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امضاي تفاھم نامھ ھمکاري فناوري نانو بین ایران و برزیل
تفاھم نامھ ھمکاري بین ستاد فناوري نانو و سازمان استاندارد برزیل در حضور روساي جمھور دو کشور امضا شد.

این تفاھم نامھ روز 26 اردیبھشت ماه ھمزمان با برگزاري اجالس سران جي 15 در تھران بین دکتر سرکار، دبیر ستاد فناوري نانو و آقاي
جورنادا (João Jornada) رئیس سازمان استاندارد برزیل ("INMETRO") امضا شد.

مطابق این تفاھم نامھ، کشورھاي ایران و برزیل در زمینھ ھاي مختلف فناوري نانو ازجملھ استانداردسازي، مترولوژي و .... ھمکاري خواھند
کرد.

گفتني است دکتر احمدي نژاد، در سفر چند ماه پیش بھ برزیل یک دستگاه نانوسکوپ ساخت ایران را بھ رئیس جمھور برزیل ھدیھ داده بود.
طبق آمار مقاالت منتشر شده در حوزه فناوري نانو، تا پایان سال 2009 ایران در رتبھ پانزدھم دنیا و برزیل در جایگاه نوزدھم قرار داشت.

-------------------
بھ گزارش روز دوشنبھ ایرنا دكتر 'رضا صابر' در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار علمي ایرنا گفت:  یكي از دالیل اصلي پیشرفت در

فناوري نانو پیدایش دستگاه ھایي است كھ مي توانند اجسام را در مقیاس  نانو مشاھده كند و امكان جابھ جایي اتم ھا را در جھت تشكیل عناصر و
ساختارھاي جدید میسر سازند.

صابر افزود:   یكي از این دستگاه ھا میكروسكوپ  STM  است كھ اولین نمونھ آن سال 1385 رونمایي شد.
مجري طرح ساخت میكروسكوپ STM گفت:  یك گروه 14 نفره از محققان مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكي بیمارستان امام

خمیني بھ ریاست اینجانب در سال 1383 كار ساخت نانوسكوپ را شروع كرد و در سال 1385-  1386 اولین نانوسكوپ ایراني بھ صورت
تجاري وارد بازار شد.

وي خاطر نشان كرد:  این میكروسكوپ كھ با نام تجاري نما ( NAMA )  تولید مي شود، نمونھ افتخارآمیزي از بومي سازي فناوري تجھیزات
پیشرفتھ است.   

مدیر گروه نانو تكنولوژي پزشكي مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكي بیمارستان امام خمیني با یادآوري اینكھ یك نانو متر معادل یك
میلیونیوم یك میلي متر است، گفت:  در یك نانو متر چھار تا شش اتم جا مي شود.

صابر تاكید كرد:  امروزه با قوي ترین میكروسكوپ ھاي موجود در آزمایشگاه نمي توان واحدي كمتر از یك میكرو متر را مشاھده كرد و بھ
ھمین دلیل براي مشاھده واحد ھایي زیر میكرومتر سیستمي را ابداع كرده ایم كھ دقت تصویر برداري آن 1/0 یك نانو متر است بھ این معني

كھ از روي یك اتم بین 10 تا 15 بار عبور كرده تا بتوانیم از آن تصویر بگیریم.
وي كھ داراي مدرك دكتراي مھندسي پزشكي است گفت:  تا قبل از ساخت این میكروسكوپ ھا بشر نتوانستھ بود اتم ھا را ببیند.  میكروسكوپ

ھاي الكترونیكي كھ پرتویي از الكترون را مي تاباند نمي توانند از اتم تصویر بگیرند ولي در نانوسكوپ پرتو الكترون از یك اتم بھ اتم دیگر
عبور مي كند.

صابر خاطر نشان كرد:  در دنیاي نانوسكوپ دیگر حرفي از لنز و نور وجود ندارد، این سیستم از یك قسمت مكانیكي، یك قسمت الكترونیكي و
یك قسمت نرم افزاري تشكیل شده است.

وي در خصوص روش كار این سیستم گفت:  ابتدا بر روي یك سوزن نوك تیز كھ خودمان تھیھ مي كنیم و نوك آن بھ اندازه یك یا دو اتم تیز
است ولتاژي در حد 2/0 یا 3/0 ولت اعمال مي كنیم.

صابر افزود:  سپس سوزن را بھ سطح نمونھ نزدیك مي كنیم و با كمك حسگرھاي موجود در سیستم آن را در فاصلھ یك نانومتري نمونھ قرار
مي دھیم و میان سوزن و نمونھ یك ولتاژ برقرار مي كنیم.

مدیر گروه نانو تكنولوژي پزشكي مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكي گفت:  در نتیجھ برقراري این ولتاژ جریاني از الكترون ھا از
طریق سوزن از نمونھ عبور مي كند كھ بھ آن جریان تونلي مي گوییم چون از درون ھوا عبور مي كند و مانند این است كھ تونلي میان سوزن

و نمونھ مي زند و ھر قدر فاصلھ بین سوزن و جسم كمتر باشد جریان عبوري بیشتر مي شود و برعكس.
وي افزود:  حال اگر بتوان با یك سیستم الكترونیكي فاصلھ میان سوزن و نمونھ را ثابت نگاه داریم با اسكن كردن سطح نمونھ جریان تونلي كم

و زیاد مي شود و در نھایت جریان ھاي عبوري بھ سیگنال ھایي تبدیل مي شوند كھ تصویر را براي ما بھ وجود مي آورند.
این استادیار دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تھران گفت:  بھ این ترتیب مي توان با مقداري تغییرات در جریان و ولتاژ اعمال شده تصویري را

در اندازه نانو متر تھیھ كرد.
صابر خاطر نشان كرد :  علم نانو زماني مفھوم پیدا كرد كھ بشر براي اولین بار توانست با این سیستم اتم ھا را جا بھ جا كند یعني با ھمین

سوزن مي توان اتم ھا و مولكول ھاي را جابھ جا كرد.
وي افزود:  ما در ایران ھنوز قادر بھ جا بھ جا كردن اتم نیستیم ولي مي توانیم مولكول را جا بھ جا كنیم و در این مرحلھ مي توانیم از مولكول

ھا تصویر بگیریم و انھا را برداریم و در مرحلھ بعد كھ اكنون مشغول فعالیت بر روي آن ھستیم مي توانیم مولكول ھا را جا بھ جا كنیم.
مدیر گروه نانو تكنولوژي پزشكي مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكي تاكید كرد:  در آینده از این روش و از این دستگاه مي توان
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براي ساخت میكرو تراشھ، نانو تراشھ و نانو روبات ھا كھ كاربردھاي بسیار زیادي در صنایع الكترونیك خواھند داشت استفاده كرد.
این دانشیار دانشگاه علوم پزشكي تھران گفت:  اولین نانوسكوپ در سال 1981 توسط محققان 'آي.بي.ام' در زوریخ ساختھ شد.

صابر افزود:  در سال 1986 دو نفر از سازندگان نانوسكوپ صرفا بھ دلیل ساخت این دستگاه برنده جایزه نوبل شدند و در سال 1991 اولین
نانوسكوپ وارد بازار شد.

صابر خاطر نشان كرد:  آمریكا، آلمان، اسپانیا، سوییس، ژاپن، روسیھ، كره جنوبي قادر بھ ساخت این دستگاه ھستند.
این دانشمند ایراني گفت:  زماني كھ ما این سیستم را ساختیم براي باال و پایین بردن سوزن این دستگاه بھ طور خودكار بھ خریداري یك موتور

نیاز داشتیم.  در سال 2005 كھ براي شركت در یك كنفرانس در انگلیس حضور داشتم بھ متخصص یك شركت سازنده این سیستم ھا گفتم بھ
یك موتور براي نانوسكوپ احتیاج دارم .

این دانشمند ایراني افزود:  این متخصص بھ محض اطالع یافتن از اینكھ من ایراني ھستم و مي خواھم این سیستم را در ایران بسازم گفت:  این
نوع میكروسكوپ ھا فناوري ھاي بسیار بسیار پیشرفتھ اي ھستند كھ ساخت آنھا كار شما نیست و بھتر است یك سیستم كامل را خریداري كنید.
وي در مورد كاربرد نانوسكوپ گفت:  كاربرد این قیبل سیستم ھا كال در حوزه آزمایشگاه ھاي نانو فناوري است.  این نوع میكروسكوپ ھا در

كلیھ آزمایشگاه ھایي كھ با استفاده از فناوري نانو مواد تولید مي كنند از جملھ آزمایشگاه ھاي بیوتكنولوژي، شیمي، مواد، فیزیك كاربرد دارند.
صابر گفت:  در آینده این سیستم باید در صنایعي كھ در حوزه نانو فناوري كار مي كنند نیز وارد شود.  این صنایع باید چنین سیستم آنالیزي را

در كنار سیستم ھاي تولید خود بگذارند.
مجري طرح ساخت میكروسكوپ STM با اشاره بھ این كھ ساخت ھر نانوسكوپ بستھ بھ موجود بودن مواد اولیھ و داشتن یا نداشتن سفارش

حدود یك ماه طول مي كشد گفت:  تا بھ امروز 46 دستگاه نانوسكوپ ساختھ ایم.
صابر با اشاره بھ این كھ قیمت این دستگاه در كشورھاي صنعتي نزدیك 80 ھزار دالر و در ایران حدود 40 تا 45 ھزار دالر است یادآورشد

:  ما تاكنون این دستگاه را بھ مالزي، قطر، ونزوئال، برزیل و لبنان داده ایم.
وي افزود:  این سیستم ھم اكنون در اكثر شھرھاي كشور كھ مراكز تحقیقاتي در حوزه نانو دارند از جملھ اصفھان، شیراز،تبریز، مشھد وجود

دارد.
این دانشیار دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تھران در مقایسھ این دستگاه ایراني با نمونھ خارجي آن گفت:  قدرت تفكیك میكروسكوپ ما حدود یك

دھم آنگستروم است.  با این سیستم ھا مي توانیم از چند اتم تا ھشت میكرون را اسكن كنیم.
صابر افزود:   این میكروسكوپ بھ صورت سھ بعدي از سطح اجسام تصویر تھیھ مي كند.  بدین معنا كھ اطالعات  X,Y,Z  را بھ تصویر تبدیل

مي كنیم ومي توان با چرخاندن تصویر این اجسام از ھر بعد آن تصویر گرفتھ و آنھا را از  ھر زاویھ اي مطالعھ كرد.
وي خاطر نشان كرد:  در كار با این نوع میكروسكوپ، اشیاي مورد نظر باید رسانا و نیمھ رسانا باشند و  اجسام نارسانا در این سیستم جواب

نمي دھند.   
   head  صابر گفت:  ویژگي خاص این دستگاه ایراني این است كھ برخالف دستگاه ھاي خارجي كھ براي محدوده ھاي  مختلف اندازه گیري از

Scaner   ھاي مختلف استفاده مي كنند، براي ھمھ نمونھ ھا فقط از یك نوع    Scaner   head  استفاده مي كند.
وي تاكید كرد:  این سیستم طوري طراحي شده است كھ با وجود نویزھاي  شدید مكانیكي و الكترونیكي موجود در محل، تصاویر خوبي

مي گیرد.  با این حال اگر نویزھاي  اطراف دستگاه كمتر شوند ما مي توانیم تصاویر خیلي بھتري تھیھ كنیم.   
مجري طرح ساخت میكروسكوپ STM خاطر نشان كرد:  در مناقصھ مالزي براي خریداري دو دستگاه میكروسكوپ STM كھ كشورھاي

ایران، سوییس، آمریكا و روسیھ شركت داشتند دانشمندان مالزي پس از بررسي تمام مشخصات دستگاه ساخت ما ایران را برنده این مناقصھ
اعالم كرد.

صابر گفت:  ھمچنین در نمایشگاه مسكو كھ این نانوسكوپ ایراني ھمزمان با نمونھ روسي خود در حال تصویر برداري بود، دانشجویان روسي
اظھار داشتند كھ دقت تصویربرداري دستگاه ایراني از دستگاه روسي بسیار بھتر است.

استادیار دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تھران گفت:  یك كارشناس روسي كھ پنج روز پیش بھ مركز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكي
بیمارستان امام خمیني آمده بود با مشاھده این نانوسكوپ بھ مترجم خود گفت:  فكر نمي كردم كسي در ایران بتواند چنین سیستم پیشرفتھ اي را

بسازد.  من اصال انتظار نداشتم ایران بتواند در این حوزه فعالیت كند.
صابر بھ دلیل ساخت این دستگاه رتبھ ھاي اول 'چھاردھمین جشنواره رازي در سال 1378' ، 'جشنواره شیخ بھایي در فن آفرینان در سال

1387' ، 'چھارمین جشنواره نانو فناوري ستاد ویژه توسعھ فناوري نانو در سال 1387 ' را از آن خود كرده است.
وي ھمچنین یك لوح تقدیر از وزیر كار و امور اجتماعي ، یك لوح تقدیر از وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري، چھار لوح تقدیر از معاون علمي

و فني رییس جمھور و یك لوح تقدیر از رییس جمھور دریافت كرده است.
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