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شماره چهلوچهار

اردیبهشتماه 1399

در این شماره میخوانید:
سخن نخست
اخبار مرکز ،بیشتر بدانیم
 110برنامه حمایتی از شرکتهای دانشبنیان -بخش چهارم
بحث کوتاه علمی ،معرفی واحدهای فناور و رصد فناوری

سخن نخست
در چرخه عمر شرکتهای فناور ،پس از گذر از دره مرگ ()Death Valley
و رسیدن به نقطه سربهسر ،یعنی جایی که شرکت فناور از مرحله بقاء وارد
مرحله رشد میشود ،یکی از مهمترین مراحلی که میتواند کسبوکار فناورانه
را از یک شرکت نوپا به شرکتی بالغ و با جریانهای درآمدی پایدار تبدیل
کند ،استفاده از روشهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است .این نکته
بهویژه در مورد طرحهای فناورانه ای که از قابلیت افزایش مقیاس ( Scale
 )Upبیشتری برخوردارند ،نمود و جلوه بیشتری نیز دارد .بهعبارتدیگر،
روشهای متعارف تأمین مالی در مراحل ( Aغالباً متکی بر الگوی B ،)F3
(استفاده از فرشتگان سرمایهگذاری) و ( Cغالباً بر اساس استفاده از ظرفیت
شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VCها)) ،علیرغم اهمیت و سودمندی،
نمیتواند شرکت فناور را در همه مسیر چرخه عمر و بهویژه درگذر از مرحله
رشد ،به مرحله بلوغ که در آن مزیتهای رقابتی ایجادشده پایدار میشود،
یاری رساند .اینجاست که استفاده از ظرفیت تأمین مالی از طریق بازار
سرمایه اهمیت خود را نشان میدهد .علیرغم این نکته ،متأسفانه در کشور
ما این ظرفیت تاکنون آنچنانکه بایدوشاید مورداستفاده شرکتهای فناور
(بخصوص در صنعت آب و برق) قرار نگرفته است .یکی از مهمترین
تالشهای صورت گرفته در این راستا ،بازار داراییهای فکری فرابورس ایران
( )ifb.ir/IPtradeاست که در طول قریب به هفت سال فعالیت خود ،تالش
کرده است زمینههای عرضه و مبادله داراییهای فکری را در قالب ابزارها و
روشهای متعارف بازارهای مالی فراهم آورد .نگاهی به عملکرد این بازار
نشان میدهد در قریب به یک دهه فعالیت این بازار درمجموع تنها 13
دارایی فکری (شامل نه اختراع ،دو طرح صنعتی و دو نشان تجاری) جمعاً
به ارزش بالغبر یکصد میلیارد ریال مورد معامله قرارگرفته که صنعت آب و
برق در این میان سهمی ندارد .در میان کل طرحهای عرضهشده در این بازار
نیز ،از میان  366دارایی فکری ثبتشده ،سهم صنعت آب و برق تنها کمی
بیشتر از ده درصد ( 40طرح) است .درعینحال ،در طول سال  1398و
ماههای آغازین سال جاری ،شاهد آن بودهایم که بازار سهام ،در مقایسه با
سایر بازارها و روشهای سرمایهگذاری از بازدهی مناسبتری برخوردار بوده
(رشد حداکثر 25درصدی در بازارهای ارز و طال ،در برابر رشد بیش از 140

درصدی در بازار سهام در سال  )1398و برخی از خبرها از گردش مالی تا
 10هزار میلیارد تومانی در روز در این بازار خبر میدهند .هرچند این روند
همواره با فراز و نشیبهای مقطعی همراه بوده است (چنانکه طبیعت بازار
سرمایه چنین است) ،نمیتوان از کنار ظرفیت این بازار برای تأمین مالی
طرحهای فناورانه بهراحتی گذر کرد .اهمیت این مسئله آنچنان آشکار است
که در طول سالهای گذشته همواره از ضرورت بهکارگیری این ظرفیت برای
شرکتهای دانشبنیان سخن به میان آمده و برنامههایی نیز برای عرضه
سهام این شرکتها در بازار سرمایه عنوانشده است .این در حالی است که
برابر آمار پایگاه شبکه دانشبنیان ( )dbonyan.irتنها هشت شرکت
دانشبنیان در بورس پذیرفتهشدهاند که از میان آنها تنها یک شرکت در
صنعت آب و برق فعال است و البته شرکت مزبور نیز دارای گواهینامه
دانشبنیان صنعتی است و با توجه به سابقه فعالیت بیش از سی سال
نمیتوان آن را در زمره شرکتهای فناور نوپا بهحساب آورد .در واکاوی دالیل
و ریشههای این ناکارآمدی ،سخن بسیار است ،از جنبههای فرهنگی و
اجتماعی استفاده از تأمین مالی در بازار سهام گرفته تا عدم آگاهی صاحبان
ایدههای فناورانه از ظرفیتهای محافظت از داراییهای فکری و روشهای
کسب درآمد از آنها تا موانع فنی پیش روی شرکتهای فناور برای حضور
در این بازار و البته مدلهای کسبوکاری طرحهای فناورانه در صنعت آب و
برق که در برخی موارد ظرفیت افزایش مقیاس در آنها چندان قابلتوجه
نیست .اما در این میان ،شاید یکی از مهمترین ضرورتهای صنعت آب و
برق برای استفاده از این ظرفیت ،راهاندازی و توسعه نهادهای واسط برای
استفاده حداکثری از فناوران فعال در صنعت آب و برق از روشهای تأمین
مالی مبتنی بر بازار سرمایه باشد .به نظر میرسد بدون حضور فعال و پررنگ
نهادهای تخصصی مالی در این حوزه ،موانع حضور شرکتهای فناور صنعت
آب و برق در بازار سرمایه بسیار بیشتر از آن است که بتوان با گفتار و نوشتار
بر آنها فائق آمد .یک پرسش کلیدی در این زمینه آن است که با توجه به
گستره زیستبوم نوآوری نیرو که در آن بر تعامالت چندگانه در عین پرهیز
از دوبارهکاری تأکید میشود ،چه نهاد یا نهادهایی مسئولیت پایش ساختار
تأمین مالی طرحهای فناورانه در صنعت آب و برق را بر عهده دارد؟
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اخبار مرکز

معرفی کتاب

الف) برگزاری کمیته پذیرش
اولین جلسه کمیته پذیرش در سال  1399در تاریخ
 99/02/22برگزار شد .در این جلسه طرحهای
"طراحی سامانه تشخیص نفوذ بومی با رویکرد
پیادهسازی یکپارچه سختافزار و الگوریتم
تشخیص نفوذ" از جانب گروه بینالمللی مرآت و
"دستگاه ذخیرهساز دادههای نیروگاهی" از
جانب آقای احمد نادری ارائه و مورد ارزیابی قرار
گرفت.

پس از ارائه طرحها توسط متقاضیان و بررسی ابعاد
فنی و مالی طرحها ،مقرر گردید طرح "طراحی
سامانه تشخیص نفوذ بومی با رویکرد
پیادهسازی یکپارچه سختافزار و الگوریتم
تشخیص نفوذ" ابتدا بهصورت پیش رشد به مدت 3
ماه در مرکز مستقرشده و پس از ارائه گزارش پیشرفت
از جانب متقاضی ،در ارتباط با ادامه حضور در مرکز و
ارسال طرح فوق به شورای مرکز تصمیمگیری شود.
همچنین اعضای کمیته با پذیرش طرح آقای احمد
نادری و ارسال آن به شورا موافقت نکردند و مقرر شد،
با توجه به مطالب مطرحشده در جلسه کمیته
پذیرش ،متقاضی در صورت تمایل طرح را بازنویسی
و اصالح نماید و در جلسات آینده کمیته پذیرش
بررسی گردد.

عنوان :نسبتهای مالی برای مدیران
نویسنده :مایکل ریست و آلبرت پیزایکا
مترجم :علیرضا ولیان
انتشارات :ادیبان روز
یکی از مشکالتی که مدیران اجرایی در شرکتهای
گوناگون با آن مواجهاند ،سروکار داشتن با صورتها
و گزارشهای مالی گوناگون و گهگاه گیجکنندهای
است .این گزارشها اگرچه باهدف کمک به مدیران
در تصمیمگیریهای مدیریتی به وجود آمدهاند ،گاه خود مانعی در سر راه تصمیمگیری
درست و بهنگام آنها میشود .این مسئله بهویژه در میان شرکتهای نوپا که اغلب از
مهارت و دانش اولیه الزم در حوزههای مالی برخوردار نیستند نمود بیشتری دارد .کتاب
نسبتهای مالی باهدف ایجاد یک مرجع ساده در خصوص نسبتهای مالی و روشهای
تخصیص سرمایه تدوینشده تا با کمک به استفاده آسان و سریع از نسبتهای مالی ،به
مدیران در تصمیمگیریهای استراتژیک و عملیاتی کمک کند .بنابراین ،هدف اصلی این
کتاب ،ساده و مشهود کردن نسبتهای مالی بهگونهای است که درک آن برای همگان
میسر باشد.
در این کتاب بیش از یکصد نسبت مالی که هرروز در دنیای کسبوکار با آنها مواجه
میشوید ،در کنار محاسبات و مثالهای ساده و کاربردی آنها ارائهشده است .نسبتهایی
مانند





بازده سرمایهگذاری ()ROI
بازده داراییها ()ROA
بازده سهام ()ROE
ارزشافزوده اقتصادی ()EVA

 نسبت بدهی
عالوه بر این ،در کتاب ،بخش جداگانهای برای مدیران مالی و اجرایی که میخواهند
دریافت مناسبی از روشهای تخصیص سرمایه در بودجههای ساالنه داشته باشند تدارک
دیدهشده است .در این بخش ابزارهایی نظیر خالص ارزش فعلی ( ،)NPVنرخ بازده داخلی
( ،)IRRدوره بازگشت سرمایه و هزینه کل مالکیت آورده شدهاند.
عالقهمندان به تهیه کتاب میتوانند به وبگاه انتشارات ادیبان روز به نشانی
 www.adibanbook.irو یا به روابط عمومی مرکز مراجعه نمایند.

برگزاری چهل و دومین نشست هماندیشی واحدهای فناور مرکز رشد
چهل و دومین نشست هم اندیشی واحدهای فناور مرکز رشد در آخرین چهارشنبه اردیبهشت ماه سال  1399به علت شیوع ویروس
کرونا و الزام به رعایت شیوهنامههای بهداشتی بهصورت مجازی و با حضور شرکتهای فناور تحت حمایت مرکز برگزار شد .مهمان مدعو این
نشست نماینده استارتآپ کاروژه بود که به جهت معرفی خدمات خود تحت عنوان "کاروژه :کارآموزی و پروژه" پرداخت .در این نشست
بکارگیری و استفاده از ظرفیت دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی در قالب پروژه های کارآموزی برای شرکتهای فناور و مالحظات آن
ارائه شد که مورد استقبال واحدهای فناور مرکز قرار گرفت .عالقمندان به استفاده از این بستر می توانند به پایگاه کاروژه به نشانی
 www.caroje.irمراجعه نمایند
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بیشتر بدانیم
کسبوکار فضاپایه چیست؟
فناوری فضایی ،به مجموعه دانشها و فناوریهای مرتبط با بررسی فضای اطراف کره زمین گفته میشود.
این نوع فناوری به دلیل ویژگیها و کاربردهای خاص و منحصربهفرد همواره از بااهمیتترین و ارزشمندترین
صنایع و فناوریها به شمار میرود .در طی پنج دهه گذشته ،دستیابی به فضا بهعنوان یک آرزو برای بشریت
تلقی میشده است .حتی اکنون هم پس از پیشرفت فناوریها ،عرصه فضایی میدان تاختوتاز قدرتهای
بزرگ برای سلطه و اعمال قدرت است .البته این امر جنبه مثبت هم دارد و آنهم ماهیت جستجو در فضا
و بهرهگیری برای بهبود وضعیت زندگی بشر میباشد .این مقاله سعی دارد اهمیت فضا را در کسبوکار
فضایی مورد بررسی قرار دهد.
برای قرنهای مختلف بهمنظور نیاز به اهدافی مشابه با آنچه هماکنون بهوسیله سامانههای فضایی مدرن استفاده میشود ،از ستارگان و سیارات و نیز
خصوصیات و موقعیت آنها استفاده میشد .یکی از کاربردهای قابلتوجه و قدیمی شامل ناوبری و پیشبینی محیطی است اسحاق نیوتن بهصورت نظری
نشان داد که بشر میتواند جسمی را در فضا قرار دهد .این کار مهم در قرن بیستم تحقق پیدا کرد و انسان اقدام به کاوش و کشف محاسن بسیاری از
حضور در فضا نمود؛ و سپس سامانههایی را بهمنظور بهرهبرداری از این بعد جدید و شگفتانگیز جهان طراحی کرد و ساخت.
بعدازاینکه اولین تصاویر از بعضی پروازهای اولیه موشک آزمایشی در مدارهای پایین دریافت گردید ،محققان دریافتند که یکی از مهمترین محاسن در
فضا امکان مشاهده دگرگونهای با ابعاد وسیع به زمین میباشد .این توانمندی که بتوان مساحتهای بسیار گستردهای از سطح زمین را که نشاندهنده
تغییرات الگوهای آب و هوایی است مشاهده نمود موجب پایهریزی علوم حسگر از راه دور محیطی جهانی گردید .این مسئله باعث افزایش دانش محیطی
بشر گردید و امکان مشاهده و پیشبینی شرایط نامطلوب آب و هوایی میسر شد که درنتیجه زندگی و اموال بسیاری از انسانها در سوانح نجات پیدا کرد.
سامانههای حس کننده از راه دور موجب گردیده که منابع طبیعی بسیاری کشفشده و امکان نظارت بر آنها میسر کرده و نیز تأثیرات افزایش جمعیت
مانند گسترش شهرها و آلودگی آب و هوایی را مورد تجزیهوتحلیل قرارداد .با مستقر کردن یک سری حسگرهای مشابه در الیههای خارجی جو زمین و
در وسایل پرنده بین سیارهای این امکان را فراهم میکند؛ که یک منظر واضحتری از جهان هستی که ما بخش کوچکی از آن هستیم برای ما تصویر کند
و باعث درک بهتری از اینکه ما کجا بودهایم و در آینده چه سرانجامی در انتظار بشر است ،خواهد شد.
یکی دیگر از دالیلی که باعث شد بسیاری به فضا توجه نمایند نیاز به توانمندیهای ارتباطات جهانی پیشرفته بهعنوان جایگزینی برای روشهای قدیمی
بود .بهعنوانمثال در دهه  1940نویسنده علوم آرتورسی کالرک نظریهای داد که بر اساس آن قرار دادن یک سکوی فضایی در نقطه مشخصی از فضا را
میتوان بهعنوان یک ایستگاه تقویت مخابراتی استفاده نمود .در حال حاضر تعداد کثیری ازاینگونه سامانهها وجود داشته و درنتیجه مجموعه اطالعات
موجود در زمان واقعی در سطح جهانی تحت عنوان اخبار ،سرگرمیها یا تبلیغات صنایع منتشر میگردد که تأثیر به سزایی در مسائل سیاسی و عملیات
نظامی خواهد داشت.
وقتی اولین ماهوارهی مصنوعی اتحاد شوروی به نام  Sputnikiبه دور زمین به گردش درآمد دانشمندان آمریکا روشی را ابداع نمودند که بهوسیله آن
میتوانستند سیگنالهای مخابره شده توسط ماهواره برای تعیین موقعیت دقیق افراد و اشیا در هر نقطه روی زمین را استفاده کنند .هماکنون ناوبری
ماهوارهای توسط بخشهای نظامی ،دولتی ،خصوصی یا تجاری جهت مکانیابی یا نقشهبرداری از روی زمین یا برای هواپیما یا کشتیها استفاده میشود.
فضانوردان اثبات نمودند محیطهای منحصربهفرد فضایی امکانات مفید زیادی را فراهم میکند .بهطور مثال در محیطهای با جاذبه کم ،فراوری موادی
که در آزمایشگاههای سطح زمین امکانپذیر نمیباشد ،ممکن خواهد بود و احتماالً منجر به پیدایش آلیاژهای جدید ،کریستالها و داروهایی خواهد شد
که زندگی آینده انسان را متحول خواهد کرد.
تصاویر ماهوارهای ،بهنوعی ماده اولیه و اساسیترین نیاز استارتآپهای فعال در حوزه سنجشازدور ماهوارهای محسوب میشوند .این استارتآپها بنا به
خدماتی کــه ارائه میدهند ،برای انجام تحلیلهای خود از تصاویری با ویژگیهای فنی خاص استفاده میکنند .در حال حاضر دهها ماهواره سنجشازدور
تصاویـر الزم بـرای ایـن استارتآپها را فراهم میکنند.
بهعنوانمثال کاربرد و خدمات فضایی در حوزهی کشاورزی در اولویتهای زیر:







کشاورزی دقیق حداقل در سطح یک روستا و یا یک شرکت کشت و صنعت بهمنظور مطالعه،
اثربخشی ،ارتقای فناوری و خدمات رصد زمین توانمندسازی شرکتها و ترویج و توسعه بهرهگیری از خدمات رصد زمین در کشور،
تولید ابزارهای کاربردی موبایل پایه و قابلاستفاده برای کشاورزان از قبیل پایش سطح سبز ،پایش ساالمت ،خدمات هواشناسی کاربردی،
ایجاد و حمایت از شرکتهای دانشبنیان منطقهای در طرح استخراج نقشه سطح زیر کشت،
پایش محصوالت استراتژیک کشاورزی در سطح استانهای قطب کشاورزی کشور (حداقل سه بار در هر فصل زراعی) و
مبارزه با آفات زراعی و باغی با بهرهگیری از سامانههای تلفیقی ماهوارهای و پهپادی.
برگرفته از وبسایتwww.isfahanplus.ir :
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شکل  .2بودجه مصوب و عملکرد در بخش سرمایهای توزیع

مطلب کوتاه علمی

«طرح خرید تجمیعی کاال و تجهیزات»
بهبود کسبوکار تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق
التزام عملی وزارت نیرو به رونق تولید و اقتصاد مقاومتی

50

درصد کاهش هزینههای تأمین کاال و تجهیزات

صنعت برق ،در سال  1398نسبت به سال پیش ،چگونه
محقق شد؟
تورم روزافزون ساختار دولت در سالهای اخیر موجب شده سهم هزینههای
سرمایهای و عمرانی از بودجه عمومی کشور بهمرور کاهش و در مقابل سهم
هزینههای جاری بهشدت افزایش یابد( .شکل  .)1همانگونه که از شکل
یک برمیآید ،پرداختهای جاری و عمرانی کشور تا سالهای ابتدایی دهه
 80خورشیدی از توازن نسبی برخوردار است ،ولی دستکم در ده سال
گذشته ،این توازن به نفع هزینههای جاری دولت رنگباخته است.
شکل  .1پرداختهای جاری و عمرانی به قیمت جاری

جاری را از سال  1385تا  1397ارائه میکند .مرور این شکل حاکی از آن
است که اقتصاد برق بهمرور و با حذف پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده
و قیمت فروش برق ،توان الزم را برای سرمایهگذاری در نوسازی و توسعه
زیرساختهای خود ازدستداده و در شاخص استراتژیکی چون نسبت
عملکرد طرح به جاری از عدد  3به کمتر از یک رسیده است!
پرسش قابلتأمل دراینبین آن است که برای اصالح روند نگرانکننده شکل
 3و تأمین کسری حدود  50درصدی نقدینگی بودجه سرمایهای توزیع
برق کشور چه باید کرد؟ معاونت هماهنگی توزیع توانیر در پاسخ به این
پرسش ،در سال جاری باهدف تخصیص بخشی از درآمد صادرات برق برای
توسعه زیرساختهای توزیع از یکسو و کاهش هزینه تأمین کاالهای
اساسی (کابل ،کنتور و  )...از سوی دیگر ،ضمن تقسیمبندی  39شرکت
توزیع نیروی برق در قالب  5منطقه اصلی ،اقدام به اجرای طرحی موسوم
به» طرح خرید تجمیعی کاال و تجهیزات «نموده است .مستند پیشرو
باهدف تبیین ضرورت و دستاوردهای اجرای این طرح تهیهشده است .امید
که مورداستفاده قرار گیرد.
شکل  .3نسبت عملکرد بودجه طرح به جاری بخش توزیع برق کشور

بدیهی است که تخصیص بودجه برای توسعه زیرساختهای صنعت برق
کشور (از تولید تا توزیع برق) ،از قاعده نامبارک مورداشاره در باال مستثنی
نبوده و بخش قابلتوجهی از بودجههای مصوب سرمایهای سالیانه ،به
نقدینگی قابل تزریق به پروژههای توسعهای تبدیل نشده است .شکل 2
این پدیده ناخوشایند را در بخش توسعه زیرساختهای شبکه توزیع برق
کشور نشان میدهد .مطابق این شکل در شش سال منتهی به پایان سال
 ،1397بهطور میانگین تنها  52درصد از بودجه مصوب سرمایهای ،در
بخش توزیع برق کشور جذب و در پروژههای زیرساختی هزینه شده است.
از سوی دیگر به نظر میرسد که عملکرد ناچیز  52درصدی بودجه
سرمایهای بخش توزیع ،در سالهای نهچندان دور پیشین از قاعدهای بهتر
پیروی کرده است .شکل  ،3عملکرد بودجه سرمایهای (طرح) به بودجه

طرح خرید تجمیعی کاال و تجهیزات چگونه اجرا شد و چه
دستاوردهایی داشت؟
با توجه به حجم باالی خرید کاال و تجهیزات در قالب مناقصههایی بسیار
بزرگتر ازآنچه بهطور مرسوم و در سالهای پیش در هر یک از شرکتهای
توزیع برق صورت میپذیرفت ،بدیهی است که طرحریزی و اجرای طرح
خرید تجمیعی ،باید با لحاظ کردن تمامی جوانب پیدا و پنهان آن به
سرانجام میرسید .با توجه به این مهم ،این طرح مطابق شکل  4در قالب
 6مرحله برنامهریزی شد.
هرچند که طرح خرید تجمیعی کاال و تجهیزات کلیدی شبکه توزیع برق
کشور ،از جنبههای گوناگون دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته است،
اما برای اتمامحجت تنها به یکی از آنها بسنده میکنیم؛ و آن یگانه

شماره  –44اردیبهشت 99

دستاورد چیزی نیست جز ،کاهش هزینههای تأمین کاال در سال جاری
به نصف هزینه خریدهای مشابه در سال !1397
اما این توفیق چشمگیر چگونه حاصلشده است؟ برای واکاوی این پرسش،
سطرهای بعدی گزارش را مرور نمایید .ایجاد زمینه الزم برای تخصیص
منابع ارزی حاصل از صادرات برق به بخش توزیع برق .پروژههای
زیرساختی در بخش توزیع برق ،در مقایسه با پروژههای بخش انتقال و
تولید ،ازنظر حجم و ابعاد ریالی بسیار کوچکتر ولی ازلحاظ تعداد و تنوع،
بسیار پرتعدادتر هستند .این ویژگی بهطور تاریخی تخصیص منابع ارزی
به بخش توزیع برق را (به نفع پروژههای تولید و انتقال) منتفی کرده بود.
ایده خرید تجمیعی کاال و تجهیزات کلیدی  39شرکت توزیع برق در قالب
قراردادهایی بزرگ ،برای نخستین بار زمینه الزم را برای تخصیص منابع
ارزی برای توسعه شبکه توزیع برق کشور ،فراهم آورد.

50

 کاهش  50درصدی هزینه تأمین .در ادامه تحقق دستاورد مورداشاره
در باال و توفیق توانیر در تخصیص منابع ارزی به شبکه توزیع که
مشخصاً ناشی از برقراری انضباط مالی و التزام به مواعد پرداخت در
قراردادهای سرمایهای بخش توزیع هست ،سلسله پیامدهای
خوشایند زیر ،یکی پس از دیگری ،موجبات کاهش هزینههای تأمین
در سال جاری را به میزان  50درصد خریدهای مشابه سال گذشته،
موجب شد.

درصد

کاهش قیمت خرید
تجهیزات شبکه

5000

میلیارد ریال

صرفهجویی حاصل از خرید تجمیعی کاال و تجهیزات در سال جاری

در حال حاضر و تنها پس از گذشت  3ماه از شروع طرح خرید تجمیعی ،دستکم 2000





کاهش ریسک نوسان ریال (با توجه به اینکه  75درصد منابع
قراردادهای طرح ،ارزی و تنها  25درصد پیشپرداخت آنها
ریالی است).
ضمانت پرداخت از سوی توانیر

 ایجاد فرصت صرفه مقیاس و البته افزایش قدرت چانهزنی توانیر
در قبال تأمینکنندگان کاال
در کنار دو دستاورد کلیدی مورداشاره ،از دستاوردهای دیگر این طرح
میتوان به ارتقای کارایی تخصیص بودجههای سرمایهای توزیع در
پروژههای استراتژیکی چون تعویض سیم با کابل در مناطق آلوده به
برق غیرمجاز و یا شبکههای در معرض سرقت ،تعویض لوازم
اندازهگیری معیوب ،کاهش هزینههای انبارداری شرکتها ،حمایت از
تولید و اشتغال ملی ،رونق کسبوکار تأمینکنندگان کاالی برق
کشور و ...اشاره کرد که شاید تفصیل یکایک آنها در حوصله این
مستند نباشد.

میلیارد ریال صرفهجویی عاید صنعت برق کشور شده است.

شکل  .4مراحل انجام طرح خرید تجمیعی کاال و تجهیزات

برگزاری تدریجی مناقصـــهها در
مناطق 5گانه

ابالغ ســـهمیــههــای خریــد
منط قهای کا بل خودنگ هدار،
ک ن تور د ی ج یتــال ،هــادی
روکشدار و کنتور هوشمند و
تابلو به تفکیک هر منطقه

تصــویب و ابالغ دســتورالعمل
انعقاد قراردادهای خرید کاال و
تجهیزات شــبکه توزیع برق به
صورت عمده
ا بالغ قرارداد خریــد کــاال و
تجهیرات

توسعه سامانه مدیریت مناقصات
و قراردادهــای خریــد کــاال و
تجهیزات شـــب که توزیع برق به
صـــورت ع مده با هدف کنترل،
نظارت و مدیریت موعد تحویل و
پرداخت به صورت یکپارچه

دســـتهبندی شـــرکتهای
توزیع به  5منطقه عملیاتی
و تعیین متولی انجام خرید
در هر منطقه

برآورد نیاز شــبکه توزیع
برق بــه اقالمی مــاننــد
کنتور و کابل

برگرفته از گزارش شرکت مشاوره مدیریت آریانا بهسا پویش
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت آنام انرژی گستران

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :ابراهیم ابراهیمی

ویروس؛ ابزاری بیولوژیک برای ساخت نسل آینده باتریهای جهان

شماره تماس88378722 :
پست الکترونیکیebrahimi@anamenergy.com :
ایده محوری:
طراحی و ساخت سیستم اندازهگیری دائم گازها و رطوبت محلول در روغن
ترانسفورماتورهای قدرت
زمینه فعالیت:
تأمین تجهیزات ،مواد اولیه و ارائه خدمات مهندسی ،پیمانکاری در صنایع
برق ،فوالد ،نفت و گاز
خالصه طرح:
هدف از ارائه این طرح ،تولید سیستم اندازهگیری دائم گازهای محلول در روغن
ترانسفورماتور با استفاده از حسگرها است .برخط بودن و پیوسته بودن
اندازهگیری و ثبت مقادیر گازها برای طول عمر ترانس و همچنین امکان
دریافت مقادیر اندازهگیری شده و انجام تنظیمات الزم در هر زمان و در هر
مکان از ویژگیهای مهم این محصول است .ازآنجاکه خسارت ناشی از خارج
شدن یک ترانسفورماتور از شبکه ،میتواند حتی چندین برابر قیمت خود
ترانسفورماتور باشد ،عیبیابی بهموقع یک ترانسفورماتور و مدیریت عیب آن
میتواند مانع ایجاد این ضرر شود .لذا با آشکارسازی خطاهای داخلی
ترانسفورماتورها توسط سیستمهای پایش دائم در مراحل ابتدایی بروز عیب،
میتوان تا حد زیادی خطر خروج از خط پیشبینینشده ترانسفورماتورها را
کاهش داده و ضمن جلوگیری از بروز خسارت و کاهش هزینههای رفع عیب،
محیط کاری امنتری را نیز در ایستگاهها ایجاد نمود.
بازار هدف:



سازندگان ترانسفروماتور در کشور،
صنایع برق ،نفت و گاز ،فوالد و صادرات به شکورهای همسایه.

آخرین وضعیت :نمونههایی از محصول ساختهشده و تستهای آزمایشگاهی
و محیطی را گذرانیده است و عملکرد سیستم در شرایط واقعی نیز مورد آزمون
قرارگرفته است و امکان ساخت و تحویل سیستم بر اساس سفارش وجود دارد.

در سال  2009آنگال بلچر ،استاد زیستمهندسی از  ،MITموفق شد در
الکترودهای مثبت و منفی یک باتری لیتیومیون از ویروسها بهره بگیرد.
این دستاورد مهندسی میتوانست نویدبخش ابداع راهکاری نوین برای
حذف مواد سمی از ساختار باتریهای جهان و افزایش کارایی آنها باشد.
حال پس از یک دهه ،به نظر میرسد فناوری باتریهای ویروسی بلچر
پیشرفتهای چشمگیری داشته است .او ویروسهایی را طراحی کرده که
میتوانند در ساختار مواد مختلف به کار گرفته شوند و عالوه بر آن ،از
تکنیکهای تازهای پرده برداشته که میتوانند برای ساخت سلول
خورشیدی نیز مفید واقع شوند .عدم توانایی ویروسها در تولیدمثل
مستقل باعث میشود نتوان یکی از بارزترین مشخصههای حیات را در
مورد این موجودات صادق دانست .بااینحال ،بلچر معتقد است همین
ویژگیهای ویروسها در کنار دانش مهندسی نانو میتواند به ما کمک
کند باتریهایی با چگالی انرژی بیشتر ،عمر طوالنیتر و تعداد دفعات
شارژ باالتر تولید کنیم و در کنار تمامی این مزایا آسیب کمتری به
محیطزیست وارد آوریم .ویروسهایی که بلچر طراحی کرده است ،قادر
به تشخیص الکترودهای مثبت و منفی باتری از یکدیگر نیستند و البته
نیازی هم نیست چنین قابلیتی داشته باشند .دیانای این ویروسها
بهگونهای برنامهریزیشده است که قادر به انجام تنها یک وظیفهی
مشخص باشند .وقتی میلیونها عدد از این ویروسها در کنار یکدیگر
یک کار بهخصوص را انجام دهند ،این مجموعه قادر به تولید موادی مفید
خواهد بود .برای مثال ،این ویروس میتواند به شکلی مهندسی شود که
بتواند یک پروتئین خاص باقابلیت جذب ذرات اکسید کبالت را روی
سطح خود تولید کند .بدین ترتیب با تولید میزان بیشتری از این
پروتئین ،ذرات بیشتری از اکسید کبالت روی سطح ویروس جذبشده
تا اینکه نهایت ًا تمامی بدنهی ویروس با ذرات یادشده پوشیده شود .این
روند باعث ایجاد یک نانو رشته از اکسید کبالت با کمک ویروسها خواهد
شد که میتواند در ساختار یک الکترود باتری کارایی داشته باشد.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و بهروز در علوم مهندسی و فناوریهای جدید" 27 ،خرداد ،1398
برگزارکننده :سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیالن -رشت.

" .2سومین کنفرانس بینالمللی تحقیقات بینرشتهای در مهندسی برق ،کامپیوتر ،مکانیک و مکاترونیک در ایران و
جهان اسالم" 31 ،خرداد  ،1399برگزارکننده :دبیرخانه دائمی -کرج.
" .3اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق" 11 ،تیر  ،1399برگزارکننده :دانشگاه رازی -کرمانشاه.
" .4پنجمین کنفرانس ملی ایدههای نوین در فنی و مهندسی" 27 ،مرداد  ،1399برگزارکننده :سازمان بسیج مهندسی صنعتی
استان گیالن -رشت.
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تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
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