




7

9

11

14

خبرها5

چیزی به اندازه یک سلول

منتظر نوشتن جادویی باشید

اسکار بهترین فیلم با نوبل فیزیک!

مدیر مسئول: محمدرضا زارعی خشکناب
سردبیر: علی مرادخانی

کرمــی، زهــرا علی رمضانــی، نــدا اظهــری، احســان ســالمی، مهســا شــمس کالیی، مینــا  همــکاران ایــن شــماره: نیوشــا یعقوبــی، وحیــد 
نورمحمــدی، محمدطاهــر افضلــی، سکینه ســادات موســوی

طراحی و صفحه آرایی: امین حسین علیپور

داخل خانه شما



18
23

27

30 33

37

ک ۱۱، طبقه اول کوچه شهید مهران آفرند، پال نشانی: تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، 
تلفن:  ۰۲۱۶۲۹۹۹۰۶۰

www.nanoclub.ir :پایگاه اینترنتی
mahnameh@nanoclub.ir :پست الکترونیک

کنند. ک و آرشیو فصلنامه می توانند به بخش زنگ نانو در سایت باشگاه نانو مراجعه  عالقمندان به تهیه اشترا
شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 85116

رقابت یک نانومتری!

کاشته ای لیال خانم گل 

کنکور هست المپیاد، جایگزینی برای 

دالر  میلیــون   2 کرونــا،  دوران  در 
ایــم کــرده  صــادرات 

ــاوری  ــم و فن برازجــان؛ ایســتگاه عل
کشــور جنــوب 

اینجا نانیانگ است
قلب تپنده نانوتکنولوژی



یکــی از راه حل هــای کارآمــد در زمینــه کاهــش انــرژی در چشــمه های روشــنایی اســتفاده از محصــول جدیــدی از خانــواده 
LEDهــا بــا عنــوان »چشــمه های نورگســیل آلــی« )OLEDs( اســت.

ایــن محصــول عــاوه بــر کاربردهــای بســیار در علــوم و صنایــع جدیــد، در تولیــد میکرونمایشــگرها نیــز بســیار کاربــردی 
هســتند. میکرونمایشــگرها در بســیاری از محصــوالت تجــاری از قبیــل تلفن هــای همــراه و نمایشــگرهای کوچــک در صنایــع 
ــی  ــن و برخ ــی، چی ــون کره جنوب ــورهایی همچ ــار کش ــد آن در انحص ــاوری تولی ــی رود و فن ــه کار م ــری ب ــی و تصوی صوت

ــت. ــی اس ــرکت های اروپای ش
بــه تازگــی امــا یــک شــرکت ایرانــی توانســته بــرای نخســتین بار در کشــور اقــدام بــه تولیــد صفحــه نمایــش OLED تــک 
ــزری  ــای لی ــه فاصله یاب ه ــتفاده در مجموع ــورد اس ــری ITO م ــش نانومت ــا پوش ــه BK7 ب ــه شیش ــر پای ــبز( ب ــگ )س رن

کــرده و بــرای ایــن محصــول گواهینامــه نانومقیــاس را از ســتاد توســعه فنــاوری نانــو دریافــت کنــد.
ــفاف  ــرود ش ــوان الکت ــر ITO به عن ــر از ۴۰ نانومت ــت کمت ــرکت، از ضخام ــن ش ــدی ای ــش OLED تولی ــه نمای در صفح
اســتفاده شــده اســت کــه در مقابــل مقادیــر متعــارف بیــش از ۱۰۰ نانومتــر، منجــر بــه بهبــود چشــمگیر عملکــرد نمایشــگر 

OLED شــده اســت.
ایــن محصــول بــا توجــه بــه الگوهــای مورداســتفاده در نمایشــگر در محصــوالت نهایــی، از اهمیــت اســتراتژیک برخــوردار 
اســت؛ بــه ایــن مفهــوم کــه نــه مشــابه داخلــی دارد و نــه امــکان تهیــه و تأمیــن از منابــع خارجــی بــه راحتــی میســر اســت.
در حــال حاضــر و بــا در نظــر گرفتــن زیرســاخت فعلــی قابلیــت تولیــد نزدیــک بــه ۵۰۰ عــدد میکرونمایشــگر بــه طــور 
ــرای  ــگر ب ــدد میکرونمایش ــش از ۱۵۰۰ ع ــروش بی ــت ف ــه ظرفی ــد ک ــان می ده ــا نش ــا برآورده ــود دارد، ام ــاالنه وج س

ــود دارد. ــال وج ــرداری در س ــاب و تصویرب ــامانه های فاصله ی س
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کفش همراه موشک سایوز به فضا ارسال می شوند. در ماه جاری میالدی دو نانو ماهواره به اندازه جعبه 
کفــش همــراه موشــک ســایوز بــه فضــا ارســال  گوســت میــالدی، یعنــی تقریبــا یــک مــاه پیــش دو نانــو ماهــواره بــه انــدازه جعبــه  در مــاه ا

شدند.
کننــد؛ ایــن ماهــواره هــا بــا بودجــه ۶ میلیــون  کشــتی ها و ترافیــک دریایــی جهــان را ردیابــی  ماهواره هــای  مذکــور مأموریــت دارنــد تــا 

پونــد در انگلیــس ســاخته شــده اند.
کــم ارتفــاع زمیــن می پیوندنــد تــا  نانــو ماهواره هــای تــازه توســعه داده شــده بــه نــاوگان متشــکل از بیــش از ۱۰۰ ماهــواره دیگــر در مــدار 

کننــد. ترافیــک جهانــی اقیانوس هــا را ردیابــی 
گالســگو طراحــی، ســاخته، آزمایــش و مونتــاژ  کارمنــدان Spire Global در مقــر شــرکت  در  ماهواره هــای ســاخت انگلیــس توســط 

می شــوند.

ــال و  ــی باکتری ــت آنت ــا خاصی ــی ب ــواد،  آجر های ــو م ــی و نان ــات معدن ــتفاده از ضایع ــا اس ــرکت ها ب ــی از ش ــان یک محقق
ــد. ــد ش ــاخت خواه ــای س ــش هزینه ه ــب کاه ــازی موج ــاختمان س ــرد آن در س ــه کارب ــد ک ــه کردن ــز عرض آبگری

امیــر روحانــی از محققــان ایــن طــرح گفــت: ایــن محصــول بــا عنــوان ســنگ آجــر و بــا اســتفاده از مــواد ضایعــات معدنــی 
تولیــد شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه عمــده مــاده اســتفاده شــده در ایــن محصــول »ِگل ســنگ« اســت، خاطــر نشــان 
کــرد: از آنجایــی کــه گل ســنگ خاصیــت چســبندگی نــدارد، مــا در تولیــد ســنگ آجــر تولیــد شــده از نانــو مــاده بــا یــک 

بانــد خــاص اســتفاده کردیــم تــا آجــر تولیــد شــده از اســتحکام و چســبندگی الزم برخــوردار شــود.
روحانــی، طــرح آجــر تولیــد شــده را بــه صــورت ســنگ دانســت کــه قابلیــت شســت و شــو دارد، خاطــر نشــان کــرد: 
ســاختار ایــن ســنگ آجــر »اینتــر الگینــگ« اســت بــه ایــن معنــا کــه آجرهــا در هــم قفــل می شــوند بــرای آنکــه آجرهــا 

بــر روی هــم مســتحکم شــوند از مــات ســاختمانی بــرای ایجــاد چســبندگی میــان آنهــا اســتفاده خواهــد شــد.
ایـــن محقـــق بـا تاکیـــد بـر اینکـه ایـن محصـــول در رنگ هــا و طرح هــــای متنوعــی ســاخته میشــــود و لذا کاربـرد 
ایـــن آجـــر سـنگ ها در سـاختمان دیگـر نیـازی بـه نمـا نـدارد گفت هزینه ســــاخت ســاختمان کــمتر خواهــد شــد.
روحانــی آبگریــزی را از دیگــر مزایــای ایــن محصــول دانســت و خاطــر نشــان کــرد: بــا اســتفاده از نانــو مــواد، خاصیــت 
ــه آن  ــی را ب ــن مــواد خــواص آنتــی باکتریال ــا اســتفاده از ای ــم ضمــن آنکــه ب ــن محصــول ایجــاد کردی ــزی را در ای آبگری

اضافــه کردیــم تــا در اماکنــی کــه نیــاز بــه بهداشــت دارد، از آن اســتفاده کــرد.
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ــردن ۹۹ درصــد ویروس هــای  ــا قابلیــت از بیــن ب ــو به تازگــی ماســک جراحــی ب ــاوری نان یــک شــرکت متخصــص در فن
کرونــا را تولیــد کــرده اســت.

ماســک های جراحــی واکامونــو در برابــر آنفوالنــزای H۱N۱ و همچنیــن ویروس هــای پولیوویــروس )ویــروس غیرپوشــیده( 
و ۹۹ درصــد از عوامــل بیمــاری زای باکتریایــی مقــاوم اســت.

کارایــی ماســک های ایــن شــرکت توســط آزمایشــگاه های مســتقل و معتبــر مطابــق اســتاندارد ISO:۱۸۱۸۴ ۲۰۱۹ مــورد 
ــن  ــت، باالتری ــا موفقی ــد ب ــو می توانن ــی واکامون ــک های جراح ــن، ماس ــر ای ــت. عاوه ب ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــش و تایی آزمای

اســتانداردهای FDA را بــرآورده ســازند.
ــه  ــود ک ــه می ش ــه توصی ــد. همیش ــذف کن ــرون را ح ــد از ذرات ۰٫۳ میک ــا ۹۵ درص ــد تقریب ــک N۹۵ می توان ــک ماس ی
کاربــران نبایــد ســطح ماســک را لمــس کننــد تــا از آلودگــی هــر دو طــرف جلوگیــری شــود. میکرواورگانیســم های بیمــاری زا 
کــه روی فیلتــر بــه دام می افتنــد، روی ســطح ماســک چســبیده و از بیــن نمی رونــد بلکــه بــه چرخــه حیــات خــود ادامــه 

ــد. ــت روز می مانن ــا هف ــرف ت ــار مص ــک های یکب ــا ماس ــا ب ــروس کرون ــال، وی ــوان مث ــد. به عن می دهن
ــن  ــاختند، ای ــه س ــواص دوگان ــا خ ــی ب ــک جراح ــکل، ماس ــن مش ــه ای ــیدگی ب ــن رس ــو ضم ــرکت واکامون ــمندان ش دانش
ــد. ــب می کنن ــروس را تخری ــاختار وی ــم س ــام داده و ه ــر را انج ــاری زا و مض ــل بیم ــیون عوام ــم کار فیلتراس ــک ها ه ماس
ــا  ــا میلیون ه ــا ب ــن پارچه ه ــی ای ــه داخل ــو از پارچــه Gecide اســتفاده می شــود، الی ــد ماســک های جراحــی واکامون در تولی
ــر را  ــاری زای مض ــل بیم ــا عوام ــد ت ــاد کنن ــی ایج ــد تله های ــوذرات می توانن ــن نان ــت. ای ــانده شده اس ــی پوش ــوذره آل نان

ضعیــف کــرده یــا از بیــن ببرنــد.
 ANSI/AAMI/ISO ــا ــی و طبیعــی زیســت کش مــورد اســتفاده در تولیــد ماســک های جراحــی مطابــق ب تمــام اجــزاء آل
ــن  ــت. در ای ــد شده اس ــی آن تایی ــه و ایمن ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــکا م ــز آمری ــیفیک لب ــط پاس ۱۰۹۹۳-۵:۲۰۰۹ توس

ــت. ــتفاده نشده اس ــزی اس ــوذره فل ــچ نان ــک ها از هی ماس

یــک شــرکت آلمانــی اقــدام بــه عرضــه دســتگاهی کــرده کــه قــادر اســت بــا اســتفاده از نانــوذرات فلورســانس بیمــاری 
کرونــا را شناســایی کنــد.

شــرکت کیــاژن QIAGEN اعــام کــرده کــه ایــن کیــت تشــخیص طبــی در مــدت زمــان ده دقیقــه قــادر بــه بررســی و 
ــد.  ــه ده ــا ارائ ــخیص کرون ــی در تش ــیار دقیق ــج بس ــد نتای ــت و می توان ــا اس ــه کرون ــوط ب ــای مرب ــایی آنتی بادی ه شناس
بعــاوه اینکــه ایــن تســت تشــخیص کــه بــا فنــاوری شــریک تجــاری کیــاژن، یعنــی شــرکت الومــه ســاخته شــده اســت، 

ــد. ــران می کن ــا را جب ــون تشــخیص کرون ــی آزم کمبودهــای فعل
ــا را در پاســما و ســرم فراهــم می کنــد. ایــن  ایــن سیســتم امــکان تشــخیص ســریع و کیفــی تمــام آنتی بادی هــای کرون

فنــاوری اواخــر مــاه آگوســت ۲۰۲۰ پــس از دریافــت مجــوز اضطــراری ســازمان غــذا و دارو، وارد بــازار شــد.
ــال  ــتگاه دیجیت ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ــش ب ــن آزمای ــت. ای ــد اس ــد ۱۰۰ درص ــرولوژی در ح ــت س ــن تس ــیت ای حساس
ــه  ــت نمون ــا هش ــد ت ــتگاه می توان ــر دس ــود. ه ــاده می ش ــه آم ــد از ده دقیق ــج آن بع ــام و نتای ــک انج ــل کوچ ــل حم قاب
ــاوری تشــخیص  ــر ۳۲ آزمایــش در هــر ســاعت انجــام می شــود. فن ــد و حداکث ــرل کن بیمــار را به صــورت هم زمــان کنت
فلورســانس نانــوذره ای در ایــن دســتگاه بــه کار رفتــه کــه روی ســرم یــا پاســمای نمونــه بیمــار بــه کار مــی رود. از همیــن 

ــه ســل اســتفاده کــرد. ــت نهفت ــرای تشــخیص عفون ــوان ب ــورم می ت پلتف
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 بایــد بــا تصوراتمــان خداحافظــی کنیــم! می گوییــد چــرا؟ خــب خــود شــما تصورتــان از یــک ربــات چیســت؟ یــک آدم 
نمایــی کــه راه مــی رود، احتمــاال برخــی جمله هــا را بلــد اســت و می توانــد بــه کمــک هــوش مصنوعــی برخــی ســئواالت 
مــا را جــواب بدهــد و اگــر خیلــی زرنــگ باشــد می توانــد یــک حرکتــی مثــل شــیرجه یــا پشــتک هــم برایمــان بزنــد کــه 
دهانمــان بــاز بمانــد و شــگفت زده شــویم. یــا اگــر اهــل فیلــم و ســینما باشــید احتمــاال یکــی از ایــن ربات هــای بزرگــی 
کــه چنــد تــا دســت دارنــد و همزمــان چنــد تــا کار انجــام می دهنــد را تصــور خواهیــد کــرد. امــروز امــا می خواهیــم بــه 
شــما ثابــت کنیــم کــه هرچنــد ســن زیــادی نداریــد و نوجوانیــد، ولــی تصورات تــان قدیمــی شــده و ربات هــای امــروزی 

بــا چیــزی کــه تــوی ذهــن شــما هســت فرق هــای خیلــی زیــادی دارنــد. 

کرمی وحید 
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گــوو، اســتاد مهندســی بــرق در دانشــگاه  گــزارش را بــا یــک نقــل قــول از یــک اســتاد بــزرگ مهندســی بــرق جهــان ادامــه دهیــم. دکتــر رایــان  بگذاریــد ایــن 
ــا  ــزار جراحــی ب ــو ربات هــای مــا انتقــال دهنده هــای بالقــوه ای هســتند، ســلول های اصــالح شــده و اب ــد: نان ــاره ایــن فنــاوری جدیــد می گوی UTSA درب
کــه امــکان عمــل جراحــی وجــود  کــه انجــام تعمیــرات عروقــی in-vivo را هــدف قــرار می دهنــد، و رســیدن بــه مکان هایــی  انــدازه و دقــت میکرومتــر 

ــدارد را مهیــا می کنــد«.  ن
کــه االن خواندیــد یعنــی احتمــاال  کمــی فاصلــه دارد ولــی در مجمــوع اینهایــی  کامــل شــدن و رفــع مشــکالت و ایراداتــش  البتــه هرچنــد ایــن فنــاوری تــا 
ــادی  ــکالت زی ــور از مش ــرای عب گام بلنــدی باشــند ب ــد  ــو ربات هــا می توانن ــه نان ک ــزرگ در درمــان بیماری هــا و جراحــی در جهــان. چــرا  ــک انقــالب ب ی
کــه دوره نقاهــت بیمــار بعــد از عمــل طوالنــی اســت و همچنیــن عــوارض جانبــی دارد و در  کــه جراحــی بــرای بیمــار بــه وجــود مــی آورد. از جملــه ایــن 
کــه در نانوجراحــی ایــن مشــکالت از بیــن  بعضــی از مــوارد نیــز ممکن اســت بیمــار طــی عمــل جراحــی جــان خــود را از دســت بدهــد. ایــن در حالــی اســت 
مــی رود. بــا اســتفاده از نانوجراحــی می تــوان ســخت ترین اعمــال جراحــی حاضــر ماننــد مغــز و قلــب را بــه صــورت ســرپایی انجــام داد. در ایــن جراحــی 
کمــک یــک  گروهــی آن را درمــان می کننــد. در ایــن جراحــی، پزشــک جــراح بــا  نانــو ربات هــا وارد بــدن شــده و عضــو بیمــار را شناســایی و بــه صــورت 

کار آن هــا نظــارت دارنــد. مهنــدس پزشــکی در نقــش ناظــر، دســتورات الزم را بــه نانــو ربات هــا منتقــل می کننــد و بــر 

کــه  بزنیــم  حــرف  ربات هایــی  دربــاره  می خواهیــم 
ــی  ــای معمول ــر از ربات ه ــر کوچک ت ــزار براب ــا ۵۰ ه تقریب
ــط  ــن دو خ ــه بی ــدازه فاصل ــه ان ــزی ب ــی چی ــتند. یعن هس
بیــن خطــوط نــوک یکــی از انگشــتان دســت و حتــی کمتــر! 
چیــزی کــه شــاید بــه چشــم معمولــی بــه زور دیده بشــود، 
ولــی نــه تنهــا اختــراع شــده، بلکــه کلــی کار هم از دســتش 
ــل  ــدازه قاب ــه لحــاظ حجــم و ان ــی کــه ب ــد. ربات ــر می آی ب
مقایســه بــا یــک ســلول اســت، و یکــی از مفیدتریــن و البتــه 

ــت.  ــر اس ــت بش ــاخته های دس ــن س کوچکتری
ــامل  ــه ش ــتند ک ــی هس ــای کوچک ــا ربات ه ــو ربات ه نان
ذرات نانوکامپوزیتــی هســتند و می تواننــد از طریــق میــدان 
ــا  ــن ربات ه ــوند. ای ــرل ش ــی از راه دور کنت الکترومغناطیس
کــه عمومــًا در خــون غوطــه ور می شــوند، از طریــق رگ های 
انســان بــه محــل مــورد نظــر می رســند و عملکــرد الزم را 
ــدن  ــد؟ وارد ب ــا چــه می کنن ــی دقیق ــد. یعن انجــام می دهن
ــا  ــا ب ــند و آنج ــر می رس ــورد نظ ــل م ــه مح ــوند، ب می ش
ســلول های بیولوژیــک ارتبــاط برقــرار می کننــد و بــه 
می تواننــد  آن هــا  می دهنــد.  پزشــکی  توانایــی  آن هــا 
ســلول ها را در ترازهــای خــاص دســتکاری کننــد، ســلول ها 
را بــه مکان هــای دیگــر منتقــل کننــد یــا دارو را بــه ســلول 

منتقــل کننــد. 
ــای  ــه بیماری ه ــرا ک ــاری. چ ــان بیم ــی درم ــا یعن و اینه
مــا عمدتــًا از خــراب شــدن چنــد ســلول، یــا گیــر افتــادن 
چنــد ســلول در یــک جــای خطرنــاک بــدن )مثــل گرفتگــی 
عــروق و رگ هــا کــه می توانــد باعــث حملــه قلبــی بشــود( 
ــر  ــه منج ــلول ک ــیاری س ــداد بس ــاک تع ــع خطرن ــا تجم ی
بــه ســرطان یــا غــده در بــدن می شــود، سرچشــمه 
ــود  ــد خ ــا می توانن ــو ربات ه ــی نان ــا یعن ــرد. اینه می گی
ــانند و  ــاز برس ــاری س ــاک و بیم ــای خطرن ــه محل ه را ب
ایــن مشــکات را حــل کننــد. یعنــی آن ربــات نانویــی بــه 
ــن  ــلول ها را از بی ــع س ــًا تجم ــد و مث ــر می رس ــل خط مح
ــرد و  ــده را می گی ــک غ ــوی ی ــن کار جل ــا ای ــرد و ب می ب
ــا  ــا ب ــد. ی ــان ســرطان کمــک کن ــه درم ــد ب ــی می توان حت
همیــن فرآینــد یکــی از رگ هــا را کــه گرفتــه شــده )بــه ایــن 
بیمــاری کــه زمینــه ســاز حمله هــای قلبــی اســت تصلــب 
شــرایین گفتــه می شــود( بــاز کنــد و جریــان طبیعــی خــون 

ــر  ــال جالب ت ــک مث ــد ی ــد. بگذاری ــه آن رگ بازگردان را ب
هــم برایتــان بزنیم.یـــک تیـــم تحقیقاتـــی موفـــق شـــدند 
رباتـــی در ابعـــاد نانـو بسازند کـــه میتوانـد بـدون آسـیب 
رســـاندن بـه چشـــم، وارد الیه هــای زیریــــن آن شــود. 
ایــــن ربــات کــه بــه شــکل یــــک پروانــه ســاخته 
شــــده اســــت، تنهــــا ۵۰۰نانومتــر عــــرض دارد و از 
پوشـش غیـر چسـبنده ای تشـکیل شـده کـه بـه آن کمـک 
می کنـــد بـه راحتـی وارد الیه هـــای عمیـق چشـم شــود و 

در آن حرکــــت کنــد.
نســل دیگــر ایــن نانــو ربات هــا هــم ربات هایــی در 
ــد و  ــی دارن ــت خودترمیم ــه قابلی ــتند ک ــو هس ــاس نان مقی
ــن  ــده اند. ای ــاخته ش ــته های DNA س ــتفاده از رش ــا اس ب
ــده اند  ــاخته ش ــی س ــم اوریگام ــای مفاهی ــر مبن ــا، ب ربات ه

ــد.  ــل کنن ــوذرات را منتق ــد نان و می توانن
اســلوب کار نانــو ربات هایــی کــه در داخــل بــدن کار 
گذاشــته می شــوند، شبیه ســازی از محیــط در فضایــی 
ســه بعــدی اســت و تجزیــه و تحلیــل اطاعــات در آن هــا 
بــر مبنــای روش هــای عــددی اســت. نانوربات هــا ماننــد 
ــل  ــه دلی ــد. ب ــاز دارن ــان نی ــات اطرافش ــه اطاع ــان ب انس
ــا  ــزات و ی ــدن، تجهی ــا در ب ــو ربات ه ــن نان ــوع کار ای ن
ــرفته  ــیار پیش ــی بس ــین های مولکول ــن ماش ــخت افزار ای س
ــا  ــتی تنه ــورهای زیس ــاخت سنس ــت. در س ــکاری اس و ابت
ــای  ــرد دارد. نانوربات ه ــی کارب ــای میکروالکترونیک روش ه
زیســتی دارای سنســورهایی در ابعــاد بســیار کوچک هســتند 
ــا  ــه ب ــده اند ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــال ب ــن ح و در عی
ــای  ــازگارند. نانوربات هــ ــان س ــدن انس ــتی ب ــرایط زیس ش
زیســــتی بــا داشــتن حســــگرهای بســیار حســاس از 
تجهیزاتــی خواهنـد بـــود کـه امـور پزشـکی را بـه تدریـج 
متحـول می کنـــند. آنها در واقــع مدلــــی از ماشــین های 
مولکولــــی هســــتند کــــه بــــا روش هــــای خاصــــی 
ارتباطــــات و اتصــــاالت بیــــن ســــلول های بیولوژیکـی 
را کنتـــرل کـــرده و بهبـــود می بخشـند، بـــه عبارتـی روی 
نحـــوه عملکـرد سـلول ها نظـــارت کـرده و کنتـرل صحیـح 
آنهـــا را بــــه عهــــده می گیــــرند. روش کار این مدل های 
ــدی  ــه بع ــط س ــازی در محی ــاس شبیه س ــر اس ــی ب مولکول

اســت.
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و  علــوم  آمــوزی  دانــش  جشــنواره  دوره  یازدهمیــن  امســال 
ســالی   10 کــه  ای  جشــنواره  شــود،  مــی  برگــزار  نانــو  فنــاوری 
ــا یکــی از پیشــرفته  ترین  کشــور را ب هســت قشــر دانــش آمــوزی 
امـــــــروزه  کــه  جایــی  تـــا  کــرده  آشــــــنا  علمــی  حـــــــــوزه های  
ــه بخــش هــای مختلــف  دســتاوردهای مهمــی از ســوی آنهــا ب
ایــن جشــنواره مــی رســد و شــرکت در آن بــه یکــی از اصلی تریــن 
انگیــزه هــای دانــش آمــوزان عالقــه منــد بــه ایــن حــوزه تبدیــل 
گذشــته ۲۵۶ طــرح بــه دبیرخانــه دهمیــن  شــده اســت. ســال 
از  کــه  رســید  نانــو  فنــاوری  و  علــم  آمــوزی  دانــش  جشــنواره 
میــان آنهــا تنهــا 90 طــرح انتخــاب شــدند، امــا بعــد از غربالگــری 
مقالــه،  بخش هــای  در  داوران  توســط  طــرح   31 نهایــی 
ــده و محصــول نرم افــزاری در حوزه هــای  ــزارش، ای گ کارســازه، 
مــواد  بهداشــت،  و  ســالمت  انــرژی،  محیط زیســت،  و  آب 
کشــاورزی بــرای رســیدن بــه نمایشــگاه فنــاوری نانــو  غذایــی و 
انتخــاب شــده و از 18 تــا 21 مهــر مــاه همــان ســال بــه معــرض 
کــه همگــی توســط دانــش  دیــد عمــوم در آمدنــد. طــرح هایــی 
کشــور و بــا راهنمایــی اساتیدشــان  آمــوزان مــدارس مختلــف 
کــدام مــی توانــد در صــورت حمایــت بــه  انجــام شــده و هــر 
یــک اختــراع تبدیــل شــده و بــه نوبــه خــود بخشــی از مشــکالت 
دانــش  از  کــدام  هــر  کنــد.  برطــرف  را  مختلــف  هــای  حــوزه 
نویدبخــش  قطعــا  جشــنواره  ایــن  در  کننــده  شــرکت  آمــوزان 
رقــم زدن اتفاقــات بــزرگ تــر در آینــده هســتند.ملیکا رشــیدی، 
در  کاوش  ســرای  پژوهــش  از  کــه  اســت  آمــوزی  دانــش 
دهمیــن جشــنواره دانــش آمــوزی علــم و فنــاوری نانــو شــرکت 
ــتن  ــوان »نوش ــا عن ــردازی ب ــده پ ــش ای ــت در بخ ــرده و توانس ک

کشــوری را بــه دســت آورد.  جادویــی« رتبــه دوم 
ملیــکا رشــیدی دربــاره ایــده نوشــتن جادویــی بــه »نشــریه زنــگ  
گویــد: قــرار بــود از از ابتــدا روی یــک موضــوع دیگــری  نانــو« مــی 

ــه  ــاد و از دل آن، ب ــن اتفــاق نیفت ــی ای ــه دالیل ــا ب ــا بن ــم ام کن کار 
ایــده نوشــتن جادویــی رســیدم. بــا ایــن حــال االن دیگــر قصــد 
کــه پیــش تــر بــرای نوشــتن جادویــی  نــدارم تــا از مــاده قبلــی ای 
کنــم، بلکــه مــی خواهــم آن  مدنظــر قــرار داده بــودم، اســتفاده 
کار ببــرم تــا بتوانــم از طریــق  مــاده را در یــک وســیله دیگــر بــه 
قطعــا  کنــم،  پیــدا  دســت  بیشــتری  الکتریکــی  انــرژی  بــه  آن 
کــه در ذهــن دارم بازدهــی بــه مراتــب بیشــتری  ایــده جدیــدی 

خواهــد داشــت.
علــوم  آمــوزی  دانــش  جشــنواره  دهمیــن  کشــوری  دوم  نفــر 
بــه  رســیدن  از  پیــش  کنــد:  مــی  تصریــح  نانــو  فنــاوری  و 
کــه خاصیــت  خــودکار، مــی خواســتیم بــا اســتفاده از مــاده ای 
کفــش بــه تولیــد انــرژی الکتریکــی  پیزوالکتریــک دارد بــر روی 
کفــش  کــه پیــش تــر ایــن  کمــی بعــد متوجــه شــدیم  برســیم، امــا 
کشــورهای خارجــی ســاخته شــده اســت. بعــد از آن  در یکــی از 
کــه شــیب الکتریــک بــود و بــر اســاس  کردیــم  کار  بــر روی طرحــی 
ــا  ــرد؛ ام ک ــد مــی  ــرژی تولی ــه آن وارد مــی شــد، ان ــه ب ک فشــاری 
ایــن طــرح علــی رغــم اینکــه بــازده ای فــوق العــاده ای هــم 

داشــت در مســابقه مــورد قبــول قــرار نگرفــت .
دانــش آمــوز مقطــع دوازدهــم مدرســه نمونــه دولتــی شــهیدی 
ادامــه مــی دهــد: بعــد از رد شــدن طــرح دوم چــون فرصــت 
زیــادی هــم نداشــتیم و البتــه بعــد از صحبــت بــا تعــدادی از 
گــر بخواهیــم پیزوالکتریــک  کــه ا مهندســین بــرق متوجــه شــدیم 
کنیــم، چــون نویــز ایجــاد مــی  را بــه آن وســیله مدنظرمــان تزریــق 
کارآیــی  گرفــت و  کل طــرح تحــت الشــعاع قــرار مــی  کــرد عمــال 

نداشــت، بــه همیــن دلیــل بــه ســراغ خــودکار رفتیــم. 
کــه طــرح تولیــد انــرژی بــرق از  رشــیدی بــا بیــان اینکــه در ابتــدا 
قلــم بــه ذهنــم رســید، مــی خواســتیم از باتــری هــای مخصــوص 

گویــد: ایتالیــا باتــری هایــی را ســاخته  کنیــم، مــی  اســتفاده 
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اســت کــه در انتهــای خــودکار قــرار مــی گیــرد و از عادت 
ــد،  ــی گذارن ــن م ــودکار را در ده ــه خ ــی ک ــش آموزان دان
ــری  ــن بات ــارت دیگــر ای ــه عب ــد؛ ب ــد مــی کن ــرق تولی ب
ــره  ــود ذخی ــرژی در خ ــان ان ــزاق انس ــیله ب ــه وس ــا ب ه
ــی برخــوردار  مــی کننــد، امــا چــون آنهــا از قیمــت باالی

ــم.  ــی کنی ــن طــرح را اجرای ــد، نتوانســتیم ای بودن
ــوزی  ــش آم ــنواره دان ــن جش ــوری دهمی ــر دوم کش نف
ــه مــی دهــد: بعــد از اینکــه  ــو ادام ــاوری نان ــوم و فن عل
ــا پیشــنهاد  نتوانســتیم ایــن باتــری هــا را تهیــه کنیــم، ب
اســتاد راهنمایــم تصمیــم گرفتیــم تــا بحــث تولیــد بــرق 
از خــودکار را بــه شــیوه دیگــری ادامــه دهــم و در نهایــت 
بــه طــرح نوشــتن جادویــی رســیدیم. خوشــبختانه 
قــدرت نگهــداری انــرژی در ایــن قلــم بســیار بــاال اســت 
و اگــر فــردی 6 ســاعت بــا خــودکار کار کنــد، مــی توانــد 
ــه دارد و  ــن نگ ــک روز روش ــا ی ــاید را ت ــال س ــک یخچ ی

ــت.  ــی اس ــیار مهم ــئله بس ــن مس ای
ــی  ــه دولت ــه نمون ــم مدرس ــع دوازده ــوز مقط ــش آم دان
ــای  ــی ه ــد از رایزن ــد: بع ــی کن ــح م ــهیدی تصری ش
ــن نتیجــه رســیدیم  ــه ای ــم ب ــا اســتاد راهنمای ــف ب مختل
کــه دســتگاه تولیدکننــده الکتریســته را در قســمت پایانــی 
خــودکار قــرار دهیــم؛ چــرا کــه ایــن محل بیشــترین فشــار 
دســت را تحمــل مــی کنــد و ایــن دســتگاه مــی توانــد از 

ــد.  ــرق برس ــرژی ب ــه ان ــار وارده ب ــق فش طری
رشــیدی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمــام کارهــای مربــوط بــه 
ایــده نوشــتن جادویــی را همــان ســال گذشــته انجــام داده 
ــه  ام، ادامــه مــی دهــد: در اصــل بعــد از بررســی و البت
کار بــر روی یکــی و دو طــرح کــه نهایتــا 2-3 مــاه طــول 
کشــید توانســتیم بــه ایــن طرح برســیم کــه خوشــبختانه 
در جشــنواره نیــز دیــده شــد و حائــز رتبــه شــدم، البتــه 
ــه  ــه ب ــر دارم ک ــی مدنظ ــای گوناگون ــرح ه ــز ط االن نی
ــت و  ــی اس ــتن جادوی ــرح نوش ــه ط ــای یافت ــی، ارتق نوع

قطعــا بــه زودی آنهــا را نیــز نهایــی خواهــم کــردم. 
ــوزی  ــش آم ــنواره دان ــن جش ــوری دهمی ــر دوم کش نف
علــم و فنــاوری نانــو تصریــح مــی کنــد: در همــان ایــام 
جشــنواره افــراد زیــادی بــه ســراغ مــا آمدنــد تــا از ایــن 
ــا شــروع  ــر آنه ــن نف ــی چندی ــد و حت ــت کنن ــده حمای ای
ــا  ــد، ام ــول کردن ــنواره موک ــد از جش ــه بع ــکاری را ب هم
عمــا هیــچ اتفاقــی نیفتــاد و بــه دلیــل نبــود ســرمایه تــا 
امــروز نتوانســته ام ایــن طــرح را عملیاتــی کنــم. بــا ایــن 
ــده  ــن طــرح، ســال آین ــا کامــل کــردن ای حــال شــاید ب
بــاز طرحــم را بــه وســیله خواهــرم به جشــنواره بفرســتم. 
ــی  ــه دولت ــه نمون ــم مدرس ــع دوازده ــوز مقط ــش آم دان
شــهیدی مــی گویــد: بایــد بــه ایــن مســئله اشــاره کنــم 
کــه اولیــن دلیلــم بــرای ورود بــه ایــن عرصــه، نانــو بــوده 
اســت؛ چــرا کــه یــک بــار همایــش نانــو در مدرســه مــا 
برگــزار شــد و در آن دربــاره گرافــن کــه مهمتریــن مبحــث 

ــود  ــد، بعــد از آن ب ــو اســت، برایمــان صحبــت کردن نان
ــی  ــرح های ــا او از ط ــم و ب ــم رفت ــراغ معلم ــه س ــه ب ک
کــه در ذهــن دارم، گفتــم و در نهایــت نیــز چنــد طــرح 

ــم.  ــه کار روی آنهــا کردی انتخــاب شــد و شــروع ب
رشــیدی بــا تاکیــد بــر اینکــه البتــه تنهــا طــرح خــودکار 
ــی ام در عمــل قابلیــت اجــرا داشــت، ادامــه مــی  جادوی
ــرق و  ــر روی حــوزه ب ــا ب ــود تنه ــرار ب ــدا ق دهــد: در ابت
الکتریــک کار کنیــم کــه بعــد از بررســی جوانــب مختلــف 
متوجــه شــدیم کــه ورودمــان بــه عرصــه نانــو مــی توانــد 
طــرح کاملــی را درا ختیارمــان بگــذارد، بــه همیــن دلیــل 
از ذرات نانــو در طــرح نوشــتن جادویــی اســتفاده کردیــم 
کــه نــه تنهــا مشــکات طــرح هــای قبلــی را رفــع مــی 
ــد  ــان تولی ــه هم ــان ک ــدف م ــه ه ــا را ب ــه م ــرد، بلک ک

انــرژی از نوشــتن بــود نیــز مــی رســاند. 
نفــر دوم کشــوری دهمیــن جشــنواره دانــش آمــوزی علــم 
و فنــاوری نانــو تصریــح مــی کنــد: قطعــا اگــر در مقطــع 
دانشــگاه نیــز چنیــن جشــنواره ای در حــوزه نانو در ســطح 
کشــوری برگــزار شــود، حتمــا در آن شــرکت خواهــم کــرد، 
البتــه در حــال حاضــر نیــز در نظــر دارم بــا کمــک اســتاد 
راهنمایــم یکــی از طــرح هایــم کــه کارآیــی باالتــری نیــز 
ــی  ــای آت ــنواره ه ــم در جش ــرده و بتوان ــل ک دارد را تکمی
شــرکت کنــم. البتــه قطعــا اگــر جشــنواره دانــش آمــوزی 
باشــد، بــا همــکاری خواهــرم در آن شــرکت مــی کنــم، اما 
ــاوت  ــئله متف ــه مس ــد ک ــگاهی باش ــطح دانش ــر در س اگ
ــور  ــدم در آن حض ــرح جدی ــا ط ــا ب ــد و حتم ــد ش خواه
ــن  ــا همی ــن حــال در نظــر دارم ت ــا ای ــم. ب ــدا مــی کن پی
ایــده »نوشــتن جادویــی« را نیــز در آینــده تکمیــل کنــم و 
حتــی اگــر نیــاز بــه تغییــر و اســتفاده از آن در وســیله ای 

دیگــر داشــته باشــد، حتمــا آن را دنبــال خواهــم کــرد. 

 در ابتــدا قــرار بــود تنهــا بــر روی حــوزه بــرق و الکتریــک 
کــه بعــد از بررســی جوانــب مختلــف متوجــه  کنیــم  کار 
کــه ورودمــان بــه عرصــه نانــو مــی توانــد طــرح  شــدیم 
دلیــل  همیــن  بــه  بگــذارد،  ختیارمــان  درا  را  کاملــی 
اســتفاده  جادویــی  نوشــتن  طــرح  در  نانــو  ذرات  از 
کــه نــه تنهــا مشــکالت طــرح هــای قبلــی را رفــع  کردیــم 
کــه همــان تولیــد  کــرد، بلکــه مــا را بــه هــدف مــان  مــی 

ــز مــی رســاند.  ــود نی ــرژی از نوشــتن ب ان
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یکــی از پس لرزه هــای کرونــا در کنــار مجــازی شــدن مدرســه ها و 
دانشــگاه ها و...، تعطیلــی ســینماهای دنیــا و معلــق شــدن ایــن صنعــت 
چنــد میلیــارد دالری در تمــام کشــورهای جهــان بــود. طبیعتــًا وقتــی یــک 
ویــروس از فاصلــه نزدیــک بیــن مــردم گســترش پیــدا می کنــد یکــی از 
اولیــن جاهایــی کــه طعــم تعطیلــی را می چشــند ســالن های ســینما هســتند. 
ســالن هایی کــه از همــان ماه هــای اول شــروع کرونــا یعنــی تقریبــًا 8 مــاه 
پیــش به مــرور در تمــام جهــان تعطیــل یــا غیرفعــال شــدند و بازگشــایی 
دوبــاره آن هــا اتفاقــی بــود کــه هیچ کــس به درســتی نمی دانســت چــه 
کســی و چگونــه از پــس آن برمی آیــد. خیلــی فیلم هــا در کشــورهای 
مختلــف تــاش کردنــد کــه بی اعتمــادی مــردم نســبت بــه ســینما را از 
بیــن ببرنــد ولــی موفــق نشــدند و شکســت ســختی خوردنــد تــا ایــن تــرس 
بیشــتر و بیشــتر شــود و شــرایط ســینمایی جهــان روزبــه روز حســاس تر 
بشــود، تــا آنکــه یــک فیلــم مهــم روی پــرده نقــره ســینما نقــش بســت 
و شــرایط را تغییــر داد. فیلمــی از یــک کارگــردان نســبتًا جــوان و صاحــب 

ســبک، آقــای کریســتوفر نــوالن.

علی مرادخانی 
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ــم TENET کــه در فارســی »انگاشــته« ترجمــه شــده،  فیل
ــرایط  ــر ش ــه خاط ــی ب ــود ول ــران ش ــاه اک ــود تیرم ــرار ب ق
کرونایــی ۲ مرتبــه بــه تعویــق افتــاد تــا اینکــه چنــد هفتــه 
ــم تهیه کننــده و ســرمایه گذارانش روی  پیــش بــا تصمی
پــرده ســینماهای جهــان نقــش بســت و توانســت اعتمــاد 
ــس از  ــینمای دوران پ ــه س ــبت ب ــردم نس ــت رفته م ازدس
کرونــا را بــه دســت آورد و در همیــن چنــد هفتــه توانســت 

ــه کنــد. فــروش خیلــی خوبــی را تجرب
ــی  ــاره ویژگ ــه درب ــرای آنک ــت ب ــه ای اس ــا بهان ــا ام این ه
اصلــی ســینمای آقــای نــوالن حــرف بزنیــم. ســینمایی کــه 
ــینمایی  ــند. س ــی می شناس ــه پیچیدگ ــینما آن را ب ــی س اهال
ــر  ــت و ب ــی اس ــف علم ــای مختل ــر گزاره ه ــتوار ب ــه اس ک
ــط  ــزی و توس ــان طرح ری ــی جه ــای علم ــاس واقعیت ه اس
ــه  ــتند و البت ــمند هس ــه دانش ــود ک ــته می ش ــانی نوش کس
ــان  ــینمای جه ــر س ــال های اخی ــای س ــن فیلم ه موفق تری

ــد. ــمار می آی ــه ش ب
ــه  ــدن ب ــل در لن ــال قب ــه ۵۰ س ــک ب ــوالن نزدی ــای ن آق
دنیــا آمــد و بافاصلــه بعدازاینکــه وارد مدرســه شــد 
ــت  ــه دســ ــرداری ب ــن فیلم ب ــالگی دوربی ــن ۷ س از س
گرفــــت و اولیــــن فیلم هــای عمــرش را بــا بــازِی 
اســباب بازی هایش ســاخت. کریســتوفر کــه آن روزهــا 
ــش را  ــد تصمیم ــی می ش ــت وارد دوران نوجوان ــازه داش ت
ــت  ــرار گذاش ــودش ق ــا خ ــالگی ب ــود و از ۱۱ س ــت ب گرف
ــه آن را  ــی ک ــود. تصمیم ــه ای بش ــاز حرف ــک فیلم س ــه ی ک
ادامــه داد و در دوران دانشــجویی هــم بــا حضــور او در کالج 
ــوان  ــتوفر ج ــرد. کریس ــدا ک ــه پی ــدن ادام ــگاهی لن دانش
ــم دانشــگاه شــد  ــا رئیــس انجمــن فیل ــا در همــان روزه م
ــی از  ــودش و یک ــی خ ــا پول توجیب ــتان ها ب ــه تابس و البت

ــاخت. ــاه می س ــم کوت ــتانش فیل دوس
ــام آن  ــود. او در تم ــت نب ــم راح ــا ه ــه این قدره کار البت
ــود  ــاخته ب ــاه س ــم کوت ــن فیل ــه چندی ــال ها و درحالی ک س
ــینمایی  ــم س ــن فیل ــه اولی ــت ک ــش می خواس ــان دل همچن
عمــرش را بســازد، امــا بــه قــول خــودش »در بریتانیــا همــه 
ایــن اتفاقــات بــا پارتی بــازی پیــش مــی رود« و ایــن یعنــی 
ــه هــر  ــود ب ــزه ب کریســتوفر کــه حــاال یــک جــوان پرانگی
ــرای  دری زد امــا نتوانســت در کشــور انگلیــس حمایتــی ب

ســاختن فیلــم خــودش پیــدا کنــد.
شــاید اگــر کــس دیگــری بــود وقتــی بــا چنیــن موانعــی و 
ــرد  ــوض می ک ــد کارش را ع ــرو می ش ــی روب بی توجهی های
ــتوفر  ــا کریس ــرد، ام ــال نمی ک ــش را دنب ــر آرزوهای و دیگ
ــیار  ــول بس ــک پ ــا ی ــال ۱۹۹۸ ب ــرد و در س ــن کار را نک ای
کــم و بــا کلــی زحمــت و ســختی و صرفه جویــی اقتصــادی 
توانســت اولیــن فیلمــش را بــه نــام »تعقیــب« بســازد. این 
ــنواره های  ــزه را در جش ــد جای ــد چن ــاخته ش ــه س ــم ک فیل
ــم از آن  ــدان ه ــرد و منتق ــب ک ــینمایی کس ــف س مختل
ــاز دوران  ــار آغـــ ــاق انگـــ ــن اتف ــد. و ای ــتقبال کردن اس

خـــــوب زنـــدگی کریســتوفر جــوان بود. حــاال قــرار بود او 
ــازی  ــدی فیلم س ــختی به طورج ــت و س ــی زحم ــد از کل بع

کــه عاشــقانه دوســتش داشــت را دنبــال کنــد.
آقــای نــوالن دو ســال بعــد فیلــم ممنتــو را کارگردانــی کرد. 
ــب  ــه عجیب وغری ــک فیلم نام ــاس ی ــر اس ــو ب ــم ممنت فیل
ــه اول  ــر ب ــه از آخ ــه ای ک ــد. فیلم نام ــد ش ــه تولی و خاقان
می آیــد و شــاید اگر بــرای بــار اول آن را تماشــا کنیــد، خیلی 
ــان  ــًا میخکوبت ــا حتم ــد. ام ــر درنیاوری ــای آن س از ماجراه
ــگفت انگیزی دارد.  ــذاب و ش ــتان ج ــون داس ــد، چ می کن
ــوالن  ــای ن ــرای آق ــوب ب ــات خ ــی اتفاق ــث کل ــو باع ممنت
شــد و توجــه بیشــتر و بیشــتر منتقدیــن و اهالــی ســینما در 
تمــام دنیــا بــه ایــن اســتعداد جــوان شــد و نامــزدی جوایــز 
مهمــی ماننــد اســکار و کلــی جایــزه دیگــر بــرای کارگردانــی 
ــا  ــه این ه ــان آورد و هم ــه ارمغ ــرای او ب ــه را ب و فیلم نام
ــر و  ــوالن هموارت ــای ن ــرای آق ــازی ب ــاده فیلم س ــی ج یعن
هموارتــر می شــد. حــاال آقــای نــوالن جــوان داشــت میــوه 
ــختی ها  ــم از دل س ــد و کم ک ــتکارش را می چی ــر و پش صب

ــرد. ــام می ک ــت س ــه موفقی ــت ب داش
ــن  ــینمایی »بتم ــم س ــد فیل ــال بع ــد س ــوالن چن ــای ن آق
ــا  ــه ت ــی ک ــرد. فیلم ــن ب ــوی دوربی ــد« را جل ــاز می کن آغ
ــرای  ــی ب ــم وقت ــی آن ه ــود ول ــن کار او ب آن روز پرخرج تری
مــردم نمایــش داده شــد مــورد اســتقبال مــردم و منتقدیــن 
ــزه دشــت کــرد و ایــن  ســینمایی قــرار گرفــت و کلــی جای
مســیر موفقیت آمیــز ادامــه پیــدا کــرد تــا چنــد ســال بعــد 
آقــای نــوالن توانســت بــه مهم تریــن فیلم هــای ســینمایی 

زندگــی اش برســد.
ــوالن  ــتوفر ن ــود و کریس ــادی ب ــال ۲۰۱۰ می ــی س حوال
بعــد از کلــی پژوهــش و مطالعــه ای کــه در کنــار بــرادرش 
ــان انجــام داد، فیلــم ســینمایی اینسپشــن )تلقیــن( را  جانات
ــه  ــانه ک ــب و روانشناس ــم عجیب وغری ــک فیل ــاخت. ی س
ــود و  ــی ب ــده و علم ــوالن پیچی ــینمای ن ــه س ــل همیش مث
مخاطــب بایــد حواســش را جمــع می کــرد تــا بتوانــد از آن 
ســر دربیــاورد. اینسپشــن در آن ســال توانســت بــه یکــی از 
بهتریــن فیلم هــای ســینمای دنیــا تبدیــل شــود و خیلی هــا 
خاقیــت و ایــده ایــن فیلــم و البتــه اســتواری آن بــر نبــوغ 
علمــی آقــای نــوالن و بــرادرش جاناتــان را تحســین کردند. 
حــاال دیگــر نــوالن یــک کارگــردان صاحــب ســبک و مهــم 
ــک  ــه ی ــک ب ــارش نزدی ــه آث ــود ک ــان ب ــینمای جه در س
ــروش  ــا ف ــینماهای دنی ــه س ــارد دالر در گیش ــم میلی و نی
ــر  ــنواره های معتب ــک از جش ــزه درجه ی ــی جای ــت و کل داش

ســینمایی دنیــا کســب کــرده بــود.

و  گرفــت  بــه دســت  فیلم بــرداری  از ســن ۷ ســالگی دوربیــن       
اولیــن فیلم هــای عمــرش را بــا بــازِی اســباب بازی هایش ســاخت. 
کــه آن روزهــا تــازه داشــت وارد دوران نوجوانــی می شــد  کریســتوفر 
گذاشــت  گرفــت بــود و از ۱۱ ســالگی بــا خــودش قــرار  تصمیمــش را 

کــه یــک فیلم ســاز حرفــه ای بشــود.
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ســه ســال بعــد از اینسپشــن آقــای نــوالن در ادامــه مســیر 
ــید.  ــر رس ــاده دیگ ــاق خارق الع ــک اتف ــه ی ــینمایی اش ب س
یــک فیلــم علمــی تخیلــی کــه بــر اســاس گزاره هــای علمــی 
دانشــمندان علــم فیزیــک و نجــوم نوشته شــده بــود و 
بســیار پیچیــده، چندالیــه و حیرت انگیــز بــود. فیلــم 
دربــاره آینــده زمیــن و ســفر در زمــان بــود و تمــام جریــان 
ــان  ــف کهکش ــیاره های مختل ــان س ــا و در می ــم در فض ه
ــی  ــه وقت ــب ک ــه عجیب وغری ــک تجرب ــد. ی ــت می ش روای
ــرد و  ــوب ک ــان را میخک ــد مخاطب ــینماها آم ــرده س روی پ
ــس  ــه هیچ ک ــود ک ــده ب ــذاب از آب درآم ــدر ج ــم آن ق فیل
متوجــه مــدت طوالنــی فیلــم کــه نزدیــک بــه ســه ســاعت 
بــود نمی شــد. بعــد از فیلــم اینتراســتار حــاال دیگــر آقــای 
ــینمای  ــخ س ــای تاری ــن کارگردان ه ــی از مهم تری ــوالن یک ن
دنیــا درزمینــٔه فیلم هــای علمــی تخیلــی شــده بــود؛ 
ــی و  ــای علم ــتفاده از واقعیت ه ــص اس ــه متخص ــی ک کس
گزاره هــای اثبات شــده دانشــمندان در فیلم هــای خــود 
شــده بــود. چنانکــه یکــی از مهم تریــن ســازمان های 
ــرد  ــام ک ــتار اع ــم اینتراس ــد از فیل ــان بع ــی جه فضای
ــت و  ــه واقعی ــده ب ــم تولیدش ــن فیل ــم نزدیک تری ــن فیل ای

ــت. ــا و کهکشان هاس ــاره فض ــی درب ــات علم نظری
آقــای نــوالن در ایــن ســال ها البتــه فیلم هــای دیگــری هــم 
ــن  ــه پرفروش تری ــن ک ــه گانه بتم ــل س ــرد. تکمی ــد ک تولی
آثــار ســینمایی او بودنــد و کلــی از مــردم دنیــا از دیــدن آن ها 
ــاره  ــه درب ــرک ک ــم دانک ــا فیل ــدند، ت ــز می ش هیجان انگی
ــردان  ــه کارگ ــود. بل ــی دوم ب ــگ جهان ــات جن ــی از اتفاق یک
ــربازان در  ــادت س ــاره رش ــم درب ــا ه ــبک م ــب س صاح
ــا بدانیــم ســاختن  جنــگ جهانــی دوم هــم فیلــم ســاخته ت
ــا در  ــزرگ دنی ــای ب ــط کارگردان ه ــی توس ــای جنگ فیلم ه

ــت. ــده ای اس ــاق تجربه ش ــا اتف ــام دنی تم
بعدازایــن دو ســه فیلــم کــه از فضــای علمــی تخیلــی فاصلــه 
ــه  ــاره ب ــت دوب ــم گرف ــوالن تصمی ــای ن ــود، آق ــه ب گرفت
ســینمای موردعاقــه خــودش بازگــردد و ایــن بــار بــا یــک 
ــفر در  ــاره س ــم درب ــه بازه ــر ک ــب دیگ ــم عجیب وغری فیل
ــگ  ــی جن ــی یعن ــتان تخیل ــک داس ــاس ی ــر اس ــان و ب زم
ــا بازگشــت. فیلمــی  ــه ســینماهای دنی ــود ب ــی ســوم ب جهان
کــه بعــد از اتمــام مراحــل فنــی جــزو مهم تریــن فیلم هــای 
ســینمایی جهــان بــود کــه در ســال ۲۰۲۰ میــادی مــردم 
انتظــار تماشــای آن را داشــتند و قــرار بــود ۲۶ تیرماه امســال 

در ســینماهای جهــان اکــران بشــود، امــا بــه خاطــر شــرایط 
کرونــا دو بــار بــه تعویــق افتــاد. تــا همیــن چند هفتــه پیش 
ــا  ــینماهای دنی ــه س ــرمایه گذارانش ب ــجاعت س ــا ش ــه ب ک
ــت را  ــدگان تن ــاد تهیه کنن ــواب اعتم ــم ج ــردم ه ــد و م آم
دادنــد و ایــن فیلــم توانســت در همیــن چندهفتــه ای کــه از 
اکرانــش می گــذرد فــروش خیلــی خوبــی را تجربــه کنــد و 
باالخــره ســد نفروختــن و بی اعتمــادی مــردم بــه ســینما در 
دوران کرونــا را فروبریــزد. حــاال مــا داریــم راجــع بــه یکــی 
ــم.  ــت می کنی ــان صحب ــدان معاصرم ــن هنرمن از مهم تری
کســی کــه صاحــب ســبک اســت و هرکــدام از آثــارش بــه 
ــت.  ــده اس ــازان تبدیل ش ــرای فیلم س ــک کاس درس ب ی
یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای ســینمای آقــای نــوالن 
ایــن اســت کــه مرحلــه پژوهــش و مطالعــه بــرای نوشــتن 
ــتن  ــرای نوش ــود و ب ــه می ش ــدی گرفت ــی ج ــه خیل فیلم نام
فیلم نامــه بــا ده هــا دانشــمند درجه یــک جهــان کــه 
مربــوط بــه ایــده اصلــی فیلــم هســتند، مشــورت صــورت 
باعــث می شــود کــه  می گیــرد. شــاید همیــن هــم 
ــی  ــی تخیل ــای علم ــه فیلم ه ــوالن از بقی ــای ن ــای آق فیلم ه
جذاب تــر و البتــه نزدیک تــر بــه واقعیــت از آب دربیایــد. 
مثــًا آقــای کیــپ تــورن فیزیکــدان مشــهور آمریکایــی کــه 
یکــی از مشــاوران اصلــی نــوالن در فیلــم اینتراســتار بــود 
ــی  ــی تخیل ــم علم ــن فیل ــه ای ــی در فیلم نام ــش مهم و نق
داشــت، برنــده جایــزه نوبــل فیزیــک جهــان اســت. ایــن 
ــرای  ــا ب ــمندان دنی ــن دانش ــوالن از بهتری ــای ن ــی آق یعن
ــن  ــرای همی ــرد و ب ــک می گی ــینمایی اش کم ــای س کاره
ــی  ــان علمی-تخیل ــایر کارگردان ــش از س ــه کارهای ــت ک اس

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــردن باالت ــر و گ ــک س ــان ی جه

       یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای ســینمای آقــای نــوالن ایــن 
اســت کــه مرحلــه پژوهــش و مطالعــه بــرای نوشــتن فیلم نامــه 
ــا  ــه ب ــتن فیلم نام ــرای نوش ــود و ب ــه می ش ــدی گرفت ــی ج خیل
ده هــا دانشــمند درجه یــک جهــان کــه مربــوط بــه ایــده اصلــی 
فیلــم هســتند، مشــورت صــورت می گیــرد. شــاید همیــن 
آقــای نــوالن از بقیــه  هــم باعــث می شــود کــه فیلم هــای 
فیلم هــای علمــی تخیلــی جذاب تــر و البتــه نزدیک تــر بــه 

ــد. ــت از آب دربیای واقعی
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ندا اظهری

سال هاســت حــرف از تولیــد داخلــی مطــرح می شــود. این کــه در ایــن ســال ها دانشــمندان و محققــان ایرانــی اعتمادبه نفــس 

باالیــی بــرای تولیــد محصــوالت باکیفیــت کامــًا وطنــی پیداکرده انــد و می تواننــد بــدون نیــاز بــه کشــورهای غربــی، نیازهــای 

جامعــه و مــردم خــود را بــرآورده کننــد. یکــی از بهتریــن نمونه هــای ایــن موضــوع فنــاوری نانــو اســت. ایــران در ســال 2001، 

در مقــام 57 جهــان در حــوزه نانــو قــرار داشــت، امــا حــاال بعــد از گذشــت حــدود 19 ســال از آن روزهــا، ایــران بــه مقــام چهــارم 

دنیــا در ایــن فنــاوری دســت پیداکــرده اســت؛ راهــی کــه فــراز و نشــیب های زیــادی را پشــت ســر گذاشــته تــا امــروز بــه ایــن 
مرحلــه رســیده اســت.

شــاید شــناخت خیلــی از مــا از نانــو و محصوالتــی کــه از آن تولیــد می شــود تنهــا بــه جوراب هایــی محــدود شــود کــه در متــرو 

توســط فروشــنده ها فروختــه می شــود. امــا جــوراب نانــو تنهــا قطــره ای در دریــای محصــوالت تولیدشــده بــا فنــاوری نانوســت 

ــا تولیــدات حــوزه  ــا به طورقطــع آشــنایی ب ــی از آن را مشــاهده کــرد، ام ــوان نمونه های و امــروزه در بســیاری از حوزه هــا می ت

ــای  ــد. حوزه ه ــاز کن ــا ب ــه روی م ــازه ای را ب ــا ت ــد دنی ــا، می توان ــتفاده از آن ه ــره و اس ــی روزم ــای آن در زندگ ــو و کاربرده نان

ــتند.  ــاوری هس ــن فن ــرد ای ــای پرکارب ــه حوزه ه ــکی و... ازجمل ــی، پزش ــی، مهندس ــک، زیست شناس ــیمی، فیزی ســامت، ش

بگذاریــد باهــم چنــد محصــول نانویــی را کــه در زندگــی روزمــره مــا هــم بــه کار می آینــد را مــرور کنیــم.
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یکــی از محصــوالت نانــو کــه می توانیــد در زندگــی 
آنتــی  تی شــرت های  کنیــد،  اســتفاده  آن  از  روزمــره 
باکتریــال اســت. تی شــرت ها جــزء پرطرفدارتریــن و 
راحت تریــن لباس هــا هســتند کــه بیشــتر در فصــل 
بهــار و تابســتان و هــوای گــرم مورداســتفاده قــرار 
ــرت  ــه تی ش ــد ک ــه کرده ای ــًا توج ــا حتم ــد. ام می گیرن
ــه  ــت و ب ــاس اس ــت در تم ــا پوس ــتقیم ب ــور مس به ط
دلیــل عــرق کــردن و ایجــاد بــوی نامطبــوع روی الیــاف 
ــوض  ــم ع ــاس ه ــگ لب ــت رن ــن اس ــی ممک ــه، حت پارچ
شــود. همیــن امــر باعــث می شــود پارچــه به مرورزمــان 
ــردن  ــرق ک ــد. ع ــن بیای ــود و دوام آن پایی ــیده ش پوس
ــا و  ــاس، باعــث رشــد باکتری ه ــر آن روی لب ــدن و تأثی ب
ــای  ــث بیماری ه ــه باع ــود ک ــا روی آن می ش میکروب ه
ــود.  ــتی می ش ــای پوس ــدن و التهاب ه ــوزش ب ــی، س قارچ
ــکل  ــن مش ــو ای ــاوری نان ــتفاده از فن ــا اس ــان ب ــا محقق ام
را در تی شــرت های نانــو از بیــن برده انــد. آن هــا در 
ــد  ــتفاده می کنن ــزی اس ــو ذرات فل ــه از نان ــاف پارچ الی
کــه خاصیــت ضــد باکتریایــی دارنــد و از تشــکیل قــارچ 
ــال  ــه و انتق ــا روی پارچ ــا و باکتری ه ــواع میکروب ه و ان
آن بــه بــدن جلوگیــری می کننــد. ایــن تی شــرت ها 
ــتی  ــیت های پوس ــا و حساس ــه بیماری ه ــرادی ک ــرای اف ب
ــی  ــی از خاصیت های ــت. یک ــب اس ــیار مناس ــد بس دارن
کــه نانــو روی پارچــه و الیــاف ایجــاد می کنــد، آب گریــز 
بــودن آن اســت. بــا ریختــن آب یــا مایعــات روی 
ــود  ــه خ ــریع آب را ب ــاف، س ــی، الی ــای معمول پارچه ه
ــما  ــرت ش ــا تی ش ــاس ی ــی لب ــا وقت ــد ام ــذب می کنن ج
نانــو باشــد، نه تنهــا آب و مایعــات بــه درون پارچــه 
ــن  ــه پایی ــی از روی آن ب ــه به راحت ــد، بلک ــوذ نمی کن نف
ســر خــرده و پــاک می شــود و حتــی جــای لکــه هــم روی 

ــد.  ــی نمی مان ــاس باق لب

ــیده  ــک کش ــش و تش ــب ها روی بال ــه ش ــی ک ملحفه های
ــتند  ــواب هس ــایل خ ــن وس ــی از آلوده تری ــوند، یک می ش
و میکروب هــای زیــادی داخــل الیــاف آن هــا رشــد 
توصیــه  پزشــکان  حتــی  به طوری کــه  می کننــد؛ 
ــر  ــا از ش ــویید ت ــب بش ــا را مرت ــن ملحفه ه ــد ای می کنن
ــژه  ــئله به وی ــن مس ــوید. ای ــاص ش ــا خ ــن میکروب ه ای

ــد منتظــر رســیدن  ــز کم کــم بای ــه فصــل پایی ــا ورود ب ب
ــت هایمان از  ــه دس ــی ک ــیم؛ روزهای ــرد باش ــای س روزه
ســرما ســرخ می شــوند. درســت اســت کــه دســتکش ها 
ــت ها در  ــت از دس ــرای محافظ ــی ب ــیار خوب ــیله بس وس
برابــر ســرما هســتند امــا بــه دلیــل این کــه ســدی بیــن 
روی  ایجــاد می کننــد، می توانیــم  و ســطوح  دســت 
ــوان یــک وســیله ضــد میکــروب و باکتــری  آن هــا به عن
ــش  ــکل پی ــک مش ــا ی ــا اینج ــم. ام ــاب کنی ــم حس ه
ــم  ــت می کنی ــتکش دس ــی دس ــه وقت ــد و آن، این ک می آی
ــود  ــم، خ ــت می زنی ــف دس ــطوح مختل ــه س ــا آن ب و ب
دســتکش هــم آلوده شــده و ممکــن اســت میکروب هــا و 
باکتری هــا از دســتکش بــه دســت منتقــل شــوند و حتــی 
ایــن آلودگی هــا را بــه چشــم ها، دهــان، گــوش و صــورت 
منتقــل کنیــم. بــرای حــل ایــن معضــل، محققــان از نانــو 
ــتفاده  ــو اس ــتکش نان ــاف دس ــت الی ــره در باف ذرات نق
ــو  ــاوی نان ــتکش ح ــن دس ــی ای ــاف نایلون ــد. الی کرده ان
ذرات نقــره هســتند کــه خاصیــت آنتــی باکتریــال دارنــد 
و به خودی خــود میکروب هــا و باکتری هــا و قارچ هــا را 
ــن دســتکش های  ــد. ای ــاک می کنن ــاف دســتکش پ از الی
ــا  ــه میکروب ه ــر این ک ــاوه ب ــال، ع ــی باکتری ــو و آنت نان
ــتکش  ــاف دس ــد الی ــازه نمی ده ــرد، اج ــن می ب را از بی

بــوی بــدی بــه خــود بگیرنــد. 

بــرای افــرادی کــه حساســیت های تنفســی و حتــی آســم 
دارنــد بســیار مهــم اســت. محققــان در روبالشــی ها 
اســتفاده  نخ هــای مخصوصــی  از  نانــو  ملحفه هــای  و 
ــو  ــو ذرات نقــره هســتند. ایــن نان کرده انــد کــه دارای نان
ذرات خاصیــت آنتــی باکتریــال دارنــد بــه ایــن معنــی کــه 
ــا میکروب هــا و باکتری هــا و  ــاف پارچــه، ب ــه الی ــوذ ب بانف
قارچ هــا واکنــش برقــرار و آن هــا را نابــود می کننــد. ایــن 
بــرای  می توانیــد  نه تنهــا  را  ملحفه هــا  و  روبالشــی ها 
مصــرف خانگــی اســتفاده کنیــد، بلکــه بــه دلیــل توانایــی 
باالیــی کــه در نابــودی میکروب هــا دارنــد، بهتریــن 
گزینــه بــرای اســتفاده در بیمارســتان ها و درمانگاه هــا 
ــال  ــر انتق ــرده و خط ــار ک ــا را مه ــا میکروب ه ــتند ت هس
ــه  ــی ک ــر از ویژگی های ــی دیگ ــد. یک ــش ده ــا را کاه آن ه
ملحفه هــا  و  روبالشــی ها  در  نانونقــره  ذرات  کاربــرد 
ــه  ــی ک ــوی نامطبوع ــاد ب ــه از ایج ــت ک ــن اس ــد، ای دارن
ــری  ــود، جلوگی ــاد می ش ــا ایج ــی و ملحفه ه روی روبالش

می کنــد.
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از  می تــوان  کــه  حوزه هایــی  پرکاربردتریــن  از  یکــی 
ــت.  ــتی اس ــش بهداش ــرد، بخ ــتفاده ک ــو اس ــاوری نان فن
اقــام  مهم تریــن  جــزء  حوله هــا  به عنوان مثــال، 
ــم.  ــروکار داری ــا س ــا آن ه ــه ب ــه روزان ــتند ک ــتی هس بهداش
عــاوه بــر آن، تمــاس مســتقیم حولــه بــا صــورت، 
ــواع  ــال ان ــر انتق ــدن، خط ــی ب ــان و به طورکل ــم ها، ده چش
می بــرد.  بــاال  را  قارچ هــا  و  باکتری هــا  میکروب هــا، 
ــت  ــک کردن رطوب ــرای خش ــه ب ــل این ک ــه دلی ــا ب حوله ه
ــواًل  ــد، معم ــرار می گیرن ــتفاده ق ــدن مورداس ــت ب روی پوس
تــا مدتــی بعــد از خشــک کردن دســت و صــورت یــا بــدن 
ــد  ــی می مانن ــس باق ــدن، خی ــق ب ــک کردن تعری ــا خش ی
ــد  ــرای رش ــبی ب ــیار مناس ــکان بس ــل م ــن دلی ــه همی و ب
ــودن،  ــس ب ــن خی ــد. همی ــاب می آین ــا به حس میکروب ه
ــه  ــه ب ــد ک ــاد می کن ــه ایج ــاف حول ــوی نامطبوعــی در الی ب
دلیــل رشــد میکروب هاســت. ایــن مشــکل گاهــی موجــب 
ایجــاد مشــکات پوســتی در افــراد به ویــژه گروه هــای 
ــای  ــاد بیماری ه ــاس و ایج ــت حس ــاس و دارای پوس حس
ــواص  ــه دارای خ ــر حول ــا اگ ــود. ام ــت می ش ــی پوس قارچ
ــود.  ــل می ش ــم ح ــکل ه ــن مش ــد، ای ــری باش ــد باکت ض
ــه  ــرده به طوری ک ــادی ک ــک زی ــا کم ــو در اینج ــاوری نان فن
ــد  ــا ح ــه، ت ــاف حول ــره در الی ــو ذرات نق ــتفاده از نان ــا اس ب
ــه  ــای حول ــردن میکروب ه ــن ب ــه از بی ــد ب ــادی می توان زی
ــذف  ــادی در ح ــر زی ــوذرات تاثی ــن نان ــد. ای ــک کن کم
ــو  ــت نان ــرات مثب ــن اث ــد. ای ــی دارن ــای قارچ ــت ه عفون
ــه  ــت ک ــیمیایی اس ــای ش ــل واکنش ه ــه دلی ــره ب ذرات نق
ــد و  ــرار می کنن ــه برق ــه در حول ــد یافت ــای رش ــا باکتری ه ب

آن هــا را از بیــن می برنــد.

فنــاوری نانــو فقــط در پوشــاک و لــوازم بهداشــتی کاربــرد 
نــدارد. یکــی دیگــر از حوزه هایــی کــه کاربردهــای 
بــرای  بهداشــتی  شــیرآالت  تولیــد  دارد،  وســیعی 
اداری،  خانگــی،  بهداشــتی  ســرویس های  آشــپزخانه، 
ــه  ــیرآالت ب ــت. ش ــی اس ــز درمان ــتان ها و مراک بیمارس
ــرعت  ــت به س ــا آب و رطوب ــتن ب ــروکار داش ــل س دلی
ــا اســتفاده  دچــار زنگ زدگــی و پوســیدگی می شــوند امــا ب
از پوشــش های نانــو ســاختار در ترکیــب آن هــا، عــاوه بــر 
این کــه شــیرآالت در مقابــل ســایش و خوردگــی مقاومــت 
ــز  ــت آب گری ــوان از خاصی ــد، می ت ــدا می کنن ــری پی باالت
ــه  ــرد به طوری ک ــتفاده ک ــم اس ــاختارها ه ــو س ــودن نان ب
ــوید  ــاص می ش ــیرآالت خ ــای آب روی ش ــر لکه ه از ش
و به راحتــی هــم تمیــز می شــوند. شــیرآالت نانــو در 
ــد.  ــرد دارن ــویی کارب ــت و روش ــام، توال ــپزخانه، حم آش
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UV بیشــتری هــم وارد و آســیب دوچنــدان می شــود. 
ــت و  ــی نیس ــای آفتاب ــوط به روزه ــا مرب ــکل تنه ــن مش ای
ــری  ــای اب ــه در روزه ــد ک ــه می کنن ــکان توصی ــی پزش حت
هــم اســتفاده از عینــک آفتابــی را فرامــوش نکنیــد. عینــک 
ــعه  ــد اش ــا 98 درص ــد ت ــد بتوان ــتاندارد بای ــی اس آفتاب
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــد. محقق ــذب کن ــید را ج UV خورش
ــی،  ــک آفتاب ــی های عین ــری روی عدس ــش های نانومت پوش
ــد  ــا 98 درص ــید را ت ــش خورش ــعه ماوراءبنف ــذب اش ج

باالبرده انــد.

ــرار  ــتفاده ق ــاز مورداس ــه در ساخت وس ــی ک ــوع محصوالت ن
ــی  ــت باالی ــازه اهمی ــت س ــن کیفی ــاال رفت ــد در ب می گیرن
ــی ها  ــواع لوله کش ــرای ان ــه ب ــی ک ــا و اتصاالت دارد. لوله ه
ــی هســتند  ــه اجزای در ســاختمان اســتفاده می شــوند، ازجمل
ــوکار اســتفاده می شــوند و احتمــال  کــه به صــورت روکار و ت
ــی  ــا و اتصاالت ــت. لوله ه ــیار باالس ــا بس ــتگی در آن ه شکس
کــه جنــس یــو پی وی ســی دارنــد، در لوله کشــی آب و 
ــر  ــی در براب ــت باالی ــوند و مقاوم ــتفاده می ش ــاب اس فاض
فشــارها و ضربــات واردشــده دارنــد و حتــی تحمــل آن ها در 
برابــر مــواد شــیمیایی باالســت و کمــک می کنــد تغییــرات 
محیطــی ماننــد رطوبــت، اختــاف دمــا و غیــره را به خوبــی 
ــر این کــه  ــو ذرات عــاوه ب تحمــل کننــد. امــا افــزودن نان
مقاومــت لوله هــا و اتصــاالت را نســبت بــه انــواع محیط هــا 
ــا را در  ــت آن ه ــرد، مقاوم ــاال می ب ــیمیایی ب ــات ش و ترکیب
ــی  ــد و به راحت ــش می ده ــز افزای ــار نی ــه و فش ــر ضرب براب

نمی شــکنند. 
عــاوه بــر ایــن، بســیاری از مصالــح ســاختمانی فلــزی مانند 
آهن هــا و میلگردهــا و دیگــر اقــام، جــزء مــواردی هســتند 
ــه  ــبت ب ــا نس ــتند، ام ــم هس ــه محک ــود این ک ــه باوج ک
رطوبــت و تغییــرات آب و هوایــی و مــواد شــیمیایی حســاس 
بــوده و خیلــی زود زنــگ می زننــد و دچــار خوردگــی 
ــن  ــش ای ــوان پوش ــو ذرات به عن ــتفاده از نان ــوند. اس می ش
ــود دوام  ــث می ش ــرده و باع ــر ک ــا را مقاوم ت ــح، آن ه مصال

ــد.  ــش یاب ــری پیداکــرده و عمــر ســازه افزای باالت

ســرویس های بهداشــتی، توالت هــای فرنگــی و ایرانــی 
ــه  ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــتند. ع ــال هس ــروب و انتق ــأ میک منش
دلیــل رطوبــت زیــادی هــم کــه در ایــن محیــط وجــود دارد، 
احتمــال رشــد میکروب هــا افزایــش می یابــد و توانایــی 
انتقــال بیماری هــا از ایــن طریــق بــاال مــی رود. امــا محققــان، 
ــرویس های  ــا و س ــاخت توالت ه ــه در س ــی ک ــو ذرات ــا نان ب
آنتــی  خاصیــت  توانســته اند  به کاربرده انــد،  بهداشــتی 
ــع از  ــه مان ــد ک ــا بدهن ــه آن ه ــی ب ــال و ضدمیکروب باکتری
ــی  ــو ذرات ــود. نان ــطوح می ش ــن س ــروب روی ای ــد میک رش
کــه روی ســطوح بــه کار مــی رود، عــاوه بــر این کــه 
تمیزشــوندگی  میــزان  می برنــد،  بیــن  از  را  میکروب هــا 
آن هــا را بــاال بــرده و به راحتــی هــم تمیــز می شــوند و 
جــای لکــه روی آن هــا باقــی نمی مانــد. خاصیــت آب گریــز 
ــتی،  ــرویس های بهداش ــه در س ــو ذرات به کاررفت ــودن نان ب
ــه  ــطوح ب ــای آب را روی س ــدن لکه ه ــی مان ــال باق احتم

حداقــل می رســاند. 

ــدن  ــر ش ــه در بهت ــر این ک ــاوه ب ــی ع ــای آفتاب عینک ه
ظاهــر و به اصطــاح تیــپ افــراد تأثیــر زیــادی دارد، وظیفــه 
ــور  ــر ن ــم ها در براب ــت از چش ــری دارد و آن محافظ مهم ت
ــن اشــعه  آفتــاب و اشــعه ماوراءبنفــش )UV( آن اســت. ای
ــه پوســت باعــث ســوختگی و  مضــر در صــورت رســیدن ب
ــم  ــق چش ــدن از طری ــذب ش ــا ج ــتی و ب ــیب های پوس آس
ــکان  ــن پزش ــود. بنابرای ــم می ش ــه چش ــیب ب ــث آس باع
توصیــه می کننــد موقــع قــرار گرفتــن در نــور آفتــاب حتمــًا 
ــا جــذب اشــعه  ــا ب ــد ت ــی اســتفاده کنی از عینک هــای آفتاب
خورشــید، از آســیب بــه چشــم های شــما جلوگیــری کننــد. 
امــا بســیاری از عینک هــای آفتابــی موجــود در بــازار از نــوع 
ــذب  ــعه UV را ج ــه اش ــتند به طوری ک ــتاندارد هس غیراس
ــمی  ــکات چش ــرور مش ــد به م ــن می توان ــد و همی نمی کنن
ــد،  ــتفاده می کنی ــی اس ــک آفتاب ــی از عین ــد. وقت ــاد کن ایج
گشــاد  مردمک هــا  و  شــده  تاریــک  چشــم  فضــای 
ــود. در  ــم می ش ــتری وارد چش ــور بیش ــن ن ــوند بنابرای می ش
اینجــا اگــر عینــک غیراســتاندارد باشــد، همــراه نــور، اشــعه 

17



ــی  ــتم عامل های موبایل ــه سیس ــتید ک ــرادی هس ــه اف ــم از جمل ــما ه ــاال ش ــتید، احتم ــب هس ــن مطل ــدن ای ــال خوان ــر در ح اگ
ــت  ــه امنی ــرادی ک ــیون و اف ــب سیاس ــان اغل ــتید. در جه ــکاو هس ــا کنج ــورد آن ه ــل در م ــا حداق ــت دارد ی ــان اهمی برایت
ــا  ــتم عامل آنه ــته بودن سیس ــل بس ــه دلی ــون ب ــا آیف ــری ی ــی های بلک ب ــت از گوش ــم اس ــی مه ــان خیل ــان برایش اطاعاتش
اســتفاده می کننــد. امــا آیــا انتخــاب حــدود 5 درصــد از افــراد جهــان از یــک برنــد یــا سیســتم عامــل خــاص دلیــل بــر صــد 

در صــد بهتــر بــودن آن برنــد نســبت بــه برندهــای دیگــر اســت؟
جالــب اســت بدانیــد کــه براســاس بررســی  های ســایت های فعــال در حــوزه IT، سیســتم عامل  iOS روی هــم رفتــه 
ــا اســتفاده از ابزارهــای گوناگــون میــزان امنیــت  ایمن تریــن سیســتم عامل موبایــل دنیــا محســوب می شــود. البتــه می تــوان ب
دســتگاه های اندرویــدی را نیــز افزایــش داد امــا بــه صــورت پیش فــرض بــرد بــا   iOS   اســت. ایــن نتیجــه در مقایســه بیــن 
ــتمرار  ــی و اس ــای امنیت ــا، رخنه ه ــتور، باگ ه ــوگل پلی اس ــتور و گ ــت اپ اس ــورد، امنی ــا و پس ــردن، پین ه ــر، قفل ک بلوت وی

ــت.  ــده اس ــت آم ــه دس ــی ب ــای امنیت ــایر ویژگی ه ــا و س ــا و باج افزاره ــر بدافزاره ــت در براب ــا، حفاظ آپدیت ه
ــع  ــت. بالطب ــر اس ــرض خط ــود، در مع ــل ش ــت متص ــه اینترن ــه ب ــی ک ــر دیوایس ــت ه ــه امنی ــم ک ــم بگویی ــن را ه ــه ای البت
ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــتم عاملی نق ــر سیس ــد. ه ــرار می گیرن ــایبری ق ــای س ــورد حمله ه ــر م ــر، کمت ــای کم طرفدارت دیوایس ه
خــودش را دارد و همگی شــان هــم آســیب پذیرند. در ایــن مقالــه ســعی مــی کنیــم تعریفــی از آیتــم هــای مختلــف دو سیســتم 
عالــم iOS  و اندرویــد را داشــته باشــیم تــا اگــر دنبــال خریــد یــک گوشــی هســتید بتوانیــد بــا توجــه بــه نیازتــان از تلفــن همــراه 

بهتریــن انتخــاب را داشــته باشــید.
پیــش از انتخــاب یــک سیســتم عامل موبایلــی ابتــدا نیازهــای خــود را لیســت کنیــد. آیــا از جملــه افــرادی هســتید کــه وقــت 
ــد؟  ــاز داری ــه ای نی ــل حرف ــت فای ــه مدیری ــا ب ــی هســتید؟ آی ــا گیمــر موبایل ــا گوشی هوشــمندتان می گذرانیــد؟ آی ــادی را ب زی
ســادگی برایتــان اهمیــت دارد یــا امکانــات زیــاد؟ بــه آپدیــت بــودن سیســتم عامل چقــدر حساســیت داریــد؟ البتــه ایــن نــوع 
ــرای هــر  ــه پاســخی کــه ب ــا توجــه ب ــم. ب ــه مهم تریــن آن هــا اشــار کردی ــی مــا در اینجــا ب ــاد هســتند ول ســواالت بســیار زی
ــی  ــد. یعن ــاب کنی ــا آی اواس را انتخ ــد ی ــی اندروی ــتم عامل های موبایل ــی از سیس ــد یک ــد می توانی ــاال داری ــواالت ب ــک از س ی
ــوان مشــاهده  ــک جمع بنــدی ســاده می ت ــا ی ــت ب ــک سیســتم عامل دارد و در نهای ــع ی ــه نف ــاز ب ــک امتی ــا ی هــر ســوال نهایت
کــرد کــه کــدام سیســتم عامل امتیــاز بیشــتری از طــرف شــما کســب کــرده و بدیــن طریــق انتخابــی بهتــر خواهیــد داشــت.

کالیی  مهسا شمس 
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کردیم: کنید بررسی  که در هنگام خرید تلفن هوشمند باید به آن توجه  در ادامه هفت آیتم از مواردی 

ــازار بــوده اســت، البتــه سامســونگ   اپــل از لحــاظ قیمــت همــواره گران قیمت تریــن گوشــی موجــود در ســطح ب
ــده  ــب نمان ــون عق ــت از آیف ــاظ قیم ــم از لح ــد ه ــی دارن ــای باالی ــت ه ــه قیم ــوت ک ــری های S و ن ــه س ــا ارائ ب
اســت. امــا مــی تــوان بــا قیمتــی کــه بــرای یکــی از میــان رده هــای آیفــون پرداخــت می کنیــد یکــی از پرچمــداران 

اندرویــد بــا امکانــات بیشــتر را تهیــه کــرد.
از جهــت تنــوع و انتخاب هــای گســترده ، هیــچ گوشــی هوشــمندی نمی توانــد بــا اندرویــد رقابــت کنــد. اندرویــد 
ــده  ــد، برگزی ــی ندارن ــی تخصص ــای خیل ــه فعالیت ه ــرادی ک ــوی اف ــا از س ــگان، مطمئن ــای رای ــه برنامه ه ــا ارائ ب

خواهــد شــد. 

ــا نگاهــی بــه اعــداد و ارقــام گــزارش شــده شــروع کنیــم؛ ایــن اعــداد دقیقــا بــه شــما   بیاییــد ایــن بخــش را ب
ــدا  ــی )Google Play( و اپ اســتور )App Store( پی ــد در گــوگل پل ــه را می توانی ــد کــه چــه تعــداد برنام می گوین

کنیــد.
برنامه های اندروید:  2٫7 میلیون برنامه

برنامه های آی اواس: 2٫2 میلیون برنامه
در حقیقــت، اعــداد و ارقــام بهتریــن معیــار بــرای قضــاوت نیســتند؛ زیــرا اکثــر افــراد تنهــا از برنامه هــای کاربــردی 

و محبوبــی کــه در هــر دو سیســتم عامــل در دســترس  هســتند اســتفاده می کننــد. 
ــل  ــن بازی هــای موبای ــا بهتری ــی اســتور از اپ اســتور بیشــتر اســت؛ ام ــگان موجــود در پل تعــداد برنامه هــای رای

همیشــه در سیســتم عامــل iOS در دســترس بــوده اســت کــه البتــه همیشــه اینگونــه نخواهــد مانــد. 
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ــا  ــازماندهی میلیون ه ــیدیم. س ــل رس ــتم عام ــن دو سیس ــای ای ــازار برنامه ه ــه ب ــد و iOS ب ــه اندروی در مقایس
برنامــه و بــازی بســیار دشــوار اســت و نــه گــوگل پلــی و نــه اپ اســتور ایــن کار را بــه خوبــی انجــام نداده انــد. 
ــرای  ــود، ب ــای موج ــود برنامه ه ــه و دانل ــری را از ارائ ــه بهت ــتور تجرب ــه اپ اس ــم ک ــر می کنی ــی، فک ــور کل ــه ط ب
ــی اســتور  ــه می دهــد. جســتجو در پل ــه شــما ارائ ــری را ب شــما فراهــم می کنــد و  همچنیــن پیشــنهادات جذاب ت
ــا لــپ تــاپ  آســان تر اســت و شــما می توانیــد برنامه هــای دلخــواه خــود را از مروگــر وبــی کــه بــر روی رایانــه ی

خــود داریــد نیــز دانلــود و نصــب کنیــد.
البتــه قابلیــت خریــداری برنامــه در آیفــون بــا اســتفاده از اثــر انگشــت یــا Touch ID نیــز قابلیــت جذابــی اســت؛ 
ــر انگشــت  ــا سنســورهای اث ــد ب ــی اســتور موجــود در گوشــی های اندروی ــن کار را در پل ــد همی ــا شــما می توانی ام
انجــام دهیــد. پلــی اســتور نیــز بــه دلیــل داشــتن سیاســت بازپرداخــت قابــل قبــول تــا دو ســاعت پــس از خریــد 

ــژه ای در ایــن قســمت کســب می کنــد. ــاز وی برنامــه، امتی
در بــازار هــر دو سیســتم عامــل، برنامه هــای مشــکوک وجــود دارنــد؛ امــا اپــل معمــوال نســبت بــه مســدود کــردن 

ــواع خاصــی از برنامه هــای موجــود در اپــل اســتور کمــی ســختگیرانه تر عمــل می کنــد.  ان

ــی  ــز اهمیت ــری اســت کــه موضــوع حائ ــدگان گوشــی های هوشــمند، عمــر بات ــن شــکایات دارن یکــی از بزرگ تری
ــزار  ــخت اف ــچ س ــرا هی ــت؛ زی ــوار اس ــیار دش ــش بس ــن بخ ــد و iOS در ای ــه اندروی ــود. مقایس ــوب می ش محس
مشــترکی میــان ایــن دو سیســتم عامــل وجــود نــدارد. از ایــن رو می تــوان گفــت کــه iOS بــرای کســب بیشــترین 
ــا ظرفیــت  ــد ب ــد یــک دســتگاه اندروی ــا می توانی ــه شــده اســت؛ ام ــری در هــر میلی آمپرســاعت بهین ــزان بات می

باتــری باالتــری خریــداری کنیــد تــا از آیفــون پیشــی بگیریــد.
هــر دو سیســتم عامــل اندرویــد و iOS بــه شــما امــکان می دهنــد میــزان مصــرف باتــری خــود را مشــاهده کنیــد؛ 
ــل دارای  ــتم عام ــر دو سیس ــد. ه ــان می ده ــما را نش ــری ش ــر بات ــی از عم ــه تخمین ــت ک ــد اس ــط اندروی ــا فق ام
حالــت صرفه جویــی در مصــرف میــزان باتــری هســتند کــه در ایــن حالــت بــا محــدود کــردن عملکــرد، اتصــال و 
ــد؛ امــا  ــری خــود را توســعه دهی ــد عمــر متوســط بات ــری می توانی ــی در مصــرف بات ســایر ویژگی هــای صرفه جوی

چگونگــی عملکــرد دقیــق آن در اندرویــد قابــل تنظیــم اســت.
ــرا  ــود؛ زی ــوردار ب ــی برخ ــری از مزیت های ــارژ بات ــمت ش ــی در قس ــی طوالن ــرای مدت ــد ب ــل اندروی ــتم عام سیس
ــون 8 و 8  ــال، آیف ــن ح ــا ای ــد. ب ــه می دادن ــیم را ارائ ــارژ بی س ــریع و ش ــارژ س ــت ش ــد قابلی ــی های اندروی گوش
ــر دو  ــر از ه ــای جدیدت ــام آیفون ه ــد و تم ــه کردن ــیم را ارائ ــریع و بی س ــارژ س ــت ش ــز قابلی ــون X نی ــاس و آیف پ

ــد. ــتیبانی می کنن ــی پش ویژگ
ــد و  ــداری کنی ــریع خری ــارژ س ــور ش ــون، آداپت ــای آیف ــی از مدل ه ــرای برخ ــا ب ــود ت ــد ب ــادر خواهی ــما ق ــه ش البت
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن نــوع شــارژها معمــوال در جعبــه گوشــی های اندرویــد وجــود دارنــد. در نهایــت بــا 
مقایســه کلــی اندرویــد و iOS درمی یابیــم کــه عمــر باتــری گوشــی های اندرویــد از آیفــون بیشــتر اســت و تقریبــا 

اکثــر گوشــی های اندرویــد در جعبــه خــود آداپتــور شــارژ ســریع را دارنــد.
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ــل  ــتم عام ــا در سیس ــت؛ ام ــوب اس ــل خ ــتم عام ــر دو سیس ــانی در ه ــاس و پیام رس ــه تم ــرد اولی ــیوه عملک ش
ــزار پیام رســان هنــگ  ــرم اف ــا ن ــز را ب ــه نظــر می رســد کــه گــوگل همــه چی ــد کمــی گیج کننــده اســت. ب اندروی
ــت  ــری، چ ــت تصوی ــا، چ ــا پیامک ه ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــه ب ــد ک ــش می ده اوت )Hangout( پوش
گروهــی و مــوارد دیگــر را از طریــق وای فــای و یــا داده هــای تلفــن همــراه خــود دریافــت کنیــد؛ امــا گــوگل مدتــی 
ــده  ــی گیج کنن ــران کم ــرای کارب ــی ب ــه نوع ــه ب ــرد ک ــر ک ــو )Allo( و دوو )Dou(  را منتش ــان های ال ــد پیام رس بع

ــون پیام رســان هنــگ اوت در حــال منســوخ شــدن اســت. ــود و اکن ب
ــا  ــه قب ــد ک ــود دارن ــد )Android Messages( وج ــای اندروی ــه پیام ه ــز برنام ــد نی ــل اندروی ــتم عام در سیس
ــت.  ــرض اس ــاه پیش ف ــام کوت ــال پی ــه ارس ــه برنام ــد ک ــده می ش ــنجر )Google Messeneger( نامی ــوگل مس گ
تولیدکننــدگان بــرای رقابــت بیشــتر بــا یکدیگــر تمایــل دارنــد گزینه هــای فرعــی و خاصــی را ارائــه دهنــد. برنامــه 
فیــس تایــم )FaceTime( و آی مســیج  )iMessage( نیــز کــه بــه صــورت پیش فــرض بــر روی تمــام گوشــی های 

ــد. ــر می کنن ــیار راحت ت ــتان را بس ــواده و دوس ــا خان ــاط ب ــده اند، ارتب ــب ش ــا نص ــن آیپده ــون و همچنی آیف

مقایســه ایــن بخــش کمــی دشــوار اســت. در گذشــته بــر ایــن بــاور بودیــم کــه اپــل در عکاســی، ترکیــب رنگــی، 
ــن  ــا جدیدتری ــد دارد؛ ام ــه اندروی ــبت ب ــری نس ــرد بهت ــابه، عملک ــای مش ــایر ویژگی ه ــن و س ــت دوربی کیفی
ــد.  ــود آورده ان ــه وج ــران ب ــان کارب ــادی را در می ــای زی ــک و تردیده ــا ش ــن ادع ــد در ای ــی های اندروی گوش
ــون  ــی های آیف ــتند و گوش ــی هس ــی و باکیفیت ــیار عال ــای بس ــی های Pixel 4 و XL 4 Pixel دارای دوربین ه گوش

ــد. ــت می کنن ــی رقاب ــن دو گوش ــا ای ــز ب ــون Pro Max11 نی 11 و آیف
ــا بعضــا عالــی دارنــد، امــا اگــر بخواهیــم  اگرچــه بســیاری از محصــوالت فعلــی اندرویــد، دوربین هــای خــوب ی
ــر از گوشــی های  ــب بســیار بهت ــه مرات ــون ب ــن گوشــی های آیف ــم کــه کیفیــت دوربی ــد بگویی صــادق باشــیم، بای

اندرویــد اســت.
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در آخریــن بخــش مقایســه اندرویــد و iOS بــه مبحــث امنیــت می رســیم. تولیدکننــدگان خــاص ماننــد 
ــت  ــا ماهی ــد؛ ام ــازار کرده ان ــود در ب ــی های خ ــت گوش ــش امنی ــرف افزای ــادی را ص ــای زی ــونگ، تاش ه سامس
ــر  ــن ام ــد راه ای ــد س ــدی می توان ــور ج ــه ط ــد ب ــتگاه های اندروی ــیاری از دس ــانی ها در بس ــر به روزرس بی نظی
ــات  ــروز تخلف ــکان ب ــرا ام ــتند؛ زی ــر هس ــری مهم ت ــان دیگ ــر زم ــون از ه ــریع، اکن ــانی های س ــود. به روزرس ش
ــا  ــرا میلیون ه ــت؛ زی ــب اس ــانی از iOS عق ــاظ به روزرس ــد از لح ــد. اندروی ــش می یاب ــه روز افزای ــی روز ب امنیت
گوشــی اندرویــد در حــال اســتفاده از نــرم  افزارهــای قدیمــی هســتند و خطــرات جــدی از جملــه هــک شــدن، آن هــا 

ــد. ــد می کن را تهدی
اپــل همــواره در زمینــه ارائــه امنیــت هــر چــه بیشــتر بــرای مصــرف کننــدگان خــود فعالیــت کــرده اســت کــه 
ــی  ــدی )Face ID( و گوش ــس آی ــدی )Touch ID(، فی ــاچ آی ــمت های ت ــد در قس ــا را می توانی ــن آن ه مهم تری
آیفــون X مشــاهده کنیــد. نظــارت ســختگیرانه اپــل بــر روی برنامه هــا و تــاش بــرای به روزرســانی دســتگاه های 
 iMessage خــود باعــث می شــود تــا در ایــن حــوزه از اندرویــد پیشــی بگیــرد. ایــن شــرکت همچنیــن داده هــا را در

و برنامه هــای دیگــر آن رمز گــذاری می کنــد.
ــات  ــه اطاع ــتن اینک ــا دانس ــد ب ــن می توانی ــد؛ بنابرای ــرار می ده ــت ق ــران را در اولوی ــخصی کارب ــم ش ــل حری اپ
ــت  ــاس امنی ــون احس ــی های آیف ــتفاده از گوش ــوند، در اس ــده نمی ش ــا خوان ــره ی ــل ذخی ــط اپ ــما توس ــخصی ش ش
کنیــد. داده هــای شــما همچنیــن رمزگــذاری می شــوند. بــا ایــن حــال، اندرویــد نیــز برخــی داده هــا را رمزگــذاری 

ــود.  ــری می ش ــت کمت ــما محافظ ــی ش ــم خصوص ــا از حری ــد؛ ام می کن

خالصه مطلب اینکه:
1. رقابــت خیلــی نزدیــک و نفســگیر اســت. جــوری کــه حــاال مقیــاس رقابــت رســیده به چیپســت هــا و ریزتراشــه 
هایــی کــه در ابعــاد اختافــی بــه انــدازه یــک نانومتــر دارنــد و ایــن یعنــی یکــی از شــاخصه هــای جــدی در رقابــت 

ایــن دو، فنــاوری هــای نانویی اســت. 
ــا حــد زیــادی عقب تــر اســت و جــای بهینــه  ــا iOS ت 2-اندرویــد در زمینــه پــردازش ســطح پاییــن در قیــاس ب

ســازی بســیار باالیــی دارد.
3-اگــر ظاهــر سیســتم عامــل بــرای شــما مهــم اســت هــر دو سیســتم عامــل خــوب و کارامــد هســتند. اما پوســته  

ــر عــام آن را  نمي پســندد. ــر اســت و کارب ــد پیچیده ت ــه نظــر می رســد و آندروی ــر ب iOS ســاده تر و حرفه ای ت
ــی داریــد و از ایــن نظــر جــای  ــی بــرای برنامه هــای رایــگان و پول 4-در هــر دو سیســتم عامــل انتخاب هایــی عال

نگرانــی وجــود نــدارد.

کدام را بخریم؟ اما باالخره 

ــر اســاس نیازهــای  ــد ب ــد تیــک ســبز رنــگ وجــود دارد و در اینجــا می توانی ــام هــر سیســتم عامل چن ــه روی ن ک ــد  حــاال ببینی
ــد  ــه اندروی ک ــود  ــخص می ش ــال مش ــد. ح کنی ــاب  ــث را انتخ ــورد بح ــتم عامل های م ــی از سیس ــود یک ــخصی خ ــم و ش مه
کامــل نیســت و اصــوال  بیشــتر بــرای شــما مناســب اســت یــا سیســتم عامل آی اواس. البتــه مســلما ایــن راهنمــا خیلــی جامــع و 
کاملــی را در ایــن رابطــه نوشــت یــا بایــد مطلبــی بســیار طوالنــی و ســنگین در این بــاره بــه رشــته ی تحریــر  نمی تــوان راهنمــای 

درآورد.
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کــه طی ســال های اخیر تحوالت چشــمگیری  نانوفنــاوری از آن دســت فناوری هــای نوینــی اســت 
کشــور آمریــکا، چیــن، هنــد و ایــران در  گذشــته چهــار  را در دنیــا بــه وجــود آورده اســت. تــا ســال 
گرفتن چین درزمینــه تولیدات علمــی، جایگاه  رده هــای اول تــا چهــارم قــرار داشــتند امــا بــا پیشــی 
کشــور در فنــاوری نانــو هــم یــک پلــه باالتــر رفتــه و از آمریــکا جلوتــر رفتــه اســت. طبــق آمارهــای  ایــن 
کــره جنوبــی و انگلیــس  کشــور چیــن، آمریــکا، آلمــان،  کــه پنــج  جهانــی، محققــان ادعــا می کننــد 
حــدود 61 درصــد 400 دانشــگاه برتــر نانوفنــاوری و علــم نانــو را در جهــان بــه خــود اختصــاص 
داده انــد. در رده بندی هــای جهانــی، دانشــگاه فنــی نانیانــگ ســنگاپور برتریــن دانشــگاه برتــر 
ــکا در  ــو اســت و بعــدازآن، مؤسســه فنــاوری ماساچوســت )MIT( آمری دنیــا درزمینــه فنــاوری نان

رده دوم و دانشــگاه تســیانگ چیــن در رده ســوم دنیــا در فنــاوری نانــو قرارگرفته انــد.

ندا اظهری/  مترجم
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رنگ غالب نانوفناوری
دانشــگاه نانیانــگ ســنگاپور دومیــن دانشــگاه قدیمــی 
پژوهشــی خودمختــار در ســنگاپور اســت. ایــن دانشــگاه در 
ــه  ــان ک ــگاه های جه ــن دانش ــدی برتری ــن رتبه بن جدیدتری
ــر  ــت منتش ــاه آگوس ــدی QS در م ــز رتبه بن ــوی مرک از س
ــت.  ــده اس ــر انتخاب ش ــگاه برت ــیزدهمین دانش ــد، س ش
پزشــکی،  بازرگانــی،  علــوم،  مهندســی،  دانشــکده های 
ــان  ــی و فارغ التحصی ــوم اجتماع ــر و عل ــانی، هن ــوم انس عل
ــه شــمار  ــه دانشــکده های حاضــر در ایــن دانشــگاه ب ازجمل
ــگ در  ــگاه نانیان ــه دانش ــی ک ــی از حوزه های ــد. یک می رون
ــت  ــاوری اس ــوزه نانوفن ــد، ح ــل می کن ــال عم ــیار فع آن بس
کــه بــه یکــی از اولویت هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی در ایــن 
گروه هــای  به طوری کــه  اســت  تبدیل شــده  دانشــگاه 
و  نانوفنــاوری  درزمینــه  قدرتمنــدی  بســیار  تحقیقاتــی 
ــز  ــد NanoCluster و NanoFrontier و نی ــو مانن ــوم نان عل
گروه هــای تحقیقاتــی متخصــص در حوزه هــای علــوم و 
فنــاوری نانــو در ایــن دانشــگاه مشــغول فعالیــت هســتند و 
همیــن وزنــه ســنگین دانشــگاهی باعــث شــده تــا دانشــگاه 
ــن دانشــگاه ها در حــوزه  ــگاه نخســت برتری نانیانــگ در جای

ــرد.  ــرار گی ــا ق ــاوری دنی نانوفن
ایــن دانشــگاه بــا 33 هزار دانشــجو در ســال 2017 از ســوی 
ــوزه  ــا در ح ــر دنی ــگاه برت ــوان دانش ــگاه Elsevier به عن پای
ــگ  ــی نانیان ــگاه فن ــد. دانش ــناخته ش ــی ش ــوش مصنوع ه
بســیار  دیجیتــال  فناوری هــای  در  این کــه  بــر  عــاوه 
از دانشــکده هایی هوشــمند  قدرتمنــد ظاهــر می شــود، 
تشکیل شــده و همــکاری تنگاتنگــی در زمینــه هــای مختلــف 
حمل ونقــل  رباتیــک،  داده،  علــوم  مصنوعــی،  هــوش 
ــرژی  ــر، پزشــکی شــخصی، ســامت و ان هوشــمند، کامپیوت
ــا،  ــا ماننــد علی باب ــاوری دنی ــر فن ــا کمپانی هــای برت ــاک ب پ
رولــز رویــس، ام وی ام، ولــوو و دلتــا الکترونیــک دارد. ایــن 

ــرار دارد.  ــا ق ــای دنی ــگاه زیب ــزء 15 دانش ــگاه ج دانش
ــات  ــگ مطالع ــگاه نانیان ــاوری دانش ــی نانوفن ــروه تحقیقات گ
و پژوهش هــای خــود را بــا تمرکــز روی فنــاوری ســلول 
ــش،  ــی واکن ــردی و مهندس ــت های کارب ــوختی، کاتالیس س
ــرای  ــت ب ــواد نانوکامپوزی ــردی و م ــری عملک ــواد پلیم م
می دهــد.  انجــام  دارویــی  کاربردهــای  و  بیوسنســورها 
ــرای  ــگاه ب ــن دانش ــان ای ــه محقق ــرفته ای ک ــات پیش امکان
ــی  ــد، به خوب ــود در اختیاردارن ــات خ ــل تحقیق تجزیه وتحلی
ــرده و  ــتیبانی ک ــا پش ــرفته آن ه ــات پیش ــته از تحقیق توانس

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــی را ب ــل قبول ــج قاب نتای

نانو و درمان های پزشکی 
ــی  ــگاه فن ــاوری دانش ــروه نانوبیوفن ــه در گ ــی ک ــکار عمل ابت
نانیانــگ در مقیــاس نانــو انجــام می شــود، تحقیقــات 
مرتبــط بــا توســعه نانــو مــواد را گردهــم آورده اســت. ایــن 
ــس  ــو مغناطی ــای نان ــون حامل ه ــی را چ ــات، مباحث تحقیق

بــرای مهندســی زیســتی و کاربردهــای علــوم زیســتی 
دربرمی گیــرد. دیگــر مباحثــی کــه در ایــن تحقیقــات جــای 
می گیرنــد می تــوان بــه نانوسنســورها، زیســت تقلیــد، 
ــار  ــرد. انتظ ــاره ک ــتی اش ــرداری زیس ــک و تصویرب بیوفوتونی
مــی رود ایــن مطالعــات تأثیــر شــگرفی در توســعه و پیشــرفت 
انــواع محصــوالت و فرآیندهــای مرتبــط بــا فنــاوری زیســتی 
ــا کمــک  ــز دانشــگاهی ب ــن مرک ــان ای داشــته باشــند. محقق
فنــاوری نانــو و مطالعــات گســترده ای کــه روی ایــن مباحــث 
ــتفاده  ــه اس ــی ازجمل ــای خاص ــد، روی پروژه ه ــام داده ان انج
ــد  ــرطان و تولی ــان س ــرای درم ــی ب ــوذرات مغناطیس از نان
وســایل فوتونیــک بــرای کاربردهــای زیســت پزشــکی 

فعالیــت می کننــد.

نانو و وسایل الکترونیک
ــعه  ــگ در توس ــی نانیان ــگاه فن ــک دانش ــروه نانوالکترونی گ
مــواد جدیــد، فرآیندهــا و وســایلی کــه بتواننــد بــه درد نســل 
ــادی  ــت زی ــد، فعالی ــک بخورن ــتگاه های الکترونی ــدی دس بع
آموزشــی  و  تحقیقاتــی  کلیــدی  برنامه هــای  کرده انــد. 
مــواردی را چــون ســنتز مــواد، پــردازش، بســته بندی 
و اطمینــان را شــامل می شــود. محققــان درزمینــه علــم 
ــره  ــر گ ــدازه 65 نانومت ــا ان ــوادی ب ــک روی م نانوالکترونی
و بیشــتر، مــواد دی الکتریــک ورودی بــاال، دســتگاه ها و 
بســترهای Si/SiGe و درنهایــت تولیــد مــواد زیــر 500 
نانومتــر بــرای کاربــرد در فرآینــد بســته بندی مطالعــه 
ــازک غشــاهای  ــازک ســازی غشــای ن ــد. رســوب و ن می کنن
ــز  ــال نی ــاختارهای اتص ــع و س ــای مان ــک، الیه ه دی الکتری
ــت.  ــگاه اس ــن دانش ــان ای ــی محقق ــث تحقیقات ــزء مباح ج
ادغــام و اطمینــان از ایــن مــواد ماننــد انتقــال الکترونیکــی، 
ــه  ــتور الی ــی، ترانزیس ــه دی الکتریک ــی، تجزی ــال تنش انتق
نــازک، فتوولتائیــک هــای آلــی و دســتگاه های حافظــه 

ــد.  ــرار دارن ــان ق ــق محقق ــال موردتحقی ــور فع به ط
ــت  ــک در دس ــاره نانوفتونی ــان درب ــه محقق ــی ک پروژه های
دارنــد، تولیــد دســتگاه های الکترونیــک نــوری و بســته بندی، 
ــس  ــو مغناطی ــای نان ــت. پروژه ه ــی اس ــری نانوی اندازه گی
ــرد  ــود عملک ــرای بهب ــواد ب ــو م ــنتز نان ــدف س ــواًل باه معم

بــا 33 هــزار دانشــجو در ســال 2017 از        ایــن دانشــگاه 
در  دنیــا  برتــر  دانشــگاه  به عنــوان   Elsevier پایــگاه  ســوی 
حــوزه هــوش مصنوعــی شــناخته شــد. دانشــگاه فنــی نانیانگ 
ــد  ــیار قدرتمن ــال بس ــای دیجیت ــه در فناوری ه ــر این ک ــالوه ب ع
دانشــکده هایی هوشــمند تشکیل شــده  از  ظاهــر می شــود، 
هــوش  مختلــف  زمینه هــای  در  تنگاتنگــی  همــکاری  و 
هوشــمند،  حمل ونقــل  رباتیــک،  داده،  علــوم  مصنوعــی، 
بــا  ک  پــا انــرژی  و  ســالمت  شــخصی،  پزشــکی  کامپیوتــر، 
ــس،  ــز روی ــا، رول ــد علی باب ــا مانن ــاوری دنی ــر فن ــای برت کمپانی ه
ام وی ام، ولــوو و دلتــا الکترونیــک دارد. ایــن دانشــگاه جــزء 

15 دانشــگاه زیبــای دنیــا قــرار دارد. 
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قــرار می گیرنــد.  مغناطیســی دســتگاه ها مورداســتفاده 
ــای  ــرای کاربرده ــوذرات ب ــد نان ــا تولی ــا ب ــی پروژه ه بعض
ــم  ــا ه ــر از پروژه ه ــی دیگ ــد و برخ ــروکار دارن ــف س مختل
ــی را  ــاختار نانوی ــا س ــوادی ب ــا م ــا ی ــد نانوکامپوزیت ه تولی
ــب  ــگ در قال ــگاه نانیان ــان دانش ــد. محقق ــی می کنن بررس
ــای  ــازی فرآینده ــد از بهینه س ــاش می کنن ــا ت ــن پروژه ه ای
ــا دســت کاری  ــواد ی ــو م ــه نان ــرای دســت یابی ب ــدی ب تولی
ــتیابی  ــرای دس ــو ب ــاس نان ــواد در مقی ــیمی م ــاختار و ش س
ــا  ــان ب ــن محقق ــی اســتفاده کننــد. بنابرای ــه ســاختار نانوی ب
ــرو  ــرد روب ــد و توســعه کارب ــد توســعه تولی ــی از فرآین ترکیب

می شــوند. 
ــگ از  ــگاه نانیان ــواد دانش ــو م ــروه نان ــان گ ــدف محقق ه
ــنتز  ــر س ــای کارآمدت ــعه روش ه ــاوری، توس ــرد نانوفن کارب
ــا در  ــت. آن ه ــواد اس ــو م ــد نان ــای جدی ــواد و کاربرده م
ــه  ــاال ب ــی را از ب ــیر تحقیقات ــتر مس ــنتز، بیش ــات س عملی
ــت  ــا دق ــواد را ب ــو م ــه نان ــد به طوری ک ــی می کنن ــن ط پایی
ــک  ــاوری ح ــا فن ــا ی ــوی یون ه ــتفاده از پرت ــا اس ــی ب باالی
کــردن مدارهــای پاســمایی بــا کمــک نانــوذرات روی یــک 
ــاال  ــه ب ــن ب ــنتز پایی ــد. روش س ــف می کنن ــک تعری ماس
ــاس  ــر اس ــت و ب ــن روش اس ــای ای ــر کاربرده ــم از دیگ ه
ــای  ــرد. از کاربرده ــورت می گی ــتال ها ص ــو کریس ــد نان رش
ــواد  ــات م ــازی ترکیب ــوان خالص س ــواد می ت ــو م ــد نان جدی
شــیمیایی یــا تغییــر ویژگی هــای ســطحی ابزارهــای تولیــدی 

ــرد. ــام ب را ن

نانوفناوری و تحقیقات کاتالیستی
و  نانــو  فنــاوری  گــروه  تحقیقاتــی  برنامه هــای  در 
شــامل  رشــته ای  چنــد  عملکــرد  از  تجزیه وتحلیــل، 
رشــته های شــیمی، مهندســی شــیمی، علــم مــواد و فیزیــک 
اســتفاده می شــود. اساســًا فعالیت هــای تحقیقاتــی روی 
ــاهای  ــش، غش ــی واکن ــن و مهندس ــت های ناهمگ کاتالیس
ــت  ــواد نانوکامپوزی ــردی، م ــری عملک ــواد پلیم ــی، م معدن
ــی،  ــای داروی ــاختار در حوزه ه ــردی نانوس ــواد کارب ــز م و نی

پزشــکی و کاربردهــای پیشــرفته تمرکــز می کننــد.

نانوکامپوزیت ها برای تمیز شدن پوشش سطوح
در ســـالهای اخیـــر کـــه دنیـــا بـــا معضـــل آلودگـــی هـوا 
روبروســـت، محققــــان بــــه دنبــــال آن هســــتند کــه 
ــا اســــتفاده کمتــــر از انــــواع اســــپری ها در حفــــظ  ب
آلودگی هــــای ز یســــت محیطــــی بکوشــــیم، محققــان 
ــبز، از  ــاری س ــب معم ــنگاپور در قال ــگ س ــگاه نانیان دانش
فنــاوری نانــو بــرای تمیــز شــدن خــودکار ســطوح اســتفاده 
کرده انــد. ســطوح خودتمیزشــونده یــا ســطوح آنتــی 
باکتریــال شــاید در نــگاه اول خیلــی تجــاری بــه نظر برســند 
ــطوح  ــش س ــتفاده روی پوش ــرای اس ــی ب ــت باالی ــا قابلی ام
خارجــی ســاختمان ها و ســازه ها، کاشــی و ســرامیک های 
و  بیمارســتان ها  ضدباکتــری  و  آب دوســت  داخلــی 

ــن  ــان ای ــد. محقق ــره دارن ــال و غی ــی باکتری ــای آنت یخچال ه
ــطوح  ــش های س ــد پوش ــعه و تولی ــال توس ــه دنب ــگاه ب دانش
دائمــی هســتند کــه برای همیشــه خاصیــت خودتمیزشــوندگی 
و آنتــی باکتریــال داشــته باشــند و از آن هــا بتــوان روی 
ســطوح شیشــه ای، پاســتیکی و آلومینیومــی اســتفاده کــرد. 
ــا  ــد ت ــی را دارن ــور مرئ ــار ن ــی مه ــی توانای ــواد پوشش ــن م ای
ــای  ــد. ویژگی ه ــن ببرن ــاری زا را از بی ــی و بیم ــات آل ترکیب
ســطوح دائمــی ماننــد خصوصیــت آب دوســت بــودن 
فوق العــاده آن هــا و فعالیت هــای ضــد باکتریایــی آن هــا 
باعــث ایجــاد خصوصیــت خودتمیزشــوندگی و آنتــی باکتریال 
ــل  ــطوح در مقاب ــل س ــن قبی ــن ای ــود. همچنی ــه آن می ش ب
ــیار  ــت بس ــم مقاوم ــی ه ــیب های فیزیک ــیدگی و آس خراش

ــد. ــی دارن باالی

انقاب در حیات بشر با چاپ الکترونیک
ــده،  ــه آین ــی دو ده ــه ط ــد ک ــی می کنن ــان پیش بین محقق
ــود  ــارد دالری را از آن خ ــازار 300 میلی ــک ب ــاپ الکترونی چ
خواهنــد کــرد. چــاپ، فنــاوری توانمنــد و همــه کاره ای اســت 
کــه بــرای تولیــد آن دســته از محصــوالت الکترونیکــی 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد کــه بــا فنــاوری میکروالکترونیک 
ــک  ــاپ الکترونی ــتگاه های چ ــد. دس ــد ندارن ــت تولی قابلی
کاربردهــای متنــوع و فراگیــری دارنــد کــه از آن هــا می تــوان 
ــزرگ الکترونیــک ماننــد پنــل هــای  در تولیــد محصــوالت ب
خورشــیدی بــزرگ و محــرک هــای نمایشــی کــه دارای 
ــک  ــایل الکترونی ــتند، وس ــزرگ هس ــال ب ــای فع ــل ه پیکس
تطبیقــی بــرای حســگرهای پزشــکی قابــل کاشــت در بــدن، 
ــاک و در  ــتفاده در پوش ــت اس ــا قابلی ــک ب ــایل الکترونی وس
وســایل  بیوسنســورهای،  هوشــمند،  فناوری هــای  قالــب 
و  ارزان قیمــت  حســگرهای  یک بارمصــرف،  الکترونیــک 
ــی اســتفاده کــرد. از  دســتگاه های تشــخیص فرکانــس رادیوی
ــرای  ــوان ب ــن می ت ــک همچنی ــاپ الکترونی ــتگاه های چ دس
تولیــد محصــوالت کامــًا جدیــد ماننــد ابزارهــای تشــخیصی 
برچســب های  و  هوشــمند  بســته بندی های  و  پیچیــده 
کاال اســتفاده کــرد. محققــان معتقدنــد همان طــور کــه 
ــادی را در  ــوالت زی ــل تح ــای قب ــک در دهه ه میکروالکترونی
زندگــی بشــر بــه وجــود آورد، دســتگاه های چــاپ الکترونیــک 
ــرد.  ــد ک ــاد خواه ــا ایج ــبک زندگی ه ــی در س ــم انقاب ه
درواقــع، تمرکــز بیشــتر دانشــمندان دانشــگاه نانیانــگ، روی 
ــی اســت کــه مورداســتفاده در  اســتفاده از مــواد و فناوری های
صنعــت چاپ الکترونیک باشــند و بــــرای ایــــن منظــــور، 
اقــــدام بــــه تولیــد نانــو مــــواد تک بعــــدی مناسب و 

ــد. ــت کرده انــ ــرفته پرینــ ــای پیش ــری فناوری هــ بکارگی

کـــه دنیـــا بـــا معضـــل آلودگـــی          در ســـالهای اخیـــر 
هســــتند  آن  دنبــــال  بــــه  محققــــان  روبروســـت،  هـــوا 
کمتــــر از انــــواع اســــپری ها در حفــــظ  کــــه بــا اســــتفاده 

بکوشــــیم محیطــــی  زیســــت  آلودگی هــــای 

25



تأثیر بزرگ با ذرات کوچک 
ــی،  ــت. به طورکل ــاورزی اس ــذا و کش ــگ، غ ــگاه نانیان ــاوری دانش ــوزه نانوفن ــان ح ــای محقق ــر از فعالیت ه ــی دیگ یک
ــی دارد  ــت باالی ــداری در آن اهمی ــاد پای ــذارد و ایج ــتقیم می گ ــر مس ــا تأثی ــت دنی ــی روی کل جمعی ــواد غذای ــد م تولی
ــا  ــد آفت کش ه ــش از 80 درص ــال، بی ــورد. به عنوان مث ــم می خ ــه چش ــم ب ــتی هایی ه ــم و کاس ــوزه ک ــن ح ــا در ای ام
ــا  ــد. آن ه ــراه دارن ــه هم ــم ب ــه ه ــت محیطی را ب ــای زیس ــه آلودگی ه ــد بلک ــدر می رون ــه ه ــا ب ــره کش ها نه تنه و حش
ــر  ــاورزی را دقیق ت ــتفاده در کش ــیمیایی قابل اس ــواد ش ــه م ــد ک ــداع کرده ان ــی اب ــاوری، محصول ــز روی نانوفن ــا تمرک ب
ــز  ــی تمرک ــواد غذای ــمند م ــته بندی هوش ــواد بس ــری روی م ــروژه دیگ ــر، پ ــرف دیگ ــد. از ط ــرار می ده ــتفاده ق مورداس
دارد کــه نه تنهــا ســمی نیســت بلکــه ازنظــر زیســتی هــم تجزیه پذیــر بــوده و در آن از حســگرها و مــواد ضــد میکــروب 
ــن  ــه از ای ــتفاده بهین ــار اس ــد در کن ــاش کرده ان ــگاه ت ــن دانش ــاوری ای ــان نانوفن ــع، محقق ــت. درواق ــده اس استفاده ش

ــد. ــی کنن ــا معرف ــداری آن ه ــی و پای ــا را ایمن ــتفاده از آن ه ــت اس ــف، اولوی ــای مختل ــاوری در حوزه ه فن
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ــده  ــد برن ــش بوده ای ــما طراح ــه ش ــینی ک ــد ماش ــور کنی تص
جایــزه زیباتریــن ماشــین جهــان شــده و شــما هــم بــه عنــوان 
ــین  ــار ماش ــان در کن ــروی عکاس ــاال روب ــین ح ــراح ماش ط
ــی در  ــرف کوچک ــد ظ ــر کنی ــًا فک ــا مث ــتید. ی ــان هس زیبای ت
ــک  ــان ی ــرای درم ــات آن داروی ب ــه محتوی ــد ک ــت داری دس
بیمــاری العــاج اســت. دارویــی کــه شــما ســاخته اید و حــاال 
توانســته یــک مشــکل بــزرگ جهانــی را حــل کنــد. یــا خیــال 
کنیــد یــک برنامــه تلویزیونــی ســاخته اید کــه بهتریــن برنامــه 
ــار و  ــه افتخ ــه اوج قل ــما را ب ــده و ش ــا ش ــام دنی ــی تم تلویزیون
ــم  ــر خان ــاره دخت ــم درب ــا می خواهی ــی م ــانده. ول ــهرت رس ش
۲۶ســاله صحبــت کنیــم کــه در دنیــای واقعــی و نــه فقــط در 
ــی  ــزرگ جهان ــاق ب ــک اتف ــته ی ــور، توانس ــال و تص ــای خی دنی
ــل  ــک پ ــای او ی ــن پوی ــت و ذه ــد و از دل خاقی ــم بزن را رق
۲۷۰ متــری در ارتفــاع ۴۰ متــری از ســطح زمیــن روی یکــی از 
ــل  ــود و تبدی ــاخته ش ــران س ــهر ته ــای ش ــلوغ ترین اتوبان ه ش
بــه یکــی از پنــج ســازه زیبــای جهــان در ســال ۲۰۱۷ میــادی 
ــت  ــان صحب ــا عراقی ــم لی ــاره خان ــم درب ــا داری ــردد. م گ
می کنیــم بانــوی طــراح و خــاق هــم وطنــی کــه پــل طبیعــت 
ــی  ــط یک ــد فق ــد می دانن ــران جدی ــاد ته ــا آن را نم ــه خیلی ه ک

از طراحی هــای او اســت. 
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ــدا  ــان ابت ــت از هم ــال ۱۳۶۲ اس ــد س ــه متول ــان ک ــم عراقی خان
ــرای  ــود و ب ــی ب ــان نقاش ــور همزم ــه ط ــی و ب ــته ریاض ــق رش عاش
دنبــال کــردن آرزو هــای خــودش بــود کــه در ســال ۱۳۸۰ بــرای 
تحصیــل در رشــته معمــاری وارد دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران 
ــاز  ــال از آغ ــار س ــا چه ــه تنه ــی ک ــی زود و در حال ــا خیل ــد. ام ش
ــام  ــه ن ــش ب ــی از همکاران ــار یک ــود در کن ــته ب ــش گذش تحصیات
ــه ای  ــازه های پارچ ــرکت س ــزادی ش ــا به ــدس علیرض ــای مهن آق
ــی  ــته تحصیل ــل، رش ــار تحصی ــا در کن ــد ت ــیس کردن ــا را تاس دیب
خــود را در عالــم واقعیــت و دنیــای حرفــه ای هــم پیگیــری کنــد. 
ــاد و  ــل افت ــه تحصی ــه فکــر ادام ــی زود ب ــا خیل ــان ام ــم عراقی خان
ــه  ــد ب ــی ارش ــدن دوران کارشناس ــرای گذران ــم ب ــن ه ــرای همی ب

ــت.  ــادا رف ــور کان ــا در کش ــش کلمبی ــگاه بریتی دانش
ــت  ــادا در رف ــوور کان ــران و ونک ــن ته ــه بی ــن دوران ک ــا در همی ام
ــه اش در  ــورد عاق ــته م ــل در رش ــال تحصی ــود و در ح ــد ب و آم
ــان  ــگاه های جه ــن دانش ــی از بهتری ــانس در یک ــوق لیس ــع ف مقط
بــود هــزاران کیلومتــر آن طرف تــر در زادگاه خــودش یعنــی کشــور 
ایــران و در شــهر تهــران در اراضــی عبــاس آبــاد یــک ســازه بــزرگ 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــرد ک ــی ک ــش را طراح ــارک آب و آت ــادری در پ چ
معمــاری بســیار زیبــا و البتــه بــا کیفیــت از آب در آمــده بــود همین 
شــد کــه او و همکارانــش تصمیــم گرفتنــد در مســابقه بزرگــی کــه 
ــارک آب و آتــش  ــی پ ــل حدفاصــل شــرقی و غرب ــرای طراحــی پ ب
بــر فــراز اتوبــان شــهید مــدرس برگــزار شــده بــود، شــرکت کننــد 
و طــرح خــود را بــرای ایــن پــل بــه شــهرداری تهــران ارائــه کننــد. 
طرحــی بــرای یــک پــل ۲۷۰ متــری کــه نزدیــک بــه دو هــزار تــن 
وزن دارد و ۷ هــزار متــر مربــع مســاحت. پلــی کــه عــرض آن در 
ــاخت  ــرای س ــت و ب ــر اس ــر متغی ــا ۱۳ مت ــف از ۶ ت ــاط مختل نق
ــوالدی در ابعــاد مختلــف کار شــده اســت.  آن ۱۴ هــزار قطعــه ف
طرحــی کــه از معمــاری پل هــای قدیمــی ایــران ماننــد پــل خواجــو 
ــه بافــت  ــم نگاهــی هــم ب ــه نی ــود و البت ــه ب در اصفهــان وام گرفت
طبیعــی و پــر درخــت منطقــه داشــت کــه قــرار بــود در آن احــداث 
ــاخه های  ــرم ش ــه ف ــباهت ب ــت بی ش ــن باب ــه از ای ــی ک ــود. پل ش
درخــت نبــود و اگــر ســاخته می شــد یکــی از بزرگتریــن ســازه های 
شــهر تهــران بــه حســاب می آمــد و همــه اینهــا داشــت از خاقیــت 

ــاز می شــد.  ــم ۲۶ســاله آغ ــر خان ــک دخت ــم ی و قل
ــت  ــچ وق ــه هی ــا البت ــجوی م ــوان و دانش ــیتکت ج ــم آرش خان
ــزرگ  ــل ب ــی آن پ ــابقه طراح ــش در مس ــه طرح ــرد ک ــر نمیک فک
کــه یکــی از مهم تریــن و پرهزینه تریــن طرح هــای آن ســال 
شــهرداری تهــران بــود، قبــول شــود. خــودش دربــاره ایــن ماجــرا 
ــی کــه بحــث مســابقه مطــرح شــد،  ــد: »راســتش آن وقت می گوی
یــک جورهایــی گفتــم کــه دلــت خــوش اســت دختــر! ایــن همــه 
مهنــدس بــزرگ در ایــن مســابقه هســتند، امــکان نــدارد طــرح تــو 
برگزیــده شــود. ولــی مهنــدس بهــزادی گفــت کــه آن هــا آدم هــای 
ــه  ــی ت ــد. ول ــم می پذیرن ــوب بدهی ــر کار خ ــتند و اگ ــی هس منصف
ــم فکــر میکــردم کــه دارم طرحــی را میکشــم کــه قــرار اســت  دل
ــرح  ــک ط ــم ی ــم گرفت ــن تصمی ــرای همی ــد. ب ــذ بمان روی کاغ
هیجان انگیــز و جالــب طراحــی کنــم کــه الاقــل روی کاغــذ طــرح 
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ــرح  ــن، ط ــاوری م ــال ناب ــی در کم ــد. ول ــاب بیای ــه حس ــی ب خوب
مــا پذیرفتــه شــد و قــرار شــد طــرح مــا بــر فــراز اتوبــان مــدرس 
ســاخته شــود. آن زمــان کــه طراحــی پــل را شــروع کــردم ۲۵ ســالم 
ــالگی  ــا ۲۷ س ــودم و ت ــاله ب ــدیم ۲۶س ــده ش ــه برن ــی ک ــود، وقت ب
درگیــر طــرح بــودم. میرفتــم ایتالیــا و کنــار دســت مهندســان ســازه 
ــده شــدیم داشــتم در  ــا کارشــان را ببینــم. وقتــی برن می نشســتم ت
ــی مرخصــی گرفتــم و برگشــتم  ــدم ول ــادا فوق لیســانس می خوان کان

ــا پــای کار باشــم. بــه ایــران ت
ــران  ــوان ای ــار ج ــم معم ــر خان ــه دخت ــه و خاقان ــرح متهوران ــه ط بل
ــد  ــرده بودن ــدا ک ــابقه راه پی ــه مس ــه ب ــی ک ــام طرح های ــان تم از می
ــان مــدرس  ــراز اتوب ــر ف ــن طــرح ب ــرار شــد کــه ای انتخــاب شــد و ق
ــا افتتــاح نزدیــک  تهــران ســاخته شــود. کاری کــه از آغــاز مطالعــه ت
بــه ۵ ســال بــه طــول انجامیــد و بــرای آن نزدیــک بــه ۱۰۲ کیلومتــر 
جوشــکاری و ۳۶ هــزار و ۲۰۰ متــر مکعــب بتــن ریــزی انجــام شــد. 
مصالــح مخصــوص و لوله هــای ویــژه در باالتریــن اســتانداردها و 
ضریــب ایمنــی بــرای آن اســتفاده شــد تــا اینطــور کــه خانــم عراقــی 
ــد و  ــر کن ــال عم ــرای ۱۰۰ س ــم ب ــت ک ــد دس ــش می گوین و همکاران
ــد.  ــته باش ــم داش ــتر را ه ــر از ۷ ریش ــای باالت ــل زلزله ه ــوان تحم ت
یــک پــل ســه طبقــه کــه در مجمــوع نزدیــک بــه ۵ هــزار و ۵۰۰ متــر 
ــم ایــن گــزارش  ــع در ســه طبقــه مســاحت دارد و حــاال کــه داری مرب
را می خوانیــد یکــی از نمادهــای مهــم و چشــم نواز شــهر تهــران 
ــان داخلــی و  اســت جایــی کــه مقصــد گردشــگری بســیاری از میهمان
خارجــی اســت کــه بــرای اولیــن بــار بــه تهــران می آیــد و تمــام اینهــا 
ــه نفــس یــک دختــر خانــم ۲۶ســاله تهرانــی  از خاقیــت و اعتمــاد ب

شــروع شــد؛ چیــزی کــه حــاال نمــاد شــهر تهــران اســت. 
البتــه ایــن هــم پایــان ماجــرا نبــود. پــل طبیعــت بعــد از ســاخت در 
ــران و  ــردم ته ــه م ــر آن ک ــاوه ب ــد و ع ــناخته ش ــز ش ــا نی ــطح دنی س
گردشــگران داخلــی و خارجــی آن را بســیار دوســت می داشــتند، جوایــز 
مختلفــی را نیــز از آن خــود کــرد. از جملــه افتخاراتــی کــه طــرح خانــم 
ــان  ــاری آقاخ ــزه معم ــه جای ــوان ب ــت می ت ــرده اس ــت ک ــی دریاف عراق
ــان در  ــته جه ــازه برجس ــن س ــوان پ ــه عن ــاب ب ــال 2016، انتخ در س
مســابقه معمــاری شــهری بــا اســتاندارد A+ در ســال 2015 و جوایــز 
ــارات  ــکا و ام ــده امری ــاالت متح ــا، ای ــه، پانام ــور ترکی ــری از کش دیگ
ــه  ــس ک ــور ِد ِچزاری ــم پروفس ــی خان ــرد. حت ــاره ک ــی اش ــده عرب متح
ــگاه  ــتاد دانش ــان و اس ــاری جه ــده معم ــناخته ش ــاتید ش ــزو اس ج
ــروژه  ــن پ ــد: ای ــت می نویس ــل طبیع ــاره پ ــت درب ــپیرزای ُرم اس الس
ــر  ــود بی نظی ــوع خ ــه در ن ــب داد ک ــمندی لق ــروژه هوش ــوان پ را می ت
ــل  ــوص پ ــه خص ــی ب ــنت ایران ــام از س ــا اله ــه ب ــروژه ای ک ــت. پ اس
خواجــو در اصفهــان توانســته وجــه فنــی و فضــای عمومــی را بــا ســازه 

ــار هــم بنشــاند.  ســاخته بشــر و مهندســی طبیعــت در کن
ــت  ــل طبیع ــد روی پ ــش می توانن ــان و همکاران ــم عراقی ــاال خان ح
ــت و  ــاش خاقی ــل ت ــه حاص ــن ک ــد از ای ــف کنن ــتند و کی بایس
ــگری  ــزاران گردش ــه ه ــا و بلک ــرای صده ــه پذی ــان روزان تخصص ش
اســت کــه هــر روز مهمــان پایتخــت ایــران می شــوند. یــک کار بــزرگ 

ــد… ــاز ش ــوان آغ ــم ج ــر خان ــک دخت ــز ی ــم و مغ ــه از قل ک
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ندا اظهری

ماجــرای دوگانــه ی المپیــاد و کنکــور چیــزی نیســت کــه امــروز و دیــروز شــروع شــده باشــد. اتفاقــی اســت کــه سالهاســت 
در بیــن دانــش آمــوزان دبیرســتانی مطــرح بــوده و ایــن وســط بعضــی بــه ســمت کنکــور گرایــش پیــدا کــرده انــد و بعضــی 
هــم رفتــه انــد ســراغ زندگــی المپیــادی. ســئوال امــا اینجاســت کــه آیــا مــی شــود هــم المپیــادی بــود و هــم در کنکــور 

خــوش درخشــید؟ و مــی شــود هــم تمرکــز روی المپیــاد داشــت و هــم از بقیــه کارهــای علمــی و درســی جــا نمانــد؟
دوره دانــش آمــوزی بــه ویــژه ســنین راهنمایــی و دبیرســتان، فرصــت مغتنمــی اســت کــه نوجوانــان بــا تحقیــق و مطالعــه 
در زمینــه هــای مختلــف دانــش علمــی خــود را افزایــش دهنــد. گاهــی ایــن فرصــت در بســتر دروس مدرســه فراهــم شــده 
و گاه مدرســه فضــای مناســب تــری را بــرای دانــش آمــوزان آمــاده مــی کنــد تــا در بســتر مســاعدتری بــه آمــوزش مفاهیــم 
بیشــتر بپردازنــد. المپیادهــای دانــش آمــوزی ظرفیــت مهمــی از ایــن ســال هــای طایــی را تشــکیل مــی دهنــد کــه نوعــی 
رقابــت ســالم علمــی را پیــش روی دانــش آمــوزان زیــر 18 ســال قــرار مــی دهــد تــا عــاوه بــر دانــش افزایــی، بتواننــد 
در فعالیــت هــای گروهــی یــا انفــرادی، تجربــه متفــاوت تــری را در فضــای علمــی کســب کننــد. ایــن تجربــه گاهــی آنقــدر 
شــیرین مــی شــود کــه بــه نوعــی نقطــه عطفــی در مســیر زندگــی آنهــا شــده و آینــده ای درخشــان را پیــش روی آنها مجســم 
ــادی برگــزار مــی شــود، دانــش آمــوزان مســتعد و  ــد. در آزمــون هــای متعــددی کــه بیــن دانــش آمــوزان المپی مــی کن
توانمنــد انتخــاب شــده و بعــد از آمــوزش هــای متوالــی، بــه ســمت برگــزاری مســابقات کشــوری و حتــی جهانــی هدایــت 

مــی شــوند. 
المپیــاد بــه عنــوان مرحلــه ای از زندگــی یــک دانــش آمــوز مــی توانــد باعــث شــکوفایی اســتعداد در یــک رشــته یــا حــوزه 
ــه تقویــت و  ــوده، شناســایی کــرده و ب ــی هــای خــود را کــه پنهــان ب ــن بســتر، توانای خــاص شــود و دانــش آمــوزان در ای
بــاروری آنهــا بپردازنــد. امــا مســئله ای کــه در ایــن میــان ممکــن اســت رخ دهــد، عــدم تمایــل برخــی دانــش آمــوزان 
المپیــادی بــه شــرکت در کنکــور اســت. معمــوال طبــق قوانینــی کــه بــرای دانــش آمــوزان المپیــادی در کشــور وجــود دارد، 
دانــش آموزانــی کــه موفــق بــه دریافــت مــدال طــا در المپیــاد مــی شــوند، قــادر خواهنــد بــود بــدون کنکــور وارد دانشــگاه 
شــوند؛ از طــرف دیگــر، دانــش آموزانــی کــه فرصــت شــرکت در المپیادهــای مختلــف را پیــدا مــی کننــد از ســهمیه 20 
درصــدی در کنکــور برخــوردار مــی شــوند و حتــی امــکان تحصیــل در دو رشــته همزمــان را در دانشــگاه پیــدا مــی کننــد. 
درواقــع، آینــده شــغلی و تحصیلــی دانــش آمــوزان المپیــادی تــا حــد زیــادی تضمیــن شــده اســت و همیــن امــر انگیــزه آنهــا 
را بــه شــرکت در کنکــور کــم تــر مــی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه کارشناســان معتقدنــد حضــور در المپیــاد و کســب رتبه 
در ایــن رقابــت هــا، هیــچ منافاتــی بــا شــرکت در کنکــور و ورود بــه دانشــگاه از ایــن طریــق نــدارد. در ایــن بــاره بــا دکتــر 
ســعید پرهــوده، رئیــس مرکــز تحقیقــات فمتــو و فنــاوری نانــو دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــیراز گفــت و گــو کــرده ایــم.
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ــدا  ــور پی ــف حض ــای مختل ــه در المپیاده ــی ک ــش آموزان دان
کــرده و رتبــه کســب مــی کننــد، معمــوال تمایلــی بــه حضــور 
ــق  ــد از طری ــی دهن ــح م ــتر ترجی ــد و بیش ــور ندارن در کنک
ــی وارد  ــون خوارزم ــی چ ــای مختلف ــنواره ه ــرکت در جش ش
دانشــگاه شــوند. شــما بــه عنــوان اســتاد گــروه فیزیــک و نیــز 
رئیــس مرکــز تحقیقــات فمتــو و فنــاوری نانــو چــه توصیــه ای 
در ایــن زمینــه بــه دانــش آمــوزان داریــد؟ و ایــن کــه دانــش 
آمــوزان بــا چــه آمادگــی و چــه برنامــه هایــی بایــد در کنکــور 

شــرکت کننــد؟

ــک کار علمــی و  ــرای انجــام ی ــن اســت کــه ب واقعیــت ای
کار و فعالیتــی کــه در نهایــت بتوانــد بــه نفــع جامعــه تمــام 
ــرف اول را  ــق ح ــه و تحقی ــرط الزم مطالع ــن ش ــود، اولی ش
ــر  ــه اگ ــت دارد ک ــدازه ای اهمی ــه ان ــق ب ــد. تحقی ــی زن م
ــا ــا آن کار ب ــا ی ــم طبیعت ــه کاری کنی ــدام ب ــش از آن اق پی
ــه آن  ــن ک ــا ای ــید ی ــد رس ــرانجام نخواه ــه س ــت ب موفقی
ــاخته  ــی الزم س ــدون آگاه ــه ب ــیله ای ک ــی وس ــا حت کار ی
ــل  ــی کام ــود و کارای ــع نش ــر واق ــت مؤث ــن اس ــم ممک ای
ــن  ــواردی ممک ــی در م ــن کاری حت ــد؛ چنی ــته باش نداش
ــان آور  ــر باشــد، زی اســت بیشــتر از آن کــه کارآمــد و مؤث
ــد در  ــی توان ــق م ــه و تحقی ــن مطالع ــود. ای ــیب زا ش و آس
هــر ســنی و بــا هــر توانایــی ذهنــی و جســمی انجــام گیــرد 
ــن کار وجــود  ــرای ای ــت ســنی ب ــچ محدودی ــع، هی و درواق
نــدارد. امــا مســئله ایــن اســت کــه مــا بــرای درک بعضــی 
از پدیــده هــا نیــاز بــه یــک ســری دانــش هــای زمینــه ای 
و پایــه داریــم کــه در مواقعــی الزم اســت کــه ابتــدا دانــش 
ــه  ــدام ب ــد اق ــم و بع ــت آوری ــه دس ــئله را ب ــه آن مس پای
ــطحی  ــورت، کاری س ــن ص ــر ای ــم در غی ــام کاری کنی انج
و مقطعــی در پیــش خواهیــم داشــت. دانــش آمــوزان هــم 
ــد ممکــن اســت  ــد دقــت داشــته باشــند کــه هــر چن بای
راه هایــی وجــود داشــته باشــد کــه بتواننــد بــدون حضــور 
ــا  ــوند، ام ــگاه ش ــا وارد دانش ــطه آنه ــه واس ــور و ب در کنک
ماهیــت ایــن رقابــت هــای علمــی بــه گونــه ای اســت کــه 
ــب  ــز کس ــوزان حائ ــش آم ــدودی از دان ــداد مع ــا تع تنه
رتبــه هــای برتــر در آنهــا مــی شــوند و امــکان ورود بــدون 
کنکــور بــه دانشــگاه را پیــدا مــی کننــد و بقیــه افــراد هــر 

چنــد کــه ممکــن اســت تــاش زیــادی را هــم انجــام داده 
باشــند، امــا نمــی تواننــد از ایــن امتیــاز بهــره منــد شــوند. 
ــابقات و  ــن مس ــرای ای ــی ب ــت آمادگ ــه ماهی ــی ک از آنجای
ــرای  ــوزان ب ــش آم ــه دان ــت هــای علمــی و تاشــی ک رقاب
ــت  ــا ماهی ــا ب ــد اساس ــی دهن ــام م ــا انج ــت در آنه موفقی
آمادگــی بــرای شــرکت در آزمــون کنکــور متفــاوت اســت، 
ممکــن اســت دانــش آموزانــی کــه وقــت زیــادی را صــرف 
شــرکت در جشــنواره هایــی چــون خوارزمــی یــا المپیادهــای 
ــه دارای  ــن ک ــم ای ــه رغ ــد، ب ــی کنن ــوزی م ــش آم دان
ــه  ــل آن ک ــه دلی ــتند، ب ــی هس ــی باالی ــتعداد و توانای اس
آمادگــی الزم را بــرای شــرکت در کنکــور کســب نکــرده اند، 
عمــا از ایــن مســیر مهــم در زندگــی بــاز مــی ماننــد و ایــن 
ــی  ــده تحصیل ــی در آین ــر نامطلوب ــد تأثی ــی توان ــوع م موض
ــه ای  ــم توصی ــر بخواه ــن، اگ ــد. بنابرای ــته باش ــا داش آنه
بــه دانــش آمــوزان المپیــادی داشــته باشــم، بایــد بگویــم 
ــرای شــرکت در  کــه ســعی کنیــد حتمــا در کنــار تــاش ب
جشــنواره هــای خوارزمــی و المپیادهــای دانــش آمــوزی کــه 
بخشــی از مســیر علمــی شــما را تشــکیل مــی دهنــد، هرگــز 
از مســئله اصلــی کــه همــان شــرکت در کنکــور و ورود بــه 
دانشــگاه اســت، غافــل نشــوید و در کنــار ایــن رقابــت های 
علمــی، بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کنیــد کــه در صــورت 
ــا، از  ــای و المپیاده ــنواره ه ــن جش ــت در ای ــدم موفقی ع
مســیر اصلــی بــاز نمانیــد و بتوانیــد همــگام بــا طــی مســیر 
ــل دانشــگاهی  ــاد، در مســیر ادامــه تحصی در جهــات المپی

ــد و آن را دچــار وقفــه نکنیــد.  ــری برداری ــز گام مؤث نی

ــا خیلــی مســاعد  شــرایط فعلــی کشــور و دنیــا در دوران کرون
نیســت و دانــش آمــوزان هــم بــه طــور قطــع جــزء گــروه هایــی 
ــد. در  ــرار داشــته ان ــن شــرایط ق ــر ای هســتند کــه تحــت تأثی
ــن  ــد از ای ــه ح ــا چ ــادی ت ــوزان المپی ــش آم ــان، دان ــن می ای

ــد؟ ــه ان ــر گرفت مســئله تأثی
ــی را نیــز  درواقــع، هــر تهدیــدی در دل خــود فرصــت های
ایجــاد مــی کنــد؛ مســئله کرونــا هــم از ایــن امــر مســتثنی 
ــدی را در  ــات جدی ــازی امکان ــای مج ــت. کاس ه نیس
اختیــار دانــش آمــوزان قــرار داده انــد کــه شــاید پیــش از 
ایــن کــم تــر بــه ایــن مقــدار از ظرفیــت ایــن بخــش توجــه 
ــه  ــود. ب ــده ب ــه ش ــده گرفت ــی نادی ــور کل ــه ط ــا ب ــده ی ش
عنــوان مثــال، در آمــوزش مجــازی، عمــا امــکان بیشــتری 
ــه  ــه ب ــود دارد ک ــا وج ــی مدی ــزار مولت ــتفاده از اب ــرای اس ب
ــوزش  ــت آم ــش کیفی ــبب افزای ــد س ــی توان ــود م ــه خ نوب
ــازی  ــن و مج ــوزش آنای ــه در آم ــدی ک ــئله بع ــود. مس ش
ــت  ــی اس ــت. بدیه ــی اس ــت اجتماع ــت، عدال ــرح اس مط
شــهرهای بــزرگ در ارائــه امکانــات ویــژه تمرکــز بیشــتری 
دارنــد و دانــش آموزانــی کــه در ایــن مراکــز تحصیــل مــی 
کننــد طبیعتــا از امکانــات و قابلیــت هــای بیشــتری بــرای 
ــش  ــه دان ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــل برخوردارن تحصی
ــیار  ــد بس ــی در ح ــوردار گاه ــر برخ ــق کمت ــوزان مناط آم

ــا  ــوند ی ــی ش ــوردار م ــات برخ ــن امکان ــری از ای محدودت
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ــرای دانــش  ــی را ب ــه امکانات حتــی بعضــی مناطــق هیــچ گون
ــن  ــد ای ــی توان ــازی م ــوزش مج ــد. آم ــم ندارن ــوزان فراه آم
ــش  ــام دان ــار تم ــر در اختی ــورت براب ــه ص ــا را ب ــت ه فرص
ــی  ــدان اهمیت ــر چن ــه دیگ ــد فاصل ــد و ُبع ــرار ده ــوزان ق آم

ــد.  ــی کن ــدا نم پی
ــال  ــه دنب ــازی ب ــوزش مج ــه آم ــری ک ــت دیگ ــئله مثب مس
ــردد  ــان ت ــا و زم ــه ه ــث هزین ــی در بح ــه جوی ــته، صرف داش
بــه مراکــز آموزشــی بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
آمــوزش هــای مجــازی هــر چنــد بــا چالــش هــا و مشــکاتی 
روبروســت امــا نمــی تــوان فرصــت هــای جدیــدی را کــه در 
اختیــار بخــش آمــوزش قــرار داده، نادیــده گرفــت. ایــن امــر 
تــا حــدی اســت کــه بــه نظــر مــی رســد حتــی پــس از پایــان 
بحــران کرونــا هــم بــه خوبــی مــی تــوان از پتانســیل ایجــاد 
ــه داد.  ــوزش مجــازی اســتفاده کــرد و آن را ادام شــده در آم
بــا توجــه بــه پیشــرفت هایــی کــه کشــور در زمینــه فنــاوری نانــو 
در ســال هــای اخیــر داشــته و مســیر موفقــی کــه طــی کــرده، 
بخــش دانــش آمــوزی در کجــای ایــن مســیر قــرار دارد و دانــش 
آمــوزان مــا تــا چــه انــدازه توانســته انــد در حــوزه نانــو موفــق 

عمــل کننــد؟
ــه  ــه دارد و ب ــی ک ــوزه های ــام ح ــار تم ــو در کن ــاوری نان فن
ــتر  ــعه بیش ــرای توس ــد، ب ــی کن ــل م ــال عم ــورت فع ص
ــوان  ــا عن ــی را ب ــر، بخش ــن ت ــای پایی ــال ه ــوزه از س ــن ح ای
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه ک ــر گرفت ــوزی در نظ ــش آم ــش دان بخ
حمایــت هــای ویــژه ای کــه ســتاد فنــاوری نانــو وابســته بــه 
ــیار  ــام داده، بس ــه انج ــن زمین ــوری در ای ــت جمه نهادریاس
فعــال اســت و مــا شــاهد هســتیم کــه المپیاد هــا و مســابقات 
نانویــی مختلفــی در طــول ســال برگــزار مــی شــود کــه از ایــن 
ــژه ای را در بخــش دانــش  ــق توانســته اســتعدادهای وی طری
آمــوزی شــکوفا کنــد. درواقــع، فعالیــت هــای بســیار خوبــی 
در بخــش ترویجــی در ایــن زمینــه در ســطح دانــش آمــوزی 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص
البتــه بــا همــه ایــن اوصــاف هنــوز هــم مــی تــوان بــه بهتــر 
ــو  ــه نان ــی در زمین ــش آموزش ــش دان ــت بخ ــدن کیفی ش
امیــدوار بــود و ایــن موفقیــت را مــی تــوان بــا تعامــل بیشــتر 
بیــن دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش و پــرورش شــاهد بــود و 
ایــن امــر مــی توانــد بــه شــکل بهتــر و جهــت داری هدایــت 
ــا  ــوزی ب ــش آم ــش دان ــه بخ ــت ک ــن اس ــت ای ــود. واقعی ش
ــز  ــترین تمرک ــه و بیش ــکل گرفت ــی ش ــذاری خاص ــدف گ ه
ســتاد فنــاوری نانــو روی آشــنایی و عاقمنــد کــردن دانــش 
ــرا  ــت؛ چ ــور اس ــاوری در کش ــوزه از فن ــن ح ــه ای ــوزان ب آم
کــه فعالیــت هــای حرفــه ای کــه بتواننــد منجــر بــه تولیــد 
محصــول شــود، همــان طــور کــه در ابتــدا هــم عــرض شــد، 
مســتلزم کســب دانــش زمینــه ای کافــی اســت کــه عمدتــا 
ــل  ــتان مراح ــع دبیرس ــژه در مقط ــه وی ــوزان ب ــش آم دان
ابتدایــی آشــنایی بــا آنهــا را مــی گذراننــد و بــرای رســیدن بــه 
مرحلــه ای کــه بتواننــد دانــش خــود را بــه تولیــد برســانند، 
نیــاز بــه تحصیــات تکمیلــی و دانشــگاهی دارنــد تــا در ســایه 
دانــش کافــی و اســتعداد و توانمنــدی، بتواننــد بــه موفقیــت 

ــد.  ــد دســت باین در عرصــه تولی

گاهــی تمرکــز زیــاد روی یــک بخــش، ممکــن اســت آدمــی را 
از پرداختــن بــه ســایر بخــش هــا بــازدارد؛ دقیقــا اتفاقــی کــه 
ــن  ــد. ای ــادی بیافت ــرای دانــش آمــوزان المپی ممکــن اســت ب
ــاد روی کســب  ــا تمرکــز زی ــوزان ممکــن اســت ب ــش آم دان
دانــش و تحقیــق، از حرکــت بــه ســمت فنــاوری و امــر تولیــد 
بــاز بماننــد. بــرای ایــن گــروه چــه توصیــه ای داریــد کــه از 

بخــش تولیــد غافــل نماننــد؟
ــوزان  ــش آم ــه دان ــوان ب ــی ت ــا م ــه در اینج ــه ای ک توصی
ــی  ــه م ــی ک ــا جای ــه ت ــت ک ــن اس ــت، ای ــادی داش المپی
ــا  تواننــد ســطح دانــش و مطالعــه خــود را بــاال ببرنــد و ب
ــد  ــعی کنن ــوند و س ــنا ش ــران آش ــی دیگ ــای تحقیقات کاره
ــد  ــای جدی ــرفت ه ــب روز و پیش ــان مطال ــواره در جری هم
ــن مســئله باعــث مــی شــود خــود  ــد. ای ــرار گیرن ــا ق دنی
ــیر  ــد مس ــه بتوانن ــد ک ــرار گیرن ــیری ق ــود در مس ــه خ ب
تحقیقــی دیگــر محققــان را ادامــه دهنــد یــا حتــی فعالیــت 
هــای خــود را بــه صــورت بنیادیــن آغــاز کننــد. درواقــع، 
آشــنایی بــا علــم روز دنیــا، مســیری را بــرای شــروع زمینــه 
فعالیــت علمــی پیــش روی آنهــا قــرار مــی دهــد. واقعیــت 
ایــن اســت کــه بــدون مطالعــه و صرفــا براســاس هیجــان 
ــرد و  ــت ک ــاوری حرک ــد و فن ــیر تولی ــوان در مس ــی ت نم
ــزان موفقیــت رابطــه مســتقیمی  ــع، می ــق شــد. درواق موف
بــا میــزان مطالعــه مــا دارد. بــه هــر حــال، فعالیــت هــای 
ــو  ــای نان ــاوری ه ــه فن ــا در زمین ــطح دنی ــددی در س متع
ــت  ــم موفقی ــا ه ــه آنه ــا هم ــه لزوم ــود ک ــی ش ــام م انج
آمیــز نیســتند امــا حتــی مطالعــه در مــواردی کــه منجــر 
بــه شکســت شــده هــم در پیشــبرد کار مؤثــر اســت و مــی 
توانــد مانــع از تکــرار خطاهــا و نیــز صرفــه جویــی در وقــت 

و هزینــه هــا شــود. 
پیشــنهاد دیگــری کــه بــه دانــش آمــوزان دارم ایــن اســت 
ــن  ــان بی ــد زب ــا چن ــک ی ــا ی ــد ب ــاش کنن ــا ت ــه حتم ک
المللــی آشــنایی کامــل داشــته باشــند. بــدون آشــنایی بــا 
ــان  ــت محقق ــا فعالی ــنایی ب ــکان آش ــی ام ــن الملل ــان بی زب
دیگــر در ســطح جهانــی یــا انتشــار فعالیــت هــا و کارهــای 
ــود  ــم وج ــی ه ــن الملل ــطح بی ــخصی در س ــی ش تحقیقات
ــن  ــی بی ــه زبان ــی ب ــه علم ــه در زمین ــروزه ک ــدارد. ام ن
ــا دیگــران  ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــم، ب ــی رســیده ای الملل
بــه ویــژه در زمینــه هــای علمــی نیازمنــد آن هســتیم کــه 
ــا ایــن ارتبــاط تســهیل  ــا زبانــی واحــد ســخن بگوییــم ت ب

شــود. 

بــه دانــش آمــوزان  گــر بخواهــم توصیــه ای  ا          
کنید  کــه ســعی  المپیــادی داشــته باشــم، بایــد بگویــم 
کنــار تــالش بــرای شــرکت در جشــنواره های  حتمــا در 
کــه بخشــی  خوارزمــی و المپیادهــای دانــش آمــوزی 
از مســیر علمــی شــما را تشــکیل مــی دهنــد، هرگــز از 
کنکــور و ورود به  کــه همــان شــرکت در  مســئله اصلــی 
کنــار ایــن رقابت  دانشــگاه اســت، غافــل نشــوید و در 
کــه در  کنیــد  گونــه ای برنامــه ریــزی  هــای علمــی، بــه 
و  جشــنواره های  ایــن  در  موفقیــت  عــدم  صــورت 

المپیادهــا، از مســیر اصلــی بــاز نمانیــد 
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جملــه »انســان ها در محدودیت هــا ســتاره می شــوند« حکایــت 

اســت،  روزهــا  ایــن  دانش بنیــان  شــرکت های  از  بســیاری 

ــادرات و  ــدن ص ــدود ش ــم و مح ــود تحری ــا وج ــه ب ک ــرکت هایی  ش

واردات توانســته اند بــا تکیــه بــر پتانســیل های نیروهــای جــوان و 

کننــد  ــو تولیــد  ــی را در حــوزه نان ــوان داخلــی، محصوالت خــالق و ت

کشــورهای خارجــی ماننــد  کــه عــالوه بــر رفــع نیازهــای داخلــی، بــه 

کــره، چیــن و غیــره ارســال شــده و توانســته حــدود  ترکیــه، مالــزی، 

کشــور ارزآوری داشــته باشــد.  نــادر نــادری  2 میلیــون دالر بــرای 

ــه در حــوزه  ک ــاس اســت  ــو مقی ــاوران نان ــرکت فن ــل ش ــر عام مدی

تولیــد ماســک نانــو و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای تولیــد ماســک نانــو 

گفت و گــو بــا وی بــه شــرح زیــر اســت:  فعالیــت می کنــد. 
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ــت  ــوزه ای فعالی ــه ح ــاس در چ ــو مقی ــاوران نان ــرکت فن ش
می کنــد؟

حــوزه اصلــی فعالیــت شــرکت فنــاوران نانومقیــاس 
دســتگاه الکتروریســی اســت، ایــن دســتگاه ها توســط 
جریــان بــرق بــا ولتــاژ بــاال ، نانــو الیــاف تولیــد می کننــد. 
ایــن دســتگاه ها در مقیــاس هــای مختلــف توســط شــرکت 
ــی  ــه آن م ــود از جمل ــی ش ــد م ــاس تولی ــاوران نانومقی فن
ــای  ــتگاه ه ــگاهی دس ــای آزمایش ــتگاه ه ــه دس ــوان ب ت

ــرد. ــاره ک ــی اش ــه صنعت ــی و نیم صنعت

امروزه نانو الیاف چه کاربردی دارد؟
همانطــور کــه مــی دانیــد نانــو الیــاف کاربردهــای 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن حوزه ه ــه ای ــه از جمل ــد ک بســیاری دارن
فیلتراســیون اشــاره کــرد. البتــه نانــو الیــاف در حوزه هــای 
بســیاری از جملــه پزشــکی، زخم پوش هــا، دارو، انــواع 
ــز  ــترین تمرک ــی بیش ــد، ول ــرد دارن ــره کارب ــمان و غی پانس
شــرکت مــا در حــوزه فیلتراســیون مخصوصــا فیترهــای هــوا 

ــوده اســت. ب
شــرکت فنــاوران نانومقیــاس بیشــتر در حــوزه تولیــد 
دســتگاه بــه فعالیــت پرداختــه و در حــوزه اپلیکیشــن نیــز 

ــت. ــه اس ــا رفت ــراغ فیلتره س

در حوزه فیلتراسیون چه اقداماتی انجام داده اید؟
آزمایشــگاهی  دســتگاه های  فیلتراســیون  حــوزه  در   
متعــددی تولیــد و بــه نقــاط مختلــف ایــران صــادر شــده 
ــی و  ــی و پژوهش ــز آموزش ــگاه ها، مراک ــر دانش ــت، اکث اس
ــتند.  ــتگاه ها هس ــن دس ــرورش دارای ای ــوزش و پ ــی آم حت
ایــن دســتگاه های آزمایشــگاهی بــه ســایر کشــورهای 

ــت. ــده اس ــادر ش ــز ص ــان نی جه
ــردی وارد  ــوزه کارب ــاس در ح ــو مقی ــاوران نان ــرکت فن ش
حــوزه فیلتراســیون مخصوصــا فیلترهــای نیروگاهــی شــد. 
ــا F9  در  ــر مخصوص ــد فیلت ــان، تولی ــه ای از زم در بره
ایــران دشــوار بــود، در واقــع ایــن فیلتــر در کشــور تولیــد 
نمی شــد و واردات آن بــه دلیــل تحریــم و گرانــی فیلترهــا 

ــود. دشــوار شــده ب
ــرکت  ــه ش ــد ک ــف ش ــروژه ای تعری ــرایطی پ ــن ش در چنی
ــا  ــد ب ــد ش ــاس آن متعه ــر اس ــاس ب ــو مقی ــاوران نان فن
ــای کاس F7  را  ــر، فیلتره ــران فیلت ــرکت به ــکاری ش هم
ــا  ــر ب ــران فیلت ــرکت به ــد. ش ــل کن ــه کاس F9 تبدی ب
اســتفاده از دســتگاه اولیــه توانســت ایــن فیلتر هــا را 
ــران دارای  ــی، ای ــع گاز طبیع ــل مناب ــه دلی ــدازد، ب ــا بین ج
ــد  ــا بای ــن نیروگاه ه ــت، ای ــی اس ــیکل ترکیب ــروگاه س نی
حتمــا فیلترهــای کاس F9 داشــته باشــند تــا بتواننــد بــه 
فعایــت خــود ادامــه دهنــد. در حــال حاضــر بــا گذشــت 
۹ ســال، اکثــر مناقصاتــی کــه در کشــور برگــزار می شــود، 
بــر اســاس فیلترهــای نانویــی اســت. فیلترســازهای 

ــیون  ــتگاه های فیلتراس ــر دس ــران فیلت ــز به ــه ج ــی ب مختلف
ــت  ــه فعالی ــا آن ب ــرده   و ب ــداری ک ــا خری ــرکت م را از ش
ــاز  ــیون نی ــوزه فیلتراس ــا در ح ــد. تقریب ــه می دهن ــود ادام خ
چندانــی بــه تکنولوژی خارجــی وجــود نــدارد و تولیــدات در 

ــرد. ــورت می گی ــور ص ــل کش داخ
ــط  ــده توس ــد ش ــتگاه های تولی ــن دس ــا از عناوی گوی
ــتفاده  ــی اس ــن الملل ــاالت بی ــمانیز در مق ــرکت ش ش

ــت.  ــده اس ش
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــه علم ــدود ۳۶۰ مقال ــون ح ــه؛ تاکن بل
ــران و  ــاس در ای ــو مقی ــاوران نان ــرکت فن ــتگاه های ش دس
ــن  ــای ای ــه تیتره ــت ک ــده اس ــر ش ــور منتش ــارج از کش خ

ــت. ــود اس ــایت fnm.ir موج ــاالت در س مق
افــرادی کــه دســتگاه های مــا را خریــداری و اســتفاده 
ــن مقــاالت اســم دســتگاه  های شــرکت  ــد، در ای کــرده بودن
فنــاوران نانــو مقیــاس را ذکــر کرده انــد. قطعــا آمــار 
ــون ۳۶۰  ــا کن ــا ت ــوده، ام ــتر ب ــتگاه ها بیش ــتفاده از دس اس
مقالــه بــه ثبــت رســیده اســت.  عاقمنــدان  بــا مراجعــه به 
ــوند.  ــع ش ــاالت مطل ــن مق ــن ای ــد از عناوی ــایت می توانن س
ــردی  ــای کارب ــا حوزه ه ــراد ب ــود اف ــر می ش ــر منج ــن ام ای
دســتگاه های مــا آشــنا شــده و بتواننــد کاربردهــای مختلــف 

ــد. ــایی کنن ــتگاه ها را شناس دس

شــرکت شــما در حــوزه تولیــد ماســک تنفســی چــه اقداماتــی 
را انجــام داده اســت؟

شــرکت فنــاوران نانــو مقیــاس در حــوزه تولیــد ماســک های 
تنفســی نیــز اقدامــات خوبــی را انجــام داده اســت. همانطــور 
ــتاندارد های  ــی از اس ــای تنفس ــک ه ــد ماس ــی دانی ــه م ک
بــا  آمریکایــی برخــوردار هســتند. ماســک  و  اروپایــی 
ــه  ــوند ک ــیم می ش ــه کاس تقس ــه س ــی ب ــتاندارد اروپای اس
ــی، کاس دو  ــد کارای ــا ۸۰ درص ــک ب ــک های کاس ی ماس
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ــی  ــد کارای ــا ۹۹ درص ــه ب ــی و کاس س ــد کارای ــا ۹۴ درص ب
ــت. ــرون اس ــرای ذرات ۰.۳ میک ب

مباحــث تولیــد ماســک هنــگام شــیوع کرونــا در شــرکت 
فنــاوران نانــو مقیــاس مطــرح شــده بــود؟

خیــر؛ پیــش از شــیوع کرونــا مباحثــی در زمینــه تولیــد 
ــل  ــه دلی ــرا ب ــود، زی ــده ب ــرح ش ــی مط ــک های نانوی ماس
ــن ماســک ها ضــروری  ــد ای ــش آلودگــی تولی ــا و افزای ریزگرده
ــی  ــی چندان ــک ها کارای ــوال ماس ــا معم ــید، ام ــر می رس ــه نظ ب
ــل  ــنیده اید در مقاب ــا ش ــتند. حتم ــن ذرات نداش ــل ای در مقاب
ــی  ــد کارای ــد ۹۵ درص ــک n95 بای ــرون، ماس ذرات ۰.۳  میک
و ماســک n99 بایــد ۹۹ درصــد  کارایــی داشــته باشــند، 
ــن  ــه ای ــوان ب ــا مدل هــای موجــود در کشــور نمی ت متاســفانه ب

ــرد. ــدا ک ــت پی ــداد دس اع
تولید ماسک نانو از چه زمانی آغاز شد؟

ــا  ــد ب ــرار ش ــاس ق ــو مقی ــاوران نان ــرکت فن ــال ۹۳ در ش در س
نانــو الیــاف بتوانیــم ماســکهای کاس دو و ســه تولیــد کنیــم، 
ــل  ــه دالی ــد و ب ــد ش ــک ها تولی ــن ماس ــال ها ای ــان س در هم
مختلــف هماننــد دســتگاه های فیلتراســیون در نیروگاه هــا 

ــد. ــتفاده نش اس
علت مورد استقبال قرار نگرفتن ماسک ها چه بود؟

ــزام اســتاندارد وجــود داشــت، امــا در   در حــوزه  نیروگاهــی ال
ــت،  ــزام اســتاندارد وجــود نداش ــن ال ــک ای ــد ماس حــوزه تولی
ــم کســی  ــازار می کردی ــی اگــر ماســک بی کیفیــت را وارد ب یعن
ــاری  ــتانداردهای آن اجب ــت اس ــرا رعای ــد؛ زی ــه نمی ش متوج
نیســت. امــا پــس از شــیوع ویــروس کرونــا بســیاری از افــراد 
دریافتنــد تولیــد ماســک نانــو تــا چه انــدازه ای می توانــد 

ــه مهمــی باشــد. مقول
بــرای تســت کارایــی ماســک ها چــه راهــکاری را در نظــر 

گرفته ایــد؟
ــد  ــی می توانن ــتگاه های پلتفرم ــد دس ــه می دانی ــور ک همان ط
ــن  ــد. ممک ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای مختلف در حوزه ه
ــورت  ــه ص ــر ب ــردی دیگ ــوا و ف ــرای تصفیه ه ــردی ب ــت ف اس
کامپوزیــت از آن اســتفاده کنــد. عــاوه بــر آن دســتگاه تســتی 
را آمــاده و بــه کشــور تایلنــد ارســال کردیــم تــا بــا کمــک آن 
انــواع فیلترهــا و ماســک ها تســت شــود، بــه عنــوان مثــال بــا 
ــا ماســک n95 در  ــن دســتگاه مشــخص می شــود آی کمــک ای
ــد  ــی دارن ــق ۰.۳ میکــرون ۹۵ درصــد کارای ــل ذرات معل مقاب
ــرای  ــی ب ــی و آمریکای ــتگاه های اروپای ــوال دس ــر. معم ــا خی ی
تســت ایــن مــوارد   بســیار گــران هســتند، خوشــبختانه موفــق 
ــن دســتگاه هــم در داخــل کشــور و هــم خــارج  ــد ای ــه تولی ب
ــه کمــک آن می توانیــم کنتــرل کیفــی  کشــور شــده ایم ، مــا ب
ماســک ها را نیــز انجــام دهیــم. خوشــبختانه در نقــاط مختلــف 
ماســک ها را بــرای تســت ارســال می کننــد تــا دربیاینــد 
ماســک های خریــداری شــده از کیفیــت الزم برخــوردار اســت 
یــا خیــر . معمــوال بــا ظاهــر ماســک نمی تــوان اســتانداردهای 
ــگاهی  ــد دستــــ ــه بای ــن زمین ــود، در ای ــخص ش آن را مش

وجـــــود داشـــــــته باشــد تــا بتواند 
ــری  ــد را اندازه گی ــور میکن ــک عب ــه از ماس ــی ک ــزان ذرات می

ــد. کن
ــم  ــرار گرفته ای ــم ق ــرایط تحری ــه در ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
و در زمینــه ارتبــاط بــا برخــی کشــورها و تامیــن قطعــات 
دچــار مشــکل هســتیم، محصــوالت شــرکت فنــاوران نانــو 
مقیــاس تــا چــه انــدازه ای توانســته اســت بــا کشــورهای 

دیگــر در زمینــه صــادرات ارتبــاط برقــرار کنــد؟
ــم  ــد، تحری ــاد میکن ــل ایج ــادرات خل ــم در واردات و ص تحری
منجــر شــده اســت بســیاری از کشــورهای خارجــی بــا احتیــاط 
ــی  ــی در برخ ــم حت ــد. تحری ــکاری کنن ــا هم ــا م ــتری ب بیش
ــوه  ــتری های بالق ــی مش ــه برخ ــت ک ــده اس ــر ش ــوارد منج م
ــز  ــات نی ــد قطع ــم در خری ــم. تحری ــت دهی ــود را از دس خ
ــورها  ــی کش ــه برخ ــوری ک ــه ط ــرده ؛ ب ــاد ک ــکاتی را ایج مش
ــا  ــند . ام ــا نمی فروش ــه م ــتگاه ها را ب ــاز دس ــورد نی ــات م قطع
ــی  ــا زمان ــی تحریم ه ــم تمام ــت علیرغ ــان داده اس ــه نش تجرب

ــت. ــده اس ــام ش ــا انج ــته ایم، واقع ــه کاری را خواس ک
ــتگاه های  ــروش دس ــته ف ــال گذش ــر   در ۳ س ــال حاض در ح
شــرکت فنــاوران نانــو مقیــاس بــه کشــورهای خارجــی بیشــتر از 
فــروش داخلــی بــوده اســت، فقــط کمــی دغدغه هــا در زمینــه 
ــات  ــد، خدم ــت و آم ــتری، رف ــردن مش ــدا ک ــول، پی ــال پ انتق

پــس از فــروش و غیــره افزایــش پیــدا کــرده اســت.
ــا ثبــت اختــراع داخلــی و ۵  در حــال حاضــر ۱۳-۱۴ پتنــت ی
ــتگاه  ــن آن دس ــه مهم تری ــم ک ــی داری ــراع بین الملل ــت اخت ثب
ــوده  کــه ثبــت اختــراع کاالی شــرکت  الکتروریســی دمشــی ب
ــز  ــا نی ــن و اروپ ــران، چی ــه ای ــکا و اتحادی ــت و در امری ــا اس م
ــد  ــی چن ــه ط ــت ک ــن پتن ــا ای ــت. ب ــده اس ــراع ش ــت اخت ثب
ســال گذشــته موفــق بــه ثبــت آن شــدیم، توانســتیم راحت  تــر 
ــم  ــه می خواهی ــی ک ــویم. زمان ــی وارد ش ــای  جهان ــه بازاره ب
ــم  ــد دریابی ــانیم، بای ــروش برس ــه ف ــی را ب ــتگاه های بزرگ دس
ــر.  ــا خی ــه را دارد ی ــرکت مربوط ــراع ش ــت اخت ــتگاه ثب آن دس
مــا توانســتیم دســتگاه الکتروریســی دمشــی را در کشــور 
کــره جنوبــی نصــب کنیــم. طــی 3-2 ســال در چیــن چندیــن 
دســتگاه نصــب کرده ایــم و اخیــرا دســتگاه ششــم بــرای ایــن 
کشــور ارســال شــده اســت. از جملــه کشــورهای دیگــر کــه بــا 
ــوان  ــم می ت ــی کنی ــکاری م ــتگاه هم ــن دس ــه ای ــان در زمین آن
بــه مالــزی، ترکیــه و غیــره اشــاره کــرد. دســتگاه های کوچــک 
ــتان،  ــه پاکس ــد ب ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــورهایی ک ــز کش ــه ج ب

ــز ارســال شــده اســت. ــره نی ــه، عــراق و غی نیجری
ــز شــده  ــه کشــور نی ــه ارزآوری ب ــن اقدامــات منجــر ب ای

اســت؟
ــه  ــر ب ــد، منج ــاره ش ــه آن اش ــتر ب ــه پیش ــی ک ــی اقدامات تمام
ارزآوری زیــادی بــرای کشــور شــده اســت. طبیعتــًا اگــر ایــن 
دســتگاه ها تولیــد نمی شــد،  بایــد ارز بســیاری از کشــور 
ــن  ــد ای ــد. تولی ــارج می ش ــتگاه ها خ ــن دس ــد ای ــرای خری ب
ــرای  ــون دالر ب ــدود 2 میلی ــی ح ــور تقریب ــه ط ــتگاه ها ب دس

ــت. ــته اس ــور ارزآوری داش کش
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شرکت شما با آموزش و پرورش نیز همکاری داشته است؟
آمــوزش و پــرورش در چنــد ســال گذشــته پــروژه ای را بــرای باشــگاه نانــو تعریــف کــرد که بــر اســاس آن، پژوهش ســراهای 
ــداری و  ــا و ســایر شــرکت ها خری ــو را از شــرکت م ــن پژوهش ســراها دســتگاه های نان ــدازی شــدند. ای ــران راه ان ــو در ای نان
نصــب کردنــد. تصــور می کنــم در حــال حاضــر حــدود ۷۰ تــا ۸۰ دســتگاه  آزمایشــگاهی  الکتروریســی در پژوهش ســراهای 

مختلــف کشــور نصب شــده اســت.

ــروش و  ــه ف ــدازه ای ب ــه ان ــا چ ــت ت ــده اس ــیس ش ــور تاس ــارج از کش ــو در خ ــتاد نان ــط س ــه توس ــری ک دفات
ــت؟ ــرده اس ــک ک ــو کم ــوزه نان ــوالت در ح ــایی محص شناس

دفاتــری کــه ســتاد نانــو در خــارج از کشــور ایجــاد کــرده اســت، بــه بازاریابــی بیشــتر شــرکت های دانش بنیــان کمــک 
ــورت  ــو ص ــاوری نان ــعه فن ــژه توس ــتاد وی ــم س ــوی تی ــه از س ــود ک ــی ب ــدام مثبت ــن اق ــت. ای ــرده اس ــی ک ــایان توجه ش
گرفــت، امیــدوارم تعــداد کشــورهایی کــه ســتاد در آن هــا دفتــر تاســیس می کنــد، روز بــه روز افزایــش پیــدا کنــد؛ زیــرا 
ــد  ــداری دســتگاه می توان ــدار در صــورت خری ــداری کنــد، زمانــی کــه میبینــد خری شــرکتی کــه می خواهــد دســتگاه  خری
ــن  ــدون ای ــتند، ب ــردی هس ــز کارب ــول نی ــال پ ــه انتق ــر در زمین ــن دفات ــد. ای ــتری می کن ــان بیش ــد، اطمین ــخگو باش پاس

ــود. ــر نب ــان امکانپذی ــرکت های دانش بنی ــوالت ش ــای محص ــیاری از فروش ه ــر بس دفات

36



کنیــد؛ آن وقــت بــا هــزاران صفحــه ای مواجــه  گــوگل ســرچ  کافــی اســت نــام نانــو را در  فقــط 
ــان ســاده  ــه زب ــد. ب کرده ان ــا  ــالت مختلــف معن ــا جم ــو را ب ــم نان ــدام عل ک ــه هــر  ک ــد  ــد ش خواهی
گرفته انــد و در  کــه دنیــا را فرا کــه  نانوتکنولــوژي یــا ریزذره هــا فنــاوری هــای جدیــدی هســتند 
تولیــد مــواد و محصــوالت صنعتــی، پزشــکی و بــدن انســان، دوام پذیــری منابــع، هــوا و فضــا، 
ــن  ــر ای ــان ب ــیاری از محقق ــرد دارد. بس کارب ــره  ــک و غی ــی، الکترونی ــت مل ــی و امنی ــع نظام صنای
کــه »نانــو تکنولــوژي بخشــي از آینــده نیســت بکلــه همــه آینــده اســت« پــس طبیعتــا بایــد  باورنــد 
کــرد. مرتضــی پورعســگر  کودکــی بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه تربیــت  نیروهــای خوبــی را از 
کــه در حــوزه تربیــت دانش آمــوزان در حــوزه علــم نانــو  برازجانــی نیــز یکــی از افــرادی اســت 
کــه معلــم شــیمی و علــوم آزمایشــگاهی اســت، ایــن  فعالیــت می کنــد. او 7 ســالی می شــود 
کارشــناس بــه عنــوان مســئول نهــاد ترویجــی نانــو در برازجــان مشــغول بــه فعالیــت اســت. 

گفت و گــو را در ادامــه می خوانیــد: مشــروح ایــن 
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پژوهش ســرای  توســط  کــه  دانش آمــوزی  بیشــترین 
ــوده اســت؟ اســتقبال  ــدر ب برازجــان جــذب شــده، چق
دانش آمــوزان از فعالیت هــا در حــوزه نانــو تــا چــه 

ــود؟ ــدازه ای ب ان
ــا  در ســال تحصیلــی ۹۴_۹۳ از لحــاظ ترویــج علــم نانــو ی
ــه  ــن رتب ــام تعــداد دانش آمــوزان توانســتیم باالتری ثبــت ن
ــم  ــب کنی ــور کس ــگاه های کش ــی پژوهش ــان تمام را در می
ــوز در  ــش آم ــزار و ۷۱۵ دان ــک ه ــذب ی ــه ج ــق ب و موف
ســطح یــک شهرســتان شــدیم. بــا هماهنگــی و رایزنــی بــا 
ــرورش اســتانداری باشــگاه و ســتاد  ــوزش و پ مســئوالن آم
نانــو موفــق شــدیم بــه آزمایشــگاه نانــو در شــهر برازجــان 

ــیم. ــته باش ــت یابی داش دس
در  در   کیفــی  فعالیــت   ۹۴_۹۵ تحصیلــی  درســال   
پژوهش ســرای برازجــان آغــاز شــد، مرکــز مــا دارای ســالن 
همایــش ۲۰۰ نفــره و یــک پژوهش ســرا اســت، بــه قــدری 
اســتقبال از دوره هــای آموزشــی بــاال بــود کــه ۴۰۰ دانــش 

ــد. ــدا می کردن ــور پی ــش حض ــالن همای ــوز در س آم
چــــه  کســب  بــه  موفــق  نانــــو  المیپادهــای  در   

شـــده اید؟ موفقیت هایــی 
حداکثــری  جــذب  کنــار  در  نانــو  هفتــم  المپیــاد  در 
دانش آمــوزان  مخصــوص  را  کاســهایی  دانش آمــوزان، 
ــوزی  ــزار دانش آم ــم. از ۲۳ ه ــزار کردی ــته برگ ــال گذش س
کــه در آن ســال بــرای المپیــاد نانــو ثبت نــام کــرده 
ــه  ــی پذیرفت ــه نهای ــوز در مرحل ــا ۳۵ دانش آم ــد، تنه بودن
ــه  ــد ب ــان بودن ــهر برازج ــا از ش ــر آنه ــه ۶ نف ــدند ک می ش
گونــه دیگــر مــی تــوان گفــت یــک پنجــم پذیرفتــه شــدگان 
هفتمیــن المپیــاد نانــو از شــهر مــا بودنــد، همچنیــن 2 نفــر 
ــره و ۴  ــدال نق ــب م ــه کس ــق ب ــز موف ــوزان نی از دانش آم
ــدند. در  ــار ش ــم افتخ ــب دیپل ــه کس ــق ب ــان موف ــر آن نف
ــه عنــوان برتریــن  ــو نیــز ب هشــتمین و نهمیــن المپیــاد نان
ــوان  ــه عن ــی ۹۸_۹۷(  ب ــال تحصیل ــم )س ــاد ده و در المپی
پنجمیــن پژوهــش ســرای علمــی کشــور  شــناخته شــدیم.
ــی  ــه موفقیت های ــته اید چ ــی توانس ــه بین الملل در زمین

را کســب کنیــد؟
از  نفــر  ســه  شــده  گرفتــه  نظــر  در  تمهیــدات  بــا 
دانش آمــوزان در قالــب یــک گــروه پژوهشــی در جشــنواره 
ابــن ســینا شــرکت کردنــد و موفــق بــه کســب رتبــه پنجــم 
ــز راه  ــی نی ــره جنوب ــابقات ک ــه مس ــت ب ــدند و در نهای ش
پیــدا کردنــد تــا بتوانــد مقالــه پژوهشــی خــود را در زمینــه 
ــوم  ــید تیتانی ــو ذرات اکس ــا نان ــیدی ب ــلول های خورش س

ــد. ــه دهن ارائ
ــود  ــل کمب ــه دلی ــی ب ــس از مدت ــش پ ــن پژوه ــه ای البت
ــه کاره  ــه را نیم ــال مقال ــن ح ــا ای ــد، ب ــف ش ــه متوق بودج
بــه مســئوالن امــر ارائــه داده و تمامــی داده هــا و ایده هــای 
خــود را بــرای تکمیــل ایــن مقالــه بــه آن هــا ارائــه کردیــم. 
دانش آمــوزان بــرای تهیــه ایــن مقالــه مســیر علمــی 

صحیحــی را طــی کــرده بودنــد. ســلول هــای خورشــیدی کــه 
ــوب  ــوم محس ــل س ــازند، نس ــن می س ــوذرات ویتامی ــا نان ب
ــطح  ــیاری در س ــاالت بس ــه مق ــن زمین ــه در ای ــوند  ک می ش
ــه  ــدود ۱۵۰ مقال ــوزان ح ــود دارد. دانش آم ــی وج بین الملل
ــک  ــام ی ــرای انج ــا ب ــرده و از آن ه ــه ک ــه و مطالع را ترجم

ــد. ــده گرفتن ــی ای ــن و بوم ــت نوی فعالی
فــردی کــه می خواهــد در حــوزه آمــوزش نانــو بــه 
دانش آمــوزان فعالیــت کنــد، بایــد چــه ویژگی هایــی 

ــد؟ ــته باش داش
ــد،  ــیاری می کن ــک بس ــور کم ــرفت کش ــه پیش ــو ب ــم نان عل
بــه طــوری کــه بســیاری از آرزوهــای بشــر بــا اســتفاده از ایــن 
علــم محقــق خواهــد شــد. فــردی کــه قــرار اســت در زمینــه 
ــه  ــاور ب ــد ب ــت ترویجــی داشــته باشــد، بای ــو فعالی ــم نان عل
ایــن علــم در خــودش شــکل گیــرد تــا بتوانــد دانش آمــوزان 
ــه  ــد ب ــد. بای ــوزه قانــع کن ــن ح ــت در ای را بــرای فعالی
ــو  ــم نان ــک عل ــا کم ــح داد ب ــد توضی ــوزان عاقمن دانش آم
می تــوان رشــته های دانشــگاهی را بــه یکدیگــر مرتبــط 

ــرد.  ــق ک ــه ای خل ــر و نوآوران ــای موث ــرده و کاره ک
دوره هــای مختلفــی بــرای دانــش آمــوزان عاقمنــد بــه حوزه 
ــتعد  ــوزان مس ــوزش، دانش آم ــر آم ــاوه ب ــزار و ع ــو برگ نان
و بــا پتانســیل بیشــتر را شناســایی می کردیــم، اشــتیاق 
ــاال  ــوزان ب ــیاری از دانش آم ــو در بس ــوزه نان ــت در ح فعالی
ــق  ــن چــه از طری ــم چــه از طریق والدی ــاش می کردی ــود، ت ب
مــدارس، پیگیــر امــور مرتبــط بــا نانــو در ایــن دانش آمــوزان 
باشــیم و بــا ایــن اقــدام آن هــا را بــرای فعالیــت بیشــتر در این 
حــوزه تشــویق کنیــم. همچنیــن تــاش کردیــم بــه بســیاری 
ــه  ــا توج ــبی را ب ــاوره ای مناس ــات مش ــوزان خدم از دانش آم
بــه شــناختی کــه از آن هــا داشــتیم ارائــه دهیــم؛ بــه طــوری 
کــه بســیاری از آنــان توانســتند رتبه هــای بســیار خوبــی را در 

کنکــور کســب کننــد.
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــو از اهمی ــم نان ــاروری در عل ــه ب نقط
اســت، معتقدیــم همــه دانش آموزانــی کــه در ایــن حــوزه کار 
می کننــد، نقــاط بالقــوه ای انــد کــه در یــک یــا چنــد زمینــه 
از توانمندی هــای الزم برخــوردار هســتند، کارشناســان حــوزه 
بایــد بــه شــکوفایی هــر چــه بیشــتر ایــن دانش آمــوزان کمک 
ــم  ــه می دانی ــی ک ــه دانش آموزان ــردن ب ــک ک ــد. کم کنن
ــه  ــت؛ بلک ــر نیس ــت، هن ــو قطعیس ــم نان ــان در عل موفقیتش
ــه  ــه ب ــت ک ــه بیشتری داش ــی توج ــه دانش آموزان ــد ب بای
ــیر را  ــوز مس ــتند و هن ــد هس ــوزه عاقمن ــن ح ــث ای مباح

نمی شناســند.
ویــژه ای  اهمیــت  از  نانــو  علــم  در  بــاروری  نقطــه 
ــه  ک ــی  ــه دانش آموزان ــم هم ــت، معتقدی ــوردار اس برخ
کــه در  کار می کننــد، نقــاط بالقــوه ای انــد  در ایــن حــوزه 
یــک یــا چنــد زمینــه از توانمندی هــای الزم برخــوردار 
کارشناســان حــوزه بایــد بــه شــکوفایی هــر  هســتند، 

کننــد. کمــک  چــه بیشــتر ایــن دانش آمــوزان 
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ــوزان در  ــت و دانش آم ــال اس ــازی فوتب ــد ب ــی مانن کار علم
ــز  ــدن را نی ــح دوی ــوه صحی ــد نح ــدن بای ــاد دوی ــن زی عی
ــن  ــوزان در ای ــیاری از دانش آم ــت بس ــن اس ــد، ممک بیاموزن
ــاد بدونــد امــا بــه علــت نداشــتن مربــی مناســب  حــوزه زی

ــد. ــب کنن ــی کس ــت چندان ــد موفقی نتوانن
از نظــر شــما پیگیــری کــردن نحــوه مطالعــه و فعالیــت 
دانش آمــوزان عالقمنــد بــه نانــو تــا چــه انــدازه ای 

ــد؟ ــر باش ــان موث ــت آن ــد در موفقی می توان
مــا و بســیاری از همــکاران و شــبانه روز در کنــار دانش آمــوزان 
بودیــم و بــه ســواالت آنــان در حــوزه نانــو پاســخ می دادیــم، 
پرســیدن ســوال و گرفتــن پاســخ بــه موقــع و درخــور 
و  معلمــان  می کنــد.   ایجــاد  انگیــزه  دانش آمــوز  در 
کارشناســان حــوزه نانــو الزم نیســت کاس خاصــی را بــرای 
ــی  ــا کاف ــه تنه ــد، بلک ــزار کنن ــد برگ ــوزان عاقمن دانش آم
ــه  ــوزان ب ــن دانش آم ــد، ای ــرار بگیرن ــان ق ــار آن ــت در کن اس
فــردی نیــاز دارنــد کــه بتوانــد آن هــا را راهنمایــی کنــد و در 
مســیر ناشــناخته ها برایشــان هماننــد چــراغ راه باشــد. بایــد 
ــم  ــد عل ــو همانن ــم نان ــرد عل ــزد ک ــوزان گوش ــه دانش آم ب
دیجیتــال در آینــده ای نــه چنــدان دور فراگیــر شــده و همــه 

ــت. ــد داش ــر و کار خواهن ــا آن س ب
ــی فرزندانشــان  ــای نانوی ــه فعالیت ه ــا در زمین خانواده ه

چــه واکنشــی نشــان می دهنــد؟
نانــو علــم جدیــدی اســت و بــرای آینــده ایــن حــوزه و تصویر 
روشــن و دقیــق وجــود نــدارد، متاســفانه برخــی از خانواده هــا 
ــوزه  ــوزان در ح ــت دانش آم ــرای فعالی ــده ب ــل بازدارن عام
نانــو محســوب می شــوند. به طــوری کــه دانش آمــوزان 
ــوزش  ــرا آم ــد، زی ــی می کنن ــو نه ــمت نان ــه س ــن ب را از رفت
ــد  ــع دارن ــا توق ــت و خانواده ه ــور اس ــور مح ــرورش کنک و پ
و  کنکــور  بــه  نهایــت  در  دانش آمــوزان  فعالیت هــای 
موفقیــت در آن معطــوف  شــود. مــا تــاش کرده ایــم 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــه مش ــی ک ــب  دانش آموزان ــی جوان تمام
هــای نانویــی می شــود را در نظــر بگیریــم. بــه عنــوان مثــال 
دروس آنهــا را ارزیابــی کــرده و تــاش می کنیــم افــت 
ــا  ــم ت ــری می کنی ــن پیگی ــند، همچنی ــته باش ــی نداش تحصیل
ــه  ــاور ب ــد. ب ــرکت کنن ــور ش ــا کنک ــط ب ــای مرتب در آزمون ه
ــر  ــود ه ــی ش ــر م ــوزان منج ــو دردانش آم ــوزه نان ــده ح آین
چقــدر هــم کــه مســیر ســخت باشــد، فــرد زمانــی مشــخص 
ــن  ــت در ای ــه و فعالی ــرای مطالع ــه ب ــد ۳۰ دقیق ــی در ح حت

ــد. ــاص ده ــوزه  اختص ح
خوشــبختانه ارتبــاط خوبــی بیــن مراکــز وجــود دارد، چندیــن 
ــا  ــز م ــده و در مرک ــان آم ــه برازج ــهر ب ــوز از بوش دانش آم
ــه  ــد. ب ــرکت کردن ــو ش ــاد نان ــی المیپ ــه نهای ــرای مرحل ب
ــی  ــرای زندگ ــان ب ــوزان برازج ــی دانش آم ــال یک ــوان  مث عن
بــه ســاری نقــل مــکان کــرد و مــا آموزش هــا در حــوزه نانــو 

ــم. ــه کردی ــرای او ارائ ــن ب ــورت آنای را به ص

کارشناســان حــوزه نانو الزم نیســت کالس خاصی   معلمــان و 
کافــی  کننــد، بلکــه تنهــا  را بــرای دانش آمــوزان عالقمنــد برگــزار 
بــه  دانش آمــوزان  ایــن  بگیرنــد،  قــرار  آنــان  کنــار  در  اســت 
کنــد و در  کــه بتوانــد آن هــا را راهنمایــی  فــردی نیــاز دارنــد 
مســیر ناشــناخته ها برایشــان هماننــد چــراغ راه باشــد. بایــد بــه 
کــرد علــم نانــو هماننــد علــم دیجیتــال  گوشــزد  دانش آمــوزان 
گیــر شــده و همــه بــا آن ســر و  در آینــده ای نــه چنــدان دور فرا

کار خواهنــد داشــت.

39 ــز شــما منجــر  ــای مرک ــک از ایده ه ــون کــدام ی ــا کن ت
بــه خروجــی محصــول شــده اســت؟ 

ــار  ــه در کن ــه ک ــوز نخب ــک دانش آم ــت ی ــد تربی ــاور کنی ب
رشــته خــود  بــا علم نانــو غریبــه نیســت، بســیار ارزشــمندتر 
از یــک کاال محســوب می شــود. اگــر دانش آمــوزان در 
ــه صــورت مــداوم حرکــت  مســیرهای آمــوزش داده شــده ب

ــد،  کنن



ــور داوران  ــا حض ــوب ب ــده خ ــا و ای ــود و طرح ه ــام ش اع
مــورد نقــد و بررســی قــرار گیــرد. بــه عنــوان مثــال 
ــو ذرات  ــاره نان ــش درب ــت ها در پژوه ــتباهات و بن بس اش
منجــر شــد در مســیر صحیحــی گام برداریــم، تمامــی 
ــد  ــه تولی ــت ب ــود و در نهای ــام ش ــد انج ــای فوق بای رونده
ــوزی  ــوزه دانش آم ــا در ح ــفانه م ــد. متاس ــول بیانجام محص
ــد  ــود بودجــه ســمت تولی ــل شــرایط دشــوار و کمب ــه دلی ب
ــرای ایــن امــر در  محصــول حرکــت نکرده ایــم، بودجــه ای ب

ــت. ــده اس ــف نش ــرورش تعری ــوزش و پ آم
مــا طرح هــا و ایده هــای بســیاری در حــوزه نانــو داریــم امــا 
نیازمنــد حمایــت و هزینــه هســتند. بــه عنــوان مثــال طــرح 
تولیــد ماژیکــی بــا عنــوان خلیــج فــارس بــا تکیــه بر فنــاوری 
نانــو را داشــته و در پــارک علــم و فنــاوری ارائــه دادیــم، امــا 
ایــن طــرح بــه دلیــل اینکــه نوآورانــه نبــود، مــورد پذیــرش 
ــت  ــی کیفی ــواد نانوی ــتفاده از م ــا اس ــه ب ــت. البت ــرار نگرف ق
آن بهتــر می شــد، امــا قــدرت رقابــت مالــی بــا محصــوالت 
ــن  ــای ای ــت. ایده ه ــر را نداش ــورهای دیگ ــی از کش واردات
ــه  ــا ب ــود دارد ام ــان وج ــرای برازج ــی در پژوهش س چنین

مرحلــه عملیاتــی نرســیده اســت.
ــر  ــت، ه ــواری اس ــیر دش ــو مس ــم نان ــتیم عل ــا میدانس  م
را دنبــال می کنــد،  فــردی در زندگــی هــدف خاصــی 
ســاختارهای حــوزه کاری و آموزشــی نانــو صــد درصــد 
ــا  ــم ت ــاش کنی ــد ت ــتا بای ــن راس ــت، در ای ــت زا نیس موفقی
ســاختارهای ایــن حــوزه موفقیــت زا شــوند. در حــال حاضــر 
ــم  ــر، قائ ــال اخی ــد س ــی چن ــان ط ــو در برازج ــت نان موفقی
ــا  ــر ی ــورت تغیی ــت در ص ــن اس ــت، ممک ــخص اس ــه ش  ب
مشــغله فــرد مربوطــه، دچــار افــت شــود. افــرادی کــه در 
ــت زا و  ــاختارهای موفقی ــد س ــتند، بای ــال هس ــو فع ــوزه نان ح

نخبه پــرور را تعریــف کننــد.

می تواننــد هــزاران محصــول تولیــد کننــد. ســرمایه 
ــوزان  ــر دانش آم ــت، فک ــک کاال و دو کاال نیس ــی ی واقع

ــت. ــی از کاالس دریای
بــه عنــوان مثــال محمــود مهــدوی از دانش آمــوزان 
ــا  ــت ب ــا توانس ــد ام ــق نش ــو موف ــاد نان ــا در المپی م
ــی  ــگاه صنعت ــک دانش ــته مکانی ــور در رش ــه ۹ کنک رتب
ــجو در  ــن دانش ــود، ای ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــریف مش ش
ــرده  ــاز ک ــود را آغ ــی خ ــای نانوی ــر فعالیت ه ــال حاض ح
اســت؛ زیــرا عاقــه  و بــاور کاربــردی بــودن علــم نانــو 
ــا احمــد  از گذشــته در ایــن فــرد ایجــاد شــده اســت و ب
ــه  ــاس ب ــه از بندرعب ــی ک ــی از دانش آموزان ــلیمی یک س

ــد. ــو کار می کنن ــوزه نان ــد، در ح ــان آم برازج
همچنیــن آرش باقرپــور یکــی از فعــاالن حــوزه نانــو اســت 
ــد،  ــب کن ــی را کس ــور تجرب ــه ۱۲۷ کنک ــت رتب و توانس
ــی  ــو در برخ ــس نان ــغول تدری ــر مش ــال حاض وی در ح
ــگاه  ــی در پژوهش ــن ناصح ــت. نازنی ــیراز اس ــدارس ش م
فعالیــت  نانــو  حــوزه  در  اصفهــان  حیــان  جابرابــن 
ــار  ــد خوش رفت ــی و محم ــا عل ــا باب ــد. محمدرض می کن
ــا پژوهشســرای  در رشــته پزشــکی تحصیــل می کننــد و ب
ــین  ــد. امیرحس ــکاری دارن ــو هم ــوزه نان ــان در ح برازج
پرهیــزگار مشــغول تحصیــل در علــوم مهندســی اســت و 
ــو  ــا باشــگاه نان در حــوزه اپلیکیشــن و نریشــن نویســی ب
همــکاری می کنــد. امیرمســعود صادقــی، زهــرا جعفــری 
ــور  ــرای کنک ــود را ب ــوی خ ــا موس ــید رض ــراه س ــه هم ب
ــم پژوهشــی برازجــان کــه در حــوزه  ــد. تی ــاده می کنن آم
نانــو زحمــات بســیار کشــیدند متشــکل از کیانــا زنــده  دار، 

ــد. ــدزاده بودن ــزه احم ــری و فائ ــرا جعف زه
تصــور می کنــم ترویــج علــم نانــو بــه دانشــجویان کمــک 
ــم  ــن عل ــود از ای ــته های خ ــد در رش ــه بتوانن ــد ک می کن
بهــره بگیرنــد و وارد مرحلــه تولیــد محصول و حتــی تولید 
علــم شــوند، علــم نانــو علــم نوپایــی اســت و تولیــد علــم 
ــوزه  ــن ح ــال در ای ــوزان فع ــت و دانش آم ــمند تر اس ارزش
می تواننــد در آینــده محصــوالت خوبــی را تولیــد کننــد.

ــه محصــول  ــده ب چــه موانعــی در مســیر رســیدن ای
ــود دارد؟ ــان وج ــرای برازج در پژوهشس

ــیاری از  ــت، بس ــر اس ــیار هزینه ب ــو بس ــم نان ــد عل تولی
ــت و  ــوزه مدیری ــم در ح ــن عل ــایه از ای ــورهای همس کش
ــه ســوددهی می رســند.  اقتصــادی اســتفاده می کننــد و ب
ــو  ــوزه نان ــیاری در ح ــرکت های بس ــز ش ــا نی ــور م در کش
ــی در  ــای خوب ــه کااله ــوری ک ــه ط ــد، ب ــت می کنن فعالی
ــم.  ــاهده کرده ای ــو مش ــاوری نان ــعه فن ــژه توس ــتاد وی س
در برازجــان بــه دلیــل عــدم تخصیــص بودجــه الزم، کار 
ــمت  ــه س ــم ب ــر بخواهی ــم. اگ ــاز نکرده ای ــی را آغ خاص
ــوزان  ــد دانش آم ــدا بای ــم، در ابت ــول بروی ــد محص تولی
ــای الزم  ــد فراخوان ه ــم. بای ــنا کنی ــوزه آش ــن ح ــا ای را ب
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