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 ششوچهلشماره  1399 ماهتیر 

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 ششمین فراخوان واحدهای فناور، اخبار مرکز 

 واحدهای فناورمعرفی محصوالت  

 دوم بخش -معرفی انتشارات مرکز 

 بیشتر بدانیم 

 ای پیش رورویدادهو  فناوریرصد  

 

 

 سخن نخست            

 

  

 کرونا یعبور از بحران اقتصاد یبرا رانیا گانیهمسا یراهکارها
 

 ،یکارشناسان اقتصاد ینمود. برخ سابقهیرا دچار رکود ب یمواجه کرد که اقتصاد جهان یبزرگ یجهان را با بحران مال یکشورها 19-دیکوو روسیو انتشار

ساعت  نیترکیتاربرهه را  نیپول ا یالمللنیصندوق ب سیو رئ دانندیتر مهم بزرگ 2008 یکرونا را از بحران مال روسیو وعیاز ش یناش یبحران اقتصاد

صورت  یحوزه بهداشت و درمان، در حوزه اقتصاد ماتیها پس از تصمدولت یگذاراستیس نیتر. مهمداندیتمام جهان م یبزرگ برا یدیو تهد تیبشر

ول، کاهش پ یالمللنیب قگرفت. درخواست وام از صندو شیرا در پ یمتفاوت یهااستیو امکانات خود س یاقتصاد طیکه هر کشور با توجه به شرا رفتیپذ

سخن  نیاز کشورها بود. ا یاریاقدامات مشترک بس ازجمله وکارهاکسببه  ژهیو التیها و ارائه تسهخانواده یبرا یتیماح یهابسته یطراح ،ینرخ بهره بانک

 .کرده است یبحران بررس یصاداقت یامدهایمقابله با پ یرا برا ییایو چند کشور آس رانیا هیهمسا یاقدامات کشورها نیترمهمنخست، 
 

 نیقتصاد اموضوع ا نیگرفت و هم یاهفتهسه نهیبه قرنط میتصم یاردنفریلیمکی یباال تیبا جمع ایاقتصاد بزرگ آس نیسوم عنوانبهکشور  نیا :هند

 ۴.۴0آن را به  ونقطه واحد کاهش داد  ۷۵ اندازهبهرا  هینرخ پا ،یمال-یپول تهیهند پس از نشست کم ی. بانک مرکزقرارداد ریتأثتحت  شدتبهکشور را 

 ریوزنخست، 19-دیکوو وعیاز ش یناش یمقابله با آثار اقتصاد یبا تالش هندوستان برا زمانهمبود که  نیاقدامات جالب دولت هند ا ازجمله. دیرسان درصد

 .دستمزد خود موافقت کردند یدرصد 30کشور با کاهش  نیا
 

 نیدوم یبهره خود را برا هینرخ پا نیکشور همچن نیدالر کرده است. ا اردیلیم 1.۴به مبلغ  یپول درخواست وام یالمللنیب: پاکستان از صندوق پاکستان

 .کرد ییرونما رتریاز اقتصاد و قشر فق تیدر حما دیرساند و از اقدامات جد درصد 11هفته کاهش داد و آن را به  کیبار ظرف 
 

 شینمود. ب یاندازراهرا  ینیکمپ ازمند،یافراد ن یکمک برا یآورجمع منظوربهکرد و  ییرونما یدالر اردیلیم 1۵ یتیدولت اردوغان از بسته حما :هیترک

 .استفاده کردند یکاریحقوق ب عنوانبهرا  یمبلغ یکاریاز صندوق ب یمدت کوتاه یکشور برا نینفر در ا ونیلیم 2از 
 

( یدالر اردیلیم 2۷) یدرهم اردیلیم 100 یتیکرونا، از بسته حما روسیو وعیبرخاسته از ش یآثار اقتصاد لیتعد یامارات در راستا یبانک مرکز :امارات

 قیاز طر کهاست  یدرهم اردیلیم ۵0 یطرح شامل بسته کمک نیکرد. ا ییکشور رونما نیا یهابانک یبرا« هدفمند یاقتصاد تیطرح حما»خود با عنوان 

 ۵0 جهیدرنتخود را آزاد کنند که  هیسرما یهاها مجازند تا سپردهبانک ن،یبر ا عالوه .ردیگیمکشور قرار  نیا یهابانک اریبدون بهره در اخت یهاوام

است.  اتخاذشدهاز کرونا  متأثر فروشانخردهو  هاشرکتو محافظت از  تیحما باهدفاقدامات  نی. ادهدیدهندگان قرار موام اریدر اخت گریدرهم د اردیلیم

دالر  اردیلیم ۷0ارزش مجموع اقدامات خود را به  ،یجار یهابر سپرده یقانون رهیذخ یدرصد ۵0با کاهش  گریدر مرحله د نیامارات همچن یبانک مرکز

 دالر( است. اردیلیم ۶9.۷0درهم ) اردیلیم 2۵۶تاکنون  ارسم 1۴نهاد از  نیا یاز سو اتخاذشده ینگیو نقد یاهیاقدامات سرما یرساند ارزش مجموع تمام

 نیکه به گفته ا یدرصد رساند؛ اقدام ۷به  1۴امارات به نصف کاهش داد و آن را از  یهابانک یتمام یجار یهابر سپرده یقانون رهیبانک ذخ نیا

 
 ادامه سخن نخست در صفحه شش...
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ثبت اختراع محصول و 

ایده فناورانه شرکت 

 آور پارسزیبوفن
ر آوشرکت زیبو فن

خردادماه  پارس در

سال جاری توانست 

طراحی و "طرح 

 یکولرآبساخت 

 خود را ثبت "هیبریدی مصرفکمفوق 

این  یهاتالشاختراع کند. این طرح حاصل 

شرکت مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو 

خط تولید انبوه آن  یاندازراهبوده است که 

در قلعه گنج استان کرمان مراحل نهایی خود 

. مرکز رشد پژوهشگاه نیرو، دینمایمطی را 

را محترم آن موفقیت این شرکت و همکاران 

 این کولر آرزومند است. کامل یسازیتجار در
 

 

 یاندازراهمقدمات 

 نوآوری نیرو یهاکارخانه
ی نیرو در هاکارخانه یاندازراهقبل  هامدتاز  

در دستور کار  الب پارک علم و فناوری نیروق

 یاجلسهمرکز قرار داشته است. در این ماه 

در دفتر معاون محترم تحقیقات و منابع 

انسانی وزارت نیرو با حضور جناب آقای دکتر 

یمرکز توسعه فناور محترم سیرئقادری فر 

معاونت علمی و فناوری ریاست  یراهبرد های

و مسئولین  و شرکت اعتماد یاسجمهوری 

وضوع بررسی و پذیرش یکی از م پارک نیرو با

هلدینگ یاس  رمجموعهیز یهاشرکت

آبفا  دهندهشتابو  دهندهتوسعه عنوانبه

برگزار شد. این شرکت قرار است پیشنهاد 

خود را برای ایجاد کارخانه آب و فاضالب در 

سسه تحقیقات آب تهیه و ارائه دهد ؤمحل م

ا ب نامهتوافق و عقد تا پس از تصویب پارک

ان کارخانه، با حمایت مستقیم معاونت ذینفع

علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز 

تا پایان سال جاری  شرکتسرمایه خود 

نماید. جلسات  یبرداربهرهکارخانه را آماده 

کارشناسی و تهیه مدل مدیریت کارخانه در 

حال مذاکره است. کارخانه آب و فاضالب 

نیازهای حوزه آب و فاضالب کشور را با جذب 

نوپا از طریق  یهاشرکتو پذیرش 

 تخصصی پیگیری خواهد کرد. دهندهشتاب

از  یکیاعالم نظر  نیو همچن یمتقاض

 .دحوزه موافقت کردن نیا نیمتخصص
 

 نامه با شبکه ایران کاالمتفاه
ای بین نامهدر ماه اخیر تفاهم

 یمایصداوسبرنامه کارآفرینان شبکه ایران کاال 

ار سرک یکنندگهیتهجمهوری اسالمی ایران، با 

و مرکز  بابا پورخانم 

 تتوسعه فناوری صنع

برق و انرژی منعقد 

نامه مقرر شد گردید. بر مبنای این تفاهم

در مرکز که محصول  رفعال مستق یهاشرکت

و ایجاد اشتغال  اندساخته ،فناورانه برای عرضه

، به برنامه مذکور معرفی شوند. اندنموده

ی شرکت یک هاتیفعالاز مجموعه  کنندههیته

خواهد ساخت و  یاقهیدقپنجبرنامه تبلیغاتی 

نیز با  یاقهیدق 1۵ یونیزیتلویک مصاحبه زنده 

خواهد داد. این مصاحبه  مدیران شرکت انجام

از شبکه ایران کاال پخش خواهد شد.  کراتبه

مرکز و  یهاتیحماهزینه این کار با عنایت به 

ناور ف یهاشرکتکارآفرینان به  برنامهژهیوتوجه 

، در سال جهش دارای محصول انیبندانشو 

تولید و حمایت از کاالی ساخت داخل و در 

تبلیغات عادی در  یهاتعرفهمقایسه با 

 ، حداقلی است.مایصداوس
 

 

گفتگوی زنده ریاست مرکز 

توسعه فناوری صنعت برق و 

 انرژی با برنامه کارآفرینان
یف نامهتفاهمدر راستای  1399در هفتم تیرماه 

برنامه کارآفرینان شبکه ایران کاال  نیماب

جمهوری اسالمی ایران و مرکز  یمایصداوس

صنعت برق و انرژی برنامه زنده  یتوسعه فناور

با رئیس مرکز روی آنتن  یونیزیتلومصاحبه 

 یهاتیفعالرفت. در این برنامه تاریخچه مرکز، 

مرکز، عملکرد مرکز، محورها ئ عناوین 

و  هاطرحاز  یادهیگزتحت پوشش و  یهاطرح

 دستاوردهای مرکز معرفی شد.
 

 
 

 اخبار مرکز

 الف( برگزاری کمیته پذیرش
 

در  1399در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیدوم

جلسه  نی. در ابرگزار شد 1۷/0۴/1399 خیتار

 یفلز هایسازه یپوشش ده" یهاطرح

از جانب شرکت  "PVDصنعت برق به روش 

 و ساخت یطراح"تهران سوالر و  نیاذ ریکو

و احداث  سیفرانس لوواتیک 200 نیتورب

 یمهد دیس یاز جانب آقا "کوچک یآب روگاهین

قرار گرفت. پس  یابیزاده ارائه و مورد ارز یرضو

ابعاد  یو بررس انیمتقاضتوسط  هاطرحاز ارائه 

پوشش "طرح  دی، مقرر گردهاطرح یو مال یفن

 صنعت برق به روش یفلز هایسازه یده

PVD"  ماه  3به مدت  رشد شیپ صورتبهابتدا

و پس از ارائه گزارش  مستقرشدهدر مرکز 

در ارتباط با ادامه  ،یاز جانب متقاض شرفتیپ

مرکز  یحضور در مرکز و ارسال طرح فوق به شورا

و  یطراح"شود. در ادامه، طرح  یریگمیتصم

و  سیفرانس لوواتیک 200 نیتورب ساخت

ارائه شد که  "کوچک یآب روگاهیاحداث ن

 دیس یبا ارسال طرح آقا تهیکم یاعضا ت،یدرنها

مرکز رشد موافقت  یورازاده به ش یرضو یمهد

 کردند.
  

 نیشصت و هشتم یبرگزارب( 

 مرکز یشورا
 

مرکز در روز دوشنبه  یشورا نیشصت و هشتم

برگزار طرح  کی یبا بررس 1۶/0۴/1399مورخ 

 یمراد یمحمدعل یجلسه طرح آقا نی. در اشد

 یریکارگبهتوسعه و  ،یطراح"تحت عنوان 

برق و آب )نکسوس  تیریمد یافزارنرممدل 

قرار  یموردبررس "(ستیزطیمحبرق، آب و 

 گرفت.
 

 
 

به ارائه طرح خود پرداختند  یمراد یدر ابتدا آقا

محترم شورا  یو سپس طرح فوق از جانب اعضا

 یاعضا تیدرنهاقرار گرفت.  یو بررس نقد مورد

 اهپژوهشگ شورا با استقرار طرح فوق در مرکز رشد

 طرح توسط لیدر قالب رشد، منوط به تکم روین
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 بخش اول -های تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژیمعرفی محصوالت فناورانه شرکت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محلول در روغن ترانسفورماتور با استفاده از  یدائم گازها یریگاندازه ستمیساین دستگاه، 

انس طول عمر تر یگازها برا ریو ثبت مقاد یریگبودن اندازه وستهیحسگرها است. برخط بودن و پ

الزم در هر زمان و در هر  ماتیشده و انجام تنظ یریگاندازه ریمقاد افتیامکان در نیو همچن

 محصول است. نیمهم ا یهایژگیمکان از و

برابر  نیچند یحت تواندیترانسفورماتور از شبکه، م کیاز خارج شدن  یخسارت ناش ازآنجاکه

 تواندیآن م بیع تیریترانسفورماتور و مد کیموقع به یابیبیشد، عخود ترانسفورماتور با متیق

 یهاستمیترانسفورماتورها توسط س یداخل یخطاها یضرر شود. لذا با آشکارساز نیا جادیمانع ا

 نشدهینیبشیخطر خروج از خط پ یادیتا حد ز توانیم ب،یبروز ع ییدائم در مراحل ابتدا شیپا

 ب،یرفع ع یهانهیاز بروز خسارت و کاهش هز یریترانسفورماتورها را کاهش داده و ضمن جلوگ

 نمود. جادیا هاستگاهیدر ا زیرا ن یترامن یکار طیمح

گیری دائم گازها و رطوبت محلول در روغن سیستم اندازهدستگاه  نام محصول:

 ترانسفورماتورهای قدرت

 شرکت آنام انرژی گستران شرکت سازنده:

 ابراهیم ابراهیمیآقای مهندس  مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:
 ebrahimi@anamenergy.comپست الکترونیک:        021-883۷8۷22تلفکس: 

 یهاستگاهیامروزه استفاده از ا. است برق با راندمان باال یخودروها رلسیوا شارژ ستگاهیااین دستگاه، 

قادر به شارژ  هاستگاهینوع ا نیا. ردیگیمورداستفاده قرار م ایحل در دنراه نیعنوان اولبه AC یشارژ کابل

نوع شارژها باعث  نیاز ا مدتیاما استفاده طوالن شوند،یم یباتر تیخودرو تا هشتاد درصد ظرف عیسر

بزرگ و  یهانگیمشکالت حاصل از وجود کابل در پارک لیبه دل وجودنی. بااشودیم یکاهش عمر باتر

اده از استف ،یگرفتگو خطر برق یو برف یباران یاستفاده از کابل و پالگ شارژ در هوا یمنیمشکالت ا

استفاده از  گریشده است. از طرف دارائه دیجد یحلعنوان راهبه یکیالکتر یخودروها رلسیشارژ وا

را  ننایاطم تیقابل یبرق یهااتوبوس یسوار کردن مسافر برا یهاستگاهیدر ا رلسیشارژ وا یتکنولوژ

مورد خود باعث کاهش  نیکه ا کندیدرصد را فراهم م ۷0تا  یباتر تیرفداده و امکان کاهش ظ شیافزا

دو  یدارا ایموجود در دن رلسیشارژ وا یهاستگاهی. اشودیدرصد م 30تا  یاتوبوس برق دیتول نهیهز

هر دو  پیام صنعت دارایدستگاه ساخته شده در شرکت گیرا . باشدیم ییکایآمر ای یااستاندارد کره

با راندمان  متریسانت 30انتقال توان تا فاصله  تیو قابل لوواتیک ۷توان  یداراهمچنین و  استاستاندارد 

 باشد.میدرصد  90 یباال

 ایستگاه شارژ وایرلس خودروهای برق با راندمان باال نام محصول:

 گیرا پیام صنعتشرکت  شرکت سازنده:

 نادر طیبیآقای مهندس  مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:
 ndtayebi@hotmail.comپست الکترونیک:        021-883۷۷3۶۷تلفکس: 
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 یشتر بدانیمب

 در دوران شیوع کرونا وکارهاکسببهترین 

کمی اکثر کشورهای دنیا را درگیر  زمانمدتدر  انتشار باالیسرعتویروس کرونا به دلیل 

این ویروس عالوه بر اینکه موجب مرگ بسیاری از مردم در دنیا شد و  گیریهمهکرد. 

ای از های سنگینی را در حوزه سالمت تحمیل کرد، فعالیت طیف گستردههزینه

 ای کشورهایای را بررا نیز با رکود مواجه نمود و پیامدهای اقتصادی گسترده وکارهاکسب

با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش  .جهان به ارمغان آورد

ی وکارهاکسبحداکثر تعامالت اجتماعی و ماندن در خانه است، بنابراین بسیاری از 

 .قرارداددر آستانه تعطیلی و ورشکستگی اقتصادی 

خود تصور کردند اما این موضوع در  وکارکسبخط پایانی برای  عنوانبهش خود، شیوع کرونا را ی سنتی، به دلیل از دست دادن فرووکارهاکسباکثر 

ی سنتی و ممنوعیت اجتماعات، وکارهاکسببازدارنده دولت نظیر قرنطینه خانگی، تعطیلی  هایسیاست .ی اینترنتی صادق نیستوکارهاکسبمورد 

و مراکز  هاشگاهفروباعث شد تا اکثر مردم، به بیرون رفتن از منزل و خرید کردن به شیوه سنتی، تمایلی نشان ندهند. نتیجه این امر، تعطیلی بسیاری از 

 .خدماتی و تفریحی سنتی بود

یدا پ توجهیقابلخرید آنالین مانند اسنپ مارکت، رونق  هایسرویسو  ، اُکاالی اینترنتی بزرگ مانند دیجی کاالهافروشگاه وکارکسبدر همین حال، 

اینترنتی انجام دهند. افزایش تقاضای مردم برای خرید  صورتبهکرد. در حقیقت، مردم برای حفظ امنیت خود و خانواده خود، بیشتر خرید خود را 

حجم سفارشات، نیروی کار تازه جذب کنند. در این بحث کوتاه، به  سابقهبیبه دلیل افزایش ی بزرگ را مجبور کرد هافروشگاهاینترنتی، به حدی بود که 

 .پردازیممیدر دوران شیوع کرونا در داخل کشور  وکارهاکسببررسی پرسودترین 
 

 ی اینترنتیهافروشگاه

 یهافروشگاه؛ اما همچنان به خرید مایحتاج خود نیاز دارند. از طرفی، تعطیلی شوندنمیبسیاری از مردم به دلیل حفظ سالمتی خود، از منزل خارج 

بهترین گزینه برای تأمین نیازهای روزمره، در دوران قرنطینه خانگی و شیوع ویروس کرونا  عنوانبهی اینترنتی، هافروشگاهسنتی باعث شده است تا 

 توانندمیارسال کرده و خدمات مناسبی به مشتریان خود ارائه دهند،  سرعتبهانند سفارشات را بتو کهدرصورتیی اینترنتی، هافروشگاه .شناخته شوند

 .در این دوران، بسیار موفق و سودآور باشند
 

 خرید آنالین هایسرویس

وجه با ت توانندمیخرید آنالین،  هایسرویس، تحویل فوری سفارشات است. کندمی، اهمیت پیدا خواروبارموضوعی که در هنگام خرید مایحتاج روزانه و 

د تا با توجه به موجودی فروشگاه انتخابی، خری کنندمیسوپرمارکت را یافته و این امکان را برای آنان ایجاد  تریننزدیکبه موقعیت جغرافیایی کاربران، 

شکل  خوبیبهخرید آنالین، در کشور ما،  هاییسسرومتأسفانه  .شودمیخود را انجام دهند. سپس سفارشات ظرف چند ساعت برای کاربران ارسال 

 هابازیاسبابها، غیرضروری مانند گجتبرای تحویل گرفتن اقالم  توانندمی. مشتریان کنندمین دهیسرویسباید، به مشتریان خود  کهچنانآننگرفته و 

گفت، با توجه به افزایش تقاضای مردم و کمبود  توانمی روازاینر؟ مصرفی روزانه چطو خواروباریا لباس، چند روز صبر کنند؛ اما برای تحویل گرفتن 

یک سرویس خرید آنالین با تحویل فوری )تحویل فوری به معنی تحویل اجناس در  اندازیراه، هاشهرستانتهران و  هایمحلهی در هایسرویسچنین 

 .باشد پردرآمدو  سودآوراینترنتی  وکارکسبد توانمیمدت کمتر از یک ساعت( 
 

 ی اینترنتی محصوالت خانگیهافروشگاه

آن است که در دوران شیوع کرونا، فروش اینترنتی محصوالت خانگی  دهندهنشاننتایج تحقیقات 

قرنطینه خانگی، بهترین فرصت برای  ی اشتراکی مانند با سالم، افزایش داشته استهافروشگاهدر 

نترنتی، ای صورتبههنرمندان، تولیدکنندگان و صنعتگرانی است که مایلند محصوالت و آثار خود را 

 .به فروش رسانیده و در روزهای تعطیلی بازار، کسب درآمد نمایند
 

 آنالین تماشای فیلم و سریال هایسرویس

بازار، بسیاری از مردم را به سمت تماشای فیلم و سریال  مدتطوالنیقرنطینه خانگی و تعطیلی 

تماشای فیلم و سریال، در  .، برای فارغ شدن از نامالیمات و گذراندن روزهای قرنطینه خانگی استهاراه ترینکنندهسرگرمکشاند. تماشای فیلم، یکی از 

 .، توانستند، مشتریان جدید بسیاری جذب کنندهاسیسرواین  دهندگانارائهآنالین، در دوران شیوع کرونا، محبوبیت زیادی پیدا کرد و  هایسرویس

خود  موردعالقه هایسریالو اشغال کردن فضای حافظه، فیلم و  مدتطوالنی، بدون دانلود توانندمیآنالین  هایسرویسکاربران، با خرید اشتراک از این 

 .اینترنتی )استریم( تماشا کنند صورتبهرا 
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 برگزارکننده رویدادها و سمینارهای آنالین هایسرویس

و منع اجتماعات، چالش دیگری بود که باعث شد برگزاری  هادانشگاهتعطیلی مدارس و 

اما خوشبختانه جایگزین ؛ لغو شود هاهمایشدرس، جلسات، سمینارها و  هایکالساکثر 

برگزارکننده  هایرویسسدر دوران شیوع کرونا،  .وجود داشت هاآناینترنتی برای 

 .و سمینارهای آنالین، با افزایش تقاضا مواجه شدند و سود خوبی کسب کردند رویدادها
 

 فروش محصوالت بهداشتی

تقاضای مردم، برای خرید محصوالت بهداشتی، مانند ماسک، دستکش، مواد 

پیدا  یاسابقهیبفروش اینترنتی این محصوالت، بلکه فروش حضوری این محصوالت نیز افزایش  تنهانهباالست که  یقدربهو شوینده،  کنندهضدعفونی

بود.  19در روزهای اولیه شیوع ویروس کووید  هاصحنه نیترمتداولبرای خرید اقالم بهداشتی، یکی از  هاداروخانهمتأسفانه منظره تجمع مردم در  .کرد

به دنبال آن، افزایش عجیب قیمت برخی از این محصوالت( تا حدی فروکش کرده است، اما تقاضای مردم برای   هرچند، تب داغ خرید این محصوالت )و

محصوالت بهداشتی،  نهیدرزمبرای تأسیس فروشگاه اینترنتی  توانمیبا توجه به این موضوع،  .بیشتر از قبل است مراتببهخرید محصوالت بهداشتی، 

 .به مردم، سود خوبی را کسب نمود یرسانخدمتکرده و در کنار  یزیربرنامه کنندهضدعفونیمواد شوینده و 
 

 ی مبتنی بر دورکاریوکارهاکسب

دورکاری در حوزه طراحی  صورتبهمتخصصانی که  .، کمترین تغییرات را تجربه کردندشدندیمدورکاری انجام  صورتبهیی که وکارهاکسبدر این دوران، 

رکود بازار، همچنان به فعالیت  باوجود، کردندیمفعالیت  …، آموزش و تدریس آنالین، مشاوره آنالین و یسینوبرنامهوب، طراحی گرافیک، تولید محتوا، 

حداقل یک نفر دورکار  وکارکسبهای درصد از کل بخش 2۵در دوره زمانی اسفند و فروردین، در مرکز آمار ایران، گزارش  اساس بر .دهندیمخود ادامه 

های دورکاری در بخش صنعت و معدن کمتر از بخش است. همچنین، درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده 20بودند و در اردیبهشت 

 .درصد دورکاری داشتند ۷9 ماهبهشتیارددرصد و در  ۶9.۴ ماهنیفروردکشاورزی و خدمات بوده و در اسفند و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه سخن نخست
 .آوردیها فراهم مبانک یبرا ینگیدرهم نقد اردیلیم ۶1بانک حدود 

 

 یبرا یکشور در بحران کرونا، سپرده قانون نیاقتصاد ا یاتیح یهااستفاده بخش یبرا شتریب ینگینقد ینتأم منظوربه تیکو ی: بانک مرکزتیکو

 یبرا یوزن سکیشرط ر لیبا تسه ،ینگینقد شیافزا یدر راستا ن،ینهاد عالوه بر ا نی ...درصد کاهش داد 2.۵خود را  یداخل یهابانک تیفعال

 شیافزا درصد 100به  90را از  اعطاقابل یهاسقف وام نیبانک همچن نیا درصد کاهش داد. 2۵به  ۷۵کوچک و متوسط، آن را از  یوکارهاکسب

 تیکو یاقدامات بانک مرکز گریاز د زیتوسعه ن نهیهز ایارزش ملک  بر اساس یتوسعه مسکون منظوربه صیدرصد بودجه قابل تخص شیداده است. افزا

 اده است.د شیافزا شتریوامِ ب یاعطا یها را برابانک یریپذانعطافکشور، اقدامات مذکور  نیا یکرونا است. بنا به اعالم بانک مرکز وعیش بوحهدر بح
 

 لیدست به تعد یسختبهکه مشاغل را حفظ کرده و  ییهاشرکت یکاهش داد، برا هاشرکت یارائه خدمات را برا یهانهیو هز اتیمال نیچ :نیچ

 کوچک یهاشرکتسال، به  کیاز  شتریب یها با قراردادهاکالج یالنالتحصفارغاستخدام  باهدفداد و  شیرا افزا یکاریب مهیزده بودند، حق ب روین

، سازوساخت د،یتول یهادر بخش یژهوبهکرد؛  عیتسر یدیکل یهاها را در شرکتو پروژه اتیعمل یریازسرگروندِ  نیفراوان کرد. دولت چ یکمک مال

درصد  100ا ت یکاریب مهیصفر، حداکثر حق ب ایکم  یروین لیکوچک و متوسط با نرخ تعد یوکارهاکسبها و شرکت ی. برایو خدمات دولت کیلجست

، رمجموعدکرد.  تیحما یرپذانعطافکار به کارگران مهاجر کمک و از اشکال استخدام  افتنی یبرا نیچ ن،یداد. عالوه بر ا شیسال گذشته افزا یپرداخت

 شده است. لیکوچک متما یهااز شرکت تیکشور به سمت حما نیا یو مال یپول یهااستیس
 

سومین اقتصاد بزرگ جهان با کاهش شدید تقاضای خارجی و داخلی به دلیل شیوع کرونا مواجه شد که به دنبال آن فعالیت  عنوانبهژاپن  :ژاپن

کاهش خروجی و سفارشات جدید به سطوحی رسیده است که از  .صنعتی ژاپن در ماه مارس با بیشترین سرعت خود در یک دهه اخیر کاهش یافت

 طوربهها تولیدات خود را برخی از شرکت کهیطوربهسابقه بوده و سونامی ژاپن را تخریب کرد، بی لرزهنیزم آنکهازپسیعنی یک ماه  2011آوریل 

 تسهیل موانع تخصیص منظوربهبه دالر  ماههسهبانک مرکزی ژاپن پس از توافق با چند بانک مرکزی جهان بر سر اعطای اعتبار  .اندکامل متوقف کرده

در عملیاتی اعتباری  2008بانک مرکزی ژاپن در دوم دسامبر سال  بعدازآنکه .میلیارد دالر به بازار تزریق کرد 30.2۷2شیوع کرونا،  اعتبار در بحبوحه

از سوی توکیو از سال  شدهارائهترین بسته بزرگ توانیممیلیارد دالر به بازار کرد، این بسته حمایتی را  30.۵8۴روزه اقدام به تزریق  8۴با مهلت 

 .دالری به ازای هر خانواده اقدام کرد 800ژاپن همچنین به پرداخت نقدی دو هزار و  .دانست تاکنون 2008
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 دومبخش  -معرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عنوان کتاب:

 بدانید... TRLآنچه باید درباره 

 :منتشرکننده

 انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 ای از کتاب:خالصه
TRL تحلیلی برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلوغ فناوری و مقدار  یابزار

 نیدر توسعه محصول است. همچن دیفناوری جد کیخطرپذیری مربوط به استفاده از 

TRL خاص  یرا در چارچوب محصول یانواع مختلف فناور نیب یسازگار سهیامکان مقا

 یابیو ارز یشامل بررس TRL محاسبه. کندیم سریم یو کاربرد یاتیعمل یطیو در مح

 آن است. طیو مح یفناور کیکامل  ستمیو س یفرع یهاستمیاجزا، س

 تیریکاررفته در توسعه محصول و مدبه یهایفناور یبرا TRLسنجش مناسب  ت،یدرنها

 ،یگذارهیسرما سکیاز ر یحیدرک صح تواندیها مآن نیب یهماهنگ جادیدر ا حیصح

 ارشد و رانیمد یرا برا یبندو زمان یعملکرد ،یتیریمد یهاتیو محدود یانتقال فناور

 گرید یانیمحصول به دنبال داشته باشد. به ب توسعهدر مراحل مختلف  گذارانهیسرما

ن آ یمحصول و هماهنگ کیآن در  یسازادهیپ یریقبل از قرارگ دیجد یفناور کیبلوغ 

 یینها یدر سودآور یدیکل ینقش تواندیمورداستفاده در محصول، م گرید یهایبا فناور

 محصول داشته باشد.

در اختیار  یفناور یسطوح آمادگ در مورد دیمف یاطالعاتسعی شده است  کتاب نیدر ا

 خواننده قرار دهد.

 عنوان کتاب:

 آنچه باید درباره تحلیل مالی بدانید...

 :منتشرکننده

 انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 ای از کتاب:خالصه
 کی تیآزمون مطلوب یبرا یدو راه اصل یمال لیو تحل یاقتصاد لیتحل نکهیبا توجه به ا

 دگاهیسود از د و نهیهز یهاانیبا جر یمال یابیارز. باشندیم یسنجامکان طرح

 دهیو فا نهیهز یهاانیبا جر یاقتصاد یابیارز کهیدرحال ؛سروکار دارد گذارهیسرما

نسبت به  یاقتصاد یهاآزمون ای هالیامر، تحل نیا جهیدر ارتباط است. درنت یاجتماع

 گذارهی. سرماردیگیم را در نظر هادهیو فا هانهیهز یترعیوس دگاهیاز د یمال یهالیتحل

 ایجامعه  کهیو ثبات منفعت توجه دارد، درحال یبه منفعت مال یگذارهیبه هنگام سرما

 یهاهدیفقر و فا یکنشهیر ،ییزااشتغال ،یدرآمد مل شیافزا لیاز قب ییهادولت به هدف

 تمتفاو گریکدیدو آزمون با  یهاامر هدف نیا جهی. درنتشدیاندیجامعه م کیمعطوف به 

و در  یمل دگاهیجامعه و از د یمنفعت طرح برا زانیم یابیاگر هدف ارز رونیاست. ازا

مورداستفاده قرار  یاقتصاد یابی(، ارزیمل یهاسطح کالن موردنظر باشد )مانند طرح

 یمال یهاطرح، نسبت کی یمال یابیشده است که با ارز ی، سعکتاب نیا در .ردیگیم

نسبت  ه،یدوره بازگشت سرما ،ینرخ بازده داخل ،یمهم ازجمله؛ خالص ارزش فعل

هسرمای طرح کی یو سودآور تیجذاب لیبه تحل انیداده شوند. در پا حیتوض... و یسودآور

 است. شدهپرداخته گذاری



     99تیر  –46 شماره

 

 

 انرژیبرق و صنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 برق به گاز لی؛ تبدPTG یفناور                

 یمدت یرا برا یخواهد داشت تا انرژ بانیپشت یبه منبع ازیپاک ن یشبکه کی

 نیسرعت بتواند ا، بهحالنیدرعکند و  یسازرهیباال ذخ یریو در مقاد یطوالن

 یالزامات نیچن تواندیاست که م یفناور کیقرار دهد. تنها  در دسترسرا  یانرژ

 داریاپ اریبس شکلکی)متان( است. متان خود  یعیرا برآورده کند و آن گاز طب

در  یسازرهیذخ ییایمیش یشده است. برخالف انرژ یسازرهیذخ یاز انرژ

 یعیگاز طب شود،یم هیخود تخلزمان خودبه باگذشتکه  ونیومیتیل یهاماژول

و  یعیگاز طب یسازرهیذخ ستمیشود. س رهیذخ یشکل نامتناه به تواندیم

عمل  شدهعیو توز کریپغول یباتر کی در حکم تواندیآن م یکشخطوط لوله

 شدهرهیذخ یانرژ نیهستند که ا ییهامانند مبدلگازسوز به یهاروگاهیکند و ن

 یباتر کیداشتن  اری. در اختکنندیم لیتبد دیمف یکیالکتر یانرژ به شکلرا 

 یرااست که ب یزیهمان چ قاًیدق ییباال تیظرف نیکار با چنبهگسترده و آماده

بزرگ آن  شکلتنها م م؛یدار ازیخود بدان ن ریپذ دیتجد یهایپازل انرژ لیتکم

 میتوانستیبزرگ با انتشار کربن همراه است. اگر م یباتر نیاست که کارکرد ا

 کیعنوان از آن به میتا بتوان میداشته باش اریدر اخت یگاز با اثر کربن خنث کی

 شیپ یعال زیچهمه م،یخود بهره ببر ریپذ دیتجد یشبکه یبرا بانیپشت یباتر

 دروژنیه می. اگر بتوانگذاردیپا به عرصه م PtG یوراست که فنا نجای. ارفتیم

 دیتول یاهسته یانرژ ای ریپذ دیتجدبا کمک برق  زیالکترول ندیفرا قیرا از طر

 یصورت، متان مصنوع نیدر ا م،یاز هوا جذب کن زیرا ن کربن دیاکسیدو  میکن

ن از هوا کرب ،بیترت نیبدداشته باشد.  یخنث یاثر کربن تواندیم زین دشدهیتول

خالص  زانیو از م گرددیو پس از سوختن متان دوباره به هوا بازم شودیجذب م

در جهان،  PtG یفناور یکم نخواهد شد. با توسعه ایاضافه  عتیآن در طب

 عی)شامل صنا هایاز کاربر یاریدر بس تواندیم دشدهیتول یمحصول گاز

 یتنها رو نجایشود؛ اما ما در ا واقع( مورداستفاده حمل نقلو  شیگرما ن،یسنگ

تا  PtG یفناور آماده شدنداشت. با  میبرق تمرکز خواه یکاربرد آن در شبکه

 لیدتب یبه انواع متان مصنوع یعیبا سوخت طب یهاروگاهین ی، تمام2030سال 

 یخواهد توانست به برق عار 20۴۵برنامه، جهان تا سال  نی. مطابق اشوندیم

 .ابدی دستکربن  از

 کانین یپتروکانشرکت  ؛معرفی واحدهای مرکز

 یاریخدا لیجل :مدیرعامل

 88۵819۵3: تماس شماره

 khodayari@volcanic.ir: یکیالکترونپست    

 :محوری ایده 

 یجاپالسی به کیحفاظت کاتد ستمیس سازیادهیو پ میسنجی، تعمامکان

 رییفایهای مرسوم رکتروش

 :فعالیت زمینه

 و تداخل نگیارت ک،یحفاظت کاتد 

 :طرح خالصه

برق  یجاپالس، استفاده از پالس به یصنعتی و فناور کیفناوری الکترون شرفتیبا پ

 نیا دهیشده و ا جیجوشکاری را ندیآبکاری و در بهبود فرآ ندیدر بهبود فرآ میمستق

 حفاظت از خوردگی ندیدر بهبود فرآ میبرق مستق یجاشرکت استفاده از پالس به

از خوردگی  رییجهت جلوگ کیکاتد حفاظت .باشدمی کیموسوم به حفاظت کاتد

 نیعنوان بهتربه ییایهای درو تمامی سازه ینیکف مخازن روزم ،ینیرزمیزهای لوله

از  کییعنوان پالسی به کیشده است. روش حفاظت کاتدراهکار شناخته

 شده است وشناخته ایدر دن کیمتدهای اصالحی در حفاظت کاتد نیترشرفتهیپ

 نیشود. هدف ااستخراج نفت و گاز استفاده می قیهای عمبرای حفاظت غالف چاه

مثل خطوط  گریهای دروش برای سازه نیشرکت مطالعات جهت امکان سازی ا

با  زیداخل بتن مسلح ن لگردهاییم کیباشد حفاظت کاتدمی رهیلوله و مخازن و غ

 است. میتعمروش قابل نیا

 

 :هدف بازار

 هاپاالیشگاه ،هانیروگاه ، 

 باراندازها، وها، اسکله 

 های دریایی.سازه 

 خط لوله آب و پساب یپالس کیحفاظت کاتد ستمیس یاندازراه :وضعیت آخرین

 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان. یبرا لومتریک 13به طول 
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: برگزار کنند ،1399مرداد  2، "و اتوماسیون صنعتی رونیکصنعت برق و الکت دوساالنه یالمللنیبدهمین نمایشگاه " .1

 .اصفهان -دبیرخانه کنفرانس

 یدانشگاه آزاد اسالم، برگزارکننده: 1399 مهر 23، "وتریبرق و کامپ یمحاسبات نرم در مهندس یکنفرانس مل نیجمپن" .2

 .لیاردب -لیواحد اردب

 .تهران -پژوهشگاه هوافضا، برگزارکننده: 1399 آبان 28، "رانیا یعموم یهوانورد شیهما نیسوم" .3

 .تهران –مالک اشتر یدانشگاه صنعت، برگزارکننده: 1399 آبان 28، "رانیا یمراقبت یهاسامانهکنفرانس رادار و  نیهفتم " .4
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