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ندا اظهری

فنــاوری نانــو در دنیــای امــروز 
رنــگ و بــوی دیگــری گرفتــه و از تحقیــق 

ــد رســیده  ــه عرصــه تولی ــاالت، ب و پژوهــش و مق
و مــردم دنیــا قابلیــت هــای بــاالی ایــن فنــاوری نویــن 

ــال  ــد. در ح ــی کنن ــه م ــود تجرب ــره خ ــی روزم را در زندگ
ــده و  ــا وارد ش ــوزه ه ــیاری از ح ــو در بس ــاوری نان ــر، فن حاض

ــاوری را  ــوان کارآمــدی اســتفاده از ایــن فن ــه ایــن طریــق مــی ت ب
بــه وضــوح مشــاهده کــرد. بــه طــور طبیعــی بــه دلیــل اســتفاده از 
فنــاوری نانــو در محصــوالت، قیمــت آنهــا در مقایســه بــا محصوالتــی 
کــه نانــو نیســتند، بــه مراتــب باالتــر اســت امــا بــه همــان انــدازه، 
مــی توانیــد راندمــان کاری را باالتــر ببریــد کــه در انتهــا بــه نفــع 
مصــرف کننــده تمــام مــی شــود. حــاال اگــر کمــی از اطرافمــان 

ــو  ــا نان ــه ب ــی را ک ــم محصوالت ــاید بتوانی ــویم، ش ــر ش دورت
توانمندتــر بــه مــا خدمــت مــی کننــد، ببینیــم.
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خودروهای نانویی

صنعــت خودروســازی جــزء صنایعــی اســت کــه 
بــه لطــف فنــاوری هــای نویــن توانســته قابلیــت 
هــای باالیــی پیــدا کنــد. یکــی از فنــاوری هــای 
ــر،  ــای اخی ــه در آن طــی ســال ه ــه کار رفت ب

ــتفاده از فناوری نانواســت.  اس

آینه خودرو

ــا  ــوه ی ــده جی ــه بازتابن ــا از صفح ــه خودروه ــوال در آین معم
نقــره انــدود اســتفاده مــی شــود. عــاوه بــر ایــن کــه رطوبــت و 

ســایش روی عمــر ایــن آینــه هــا اثــر مســتقیم مــی گــذارد، ایــن صفحــه 
هــا بــه دلیــل آنکــه بازتابــش تقریبــا صــد در صــدی از نــور مرئــی دارنــد، 

ــای  ــش ه ــا پوش ــد. ام ــی کن ــوار م ــدگان دش ــرای رانن ــب را ب ــی در ش رانندگ
نانومتــری توانســته انــد ایــن مشــکات را برطــرف کنــد. محققــان بــا اســتفاده از 
ایــن فنــاوری، روکشــی را روی آینــه ایجــاد مــی کننــد کــه نــور بازتابانــده شــده بــه 
ــا کیفیــت بــاال بــه چشــم راننــده برســد.  ــا تصویــری ب آن را کاهــش مــی دهــد ت
آینــه هایــی کــه پوشــش هــای نانویــی دارنــد، هــم در شــرایط مختلــف آب و هوایی 
ــش  ــری از بازتاب ــا جلوگی ــم ب ــد و ه ــی کن ــاد م ــی ایج ــری مطلوب ــت تصوی کیفی
کامــل نــور، باعــث مــی شــود راننــدگان در طــول شــب راحــت تــر رانندگــی 

کننــد. روی ایــن آینــه هــا یــک پوشــش نــازک فلــزی از جنــس نانــو بــه 
کار مــی رود کــه بــا روش تبخیــر تولیــد مــی شــوند. یکــی از پوشــش 

هــای متــداول بــرای اســتفاده در ایــن آیینــه هــا، پوشــش هــای 
ــی  ــش ده ــا روش پوش ــه ب ــت ک ــروم اس ــری ک نانومت

تبخیــر فیزیکــی )PVD(تولیــد مــی شــود. 
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فیلتر هوا

ــی  ــر خودروی ــم ه ــات مه ــی از قطع ــوا یک ــر ه فیلت
اســت کــه بــه تصفیــه و جداســازی ذرات معلــق از هــوا می 

پــردازد. در خودروهایــی کــه موتورهــای احتراقــی دارنــد، بــرای 
جلوگیــری از ورود ذرات بــه محفظــه موتــور و در نتیجــه افزایــش 

ــای  ــوخت، از فیلتره ــرف س ــزان مص ــش می ــور و کاه ــازده موت ب
ــن  ــاختار ای ــاف در س ــرد نانوالی ــا کارب ــود. ام ــی ش ــتفاده م ــوا اس ه
فیلترهــا، کارایــی آنهــا را بهبــود مــی بخشــد و ایــن فیلترهــای هــوا 
مــی تواننــد ذرات معلــق بــا انــدازه کــم تــر از یــک میکرومتــر را 

جــذب کننــد. بــا اضافــه کــردن نانوالیــاف روی ســطح فیلتر، 
هــم انــدازه حفــره هــای فیلتــر شــده کاهــش مــی یابــد و 

هــم قــدرت جــذب ذرات بــه طــور مؤثرتــری بــاال 
مــی رود. 

روغن موتور نانو

کیفیــت بــاالی روغــن موتــور یکــی از مهــم تریــن معیارها در 
بــاال بــردن طــول عمــر موتــور خــودرو بــه شــمار مــی رود. محققان 

بــرای بــاال بــردن کیفیــت روغــن موتورهــای خــودرو از افزودنــی هــای 
نانومتــری اســتفاده کــرده انــد کــه هــم طــول عمــر روغــن موتــور را بــاال می 

بــرد و هــم از آن محافظــت مــی کنــد. نانوالمــاس هــای بــه کار رفتــه در روغــن 
موتــور کامــا در روغــن پخــش شــده و منافــذ ســطوح فلــزی را پــر می کننــد. این 
اقــدام، الیــه ای روغــن بــا ضخامــت بیشــتر روی ســطح ایجــاد مــی کنــد کــه بــه 
روغــن کاری بهتــر کمــک مــی کنــد. نانــوذرات المــاس کــه ماننــد بلبرینــگ عمــل 
مــی کننــد، بــا حرکــت عقــب و جلویــی بیــن ســطوح فلــزی، اصطــکاک لغزشــی 
ایجــاد شــده بیــن ســطوح فلــزی را بــه اصطــکاک غلتشــی تبدیــل مــی کنــد. 
اســتفاده از نانــوذرات در روغــن موتــور بــه ویــژه در زمــان روشــن و خامــوش 

شــدن خــودرو کــه الیــه نــازک روغــن باعــث اصطــکاک لغزشــی زیــادی 
ــث  ــادی دارد و باع ــت زی ــود، اهمی ــی ش ــزی م ــای فل ــن بخش ه بی

مــی شــود خــودرو ســریع تــر روشــن شــده و حــرارت کــم تــری 
تولیــد کنــد کــه موجــب افزایــش طــول عمــر روغــن و 

مصــرف کــم تــر ســوخت مــی شــود. 
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باتری خودرو

باتــری هایــی کــه در خــودرو مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد توان 
باالیــی دارنــد تــا بتواننــد جریــان الکتریکــی موردنیــاز بــرای حرکــت آن 

را تأمیــن کننــد. تاکنــون باتــری هــای خــودرو بــا برهمکنــش واکنشــگرها بــا 
مــواد الکتــرود و الکترولیــت انجــام مــی شــد کــه نیازمنــد مقــدار کافــی اســید، 

ــه  ــه منظــور ب ــن تمــاس خــوب بیــن ذرات مــواد فعــال ب مــواد  فعــال و همچنی
حداقــل رســاندن اثــرات عایــق اســت. امــا مهـــم تریــن مشــــکلی کــــه بــرای 
باتــری هــا رخ مــی دهــد، محدودیــت باتــری ســرب- اســید اســت کــه بــه دنبــال 
ــال  ــع انتق ــد و مان ــی ده ــی رخ م ــت و منف ــای مثب ــن الکتروده ــه بی ــش اولی واکن
ســریع الکتــرون مــی شــود. اســتفاده از نانــوذرات عــاوه بــر ایــن کــه عملکــرد 
باتــری را بــاال مــی بــرد، محدودیــت هــای باتــری را در تولیــد مــاده الکتــرود 

از بیــن بــرده و بازدهــی آن را افزایــش مــی دهــد. ازآنجــا کــه نانــوذرات 
بــه کار رفتــه در باتــری ســطح ویــژه باالیــی دارنــد  مســاحت تمــاس 

الکتــرود و الکترولیــت افزایــش یافتــه و میــزان شــارژ - دشــارژ 
نمایــش داده شــده بیشــتر شــده و انتقــال بــار الکتریکی 

ــری  ــیرکوتاه ت ــتر و در مس ــرعت بیش ــا س ب
انجــام مــی شــود. 

رنگ های نانویی

ــد،  ــزی دارن یکــی از مشــکاتی کــه ســازه هــا و دســتگاه هــای فل
خوردگــی در برابــر رطوبــت یــا قــرار گرفتــن در معــرض مــواد شــیمیایی 

صنعتــی اســت. محققــان بــرای حــل ایــن مشــکل کــه گاهــی باعــث ایجــاد 
خرابــی هــای صنعتــی و اتــاف هزینــه هــای زیــاد بــرای نگهــداری، پیشــگیری، 

تعمیــر و بازســازی مــواد فلــزی مــی شــود، بــا افــزودن نانومــواد بــه رنــگ هــا، بــه 
آنهــا خاصیــت ضدخوردگــی مــی دهنــد. رنــگ هــای مقــاوم در برابــر خوردگــی، در 
برابــر عوامــل فرســایش دهنــده فلــزات، از آنهــا محافظــت مــی کننــد و بــه نوعــی 
ــی  ــده م ــات شــیمیایی و عوامــل خورن ــا ترکیب ــزات ب ــاس مســتقیم فل ــع از تم مان
شــوند و ماننــد الیــه ای محافــظ بــرای الیــه زیریــن عمــل مــی کننــد. محققــان 
از نانومــواد در رنــگ هــای پلیمــری اســتفاده مــی کننــد کــه بازدهــی مقاومــت 

رنــگ هــا را در برابــر خوردگــی تــا حــد زیــادی افزایــش مــی دهــد و عــاوه 
بــر آن، خــواص مکانیکــی فلــزات هــم باالتــر مــی رود و در نهایــت، 

کاربــرد ایــن قبیــل فلــزات در صنایــع را بیشــتر مــی کنــد. 
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واشر آب بند لوله و اتصاالت

 در سیســتم لولــه کشــی آب، اســتفاده از قطعــات خــوب یکــی از اصــول 
موفقیــت بــه شــمار مــی رود بنابرایــن، اتصــاالت ثابــت و متحــرک، رابــط هــا و 

اتصــاالت قابــل انعطافــی کــه لولــه هــا را بــه یکدیگــر متصــل مــی کننــد، همگــی 
ــال  ــتم انتق ــا در سیس ــی از آنه ــردن یک ــت نک ــه رعای ــتند ک ــی هس ــوارد مهم ــزء م ج

ــرای جلوگیــری از نشــت آب در اتصــال  موفــق آب مشــکل ایجــاد مــی کنــد. معمــوال ب
ــن شــکل کــه  ــه ای ــد ب ــی اســتفاده مــی کنن ــا کائوچوی ــا از واشــر هــای پلیمــری ی ــه ه لول

ــرار  ــا ق ــه ب ــد ک ــی کنن ــه م ــه ای را تعبی ــای فرورفت ــوال فض ــه معم ــال دو لول ــل اتص در مح
گرفتــن واشــر داخــل آن، مانــع از نشــت آب تحــت فشــار مــی شــود. درزبندهــا معمــوال ورقــه 
هایــی مقوایــی، الســتیکی، ســیلیکونی، فلــزی، نمــدی، پلیمــری یــا فایبــرگاس هســتند کــه 
ــه را در برابــر عوامــل  ــا اســتحکام و االستیســیته لول ــه هــا قــرار مــی گیرنــد ت بیــن درز لول
حرارتــی و شــیمیایی افزایــش دهنــد. بــا رواج فنــاوری نانــو، در تولیــد ایــن درزبندهــا هــم 

از فنــاوری نانــو اســتفاده مــی شــود. از ایــن درزبندهــای نانویــی در لولــه هــای آبرســان 
ــه هــای فاضــاب اســتفاده مــی شــود. اســتفاده از نانــوذرات در بافــت ایــن  و لول

درزبندهــا باعــث شــده تــا در برابــر ســایش، اســتحکام باالیــی پیــدا کننــد و 
طــول عمــر آنهــا در برابــر پارگــی هــم افزایــش یابــد و بــه ایــن زودی هــا 

پــاره نشــوند. 

تجهیزات انتقال آب

انتقــال آب از زمــان هــای قدیــم اهمیــت 
ــاورزی  ــور کش ــرای ام ــتر ب ــته و بیش ــادی داش زی

ــاوری و  ــرفت فن ــا پیش ــا ب ــت. ام ــته اس ــرد داش کارب
لولــه کشــی آب، ایــن حــوزه هــم دچــار تغییــر و تحــول 
ــزات  ــرف آب، تجهی ــدن مص ــه ش ــرای بهین ــد و ب ش
ــور  ــه ط ــت. ب ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــی م خاص

قطــع اســتفاده از فنــاوری نانــو مــی توانــد حــوزه 
ــان  ــم زی ــر و ک ــازده ت ــال آب را پرب انتق

ــای کاری را  ــازده ه ــرده و ب ــر ک ت
ــد.  ــش ده افزای

نانوفناوری در تجهیزات شهری

ســازه هــای شــهری از جملــه آســیب پذیرتریــن ســازه هایی 
هســتند کــه بــه طــور دائــم در معــرض ضربــات فیزیکــی و 
ــا انــواع ترکیــب هــای شــیمیایی هســتند. محققــان  مواجهــه ب
بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو و نانــوذرات در ســاخت ایــن ســازه 
ــن آســیب هــا مقــاوم  ــر ای ــد آنهــا را در براب هــا توانســته ان

کــرده و دوام آنهــا را افزایــش دهنــد. 
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جدول های بتنی

جــدول هــای بتنــی کــه معمــوال در خیابــان هــای شــهری 
ــان  ــدوده خیاب ــه مح ــن ک ــر ای ــاوه ب ــد، ع ــی خورن ــم م ــه چش ب

هــا را مشــخص مــی کننــد، در جلوگیــری از برخــورد بــا عابــران پیــاده 
ــیار  ــه بس ــد و در نتیج ــذاری دارن ــش تأثیرگ ــم نق ــوری ه ــای عب و خودروه

در معــرض انــواع آســیب هــا و ضربــه هــای وارده هســتند. ایــن جــدول هــا 
معمــوال بــا دو روش پــرس خشــک و پــرس خیــس تولیــد مــی شــوند. بتنــی کــه 

در تولیــد ایــن جــدول هــا اســتفاده مــی شــود، از ســیمان، آب و ســنگدانه تولیــد 
شــده کــه در ایــن میــان، مــواد افزودنــی شــامل پــودر یــا مایــع را هــم بــه آن مــی 
افزاینــد. بتــن هــا معمــوال بســته بــه نــوع زیرســاختارهای بــه کار رفتــه در آنهــا 
کارایــی خــاص پیــدا مــی کننــد. محققــان بــا افــزودن نانــوذرات بــه ترکیبــات 

ــا  ــد ت بتــن، اســتحکام خمشــی و مقاومــت سایشــی آنهــا را افزایــش داده ان
در برابــر ضربــات و انــواع آســیب هــا مقاومــت باالتــری از خــود نشــان 

دهنــد. جــدول هــای بتنــی نانویــی در برابــر ســرما، گرمــا، رطوبــت 
و ســایش مقاومــت بســیار باالیــی دارنــد و مقاومــت فشــاری 

ایــن جــدول هــا بــا اســتفاده از ترکیبــات نانــوذرات، 
تــا 50 درصــد افزایــش مــی یابــد. 

چراغ های روشنایی

ــا  ــان ه ــا، اتوب ــان ه چــراغ هــای روشــنایی کــه در خیاب
و معابــر هســتند، بــا روشــن کــردن محیــط نقــش زیــادی در 

ایمنــی راننــدگان و عابــران پیــاده ایفــا مــی کننــد. امــا اثــرات گــرد 
و خــاک و آب بــاران روی شیشــه ایــن چــراغ هــا کیفیــت نــور آنهــا را 

کاهــش مــی دهد.محققــان بــا اســتفاده از پوشــش هــای حــاوی نانــوذرات 
آبگریــز ســیلیس روی ایــن شیشــه هــا، خاصیــت تمیزشــوندگی آســان را بــه 
آنهــا داده انــد. درواقــع، بــا افــزودن نانــوذرات بــه پوشــش ایــن چــراغ هــا، 
ــه  ــا توجــه ب ــزی مــی شــود کــه ب ــه دارای خاصیــت آبگری ســطح  زیرالی
ناهمــواری هــای ســطحی میکرومتــری و نانومتــری ای کــه دارنــد، اجازه 

ــن  ــد بنابرای ــی دهن ــطح را نم ــذب آب روی س ــا ج ــدن ی ــش ش پخ
قطــره هــای آب بــه راحتــی روی ســطح لیــز مــی خورنــد و پاییــن 

مــی افتنــد. وانگهــی، چــراغ هــای روشــنایی ســطح تمیزتــر 
و پــاک تــری بــرای انعــکاس نــور خواهنــد داشــت. 

نانوداروها

ــواد در  ــو م ــت نان ــیعی از خاصی ــش وس بخ
ــرد  ــرار مــی گی صنعــت داروســازی مــورد اســتفاده ق

کــه باعــث افزایــش اثرگــذاری برخــی داروهــا بــرای درمــان 
بیمــاری هــا مــی شــود. محققــان بــا افــزودن ترکیبــات نانویــی 

توانســته انــد داروهایــی بــرای درمــان ســرطان تولیــد کننــد. بــه 
ــل  ــزودن حام ــا اف ــان ب ــه دارو، محقق ــک نمون ــال، در ی ــوان مث عن
هــای نانولیپوزومــی، نفوذپذیــری و پایــداری دارو را در بافــت تومــور 
افزایــش داده انــد. ایــن نانوحامــل هــا بــا توجــه بــه نشــت کمــی 
ــتفراغ و  ــوع، اس ــد ته ــی دارو مانن ــوارض جانب ــد، ع ــه دارن ک

ــا در  ــل داروه ــن قبی ــد. ای ــی دهن ــش  م ــو را کاه ــزش م ری
ــرطان  ــد س ــتاتیک مانن ــای متاس ــرطان ه ــان س درم

ــن  هــای متاســتاتیک ســینه و تخمــدان و همچنی
در مبتایــان بــه ایــدز تأثیــر بــه ســزایی 

ــد.  دارن
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کند کمک  کشور  کم آبی  که می تواند به حل مشکل  گفت  گفتگو با »زنگ نانو« از طرحی  دانیال امانی در 

زهرا علی رمضانی 

کــم آبــی یکــی از چالــش هــای ایــن روزهــای دنیــا محســوب مــی شــود؛ تــا جایــی کــه حتــی بارهــا و بارهــا عنــوان 
شــده جنــگ آینــده بــر ســر آب خواهــد بــود. کمیابــی ایــن مایــه حیــات باعــث شــده تــا هــر کشــوری بــه دنبــال 
یافتــن راه حــل عملــی و عملیاتــی بــرای دســتیابی بیشــتر بــه آب باشــد. مســئله ای کــه در کشــور مــا نیــز بــا توجــه 
ــه معنــی واقعــی کلمــه در  ــا بــی آبــی ب ــران، ایــن نگرانــی را ایجــاد کــرده کــه در آینــده ب ــر ای ــه اقلیــم حاکــم ب ب
بســیاری از مناطــق کشــو روبــه رو شــویم، بــه همیــن دلیــل از حــاال ایــده هــای مختلفــی بــرای چگونگــی مقابلــه بــا 
ایــن چالــش بــزرگ شــکل گرفتــه و بعضــا بــه مرحلــه اجرایــی نیــز رســیده اســت. در ایــن میــان حــوزه نانــو کــه 
یکــی از حــوزه هــای پیشــرفته علــم امــروز بــه شــمار مــی رود بــا توجــه بــه قابلیــت هــای باالیــی کــه دارد، مــی 
توانــد بــه عنــوان یکــی از مســیرهای علمــی بــرای رســیدن بــه راهکارهــای کاربــردی در راســتای مقابلــه بــا کــم آبــی 
تبدیــل شــود. مســیری کــه باعــث شــد تــا دانــش آمــوزان دبیرســتان پســرانه ســما 2 قــدم در آن بگذارنــد و اتفاقــا 
بتواننــد بــه محصولــی عملیاتــی بــرای دســتیابی بــه آب شــرب مــورد نیــاز برســند. طــرح »اســتحصال آب شــیرین 
از مــه بــه وســیله تــوری هــای ســاخته شــده از الیــاف هیدروفیلــی« همــان ایــده ای اســت کــه قابلیــت اجراســازی 
دارد و ماحصــل نتیجــه یــک ســال کار تیمــی 3 دانــش آمــوز ایــن مدرســه اســت کــه زیــر نظــر ســعید آمارلویــی بــه 
عنــوان مربــی راهنمــا از تابســتان ســال گذشــته آغــاز و در نهایــت در اردیبهشــت مــاه امســال بــه نتیجــه رســید. 
ــه کمــک ســینا فاطمــی و  ــی ب ــازه زمان ــن ب ــن طــرح توانســت در ای ــه ای ــده اولی ــی شــیراز صاحــب ای ــال امان دانی
ــو  ــوزی نان ــش آم ــن دوره جشــنواره دان ــا در یازدهمی ــک محصــول برســاند ت ــه ی ــان طــرح خــود را ب ــان مرزب ماه
رتبــه اول بخــش مقــاالت علمــی و پژوهشــی را از آن خــود کنــد. نکتــه قابــل توجــه دربــاره ایــن محصــول آن اســت 
کــه دانــش آمــوزان ایــن مدرســه بــرای رســیدن بــه نتیجــه نهایــی عــاوه بــر امکانــات آزمایشــگاهی مدرســه خــود 
بــه ســراغ امکانــات آزمایشــگاهی دانشــگاه هــای تهــران و شــریف هــم رفتنــد؛ مولفــه ای کــه نشــان مــی دهــد کار 
تحقیقــی قابــل اعتمــادی در ایــن طــرح انجــام شــده و همیــن مولفــه زمینــه کســب رتبــه اول در ایــن جشــنواره را 

هــم فراهــم کــرده اســت. 
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دانیــال امانــی شــیراز، نویســنده و مســئول طــرح »اســتحصال 
ــده از  ــاخته ش ــای س ــوری ه ــیله ت ــه وس ــه ب ــیرین از م آب ش
الیــاف هیدروفیلــی« مــی گویــد: در حــال تماشــای مســتندی 
از حیــات وحــش بــودم کــه در آن سوســک بیابانــی را نشــان 
مــی داد کــه از طریــق الیافــی کــه دارد، مــی توانــد رطوبــت 
موجــود در بیابــان را جمــع کــرده و از همیــن طریــق آب مــورد 
نیــاز بدنــش را تامیــن کنــد، بعــد از دیــدن ایــن ســکانس از 
مســتند و بــا توجــه بــه اینکــه کشــور مــا بــا بحــران کــم آبــی 
روبــه رو اســت، ایــن ایــده بــه ذهنــم رســید کــه دســتگاهی 
ــود  ــت موج ــیله آن رطوب ــه وس ــم ب ــه بتوان ــم ک ــد کن را تولی
ــرب  ــل ش ــه آب قاب ــوان ب ــرده و بت ــع ک ــت را جم در طبیع

دسترســی پیــدا کــرد. 
وی در همیــن زمینــه توضیــح مــی دهــد:  ایــن ایــده باعــث 
ــه  ــم و متوج ــق بزن ــه تحقی ــت ب ــه دس ــن زمین ــا در ای ــد ت ش
شــدم برخــی کشــورها ماننــد عمــان و فیلیپیــن چنیــن کاری را 
کــرده انــد، یعنــی بــه دســتگاهی رســیده انــد کــه مــی توانــد 
بــا اســتفاده از رطوبــت، آب تولیــد کنــد؛ البتــه آن دســتگاه هــا 
خاصیــت زیــادی بــرای تولیــد آب نــدارد. از طــرف دیگــر بــا 
توجــه بــه اینکــه پیــش تــر در حــوزه نانــو فعالیتهایــی را انجــام  
ــال  ــده ام را دنب ــن زمینــه ای ــا در ای داده ام، تصمیــم گرفتــم ت
کنــم و بتوانــم بهتریــن روش را بــرای ســاخت دســتگاه مــورد 

نظــرم بــه کار ببــرم. 
نویســنده و مســئول طــرح »اســتحصال آب شــیرین از مــه بــه 
وســیله تــوری هــای ســاخته شــده از الیــاف هیدروفیلــی« ادامه 
مــی دهــد: بعــد از اینکــه بــه ایــده نهایــی ایــن طرح رســیدم، 
بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط اجرایــی کــردن آن را در مدرســه 
در اختیــار داشــتیم، طــرح را بــا مدرســه در میــان گذاشــته و 
توانســتیم بــه محصــول نهایــی برســیم. البتــه بایــد بــه ایــن 
مســئله اشــاره کنــم کــه ایــده ســال گذشــته بــه ذهنــم رســید 
و از همــان زمــان کارهــای اجرایــی آن را شــروع کردیــم، 
ــید و  ــه رس ــه نتیج ــاری ب ــال ج ــی در س ــول نهای ــا محص ام
ــار  ــه ب ــرد و ب ــرکت ک ــو ش ــوزی نان ــش آم ــنواره دان در جش

ــت.  نشس
ــل  ــم تحصی ــع دوازده ــه در مقط ــان اینک ــا بی ــیراز ب ــی ش امان
مــی کنــم، مــی گویــد: تــوری ای کــه بــرای جمــع آوری آب از 
مــه ســاخته ایــم، پایــه چوبــی دارد و بــا توجــه بــه زوایــای بین 
الیــاف بــه کار گرفتــه شــده، بســیار مهم هســتند، ترجیــح دادم 
از پایــه چوبــی اســتفاده کــردم چــرا کــه امــکان تغییــر ابعــاد با 
ســهولت بیشــتری وجــود دارد؛ از ســوی دیگــر این یــک نمونه 
ساخــــت آزمایشگـــاهی است و طبیـعـــتا نمی خواستیم هزینه 
خیلــی زیــادی بــرای آن انجــام دهیــم. البتــه ایــن بــدان معنی 
ــم،  ــرای ایــن کار انجــام ندادی نیســت کــه هیــچ هزینــه ای ب
چــرا کــه ســال گذشــته نزدیــک بــه 4 میلیــون تومــان صــرف 

خریــد مــواد اولیــه ایــن دســتگاه شــد. 

وی در همیــن زمینــه ادامــه مــی دهــد: قطعــا اگــر قــرار باشــد 

امســال ایــن دســتگاه را بســازیم بــا توجــه بــه تــورم موجــود 
نیازمنــد صــرف هزینــه حــدودا 10 میلیــون تومانــی هســتیم 
؛ امــا ایــن هزینــه در صــورت تولیــد انبــوه ایــن محصــول بــه 
مراتــب کاهــش پیــدا مــی کنــد؛ چــرا کــه اصلــی تریــن مــاده 
ــه  ــی ب ــورت جزئ ــه ص ــتند ب ــا هس ــاف ه ــان الی ــه هم آن ک
ــز بیشــترین بودجــه  فــروش نمــی رســند و همیــن بخــش نی
کار را مــی خواهــد. خوشــبختانه الیــاف اســتفاده شــده بــرای 
ــن مهــم کار را  ــود دارد و همی ــا در کشــور وج ــوری ه ــت ت اخ

بــرای مــا آســان کــرده بــود. 
نویســنده و مســئول طــرح »اســتحصال آب شــیرین از مــه بــه 
وســیله تــوری هــای ســاخته شــده از الیــاف هیدروفیلــی« مــی 
ــی و  ــوری از الیــاف هــای هیدروفیل ــن ت ــد: در ســاخت ای گوی
ســیلیس اســتفاده کردیــم، ســیلیس بــه تنهایــی ماده ای اســت 
کــه تنهــا آب را جــذب مــی کنــد و در مقابــل آن الیــاف پلــی 
پروپیلــن جــزو الیــاف آب گریــز محســوب مــی شــود، بــرای 
همیــن ایــن دو الیــاف را انتخــاب و برخــی مــواد نانویــی را بــر 
روی آن پوشــش دادیــم تــا از ایــن طریــق خاصیــت تــوری مــا 
بســیار بیشــتر شــود، بــه همیــن دلیــل مــی بینیــم ایــن تــوری 

کارآیــی باالیــی در جــذب آب دارد. 
امانــی شــیراز ادامــه مــی دهــد: هنــوز بــا ارگان خاصــی بــرای 
ــم امــا کارهــای  ــی نکــرده ای ــن دســتگاه رایزن ــوه ای تولیــد انب
ــه  ــا توجــه ب ــراع آن را آغــاز کــرده و ب ــه ثبــت اخت ــوط ب مرب
ــده،  ــد نش ــران تولی ــروز در ای ــا ام ــتگاهی ت ــن دس ــه چنی اینک
ــوی  ــم؛ از س ــت کنی ــان را ثب ــول م ــا محص ــتیم ت درصددهس
دیگــر بــا توجــه بــه مــواد بــه کار رفتــه در آن، بــه کارگیــری 
ــادی  ــاظ اقتص ــرب از لح ــن آب ش ــرای تامی ــتگاه ب ــن دس ای
ــوه  ــا انب ــوان ب ــی ت ــود و م ــه خواهــد ب ــه صرف ــرون ب ــز مق نی
ســازی اش در بســیاری از مناطــق کشــور کــه از لحــاظ آب و 
ــا  ــه را ت ــکل آب آن خط ــد، مش ــی دارن ــرایط مرطوب ــی ش هوای

ــادی برطــرف کــرد. حــد زی
ــرایط  ــان ش ــه م ــبختانه مدرس ــه خوش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرای دانــش آمــوزان فراهــم کــرده و  انجــام کار پژوهشــی را ب
همیــن مولفــه باعــث شــد تــا بــه همــراه دو تــن دیگــر از دانش 
ــد از  ــد: بع ــی گوی ــم، م ــده کار کنی ــن ای ــر روی ای ــوزان ب آم
تحقیــق متوجــه شــدیم کــه ایــن ایــده در دیگــر کشــورها بــه 
ــی هــم از آن  ــه اجــرا درآمــده و نتایــج خوب ــی ب شــکلی متفاوت
کســب شــده اســت تــا جایــی کــه بــر اســاس مقــاالت منتشــر 
شــده در کشــوری ماننــد فیلیپیــن روزانــه 680 لیتــر آب از این 
طریــق جمــع آوری مــی شــود؛ امــا تــوری هــای بــه کار رفتــه 
در آن دســتگاه، از آنچــه مــا ســاخته ایــم بــه مراتــب ســاده تــر 
هســتند؛ چــرا کــه مــا در ایــن ایــده از علــم نانــو نیــز کمــک 
گرفتــه ایــم و طبیعتــا همیــن مولفــه کمــک مــی مــی کنــد تــا 
ــور  ــوب کش ــق مرط ــتری در مناط ــد آب بیش ــا بتوان ــوری م ت

جــذب کنــد. 
نویســنده و مســئول طــرح »اســتحصال آب شــیرین از مــه بــه 
وســیله تــوری هــای ســاخته شــده از الیــاف هیدروفیلــی«  در 
توضیــح بیشــتر ایــن مســئله ادامــه مــی دهــد: طبیعتــا مــی 
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تــوان بــا اجــرای انبــوه ایــن طــرح در مناطــق جنوبــی کشــور کــه عــاوه بــر گــرم بــودن از رطــوب باالیــی برخــوردار هســتند، 
تــا حــدی بــه رفــع مشــکل کــم ابــی کمــک کــرد. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تــوری هــا آب را بــدون هیــچ واســطه 
ای از طبیعــت جــذب مــی کننــد، قطعــا قابلیــت شــرب هــم دارنــد و مشــکلی از ایــن بابــت ایجــاد نمــی شــود. البتــه درســت 
اســت کــه عمــر ایــن تــوری بــازه زمانــی مشــخص نــدارد و مــواد بــه کار رفتــه در آنهــا از بیــن نخواهــد رفــت، امــا عوامــل 

طبیعــی ماننــد بــاد شــدید احتمــال خســارت رســاندن بــه ایــن دســتگاه را دارد. 
امانــی شــیراز صحبــت هایــش را اینطــور بــه پایــان مــی رســاند: تــا امــروز پیشــنهاداتی بــرای اعمــال برخــی تغییــرات در تــوری 
هــا داشــته ایــم امــا هنــوز بــه صــورت جــدی مطالعــات را بــرای انجــام آن شــروع نکــرده ایــم. قطعــا امــکان اعمــال تغییــرات 
بهتــر بــر روی ایــن تــوری هــا هــم وجــود دارد؛ چــرا کــه نمونــه ســاخته شــده صرفــا نمونــه آزمایشــگاهی محســوب مــی شــود.
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دوازدهمیــن المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو بــا همــکاری ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو و وزارت آمــوزش 
و پــرورش و بــا هماهنگــی باشــگاه دانش پژوهــان جــوان و ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان برگــزار میشــه. 
اینــم خوبــه بدونیــد کــه المپیــاد دانش آمــوزی نانــو بــه تاییــد بنیــاد ملــی نخبــگان نیــز رســیده و مــدال آوران  المپیــاد 

از جایــزه هــا و امتیــازات بنیــاد بهره منــد میشــن.
این دوره از المپیاد هم قراره مثل دوره گذشته در سه مرحله و با این جزئیات برگزار بشه:

مرحله اول، اواخر تیرماه 1400 به صورت مجازی در قالب یک آزمون کتبی با سواالت تستی
مرحله دوم، مردادماه 1400 و در قالب یک آزمون کتبی تستی- تشریحی

مرحله سوم )پایانی(، اواخر شهریور ماه 1400
ــت و  ــال اس ــی  300.000 ری ــال و گروه ــرادی 400.000 ری ــام انف ــت ن ــرای ثب ــو ب ــاد نان ــرکت در المپی ــه ش هزین
ــون  ــرکت در آزم ــه ش ــاز ب ــی دارن مج ــت ایران ــه تابعی ــم ک ــم و دوازده ــم، یازده ــم، ده ــای نه ــوزان پایه ه دانش آم
ــایت  ــق س ــن از طری ــم میتون ــتان ها ه ــراها و ادارات شهرس ــم از پژوهش س ــرورش اع ــوزش و پ ــای آم ــتن. نهاده هس
ــه  ــره ب ــون ن ــتی یادت ــن. راس ــدام کن ــوزان اق ــی دانش آم ــام گروه ــت ن ــی و ثب ــاد ترویج ــت نه ــرای ثب ــو ب ــگاه نان باش

ــن! ــر بدی ــم خب ــتاتون ه دوس

دومیــن خبــر هــم دربــاره شــبکه آزمایشــگاهی توانــا هســت. بــر اســاس گــزارش عملکــرد اعضــای شــبکه آزمایشــگاهی 
ــو کــه  ــو ایــن ســال بــه کمــک تجهیــزات فنــاوری نان ــا در ســال ۱۳۹۸، بیــش از ۱۲۰هــزار دانش آمــوز و دبیــر ت توان
همگــی ســاخت ایــران هســتن، بــا ایــن فنــاوری نویــن آشــنا شــدن و امــکان کار آزمایشــگاهی بــا تجهیــزات تخصصــی 

فنــاوری نانــو رو پیــدا کــردن.
شــبکه آزمایشــگاه های آموزشــی فنــاوری نانــو )توانــا( کــه کارش رو از ســال ۱۳۹۱ شــروع کــرده، تــا آخــر پارســال، ۸۸ 

آزمایشــگاه تخصصــی فنــاوری نانــو رو تجهیــز و راه  انــدازی کــرده.
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اینــم بگیــم کــه از مهم تریــن پارامترهایــی کــه در ارزشــیابی هــا حائــز اهمیــت بــوده تعــداد دوره هــای برگــزار شــده بــه 
صــورت تئــوری و عملــی، تعــداد افــراد آمــوزش دیــده در دوره  هــا، میــزان فعالیــت آزمایشــگاه ها در میزبانــی نشســت ها 
ــوم و  ــاد دانش آمــوزی عل ــرای حضــور در جشــنواره و المپی ــرای آماده ســازی دانش آمــوزان ب و دوره هــا، مشــارکت مرکــز ب

فنــاوری نانــو، میــزان تعامــل و همــکاری بــا باشــگاه نانــو هســت.
ــوزی،  ــمینار دانش آم ــران، ۵۷۳ س ــوزی، ۳۰ کارگاه دبی ــداد ۱۱۳۱ کارگاه دانش آم ــال 98، تع ــی س ــه ط ــد ک ــم بدونی این
ــزار  ــا برگ ــد مســئوالن در آزمایشــگاه های عضــو شــبکه توان ــوزی و  ۱۸۲ بازدی ــد دانش آم ــران، ۵۴۹ بازدی ۶ ســمینار دبی

شــده.
۱۵ مرکــزی کــه تــو ایــن جــدول میبینیــد، موفــق بــه آمــوزش بیــش از ۱۰۰۰ دانش آمــوز و دبیــر در کارگاه ها و ســمینارهای 
ــو عضــو  ــاوری نان ــی آزمایشــگاه های فن ــر اســاس آیین نامــه ارزیاب ــاز ب تخصصــی و همچنیــن کســب حداقــل ۴۰۰۰ امتی

شــبکه توانــا شــده ن. برتریــن هــا رو مــرور کنیــم باهــم:

ــه  ــم اختتامی ــه مراس ــوط ب ــم مرب ــر ه ــن خب آخری
ــاوری  ــوم و فن ــوزی عل ــنواره دانش آم ــن جش یازدهمی
ــاعت  ــاه س ــنبه ۱ دی م ــه روز دوش ــت ک ــو هس نان
ــگاه  ــتاگرام باش ــه اینس ــده از صفح ــورت زن ۱۵ به ص
ــنواره در  ــر جش ــای برت ــد و از طرح ه ــش ش ــو پخ نان
ــر  ــازی تقدی ــورت مج ــه ص ــف ب ــای مختل بخش ه

ــد. ش
دکتــر عمــاد احمدونــد، رئیــس گــروه ترویــج و 
ــن مراســم اهــداف  ــو در ای فرهنــگ ســازی ســتاد نان
جشــنواره دانــش آمــوزی نانــو را توضیــح دادن و 
ــوری  ــواد تئ ــش س ــنواره، افزای ــفه جش ــن: » فلس گفت
دانــش آمــوزان و بــه رقابــت مهارتــی و عملــی اونهــا 
در حــوزه نانــو بــوده و مهم تــر از کســب رتبــه، 
دانــش آمــوزان بایــد روش انجــام یــک کار پژوهشــی 

ــرن.« ــاد بگی ــول رو ی ــد محص ــا تولی ی
ــد  ــنواره رون ــی جش ــیرازی دبیرعلم ــه ش ــر مرضی دکت
ــاو نحــوه  اجرایــی جشــنواره در شــرایط ویــروس کرون
داوری و انتخــاب طــرح هــا و اســاتید راهنمــای برتــر 
ــر  رو توضیــح دادن کــه اســامی اســاتید راهنمــای برت

جشــنواره یازدهــم بــه شــرح زیــر اعــام شــد:
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از بیــن طــرح هــا هــم  طــرح برتــر از نــگاه بازدیدکننــدگان بــا موضــوع » کمپلکــس نانــو مقیــاس اثــر بخــش در درمــان زخم 
بــر پایــه ترکیــب گیاهــی « از بخــش مقالــه علمــی و پژوهشــی بــا ۶۴۸۰ رای انتخــاب شــد.

ایــن جــدول هــم برتریــن طــرح هــا رو بــا رتبــه هاشــون شــرح داده کــه بــه همــه ایــن دانــش آمــوزای نخبــه بایــد تبریــک 
. بگیم
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ــر در  ــای برت ــه در آن از طرح ه ــتیم ک ــر گذاش ــت س ــو را پش ــاوری نان ــوم و فن ــوزی عل ــنواره دانش آم ــن جش ــال یازدهمی امس
بخش هــای مختلــف بــه صــورت مجــازی تقدیــر شــد. در ایــن دوره طــرح هــای قابــل ارائــه در ســطح کشــور و در رشــته های 
ــا روش  ــو ب ــبز نان ــنتز س ــتگاه س ــر »دس ــای برت ــن طرح ه ــی از ای ــود. یک ــده ب ــه ش ــتان پذیرفت ــوزان اس ــف از دانش آم مختل
ــده  ــی ش ــرز طراح ــتان الب ــش از اس ــروین دان ــر و ش ــار بزرگمه ــای مهی ــا نام ه ــوز ب ــط دو دانش آم ــه توس ــود ک ــک« ب کرایوژنی
اســت. ایــن دســتگاه عنــوان طــرح برتــر ســال و رتبــه اول بخــش کارســازه را بــه خــود اختصــاص داد و رتبــه ســوم جشــنواره 
جــوان خوارزمــی در رشــته نانــو شــد. ایــن دو دانش آمــوز هــر دو 17 ســال دارنــد و در رشــته تجربــی در یکــی از دبیرســتان های 
کــرج تحصیــل می کننــد. آنهــا از ســال دهــم بــا هــم همکاســی بودنــد و بــه واســطه یکــی از معلمان شــان کــه در حــوزه نانــو 
فعالیــت می کنــد و شــرکتی نیــز در ایــن حــوزه دارد، بــا فنــاوری نانــو آشــنا و عاقمنــد بــه ایــن رشــته می شــوند. بــه همیــن 
ــم  ــد و در آنجــا تصمی ــن شــرکت برگــزار می کــرد شــرکت می کنن ــو کــه ای ــل حــدود ســه ســال در دوره هــای آمــوزش نان دلی
می گیرنــد کــه دســتگاهی بــرای ســنتز نانــوذرات طراحــی کننــد. اینکــه جرقــه و ایــن ایــده از کجــا زده شــده،  بهتــر اســت از 

خودشــان بشــنویم. 
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مهیــار بزرگمهــر می گویــد: »زمانــی کــه ایــران یکــی از موشــک های خــود را ســاخته بــود، در توضیحــات آن متوجــه شــدم کــه 
دماغــه ایــن موشــک ها بــه دلیــل ســرعت زیــادی کــه دارنــد بــه شــدت داغ و ذوب می شــوند، امــا نانومــوادی بــه آن اضافــه 
می کننــد کــه باعــث می شــود بتوانــد دمــای بســیار بــاال را تحمــل کنــد. ایــن موضــوع خیلــی برایــم جالــب بــود و جرقــه ای 

در مغــزم زده شــد کــه بتوانــم در ایــن حــوزه وارد شــوم و بــا شــگفتی های آن آشــنا شــوم.«
بزرگمهــر همیشــه از اینکــه نانــوذرات خــواص خارق العــاده ای دارنــد و خــواص آنهــا بــا تغییــرات کوچکــی در ترکیبــات آن بــه 

ــه ایــن علــوم کنجــکاوی می کنــد. ــرد و راجــع ب ــد، لــذت می ب شــکل غیــر قابــل انتظــاری تغییــر می یاب
ــاخت  ــی س ــکات اصل ــی از مش ــه یک ــدند ک ــه ش ــد، متوج ــوزش می دیدن ــو آم ــی نان ــای آموزش ــه در دوره ه ــی ک ــن دو زمان ای
ــه  ــد. ب ــد می کن ــوذرات را تولی ــی از نان ــم کم ــاال حج ــان ب ــوده و در زم ــر ب ــیار زمان ب ــه بس ــت ک ــتگاه آن اس ــوذرات دس نان
همیــن دلیــل بــه ذهن شــان رســید کــه دســتگاهی را اختــراع کننــد کــه زمــان تولیــد نانــوذرات را بــه یــک ســوم می رســاند 
ــد کــه  ــز از روش آســیاب گلوله ای اســتفاده کردن ــن کار نی ــرای ای ــد. ب ــد می کن ــواد را تولی ــری از نانوم و همینطــور حجــم باالت
مشــابه هاونــی اســت کــه در خانه هــا اســتفاده می شــود. در ایــن روش کــه روش بــاال بــه پاییــن اســت، ذرات درشــت تر وارد 

ــل شــود.  ــز تبدی ــه ذرات ری ــا ب دســتگاه می شــود ت
ــا یکنواخــت کــردن  ــودر نــرم ی ــرای تولیــد پ ــا Ball Milling نوعــی از آســیاب های صنعتــی اســت کــه ب ــه ای ی آســیاب گلول
مخلــوط بــه کار مــی رود. در آســیاب گلولــه ای از گلوله هــای فــوالدی یــا ســرامیکی بــرای خــرد و نــرم کــردن مــواد غیرفلــزی 
اســتفاده می شــود. عمــده مصــارف ایــن نــوع آســیاب در تولیــد رنــگ، ســرامیک، ســیمان و مــواد شــیمیایی اســت. در ایــن نــوع 
از آســیاب از تعــداد زیــادی ســاچمه فلــزی یــا ســرامیکی اســتفاده می شــود کــه بــا ســازوکار همــزن یــا چرخــش دوار آســیاب بــه  

طــور دائــم روی هــم حرکــت کــرده و ذرات درشــت را خــرد می کننــد.
دســتگاه ســنتز ســبز نانــو بــه روش کرایوژنیــک کاربردهــای بســیاری دارد و در صنایــع پزشــکی، دارویــی، نظامــی مــورد مصــرف 
دارد. مثــا پودرهایــی کــه از نانــوذرات آلومینیــوم بــه دســت می آیــد در صنعــت هواپیماســازی و ســاخت بدنــه هواپیمــا مــورد 
ــدای  ــدون ص ــای ب ــد لوله ه ــق، تولی ــه های عای ــاخت شیش ــازی و س ــر در ساختمان س ــوذرات دیگ ــی از نان ــرف دارد و برخ مص
ــد آب و کا  ــش های ض ــد- پوش ــز می کنن ــود را تمی ــودکار خ ــورت خ ــه ص ــه ب ــونده –ک ــز ش ــه های خودتمی ــاب، شیش فاض

ــرد دارد. ــد، کارب ــه شــده از روش آســیاب گلوله ای بهــره می برن ــوذرات تهی همــه صنایعــی کــه از نان
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از آنجایــی کــه ایــن دســتگاه در زمــان کــم، نانــوذرات 
ــرژی  ــت و ان ــان آن باالس ــد، راندم ــد می کن ــتری تولی بیش
کمتــری )حــدود یــک ســوم دســتگاه های معمولــی( مصــرف 
ــتگاه واژه  ــن دس ــوان ای ــل در عن ــن دلی ــه همی ــد و ب می کن
ــرای  ــی ب ــه طــور کل ــه اســت. )واژه ســبز ب ــه کار رفت ســبز ب
ــه  ــی رود ک ــه کار م ــی ب ــین ها و خودروهای ــتم ها، ماش سیس

ــد(.  ــی دارن ــرژی کم ــرف ان مص
ایــن دو نفــر قصــد دارنــد دســتگاه خــود را در آینــده توســعه 
ــتی  ــر دس ــه کنترل ــتگاه ب ــن دس ــر ای ــال حاض ــد. در ح دهن
مجهــز اســت، امــا در آینــده می تواننــد ایــن دســتگاه را توســعه 
دهنــد و بــه سیســتم الکترونیــک مجهــز کننــد تــا هوشــمندتر 
ــی  ــه ای طراح ــه گون ــتگاه ب ــن دس ــر، ای ــوی دیگ ــود. از س ش
ــدن دارد و  ــزرگ  ش ــت ب ــی آن قابلی ــه اصل ــه محفظ ــده ک ش
در نتیجــه در هــر صنعتــی و بــا زمــان یــک ســوم زمانــی کــه 
دســتگاه های معمولــی صــرف می کننــد، می توانــد مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد و بــه دلیــل مصــرف انــرژی کمــی کــه 
ــده  ــت. در آین ــر اس ــرون به صرفه ت ــع مق ــرای صنای دارد، ب
ــری  ــه کمت ــا هزین ــع ب ــتگاه، صنای ــن دس ــازی ای ــا تجاری س ب

ــد.  ــتفاده کنن ــد از آن اس می توانن
ــی  ــرای طراح ــا ب ــکل آنه ــن مش ــش، اصلی تری ــه دان ــه گفت ب
ــی  ــا در یک ــود. مخصوص ــی ب ــکات مال ــتگاه مش ــن دس ای
ــاال  ــا ب ــانات ارز، هزینه ه ــل نوس ــه دلی ــته ب ــال گذش دو س
ــه  ــتگاهی ک ــد: دس ــورد می گوی ــن م ــت. او در ای ــه اس رفت
ــا کار  ــش ی ــن آزمای ــت در حی ــن اس ــود، ممک ــاخته می ش س
ــن  ــه همی ــد. ب ــته باش ــب را نداش ــرد مناس ــا عملک ــوزد ی بس
ــوض  ــه زود ع ــی زود ب ــات آن را خیل ــم قطع ــل مجبوری دلی
ــا توجــه بــه اینکــه از  کنیــم و ایــن خیلــی هزینه بــر اســت. ب
ســوی هیــچ نهــاد یــا ســازمانی هــم حمایــت نشــدیم، ســعی 
ــم  ــتفاده کنی ــاده و ارزان اس ــی س ــات خیل ــه از قطع ــم ک کردی
ــتاد  ــون اس ــال چ ــن ح ــا ای ــازیم. ب ــا را بس ــان آنه ــا خودم ی
راهنمایمــان مهنــدس مکانیــک اســت، خیلــی اوقــات خــودش 
ــا  ــه تنه ــم ک ــم بگوی ــرد. می توان ــت می ک ــتگاه را درس دس

ــد.  ــان بودن ــا خانواده هایم ــی م ــی مال حام
ــن  ــون ای ــتگاه، چ ــن دس ــازندگان ای ــه س ــه گفت ــه ب ــا توج ب
ــه  ــته، ب ــی نداش ــه داخل ــوده و نمون ــد ب ــا جدی ــتگاه کام دس
مشــکات زیــادی بــرای تولیــد آن برخــورد کرده انــد و همیــن 
باعــث شــده کــه کل فرآینــد ســاخت ســه ســال طول بکشــد.

ادامه تحصیل
جالــب اســت کــه ایــن دو دانش آمــوز مختــرع هــر دو 
دوســت دارنــد کــه در رشــته پزشــکی ادامــه تحصیــل بدهنــد 
ــی  ــته مهندس ــوند، رش ــه نش ــته پذیرفت ــن رش ــر در ای و اگ
ــد:  ــورد می گوی ــن م ــر در ای ــد. بزرگمه ــه دهن ــواد را ادام م
ــود،  ــر نش ــی اگ ــکی دارم، ول ــته پزش ــه رش ــادی ب ــه زی »عاق
ــو را  ــر رشــته تخصصــی نان مهندســی مــواد و در مقاطــع باالت
ــا ایــن حــال ارجحیــت بــا پزشــکی اســت،  ادامــه می دهــم. ب
زیــرا از نظــر مــن آینــده شــغلی بســیار خوبــی دارد. ولــی بــا 
ایــن حــال،  در هــر رشــته ای کــه تحصیــل کنــم ســعی می کنــم 
وارد حــوزه نانــو هــم بشــوم. فنــاوری نانــو در پزشــکی کاربــرد 
زیــادی دارد؛ بــه طــور مثــال در تصویربــرداری MRI، درمــان 

ــز. ــی و پروت ــای مصنوع ــاخت اندام ه ــرطان، س س

دایر کردن یک شرکت جدید
بزرگمهــر و دانــش می گوینــد کــه فعــا ســعی دارنــد 
تمرکزشــان را روی تجاری ســازی و توســعه ایــن دســتگاه 
بگذارنــد،  ولــی متاســفانه بــه دلیــل اینکــه هنــوز دبیرســتانی 
هســتند و وارد دانشــگاه نشــده اند، نمی تواننــد کارهــای 

ــد.  ــام دهن ــرمایه را انج ــذب س ــراع و ج ــت اخت ثب
ــل  ــوز محص ــون هن ــد: »چ ــورد می گوی ــن م ــر در ای بزرگمه
طــرح  یــک  چشــم  بــه  رســمی  نهادهــای  هســتیم، 
ــن  ــه همی ــد و ب ــگاه می کنن ــا ن ــتگاه م ــه دس ــوزی ب دانش آم
دلیــل منتظریــم وارد دانشــگاه شــویم تــا بتوانیــم کارهایمــان 
ــو  ــا ســتاد نان ــه ب ــی ک ــال زمان ــور مث ــه ط ــم. ب را پیــش ببری
ــون  ــه چ ــد ک ــت کردیم،گفتن ــان صحب ــعه طرح م ــرای توس ب
طــرح دانــش آمــوزی اســت، حمایــت زیــادی بــرای تجــاری 
ــل  ــن دلی ــه همی ــیم. ب ــته باش ــم داش ــی توانی ــازی آن نم س
هــم مــا همــه تمرکزمــان را روی توســعه بیشــتر ایــن دســتگاه 
ــی  ــری را عمل ــده دیگ ــه ای ــم ک ــد نداری ــته ایم و قص گذاش

ــم.« کنی
ــن اســت  ــرع ای ــن دو مخت ــا، هــدف بعــدی ای ــا تمــام اینه ب
ــی  ــرکت دانش بنیان ــد ش ــا بتوانن ــوند ت ــگاه ش ــه وارد دانش ک
ــتگاه  ــن دس ــادرات ای ــه ص ــی ب ــا حت ــد. آنه ــیس کنن را تاس
ــا  بــه خــارج از کشــور فکــر می کننــد و دوســت دارنــد کــه ب

ــند.  ــهیم باش ــور س ــاد کش ــتغال زایی در اقتص اش
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ســعید ذکایــی از آن دســت نخبه هــا و کارآفرینــان موفــق و خودســاخته کشــور اســت کــه هیــچ وقــت بــرای زندگــی و موفقیــت در درس 
و کارش از تــالش دســت برنداشــته اســت. او متولــد ۱۳۵۸ اســت و از همــان کودکــی عالقــه خاصــی بــه علــم و تحقیــق داشــته اســت. 
ــودش  ــدارس خ ــودش م ــد و خ ــام می کن ــی ثبت ن ــان انگلیس ــای زب ــتان در کالس ه ــادرش در دوران دبس ــدر و م ــک پ ــدون کم ــی ب حت
ــه  ــری ب ــواده اش در انتخــاب و تصمیم گی ــد کــه خان ــل موفقیتــش را جــرات و جســارتی می دان را انتخــاب می کــرده اســت. یکــی از دالی
او داده اســت. دلیــل دوم را نیــز فضــای فرهنگــی دوران دبیرســتانش می دانــد کــه موجــب شــد بــه عرصه هــای نــو راه پیــدا کنــد و بــا 
اعتمــاد بــه نفــس در مســیری بــا ریســک بــاال گام بــردارد. در همیــن فضــای دبیرســتان بــود کــه عالقــه اش بــه شــیمی را متوجــه شــد و 

باعــث گردیــد کــه در دانشــگاه در رشــته مهندســی مــواد تحصیــل کنــد؛ آن هــم در دانشــگاه صنعتــی شــریف. 

کارآفرین برتر حوزه نانو به دانش آموزان توصیه سعید ذکایی 
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ــت  ــری توانس ــد باق ــر محم ــتادش دکت ــک اس ــا کم ــی ب ذکای
ــن اســاس  ــر همی ــد و ب ــرار کن ــع برق ــا صنای ــی ب تعامــل خوب
ــی  ــک جای ــرد. از ی ــات دانشــگاهی اش را پیــش بب ــز تحقیق نی
ــل  ــور تحصی ــارج از کش ــه در خ ــت ک ــم گرف ــد تصمی ــه بع ب
کنــد و ایــن کار را فرصتــی بــرای پیشــرفت خــود دیــد. بیشــتر 
دوســتان و هم دانشــگاهیانش بــه خــارج از کشــور بــرای ادامــه 
ــه موقعیت هــای خوبــی  ــد و ب تحصیــل مهاجــرت کــرده بودن
ــاوری  ــول فن ــا در غ ــی از آنه ــی یک ــد. حت ــیده بودن ــم رس ه
ــه  ــات اولی ــی اقدام ــود. ذکای ــده ب ــتخدام ش ــوگل اس ــی گ یعن
ــام داد،  ــم انج ــی را ه ــگاه های خارج ــرش در دانش ــرای پذی ب
امــا ترجیــح داد کــه در ایــران بمانــد و دســت بــه تحقیقاتــی 

ــد.  ــام می ش ــار انج ــن ب ــرای اولی ــران ب ــه در ای ــد ک بزن
ــواد  ــاخت م ــرای س ــوذرات ب ــای نان ــه افزودنی ه او در زمین
ــا  ــه ب ــت ک ــم گرف ــرد و تصمی ــی ک ــق و بررس ــر تحقی جدیدت
ــرای  ــم ب ــتخراج منیزی ــه اس ــت ب ــش دس ــک همکاران کم
اولیــن بــار در ایــران بزنــد. در ایــن اثنــا شــروع بــه مطالعــه و 
بررســی کــرد و توانســت کــوره نیمه صنعتــی بــرای اســتخراج 
ــور  ــابه آن در کش ــه مش ــد ک ــی کن ــم طراح ــواد منیزی نانوم
ــه دوم  ــه رتب ــد ک ــب ش ــز موج ــن نی ــت. همی ــود نداش وج
دهمیــن دوره جشــنواره جــوان خوارزمــی را از آن خــود کنــد. 
ــرکت  ــک ش ــیس ی ــر تاس ــه فک ــه ب ــود ک ــن ب ــن حی در همی

ــت. ــود گرف ــات خ ــا و تحقیق ــه فعالیت ه ــرای ادام ب
ــد:  ــرکت می گوی ــن ش ــدازی ای ــل راه ان ــورد دلی ــودش در م خ
ــه صــورت کارمنــدی هیــچ  ــا کار ب »روحیــه شــخصی  بنــده ب
ــد  ــجویی، کارمن ــان دانش ــان زم ــت و از هم ــنخیتی نداش س
ــن  ــور م ــد. تص ــم نمی گنجی ــدن در تصورات ــی ش ــش دولت بخ
ــب و کار  ــک کس ــاد ی ــا ایج ــی ی ــرکت خصوص ــک ش کار در ی
ــه  ــه روحی ــی ب ــده ای از کارآفرین ــش عم ــود. بخ ــخصی ب ش
ــرد در آن  ــه ف ــی ک ــرایط و موقعیت ــه ش ــی ب ــخص و بخش ش
ــخص  ــه ش ــی ک ــه از موقعیت های ــتفاده بهین ــرار دارد و اس ق
ــد از  ــن بع ــرای م ــردد. ب ــود، بازمی گ ــه می ش ــا مواج ــا آنه ب
اتمــام دوره کارشناســی ارشــد امــکان ادامــه تحصیــل در دوره 
ــز وجــود داشــت،  ــر خارجــی  نی دکتــری از دانشــگاه های معتب
ــه کار  ــاز ب ــاس نی ــخصی و احس ــه ش ــه روحی ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــرایط  ــدم. در ش ــرف ش ــل منص ــه تحصی ــی از ادام و درآمدزای
ــاز  ــود، نی ــب و کار خ ــوان اداره کس ــش ت ــرای افزای ــی ب کنون
ــاس  ــر را احس ــا پلیم ــواد ی ــته م ــل در رش ــه تحصی ــه ادام ب
نمی کنــم، زیــرا پروژه هــای انجام شــده در شــرکت مــا در 
ــن  ــت. از ای ــوده اس ــری ب ــه دکت ــد پایان نام ــام چن ــد انج ح
رو یــک دوره مدیریــت در دانشــگاه تهــران گذرانــده ام و اگــر 
ــًا در  ــم قطع ــته باش ــل داش ــه تحصی ــرای ادام ــدی ب ــم قص ه

ــود.« ــد ب ــی خواه ــای مدیریت حوزه ه

23



ــی  ــه کارآفرین ــده در زمین ــش عم ــگاه دو نق ــر او، دانش از نظ
در زندگــی  اش داشــته اســت. یکــی  اعتمــاد بــه نفســی  اســت 
ــگاه های  ــن دانش ــی  از بهتری ــل در یک ــطه تحصی ــه واس ــه ب ک
کشــور بــه او داده اســت. مزیــت دوم، آشــنایی  بــا علــم پلیمــر 
و آمیزه هــای پلیمــری، ارتبــاط بــا جنــاب آقــای دکتــر باقــری 
در قالــب پروژه هــای کارشناســی و پــس از آن کارشناســی 
ــت شــکل گیری همــکاری تجــاری و تاســیس  ارشــد و در نهای
ــا  ــن فرصت ه ــه ای ــت. هم ــریف اس ــر ش ــا پلیم ــرکت پارس ش
بــه واســطه تحصیــل در دانشــگاه در اختیــارش قــرار گرفــت.
ــان  ــه از می ــرده ک ــود ک ــب خ ــار را نصی ــن افتخ ــی چندی ذکای

ــرد.  ــاره ک ــر اش ــاور برت ــه فن ــوان ب ــا می ت آنه
هم اکنــون  و  کــرد  تاســیس  را  شــرکتش   ۸۶ ســال  در  او 
ــد  ــر کارمنــد دارد و در حــوزه تولی شــرکت وی حــدود170 نف
ترکیبــات پلیمــری و پاســتیک های دوســتدار محیــط زیســت 
ــن  ــی ای ــور کل ــه ط ــی، ب ــه ذکای ــه گفت ــد. ب ــت می کن فعالی
ــد  ــی می کن ــق و بررس ــته ای تحقی ــن رش ــوزه بی ــرکت در ح ش
و محصوالتــش مــواد اولیــه ای اســت کــه در صنایــع مختلــف 
مثــل صنعــت خودروســازی –در تولیــد داشــبورد و مــواد اولیــه 
ــات  ــه قطع ــواد اولی ــی – م ــع خانگ ــات- صنای ــی قطع برخ
ــته بندی  ــت بس ــی و صنع ــوازم خانگ ــیاری از ل ــتیکی بس پاس
ــاخص  ــوالت ش ــر از محص ــی دیگ ــد. یک ــرف دارن ــورد مص م
ــت  ــری اس ــت تخریب پذی ــتیک زیس ــز پاس ــرکت نی ــن ش ای
ــود و  ــت می ش ــذب طبیع ــدی ج ــورت صددرص ــه ص ــه ب ک

ــود.  ــاخته می ش ــی س ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــق ب مطاب
ــای  ــرکت را نانوکامپوزیت ه ــن ش ــت ای ــی فعالی ــش اصل بخ
پلیمــری، کــه در حقیقــت یــک صنعــت واســطه بیــن صنایــع 
ــازی  ــتی  قطعه س ــن  دس ــع پایی ــیمی و صنای ــتی  پتروش باالدس
ــاز  ــورد نی ــر م ــت پلیم ــد. در حقیق ــکیل می ده ــت، تش اس
صنایــع را بــا فرموالســیون هایی  انحصــاری خــود آمــاده 

قرارمی دهــد. قطعه ســاز ها  اختیــار  در  و  می کنــد 
بــه گفتــه خــودش، ایــن شــرکت مــواد پاســتیکی را از صنایــع 
پتروشــیمی خریــداری می کنــد و بــا ترکیــب بــا مــواد افزودنــی 
ــا  ــرو آنه ــم میک ــو و ه ــاس نان ــم در مقی ــده ه ــت کنن و تقوی
ــاص  ــی خ ــیمیایی و فیزیک ــواص ش ــا خ ــد ب ــواد جدی ــه م را ب
تبدیــل می کنــد. ذکایــی ایــن کار را بــه ســاخت عطــر تشــبیه 
ــبو  ــر خوش ــک عط ــاخت ی ــرای س ــد: »ب ــد و می گوی می کن
بایــد مــواد مختلــف بــه نســبت ها و اشــکال مختلــف بــا هــم 
ترکیــب شــوند. مــا نیــز ایــن محصــوالت را بــا فرموالســیونی 
کــه خودمــان توســعه می دهیــم، ترکیــب می کنیــم تــا مــوادی 
را تولیــد کنیــم کــه مثــا در خودروســازی بــه کار می رونــد و 
ــتند.  ــر هس ــید مقاوم ت ــور خورش ــل ن ــتحکم تر و در مقاب مس
ــت  ــیون درس ــت آوردن فرموالس ــه دس ــع ب ــا در واق ــر م هن
اســت. نانــو در خــواص مکانیکــی محصــول ،تاثیرگــذار اســت. 
ــرد  ــاال می ب ــتحکام را ب ــد. اس ــش می ده ــول را کاه وزن محص

ــذارد.«  ــر می گ ــم تاثی ــی ه ــواص فیزیک و روی خ
ــال کار  ــد س ــز چن ــته بندی نی ــش بس ــرکت در بخ ــن ش ای
ــن  ــاال رفت ــث ب ــو باع ــاوری نان ــتفاده از فن ــت. اس ــرده اس ک
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عمــر محصــوالت داخــل ظــروف بســته بندی می شــود. 
ــد ســال فعالیــت  شــرکت پارســا پلیمــر شــریف در طــول چن
خــود توانســته بــاالی ۱۰۰ هــزار تــن محصــول تولید کنــد و با 
ایــن کار از خــروج صدهــا میلیــون دالر ارز از کشــور جلوگیــری 
ــا توســط  ــد ی ــی بودن ــا واردات ــا ی ــن محصــوالت قب ــد. ای کن
ــن  ــا ای ــدند. ی ــد می ش ــوزه تولی ــن ح ــرکت های ای ــدود ش مع
حــال طیــف مــوادی کــه ایــن شــرکت تولیــد می کنــد بســیار 
ــد و  ــابهی ندارن ــران مش ــا در ای ــی از آنه ــت و بعض ــیع اس وس
ــه از  ــد ک ــر به فردن ــز منحص ــل نی ــث بین المل ــی در بح حت
ــط  ــتدار محی ــتیک های دوس ــه پاس ــوان ب ــا می ت ــان آنه می
ــزودن  ــا اف ــرکت ب ــن ش ــان ای ــرد. محقق ــاره ک ــت اش زیس
نانوالیــاف، خــواص ویــژه ای بــه پاســتیک داده انــد کــه نظیــر 
آن وجــود نــدارد. یکــی دیگــر از محصوالتــی کــه بــا همــکاری 
پارســا پلیمــر شــریف تولیــد شــده، لوله هــای بی صــدا 

اســت. 
ــد  ــر قص ــد: »اگ ــه می کن ــوزان توصی ــه دانش آم ــی ب ذکای
تحقیــق و یــا کارآفرینــی داریــد، همــت جــدی داشــته باشــید. 
تخصــص و مهارت هــای الزم را یــاد بگیریــد و ارتباطــات 
ــا  ــدن اکتف ــه درس خوان ــط ب ــد. فق ــترش دهی ــود را گس خ
نکنیــد و مجموعــه توانمندی هــای خــود را بــاال ببریــد و 
ــردی  ــون ف ــد. چ ــوی کنی ــود را ق ــی خ ــات اجتماع تعام
ــی  ــد کار گروه ــه بتوان ــدازد ک ــب  وکاری راه بین ــد کس می توان
انجــام دهــد. همــواره فروتنانــه یادگیرنــده باشــید؛ ایــن یکــی 
ــب   ــتید کس ــر توانس ــت. اگ ــق اس ــراد موف ــای اف از ویژگی ه
وکار ایجــاد کنیــد و اگــر هــم نتوانســتید در هــر مجموعــه ای 
ــذار  ــدی و تاثیرگ ــردی کلی ــد ف ــعی کنی ــد، س ــه کار می کنی ک
باشــید.« او همچنیــن می گویــد: »مشــکات داخلــی و خارجــی 
ــورمان  ــز در کش ــادی نی ــای زی ــی فرصت ه ــت، ول ــم نیس ک
وجــود دارد. ســعی کنیــد از فضــای ناامیــدی فاصلــه بگیریــد 
ــی گام  ــمت خوش بین ــه س ــی ب ــه ول ــدی واقع بینان ــا ح و ت
ــان  ــای کارآفرین ــی از ویژگی ه ــم یک ــی ه ــد. خوش بین برداری

ــت.«  ــق اس موف
ــه دانش آمــوزان توصیــه می کنــد: »در هــر حــوزه ای کــه  او ب
ــام  ــق کار انج ــا عش ــوید و ب ــق ش ــوید، در آن عمی وارد می ش
ــی  ــا حت ــی کاره ــه از تمام ــود ک ــث می ش ــن باع ــد. همی دهی
درســت کــردن دوچرخه تــان لــذت ببریــد و چیزهــای جدیــد 
ــه  ــد. البت ــان بروی ــال عاقه مندی هایت ــه دنب ــد. ب ــاد بگیری ی
ایــن کار زمــان می بــرد و اگــر هنــوز عاقه مندی هایتــان 
ــف را  ــای مختل ــوید. حوزه ه ــد نش ــد، ناامی ــدا نکرده ای را پی
امتحــان کنیــد و همیــن کــه بــه حــوزه ای عاقه منــد شــدید 

حتــی فوتبــال در آن بهتریــن شــوید.«
ذکایــی معتقــد اســت کــه فنــاوری نانــو تنهــا یکــی از 
ــد  ــوزان می توانن ــه دانش آم ــت ک ــته هایی اس ــا و رش حوزه ه
ــمت  ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــی بهت ــوند. ول در آن وارد ش
ــوزه  ــن ح ــه ای ــا ک ــد و از آنج ــود برون ــای خ عاقه مندی ه
ــا  ــادی دارد، بعده ــور زی ــای مان ــت و ج ــه روز اس ــیار ب بس
ــد.  ــک کنن ــته نزدی ــن رش ــه ای ــود را ب ــای خ ــه مندی ه عاق
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درباره زندگی استیو جابز که اسطوره صنعت فناوری در روزگار ما بود

ــزاری  ــن اب ــرم، مهم تری ــه زودی می می ــم ب ــن کــه فکــر می کن »همی
ــم.«  ــاب کن ــا را انتخ ــن گزینه ه ــد بهتری ــم می کن ــه کمک ــت ک اس
ایــن جمله را اســتیو جابــز در ســخنرانی  معروفش در ســال 2005 در 
دانشــگاه اســتنفورد آمریــکا گفتــه بــود؛ جایــی کــه او می خواســت 
دربــاره نگاهــش بــه مــرگ و کوتــاه بــودن فرصــت زندگــی صحبــت 
کنــد. همیــن عبــارت کوتــاه می توانــد بــه خوبــی نشــان دهــد کــه 
چــرا و چگونــه در میــان همــه دانشــمندان و محققانــی کــه در حــوزه 
ــز  ــتیو جاب ــن اس ــد، ای ــت می کنن ــای روز فعالی ــترش فناوری ه گس
ــود.  ــاوری ش ــت فن ــطوره صنع ــه اس ــل ب ــت تبدی ــه توانس ــود ک ب
ــی  ــش از خودشــان پیش بین ــردم را پی ــاز و ســلیقه م ــه نی ــردی ک م
می کــرد و بــا تــالش بــرای رفــع ایــن نیازهــا، توانســت تبدیــل بــه 
ــاوری  ــت فن ــای صنع ــهورترین چهره ه ــن و مش ــی از محبوب تری یک

در جهــان شــود.

که اسطوره صنعت فناوری در روزگار ما بود درباره زندگی استیو جابز 

احسان سالمی

26



درباره زندگی استیو جابز که اسطوره صنعت فناوری در روزگار ما بود

ــراه  ــری هم ــت ظاه ــا موفقی ــدان ب ــج چن ــه کال ــتیو ب ورود اس
ــا 6  ــتان، تنه ــام دوره دبیرس ــس از اتم ــه پ ــان ک ــود، آنچن نب
مــاه در کالــج درس خوانــد و پــس از آن مــدت 18 مــاه را در 
ــد. دوره ای کــه باعــث  کاس هــای خاقیــت دانشــگاه گذران
شــد تــا نــگاه اســتیو جابــز بــه زندگــی تغییراتــی اساســی کنــد 
و بــه قــول خــودش: »اگــر در کالــج وارد کاس خوشنویســی 
نمی شــدم، کامپیوتــر »مکینتــاش« هرگــز چندیــن طــرح 
ــت و از  ــب را نداش ــه دار مناس ــای فاصل ــا فونت ه ــروف ی ح
آنجایــی کــه وینــدوز دقیقــًا مکینتــاش را کپــی کــرده  اســت، 
ــت.« ــا را نداش ــا و طرح ه ــن فونت ه ــی ای ــر هیچ کس کامپیوت
ــج، در  ــق در کال ــر ناموف ــه در ظاه ــن تجرب ــد از ای ــتیو بع اس
ســال ۱۹۷۴ راهــی شــرکت طراحــی بازی هــای ویدیویــی 
آتــاری شــد، امــا انــگار او همچنــان مســیر زندگــی اش را پیــدا 
نکــرده بــود. او چندیــن مــاه بعــد ایــن شــرکت را هــم تــرک 
ــد  ــی را در هن ــفه روح ــه مکاش ــش ب ــا عاقمندی های ــرد ت ک
دنبــال کنــد؛ در نهایــت امــا پــس از ســفری بــه هنــد همــراه 
ــاری از  ــا یکــی از دوســتانش در نهایــت کار ســابقش را در آت ب
ســر گرفــت و مســئول ســاختن یــک مــدار الکترونیکــی بــرای 
بــازی معــروف » Breakout« شــد و ایــن آغــازی بــر فعالیــت 

ــاوری شــد. جــدی او در صنعــت فن

اســتیو جابــز امــا بــرای رســیدن بــه جایــگاه مــرد شــماره یــک 
ــرد.  ــی ک ــی را ط ــچ و خم ــان راه پرپی ــاوری در جه ــه فن عرص
ــتیو از  ــد. اس ــر بودن ــیاری در آن موث ــای بس ــه آدم ه ــی ک راه
ــب  ــی عجی ــر اتفاقات ــی اش درگی ــروع زندگ ــه ش ــان نقط هم
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــی او، ب ــادر واقع ــدر و م ــد. پ ــب ش و غری
خاصــی کــه داشــتند، پــس از بــه دنیــا آمــدن اســتیو در 24 
فوریــه 1955، او را بــه »پــل و کارا جابــز« ســپردند. زوجــی 
کــه بعدهــا تاثیــر بســیاری در عاقمنــدی اســتیو بــه فنــاوری      

ــتند. ــا آن داش ــط ب ــات مرتب و موضوع
ــز، از معلــم کاس چهارمــش  ــواده جاب ــر خان اســتیو عــاوه ب
ــم در  ــن معل ــش ای ــت. نق ــاد گرف ــادی ی ــای زی ــز چیزه نی
زندگــی نامدارتریــن چهــره  عرصــه فنــاوری در دوران معاصــر، 
بــه قــدری پررنــگ بــود کــه جابــز تــا ســال ها بعــد از او بــه 
عنــوان یــک قدیــس یــاد می کــرد! قدیســی کــه اســتعدادهای 

جابــز را جــدی گرفــت.

ــا  ــتفاده از فرصت ه ــق، اس ــای موف ــای آدم ه ــی از ویژگی ه یک
در زمــان درســت اســت. اســتیو در ۲۱ ســالگی، بــا مشــاهده 
ــرای  کامپیوتــری کــه »اســتیو وازنیــک« یکــی از دوســتانش ب
ــت او را  ــود، توانس ــرده ب ــاده ک ــود آم ــخصی خ ــتفاده ش اس
متقاعــد کنــد کــه بــا هــم شــرکتی بــرای ســاخت و بازاریابــی 
ــل  ــن روز از آوری ــا در اولی ــد. آن ه ــدازی کنن ــر راه ان کامپیوت
ــی  ــه معن ــل« ب ــام »َاپ ــه ن ــان ب ــرکت خودش ــال ۱۹۷۶ ش س
»ســیب« را راه انــدازی کردنــد. ماجــرای انتخــاب ایــن 
ــام مناســب  ــا ن اســم ســاده هــم از آنجــا آغــاز شــد کــه آنه
ــادی  ــه زی ــه اســتیو عاق ــد و از آنجــا ک ــدا نکردن دیگــری پی
ــه  ــت و آن را ب ــیب داش ــوه س ــژه می ــه وی ــواری ب ــه گیاه خ ب
عنــوان یــک میــوه کامــل دوســت داشــت، ایــن نــام را بــرای 

ــد. ــاب کردن ــان انتخ شرکت ش
هــدف اولیــه جابــز و وازنیــک در ایــن شــرکت، فــروش 
مدارهــای الکترونیکــی بــود امــا بعــد از مدتــی شــروع بــه ســر 
ــد.  ــا کردن ــروش آنه ــخصی و ف ــای ش ــردن کامپیوتره ــم ک ه
»اپــل I« اولیــن کامپیوتــر شــخصی ســاخته شــده توســط ایــن 
شــرکت تــازه تاســیس بــود کــه دو ســال بعــد بــا ســاخت »اپل 
II« تکمیــل شــد. همان گونــه کــه پیــش از ایــن گفتیــم، هنــر 
جابــز در فهمیــدن درســت و بــه موقــع نیازهــا و ســلیقه مــردم 
ــا تاش هــای او منجــر  ــن موضــوع باعــث شــد ت ــود و همی ب
ــرو  ــا اســتقبال مــردم روب ــی شــود کــه ب ــه تولیــد محصوالت ب
می شــد. »اپــل I« اولیــن کامپیوتــر شــخصی بــود کــه قابلیــت 
متصل شــدن بــه یــک نمایشــگر ویدئویــی را داشــت، و »اپــل 
II« اولیــن کامپیوتــر شــخصی بــود کــه قابلیــت نمایــش رنــگ 

ــت. ــیک را داش ــان بیس ــدن در زب ــی ش و برنامه نویس
ــد در  ــث ش ــه باع ــود ک ــم ب ــی ه ــای پیاپ ــن موفقیت ه همی
ســال 1980 ســهام شــرکت »اپــل« بــه صــورت عــام عرضــه 
شــود و بــا عمومــی شــدن ســهام ایــن شــرکت، پــس از چنــد 

ــر شــد! ــز جــوان در 25 ســالگی میلیون ســال، اســتیو جاب

که اسطوره استیو جابز شد معلمی 

کردن هدف فراز و فرودهای آقای جابز برای پیدا 

فرصت ها را دریاب!
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ــتیو  ــه اس ــت ک ــن نیس ــی ای ــه معن ــا ب ــن موفقیت ه ــه ای البت
ــت  ــه روی دور موفقی ــل« همیش ــش در »اپ ــز و همکاران جاب
بودنــد. »اپــل III« کــه پــروژه بعــدی آن هــا بــود، بــه 
دلیــل قیمــت بــاال و برخــی مشــکات ســخت افزاری در 
ــی  ــی »آی ب ــر، کمپان ــوی دیگ ــورد و از س ــت خ ــازار شکس ب
ــا ورود  ــت ب ــود، توانس ــل« ب ــب »اپ ــن رقی ــه اصلی تری ام« ک
ــدی  ــه تهدی ــل ب ــازار، تبدی ــه ب ــخصی اش ب ــای ش کامپیوتره
ــل«  ــازه تاســیس و در حــال رشــد »اپ ــرای شــرکت ت جــدی ب

ــود.  ش
اســتیو در ادامــه مســیر دو پــروژه »لیــزا« و »مکینتــاش« کــه 
قــرار بــود عرضه کننــده نســل جدیــدی از کامپیوترهــای 
شــخصی باشــند را پیگیــری کــرد. جابــز کــه ســودای تولیــد 
ــتفاده از  ــه اس ــت ک ــر داش ــخصی ارزان را در س ــر ش کامپیوت
ــت  ــت شکس ــد، در نهای ــتر باش ــک ُتس ــا ی ــِی کار ب آن به راحت
خــورد و بــه دلیــل اختافاتــی کــه بــا هیئــت مدیــره شــرکت 
»اپــل« پیــدا کــرد، مجبــور شــد تــا ایــن شــرکت را تــرک کنــد.
امــا جابــز اهــل تــرک کــردن میــدان بعــد از شکســت نبــود؛ 
ــت« را  ــری »ِنکس ــرکت کامپیوت ــل«، ش ــن از »اپ ــد از رفت او بع
ــل«  ــه شــهرت »اپ ــه هیچوقــت ب ــا کــرد؛ شــرکتی کــه البت بن
ــرد؛ از  ــز ک ــب جاب ــادی را نصی ــای زی ــی موفقیت ه ــید ول نرس
ــذار  ــرکت پایه گ ــن ش ــز در ای ــای جاب ــه خاقیت ه ــه اینک جمل
ــل  ــه ایمی ــی ک ــع در دوران ــد. در واق ــل ش ــد ایمی ــل جدی نس
فقــط بــرای ارســال متن هــای ســاده نوشــتاری اســتفاده 
ــذاری  ــتمی را پایه گ ــت، سیس ــرکت نکس ــز در ش ــد، جاب می ش
کــرد کــه در آن امــکان ارســال گرافیــک و صــوت را بــه همــراه 

متــن در ایمیــل مــی داد.
»نکســت« در نهایــت در ســال 1996 توســط »اپــل« خریداری 
شــد تــا در شــرایطی کــه »اپــل« در غیــاب جابــز تبدیــل بــه 
ــار  ــک ب ــز ی ــتیو جاب ــود، اس ــده ب ــان ده ش ــی زی ــک کمپان ی
ــس از  ــردد و پ ــرکت بازگ ــن ش ــت ای ــم مدیری ــه تی ــر ب دیگ

ــود. ــرکت ش ــن ش ــل ای ــی مدیرعام مدت

اســتیو جابــز همیشــه بــه خواســته های مردمــی کــه مشــتری 
تولیــدات شــرکت او بودنــد، توجــه داشــت. همیــن نکتــه هــم 
بزرگتریــن تفــاوت او بــا ســایر رقبــا بــود. او در کنــار فعالیتــش 
در عرصــه تولیــد فناوری هــای تــازه در شــرکت »اپــل«، 
ــرد؛  ــف ک ــود تعری ــرای خ ــم ب ــر ه ــت دیگ ــوزه فعالی ــک ح ی
ــره  ــت و در دای ــد اس ــه رش ــود رو ب ــوم ب ــه معل ــوزه ای ک ح
ــن را  ــرکت انیمیش ــک ش ــرار دارد. او ی ــان ق ــه مخاطب عاق
ــا آن را اســتودیو انیمیشــن پیکســار  ــداری کــرد و و بعده خری
ــوزه  ــن ح ــر ای ــرمایه گذاری او ب ــرد. س ــذاری ک )Pixar( نامگ
تــازه منجــر بــه تولیــد انیمیشــن محبوبــی از جملــه »داســتان 
ــو«  ــتجوی نم ــا«، »در جس ــه هیواله ــباب بازی«، »کارخان اس
ــا  ــد ت ــث ش ــه باع ــی ک ــد. موفقیت ــگفت انگیزان« ش و »ش
ــد پیکســار  ــی، خواهــان خری ــزرگ فیلمســازی دیزن ــی ب کمپان
شــود و از ایــن طریــق اســتیو جابــز کــه مالــک پیکســار بــود، 

ــی شــد. ــی شــرکت دیزن ــه یکــی از ســهامدار اصل ــل ب تبدی

ــه  ــیب ب ــراز و نش ــر ف ــک دوره پ ــس از ی ــز پ ــتیو جاب اس
»اپــل« بازگشــت و مدیریــت ایــن شــرکت را برعهــده گرفــت. 
مهمتریــن کار او در ایــن دوره کــه تــا ســال های پایانــی عمــرش 
هــم ادامــه پیــدا کــرد، توجــه بــه چنــد اصــل اساســی بــود. 
ــی  ــه ظرافــت و زیبای ــه، توجــه ب ــی مبتکران طراحــی محصوالت
در طراحــی  محصــوالت »اپــل« و کمپین هــای خــاص طراحــی 
شــده بــرای عرضــه محصــوالت ایــن شــرکت کــه باعــث شــد 

تــا »اپــل« تبدیــل بــه برنــدی منحصــر بــه فــرد شــود. 
ــال 2007  ــخنرانی هایش در س ــی از س ــز در یک ــول جاب ــه ق ب
ــهور  ــان مش ــی از بازیکن ــاری از یک ــخن قص ــه س ــه در آن ب ک
ــم  ــکیت می کن ــمتی اس ــه س ــن ب ــد: »م ــاره می کن ــی اش هاک
کــه تــوپ بــازی قــرار اســت آنجــا باشــد، نــه جایــی کــه توپ 
بــوده اســت.«؛ او همیشــه ســعی کــرد تــا بــا آینده نگــری بــه 

ســراغ تولیــد محصوالتــی تــازه بــرود.

استیو جابز از »اپل« تا »دیزنی« 

که جابز با آن ها »اپل« خودش را ساخت  اصولی 

زمین خوردی، دوباره بلند شو!
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اســتیو جابــز در نهایــت در ۵ اکتبــر ســال ۲۰۱۱ پــس از یــک دهــه مبــارزه بــا ســرطان پانکــراس در ســن ۵۶ ســالگی در پالــو 
آلتــوی کالیفرنیــا درگذشــت؛ امــا او بــا وجــود همــه ویژگی هــای خــاص و جالــب توجهــی کــه داشــت، بیشــتر از آن کــه یــک 
نابغــه باشــد، یــک مدیــر خــوب بــود. »برنــت اشــلندر« نویســنده کتــاب »اســتیو جابــز شــدن« در بخشــی از کتابــش دربــاره 
ــال شــناخت نداشــت. او مثــل یــک  ــه فناوری هــای دیجیت ــی راجــع ب ــز می نویســد: »اســتیو واقعــًا خیل شــخصیت اســتیو جاب

رهبــر ارکســتر بــود کــه می دانســت چگونــه از منابــع بــرای ســاخت محصــوالت زیبــا و باکیفیــت اســتفاده کنــد.« 
بــه تعبیــر برخــی از نزدیــکان اســتیو جابــز، او بیشــتر یــک پیکاســو بــود تــا انیشــتین! در واقــع هنــر اصلــی جابــز ایــن بــود کــه 
ســعی کــرد تــا راهــی تــازه و منحصــر بــه فــرد بــرای آنچــه کــه دوســت داشــت، ایجــاد کنــد. دیــدگاه او بــر پایــه ترکیــب هنــر 
ــا فنــاوری پیشــرفته بــود. بــه همیــن دلیــل هــم هــر جــا کــه جابــز بــود، بیشــتر از تــاش صــرف بــر تولیــد دســتگاه های  ب
ــرو  ــر را از یــک پی ــه قــول خــودش »آنچــه یــک رهب ــز توجــه شــود. ب ــر جنبه هــای هنــری آن نی ــا ب ــردی، ســعی شــد ت کارب

ــت.« ــوآوری اس ــت و ن ــد، خاقی ــز می کن متمای

نابغه یا مدیر، مسئله این است
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ــوم و انجــام فعالیت هــای پژوهشــی در پژوهش ســراهایی اســت کــه در  ــای عل ــه دنی یکــی از درگاه هــای ورودی دانش آمــوزان ب
ــی ایجــاد  ــد آشــنا کننــد، بلکــه فضای ــوم جدی ــا عل ــه تنهــا آنهــا را ب ــا جــذب دانش آمــوزان ن ــا ب ــد ت هــر اســتانی وجــود دارن
ــازه زمانــی کمتــری رشــته مــورد عاقه شــان را انتخــاب کننــد  می کننــد کــه آنهــا عاقمندی هــای خــود را پیــدا کننــد و در ب
ــیاری  ــای بس ــون موفقیت ه ــه تاکن ــم ک ــز مه ــن مراک ــی از ای ــوند. یک ــور ش ــود متص ــرای خ ــفاف تری را ب ــده  ش ــع آین و در واق
ــو، زیســت فنــاوری و ســلول های بنیــادی کســب کــرده، پژوهش ســراهای اســتان کردســتان  در زمینــه علــوم جدیــد مثــل نان

ــد. ــک کن ــود نزدی ــای خ ــه عاقمندی ه ــتر ب ــه بیش ــر چ ــوزان را ه ــا دانش آم ــد ت ــود را می کن ــاش خ ــام ت ــه تم ــت ک اس
از ۱۶ ناحیــه آموزشــی اســتان کردســتان در ۱۴ تــا از آنهــا پژوهش ســرای دانش آمــوزی وجــود دارد کــه پذیــرای دانش آمــوزان 
بــرای آشــنایی آنهــا بــا علــوم جدیــد دنیــا هســتند. ایــن پژوهش ســراها فعالیت هــای گســترده و متنوعــی بــرای دانش آمــوزان 
دارنــد کــه از میــان آنهــا می تــوان بــه برگــزاری کاس هــا و کارگاه هــای آموزشــی در حوزه هــای مختلــف علمــی از جملــه نانــو، 
زیســت فنــاوری، ســلول های بنیــادی و روباتیــک اشــاره کــرد. از دیگــر فعالیت هــای ایــن مراکــز برگــزاری مســابقات مختلــف 
در ســطح اســتان و شهرســتان اســت. ایــن مراکــز همچنیــن متولــی مســابقات دانش آمــوزی کشــوری مثــل المپیادهــای علمــی 
ــز از فعالیت هــای  ــوزی نی ــزاری نمایشــگاه ها و جشــنواره های دانش آم ــن برگ ــو در اســتان هســتند. همچنی ــاد نان ــه المپی از جمل
ایــن پژوهش سراهاســت. در ابتــدا تورهــای آموزشــی در ایــن مراکــز برگــزار می شــود تــا دانش آمــوزان از ایــن طریــق بــا علــوم 

مختلــف آشــنا شــوند و عاقمندی هــای خــود را پیــدا کننــد.
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بــه گفتــه قصیــری، کارشــناس پژوهش ســراهای دانش آمــوزی 
ــه  ــت ک ــن اس ــز ای ــن مراک ــدف ای ــتان، ه ــتان کردس اس
دانش آمــوزان را از چارچــوب ســنتی کتاب هــای آموزشــی 
بیــرون بیــاورد و علــم را بــه صــورت عملــی و تجربــی 
ببیننــد. حتــی گاهــی بعضــی دانش آمــوزان در درس ضعیــف 
ــد،  ــراها آمده ان ــن پژوهش س ــه ای ــه ب ــی ک ــا زمان ــد، ام بوده ان
ــیار  ــک بس ــل روباتی ــی مث ــه در زمینه های ــده اند ک ــه ش متوج
قــوی هســتند یــا زمانــی کــه بــه صــورت عملــی، درس هــای 
ــر  ــد، درس را بهت ــرار دادن ــش ق ــورد آزمای ــان را م کتاب ش
متوجــه شــده اند و بــه درس عاقــه بیشــتری نشــان داده انــد. 
بــه طــور مثــال در ســال گذشــته، فقــط در شهرســتان ســنندج 
ناحیــه  ایــن  پژوهش ســرای  جــذب  دانش آمــوز   ۱۶۰۰

ــدند. ش
ایــن پژوهش ســراها امکاناتــی مثــل آزمایشــگاه و ســایت 
ــد و در  ــرار می دهن ــوزان ق ــار دانش آم ــری را در اختی کامپیوت
ــه  ــی ک ــه تفاهم نامه های ــه ب ــا توج ــد ب ــاز باش ــه نی ــی ک صورت
بــا دانشــگاه های ایــن اســتان دارنــد، بــه دانش آمــوزان 
ــات  ــن موسس ــات ای ــه از امکان ــد ک ــت را می دهن ــن فرص ای
ــود را در  ــای خ ــد و عاقمندی ه ــتفاده کنن ــز اس ــی نی آموزش
زمینه هــای نانــو، زیســت فنــاوری، ســلول های بنیــادی 
ــای  ــاالت و کاره ــار، مق ــد و آث ــو دهن ــمت و س ــک س و روباتی

ــد.  ــام دهن ــود را انج ــی خ پژوهش
از ســوی دیگــر، معلمــان کارآمــد و مجــرب کــه در مرتبه هــای 
بــاالی علمــی قــرار دارنــد و همچنیــن اعضــای هیــات علمــی 
ــوان اســتاد راهنمــا  ــه عن ــن پژوهش ســراها ب دانشــگاه ها در ای
ــود را  ــای خ ــا طرح ه ــد ت ــک می کنن ــوزان کم ــه دانش آم ب
بــرای ارائــه آمــاده کننــد و آنهــا را در قالــب مقالــه در مجــات 
ــل  ــف مث ــنواره های مختل ــا در جش ــد ی ــاپ کنن ــف چ مختل

جشــنواره خوارزمــی خــود را آمــاده کننــد. 
ــا در  ــتادان راهنم ــان اس ــا هم ــان ی ــری، معلم ــه قصی ــه گفت ب
ــی  ــند؛ همگ ــته باش ــی داش ــن ویژگ ــد چندی ــراها بای پژوهش س
ــای  ــتادان راهنم ــند و اس ــته باش ــی داش ــابقه کار پژوهش س
حــوزه نانــو بایــد دوره آموزشــی تربیــت مربــی نانــو را گذرانــده 
ــرورش باشــند، جــوان باشــند و  ــد آمــوزش و پ باشــند، کارمن

ــند.  ــتگی نباش ــک بازنشس نزدی

ــگاه  و  ــر از آزمایش ــه غی ــوزی ب ــراهای دانش آم ــن پژوهش س ای
ســایت  کامپیوتــری بــه دلیــل قــراردادی کــه بــا پــارک علــم 
و فنــاوری و بنیــاد نخبــگان دارنــد، در مــواردی دانش آمــوزان 
ــا  ــات آنه ــا از امکان ــد ت ــی می کنن ــز معرف ــن مراک ــه ای را ب
ــوزان  ــی دانش آم ــال، برخ ــور مث ــه ط ــد. ب ــتفاده کنن ــز اس نی
ــی  ــاوری معرف ــم و فن ــارک عل ــه پ ــن ب ــا افتخارآفری ــتعد ی مس

هدف

رنج سنی

شرایط ثبت نام در پژوهش سراها

تسهیالت 

از  زیرمجموعــه،  شــرکت های  در  می تواننــد  و  می شــوند 
امکانــات آنهــا اســتفاده کننــد و حتــی دوره کارآمــوزی ببیننــد 

ــه همــکاری کننــد.  ــا آنهــا شــروع ب ــی ب و بعــد از مدت

در گذشــته، بــر اســاس شــیوه نامه قدیمــی رنــج ســنی 
ایــن  امکانــات  از  می توانســتند  کــه  دانش آموزانــی 
ــی  ــطه دوم یعن ــط متوس ــد، فق ــتفاده کنن ــراها اس پژوهش س
ــه ای  ــه گون ــد ب ــیوه نامه جدی ــا ش ــود، ام ــتان ب از اول دبیرس
ــش  ــی را پوش ــوزان از دوره دوم ابتدای ــه کل دانش آم ــت ک اس
ــابقات  ــد در مس ــن دوره می توانن ــوزان ای ــد و دانش آم می ده
ــای  ــاخت کتاب ه ــی( و س ــکرچ )برنامه نویس ــای اس و دوره ه

ــد. ــرکت کنن ــادی( ش ــلول های بنی ــو و س ــور )نان مص

شــرایط خاصــی بــرای ثبت نــام در ایــن پژوهش ســراها وجــود 
ــه  ــی ک ــه آموزش ــه ناحی ــته ب ــوزی بس ــر دانش آم ــدارد و ه ن
ــه  ــرای ناحی ــد در پژوهش س ــد، می توان ــی می کن در آن زندگ
خــود ثبت نــام کنــد. بعــد از ثبــت نــام و گذرانــدن دوره هــای 
ــه فعالیت هــا  ــا توجــه ب آموزشــی ایــن دانش آمــوزان بعدهــا ب
ــگر  ــادی، پژوهش ــای ع ــی از رده ه ــان در یک و پژوهش هایش
در  کــه  دانش آموزانــی  می گیرنــد.  قــرار  افتخارآفریــن  و 
ــن  ــد، در رده افتخارآفری ــدال می آورن ــا م ــابقات و المپیاده مس

ــد. ــرار می گیرن ق
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پژوهش ســراهای اســتان کردســتان روی هــم رفتــه پنــج 
آزمایشــگاه فعــال نانــو دارنــد کــه جــزو آزمایشــگاه های 
ــر از  ــه غی ــتند. ب ــو هس ــگاه نان ــای باش ــبکه توان ــو ش عض
ــال  ــتان در ح ــن اس ــز در ای ــر نی ــرای دیگ ــن، دو پژوهش س ای
فعال ســازی هســتند کــه آنهــا نیــز قــرار اســت بــه آزمایشــگاه 

ــوند.  ــز ش ــو مجه نان
ــج  ــتان پن ــتان کردس ــراهای اس ــی، پژوهش س ــور کل ــه ط ب
ســال اســت کــه در رده بهترین هــا در حــوزه نانــو قــرار گرفتــه 
ــور  ــه ط ــد. ب ــت یافته ان ــمگیری دس ــای چش ــه موفقیت ه و ب
مثــال، ۱۸۰۰ دانش آمــوز از اســتان کردســتان در مرحلــه اول 
ــداد  ــر تع ــه از نظ ــد ک ــرکت کردن ــال ش ــوی امس ــاد نان المپی
ــن  ــرد. از ای ــتان ک ــه اول را از آن کردس ــرکت کنندگان رتب ش
ــر  ــز ۱۳ نف ــد از آن نی ــه دوم و بع ــه مرحل ــر ب ــداد ۱۱۳ نف تع

ــد.  ــدا کردن ــی راه پی ــه نهای ــه مرحل ب
ــوزی از  ــر دانش آم ــد اث ــز چن ــال نی ــوی امس ــنواره نان در جش
ایــن اســتان رتبــه کســب کــرد کــه یکــی از آنهــا مقالــه ای از 
ــا نام هــای آینــاز رحیمــی و ســیمین  ــه ۱۲ ب دو دانش آمــوز پای
محمــدی بــود کــه در زمینــه پوشــش آب گریــز نوشــته بودنــد 

و رتبــه اول کشــوری را در ایــن جشــنواره از آن خــود کــرد.
برخــی از کســانی کــه از طریــق پژوهش ســراهای اســتان 
کردســتان طــی ســال های اخیــر در المپیادهــا از جملــه 
المپیــاد نانــو و جشــنواره ها از جملــه جشــنواره خوارزمــی 
ــند  ــوش می درخش ــز خ ــون نی ــد، هم اکن ــب کردن ــدال کس م
ــه  ــتند. ب ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــکی مش ــته های پزش و در رش
گفتــه قصیــری، یکــی از دانش آموزانــی کــه چنــد ســال پیــش 
ــدال آورد، از  ــی م ــنواره خوارزم ــاورزی در جش ــوزه کش در ح
نظــر درســی بســیار ضعیــف بــود، ولــی در دروس عملــی بــه 
ــع آوری  ــتگاه جم ــت دس ــید و توانس ــی رس ــای خوب موفقیت ه
توت فرنگــی طراحــی کنــد و حتــی بعدهــا آن را بــرای چیــدن 
ــز  ــون نی ــرد و هم اکن ــی ک ــت مل ــران توســعه داد و ثب گل زعف

ــد. ــل می کن ــک تحصی ــی مکانی ــته مهندس در رش
ــن  ــه ای ــی ک ــن چیزهای ــی از بهتری ــری، یک ــه قصی ــه گفت ب
پژوهش ســراها بــه دانش آمــوزان می دهــد، اعتمــاد بــه 
ــای  ــاالت و طرح ه ــرات، مق ــد اث ــا می توانن ــت. آنه ــس اس نف
ــد و  ــه دهن ــف ارائ ــابقات مختل ــنواره ها و مس ــود را در جش خ
همیــن امــر باعــث می شــود کــه اعتمــاد بــه نفــس آنهــا بــاال 

ــرود.  ب

فعالیت در حوزه نانو و موفقیت ها
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بــه گفتــه قصیــری، دلیــل موفقیت هــای بســیار دانش آمــوزان 
ــدی  ــروع ج ــو، ش ــابقات نان ــاد و مس ــتان در المپی ــن اس ای
و برنامه ریــزی دقیــق و همچنیــن ســرمایه گذاری  خوبــی 
اســت کــه مســئوالن ایــن اســتان از جملــه معــاون آموزشــی 
ــته اند.  ــرورش داش ــوزش و پ ــورای آم ــط اداره کل و ش متوس

موانع سد راه برای فعالیت  پژوهشی دانش آموزان

کردستان سرمایه گذاری و برنامه ریزی خوب استان 

همیــن امــر موجــب شــده کــه دوره هــا و کارگاه هــای آموزشــی 
بــه صــورت مــداوم بــرای دانش آمــوزان برگــزار شــود و آنهــا 
ــا ایــن علــوم آشــنایی پیــدا کننــد. بــه طــور مثــال،  بیشــتر ب
ــه،  ــطح منطق ــه دوره اردو در س ــل س ــال قب ــوی س در دوره نان
ــا  ــد ت ــزار ش ــوری برگ ــتانی حض ــوری و اس ــتانی غیرحض اس
دانش آمــوزان زیــر نظــر مدرســان کشــوری آموزش هــای 

ــد.  الزم را ببینن

قصیــری می گویــد: »حــدود ۲۰ تــا ۳۰ درصــد دانش آمــوزان 
جــذب پژوهش ســراها می شــوند و در دوره هــای آموزشــی 
ــن  ــتر ای ــه بیش ــی ک ــد. در حال ــرکت می کنن ــز ش ــن مراک ای
ــه  ــی ک ــن مبلغ ــتند و باالتری ــگان هس ــا رای ــا و کاس ه دوره ه
از آنهــا آن هــم بــرای کاس هــای خاصــی کــه نیــاز بــه مــواد 
ــان  ــزار توم ــا ۳۰ ه ــدود ۲۰ ت ــت دارد، ح ــران قیم ــه گ اولی

اســت.« 
ــتان  ــن اس ــوزان در ای ــد راه دانش آم ــع س ــه وی، موان ــه گفت ب
بــرای اجرایــی کــردن ایده هایشــان مشــکات مالــی و کمبــود 
امکانــات اســت. بســیاری از قطعــات مکانیکــی و الکترونیکــی 
هم اکنــون قیمــت بســیار باالیــی دارنــد و خانــواده ایــن 
ــن  ــه ای ــد ک ــی ندارن ــی باالی ــوان مال ــز ت ــوزان نی دانش آم
ــود  ــای خ ــوزان طرح ه ــا دانش آم ــد ت ــه کنن ــات را تهی قطع

ــد.  ــرا کنن را اج
ــه  ــت. ب ــور اس ــز کنک ــل دوم نی ــد: »دلی ــری می گوی قصی
ــور و ورود بــه  ــا کنک ــل آگاهــی کــم، بــرای خانواده ه دلی
ــت.  ــی اس ــای پژوهش ــر از فعالیت ه ــی مهم ت ــگاه خیل دانش
ــه  ــای اینک ــه ج ــوزان ب ــر دانش آم ــز اکث ــل نی ــن دلی ــه همی ب
ــی  ــای پژوهش ــه فعالیت ه ــوند و ب ــراها ش ــذب پژوهش س ج
ــور درس  ــرای کنک ــه ب ــد ک ــح می دهن ــوند، ترجی ــغول ش مش
بخواننــد. در حالــی کــه ایــن فعالیت هــا می توانــد بــه خوبــی 

ــازد.«  ــا را بس ــده آنه آین
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ایــن داســتان را یکــی از دانــش آموزانــی کــه در 
ــوم و  ــوزی عل ــش آم ــنواره دان ــن جش یازدهمی
فنــاوری نانــو شــرکت کــرده بــود، نوشــته. این 
ــذت  ــد و ل ــوزی را بخوانی ــش آم ــتان دان داس

ــد! ببری
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ــه ســالن غذاخــوری  ــان ب ــد شــدیم و همــراه بازیکن ــان از خــواب بلن ــا صــدای کاپیت ــزی ب یــک روز پایی
هتــل رفتیــم و صبحانــه را خــورده و بــه ســالن جلســات رفتیــم تــا آخریــن حرف هــای ســرمربی را گــوش 

دهیــم.
همــه اعضــای تیــم اســترس شــدیدی داشــتند، ولــی ایــن بــار اســتثنائًا بــه خاطــر بــازی فوتبــال نبــود، 
بلکــه علــت دیگــری داشــت کــه تــا چنــد ســاعت دیگــر مشــخص می شــد. از طــرف مدیریــت اعــام 
شــده بــود کــه لباس هــای قبلــی را همــراه تیــم بــه ورزشــگاه نبریــد. لباس هــای جدیــد کــه توســط یــک 

شــرکت ایرانــی تولیــد شــده در رختکــن ورزشــگاه تحویــل تیــم نانــو می گــردد.
بعــد از یــک ســاعت اتوبــوس مخصــوص تیــم مــا رســید و بچه هــا ســوار شــده و بــه ورزشــگاه رفتیــم. 
ــوس  ــاده شــدن از اتوب ــع پی ــد. موق ــوی در ورزشــگاه منتظــر مــا بودن ــادی جل ــگاران و عکاســان زی خبرن
همــه افــراد متعجــب شــده بودنــد، چــرا کــه هیــچ کــدام از اعضــای تیــم ســاک و لبــاس ورزشــی همــراه 

خــود نداشــتند!
ســواالت خبرنــگاران شــروع شــد ولــی هیــچ کــدام جوابــی بــرای ســواالت نداشــتیم. بــه ســرعت وارد 
رختکــن شــدیم و منتظــر نشســتیم. مــدت زیــادی نگذشــته بــود کــه خبــر رســید کــه لباســهای جدیــد 
ــژه ای بــه ورزشــگاه رســیده اســت. همــه خوشــحال شــدند و لباس هایمــان را تحویــل  ــا ماشــین وی مــا ب
گرفتیــم، ولــی تفــاوت ظاهــری خاصــی در لبــاس جدیــد یــه چشــم مــان نیامــد. زمــان زیــادی تــا شــروع 
بــازی نمانــده بــود. کاپیتــان تیــم اعــام کــرد کــه ویژگی هــای لبــاس را بعــدًا برایمــان توضیــح خواهــد 

داد. وقتــی کــه وارد زمیــن شــد، تیــم مقابــل یعنــی تیــم اســتقال زودتــر 



یــک روز پاییــزی بــا صــدای کاپیتــان از خــواب بلنــد شــدیم و 
همــراه بازیکنــان بــه ســالن غذاخــوری هتــل رفتیــم و صبحانــه 
را خــورده و بــه ســالن جلســات رفتیــم تــا آخریــن حرف هــای 

ســرمربی را گــوش دهیــم.
همــه اعضــای تیــم اســترس شــدیدی داشــتند، ولــی ایــن بــار 
اســتثنائًا بــه خاطــر بــازی فوتبــال نبــود، بلکــه علــت دیگــری 
ــد. از  ــخص می ش ــر مش ــاعت دیگ ــد س ــا چن ــه ت ــت ک داش
ــی  ــای قبل ــه لباس ه ــود ک ــده ب ــام ش ــت اع ــرف مدیری ط
ــه  ــد ک ــای جدی ــد. لباس ه ــگاه نبری ــه ورزش ــم ب ــراه تی را هم
توســط یــک شــرکت ایرانــی تولیــد شــده در رختکــن ورزشــگاه 

ــردد. ــو می گ ــم نان ــل تی تحوی
ــید  ــا رس ــم م ــوص تی ــوس مخص ــاعت اتوب ــک س ــد از ی بع
ــگاران و  ــم. خبرن ــگاه رفتی ــه ورزش ــده و ب ــوار ش ــا س و بچه ه
ــد.  ــا بودن ــر م ــگاه منتظ ــوی در ورزش ــادی جل ــان زی عکاس
ــده  ــب ش ــراد متعج ــه اف ــوس هم ــدن از اتوب ــاده ش ــع پی موق
بودنــد، چــرا کــه هیــچ کــدام از اعضــای تیــم ســاک و لبــاس 

ــتند! ــود نداش ــراه خ ــی هم ورزش
ــی  ــدام جواب ــچ ک ــی هی ــد ول ــروع ش ــگاران ش ــواالت خبرن س
ــدیم  ــن ش ــرعت وارد رختک ــه س ــتیم. ب ــواالت نداش ــرای س ب
و منتظــر نشســتیم. مــدت زیــادی نگذشــته بــود کــه 
ــژه ای  ــین وی ــا ماش ــا ب ــد م ــهای جدی ــه لباس ــید ک ــر رس خب
بــه ورزشــگاه رســیده اســت. همــه خوشــحال شــدند و 
لباس هایمــان را تحویــل گرفتیــم، ولــی تفــاوت ظاهــری 
خاصــی در لبــاس جدیــد یــه چشــم مــان نیامــد. زمــان زیادی 
تــا شــروع بــازی نمانــده بــود. کاپیتــان تیــم اعــام کــرد کــه 
ویژگی هــای لبــاس را بعــدًا برایمــان توضیــح خواهــد داد. وقتی 
کــه وارد زمیــن شــد، تیــم مقابــل یعنــی تیــم اســتقال زودتــر 

ــود. ــرده ب ــرم ک ــود را گ ــود و خ ــده ب ــن ش ــا وارد زمی از م
ــم  ــد. اول تی ــروع ش ــابقه ش ــوت داور مس ــا س ــد ب ــی بع کم
ــازی  ــروع ب ــزی از ش ــرد. چی ــروع ک ــازی را ش ــتقال ب اس

نگذشــته بــود کــه بــاران شــدیدی شــروع بــه بــارش کــرد و 
تــوپ بــه وســط زمیــن کــه رســید یــک دفعــه کاپیتان هــای 
ــد  ــه بلن ــا ک ــد. کاپیتان ه ــودال آب افتادن ــم در گ ــر دو تی ه
شــدند هــر دو خیــس بودنــد، ولــی بعــد از چنــد ثانیــه لبــاس 
ــای  ــد و آب ه ــک ش ــک خش ــی خش ــم نانوی ــان تی ــم کاپیت تی
ــان  ــا کاپیت ــن. ام ــت روی زمی ــوپ ریخ ــل ت ــش مث روی لباس
تیــم اســتقال خیــس آب ایســتاده بــود. کاپیتــان تیــم نانــو از 
همیــن فرصــت اســتفاده کــرد و تــوپ را بــه طــرف دروازه تیم 
اســتقال شــوت کــرد و تــوپ را بــه گل تبدیــل کــرد. همــه 
ــد. همــه  ــگاه می کردن ــا تعجــب ن ــگاران ب تماشــاچیان و خبرن
داد زدنــد کــه چطــوری آب مثــل تــوپ شــد و از روی لباســش 
ــت  ــد، درخواس ــوع را دی ــه موض ــم ک ــت! داور ه ــن ریخ پایی
ویدئــو چــک کــرد. چــرا کــه بــرای خــودش هــم ســوال پیــش 
آمــده بــود و از کاپیتــان پرســید چطــوری آب مثــل تــوپ شــد 

و از لبــاس پاییــن ریخــت!
ــد  ــاس جدی ــت: لب ــرد و گف ــت ک ــه صحب ــروع ب ــان ش کاپیت
تیــم مــا از جنــس نانــو اســت. بــرای همیــن آب از روی لباســم 
ریخــت پاییــن. تــازه حتــی اگــر بــاز هــم خیــس شــود دوبــاره 
ــاس ضــد  ــن لب ــت اول برمی گــردد. ویژگــی دیگــر ای ــه حال ب
باکتــری بــودن آن اســت. چــون حــاوی نانــوذرات نقره اســت 
ــا  ــم م ــی کفشــهای تی ــال دارد حت ــی باکتری کــه خاصیــت آنت
ــور خورشــید  ــا تابــش ن ــو و فتوکرومیــک اســت کــه ب ضــد ب
ــب  ــل تعج ــم مقاب ــراد تی ــه اف ــد. هم ــگ می ده ــر رن تغیی
کردنــد! یعنــی اگــر همــه چیــز از جنــس نانــو بــود هیــچ چیــز 
ــد و  ــگ می دهن ــر رن ــا تغیی ــی چیزه ــد و بعض ــف نمی ش کثی

همچنیــن بــوی بــد دیگــر وجــود نداشــت!
مســابقه امــروز تمــام شــد و ایــن لبــاس جدیــد باعــث شــد 
مــن هــم مشــتاق شــوم چیزهایــی از نــو بســازم کــه ویژگی هــا 

و کاربردهــای جدیــد داشــته باشــد.
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با دکتر یاسر عبدی، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تهران درباره یک موضوع مهم گفتگو کردیم؛

ندا اظهری

ــی  ــای مختلف ــگاه انگیزه ه ــه دانش ــرای ورود ب ــوزان ب دانش آم
ــری  ــا، یادگی ــن آنه ــی از مهمتری ــه یک ــد ک ــتجو می کنن را جس
علــم و کمــک بــه پیشــرفت کشــور اســت. امــا بخــش اعظمی 
ــب،  ــته ای مناس ــل در رش ــزه تحصی ــر انگی ــاوه ب ــا ع از آنه
ــا  ــب ب ــه متناس ــک حرف ــدن در ی ــغول ش ــال مش ــه دنب ب
ــا  ــتند ت ــی هس ــد از فارغ التحصیل ــود بع ــی خ ــدرک تحصیل م
در زمــره دانشــجویان بیــکار قــرار نگیرنــد. امــا همیشــه ایــن 
حســاب و کتاب هــا درســت از آب در نمی آینــد و همــه 
ــجویان  ــه دانش ــه ای ک ــی رود. نکت ــش نم ــق روال پی ــز طب چی
تمرکــز  آن  روی  بیشــتر  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان  و 
ــی در شــرکت  ــن اســت کــه بعــد از فارغ التحصیل ــد ای می کنن
ــرفت  ــا پیش ــا ب ــوند ام ــه کار ش ــغول ب ــه ای مش ــا کارخان ی
ــن  ــا ای ــادی در دنی ــرایط اقتص ــر ش ــن و تغیی ــای نوی فناوری ه
ــه همیــن دلیــل  ــر نیســت و ب انتظــار دیگــر خیلــی امکان پذی
بســیاری کــه هنــوز بــه دنبــال چنیــن موقعیت هــای حاضــر و 
ــرای پیــدا کــردن کســب و کار  آمــاده ای هســتند، مدت هــا ب
ــه و پردرآمــدی کــه در ذهــن خــود می پروراننــد،  مــورد عاق
ــده  ــه آین ــه ب ــه توج ــی ک ــد. در صورت ــی می مانن ــکار باق بی
ــی دارد و یکــی از  شــغلی رشــته های دانشــگاهی اهمیــت باالی
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــته ب ــک رش ــل در ی ــای تحصی انگیزه ه
ــی  ــا دقت ــد ب ــته بای ــاب رش ــش از انتخ ــراد پی ــن، اف بنابرای

ــد.  ــدام کنن ــغل اق ــاب ش ــه انتخ ــبت ب ــف نس مضاع
حــوزه فنــاوری نانــو یکــی از ســریع ترین رشــدها را بیــن ســایر 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــته اس ــور داش ــی در کش ــته های علم رش
ایــران توانســته بــه رغــم تمــام محدودیت هــا و تحریم هــا، در 

زمینــه تولیــد مقــاالت در ایــن حــوزه، جایــگاه چهارمــی جهــان 
ــاالن  ــد. فع ــود کنن ــد از آن خ ــن و هن ــکا، چی ــس از آمری را پ
حــوزه نانــو بــا حمایت هــای همــه جانبــه ســتاد فنــاوری نانــو، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و دیگــر نهادهــا، 
ــه  ــا آنچ ــد ام ــود کنن ــاال را از آن خ ــه ب ــن رتب ــته اند ای توانس
ــر از نظــر  ــه مراحــل باالت ــا رســیدن ب ــوز ت مســلم اســت، هن
ــم.  ــش داری ــادی در پی ــی راه زی ــه و صنعت ــدات فناوران تولی
امــا مســئله ای کــه در آینــده شــغلی فنــاوری نانــو بــه چشــم 
می آیــد، ایــن اســت کــه دانشــجویان و فارغ التحصیــان 
بایــد اســتقال باالیــی داشــته باشــند و منتظــر شــغلی حاضــر 
ــه کار شــده  ــد خودشــان دســت ب ــاده نباشــند بلکــه بای و آم
ــن  ــه در ای ــی ک ــدی باالی ــش و توانمن ــه دان ــه ب ــا توج و ب
ــد. از  ــت بزنن ــی دس ــه کارآفرین ــان ب ــد، خودش ــه دارن زمین
ــه  ــته ای ب ــان رش ــته می ــک رش ــو ی ــاوری نان ــه فن ــی ک آنجای
ــدی  ــری کلی ــته ها، عنص ــیاری از رش ــی رود و در بس ــمار م ش
ــوان از آن در  ــی می ت ــه راحت ــن ب ــود، بنابرای ــوب می ش محس
ــه  ــرد؛ در نتیج ــتفاده ک ــی اس ــای مختلف ــا و حرفه ه زمینه ه
دانشــجویان  و  فارغ التحصیــان  کــه  حرفه هایــی  دامنــه 
می تواننــد در آنهــا فعالیــت کننــد هــم باالتــر مــی رود و آنهــا 
ــود را  ــوزه کاری خ ــد، ح ــه دارن ــه ای ک ــق عاق ــد طب می توانن
انتخــاب کننــد. بــه ایــن بهانــه بــا دکتــر یاســر عبــدی، اســتاد 
ــگال  ــاده چ ــش م ــران، گرای ــگاه ته ــک دانش ــکده فیزی دانش
گفــت و گــو کردیــم کــه وضعیــت آینــده شــغلی دانشــجویان 

ــت. ــرده اس ــی ک ــان را بررس و فارغ التحصی
ــا  ــاره وضعیــت فنــاوری نانــوی ایــران و رقابــت ب عبــدی درب
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ــم.  ــت کنی ــا رقاب ــه دنی ــا بقی ــم ب ــم و می توانی ــن داری ــرای گفت ــی ب ــو حرف های ــوزه نان ــا در ح ــد: »م ــا می گوی ــورهای دنی کش
ایــن مســئله منجــر بــه ایــن می شــود کــه بتوانیــم بــه تجــارت در زمینــه نانــو هــم امیــدوار باشــیم. البتــه ایــن بــدان معنــا 
نیســت کــه در حــال حاضــر هــم فنــاوری نانــو در حــوزه صنعتــی بــه انــدازه مقاالتمــان رشــد داشــته و همــان رتبه بنــدی برتــر 
را در دنیــا داریــم؛ خیــر نداریــم و هنــوز در زمینــه صنعــت بــا دنیــا فاصلــه داریــم. امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه بقیــه دنیــا هــم 

در حــوزه نانــو خیلــی جلوتــر از مــا نیســتند، ایــن امــکان رقابــت وجــود دارد.«
او تأکیــد مــی کنــد کــه بــرای ورود بــه ایــن حــوزه از فنــاوری، کســانی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد بایــد بــه ایــن فکــر 
ــرکت های  ــا ش ــد ب ــه بتوانن ــد ک ــیس کنن ــی را تأس ــش بنیان ــرکت های دان ــند و ش ــته باش ــوآوری داش ــت و ن ــه خاقی ــند ک باش
ــاق  ــن اتف ــد و ای ــال ســرمایه گذار بگردن ــی کــه در حــال حاضــر مشــغول فعالیــت هســتند، همــکاری کننــد و دنب دانــش بنیان

می توانــد در کشــور مــا هــم رخ دهــد تــا در زمینــه نانــو هــم از نظــر صنعتــی بتوانیــم پیشــرفت کنیــم.
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باید به دنبال کارآفرینی باشند

ــب  ــد کس ــر رون ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــه االن دوره ای  ــد ک ــد می کن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــا ب و کاره
نیســت کــه دانشــجویان یــا فارغ التحصیــان دانشــگاهی بــه 
دنبــال کارخانــه ای بگردنــد کــه آگهــی اســتخدام داده باشــد 
ــال فعــال در حــوزه  ــوان مث ــه عن ــا ب ــال مهنــدس ی ــه دنب و ب
نانــو باشــد. معمــوال پروژه هــا وجــود دارنــد و افــراد بایــد بــه 
طــور خاقانــه وارد ایــن پروژه هــا شــوند. در واقــع در دنیــای 
ــی  ــور کارآفرین ــول مح ــتر ح ــا بیش ــب و کاره ــروز، کس ام
ــه  ــی ب ــا فارغ التحصیل ــجو ی ــه دانش ــن ک ــا ای ــد ت می چرخ

ــد.  ــاده باش ــر و آم ــال کاری حاض دنب
ــازار  ــازار، ب ــو، ب ــوزه نان ــر، در ح ــال حاض ــاد او، در ح ــه اعتق ب
ــه رخ  ــن زمین ــی در ای ــوز رشــد کاف ــا هن ــی اســت ام کارآفرین
نــداده و بــا توجــه بــه ایــن کــه امــکان رقابــت بــا کشــورهای 
دنیــا وجــود دارد، می تــوان کارآفرینــی کــرد و محصــول 
نوآورانــه تولیــد و ایــن محصــوالت نوآورانــه را صــادر کــرد. در 
ــتند  ــجویانی هس ــور دانش ــگاه های کش ــر، در دانش ــال حاض ح
کــه در حوزه هــای نانــو کار مــی کننــد و ممکــن اســت رشــته 
ــد  ــک نباش ــال نانوفیزی ــوان مث ــه عن ــا ب ــا لزوم ــی آنه تحصیل
ــی دانشــجویانی کــه در رشــته فیزیــک تحصیــل می کننــد  ول
ــاد  ــد، زی ــو می پردازن ــوزه نان ــه در ح ــه مطالع ــار آن ب و در کن
ــگاهی  ــته های دانش ــیاری از رش ــت در بس ــن وضعی ــم. ای داری
مــا وجــود دارد بــه طــوری کــه دانشــجویان صرفــا در حــوزه 
نانــو فعالیــت انحصــاری ندارنــد بلکــه در کنــار رشــته اصلــی، 

ــد.  ــم می پردازن ــو ه ــه نان ــه مطالع ب

نانو، رشته ای در دل تمام رشته ها

بــه گفته عبــدی، نانــو وســعت گســترده ای دارد و در بســیاری 
ــل  ــرده و در آن دخی ــوذ ک ــگاهی نف ــی دانش ــته های فعل از رش
اســت و دانشــجویان هــم تــاش کرده انــد بــه رغــم تحصیــل 
ــدا  ــنایی پی ــم آش ــو ه ــاوری نان ــا فن ــف، ب ــته های مختل در رش
ــا بتواننــد از آن بهره منــد شــوند. دلیــل ایــن تمایــل  کننــد ت
بــه مطالعــه پیرامــون نانــو ایــن اســت کــه نانــو امکاناتــی را در 
ــد  ــرار می ده ــف ق ــته های مختل ــا و رش ــن دانش ه ــار ای اختی
را  خــود  تحقیقاتــی  پروژه هــای  و  کارهــا  می تواننــد  کــه 
ــکی،  ــوالت پزش ــال، در محص ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاء دهن ارتق
ــران،  ــاختمان و عم ــوزه س ــکی، ح ــوزه پزش ــتگاه های ح دس

ــو  ــدا از نان ــی ج ــه نوع ــی ب ــرق، همگ ــا ب ــک ی ــوزه مکانی ح
نیســتند و بــه ســختی می تــوان نانــو را از رشــته های مختلــف 
ــته  ــی رش ــو را نوع ــوزه نان ــدی ح ــرد. عب ــدا ک ــگاهی ج دانش
ــد کــه در تمــام رشــته ها ورود  ــی می کن ــان رشــته ای« تلق »می
ــاء آن  ــود و ارتق ــه بهب ــعی دارد ب ــوان س ــد ت ــا ح ــد و ت می کن

رشــته کمــک کنــد. 

می توانیم در تولیدات نانو هم با دنیا رقابت کنیم
ــت  ــت اس ــه درس ــد ک ــار می کن ــران اظه ــگاه ته ــتاد دانش اس
مــا از نظــر تولیــد مقــاالت علمــی در حــوزه نانــو توانســته ایم 
ــاری  ــن افتخ ــم و ای ــود کنی ــان را از آن خ ــارم جه ــه چه رتب
بــرای کشــور ماســت امــا هنــوز در صنعــت نانــو نتوانســته ایم 
ــا  ــم ت ــی کنی ــد ط ــادی بای ــرده و راه زی ــب را ادا ک ــل مطل اص
بــه جایــگاه قابــل قبولــی از نظــر فنــاوری نانــو در دنیــا دســت 
ــه  ــه عملکــردی ک ــا توجــه ب ــد اســت ب ــم. او معتق ــدا کنی پی
ــاهد  ــگاه ها ش ــو در دانش ــوزه نان ــال در ح ــجویان فع از دانش
ــو در  ــدات نان ــگاه تولی ــن جای ــاال رفت ــه ب ــوان ب ــتیم، می ت هس
دنیــا امیــدوار بــود و قطعــا بــا پیشــرفتی کــه فنــاوری نانــو در 
ســال های اخیــر در کشــور داشــته، می تــوان امیــدوار بــود کــه 
ــه  ــور در زمین ــی درخ ــه جایگاه ــران ب ــده ای ــال های آین ــا س ت
ــن  ــا ای ــد. ام ــدا کن ــت پی ــو دس ــای نان ــدات فناوری ه تولی
عملکــرد خیلــی بــه دانشــجویان برنمی گــردد بــه طــوری کــه 
ــم  ــی ه ــد و خیل ــام می دهن ــان را انج ــجویان کار خودش دانش
ــرفت  ــد و پیش ــو می پردازن ــوزه نان ــت در ح ــه فعالی ــوب ب خ
خوبــی هــم دارنــد. امــا همــه کارهــا بــه دانشــگاه و دانشــجو 
ــی و  ــعه صنعت ــی در راه توس ــه موانع ــود و همیش ــم نمی ش خت
ــن  ــم از ای ــا ه ــور م ــه کش ــود دارد ک ــورها وج ــادی کش اقتص
امــر مســتثنی نیســت و ایــن موانــع را دارد و بایــد ایــن موانــع 
ــجویان  ــد، دانش ــاق بیافت ــن اتف ــه ای ــود و چنانچ ــته ش برداش
فعالیت هــای صنعتــی  بســتر  هــم می تواننــد در همــان 

ــند.  ــته باش ــدی داش قدرتمن
ــه  ــه ب ــا توج ــجویان ب ــود دانش ــه خ ــد ک ــد می کن او تأکی
ــی  ــای نگران ــی ج ــند، خیل ــن باش ــد کارآفری ــه می توانن ــن ک ای
ــه  ــد و ب ــا بگیرن ــرکت ها پ ــه ش ــر هم ــا اگ ــدارد ام ــود ن وج
رشــد و شــکوفایی برســند، طبیعتــا بایــد موانــع اقتصــادی در 
کشــورها بــه حداقــل برســد و ایــن مشــکات مرتفــع شــوند. 
آن زمــان اســت کــه در کنــار بســترهای اقتصــادی مناســب و 
ــان و  ــجویان، فارغ التحصی ــه از دانش ــی ک ــای الزم حمایت ه
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارتاپی در حوزه هــای نانــو 
ــگاه  ــه جای ــوان انتظــار داشــت کــه ب ــد، می ت ــه عمــل می آی ب

ــیم. ــم، برس ــن داری ــه در ذه ــی ک مطلوب
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