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سخن نخست
همهساله در دهه سوم آذرماه در کشور مراسم گوناگونی با عنوان هفته پژوهش و فناوری برگزار میشود .وزارت نیرو نیز شبیه سایر وزارتخانههای
صنعتی در طول سالهای گذشته جشنواره پژوهش و فناوری را در حوزههای آب و برق برگزار کرده است .در سال جاری نیز این جشنواره از  29آذر
لغایت اول دیماه با میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار شد که در آن شرکتهای تابعه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود را در قالب نمایشگاه فیزیکی
و مجازی عرضه کردند و نشستها و کارگاههای آموزشی متعددی ،باهدف افزایش سطح دانش مخاطبان ،برگزار شد .بهعالوه در این مراسم وزیر محترم
نیرو ،از پژوهشگران برتر شرکتهای تابعه پیشتاز در حوزههای فناوری و نوآوری تقدیر نمودند.
همچنان که در اهداف این جشنواره ذکرشده است ،از این جشنواره و جشنوارههای مشابه آن انتظار میرود که در آن )1 :فرهنگ پژوهش و فناوری
در سطح وزارت نیرو ترویج شود؛ عملکردهای پژوهشی و فناوری حوزههای آب و برق شناسایی و عرضه گردد )2 ،مدیران اجرائی با نوآوران صنعت
بیشتر آشنا شوند )3 ،فضای تعاملی میان پژوهشگران و فناوران ایجاد گردد )4 ،بستر مناسبی برای تجاریسازی یافتههای پژوهشی و طرحهای فناورانه
فراهم شود ،و  )5وضعیت موجود پژوهش و فناوری و روندها و آینده آن در کشور تبیین شود.
اکنونکه جشنواره پژوهش و فناوری سال  1400پایانیافته ،وقت آن است که با نگاهی منصفانه و البته دقیق به بررسی نقاط قوت و ضعف جشنواره
بپردازیم .واقعیت این است ،که علیرغم تالشهای انجامشده در این جشنوارهها در طول سالهای قبل متأسفانه همچنان وزارت نیرو با مشکالت جدی
متعددی مواجه است که بدون شک راهحل برخی از آن مشکالت از مسیر تحقیقات ،فناوری ،شرکتهای دانشبنیان و مراکز تحقیقاتی میگذرد.
مشکالتی از قبیل ناترازی مصرف آب و برق ،مسئله تلفات انرژی ،مواجهه با بحرانهای طبیعی از قبیل مسئله آلودگی هوا ،و هجوم ریز گردها ،هوشمند
سازی تجهیزات و بهینهسازی فرآیندها ،مسئله منابع انسانی و جانشین پروری و . ...سؤالی که باید همه دستاندرکاران این جشنواره اعم از
سیاستگذاران ،طراحان ،شرکتکنندگان و پژوهشگران از خود بپرسند ،این است که این جشنواره تا چه میزان توانسته به حل چالشهای صنعت آب
و برق کمک کند؟ حتی در سطح پایینتر باید به ارزیابی این مسئله بپردازیم که از میان اهداف تعیینشده برای جشنواره ،کدامیک محقق شدهاند؟
آیا جشنواره زمینه تعامل میان پژوهشگران و فناوران را فراهم کرده است؟ آیا برگزاری جشنواره منجر به آشنایی مدیران اجرایی صنعت با نوآوران
شده است؟ به نظر میرسد اگر بخواهیم فارغ از تعصبات سازمانی قضاوتی نسبت به این مسائل داشته باشیم ،باید بگوییم که جشنواره پژوهش و
فناوری در تحقق بخشی از شعارها و اهداف تعیینشده خود نیز موفق نبوده است .این مسئله از دو بعد ساختاری و کارکردی قابل تبیین است .در بعد
ساختاری ،نگاه متمرکز و از باال به پایین در طراحی ساختاری جشنواره ،عمالً امکان تحقق اهداف و حرکت در راستای حل مسائل صنعت آب و برق
را گرفته و آن را تنها به ابعاد شکلی و نمادین تقلیل داده است .از این منظر ،استفاده از ظرفیتهای ایجادشده در مجتمعهای استانی پژوهشگاه،
بهعنوان هابهای زیستبوم نوآوری برای تمرکززدایی و توسعه دامنه فعالیت جشنواره بهکل سال (و نه فقط یک رویداد ثابت در یک مقطع زمانی) را
میتوان بهعنوان راهکارهای اولیه برای تقویت و بازطراحی بعد ساختاری جشنواره در نظر گرفت .از منظر کارکردی به نظر میرسد ،تنها کارکرد تقدیر
از پژوهشگران و شرکتهای برتر در عرصه پژوهشی همچنان بهعنوان کارکرد اصلی جشنواره مطرح میشود .درحالیکه برای تحقق اهداف تعیینشده
و همچنین مشارکت در حل مسائل صنعت ،کارکردهای دیگری باید در طراحی جشنواره در نظر گرفته شود .برای مثال ،جشنواره باید بستر دائمی
برای تسهیل مبادالت پژوهش و فناوری ایجاد نماید.
ادامه در صفحه آخر

شماره  –62آذر 1400

قرار گرفت .درنهایت شورا با استقرار واحد فوق
در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو موافقت نمود .در

پژوهشی و طرحهای فناورانه ،تبیین وضعیت
موجود پژوهش و فناوری ،روندها و آینده آن
در کشور ،تشویق و تقدیر از پژوهشگران،
فناوران ،مؤسسات پژوهشی و دستگاههای
اجرایی برتر ازجمله مهمترین اهداف این
جشنواره بود .افتتاح شبکه توسعه فناوری
نیرو مربوط به مجتمعهای آموزشی و
پژوهشی پژوهشگاه نیرو ،تقدیر از نوآوریهای
صنعت آب و برق ،ایجاد غرفههای مجازی،
برپایی غرفههای حضوری ،برگزاری
مجموعهای از نشستها /کارگاههای تخصصی
بهصورت برخط ازجمله برنامههایی است که
در این رویداد اجرا شد.

سافت استارت موتورهای الکتریکی ( 250

دستاوردهای فناورانه مرکز

 ")KW - 1.5 KWاز جانب آقای محمد ساکی،

توسعه فناوری صنعت برق و

میباشد .سافت استارت یکی از بهترین
روشهای راهاندازی موتورهای الکتریکی در
صنعت میباشد .موتورهای الکتریکی در زمان
راهاندازی چندین برابر جریان نامی از شبکه
جریان میکشد که این مسئله عالوه بر هزینه
باال باعث استهالک موتورها میشوند و هر چه
توان موتور بیشتر باشد این مشکالت حادتر و
احتمال آسیبدیدگی را بیشتر میکند .در
سافت استارتها با استفاده از عناصر
الکترونیک قدرت این جریانها محدود
میشود و باعث راهاندازی نرم موتورها
میشوند .سافت استارت طراحیشده توسط
این شرکت از نوع دیجیتال میباشد .تفاوت
نوع طراحی و ساخت سافت استارت شرکت
طراحان در تنوع رنج توانی میباشد که در
نمونه داخلی این تنوع وجود ندارد و در مقابل
نمونههای خارجی ازنظر قیمت مقرونبهصرفه
میباشد و بازار داخل را به سمت خرید
محصول داخلی سوق میدهد .محصول این
شرکت بدینصورت است که قسمت قدرت
(پاور) مهندسی معکوس برند  ABBمیباشد
و قسمت کنترل و برنامهنویسی میکرو کامالً
توسط متخصصان داخلی انجام میشود.

اخبار مرکز

برگزاری کمیته پذیرش مرکز
هشتمین و نهمین جلسه کمیته ادامه ،طرح دیگر با عنوان "بررسی تاثیر رژیم
پذیرش در سال  1400در تاریخهای بهرهبرداری توربینهای گازی در بروز و
 1400/08/15و  1400/08/24برگزار شد .در رشد مکانیزمهای تخریب قطعات"
هشتمین جلسه کمیته پذیرش ،طرحهای موردبررسی قرار گرفت که توسط آقای اشکان
"راهاندازی و استقرار کانون هماهنگی دانش ،مشکلگشا ارائه گردید که درنهایت شورا با
صنعت و بازار آب و فاضالب" از جانب آقای استقرار این واحد در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو
علیاصغر قانع و "توسعه و تجاریسازی منوط به ادامه طرح مبتنی بر استانداردهای
مورد تأیید صنعت برق و بخصوص صنعت
سیستم تولید همزمان برق و حرارت "CHP
نیروگاهی ،موافقت نمود .در بخش پایانی این
از جانب آقای احد جهاندیده گلتپه ،ارائه و مورد
نشست ،طرح دیگر با عنوان "توسعه و تجاری
ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه این طرحها توسط
متقاضیان و بررسی ابعاد فنی و مالی طرح ،اعضای سازی سیستمهای تولید همزمان برق و
عضو جدید خانواده
کمیته پذیرش با ارسال هر دو طرح به شورا ،حرارت  "CHPاز جانب آقای احد جهاندیده
شرکت نیک اندیشان الکترونیک
موافقت نمود .همچنین در نهمین جلسه کمیته گلتپه مورد ارزیابی قرار گرفت که پس طرح
در ماه اخیر شرکت نیک اندیشان
پذیرش ،طرحهای "طراحی و ساخت سامانه سؤاالت فنی و اقتصادی توسط اعضا ،با استقرار
الکترونیک به جمع شرکتهای مستقر مرکز
پرتابل تصفیه شیمیایی و سولفور زدایی این واحد نیز در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو
پیوست .ایده فناورانه این شرکت "طراحی و
موافقت گردید.
آنالین از روغن ترانسفورماتور" از جانب آقای
ساخت سافت استارت موتورهای
کمالالدین مشتاقی منعم و "طراحی و ساخت
بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه الکتریکی (")250 KW - 1.5 KW

ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از بررسی انرژی در نمایشگاه جانبی جشنواره
های الزم ،با ارائه این دو طرح نیز در شورای مرکز پژوهش و فناوری صنعت آب و برق
موافقت گردید .دهمین جلسه کمیته پذیرش در این جشنواره که با شعار "کاهش نا ترازی تولید
سال  1400در تاریخ  1400/09/17با بررسی یک و مصرف آب و برق" برگزارشده ،دستاوردهای
طرح برگزار شد .در این جلسه ،طرح "طراحی
سامانههای هوشمند پایش خطوط توزیع
آب" از جانب شرکت کیهانه کاوش آمود ارائه و
مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از بررسیهای
الزم ،مقرر گردید طرح پس از انجام اصالحات الزم
در جلسات آتی کمیته پذیرش مجدداً ارائه و
موردبررسی قرار گیرد.

صنعت آب و برق توسط شرکتهای زیرمجموعه
وزارت نیرو و شرکتهای دانشبنیان صنعت آب
و برق در نمایشگاه حضوری در محل پژوهشگاه
نیرو و همچنین نمایشگاه مجازی صنعت آب و
برق ارائه شد.
ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در سطح

برگزاری هفتاد و ششمین شورای
مرکز
هفتاد و ششمین جلسه شورای مرکز
در روز سهشنبه مورخ  1400/09/09با بررسی سه
طرح برگزار شد .در این نشست ،ابتدا طرح با
عنوان "طراحی و ساخت سافت استارت
موتورهای الکتریکی (")250 KW - 1.5 KW
توسط آقایان غالمرضا گلنواز و مهدی ساکی ارائه
گردید .سپس سؤاالت فنی و اقتصادی توسط اعضا
مطرح شد و طرح از جهات گوناگون موردبررسی

وزارت نیرو ،شناسایی و عرضه عملکردهای
پژوهشی و فناوری حوزههای آب و برق ،آشنایی
بیشتر مدیران اجرایی با نوآوران صنعت ،ایجاد
فضای تعاملی میان پژوهشگران و فناوران،
بسترسازی برای تجاریسازی یافتههای
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اخبار شعب مرکز رشد
الف) برگزاری اولین کمیته پذیرش شعبه
اصفهان
اولین جلسه کمیته پذیرش مرکز رشد واحدهای
فناور صنعت آب و برق شعبه اصفهان روز
چهارشنبه  17آذر  1400برگزار شد .در این
جلسه دو طرح با موضوعات "مطالعات،طراحی
و ساخت یک نیروگاه کوچک خورشیدی" با
ارائه آقای فرزاد نعمتبخش و "تولید آب
شیرین از آبشور دریا" نیز با ارائه آقای مهدی
جوهری مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه طرح
توسط متقاضیان و بررسی ابعاد مختلف توسط
اعضا کمیته و داوران ،مقرر گردید هر دو طرح
اصالحات موردنظر اعضای کمیته و داوران را انجام
داده و طرح را پس از اصالحات برای ارائه در
جلسه کمیته پذیرش بعدی ارسال کنند.
ب) برگزاری سومین کمیته پذیرش شعبه
خراسان
سومین جلسه کمیته پذیرش مرکز رشد واحدهای
فناور صنعت آب و برق شعبه خراسان در روز
چهارشنبه مورخ  1400/09/11برگزار شد .در
این

جلسه

"طرح

دستگاه

شبیهساز

ز تبصره  15قانون بودجه  1400بود در خصوص و) رونمایی از "شبکه توسعه فناوری
راهکارهای مشارکت صنعت و استفاده از صنعت آب و برق آذربایجان" در تبریز
تسهیالت وزارت نیرو جهت مدیریت مصرف شبکه توسعه فناوری با حضور مدیران عامل
انرژی بحث و گفتگو شد .همچنین روال اداری صنعت آب و برق آذربایجان در محل مجتمع
چگونگی ارتباط صنعت با شرکتهای آموزشی و پژوهشی آذربایجان از طریق
دانشبنیان جهت کاهش مصرف انرژی و ارتباط تصویری با پژوهشگاه نیرو و با حضور
فرایندهای قانونی آن تشریح گردید .درنهایت وزیر نیرو رونمایی شد.
مقرر شد شرکت جهان فوالد در خصوص
شناسایی و تعریف نیازهای خود درزمینه
موردبحث ازیکطرف و همکاری با مرکز رشد
مجتمع غرب در تبلیغ و شناسایی شرکتهای
توانمند مرتبط با بهینهسازی و مدیریت انرژی
از طرف دیگر اقدام نماید.
د) برگزاری جلسه معرفی مرکز رشد
واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه
خراسان با سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان خراسان رضوی
در روز دوشنبه مورخ  1400/09/15جلسهای با
حضور دکترایمانی (رئیس مجتمع خراسان) و
مهندس جواد خزائی (سرپرست سازمان صمت)
باهدف آشنایی با مرکز رشد و برنامههای
حمایتی آن و افزایش همکاری آموزشی با
صنایع استان برگزار شد.

سیستمهای قدرت ،رله و حفاظت و پست
برق" توسط شرکت تجهیزات ابزار آزما خاورمیانه
به نمایندگی آقایان :حامد مال احمدیان کاسب و
هادی کشوری خور ارائه و مورد ارزیابی قرار
گرفت .پس از ارائه طرح توسط متقاضی و بررسی
ابعاد مختلف توسط اعضا کمیته و داوران ،مقرر
گردید ،طرح شرکت ابزار آزما با محصول
سیمیالتور پست به دلیل نداشتن بازار و مزایای
رقابتی مناسب پذیرش نشود اما شرایط مناسب
برای همکاری با این شرکت بدون استقرار در مرکز
رشد مهیا شود .و پیشنهاد گردید که این شرکت
با طرح محصول مشابهی مانند پاورمیتر میتواند
مجدداً تقاضای جذب داشته باشد.
ج) حضور نمایندگان شرکت جهان فوالد در
مرکز رشد مجتمع غرب
روز سهشنبه  1400/9/16نمایندگان شرکت
جهان فوالد و کارخانههای زیرمجموعه آن در
حوزهی برق و انرژی با نمایندگان مرکز رشد
مجتمع غرب در سالن جلسات مجتمع
دیدارنمودند .در این نشست که محوریت آن بند

در این جلسه ،آقای دکتر ایمانی ضمن بیان
فعالیتهای آموزشی مجتمع خراسان ،امکانات
شعبه مرکز رشد را در قالب برنامههای حمایتی
مانند بند ز تبصره  15قانون بودجه  1400را
تشریح کرده و از صنایع استان دعوت نمود که
از تسهیالت حمایتی وزارت نیرو در زمینههای
مدیریت مصرف و کاهش تلفات و حل مسئله
ناتراژی انرژی استفاده نمایند .به همین منظور
مقرر شد در آینده نزدیک جلسهای با حضور
سرپرست سازمان صنعت معدن تجارت و
انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی
برگزار شود .در پایان این نشست ،دو طرف برای
تهیه طرحهای کاربردی جهت اجرایی نمودن
توافقات ،تأکید نمودند.

روز دوشنبه مورخ  29آذر  ،1400آیین
رونمایی از شبکه توسعه فناوری آذربایجان
همزمان بهصورت ویدیو کنفرانسی در چهار
مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق
آذربایجان (شمال غرب) ،غرب ،خراسان و
اصفهان برگزار شد .رئیس مرکز رشد صنعت
آب و برق شعبه آذربایجان در آن مورد اظهار
نمود :این مرکز به نیازهای فناورانه چهار
استان آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
اردبیل و زنجان با احصای این نیازها پاسخ
خواهد داد .علی پریش بیان داشت:
شرکتهای فناور و دانشبنیان با احصای
نیازمندیها ،گام مؤثری در رفع نیازها و
کاهش مصرف انرژی خواهد داشت .وی افزود:
در این مرکز آموزشهای تخصصی حوزه
انرژی به مدیران این بخش ارائه میشود و
تاکنون  12هزار نفر از مدیران انرژی کشور
آموزشهای الزم را در این مرکز گذراندهاند.

وی با اشاره به اینکه بیش از  20پروژه بزرگ
کشور ممیزی انرژی شده است ،گفت :از دیگر
ظرفیتهای مرکز این است که میتواند تا 13
میلیارد تومان تسهیالت در مدیریت مصرف
انرژی صنایع ارائه دهد.
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بیشتر بدانیم
استراتژیهای خروج برای استارتآپها
"استراتژی خروج شما چیست؟" اینیکی از متداولترین پرسشهایی است که از استارتاپها یا شرکتهای نوپا پرسیده میشود ولی بسیاری از کارآفرینان
معموالً توجه زیادی به استراتژی خروج شرکتشان ندارند« .استراتژی خروج» صرفاً به
معنی بی رون رفتن شما از شرکتتان نیست (هرچند که ممکن است این معنی را هم
بدهد) .بلکه بیشتر به این معنی است که سرمایهگذار چگونه به بازده سرمایهاش دست
خواهد یافت .اگرچه فکر کردن درباره استراتژی خروج از همان ابتدا کمی غیرعادی به
نظر میرسد اما اگر این کار را انجام دهید میتوانید شیوه سازماندهی و عملکرد
شرکتتان را تعیین کنید ،ضمن آنکه بسیاری از سرمایهگذاران قبل از سرمایهگذاری
تمایل دارند از استراتژی خروج شما اطالع پیدا کنند .ضمناً در نظر داشته باشید که
این استراتژی های متنوع انحصاری نیستند و شرکت شما ممکن است در دوران
فعالیتش یک یا چند مورد از آنها را تجربه کند.
استراتژی گاو شیرده )(Cash Cow
آسانترین جواب برای این سؤال که استراتژی خروج شما چیست ،این است که بگویید« :هیچی!» لیکن بسیاری از سرمایهگذاران تمایل دارند به راه خود
ادامه دهند و بازده سرمایه شان را ببینند ،بنابراین اگر هیچ فرصتی برای فروش سهمشان وجود نداشته باشد نمیتوانند به نتیجه دلخواهشان برسند.
بسیاری از کارآفرینان سریالی ترجیح میدهند بهجای آنکه مدت زیادی در یک شرکت بمانند ،از کسبوکار خارج شوند و پروژههای جدیدی آغاز کنند.
ادغام و اکتساب )(M&A
ادغام و اکتساب برای استارتآپها به معنی فروش تمام یا بخشی از شرکت (داراییها یا سهام) به فرد یا شرکتی دیگر است .لیکن برای جلوگیری از
برداشت نادرست باید بگوییم ادغام و اکتساب سهام یک شرکت با صدور اوراق سهام برای جذب سرمایه تفاوت دارد .در دوره تأمین مالی ،سرمایهگذار
معموالً سهام را مستقیماً از شرکت دیگری دریافت میکند و دارندگان سهام باقیمانده همچنان به کارشان ادامه میدهند .درحالیکه به هنگام ادغام و
اکتساب ،کلیه سهام باقیمانده و سهامی که قبالً فروختهشده از دارندگان فعلی به شخص ثالث واگذار میشود .درواقع صاحبان فعلی سهام ،سهامشان را
میفروشند و درازای این سهام ،پول نقد (دارایی مشابه) دریافت میکنند .این نقد شدن سرمایه که در حالت ایدهآل سرمایه اولیه و سود آن را در برمی
گیرد« ،خروج» محسوب میشود.
فروش به یک دوست
این مورد M&Aمحسوب نمیشود چون دو نهاد را با یکدیگر ترکیب نمیکند .ولی فرصت بسیار خوبی است که شما هزینههایی که باید بپردازید را به
دست آورید .هزینههایی که باید به سرمایهگذاران بپردازید ،حقوق خودتان و کمی زمان برای شروع دوباره تمام آن چیزی است که به دست میآورید.
خریدار ایدهآل کسی است که عالقه و مهارت بیشتری در حوزههای عملیاتی کسبوکار را دارد و توانایی گسترش آن را خواهد داشت.
عرضه اولیه سهام )(IPO
در دوران حبابهای استارتآپی ،یعنی در اواخر قرن  20و اوایل قرن  ،21استارتآپها که از مزایای بهظاهر نامحدود بازار جدید ایجادشده ،یعنی فروش
آنالین ،هیجانزده بودند ،شتابزده به سمت خط پایان  IPOهجوم بردند .بعدازآنکه این حباب ترکید ،استارتآپها روی رشد متعادلتر و پایدارتر متمرکز
شدند .این ذهنیت که  IPOهدف نهایی است رویکرد بعضی شرکتها را تعدیل کرد ،لیکن وقتی شرکتی ارزشمند میشود ،هنوز هم  IPOیکی از
متداولترین استراتژیهای خروج برای آن شرکت محسوب میشود .فیسبوک ،توییتر و اسنپ چت همگی فرایند  IPOرا پشت سر گذاشتهاند و در مورد
استارتآپهای معروف دیگر هم این شایعه وجود داشت ،برای مثال گفته میشد که Airbnbقرار است در سال  IPO 2017داشته باشد .اگرچه اینیک
برنامه کوتاهمدت است ،ولی هنوز هدف نهایی بسیاری از استارتآپها است.
روشهای دیگری نیز برای خروج از کسب وکار وجود دارد که البته جذابیت و سودآوری کمتری دارند ،ازجمله فروش یا نقد کردن سهام (ضمن آنکه
سایر مالکان همچنان به مالکیت و اداره کسبوکار ادامه می دهند) یا حتی انحالل کامل شرکت .البته ممکن است زمانی که شرکت خود را تأسیس
میکردید به این استراتژیها فکر نکرده باشید ،اما در حال حاضر این روشها هم برای بعضی شرکتها روشهای مفیدی برای خروج هستند.
فکر کردن به استراتژی خروج از همان ابتدا نهتنها به هنگام رشد شرکت به شما کمک میکند بلکه به سرمایهگذاران و سود نهایی آنها نیز کمک
میکند .هر گزینهای مزایا و معایب خاص خود را دارد و سرمایهگذاران نیز ممکن است ایدههای خود را داشته باشند.
منبعwww.isfahanplus.ir :
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معرفی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی (دریافت شده از مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان)

مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی یک مرکز آموزشی و پژوهشی تخصصی در زمینه مدیریت انرژی وابسته
به پژوهشگاه نیرو میباشد.
این مرکز در قالب همکاری دولتهای جمهوری اسالمی ایران و ژاپن در زمینه مدیریت انرژی در کشور
تأسیسشده است .تفاهمنامه همکاری بین دو دولت ،در سال  80مبادله شد و طی چهار سال اقامت
کارشناسان ژاپنی آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن ( )JICAدر محل احداث مرکز ،تجهیزات آزمایشگاهی
مرکز از ژاپن منتقل و در محل مرکز نصب و راهاندازی شد .در سال  ،83مرکز مذکور آماده بهرهبرداری شد
و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
از زمان شروع فعالیت مرکز تاکنون بیش از  12000نفر از کارشناسان فنی صنایع مختلف در کل کشور ،در
دورههای آموزشی ،سمینارها و کارگاههای آموزشی برگزارشده توسط مرکز مذکور ،شرکت نمودهاند و در زمینه مدیریت انرژی ،تخصصهای الزم را کسب
نمودهاند.
رسالت و جایگاه قانونی
با توجه به اهمیت موضوع آموزش در بهرهوری انرژی کشور و نیز بر اساس عملکرد مناسب ،کارایی و امکانات موجود در مرکز ،بر اساس قانون اصالح الگوی
مصرف (مصوب مجلس شورای اسالمی در اسفند سال  )89این مرکز بهعنوان مجری دورههای آموزشی مدیریت انرژی برای صنایع کشور تعیین گردیده است.
بدین ترتیب که ماده  69این قانون ،کلیه واحدهای صنعتی با مصرف ساالنه سوخت پنج میلیون مترمکعب گاز یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند)
قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات را ملزم کرده است تا واحد مدیریت انرژی ایجاد کرده و مدیران انرژی خود را از دارندگان گواهینامه مرکز ملی آموزش
مدیریت انرژی منصوب نمایند
ماهیت آموزشهای مرکز







سرفصلهای کامالً کاربردی متناسب با صنایع شرکتکنندگان دورهها،
ارائه راهکارهای قابلاجرا مبتنی بر تجربیات عملی مدرسین،
آشنایی عملی با راهکارها در آزمایشگاههای مرکز،
آزمایشگاههای مرکز نمونههای واقعی صنعتی هستند،
بیش از  %70مصارف حرارتی صنایع را پوشش میدهند ،و
حدود  %50مصارف الکتریکی صنایع را پوشش میدهند.

مزایای ویژه مرکز










آزمایشگاهها و تجهیزات متناسب با مصارف انرژی صنایع،
سرفصلهای کاربردی،
محتوای آموزشی متناسب،
نیروی انسانی آشنا به صنعت و علوم کاربردی روزبه دلیل «بیشترین ارتباط و سطح تماس با صنعت»،
اثربخشی مرکز،
ارائه آموزشهای کامالً کاربردی و قابلیت اجرای مباحث مطرحشده نقش قابلتوجهی در ارتقاء مدیریت انرژی کشور داشته است،
شالوده نیروی انسانی اغلب صنایع بزرگ با برنامه مدیریت انرژی موفق توسط مرکز تربیتشده است،
گزارشهای سالیانه آموزشهای مرکز در «ترازنامه انرژی» ارائه میگردد ،و
کاهش میزان مصرف انرژی در صنایع پر.

امکانات مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
نیروی انسانی
مرکز دارای پنج مدرس تماموقت میباشد که در طول مدت احداث مرکز با کارشناسان ژاپنی همکاری نزدیک داشته و از آخرین روشها و متدهای صرفهجویی
انرژی آگاهی دارند .عالوه بر آن ،از طریق طی دوره آموزشی در کشور ژاپن ،با مهارتهای مربوط به روشهای صرفهجویی انرژی در فرایندهای صنعتی نیز آشنا
شدهاند .همچنین در صورت نیاز این مرکز از همکاری سایر مدرسان مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان نیز بهره میبرد.
امکانات سختافزاری
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی که در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان مستقرشده است ،دارای ساختمان آموزشی و آزمایشگاهی میباشد .ساختمان
آزمایشگاهی شامل  9آزمایشگاه تخصصی مدیریت انرژی میباشد.
...ادامه در نسخه بعدی پیک رویش.
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مطلب کوتاه علمی
نشتیابی شبکههای

آب با استفاده از تکنولوژی رادارهای زیرزمینی (دریافت شده از مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان)

شبکههای توزیع آب یکی از ارزشمندترین و حیاتیترین زیرساختهای شهری محسوب میشوند .جوامع بر پایهی وجود آنها شکل میگیرد و بهداشت و
رفاهشان در گروی کارآمدی این سیستمها است .بر اساس آمارهای بانک جهانی ،مجموعاً  45میلیون مترمکعب در روز و ساالنه  32میلیارد مترمکعب آب در
کشورهای درحالتوسعه به هدر میرود .تلفات آب نهتنها به معنای از دست دادن یک منبع ارزشمند ،بلکه به معنای از دست رفتن سرمایهای است که برای
تصفیه و انتقال آن صرف شده است .با افزایش جمعیت و تراکم آن در جوامع شهری ،ریسک کاهش عمر شبکه و پتانسیل نشت زیادتر میشود .نشت از شبکه،
عالمتی مهم برای ناکارآمدی شبکه است و بنابراین مانیتورینگ آن و نشتیابی فعال ،تأثیری حیاتی در ادامهی حیات و عملکرد مناسب و بهینهی آن دارد.
نشت در لولهها و شبکههای توزیع به علتهای مختلف اتفاق میافتد .دلیل اصلی اتفاق افتادن نشت ،فرسودگی و افزایش شکستگیها و ترکها بر جدار لولهها
و اتصاالت شبکه است .بهترین راه پیشگیری از وقوع نشتهای تازه و پیدا کردن نشتهای موجود ،بازرسی مداوم آنها و نگهداری و تعمیرات بهموقع و اصولی
است .اتفاق افتادن این نشتها بهطورکلی به دلیل وجود یک یا چند عامل از عوامل چهارگانهی زیر است.
 -1وجود فشار مازاد در شبکه
سطح توافقشدهی سرویسدهی شبکهها بر اساس نقطهی کمینهی فشار یا نقطهی بحرانی تعیین میشود .این نقطه ،در شبکه کمترین فشار را دارد .فشار
متوسط معمول شبکههای توزیع حدود  50متر آب و مقدار کمینهی آن 10 ،متر آب است .فشار باالی شبکه نهتنها احتمال ایجاد یا افزایش نشت و یا ترکیدگی
لولهها را باال میبرد ،بلکه بهطور بسیار چشمگیری ،عمر مفید شبکهها را نیز کاهش میدهد .هزینههای ناشی از این مسائل ،بهندرت در ارزیابی مالی برنامههای
مدیریت فشار دیده میشود.
 -2عدم نصب صحیح لولهها
وجود هرگونه زاویه بین قطعات مختلف خط لوله ،منجر به ایجاد پدیدهای به نام ضربهی سیال خواهد شد .در این پدیده ،برخورد سیال با جدارهها به دلیل
مستقیم نبودن مسیر اتفاق میافتد.
 -3خوردگی تدریجی لولهها
برخورد سیال با لوله ،منجر به ایجاد نیروی اصطکاک میشود که یکی از عوامل فرسایش و خوردگی در لولههاست .برخی مواد محلول در آب نیز باعث خوردگی
جدارهی لوله میشوند.
 -4فشار و ضربههای پیشبینینشده
عبور ماشینهای سنگین و کامیونها از روی لوله ،بادهای پرسرعت و ...عواملی هستند که نشتها و خرابیهای شبکه را تشدید میکنند.
تاکنون روشهای مختلفی برای نشتیابی و یافتن لولهای مدفون ارائهشده که هرکدام از آنها مزایا و معایب خاص خود رادارند .علیرغم مطالعات زیادی که در
مورد روشهای نشتیابی و یافتن لولههای مدفون وجود دارد ،روش مناسب برای لولههای پالستیکی مانند پلیاتیلن و یا  PVCوجود ندارد .با توجه به استفاده
ی روزافزون از لولههای پالستیکی در شبکهها و تأسیسات آبرسانی ،آشنایی با روشهای نوین و کارآمد در این زمینه بسیار ضروری است .به همین منظور،
اخیراً در برخی از کشورها ،یک فناوری نوین الکترومغناطیسی به نام ) Ground Penetrating Radar (GRPبه کار گرفتهشده که مبنای کار آن ،انتشار و
دریافت پالسهای الکترومغناطیسی است ،GRP .امواج الکترومغناطیس را به زیر سطح زمین روانه میکند و در اثر برخورد آن با اشیای زیر سطح زمین ،دوباره
بازتاب میکند و توسط رادار دریافت میشود و پروفایلی ازآنچه در زیر سطح زمین است ،توسط پردازشگر ترسیم میشود .این روش ،برای نشست یابی و همچنین
یافتن موقعیت و محل لوله¬های مدفون نامعلوم در زمین معرفیشده است .از این روش میتوان برای نشتیابی لولههای با جنس مختلف و ازجمله لولههای
پالستیکی استفاده کرد .نخستین بار ،این تکنولوژی در سال  ،1929برای یافتن عمق یخ در استرالیا استفاده شد 43 .سال بعد ،ناسا ) (NASAاین تکنولوژی را
برای مطالعهی قشر بیرونی کرهی ماه به کاربرد .این تکنولوژی ،برای باستانشناسان نیز جذاب است ،چراکه میتوانند با استفاده از آن به کشف فسیلهای مدفون
بپردازند .این تکنولوژی ،بعدها برای مهندسین طراح شبکههای آب و متخصصان نشتیابی نیز موردتوجه قرار گرفت و برای یافتن محل نشت از شبکهها استفاده
شد .نمونهای از آن در تصویر زیر مشاهده میشود .این فرآیند شامل ارسال امواج رادار به شبکه و ثبت پروفیل منعکسشده در نرمافزار مرتبط با آن است .سپس
تصاویر دریافتی فیلتر میشود .چنانچه امواج از روی آب یا سطح لوله منعکسشده باشد ،شکلی متفاوت خواهند داشت .بر این اساس ،امواج فیلتر و اصالح
میشوند و محل نشت مشخص میشود .این روش برای نشتیابی لولههای پالستیکی که دیگر روشها برای آنها کاربرد چندانی ندارند ،استفاده میشود .این
تکنولوژی میتواند اهدافی ازجمله نشتیابی ،یافتن لولههای مدفون ،تعیین عمق لولهها و غیره را محقق سازد.
اصول کلی  GRPهمانند رادارهای معمول است و امواج الکترومغناطیسی پس از برخورد با مانع بازمیگردند و نشان میدهند که این موانع اجسام ساکن یا
متحرکاند .سرعت اجسام متحرک نیز بهخوبی قابلتعیین و محاسبه است .امواج بازگشتی توسط ایستگاه مبدأ تقویت میشوند و از مدتزمان رفتوبرگشت
آنها ،فاصلهی بین جسم و رادار اندازهگیری میشود .آنتن فرستنده توسط یک پالس تحریک میشود و سیگنالهای ارسالی به شکل امواج الکترومغناطیس از
آن تابش میشود .این امواج پس از دریافت ،فیلتر نیز میشوند .تفاوت عملکرد این تکنولوژی با یک رادار معمول در اهداف برخورد امواج است .در رادارهای
معمول ،انعکاس از اشیای فلزی یا تودههای مختلف هوا اتفاق میافتد ولی در  ،GRPاهداف میتوانند اشیای غیرفلزی باشند که در یک محیط ناشناخته قرار
میگیرند .با توجه به نیاز روزافزون کشور در مدیریت تقاضا و عرضهی آب ،بهکارگیری این تکنولوژی و یا مهندسی مجدد آن ،میتواند برخی از مشکالتی را که
امروزه نشتها و شکستگیهای گزارش نشده در شبکه به وجود آوردهاند ،برطرف سازد.
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مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
این شماره :مرکز توسعه فناوری سیستمهای اندازهگیری پیشرفته نیروگاهی
با توجه به نقش بنیادین انرژی الکتریکی در ساختار زیر بنایی صنعت و اقتصاد کشور ،نیاز توجه به نیروگاههای برق بهعنوان منابع پایهای تولید این انرژی
اهمیت بسیاری پیدا میکند .عموماً توان تولیدی این نیروگاهها از طریق شبکه سراسری به شهرها و مراکز صنعتی ،کشاورزی ،تجاری و ...فرستاده
میشود تا چرخه اقتصادی کشور به حرکت درآید .درواقع بدون وجود نیروگاهها ،سخن گفتن از مقولهای به نام صنعت برق بیهوده است .بنابراین نصب،
راهاندازی ،بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها ،از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .نگهداشت درست و مناسب ،نقش بسیار زیادی را در افزایش
عمر دستگاههای نیروگاه ایفا نموده و اثر بسزایی در باال بردن بهره اقتصادی آن دارد .همچنین داشتن آگاهی فراگیر از شیوه کارکرد و پایش دقیق و
پیوسته کارکرد ،موجب نگهداشت سرمایههای ملی میشود .یقیناً این اهداف بدون استفاده از ابزار دقیق به دست نخواهد آمد.
با یاری خداوند بزرگ و در راستای افزایش توان تولید داخل ،در یک بازه دهساله تا افق  ،1404جمهوری اسالمی ایران در حوزه ابزار دقیق نیروگاهی،
کشوری است:



برخوردار از دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق بااهمیت نیروگاهی ،و
دارای سهم مناسب از بازارهای داخلی و جهانی.

مأموریتها
مأموریتهای محول شده به مرکز توسعه فناوری سیستمهای اندازهگیری پیشرفته نیروگاهی جهت پیشبرد اهداف توانمندسازی و افزایش پتانسیل کشور
در حوزه ابزار دقیق ،به شرح ذیل میباشد:










ایفای نقش مدیریت فناوری در زمینه فناوری سیستمهای اندازهگیری پیشرفته نیروگاهی،
هماهنگی فعالیت بخشهای مختلف صنعت برق ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در زمینه طرحهای مرکز،
مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق در زمینه فناوری سیستمهای اندازهگیری پیشرفته نیروگاهی،
جهتدهی تحقیقات و توسعه مرکز در راستای نیازمندیهای بازار،
تمرکز ،سازماندهی و همافزایی فعالیتهای مرتبط با فناوری سیستمهای اندازهگیری پیشرفته نیروگاهی در پژوهشگاه نیرو،
برنامهریزی ،تعریف و محوریت اجرای طرحها و پروژههای کاربردی و توسعهای در زمینه فناوری سیستمهای اندازهگیری پیشرفته نیروگاهی
در پژوهشگاه نیرو،
انباشت دانش در حوزههای علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطالعاتی از محققین و صاحبنظران در زمینه فناوری سیستمهای اندازهگیری
پیشرفته نیروگاهی،
ایجاد نظام و تأمین منابع مالی الزم جهت حمایت مالی از طرحها و پروژههای فناوری سیستمهای اندازهگیری پیشرفته نیروگاهی ،و
مدیریت نظاممند حمایت از شرکتهای دانشبنیان مرتبط با سیستمهای اندازهگیری پیشرفته نیروگاهی در قالب مراکز رشد و پارکهای
علمی و فناوری و صندوقهای مالی حمایت از پژوهش.

اهداف کالن
اجرای فرایندهای نیروگاهی بدون بهکارگیری سامانههای ابزار دقیق امکانپذیر نمیباشد ،بهبیاندیگر بدون بهکارگیری تجهیزات ابزار دقیق امکان تولید
برق وجود نخواهد داشت .این موضوع اهمیت بسیار باالی این حوزه را بیان میکند .باوجود پیشرفتهای چشمگیر در بومیسازی تجهیزات گوناگون
صنعت برق کشور ،متأسفانه هماکنون بیش از  %85سامانههای ابزار دقیق نیروگاهی از خارج از کشور تهیه میشوند ،بنابراین میتوان گفت ،بازار
قابلتوجهی در این حوزه وجود دارد .همچنین فناوریهای بهکاررفته در ساخت سامانههای ابزار دقیق امروزی عموماً بر پایه فناوریهای نوین مانند
فتونیک و میکروالکترونیک میباشد .این فناوریها در اسناد باالدستی کشور نیز مورد تأکید و توجه قرارگرفتهاند بنابراین ظرفیت بالقوه فراوانی برای بومی
سازی ،کاهش وابستگی و همچنین کارآفرینی در حوزه ابزار دقیق نیروگاهی وجود دارد .با بهکارگیری توان علمی دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
میتوان به اهداف موردنظر دستیافت .بر همین پایه اهداف کالن طرح توسعه فناوری سامانههای ابزار دقیق نیروگاهی عبارتاند از:






ایجاد زیرساختهای الزم برای تولید حسگرهای موردنیاز،
بومیسازی دستگاههای بااهمیت ابزار دقیق نیروگاهی،
کسب  %85از سهم بازار سالیانه ابزار دقیق نیروگاههای کشور،
صرفهجویی ارزی و صادرات محصوالت تولیدشده ،و
فعالسازی شرکتهای دانشبنیان در حوزه ابزار دقیق.
آدرس :تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار دادمان ،پژوهشگاه نیرو ،ساختمان فناوری ،طبقه چهارم ،مرکز توسعه فناوری سیستمهای اندازهگیری
پیشرفته نیروگاهی.

وبسایتwww.nri.ac.ir/ PPAIT-Center :
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت توسعه فناوری شبکه هوشمند شهاب

معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت توسعه و تجارت هزارگذر

مدیرعامل :آرش شیخله

مدیرعامل :علیرضا خسروی

شماره تماس88360478 :

شماره تماس88581942 :

پست الکترونیکshahaab.sg.co@gmail.com :

پست الکترونیکinfo@thousandways.ir :

ایده محوری:

ایده محوری:

طراحی و ساخت آشکارساز پروفیل بار برای روستاهای بازفروش انرژی و
ساختمانهای مسکونی فاقد کنتور

تحلیل جهت پیشبینی عرضه و تقاضا و قیمتگذاری منطقهای
زمینه فعالیت:

زمینه فعالیت:

تحلیل داده و دادهکاوی

شبکه هوشمند آب ،برق و انرژی

میزان پیشرفت طرح:

فعالیت اصلی شرکت توسعه فناوری شبکه هوشمند شهاب ،طراحی و ساخت
تجهیزات اندازهگیری آنالین و ابزارهای قرائت از راه دور مقرونبهصرفه در حوزه
شبکه هوشمند برق است .محصول محوری این شرکت تجهیزی با عنوان
آشکارساز پروفیل بار است که میتواند بهصورت غیر مخرب به انشعاب موردنظر
متصل و پروفیل بار آن را استخراج کند .عالوه بر این ،این تجهیز مانند کنتور
هوشمند قابلیت محاسبه انرژی مصرفی مشترکین و صدور صورتحساب را نیز
داراست .سامانه نرمافزاری این محصول با ارائه گزارشهای متنوعی از پارامترهای
الکتریکی مشترکین کمک شایانی به مدیریت مصرف انرژی در واحدهای
مصرفکننده خواهد کرد .فرایند طراحی و توسعهی این محصول در حال حاضر
به پایان رسیده و فعالیتهای گستردهای برای معرفی محصول و جذب مشتریان
بخش خصوصی و دولتی در حال انجام است .ضمن اینکه با هماهنگی شرکت
توزیع نیروی برق استان تهران ،پایلوتهای کوچک موفقی برای اثبات عملکرد
محصول اجراشده است .در حال حاضر تعدادی از این دستگاه در بخش خصوصی
به فروش رسیده است و مقرر است که طی ماه آتی قراردادی برای اجرای یک
پروژهی مقیاس متوسط باهدف مدیریت مصرف و شناسایی بارهای غیرمجاز ،با
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران منعقد شود.

با توجه به اهمیت پیشبینی ،مدیریت و پایش در تولید ،انتقال و توزیع انرژی
الکتریکی ،طرح «سامانه جامع تحلیلی مدیریت انرژی» در سه سطح تولید،
انتقال و توزیع بر روی پلتفرم دادههای حجیم توسط تیم متخصص شرکت
هزارگذر درحالتوسعه است .در این راستا با توجه به اعالم نیازمندی از سوی
شرکت توزیع برق مشهد ،پروژهای در قالب طراحی سامانه مدیریت مصرف انرژی
مورد امکانسنجی فنی و اقتصادی قرار گرفت و اقدامات الزم جهت تأمین
تجهیزات مناسب اندازهگیری بهمنظور اجرای طرح انجام گردید .همچنین
طراحی مدلهای پیشبینی و کشف آماری توسط تیم تحلیل داده در حال انجام
میباشد .از سویی دیگر ،پایش و پیشبینی میزان مصرف انرژی الکتریکی برای
برنامهریزی مدیریت مصرف نقش بسزایی دارد .یکی دیگر از پروژههای اخیر
شرکت ،طراحی ماژول مخصوص مصرفکننده و تولیدکننده انرژی میباشد که
جهت مدیریت انرژی و جلوگیری از مصرفهای بیرویه مورد طراحی قرارگرفته
است .در این پروژه دادههای مجتمع تجاری با بیش از صد واحد موردمطالعه
قرارگرفته است که پس از طی مرحله شناخت و آمادهسازی دادهها
(پیشپردازش) ،داشبوردهای توصیفگر تهیه گردیدهاند .همچنین مدلهای
پیشبینی و یادگیری ماشین با در نظر گرفتن متغیرهای جوی و سالنامهای در
حال مدلسازی میباشند.

میزان پیشرفت طرح:

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"یازدهمین همایش سراسری محیطزیست ،انرژی و منابع طبیعی پایدار" 23 ،دی  ،1400انجمن ارزیابی محیطزیست ایران ,مرکز
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -تهران.

.2

"پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،بهینهسازی و توسعه زیرساختهای انرژی" 14 ،بهمن  ،1400انجمن مدیریت و مهندسی توسعه
فناوری -تهران.

.3

"نهمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران" 4 ،اسفند  ،1400دانشگاه صنعتی سجاد -مشهد.

ادامه سخن نخست :در کنار این قضیه ،حمایت از مدیران ارشد صنعت ،که با ریسکپذیری و حمیت ،نسبت به استفاده از پژوهش و نوآوری
اهتمام داشتهاند ،تقدیر گردد .عالوه براین ،اگر اعتقاد به لزوم تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی وجود دارد ،باید این قضیه در ارزیابیها و تقدیرها
موردنظر قرار گیرد .تغییرات و بهبودهای ساختاری و کارکردی در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ،ناگزیر است اما پرسش اساسی آن است
که تا چه میزان اراده و تصمیم جدی برای این قضیه در میان سیاستگذاران و دستاندرکاران تحقیقات وزارت نیرو وجود دارد.
تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
02188581968
02188590492

@eptp_inc

www.eptp.ir
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info@eptp.ir

