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 خالصه طرح

 نانوذرات اکسید روي تولید  نام محصول

 عت آرایشی و بهداشتی صن موارد کاربرد

 400 )تن( ظرفیت پیشنهادي طرح

 400 )کیلوگرم( میزان مصرف سالیانه مواد اولیه

 گذاري ثابت طرح سرمایه
 100000 )دالر( ارزي
 2400 )میلیون ریال( ریالی
 3400 )میلیون ریال( مجموع

 در گردش طرح  سرمایه
 --  )دالر( ارزي
 2400 )میلیون ریال( ریالی
 2400 )میلیون ریال( مجموع

 500 )متر مربع( زمین مورد نیاز 

 زیربنا
 350 )متر مربع( تولیدي
 50 )متر مربع( انبار

 60 )متر مربع( خدماتی

 مصرف سالیانه آب، برق و گاز
 1500 )متر مکعب(آب 
 540000 )کیلو وات( برق
 35000 )متر مکعب( گاز

 احد فناورانههاي پیشنهادي براي احداث و محل

پارك هاي علمی و فناوري پردیس، 
آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت 
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان، 
خراسان، فارس، قزوین، کرمان، 
 کرمانشاه، گیالن و مرکزي
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  معرفی محصول

ترکیب پودر زمانی که بشر با استفاده از . ساخت اولین مواد آرایشی بهداشتی به قرنها پیش بر میگرددد

ماسک هاي پوست پوست تخم مرغ، زاج سفید، بادام، تخم خشخاش، شیر، کره، میوه و سبزیحات 

هاي لوازم آرایش به وجود آمد و  انقالبی در کارخانه بود که  1920هاي  در سال اما .درست می کرد

هاي  ها و لوسیون کرم. هاي متنوعی ساخته شد ها، رژگونه و رژ لب هاي رنگارنگ براي چشم  سایه 

  1960و   1950هاي  در سال. هاي نرم کننده و تقویتی مو به بازار آمد گوناگون براي پوست و شامپو

از . هاو لوازم آرایش متنوعی وارد بازار شدند ها و نرم کننده  ها، لوسیون  نده پوست، کرممواد پاك کن

هاي متفاوتی براي آرایش روز و شب و مواد و لوازم آرایش  ها رنگ به بعد کارخانه  1970هاي  سال

  .واد شدندبراي زیبایی، سالمتی و پاکیزگی پوست و مو ارائه کردند و مردم بیشتر و بیشتر جذب این م

هاي منحصربه فرد تولید می شود تا  ژگی در حال حاضر نیز با ورود فناوري نانو انواع محصوالت با وی

. هاي انتخابی بیشتر و به محصوالتی با کیفیت بهتر دسترسی داشته باشند مصرف کنندگان داراي گزینه 

  .حاصله امري ضروري استالبته رسیدن به استاندارد مناسب براي انواع نانومواد  و محصوالت 

ها  آن نیاند که مهمتر شده دیبا استفاده از فناوري نانو تاکنون تول یبهداشت یشیمحصوالت مختلف آرا

 ،یدگیضد چروک يها دندان، صابون، شامپو، حاالت دهنده و رنگ دهنده موها، کرم  ریخم: عبارتند از

 عیصنا گرید ابهنانو مش يفناور.  ها کرم ضد آفتاب، رژ لب و کرم نرم کننده، پودر صورت، عطر

  .بر بازار آن بگذارد یمحصوالت وارد شده و اثرات قابل توجه نیتوانسته است در ا
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 بهبود باعث اکسیدتیتانیوم و اکسیدروي ترکیبات نانوذرات حاوي هايفرآورده عرضهبه عنوان نمونه 

 جذب کاهش. استشده غیرآلی ادمو حاوي آرایشی مواد و هاضدآفتاب مقبولیت و کارایی چشمگیر

 اثر مثل مواد این از استفاده عمدة مشکالت رفع و شیمیایی مواد از استفاده بدون بنفش ماوراء اشعۀ زیاد

  .است جدید هايفراوردهاین  مهم مزایاي از پوست، روي بر هاآن از استفاده از بعد سفیدي

 :از عبارتند قدیمی محصوالت به نسبت ينانوفناور از حاصل هاي ضدآفتابکرم عمدة ویژگی سه

 ؛شیمیایی مواد از استفاده بدون بنفش ماوراء اشعۀ چشمگیر جذب کاهش •

 ؛محصول کردن شفاف •

 از جلوگیري براي آرایشی صنایع در استفاده مورد هايپایه از بسیاري در یافتن توزیع امکان •

 ؛)هافرآوردهاین  ناپایداري از حالتی( کیک تشکیل

با استفاده از نانو ذرات  کند یرا جذب م UVآور انیضد آفتاب که اشعه ز يها  کرمن نوع ای دیتول

 یشینانو در صنعت آرا يفناور يموارد کاربرد نیجزء اولتهیه شد،  يرو دیو اکس ومیتانیت دیاکس

 منتظر ستیبا یم ندهینانو در آ يفناور شرفتیبا پ. استروند تا کنون ادامه داشته  نیبوده و ا یبهداشت

 شیپ التیتحول را تا حد تخ نیافراد ا یبرخ. بودصنعت  نیا داتیدر تول ریچشمگ یوقوع تحوالت

دهند و  رییها را به دلخواهشان تغ افراد و رنگ پوست آن يکه قادرند مو ییها  نیاند، ساخت ماش ه برد

 التیتخ نیا دیشا البته ! کنند يآور را جمع یاضاف يها  یو چروك پوست را صاف کرده و چرب نیچ

     !وندندیبپ تیبه واقع يروزهم 
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تولید نانوذرات اکسید روي جایگزین اکسید روي وارداتی اي بر تجاري سازي مقدمه 

   در صنعت آرایشی و بهداشتی

فناوري نانو مملو از اصطالحات مبهم است و افراد گوناگون با به کار بردن کلمات یکسان، به چیزهاي 

تجاري سازي در این مقوله فناوري نیازمند درك مشترك از مفهوم این . کنند اره میکامالً مختلفی اش

قبول ترین تعریف  از فناوري نانو عبارت است از مهندسی هدفمند مواد در مقیاس کمتر م. فناوري است

  .١ها و عملکردهاي وابسته به اندازه براي به دست آوردن ویژگی) nm(نانومتر  100از 

براي این  ولیبسیاري از مواد با ابعاد نانومتري وجود دارند این است که  دسی هدفمندمهنمنظور از 

ها بعد و  ها یا قرن نانومتر دارند، دهه 100فهم اینکه این مواد ابعاد کمتر از  و اند منظور طراحی نشده

اي  نقطهنانومتر براي  100مقیاس کمتر از  .هاي جدید روي داده است همزمان با ظهور میکروسکوپ

به دلیل اثرات مکانیک کوانتومی، افزایش ) به شکل وابسته به اندازه(هاي مواد  است که در آن ویژگی

 .یابد دهند، تغییر می ودشان را در مقیاس نانو نشان میخ بسیار زیاد در مساحت سطحی، یا اثرات دیگر

کاربردهاي فناوري نانو  .اشدب ترین قسمت تعریف می اصلی ها و عملکردهاي وابسته به اندازه ویژگی

 . باشند که نه تنها کوچک بوده، بلکه کوچک و متفاوت هستند شامل مواد و ساختارهایی می

هاي عمومی دیگري در تاریخ جستجو کنیم که  مورد مشابه براي فناوري نانو را باید در فناوري

بسیار زیادي در موفقیت یا شکست  ها تأثیر به طور کلی این فناوري. اند کاربردهاي بسیار وسیعی داشته

                                                
1 Size-dependent 
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این . دهند اند؛ اما هویت و موجودیت این صنایع را تشکیل نمی صنایعی دارند که آنها را پذیرفته

زمانی که هنري . شوند کنند و موجب ایجاد صنعت جدیدي نمی ها ابزارهاي جدیدي ایجاد می فناوري

استفاده کرد، شرکت  1910در دهه  Tرو مدل هاي تولید خطی و پیوسته براي تولید خود فورد از روش

درصد کاهش دهد، بر رقباي خود چیره شود، و ارزش  63هاي تولید محصول را تا  او توانست هزینه

سهامی به مراتب بیشتر از رقباي خود به دست آورد؛ اما فورد همچنان یک شرکت خودروسازي بود 

صنعت تولید «ید کننده عمومی خط تولید که در که در زمینه تولید خودرو فعالیت داشت، نه یک تول

محصوالت فناوري نانو مانند نانوذرات ت این است که ینکته حائز اهم .فعالیت داشته باشد» خط تولید

  . گرددآرایشی بهداشتی می توانند باعث تحول صنعت اکسید روي 

داتی در تولید نانوذرات اکسید روي جایگزین اکسید روي وارنکات مهم تجاري سازي 

   صنعت آرایشی و بهداشتی 

 .فناوري نانو، باید ابتدا از سه باور غلط در مورد فناوري نانو رها شدسازي براي درك منطقی تجاري 

بسیاري از فعاالن حوزه . »صنعتی به نام فناوري نانو وجود دارد«باور عمومی غیردقیق اول این است که 

ه یک صنعت یا بخش نوظهور به نام فناوري نانو وجود دارد کسب و کار فناوري نانو بر این باورند ک

هاي تجاري مشابه تشکیل شده است و  هاي و چالش ران فکر با پیش هم» هاي فناوري نانو شرکت«که از 

باشند،  این مفاهیم هم غیردقیق و هم نامفید می. رسانند را به فروش می» محصوال ت فناوري نانو«همگی 

  . هاي مختلفی گسترده شده است در بخشچرا که فناوري نانو 
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ها شد،  هادي الکتریسیته موجب ایجاد کاربردهاي بسیار متنوعی از جمله روشنایی، تلفن، و صنعت نیمه

هاي بنیادي مشترك، هیچ  باشند که به غیر از استفاده از فناوري اما تمام این کاربردها چنان وسیع می

 Cشرکت نوپاي . کند مر در مورد فناوري نانو نیز صدق میاین ا. وجه اشتراك دیگري باهم ندارند

Sixty اکسیدانی فولرین است و  با استفاده از خاصیت آنتی 1سازنده داروهاي محافظت کننده اعصاب

هاي بولینگ با ساختار  ها براي ساخت توپ از فولرین American Bowling Servicesشرکت 

بندي  این دو شرکت به هیچ طبقه. برد بهره می) کند ی میکه مسیر مورد نظر را بهتر ط(سطحی نانو 

  .صنعتی یکسانی تعلق ندارند

آنچه به  توضیح داده شد که .»اگر نانو هست، پس جدید است« دوم این است که باور عمومی غیردقیق

هاي وابسته  گیباشد، مهندسی هدفمند براي به دست آوردن ویژ طور روشن در فناوري نانو جدید می

 .باشد نه هر نانویی مانند دوده یا خاك رس اندازه میبه 

اگر نانو است، پس قابلیت سودآوري « سوم این است که عده اي فکر می کنند باور عمومی غیردقیق

بسیاري از این . ي فناوري نانو از قبل در محصوالت متنوعی وارد شده استکاربردها .»باالیی دارد

این . رسند ناي قیمت و دسترسی و با حاشیه سود پایین به فروش میمحصوالت کاالهایی هستند که بر مب

با وجودي . باشد که تغییر نخواهد کرد هاي مشتریان و محصوالت می حاشیه سود پایین به دلیل ویژگی

که خریداران در ابتدا مقدار کمی هزینه اضافی بابت ویژگی هاي متفاوت محصول فناوري نانو 

  . امر زمان زیادي دوام نخواهد داشت کنند، اما این پرداخت می
                                                
1 Neuroprotectant drugs 
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هاي مشابهی دست پیدا کنند، رقابت موجب خواهد شد که این سود  زمانی که رقبا بتوانند به پیشرفت

هاي آن صنعت  اند، از بین رفته و حاشیه سود به سمت میانگین مند شده باالیی که پیشتازان از آن بهره

اي آن است که حاشیه سود محصوالتی که در آنها از فناوري در دراز مدت، این امر به معن. رانده شود

شکل . نانو استفاده شده است، به سمت میانگین سود آن محصول در صنعت مربوطه میل خواهد کرد

 .زیر باورهاي موجود با واقعیت تجاري را بطور خالصه نشان داده است

  

 

  

  

  

ي جایگزین اکسید روي تولید نانوذرات اکسید رورکن تجاري سازي زنجیره ارزش 

  وارداتی در صنعت آرایشی و بهداشتی

کاربردهاي فناوري نانو از مواد خام اولیه تا محصول براي به ثمر رسانی یک ساختار زنجیره ارزش 

عبارتند  زنجیره ارزشاصلی ي ها بخش :عبارتند از زنجیره ارزشاصلی ي ها بخش .ضروري استنهایی 

مقایسه باورهاي غیردقیق موجود با واقعیت تجاري در مورد فناوري نانو در شکل نشان داده شده 
 .ري نانو باید به دقت از باورهاي غیردقیق پرهیز نمایدهر سرمایه گذار در حوزه فناو. است
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در ادامه به . نانوابزارهاو محصوالت توانمند شده توسط نانو  ،نومقیاسهاي نا حدواسط ،نانومواد :از

  .توضیح هر کدام پرداخته شده است

 100باشند که حداقل یکی از ابعاد آنها زیر  نانومواد ساختارهاي مهندسی شده هدفمندي از مواد می

در حداقل مقدار فرآوري دهند که  را از خود نشان می اي نانومتر بوده و خصوصیات وابسته به اندازه

توان این خصوصیات را به  دهند که می نانومواد خصوصیات منحصر به فردي از خود نشان می. اند شده

شده و باعث  اما وارد محصوالت دیگرباشند؛  به خودي خود مفید نمیاین مواد . اندازه آنها نسبت داد

  . گردند ایجاد خصوصیات مطلوب می

باشند که یا از نانومواد استفاده نموده و یا از مواد دیگري  حصوالت میانی میهاي نانومقیاس م حدواسط

محصوالت توانمند شده توسط نانو کاالهایی هستند . برند تا ساختارهاي نانومقیاس تولید کنند بهره می

انطور هم. اند هاي نانومقیاس بهره برده که در انتهاي زنجیره ارزش فناوري نانو از نانومواد یا حدواسط

نانومواد در . گیرند که در شکل زیر دیده میشود سه مرحله قبلی زنجیره ارزش در طول هم قرار می

ها در ساخت محصوالت توانمند شده به  گیرند و این حدواسط هاي نانو مورد استفاده قرار می حدواسط

  . شوند کار گرفته می

  ارم زنجیره ارزش یا نانوابزارها استفاده میاي و تولیدي، از بخش چه هاي تحقیقاتی، توسعه در فعالیت

باشد که در تصویربرداري، دستکاري، و مدلسازي مواد  مقیاس  می یافزارهای که تجهیزات و نرم شود

 ).الکترونی  پروب پیمایشگر و میکروسکوپ  مانند میکروسکوپ(د نگیر نانو مورد استفاده قرار می
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وشن است که هر گونه ورود به سرمایه گذاري در حوزه فناوري هاي با توجه به نکات مهم ذکر شده ر

از این رو هرگونه مطالعات امکان . پیشرفته به ویژه فناوري نانو تفاوتهاي ظریفی با دیگر حوزه ها دارد

  .  سنجی و طرح هاي تجاري در این حوزه میبایست به نکات فوق الذکر اهتمام کافی داشته باشد

 يرو دینانوذرات اکس دیتولم است که سرمایه گذار در کجاي زنجیره ارزش براي مثال این مه

شرایط . خواهد سرمایه گذاري نماید می یو بهداشت یشیدر صنعت آرا یواردات يرو دیاکس نیگزیجا

تولید استفاده از آنها در نانو ذرات، مواد واسطه و سرانجام  یدو وضعیت سرمایه گذاري در بخش تول

این امکان . هر کدام شرایط و ویژگیهاي خاص خودش را دارا میباشد نهایی بهداشتی محصول آرایشی 

 .متمرکز شده است بخش اول زنجیره ارزش یعنی نانو ذرات اکسید رويبخش تولید بر سنجی بیشتر 

بدیهی است امکان سنجی یک بخش از این زنجیره به تنهایی نمیتواند اطالعات کافی براي سرمایه 

اگر سرمایه گذاري در یک بخش . زنجیره ارزش رکن مهم تجاري سازي فناوري نانو است
بدون درنظر گرفتن دیگر بخشهاي زنجیره ارزش سرمایه گذاري کند، به احتمال زیاد موفق 

 . اوري هاي سطح پایین میباشداین تفاوت مهم فناوري هاي پیشرفته با فن. نخواهد شد
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براي سرمایه گذاري دقیق و کامل بررسی زنجیره ارزش در هر بخش الزم و . نماید گذار فراهم

 .ضروري است

  ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

بندي آیسیک طبق  تقسیم. بندي آیسیک است هاي اقتصادي تقسیم بندي فعالیت ترین طبقه متداول

بندي  این دسته. هاي اقتصادي فعالیت المللی بندي استاندارد بین بندي و دسته طبقه: تعریف عبارت است از

با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت رقمی  اختصاص 

همانطور که دیده میشود  .آورده شده استنانو اکسید روي کد مرتبط با زیر در جدول . شود داده می

اطالعات فوق از .  وز فاقد کد آیسیک استکسید روي هنا یسیک بوده اما نانوآاکسید روي داراي کد 

به  1389وبگاه وزارت صنایع و معادن، بخش سامانه ثبت مجوزهاي صادره صنعتی، در اسفند ماه  

  :استخراج گردیدآدرس زیر 

 http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx  

  است کیسیکد آهنوز فاقد  يرو دینانوکس .اکسید رويکدهاي آیسیک مرتبط با 

  واحد سنجش  نام کاال  کد آیسیک  ردیف

  تن اکسید روي معدنی 13201511  1

  تن  اکسید روي 24111514  2

http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx
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  ـ شماره تعرفه گمرکی1ـ2

المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و  در داد و ستدهاي بین

شود که عبارت است از  بندي استفاده می قههمچنین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طب

المللی بر همین  بندي مرکز استاندارد و تجارت بین بندي و نامگذاري براساس بروکسل و طبقه طبقه

 .شود بندي کاالها استفاده می بندي بروکسل جهت طبقه اساس در مبادالت بازرگانی خارجی ایران طبقه

نانو تاکنون براي میدهد نشان در وبگاه زیر  1389ل سابررسی مقررات صادرات و واردات کشور  

  :استشده ن  اي در نظر گرفته تعرفهاکسید روي 

http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx  

در صنعت به منظور مصرف  يرو دیذرات اکس نانو اما در شرایط فعلی بعید نیست که براي واردات 

به آن تعلق گیرد، در روي معمولی گرید داروئی و حقوق ورودي اکسید ، تعرفه یو بهداشت یشیآرا

  :آورده شده است اکسید روي گرید داروئی جدول زیر تعرفه هاي مرتبط با 

 ماره تعرفه و حقوق ورودي اکسید روي گرید داروئیش

 SQL حقوق ورودي نام کاال شماره تعرفه ردیف

 Kg 15 اکسید روي گرید داروئی   28170011 1

 Kg 15 سایر    ----  28170019 2

http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx
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  ـ شرایط واردات1ـ3

جدید بوده و توسط گمرك کشور شناخته نانو اکسید روي براي مصارف آرایشی و بداشتی محصول 

  در  هر حال . نیست و احتمال دارد تعرفه اکسید روي گرید داروئی براي آن در نظر گرفته شودشده  ن

جود، بیشتر نظر کارشناس گمرك باید جلب با توجه به ابهام مو .نداردواردات  برايی خاص شرایط

با توجه به واردات بسیار محدود این ماده تاکنون در فرآیند هاي واردات این کاال مانند ثبت  .گردد

  . سفارش، ترخیص کاال و غیره تغییر خاصی ایجاد نشده است

  )المللی ملی یا بین(ـ بررسی و ارائه استاندارد 1ـ4

ه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشخص شد که استاندارد ملی با مراجعه به مستندات موسس

اما . تدوین نشده استدر کشور صنعت آرایشی بهداشتی در استفاده از نانو اکسید روي مشخصی براي 

هاي  ویژگیها و روش -اکسید روي مورد مصرف در صنایع آرایشی"با موضوع  1321استاندارد شماره 

براي . استموجود  71/060به شماره  ICS_Codeدو دفعه تجدید نظر و کد با  1380سال در  "آزمون

   :ودبه آدرس زیر مراجعه نم و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه استانداردبه وبگاه می توان اطالعات بیشتر 

http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx 

هنوز استاندارد مشخصی در کشورهاي دیگر نیز در .  در دنیا نیز این موضوع هنوز در حال بررسی است

  :وبگاه زیر موجود است کشورها درنانو استانداردهاي ملی فهرست  .مورد این محصول ارایه نشده است

http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx
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http://www.nano.ir/standard/country.pdf 

                  :موجود استوبگاه زیر در  لی کشورها در حوزه فناوري نانوبین الملاستانداردهاي فهرست 

http://www.nano.ir/standard/international.pdf 

زیرا این نوع محصوالت . یشی و بهداشتی از اهمیت بیشتري برخوردار هستنداستانداردها در صنعت آرا

با توجه به چالش هاي مباحث بهداشتی و سالمت نانو در این بخش . مستقیم با بدن در ارتباط می باشند

و مشخص نبودن استانداردهاي کاربست نانوذرات در محصوالت الزم است به این موضوع با دقت 

در ادامه بعضی نگرانی ها و دغدغه ها در مورد استفاده از نانوذرات در حوزه هاي . ودبیشتري اهتمام ش

  . بهداشتی پرداخته شده است –انسانی به ویژه نانو اکسید روي در صنعت آرایشی 

اما . روبرو شده ایم ستیز طیمواد بر بدن و مح نانو تیشد تعداد شواهد دال بر سمچندي است که با ر 

 يرو نیو همچن ستیز طیدر حال وارد کردن نانومواد به مح ياریبس يها  شرکت ست که واقعیت این ا

 یضدآفتاب و محصوالت بهداشت يها  کرم ،یشیها ماده آرا حداقل صد. نددست و صورت انسان هست

 .در دسترس هستند ياکنون به صورت تجار نانومواد ساخته دست بشر بوده و هم يوجود دارد که حاو

و  یشیصنعت لوازم آرا يبراآن  تیمنجر به جذابنانو اکسید روي خواص ه توضیح داده شد همانطور ک

کند  جادیرا ا يدیو شد دیجد تیخطرات سم ندنتوا یمذرات  نانواین حال  نیبا ا. شده است یبهداشت

 ایاسترال یدرمان يها اظهارات وزارت کاالطبق  .ستین يها آن کار چندان ساد سمیکه فهم مکان

(TGA)  دینانوذرات اکس ایو  ومیتانیدتینانوذرات اکس ينوع کرم ضدآفتاب که حاو 400، تنها بالغ بر 

نانومواد در لوازم  يریکارگ به يبرا اقیاشت. شود یعرضه م ایدر استرال ياست به صورت تجار يرو

http://www.nano.ir/standard/country.pdf
http://www.nano.ir/standard/international.pdf
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 درباره خطراتبشر نگران کننده است که دانش  ییاز آنجا يو محصوالت بهداشت فرد یشیآرا

استفاده  يو برا روند یکار م محصوالت به صورت روزانه به نیازیرا  .باشد یم زیناچ اریها بس  آن تیسم

کننده خورده  توسط مصرف یاند که ممکن است استنشاق شده و حت ه پوست ساخته شد يرو میمستق

به  "دهنده نفوذ شیافزا"به عنوان نانوذرات ی که بهداشت یشیلوازم آرا یدر برخ ن،یبر ا عالوه. شوند

خون  انیجراز پوست جذب شده و وارد مواد  نانو که احتماالوجود دارد  ینگران نیااست؛ کار رفته 

   .شوند

چندین بار هشدار داده است که هشدار  ایدن یسازمان علم نیتر یمیقدانگلستان از  یانجمن سلطنت

 یابیمورد ارز دیجد ییایمیمواد ش به عنوانبایست  یها را م آنو  است  ينانومواد جد تیخطرات سم

 يبرا یمالك خوب تواند یبزرگتر از نانو نم اسیانجمن معتقد است که خواص مواد در مق نیا. قرار داد

کرده است که قبل از صدور  هیتوص یانجمن سلطنت. نانو باشد اسیمواد در مق نیا تیسم ینیب شیپ

 میتوسط ت يها نانوذر يها  مواد در شکل نیا دیاستفاده از نانوذرات در محصوالت با يمجوز برا

  . ردیقرار گ یمنیا یابیبه طور کامل مورد ارز یعلم يها مشاور

شوند  يگذار به طور واضح نام دیبا اسیاجزاء نانومق يمحصوالت حاو هکردند ک هیتوص نیها همچن آن

مشخص شدن سطح  رغم یعل. رندیمواد بگ نیبر استفاده از ا یمبن يا هانه آگا میتا مردم قادر باشند تصم

به  یقانون چیهنوز ه ،یشیو لوازم آرا يخطرات استفاده از نانومواد در محصوالت بهداشت فرد يباال

باره وجود  نیدر ا دهد، یمحصوالت را تحت پوشش قرار م نیا یابیو بازار دیکه تول ینیقوان ژهیو



  
  معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان لعاتمطا
تولید نانوذرات اکسید روي جایگزین اکسید 
  روي وارداتی در صنعت آرایشی و بهداشتی 

 
 

  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  18صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

نانومواد وجود  يمحصوالت حاو يرو يذارگ نام يبرا ایدن يکجا چیدر ه یالزام چیههمچنین  .ندارد

نانومواد  ياستفاده از محصوالت حاو يبرا يا هانه کنندگان قادر باشند انتخاب آگا ندارد تا مصرف

  . داشته باشند

آن انجام شده و تا به امروز  يرو يرشته نوظهور است که مطالعات محدود کی یینانو یشناس سم

نانو معتقدند که هنوز  ياز طرفداران فناور یبرخ. است دهیبه چاپ رسآن درباره مدودي مقاالت 

 دموا نیا ایآن مشخص شود که آ يدرباره رفتار نانوذرات وجود ندارد تا بر مبنا یاطالعات کاف

  . ریخ ایانسان دارند  یسالمت يبرا یخطرات مضاعف

تر  درشت خطرناك از ذرات یشناس که نانوذرات از منظر سم دنیگو یم تخصصین مرتبطحال م نیبا ا

تر شدن اندازه ذرات،  با کوچک. وجود دارد یمیآن رابطه مستق تیاندازه ذرات و سم انیم. هستند

اندازه کوچک، . ابدی یم شیآن افزا تیقدرت سم ادیشده و به احتمال ز شترینسبت سطح به حجم آن ب

  فعال ژنیاکس يها  گونه دیتول شیباالتر نانوذرات، سبب افزا ییایمیش تیو حساس شتریب دیسطح مف

(ROS) دیتول. شود یآزاد م يها  کالیراد رینظ ROS  نانوذرات  رینظ یها در نانومواد مختلف

 يها  سمیمکان نیتر یاز اصل یکی ROS آزاد و يها  کالیراد دیتول. شده است دهید يفلز يها دیاکس

 يبعد يها  بیالتهاب و آس ،یدکنندگیاکسفشار  جهیممکن است نت تیسم نیا. نانوذرات است تیسم

در  يدیکل يها از فاکتور یکیاندازه ذرات به عنوان  نیبنابرا. باشد DNA ها و غشا ن،یبر پروتئ
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 بیذرات، شکل، ترک تیمؤثر در سم يها فاکتور گریاز د. ذرات است تیسم لیپتانس صیتشخ

  .باشد یم تیساختار سطح، بار سطح، تراکم و حالل ،ییایمیش

وارد شدن به درون بدن نسبت به ذرات بزرگتر مستعدتر  ياندازه کوچکشان، برا لیه دلب نانوذرات

ها   ها و اندام  ها، بافت  عبور کرده و به درون سلول یکیولوژیب يها ذرات قادرند از غشا نیهستند، ا

 لیبه دل توانند ینانومواد م. ستندیکه ذرات بزرگتر به صورت نرمال قادر به انجام آن ن يبرسند، کار

وارد  دهید بیپوست آس یبه خصوص در نواح یجذب پوست قیاز طر یحت ایخورده شدن  ایاستنشاق 

آن  یبه کبد و در پ بیآس نیشتریخون، ب انیپس از وارد شدن نانوذرات به جر. خون شوند انیجر

د و مقدار بمانن یباق یاتیح يها  که نانوذرات ممکن است در ارگان یمدت زمان. شود یطحال وارد م

ز هنوز مشخص نشده است شود یها م  به بافت بیکه موجب وارد شدن آس يد.  

 و يتوکندریها حرکت کرده و درون م  خالف ذرات بزرگتر، نانوذرات ممکن است درون سلول بر

 يتوکندریرا بر م ياریبس يساختار يها  انیز توانند یحالت نانوذرات م نیهسته سلول جمع گردند، در ا

   .مرگ سلول شوند یو حت DNA کرده و باعث جهش لیتحمسلول 

و  یشیلوازم آرا ،ياز محصوالت بهداشت فرد ياریکه در بس يدرویو اکس ومیتانیت دیاکس نانوذرات

مواد در حضور اشعه فرابنفش،  نیا. شوند یضدآفتاب به کار رفته است، در برابر نور فعال م يها  کرم

 يها  موجود در سلول DNA يرو ییها  انیکه موجب وارد آمدن ز ندکن یم دیآزاد تول يها  کالیراد

  .شوند یپوست م
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وزارت  یو حت یشیلوازم آرا دکنندگانیتول. باره است نیعدم قضاوت در ا يبه معنا یشواهد کاف نبود

و  يکه خطرات استفاده از نانومواد در محصوالت بهداشت فرد کنند یادعا م ایاسترال یدرمان يها کاال

 يها  هینانوذرات در ال رایز ستین يجد یلیها خ  زنده و بافت يها  سلول يآن برا تیو سم یشیوازم آرال

  . مانند یم یپوست مرده باق یرونیب

مثال  يپوست، برا طینقش شرا يرو يشتریخواسته است تا محققان مطالعات ببریتانیا  یسلطنت نانجم

ضدآفتاب  يها  که در کرم ينانومواد يرو ژهیدهند، به وپوست آفتاب سوخته، در نفوذ نانومواد انجام 

و  یشیاحال تا به امروز درباره نفوذ نانومواد موجود در لوازم آر نیبا ا. شود یم افتی یشیو لوازم آرا

بعد از  ایسرخ و  يها  پوست يمحصوالت جهت استفاده رو یدر پوست و لزوم وجود برخ یبهداشت

به  توانند یپوست نفوذ کنند، م یرونیب  هینانوذرات قادر باشند که در ال اگر. شده است یاصالح، کوتاه

در  افتند،یب انیبه جر بدنخون برسانند و در داخل  انیبرسند و خود را به جر زین یزنده درون يها  سلول

  .بدن نفوذ کنند يها  ها و سلول  ها، بافت  درون ارگان توانند یحالت م نیا

که نفوذ نانوذرات به درون پوست  یمعن نیدارد، به ا یالم به اندازه ذره بستگنفوذ در پوست س زانیم

در  یانینفوذ به پوست م ییتوانا ينانومتر 1000ثابت شده است که ذرات . از ذرات بزرگتر است شتریب

حداقل در  يومترنان 100که ذرات  رسد یبه نظر م. سالم را هنگام خم شدن  پوست دارند يها  پوست

و  يرو دینانوذرات اکس ییدر مورد توانا هیمطالعات اول. وارد پوست شوند توانند یم یخاص طیشرا

 نیاند که ا ه اکثر مطالعات نشان داد. داشته است یرا در پ يریمغا جیدر عبور از پوست نتا ومیتانیت دیاکس
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نفوذ  نیا وجود دارد کهاتی قیکه تحق یحال درزنده برسانند،  يها  خود را به سلول توانند ینانوذرات نم

 زینانوذرات در عبور از پوست ن ییتست توانا يمطالعات اندك برا نیحال در هم نیبا ا. کند یم دییرا تأ

نفوذ در پوست  زانیموثر در م يدیکل يها ریانجام شده است و نقش متغ يمحدود اریبس شاتیآزما

  .باشد یکامل نم

مورد  دیها در پوست اثر بگذارد، با نفوذ آن ياست رونانوذرات که ممکن  ییایمیو ش یکیزیف خواص

شامل داشتن پوشش، بار  یاندازه و شکل ذرات، مشخصات سطحبه خواص  نیا. ردیقرار گ یبررس

ز مصرف زانیو م یکیالکتر آن باز میگردد ید.  

 نیا. ابدی یم شیافزا زیمرتبط با آن ن يها  یآلودگ ابد،ی ینانو توسعه م يکه صنعت فناور همچنان

 یدوش گرفتن و حت ،که در اثر شستناست  یدفع يها پسماندیک منشا . دندو منشاء دار ها  یآلودگ

وارد  ماًیشسته شده و مستق یشیلوازم آرا ایضدآفتاب  يها  از کرم يادیهنگام شنا کردن مقدار ز

که در طول است  يا هرمترقبیحوادث غ يگریدمنشا و  گردد یم ها  انوسیو اق ها  اچهیآب، در يها  انیجر

حمل و مانند  نانومواد شود شیها اتفاق افتاده و منجر به رمراحل مختلف فرآیند استفاده از نانو ذرات 

ت مقاال. وجود دارد یاطالعات کم ستیز طیرساندن به مح بینانومواد در آس لیمورد پتانس در . نقل

اثرات  نیزدن به انسان و همچن بیآسنانومواد را در  لیوجود دارد که وجود پتانس محدودي یعلم

 نیا رد هیمطالعات اول. کرده باشد شیآزما هان ایو گ ها  سمیکروارگانیم وانات،ینانومواد را بر ح تیسم

است  يها ه کمتر از بودج اریبس قاتیتحق يبرا یافتیبودجه در زانیحال م نیحوزه آغاز شده است، با ا
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الزم به ذکر است بودجه مربوط . واد بر انسان صرف شده استنانوم تیاثرات سم ییکه در مورد شناسا

  .اندك است اریبس زیانسان ن ينانومواد رو تیاثر سم یبه بررس

به هر حال . کند یاستفاده از نانومواد را کامل م جینتا ینیب شیها در مورد پ مطالعات اندك، هشدار نیا

مطالعات  دیو اشاره دارد که با دهد یرا نشان م یطیمح ستیاثرات مخرب ز لیپتانس ،یمقدمات يها  افتهی

  .انجام داد عاًیرا سر يشتریب

بر  ،يدرویو اکس ومیتانیدتیاکس رینظ يدر مورد اثرات خطرناك نانومواد یاطالعات کم نکهینظر به ا با

جمله از  شود یاستفاده م یشیکه امروزه در لوازم آرا ينانومواد گریانسان وجود دارد، درباره د یسالمت

و  کونیلیس وم،یرکونیز وم،ینیمانند آهن، آلوم ینانوفلزات دی، اکس)ها  بال یباک( نیفولر رینظ يمواد

  .وجود دارد يکمتر اریاطالعات بس زیمنگنز، ن

کننده  دیتول يها  در حال حاضر مطالعات شرکت میدان یاست که ما نم نیا يدیاز مشکالت کل یکی

ادعا  دکنندگانیتول یبرخ. واقعاً چقدر است یمنیا لیمسا ياب روضدآفت يها  و کرم یشیلوازم آرا

 رابنفش،اشعه ف ایدر مقابل تابش نور  یعنیاست  داریها در مقابل نور پا  که محصوالت آن کنند یم

ها   آن يکه فناور اند یها مدع  شرکت نیا. شود ینم جادیفعال ا دار ژنیاکس باتیترک ایآزاد  يها  کالیراد

آزاد مصون  يها  کالیکننده در معرض تابش نور در کنار ساحل از گزند راد تا مصرف ندک یکمک م

 دکننده،یتول يها  رکتش نیهر چند که در نبود اطالعات آشکار و قابل دسترس از طرف ا. باشد

  .خواهد بود رممکنیمناسب غ یابیارز ستمیقضاوت درباره وجود س



  
  معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان لعاتمطا
تولید نانوذرات اکسید روي جایگزین اکسید 
  روي وارداتی در صنعت آرایشی و بهداشتی 

 
 

  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  23صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

 يمحصوالت حاو يرو يشتریب یمنیا يها  تست دیها با  کتمعتقد است که شر ایتانیبر یسلطنت انجمن

 یطبق گزارش مشترک 2004در سال . کنند يساز تست شفاف نیا جینانومواد انجام داده و در مورد نتا

 لیکه ما دکنندگانیمنتشر شد از تول ایتانیبر یسلطنت یمهندس یو آکادم ایتانیبر یانجمن سلطنت انیکه م

 نیا يرا رو یمنینانومواد هستند درخواست  شد تا مطالعات ا يحاو یشیرالوازم آ يساز يبه تجار

محصوالت بر  يرو نیعموم قرار دهند و همچن یدسترس يمحصوالت انجام داده و اطالعات آن را برا

  . داشته باشند يا هانه مربوطه را الصاق کنند تا مصرف کنندگان بتوانند انتخاب آگا سبچ

ماهر تحت  یعلم میت کیکه نانوذرات توسط  میکن یم هیما توص" مده استآ گزارش نیادر بخشی از 

 نیهمچن. ها در محصوالت صادر شود  قرار گرفته و سپس اجازه استفاده از آن یمنیکامل ا یابیارز کی

محصوالت  یمنیا یابیارز يرا که برا) یشناس روش( يمتدولوژ دکنندگانیشود که تول یم هیتوص

که خواص  هاند افتیها در  چاپ کرده و ثابت کنند که چگونه آن برند، یار منانوذرات به ک يحاو

   ".نانوذرات ممکن است از ذرات درشت متفاوت باشد

 Cosmetic تیسا راستاری، وSimon Pitman  رینظ یتوسط مفسران صنعت یفراخوان

Design.com  و Cosmetic Design-Europe.com به کار  نانومواد یمنیا یابیدر مورد ارز

نانو،  يها سال قبل هشدار داد که فناور  از آن یکی. انجام شده است ،یشیرفته در صنعت لوازم آرا

 کی نیا. دها ندار  نسبت به آندقیقی  هنوز شناختبشر که  سازد یم دیجد ییایمیبا خواص ش يمواد
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سکه  يمشکالت آن روو  تیقبل از آشکار شدن سم دیباال است که با یرسان خدمت لیبا پتانس يفناور

  .توجه داشت زیآن ن یبه خطرات احتمال ،يفناور نیا

Mathew Nordanنانو مؤسسه  يبخش فناور ری، مدLux Research  نظرات خود را در مورد

 ينانومواد برا نیمعتقد است که خطرات ا يو. از نانومواد ارائه داد کیهر  یشناس سم يها  لزوم تست

موجب  تواند یفاسد م بیس کیوجود  زیرا ردیقرار گ یابیمورد ارز دین باو انسا ستیز طیمح یسالمت

  .شود بیشاخه پر از س کیشدن  امبدن

در هر صورت این اطالعات مشروح از این رو اشاره شد تا سرمایه گذار به خوبی مطلع شود که کسب 

  . استمجوزهاي این حوزه بسیار پیچیده بوده و نیازمند تست ها و آزمایشات گسترده 

  ـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول1ـ5

، سطح ویژه، درجه ذرات، مورفولوژي عی، توزذراتبسته به مشخصات نانواکسید روي نانوذرات  متیق

 يشرکتها يمتهایق سهیرو مقا نیاز ا. باشدمتفاوت می تواند  دیروش تول یو حت خلوص، نوع ناخالصی

 يمحصوالت با فناور یبسته به هر کدام از عوامل فوق داشته و لذا به سادگ گریکدیمختلف با  يدیلتو

در ادامه تالش شده است تخمین صحیحی از مقایسه قیمت ها ارایه . باشدیتر م دهیچیو پ ستین نییپا

قیمت . تتومان اس 3000اکسید روي میکرو با گرید بهداشتی و خلوص باال هم اکنون کیلوئی . شود

که در نانومتر  3-8شرکت نانو پارس اسپادانا با کریستال هایی در ابعاد گرید داروئی نانو ذرات روي 
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 15000متر مربع بر گرم به صورت عمده  50-70و سطح ویژه نانومتر آگلومره شده  200- 250اندازه 

   .تومان بر هر کیلوگرم می باشد

سطح ویژه به با افزایش محصول پژوهشگاه . لوگرم استتومان بر کی 25000قیمت خرده فروشی حدود 

نیز  نانومتر، استحکام زیاد آن به فرم کاتالیستی و 20-25برابر اکسید روي معمولی و ابعاد  10میزان 

نانو خوشه  داراي مورفولوژي غالب، برابر اکسید روي معمولی 10-15به میزان  H2S قدرت جذب

حدود  .است تومان بر هر کیلوگرم 20000، به قیمت درصد 99ي اي، تخلخل زیاد و درجه خلوص باال

البته هنوز هیچ . قیمتی و مشخصات محصوالت بقیه شرکتهاي ایرانی نیز در همین حدود می باشد

همه تولیدات آزمایشگاهی و در مقیاس . شرکتی در ایران تولید انبوه نانو ذرات اکسید روي را ندارد

  . دمحدود ناپیوسته تولید می شو

البته . استتومان   40000وئی و کیلمشابه خارجی این محصول با خلوص یکسان تقریبا دو برابر 

  . بعضی شرکتها تا چند برابر نیز می شود ت خارجی نانو اکسید روي محصوال

براي مقادیر کم مواد، سایت هاي فروش نانو ذرات مانند سایت هاي زیر اطالعات دقیق نانو اکسید 

    :آن را ارائه کرده اندروي و قیمت 

• http://www.nanosav.com 

• www.nanoshop.ir 

• www.nanoshop.com 

http://www.nanosav.com
http://www.nanoshop.ir
http://www.nanoshop.com
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  ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد1ـ6 

مانند صنعت آرایشی و  مختلففلزي بسیار پر اهمیت و پر مصرف در صنایع  اکسید روي از اکسیدهاي

و صنعت نظامی گاز و پتروشیمی بهداشتی، سالمت و پزشکی، صنایع  لوازم خانگی، بهداشتی، نفت و 

  . می باشد

اکسید روي ماکرو ملکول با ذرات معمولی گرید داروئی داراي در صنعت آرایشی بهداشتی هم اکنون 

این ذرات به علت بزرگ بودن هنگامی . شود ، استفاده میر مربع بر گرم می باشدتم 3سطح ویژه حدود 

در کرم براي مثال . که در صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده می شوند، خواص خود را نشان می دهند

آفتاب بزرگی ذرات اکسید روي باعث می شود آفتاب از البه الي آنها به سطح پوست نفوذ کند و در 

در حالیکه نانو ذرات اکسید روي به . قابل نور آفتاب باشدعمل کرم ضد آفتاب نتواند مانع مناسبی در م

همچنین نانو ذرات اکسید روي خاصیت ضد . علت ریز بودن ذرات امکان عبور نور آفتاب را نمی دهند

نانو اکسید روي می تواند به عنوان پر کننده در بخشی از  در ضمن . اشعه ماوراء بنفش را دار می باشند

  . شتی استفاده شودصنایع آرایشی و بهدا

براي مثال می توان از نانو . کاربردهاي متنوع دیگري در صنعت براي نانو اکسید وري وجود دارد

اکسید روي در الستیک خودرو براي افزایش ولکانیزاسیون شاخه اي استفاده کرد که باعث افزایش 

باعث می شود اي برقگیر نیز نانو ذرات روي در وریستوهاستفاده از همچنین . پایداري الستیک می شود
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برقگیر طوس با . کارایی برقگیر افزایش یابد و همچنین دیگر نیازمند اکسید روي وارداتی نخواهیم بود

  . همکاري شرکت نوآوران کاتالیست فعالیت هاي گسترده اي در این زمینه انجام داده است

سنسورهاي هشدار  ،یستهاي متداولکاتال ، گاز و پتروشیمی در ساخت نفتنانو اکسید روي در صنعت 

هاي سیال حفاري به کار  در محیط و همچنین   H2Sو گاز  جاذب سولفیدها ، دهنده گازهاي اسیدي

  .می رود

  ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول1ـ7

این . هداشتی استفاده میشودهم اکنون از اکسید روي ماکرو ملکول گرید داروئی در صنایع آرایشی و ب

متر مربع بر گرم است و به علت بزرگی ذرات نمی تواند نقش مناسبی در  3اکسید داراي سطح حدود 

زیرا نور آفتاب به علت بزرگی ذرات از . بعضی از کاربردهاي آرایشی مانند ضد آفتاب  داشته باشد

ز نانو اکسید روي این مشکل را حل می اما استفاده ا. البه الي آنها عبور و به سطح پوست می رسد

  . کند

  ـ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز1ـ8

اما به عنوان یک محصول  آید با توجه به جایگزین موجود جزء محصوالت استراتژیک به حساب نمی

. که می تواند کیفیت محصوالت آرایشی بهداشتی کشور را افزایش دهد، براي صنعت ضروري است

  .توان رقابتی شرتها با این کاال به مقدار باالیی افزایش می یابد همچنین
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  ـ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 1ـ9

نمی توان از کشوري به عنوان تولیدکننده و یا مصرف کننده نام نانو اکسید روي در خصوص تولید 

اکثر کشورهاي توسعه  .هان وجود داردکشور جچند ده شرکتها در بیش از توزیع جغرافیایی زیرا  .برد

فناوري ... و  ژاپن ،کره جنوبی ،چینمالزي، تایوان،  ،اروپایی هاي، کشور، کاناداآمریکایافته مانند 

اما محصوالت آرایشی بهداشتی که از نانو اکسید روي در . تولید نانو اکسید روي را در اختیار دارند

  . هستند یی و اروپاکایی ت بیشتر آمریسنتز آنها استفاده شده اس

در ادامه جدول تولید کنندگان نانوذرات که همه آنها توانمندي فناوري تولید نانو اکسید روي را دارا 

  .  می باشند و کشورهاي متبوع آنها به همراه آدرس سایت الکترونیکی آنها آمده است

در منطقه خاورمیانه بازار  .بازار مصرف محصوالت آرایشی بهداشتی نیز در همه کشورها می باشد 

کشور منطقه جغرافیایی ما مانند عربستان و یا ایران نیز در میان . برگی در اختیار صنایع آرایشی است

کشورهاي جهان  به عنوان بازارهاي بزرگ صنایع آرایشی مطرح هستند و میزان دوز استفاده آنها از 

  . متوسط جهانی بسیار بیشتر است

کسید روي نیز در صنایع مختلف وجود دارد اما هنوز بسیاري از آنها فرموالسیون بازار مصرف نانو ا

به عبارت دیگر بازار بالقوه نانو اکسید . مشخصی استخراج نشده و صنعت آشنایی کافی با آن ندارد

  . روي در کشورهاي جهان وجود دارد اما این بازار هنوز بالفعل نشده است
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  تولید کننده نانو اکسید روياخلی و دبین المللی شرکتهاي فعال 

فهرست نسبتا کاملی از کلیه تولید کنندگان نانوذرات که فناوري تولید نانو صفحه بعد در جدول  

بخش .  اکسید روي را در اختیار دارند به همراه کشور و آدرس سایت الکترونیکی آنها آمده است

دیده می شود اکثر تولید کنندگان نانوذرات  همانطور که. دیگري از اسامی این شرکتها به پیوست است

  . در کشور آمریکا، کشورهاي اروپایی و چین، ژاپن و هنگ کنگ هستند

. خوشبختانه در ایران برعکس بقیه کشورهاي در حال توسعه، وضعیت توسعه فناوري نانو متفاوت است

لف انجام داده اند و تعدادي زیادي از محققین دانشگاهی در این حوزه تحقیق و بررسی هاي مخت

اگرچه  .شرکتهاي مختلفی نیز در حوزه محصوالت نانوذرات مانند نانو اکسید روي فعالیت  می کنند

راست آزمایی دقیق و هوشمندانه اي در مورد توانمندي افراد و شرکتها در ایران انجام نشده است، اما به 

  .  ت نیاز قابلیت به فعلیت خواهد رسیدهر حال پتانسیل بالقوه اي در کشور وجود دارد که در صور

نانو اکسید روي در این زمینه شامل شرکت نانوپارس  داخلی تولید کننده محصولشرکتهاي فعال 

نانو ، نانو شیمی لوتوس پارس، نوآوران کاتالیستاسپادانا، مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت 

ترین مجموعه هاي تولیدي همان شرکت نانو  فعال. می باشند پارسیان صنعت فرادیدو  رنگدانه شریف

پارس اسپادانا و پژوهشگاه صنعت نفت هستند که توضیحاتی در مورد محصول و روش هر کدام در 

شرکت نوآوران کاتالیست که از قدیمی ترین شرکتهاي تولیدي نانو ذرات  . ادامه آورده شده است

  . م اکنون تقریبا غیر فعال استاکسید روي در زمینه استفاده در برقگیر طوس بوده، ه
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از تولید کنندگان نانوذرات که فناوري تولید نانو اکسید روي را در تعدادي فهرست 

بقیه اسامی در پیوست . اختیار دارند به همراه کشور و آدرس سایت الکترونیکی آنها

 .)Lux Researchگزارش ( آمده است

 آدرس اینترنتی  کشور    نام شرکت  
 3M      آمریکا  www.3m.com   

 aap Implantate AG     آلمان  www.aap.de   

 Access Pharmaceuticals      آمریکا  www.accesspharma.com   

 Adelan      انگلیس  www.adelan.co.uk   

 Admatechs      ژاپن  www.toyota-mta.co.jp/adma   

 Advanced Diamond 
Technologies   

   http://thindiamond.com/atd  آمریکا   

 Advanced Magnetics      آمریکا  www.advancedmagnetics.com   

 Advanced Nano Products 
(ANP)   

   www.anapro.com  کره جنوبی   

 Advanced Nano 
Technologies (ANT)   

   www.ant-powders.com  اتریش   

 Advanced Powder 
Technology (APT)   

   www.apt-powders.com  اتریش   

 Advectus Life Sciences      کانادا  www.advectuslifesciences.com   

 AGFA Gevaert     آلمان  www.agfa.com   

 Aktina      انگلیس  j.a.cairns@dundee.ac.uk   

 Akzo Nobel      هلند  www.akzonobel.com   

 AlcoaWorld Chemicals Inc.      آمریکا  www.alumina.alcoa.com   

 Alnis BioSciences      آمریکا  www.alnis.com   

 Altair Nanotechnologies      آمریکا  www.altairnanotechnologies.com   

 Amarin Corporation      انگلیس  www.amarincorp.com   

 AMCOL International      آمریکا  www.amcol.com   

 American Pharmaceutical 
Partners (APP)    

   www.appdrugs.com  آمریکا   

 AP Materials      آمریکا  www.apmaterials.com   

 Argonide Nanomaterials      آمریکا  www.argonide.com   

 Arryx      آمریکا  www.arryx.com   

 Aveka      آمریکا  www.aveka.com   

http://www.3m.com
http://www.aap.de
http://www.accesspharma.com
http://www.adelan.co.uk
http://www.toyota-mta.co.jp/adma
http://thindiamond.com/atd
http://www.advancedmagnetics.com
http://www.anapro.com
http://www.ant-powders.com
http://www.apt-powders.com
http://www.advectuslifesciences.com
http://www.agfa.com
mailto:j.a.cairns@dundee.ac.uk
http://www.akzonobel.com
http://www.alumina.alcoa.com
http://www.alnis.com
http://www.altairnanotechnologies.com
http://www.amarincorp.com
http://www.amcol.com
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http://www.arryx.com
http://www.aveka.com
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 BAO Pharmaceuticals      تایوان  www.baopharm.com   

 BASF Aktiengesellschaft     آلمان  www.basf.com   

 Battelle Pulmonary 
Therapeutics   

   www.bpt-inc.com  آمریکا   

 Baxter Healthcare      آمریکا  www.baxter.com   

 Bayer     آلمان  www.bayer.com   

 Bespak      آمریکا  www.bespak.com   

 Bio Nanotec Research 
Institute    

  ژاپن 
www.mitsui.co.jp/nano/aboutbnri/index.htm
l   

 Bio-Products & Bio-
Engineering   

   bio@bio.co.at  اتریش   

 Biosante Pharmaceuticals      آمریکا  www.biosantepharma.com   

 Birch Mountain      کانادا  www.birchmountain.com   

 Böhlerit     آلمان  www.boehlerit.com   

 Bridgestone      ژاپن  www.bridgestone.com   

 Buhler      سوئیس  www.buhlergroup.com   

 Cabot Corp.      آمریکا  www.cabot-corp.com   

 CalciTech     فرانسه  www.calcitech.com   

 Ceramem      آمریکا  www.ceramem.com   

 Chaodong Cement      چین  www.cdgfgs.com   

 Chengyin Technology Co. 
Inc.   

   www.chengyin.com  چین   

 CIBA Specialty Chemicals      سوئیس  www.cibasc.com   

 Cima NanoTech      آمریکا  www.cimananotech.com   

 Cognis Deutschland     آلمان  www.cognis.com   

 Conducting Materials      5200 312 410 1+  آمریکا   

 Copernicus Therapeutics      آمریکا  www.cgsys.com/index/index.asp   

 Creavis Technologies & 
Innovation   

   www.creavis.de  آلمان  

 CritiTech      آمریکا  www.crititech.com   

 Crystalplex      آمریکا  www.crystalplex.com   

 Cyrano Sciences      آمریکا  www.cyranosciences.com   

 Cyterra      آمریکا  www.cyterracorp.com   

 DA Nanomaterials (DuPont 
Air Products Nanomaterials)   

   www.nanoslurry.com  آمریکا   

 Dalian Sanke Technology 
Co.   

  www.chem.co.kr/eng  چین   
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http://www.baxter.com
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نانو پارس  تولیدي نانو اکسید روي شامل فعال روش تولید و ویژگی هاي محصول دو مجموعه 

    :اسپادانا و پژوهشگاه صنعت نفت

در حوزه نانو ذرات شروع  1386ن شرکت فعالیت خود را از سال ای: شرکت نانو پارس اسپادانا •

این شرکت تا . آزمایشگاهی نانو اکسید روي را در اختیار داردکرده است و هم اکنون تولید 

نانو اکسید روي این شرکت گرید داروئی . کیلوگرم نیز می تواند تولید کند 30حدود روزي 

نانومتر  200- 250انومتر هستند که معموال در اندازه ن 3-8بوده و کریستال هاي آن در ابعاد 

این شرکت با روش .  متر مربع بر گرم است 50-70سطح ویژه آنها  . آگلومره می شوند

مواد اولیه این روش اکسید روي گرید . ابداعی خود به تولید نانو ذرات اکسید روي می پردازد

دیتیوهاي مختلف مخلوط شده و در اکسید روي با محلولی بنام سوخت و ا. بهداشتی است

سوخت، در حرارت سوخته شده و . کوره دوار تحت حرارت براي پخت قرار می گیرد

گازهاي احتراقی باعث ایجاد تخلخل باال و در نتیجه سطح ویژه زیاد نانو اکسید روي می 

د با توجه به بومی بودن فناوري، این شرکت توانمندي گسترش ظرفیت خود را تا ح. شوند

 .تولید صنعتی دارا می باشد

پژوهشگاه صنعت نفت داراي تولید آزمایشگاهی نانو اکسید روي از : پژوهشگاه صنعت نفت •

. فاز گازي محسوب می شود، می باشد که از روشهاي سنتز (sp) طریق روش پیرولیز پاششی

ن روش از طبق نظر پژوهشگاه ای. متر مربع بر گرم است 40سطح ویژه نانو اکسید روي حدود 

فرایندي،  فرایند بهره گیري از تجهیزات ساده . ي برخوردار استویژگی هاي منحصربه فرد
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سازگاري روش  سادگی کنترل پارامترهاي واکنش مانند دما و فشار، پیوسته بودن روش تولید،

اولیه ارزان  با محیط زیست، عدم نیاز به مراحل تخلیص پایانی محصول و استفاده از مواد

  .بودن از ویژگی هاي این روش محسوب می شودو در دسترس  قیمت

فعالیت اکسید روي اول زنجیره ارزش یعنی تولید نانو ذرات همه شرکتهاي فعال در این زمینه در بخش 

در بخش دوم زنجیره  .نها بر روي بخش اول زنجیره ارزش استآتمرکز اصلی و واقعی و میکنند 

کشور فعالیت میکند که این موضوع یکی از چالشهاي اساسی  ارزش کمتر شرکتی به صورت متمرکز

  . در حوزه توسعه این فناوري به شمار میآید

بهداشتی زیادي وجود دارند اما ارتباطی با شرکت  –در بخش سوم زنجیره ارزش شرکتهاي آرایشی 

. باز می گردد هاي تولید کننده نانوذرات ندارند و این به نبود شرکت هاي در بخش دوم زنجیره ارزش

که فرموالسیون کاربردهاي حد واسط دارند شرکتهاي توسعه اي نیاز به  بهداشتی  –شرکتهاي آرایشی 

نوع همانطور که اشاره شد این . آنها استخراج و ارایه نمایدصنایع اکسید روي را در نانوذرات مختلف 

تولید کنندگان نانو ذرات خود سعی  در نبود این نوع شرکتها،. شرکتها در کشور ما چندان فعال نیستند

   . کرده اند جاي خالی این شرکتها را پر کنند و البته چندان هم موفق نبوده اند

  ـ شرایط صادرات1ـ10

از این رو این . بازار داخلی روشن و شفافی براي شرکتهاي تولید کننده نانو اکسید روي وجود ندارد

از طرف البته . هنوز نتوانسته وارد مقوله صادرات شود وشته گرفتاري هاي مختلف داخلی داشرکتها 
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قبل از بازاریابی نیاز به بازارسازي دارد تا مشتریان با محصول و کاربردهاي صادرات این محصول دیگر 

کشورهاي توسعه یافته که معموال این محصوالت را میشناسند و بازار آنها بالغ یافته . آن آشنا شوند

کشورهاي در حال توسعه یا کشورهاي همسایه که بازار آنها . اي ایرانی نیستنداست، در دسترس شرکته

به نسبت دیگر کشورهاي پیشرفته در دسترس بیشتر ایرانی هاست، با این محصول و کاربردهایش آشنا 

  .  نیستند

با توجه به چالشهاي مختلفی که شرکتهاي ایرانی پیش روي صادرات محصوالت خود دارند، در عمل 

شرکتهاي فناور ایرانی همچنین . درات محصوالت فناوري پیشرفته با چالشهاي بیشتري روبرو استصا

و در ابعاد شرکتهاي ) سال 5کمتر از (هنوز بزرگ نشده اند و بیشتر از جنس شرکتهاي تازه تاسیس 

نها جهت تتقریبا این کاال این دالیل نشان میدهد که در عمل تولید جمع بندي . مرکز رشدي  میباشند

بوده که این بازار نیز جز در سطح مصرف تحقیقاتی و دانشگاهی تقریبا مصرف تامین بازار داخلی 

یکی از دالیل این مشکالت به نبود شرکتهاي حد واسط در بخش دوم زنجیره . دیگري نداشته است

  .ارزش تولید نانو اکسید روي باز می گردد

  ـ وضعیت عرضه و تقاضا2

هنوز . جدید در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران با وضعیت خاصی روبرو استحوزه فناوري هاي 

ساز و کارهاي بازار، شبکه هاي . بازار معناداري در این حوزه ها بنا به دالیل مختلف شکل نگرفته است

توزیع، افراد بانفوذ در بازار، همگی از ساختارهاي سنتی پیروي کرده و از این رو چالشهاي متعددي 
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به مفهوم واقعی شکل نیز و تقاضا  پیش روي محصوالت جدید و کاربري هاي نوین آنها قرار دارد

نانو معموال کوچک و مرکز رشدي و فاقد تجارب کسب شرکتهاي اکثر  طرف دیگر از . نگرفته است

  .تیعنی عرضه نیز به معناي واقعی هنوز شکل نیافته اس. ضروري براي رشد و توسعه میباشند  و کاري

تا کنون و محل  طی پنج سال گذشتهبرداري و روند تولید  ـ بررسی ظرفیت بهره2ـ1

واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت 

هاي سازنده  ها، نام کشورها و شرکت برداري کامل از ظرفیت عملی، علل عدم بهره

  آالت مورد استفاده در تولید محصول ماشین

شرکت نوآوران کاتالیست به علت . همانطور که اشاره شد در کشور تولید صنعتی وجود نداشته است

کیلوگرم نیز می رسید و به  30میزان تولید آن شرکت روزانه تا . نداشتن مشتري دیگر فعال نیست

که بازار  شرکت نانو پارس اسپادانا نیز هم اکنون بر روي تولید نانو آلومینا. سرعت قابل توسعه بود

  . بهتري دارد، تمرکز کرده است زیرا نانو اکسید روي مشتري چندانی در کشور ندارد

تکنولوژي این شرکتها همه بومی می باشد و به راحتی و سریع قابل توسعه است و محدودیتی در 

. شرکتها در روش هاي مختلف متفاوت استمواد اولیه مورد نیاز . ظرفیت تولید تقریبا وجود ندارد

در بقیه . شرکت نانو پارس اسپادانا از اکسید روي گرید بهداشتی  به عنوان مواد اولیه استفاده می کند

همه . روش ها نیز هر شرکتی بر مبناي فرموالسیون خود از شمش روي یا اکسید روي استفاده میکند

علت اصلی عدم . ته استاین مواد به راحتی قابل تهیه بوده و لذا محدودیتی در میزان تولید وجود نداش



  
  معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان لعاتمطا
تولید نانوذرات اکسید روي جایگزین اکسید 
  روي وارداتی در صنعت آرایشی و بهداشتی 

 
 

  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  36صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

و صنعت عدم شناخت محصول در میان نانو اکسید روي تولید  هاي کشور در بهره  برداري از ظرفیت

و همچنین بعضی از چالش هاي داخلی و کاربست این ماده از چگونگی صنعت کاران ناآگاهی 

  . بوده است هاي تولیديمدیریتی شرکت

نجیره ارزش که معموال توسط روش هاي بومی تولید می هاي ایرانی بخش اول زماشین آالت شرکت 

زیرا فناوري شرکتهاي ایرانی تولیدي نانو اکسید روي   .کنند، ایرانی بوده و در ایران تهیه شده است

بومی است و ماشین آالت آنها نیز بیشتر جمع آوري تعدادي از تجهیزات در کنار هم است که یا 

بخشی از این تجهیزات که  . چین و آلمان وارد کردند شورو یا از کخودشان تهیه کرده  و ساخته اند 

که کاربست نانو اکسید روي در بخش سوم زنجیره ارزش . تجهیزات عمومی است، از بازار تهیه  میشود

در صنعت آرایشی و بهداشتی است، معموال ماشین آالت شرکتها کفایت می کند و استفاده از نانو 

فقط تغییرات محدودي در روند تولید باید . اي در خط تولید ایجاد نمیکند اکسید روي تغییر ویژه

  . نیز هنوز شرکتی فعال نمی باشدزنجیره ارزش دوم در بخش . اعمال نمود

از نظر تعداد، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2

وژي آنها و ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنول

  ) هاي انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز گذاري سرمایه

و همچنین ستاد ویژه توسعه فناوري نانو نشان میدهد  مراجعه به مرکز اطالعات و آمار وزارت صنایع

در الیه البته . جز موارد مطرح شده، طرح دیگري در این حوزه وجود ندارد در سال هاي گذشتهکه 
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در این حوزه فعال بوده که آنها بسیار دیگر تعدادي از شرکتهاي مرکز رشدي ول زنجیره ارزش ا

   .   نیستندحتی آزمایشگاهی نیز کوچک بوده و هنوز در مرحله تولید 

   )چقدر از کجا(سال گذشته  5در طی ـ بررسی روند واردات محصول 2ـ3

فرموالسیون نانو اکسید روي در صنعت آرایشی هنوز اشاره شده است هاي قبلی همانطور که در قسمت 

و بهداشتی و مزایاي آن نسبت به اکسید روي معمولی و چالش هاي احتمالی آن در صنعت کشور 

   . شفاف نیست لذا بازاري در این حوزه هنوز ایجاد نشده و در نتیجه وارداتی نیز صورت نگرفته است

  سال گذشته 5در طی ـ بررسی روند مصرف 2ـ4

صنعت آرایشی بهداشتی از کاربست نانو اکسید روي و فرموالسیون صنعتی و علت عدم شناخت به 

مزایاي آن نسبت به اکسید روي معمولی و چگونگی رفع چالش هاي احتمالی آن، نانو اکسید روي در 

  . در ایران شکل نگرفته استآن ي پیرامون هنوز بازاراین حوزه تاکنون مصرف نشده و 

چقدر به (و امکان توسعه آن  سال گذشته 5طی وند صادرات محصول ـ بررسی ر2ـ5

  )کجا صادر شده است

هنوز  .اتفاق نیفتاده استصادرات این محصول با توجه به اینکه تولید کشور آزمایشگاهی بوده، 

  . هاي معمول بنگاه داري خود میباشد و درگیر چالشوارد مقوله صادرات نشده  کننده تولید هايشرکت
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چالش اصلی همان بازارسازي است تا مشتریان محصول و کاربري هاي آن را بشناسند و سپس اما 

فناوري نانو فاقد منابع الزم براي انجام بازارسازي و  معموال شرکتهاي. فرایند بازاریابی شروع میشود

  .هدقرار می ددسترس ایران را خارج از سپس بازاریابی هستند و ادامه این روند این بازارهاي 

در کشورهاي پیشرفته نیز تشویق هاي مختلفی براي صادرات فناوري هاي پیشرفته اعمال میشود تا 

براي همین . اما چنین روندي در کشور ما کمتر وجود دارد. این حوزه سامان یابدصادرات 

 آنها ترجیح میدهند محصوالت. صادرکنندگان انگیزه اي براي صادرات فناوري هاي پیشرفته ندارند

که چندان نتیجه آن شناخته شده صادر کنند تا اینکه خود را درگیر طیف زیادي از مسائل مختلف کنند 

  . نیز شفاف نیست

  ـ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم2ـ6

ل یک براي مثا. تن می باشد 20تا  15بازار اکسید روي صنعت آرایشی بهداشتی در کشور حدودا سالی 

این حجم بازار . کیلوگرم اکسید روي میکرو استفاده می کند 300شرکت مانند ببک هر ماه بیش از 

براي ماده اي مانند نانو اکسید روي بازار بزرگی است و اگر بتوان آن را در اختیار آورد، کسب و کار 

جاد نقش بیشتر دولت اینیاز به این محصول در گرو . پر سودي در تولید نانوکسید روي شکل می گیرد

بازار از آنجا که . می باشد  اکسید روي نانوتولید کننده شرکتهاي در بازارسازي و حل مشکالت 

ان نیز در یمشترشناخت نسبی د و ل رشد و توسعه روز به روز می باشدر حا فناوري هاي پیشرفته ایران
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اما این روند  .را پیش بینی نمودحال افزایش است می توان روند رو به رشد بازار مصرف این محصول 

  . بدون دخالت نهادهاي متولی آرام و بطئی خواهد بود

صنعت آرایشی بهداشتی از نیاز آتی جز همان اعداد ارایه شده با توجه به این نکات تخمین صحیحی 

ده اي کشور به این محصول نمیتوان داشت اما واضح است که با این روند فعلی نمیتوان انتظار خارق العا

مگر اینکه دولت به عنوان نهاد متولی و بازار ساز فناوري هاي جدید به عرصه میدان وارد شده و . داشت

در فرآیند بازارسازي به مردم معرفی شده تا شناخت عمومی نسبت به آنها صورت بگیرد و محصول 

بهینه سازي مصرف  مدلی که قبال دولت توانست در حوزه. سپس با حمایتهاي اولیه وارد بازار شوند

  . سوخت استفاده کرد و موفق شد

بدیهی است تولید کننده نانو اکسید روي . البته این بازار فقط بازار صنعت آرایشی و بهداشتی است

این بازارها از صنعت الستیک خودرو سازي گرفته تا صنعت . بازارهاي مختلفی را میتواند وارد شود

  .  رندنفت و گاز و پتروشیمی گستردگی دا

ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور 3

  و مقایسه آن با دیگر کشورها

ها اساساً به سه گروه تقسیم  این روش. هاي متنوعی وجود دارد روش يرو دیبراي تولید نانوذرات اکس

  . یاب کردنچگالش از یک بخار، سنتز شیمیایی و فرآیندهاي حالت جامد نظیر آس: شوند می
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را بسته به نوع کاربردشان مثالً با مواد آب دوست یا آب گریز  آنها توان  میبعد از تولید نانوذرات 

  .ندپوشا

  بخار چگالش

این روش شامل تبخیر . شود این روش براي ایجاد نانوذرات سرامیکی فلزي و اکسید فلزي استفاده می از

هاي نانومتري است که به صورت پودر  یل خوشهیک فلز جامد و سپس چگالش سریع آن براي تشک

که امکان  اهیتوان براي تبخیر فلز استفاده نمود و تغییر دستگ هاي مختلفی می از روش. شوند نشین می ته

براي تولید نانوذرات . دهد آورد، طبیعت و اندازة ذرات را تحت تأثیر قرار می تبخیر را به وجود می

  . شود هوا استفاده می سرامیکی اکسیدفلزي از اکسیژن

در نهایت اندازة ذره با تغییر پارامترهایی نظیر دما و . مزیت این روش میزان کم آلودگی است ینمهمتر

پژوهشگاه صنعت نفت به نوعی مشابه این روش براي تولید  .شود محیط گاز و سرعت تبخیر کنترل می

  . نانواکسید روي استفاده میکند

  روش انفجار

در واقع می توان به نوعی آن را یکی از روش هاي روش که ران نانو فردا نگر از این شرکت پیام آو

این دستگاه نیاز به پمپ ها و . در نظر گرفت، می تواند نانو اکسید روي تولید کندچگالش بخار 

به خاطر اینکه سیم فلزي در اثر  .فیلترهاي خاص و ویژه دارد و چندان به راحتی به دست نمی آید
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مشابه دمیدن با (شود  جریان برقی با ولتاژ باال به آن اعمال می ،شود هاي فلزي تبدیل  ار به خوشهانفج

  ). اي مذاب یک مفتول به درون حباب شیشه

هاي نازك در  که عموماً براي تولید فیلم (CVD) دهی شیمیایی بخار با استفاده از رسوب توشیبا

  . یدي را براي تولید نانوذرات توسعه داده استروش جد -رود صنعت مدارات مجتمع به کار می

  شیمیایی سنتز

استفاده از روش سنتز شیمیایی شامل رشد نانوذرات در یک واسطۀ مایع حاوي انواع واکنشگرها  عمدتاً

هاي  به طور کلی براي کنترل شکل نهایی ذرات روش. روش سل ژل نمونۀ چنین روشی است  .است

  . بخار هستند الشهاي چگ شیمیایی بهتر از روش

توان با توقف فرآیند هنگامی که اندازة مطلوب به دست  هاي شیمیایی اندازة نهایی ذره را می در روش

خاص کنترل  آمد یا با انتخاب مواد شیمیایی تشکیل دهنده ذرات پایدار، و توقف رشد در یک اندازة 

البته . عی شبیه این روش می باشدروش شرکت نانوپارس اسپادانا و نوآوران کاتالیست به نو. نمود

  . تفاوت هایی نیز مشاهده میشود

تواند یک  حاصل از مواد شیمیایی می دگیکم هزینه و پر حجم هستند، اما آلو  ها معموالً این روش

هاي  هاي رایج نانوذرات، یعنی پخت آنها براي ایجاد روکش تواند یکی از استفاده این می. مشکل باشد

  .مشکل نمایدسطحی، را دچار 
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  حالت جامد هاي فرآیند

خواص نانوذرات حاصل . توان براي ایجاد نانوذرات استفاده نمود روش آسیاب یا پودر کردن می از

  . گیرد کننده، زمان آسیاب و محیط اتمسفري آن قرار می تحت تأثیر نوع مادة آسیاب

که در دو روش قبلی به آسانی تولید  توان براي تولید نانوذراتی از مواد استفاده نمود از این روش می

  .تواند یک مسأله باشد کننده خود می آلودگی حاصل از مواد آسیاب. شوند نمی

شرکت نانوپارس اسپادانا و نوآوران کاتالیست روش هاي انحصاري خود را در اختیار دارند که شاید 

   .بخشی از روش هاي فوق با تغیرات مختلف باشد

در ) به شکل اجمالی(هاي مرسوم  ضعف تکنولوژيتعیین نقاط قوت و  ـ4

  فرآیند تولید محصول 

اندازة ذره با تغییر پارامترهایی نظیر دما و کنترل میزان کم آلودگی چگالش بخار روش  مزیت  ینمهمتر

روش انفجاري . است اما نسبت به روش شرکتهاي ایرانی پر هزینه تر استو محیط گاز و سرعت تبخیر 

روش . د بیشتري نسبت به روش شرکتهاي نانو پارس اسپادانا و نوآوران کاتالیست داردمحدودیت تولی

تواند یک  حاصل از مواد شیمیایی می دگیکم هزینه و پر حجم هستند، اما آلو  عموالًسنتز شیمیایی م

 آلودگی حاصل از مواد . فعال در ایران استفاده نمی شودروش آسیاب یا پودر کردن  از. مشکل باشد

  . استکننده یک مسأله  آسیاب
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ـ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم 5

با استفاده از اطالعات (گذاري ثابت به تفکیک ریالی و ارزي  سرمایه

هاي  و اینترنت و بانک UNIDOواحدهاي موجود، در دست اجراء، 

  ... )و  و تجهیزات  هاي فروشنده تکنولوژي  اطالعاتی جهانی، شرکت

همانطور . هاي پارامترهاي مهم اقتصادي احداث یک واحد صنعتی مورد نظر است در این بخش بررسی

. که اشاره شد بسته به اینکه کجاي زنجیره ارزش قرار گرفته باشیم شرایط اقتصادي متفاوت خواهد بود

براي ... گذاري و  مایهسر  هاي ثابت و در گردش مورد نیاز واحد، نقطه سر به سر، سرانه برآورد هزینه

محصوالت مختلف در اکسید روي ، تولید فرموالسیون کاربست نانو ذرات اکسید رويتولید نانوذرات 

در . متفاوت استآرایشی و بهداشتی و همچنین تولید محصوالت آرایشی بهداشتی با نانو اکسید روي 

اکسید ن کاربست نانو وفرموالسیبهتر است در ابتدا از بخش دوم زنجیره ارزش شروع شود تا ادامه 

بقیه مراحل زنجیره ارزش بررسی شده سپس . تجاري گرددروي در محصوالت آرایشی بهداشتی 

   . است

این حوزه، بنظر میرسد از نظر کلی این کشور در علمی انجام شده در مختلف با توجه به تعدد فعالیتهاي 

به دانش دانشگاهی براي تبدیل  . د استکم و بیش در کشور موجو علمی و تحقیقاتی  توانمندي

هزینه این فرایند توسعه اي حداکثر حدود . فرایند توسعه اي باید صورت گیرد ،صنعتیفرموالسیون 

ر د .برگرفته شده استنقطه نظرات متخصصین از ارزیابی این . زده می شود میلیون تومان تخمین 100
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ارزش  رهیتوسعه بخش دوم زنج يها نهیهز نیتخم. عمل ریسک فنی نیز شامل این بخش خواهد شد

  :در جدول زیر آمده استاکسید روي نانو ذرات 

  اکسید روي زنجیره ارزش نانو ذراتدوم تخمین هزینه هاي توسعه بخش 

  )میلیون ریال(هزینه   موضوع
  500 )تحقیقات و رصد پتنت( نیروي انسانی متخصص

  100  و وسایل مصرفیشیمیایی مواد 
  200  تستها و خدمات تخصصی آزمایشها،

  200 سایر هزینه ها 
  1000  جمع کل

هزینه هاي . تعامل با صنعت براي صنعتی سازي نتایج الزم و ضروري است در جریان این فرآیند 

بخشی از صنعتی سازي شاید چند برابر این هزینه باشد اما در صورت جواب دادن، متحول کننده 

طبق محاسبات انجام شده در صنعتی سازي هزینه تقریبی هر  . بود خواهد آرایشی و بهداشتی صنعت 

هزینه هاي محاسبه شده توسط ستاد . ستاد ویژه توسعه فناوري نانو بسته به هر صنعت متفاوت میباشد

میلیون تومان تا  340نشان میدهد که متوسط منابع الزم براي صنعتی سازي و تولید حد واسط نانو بین 

این اعداد از محاسبه هزینه هاي انجام شده صنعتی سازي و تولید حد واسط . ن استمیلیون توما 720

میلیون تومان توسعه این فناوري در این  100مبلغ هزینه . هاي انجام شده در حوزه فناوري نانو میباشد

توانمندي بالقوه در . براي بخش اول زنجیره ارزش نیز سرمایه گذاري الزم نیست. مبلغ مستتر است

  . کشور موجود است و در صورت نیاز و اقعی آنها خواهند توانست تولید خود را به سطح نیاز برسانند
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هر فعالیتی بدون در نظر گرفتن این . مشکل اساسی در این زمینه بحث استانداردها و مجوزهاست

در  به ویژه با سخت گیري هاي وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی. موضوع ابتر خواهد بود

  . این زمینه، هر سرمایه گذاري باید با دقت به مجوزها انجام شود

ـ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا 6

داخل کشور قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند 

  تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

تولید نانو اکسید روي بسته به روش بخش اول زنجیره ارزش یعنی در در د نیاز مواد اولیه عمده مور

. بعضی از شرکتها مانند نانو پارس اسپادانا از اکسید وري گرید بهداشتی استفاده می کنند. متفاوت است

 3000در کشور به وفور یافت می شود و قیمت آن نیز هم اکنون کیلوئی تولید داخل بوده و این ماده 

شمش روي هم تولید داخل بوده و هم . بعضی از شرکتهاي دیگر از روي استفاده میکنند. تومان است

است %  95/99مشهورترین شمش روي، شمش بلژیکی . شمش خارجی در بازار به وفور یافت می شود

در تولید کننده هاي ایرانی شمش روي نیز متعدد هستند و محدودیتی در این زمینه . که وارداتی است

  . مواد اولیه بخش سوم زنجیره ارزش نیز نانو اکسید روي تولیدي است. کشور وجود ندارد

 اما این نکته الزم است اشاره شود که . در مورد قیمت مواد اولیه نانو اکسید روي توضیحات داده شد  

 يفت قیمتهاپیش بینی می شود روند ا .کاهشی خواهد بودبا گذشت زمان و گسترش فناوري نانو قیمتها 

    .خواهد بودروبرو ن با مشکلهیچکدام  یو خارج یمواد داخلتامین . همچنان ادامه داشته باشدنانو مواد 
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  ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7

شرکت نانو . در بخش اول زنجیره ارزش همانطور که اشاره شد، شرکتها ایجاد شده و وجود دارند

. ژوهشگاه صنعت نفت در تهران و نوآوران کاتالیست در مشهد می باشدپارس اسپادانا در اصفهان، پ

در ضمن با . جابجایی این شرکتها در صورت نیاز در شرایط محدد تولید فعلی امکان پذیر خواهد بود

تن در سال است، حمل و نقل هزینه چندانی را تحمیل نمی  20توجه به کل تناژ مصرفی که کنتر از 

  . کند

و فناوري یا مراکز رشد تعبیه پارك هاي علم نجیره ارزش پیشنهاد میشود شرکت در در بخش دوم ز

و در حوزه فناوري هاي جدید نکته مهم در دسترس بودن نیروي انسانی متخصص . گردد، مستقر شده

نیروي هاي متخصص دانشگاهی معموال در اطراف . استدسترسی به زیرساختهاي اطالعاتی و ارتباطی 

مراکز بزرگ شهري مانند اصفهان و و تهران پارك هاي علم و فناوري لذا  .اهی هستندمراکز دانشگ

براي تامین نیازهایی زیربنایی مانند شبکه برق سراسري، راههاي ارتباطی و شبکه . شیراز مناسب میباشند

هاي کشور داراي محدودیت  نیاز این طرح هیچ یک از استانآبرسانی و فاضالب و غیره، در سطح 

  . باشند اصی نمیخ

که بخش سوم زنجیره ارزش هستند که در کشور در جغرافیاي آرایشی و بهداشتی شرکتهاي صنعتی 

نانو متفاوت قرار دارند و نیازهاي آنها کامال صنعتی است و آنها فقط به عنوان یک مصرف کننده 

  .در بخش صنعتی مطرحنداکسید روي 
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  تغالـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اش8

فناوري نانو در کشور توسط سیاستهاي توسعه نیروي انسانی ستاد ویژه   تخصصداراي نیروي انسانی 

همچنین ستاد . مشکلی در مورد تخصیص نیروي انسانی وجود نداردو توسعه فناوري نانو ایجاد شده 

حقوق % 50ل براي مثا. نانو حمایتهاي ویژه اي از اشتغال نیروي هاي متخصص نانو به عمل میآورد

و اطالعات دقیق تخصص افراد نانویی کشور . نیروي هاي متخصص نانو توسط ستاد پرداخت میشود

  nano.irhttp://talent.                   : قابل دسترس استآدرس زیر سیاستهاي حمایتی ستاد در 

رق، سوخت، امکانات مخابراتی و ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، ب9

و چگونگی امکان تأمین آنها ...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  راه ـ راه(ارتباطی 

  در منطقه مناسب براي اجراي طرح

در بخش دوم . در بخش اول زنجیره ارزش همانطور که اشاره شد، شرکتها ایجاد شده و وجود دارند

پارك هاي علم یاز اطالعاتی و ارتباطی با هزینه حداقلی در  زنجیره ارزش نیازهاي این شرکتها به ویژه ن

آرایشی و زنجیره ارزش شرکتهاي صنعتی در بخش سوم . و فناوري یا مراکز رشد تامین میشود

  . نیز تامین شده استهستند که در کشور در جغرافیاي متفاوت قرار دارند و نیازهاي آنها بهداشتی 

  بازرگانی هاي اقتصادي و ـ وضعیت حمایت10

  هاي جهانی و مقایسه با تعرفه) آالت محصوالت و ماشین(ـ حمایت تعرفه گمرکی 
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آالت  حقوق ورودي ماشیناست که  و سوم زنجیره ارزش براي بخش اولحمایت تعرفه گمرکی 

گذاران  آالت صنعتی تعرفه  پایینی است و به سرمایه خارجی مورد نیاز طرح همانند اکثر ماشین

  .بخش دوم زنجیره ارزش نیاز خاصی در این بخش ندارد. کند ی را تحمیل نمیهزینه باالی

هاي  شرکت  ،ها ، بانک)ها واحدهاي موجود و طرح(هاي مالی  ـ حمایت

  گذار سرمایه

در ایران ساختارهاي . یکی از مهمترین چالشهاي شرکتهاي فناور در بخش جذب سرمایه است

ه است و با توجه به ذات فناوري هاي جدید که ریسک سرمایه گذاري خطرپذیر هنوز شکل نگرفت

، بانک ها و شرکتهاي سرمایه گذار معمولی عالقه هاي مختلفی دارند و خطرپذیري باالیی میطلبند

براي مثال دارایی هاي این شرکتها معموال از جنس . اي به سرمایه گذاري از خود نشان نمیدهند

بانکها معموال زمین و . توسط نهاد سرمایه گذار نیست دارایی فکري بوده و قابل مشاهده و حصر

از این منظر . تجهیزات و مانند آن را دارایی لحاظ میکنند نه دارایی هاي فکري و دانش فنی را

نهادهاي خطر پذیري در حوزه هاي فناوري هاي . بانک نمیتواند این شرکتها را تامین مالی نماید

براي مثال میتوان از موسسه توسعه . نها محدود میباشدجدید حضور دارند که البته خدمات آ

فناوري نخبگان نام برد که این موسسه با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوري نانو تاکنون در چند 

همچنین صندوق مالی توسعه تکنولوژي . طرح نانو به صورت خطرپذیر سرمایه گذاري کرده است

  . از این نوع فعالیتها حمایت میکنند) تاسیس در شرف(ایران و صندوق توسعه فناوري نانو 
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طبق قانون جدید حمایت از شرکتهاي دانش بنیان مقرر شده است این شرکتها از معافیتهاي مالیاتی 

بعضی از شرکتها با استناد به این قانون و با مکاتبه با وزارت دارایی . طوالنی مدت بهره مند شوند

  . مقطعی  از پرداخت مالیات معاف شوندبخش خود توانسته اند فعال به صورت 

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11

  واحدهاي جدید

در بخش اول زنجیره ارزش سرمایه گذاري زیادي در کشور انجام شده و حتی بعضی از آنها بال 

ولی با توجه به . عه مشاهده می شوددر بخش دوم زنجیره ارزش نیاز زیادي به توس. استفاده مانده اند

ساختار کشور که دانش مالکیت معنوي چندان جدي گرفته نمی شود، کسی وارد این بخش نشده است 

داشته و فقط وجود همه امکانات در کنار هم در بخش سوم . و حمایت دولت می تواند آن را پیش ببرد

ت آرایشی و بهداشتی محصوال تاشود اده اختصاص دفرموالسیون و مجوزهاي الزم کافی است که 

جز در سرمایه گذاري جدید در این حوزه  دردرگیر شدن . دناز مزیتهاي باالي رقابتی بهره ببر ایران 

با توجه به فناوري  البته .صرفه نیست و سود آور نمی باشده ببخش دوم زنجیره با توضیحات ارایه شده 

اگر دولت به وظایف قانونی . نیز حائز اهمیت استهاي پیشرفته بودن موضوع فعالیت نقش دولت 

مصرح در برنامه چهارم و قانون شرکتهاي دانش بنیان عمل نکند، عمال امکان رشد و توسعه این 

که همه  OECDدر کشورهاي توسعه یافته مانند کشورهاي همانطور که . شرکتها وجود ندارد
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تهاي ویژه از توسعه فناوري هاي جدید زیرساختهاي مورد نیاز توسعه فراهم است، دولت حمای

  . مینماید

  ـ منابع و ماخذ 12

   1389مقررات صادرات و واردات کشور  سال  .1

 http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx  

 وزارت صنایع و معادن، بخش سامانه ثبت مجوزهاي صادره صنعتی   .2

http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx  

  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه  .3

 http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx 

  http://www.nanosav.com                 شرکت نانو ساو .٤

 www.nanoshop.ir                                              فروشگاه ایرانی نانوشاپ .٥

 مجموعه گزارشات ستاد ویژه توسعه فناوري نانو  ،Lux Research, 2006گزارش  .6

بخش استانداردها، بخش اشتغال و بخش گزارشات و  سایت ستاد ویژه توسعه فناوري نانو .7

 مقاالت

8. Nano Shop Materials: www.nanoshop.com 

http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx
http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx
http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx
http://www.nanosav.com
http://www.nanoshop.ir
http://www.nanoshop.com
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فهرست تولید کنندگان نانوذرات که فناوري تولید نانو اکسید روي را در اختیار ادامه 

  .)Lux Researchگزارش : منبع( ر و آدرس سایت الکترونیکی آنهاو کشودارند 

Degussa     آلمان  www.degussa.com   

 DMC2     آلمان  www.dmc2.de   

 Dow Chemical      آمریکا  www.dow.com   

 Dowa Mining      ژاپن  www.dowa.co.jp   

 DuPont      آمریکا  www.dupont.com   

 DuPont Titanium 
Technologies   

   www.titanium.dupont.com  آمریکا   

 E Ink      آمریکا  www.eink.com   

 Eastman Chemical      آمریکا  www.eastman.com   

 Eiffel Technologies      اتریش  www.eiffeltechnologies.com   

 Elan Pharmaceutical 
Technologies   

   www.elandrugdelivery.com  ایرلند   

 Engelhard      آمریکا  www.engelhard.com   

 Evident 
Technologies   

   www.evidenttech.com  آمریکا   

 Ferrotec      ژاپن  www.ferrotec.com   

 FeRx      آمریکا  www.ferx.com   

 Flamel Technologies     فرانسه  www.flamel.com   

 FMC Lithium      آمریکا  www.fmclithium.com   

 Fuji Film      ژاپن  www.fujifilm.com   

 General Electric      آمریکا  www.ge.com   

 General Motors      آمریکا  www.gm.com   

 Genicon Sciences      آمریکا  www.geniconsciences.com   

 GP Nanotechnology    کنگ    هنگ  www.gpnano.com   

 H.C. Starck     آلمان  www.hcstarck.com   

 Hansa Metallwerke     آلمان  www.hansametall.com   

 Headwaters      آمریکا  www.hdwtrs.com   

 Henkel Technologies     آلمان  www.henkel.com   

 Hitachi Chemical      ژاپن  www.hitachi-chem.co.jp   

 Hoeganaes      آمریکا  www.hoeganaes.com   

 Honeywell      آمریکا  www.honeywell.com   
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 Hosokawa Micron 
Group   

   www.hosokawa.com/web/index.html  ژاپن   

 Hybrid Plastics      آمریکا  www.hybridplastics.com   

 Hybrid Systems      انگلیس  seymourlw@cancer.bham.ac.uk   

 Hydrocarbon 
Technologies Inc. 
(HTI)   

   www.htinj.com  آمریکا   

 Igen      آمریکا  www.igen.com   

 Imarx 
Pharmaceutical   

   www.imarx.com  آمریکا   

 Inco Specialty 
Products   

   www.incosp.com  کانادا   

 Inframat      آمریکا  www.inframat.com   

 InMat      آمریکا  www.inmat.com   

 Institut für Neue 
Materialien   

   www.inm-gmbh.de  آلمان  

 Integran      کانادا  www.integran.com   

 Integrated 
Microsystems Austria 
(IMA)   

   www.ima-mst.at  اتریش   

 Invest Technologies      روسیه  www.i-t.ru   

 ITN Nanovation     آلمان  www.itn-nanovation.com   

 Johnson Matthey      آمریکا  www.matthey.com   

 Kodak      آمریکا  www.kodak.com   

 Konarka 
Technologies   

   www.konarkatech.com  آمریکا   

 Lavipharm      آمریکا  www.lavipharm.com   

 Liekki      فنالند  www.liekki.com   

 L'Oréal     فرانسه  www.loreal.com   

 Mach I      آمریکا  www.machichemicals.com   

 Materials and 
Electrochemical 
Research (MER) 

   www.mercorp.com  آمریکا   

 Materials 
Modification   

   www.matmod.com  آمریکا   

 Matsushita Electric 
Industrial   

   www.mei.co.jp  ژاپن   

 MBN      ایتالیا  www.mbn.it   

 MedPointe      آمریکا  www.medpointeinc.com   

 Meito Sangyo      ژاپن  www.meito-sangyo.co.jp   

 Merck      آمریکا  www.merck.com   
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 Merck KGaA     آلمان  www.merck.de   

 Metal Carbon 
Composition   

رژیم  
 صهیونیستی  

 www.cmc-nanotech.com/company/index.htm   

 Metal Powder 
Industries   

رژیم  
 صهیونیستی  

 mpiami@netvision.net.il   

 MG Technologies     آلمان  www.mg-technologies.com   

 MicroChemical 
Systems   

   www.microchemical.com  سوئیس   

 Microcoating 
Technologies   

   www.microcoating.com  آمریکا   

 Microcosm      آمریکا  www.microcosm.com   

 Microparticles     آلمان  www.microparticles.de   

 Mitsubishi Gas 
Chemical Company   

   www.mgc.co.jp  ژاپن   

 Moyco Technologies      آمریکا  www.moycotech.com   

 NanoBio      آمریکا  www.nanobio.com   

 NanoCarrier      ژاپن  www.nanocarrier.co.jp   

 Nanocor      آمریکا  www.nanocor.com   

 Nanocrystal Imaging 
Corporation (NIC)   

   www.nanocrystals.com  آمریکا   

 Nanocrystal Lighting 
Corporation (NLC)   

   www.nanocrystals.com  آمریکا   

 Nanocrystals 
Technology (NCT)   

   www.nanocrystals.com  آمریکا   

 Nanodyne      آمریکا  www.nanodyne.com   

 Nanogate     آلمان  www.nanogate.de   

 Nanogram      آمریکا  www.nanogram.com   

 NanoMagnetics      انگلیس  www.nanomagnetics.com   

 NanoMat      آمریکا  www.nanomat.com   

 Nanomaterials 
Company   

   www.nanomaterialscompany.com  آمریکا   

 Nanomaterials 
Research   

   www.nrcorp.com  آمریکا   

 Nanomaterials 
Technology (NMT)   

   www.nanomt.com  چین   

 Nanomed 
Pharmaceuticals   

   www.nanomedpharm.com  آمریکا   

 Nanonex      کره جنوبی  www.nanonex.co.kr   

 Nanopharm     آلمان  www.nanopharm.de   

 Nanophase 
Technologies   

   www.nanophase.com  آمریکا   
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 Nanopowder 
Enterprises   

   www.nanopowderenterprises.com  آمریکا   

 Nanopowders 
Industries   

رژیم  
  صهیونیستی 

 www.nanopowders.com   

 Nanoprobes      آمریکا  www.nanoprobes.com   

 Nanoproducts      آمریکا  www.nanoproducts.com   

 Nanoscale Materials      آمریکا  www.nanmatinc.com   

 Nanoscape     آلمان  www.nanoscape.de   

 Nanosolutions     آلمان  www.nano-solutions.de   

 Nanosonic      آمریکا  www.nanosonic.com   

 Nanospectra      آمریکا  www.nanospectra.com   

 Nanosphere      آمریکا  www.nanosphere.com   

 Nanotech Coatings 
(NTC)   

   www.ntcgmbh.com  آلمان  

 Nanotechnologies      آمریکا  www.nanoscale.com   

 Nanotectonica      آمریکا  www.nanotectonica.com   

 Nano-Tex      آمریکا  www.nano-tex.com   

 Nanotherapeutics      آمریکا  www.nanotherapeutics.com   

 Nanova      آمریکا  www.nanomat.com/nanova/main.htm   

 Nano-X     آلمان  www.nano-x.de   

 NeoPhotonics      آمریکا  www.neophotonics.com   

 Netsuren      ژاپن  www.netsuren.co.jp   

 Nextech Materials      آمریکا  www.nextechmaterials.com   

 Nissan Chemical      ژاپن  www.snowtex.com   

 NKK      ژاپن  www.nkk.co.jp   

 NTera      ایرلند  www.ntera.com   

 Nucryst 
Pharmaceuticals   

   www.nucryst.com  آمریکا   

 Nyacol 
Nanotechnologies   

   www.nyacol.com  آمریکا   

 Ormecon     آلمان  www.ormecon.de   

 Orthovita      آمریکا  www.orthovita.com   

 Oxonica      انگلیس  www.oxonica.com   

 Philips      هلند  www.philips.com   

 Plasmachem     آلمان  www.plasmachem.de   

 Postnova Analytics     آلمان  www.postnova.com   
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 Powdermet      آمریکا  www.powdermetinc.com   

 PPG Industries      آمریکا  www.ppg.com   

 Praxair Surface 
Technologies   

   www.praxair.com  ریکا  آم 

 QinetiQ 
Nanomaterials   

   www.nano.qinetiq.com  انگلیس   

 Reade      آمریکا  www.reade.com   

 Research Frontiers      آمریکا  www.refr-spd.com   

 Rheox      آمریکا  www.rheox.com   

 Rhodia     فرانسه  www.rhodia.com   

 Roche Diagnostics     آلمان  www.roche.com/diagnostics   

 Rockwell Scientific      آمریکا  www.rockwellscientific.com   

 Rodel      آمریکا  www.rodel.com   

 RTP Company      آمریکا  www.rtpcompany.com   

 RTP Pharma      کانادا  www.rtp-pharma.com   

 Samsung      کره جنوبی  www.samsung.com   

 Schering     آلمان  www.schering.de   

 Shanxi Four High 
Nanotechnology   

   www.fhnm.com  چین   

 Sheffield 
Pharmaceuticals   

   www.sheffieldpharm.com  آمریکا   

 Shenzhen Junye 
Nano Material 
(SJNMC)  

   www.junyenano.com  چین  

 Showa Denko      ژاپن  www.sdk.co.jp   

 Skyepharma      انگلیس  www.skyepharma.com   

 SonoChem     رژیم
 صهیونیستی  

  

 Sony      ژاپن  www.sony.co.jp/en/index.html   

 Southern Clay 
Products   

   www.scprod.com  آمریکا   

 Spintek    کا  آمری  www.spintek.com   

 Sumitomo Electric 
Industries   

   www.sei.co.jp  ژاپن   

 Sumitomo Osaka 
Cement   

   www.soc.co.jp  ژاپن   

 Sunraynano 
Advanced Science   

   www.sunraynano.com  چین   

 Superconductive 
Components   

   www.superconductivecomp.com  آمریکا   

 Superior    آمریکا  www.smp1.com   
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MicroPowders (SMP)   

 Sustainable 
Technologies 
International (STI) 

   www.sta.com.au  اتریش   

 Sustech     آلمان  www.sustech.de   

 TAL Materials      آمریکا  www.talmaterials.com   

 Targesome      آمریکا  www.targesome.com   

 TDK      ژاپن  www.tdk.co.jp   

 Technanogy      آمریکا  www.technanogy.net   

 Tetronics      انگلیس  www.tetronics.com   

 The Welding 
Institute   

   www.twi.co.uk  انگلیس   

 TIGER Coatings      اتریش  www.tiger.at   

 Tolemac      آمریکا  www.tolemacllc.com   

 Toray Industries      ژاپن  www.toray.co.jp   

 Toshiba      ژاپن  www.toshiba.co.jp   

 Toyota      ژاپن  www.toyota.co.jp   

 Triton Biosystems      آمریکا  www.tritonbiosystems.com   

 Triton Systems      آمریکا  www.tritonsys.com   

 UBE Industries      ژاپن  www.ube-ind.co.jp   

 Ultra-Sun 
Technologies   

   www.ultrasun.com  آمریکا   

 Unisun      آمریکا  unisun@aol.com   

 Vacuum 
Metallurgical   

   www.vmc-ulvac.co.jp  ژاپن   

 Vimed Biosciences      سنگاپور  www.vitalifesciences.com   

 Wah Lee Industrial      تایوان  www.wahlee.com   

 Xerox      آمریکا  www.xerox.com   

 Xoliox      سوئیس  www.ntera.com   
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