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در این شماره میخوانید:
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اخبار مرکز ،ششمین فراخوان واحدهای فناور
معرفی محصوالت واحدهای فناور
معرفی انتشارات مرکز -بخش دوم
بیشتر بدانیم
رصد فناوری و رویدادهای پیش رو

سخن نخست
راهکارهای همسایگان ایران برای عبور از بحران اقتصادی کرونا
انتشار ویروس کووید 19-کشورهای جهان را با بحران مالی بزرگی مواجه کرد که اقتصاد جهانی را دچار رکود بیسابقه نمود .برخی کارشناسان اقتصادی،
بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را از بحران مالی  2008هم بزرگتر میدانند و رئیس صندوق بینالمللی پول این برهه را تاریکترین ساعت
بشریت و تهدیدی بزرگ برای تمام جهان میداند .مهمترین سیاستگذاری دولتها پس از تصمیمات حوزه بهداشت و درمان ،در حوزه اقتصادی صورت
پذیرفت که هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی و امکانات خود سیاستهای متفاوتی را در پیش گرفت .درخواست وام از صندوق بینالمللی پول ،کاهش
نرخ بهره بانکی ،طراحی بستههای حمایتی برای خانوادهها و ارائه تسهیالت ویژه به کسبوکارها ازجمله اقدامات مشترک بسیاری از کشورها بود .این سخن
نخست ،مهمترین اقدامات کشورهای همسایه ایران و چند کشور آسیایی را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران بررسی کرده است.
هند :این کشور بهعنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیا با جمعیت باالی یکمیلیاردنفری تصمیم به قرنطینه سههفتهای گرفت و همین موضوع اقتصاد این
کشور را بهشدت تحت تأثیر قرارداد .بانک مرکزی هند پس از نشست کمیته پولی-مالی ،نرخ پایه را بهاندازه  ۷۵نقطه واحد کاهش داد و آن را به ۴.۴0
درصد رسانید .ازجمله اقدامات جالب دولت هند این بود که همزمان با تالش هندوستان برای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از شیوع کووید ،19-نخستوزیر
این کشور با کاهش  30درصدی دستمزد خود موافقت کردند.
پاکستان :پاکستان از صندوق بینالمللی پول درخواست وامی به مبلغ  1.۴میلیارد دالر کرده است .این کشور همچنین نرخ پایه بهره خود را برای دومین
بار ظرف یک هفته کاهش داد و آن را به  11درصد رساند و از اقدامات جدید در حمایت از اقتصاد و قشر فقیرتر رونمایی کرد.
ترکیه :دولت اردوغان از بسته حمایتی  1۵میلیارد دالری رونمایی کرد و بهمنظور جمعآوری کمک برای افراد نیازمند ،کمپینی را راهاندازی نمود .بیش
از  2میلیون نفر در این کشور برای مدت کوتاهی از صندوق بیکاری مبلغی را بهعنوان حقوق بیکاری استفاده کردند.
امارات :بانک مرکزی امارات در راستای تعدیل آثار اقتصادی برخاسته از شیوع ویروس کرونا ،از بسته حمایتی  100میلیارد درهمی ( 2۷میلیارد دالری)
خود با عنوان «طرح حمایت اقتصادی هدفمند» برای بانکهای این کشور رونمایی کرد .این طرح شامل بسته کمکی  ۵0میلیارد درهمی است که از طریق
وامهای بدون بهره در اختیار بانکهای این کشور قرار میگیرد .عالوه بر این ،بانکها مجازند تا سپردههای سرمایه خود را آزاد کنند که درنتیجه ۵0
میلیارد درهم دیگر در اختیار وامدهندگان قرار میدهد .این اقدامات باهدف حمایت و محافظت از شرکتها و خردهفروشان متأثر از کرونا اتخاذشده است.
بانک مرکزی امارات همچنین در مرحله دیگر با کاهش  ۵0درصدی ذخیره قانونی بر سپردههای جاری ،ارزش مجموع اقدامات خود را به  ۷0میلیارد دالر
رساند ارزش مجموع تمامی اقدامات سرمایهای و نقدینگی اتخاذشده از سوی این نهاد از  1۴مارس تاکنون  2۵۶میلیارد درهم ( ۶9.۷0میلیارد دالر) است.
این بانک ذخیره قانونی بر سپردههای جاری تمامی بانکهای امارات به نصف کاهش داد و آن را از  1۴به  ۷درصد رساند؛ اقدامی که به گفته این
...ادامه سخن نخست در صفحه شش
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اخبار مرکز
الف) برگزاری کمیته پذیرش
دومین جلسه کمیته پذیرش در سال  1399در
تاریخ  1399/0۴/1۷برگزار شد .در این جلسه
طرحهای "پوشش دهی سازههای فلزی
صنعت برق به روش  "PVDاز جانب شرکت
کویر اذین تهران سوالر و "طراحی و ساخت
توربین  200کیلووات فرانسیس و احداث
نیروگاه آبی کوچک" از جانب آقای سید مهدی
رضوی زاده ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت .پس
از ارائه طرحها توسط متقاضیان و بررسی ابعاد
فنی و مالی طرحها ،مقرر گردید طرح "پوشش
دهی سازههای فلزی صنعت برق به روش
 "PVDابتدا بهصورت پیش رشد به مدت  3ماه
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 .در ادامه ،طرح "طراحی و
ساخت توربین  200کیلووات فرانسیس و
احداث نیروگاه آبی کوچک" ارائه شد که
درنهایت ،اعضای کمیته با ارسال طرح آقای سید
مهدی رضوی زاده به شورای مرکز رشد موافقت
کردند.
ب) برگزاری شصت و هشتمین
شورای مرکز
شصت و هشتمین شورای مرکز در روز دوشنبه
مورخ  1399/0۴/1۶با بررسی یک طرح برگزار
شد .در این جلسه طرح آقای محمدعلی مرادی
تحت عنوان "طراحی ،توسعه و بهکارگیری
مدل نرمافزاری مدیریت برق و آب (نکسوس
برق ،آب و محیطزیست)" موردبررسی قرار
گرفت.

در ابتدا آقای مرادی به ارائه طرح خود پرداختند
و سپس طرح فوق از جانب اعضای محترم شورا
مورد نقد و بررسی قرار گرفت .درنهایت اعضای
شورا با استقرار طرح فوق در مرکز رشد پژوهشگاه
نیرو در قالب رشد ،منوط به تکمیل طرح توسط

متقاضی و همچنین اعالم نظر یکی از
متخصصین این حوزه موافقت کردند.
تفاهمنامه با شبکه ایران کاال

ثبت اختراع محصول و
ایده فناورانه شرکت
زیبوفنآور پارس

در ماه اخیر تفاهمنامهای بین شرکت زیبو فنآور
برنامه کارآفرینان شبکه ایران کاال صداوسیمای پارس در خردادماه
جمهوری اسالمی ایران ،با تهیهکنندگی سرکار سال جاری توانست
خانم بابا پور و مرکز
طرح "طراحی و
توسعه فناوری صنعت
ساخت کولرآبی
برق و انرژی منعقد
فوق کممصرف هیبریدی" خود را ثبت
گردید .بر مبنای این تفاهمنامه مقرر شد اختراع کند .این طرح حاصل تالشهای این
شرکتهای فعال مستقر در مرکز که محصول شرکت مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو
فناورانه برای عرضه ،ساختهاند و ایجاد اشتغال بوده است که راهاندازی خط تولید انبوه آن
نمودهاند ،به برنامه مذکور معرفی شوند .در قلعه گنج استان کرمان مراحل نهایی خود
تهیهکننده از مجموعه فعالیتهای شرکت یک را طی مینماید .مرکز رشد پژوهشگاه نیرو،
برنامه تبلیغاتی پنجدقیقهای خواهد ساخت و موفقیت این شرکت و همکاران محترم آن را
یک مصاحبه زنده تلویزیونی  1۵دقیقهای نیز با در تجاریسازی کامل این کولر آرزومند است.
مدیران شرکت انجام خواهد داد .این مصاحبه
بهکرات از شبکه ایران کاال پخش خواهد شد.
مقدمات راهاندازی
هزینه این کار با عنایت به حمایتهای مرکز و
کارخانههای نوآوری نیرو
توجه ویژهبرنامه کارآفرینان به شرکتهای فناور از مدتها قبل راهاندازی کارخانههای نیرو در
و دانشبنیان دارای محصول ،در سال جهش قالب پارک علم و فناوری نیرو در دستور کار
تولید و حمایت از کاالی ساخت داخل و در مرکز قرار داشته است .در این ماه جلسهای
مقایسه با تعرفههای تبلیغات عادی در در دفتر معاون محترم تحقیقات و منابع
صداوسیما ،حداقلی است.
انسانی وزارت نیرو با حضور جناب آقای دکتر
گفتگوی زنده ریاست مرکز
توسعه فناوری صنعت برق و
انرژی با برنامه کارآفرینان
در هفتم تیرماه  1399در راستای تفاهمنامه فی
مابین برنامه کارآفرینان شبکه ایران کاال
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و مرکز
توسعه فناوری صنعت برق و انرژی برنامه زنده
مصاحبه تلویزیونی با رئیس مرکز روی آنتن
رفت .در این برنامه تاریخچه مرکز ،فعالیتهای
مرکز ،عملکرد مرکز ،محورها ئ عناوین
طرحهای تحت پوشش و گزیدهای از طرحها و
دستاوردهای مرکز معرفی شد.

قادری فر رئیس محترم مرکز توسعه فناوری
های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و شرکت اعتماد یاس و مسئولین
پارک نیرو با موضوع بررسی و پذیرش یکی از
شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ یاس
بهعنوان توسعهدهنده و شتابدهنده آبفا
برگزار شد .این شرکت قرار است پیشنهاد
خود را برای ایجاد کارخانه آب و فاضالب در
محل مؤسسه تحقیقات آب تهیه و ارائه دهد
تا پس از تصویب پارک و عقد توافقنامه با
ذینفعان کارخانه ،با حمایت مستقیم معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز
سرمایه خود شرکت تا پایان سال جاری
کارخانه را آماده بهرهبرداری نماید .جلسات
کارشناسی و تهیه مدل مدیریت کارخانه در
حال مذاکره است .کارخانه آب و فاضالب
نیازهای حوزه آب و فاضالب کشور را با جذب
و پذیرش شرکتهای نوپا از طریق
شتابدهنده تخصصی پیگیری خواهد کرد.
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معرفی محصوالت فناورانه شرکتهای تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -بخش اول

نام محصول :دستگاه سیستم اندازهگیری دائم گازها و رطوبت محلول در روغن
ترانسفورماتورهای قدرت
شرکت سازنده :شرکت آنام انرژی گستران
مدیرعامل :آقای مهندس ابراهیم ابراهیمی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس021-883۷8۷22 :

پست الکترونیکebrahimi@anamenergy.com :

این دستگاه ،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.

نام محصول :ایستگاه شارژ وایرلس خودروهای برق با راندمان باال
شرکت سازنده :شرکت گیرا پیام صنعت
مدیرعامل :آقای مهندس نادر طیبی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس021-883۷۷3۶۷ :

پست الکترونیکndtayebi@hotmail.com :

این دستگاه ،ایستگاه شارژ وایرلس خودروهای برق با راندمان باال است .امروزه استفاده از ایستگاههای
شارژ کابلی  ACبهعنوان اولین راهحل در دنیا مورداستفاده قرار میگیرد .این نوع ایستگاهها قادر به شارژ
سریع خودرو تا هشتاد درصد ظرفیت باتری میشوند ،اما استفاده طوالنیمدت از این نوع شارژها باعث
کاهش عمر باتری میشود .بااینوجود به دلیل مشکالت حاصل از وجود کابل در پارکینگهای بزرگ و
مشکالت ایمنی استفاده از کابل و پالگ شارژ در هوای بارانی و برفی و خطر برقگرفتگی ،استفاده از
شارژ وایرلس خودروهای الکتریکی بهعنوان راهحلی جدید ارائهشده است .از طرف دیگر استفاده از
تکنولوژی شارژ وایرلس در ایستگاههای سوار کردن مسافر برای اتوبوسهای برقی قابلیت اطمینان را
افزایش داده و امکان کاهش ظرفیت باتری تا  ۷0درصد را فراهم میکند که این مورد خود باعث کاهش
هزینه تولید اتوبوس برقی تا  30درصد میشود .ایستگاههای شارژ وایرلس موجود در دنیا دارای دو
استاندارد کرهای یا آمریکایی میباشد .دستگاه ساخته شده در شرکت گیرا پیام صنعت دارای هر دو
استاندارد است و همچنین دارای توان  ۷کیلووات و قابلیت انتقال توان تا فاصله  30سانتیمتر با راندمان
باالی  90درصد میباشد.
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بیشتر بدانیم

بهترین کسبوکارها در دوران شیوع کرونا
ویروس کرونا به دلیل سرعتباالی انتشار در مدتزمان کمی اکثر کشورهای دنیا را درگیر
کرد .همهگیری این ویروس عالوه بر اینکه موجب مرگ بسیاری از مردم در دنیا شد و
هزینههای سنگینی را در حوزه سالمت تحمیل کرد ،فعالیت طیف گستردهای از
کسبوکارها را نیز با رکود مواجه نمود و پیامدهای اقتصادی گستردهای را برای کشورهای
جهان به ارمغان آورد .با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس ،کاهش
حداکثر تعامالت اجتماعی و ماندن در خانه است ،بنابراین بسیاری از کسبوکارهای
اقتصادی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرارداد.
اکثر کسبوکارهای سنتی ،به دلیل از دست دادن فروش خود ،شیوع کرونا را بهعنوان خط پایانی برای کسبوکار خود تصور کردند اما این موضوع در
مورد کسبوکارهای اینترنتی صادق نیست .سیاستهای بازدارنده دولت نظیر قرنطینه خانگی ،تعطیلی کسبوکارهای سنتی و ممنوعیت اجتماعات،
باعث شد تا اکثر مردم ،به بیرون رفتن از منزل و خرید کردن به شیوه سنتی ،تمایلی نشان ندهند .نتیجه این امر ،تعطیلی بسیاری از فروشگاهها و مراکز
خدماتی و تفریحی سنتی بود.
در همین حال ،کسبوکار فروشگاههای اینترنتی بزرگ مانند دیجی کاال ،اُکاال و سرویسهای خرید آنالین مانند اسنپ مارکت ،رونق قابلتوجهی پیدا
کرد .در حقیقت ،مردم برای حفظ امنیت خود و خانواده خود ،بیشتر خرید خود را بهصورت اینترنتی انجام دهند .افزایش تقاضای مردم برای خرید
اینترنتی ،به حدی بود که فروشگاههای بزرگ را مجبور کرد به دلیل افزایش بیسابقه حجم سفارشات ،نیروی کار تازه جذب کنند .در این بحث کوتاه ،به
بررسی پرسودترین کسبوکارها در دوران شیوع کرونا در داخل کشور میپردازیم.
فروشگاههای اینترنتی
بسیاری از مردم به دلیل حفظ سالمتی خود ،از منزل خارج نمیشوند ؛ اما همچنان به خرید مایحتاج خود نیاز دارند .از طرفی ،تعطیلی فروشگاههای
سنتی باعث شده است تا فروشگاههای اینترنتی ،بهعنوان بهترین گزینه برای تأمین نیازهای روزمره ،در دوران قرنطینه خانگی و شیوع ویروس کرونا
شناخته شوند .فروشگاههای اینترنتی ،درصورتیکه بتوانند سفارشات را بهسرعت ارسال کرده و خدمات مناسبی به مشتریان خود ارائه دهند ،میتوانند
در این دوران ،بسیار موفق و سودآور باشند.
سرویسهای خرید آنالین
موضوعی که در هنگام خرید مایحتاج روزانه و خواروبار ،اهمیت پیدا میکند ،تحویل فوری سفارشات است .سرویسهای خرید آنالین ،میتوانند با توجه
به موقعیت جغرافیایی کاربران ،نزدیکترین سوپرمارکت را یافته و این امکان را برای آنان ایجاد میکنند تا با توجه به موجودی فروشگاه انتخابی ،خرید
خود را انجام دهند .سپس سفارشات ظرف چند ساعت برای کاربران ارسال میشود .متأسفانه سرویسهای خرید آنالین ،در کشور ما ،بهخوبی شکل
نگرفته و آنچنانکه باید ،به مشتریان خود سرویسدهی نمیکنند .مشتریان میتوانند برای تحویل گرفتن اقالم غیرضروری مانند گجتها ،اسباببازیها
یا لباس ،چند روز صبر کنند؛ اما برای تحویل گرفتن خواروبار مصرفی روزانه چطور؟ ازاینرو میتوان گفت ،با توجه به افزایش تقاضای مردم و کمبود
چنین سرویسهایی در محلههای تهران و شهرستانها ،راهاندازی یک سرویس خرید آنالین با تحویل فوری (تحویل فوری به معنی تحویل اجناس در
مدت کمتر از یک ساعت) میتواند کسبوکار اینترنتی سودآور و پردرآمد باشد.
فروشگاههای اینترنتی محصوالت خانگی
نتایج تحقیقات نشاندهنده آن است که در دوران شیوع کرونا ،فروش اینترنتی محصوالت خانگی
در فروشگاههای اشتراکی مانند با سالم ،افزایش داشته است قرنطینه خانگی ،بهترین فرصت برای
هنرمندان ،تولیدکنندگان و صنعتگرانی است که مایلند محصوالت و آثار خود را بهصورت اینترنتی،
به فروش رسانیده و در روزهای تعطیلی بازار ،کسب درآمد نمایند.
سرویسهای آنالین تماشای فیلم و سریال
قرنطینه خانگی و تعطیلی طوالنیمدت بازار ،بسیاری از مردم را به سمت تماشای فیلم و سریال
کشاند .تماشای فیلم ،یکی از سرگرمکنندهترین راهها  ،برای فارغ شدن از نامالیمات و گذراندن روزهای قرنطینه خانگی است .تماشای فیلم و سریال ،در
سرویسهای آنالین ،در دوران شیوع کرونا ،محبوبیت زیادی پیدا کرد و ارائهدهندگان این سرویسها ،توانستند ،مشتریان جدید بسیاری جذب کنند .
کاربران ،با خرید اشتراک از این سرویسهای آنالین میتوانند ،بدون دانلود طوالنیمدت و اشغال کردن فضای حافظه ،فیلم و سریالهای موردعالقه خود
را بهصورت اینترنتی (استریم) تماشا کنند.
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سرویسهای برگزارکننده رویدادها و سمینارهای آنالین
تعطیلی مدارس و دانشگاهها و منع اجتماعات ،چالش دیگری بود که باعث شد برگزاری
اکثر کالسهای درس ،جلسات ،سمینارها و همایشها لغو شود؛ اما خوشبختانه جایگزین
اینترنتی برای آنها وجود داشت .در دوران شیوع کرونا ،سرویسهای برگزارکننده
رویدادها و سمینارهای آنالین ،با افزایش تقاضا مواجه شدند و سود خوبی کسب کردند.
فروش محصوالت بهداشتی
تقاضای مردم ،برای خرید محصوالت بهداشتی ،مانند ماسک ،دستکش ،مواد
ضدعفونیکننده و شوینده ،بهقدری باالست که نهتنها فروش اینترنتی این محصوالت ،بلکه فروش حضوری این محصوالت نیز افزایش بیسابقهای پیدا
کرد .متأسفانه منظره تجمع مردم در داروخانهها برای خرید اقالم بهداشتی ،یکی از متداولترین صحنهها در روزهای اولیه شیوع ویروس کووید  19بود.
هرچند ،تب داغ خرید این محصوالت (و به دنبال آن ،افزایش عجیب قیمت برخی از این محصوالت) تا حدی فروکش کرده است ،اما تقاضای مردم برای
خرید محصوالت بهداشتی ،بهمراتب بیشتر از قبل است .با توجه به این موضوع ،میتوان برای تأسیس فروشگاه اینترنتی درزمینه محصوالت بهداشتی،
مواد شوینده و ضدعفونیکننده برنامهریزی کرده و در کنار خدمترسانی به مردم ،سود خوبی را کسب نمود.
کسبوکارهای مبتنی بر دورکاری
در این دوران ،کسبوکارهایی که بهصورت دورکاری انجام میشدند ،کمترین تغییرات را تجربه کردند .متخصصانی که بهصورت دورکاری در حوزه طراحی
وب ،طراحی گرافیک ،تولید محتوا ،برنامهنویسی ،آموزش و تدریس آنالین ،مشاوره آنالین و … فعالیت میکردند ،باوجود رکود بازار ،همچنان به فعالیت
خود ادامه میدهند .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،در دوره زمانی اسفند و فروردین ،در  2۵درصد از کل بخشهای کسبوکار حداقل یک نفر دورکار
بودند و در اردیبهشت  20درصد موارد حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده است .همچنین ،دورکاری در بخش صنعت و معدن کمتر از بخشهای
کشاورزی و خدمات بوده و در اسفند و فروردینماه  ۶9.۴درصد و در اردیبهشتماه  ۷9درصد دورکاری داشتند.

ادامه سخن نخست
بانک حدود  ۶1میلیارد درهم نقدینگی برای بانکها فراهم میآورد.
کویت :بانک مرکزی کویت بهمنظور تأمین نقدینگی بیشتر برای استفاده بخشهای حیاتی اقتصاد این کشور در بحران کرونا ،سپرده قانونی برای
فعالیت بانکهای داخلی خود را  2.۵درصد کاهش داد ...ین نهاد عالوه بر این ،در راستای افزایش نقدینگی ،با تسهیل شرط ریسک وزنی برای
کسبوکارهای کوچک و متوسط ،آن را از  ۷۵به  2۵درصد کاهش داد .این بانک همچنین سقف وامهای قابلاعطا را از  90به  100درصد افزایش
داده است .افزایش درصد بودجه قابل تخصیص بهمنظور توسعه مسکونی بر اساس ارزش ملک یا هزینه توسعه نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی کویت
در بحبوحه شیوع کرونا است .بنا به اعالم بانک مرکزی این کشور ،اقدامات مذکور انعطافپذیری بانکها را برای اعطای وامِ بیشتر افزایش داده است.
چین :چین مالیات و هزینههای ارائه خدمات را برای شرکتها کاهش داد ،برای شرکتهایی که مشاغل را حفظ کرده و بهسختی دست به تعدیل
نیرو زده بودند ،حق بیمه بیکاری را افزایش داد و باهدف استخدام فارغالتحصیالن کالجها با قراردادهای بیشتر از یک سال ،به شرکتهای کوچک
کمک مالی فراوان کرد .دولت چین روندِ ازسرگیری عملیات و پروژهها را در شرکتهای کلیدی تسریع کرد؛ بهویژه در بخشهای تولید ،ساختوساز،
لجستیک و خدمات دولتی .برای شرکتها و کسبوکارهای کوچک و متوسط با نرخ تعدیل نیروی کم یا صفر ،حداکثر حق بیمه بیکاری تا  100درصد
پرداختی سال گذشته افزایش داد .عالوه بر این ،چین برای یافتن کار به کارگران مهاجر کمک و از اشکال استخدام انعطافپذیر حمایت کرد .درمجموع،
سیاستهای پولی و مالی این کشور به سمت حمایت از شرکتهای کوچک متمایل شده است.
ژاپن :ژاپن بهعنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان با کاهش شدید تقاضای خارجی و داخلی به دلیل شیوع کرونا مواجه شد که به دنبال آن فعالیت
صنعتی ژاپن در ماه مارس با بیشترین سرعت خود در یک دهه اخیر کاهش یافت .کاهش خروجی و سفارشات جدید به سطوحی رسیده است که از
آوریل  2011یعنی یک ماه پسازآنکه زمینلرزه و سونامی ژاپن را تخریب کرد ،بیسابقه بوده بهطوریکه برخی از شرکتها تولیدات خود را بهطور
کامل متوقف کردهاند .بانک مرکزی ژاپن پس از توافق با چند بانک مرکزی جهان بر سر اعطای اعتبار سهماهه به دالر بهمنظور تسهیل موانع تخصیص
اعتبار در بحبوحه شیوع کرونا 30.2۷2 ،میلیارد دالر به بازار تزریق کرد .بعدازآنکه بانک مرکزی ژاپن در دوم دسامبر سال  2008در عملیاتی اعتباری
با مهلت  8۴روزه اقدام به تزریق  30.۵8۴میلیارد دالر به بازار کرد ،این بسته حمایتی را میتوان بزرگترین بسته ارائهشده از سوی توکیو از سال
 2008تاکنون دانست .ژاپن همچنین به پرداخت نقدی دو هزار و  800دالری به ازای هر خانواده اقدام کرد.
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معرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -بخش دوم
عنوان کتاب:
آنچه باید درباره  TRLبدانید...
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:
 TRLابزاری تحلیلی برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلوغ فناوری و مقدار
خطرپذیری مربوط به استفاده از یک فناوری جدید در توسعه محصول است .همچنین
 TRLامکان مقایسه سازگاری بین انواع مختلف فناوری را در چارچوب محصولی خاص
و در محیطی عملیاتی و کاربردی میسر میکند .محاسبه  TRLشامل بررسی و ارزیابی
اجزا ،سیستمهای فرعی و سیستم کامل یک فناوری و محیط آن است.
درنهایت ،سنجش مناسب  TRLبرای فناوریهای بهکاررفته در توسعه محصول و مدیریت
صحیح در ایجاد هماهنگی بین آنها میتواند درک صحیحی از ریسک سرمایهگذاری،
انتقال فناوری و محدودیتهای مدیریتی ،عملکردی و زمانبندی را برای مدیران ارشد و
سرمایهگذاران در مراحل مختلف توسعه محصول به دنبال داشته باشد .به بیانی دیگر
بلوغ یک فناوری جدید قبل از قرارگیری پیادهسازی آن در یک محصول و هماهنگی آن
با فناوریهای دیگر مورداستفاده در محصول ،میتواند نقشی کلیدی در سودآوری نهایی
محصول داشته باشد.
در این کتاب سعی شده است اطالعاتی مفید در مورد سطوح آمادگی فناوری در اختیار
خواننده قرار دهد.

عنوان کتاب:
آنچه باید درباره تحلیل مالی بدانید...
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:
با توجه به اینکه تحلیل اقتصادی و تحلیل مالی دو راه اصلی برای آزمون مطلوبیت یک
طرح امکانسنجی میباشند .ارزیابی مالی با جریانهای هزینه و سود از دیدگاه
سرمایهگذار سروکار دارد؛ درحالیکه ارزیابی اقتصادی با جریانهای هزینه و فایده
اجتماعی در ارتباط است .درنتیجه این امر ،تحلیلها یا آزمونهای اقتصادی نسبت به
تحلیلهای مالی از دیدگاه وسیعتری هزینهها و فایدهها را در نظر میگیرد .سرمایهگذار
به هنگام سرمایهگذاری به منفعت مالی و ثبات منفعت توجه دارد ،درحالیکه جامعه یا
دولت به هدفهایی از قبیل افزایش درآمد ملی ،اشتغالزایی ،ریشهکنی فقر و فایدههای
معطوف به یک جامعه میاندیشد .درنتیجه این امر هدفهای دو آزمون با یکدیگر متفاوت
است .ازاینرو اگر هدف ارزیابی میزان منفعت طرح برای جامعه و از دیدگاه ملی و در
سطح کالن موردنظر باشد (مانند طرحهای ملی) ،ارزیابی اقتصادی مورداستفاده قرار
میگیرد .در این کتاب ،سعی شده است که با ارزیابی مالی یک طرح ،نسبتهای مالی
مهم ازجمله؛ خالص ارزش فعلی ،نرخ بازده داخلی ،دوره بازگشت سرمایه ،نسبت
سودآوری و ...توضیح داده شوند .در پایان به تحلیل جذابیت و سودآوری یک طرح سرمایه
گذاری پرداختهشده است.
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رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :جلیل خدایاری

فناوری PTG؛ تبدیل برق به گاز

شماره تماس88۵819۵3 :
پست الکترونیکیkhodayari@volcanic.ir :

ایده محوری:
امکانسنجی ،تعمیم و پیادهسازی سیستم حفاظت کاتدیک پالسی بهجای
روشهای مرسوم رکتیفایری
زمینه فعالیت:
حفاظت کاتدیک ،ارتینگ و تداخل
خالصه طرح:
با پیشرفت فناوری الکترونیک صنعتی و فناوری پالس ،استفاده از پالس بهجای برق
مستقیم در بهبود فرآیند آبکاری و در بهبود فرآیند جوشکاری رایج شده و ایده این
شرکت استفاده از پالس بهجای برق مستقیم در بهبود فرآیند حفاظت از خوردگی
موسوم به حفاظت کاتدیک میباشد .حفاظت کاتدیک جهت جلوگیری از خوردگی
لولههای زیرزمینی ،کف مخازن روزمینی و تمامی سازههای دریایی بهعنوان بهترین
راهکار شناختهشده است .روش حفاظت کاتدیک پالسی بهعنوان یکی از
پیشرفتهترین متدهای اصالحی در حفاظت کاتدیک در دنیا شناختهشده است و
برای حفاظت غالف چاههای عمیق استخراج نفت و گاز استفاده میشود .هدف این
شرکت مطالعات جهت امکان سازی این روش برای سازههای دیگر مثل خطوط
لوله و مخازن و غیره میباشد حفاظت کاتدیک میلگردهای داخل بتن مسلح نیز با
این روش قابلتعمیم است.
بازار هدف:
 نیروگاهها ،پاالیشگاهها،
 اسکلهها ،باراندازها ،و
 سازههای دریایی.
آخرین وضعیت :راهاندازی سیستم حفاظت کاتدیک پالسی خط لوله آب و پساب
به طول  13کیلومتر برای مجتمع فوالد مبارکه اصفهان.

یک شبکهی پاک نیاز به منبعی پشتیبان خواهد داشت تا انرژی را برای مدتی
طوالنی و در مقادیری باال ذخیرهسازی کند و درعینحال ،بهسرعت بتواند این
انرژی را در دسترس قرار دهد .تنها یک فناوری است که میتواند چنین الزاماتی
را برآورده کند و آن گاز طبیعی (متان) است .متان خود یکشکل بسیار پایدار
از انرژی ذخیرهسازی شده است .برخالف انرژی شیمیایی ذخیرهسازی در
ماژولهای لیتیومیون که باگذشت زمان خودبهخود تخلیه میشود ،گاز طبیعی
میتواند به شکل نامتناهی ذخیره شود .سیستم ذخیرهسازی گاز طبیعی و
خطوط لولهکشی آن میتواند در حکم یک باتری غولپیکر و توزیعشده عمل
کند و نیروگاههای گازسوز بهمانند مبدلهایی هستند که این انرژی ذخیرهشده
را به شکل انرژی الکتریکی مفید تبدیل میکنند .در اختیار داشتن یک باتری
گسترده و آمادهبهکار با چنین ظرفیت باالیی دقیقاً همان چیزی است که برای
تکمیل پازل انرژیهای تجدید پذیر خود بدان نیاز داریم؛ تنها مشکل بزرگ آن
است که کارکرد این باتری بزرگ با انتشار کربن همراه است .اگر میتوانستیم
یک گاز با اثر کربن خنثی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم از آن بهعنوان یک
باتری پشتیبان برای شبکهی تجدید پذیر خود بهره ببریم ،همهچیز عالی پیش
میرفت .اینجا است که فناوری  PtGپا به عرصه میگذارد .اگر بتوانیم هیدروژن
را از طریق فرایند الکترولیز با کمک برق تجدید پذیر یا انرژی هستهای تولید
کنیم و دیاکسید کربن را نیز از هوا جذب کنیم ،در این صورت ،متان مصنوعی
تولیدشده نیز میتواند اثر کربنی خنثی داشته باشد .بدین ترتیب ،کربن از هوا
جذب میشود و پس از سوختن متان دوباره به هوا بازمیگردد و از میزان خالص
آن در طبیعت اضافه یا کم نخواهد شد .با توسعهی فناوری  PtGدر جهان،
محصول گازی تولیدشده میتواند در بسیاری از کاربریها (شامل صنایع
سنگین ،گرمایش و حمل نقل) مورداستفاده واقع شود؛ اما ما در اینجا تنها روی
کاربرد آن در شبکهی برق تمرکز خواهیم داشت .با آماده شدن فناوری  PtGتا
سال  ،2030تمامی نیروگاههای با سوخت طبیعی به انواع متان مصنوعی تبدیل
میشوند .مطابق این برنامه ،جهان تا سال  20۴۵خواهد توانست به برق عاری
از کربن دست یابد.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"دهمین نمایشگاه بینالمللی دوساالنه صنعت برق و الکترونیک و اتوماسیون صنعتی" 2 ،مرداد  ،1399برگزار کنند:
دبیرخانه کنفرانس -اصفهان.

" .2پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر" 23 ،مهر  ،1399برگزارکننده :دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اردبیل -اردبیل.
" .3سومین همایش هوانوردی عمومی ایران" 28 ،آبان  ،1399برگزارکننده :پژوهشگاه هوافضا -تهران.
 " .4هفتمین کنفرانس رادار و سامانههای مراقبتی ایران" 28 ،آبان  ،1399برگزارکننده :دانشگاه صنعتی مالک اشتر– تهران.
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