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  مقدمه .1
ها و اقـدامات انجـام شـده در كـشور در            يزير به برنامه  ينگاه

توانـد  ي و تمركز م   يزيبرنامه ر كه  دهد  ي نشان م  يحوزه نانوفناور 
. د آورد وجوه   اركان مختلف در كشور ب     يت را برا  ي موفق ياهنهيزم
 يهـا  سال ي كشور ط  ي علم ي دست آوردها  يفي و ك  يش كم يافزا
باشـد  مـي ن راسـتا  يق در ايت و توفيد بخش موفق  ير اگرچه نو  ياخ
 نقل  . شود ي تلق ي جد يديتواند به عنوان تهد   ي حال م  عين در اما

 تفكـر  يها از كانونيكير منتشر شده در ي از  گزارش اخ    يمضمون
قـات  يشرفته از توسـعه تحق يـ  پيهادهد كشوريكا نشان م يدر امر 

 در ي نـو در كـشورها  يهاي فناور ي مقدمات يهارهيژه در زنج  يوه  ب
ل يدله  بكه  ن است   يل آنها ا  ي تحل .ندينمايبال م قحال توسعه است  

 و تـوان بالفعـل     در حـال توسـعه       يدر كـشورها  ر سـاخت    ي ز نبود
 يبـه نـوآور    ي علمـ  يهاتيفعال توسعه يافته در تبديل      يكشورها
ان يـ  در حال توسعه به جر     يكشورها يمستندات علم   وكار، كسب

 .شرفته منتقـل خواهـد شـد   ي پي در كشورهاي توسعه فناور ياصل
 ،ودشـ يقلمداد مـ  ت  يبه عنوان موفق  ن آنچه كه امروز از آن       يبنابرا

  .گردد ي تلقي جديديتهدگر، ي دياز منظرتواند يم
 ياهازمند مباحـث گـسترد    ين موضوع ن  يل ابعاد مختلف ا   يتحل

ن فرصت  ي از ا  يري بهره گ  يبراقوالت  ن م يتر  از مهم  يكياست اما   
 علـم و دانـش در     يمردهثتحقق  ط  يفراهم ساختن شرا   ،يياستثنا

ه ي شود كه سـرما يزي برنامه رياگونهه د ب ين با ي بنابرا .كشور است 
 منـسجم بـه     يارهيـ ن حـوزه در زنج    يـ  گسترده كشور در ا    يگذار

جه كمك به تحـول كـشور در عرصـه          يجاد ارزش افزوده و در نت     يا
 يكـ ي ي سـاز  يتجارگر  يان د ي به ب  .شودمنجر  ان  ياقتصاد دانش بن  

 را به   يحوزه نانو فناور  ،  است كه تحقق آن   هن مقوله يتريضروراز  
سازد و عدم تحقق آن فرصت موجود       يك فرصت مطرح م   يعنوان  
هـا و   ن مقالـه چـالش    ي در ا  .سازدي مبدل م  يد جد يك تهد يرا به   
 ي هر چند بخش   .شودين مقوله مهم مرور م    ي ا يرو  فرا يهافرصت

 شود امـا    ي نانو تلق  يتر از فضا  تواند عام يها م ها و فرصت  از چالش 
ضرورت غلبه بر   آن و   به   توجه   ي نانوفناور ي ساز يند تجار يدر فرآ 
   .باشدير قابل انكار ميآن غ

  
  ش روي پيهاو فرصتها چالش .2

ثر از تعداد   أده و مت  يچيده پ ي پد شرفتهي پ ي در فناور  ينيكارآفر
 ي فنـاور  يهـا ت بنگـاه  يوضـع ن رو   يـ  از ا  ].8[ عامل اسـت     ياديز
ها در صـنايع    هبنگا. باشدي معمول م  يهامتفاوت از بنگاه  شرفته  يپ

-تر محصول، سرمايه گـذاري      پيشرفته با طول عمر كوتاه     يفناور
تر درتحقيق و توسـعه، عـدم قطعيـت بيـشتر و رقابـت              هاي كالن 

در نتيجـه،   . ]7[دتر براي سهم فروش بيشتر مواجه هـستند         شدي
 يهاي فناوري محـور كوچـك و متوسـط در صـنايع فنـاور             بنگاه

هاي بزرگ  خطرپذيريهاي متعدد و مهم و البته       پيشرفته، فرصت 
هـا، ناشـي از تقاضـاهاي فزاينـده         فرصت. ]10[كنند  را تجربه مي  

-خطرپذيري و   جهاني براي خدمات و محصوالت فناوري پيشرفته      
 مرتبط با فناوري پيشرفته     يطي و مح  يها ناشي از خصوصيات ذات    

با اين حال، مطالعات كمي به چگونگي بهبود سود آوري          . باشدمي
هـا و اجتنـاب از      وسيله بهره بـرداري از فرصـت      ه  ها ب در اين بنگاه  
 اسـت كـه ايـن       يطين در شرا  ي ا  و ]9[ پرداخته است    خطرپذيري

 و  2[انـد   همي در اقتصاد جهـاني تبـديل شـده         م عاملها به   بنگاه
11[.   

 در مراحـل     فنـاور معمـوال     يهـا بنگـاه  ،طين شرا يبا توجه به ا   
. ش ادامـه دهنـد    يات خو يتوانند به صورت مستقل به ح     يه نم ياول

ت دولـت   يـ  ماننـد حما   ي خود، به عوامل خـارج     يداري پا يآنها برا 
تواننـد  ي آنها مـ   ها،، با رشد بنگاه   يدر مراحل بعد  . وابسته هستند 

ابنـد و منـابع     يافته از فروش محصول دست      يه بازگشت   يبه سرما 
. رندي خود به كار گ    يهاي را در جهت حفظ و توسعه توانمند       يدرون
شرفته بـه  يـ  پيدهـد كـه صـنعت فنـاور    يج مطالعات نشان م   ينتا

 از  يبعـض  كه ذيال  بـه      ازمند است يت ن ي موفق ي برا يعوامل مختلف 
  :گرددآنها اشاره مي

  نانهيط كارآفريوجود مح •
 ي دانـش  يـي  و ارزش دارا   يت فكر ي حفاظت از مالك   يهااستيس •

 هابنگاه
 ]8[نانه ي كارآفريهاياستراتژ •
  هدف يع كاال در بازارهايتوز •
 ]12[تمركز بر محصول  •
 ]8[ن ي كارآفريهايتوانمند •

هـا و  اسـت يت و س  يـ ط فعال يشـود محـ   يده م يطور كه د  همان
ن يـ ا. رداگذيها م ت بنگاه ي بر موفق  يدي كل ريثأ آن ت  يط جار يشرا

 در  ي فنـاور پيـشرفته در كـشورها       يهـا شركت است كه    يدر حال 
ا محـصوالت خـود بـا       يـ قات  ي تحق ي ساز ي تجار يحال توسعه برا  

ط نامناسـب   يهـا و محـ    رسـاخت ي مانند فراهم نبـودن ز     يمشكالت
  .  ]3 و 1[مواجه هستند نيز  يكسب و كار

تـالش شـده    هـا   ت بنگـاه  يط فعال يمح بر   ين مقاله مبتن  يدر ا 
 نـانو  ي فناوري ساز ي تجار يش رو ي پ يهاها و فرصت  چالشاست  

 گونـاگون قابـل طـرح هـستند،         يكه متعدد، مختلف و از منظرها     
 نانو  ين فناور ي توسعه ثروت آفر   يش رو يپ يهاالشچ. ه گردد يارا

و (كسب و كـار      يعموم يدر فضا ها  توان به دو گروه چالش    يرا م 
 ي اختـصاص  يهـا الشچ و   )نانو يفناور ي ساز ي بر روند تجار   ثرؤم
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. گيـرد قرار مـي   ي بررس موردب  ي كه به ترت   م نمود يتقستوسعه آن   
 نـانو   ي فنـاور  ي سـاز  ي تجـار  يهاها، فرصت  چالش يبعد از بررس  

  .  گردديمطرح م
  

 كسب و كار ي عموميها در فضاچالش -3-1
اشـته و    عام د  يتي ماه  كسب و كار   ي عموم ي در فضا  هاچالش

 از  ي فهرست بعـض   .باشدميرگذار  يثأ ت ي فناور يها حوزه يبر تمام 
  : ر استيها به شرح زن چالشيترمهم

  
  د ثروت يتولبه باور عدم  -3-1-1

 در كشور بر ضـرورت      يگذاراستيت و س  يري سطوح مد  يتمام
توسـعه درون    و   ق و پژوهش  ي تحق ،يعلم و فناور  به  نده  يفزاتوجه  

 يگر بدنـه پژوهـش    ي د ياز سو  .ندينمايد م يكأتكشور   صنعت يزا
 آحـاد   .كنـد يرا درخواسـت مـ    دولـت    افزون    روز جهتوز  ينكشور  

ن يـ  ايهاتي جامعه از موفقو ت صنع،يمردم شامل بخش خصوص   
ها الشن ت يج ا ينتاچرا  اما  . شونديم ي دچار غرور و خوشحال    عرصه
ن يـ ا؟  شوديمشاهده م  مردم و رفاه آنها كمتر     ي اجتماع يدگندر ز 
 پيـشرفته   يهـا ي بر فناور  يتوسعه صنايع مبتن   است كه    يحالدر  

 دارد و محـصوالت فنـاور   ي ملي در ايجاد رفاه اقتصاد   ينقش مهم 
 هستند  يع از تجارت بين الملل    يپيشرفته، بخش در حال رشد سر     

]Harbi et al., 2009[ .ين موهبـت بهـره كمتـر   ياما كشور ما از ا 
و پاسـخ واضـح     چـرا؟   .  از كـشورها بـرده اسـت       يارينسبت به بس  

 يت اجتمـاع  ين مـسئول  يتـر يضـرور  يديـ ال كل ؤ س نيشفاف به ا  
 آنچه كه حركت كشور     .باشدمين حوزه   ي دست اندركاران ا   يتمام

 دسـت   ينگرش مـشترك تمـام    ،  سازدينه م ين راستا نهاد  يرا در ا  
 ينهادهـا ت  يـ  است كه حاصـل فعال     يدي كل ن نكته ياندركاران به ا  

 و يقــاتي تحقينهادهــا (يــيرااجن ي متخصــص ويگــذاراســتيس
 .دهـد  ر قـرار  يثأ ملموس جامعه را تحت ت     يا به گونه  ديبا )يفناور
چـالش مهـم و   مات، يتـصم ن بـاور در رفتارهـا و      ياكردن  نه  ينهاد
ن يز هم ينت دست اندركاران    ين مسئول يتربزرگ كه   ن است ياديبن

   .باشدمينها آ يت اجتماعيمسئول
 ، سـطح هـر ا در هتيفعالاد برون د ،ر نگرشيين تغيابر اساس  

و ل شـود    ي تبـد  يني ع يجينتابه  د  ي مشخص با  يزماندوره  ك  يدر  
گـردد   قيـ ون جامعه تزر  رده  بآن    از ملموس بخش و ثمر   يجينتا

قابـل  ارزش افـزوده    ا  يـ د ثروت   يزان تول يمشاخص  با  اين مهم   كه  
در  ي در گـام بعـد      و ي بنگـاه  در سـطح   كه در ابتدا     است يابيارز

ب نگـرش موجـ   ن  يـ اتخـاذ ا   .باشدمي يريل اندازه گ   قاب يابعاد مل 

ت يوضـع  (ياعتبارات پژوهـش   يانهيت هز يال ماه ق انت  الگو و  رييتغ
   .خواهد شد )ت مطلوبيوضع (يذارگهيت سرمايبه ماه )يكنون

  
  اوت فمت ينگرش ها -3-1-2

-قات با نگرشيفاگران نقش در چرخه توسعه پژوهش و تحقيا
ا يـ  پژوهـشگر  عنوان   به  و دنگرنيپژوهش م  ق و ي خود به تحق   يها

  خـود،  ي به ابهامـات ذهنـ     يي پاسخگو به دنبال  يئت علم يهعضو  
و گـسترش    ي و فنـ   ي علمـ  يهـا دهيـ  از پد  يش سـطح آگـاه    يافزا

دنبـال  ه  مختلف ب  در سطوح ها  بنگاهران  يمد. هستند علم   يمرزها
 و رقابت   ي بهبود بهره ور   ، محصوالت ينيگزي جا ،ديجاد بازار جد  يا

ـ كالن  در نگاه يران ستاديمد  اما .باشندمي  در محصول  يريپذ ه ب
خواهنـد  ات  يـ جزئو كـالن و دور از        ي ملـ  يهايدنبال هدف گذار  

ك يـ د در   يـ ن سه نگاه با   يقات ا ي تحق ي ساز يند تجار يدر فرآ  .بود
قطعـا    بدون نگاه مشترك     .منطبق شود گر  يكديبر  مشخص  دامنه  
   .  روبرو خواهد شدي متعدديهابا چالش ي سازيتجار

  
    ير مشترك از مقوله فناوريغك در -3-1-3

 ا كـار  يبازار   قات به صنعت و   يتحقل  يشامل تبد  ي ساز يتجار
 از مراحـل    ياتحقـق مجموعـه    مستلزم   نديهمانند هر فرآ   ينيآفر

 مرحلـه  يخروجـ د يـ هر مرحلـه با . استگر  يكديدنبال  ه  بمختلف  
 اگـر   .ديافت و پس از پردازش به مرحله بعد منتقل نما         يقبل را در  

پـردازش و    ،فتـد ينستگاه بعد اتفاق    يستگاه به ا  ين انتقال از هر ا    يا
و  يفنـاور ل دانش به    يتبدچالش عدم   . نخواهد بود ممكن   توسعه
قـات در  يتحق يش رويپن چالش يتريجد به كسب و كار     يفناور

-افتـه يجـاد   ي گذشته در ا   يها سال ياگرچه كشور ط  . كشور است 
ئـل شـده اسـت امـا        ناهـايي   شرفتيـ  گسترده بـه پ    ي پژوهش يها

انتقال آن  از  و يمستندساز يها و مهارتيجاد فناوري ا يتوانمند
بدون  .باشدهمراه مي  يجد يهاضعف باحوزه پژوهش به صنعت     

 ي پژوهـش  يهـا افتـه ي ي سـاز  يتجـار تحقق   ،ين توانمند يجاد ا يا
  و يفنـاور علـم و     يهـا پـارك  يفه اصل يوظ. رممكن خواهد بود  يغ

ن يـ  تحقـق ا   ي الزم بـرا   يجـاد بـسترها   ي ا قـا  يز دق يـ نمراكز رشـد    
   .  استيتوانمند
  

   نان يفرآن نقش يب يو همكارعدم تعامل  -3-1-4
الزامات و  ز  ي وجوه متما  ي در مراحل مختلف دارا    ي ساز يتجار

 مختلـف   يديـ كل يهـا نان با مهـارت   يفرآازمند نقش   ينمختلف و   
تواننـد در همـه     ي هستند كه م   ي و نادر  يي تنها افراد استثنا   .است

عدم وجود تعامل   . ندينمافا  ي ا يي را به تنها   يديكلف نقش   ين ط يا
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ـ ر آشنا   يمد كي و   يخبره صنعت ك  يبا  ك پژوهشگر   ي نيفعال ب  ا ب
در . گـردد ي مـ  ي انتزاع يك فضا يت پژوهشگر در    يباعث فعال بازار  
ران و صـنعتگران بـا      ي با مـد   يط عدم تعامل صاحب دانش فن     يشرا

ج مطالعات انجام ينتا. د بودار كم خواهيت بسيتجربه احتمال موفق
دهـد كـه دانـش    يز نـشان مـ  ي نFrankelius (2009)شده توسط 

شـود،  ي خالصـه نمـ    ي در دانش فنـ    ي نوآور يك الزم برا  ياستراتژ
 و  يابيـ ن بودجـه، بازار   يمأ، تـ  ينه هـوش تجـار    يبلكه دانش در زم   

 ،ن رو تعامـل   يـ از ا .  دارد يشتريت ب ي اهم يفن ري غ يهاگر حوزه يد
  . شودي محسوب مي سازي توسعه تجاريرا بيد مهميكل

  
  دهي طرح و ايت فكريمالك -3-1-5

 ي در تجـار ي گروهـ ين ضرورت شكل گرفتن همكـار  يترمهم
قـات، رد و بـدل نمـودن دانـش و           يج تحق يهـا و نتـا    افتـه ي ،يساز

ت و  ينكه امن آشود مگر   ين امر محقق نم   يا. ح است ياطالعات صح 
ن در كـشور    آ ابعـاد    ي بـا تمـام    يت فكـر  ينان از حقوق مالك   يمطا

 در  ي فنـاور  يحتـ و  افته  ي ،دهيابودن سهم   نمشخص   .گرددحاكم  
ـ      ي مال يي نها يوردهاادست نفعـان   ين ذ يو اختالف نظر گسترده ب

در و  گـشته     و كار   كسب ي در فضا  يموجب شكل نگرفتن همكار   
  .گرديده استشمار ي بيهافرصتن رفتن يباعث از بجه ينت

  
 يولـه تجـار   عدم تناسب روند پژوهش با مق      -3-1-6

    يساز
 مراحل حركـت    ي در تمام  ي ساز يج، تجار يدگاه را يبرخالف د 

 مصداق دارد و ارتقـاء هـر مرحلـه          ي به نوع  ييده تا محصول نها   يا
 ي سـاز  ي تجـار  ياتوانـد بـه گونـه     يپژوهش به مرحلـه بـاالتر مـ       

 ين رو اسـت كـه جهـت دهـ         ياز ا .  گردد يابيمحصول پژوهش ارز  
ك يـ بـه عنـوان     قـات   يقه تح يـ  اول يريمطلوب در مراحل شكل گ    

  . رديانجام گد يضرورت با
  

  ي اختصاصيهاچالش  -3-2
ز يـ  ن ي اختصاص يها چالش ي نانو فناور  ي ساز يتجارحوزه  در  

  :ر استيوجود دارد كه فهرست آنها به شرح ز
  

  چالش بازار -3-2-1
ا يـ شـود و    يد محصوالت نوظهور منجـر مـ      ي به تول  ينانوفناور

 محـصوالت   يبـرا . دهـد يرار مـ  قر  يثأمحصوالت موجود را تحت ت    
 يهـا  است كه چون بنگاه    ي مهم و اساس   يند بازارساز ينوظهور فرآ 

 در  يگـذار هي كوچك و با توان محدود هستند، امكان سـرما         ،فناور

سـد  ز  يـ افته با نانو ن   ي توسعه   ت محصوال يبرا.  را ندارند  يبازارساز
سته شود كه رقابـت گـسترده و نـو          شكد  يبارقابت با بازار موجود     

ش رو خواهـد    ي پـ  ي جـد  يهاز باعث چالش  ين حوزه ن  ي در ا  بودن
  . شد
  
  چالش استاندارد -3-2-2

مصرف و تجارت محصول چه در داخل كشور و چه در      ،  دي تول
 . مـشخص اسـت    يازمند وجـود اسـتانداردها    ي ن ين الملل يتبادل ب 

 مـوارد   يدر بعض  بر نانو    ي و محصوالت مبتن   يسرعت توسعه فناور  
 جهـان شـمول     يب اسـتانداردها  يق و تصو  ي تدق ،نياز سرعت تدو  

 از محصوالت نانو هنوز     ي تعداد ي برا يشده و لذا استاندارد   شتر  يب
 نـانو را تحـت      يبهم توسعه فناور  م ين فضا يا. ف نشده است  يتعر
 يناشناخته بودن اثرات جـانب    ن رو   ي از ا  .استر خود قرار داده     يثأت

و ها  آنال  ق حمل و انت   ،يستيك به چرخه ز   يژه محصوالت نزد  يبه و 
 ديـ  شـك و ترد    ،حي صـر  يهـا  و عـدم وجـود قـضاوت       يدر گم  سر

 مصرف و در موضـع      ،دي تول هاي در حوزه  ي جد يهاموجب بحران 
   .شودي دهندگان ميواهگ

  
  رقابتچالش   -3-2-3

.  استي مختلفيهايدگيچي سطوح و پي نانو دارايفناور
 با درجه يهاي مشابه با فناوريجاد كسب و كارهاي ايريجهت گ

ر ي غيهاجاد رقابتيافته موجب اي در بازار رشد ن كمتريدگيچيپ
 نانو نوپا ي كسب و كارها به شكستيحتشود كه يسازنده م
  .شوديمنجر م
  

   ي انسانيرويچالش ن -3-2-4
توسعه كسب و  ي بستر سازيت شده براي تربي انسانيروين
 مختلف يها از تخصصيفيد مشتمل بر طي بايي نانويكارها
 و ت شدهي تربي انسانيروي نيمندعدم توازن در توان .باشند

ت ي متخصص نانو و غفلت از تربي انسانيرويت  نيتمركز بر ترب
 يروي، باعث عدم توازن ني سازيمتخصص كسب و كار و تجار

 نانو در كشور يسازي تجارياز موانع جد كه اين شده يانسان
   .گردديمحسوب م

 در  ي متخصص و هوشمند كسب و كـار       ي انسان يرويكمبود ن 
 كـسب و كارهـا و       يشرفته باعث ركـود جـد     ي پ يهايحوزه فناور 

ا مركـز  يـ ك بنگاه ي مثال در   يبرا. شوديمقات  ي تحق يسازيتجار
-ي در مرحله تجـار    يار مهم ي نقش بس  ينيبشياز به پ  ين ياتوسعه

 از  يارين مرحلـه بـر بـس      يـ ح در ا  ي صح ينيبشيرا پ ي دارد ز  يساز
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ه، يشامل تدارك مواد اول مات  ين تصم يا. گذاردير م يمات تأث يتصم
د شـده و    يـ د، سـطح محـصوالت تول     يتولا  يق  يها تحق يزيبرنامه ر 

نـد  يت فرآيري مـد يهم چگـونگ به ف Kahn (2002). باشديره ميغ
-ين مطالعه نشان مـ    يا. استپرداخته  د  ي محصول جد  ينيش ب يپ

 توسـعه   ينـ يبشي پـ  يمـسئول اصـل    محـور    بـازار كرد  يرودهد كه   
 ي انـسان  يرويناگر  . ست آنها يسازيجارو روند ت  د  يمحصوالت جد 
ه كنـد،   يـ  ارا ي ساز ي تجار ي برا كرد بازار يرو از   يقينتواند حس دق  

 چگونه متوجه خواهند شد     يا بنگاه ي يا و توسعه  يقاتيمراكز تحق 
 يسـاز يگران تجـار  تياگر هدا .  متمركز شوند  ياكه در چه حوزه   

خواهد ي م يزيه ندهند، چه چ   يها را ارا  تي فعال ي و عمل  يخط فكر 
   شود؟ يتجار

  
   وسته ير پي غاي و مشابه يهاچالش پژوهش -3-2-5

قات در حوزه ي در گسترش تحقيقي تشويهااستياگرچه س
 عدم ،ي پژوهشيهاتيفعالت ياما عدم هداثر بوده ؤ مينانو فناور

تر  سادهيهاتيفعالن بر ي تمركز محقق، آنهايوستگيانباشت و پ
قات مشابه در جهان از يد تحقي تولاما قابل انتشار و تكرار و باز

قات ي تحقيسازيل تجاري پتانس باعث كاهش است كهينكات
  . استگرديدهكشور 
  

 ها فرصت -3-3
  ورود به هنگام  -3-3-1

ها انباشـت علـم و       بر سال  ي مبتن ينكه كه نانوفناور  آرغم  يعل
ل يط تبـد  ي است اما فراهم شدن شرا     ياديطه علوم بن  يدانش در ح  

ش از ده   ي مختلف به ب   يهاثر در عرصه  ؤم و   يدي كل يك فناور يبه  
د يـ ن عرصـه فرصـت ام     يـ ورود به كـشور بـه ا      . گردديسال باز نم  

 يريعدم شكل گ  . ورده است آ فراهم   ي ساز ي تجار ي را برا  يبخش
 يريـ  بزرگ به بازارها و عدم شكل گ       يها عدم تمركز شركت   ،بازار

و  يا منطقه ،ي مل يهاكه فرصت جاد كرده   يرا ا  يطيانحصارات شرا 
ات شـركت در    يـ تجرب. تـر قـرار دارد    در دسـترس   يالمللني ب يحت
 يها شبكه شركتير از سوي سه سال اخ ي معتبر ط  يهاشگاهينما

 ي تجـار  ها صرفا  ن فرصت ي ا .ن نكته است  يد ا يؤران م ينانو ا يفناور
 و  ين المللـ  ي ب ين استانداردها يها در عرصه تدو   نبوده بلكه فرصت  

  .ز قابل ذكر استي نيعلم
  زار با -3-3-2

ف يـ گر مشخص شـده اسـت كـه ط        يش از هر زمان د    يامروز ب 
 محصوالت موجـود در سـبد       ي و حت  ي از محصوالت مصرف   يعيوس

ن بـه مفهـوم     يـ  ا .نـانو شـود   يفنـاور ثر از   أتوانـد متـ   يز م يخانوار ن 

 . اطالعات است  يفناورتر از بازار     بزرگ يحت  بزرگ اري بس يبازارها
در گـام    يا منطقـه  يزارهاران در مرحله نخست و با     ي ا معرفبازار  
 يي نـانو  ي شروع كسب و كارها    ي برا يتواند فرصت مناسب  يمدوم  
 ي بـرا  ين بازارها در حال حاضر حت     يدهد ا يشواهد نشان م  . باشد
 .ز مورد توجـه هـستند     ي ن يالمللني ب ي نوپا يها از شركت  ياريبس
 مـشابه  يبازارها در ييد نهايد توجه نمود رسوخ محصوالت جد  ياب

 يبـرا . شرفته اسـت  يـ  پ ياز كـشورها  تـر    راحت اريبسران  يا كشور
 سـخت   ،ي مـال  يهـا تي محـدود  يران كـه دارا   ير ا ي نظ ييكشورها

ت حـداكثر بهـره را ببرنـد    يـ  موفقيد از زمان براي بوده و با  يافزار
 الزم بـه ذكـر اسـت        . خواهد داشت  يشتريت ب ي جذاب هان حوزه يا

ن ين بـه كـرات بـا همـ        ي و چـ   يرق جنـوب شـ    يايسـ آ يكشورها
 ي در جهـت منـافع تجـار       فناوري از تحوالت    ياريتژي از بس  استرا

  .اندخود استفاده نموده
  

نـان و   ي كارافر ،يت بخش خـصوص   يحساس -3-3-3
   يارذگهي سرمايهاسازمان

شته و همه ذ انجام شده چند سال گيهاتيوب فعالچارچدر 
 بخش از يعيبخش وسها در حال حاضر تين فعاليجانبه بودن ا

اقبال نانو يفناور كشور به يگذارهينان و سرمايفرآ كار،يخصوص
  .شوديمده يدكمتر ر حوزها ي در سايطين شراي چن.اندنشان داده

  
   يارذع اثرگيت وسيماه - 3-3-4

 ياضنانو فيثر از فناورأ متيهانهيطها و زمي محيگستردگ
-ي ميكند كه به اندازه كافيجاد مي از كسب و كار را اياگسترده
  . بر نانو را فراهم سازدي مبتنيكسب و كارهاط توسعه يتواند مح

  
ل ي تسه ي مختلف در كشور برا    عواملجاد  يا -3-3-5

   ي سازيتجار
 يهار پاركيظ نعوامل از ياريشته بسذ گيها ساليط
 .اندجاد شدهي اي توسعه فناوريهاصندوق  مراكز رشد،،يفناور

ژه تالش نموده حركت دو ي ويتهايز با فراهم ساختن حمايستاد ن
  . ممكن سازدي سازيتجارر يمسدر را  يادامد
  نانويمتخصص فناور ي انسانيروين -3-3-6

 تي وضع. استي انسانيروي بر ني متكيي نانويسب و كارهاك
ط يشرادر  يرانيا متخصص ي انسانيرويندهد كه ين مكشور نشا

  .داردقرار  ي در عرصه جهانيريخوب و رقابت پذ
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   يريجه گينت .3
 ي ســازي تجــاريرو فــرا يهــاهــا و فرصــتشــناخت چــالش

ن آ يشود كه بر مبنـا    يد واقع م  ي مف ي در كشور هنگام   يفناورنانو
بخـش  .  و اجـرا گـردد     ي طراحـ  ي و اقـدامات اصـالح     يزيبرنامه ر 

ژه در  يبه و نانو  يفناورتوسعه  ژه  ي ستاد و  يهايزي از برنامه ر   يمهم
 نـانو   ي رسوخ فناور  يم شده برا  يظ تن يهاها و برنامه  شبكه شركت 

هـا انجـام شـده      ها و فرصـت   ن چالش يع كشور با شناخت ا    ينامبه  

 نـانو در    ي سـاز  ي تجـار  يهـا فـرارو   ن چالش يتر د مهم يشا. است
 ي عموم يمرتبط به فضا   يها چالش يعنينها  آكشور گروه نخست    

 يازمنـد عزمـ   ي ن آنهـا  بر   يرگي است كه مقابله و چ      يكسب و كار  
  . ستاد داردايك موضوع و ي از يتر گستردهيزي و برنامه ريمل

  
  25/1/89:  و تاريخ پذيرش1/7/88: تاريخ دريافت
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