنســایتکــهمحصــولمشــترکهمــکاریایاالتمتحــده
گفتگــوی  بســتر فراهمکــردن بــرای اروپــا اتحادیــه و آمریــکا
زمینهمحیطزیســت،سالمت متخصصانآمریکاییواروپاییدر
قالبکارگاههاییوبهصورتســاالنه وایمنینانومواداســت،در
)Communitiesof7انجمنتحقیقاتی ازسال201۵تاکنونودر
دو هــر آنمحققــاناز ))Research)CoRفعالیــتمیکنــدکــهدر
طرفبهطورمشــترکبهبررسینیازهایتحقیقاتیواولویتهای
ایــرانایــن زمینــهذکــرشــدهمیپردازنــدکــهالبتــهدر بودجــهدر
سایتبهدلیلتحریمهاقابلمشاهدهنیست.)توضیحمترجم(

13.زبانهــایمختلفیبرایپیادهســازیآنتولــوژیوجوددارندکه
:RDF,OWL,OILو…میتوانگفتکه آنهاعبارتانــداز برخــیاز
کلیاینزبانهادودســتهاند.اینزبانهایاگرافترســیم بهطور

میکنندویاگزارهایهستند.)توضیحمترجم(

14.EuropeanChemicalsAgency

1۵.EuropeanUnionObservatoryforNanomaterials

16.FAIRdataprinciples

17.Findability

18.Accessibility

19.Interoperability

20.Reusability

21.افــق2020،بزرگتریــنبرنامــهتحقیــقونــوآوریاتحادیــهاروپــا
طــول7ســال در تاکنــوناســتکــهنزدیــکبــه80میلیــارددالر
)ســالهای2014تا2020(تأمینمالیشدهاستکهاینرقمجدااز
سرمایهخصوصیجذبشدهاستوهدفنهاییآنایناست
آزمایشــگاههابــهبــازار  کــهبرتریــنوبزرگترینتریــنایدههــارااز
واقــعابزاریمالیاســتدرجهتحفظمزیترقابتی بیاورنــدودر

بازارجهانی.)توضیحمترجم( اروپادر

22.Toxicityend-points

23.Reactiveoxygenspeciesgeneration

24.High-contentassays

2۵.High-throughputscreening

ماهــیزبــرا 26.دالیــلاولیــهایکــهســببگســترشاســتفادهاز
تســتهایســمیتشناسینانوشدند)بهویژه بهجایموشدر
انــدازه زمانــیکــهغربالگــریســریعمطــرحاســت(،عبارتانــداز
کوچــکالرووجنینموردآزمایش،قدرتباروریباالیماهیهای
دارد(، کاهشهزینهها،دســترسپذیریوســرعتتأثیر بالــغ)در
شــفافیتجنیــنوالروایــنماهــی)راحتــیمشــاهدهارگانهــاو
رشــدخارجرحمــی)تمام اعضــایداخلــیماهــیزبرا(وســرعتدر
رحــمصــورت جاز خــار تخــمتکســلولیتــاالرودر مراحــلرشــداز
میگیــرد(وبــهایــنترتیبامــکانردیابیاثراتمختلــفترکیبات
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در موردآزمایــشامکانپذیــرخواهــدشــد.نکتــهکلیــدیدیگــر
الرووجنیناینماهی، بررســیمولکولهایفعالبااســتفادهاز
امــکانافــزودنترکیبــاتبهصــورتغیراســتریلبــهمحیطرشــد
افزایــش را غربالگــری روندهــای انجــام ســرعت کــه آنهاســت
اینماهیتازگینداردودهههاستکه میدهد،البتهاستفادهاز

مطالعاتناهنجاریهاکاربرددارد.)توضیحمترجم( در

27.Omics

زیــادی تعداد  در شــده گرفته  کــار به پسوند به اشــاره امیکس
امیکسختممیشوند، بهپسوند نامخود  در که دارد فناوری
ــومــیــکــس، ــول ــاب ــکـــس،پـــروتـــئـــومـــیـــکـــس،مــت ــیـ ــومـ مـــانـــنـــدژنـ
در و زیستشناسی به امــروزه سلومیکس. اینتراکتومیکس،
نتیجهپزشکیبهچشمدانشاطالعاتنگریستهمیشود.این
»پزشکی ســوی به آینده پزشکی پــارادایــم  تغییر  در فناوریها
دوبخش سیستمی«نقشیاساسیدارند.اطالعاتزیستیدر
نگاه  تغییر ارگــانــیــســم. مــحــیــطزیــســت .2 ژنـــوم .1 نــهــفــتــهانــد:
را بیماریها بــه نگاه و درمـــان شیوه کلنگرانه بــه جزءنگرانه
واقعفناوریهایی کرد.فناوریهایامکیسدر دگرگونخواهد
پزشکی  در  مــوردنــیــاز اطــالعــات بــه دستیابی بــرای کــه هستند
میروند.تاکنونبیشازصدنوعروشامیکس سیستمیبهکار
معرفیشدهکهبیشترشانهمانروشهایآزمایشگاهیقبلی

کاماًلجدیدند.)توضیحمترجم( هستندامابرخیروشهانیز

رســوبکردن حتــی یــا اگلومرهشــدن تداخلهــا،  از مثالــی .28
اثــرات ارزیابــی  در کــه تستهاســت انجــام حیــن  در نانــوذرات

نانوذراتاشکالایجادمیکنند.)توضیحمترجم(

ایــنپــروژهتعــداد10دانشــگاه،3مؤسســهتحقیقاتــی،۵ 29.در
فنــی،4 نهــاددولتــی،7شــرکتکوچــکومتوســط)3مشــاور
تحقیقــات و کــرده مشــارکت دقیــق(  مواد/ابــزار تولیدکننــده
برایساخت ســازماندهیشــدهجهتایجاددادههایموردنیاز
بانــکدادهصــورتپذیرفتــهاســتبهگونــهایکــهآزمایشهــاو
پیــشتعیینشــدهای مقــاالتنوشــتهشــدهکامــاًلبااهــدافاز
متــنمقالهبــهروندایجــادبانکاطالعاتــینانوذرات هســتند.در
9نانوذرهبررســیشــده

ً
اکســیدفلزیاشــارهشــدهاســتونهایتا

اســتکه9نانوذره،9نوعمادهشــیمیاییمتفاوتنیستندبلکه
گرفتهشــده نظر ،نوعلیگاندونوعذرهباضوابطدر ترکیبســایز

است)توضیحمترجم(

30.ArtificiallyagedENMs

شــدهو agedparticlesمعمــواًلمــوادیاســتکهانبار از منظــور
تولیدشــانمیگذردویاموادیکهبهوســیلهفاکتورهای مدتیاز
یافتهوگاهیهمایــنموادرامعادل شــیمیایییافیزیکــیتغییر
ذراتمیگیرنــد.ایــنمــواد مــوادرهــاشــدههنــگاماســتفادهاز
اســتچونارگانیســمها هســتندکهسمیتشــانبرایمامهمتر

میگیرندوالبتــهکهاینمــوادخواص معــرضایــنمــوادقــرار در
اولیهندارند.)توضیحمترجم( مشابهموادpristineیابکر

31.End-Points

32.CellModel

33.Biocorona

بــرای اساســی مانعــی نانــوذرات رویســطح بیوکرونــا تشــکیل
نانوداروهاســت.زمانیکه در

ً
توســعهایمننانوفناوری،خصوصا

نانوذراتبهمحیطهایزیســتیواردمیشــوند،بهســرعتتوسط
بهتشکیلنانوذرات- مولکولهایزیســتیاحاطهشــدهومنجر
بــهتغییرخواص بیوکرونــامیشــوندکــهاینبــهنوبهخــودمنجر
میشــود. و… ســمیت پخششــوندگی، فیزیکی-شــیمیایی،

)توضیحمترجم(

34.DescriptiveToxicology

3۵.PredictiveToxicology

36.BiologicalNetworks

37.BiologicalNetworksarePerturbedbyToxicants

پایۀپارادایمجدید،دادههایناهمگنزیســتیرامیبایستدر بر
داد.زیستشناسی قرار ساختارییکپارچهموردتحلیلوتفسیر
پاتووژنز در دلخودبهاجزایزیستیگوناگونمؤثر ســامانههادر
پایۀشــبکه بیماریهایپیچیده،نگاهییکپارچهبهســاختاریبر
تمام اینمنظر داشــتهورهیافتهایجدیدیراارائهمیدهد.از
وراینــگاهمنفــردبــه اجــزایپاتوژنیــکبیماریهــایپیچیــده،در
میگیرند.فرضیههای ژنــوم،درچرخهایمفهومیموردتوجــهقرار
آشــفتگیهایسیســتمیو بــا پیشبینیهــایمــدل، از برآمــده
کسباطالعاتتوسطسکوهایباتوانعملیاتیباالموردآزمون
میگیرنــد.آنــگاهدادههابــاتغییراتمناســبدر وســنجشقــرار
هــمآمیختهمیشــوندوایــنفرایندتاایجــادهمخوانی مــدل،در
تئوریودادههــایتجربی میــانپیشبینیهــایجدیــدبرآمــدهاز

میشود.)توضیحمترجم( تکرار

38.BiologicalReplicates

اهمیــتزیــادیبرخــوردار آنجــاکــهدقــتودرســتیدادههــااز از
میشوند.تکرارهامیتوانندزیستییافنی استآزمایشهاتکرار
فنــیزمانــیاســتکــه باشــند.)BiologicalOrTechnical(.تکــرار
آزمایشمیکنیدکهبرایآزمودن شماهماننمونهراچندینبار
میزانتغییرپذیرِیخودپروتکلتستیاابزارهایاستفادهشده
رویچندین زیســتی،شــماهمانآزمایــشرابــر تکــرار اســت.در
واقع نمونــهازهمانماده/نوعســلول/بافتانجاممیدهید.در
آزمایشهایــیمــوازیهــمکــهروینمونههــایمتفــاوتزیســتی
نتیجــهآزمایشها تفاوتهــایزیســتیدر انجــاممیپذیــردتــااثــر

دیدهشود.)توضیحمترجم(

پیاپی270| شماره1 | ��ار ۱۳۹۹ | سال ��ز��� |  | 61 



39.GlobalProfilingOfGeneOrProteinExpression

اندازهگیــری ژن بیــان پروفایــل مولکولــی، زیستشناســی  در
فعالیــت)بیــان())Activity)TheExpression(هــزارانژنبهطــور
عملکــرد از )Global(یــکتصویــرجهانــی ایجــاد بــرای همزمــان،

سلولیاست.)توضیحمترجم(

40.ENM-InducedBiologicallyRelevantPerturbations

41.Listsofgenesorproteinsthatareup-orDownregulated

پاسخبه Downregulationفرایندیاستکهتوسطآنسلولدر
یکمحرکخارجیمیزانیکجزءسلولیمانندRNAیاپروتئینرا
شــامل تکمیلــی فراینــدی Upregulation و میدهــد کاهــش
برخــیمنابعذکرشــدهکه افزایــشچنیــنمؤلفههایــیاســت.در
Downregulationهنگامــیرخمیدهــدکــهســلولنوعــیگیرنده
ایــنحالــت،پروتئیِنگیرندهبیشــتری )Receptor(راکــمدارد.در
بنابرایــن و میشــود منتقــل ســلول غشــای بــه و شــده ســنتز
حساســیتســلولبهحدنرمالبازگشــتهوهموستازیسدوباره
زمانــیرخمیدهــدکهســلول احیــامیشــودوUpregulationنیــز
براییکمدتطوالنیتوســطیکانتقالدهندهعصبی،هورمون
یــاداروبیــشازحدتحریکشــدهاســتوبیــانپروتئیــِنگیرنده

بهمنظورمحافظتازسلولکاهشمییابد.)توضیحمترجم(

42.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149350

43.AdverseOutcomePathway

44.ClassifierAlgorithm

4۵. Integrated Network of Systems Biology Effects of
Nanomaterials

46.Transcriptomics-BasedSignatures

47.GeneTranscriptionStartSites

48.LinkedActiveEnhancerRegions

بــه و هســتند DNA توالــی  از کوچکــی قســمتی Enhancerهــا
Enhancerسرعتبخشــیبهفرایندرونویسیکمکمیکنند.این
مناطقفرودستییاباالدستینقاطشروعرونویسی هامعمواًلدر
ومعمــواًلبــافاصلــهزیادهســتندوزمانشــروعفرایندرونویســی
اینEnhancerهابهفاکتورهایرونویســیمتصلمیشــوند.بعد
و شــده خــم دیانای ،DNA looping فراینــد طریــق  از آن  از
نزدیــکمحــل نزدیــکمیشــود)پروموتــر Enhancerبــهپروموتــر
اینطریق واقعEnhancerهااز شــروعرونویسیواقعشــده(ودر
نزدیکمیکنندباعثتســریع کــهعواملرونویســیرابــهپروموتر

احتمــالاینکهفرایندرونویســی فراینــدرونویســییابــهبیانبهتر
اتفاقبیفتد،میشوند.)توضیحمترجم(

ً
اساسا

49.SustainabilityPortfolios

در انتخابصحیحپروژههانخســتینگامسازمانهایپروژهمحور
مدیریــتراهبــردیوهدفمنــدســبدپروژههاســت.بــاتوجــهبــه
وابســتگیرشــداقتصادیبهمسائلزیســتمحیطیواجتماعی،
راهبردهــایاصلــیســازمانهای قســمتیاز بحــثتوســعهپایــدار
دنیایســرمایهگذاری،معنیســادهواژه پیشروشــدهاســت.در
عــاموســبدســهامبهطــور پرتفولیــو،ســبدســرمایهگذاریبهطــور
ترکیبداراییهایســرمایهگذاریشدهتوسطیک خاصعبارتاز
»پرتفولیــوی از فــردیــانهــاداســتومنظــور ،اعــماز ســرمایهگذار
متن،انتخابصحیحپروژههاوسرمایهگذاریبارویکرد «در پایدار
جهــت پروژههاســت. پورتفولیــوی انتخــاب  در  پایــدار توســعه
اطالعــاتبیشــترمیتوانیداینعبارتراجســتجوکنیــد:)توضیح

مترجم(

۵0.GroupingandRead-AcrossApproaches

۵1.Life-CycleAnalysisApproaches

)LCA(امــکانتخمین ارزیابــیچرخــهحیاتیــاارزیابیچرخهعمــر
اثــراتزیســتمحیطیتجمعیناشــیازهمهمراحــلچرخهحیات
محصــولرافراهممیآورد.ارزیابیچرخــهحیاترویکردیکلینگر
خیلی دارد،بهطوریکهتمامیورودیهاورهایشهایضروریدر
درونمرزهایسیســتم مراحــلوعملیاتهــایچرخهحیاتدر از
نگرانیهــای کــه اســت ایــن  در LCA قــدرت میشــود. لحــاظ
یــکمســئلهخــاصبســطمیدهــدو از  رافراتــر زیســتمحیطی
میکوشــدمحدودهوسیعیازمســائلزیستمحیطیبااستفاده
روشــیکّمــیبــرایتصمیمگیرنــدگانموردبحــثوبررســیقــرار از

گیرد.)توضیحمترجم(

۵2.TheOrganisationforEconomicCo-operationand
Development

برنامــهای  در ،OECDیــا اقتصــادی توســعه و ســازمانهمــکاری
دهسالهرویامنیتوایمنی11نانومادهبا۵9نقطهپایانیسمیت
متناین مقالهایکهبهعنــوانرفرنسدر کــردهونتایــجآندر کار

مقالهبهآناشارهشده،نوشتهشدهاست.)توضیحمترجم(

۵3.Safe-by-DesignApproaches

پی نوشت  ها

Hristozov,AntonioMarcomini,IseultLynch,EugeniaValsami-Jones,HarriAlenius,andKaiSavolainen."Advancedtools
forthesafetyassessmentofnanomaterials."Naturenanotechnology13,no.7)2018(:537-543.
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فرصتی که نباید از دست برود؛ 
فناوری نانو در کشاورزی

مترجمان اکرم شا�چراغی۱، محمدعلی مختاری۲
akram_shahcheraghy@yahoo.com،1.کارشناسیارشدمهندسیمواد،دانشگاهصنعتیاصفهان

mokhtarimohammadali85@yahoo.com،2.کارشناسیارشدزبانانگلیسی،دانشگاهاصفهان

تحقیق بر روی فناوری نانو در کشاورزی بایستی بر روی درک و 
کوچک متمرکز شود. تحلیل تفاوت های حاصل از ابعاد 

افزایــش جمعیــت جهــان در چنــد دهــٔه آینــده می توانــد توزیــع 
کند. امنیت غذایی یکی از مهم ترین  نامتعادل منابع را تشــدید 
کــه دولت ها باید بــه آن بپردازنــد. دومین هدف  مســائلی اســت 
توســعٔه پایــدار ســازمان ملل متحــد که هدف آن ریشــه کن کردن 
گرســنگی، دســتیابی بــه امنیــت غذایی، بهبــود تغذیــه و ترویج 
گواهــی بــر درک اهمیــت ایــن  کشــاورزی پایــدار اســت، همگــی 

مسئله از سوی دولتمردان دارد.
دســتیابی بــه امنیــت غذایــی نیازمنــد یکســری فعالیت هــای 
کاهــش  اقتصــادی و اجتماعــی اســت. ایــن فعالیت هــا شــامل 
از  حمایــت  آبیــاری،  سیســتم  کارایــی  بهبــود  غذایــی،  دورریــز 

ک می شود. بدون  تعاونی های روستایی و مدیریت فرسایش خا
شک نوآوری های علمی و فناوری نقش مهمی در افزایش تولید 

کشاورزی خواهند داشت. محصوالت 
ماننــد بســیاری از حوزه ها، نانومــواد به صورت ویــژه می توانند 
نقــش مهمــی در افزایش میزان تولید محصوالت کشــاورزی ایفا 
کننــد. بــرای مثال نانوذرات از طریــق افزایش مقاومت غالت در 
شــرایط ســخت، به وســیلٔه بهبود مکان و زمان آزاد کردن هر دو 
مــورد مواد مغــذی و آفت کش هــا، می توانند نقش بســیار مهمی 
کــه انــدازٔه  کنیــم  کلــی مــا می توانیــم تصــور  کننــد. به طــور  ایفــا 
کوچک نانومواد با نســبت ســطح به حجم باال، به عنوان کودها 
یا آفت کش های معمول منجر به تاثیرات یکســان اما با مصرف 

کمتری از مواد خواهد شد. مقدار 
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در پژوهش هــای انجــام شــده توســط مالنــی و همکارانــش در 
گــزارش مفصلــی از فرابررســی نتایج  ع، نویســندگان  ایــن موضــو
کودهــای نانو  کشــاورزی -مانند  موجــود بــر اهمیت نانوشــیمی 
کــه می تواننــد  و ســموم نانــو- و همچنیــن خطــرات بالقوهــای 
برای محیط زیســت داشــته باشــند، ارائه می کنند. نتیجه گیری 
کشاورزی، بهبود  که نانوشیمی  محســوس این تالش این است 
راندمــان ۳۰-۲۰درصــد را نســبت بــه اجــزای غیرنانــو دارد. این 
نتیجه به خودی خود باعث استفاده از آن می شود. البته قسمت 
ع جدیــد تحقیقاتی، بررســی  مهــم ایــن مقالــه بــرای یک موضــو
نقاط ضعف آن اســت. موردی که به خوبی واضح است، کمبود 
کشــاورزی نسبت به  داده ها در زمینٔه اثرات ســمّیت نانوشــیمی 
کودهــا و آفت کش هــای ســنتی اســت. نکتٔه اساســی دیگری که 
کثر نتایج به دســت آمدٔه  کــه ا کیــد قــرار گرفته این اســت  موردتأ
حاضــر، در شــرایط آزمایشــگاهی هســتند و داده هــای مربوط به 
ج از محیط آزمایشــگاهی وجــود ندارنــد. به ویژه در  شــرایط خــار
کشــاورزی واقعــی، نتایــج  مــورد میــزان ســمی بــودن در شــرایط 
کشاورزی تنها  معنادار بیشــتری در خصوص مزایای نانوشــیمی 
که در مقیاس بزرگ تر باشــد، حاصل شود.  می تواند از مطالعاتی 
کــه مطالعــات جامعی از اثــرات محیطی  نهایتــًا بــه نظر می رســد 
که به عنوان مثال انرژی و آب اســتفاده شــده را موردبررســی قرار 
می دهنــد، وجود ندارنــد. این گونه مطالعات بــرای برنامه ریزی 
اســتفاده یــا عــدم اســتفاده از روش هــای فناوری نانــو در حــوزٔه 

کشاورزی بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسند.
کــه از ایــن بررســی حاصــل می شــود،  ع جالــب دیگــری  موضــو
مقایســٔه انــدازٔه ذرات مورداســتفاده در کشــاورزی بــا اندازه های 
موجود در قوانین نانومواد اســت. اندازه ها برای نانوآفت کش ها 
نســبت به نانوکودها بزرگ تر هســتند. مهم تــر اینکه آن ها اغلب 
که برطبق  بزرگ تر از ۱۰۰ نانومتر هستند و این بدین معنی است 
گرفته  قوانیــن اتحادیــه اروپــا، آن هــا به عنــوان نانومواد درنظــر 
نخواهنــد شــد. تعریــف اتحادیــه اروپــا از نانومواد براین اســاس 
کــه حداقل ۵۰درصــد ذرات یک مجموعــه باید کوچک تر  اســت 
کــه در قوانیــن اتحادیه  از ۱۰۰ نانومتــر باشــند. بــه نظــر می رســد 
اروپا بایســتی تجدیدنظر شــود تا بتوان اندازه های بزرگ تر را نیز 
مشمول عنوان نانومواد دانست. براین اساس باید توجه داشته 
باشــیم که شــاخص ارزیابی ریســک نانومواد در غذا و کشاورزی 
که توســط ســازمان امنیــت غذایی اروپا در چهــارم جوالی ۲۰۱۸ 

کــه خــواص  انتشــار یافتــه اســت، مــواد بزرگ تــر از ۱۰۰ نانومتــر 
کرده اند را جزو نانومواد می پذیرد. معمولی نانوذرات را حفظ 

فراتــر از ایــن قوانیــن، درک رابطــٔه بین انــدازه و خواص بســیار 
کا و همکارانش نشان  مهم اســت. پژوهش انجام شــده توســط 
 ۱۱( گزارش هــا  از  کوچــک  بخــش  یــک  در  فقــط  کــه  می دهــد 
مــورد از ۷۸ مورد بررســی شــده( مســتقیمًا به بررســی این رابطه 
کــه بــدون  پرداخته انــد. اهمیــت چنیــن تحقیقاتــی ایــن اســت 
که آیا  توجه به اهمیت رابطٔه اندازه و خواص، مشخص نیست 
بهبود مشــاهده شده در فرموالســیون جدید کشاورزی شیمیایی 

مشخصًا مربوط به نانوذرات است یا خیر.
کوچک و نسبت سطح  که اندازه های  کلی درست است  به طور 
به حجم باال در نانوذرات می تواند ســودمند باشد اما صرف این 
توجیــه، بــدون درک مناســب از فراینــد تعامــل بین نانــوذرات و 
که نتیجتًا باعث طراحی مناســب از نانوشــیمی کشاورزی  غالت 
کاربرد بالقؤه  می شود، ممکن است در بلندمدت باعث تضعیف 
کنون  که شاید هم ا گونه  کشــاورزی شــود، همان  فناوری نانو در 

در دیگر شاخه ها اتفاق افتاده باشد.

Anopportunitynottobespoiled.NatureNanotech13,619)2018(doi:10.1038/s41565-018-0243-7
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یکی از شرکت �ای ت�سعه ��نده فناوری تحریک �ا��پالس �رای 
�رمان سرطان، �تایج یافته �ای خ�� �رای استفا�ه از این فناوری 

�رای �رمان سرطان پ�ست را �ر گر��مایی IMCAS ارائه کر�.
شرکت پالس بیوساینسز )Pulse Biosciences( یکی از شرکت های 
فعال در حوزه پزشــکی زیســت الکترونیک اســت. این شــرکت اعالم 
کــرد که نتایــج ارزیابی بالینــی مربوط به فنــاوری تحریک نانوپالس 
)™Nano-Pulse Stimulation( را برای درمان کارسینوما سلول های 
گره ای )NBCC( در بیست و دومین گردهمایی IMCAS ارائه کرد. 
کــه در آن از لیزرهای  نانوپالــس یک روش درمانی غیرحرارتی اســت 

نانوثانیه ای پالسی استفاده شده است.
گیریش موناوالی متخصص پوســت و جراح سرطان پوست معتقد 
اســت که این فنــاوری توانایــی منحصربه فردی بــرای از بین بردن 
 NPS دارد. به اعتقــاد وی، روش BCC ســلول های تومــور ســرطانی
نتایج مطلوبی داشته و در مدت زمان کوتاهی تومور را از بین می برد 
در حالی که جای زخم بسیار کمی نسبت به روش های جراحی رایج 

باقی می ماند.

کــه در آن از لیزرهــای  NPS یــک روش درمانــی غیرحرارتــی اســت 
نانوثانیه ای پالســی اســتفاده شــده اســت. لیــزر به صورت مســتقیم 
روی ســاختارهای ســلولی تابیــده  شــده و در نهایــت منجــر بــه مرگ 
ســلول ها می شود. این روش در مدل های پیش بالینی موفقیت آمیز 
کارآزمایــی بالینــی روی این  بوده  اســت. ســال گذشــته این شــرکت 
فنــاوری را بــرای درمــان ســرطان انجــام داد. در این آزمــون بالینی، 
شرکت کنندگان مختلفی حضور داشتند که قبل از برداشتن ضایعات 

پوستی، با استفاده از این فناوری درمان شدند.
سرطان سلول های بازال شایع ترین شکل سرطان پوست در جهان 
است. در روش های جراحی استاندارد معمواًل برش جراحی منجر به 
زخم بزرگی روی پوست می شود که جای این زخم به صورت دائمی 

باقی می ماند.
موناوالــی می افزایــد: »یافته های اولیه بســیار امیدوار کننــده بوده و 
پتانسیل استفاده از این روش را به عنوان گزینه درمانی جدید اثبات 

می کند.«
www.finance.yahoo.comمنبع

فناوری �ا��،  از  استفا�ه  با  اســتــارت آپ  یک 
ــه مـــی تـــ�ا�ـــد �ــ�ر  ــر�ه کـ ــ ــا� کـ ــجـ پــ�شــشــی ایـ
باالتر  م�ج �ای  ط�ل  با  و  جذب  را  خ�رشید 
، فضای �اخل ساختمان  �شر ��د. با این کار
آینده  ســال  محص�ل  ایــن  مــی شــ��.  خنک 

وار� بازار می ش��.

ســولکولد )SolCold( استارت آپ فعال در حوزه 
فناوری نانو اســت که از پوشــش نانومقیاس برای بهره بــرداری از نور 
خورشید به منظور خنک کردن استفاده می کند. این سامانه می تواند 

فضای داخل ساختمان، خودرو و حتی داخل لباس را خنک کند.
تغییــرات آب وهوایی عواقــب ناگواری برای کره  زمیــن در پی دارد. 
کــه دمــای کره  زمیــن طی ســال های آتــی روند  پیش بینــی می شــود 
افزایــش خــود را ادامه دهد کــه این موضوع روی الگوهــای بارش در 

کشورهای مختلف تٔاثیر مستقیم خواهد داشت.
بــرای  خورشــید  نــور  از  اســتفاده  به دنبــال  اســتارت آپی  ازایــن رو، 

خنک کردن فضاهای داخلی ساختمان است.
شرکت  مدیرعامل  و  بنیان گذار  شنها،  یــارون 
ــد از  ــول ــک ــول ــویـــد: »شـــرکـــت س ــد مـــی گـ ــول ــک ــول س
فناوری نانو برای ایجاد پوششی استفاده می کند 
بــرای خنک کردن  را  قــادر است نور خورشید  که 
و  پوشاک  هواپیما،  ساختمان،  خــودرو،  داخــل 

حتی قطعات الکترونیکی استفاده کند.«
ماده جاذبی که این اســتارت آپ تولید کرده می تواند نور خورشید را 
جــذب و آن را بــا طول موج های باالتری نشــر دهــد؛ بنابراین، دما در 

محیط کاهش می یابد.
شــنها می افزاید: »ماده ای که ما می ســازیم به دو شــکل اســت، اول 
به صــورت رنــگ که می توان آن را روی هر ســطحی بــه کار برد، دوم 
به صــورت الیــه نــازک کــه می تــوان آن را رول کــرده و هماننــد فویــل 

آلومینیم روی سطح قرار داد.«
www.calcalistech.comمنبع

یک نانوپالس ارائه نتایج امیدوارکننده روش تحر
برای مقابله با سرطان پوست

این استارت آپ از نور خورشید برای خنک کردن استفاده می کند!
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یــک شــرکت �اروســازی �ر کا�ــا�ا با اســتفا�ه از 
فناوری �ا�ــ�، �ر حــال ت�ســعه ا�ــزار شناســایی 
ویــروس کرو�اســت کــه می ت�ان بــا آن �ر مدت 

کمتر از ۱5 �قیقه �یماری را شناسایی کر�.

شــرکت  یــک   )Sona Nanotech( نانوتــک  ســونا  
کانادایــی فعــال در حــوزه داروســازی اســت. ایــن 

که در حال انجام آزمایش روی فناوری تشخیص  کرد  شرکت اعالم 
سریع ویروس کروناست.

شــرکت ســونا نانوتــک اقــدام به توســعه فنــاوری بــرای شناســایی 
ســریع این بیماری کرده اســت. آنچه که این شــرکت توسعه داده بر 
اساس فناوری جریان جانبی است. پس از کامل شدن، این فناوری 
می توانــد در مــدت ۵ تــا ۱۵ دقیقه بیمــاری کرونا را تشــخیص دهد. 
کمتــر از ۵۰ دالر باشــد. در  پیش بینــی می شــود که هزینه این تســت 
حــال حاضر، هیچ آزمایشــی جریان جانبی برای تشــخیص ویروس 

کرونا وجود ندارد.

سونا نانوتک دارای فناوری نانومیله  است که از آن 
در یک پلتفورم تست جریان جانبی یک بار مصرف 
اســتفاده می کنند. این فناوری شبیه به تست های 
کــه حتــی افــراد آمــوزش ندیــده نیــز  بــارداری بــوده 
آزمایشــگاهی  تجهیــزات  بــدون  آن  از  می تواننــد 
کننــد. این تســت می توانــد برای  خاصــی اســتفاده 

غربالگری استفاده شود.
در حال حاضر، برای تشخیص ویروس کرونا باید از فناوری مبتنی بر 
PCR استفاده کرد که هزینه ای در حدود ۲۰۰ دالر برای هر تست دارد 
که معمواًل بین ۲ تا ۴ ساعت تشخیص آن زمان نیاز دارد. برای انجام 
این تست، به تجهیزات آزمایشگاهی ویژه و تکنسین ماهر نیاز است.

در مقایســه با روش PCR، این فناوری جدید شــرکت سونا نانوتک 
با هزینه کمتر و در مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه نتیجه را مشخص می کند.

www.technologynetworks.comمنبع

اســتارت آپ میکلــدی میکرو�یســپلیز کــه از مرکــز تحقیقاتی 
بــا جــذب ســرمایه   یافتــه اســت  بلژیــک ا�شــعاب  ایمــک �ر 
 AR بــذری 4٫5میلی�ن ی�رویــی به ��بــال ت�ســعه عینک �ای
اســت. فنــاوری میکروLED �مایشــگر این عینک �ــا صد �را�ر 

�رخشان تر از �مایشگر�ای رایج است.

یکــی از اســتارت آپ های مرکــز ایمک )IMEC( موفــق به دریافت 
 LED ۴٫۵میلیــون یورو حمایت مالی برای توســعه فنــاوری میکرو
 Micledi( میکرودیســپلیز  میکلــدی  نوپــای  شــرکت  اســت.  شــده 
Microdisplays( ایــن حمایــت مالــی را بــرای توســعه عینک های 

کرده است. AR دریافت 
بــرای دســتیابی بــه این هدف، شــرکت میکلــدی میکرودیســپلیز 
 LEDقصــد دارد از نــوآوری اصلی خود یعنی فنــاوری ترکیب میکرو
کنــد. در توســعه ایــن فنــاوری از  بــا ویفــر ۳۰میلی متــری اســتفاده 
همکاری مرکز ایمک نیز اســتفاده شــده است و در نهایت قرار است 
ایــن همکاری به تولید عینک های AR برای اســتفاده شــخصی و 

روزمره ختم شود.
هدایــت   Imec.Xpand توســط  ســرمایه گذاری،  از  ســری  ایــن 
می شــود، مرکزی که به عنوان بازوی سرمایه گذاری مستقل ایمک 
فعالیت می کند و در حوزه های ســخت افزار و فناوری نانو تخصص 
دارد. بخشــی از حمایت مالی نیز توســط فیدیمک انجام می شــود 

که تمرکز آن روی سرمایه گذاری بذری روی استارت آپ هاست.
سورن استودل، بنیان گذار و مدیر عامل CTO Micledi می گوید: 
گوشــی های  »عینک هــای AR ممکــن اســت در آینــده جایگزیــن 
نمایشــگر عامــل  فنــاوری  نتیجــه  و در  باشــند  امــروزی  هوشــمند 
مهمــی برای این جایگزینی خواهد بود. فناوری نمایشــگر امروزی 
 AR نمی توانــد مشــخصات موردنیــاز بــرای نســل بعــدی عینــک
را بــرآورده ســازد. در میکلــدی مــا بــا این چالــش روبه رو هســتیم و 
نمایشگرهایی را تولید کردیم که صد برابر درخشان تر از گزینه های 

تجاری رایج هستند.«
www.bits-chips.nlمنبع

با فناوری نانو، ویروس کرونا در کمتر از 15 دقیقه قابل شناسایی 
می شود

جذب سرمایه 4٫5میلیون یورویی
AR برای توسعه عینک های
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شــرکت ویرپاکــس �رای تثبیــت جایگاه خ�� 
به عنــ�ان ت�ســعه ��نده �ارو�ــای ضد�ر�، 
امضــا  بــه  �ا��مریــک  شــرکت  بــا  قــرار�ا�ی 
رســا�ده تا از فناوری این شــرکت �رای ارتقای 

محص�الت خ�� استفا�ه کند.

از  ــی  ــکـ یـ  )Virpax( ــس  ــ ک ــا ــ ــرپ ــ وی ــــت  ــرک شــ
استفاده  با  ضددرد  دارویــی  مواد  تولیدکنندگان 

از سامانه های تحویل دارویی جدید است. این شرکت قراردادی 
امضا  بــه  نانومریک  شرکت  بــا  فــنــاوری  لیسانس  دریــافــت  بــرای 

رسانده است.
کس حــق انحصاری برای اســتفاده  بــر اســاس این قــرارداد، ویرپا
از فنــاوری تحویــل دارو را از شــرکت نانومریــک دریافــت می کنــد. 
ایــن فناوری یک ســامانه رهایــش پپتید برای مدیریــت اختالالت 

استرسی بعد از آسیب های تروماتیک موسوم به PTSD است.
کــه از  PES200 دومیــن فرموالســیون محصــول تحقیقاتــی اســت 
طریق مسیر بینی برای تقویت حمل ونقل آنکفالتین به مغز طراحی 
کارتریــج پیش ســاخته بــرای  شــده اســت. در ایــن فنــاوری از یــک 

پیشــبرد فرموالسیون آنکفالتین از طریق بینی به 
مغز و از راه عصب بویایی استفاده می شود.

کــت مولکولی یا  از نقطــه نظر تئــوری، فناوری پا
MET برای سرکوب اضطراب به انتقال آنکفالتین 
کــس و  کمــک می کنــد. دو شــرکت ویرپا بــه مغــز 
نانومریــک به دنبــال اثبات این فناوری هســتند. 
کس دارای حق انحصار جهانی برای  شرکت ویرپا

فناوری رهایش آنکفالتین برای کنترل درد و PTSD است.
که با استفاده از فناوری نانو  PES200 یک محصول دارویی است 
ساخته می شود. فناوری نانو امکان تحویل انحصاری یک داروی 
پپتیدی حساس به متابولیک به مغز را فراهم می کند. PES200 با 
استفاده از تجهیزات صنعتی و فرایندهای رایج نظیر همگن سازی 
فشــار باال و خشــک کردن اســپری تولید می شود. شــواهد دارویی از 
فعالیــت آنکفالتین فعال شــده بــا MET در حیوانــات حکایتی دارد 

که نسبت به مورفین مقاوم هستند.

www.finance.yahoo.comمنبع

راکتــ�ر ویــژه ای �رای ت�لیــد ارزان قیمت �ا��پ��ر 
کــروی و �ا��ســی� �ای ســیلیک��ی  ســیلیک�ن 
راه ا�دازی شده است تا م�ا� م�ر��یاز �رای ت�لید 

�سل بعدی باتری �ای ی�ن لیتی� تأمین ش��.

کرد خط تولید  پیروجنســیس )PyroGenesis( اعالم 
جدیدی را برای تولید ارزان قیمت پودر نانوسیلیکون 

کروی و نانوسیم سیلیکونی راه اندازی کرده است.
تولیــد  بــرای  را   PUREVAP بــه  موســوم  کتــوری  را شــرکت  ایــن 
نانوســاختارهای سیلیکونی به منظور استفاده در صنعت تولید باتری 

یون لیتیم راه اندازی کرده است.
کتور پس از تست های موفقیت آمیز در بخش پایلون راه اندازی  این را
شــد کــه در آن فلــز ذوب شــده بــه نانوپــودر کــروی و نانوســیم تبدیــل 

می شود. این فناوری در حال طی مراحل ثبت پتنت است.
کتور ســیلیکون نانو اســت که با  فرایند جدید PUREVAPTM یک را
فناوری پتنت شده دیگری ترکیب شد تا بتواند ناخالصی های موجود 

کــرده و در نهایــت ســیلیکون  در مــاده اولیــه را حــذف 
خالص برای تولید نانوپودر تهیه شود. این سیلیکون 
ذوب شــده ســپس وارد مرحله تولید پودر نانوکره های 
ســیلیکونی و نانوســی ســیلیکونی می شــود. از این دو 
محصول برای تولید نسل جدید باتری های یون لیتیم 

استفاده می شود.
PUREVAPTM SiNR یک فرصت تجاری بی نظیر 
چند میلیارد دالری را برای شــرکت پیروجنســیس ایجــاد می کند. این 
شــرکت دارای ســابقه طوالنی در گرفتــن پروژه های صنعتی با فناوری 
باالست، پروژه هایی که از اثبات مفهوم اولیه تا مقیاس پذیری صنعتی 

اجرا می شوند.
کتور، شــرکت پیروجنسیس  با توســعه این فناوری و راه اندازی این را
می تواند پودر فلزی و نانوسیم های فلزی برای نسل بعدی باتری های 

یون لیتیم را تولید کند.
www.finance.yahoo.comمنبع

ید لیسانس فناوری رهایش دارو برای توسعه داروهای ضددرد خر

راه اندازی راکتور تولید نانوساختار سیلیکونی
برای تأمین نیاز صنعت باتری
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یکی از شرکت �ای ت�لیدکننده تایر �ر ج�ان، 
از گرافــن �ــرای ت�لیــد تایــر �وچرخه اســتفا�ه 
کر�ه اســت. به ا�عای این شــرکت، استفا�ه از 
گرافن م�جب افزایش مقاومت تایر�ا شــده 

است.

شرکت گودیر )Goodyear( یکی از تولیدکنندگان 
برجسته تایر در جهان، با یک تایر جدید دوچرخه 
که با اســتفاده از فناوری نانو تولید شــده، وارد بازار 
دوچرخه شد. این تایر تقویت شده با فناوری نانو 

برای استفاده در مسابقه های مختلف طراحی شده است.
ایــن شــرکت بعــد از ۴۴ ســال، در ســال ۲۰۱۸ تولیــد الســتیک های 
دوچرخه را از سر گرفت. با بازگشت موفقیت آمیز به بازار، این شرکت 
درصــدد بــود تــا تایری تولیــد کند که بــرای المپیک و مســابقه های 
رقابتی مناســب باشــد. نام این شــرکت مترادف با موفقیت مداوم و 

عملکرد پیشرو در تمام موتورهای مسابقه ای است.
در ســاخت تایر ویکتوریا که یک الســتیک اســتاندارد طالیی اســت 
گفتــه گودیــر، ایــن الســتیک ها  گرافــن اســتفاده شــده اســت. بــه  از 

برای »ســریع ترین دوچرخه هــای جهان« طراحی 
شده اند تا بهترین عملکرد را داشته باشند.

به گفته این شرکت در تایر ایگل F1 که یک تایر 
کارایــی باالســت، مقاومــت غلتکی با اســتفاده  بــا 
ســایش  نتیجــه  در  و  یافتــه  کاهــش  گرافــن  از 

به آهستگی اتفاق می افتد.
رقـــابـــتـــی، یک  ــواری  ــ ــه س ــ ــرخ ــ ــیـــای دوچ دنـ در 
چشمگیری  تفاوت  می تواند  حاشیه ای  مزیت 
موجب  گــرافــن،  فــنــاوری  کند.  ایجاد  رقابت  در 
به  فناوری نانو  است.  شده  گودیر  تایرهای  در  مزیت هایی  چنین 
ورزشکارانی که از تایر گودیر استفاده می کنند مزیت پنهان می دهد. 
این شرکت در تولید تایرها از سیلیکای کروی )غیربلوری( به صورت 

آمورف استفاده کرده است.
بر اساس اطالعات منتشر شده این شرکت، تایرهای تولید شده در 

گودیر شتاب بیشتر و مقاومت رولینگ کمتر ایجاد می کنند.

www.azonano.comمنبع

یکی از شرکت �ای ارائه ��نده تج�یزات 
ایجا�  �رای  �ستگا�ی  �ا��پ�شش ��ی، 
ارائه  �ا��متری  ضخامت  با  پ�شش �ایی 
روش �ـــای  جایگزین  مــی تــ�ا�ــد  کــه  کـــر�ه 
این  با  باشد.   CVD �ظیر  رایــج  الیه �شا�ی 
آالینده  گاز�ای خطر�اک و  فناوری ا�تشار 

به محیط زیست کا�ش می یابد.

 )ALD( فنــاوری الیه نشــانی اتمــی )Picosun( شــرکت پیکوســان
کــه بــا اســتفاده از این  بــرای ایجــاد پوشــش های بســیار نــازک دارد 
ک، هگزافلورید سولفور و تری فلورید  فناوری می توان گازهای خطرنا

نیتروژن را از فرایند حذف کرد.
در روش های فعلی برای پو شش دهی CVD، برای به دست آوردن 
سطح مطلوب از عملکرد، فیلم های نسبتا ضخیم نیاز به رشد دارند 
تــا به مشــخصات موردنیــاز برســند؛ برای مثــال، بتواننــد به صورت 
گیرنــد و از ســطح در مقابــل خوردگــی  ســدی در برابــر رطوبــت قــرار 
کننــد. بــا توجــه بــه ســاخت ســریع فیلــم روی دیــواره  محافظــت 
تجهیــزات، محفظه رســوب باید در فواصل منظم، تمیز شــود. این 

کار با استفاده از پالسمای تری فلورید نیتروژن 
یا هگزا فلورید سولفور انجام می شود.

گلخانه ای شناخته شده  گاز  SF6 قوی ترین 
کسیدکربن  است که بیش از ۲۲۶۰۰ برابر دی ا
پتانســیل گرمایش دارد و حداقل هزار سال در 
جو می ماند. میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
SF6 در اتحادیه اروپا تنها در ســال ۲۰۱۷ برابر 
۱٫۴میلیون خودرو اســت. ازاین رو اســتفاده از این گازها باید کاهش 

یابد.
با اســتفاده از فناوری نانولمینیت ALD شرکت پیکوسان می توان 
پوشش های مقاوم در برابر عوامل محیطی ایجاد کرد. از سوی دیگر 
در این روش نیاز به تمیزکاری حذف می شــود و در نتیجه الزامی به 
اســتفاده از پالسما نیست. محفظه دســتگاه شرکت پیکوسان فقط 
هر سه تا شش ماه یک بار نیاز به تمیز  کردن دارد و به جای پالسمای 

مبتنی بر فلوئور می توان از روش مکانیکی استفاده کرد.

www.azonano.comمنبع

شرکت Goodyear، تایر دوچرخه را با استفاده از گرافن تولید می کند

فناوری الیه نشانی ALD برای کمک به کاهش تغییرات آب و هوایی
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�ا��اســپکترا �ی�ساینســز �ر حــال ا�جــام آزم�ن �ــای بالینــی 
روی �ا��ذراتــی اســت که قا�ر بــه از �ین �ر�ن ت�م�ر ســرطا�ی 
�ســتند. ایــن �ا��ذرات با جــذب ��ر لیزر آن را بــه گرما تبدیل 

کر�ه و با این کار بافت ت�م�ر از �ین می رو�.

یکــی   )Nanospectra Biosciences( بیوساینســز  نانواســپکترا 
از شــرکت های پیشــرو در اســتفاده از نانوپزشــکی بــرای فرســایش 
که مطالعه ای مهم  کرد  حرارتی انتخابی اســت. این شــرکت اعالم 
بــرای تعیین اثربخشــی اســتفاده از فناوری تصویربــرداری فیوژن/
MRI روی از بیــن بــردن بافــت پروســتات با اســتفاده از فرســایش 

کرده است. کمک نانوذرات آغاز  لیزری با 
کارآزمایی در دانشــگاه میشــیگان  دو بیمــار برای مرحله مقدماتی 
کــه ایــن افــراد در مرحلــه جدید  کرده انــد  از ایــن فنــاوری اســتفاده 
کارآزمایی ۴۶ نفر در  کارآزمایــی نیز شــرکت کردند. در ســری جدیــد 

گرفتند. سه سایت مختلف در آمریکا موردمطالعه قرار 
نتایــج ایــن بررســی ها نشــان داد که ۱۳ مــورد از ۱۵ بیمــار مبتال به 
ســرطان پروســتات بــا اســتفاده از ایــن روش مبتنــی بــر نانــوذرات 

درمــان شــدند. هیچ عالئم قابل تشــخیصی ســرطان در منطقه ای 
کــه تابــش لیــزر انجام شــده بود یک ســال پــس از درمان نیــز دیده 

نشد.
کارآزمایــی، قــرار اســت ۶۰ نفــر در ۸ مرکــز  در مرحلــه بعــدی ایــن 
کانونی روی بافت پروســتات  کنند. اثر فرســایش  مختلف ثبت نام 
با اســتفاده از ســونوگرافی، شــش ماه پس از تابش لیزر روی بافت، 
موردبررســی قرار می گیرد. در مدت یک ســال پزشــک این بیماران 
که  کــرده و مطالعه ادامــه خواهد یافت. با توجــه به این  را ویزیــت 
که تا ۵  کردند  احتمــال عود بیمــاری وجود دارد، بیماران موافقــت 

سال تحت نظر پزشک باشند.
www.prnewswire.comمنبع

ــرای کمک  ــ ــ� ســـل � ــا� ــی وی  � ــ ــت پ ــرک ش
با  �یجیتال،  ــاپ  چ فــنــاوری  ت�سعه  بــه 
استفا�ه از ج��ر حاوی �ا��ذرات اقدام 
به ت�لید یکی از قطعات م�� �ر صنعت 

الکترو�یک کر�ه است.

 )PV Nano Cell( شــرکت پی وی  نانو ســل
بــرای  نوآورانــه  رهیافت هــای  ارائه دهنــده 
چاپ دیجیتال با استفاده از جوهرهای نانو 
که چاپ و تست قطعات پرتقاضا  کرد  اعالم 
مورداســتفاده در VIA را بــه پایــان رســانده 

است.
VIA به عنــوان یــک قطعــه الکتریکــی میــان الیــه  در مدارهــای 
الکترونیکی اســتفاده می شود. شــرکت پی وی  نانو سل موفق شده 
تــا داخــل VIA را بــا قطــر ۰٫۶ میلی متر و ارتفاع یــک میلی متر چاپ 
کم در حد ۰٫۱ اهم در این قطعات اندازه گیری  کند. مقاومت بسیار 
کــه امــکان چــاپ قطعــات  کــرد  شــده اســت. ایــن شــرکت اعــالم 

کوچک تر نیز وجود دارد.
شــرکت  اجرایــی  مدیــر  دوالوگا،  فرنانــدو 
پــی وی  نانــو ســل می گویــد: »در ایــن کاربرد 
ویژه، ابتدا داخل VIA چاپ می شود. سپس 
الگوهایــی را درون زیرالیــه FR-4 طراحــی 
می کنیــم. این زیرالیــه  در قدم بعد چرخانده 
شــده و الگوی دیگــری در آن ســوی زیرالیه 
که در ابتــدای فرایند   VIA .ایجــاد می شــود
چــاپ شــده بــود، ارتبــاط الکترویکــی میــان 
دو الگو را در دو ســوی زیرالیــه  FR-4ایجاد 
کــه ما برای  می کنــد. ایــن فرایند انحصاری 
کردیــم می توانــد ۵۰درصــد هزینــه تولیــد را نســبت به  چــاپ ارائــه 
کاهــش دهد. ایــن امکان وجــود دارد که ما  رهیافت هــای موجــود 

کاهش دهیم.« فرایند را بهبود و ابعاد VIA را 

www.pcb.iconnect007.comمنبع

کارآزمایی بالینی روی نانوذراتی که بافت تومور را می سوزانند

کمک به توسعه چاپ دیجیتال
 در الکترونیک چاپ با جوهر نانو
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شــرکت اک�لیــس کارآزمایــی بالینــی روی قطــره چشــ� حــاوی 
�ا�ــ�ذرات �گزامتــازون را روی ۱44 �یمــار مبتــال بــه ورم ماکــ�ال 

ا�جام و �تایج مثبتی به  �ست آور�ه است.

کــه می تــوان قطره  چشــم برای  یافته هــای اخیــر نشــان می دهــد 
کرد. نتایج  کوال دیابتــی )DME( تولید  درمــان مٔوثر بیماری ورم ما
کــه اســتفاده از فرموالســیون  یــک مطالعــه بالینــی نشــان می دهــد 
کاهش  کــوال مرکزی را  نانــوذرات دگزامتــازون می تواند ضخامت ما

دهد و منجر به بهبود بینایی بیماران DME می شود.
 )Oculis( کولیس پراوین دوگل، مدیر بخش مشــاوره علمی شرکت ا
می گوید: »استاندارد کنونی برای درمان این بیماری شامل تزریق داخل 
چشــم اســت. OCS-01 به عنــوان داروی موضعی، روشــی نوآورانه و 

غیرتهاجمی است که می تواند پارادایم درمانی برای DME باشد.«
 DME کــه از قطــره چشــم بــرای بیمــاران مبتال بــه در ایــن پــروژه 
ع یک و دو شــرکت داشــتند.  اســتفاده شــده، ۱۴۴ بیمــار دیابتی نو
این بیماران از قطره چشــم حاوی نانوذرات ســه بار در روز استفاده 

کار بــه مــدت ۱۲ هفتــه ادامــه یافــت. میــزان تغییــر  کردنــد و ایــن 
گرفت. توانایی بینایی بیماران در این پروژه مورد بررسی قرار 

که در این پروژه شرکت داشتند، ۱۳۳ بیمار  از ۱۴۴ بیمار تصادفی 
فرایند آزمایش را به اتمام رســاندند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج، 
کاهــش ضخامت  کــه اســتفاده از OCS-01 با  محققــان دریافتنــد 
کتورهای مربوط به بینایی  CTM همراه بوده اســت. همچنیــن فا

در این بیماران بهبود یافته است.
کولیس منتشر کرده است، این نتایج  بر اساس اطالعیه ای که شرکت ا
با اثرات شــناخته شــده دگزامتازون همخوانی دارد و هیچ گونه عارضه 
جانبی چشمگیر یا غیرمنتظره ای در چشم این بیماران در طول انجام 

کارآزمایی بالینی مشاهده نشده است.
کولیس می گوید: »ما از این  زیاد شــریف از مدیران اجزایی شــرکت ا
 OCS-01 نتایج بســیار خوشحال هســتیم. این پروژه نشان داد که

دارای پتانسیل باالیی برای درمان بیماری DME است.«
www.mdmag.comمنبع

��افضای  مــرکــز  �ــمــکــاری  بــا  ز�ــگــرافــن 
آلمان �تایج مثبتی از آزمایش �ای ا�جام 
گرافنی  آئـــروژل  حــاوی  باتری  روی  شــده 
�ریافت کر�ه است. این �تایج می ت�ا�د 
مسیر ساخت باتری �ای �ا��یی کاراتر را 

تس�یل کند.

شــرکت زنگرافــن )ZEN Graphene( به همــراه مرکــز هوافضــای 
آلمــان موســوم بــه DLR نتایج مربوط بــه آزمون های انجام شــده 
کــرد. زنگرافن نتایج دلگرم کننــده ای از برنامه  روی باتــری را ارائــه 
که به رهبری لوکاس  تولید باتری به دســت آورده است، برنامه ای 

کلمبیا انجام شده است. بیچلر از دانشگاه بریتیش 
کــه جنس آن از  کامپوزیتی بوده  ایــن مجموعــه یک مــاده آنــدی 
گرافن شرکت  کسیدگرافن احیا شده و  گرافنی است و در آن ا آئروژل 

زنگرافن استفاده شده است.
کــم در حد  که حضــور مقادیر نســبتا  نتایــج اولیــه نشــان می دهــد 
گرافــن می توانــد منجر بــه تولیــد آندی با  کمتــر از ۵درصــد وزنــی از 
ظرفیــت دشــارژ ویــژه منحصربه فــرد شــود. بهتریــن نتایــج اولیه با 

گرافن پخش شده  بارگزاری دو درصد وزنی 
که منجر به  در آئروژل به دســت آمده است 
تولیــد آندی بــا ظرفیت تخلیــه اولیه ۲۸۰۰ 
گــرم و ظرفیــت تخلیه  میلی آمپــر ســاعت بر 
۱۳۰۰ میلی آمپــر ســاعت پس از ۵۰ چرخه در 
ظرفیــت جریــان ۱۸۶ میلی آمپــر در ســاعت 

شده است.
کنون  که تا که این نتایج بهتر از نتایجی است  اعتقاد بر این است 
گزارش شــده اســت.  گرافنی  در مقــاالت بــرای باتری هــای آئــروژل 
کار را در فروم  باتری برلین  DLR و زنگرافن پوســتری از نتایج این 

کردند. در ژانویه ۲۰۲۰ ارائه 
گرافن وزن و قیمت کمی داشته و می تواند عملکرد  آئروژل حاوی 
باالیــی در ذخیره ســازی انرژی داشــته باشــد. DLR بــرای دریافت 
کرده است تا بودجه فدرال را  حمایت مالی از انجمن هلموتز اقدام 
از این انجمن برای ایجاد آزمایشگاه جدید نوآوری هلموتز دریافت 

کند.
www.geologyforinvestors.comمنبع

موفقیت کارآزمایی بالینی قطره چشم
حاوی نانوذرات دگزامتازون

ل گرافنی ئروژ  نتایج مثبت آزمون های انجام شده روی باتری حاوی آ
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به ��بــال  �ی�ساینســز  یــ�وا  اســتارت آپ 
بــه  مرتبــط  محصــ�الت  تجاری ســازی 
ج�ان ســازی و مقابله با پیری اســت. این 
اســتارآپ کــه از �ا�شــگاه آالبامــا �شــئت 
گرفته به ��بال استفا�ه از میت�کندری �ا 
�ر بازگر�ا�دن ج�ا�ی پ�ست و م� است.

اســتارت آپی بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه آالباما در 
حوزه کرم های ضدچروک راه اندازی شــده اســت. این اســتارت آپ 
اســاس  بــر  دارد  نــام   )Yuva Biosciences( بیوساینســز  یــووا  کــه 
فنــاوری توســعه یافتــه در دانشــگاه آالبامــا در برمنــگام راه انــدازی 
کــه  دادنــد  نشــان  پژوهشــگران  ایــن تحقیقــات  در  اســت.  شــده 
میتوکندری ها در برگرداندن پیری پوست و ریزش مو نقش مهمی 

دارند.
از ریــزش  کرم هــای ضدچــروک به همــراه محصــوالت جلوگیــری 
مــو بــازاری در حــدود ۱۱میلیــارد دالر دارد. کتی نگینــت، از مدیران 
کارآفرینی بیل هاربرت دانشــگاه آالباما  اجرایی مؤسســه نــوآوری و 

کــه  اســت  هیجان انگیــز  »بســیار  می گویــد: 
ببینیم یک اســتارت آپ دیگر از دل دانشگاه 
متولد می شــود تــا فناوری ابداع شــده در این 
کار  ایــن  کنــد.  تجاری ســازی  را  دانشــگاه 
کمــک  بیرمنــگام  منطقــه  دوام  و  رشــد  بــه 
می کند. شــرکت های رقیــب به صورت عمده 
در خوشــه های بین المللــی، از جمله ســیلیکو ن ولی و بوســتون قرار 
کوسیســتم محلــی مــا نیــز بــرای تولیــد نــوآوری ماننــد  دارنــد. امــا ا

استارت آپ یووا آماده است.«
ایــن اســتارت آپ در نظــر دارد تــا لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، مواد 
آرایشــی مبتنــی بــر علــم را که خــواص دارویــی دارد، توســعه دهد. 
مســیر بــرای راه انــدازی محصــول در بخــش آرایشــی و بهداشــتی 
که این شــرکت انتظار دارد طی چهار ســال  همــوار بــوده به طــوری 

کند. محصوالت آرایشی و بهداشتی را تولید 

www.uab.eduمنبع

جدیدی  ت�لید  خــط  ز�ــگــرافــن  شــرکــت 
از  ــرار اســـت  آن قـ کــه �ر  ــر�ه  کـ افــتــتــاح 
گرافیت استخراج شده از آلبا�ی، گرافن 
پایل�ت  ت�لید،  خــط  ایــن  ــ��.  ش ت�لید 
ت�سعه  و  تحقیق  مقاصد  �رای  و  ���ه 

استفا�ه می ش��.

شــرکت زنگرافن )ZEN Graphene( یکی 
کرد  گرافنــی، اعالم  از تولیدکننــدگان مــواد 
کــه این شــرکت یــک خــط تولید آزمایشــی 

کرده است. برای تولید پایلوت و تحقیق و توسعه افتتاح 
کار در ایــن مرکــز را بــه عهــده می گیــرد و به  جیمــز جــردن رهبــری 
ســمت قائم مقــام مدیرعامــل ارتقــا یافتــه اســت. زنگرافن شــرکتی 
که روی توسعه  گرافن اســت  نوآور برای ارائه راه حل های مبتنی بر 

گرافن تمرکز دارد. کاربردهای  محصوالت و 
گرافیــت آلبانــی پــروژه ای منحصربه فــرد برای این شــرکت  پــروژه 
کــه موجب شــده اســت تا ایــن شــرکت رقابت پذیــری خود را  بــوده 

کند. آزمایشــگاه های  گرافن حفظ  در بــازار 
کانادا  مســتقل مختلفی در ژاپــن، بریتانیا، 
که  و ایــاالت متحــده آمریــکا نشــان دادنــد 
خلــوص  آلبانــی  شــده  اســتخراج  گرافیــت 
باالیــی داشــته و می تــوان از آن به عنــوان 
گرافــن  مــاده اولیــه مناســب بــرای تولیــد 
اســتخراج  گرافیــت  ایــن  کــرد.  اســتفاده 
و  بــوده  قابل الیه بــرداری  به راحتــی  شــده 
با اســتفاده از انــواع روش هــای مکانیکی، 
گرافن  کرد و  شیمیایی و الکتروشیمیایی می توان آن را الیه برداری 

تولید نمود.
زنگرافن عالوه بر تولید گرافن، روی توسعه کاربرد گرافن نیز تمرکز 
دارد. این شرکت سال گذشته قراردادی با آزمایشگاه های چمیسار 
کسب وکار  کرد تا از زیرساخت های این آزمایشگاه برای تولید  امضا 

کند.  خود استفاده 
www.finance.yahoo.comمنبع

استارت آپی که به دنبال استفاده از میتوکندری ها
در بازگرداندن جوانی است

افتتاح خط تولید پایلوت تولید گرافن از گرافیت
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سریال�کا با �اشتن معا�ن غنی گرافیت، �ر 
حال تبدیل گرافیت به گرافن و صا�رات این 
طی  آمریکاست.  و  �ند  ــن،  ژاپ به  محص�ل 
یک سال گذشته، �رآمد صا�راتی این کش�ر 

از صا�رات گرافن افزایش یافته است.

شــرکت ســریالنکایی ســیلون گرافن تکنولوژیز 
)Ceylon Graphene Technologies( ماحصل 
و   LILC گــروه  میــان  ســرمایه گذاری مشــترک 

مؤسســه فناوری نانــو )SLINTEC( اســت. ایــن شــرکت موفــق بــه 
کار درآمدزایــی صادراتی برای  افزایــش صادرات خود شــده و با ایــن 
کشور سریالنکا به دنبال داشته است. سیلون اولین شرکت گرافنی و 

مواد پیشرفته کشور سریالنکاست.
گوناوادانا، مدیرعامل شرکت سیلون می گوید: »ما امیدواریم  مانگو 
را به خود  کل صــادرات یک ســال سریالنکا  از  بتوانیم ۵درصــد  که 

اختصاص دهیم.«
آمریکا  و  ــن، هند  ژاپ به  ایــن شرکت  که در حــال حاضر  گفت  وی 
کارخانه جدید خود  صادرات دارد و این شرکت در ماه مه سال ۲۰۲۰ 

را در هماگاما راه اندازی خواهد کرد. با راه اندازی 
این کارخانه این شرکت می تواند توان صادراتی 
خود را تقویت کرده و به شرکت های تولیدکننده 
کامپیوتری  قطعات خودرو، باتری، تراشه های 
انــرژی خورشیدی، فروش  تولید  و محصوالت 

داشته باشد.
در  می تواند  شرکت  این  گرافنی  افزودنی های 
و  پالستیک  رنــگ،  پوشش،  نظیر  حوزه هایی 

خودروسازی کاربرد داشته باشد.
در سال ۲۰۱۷، حدود ۲٫۷درصد از تولید ناخالص داخلی سریالنکا 
به فعالیت های مرتبط با معدن اختصاص داشت. با توجه به رشد 
تقاضا در جهان برای گرافن، سریالنکا قصد دارد تا درآمدزایی خود را 

از صادرات گرافن دو برابر کند.
تولید  رگــه ای  گرافیت  که  اســت  جهان  در  کشوری  تنها  سریالنکا 
گرافیت  مهم  استخراج کننده  به عنوان  قرن  دو  مدت  به  و  می کند 

شناخته می شود.
www.dailynews.lkمنبع

مــ�ا�  تأمین کننــده  شــرکت �ای  از  یکــی 
�ــرای حفــظ  م�ر�اســتفا�ه �ر ت�لیــد باتــری، 
، اقــدام به خرید یکی از  م�قعیت خــ�� �ر بازار
�زرگ تریــن ت�لیدکننــدگان �ا��ل�له کربنــی �ر 

چین کر�ه است.

 )Cabot Corporation t( کورپوریشــن کابــوت 
برای تقویت موقعیت خود در بازار باتری ، اقدام 
بــه خرید شــرکت شــنژن سانشــان نانونیومتریالز 

کرد.
کرده  کابوت به تازگی تفاهم نامه ای برای خرید شــرکت شــنژن امضا 
کربنــی در چیــن  اســت. شــنژن یکــی از تولیدکننــدگان نانولوله هــای 
اســت، مقامات این شــرکت اعالم کردند که تقریبــا ۱۱۵میلیون دالر از 
کابوت  کار، شــرکت  کابوت خریداری شــد. با این  این شــرکت توســط 
می تواند موقعیت خود را در بازار باتری ها تقویت کرده و رشد و توسعه 
فعالیت هــای خود در چین که بزرگ ترین و ســریع ترین بازار خودرو در 

جهــان اســت را به صــورت قابل توجهــی تقویــت 
کند.

بــزرگ  تولیدکننــده  دومیــن  به عنــوان  شــنژن 
کربنــی در جهــان، امــکان تولیــد  نانولوله هــای 
نانولوله هــای کربنــی به صــورت پــودر خشــک و 
سوسپانســیون را داراســت. ایــن شــرکت ســابقه 
اثبــات موفقیــت تجــاری در بازار باتــری لیتیمی 
کربنی به لیســت  را دارد. افــزودن نانولوله هــای 
کابــوت موجــب می شــود تــا ایــن شــرکت بتوانــد از ایــن  محصــوالت 
کار  نانولوله ها در محصوالت کربنی رسانای خود استفاده کند. با این 
کابوت می تواند از این افزودنی در بهبود عملکرد محصوالتی  شــرکت 
نظیــر کربــن ســیاه و همچنیــن در تولیــد باتری هــای اســیدی ســربی 
کــرد. نانولوله ها می توانند به عنــوان افزودنی در باتری های  اســتفاده 

یون لیتیم نیز استفاده شوند.
www.finance.yahoo.comمنبع

یالنکا از صادرات گرافن افزایش درآمد صادراتی سر

تثبیت موقعیت در بازار باتری
ید شرکت تولیدکننده نانولوله کربنی با خر
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بــه عــنــ�ان مــتــ�لــی ت�سعه  ــ�،  ــا� ــن شــرکــت روس
�مکاری  تفا�� �امه   روســیــه،  �ر  فناوری �ا�� 
��می سازی  �ــرای  گــروپ  �ــ�ر�ا�ــرژی  شرکت  بــا 
از  استفا�ه  با  �ــرق  ت�لید  به  مر��ط  تج�یزات 

ا�رژی با� امضا کر�ه است.

شرکت روسنانو )Rusnano( قصد دارد با همکاری 
 )NordEnergyGroup( گــروپ شــرکت نوردانــرژی 

روی بومی سازی تجهیزات تولید انرژی برق با کمک باد سرمایه گذاری 
کند. نوردانرژی بخشی از صندوق سرمایه گذاری سوروگروپ است.

ایــن دو شــرکت تفاهم نامــه ای را به عنــوان بخشــی از دومیــن برنامه 
پشــتیبانی از انرژی هــای تجدیدپذیر برای دوره زمانــی ۲۰۳۵-۲۰۲۵ 
بــه امضــا رســاندند. بــا انعقــاد ایــن قــرارداد، توانمنــدی بومی ســازی 
تجهیــزات مورد نیــاز بــرای پروژه هــای بــادی روســیه از ۶۵درصــد بــه 

۹۰درصد خواهد رسید.
که به  ایــن همــکاری برنامه ریزی شــده مربوط بــه پروژه هایی اســت 

تولید ژنراتور، مبدل فرکانس و ترانســفورماتور برای 
توربین های بادی می پردازد.

در ایــن قرارداد ممکن اســت هنگام اجــرای پروژه 
اســتفاده  نورد انــرژی  تولیــد شــرکت  از ســایت های 
کردند آمده  که طرفین منتشر  شــود. در اطالعیه ای 
که دو طرف به دنبال جذب یک تولیدکننده  اســت 
بین المللــی توربین بادی به عنوان شــریک فناوری 

هستند.
روســنانو و نوردگــروپ انتظار دارند در مورد مســائل مالــی و اقتصادی 
ایــن پــروژه در ســه ماهــه دو ســال بــه توافــق برســند. روســنانو یکی از 
شــرکت های دولتی روســیه و مســئول رقابت پذیر کردن فناوری  نانو در 
کار با انجام ســرمایه گذاری و انتقــال فناوری از  ایــن کشــور اســت؛ این 

کشورهای دیگر به داخل روسیه انجام می شود

www.renewablesnow.comمنبع

شــرکت �ا��فــ�رم �ــرای ت�ســعه کســب وکار 
بــه  اقــدام  آمریــکا،  بــازار �اروســازی  خــ�� �ر 
تأســیس شــرکتی �ر این کشــ�ر کر�ه اســت 
تــا فنــاوری �ا���یزاســی�ن را بــه شــرکت �ای 

�اروسازی آمریکا عرضه کند.

نانوفــورم )Nanoform( یکــی از تولیدکننــدگان 
نانــوذرات دارویــی در فنالند اســت. این شــرکت 

کــرده اســت. راه انــدازی  اقــدام بــه تأســیس شــعبه ای در آمریــکا 
که به دنبال  شــعبه ای در آمریکا یک پیشرفت برای شــرکتی است 
افزایش تأثیر فناوری  خود در کشــورهای دیگر اســت. فناوری این 
شــرکت که برنده  جایزه نیز شــده، فناوری نانونیزاســیون است که 
در داروسازی مورداستفاده قرار می گیرد. ازاین رو، شرکت نانوفورم 
ایــن فنــاوری در شــرکت های داروســازی  بــازار  به دنبــال توســعه 

آمریکاست.
سالی النگ به عنوان مســئول فروش نانوفورم در آمریکا انتخاب 
که بیش از سی سال تجربه در حوزه داروسازی  کسی  شــده است، 

کنار  کســب وکار در آمریکا در  گســترش  دارد. این 
عالقــه بــازار آمریــکا به فنــاوری شــرکت نانوفورم 
موجب می شــود تــا تقاضای بیشــتری برای این 

فناوری در آینده نزدیک ایجاد شود.
ادوارد هانگستروم، مدیرعامل شرکت نانوفورم 
که با راه اندازی  می گوید: »ما بســیار خوشحالیم 
شــرکت تابعــه خــود در آمریــکا، فعالیــت خــود را 
گسترش  کرده ایم. ما همچنان به  کشور آغاز  به طور رسمی در این 
ایــن فنــاوری ادامه می دهیــم؛ در نتیجه، تأســیس این شــعبه در 

کاماًل طبیعی در مسیر برنامه های ماست.« آمریکا حرکتی 
نانوفــورم  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس  نایــب  کاالدو،  میگوئــل 
می گوید: »ما از تأسیس این شرکت در آمریکا هیجان زده هستیم. 
کنون بنیاد نانوفورم در آمریکا تحکیم  گسترش راهبردی، ا با این 

شده و می توانیم به حضور خود در آمریکا ادامه دهیم.«

www.pharmiweb.comمنبع

تفاهم نامه ای برای بومی سازی تجهیزات تولید برق
ی باد با استفاده از انرژ

یکا  تالش برای ورود فناوری نانونیزاسیون به بازار داروسازی آمر
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�ا�ه  ا�جــام  �ا�ــ�  علــ�م  �ر  قا�ل ت�ج�ــی  ســرمایه گذاری  چیــن 
اســت، حمایــت از ثبــت اختراعــات، پشــتیبا�ی از تحقیقــات و 
بخــش خص�صــی و تدوین �ر�امه �ــای �راز مدت �رای ت�ســعه 
فناوری �ا�ــ� از جملــه �الیلــی اســت کــه م�جــب می شــ�� چین 

به عن�ان ر�بر آینده عل� و فناوری �ا�� شناخته ش��.

چین در حوزه های مختلف سرمایه گذاری وسیعی انجام داده است 
و در حــال پر کــردن شــکاف موجــود میــان خود بــا اروپا و آمریکاســت. 
بررســی ها نشــان می دهد که در حال حاضر چین در حوزه فناوری نانو 

در مسیر غلبه بر رقبای بین المللی خود است.
چین در حوزه های مختلف از شبیه سازی گرفته تا تحقیقات سرطان 
در حال اســتفاده از علم و فناوری نانو اســت. برای مثال، در ماه ژوئیه 
یک تیم تحقیقات بین المللی به سرپرستی دانشمندان چینی شکل 
جدیــدی از نانوذرات مصنوعی تجزیه پذیر را ســاختند که می تواند در 

ژن درمانی مورداستفاده قرار گیرد.
دســتاوردهای چیــن می توانــد بــه آن هــا در پیــروزی در رقابــت ثبت 
کنــد، اختراعــات در حوزه هــای تحقیقاتــی  کمــک  اختراعــات مهــم 
پیشرفته مانند سرطان، جایی که آمریکا در آن پیشرو است. حمایت 
قدرتمنــد دولــت از علوم نانو نیــز یک مزیت چین اســت. بای چونلی 
کادمی علوم چیــن از حمایت دولت چیــن در زمینه  یکــی از مدیــران آ

فناوری نانو خبر داد.
اهمیتــی کــه دولــت بــرای رقابت در ایــن عرصه قائل اســت بــا ورود 

فناوری نانــو به عنــوان یک صنعت راهبردی در برنامه ســیزدهم پنج 
 ســاله موجب اطمینان از تأمین بودجه دولــت و حمایت قانون گذار از 

این فناوری می شود.
 Made in China 2025 تحقیقات نانو یک مولفه اصلی از پیشگامی
کــه به دنبــال تبدیل چیــن به یــک نیــروگاه تولید  اســت، پیشــگامی 

فناوری پیشرفته است.
این به چین اجازه می دهد تا در مناطق بی شمار فناوری نانو موفقیت 
پیدا کند. بهبود نوآوری در بخش خصوصی نیز به چین کمک می کند 
تا در رقابت در حوزه فناوری نانو پیشرو باشد. برخی شرکت های چینی 
فعال در حوزه فناوری نانو در حال رشد سریع هستند. البته مؤسسه ها 
با بودجه دولتی نقش بیشــتری در نوآوری فناوری نانو دارند و بخش 

خصوصی چندان در این زمینه قدرتمند نیست.
نانوپولیــس بزرگ ترین منطقه صنعتی فناوری نانو جهان در بخش 
کنون با شــرکت های تازه تأســیس  شــرقی ســوژو قــرار دارد. چیــن هم ا

رهبری فناوری نانو در جهان را به عهده دارد.
این ترکیب اســتعداد روبه رشــد و تمایل دولت برای تبدیل شــدن به 
یــک رهبر جهان، در کنار توســعه بخش خصوصی، موجب می شــود 
کنند. جهش بزرگ  تا دیگر کشورها به سختی بتوانند با چین رقابت 

چین در علم نانو تازه شروع شده است.

www.ozy.comمنبع

فناوری �ا��  ح�زه  �ر  فعال  شرکت �ای  از  یکی  از  کا�ا�ا  �ولت 
حمایت  ــن  ای اســـت.  کـــر�ه  �الری  4۰میلی�ن  مــالــی  حمایت 
که به  کا�ا�است  بخشی از فعالیت صندوق ��آوری را�بر�ی 

پشتیبا�ی از تحقیقات ��آورا�ه مر��ط می ش��.

کانــادا ۴۰میلیــون دالر ســرمایه گذاری در شــرکت  دولــت فــدرال در 
سی بی ان نانوتکنولوژیز )CBN Nano Technologies( کرده است. 

این شرکت در بخش تولید با دقت اتمی فعالیت دارد.
این حمایت مالی از برنامه ای موسوم به صندوق نوآوری راهبردی 
که ۱٫۲۶میلیارد دالر برای تحقیقات  گرفته اســت، صندوقی  نشئت 
و نوآوری و همچنین تجاری ســازی در بخش های با رشــد باال نظیر 

علوم زنده در نظر گرفته است.
به گفته ران ارندز، مدیرعامل این شرکت، سی بی ان نانوتکنولوژیز 
در طــول تاریــخ ۱۲۰ ســاله خود، بیشــترین ســرمایه گذاری تحقیق و 

توسعه را در این پروژه فناوری نانو انجام داده است.
این شــرکت خواهر شــرکت کانادایی تولیدکننده اسکناس است که 
روی توســعه اسکناس های پلیمری، سامانه اطالعات وسایل نقلیه 
کار می کند. ســی بی ان نانوتکنولوژیز در حال  موتــوری و گذرنامه هــا 
انجــام یک پــروژه ۲۲۰میلیون دالری در حوزه فناوری نانو اســت که 
به موجب آن قرار اســت از فناوری نانو برای تولید اســکناس با دقت 
اتمی اســتفاده کند. به ادعای این شــرکت، این سطح از دقت اتمی 

برای تولید اسکناس در جهان بی سابقه است.
کــه  ســی بی ان نانوتکنولوژیــز در ایــن پــروژه به دنبــال ایــن اســت 
اطمینــان پیــدا کند هر اتم در مواد در جای مناســب قرار گرفته اند تا 

ویژگی های امنیتی ضدتقلب در اسکناس ها پدید آیند.

www.betakit.comمنبع

چگونه چین رهبر جهانی علم و فناوری نانو خواهد شد؟

حمایت 4۰میلیون دالری دولت کانادا از یک پروژه نانو
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��شــید�ی �ای  ت�لیدکننــدگان  از  یکــی 
حــاوی عصــاره گیــاه شــا�دا�ه �ر کا�ــا�ا 
اســتفا�ه  امتیــاز  قــرار�ا�ی  ا�عقــا�  بــا 
�ا��یــی  ر�ایــش  فنــاوری  از  ا�حصــاری 
کا�ا�ین�ئید را �ر ��شــید�ی �ا از شــرکت 

�کستلیف �ریافت کر�ه است.

فنــاوری  تجاری ســازی  به دنبــال   )BevCanna( بوکانــا  شــرکت 
اختصاصی رهایش نانویی در صنعت نوشیدنی های حاوی کانابیس 
اســت. کانابیس ماد ه ای با خواص دارویی بوده که از گیاه شــاهدانه 

استخراج می شود.
بوکانا اعالم کرد که به تازگی همکاری مشــترکی با شــرکت نکستلیف 
سلوشــنز آغــاز کرده اســت تا از فنــاوری رهایش نانویی این شــرکت در 
خط تولید نوشــیدنی های خود اســتفاده کند. بوکانا امتیاز انحصاری 

تجاری سازی این فناوری را خواهد داشت.
نکستلیف ارائه دهنده فناوری کانابینوئیدهای محلول در آب است 
که فرایند اعطای امتیاز اســتفاده از این فناوری را به شــرکت بوکانا به 

اتمــام رســانده اســت. ایــن فنــاوری شــامل 
روش پــردازش بنیــادی و دو فرموالســیون 

محلول در آب است.
نکســتلیف در نظر دارد تا از مالکیت فکری 
دو پتنت خود محافظت کند و در عین حال 
بــا شــرکت بوکانــا همکاری داشــته تــا بتواند 

پتنت جدیدی در حوزه نوشیدنی ها به ثبت برساند.
جــان کمپبــل، مدیر ارشــد راهبــردی شــرکت بوکانــا می گویــد: »این 
فناوری به مصرف کننده این امکان را می دهد تا در کمتر از ده دقیقه، 
اثــر مورد نظر نوشــیدنی حاوی عصــاره گیاه شــاهدانه را حس کند. ما 

مشتاقیم تا این فناوری نوآورانه را در کانادا تجربه کنیم.«
کمپبــل می افزاید: »عامــل اصلی موفقیت در نوشــیدنی های حاوی 
عصاره گیاه شــاهدانه، اثربخشی سریع آن است. این فناوری مزیتی 
بــرای مــا در بازار نوشــیدنی های حاوی عصــاره گیاه شــاهدانه ایجاد 

می کند.«
www.finance.yahoo.comمنبع

یکی از شرکت �ای فعال �ر ح�زه ت�لید 
تج�یزات و مــ�ا� گرافنــی، کمپینی �رای 
ت�ســعه  به منظــ�ر  ســرمایه  جمــع آوری 

کسب وکار خ�� راه ا�دازی کر�ه است.

از  یکی   )planarTECH( پلنرتک  شرکت 
گرافن  تولید  سامانه های  تولیدکنندگان 
کمپینی برای جمع آوری  است. این شرکت 
سرمایه به منظور پشتیبانی از پتانسیل های 
کرده  راه انـــدازی  آینده  در  این شرکت  رشد 

است.
به عنوان  را  کمپین  این  که  بوده  بریتانیایی  پلنرتک یک شرکت 
و  کــرده  ــدازی  ــ راه ان خــود  کسب وکار  توسعه  برنامه های  از  بخشی 

به دنبال توسعه بیشتر در حوزه گرافن است.
پلنرتک در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد تا تجهیزات CVD را برای تولید 
دوبعدی  مــواد  دیگر  همچنین  و  باال  کیفیت  با  گرافنی  ــای  ورق ه
و  بــوده  متمرکز  تحقیقاتی  مؤسسه های  روی  شرکت  ایــن  بسازد. 

کنون بیش از ۶۵ سامانه را به مشتریان  تا
مشتریان  لیست  در  اســت.  فروخته  خــود 
دانشگاه  منچستر،  دانشگاه  شرکت ،  این 
کمبریج، دانشگاه استنفورد و دانشگاه ملی 

سنگاپور حضور دارند.
خود  کسب وکار  توسعه  هدف  با  پلنرتک 
توسعه  و  تحقیق  تجهیزات  تولید  روی 
تمرکز دارد. از دیگر فعالیت های این شرکت 
می توان به ارائه خدمات پشتیبانی، تالش 
برای ارائه سیستم های صنعتی و همچنین تولید مواد گرافنی اشاره 
این  فناوری  به  نسبت  صنعت  از  مشتریانی  حاضر،  حال  در  کــرد. 
سیستم های  به  زیــادی  عالقه   پلنرتک  شده اند.  عالقه مند  شرکت 
مانند  بعد  نسل  ــدی  ــع دوب ــواد  مـ تولید  ــرای  بـ توسعه  و  تحقیق 

دی سولفید مولیبدن دارد.

www.graphene-info.comمنبع

ید امتیاز استفاده از فناوری  رهایش نانو در صنعت نوشیدنی خر

کمپینی برای جمع آوری سرمایه
به منظور توسعه کسب وکار گرافنی
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چند شرکت اروپایی �ر پروژه ای م�س�م به 
گرین تکس مشــارکت �ار�د، پروژه ای که �ر 
آن قرار اســت گرافن روی منس�جات چاپ 
شــ��. اتحا�یــه اروپــا پشــتیبان ایــن پــروژه 
�ــ��ه کــه �و ســال زمــان �ــرای اجــرای آن �ر 

�ظر گرفته شده است.

شــرکت دایرکتا پــالس )Directa Plus( یکی از 
کت هــای گرافنی، موفق  تولیدکننــدگان نانوپال

گرنتــی از اتحادیه اروپا برای پروژه ای به منظور توســعه  بــه دریافت 
فناوری  ســازگار با محیط زیست به منظور چاپ دیجیتالی محصول 
گرافنــی +G روی منســوجات شــد. این پروژه برای یــک دوره اولیه 

۲۴ ماهه بوده و ارزش آن حدود یک میلیون یورو است.
در ایــن پــروژه که بــه گرین تکس شــهرت دارد، شــرکت  ای اف آی 
راجینــی نیز مشــارکت دارد؛ یک شــرکت ایتالیایی به عنوان شــریک 
گروه چــاپ دیجیتالی  کــه از زیرمجموعه های  دایرکتــا پالس بــوده 
جهانــی الکترونیــک بــرای تصویربــرداری )EFI( اســت و همچنین 
گــروه مشــاوره IBS نیــز از دیگر شــرکای این پروژه اســت. از مجموع 
یک میلیون یورو، شرکت دایرکتا پالس ۲۴۰هزار یورو سرمایه گذاری 

گرنت دریافت می کند. کرده و ۱۰۰هزار دالر 
گرین تکس با هدف استفاده از مواد پیشرفته 
چــاپ  زیســت محیطی  اثــرات  کاهــش  بــرای 
گرافنــی روی پارچه تعریف شــده اســت. هدف 
کــه یــک فراینــد نوآورانه  ایــن پــروژه آن اســت 
گرافنی پایه  چاپ دیجیتال با استفاده از جوهر 
آبی ارائه دهد. اســتفاده از تجهیزات دیجیتال 
کاهــش مصــرف آب و انــرژی و همچنیــن  بــا 
ک می تواند به محیط زیســت  کاهــش تولید مواد شــیمیایی خطرنــا

کمک کند.
ایــن پــروژه بیشــتر روی پارچه های ســازگار با محیط زیســت مانند 
پارچه هــای طبیعــی و پارچه هــای مصنوعــی حاصــل از فرایندهای 

بازیافت متمرکز خواهد بود.
شرکت هایی که در این پروژه مشارکت دارند فرایندها و مؤلفه های 
گرافــن +G روی پارچه را توســعه می دهند تا  موردنیــاز بــرای چــاپ 

برای استفاده در صنعت نساجی مناسب باشد.

www.fibre2fashion.comمنبع

آمریــکا  بــازار  بــه  �ا��آرتروســک�پی  به تازگــی 
عرضه شــده کــه به پزشــک اجــازه می ��د تا 
�ر زمــان ک�تاه تری بت�ا�د آســیب وار� شــده 
بــه مچ پــای ورزشــکار را مشــخص کــر�ه و به 

�رمان آن �پر�از�.

کــه برای  سیســتم آتروســکوپی نانــو یا ســوزنی 
ایــاالت  در   ۲۰۱۹ ســپتامبر  از  بالینــی  اســتفاده 

متحده به بازار عرضه شــده اســت، یک ســامانه آرتروســکوپی ۱٫۹ 
میلی متــری اســت که می توانــد به داخل مفصل مچ پا وارد شــده و 
کند. این ســامانه در حالت بی حســی موضعی  از آن تصویربــرداری 
در مطــب قابل اســتفاده بــوده و نســبت بــه سیســتم های مینی بــاز 

کمتری نیاز دارد. آرتروسکوپی رایج زمان 
ایــن دســتگاه به صــورت تراشــه روی اپتیــک بــوده و می توانــد بــا 
میــدان دیــد ۱۲۰ درجــه ای، قــدرت تفکیــک ۴۰۰ در ۴۰۰ را ایجــاد 
کرد.  کند. با اســتفاده از این دســتگاه می توان عکــس و فیلم تهیه 
در این سامانه از ابزاری به قطر ۲ میلی متر برای پایش بافت نرم و 

استخوان استفاده می شود.
فناوری نانــو  از  اســتفاده  بــا  کــه  دســتگاه  ایــن 
روش هــای  جایگزیــن  می توانــد  شــده  ســاخته 
بخــش  در  آن  از  و  شــود  رایــج  تصویربــرداری 

پزشکی و ورزشی استفاده نمود.
آســیب انترومدیــال )AMI( در مفصــل مــچ پــا 
یکــی از مشــکالت رایــج در بازیکنــان فوتبــال و 
که دلیل آن وجــود میکروتروما به صــورت مکرر در  دونــدگان اســت 
مفاصل است. به صورت سنتی، با برداشتن استخوان یا بافت نرم 

از مفاصل و استخوان به درمان این مشکل اقدام می شود.
بــا معرفی نانوآرتروســکوپی، جــراح می تواند با ایجــاد حفره ای به 
کند. بــه اعتقــاد متخصصان،  قطــر ۲۲ میلی متــر اقــدام به درمــان 
این روش درمانی منجر به بازگشــت زودهنگام ورزشــکار به ورزش 

که در واقع ماحصل درمان سریع بیمار است. می شود 

www.healio.comمنبع

مشارکت در پروژه چاپ دیجیتال گرافن روی پارچه اتحادیه اروپا

نانوابزاری برای تصویربرداری و درمان آسیب های ورزشی در مچ پا
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ایــن روز�ا شست وشــ�ی �ســت �رای 
م�متریــن  از  ویروس �ــا  بــا  مقابلــه 
�ــرای  اســت.  پزشــکی  ت�صیه �ــای 
��ب�� کیفیت شست وشــ�، محققان 
ع�امــل  و  آب  حــاوی  �ا�ــ�ذرات  از 
ضدعف��ی کننــده اســتفا�ه کر��ــد که 
می ت�ا�د کارایی شست وش� را افزایش 

��د.

پژوهشــگران نانوایمنی در دانشــگاه هاروارد روشــی بــرای مقابله با 
بیماری های عفونی ارائه کردند، این روش با ضدعفونی مٔوثرتر هوا؛ 

غذا و فضای پیرامون موجب از بین رفتن میکروب ها می شود.
پژوهشگران این پروژه از پلتفورم مبتنی بر فناوری نانو برای توسعه 
محصولی اســتفاده کردند که در آن نانوقطرات آئروسل شــده حاوی 
مــواد غیرســمی و طبیعــی می تواننــد هر آنچه کــه در اطراف اســت را 

ضدعفونی کنند.
دموکریتــو از محققــان ایــن پروژه می گوید: »شســتن دســت ها یک 

اقــدام اساســی برای کاهــش بیماری های 
عفونی اســت، مواد ضدعفونی کننده مثل 
الکل نیز می توانند مفید باشــند. اما برخی 
افراد به این مواد حساســیت دارند و عالوه 
کتری موجب  بر این، استفاده از مواد ضدبا
کتری ها می شود. اینجاست  مقاوم شدن با
شــود؛  ارائــه  جدیــدی  رویکــرد  بایــد  کــه 
بنابراین، طی چهار تا پنج سال گذشته ما 
کردیم از فناوری نانو برای ارتقای روش های مقابله با عفونت  سعی 
کنیــم. مــا ابزارهایی بــرای تولید نانومواد مهندســی شــده   اســتفاده 
داریم، از این ابزارها استفاده می کنیم تا آب را به نانوذرات مهندسی 
کتری قرار دهیم، موادی که  شده تبدیل کنیم و درون آن مواد ضدبا
کتریال هستند. بنابراین،  غیرسمی بوده اما به صورت طبیعی آنتی با
این نانوذرات می توانند میکروارگانیســم ها را در ســطح یا هوا از بین 

ببرند.«
www.phys.orgمنبع

�ا�ــ�ذرات کلریدســدی� )NaCl( می ت�ا�نــد م�جــب از �یــن رفتن 
ســل�ل �ای ســرطا�ی شــ��د، البتــه این بــدان معنا �یســت که 
خــ�ر�ن �مــک طعــام اثــرات ضدســرطان �اشــته باشــد، بلکــه 
�ا��ذرات ســاخته شــده از جنس کلریدســدی� روی م�ش  �ای 
آزمایشــگا�ی اثرات ضدسرطا�ی �اشته اســت و می ت�ان از این 

�تایج �رای ت�لید �اروی ضدسرطان استفا�ه کر�.

هر ســاله بیش از ۱۷میلیون مورد ســرطان تشــخیص داده می شود، 
بیماری که به عنوان یکی از مرگ بارترین بیماری ها در جهان شناخته 
می شــود. مطالعــات پیشــین نشــان داده اســت کــه برخی نانــوذرات 
گیرند. با این حال  می توانند برای درمان ســرطان مورداســتفاده قرار 

برخی از این مواد می توانند اثرات جانبی یا سمیت داشته باشند.
پژوهشــگران دانشــگاه جورجیا نشــان دادند که نانوذرات کلرید سدیم 
رفتــن ســلول های ســرطانی در موش هــای  بیــن  از  باعــث  می تواننــد 
آزمایشگاهی شوند بدون این که اثرات جانبی زیادی در پی داشته باشد.
کــه به عنــوان یــک الکترولیــت رایــج شــناخته  شــده و  نمک طعــام 
به ســرعت در آب حل می شــود، می تواند نقش یک نمک انتخابگر را 

کلریدسدیم،  ایفا کند. این گروه تحقیقاتی ثابت کردند که نانوذرات 
برای سلول های سرطانی سمی است. زمانی که این نانوذرات درون 
کلریدســدیم موجب پدیده  ســلول سرطانی حل می شــوند، نانوذرات 

اسموالریتی شده و سلول به سرعت از بین می رود.
مطالعــات در محیط زنده نشــان می دهد که نانــوذرات نمک طعام 
نه تنها سلول های ســرطانی را از بین می برد بلکه ایمنی ضدسرطانی 
نیز ایجاد می کنند. با این نتایج، مسیر برای استفاده از این نانوذرات 

برای درمان سرطان هموار می شود.
به صورت رایج، غشــای پالســمایی مانع از ورود یون های ســدیم به 
داخل سلول می شود، اما این گروه دریافتند که نانوذرات کلریدسدیم 
می تواند وارد سلول ها شوند. این سلول ها تصور می کنند که نانوذرات 
عناصر بی خطری هستند و فریب می خورند. این روش همانند راهبرد 
اسب تروجان است که در آن سلول به غلظت های کم از کلریدسدیم 

اجازه ورود به داخل سلول را می دهد.

www.ibtimes.comمنبع

یدسدیم اثبات اثرضدسرطان نانوذرات کلر
در موش های آزمایشگاهی

بهبود ترکیب آب و صابون با فناوری نانو
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بــا ال�ام از آفتاب پرســت، آلیاژی ســاخته شــده 
کــه بــا تغییر �مــا، تغییر ر�ــگ می ��ــد. �ر این 
آلیاژ از �ا��ســاختار�ا و فلزات ســیال استفا�ه 
شــده اســت. با افزایش �ما، ســاختار این آلیاژ 
به گ��ــه ای تغییر می کند کــه �ر ��ایت ر�گ آن 

ع�ض می ش��.

مهندسان با الهام از آفتاب پرست که در برابر تغییر رنگ محیط پاسخ 
می دهد، روشــی ارائه کردند که در آن فلز مایع و احتماال فلزات جامد، 

بتوانند در پاسخ به گرما، ساختار سطحی خود را تغییر دهند.
پژوهشگران نشان دادند که چگونه ذرات بسیار کوچک از آلیاژ فلزی 
در اثر گرمادهی می توانند ســطح خود را با اســتفاده از نانوســیم یا کره 

تغییر دهند.
مارتین تو از محققان این پروژه می گوید: »شما با کنترل گرما می توانید 
کنیــد. ایــن فنــاوری می توانــد الهام بخــش  کنتــرل  الگــوی ســطح را 

که  طراحــی سیســتم های آلیــاژی هوشــمند باشــد 
در آن هــا عوامل محیطی نظیر دمــا می توانند روی 
کار برای  ســاختار ترکیب شــیمیایی اثر گذارد و این 
کاربردهــای مختلفی نظیر حســگری یا کاتالیســت 

مورداستفاده قرار گیرد.
ایــن گروه تحقیقاتی برای انجام این پروژه با آلیاژ 
فلــزی از جنــس گالیــم ایندیم قلع کار خــود را آغاز کرد. ایــن آلیاژ روی 
گرمادهی  ســطح یک زیرالیه صاف تثبیت می شــود. زمانی که ذرات 
می شــوند، ضخامت ســطح و سفتی آن تغییر کرده و صلب می شوند. 
در نهایت ســطح شکســته می شــود و به این ترتیب فلز مایع درون آن 
کنش پذیرترین است ابتدا می شکند.  به ســطح می رســد. گالیم که وا
گرمــای بیشــتری توســط گالیــم به ســطح می رســد و ایــن کار موجب 

منور شدن قلع می شود.
www.nanowerk.comمنبع

آفتاب پرست در دنیای نانو،
ی که با دما تغییر رنگ می دهد! لیاژ آ

از  استفا�ه  با  �ین المللی  تحقیقات  تی�  یک 
کر��د  حسگر�ایی  ت�لید  به  اقــدام  �ا��چاپ 
شده  استفا�ه  طــال  ــ�ذرات  ــا� � از  آن �ــا  �ر  کــه 
است. این حسگر�ا قا�ر به شناسایی ت�م�ر 

سرطا�ی �ستند.

پژوهشگران برای ایجاد تصاویر سه بعدی طالیی 
از چاپ سه بعدی جوهرافشان استفاده کردند. در تالش برای پیشبرد 
حســگرهای زیست پزشــکی، محققان دانشــگاه ســویل در اسپانیا با 
همکاری پژوهشــگرانی از دانشــگاه ناتینگهام با استفاده از نانوذرات 

طالی تثبیت شده، تصویر چاپی سه بعدی ایجاد کردند.
نتایج این پروژه در نشــریه نیچر به چاپ رســیده اســت. بر اســاس 
اطالعــات منتشــر شــده، نانــوذرات طــال خــود قابل چاپ نیســتند اما 
از خــواص زیست ســازگاری آن هــا در حوزه هایــی نظیــر تشــخیص 
طبی اســتفاده می کنند. برای مثال از سیســتم های الکتروشیمیایی 
جاســازی شــده در نانوذرات طال برای شناسایی ســلول های تومور و 

نشانگرهای سرطان می توان استفاده کرد.

بنابراین، پلیمرهای مختلف با ســاختار شانه ای 
که با قند طبیعی آربنوز تهیه شده است را می توان 
بــرای تولیــد نانــوذرات بــا پایــداری بــاال اســتفاده 
کــرد. از ایــن نانوذرات به عنــوان جوهر برای چاپ 

استفاده شده است.
یکــی از دغدغه های محققان در تولید و ســاخت 
قطعــات، کاهــش مصرف پالســتیک اســت؛ بنابراین، آن هــا در این 
پروژه به منظور تولید جوهر برای چاپ سه بعدی، به منظور استفاده 
در حسگرهای فلزی، از پلیمر پلی اورتان زیست تخریب پذیر استفاده 
کردنــد. آن هــا گــزارش کردنــد که این پلیمرهــا دارای خواصی اســت 
کــه می تــوان از آن بــرای تولیــد کامپوزیت های نانــوذرات طال/پلیمر 
اســتفاده کــرد. البته این جوهرهای نانــوذرات فلزی کمتر به صورت 
تجاری استفاده می شوند چرا که پایداری کمی  دارند به همین دلیل 

محققان تالش کردند تا این نانوذرات را پایدار کنند.

www.3dprintingindustry.comمنبع

استفاده از نانوچاپ سه بعدی برای تولید حسگرهایی
برای حوزه پزشکی
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�ی ســـ�لـــفـــیـــد  از  ــا�ه  ــ ــف ــ ــت ــ اس بــــا 
ــازک  ــه �ـ ــدن، �ســتــگــاه الیـ ــب ــی ــ�ل م
که  شــده  ساخته  ا�عطاف پذیری 
�ظیر  ســـیـــاالت  ــت  ــرک ح ــد  ــ�ا� ــی ت م
به  را  ــا  ــه � ــ�ل ل �رون  آب  حــرکــت 
ــد. ایــن  ــن الــکــتــریــســیــتــه تــبــدیــل ک
م�لد �رای تأمین �یاز ا�رژی ا�وات 

اینتر�ت اشیا مناسب است.

بــرای تأمیــن انــرژی ادوات در اینترنــت اشــیا، می تــوان از انــرژی 
که  کرد به طوری  طبیعــی موجود در پدیده های پیرامون اســتفاده 
کرد. این  گرما یا لرزش های محیطی را به الکتریســیته تبدیل  نور، 
کاهش اثرات زیســت محیطی کمک می کند و می توان  فنــاوری به 
از آن بــرای تولیــد انــرژی موردنیاز بــرای ادوات مختلف در طوالنی 

که نیاز به باتری و شارژر نباشد. کرد، به طوری  مدت استفاده 
کیوشــو روی انرژی ناشــی از  گویا و دانشــگاه  محققان دانشــگاه نا
که  حرکت ناچیز سیاالت متمرکز شده اند. آن ها دستگاهی ساختند 
می توانــد بیش از ۵ ولت برق را مســتقیم از حرکــت یک قطره مایع 

ایجاد نماید.

کــه از یــک فیلــم نــازک  ایــن دســتگاه 
هنگامــی  شــده،  ســاخته  انعطاف پذیــر 
که قطرات آب روی ســطح باالی آن به 

حرکت در می آیند، برق تولید می کند.
که این فنــاوری بتواند  انتظــار مــی رود 
کــه انرژی خــود را  بــرای دســتگاه هایی 
تأمین می کنند اســتفاده شــود؛ برای مثال، از این فناوری می توان 
کارخانه ها استفاده  کیفیت فاضالب های  در حسگرهای نظارت بر 

کرد.
محیط هــای  در  مایعــات  ناچیــز  جریان هــای  از  حاصــل  انــرژی 
کارخانه ها و دســتگاه های میکروســیالی  مختلــف نظیــر لوله هــای 
ایــن  روی  مٔوثــری  به صــورت  کنــون  تا امــا  اســت  قابل اســتفاده 
که یــک ورق  کار نشــده اســت. محققــان نشــان داده انــد  فنــاوری 
کند، با این وجود ولتاژ  گرافنی می تواند از حرکت ســیال برق تولید 
که برای تأمین انرژی ادوات  خروجی آن محدود به ۰٫۱ ولت است 

کافی نیست. الکترونیکی 

www.phys.orgمنبع

محققان با کپس�له کر�ن DNA سنتز 
ک�چک  بسیار  ساختار�ای  �ر  شده 
آ�ن،  اکسید  ذرات  به  آن �ــا  اتصال  و 
می ت�ا�ند  که  ساختند  ر�یــاب �ــایــی 

منبع آل��گی آب را شناسایی کنند.

ســاخــت  ــال  حــ در   NTNU مــحــقــقــان 
ردیاب بسیار کوچکی هستند که می تواند 
مسیرهای پیچیده جریان آب را چه در 

فاضالب و چه در رودخانه ها طی کند.
که به راحتی می توان آن ها را از آب جدا  این ردیاب ها ذراتی هستند 
در حال حاضر،  قابل تشخیص هستند.  به راحتی  آن  از  و پس  کرد 
ردیاب های محدودی تولید شده اند، اما برای ره گیری مسیر آب در 
شبکه  بزرگ و پیچیده  آب زیرزمینی، نیاز به ردیاب های مختلفی 

است.
سواللیت باندیوپادهای از محققان این پروژه می گوید: »ایده اصلی 

این پروژه، ساخت ردیاب های مبتنی بر DNA است.«

این ردیاب ها از DNA مصنوعی ساخته 
شده اند، این DNAها را می توان در انواع 
به دلیل  بنابراین،  کــرد.  تولید  مختلف 
ــای  ــاب ه ردی ــوان  ــی ت م  DNA در  تــنــوع 
کــرد. وجــود این تنوع در  متفاوتی تولید 
می کند  کمک  محققان  بــه  ردیـــاب هـــا 
در  را  آب  جــریــان  چگونگی  بتوانند  تــا 

شبکه های پیچیده رصد کنند.
DNA مصنوعی در یک الیه سیلیکونی 
متصل  آهــن  کسید  ا ذرات  بــه  نیز  ساختار  ایــن  کــه  شــده  کپسوله 
که دارای خاصیت  است. ساختار نهایی شبیه به شن هایی است 
مغناطیسی هستند. بنابراین، می توان ذرات را با استفاده از آهن ربا 
که دارای عناصر  کرد. این روش برای آب هایی  از جریان آب جدا 

خارجی مختلفی هستند، مناسب است.

www.phys.orgمنبع

ی ادوات اینترنت اشیا با مولد برق الیه نازک تأمین انرژ

لودگی آب ردیاب های مبتنی بر فناوری نانو برای تشخیص منبع آ
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�ا��ذراتــی  خــ�ن،  پالکت �ــای  حــذف  �ــرای 
طراحــی و ســاخته شــده کــه می ت�ا�نــد ایــن 
پالکت �ــا را بخ�ر�ــد. با ایــن کار احتمال �روز 

سکته قلبی به حداقل می رسد.

که می تواند  کردنــد  دانشــمندان ابزاری اختراع 
را  قلبــی  بیماری هــای  مســبب  کت هــای  پال
دانشــگاه  از  تحقیقاتــی  گــروه  یــک  بخــورد. 
ایالتی میشــیگان و دانشــگاه اســتنفورد به تازگی 

کردنــد که در آن  روش درمانــی جدیــدی بــرای بیمــاران قلبی ارائه 
کت هــای موجــود در رگ هــای خونی  از نانــوذرات بــرای حــذف پال

کاهش می یابد. کار خطر حمله قلبی  استفاده می شود. با این 
کمتر از صد نانومتر می توانند در زیست شناســی  نانــوذرات با ابعاد 
و دیگــر رشــته های مهندســی اســتفاده شــوند. محققــان در ایــن 
کردند،  کت ها اســتفاده  پــروژه از نانوذرات برای هدف  قرار دادن پال
کننــد،  مســدود  را  خونــی  رگ هــای  می تواننــد  کــه  کت هایــی  پال

گفته می شود. که به آن آترواسکلروز  وضعیتی 
در صــورت عدم درمــان، آترواســکلروز می تواند 
منجــر بــه مشــکالت قلبــی ماننــد حملــه قلبی یا 
که همانند  نارســایی قلبی شــود. این نانــوذرات 
اســب تــراوا عمــل می کنــد بــا بــه صفــر رســاندن 
کت هــا، می تواننــد  ســلول های ایمنــی درون پال

کنند. کت ها را تسهیل  حمله به این پال
مهندســی  رشــته  اســتادیار  اســمیت،  برایــان 
زیست پزشــکی دانشــگاه ایالتی میشــیگان می گوید: »مــا دریافتیم 
کروفاژهــا را به ســمت انتخاب ســلول های مرده و  کــه می توانیــم ما
در حــال مــرگ تحریــک کنیم، ســلول هایی که یکــی از عوامل بروز 
کوچک را درون  ســکته هســتند. ما می توانیم یک مولکول بســیار 
کروفــاژ قــرار دهیــم و به آن ها بگوییــم مجددا شــروع به خوردن  ما

کنند.«
www.simplemost.comمنبع

، �ا��کاتالیســتی  �ــرای کا�ــش گاز �ی اکســیدکر�ن �ر اتمســفر
ساخته شده که می ت�ا�د این گاز را به اکسیژن و من�کسیدکر�ن 

تبدیل کند.

خورشــید  نــور  از  آن  در  کــه  کردنــد  ارائــه  راهبــردی  پژوهشــگران 
کســیژن و آب و همچنین  کســیدکربن به ا می تــوان برای تبدیل دی ا
مونوکســیدکربن اســتفاده کرد بــدون این که محصول جانبــی در آب 
ایجاد شــود. این روش که فتوســنتز مصنوعی اســت می تواند راه حل 

جدیدی برای جلوگیری از گرم تر شدن زمین باشد.
کنش پذیری  کسیدتیتانیم یک فتوکاتالیست رایج است که به دلیل وا ا
باال، ســمیت کم و پایداری شــیمیایی قابل توجه خود برای اســتفاده 
کســیدتیتانیم معمولی تنها  از نــور خورشــید کاربــرد دارد. در حالی که ا
کســیدتیتانیمی  پرتــو فرابنفش را جذب می کند این گروه تحقیقاتی ا
ســاختند کــه به لطف پهنای بانــد کاهش یافته در حــدود ۲٫۷ ولت، 
می تواند نور مرئی را نیز جذب کند. در این کاتالیست از روتایل نامنظم 
و آناتاز منظم استفاده کردند. آناتاز و روتایل دو حالت بلوری مختلف از 
کسیدتیتانیم است. وجود نامنظمی در بلور موجب جذب نور مرئی و  ا

همچنین فراسرخ و فرابنفش می شود.
کســیدکربن  بــرای فتوســنتز مصنوعی کارآمــد، به منظور تبدیل دی ا
کســیژن و منوکســیدکربن خالــص، محققان قصد داشــتند تا این  به ا
کســیدتیتانیم آبــی )Ao/Rd( و چند عنصر فلزی  نانــوذرات را بــا دی ا
کســیدکربن  کننــد تــا در نهایــت احیــای دی ا و نیمه هــادی ترکیــب 
گــروه تحقیقاتــی بــا بررســی  کربــن بهبــود یابــد. ایــن  بــه منوکســید 
فرموالسیون های مختلف، در نهایت موفق به ارائه ساختار بهینه ای 
کسیدتنگســتن و تیتانیــم آبی شــدند. دلیل اســتفاده از  از نقــره، تری ا
کسیدتنگستن باند ظرفیت کم و باند باریک ۲٫۶ ولتی این ماده  تری ا
بود که در کنار پایداری باال و هزینه کم موجب شده تا گزینه مناسبی 
برای ســاخت کاتالیســت باشــد. دلیل حضور نقره در این کاتالیست، 
ایجاد نوســان جمعی از الکترون های آزاد در اثر تابش نور و در نتیجه 
افزایــش جــذب نور مرئی اســت. همچنیــن نقره موجــب انتخابگری 

باالی منوکسیدکربن می شود.

www.sciencedaily.comمنبع

یه گاز گلخانه ای ینه برای تجز روشی ساده  و کم هز
به کمک نانوکاتالیست

نانوذراتی که پالکت های رگ های خونی را پاکسازی می کنند
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یافته �ای اخیر �شان می ��د که �ا��ذرات 
اکســیدمس می ت�ا�نــد به �رمان ســرطان 
کمــک کننــد. ایــن �ا�ــ�ذرات قا�ر�ــد ت�م�ر 
ســرطا�ی را از �یــن �ــر�ه و سیســت� ایمنــی 

بدن را علیه ت�م�ر سرطا�ی تحریک کنند.

یک تیم تحقیقات بین رشــته ای از دانشــگاه 
لــوون در بلژیــک، مؤسســه الیبنیــز، دانشــگاه 

لوانینــا و دانشــگاه برمــن موفــق شــدند از نانــوذرات مــس بــرای از 
کننــد. در ایــن روش از  بیــن بــردن تومورهــای ســرطانی اســتفاده 
ایمنی درمانــی نیز اســتفاده شــده اســت. یافته های محققان نشــان 

می دهد که بعد از این روش درمانی، سرطان دوباره عود نمی کند.
بــا ســرطان  بــرای مقابلــه  ایمنی درمانــی  از  به تازگــی دانشــمندان 
اســتفاده می کننــد. با این حال در برخی مــوارد، ایمنی درمانی موفق 
کسیدمس  که نانوذرات ا گروه تحقیقاتی دریافتند  نبوده است. این 
روش  ایــن  بــا  باشــند.  تأثیرگــذار  ســرطانی  تومــور  روی  می تواننــد 
محققان می توانند سلول های سرطانی را از بین ببرند بدون این که 

سلول های سالم آسیبی ببینند.
نانــوذرات  از  محققــان  تحقیقــات،  ایــن  در 
برای درمان ســرطان اســتفاده کردند و ســپس 
از ایمنی درمانــی نیــز کمــک گرفتند. مانشــیان 
از محققــان این پــروژه می گوید: »مــا دریافتیم 
کــه ترکیبــات مس نه تنهــا به صورت مســتقیم 
ســلول های تومــور را از بیــن می بــرد، بلکــه بــه 
سیستم ایمنی بدن نیز کمک می کند تا به مقابله با تومور برخیزند.«
ترکیب نانوذرات و ایمنی درمانی موجب می شــود تا تومور به کلی از 
کســن برای ســرطان  بیــن برود، در نتیجه می توان از آن به عنوان وا
روده و ریه استفاده کرد. این گروه آزمایش هایی روی موش ها انجام 

داده و نتایج مثبتی دریافت کرده اند.
بــر اســاس ادعای محققان این پــروژه، از ایــن روش می توان برای 

مقابله با ۶۰درصد از سرطان ها استفاده کرد.

www.phys.orgمنبع

با استفا�ه از فلزاتی که تغییر شکل �ا�ه 
محققان  می کنند،  ایجا�  تیز  لبه �ای  و 
مــ�فــق بـــه ارائـــــه مــحــصــ�لــی شــد�ــد که 
�را�ر  �ر  مــقــاوم  باکتری �ای  اســت  قــا�ر 

آ�تی �ی�تیک را از �ین �بر�.

دانشــگاه  پژوهشــگران  اخیــر  تحقیقــات 
فلــزی  ذرات  کــه  می دهــد  نشــان   RMIT
بــرای  می توانــد  شــکل  تغییــر  قابلیــت  بــا 
کتری هــای مقــاوم در برابــر دارو  مقابلــه بــا با

گیرند. مورداستفاده قرار 
کار روی آن هســتند  گــروه تحقیقاتی در حــال  کــه این  رویکــردی 
شــامل اســتفاده از ذرات مغناطیسی فلزات مایع است که قابلیت از 
کار می توان  کتری ها را به صورت فیزیکی دارد. با این  بین بردن با

کرد. استفاده از آنتی بیوتیک را متوقف 
 RMIT دانشــگاه  نانوزیســت فناوری  بخــش  از  البــورن  هــارون 
می گویــد: »مــا بــه آینــده بعــد از پایــان یافتــن دنیــای آنتی بیوتیک 

کــه عفونت هــای رایج  فکــر می کنیــم، جایی 
کوچــک نیــز  کتریایــی در زخم هــای بســیار  با
می تواننــد منجر به مرگ شــوند. تنها کاهش 
کافی نیســت و ما باید  مصــرف آنتی بیوتیــک 
کتریایی  در چگونگی مبارزه با عفونت های با

کنیم.« تجدید نظر 
در این روش، محققان از قطرات نانومقیاس 
که این  از فلــز مایــع اســتفاده می کنند. زمانــی 
قطره ها در میدان مغناطیســی با شدت پایین 

قرار می گیرند، تغییر شکل داده و لبه های تیزی پیدا می کنند.
کــه چقدر این لبه هــای تیز مٔوثر هســتند، آن ها  بــرای بررســی این 
کتری قرار  یــک قطره از این ماده را در مجاور زیســت فیلم حاوی با
که زیســت فیلم ها شکســته شــده و دیواره  دادند. نتایج نشــان داد 

سلول ها دچار آسیب می شود.

www.zmescience.comمنبع

نانوذرات اکسیدمس قابلیت از بین بردن تومور سرطانی دارد

، نانوذرات لبه تیز
برای از بین بردن باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک
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�م��ه �ــای  از  شــده  گرفتــه  تص�یــر   4۰۰ از  �یــش  �ررســی  بــا 
آزمایشگا�ی، پژو�شگران سازوکار تازه ای �رای �ف�ذ �ا��ذرات 
بــه �اخــل ت�م�ر ســرطا�ی کشــف کر��ــد و �ر ��ایــت �ظریه ای 

جدید �ر این باره ارائه کر��د.

کــه  کردنــد  کشــف  را  فراینــدی  تگــزاس  دانشــگاه  پژوهشــگران 
کند.  می توانــد ورود نانــوذرات را بــه تومــور صلب ســرطانی تســهیل 
گروه تحقیقاتــی دیدگاه های پیشــین درباره  نتایــج یافته های ایــن 

نانوپزشکی سرطانی را تکمیل می کند.
کــه نانــوذرات  در دیــدگاه رایــج نانوپزشــکی فــرض بــر ایــن اســت 
به صورت غیرفعال و از طریق فاصله های بین سلول های اندوتلیال 

وارد سلول های سرطانی می شوند.
این گروه تحقیقاتی نشان دادند که کمتر از یک درصد از نانوذرات 
بــه ایــن اهــداف خــود در تومــور می رســند. در ایــن تحقیقــات، این 
که به تومور ســرطانی نفوذ  که در میان نانوذراتی  گروه نشــان دادند 
می کننــد، ۹۵درصــد از میــان ســلول های اندوتلیال عبــور می کنند و 

حرکت آن ها از حفره های میان سلولی نیست.

گــروه تحقیقاتــی ورود نانــوذرات بــه تومــور را بــا یافتــن یــک  ایــن 
رســتوران محبــوب در یــک شــب شــلوغ مقایســه می کننــد، برخــی 
رســتوران ها نیــاز بــه رزرو ندارنــد در حالی که برخی بایــد از پیش میز 
رزرو کرد. محققان معتقدند که بیشــتر ســلول های سرطانی همانند 

رستوران هایی هستند که نیاز به رزرو دارند.
بنابراین، به اعتقاد محققان نفوذ منفعل سازوکار اصلی برای ورود 
نانوذرات به تومور ســرطانی نیســت. آن ها برای کشف این موضوع 
بیــش از ۴۰۰ تصویر گرفته شــده از نمونه هــای بافت را در مدل های 
حیوانی موردبررســی قرار دادند. آن ها با استفاده از تصویر سه بعدی 

فلورسانس موفق به ارائه نظریه ای جدید در این حوزه شدند.
کردند  ح  البتــه برای این پــروژه محققان چندین مکانیســم را مطر
که با آن سلول های آندوتلیال نانوذرات را به تومور منتقل می کنند. 
کانال هــای درون ســلول های  از جملــه ایــن ســازوکارها، اســتفاده از 

اندوتلیال است.

www.news.engineering.utoronto.caمنبع

یه جدیدی برای ورود نانوذرات به تومور سرطانی ارائه شد نظر

بــه  اقــدام  ک�ا�ت�مــی  اصطــکاک  �ررســی  �ــرای  پژو�شــگران 
ساخت �ا��حسگری کر��د که می ت�ا�د با سرعت ۳۰۰میلیار� 
ســریع ترین  و  ک�چک تریــن  ایــن  بچرخــد.  �قیقــه  �ر  �ور 

چرخنده ساخت بشر است.

ک  دانشــمندان بــرای تشــخیص نیروهــای موســوم بــه اصطــکا
کاماًل تهــی نیــز تٔاثیر می گــذارد از  کــه حتــی روی اشــیای  کوانتومــی 
کردنــد. آن ها از نانوذرات بــه دام افتاده در حال  چرخش اســتفاده 
چرخــش با نــور لیزر در خأل به عنوان عنصر فعال حســاس اســتفاده 
کردنــد تــا با دقــت باال بتوانند نیــروی گریز از مرکــز و دیگر نیروهای 

کنند. ناشی از چرخش را اندازه گیری 
توجه داشته باشید که نانوذرات موردنظر در حال حاضر می توانند 

با سرعتی بیش از ۳۰۰میلیارد چرخش در دقیقه بچرخند.
پــوردو می گویــد: »ایــن  از محققــان دانشــگاه  لــی،  تونگ کانــگ 

کوچک ترین و سریع ترین چرخنده ساخت بشر است.«
گریز از مرکز و دیگر نیروها، دانشــمندان  بــرای اندازه گیری نیروی 
ایــن نانــوذرات را بــا پالس هــای نــور لیــزر ثانویــه مــورد تابــش قــرار 

کــه بــا فرکانــس یکنواختــی از قبــل تنظیم شــده اســت. نور  دادنــد 
ایــن لیــزر به صــورت دایــره ای  قطبــی اســت، صفحه نوســان موج 
گذشــت زمــان می چرخد. این تغییر در  الکترومغناطیس این نور با 
قطبــش نور به عنوان نوعی مقیاس حســگری دقیــق  عمل می کند 
کاربر امکان می دهد تغییر ســرعت چرخــش نانوذرات میان  کــه به 

کند. دو تابش نور لیزر را اندازه گیری 
کــه دانشــمندان ۱۰۰ ثانیــه اندازه گیــری مســتمر انجــام  هنگامــی 
کادریلیــون نیوتــون متــر را به  گشــتاور ۰٫۴ تریلیــون  دادنــد، مقــدار 
گشــتاور  که  کنید   دســت آوردنــد. بــرای درک بهتر این مقــدار تصور 
کاله روی نوک انگشــت  یــک نیوتن متــر می تواند باعث شــود یک 

دو بار بچرخد.
نتایــج به دســت آمده بــه دانشــمندان ایــن امــکان را می دهــد تــا 
کردنــد ۷۰۰ برابــر حساســیت  کــه ایجــاد  کننــد حســگری  محاســبه 

بیشتر از هر حسگر تجاری دیگری می تواند داشته باشد.
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نانوحسگری با 3۰۰میلیارد چرخش در دقیقه
برای محاسبه اصطکاک کوانتومی
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یافت کنیم؟ چگونه ماهنامه فناوری نانو را در

4 پس از ثبت اطالعات، اشــتراک شما فعال 
خ�ا�د شد.

3 اطالعــات مر�ــ�ط بــه اشــتراک ما�نــد: �ــ�ع 
پســت، مدت اشــتراک، شــماره آغاز اشــتراک، 
، �شــا�ی و کدپســتی را  تعدا� �ســخه م�ر� �یاز

وار� کنید.

گزینــه  کار�ــری،  حســاب  بــه  ورو�  از  پــس   ۲
اشتراک ما�نامه را ا�تخاب کنید.

اشتراک ما�نامه

کاریابی و اشتغال

آموزش نانو

1 وار� حســاب کار�ری تــان �ر ســایت ســتا� 
profile.nano.ir ا�� ش�ید�

اگر حســاب کار�ــری �داریــد، �ر �مین صفحه 
عض� سایت ش�ید.

نام کاربری

ورود به عنوان

کلمه عبور








