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   نکات برجسته پژوهش خبری نکات برجسته پژوهش خبری  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 الف

  های چای،، کشا رمیالدی، ایران رتبه چهارم علمی جهان را در فناوری ناان  عداا ا   2017در سال

کشا ر عرتار جهاان  10و ا  نظر تن ع و تداد محص الت نان  نیا  در رده است  آمریکا و هنا کسب کرده

 .داردجای 

  در کشا ر نان  فناوری محص ل و تجهی ات مرتبط عا  460 عه ت لیا عیش ا  شرکت، 190در حال حاضر

 پردا نا.می

 درصای ا  عا ار جهاانی و  2، دستیاعی عه سهم 1404تری، هاف سنا ت سده فناوری نان  تا سال مهم

 است. صادرات محص الت فناوری نان  ساخت داخلرسیان عه رقمی مدادل یک میلیارد دالر 

  کش ر صادر شاه است که ا   49، محص الت و تجهی ات نان ی ساخت داخل عه 96تا پایان سال

 انا.تری، مقاصا صادراتی ع دهق، ترکیه، افغانستان، لهستان عه ترتیب مهممیان آنها عرا

  های سااختمانی عاا ، شیشه96ا  مجم ع محص الت صادر شاه عه کش رهای هاف صادراتی در سال

میلیا ن دالر،  8.5میلی ن دالر، ل ا م جانبی تجهی ات نان  عا  8.8میلی ن دالر، ل ا م الکترونیک عا  34.8

تری، اقالم صادراتی محصا الت میلی ن دالر مهم 1.9میلی ن دالر و ان اع پ شاک عا  3.6شینی عا فرش ما

 دهنا.نان  را تشکیل می

  میلیارد ریال ع ده است.  13736رقمی مدادل  96حجم عا ار فروش محص الت نان  در سال 
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   مقدمه مقدمه  
روی کشورها بررای ررکرت در های بسیاری را پیشکارکردهای متفاوت فرصتهای مختلف با امروزه بروز و ظهور فناوری

برا  علمی و صرنعتی ؛ چراکه، در جهان امروز رشد و پیشرفتمسیر رشد و توسعه و کسب قدرت در جهان قرار داده است

مقدمه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگری و سیاسری اسرت و برر همریا م نرا،  های جدیدگیری از فناوریبهره

هرای علمری و صرنعتی  رود جدیرد در رروزه هایهای ایجاد شده به وسیله فناوریاند از ظرفیتکه توانسته کشورهایی

هرا انو از جمله ایا دانرشاثرگذاری بیشتری در مناس ات علمی، سیاسی و اقتصادی جهان دارند. فناوری ناستفاده کنند، 

های پرطرفردار در های مختلف علمی، صنعتی، پزشکی و ... به یکی از فناوریشمار آن در روزهکه به دلیل کاربردهای بی

های مختلف رمرایتی، ایرا فنراوری را در اند با روشکوشیدهت دیل شده و کشورهای مختلف همواره  میان سایر کشورها

بره طرور  1380ایران نیز از جمله کشورهایی است که فعالیت در عرصه فناوری نرانو را از سرا  کشور  ود توسعه دهند. 

دنیا را به لحاظ دارا بود، با گذشته کمتر از دو دهه امرروز توانسرته  57جدی آغاز کرد و با توجه به آنکه در آن سا  رت ه 

گرذاری انجرام شرده در سرند کره براسراه هرد  ستبه رت ه چهارم علمی جهان در ایا روزه دست یابد؛ ایا در رالی

بینی شده بود که ایا امرر بره تنهرایی یر  به لحاظ علمی پیش کشور جهان 15توسعه فناوری نانو، قرار گرفتا در بیا 

دستاورد قابل توجه برای کشور در سطح جهانی است که باعث شده ایران به عنوان یکی از کشورهای برتر در ایرا رروزه 

مردیر کرارگروه ، عماد ارمدوندبا دکتر  1گروه اقتصاد پژوهش   ری در گفتگویی به ایا امر،نظر  ا ته شود.در جهان شن

 پردا ته است. سیر تحو  و رشد فناوری نانو از منظر اقتصادبه بررسی  ترویج ستاد ویژه فناوری نانو

  فناوری نانوفناوری نانوعلوم علوم جهانی ایران در جهانی ایران در   جایگاهجایگاه  
رو در ایا زمینره دن را  شرد و میالدی به صورت جدی از سوی کشورهای پیش 2000از سا  فناوری نانو در جهان ردوداً 

سرا  ایرران در بریا  و در آن آغراز شرد به صورت جدی با انتشار چند مقاله در سا  1380فناوری نانو از سا  در ایران نیز 

، در در کشرور نرانو فنراوریاز فعالیرت  دهره 2اما امروز با گذشرت رردود ، را داشت 57کشورهای مطرح در ایا روزه رت ه 

ایران از نظر تنرو  و تعردد محصرونت نرانو در رده ، قرار داریم. همچنیا از نظر علمی و نخست منطقه جایگاه چهارم جهان

جهران را در ا تیرار  25محصونت نرانو نیرز رت ره  و ث ت ا ترا  کشور برتر جهان جای گرفته است و در روزه نوآوری 10

های کشور در روزه نانو و رشد قابل توجهی که در ایرا رروزه نصریب ایرران شرده فعالیت ،توان گفتر مجمو  میداریم. د

جدو  زیر نیز گویرای  نام و مطرح در روزه فناوری نانو در جهان باشیم.اکنون جزو کشورهای صارباست، باعث شده تا هم

 تاکنون است: 2000ا  ایران در جهان و منطقه از سعلمی سیر روند رشد جایگاه 

 

 

 

 

 

                                                           
 شده است. در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام 14/08/97ه مورخ شن گفتگو روز دو. ایا 1
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 علمیعراساس ت لیا مقاالت  جهانمنطقه و رتبه ایران در 

 رتبه در منطقه رتبه در جهان سال

2001 57 3 

2002 48 3 

2003 50 3 

2004 44 3 

2005 35 3 

2006 29 1 

2007 23 1 

2008 20 1 

2009 15 1 

2010 14 1 

2011 11 1 

2012 8 1 

2013 8 1 

2014 7 1 

2015 7 1 

2016 6 1 

2017 4 1 

  سیر روند تولید محصوالت و تجهیزات فناوری نانو در کشورسیر روند تولید محصوالت و تجهیزات فناوری نانو در کشور  
، 80های فناوری نانو در کشور به منظور توسعه و رشرد ایرا فنراوری دهره پس از ترویج و توسعه نیروی انسانی و زیرسا ت

یی اهرایی ابتردگرفت، از سا صورت محدود صورت میبه  80بحث تولید محصونت م تنی بر فناوری نانو نیز که اوا ر دهه 

محصرو  و تجهیرزات مررت ا برا  108از تولید تاکنون به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است؛ به طوریکه،  90دهه 

 190توسرا  1397محصو  و تجهیزات مرت ا برا نرانو ترا اواسرا مررداد  460، به رقمی ردود 1390ایا فناوری در سا  

 ایم که در نمودار زیر ایا سیر رشد نشان داده شده است:ت یافتهشرکت دس
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 های صندتی ا  محص الت فناوری نان سهم ح  ه 

فناوری نانو نشان داده شده است که بر ایرا اسراه بیشرتریا  محصونت های صنعتی ازدر نمودار زیر سهم هر ی  از روزه

و پرس از آن رروزه هرای  باشردمیبرای هر کدام درصد  17با رقمی نساجی و پوشاک بهداشت و سالمت و سهم مربوط به 

عمران و سا تمان، نانو پوشش، پلمیر و کامپوزیت، انرژی، نفت و صنایع وابسته، کانی  انگی،  ودرو و رمرل و نقرل، نرانو 

ری نرانو را بره  رود درصدی از محصونت صنعتی فناو 10ها نیز در مجمو  سهم باشند. سایر روزهمواد، دارو و پزشکی می

 اند.ا تصاص داده

 

   نانونانوفناوری فناوری محصوالت محصوالت وضعیت صادرات وضعیت صادرات    
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تجهیزات مرتبط با نانو محصوالت نانو کل محصوالت

عهااشت و سالمت

16%

نساجی و پ شاک

16%

عمران و ساختمان

14%

نان  پ شش

پلمیر و کامپ  یت9%

7%

هانرژی، نفت و صنایع واعست

7%

کاالی خانگی

6%

خ درو و حمل و نقل

5%

نان  م اد

5%

دارو و پ شکی

5%

سایر ح  ه ها

10%
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، کسرب سرهم مناسر ی از برازار (1404الری  1394)دوم توسرعه فنراوری نرانو هده سالبرنامه یکی از اهدا  اصلی کشور در 

و رسریدن  درصردی از برازار جهرانی 2به سهم جهانی فناوری نانو توسا محصونت ایرانی است و در همیا راستا، دستیابی 

در  گرذاری شرده اسرت.هرد  1404فناوری نانو سا ت ایران در سا   به رقمی معاد  ی  میلیارد دنر صادرات محصونت

انردازی دفراتر صرادراتی های صورت گرفته به منظور توسعه صادرات محصونت نانویی و راهریزیایا راستا، با توجه به برنامه

طی چند سا  گذشته رجم قابل توجهی از محصونت نانویی سا ت دا ل به کشرورهای هرد ، صرادر در بر ی کشورها، 

رجم صادرات محصونت نانویی کشور بروده اسرت  میلیارد ریا  1087، رقمی معاد  94شده است و ط ق آمارها، در سا  

 رسیده است. میلیارد ریا  2540 ردود به 96ریا  و در سا   میلیارد 1246به  95که ایا رقم در سا  

  کش رهای هاف صادراتی 

های صادراتی محصونت فنراوری نرانو سرا ت دا رل، عرالوه برر افرزایش ارزش دنری یکی از اهدا  گسترش برنامه

-ریرزیبا برنامهرو، صادرات ایا محصونت و همچنیا تنو  محصو ، گسترش بازارهای هد  صادراتی است. از همیا

بره  94کشور در سرا   19های گذشته افزایش یافته و از گرفته، مقاصد صادراتی محصونت نانو طی سا های صورت

ترریا مقاصرد صرادراتی لهسرتان بره ترتیرب مهرمو عراق، ترکیه، افغانستان،  استرسیده  96سا   تا پایانکشور  49

 اند.محصونت نانوی ایران بوده

 کشور منطقه

آذرعایجان، آلمان، اتریش، اسپانیا، ارمنستان، انگلستان، ایتالیا، است نی،  اروپا

علغارستان، پرتغال، ترکیه، روسیه، رومانی، س ئا، س ئیس، کرواسی، 

 گرجستان، صرعستان، لهستان، ی نان

 اردن، امارات متحاه عرعی، پاکستان، س ریه، عراق، عمان، قطر، ک یت غرب و جن ب غرعی آسیا

 ا عکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقی ستان، ق اقستان آسیای مرک ی

 تایلنا، چی،، ژاپ،، کره جن عی، مال ی، هنا آسیای جن ب، شرق و جن ب شرقی

 استرالیا اقیان سیه

 ، ک عا،ایاالت متحاه آمریکا، عر یل، کانادا آمریکا

 آفریقای جن عی، تان انیا، کنیا آفریقا

 96تری، اقالم صادراتی محص الت نان  در سال مهم 

میلیرون دنر  34.8هرای سرا تمانی برا ، شیشره96از مجمو  محصونت صادر شده به کشورهای هد  صادراتی در سرا  

میلیرون دنر،  8.8و پس از آن لوازم الکترونیر  برا  اندنت نانویی به  ود ا تصاص دادهبیشتریا سهم را در صادرات محصو

-میلیرون دنر مهرم 1.9میلیون دنر و انوا  پوشراک برا  3.6میلیون دنر، فرش ماشینی با  8.5لوازم جان ی تجهیزات نانو با 

 دهند.را تشکیل می 96تریا اقالم صادراتی محصونت نانو در سا  



 

6 

 

 
   

شیشه های ساختمانی

لوازم الکترونیک61%

15%

لوازم جانبی تجهیزات

15%

فرش ماشینی

6%

انواع پوشاک

3%

96سهم عمده ترین اقالم صادراتی محصوالت نانو در سال 
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   نانونانوبهبود کیفیت زندگی با فناوری بهبود کیفیت زندگی با فناوری  
باشد و در همریا راسرتا های صنعتی فناوری نانو در کشور شامل سالمت، آب و محیا زیست، انرژی و سا تمان میاولویت

ها، توسعه و به کار گرفتره شرود؛ کره دسرتاوردهای راصرل های نزم برای تقویت کشور در ایا عرصهتالش شده تا فناوری

با تکیه بر توان دا لی شده است که نقش بسزائی در به ود و کیفیت زنردگی  ها منجر به تولید محصونتیشده از ایا تالش

 دهد:های مختلف ارائه میهایی از ایا محصونت را در روزهنمونهکنند. شکل زیر ایفا می

 

  حجم بازار محصوالت فناوری نانوحجم بازار محصوالت فناوری نانو  
 دمات روزه فناوری نانو فعا  بودند کره شرکت در زمینه تولید محصونت، تجهیزات و  194، در مجمو  94در پایان سا  

 1999که از ایا میرزان،  میلیارد ریا  به دست آمده است 3086آوری شده از آنها، رقم کلی فروش معاد  های جمعاز داده

. همچنریا از ریرا  نیرز صرادرات صرورت گرفتره اسرت میلیارد 1087میلیارد ریا  مربوط به فروش در بازار دا لی بوده و 

میلیرارد  1246، میلیارد ریا  اسرت 7044که رقمی معاد   1395بازار فروش محصونت نانو سا ت دا ل در سا  مجمو  

میلیارد ریا  آن مربوط به فروش در برازار دا لری بروده  5798مربوط به صادرات ایا محصونت به کشورهای دیگر و ریا  

تصفیه هوا

فیلترهای نیروگاهی. 1

فیلتر هوای خودرو. 2

های تصفیه هواماسک. 3

کاتالیست خودرو. 4

تصفیه آب و پساب

ترات تجهیزات تصفیه آب برای حذف آرسنیک و نی. 1
از آب

تجهیزات تصفیه پساب صنعتی و خانگی. 2

زدایی از آب شورتجهیزات نمک. 3

تجهیزات بازچرخانی آب خاکستری به چرخه . 4
درصد70مصرف با راندمان 

جویی انرژیصرفه

های عایق حرارتشیشه. 1

های عایق حرارترنگ. 2

دهنده انتقال حرارتنانوسیاالت افزایش. 3

العالجهای صعبدرمان بیماری

داروی ضدسرطان سینادوکسوزوم. 1

دارو ضدسرطان آبراکسان. 2

داروی درمان قطعی سالک. 3

های نوین نانوییپانسمان. 4

ارتقای بهداشت عمومی

کنندهباکتریال و مواد ضدعفونیمنسوجات آنتی. 1

پذیرتخریبهای زیستکیسه. 2

های ارگانیک خانگیکنندهپاک. 3

بند بارداری ضدامواجشکم. 4
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میلیارد ریا  بوده است کره از ایرا میرزان،  13736معاد   نیز، رجم بازار فروش محصونت نانو رقمی 1396در سا   است.

 سهم بازار  ارجی است. میلیارد ریا  2540ردود سهم بازار دا لی و میلیارد ریا   11200

 
 محص الت فناوری نان فروش های مختلف ا  عا ار سهم عخش 

درصد  39هر کدام با  وسازو سا ت های سخت صنعتیپوششرجم بازار، میلیارد ریا   13.736، از مجمو  96در سا  

درصد کمتریا رجم از فروش  0.4نیز با  آب و محیا زیستاند و بیشتریا سهم از رجم بازار را به  ود ا تصاص داده

 های مختلف از کل بازار نانو آورده شده است:محصونت نانویی را داشته است. در شکل زیر سهم هر ی  از بخش
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ساخت و ساز
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   فناوری نانو در ایران با برخی کشورهافناوری نانو در ایران با برخی کشورهابودجه بودجه مقایسه مقایسه  
هرا برا مقایسه بودجه فناوری نانو در ایران با بودجه سایر کشورها در ایا زمینه بیانگر عدم تناسرب بریا اهردا  و مرموریرت

درصرد  2گذاری نقشه جامع علمی کشور، رسریدن بره که در هد گذاری کشور در ایا فناوری است؛ در رالیمیزان سرمایه

هرای گذاری شده است. متوسا بودجه سالیانه فناوری نانو در ایرران در فاصرله زمرانی سرا بازار جهانی ایا فناوری هد از 

میلیون دنر بوده است که نس ت به اهدا  تعییا شده، در مقایسه با بر ری کشرورها رقرم بسریار  14.5، 1396الی  1384

 دهد:در روزه فناوری نانو را در بر ی کشور نشان میگذاری دولتی ناچیزی است. جدو  زیر بودجه سرمایه
 

 متوسط بودجه سالیانه فناوری نانو در یک دهه اخیر کشور

 میلیارد دالر 1.2 آمریکا

 میلیارد دالر 1 چی،

 میلی ن دالر 900 ژاپ،

 میلی ن دالر 730 کره جن عی

 میلی ن دالر 100 تای ان

 میلی ن دالر 14.5 ایران

هرای رروزه نرانو کره در شود ترا فعالیرتهای دولتی و تخصیص بودجه مناسب با اهدا  تعییا شده، باعث میعدم رمایت

که دستیابی به تولید ثروت از فنراوری نرانو و مررله جهش صنعتی و صادراتی قرار دارد با چالش جدی مواجه شود، در رالی

-گرذاری، از الزامرات رقابرتکشورهاست و ارتقاء رجم سررمایهکسب سهم مذکور از بازارهای جهانی مستلزم رقابت با سایر 

گرویی بره دار فناوری نانو برای پاسخهای اولویتگذاری بخش  صوصی در طرحپذیری در ایا روزه است. همچنیا، سرمایه

 لت است.های توسعه فناوری نانو با رمایت مالی از سوی دونیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور، مستلزم اجرای پایلوت

   فناوری نانوفناوری نانو  کشور در حوزهکشور در حوزه  دستاوردهایدستاوردهایبرخی برخی  

 مزیت اقتصادی توضیحات نمونه محصوالت دستاورد

ت لیا داروهای 

 درمان سرطان
 سینادوکس  وم

ایررا محصررو  یرر  داروی ررردتومور 

اسررت کرره در رمرران سرررطان سررینه 

متاسازدهنده به ویژه در بیمرارانی کره 

در معررری یررا دارای مشررکالت قل رری 

و همچنریا، درمران سررطان  هستند

 شود.تخمدان پیشرفته استفاده می

تولیررد ایررا دارو در دا رررل 

کشور، عالوه بر کاهش قیمت 

تمام شده ایا محصو  بررای 

درصرد  50بیماران به کمتر از 

محصررو  وارداترری آمریکررایی، 

ساننه از  روج ارز بره میرزان 

میلیرررررون دنر  7رررررردود 

 جلوگیری کرده است.

شرورهای ایا محصرو  بره ک

 شود.عربی صادر می



 

10 

 

 مزیت اقتصادی توضیحات نمونه محصوالت دستاورد

 نبپاکلی

ایا دارو اثررات جران ی م رر شریمی 

درمانی را مانند داروهای دیگری که از 

کنند، ندارد و ط رق رال  استفاده می

های صورت گرفتره ایرا نرانو آزمایش

دارو مشرررابه برررا داروی آمریکرررایی 

 آبراکسان است.

ایررا محصررو  بررا برچسررب 

قیمتی معاد  یر  پرنجم آن 

 روانه بازار شده است.

ایا محصو  آماده صادرات به 

 کشورهای غرب آسیا است.

ت لیا ان اع 

 های نان ماسک

ماسک تنفسی 

 فیلتردار

ایا محصو  رراوی نیره نرانو الیرا  

است که با عملکرد دوگانه، هم ماننرد 

ی  صافی بسیار ریز عمل کرده و هرم 

بررا جررذب سررطحی مرات، مررانع ورود 

 شود.دستگاه تنفسی میها به آنینده

تررر نسرر ت برره قیمررت پرراییا

 های مشابه  ارجینمونه

 ماسک جذب گردوغبار

ایا محصو  نرانو الیرا  از استشرمام 

میکررون  2.5مرات گردوغ ار به قطرر 

یا کمتر و فلرزات سرنگیا موجرود در 

هرایی از هوای آلوده که باعث بیمراری

شرود، ق یل آسم یا سررطان ریره مری

 کند.جلوگیری می

ت لیا ان اع 

محص الت خانگی 

و صندتی تصفیه 

 آب

سیستم تصفیه آب و 

 پساب عه روش

 کاویتاسی ن پالسمایی

روش مورد استفاده در ایا سیستم، 

منتشره از  VOCعالوه بر رذ  

پساب صنایع پتروشیمی در هوا، سایر 

مواد شیمیایی و م ر نظیر مواد آلی، 

های فلزات سنگیا و سایر آنینده

دقیقه رذ   2سمی را در کمتر از 

 کند.می

هررای تعررداد زیررادی از چرراه

مسدود شرده برا کمر  ایرا 

فنرراوری برره چر رره اسررتفاده 

 برگشتند.

دستگاه خانگی تصفیه 

آب خاکستری عا 

استفاده ا  غشاهای 

 نان ساختار سرامیکی

غشاهای نانوسا تار سرامیکی، اهمیرت 

-ای در فرآیندهای تصفیه فارالبویژه

هررای  ررانگی دارنررد و از و پسررابهررا 

مقاومررت بررانیی در پدیررده گرفتگرری و 

شستشو با مواد شیمیایی بر وردارند و 

با جداسازی بخش عمده مواد شروینده 

از آب  اکستری منجر به ایجاد قابلیت 

-استفاده مجدد از آب تصفیه شده مری

 شوند.

بررا اسررتفاده از ایررا محصررو  

درصد در مصرر   50بیش از 

 شود.جویی میآب صرفه
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 مزیت اقتصادی توضیحات نمونه محصوالت دستاورد

های ت لیا شیشه

کنناه کنترل

 انرژی

کنناه شیشه کنترل

 (Low-Eانرژی)

های فلزی ایا محصو ، راوی نانونیه

و سرررامیکی، بررا فنرراوری اسررپاترین  

مغناطیسی در  الء تولید شده اسرت 

کررره از انتقرررا  رررررارت و کررراهش 

هدررفت انرژی سرا تمان جلروگیری 

 کند.می

-ایررا محصررو  باعررث صرررفه

جررویی در مصررر  انرررژی در 

 شود.فصل سرما و گرما می

در را  رارر ایرا محصرو  

برره بازارهررای اروپررا و آمریکررا 

 شود.صادر می

ت لیا ان اع عت، 

 سبک

-نان  عت، سبک سا ه

 (NSLC-1230ای)

سازی، ای در کشتیاز بتا س   سازه

سرررا ت پرررل و بازسرررازی پرررل، در 

سررازی و ایجرراد مقاومررت سررا تمان

برابر زلزله، در صنایع پریش بیشتر در 

هرررای سرررا ته و در سرررا ت سرررازه

 شود.فراسارلی استفاده می

های اجرایری، کاهش هزینره

افررزایش عمررر مفیررد سررازه، 

کاهش ابعاد سازه و اسرتفاده 

تر از ف ررا، افررزایش مناسررب

مقاومت سازه در برابر عوامل 

مخرررب محیطرری و کرراهش 

 نفومپذیری

ت لیا ان اع 

 های نان کاشی

عاکتریال کاشی آنتی

حاوی نان ذرات نقره و 

 تیتانا

تیتانرررا  -مرات نانوکامپوزیرررت نقرررره

سرازگار بررا محریا زیسررت هسررتند و 

برای بدن انسان ررر ندارند. عالوه برر 

-ایا، ایرا مرات دارای  رواص آنتری

توانند العاده هستند و میباکتریا  فوق

 نو  باکتری را از بیا ب رند. 650تا 

-رقابتی و فرصتایجاد مزیت 

های صادراتی بره کشرورهای 

 همجوار

ت لیا ان اع رنگ، 

ر ی، و کامپ  یت 

 نان یی

 
های کاربردی در صنعت انوا  رن 

  ودرو، سا تمان، نساجی و ...

بر رری محصررونت ایررا برره 

کشررررور چرررریا و بر رررری 

-کشورهای منطقه صادر مری

 شود.

ت لیا ان اع ظروف 

 خانگی

ظروف چینی 

ضاقارچ عا ضاعاکتری، 

 پ شش آعگیری

ایا محصو  چینی با قابلیت آبگریزی 

است که با کم  نانومرات دارای یر  

سطح آب گریرز اسرت کره از پخرش 

شررردن مایعرررات برررر روی سرررطوح 

کند و در نهایرت باعرث جلوگیری می

 شود.شستشوی آسان ظر  می

کننرده و آب کاهش مواد پاک

 مصرفی جهت شستشو

-یخچال و فری ر آنتی

 عاکتریال

ها در بدنره برای کاهش ر ور باکتری

یخچا  و در نتیجه کاهش فساد مرواد 

-هرا برا بدنره آنتریغذایی ایا یخچا 

باکتریا ،  با اسرتفاده از فنراوری نرانو 

 اند.سا ته شده

تررر نسرر ت برره قیمررت پرراییا

 های مشابه  ارجینمونه
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 مزیت اقتصادی توضیحات نمونه محصوالت دستاورد

ت لیا فرش عا 

استفاده ا  فناوری 

 نان 

فرش ماشینی 

 ضامیکروعی

فرش ردمیکروبی برای جلروگیری از 

بو گرفتا فررش در اثرر تمراه عررق 

وآمررد ماننررد برردن در مراکررز پررفررت

مساجد و نواری مسکونی تولید شرده 

 است.

ایا محصرو  بره کشرورهای 

چیا، انگلیس، روسیه، عمان، 

بحررریا، امررارات، عربسررتان و 

-کردستان عرراق صرادر مری

 شود.

-فرش دستباف آنتی

 عاکتریال

باکتریررا  برره دلیررل هررای آنترریفرررش

باکتریا  در بافرت آن ر ور مواد آنتی

ث ات بانیی در برابر شستشو داشرته و 

هررا در محرریا از رشررد انرروا  برراکتری

 کند.جلوگیری می

ایجاد مزیرت رقرابتی در ارائره 

 محصو 

ان اع منس جات 

خانگی و پ شاک 

 نان یی

- 

محصررونت ایررا گررروه شررامل انرروا  

روله، پوشاک مرادر و نروزاد، پوشراک 

 شود. انگی، کانی  واب و ... می

تررر نسرر ت برره قیمررت پرراییا

 محصونت مشابه  ارجی

ان اع قطدات 

 خ درو

فیلتر ه ای خ دروی 

 سنگی،

ایا محصو ، رانردمان فیلتراسریون را 

هرا ارتقرا از طریق کاهش اندازه سوراخ

دهد و باعرث افرزایش عمرر فیلترر می

کررراهش مصرررر  سرررو ت،  شود.می

افرررزایش رانررردمان  رررودرو، 

 افزایش عمر روغا  ودرو
فیلتر ه ای خ درو 

س اری عا فناوری 

 نان الیاف پلیمری

ایا محصو  برای محاظفت از موترور 

و جلوگیری از آسریب قطعرات موترور 

غ ررار و آلررودگی و توسررا مرات گررردو

 رود.دیگر مرات م ر در هوا به کار می

ت لیا تجهی ات 

 ت لیا نان الیاف

دستگاه الکتروریس 

 صندتی

با استفاده از ایا دستگاه پوشش انروا  

هررای مختلررف نانوالیررا  روی زیرنیرره

برررای تولیررد محصررونت جدیررد در 

پذیر است. ایرا مقیاه صنعتی امکان

دستگاه در تولید فیلترهای نیروگراهی 

 کاربرد دارد.

ایا محصرو  بره کشرورهای 

کررره جنرروبی و چرریا صررادر 

 ده است.ش
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  بندیبندیجمعجمع  
کشورها بر کسی پوشیده نیست و طی دو دهره گذشرته برروز و اقتصادی امروز اهمیت فناوری و نقش آن در توسعه و رشد 

مسریر رشرد و هرای نوظهرور، های مختلف باعث شده تا بر ی کشورها با استفاده رداکثری از ظرفیت فناوریظهور فناوری

بیش از پیش توسعه دهند. فناوری نانو یکی از فنراوری نوظهروری اسرت کره بره  جهانیپیشرفت اقتصادی  ود را در سطح 

دلیل اثرات قابل توجهی که در به ود کیفیت زندگی و سالمت مردم و همچنیا ایجاد ثروت و ارزش افزوده بانیی که بررای 

-ر ایا راستا، بر ری کشرورها برا برنامرهکند، تقری اً مورد توجه بیشتر کشورهای جهان قرار گرفته است. دکشورها ایجاد می

مورد نیاز توسعه فناوری نانو بره منظرور کراربرد ررداکثری آن در  گذاری مناسب و همچنیا، ترمیا سرمایهریزی و سیاست

اند، رونرد تولیرد و به رود سرالمت را در کشرور  رود توسرعه  صوص روزه پزشکی و صنعتی توانستههای مختلف بهبخش

گذاری مناس ی در راستای توسعه فناوری نرانو انجرام ریزی و سیاستست که در کشور ما اگرچه برنامهرالیایا در بخشند. 

جزو کشورهای برتر جهان در روزه علوم فناوری نرانو باشریم، امرا ت ردیل علرم بره و همیا امر باعث شده تا در را  رارر 

صنعتی م تنری  های تولیدی وگذاری و رمایت جدی دولت از طرحتولید و ایجاد ثروت از طریق فناوری نانو نیازمند سرمایه

بر ایا فناوری است که مقایسه میانگیا بودجه ا تصاص یافته به ایا فناوری در بر ی کشورهای مطررح در ایرا رروزه برا 

رونرد ادامره  های دولتی کشور در روزه نانو بسیار ناچیز است و اگر برا همریاگذاریدهد، نس ت سرمایهکشورمان نشان می

یابد، اهدا  تولید و توسعه بازار محصونت م تنی بر ایا فناوری با چالش جدی مواجره  واهرد شرد. بنرابرایا، از آنجرا کره  

کرد، رروری اسرت، در جهرت اهردا  عاید دولت  واهد را  یدگذاری دولت در روزه فناوری نانو منافع اقتصادی زیاسرمایه

درصد از بازار جهانی و صرادرات یر  میلیرارد دنری  2ناوری نانو در کشور از جمله کسب تعییا شده در سند دوم توسعه ف

در ایا رروزه بره سرمایه گذاری دولتی محصونت نانو سا ت دا ل، ا تصاص بودجه متناسب با هد  تعییا شده و بحث 

 صورت جدی مورد توجه سیاستگذاران و مسئونن امر قرار گیرد.

-   


