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) معرفیصنتا)چشمانداز
قدرت آفرین، پیشرو، کارآمد در سرمایه گذاری جسورانه حوزه فناوری نانو

بــا هــدف  را  آینــده )صنتــا( فعالیــت خــود  نانوتــک  هلدینــگ صنایــع 
آغــاز   1398 ســال  از  دانش بنیــان  اقتصــاد  تحقــق  در  نقش آفرینــی 
کــرده اســت. فعالیــت کلیــدی ایــن هلدینــگ ســرمایه گذاری در صنایــع بــا 
فنــاوری برتــر و نوآورانــه بــا اولویــت تولیــد و توســعه محصــوالت مبتنــی 
بــر فنــاوری اســت. ایــن هلدینــگ بــا بهره منــدی از ســاختاری منعطــف و 
چابــک و همچنیــن تنوع بخشــی بــه مدل هــای ســرمایه گذاری، ســعی در 
شناســایی، جــذب و ســرمایه گذاری در طرح هــای دانش بنیــان بــا هــدف 
کمــک بــه حــل مســائل مهــم کشــور دارد. به کارگیــری نیروهــای انســانی با 
تخصص هــای الزم بــه همــراه بهره منــدی از مشــاوران خبــره ســبب شــده 
اســت کــه طــی کوتاه تریــن زمــان، فرآینــد ارزیابــی طرح هــا تــا رســیدن بــه 
ــرمایه گذاری های  ــزان س ــه آن می ــه نتیج ــده ک ــام ش ــی انج ــرارداد نهای ق
مناســب صــورت گرفتــه در مدت زمــان کوتــاه شــروع به کار شــرکت اســت.
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حوزههایبااولویتسرمایهگذاری

گروه صنایع نانو تک آینده، در راستای تحقق چشم انداز خود با استعانت از پروردگار متعال به 
منظــور انجــام ســرمایه گذاری خطرپذیــر بــا هدف توســعه و تجاری ســازی فناوری نانــو، حضور در 
موریت خود را به شرح زیر تعریف کرده است:

ٔ
 بازارهای داخلی و خارجی و کسب نامی معتبر، ما

انــرژی
سالمت و دارو

محیط زیسترنگ و نانوپوشش ها

 قدرت آفرینی و رفع گلوگاه های فناورانه تولید در حوزه نانو 

تیم سازی گروه های فناور و نخبگان و ایجاد نهادهای پشتیبان

کمک به رفع گلوگاه های صنعت کشور

بهبود کیفیت زندگی مردم و محرومیت زدایی

توسعه بازار داخلی و صادراتی محصوالت دانش بنیان نانویی

بهبود کارایی محصوالت و افزایش راندمان صنایع کشور با استفاده از فناوری نانو
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وارقـــامکلـــیدی آمــار

123 طرح تعداد طرح های ورودی

912 میلیارد ریال حجم سرمایه گذاری )میلیارد ریال(

56 جلسه تعداد نشست سرمایه گذاری با حضور فناور

ارزیابی اولیه 7 روز
ارزیابی ثانویه و ارزش گذاری 2.5 ماه متوسط زمان ارزیابی هر طرح

172 نفر تعداد اشتغال زایی

13 مشارکت در طرح تعداد  سرمایه گذاری ها
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فــرایندســرمایهگــذاریصــنتا

انعقاد قرارداد

 نظارت و راهبری
شرکت

خروج

یید
ٔ
تا یید

ٔ
ییدتا

ٔ
ییدتا

ٔ
تا یید

ٔ
تا

بلهبلهبله

خیر خیر

بله

یید
ٔ
عدم تا یید

ٔ
عدم تا یید

ٔ
عدم تا یید

ٔ
عدم تا یید

ٔ
عدم تا

یید و تصویب در
ٔ
 تا

هیئت مدیره

یید
ٔ
وضعیت تا

شناسایی فرصت های
سرمایه گذاری

 پذیرش طرح ها-کمیته
پذیرش طرح ها

ورود طرح

 غربالگری اولیه-کمیته
ارزیابی اولیه

یید
ٔ
وضعیت تا

نیازمند اطالعات بیشتر

غربالگری ثانویه-
کمیته سرمایه گذاری

یید
ٔ
وضعیت تا

نیازمند اطالعات بیشتر

ارزش گذاری

یید
ٔ
وضعیت تا

نیازمند اطالعات بیشتر

عدم همکاری

تفاهم نامه

یید
ٔ
وضعیت تا

نیازمند بررسی بیشتر
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حوزهکسبوکارطرحهایبررسیشده

مــدلهایســرمایهگــذاری

فعالیتهایشتابدهیهلدینگصنتا

    خرید سهام و یا تاسیس شرکت مشترک )جذب سرمایه(

    سرمایه گذاری پروژه ای

    سرمایه گذاری از طریق اعطای تسهیالت

    سرمایه گذاری جسورانه مشترک

    سرمایه گذاری بر مالکیت دانش فنی

    همکاری با مراکز نوآوری و شتاب دهنده های فعال در اکوسیستم

    کمک به توسعه زیرساخت های موردنیاز برای فعالیت مجموعه های نوپا

    تأمین نیازهای مالی و تجاری سازی طرح های دارای پتانسیل

    شناسایی گلوگاه های صنعتی و فعال کردن ظرفیت های فناوری

    مشارکت در سرمایه گذاری بر روی طرح های دارای اولویت

سالمت و دارو

آب و محیط زیست

سایر

انرژی و نانوسوالر

رنگ و نانوپوشش 

%49

% 19

% 17

% 8
% 7
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کانالمعرفیطرحها

معرفی افراد

فراخوان ها

شتاب دهنده ها

مجموعه های بروکری

نهادهای 
سرمایه گذاری

وب سایت شرکت

ستاد توسعه فناوری نانو

%21

%19

%17

%15

%12

%11

%5

سطحبلوغطرحهایبررسیشده)تعداد(

60

50

40

30

20

10

0

19

48

9
13

9

25

مقاالت علمی و ثبت 
اختراع

نمونه آزمایشگاهی ییدیه های 
ٔ
تا

آزمایشگاهی

تجربه کارکرد محصول 

در محیط واقعی

تولید و بهره برداری سابقه فروش
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خدماتقابلارائه

مرکز نوآوری

زیرساخت های توسعه محصول سرمایه گذاری
)شتاب دهی/ بازار/...(

صندوق جسورانه بورسی
دسترسی به بازارهای ستاد 

اجرایی فرمان امام)ره( در راستای 
رفع محرومیت و اشتغال زایی
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وضعیتطرحهایبررسیشده

یید برای نشست سرمایه گذاری با حضور فناور
ٔ
تا

عقد قرارداد

کسب امتیاز الزم از داوران

رد به دلیل سطح پایین آمادگی محصول

در دست پیگیری

عدم کسب امتیاز الزم

از داوران

رد به دلیل عدم تطابق موضوعی طرح 
با اولویت های سرمایه گذاری صنتا

پیگیری در قالب شتاب دهی

رد به دلیل وجود بازار رقابتی میان 
تولیدکنندگان داخلی

عدم توافق بر ارزش گذاری صورت گرفته

رد طرح در غربالگری ثانویه

%12

%10

%8

%8

%32

%36

%46

%46

%54

 وضعیت طرح های ارزیابی
شده

 وضعیت طرح ها پس از
 نشست سرمایه گذاری

با حضور فناوران

40%آخرین وضعیت طرح ها

%8
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طراحی و تولید کمپرسورهای
بدون روغن شــرکت فناوران کمپرسور ایرسا

شــرکت فنــاوران کمپرســور ایرســا بــا هــدف تولیــد انــواع کمپرســورهای IGC بــدون روغــن کار خــود را آغــاز کــرده اســت. تاکنــون عمــده این گونــه 
کمپرســورها بــه ســبب نیــاز بــه تجهیــزات و دانــش پیشــرفته از طریــق واردات تأمین شــده اســت. در حــال حاضر تولیــد کمپرســورهای IGC بدون 
روغــن بــه دســت محققــان داخلــی و در شــرکت فنــاوران کمپرســور ایرســا محقــق شــده اســت کــه اولین محصول بومی ســازی شــده این شــرکت 

در آبان مــاه 1400 رونمایــی و بــه شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس تحویــل داده شــد.

بــازار هــدف:
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت فوالد، صنعت شیشه سازی، صنعت غذایی و دارویی

سرمایهگذاریهایانجامشده

تولید سیال تکمیل چاه شــرکت اکسون شیمی جنوب

در فراینــد حفــر چاه هــای نفتــی، ســیاالت ویــژه ای مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد کــه بســیار گران قیمــت و عمومــا وارداتــی هســتند. شــرکت 
اکســون شــیمی بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو موفــق بــه تولیــد نوعــی از ســیال تکمیلــی چــاه شــده اســت کــه جایگزیــن برمید کلســیم بــرای کنترل 
فشــار گازهــای خروجــی از چــاه در هنــگام تکمیــل و عملیــات تعمیــر و نگهــداری اســت. بــا ایــن فنــاوری عــالوه بــر عــدم نیــاز بــه واردات، هزینه تمام 

شــده ایــن ســیال نیــز کاهــش پیــدا کــرده اســت.

بــازار هــدف:
صنعت حفاری، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

تولید سیستم های تصفیه
آب توازن کشتی ها آینده دریا شرکت ره آوران 

باتوجــه بــه لــزوم تجهیــز کشــتی های بــزرگ و نفتکش هــا به ســامانه های تصفیه آب تــوازن از ســال 2024، مجموعه صنتــا اقدام به ســرمایه گذاری 
در ایــن حــوزه نمــوده اســت. شــرکت دانش بنیــان ره  آوران آینــده دریــا، بــه لطــف بهره گیــری از فنــاوران برتــر کشــور، موفــق بــه تولیــد ســامانه 

تصفیــه آب تــوازن کشــتی و تحویــل اولیــن نمونــه از ایــن محصــول بــه شــرکت ملــی نفتکــش شــده اســت.

بــازار هــدف:
صنایع دریایی، نفتکش ها و کشتی های بزرگ
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تولید انواع رنگ و نانوپوشش شــرکت نانوتک فام گیتی

ســیس شــده اســت. 
ٔ
شــرکت نانوتــک فــام گیتــی بــا هــدف اســتفاده از فنــاوری نانــو در تولیــد رنگ هــا و پوشــش های بــا ویژگی هــای خــاص تا

ایــن شــرکت بــا بهره منــدی از محققــان برتــر کشــور و واحــد تحقیــق و توســعه پویــا و مجهــز، تــا بــه امــروز موفــق بــه تولیــد چندیــن نــوع رنــگ و 
پوشــش خــاص بــرای اولیــن بــار در کشــور شــده اســت کــه از ایــن میــان می تــوان بــه رنگ هــای مبــدل زنــگ آهــن، رنــگ ســاختمانی عایــق حــرارت، 
رنگ پوشــان مــورد اســتفاده در صنعــت خودروســازی و ریخته گــری، رنــگ نانــو زینــکا مــورد اســتفاده در پوشــش دهی دکل هــای انتقــال بــرق و... 

اشــاره کــرد.

بــازار هــدف:
صنعت ساختمانی، صنعت خودروسازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت برق، صنعت کشتی سازی

تولید ماسک های نانویی شــرکت پارس سالمت نانو

پارس سالمت نانو
ــران و  ــه 4 میلیــون عــدد ماســک، بــه عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده انــواع ماســک ســاده و نانویــی در ای ــا ظرفیــت تولیــد روزان ایــن شــرکت ب

خاورمیانــه شــناخته می شــود.

بــازار هــدف:
عموم مردم، مراکز بهداشتی و درمانی

تولید سلول های خورشیدی پروسکایت شــرکت کیمیا سوالر اسپادانا

نســل نوینــی از ســلول های خورشــیدی نســل ســوم فــاز جامــد هســتند کــه در ســه ســال اخیــر بــه دلیل خــواص منحصــر به فــرد و افزایش بــازده 
ســریع در ابعــاد آزمایشــگاهی مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. پایــه ســاختاری ایــن ســلول ها متشــکل از الیه هــای متفــاوت فوتوآنــد، نانوبلورهــای 
پروســکایت، الیــه انتقال دهنــده حفــره و الیــه الکتــرود مقابــل اســت کــه بــه دلیــل بازدهــی بــاال در تبدیــل نــور خورشــید بــه انــرژی الکتریکــی، در 

دســترس و ارزان قیمــت بــودن مــواد اولیــه و فراینــد ســاده تولیــد صنعتــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.

بــازار هــدف:
وزارت نیرو
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تولید پانسمان های بندآورنده خون ریزی شــرکت نانو طب بهنود

  محصــول نانوِهــم از شــرکت نانوطــب بهنــود، نانوکامپوزیتــی نویــن و قدرتمنــد با قابلیت قطــع مٔوثر خون ریزی اســت. در ســاخت این محصول 
از زیســت فنــاوری و فنــاوری نانــو اســتفاده شــده اســت. در حقیقــت طراحــی مــاده اصلــی پانســمان کــه یــک قطعــه پپتیدی اســت، بــا اســتفاده  از 
دانــش زیســت فنــاوری انجــام شــده و از فنــاوری نانــو نیــز بــرای ســاخت نانوفایبرهایــی از پپتیــد طراحی شــده، اســتفاده شــد. مکانیســم عمل آن 
بــه واســطه خاصیــت چســبندگی بــه اجــزای خــون اســت. بــه طوری کــه ایــن بندآورنــده ماتریکســی را تشــکیل می دهــد کــه اجــزای خــون از جملــه 
گلبول هــای قرمــز و پالکت هــا بــه آن اتصــال می یابنــد، بدیــن ترتیــب بــه واســطه تشــدید فعالیــت پالکت هــا و ســایر اجــزای خــون منجــر بــه تحریک 

آبشــار انعقــادی می شــود.

بــازار هــدف:
تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی و خدمات مورد نیاز جراحی

تولید داروهای آهسته رهش شــرکت رهیافت نوفاران دارو

رهیافت نوفاران دارو
ایــن داروی گران قیمــت بــه صــورت انحصــاری توســط چنــد کمپانــی بــزرگ تولیــد شــده کــه تامیــن آن را در کشــور بــا محدودیت هایــی همــراه کرده 

است.

بــازار هــدف:
حوزه بهداشت و درمان و بیماری های مرتبط با سرطان

دستگاه آب شیرین کن به روش الکترودیالیز 
EDR شــرکت آتیه سازان آب و انرژی نوین

بــا توجــه بــه بحــران کمبــود آب در کشــور و عــدم بهره منــدی بســیاری از مناطــق محــروم بــه آب شــرب بــا کیفیــت مطلــوب، لــزوم بهره گیــری از 
فناوری هایــی کــه بــدون تحمیــل هزینه هــای بــاال دسترســی بــه آب شــرب را بــرای مــردم ایجاد کنند، مشــهود اســت. یکــی از این روش ها سیســتم 
الکترودیالیــز معکــوس )EDR( اســت کــه بــه نوعــی از فرایندهــای غشــایی اطــالق می شــود کــه بــرای جداســازی یون هــا و ذرات معلــق جامــد از 
آب هــای  شــور ســطحی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن سیســتم به صــورت ترکیبــی بــا ســایر سیســتم های مرســوم امــکان شیرین ســازی 

آب هــای دریــا را نیــز فراهــم می نمایــد.

بــازار هــدف:
تصفیه آب جهت استفاده خوراکی
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تولید قرص های مکمل غذایی آلگوفیل شــرکت نیک پایا کارن فارمد

در حــال حاضــر شــرکت نیــک پایــا، تولیــد و پــرورش انــواع جلبک هــای ارزشــمند از لحــاظ غذایــی، دارویــی و درمانــی را در دســتور کار خــود قــرار داده 
اســت و محصــوالت جدیــد ایــن شــرکت در حــوزه آرایشــی و بهداشــتی وارد بــازار شــده اســت.

بــازار هــدف:
مکمل های تقویتی، خوراک دام و طیور، فرآورده های آرایشی و بهداشتی

تولید آب فوق خالص به روش الکترودیونایزر  
EDI شــرکت آتیه سازان آب و انرژی نوین

بســیاری از صنایــع کلیــدی کشــور از جملــه نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی و حرارتــی و... کــه دارای بویلرهــا و دیگــر تجهیــزات در معــرض آب هــای بــا 
فشــار و دمــای بــاال هســتند، همــواره در معــرض رســوب و خوردگــی حاصــل از آن قــرار دارند. بــا هدف جلوگیــری از این اتفاق که کاهــش راندمان 
سیســتم و تحمیــل هزینه هــای ســنگین تعمیــر و نگهــداری را در پــی خواهــد داشــت، اســتفاده از آبــی بــا شــرایط خــاص و دارای پایین تریــن حــد 
ناخالصــی الزم و ضــروری اســت. ایــن نــوع از آب عــالوه بــر صنایــع مذکــور، در صنایــع دارویــی کــه در آن بــه منظــور انجــام هرگونــه فرموالســیون، 
تهیــه ترکیبــات میانــی و محصــوالت نهایــی نیــاز بــه بهره گیــری از آبــی خــاص وجــود دارد نیــز کاربــرد گســترده ای دارد. در ایــن طــرح هــدف ســاخت 
دســتگاه و سیســتمی اســت کــه بــا اســتفاده از فرایندهــای ترکیبــی، آبــی با درصد خلوص بســیار بــاال و مطابق اســتانداردهای جهانی تهیه شــود.

بــازار هــدف:
صنعت نیروگاهی، صنعت دارویی، صنعت نفت و گاز




