ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻧﻮوا؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۷
ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد وارد دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮاد در واﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﻧﻪ
ﺧﻮدرو ﺷﺪه و از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ
ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﺧﯿﺮا در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺑﺮای ﻋﺮض اﻧﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ داد ﺗﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎر ،ﻣﺪﯾﺮ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻧﻮوا ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺎﻧﻮوا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری از ﺷﺮﮐﺖ راﺳﺨﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺑﺮای

ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎر؛ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن راﺳﺨﻮن ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل آب ﮔﺮﯾﺰ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺎﻧﻮوا ،در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان ،ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد.
ﻧﺎﻧﻮوا ،ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از
ﺳﺎل  1393در ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ

اﻓﺘﺨﺎرات و اﺧﺬ ﺗﺎﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺧﺬ ﺗﺎﺪﯾﻪ ﺳﺘﺎد
ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه رازی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و… ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن راﺳﺨﻮن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات و ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ،دﺳﺘﺎوردی ﺑﺰرگ
و روﺷﯽ ﺳﺎده و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺎﻧﻮوا ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی آب ﮔﺮﯾﺰ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ،ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی
ﺿﺪ ﺑﺨﺎر ﺷﯿﺸﻪ ،ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو و اﺳﭙﺮی ﻣﻮرآﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺎﻧﻮوا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮ در دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
دارﻧﺪ.
اﺳﭙﺮی آب ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﻧﻮوآ از رﻧﮓ ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺬب ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر،
ﮔﻞ و ﻻی و آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرواش در
ﻓﺼﻮل ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺑﺮف را ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﭙﺮی روی ﺑﺪﻧﻪ و ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺑﺎران ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻧﮓ ﺧﻮدرو را درﺧﺸﺎن و ﺗﺎزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎر ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻧﻮوآ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز و وارد ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻮدرو از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی رﻧﮓ ﺧﻮدورﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف زﻣﺎن  15ﺗﺎ  20دﻗﯿﻘﻪای از اﯾﻦ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺑﺪﻧﻪ ،ﺷﯿﺸﻪ و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﻣﺎه دوام ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ:
»اوﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده راﺣﺖ آن اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﺨﺼﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ را روی ﺧﻮدرو ﺧﻮد
ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ اﺳﭙﺮی را ﻣﯽﺗﻮان روی ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺷﯿﺸﻪ و رﯾﻨﮓ و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﺳﭙﺮیﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮی )ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ( ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ دارد«.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮر آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺳﭙﺮی آب ﮔﺮﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻧﻮوا،

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺎک ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺮدن ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو را داﺷﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﺣﺪود  3ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﻧﺎووا  94000ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮی ﺿﺪ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺎر روی
ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮدرو در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺳﺮد و ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﭙﺮی ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ در ﮐﻢ ﺗﺮ از  5دﻗﯿﻘﻪ،
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری  2ﻫﻔﺘﻪای داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺷﯿﺸﻪ ﻋﯿﻨﮏ را ﻧﯿﺰ دارد .ﻗﯿﻤﺖ اﺳﭙﺮی ﺿﺪ ﺑﺨﺎر
ﻧﺎﻧﻮوا  16400ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﮐﺎرواش ﺧﺸﮏ ﻧﺎﻧﻮوا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ
اﺳﭙﺮی  250ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی آن ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺳﺪان را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﻨﻬﺎ  26ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ،اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ ﺧﻮد را روی ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ دوام ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎزار ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودی ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد

ﻧﺎﻧﻮ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ای ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﮐﺎرواش ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

