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 دوازدهمشماره  1396 ماه خرداد

  

 :خوانیدمیدر این شماره 

 و اخبار مرکز سخن نخست 

 یهایفناورخانه  عضو جدید خانواده شرکت 

  هوشمند صبا

 بیشتر بدانیم 

 دستاوردهاو  مرکز  یواحدهامعرفی  

  رو های پیشرویداد 

 

 سخن نخست            
 

 

 

 

 کردن مشخص از بعد. باشید داشته محصوالت از مناسبی سبد باید باشد،

 مشتریان چطور که است این مرحله سومین برند، هویت و هدف مخاطبین

 ترینساده. کنند استفاده شما محصول از همواره تا داریدنگه راضی را خود

 با گاهی و دهید قرار هامشتری جایبه را خودتان شما که است این راه

. چیست هاآن آلایده که ببینید مشتری، دیدگاه از خود برند به کردن نگاه

 هدفی چه به را چیزی چه کنند؟می خرید شما از باریک وقت هرچند هاآن

این کار برای شما  کنند؟ انتخاب شمارا برند باید چرا اصالً خرند؟می شما از

 هدفمندی و دقیق ریزیبرنامه وکارتانکسب رشد برای تا کندیمکمک 

 .باشید داشته

. باشید داشته بازاریابی جامع برنامه یک که است این بعدی گام -2

 فقط بردید، پی آن به خود مشتریان از اول مرحله در که شما از اطالعاتی

 مشخص، بازاریابی استراتژی به مسیر ادامه برای و است شروع یک

 ضعف، و قوت نقاط مثل فاکتورهایی وتحلیلتجزیه و رقابتی اندازچشم

 است ممکن که مشکالتی و موانع بعالوه. دارید نیاز تهدیدها و هافرصت

 برنامه طراحی روند حین باید بگیرند شمارا وکارکسب موفقیت جلوی

 .شوند شناسایی بازاریابی

 وکارکسب فرآیند برای سودمند ابزار یک بلندمدت ریزیبرنامه -3

 به و وکارکسب مدیریت در یکپارچگی و انسجام ایجاد آن، مزیت. است

 هایپتانسیل از بینانهواقع دیدگاه یک داشتن با. است خطر رساندن حداقل

 اهداف شما اگر. کنید اجتناب هاغافلگیری از توانیدمی شما بازار، در شرکت

 را محصوالتتان فروش برای تالش و وکارتانکسب با ترازهم بازاریابی

 زیادی هایسال برای را خود وکارکسب توانیدمی دهید، پرورش خوبیبه

 .دهید گسترش

 و است تجارت یک هایبخش ترینمهم از یکی سازی بازار و بازاریابی

 تأثیر تحت را وکارکسب یک مختلف هایجنبه تواندمی آن در موفقیت

 و ترویج ،عمومی روابط ،تبلیغات روی بازاریابی گسترده چتر. دهد قرار

 محصوالت و نام شناساندن با خوب وکارکسب یک. اندازدمی سایه فروش

 بارا  کنندهمصرف آشنایی میزان تا کندمی سعی مخاطبان به خود

 هستند ترشدهشناخته که تجاری هاینام. کند بیشتر را محصوالت خود

 این محصوالت کافی یاندازهبه کنندگانمصرف چون دارند بیشتر فروش

 و تبلیغات خوب تجاری هاینام هم هنوز وجودبااین شناسند،می را برندها

 بدون مداوم در دید مشتریان باشند. صورتبهتا  دهندمی انجام بازاریابی

 بنابراین داشت، نخواهد شناختی شما محصول نوع از مخاطب بازاریابی

در تبلیغ . بود خواهد موفق کمتر دهد،نمی انجام بازاریابی که یوکارکسب

 فروش به که است عواملی ترینمهم از کاال مثبت نقاط بیان و بازاریابی،

 مخاطب به کافی یاندازهبه محصول یک که زمانی. کندمی کمک آن

 آن بیشتر فروش به نوعیبه توانندمی مشتریان خود شود،می شناسانده

 باعث آن هایمزیت بیان و محصول یک از کردن تعریف قطعاً. کنند کمک

 باال را فروش میزان درنهایت و شوند اضافه جدیدتری مشتریان شودمی

 شارها وکارکسب یک برای بازاریابی در مهم نکته سه به ادامه در .ببرند

 :شودمی

 این درک باید اولویت ،اول وهله در موفق، بازاریابی یک داشتن برای -1

 نظر در بر عالوه. بود خواهند محصول مخاطب کسانی چه که باشد نکته

 بازار در برند بهتر است که کرد فکرهم نکته این به باید موضوع، این گرفتن

 به پاسخ و برند هویت مؤثر، گذاریهدف. شود دیده چگونه دیگران توسط

 شما، رقبای از نه کنند خرید شما برند از باید مشتریان چرا که سؤال این

 انسجام حفظ دوم مرحله در. دشو شما برند تمایز و برتری باعث تواندمی

 .شودیم ارسال خود هدف مشتریان به برند سمت از که هایی استپیام در

 داشته همراه به سودآوری فروش شما برای مستمر شکل به برند اینکه برای
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 یانرژ یهاستمیو ساخت س یطراح"طرح  -9

طرح  -ICT" 10 مهوهوشمند بر اساس مف

 نیتأماجرای کلید در دست )خدمات مهندسی، "

و  مولدهااز  یبرداربهرهتجهیزات، احداث( و 

 ،مدیریت"طرح  -11 "فتوولتائیک یهاروگاهین

 و ، افزایش کیفیت توان شبکهسازی هوشمند

مورد ارزیابی قرار  "کنندهمصرف از محافظت

اعضای کمیته  موردقبولکه  ییهاطرحگرفت که 

پذیرش قرار گیرند جهت استقرار نهایی به شورای 

 مرکز ارائه خواهند شد.

 

 عضو جدید خانواده

 هوشمند صبا یهایفناورخانه 
جدیدترین عضو خانواده مرکز توسعه فناوری 

 یهایفناورصنعت برق و انرژی، شرکت خانه 

طراحی و ساخت "هوشمند صبا است که با طرح 

در  مورداستفاده یهاپروتکلت وی برای گِ

در مرکز مستقر  "ق توزیع و توزیعفو یهاشبکه

پست در  دودستهدر حال حاضر گردیده است. 

 های معمولیپستایران موجود است: 

(Conventional)  هایپستو DCS. 

ها جهت اتوماسیون از هر یک از این پست 

نمایند. مختلفی استفاده می یهاپروتکل

هایی که در خارج از پست )از پروتکل کهیدرحال

شوند استفاده می (SCADAسمت پست تا مرکز 

DNP3  در اکثر موارد در است 101-5-670و ،

-5-670 مورداستفادهبخش فوق توزیع پروتکل 

. لذا وجود سیستمی که بتواند است 103و یا  101

. استها را به هم تبدیل نماید ضروری این پروتکل

هدف از انجام این پروژه ساخت دستگاهی است 

این دستگاه از  که این عمل تبدیل را انجام دهد.

گردد. تشکیل می افزارو سختافزار دو بخش نرم

افزار پس از مطالعه و بررسی و تسلط در بخش نرم

ها های ذکرشده برنامه تبدیل آنبه پروتکل

شود. در نوشته می C طراحی و سپس به زبان

افزار نیز از یک میکروکنترولر قوی با بخش سخت

 شود.طراحی استفاده میامکانات مناسب برای 

تولید محصوالت کشاورزی، نیازهای گلخانه به 

هکتار تأمین خواهد شد. عالوه بر آن  1مساحت 

با خنک کردن گازهای خروجی از موتور تا 

نزدیکی دمای محیط، این گاز که شامل 

و برای رشد گیاهان  استاکسید کربن باالیی دی

و محصوالت کشاورزی مفید است به داخل 

ترتیب با اینشد. بهفضای گلخانه تزریق خواهد 

تزریق گاز خروجی از موتور پس از جداسازی 

توان میزان تولیدات محصوالت مواد آالینده می

 کشاورزی در داخل گلخانه را نیز افزایش داد.

توان از تقطیر عنوان یک مزیت دیگر میبه

منظور رطوبت موجود در گازهای خروجی به

ده نمود. تأمین مصارف آب موردنیاز گلخانه استفا

درنتیجه اجرای این طرح اهداف زیر 

 دستیابی هستند:قابل

تولید و کمک به شبکه توزیع با تزریق اضافه 

کاهش بار بر شبکه توزیع سراسری، افزایش بازده 

کارگیری اتالفات سیستم موتور، انرژی به دلیل به

ای در اثر جذب توسط کاهش گازهای گلخانه

لخانه، افزایش محصوالت کشاورزی در داخل گ

وری و میزان تولید محصوالت کشاورزی، از بهره

و  نو یایفناورترین دستاوردهای این طرح، مهم

. اهم دالیل انتخاب است یصنعتمهینتولید نمونه 

 مصرف انرژی است. یسازنهیبهطرح، 

 

 ب(  برگزاری کمیته پذیرش

 

یازده  1396در چهار کمیته پذیرش خرداد ماه  

 سیستم"طرح  -1 موضوعاتطرح با 

 و یسازیبوم"طرح  -2 "ارتعاشات مانیتورینگ

 انتقال جهت ایمن و جدید پروتکلی یسازادهیپ

 بر مبتنی انرژی هوشمند شبکه در اطالعات

 و طراحی"طرح -3 "بنیاد ویژگی رمزنگاری

 برق، زمانهم تولید سامانه صنعتی ساخت

 دیاکسید جذب و پاالیش برودت، حرارت،

طرح  -4 "مدرن گلخانه در (CCHP-CC) کربن

، افزایش کیفیت توان سازی هوشمند ،مدیریت"

طرح  -5"کنندهمصرف از محافظت و شبکه

 -6 "خط گرم ربات تعمیرکارطراحی و ساخت "

طراحی و ساخت شارژرهای خودروهای "طرح

سامانه  طراحی و ساخت"طرح  -7 "برقی

 کیلوولت 20 های توزیعمانیتورینگ پست

 زمانهمد ـسیستم تولی"رح ـط -8 "ولت 400به

   200ن ـروتوربیـرارت بر پایه میکـرق و حـب

 

 اخبار مرکز 
پنجاهمین برگزاری  (الف

 شورای مرکز
پنجاهمین نشست شورای مرکز در مورخ 

در محل سالن جلسات ساختمان  23/03/1396

با سه طرح این نشست  در .برگزار شدرویش 

 عیشارژ سر یهاستمیساخت س"موضوعات 

سیستم مانیتورینگ " ،"خودروهای برقی

 و حرارتبرق  زمانهمتولید " و "ارتعاشات

 یو بررس موردبحث "نیاز گلخانه نیتأمبرای 

شورا با استقرار هر سه  تیدرنهاقرار گرفت که 

از  هدف متقاضی در مرکز موافقت نمودند.

شارژ سریع برای خودروهای  اولطرح اجرای 

ی هایباطر. با توجه به ساختار استالکتریکی 

ی الکتریکی، مدارات شارژ خودروهابکار رفته در 

بایستی طوری کنترل شوند که بتوانند نیازهای 

نمایند. ارتباط بین  نیتأم هرلحظه درباطری را 

از طریق خطوط انتقال توان  خودروشارژر و 

و شارژ سریع و طول عمر  شودیممدوله برقرار 

باطری اهداف اصلی خواهند بود. این محصول 

الکتریکی بدون  ونقلحمل رساختیز عنوانبه

. دینمایمرا ایجاد  خوبی افزودهارزشآلودگی 

و صنعتی  یتجار قابلیت نصب خانگی، عمومی،

افزار طراحی نرم، طرح دومهدف از . است رادار

افزاری که نرم .استیابی و مانیتورینگ عیب

 یهادادهبتواند آنالیزهای الزم را بر روی 

انجام داده و تحلیل مطلوبی  را شدهبرداشت

یابی ارائه کند. مبحث ارتعاش یا برای عیب

 در بااهمیت لرزش یکی از موضوعات بسیار

آالت دوار )از قبیل توربین، ماشین صنایع

ژنراتور، موتور، پمپ، کمپرسور و...( است که در 

صدمات غیرقابل جبرانی را در پی  بعضی مواقع

زیر  فوایددارد. وجود این سیستم در تجهیزات 

هشدار  ،بهبود کارایی سیستم را به همراه دارد:

ریزی تعمیرات و برنامه ،قبل از ایجاد مشکل

های تعمیرات و کاهش هزینه ،عالنگهداری ف

برداری و های بهرهبهبود شاخص ،نگهداری

شناسایی عیوب تجهیزات دوار با دقت  تعمیرات

 اهم مناسب و کاهش تعداد مراحل باالنس.

 بهبود و ارزیابی پایش، این طرح، انتخاب دالیل

 سیستم نگهداری و تعمیر و سیستم عملکرد

کارگیری سامانه تولید با به سومطرح  در .است

 در یک گلخانه (CHP)زمان برق و حرارت هم
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 :بیشتر بدانیم
 وکارکسبمفید در پویایی  یهاروش

گیرند. وکارها مورد استقبال قرار میتوانند راهنمای پیشرفت کارآفرینان باشد همواره از سوی مالکان کسبهایی که میها و روشیادگیری و درک ایده

ای دارند. در ردهدانش مدیریتی و اقتصادی مردم فعالیت گست باال بردندانند که در جهت برخی از کارآفرینان موفق، پیشرفت خود را مدیون نشریات می

تشریح  داشته باشندوکارها بسزایی در جهت پویایی کسب ریتأثد نتوانپنج روش را که می این یادداشت

 .کنیممی

ای از مشتریان را به سمت شرکت در حال رشد خود جذب توانید مجموعهزمانی می بازاریابی قوی: -1

که مدیریت و طرح بازاریابی در سیستم  هراندازههایی قوی در اختیار داشته باشید. کنید که بازاریاب

آل برای فروش ای که برای انجام یک بازاریابی ایدهشرکت هوشمند باشد مقدار هزینهیک فروش 

های شود. برخی از کارآفرینان با روشرو میگیرید با کاهش چشمگیری روبهمحصوالت خود در نظر می

 .اندسودهای زیادی در بازارهای هدف به دست آورده ،هاهزینهویژه در بازاریابی عالوه بر کاهش 

مختص به  ،بازرگانی باید توجه داشته باشند که یک طرح استراتژی هدفمند و کارآمد مؤسساتها و تمامی شرکت ایجاد استراتژی هدفمند: -2

اند که نداشتن یک ت کنند. بسیاری از بازاریابان به این نتیجه رسیدهباید این امر را نادیده بگیرند یا از آن غفلنها شرکتهمه های بزرگ نیست! شرکت

وکار جایگاه باالیی دارد و بدون اهمیت استراتژی در فضای کسب جهیدرنتخواهد شد،  شرکتریزی دقیق معموالً منجر به ناتوانی در حفظ و بقای برنامه

هایی تواند درک پرسشموسسه بازرگانی پایه محکمی برای ایجاد و حفظ یک مزیت رقابتی در بازار نخواهد داشت. تهیه یک طرح استراتژیک می کیآن

 آیا این محصول همان کاالیی است که مشتریان طالب آن بوده و قادر به خرید آن هستند؟ مشتریان هدف چه کسانی هستند؟ چگونه شرکت مبادرت :نظیر

تواند به یک مزیت رسانی بهتر نسبت به رقبای موجود چیست؟ موسسه بازرگانی چگونه میبه جذب و حفظ این مشتریان کند؟ مبنای شرکت برای خدمت

 .بادوام نسبت به رقبای خود دست یابد؟ کارآفرین را یاری رساند

باشد. پیتر دراکر، یکی از  کنترلقابلو  شدهیزیربرنامهاست ولی باید رشد، یک بخش طبیعی، سالم و مطلوب در هر موسسه بازرگانی  کنترل رشد: -3

تا  40های نوپا انتظار رشد بیشتری را نسبت به پایه سرمایه خود در مواقعی دارند که فروش به میزان کند که شرکتگونه بیان میکارشناسان مدیریت این

کرد ولی بسیاری از  نیتأمطریق سود حاصله یا از طریق مشارکت بیشتر سرمایه از سوی مالکان  آل، رشد را باید ازطور ایدهکند. بهدرصد رشد می 50

نیازمند تغییرات عمده در ساختار سازمانی،  معموالًکنند. توسعه عنوان بخشی از سرمایه خود، روی استقراض حساب میکم بهبازرگانی، دست مؤسسات

تخصص  نهیدرزمترین تغییر ، مهموجودنیبااها است. های پرسنلی و سایر حوزهموجودی و مالی مسئولیتهای کنترل های بازرگانی مثل روشفعالیت

را  هاآنو کارآفرین باید نحوه کار با  افتهیشیافزاکند، حجم مشکالت نیز و پیچیدگی رشد می ازنظر اندازهگونه که سازمان افتد. همانمدیریت اتفاق می

 .شودخارج می هاآنرسند که مدیریت شرکت مذکور از حد توانایی کنند و به حدی میبیاموزد. بعضی مواقع، کارآفرینان رشد سریع را تشویق می

ود. بعضی از شچگونه باعث رشد و پویایی شرکت می ،ترین نقطهآلتمامی کارآفرینان به این امر آگاه هستند که انتخاب مکان درایده مکان مناسب: -4

 صرفاًیک مکان خاص را  ،کنند. بعضی از مالکانپیدا کردن مکانی مناسب برای شرکت و انبارهای آن استخدام می در خصوصای را ها، افراد حرفهشرکت

حیاتی است که نباید آن را به شانس  قدرآنشود که در مورد مکان مطرح می یسؤال. اندداکردهیپکنند که یک ساختمان خالی به این دلیل انتخاب می

 .انتخاب مکان قرار دارد ریتأثشدت تحت عنوان شریان اصلی موسسه بازرگانی بهبه فروشان، فروشبرای خرده خصوصاًواگذار کرد. 

وکار کوچک هستید باید توجه داشته باشید، کلید موفقیت شرکت شما کنترل منابع مالی به شکل صحیح اگر مالک یک کسب مدیریت سرمایه: -5

شود که در ابتدای فعالیت از سرمایه کافی برخوردار باشد. کمبود سرمایه یکی از علل رایج شکست زمانی موفق می سیتأسوکار تازه است، یک کسب

شوند. کارآفرینان ها بتوانند جریان نقدینگی مثبتی ایجاد کنند، با کمبود سرمایه مواجه میآید زیرا قبل از اینکه شرکتمی ابحسبهبازرگانی  مؤسسات

های تسه قضاوت نادرستی دارند. نباید فعالیسومهای مالی برای اداره نیازمندی درباره الزامات و باًغالبسیار باال بوده و  یمثبت نگرهایی با درجه انسان

، آغاز فعالیت این افراد با کمبود جهیدرنتناپذیری را به وجود آورند. توانند صدمات جبرانافکار غلط بنا کنید، این نوع افکار می بر اساسبازرگانی خود را 

بینی و تزریق سرمایه اه قادر به پیشگهیچ هاآنبلعد، گونه که شرکت مبالغ بیشتری از پول نقد را برای افزایش رشد خود میسرمایه مواجه شده و همان

 .کافی در این زمینه نیستند

که سود، آن چیزی است  اعتقاددارندهای مناسب مدیریت نقدینگی نهفته است. بسیاری از کارآفرینان جنبه دیگری از کنترل مالی کافی، در اجرای تکنیک

ترین منبع مالی است که یک شرکت در اختیار دارد. حفظ جریان نقدینگی هموکار جدید دارای بیشترین اهمیت است ولی پول نقد مکه در یک کسب

آغازین متالطمی قرار دارند یا برای در فاز  یا که ییهاآن خصوصاًهای مستمر برای کارآفرینان ها، یکی از چالشحسابموقع صورتکافی برای پرداخت به

بلعند. بررسی ضعیف می سرعتبههای دارای رشد سریع، پول نقد را شرکت .آیدمی حساببهکنند، که رشد سریع را تجربه می یاباسابقههای شرکت

های بازرگانی عوامل رایجی است که در بسیاری از ورشکستگی ازجملهانضباطی کارآفرینان در خرج پول برنامه وصول مطالبات و بیاعتبارات، مدیریت بی

  .خوردبه چشم می

 تواند روزگارمان را سامان بخشد.ای برای فردایی بهتر مینیازمند معجزه نیست، داشتن دانش و فناوری همراه با اندیشهی نو یساختن دنیا
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شــرکت  هیــدییتأبــه اخــذ موفــق  پایااا روش یریاااشــرکت 

ــن شــرکت    ــد. ای ــالتی پلکســر صــوت و داده گردی ــرای م ــوانیر ب ت

ــت و     ــپ تسـ ــی، تایـ ــدارک فنـ ــال مـ ــب ارسـ ــدییتأمتعاقـ  هیـ

کسـر صــوت و داده بــه شــرکت  بــرداری از سیســتم مــالتی پلبهـره 

رت گرفتـه بـر روی ایـن محصـول موفـق      ی صـو هایبررسو  ریتوان

 این مالتی پلکسر شد. هیدییتأبه اخذ 

 یهـا تسـمه موفـق گردیـد    ناوین رسانش انارژی  شـرکت  

 یهـا پسـت در  هـا تسـمه را تولیـد نمایـد. ایـن     انعطـاف قابلمسی 

ــت و  ــاکامپک ــرق و در یتابلوه ــرق و    ب ــزات ب ــیاری از تجهی بس

ــین  ــتگاههمچن ــادس ــنعتی  یه ــلص ــتفادهقاب ــت اس ــن اس . ای

متنــوع و آمپراژهــای مختلــف تولیــد و بــا  یزهایســادر  هــاتســمه

 مطابقت دارد.( IECاستانداردهای جهانی )

یکی از  عنوانبه، تکتا خوردگی شریف انیبندانششرکت 

حاضر در سومین نمایشگاه خانواده فناور شریف در محل  یهاشرکت

این  در طول برگزاری  د.رسان هم بهانشگاه صنعتی شریف حضور د

ضمن حضور فعال دانشجویان و اساتید دانشگاه، نمایشگاه، 

های دریایی، دفاعی، مسکن و حوزه های مختلفی ازبازدیدکننده

تخمین  نهیدرزمو ... از دستاوردهای شرکت  یاهستهشهرسازی، 

های ، انجام آزمونبتنی در معرض خوردگی یهاسازه عمر باقیمانده

های حفاظت کاتدی ، طراحی و اجرای سامانههاسازه ارزیابی وضعیت

پدیده خوردگی های مقابله با و سایر سیستممسلح های بتنی سازه

 بازدید به عمل آوردند.
 

شرکت مبتکر صنعت  ؛معرفی واحدهای مرکز

 پژوه
 88581798: تماس شماره     جمشید فالح :عاملمدیر               

 mspco@live.com :کالکترونی پست   

ساخت و تولید انبوه رله دیجیتال حفاظت  :محوری ایده

 الکتروموتورهای سه فاز

انجام کلیه کارهای فنی از قبیل تعمیر، نگهداری  :فعالیت زمینه 

های برق، الکترونیک، صنعتی، اجرای طراحی، ساخت مدار زمان پروژه

 .یرسانآب یهاخانهتلمبهو  هاکارخانههای برق و قدرت تابلوهای برق و سیستم

رله دیجیتال حفاظت الکتروموتورهای سه فاز برای حفاظت  :طرح خالصه

 شدهساختهاز این الکتروموتورها در مقابل اختالالت الکتریکی و مکانیکی 
خطای تریپ آخر  5های این رله، هشدار به کاربر از طریق ثبت و نمایش است. کارکرد

های ناخواسته دنها و در ضمن جلوگیری از خاموش شهمراه با علت و زمان رخ دادن آن
، قفل شدن باراضافهتوان به حفاظت در برابر های این محصول میویژگی ازجمله. است

گیری مقدار ظرفیت روتور، حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ شبکه و تغیر جهت فازها، اندازه
-ذخیره گرمایی موتور و محاسبه میزان عدم تقارن جریان فازها، همچنین نمایش حالت

ختلف موتور و چندین عملکرد دیگر اشاره کرد. محصول نمونه داخلی ندارد و های م
شود. این محصول اکنون تقاضای داخلی از طریق واردات این محصول پاسخ داده میهم

 است. شدهساختههای آمریکایی و کانادایی طراحی و پس از مطالعه بر روی نمونه

 و تأسیسات بزرگ هاکارخانه       :هدف بازار

                        سراسر کشورهای آب و فاضالب شرکت 
                        ز ، صنایع پتروشیمی، نفت و گاهانیروگاه 

این واحد فناور در سومین سال استقرارش در مرکز  :وضعیت یخرین

طراحی و همچنین اقدام بهباشد میمحصول خود درحال بازاریابی برای 

 .استنمودهتر شرفتهو ساخت نمونه آزمایشگاهی یک رله پی

 های پیش رورویداد                  
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