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»گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو 
در ایران در سال ۱۴۰۰« در حالی به تازگی منتشر 
شده که رتبه تولید علم کشور دراین حوزه، از رتبه 
58دنیا در سال 2۰۰۰ به رتبه ۴دنیا در سال 2۰2۱ 
ارتقا یافته است. اگرچه کشور این رتبه را از 5سال 
پیش کسب و آن را حفظ کرده، با این حال، فقط به 
تولید علم بسنده نشده و در تجاری سازی  و به عبارتی 
تبدیل علم به ثروت هم رشد داشته ایم. گزارش مورد 
اشاره در 5فصل و 3۰7صفحه تنظیم شده که حائز 
نکات قابل توجهی است. جدول منتشر شده در این 
گزارش نشــان می دهد که چین، آمریکا و هند در 
انتشار مقاله و به عبارتی تولید علم رتبه های اول تا 
سوم را به خود اختصاص داده اند و کشورهای صنعتی 
کره جنوبی، آلمان و ژاپن پس از ایران در رتبه های 
5 تا 7 قرار گرفته اند. این در حالی است که ایران در 
منطقه، رتبه اول تولید علم در فناوری نانو را به خود 

اختصاص داده است.

رشد بازار فناوری نانو در ایران
درحالی که بازار فناوری نانو در ایران طی سال ۱392 
معادل 792میلیارد ریال گزارش شده، اما این میزان 
براســاس گزارش منتشر شــده به رقم ۱۱5هزار و 
۴53میلیارد ریال در ســال ۱399 رســیده است. 
در واقع آغاز جهــش این بازار را می توان در ســال 
۱396مشــاهده کرد که در مقایســه با سال 95 با 
رشدی تقریبا ۱۰۰درصدی یک رکورد را ثبت کرده 
است. با این حال اوج این جهش مربوط به سال 99 
است. درحالی که بازار فناوری نانو در سال 98کمتر 
از ۴۴هزار و 5۰۰میلیارد ریال بود، در ســال 99با 
افزایش حدود 7۱هزار میلیارد ریالی، تقریبا معادل 
همه سال های 92تا 98با رشــد همراه بوده است. 
درواقع، طی سال 92تا 98بازار فناوری نانو در ایران 

معادل 77هزار میلیارد ریال بوده است.

رفاه مردم با نانو
سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در 
گفت وگوی اختصاصی با همشهری در پاسخ به این 
پرسش که شاخص ترین نکات گزارش منتشرشده 

چه مواردی است، می گوید: »بهترین شاخص این 
است که در برابر بودجه ای که متعلق به مردم بوده، 
چه خروجی و آورده ای برای آنها داشته ایم و تا چه 
حد در برابر پول مردم احساس مسئولیت کرده ایم.«

سرکار با اشاره به اینکه اکنون 5سال است در رتبه 
چهارم دنیا در زمینه تولیــد مقاالت نانو قرار داریم، 
تأکید می کند که با این حال، تربیت نیروی انسانی 
متخصص، تولید علم، توسعه فناوری و صنعتی سازی  

که تاکنون صورت گرفته برای 2منظور انجام شده 
است؛ اول ارتقای کیفیت زندگی مردم و دوم تولید 
ثروت. سرکار در مورد ارتقای کیفیت زندگی مردم 
می گوید: »به عنوان مثال، ما بــرای تولید داروهای 
نانویی ضد ســرطان از متخصصان داخلی حمایت 
کردیم و اکنون پس از طراحی و تولید انبوه، با قیمت 
یک بیستم مشابه خارجی، این داروها در داخل کشور 
عرضه می شــوند.« او یادآوری می کنــد که تزریق 

دارویی که 25میلیون تومان هزینه داشته، اکنون با 
رقمی معادل 8۰۰هزار تومان انجام می شود.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به دارویی دیگر 
اشــاره می کند که قیمــت آن ۱۱۰۰یورو)حدود 
۴5میلیون تومــان( بوده، اما امــروز به قیمت یک 
میلیون و 2۰۰هزار تومــان در اختیار بیماران قرار 
می گیرد. سرکار با اشــاره به صادرات این داروها به 
کشــورهای دیگر می گوید: »درواقــع اگر پیش از 
این، فقط یک قشــر خاص امکان بهره مندی از این 
داروها را داشتند، امروز آحاد مردم می توانند به این 
دارو دسترسی داشته باشــند. او همچنین به سایر 
خدمات فناوری نانو اشاره می کند و ادامه می دهد: 
»با این تکنولوژی، اکنــون می توانیم آلودگی های 
آب را برطرف کنیم و آب آشامیدنی سالم در اختیار 
مردم قرار دهیم.« ســرکار محیط زیست سالم تر، 
تصفیه پســاب های صنعتی، تولید پالستیک های 
زیست تخریب پذیر و محصوالت پردوام را از خدمات 
دیگر فناوری نانو می داند کــه با تالش متخصصان 

کشور به دست آمده است.

قدرت نمایی ایران با فناوری نانو
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در گفت وگو با همشهری می گوید: رتبه چهارم دنیا برای کشورمان در تولید مقاالت نانو در 

حالی تثبیت شده که کشورهای صنعتی مانند آلمان و ژاپن پس از ایران قرار دارند

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

سیگار، الکل و چاقی، اصلی ترین 
عوامل سرطان های مرگبار

طبق یافته های یک مطالعه جدید، تقریبا نیمی از مرگ ومیرهای 
ناشی از سرطان در سطح جهانی را می توان به عوامل خطرآفرین 
قابل پیشــگیری نســبت داد. ازجمله 3 خطر اصلی: ســیگار 

کشیدن، نوشیدن الکل یا داشتن شاخص توده بدنی باال.
به گزارش ســی ان ان، این تحقیق که به تازگی در مجله علمی 
لنست منتشــر شــده، نشــان می  دهد که ۴۴.۴درصد از کل 
مرگ  های مرتبط با سرطان و ۴2درصد از بیماری های مرتبط 
با آن می تواند به عوامل خطر قابل پیشــگیری در سال2۰۱9 

نسبت داده شود. 

کریس مورای، مدیر مؤسســه ســنجش و ارزیابی سالمت در 
دانشگاه واشــنگتن و همکارانش در این مطالعه نوشتند: این 
مطالعه تا به امروز بزرگ ترین تالش برای تعیین عوامل در سطح 
ملی و بین المللی مربوط به افزایش سرطان در جهان است. این 
مطالعه که از نظر مالی توسط بنیاد بیل و ملیندا گیتس تامین 
می شــود، داده های جهانی مرگ ومیر و ناتوانی را جمع آوری 
و تجزیه و تحلیــل می کند. مــورای و همکارانش مرگ ومیر و 
ناتوانی ناشی از سرطان را از ســال 2۰۱۰ تا 2۰۱9 در 2۰۴ و 
23نوع ســرطان و 3۴عامل خطر را بررســی کردند. محققان 
دریافتند نخستین سرطان ها از نظر مرگ ومیر در سراسر جهان 
در سال2۰۱9 مربوط به سرطان نای، برونش و ریه برای مردان 
و زنان بوده است. این داده ها همچنین نشان داده که مرگ ومیر 
ناشی از ســرطان در حال افزایش اســت و در سراسر جهان از 
سال2۰۱۰ تا 2۰۱9 این عدد 2۰.۴درصد افزایش یافته است. 
این یافته ها نشان می  دهد که بخش قابل  توجهی از بار سرطان 
در سطح جهان دارای پتانســیل پیشگیری از طریق مداخالت 
با هدف کاهش قــرار گرفتن در معرض عوامل خطر ســرطان 
شناخته شده اســت، اما با این حال ممکن است بخش بزرگی 
از ســرطان ها حتی با کنترل عوامل خطر ذکر شــده هم قابل 
پیشگیری نباشند. دکتر ویلیام داهوت، مدیر ارشد علمی انجمن 
سرطان آمریکا، گفت: مطالعه جدید به وضوح اهمیت پیشگیری 
اولیه از سرطان را مشخص می کند و افزایش تعداد سرطان های 
مرتبط با چاقــی، توجه ما را می طلبد. تغییــر الگوی زندگی و 
رفتاری در سطح عظیمی می تواند به پیشگیری از سرطان های 

کشنده و نجات جان افراد بینجامد.

اعالم محل احتمالی فرود ماموریت 
آرتمیس 3روی ماه 

ناســا فهرســتی از مناطقی از روی ماه را کــه برای فرود 
ماموریت آرتمیس 3 در نظر گرفته را اعالم کرده اســت. 
به گزارش اســپیس، پــروژه آرتمیس 3 برای بازگشــت 
فضانوردان به ماه پس از ســال ها مدتی است که از سوی 
ناسا کلید خورده است. در ادامه برنامه ریزی ها، ناسا حاال به 
تعیین محل فرود فضاپیمای ماه نشین خود رسیده است. 
اندازه هر کدام از این ناحیه ها ۱5 در ۱5کیلومتر است که 
شامل چند سایت فرود با عرض۱۰۰متر می شوند. هر ناحیه 
مثل مجموعه  ای از پارکینگ  روی ماه است که ماه  نشین 
آرتمیس می تواند در آنجا فرود بیاید. مدارگرد LRO که 
مدتی اســت از نواحی قطبی ماه تصویربرداری می کند به 
ناسا کمک کرده تا جای فرود ماموریت آرتمیس 3 را پیدا 
کند. به گفته سایت ناسا، آنها می  خواهند آرتمیس 3 را در 
قطب جنوب ماه فرود بیاورد. قطب جنوب ماه مناطقی دارد 
که به دلیل عمق زیاد، همیشه تاریک است و نور خورشید 
هیچ وقت به آنجا نمی  رسد، اما فقط چند کیلومتر بیشتر 

نیستند.

محققــان دانشــگاه ســیدنی غربــی در 
مطالعــه اخیرشــان یکــی از بزرگ تریــن 
جت ســیاهچاله های آســمان را کشــف 
کردند که ۵۰برابر بزرگ تر از کهکشــان 
خود است. این سیاهچاله، جت هایی تا 
فاصله بیش از یک میلیون سال نوری و 
با سرعت زیاد تقریبا برابر با سرعت نور 

از خود به بیرون پرتاب می کند.

 ۵۰ 
برابر

دانشــمندان گــوگل در شــرکت هــوش 
  )DeepMind( مصنوعــی دیپ ماینــد
ابــزار جدیــدی را معرفــی کرده انــد کــه 
Transframer  نام دارد و می تواند پس 
از تجزیه و تحلیل محتوای تصویر، ویدئو 
کوتاه 3۰ثانیه ای براساس آن تولید کند. 
 Transframer ابــزار هــوش مصنوعــی
برای انجام کار خود، فقط به یک عکس 
نیاز دارد و پس از بررسی محتوای داخل 
آن، بــا اســتفاده از داده هــای آموزشــی 
بســیار زیاد خود می تواند محیط اطراف 
و نحوه نمایش اشیا از زوایای مختلف را 

حدس بزند.
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تولید ثروت با نانو
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو توسعه این فناوری را همچنین از منظر تولید ثروت مورد توجه 
قرار می دهد و می گوید: »اگرچه آمار سال 1400 ارائه نشده، اما در سال 99حجم فروش محصوالت 
نانو 11هزار و 500میلیارد تومان بوده که فقط هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به 
خزانه دولت واریز کرده ایم.«  سرکار در این مورد توضیح می دهد: »این موضوع به این معنی است 
که در سالی که دولت به ستاد نانو به عنوان متولی فناوری نانو کشور، 54میلیارد تومان اختصاص داد، 
بالغ بر هزار میلیارد تومان فقط از مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد کرده است.« او همچنین با 
اشاره به تولید 1200محصول تأییدشده که اکنون در بازار عرضه می شود، از صادرات این محصوالت 
به 45کشور خبر می دهد. دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو همچنین یادآوری می کند که حجم 
 بازار نانو هر ساله رشد 100درصدی را تجربه کرده و اظهار امیدواری می کند که آمار سال 1400رکورد

22هزار میلیارد تومانی را ثبت کند.


