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  حوزه مواد   فرايندي

 

 

 
 

 
      

  

  : پروژهعنوان  
 ليتوپون   اندازي پايلوتراه كمك به 

  

 : پروژه / مقياس طرح 

  
    ☐صنعتي     ☒لوتيپا    ☐  يشگاهيآزما     ☐امكان سنجي    ☐يساز هيشب

  
  
 
  

  :برنامه  اهداف  -١
اين برنامه با هدف كمك به اثبات فناوري توليد مواد صـنعتي مورد نياز كنوني و اتي واحدهاي صـنعتي و معدني 

  ـسازي فناوريبوميبنيان مبتني بر توان داخلي و  حمايت از ايجاد يا توـسعه اقتـصاد دانشكـشور ايجاد ـشده اـست. 

ــط و براي راه ــطوح آـمادگي فـناوراـنه متوسـ ــنعتي، براي حـماـيت از ايـجاددر سـ ارتـقا ـيا    اـندازي مقـياس نيـمه صـ

ركت نايع  ـش ازي فعاليت هاي فناورانه درحوزه مواد مورد نياز ـص نعتي ـس ازي و ـص هاي فناور با تمركز بر تجاري ـس

  ت اهداف اصلي اين برنامه است.كشور، خصوصا موارد راهبردي كه در راستاي افزايش تاب آوري كشور اس 

 
 ورودي برنامه - ٢
 

  ؛ ٣سطح آمادگي فناورانه  حداقل(  تكرارپذير وجود نمونه اوليه ( 

 اجرا توسط    يا  هاپارك رشد و    نوآوري، مراكز   تخصصي، مراكز   هايدهنده شتابخروج موفق از    استقرار يا

    ؛ فناور  هاي شركت

 ؛ وجود بازار بالفعل  

 :مسالهبيان و تشريح  - ٣
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سميت    عدمهاي سفيد ميان رده هستند. با توجه به  هاي پايه سولفيد روي از جمله پيگمانن وساير پيگمانپوليتو

ون  پو قيمت مناسب اين رنگدانه ها جايگزين مناسبي براي رنگدانه هاي پايه سرب يا تيتانيوم هستند. توليد ليتو

عالوه بر منايع حاوي روي مستلزم دسترسي به سولفات باريم و كوك نفتي است. كاربرد اين رنگدانه ها در صنايع  

منابع روي، سولفات باريم و كوك نفتي ، وارد كننده ليتوپون  پالستيك و رنگسازي است. ايران با وجود دسترسي به  

ميليون دالري اين محصول در ايران و    ٧تا    ٣بوده و توليد اين مواد را ندارد. با توجه به اين موارد و بازار حدود  

  كشورهاي همسايه ظرفيت ورود به اين حوزه، وجود دارد. 

  

 
 

 :صنايع مرتبط -٤
  

  ، الستيك، كاغذ، جوهر، چسب و ....پالستيكصنايع رنگ و 

  

 :هاي مورد انتظارخروجي - ٥
 

 موفق؛  فناوري ) در صورت اثبات خريدار-برداربهره  -گذارسرمايه(هم   مولفهاز سه  وجود يكي 

   اثبات فناوري؛ 

 با محصول داراي سطح آمادگي فناورانه باال؛  فناورتوسعه شركت  يا ايجاد 

 انبوه؛ توليد و  سازيارائه برنامه اجرايي جهت ادامه مسير تجاري  

  
 :نوع حمايت و اجرا مورد انتظار مدت زمان -٦
 

 

كمك، تسهيالت و تسهيالت مشروط در صورت دستيابي به تمامي  نوع حمايت مورد نظر در اين برنامه  بصورت  

  شرايط زيراست :
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 مرحله تاييد نهايي پروژههاي كليدي عملكرد تعيين شده در شاخص   

   اجرا پروژه در برنامه زمان بندي تعيين شده  

  بردار يا خريدارتاييد نهايي موفقيت پروژه توسط متقاضي، بهره 

  

 مدت زمان اجرا يك سال است .

  

  
  

 
  

 
 


