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در این شماره میخوانید:
سخن نخست
اخبار مرکز و شعب
بیشتر بدانیم و معرفی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
عرفی محصوالت فناورانه واحدهای فناور
معرفی مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
معرفی واحدهای مرکز و رویدادهای پیش رو

سخن نخست (دریافت شده از مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب)

قیمت پایین انرژی و نبود حمایت جدی و فضای کافی برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان و فناور یکی از مهمترین عوامل محدود بودن فعالیت
شرکتهای دانشبنیان و فناور در حوزه برق و مدیریت مصرف است .با نگاهی گذرا به آمارهای بینالمللی بهخوبی درمییابیم که مصرف انرژی در
ایران از میانگین جهانی فراتر است و همین امر مدتهاست که زنگ خطر لزوم تحول در مدیریت مصرف را در کشور به صدا درآورده است .در سال
 1۳۹۶مصرف سرانه غیر انرژی و انرژی ایران به ترتیب  ۲.۷و  1.۷برابر متوسط جهانی بوده است .همچنین در این سال سرانه مصرف نهایی انرژی
ایران در بخشهای کشاورزی ،خانگی ،تجاری و عمومی ،حملونقل و صنعت به ترتیب  1.۵ ،۲.۲ ،۳.۳و  1.۵برابر متوسط جهانی بود .از سوی دیگر
گزارش آژانس بینالمللی انرژی در خصوص سرانه کل مصرف نهایی به تفکیک بخشها در سال  ۲01۶برای کشورهای مختلف است که نشان می
دهد کل مصرف سرانه نهایی در کشورهایی نظیر چین ،هند ،ژاپن ،ترکیه ،ونزوئال و منطقه غرب آسیا از ایران پایینتر است.
در این میان ،شرکتهای صاحب فناوری و دانشبنیانها میتوانند با بهکارگیری یافتههای علمی و پژوهشی خود نقش مهمی را برای کاهش و مدیریت
مصرف انرژی ایفا نمایند و شرط تحقق آن حمایتی دولت و شرکتهای صنعت آب و برق و همچنین قیمتگذاری هوشمندانه و آیندهنگر حاملهای
انرژی است .شرکتهای دانشبنیان با تکیهبر ظرفیتهایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز
توسعه در چارچوب اقتصاد به شمار میروند؛ بنابراین حمایت و پشتیبانی از آنها جهت ورود به حوزه بهینهسازی و رفع ناترازی تولید و مصرف انرژی
بیشازپیش موردنیاز است.
حمایت از فعالیتهای دانشپایه و اهمیت دادن به کسبوکارهای فناورانه در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی باید با قیمتگذاری درست حاملهای
انرژی نتیجهبخش خواهد بود .این حمایتها الزم است توسط دولت و بر اساس برنامههای بلندمدت صورت پذیرد نمونهای از این برنامههای حمایتی
بند ز تبصره  1۵قانون بودجه سال  1400است بر این اساس و با پیشبینی منابع الزم دولت و مشخصاً شرکت توانیر مکلف شده است تا با جلب
مشارکت دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان و فناور و صاحبان فناوریهای بومی بهصورت عملیاتی به موضوع بهینهسازی مصرف و اصالح
ناترازی تولید و مصرف انرژی بپردازد .در این میان نقش شعب مرکز رشد فناوری صنعت آب و برق بهعنوان حلقه رابط بخش صنعت و بخش پژوهش
و نوآوری بسیار مهم و کلیدی است .قیمت حاملهای انرژی مانند برق و گاز در ایران بسیار پایین است.
آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAاعالم کرده است دولت ایران در سال  ۲01۲بالغبر  ۸۲میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت کرده است که معادل یکدهم
کل یارانه پرداختی در جهان بوده است .ایران بزرگترین کشور یارانه دهنده در جهان برای مصرف سوختهای فسیلی است 40 .درصد از  ۸۲میلیارد
دالر یارانه پرداختی توسط دولت ایران در سال  ۲01۲به مصرف فراوردههای نفتی ۳۶ ،درصد به مصرف گاز طبیعی و  ۲1درصد به مصرف برق
اختصاصیافته است .باوجود اجرای فاز نخست طرح هدفمندی یارانهها در ایران ،این کشور همچنان بزرگترین کشور یارانه دهنده برای مصرف سوخت
شناخته میشود .به همین دلیل بهاندازهای که باید به این موضوع توجه نشده و در زمینه مدیریت مصرف فعالیتهای چشمگیری صورت نگرفته است.
درحالیکه اگر مانند سایر کشورها قیمت این انرژیها باال بود به مراتب در حوزه مدیریت مصرف سرمایهگذاری بیشتری صورت گرفته و قطعاً افراد
حقیقی و حقوقی بیشتری به این عرصه جذب میشدند .شرکتهای دانشبنیان طی سالهای اخیر در رویدادهای متعددی تحت عنوان مدیریت
مصرف ،مدیریت انرژی یا مدیریت سبز حضورداشته و سعی در استفاده از تجارب دیگر شرکتها و فعالیت پژوهشگران مراکز علمی و دانشگاهی دارند
اما همچنان منتظر حمایت جدی دولت هستند .تا نتیجه این تعامالت به کاال و خدمات فناورانه تجاریسازی شده مبدل شود.
...ادامه درصفحه آخر
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اخبار مرکز
برگزاری یازدهمین کمیته پذیرش
یازدهمین جلسه کمیته پذیرش در
سال  1400در تاریخ  1400/10/10با بررسی دو
طرح برگزار شد .در این جلسه ،ابتدا طرح
"طراحی

و

ساخت

آناالیزر

آنالین

کالرومتریک" از جانب شرکت پارتاک ابزار
دقیق پایش ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت که
پس از بررسی جنبههای مالی و فنی طرح ،با
ارسال طرح فوق به شورای مرکز موافقت گردید.
در ادامه جلسه ،طرح "طراحی ساخت سیستم
نمکزدایی آب دریا به روش نانو کاتالیست"
از جانب شرکت آترو صنعت ارائه شد و طرح از
جوانب گوناگون موردبررسی قرار گرفت که
درنهایت با توجه به ویژگیهای طرح فوق ،با ارائه
این طرح در شورای مرکز موافقت نگردید.

این واحد نیز در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو
موافقت نمودند .همچنین شورا مقرر نمود،
جهت اطالع از آخرین دستاوردهای
بهدستآمده و همچنین مشکالت و چالشهای
صنعت برق کشور در ارتباط با طرح فوق و
توسعه جنبههای نوآورانه و افزایش عمق فناوری
طرح ،جلسهای با حضور برخی از کارشناسان
توانیر و متقاضی تشکیل گردد.
برگزاری وبینار علمی-
تخصصی مرکز
در ماه اخیر مرکز یک وبینار با همکاری شرکت
"توسعه آب و انرژی پاک هورداد" برگزار کرد.
این وبینار توسط خانم دکتر سمیه انگبینی
(مدیر دفتر بهرهبرداری آبشیرینکنهای
استان هرمزگان) و آقای مهندس سعید صادقی
(معاون برنامهریزی شرکت آب و فاضالب استان
هرمزگان) به دعوت شرکت هورداد تحت عنوان
" نقش آبشیرینکنها در تأمین نیاز آبی
استان هرمزگان و استفاده از ستون ماربل
در جلوگیری از خوردگی آب تولیدی
آبشیرینکنها" بود .فنآوری  ROبه جهت

برگزاری هفتاد و هفتمین شورای
مرکز
در این نشست ،ابتدا طرح با عنوان
"راهاندازی و استقرار کانون هماهنگی دانش،
صنعت و بازار آب و فاضالب" توسط آقای علی
اصغر قانع ارائه شد که پس از بررسی ابعاد فنی و
اقتصادی طرح توسط اعضای شورا ،درنهایت با
استقرار واحد فوق در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو
موافقت گردید .در ادامه ،طرح دیگر با عنوان
"طراحی و ساخت سامانه پرتابل تصفیه
شیمیایی و سولفور زدایی از روغن
ترانسفورماتور آنالین" با ارائه آقای علی ایوبی
موردبررسی قرار گرفت.

نوع فرآیند ازنظر بیشترین کارایی و
مقرونبهصرفه بودن ،بهعنوان انتخابی در
دسترس و متداول شناختهشده است .کاربرد
سیستمهای تصفیه آب  ROبیشمار و متنوع
بوده و شامل نمکزدایی از آب دریا و آب
لبشور جهت مصارف آشامیدنی و ...میباشد.
این وبینار با درنظر گرفتن مطالعات انجامشده،
بررسی معایب و الزامات هر یک از روشها ،برای
سیستمهای تصفیه آب با ظرفیت باال استفاده
از سنگآهک و سولفوریک اسید ،علمیترین و
اقتصادیترین روش پستصفیه برای تولید آب
مطلوب میباشد .را ارئه داد .همچنین با بین
اینکه یک الزام ابتدایی برای آب تولیدی،
دستیابی به  LSIمناسب بهوسیله کنترل
قلیائیت و  pHآب میباشد که در این روش
بهراحتی میتوان عوامل مؤثر بر شاخص  LSIیا
دیگر شاخصها را کنترل کرده و از خوردگی
لوله و مخازن آب جلوگیری کرد.
عضو جدید خانواده
شرکت توسعه انرژی شهر پایدار

پس از سؤاالت فنی و اقتصادی توسط اعضای شورا در ماه اخیر شرکت توسعه انرژی شهر پایدار به
و توضیحات متقاضی طرح ،اعضای شورا با استقرار جمع شرکتهای مستقر مرکز پیوست .ایده

فناورانه این شرکت "توسعه و تجاریسازی
سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت
 "CHPمیباشد .درروش سیستم تولید
همزمان برق و حرارت ،نیروی محرکه معموالً
از طریق موتورهای گازسوز تأمین میگردد و
خروجی سیستم توان الکتریکی و حرارتی
میباشد .درصورتیکه بازیافت حرارت بهطور
کامل و از طریق بدنه موتور و اگزوز انجام
گیرد راندمان خروجی سیستم بالغبر %۸۵
خواهد بود.
در ارتباط با برنامهریزی توسعه و تجاریسازی
برای دستاوردهای طرح کالن ملی تا یک
مگاوات ،شرکت قصد دارد ضمن پیگیری
قوانین و مصوبههای معطلمانده در رابطه با
موضوع موردبحث ،با ایجاد زیرساختهای
الزم و فرهنگسازی با مشارکت مجموعههای
ذیصالح ،نسبت به اخذ سفارش از بخشهای
خصوصی و دولتی و با در نظر گرفتن نیاز
کاربران و مشتریان و همچنین شرایط
اقلیمی ،سیستم را بهصورت ،CHP ،DG
 CCHPو  CWPتولید و تحویل مشتریان
خود نماید .همچنین برنامهریزی الزم برای
خدمات پس از فروش ،سرویسدهی و
مانیتورینگ مولدها را در جهت کمک به
کاربران و تسهیل بهرهبرداری به انجام برساند.
هدف از اجرای این طرح ،ساخت داخل
سیستم  CHPدر توانهای مختلف از 1۵
کیلووات تا  1000کیلووات و با استفاده از
پتانسیلها و ظرفیتهای داخلی میباشد .با
توجه به اینکه یک سیستم تولید همزمان برق
و حرارت از قسمتهای مختلفی ازجمله:
موتور گازسوز ،ژنراتور ،مبدلهای حرارتی،
پمپها ،انواع سنسورها ،شاسی ،کانوپی،
سایلنسر ،تابلوی برق و کنترل و اجزای دیگر
تشکیل میگردد .لذا در تأمین مواد و مصالح
موردنیاز در اولویت اول از توانمندی داخلی
و در صورت نیاز از همکاری شرکتهای معتبر
خارجی و باهدف انتقال تکنولوژی استفاده
خواهد شد و درنهایت کل سیستم CHP
بهصورت یک پکیج و محصول و با گارانتی و
تعهد ارائه خدمات پس از فروش توسط این
شرکت تحویل مشتری میگردد.
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اخبار شعب مرکز رشد

ج) دومین جلسه کمیته پذیرش مرکز رشد
واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه

الف) برگزاری اولین کمیته پذیرش شعبه اصفهان
دومین جلسه کمیته پذیرش مرکز رشد
مازندران
اولین جلسه کمیته پذیرش مرکز رشد واحدهای واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه اصفهان
فناور صنعت آب و برق شعبه مازندران سهشنبه امروز دوشنبه  1۳دیماه  1400برگزار شد.
 ۲1دی  1400برگزار شد .در این جلسه دو طرح در این جلسه یک طرح با موضوع "طراحی و

ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه طرح توسط
متقاضیان و بررسی ابعاد مختلف توسط اعضا
کمیته و داوران ،مقرر شد فرصتی جهت
اصالح پروپوزال و اعمال موارد مطروحه به
نامبردگان داده شود تا طرح فوق مجدداً با
نظر مثبت در کمیته پذیرش موردبررسی قرار
گیرد.

با موضوعات "برج روشنایی خورشیدی" از ساخت کنترلر سیستم دیزل -فتوولتائیک ه) برگزاری جلسه مرکز رشد شعبه غرب
طرف آقای حسن یزدانی و "کیج دوربین هیبرید" با ارائه آقای مهندس مسعود طالیی با ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی
مداربسته مبتنی بر انرژی خورشیدی" از مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه طرح کرمانشاه در راستای اجرای بند ز تبصره
طرف آقایان ایمان حسن خانی و پیام عزیزی ارائه توسط متقاضی و بررسی ابعاد مختلف توسط  15قانون بودجه
و مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه طرح توسط اعضا کمیته و داوران  ،تصمیمات ذیل اخذ شد .پیرو توسعه همکاریهای فیمابین مرکز رشد
متقاضیان و بررسی ابعاد مختلف توسط اعضاء نقطه نظرات مطرحشده در جلسه توسط صاحب شعبه غرب و دانشگاه صنعتی کرمانشاه و در
کمیته و داوران ،تصمیمات ذیل اخذ گردید :در طرح بهعنوان اصالحات در پروپوزال ارائه شود راستای اجرای بند ز تبصره  1۵قانون بودجه
ادامه مقرر گشت طرح اول ،اصالحات موردنظر و پس از تائید داور به جلسه شورای جذب راه  ،1400در تاریخ  1400/۹/۲۳جلسهای با
حضور نمایندگان مرکز رشد شعبه غرب و
اعضاء کمیته و داوران را انجام داده و طرح را پس یابد.
از اصالحات ،برای ارائه در جلسه کمیته پذیرش د) برگزاری چهارمین کمیته پذیرش مرکز دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی برگزار
بعدی ارسال کنند و همچنین در طرح دوم نقطه رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق شد .در این جلسه ابعاد قانون فوق و مراحل
اجرایی و اداری آن تشریح گردیده و
نظرات مطرحشده در جلسه ،توسط صاحب طرح شعبه خراسان
پیشنهادهایی ارائه شد .ازجمله معاون
بهعنوان اصالحات در پروپوزال ارائه گردد و پس چهارمین کمیته پذیرش مرکز رشد واحدهای
آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیان نمودند که
از تائید داور به جلسه شورای جذب راه یابد.
فناور صنعت آب و برق شعبه خراسان در روز
مدل مناسب همکاری بین اساتید دانشگاه و
ب) جلسه نمایندگان مرکز رشد شعبه غرب چهارشنبه مورخ  ۲۹دیماه  1400برگزار شد.
صنعت از طریق انعقاد قرارداد بین دانشگاه و
با حضور مدیران کارخانه سیمان غرب در در این جلسه طرح "لیفت هیبرید چندگانه
صنعت موردنظر ازیکطرف و سپس تفویض
راستای تشریح و پیادهسازی بند ز تبصره  15با باس انرژی مشترک" توسط شرکت نانو
این قرار به اساتید مجری جهت عملیاتی
قانون بودجه 1400
الکتریک آکام به نمایندگی آقای رضائی رائه و
نمودن آن از طرف دیگر میباشد .در این مدل
در راستای تشریح و پیادهسازی بند ز تبصره  1۵مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه طرح
درواقع دانشگاه در قامت یک شرکت
قانون بودجه  ،1400روز دوشنبه  1400/10/1۳توسط متقاضی و بررسی ابعاد مختلف توسط
دانشبنیان و اساتید ذیربط بهعنوان اعضای
جلسهای با حضور مدیران کارخانه سیمان غرب و اعضا کمیته و داوران ،مقرر شد که فرصتی
این شرکت ایفای نقش مینمایند .دانشگاه
نمایندگان مرکز رشد شعبه غرب در محل کارخانه جهت اصالح و اعمال موارد مطروحه به
اعالم آمادگی نمود که ترجیحاً در قالب این
برگزار شد .در این جلسه ضمن تبیین ابعاد اداری نامبردگان داده شود تا طرح فوق مجددا در
مدل و در صورت مختصر نمودن فرایندهای
و حقوقی قانون فوق ،در خصوص نیازهای کارخانه کمیته پذیرش مورد بررسی قرار گیرد.
اداری دستوپا گیر ،میتواند در اسرع وقت
جهت بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی بحث و) برگزاری پنجمین کمیته پذیرش مرکز
نسبت به ارائه پروپوزالهای مرتبط با مدیریت
و گفتگو شد .مدیرعامل کارخانه جناب آقای رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق
مصرف انرژی و عملیاتی نمودن آن اقدام
مهندس جلیلیان ،ضمن استقبال از این موضوع شعبه خراسان
نماید.
مقرر نمودند که همکارانشان در اسرع وقت نسبت پنجمین جلسه کمیته پذیرش مرکز رشد
به اعالم رسمی نیازهای کارخانه در قالب فرمهای واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه خراسان
ذیربط اقدام نمایند.
در روز چهارشنبه مورخ  ۲۹دی  1400برگزار
شد .در این جلسه طرح "ساخت و طراحی
کاتالیستهای نانو با کارایی باال در حذف
فلزات سنگین آبهای زیرزمینی(بهصورت
تخصصی کروم)" توسط شرکت شیمی
پژوهان رازی به نمایندگی آقایان فعال ملکی،
اسکندرپور و خانم نصراهلل زاده ارائه و مورد
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بیشتر بدانیم
چه چیزی یک بیزینسمن را از بقیه متمایز میکند؟ (دریافت شده از مجتمع آموزشی و پژوهشی مازندران)

همه ما دوست داریم مثل یک بیزینسمن ثروتمند و معروف باشیم .به همین دلیل ما هم به سراغ مطالعه و بررسی این موضوع رفتیم .موارد زیر ،عادتها
و رفتارهای متداولی است که اکثر بیزینسمنها دارند .جالب است بدانید همین عادتها که شاید به نظرتان کوچک یا بیاهمیت باشند افراد موفق را از
عامهی مردم متمایز میکنند.
مدیریت زمان
آنهایی که عاشق کاغذ و خودکار هستند برنامهریزی دستی را اجرا میکنند .اما جالب
است بدانید که  ۹0درصد بیزینسمنهای موفق از تقویمهای آنالین بهخصوص Google
 Calendarاستفاده میکنند .چنین ابزارهایی هم قابلیت یادآوری دارند و هم سایر
فاکتورها (مانند بخشهای غیرقابلکنترل و افراد دخیل در پروسه) را وارد ماجرا میکنند .مثالً میتوانید اسم و ایمیل شخصی را که با آن جلسه دارید
در تقویم گوگل وارد کنید تا برای او هم یک یادآوری ارسال شود.
نتورکینگ
برای داشتن کسبوکار قوی به ارتباطات قوی نیاز دارید هم ازلحاظ کیفی و هم ازلحاظ کمی به دنبال افرادی باشید که تخصصهای مکمل دارند .می
دانیم ارتباط برقرار کردن با افرادی که زمینه فکری مشابهی ندارند ،کار آسانی نیست ولی باید با افرادی ارتباط بگیرید که در کنار شما ،یک تیم قوی و
مکمل میسازند .بیزینسمنها از این نوع ارتباطات برای پیدا کردن دید وسیعتری نسبت به مسائل هم استفاده میکنند .لینکدین شاید بهترین ابزار برای
شبکهسازیهای اینچنینی باشد.
خارج شدن از منطقه امن
باید سختیها و دردهای مسیر تبدیلشدن به یک بیزینسمن موفق را هم تحملکنید .بیزینسمنها بیشتر کاری را که واجب است انجام میدهند نه کاری
که به آن عالقه دارند .این ویژگی را هرکسی ندارد! خیلی از مواقع نیاز ایجاب میکند که از چارچوبها و عادتهای قدیمیتان خارج شوید و شرایط
جدیدی را تجربه کنید .مردم عادی در چنین لحظاتی عقب میکشند .خروج از منطقه امن ،احساس ناامنی و ناراحتی ایجاد میکند ولی بافکر کردن به
هدف و مسیری که برایش زحمتکشیدهاید از این سختیها عبور کنید .حس خوبی که بعدازاین کار پیدا میکنید بینظیر است.
خالقیت و قدرت حل مسئله
یکی از نکاتی که بیزینسمنها را از سایر افراد جدا میکند قدرت حل مسئله و خالقیت آنها است .این افراد سعی میکنند با پیدا کردن راهحلهای
خالقانه برای مشکالت ،متفاوت از دیگران ظاهر شوند .فرمول دقیقی برای این موضوع وجود ندارد .کتاب بخوانید و با افراد موفق معاشرت کنید.
مدیریت دارایی
میگویند که افراد معمولی برای پول کار میکنند و پول برای افراد موفق کار میکند .بیزینسمنها خیلی خوب میدانند که با پولشان چهکار کنند .این
افراد سرمایهگذاریهای جانبی را بههیچوجه رها نمیکنند .یک بیزینسمن قوی دقیقه میداند کِی باید پول خود را وارد یک سرمایهگذاری کنند و چه
زمانی آن را خارج کند .کافی است وارد حوزه اقتصاد و مدیریت مالی شوید و یا از ارتباطاتی که ساختهاید یک حرفهای در این حوزه پیدا کنید و پولتان
را به او بسپارید.
تعیین اهداف
آنها دقیقه میدانند از زندگی چه میخواهند ،آیا شما هم میدانید؟ تعیین اهداف دقیق و منطقی هم در زندگی فردی و هم در زندگی کاری زندگی را
بهشدت معنادارتر میکند .خیلیها فکر میکنند اهدافشان را باید روی نتایج بچینند اما درستش این است که روی مسیر هدفگذاری کنید .یعنی بهجای
اینکه «خرید جدیدترین مدل بنز» را بهعنوان هدف تعیین کنید ،روی روش کسب درآمد برای خرید آن تمرکز کنید.
مدیریت فروش کسبوکار
بیزینیسمنهای موفق میز کار خلوتی دارند .این افراد بهتر از هرکسی میدانند که چطور باید کسبوکارشان را مدیریت کنند .در چنین شرکتی هرکسی
وظیفهاش را میداند .کارآفرینان به اعداد و گزارشها هم اهمیت بسیار زیادی میدهند و از این دادهها برای برنامهریزی استفاده میکنند .به همین دلیل
است که بیزینسمنها در سراسر دنیا به نرمافزارهایی نظیر  CRMعالقهمند هستند.

شماره  –63دی 1400
ادامه معرفی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی (دریافت شده از مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان)

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  ۹آزمایشگاه تخصصی مدیریت انرژی میباشد.
آزمایشگاههای موجود در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
 .1آزمایشگاه مدیریت انرژی در الکترو پمپها،
 .۲آزمایشگاه مدیریت انرژی در الکترو فنها،
 .۳آزمایشگاه مدیریت انرژی در کمپرسور و هوای فشرده،
 .4آزمایشگاه مدیریت انرژی در سیستم روشنایی اداری،
 .۵آزمایشگاه مدیریت انرژی در سیستم روشنایی کارگاهی و محوطه،
 .۶آزمایشگاه مدیریت انرژی در کورههای حرارتی،
 .۷آزمایشگاه مدیریت انرژی در بویلرها،
 .۸آزمایشگاه مدیریت انرژی در مشعلهای باز (سوخت گاز و مایع) ،و
 .۹آزمایشگاه مدیریت انرژی در تلههای بخار.
همچنین مرکز دارای تجهیزات اندازهگیری قابلحمل برای انجام آموزش در محل و نیز انجام پروژههای ممیزی انرژی میباشد.
فعالیتهای آموزشی
فعالیتهای آموزشی مرکز تحت قالب دورههای آموزشی ،سمینارهای آموزشی و کارگاههای آموزشی انجام پذیرفته است.




دورههای آموزشی که برای کارشناسان و مدیران انرژی صنایع مختلف ازجمله صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،صنایع آهن و فوالد ،صنایع خودرو
صنایع سیمان و  ...و نیز سازمانهای مختلف ازجمله شرکتهای وابسته به وزارت نیرو ،صداوسیما ،دخانیات ،مخابرات و  ...اجراشده است.
سمینارهای آموزشی (که اغلب در محل شرکتها در استانهای مختلف) برگزارشده است.
کارگاههای آموزشی که در محل مرکز و نیز شرکتهای مختلف اجراشده است.

فعالیتهای اجرایی -پژوهشی
فعالیتهای اجرایی -پژوهشی مرکز شامل پروژههای ممیزی انرژی در صنایع و ساختمانهای مختلف بوده است .الزم به ذکر است ،موارد ذکرشده در این
گزارش ،تنها شامل مواردی است که بهطور کامل با امکانات و نیروی انسانی مرکز انجامشده است.
 .1ممیزی انرژی کارخانه پگاه آذربایجان شرقی (با روش ،)MAP Method
 .۲ممیزی انرژی کارخانه موتوژن (با روش ،)MAP Method
 .۳ممیزی انرژی صنعت سیمان (سیمان صوفیان)،
 .4ممیزی انرژی صنعت ریختهگری و فوالد (پارس متال تهران)،
 .۵ممیزی انرژی صنعت نساجی (نساجی اطلس پود)،
 .۶ممیزی انرژی در صنعت فوالد – کارخانه فوالد آلیاژی یزد (ممیزی اجمالی)،
 .۷ممیزی ابنیه و تأسیسات مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان،
 .۸ممیزی ابنیه و تأسیسات دفتر مرکزی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق در تهران،
 .۹ممیزی انرژی نیروگاه حرارتی تبریز،
 .10ممیزی ابنیه سازمان آب استان آذربایجان شرقی،
 .11ممیزی ایستگاههای پمپاژ سازمان آب استان آذربایجان شرقی،
 .1۲ممیزی انرژی تلههای بخار پتروشیمی مارون،
 .1۳ممیزی انرژی شرکت لعابیران،
 .14ممیزی انرژی تلههای بخار پاالیشگاه آبادان،
 .1۵ممیزی انرژی تلههای بخار پتروشیمی آریا ساسول،
 .1۶ممیزی انرژی شرکت نفت پاسارگاد– کارخانه تبریز،
 .1۷پروژه ملی ممیزی انرژی از دیدگاه مصرف ویژه انرژی و کیفیت توان پیش از احداث صنایع،
 .1۸پروژه تحقیقاتی ملی پروژه تکمیلی مشاوره در جهت اصالح آییننامهها ،استانداردها ،آگاهسازی و انجام محاسبات و صحت سنجی (کیفیت
توان ،رعایت مصرف ویژه انرژی و دیماند) برای صنایع متقاضی انشعاب برق ،و
 .1۹پروژه ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت برق منطقهای آذربایجان.
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معرفی محصوالت فناورانه شرکتهای تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

نام محصول :ایستگاه شارژ خودروهای برقی
شرکت سازنده :خدمات انرژی تانیر
مدیرعامل :خانم مهندس آناهیتا ربیعی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس0۲1-۸۸۳۷۷۹04 :

پست الکترونیکtanircompany@gmail.com :

شرکت خدمات انرژی تانیر پس از حدود دو سال تحقیقات اولین نمونه شارژر سریع خود را
طراحی و با نام  TFC‐50CH260تولید نموده است .این محصول باقابلیت شارژ سریع همزمان
دو خودرو بر اساس استاندارد  CHAdeMOو با تکیهبر دانش فنی پرسنل این شرکت ،با رعایت
کلیه استانداردهای جهانی بومیسازی شده و قابلرقابت با محصوالت مشابه اروپایی و آسیای
شرقی میباشد .شارژر  TFC‐50CH260با مجموع توان  1۲0کیلووات قابلیت شارژ همزمان دو
خودرو و هرکدام  ۶0کیلووات-ساعت را داراست و تقریباً با تمام برندهای خودروهای ساخت
آسیای شرقی از قبیل  TOYOTA ،NISSANو  HYUNDAYو ...سازگار است .این شارژر که از
استاندارد  CAHdeMOنسل  1.01پیروی میکند دارای حفاظتهای کامل بهمنظور حفظ امنیت
کاربر و خودروی در حال شارژ میباشد.

نام محصول :سامانه پیادهسازی و تحلیل خودکار شبکه برق مبتنی
بر GIS

شرکت سازنده :کارنیکان اندیش پارس
مدیرعامل :خانم مهندس ریحانه فرزانه جاجرمی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس0۲1-۸۸۳۷۶۸۸۹ :

پست الکترونیکinfo@carnica.co :

برای طراحی ،برنامهریزی و بهرهبرداری مناسب از شبکههای انتقال و توزیع برق ،انجام مطالعات
شبکه با استفاده از نرمافزارهای تحلیلگر بسیار حائز اهمیت است .برای انجام مطالعات شبکه در
نرمافزارهای تحلیلگر ،میبایست شبکه برق با تمام جزئیات در نرمافزارهای مذکور مدلسازی و
شبیهسازی شود .یکی از راهکارهای عملی برای شبیهسازی شبکه توزیع برق در نرمافزارهای
تحلیلگر ،استفاده از اطالعات موجود در پایگاه داده  GISمیباشد .هدف اصلی این طرح ،فراهم
نمودن بستر مطالعاتی (منطبق با آخرین وضعیت شبکه برق) و مدیریت اطالعات دینامیک شبکه
برق میباشد .در این طرح سیستمی ارائهشده است که بهطور خودکار شبکه توزیع برق را با
آخرین تغییرات انجامشده از محیط  GISدر محیط نرمافزارهای تحلیلگر  CYMEو
 DIgSILENTپیادهسازی میکند .اصول کاری این طرح ،تبدیل اطالعات از محیط  GISبه
نرمافزارهای تحلیلگر  CYMEو  DIgSILENTمیباشد .همچنین طرح مذکور ،قابلیت انجام
مطالعات شبکه ازجمله پخش بار و نمایش نتایج در محیط  GISرا داراست( .بدون استفاده کاربر
از نرمافزارهای تحلیلگر مذکور)
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مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
این شماره :مرکز توسعه فناوری پایش و حفاظت شبکههای برق
اصطالح امروزی "پایش" که داللت بر آگاهی از سیستم دارد ،در کنار مفهوم دیرآشنای "حفاظت شبکههای برق" از موضوعات مهم و راهبردی در
بهرهبرداری از سیستمهای قدرت هستند که امروزه با تحوالت نوین پیش روی شبکههای قدرت و رشد شتابان فناوری ،اهمیتی دوچندان یافتهاند.
پژوهشگاه نیرو با مأموریت مدیریت تحقیقات کاربردی و توسعهای صنعت برق و انرژی و همچنین با دیدگاه حمایت از توسعهی فناوری و نوآوری در حوزه
پایش و حفاظت شبکه برق ،تدوین "سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری حفاظت در شبکه برق ایران" را با بهرهگیری از نظرات بخش بزرگی از
صاحبنظران و دستاندرکاران حوزه حفاظت سیستمهای قدرت شامل تصمیم گیران و قانونگذاران این حوزه ،متخصصان خبره و استادان دانشگاه،
کاربران و سازندگان و تأمینکنندگان تجهیزات حفاظتی به پایان برده و سند مذکور را منتشر نموده است.
متعاقب تدوین سند فوقالذکر و بنا بهضرورت تشخیص دادهشده" ،مرکز توسعه فناوری پایش و حفاظت شبکههای برق" باهدف تحقق چشماندازها و
دستیابی به اهداف کالن و راهبردهای نقشه راه تدوینشده که در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت دانش و فناوری حفاظت سیستم قدرت در کشور همراه
با رویکردهای بینالمللی در عرصهی گسترش صادرات و توسعهی دانش و فناوری میباشد  ،تشکیلشده است.
هدف اصلی این مرکز ،توسعه و ارتقاء دانش و توان فناورانه در حوزهی پایش و حفاظت سیستم قدرت در عرصهی ملی و بینالمللی است که نیل به آن
با شناخت و ارزیابی صحیح وضعیت فعلی ،اتخاذ رویکردی درست جهت حمایت مناسب از توسعهی فناوری ،استمرار پشتیبانیهای راهبردی و برقراری
ارتباطات و تعامالت مؤثر بین کلیهی بخشهای مرتبط امکانپذیر است.
اهم فعالیتهای مرکز شامل ساماندهی توان ملی کشور در حوزهی دانش و فناوری پایش و حفاظت شبکههای برق ،ایجاد شبکه علمی باهدف مدیریت و
نظارت بر همافزایی توانمندی کل کشور درزمینه پایش و حفاظت شبکههای برق ،حمایت از گسترش تعامالت علمی بینالمللی در این حوزه تخصصی،
توسعه کیفی دانش و فناوری حفاظت در شبکههای برق صنعتی ،تشکیل پایگاه اسناد و مدارک علمی درزمینهی پایش و حفاظت شبکههای برق،
ساماندهی و حمایت از توسعه فناوری تجهیزات پایش و تجهیزات حفاظتی با بهرهگیری از تحقیقات پایهای ،توسعهای و کاربردی بهویژه در بخش
خصوصی ،برنامهریزی ،تعریف و حمایت از اجرای طرحها و پروژههای کاربردی و توسعهای و فناورانه و مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی
به صنعت برق درزمینه فناوری پایش و حفاظت در صنعت برق میباشد.
اهداف و چشماندازها














پیگیری اجرای نقشه راه توسعه دانش و فناوری پایش و حفاظت،
تدوین و پیشنهاد مجموعه قوانین و مقررات حمایت از توسعه فناوریهای پایش و حفاظت در شبکه برق،
استمرار بخشیدن به انجام مطالعات راهبردی موردنیاز در خصوص فناوریهای و روشهای نوین پایش و حفاظت در شبکه برق،
نظارت کالن بر پروژههای توسعه فناوریهای پایش و حفاظت در شبکه برق کشور،
پایش و ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی مشکالت پیش روی توسعه دانش و فناوری پایش و حفاظت در کشور،
تشکیل کمیته ملی توسعه دانش و فناوری پایش و حفاظت شبکه برق،
ساماندهی و حمایت از توسعه فناوری تجهیزات پایش و حفاظتی با بهرهگیری از تحقیقات پایهای ،توسعهای و کاربردی،
ارتقای نظام سیاستگذاری و راهبری توسعه دانش و فناوری پایش و حفاظت شبکه برق،
بازنگری نقشه راه بهصورت مداوم و مستمر در بازههای زمانی مشخص،
شبکهسازی و برقراری ارتباط میان بازیگران فعال توسعه دانش و فناوری پایش و حفاظت،
توسعه سرمایههای انسانی کارآمد و زمینهسازی برای بهکارگیری متخصصان و پژوهشگران،
رصد وضعیت توسعه دانش و فناوری پایش و حفاظت شبکههای برق در دنیا ،و
تحریک و سازماندهی ارتباطات بینالمللی در حوزه دانش و فناوری پایش و حفاظت شبکههای برق.

زمینههای کاری





توسعه فناوری تجهیزات حفاظتی شبکههای برق،
توسعه فناوری تجهیزات پایش شبکههای برق،
اقدامات پشتیبان توسعه فناوری پایش و حفاظت شبکههای برق ،و
توسعه حوزه دانشی پایش و حفاظت شبکههای برق و استمرار مطالعات راهبردی.
آدرس :تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیرو ،مرکز توسعه فناوری پایش و حفاظت شبکههای برق.
وبسایتwww.nri.ac.ir/MP-center :

شماره  –63دی 1400
معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت گیرا پیام صنعت

معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت هیوا سالمت اوپال

مدیرعامل :نادر طیبی

مدیرعامل :فرزاد استواری

شماره تماس88377367 :

شماره تماس۸۸۳۶۹۸۳۶ :

پست الکترونیکinfo@girapayan.com :

پست الکترونیکinfo@hivasalamat.com :

ایده محوری:

ایده محوری:

طراحی و ساخت پنج ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی  DC 50 KWو AC
25 KW

طراحی و ساخت پنل کنترل هوشمند برای اتاق عمل

زمینه فعالیت:

زمینه فعالیت:
الکترونیک و کنترل

ایستگاه شارژ سریع خودروهای الکتریکی

میزان پیشرفت طرح:

میزان پیشرفت طرح:
وسایل نقلیه الکتریکی نقش مهمی در تالشهای دنیا برای رسیدن به اهداف
بلندپروازانه آبوهوا و کیفیت هوا دارند .در ایران نیز چند سالی است که تمرکز
روی حل مسئله آلودگی هوا زیادتر شده که راهحل مانای ارائهشده در این زمینه
استفاده از شبکهای از خودروهای برقی در کالنشهرها میباشد .این شبکه ،امکان
شارژ سریع وسایل نقلیه برقی باتری را در تمام بزرگراهها و معابر اصلی فراهم می
کند .در این راستا شرکت گیرا پیام صنعت در مسیر تحقیق و توسعه و درنهایت
ال بومیسازی شده قدمهای بزرگی برداشته
ساخت ایستگاه شارژ  DC 50 KWکام ً
و اولین ایستگاه شارژ خودروی برقی کامالً بومی ،منطبق با استانداردهای روز
اروپا  ISO15118بهزودی توسط این شرکت به بازار عرضه خواهد شد .از
مهمترین ویژگیهای این محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شارژ سریع خودروی برقی ،سیستم مدیریت مشتری و مصرف انرژی ،ارسال و
دریافت سریع اطالعات از خودرو ،سیستم پیدا کردن نزدیکترین ایستگاه شارژ
برای خودروی در حال اتمام سوخت .قابلیت شارژ  ACو  DCبهطور همزمان با
دو پالگ مجزا .درنهایت باید گفت ،اولین محصول معرفیشده در تابستان 1401
به کشور عزیزمان جهت خدمت در حوزه خودروسازی عرضه خواهد شد.

هیوا سالمت اوپال باهدف تولید محصوالت پزشکی با تکنولوژی باال و مطابق با
استانداردهای داخلی و بینالمللی تأسیس و فعالیت خود را شروع نموده است.
در اتاق عمل یک بیمارستان ،عملهای جراحی متنوعی انجام میشود .اتاق
عمل شامل تخت عمل ،چراغهای سیالیستیک (سقفی) ،دوربین ،تهویه هوا،
دستگاههای گازهای طبی ،نمایشگرهای سیگنالهای حیاتی ،نمایشگرهای
پزشکی ،شبکهی ارتباطات داخلی و خارجی میباشد؛ که بهعنوان
زیرسیستمهای اتاق عمل شناخته میشوند .اکثر زیرسیستمها تنظیمات خاصی
برای هر عمل الزم دارند که عموماً این تنظیمات قبل از شروع عمل ،توسط
تکنسینهای اتاق عمل ،صورت میگیرد که زمانبر بوده و خطای انسانی دارد.
محصول نهایی شرکت یک کنترل پنل هوشمند میباشد که با آن بتوان پس از
انتخاب نوع عمل جراحی و وضعیت بیمار ،زیرسیستمهای اتاق عمل هوشمند
را بهصورت اتوماتیک تنظیم کرد .در حال حاضر طراحی نمونه آزمایشگاهی
سیستم به پایان رسیده است و در مرحلهی تست و بهبود طرح سیستم میباشم.
بهعالوه شرکت توانسته است محصول دیگر خود را به نام نگاتوسکوپ که در
عکسبرداری اعضای بدن مورداستفاده قرار میگیرد و کاربرد وسیعی در
آزمایشگاهها و مطب پزشکان دارد ،در انواع مختلف تولید و به بازار عرضه نماید.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"چهارمین سمینار ملی کنترل و بهینهسازی" ۲۷ ،بهمن  ،1400دانشگاه علم و فناوری مازندران -بهشهر.

" .2نهمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران" 4 ،اسفند  ،1400دانشگاه صنعتی سجاد -مشهد.
" .3یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران" ۵ ،اسفند  ،1400دانشگاه صنعتی مالک اشتر .انجمن الکتروشیمی ایران -فریدونکنار.
ادامه سخن نخست :بسیاری از ارگانها بر ضرورت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور تأکید میکنند اما نیازهای خود را از محصوالت خارجی
تأمین میکنند که این رویه باید تغییر کند .شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری قادرند نیازهای فناورانه بسیاری از شرکتهای
صنعت آب و برق را تأمین کنند ولی معموالً مورد بیمهری دستگاههای اجرایی هستند .با ایجاد مراکز نوآوری تخصصی در زمینه مدیریت مصرف انرژی،
عقد تفاهمنامه همکاری و ایجاد کمیتههای علمی مشترک و گسترش ارتباطات میتوان فرهنگ استفاده از دانش بومی را تقویت نمود و از مواهب آن
بهرهمند شد.
تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
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