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شماره پنجاه

آبانماه 1399

در این شماره میخوانید:
سخن نخست
اخبار مرکز ،معرفی عضو جدید خانواده
معرفی پارکهای علم و فناوری
معرفی مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
بیشتر بدانیم و مطلب کوتاه علمی
رصد فناوری و رویدادهای پیش رو

سخن نخست
در این سخن نخست ،گزیدهای از متن مصاحبه معاون محترم تحقیقا ت و منابع انسانی وزارت نیرو ،جناب آقای دکتر اولیا با خبرگزاری فارس آورده شده
است:
سؤال :با توجه به اینکه از زمان انتصاب شما زمان زیادی نمیگذرد ،چه برنامههایی برای ارتقای عملکرد معاونت تحقیقات و منابع انسانی
وزارت نیرو در نظر گرفتهاید؟
پاسخ :بحث اول ما زیستبوم نوآوری است که حوزه تحقیقات را متحول میکند؛ پیشازاین ،ما یک نگاه کالسیک به تحقیقات داشتیم و یک بودجه
پژوهشی و چند طرح تعریف میکردیم و به اساتید دانشگاه یا افراد دیگر میدادیم که انجام بدهند .امانگاه امروز پای عناصر و بازیگران جدیدی را در
بحثهای تحقیقات و فناوری بازکرده است .نظیر شرکتهای دانشبنیان ،استارتآپها ،شتابدهندهها ،کارخانههای نوآوری و عناصری که باید به کمک
همدیگر و تعامالتی که برقرار میکنند ،کمک کنند که بروز و ظهور نوآوری در صنعت اتفاق بیفتد .به این معنی که همه فعالیتهای ما مبتنی بر نوآوری
باشد .معاونت محترم علمی ریاست جمهوری هم متولی این کارشده است .با این نگاه ،تحقیقات بهصورت کالسیک دیگر ارزشمند نیست ،مگر اینکه در
خدمت نوآوری باشد .البته دمیدن روح نوآوری در صنعتکار سادهای نیست و در راستای تحقق این هدف بایستی فعالیتهایی انجام شود .شرکتها و
زیرمجموعههای وزارت نیرو اآلن به نحوی درگیر این موضوع هستند و برقراری تعامل با عناصر بیرون از صنعت نیز در حال انجام است.
سؤال :ممکن است جزئیات بیشتری از طرح اکوسیستم نوآوری را تشریح نمایید؟

پاسخ :ذیل طرح کلی اکوسیستم نوآوری ،یک سری برنامههای فرعی داریم؛ مثل راهاندازی پارک فناوری وزارت نیرو که مدتی است که خدمات آن
انجامشده است و کمک میکند که زنجیره ایده تا محصول تکمیل شود .مزیتی که وزارت نیرو دارد این هست که هم عرضه و هم تقاضا در یک محل
وجود دارد ،یعنی هم شرکتهایی هستند که خود مصرفکننده فناوری هستند و هم مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشیای داریم که تولیدکننده علم و فناوری
هستند یعنی ،شرایطی فراهم هست که بتوانیم عناصر این اکوسیستم را کمکم بچینیم و تکمیل کنیم .ازاینجهت محل استقرار شرکتهای رشد یافته
فناور در پارک فناوری وزارت نیرو خواهد بود .برنامه دیگر اکوسیستم نوآوری بحث گسترش صندوق پژوهش و فناوری صنعت آب و برق است که
خوشبختانه اآلن در اکوسیستم نیرو در پژوهشگاه نیرو وجود دارد ،ولی نیازمند تقویت و سرمایه گزاری بیشتر است ،زیرا بحثهای مالی در تأمین
فعالیتهای فناورانه بسیار کلیدی هست .برنامه کلیدی دیگر ما راهاندازی کارخانههای نوآوری است که اولین آن تا پایان سال جاری در موسسه تحقیقات
آب وزارت نیرو با عنوان "کارخانه نوآوری آب و فاضالب" راهاندازی میشود .همچنین برای اولین بار واحدی به نام "مرکز نوآوری اجتماعی نیرو" مرتبط
با فعالیتهای وزارت نیرو در قالب اکوسیستم نوآوری نیرو راهاندازی خواهد شد .در مرکز نوآوری اجتماعی وزارت نیرو مسائلی مانند اینکه با چه روشهایی
میتوانیم مردم را در مسائل آب و برق درگیر کنیم و مسائلی ازایندست با نگاه نوآورانه پیگیری میشود.
سؤال :سایر برنامههای شما بهمنظور تکمیل پازل اکوسیستم نوآوری وزارت نیرو به چه ترتیب خواهد بود؟

پاسخ :درواقع این مکانیزمها را کنار هم میچینیم و با تعاملی که هریک از این بخشها با مجموعه شرکتهای وزارت نیرو برقرار میکنیم ،هدف کلی ما
که ارتقای نوآوری در مجموعه وزارتخانه است ،محقق خواهد شد .پس از تشکیل هریک از این بخشها ،فنبازاری باهدف شکلگیری عرضه و تقاضای
فناوری شکلگرفته و تبادالت در این حوزه را بر عهده میگیرد .شیوهنامه خاصی نیز در جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان در دست تهیه است که
ورود آنها را به صنعت آب و برق تسهیل خواهد کرد.
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اخبار مرکز

"شرکت توسعه آب و انرژی پاک هورداد"

برگزاری کمیته پذیرش

و "شرکت خدمات انرژی تانیر" در تاریخ
 1399/08/24برگزار شد .در این جلسه
هیئترئیسه مرکز پس از بررسی عملکرد یک
سال گذشته و برنامه عملیاتی آینده آن
شرکتها ،با تمدید استقرار آنها برای یک سال
دیگر موافقت نمود.

ششمین جلسه کمیته پذیرش در سال  1399در
تاریخ  1399/08/18با بررسی یک طرح برگزار
شد .در این جلسه طرح "طراحی و ساخت پنل
کنترل هوشمند برای اتاق عمل" از آقای
استواری به نمایندگی از شرکت هیوا سالمت
اوپال ،ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه
طرح توسط متقاضی و بررسی ابعاد فنی و مالی
آن ،مقرر شد ،طرح به مدت  3ماه در قالب پیش
رشد در مرکز مستقرشده و پس از اصالحات و
ارائه گزارش پیشرفت طرح از جانب متقاضی،
طرح در جلسات کمیته پذیرش آتی مجدداً مطرح
و مورد ارزیابی قرار گیرد.

برگزاری جلسه کمیته خروج
در تاریخ  1399/08/10نشستی در
خصوص تقدیر از فعالیتهای شرکت الکانیرو
افزار و خروج با حضور مسئولین مرکز و واحد
فناور برگزار شد ،این شرکت که با مدیریت آقای
مهندس قریشی و ایده محوری "طراحی و
ساخت دستگاه مرکز اندازهگیری و ثبت و

برگزاری هفتاد و یکمین شورای آنالیزور پارامترهای شبکه برق" در سال
مرکز
 1395به جمع واحدهای تحت حمایت مرکز
هفتاد و یکمین شورای مرکز در روز سهشنبه
مورخ  1399/08/27با بررسی دو طرح برگزار شد.
در این جلسه ابتدا طرح آقای فریدالدین عظیمی
تحت عنوان "طراحی و راهاندازی Big Data

 Stackدادههای تولید و مصرف برق ایران
جهت پیشبینی عرضه و تقاضا و همچنین

پیوست و در سال جاری پس از اتمام دوره رشد
خود بهعنوآنیکی از شرکتهای موفق ،از مرکز
خارج گردید .در این نشست پس از استماع
تجربیات واحد فناور در دوران استقرار خود ،لوح
یادبودی توسط جناب آقای مهندس
غالمشاهی ،معاونت پشتیبانی مرکز به
مدیرعامل شرکت اهدا گردید .این مجموعه
برای ایشان در ادامه مسیر آرزوی موفقیت دارد.

قیمتگذاری مناسب منطقهای" موردبررسی
قرار گرفت .ابتدا آقای عظیمی به ارائه طرح خود
پرداختند و سپس طرح فوق از جانب اعضای
برگزاری جلسات ارزیابی
محترم شورا موردنقد و بررسی قرار گرفت.
طرحهای واحدهای فناور
درنهایت شورا با استقرار واحد فوق در مرکز رشد
متقاضی دریافت تسهیالت بنیاد برکت
پژوهشگاه نیرو موافقت نمود.
دومین نشست بررسی کاربرگهای واحدهای
فناور تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت
برق و انرژی پژوهشگاه نیرو جهت اخذ
تسهیالت (وام) اشتغالزایی بنیاد برکت ستاد
اجرای فرمان امام (ره) در روز یکشنبه مورخ
 1399/08/11در محل سالن جلسات ساختمان
در ادامه مهران رسولی به ارائه طرح خود با عنوان رویش پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
"سامانه هوشمند تشخیص نفوذ" پرداختند

عضو جدید خانواده

که پس از بررسی این طرح و بحث در مورد
موضوعات مطرحشده توسط اعضای شورا ،با
استقرار این طرح نیز در مرکز رشد موافقت گردید .عنوان طرح این شرکت "طراحی و ساخت
توربین  200کیلووات فرانسیس و ساخت
شرکت نوید پاک نیرو

برگزاری کمیته تمدید مرکز
جلسه کمیته تمدید شرکتهای

نیروگاه آبی کوچک " میباشد .هدف از این
طرح بومیسازی فناوری طراحی و ساخت

نیروگاه آبی کوچک از چند صد کیلووات تا
چند مگاوات میباشد .ابتدا طبق برنامه
زمانبندی در حین اخذ مجوز و اقدامات
تأمین مالی ،یک واحد نیروگاهی به ظرفیت
 200کیلووات را طراحی کرده و میسازیم.
بدینصورت که در بخشهای گوناگون
نیروگاه -بهویژه توربین-طـراحـی صورت
میگیرد و سپس با استفاده از نرمافزارهای
روز ،شبیهسازی انجام میشود و پس آن
توربین نیروگاه در مقیاس آزمایشگاه و در
 test rigطراحی و ساخته میشود .سپس
تستهای الزم انجام میشود و در ادامه طبق
برنامه زمانبندی عملیات عمرانی و ساخت
تجهیزات در مقیاس واقعی انجامشده و تست
های الزم قبل از نصب بر روی آنها صورت
میپذیرد و درنهایت راهاندازی نیروگاه انجام
خواهد شد .در پایان بهرهبرداری آزمایشی و
در صورت عدم وجود مشکل ،بهرهبرداری آغاز
میشود .الزم به ذکر است که ایده محوری
هماکنون در مرحله ساخت آزمایشگاهی
است .فناوری موجود در این طرح شامل
رشتههای مختلف علمی و فناوری ازجمله
مهندسی مکانیک ،مهندسی عمران،
مهندسی برق و مهندسی متالورژی است.
بهعنوان نمونه در ساخت توربین از فناوری
های گوناگون ازجمله فناوری شبیهسازی
سیاالتی و جامداتی توربین در نرم-افزارهای
مربوطه ،فناوری ریختهگری دقیق استیل
آلیاژی در ساخت توربین و ...استفاده
میشود .الزم به ذکر است که عالوه بر
طراحی داخلی نیروگاه ،تجهیزات این نیروگاه
از قبیل ،گاورنر و تابلوهای قدرت نیز توسط
تیم اجرایی طراحی و ساخته خواهد شد .این
نیروگاه قادر خواهد بود ساالنه طبق برنامه،
برق تولیدی خود را به سانا به فروش برساند.
در ادامه اجرای طرح نیز ،قابلیت ساخت
توربین نوع فرانسیس تا ظرفیت  5مگاوات
وجود خواهد شد .بهطور خالصه میتوان
گفت خروجی نهایی این طرح عبارت است از:
کسب دانش فنی طراحی و ساخت نیروگاه
آبی کوچک و کسب دانش فنی طراحی و
ساخت تجهیزات نیروگاه آبی کوچک.

شماره  –50آبان 99

معرفی پارکهای عام و فناوری
این شماره :پارک فناوری پردیس
پارک فناوری پردیس بهعنوان بزرگترین پارک فناوری منطقه غرب آسیا ،این پارک بهعنوآنیکی از سازمانهای زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری اسالمی ایران و ترکیب هیئتامنای  14نفره از وزارتخانهها ،مراکز و افراد علمی و دانشگاهی ،در  20کیلومتری شمال شرق تهران و
روبروی شهر جدید پردیس و جنب روستای کرشت ،در محدوده فعلی به وسعت  90هکتار واقعشده است .فاز اول این پارک به مساحت  20هکتار به
نام پردیس نوآوری نامگذاری شده و در حال حاضر به بهرهبرداری رسیده است .فاز دوم این پارک یا پارک فناوری سالمت پردیس در حال حاضر
مراحل پایانیِ احداث خود را سپری میکند .مهدی صفاری نیا ،رئیس پارک فناوری پردیس است .برنامهریزی طراحی و ساخت این پارک در سال
 1379آغاز شد و در سال  1380پس از بررسی چندین نقطه در تهران و اطراف آن از قبیل شهر جدید پرند ،شهر جدید هشتگرد و شهر جدید
پردیس ،درنهایت ،زمینی در مجاورت سایت ماهواره مخابرات ایران در محدوده شهر جدید پردیس بهعنوان مکان ایجاد پارک انتخاب شد .نزدیکی به
تهران ،شرایط مناسب آبوهوایی و زیرساختهای مناسب منطقه ازجمله دالیل انتخاب این مکان جهت احداث پارک فناوری پردیس بوده است .متراژ
زمین پارک شامل  38هکتار است .هماکنون فاز پردیس نوآوری به مساحت  20هکتار در حال بهرهبرداری است و پردیس دانش به مساحت  18هکتار
است.
واحدهای تابعه پارک
 -1شبکه فن بازار ملی ایران
"فن بازار ملی ایران" بهعنوان مرجع اطالعات فناوری کشور ،باهدف رفع نیازهای اطالعاتی افرادی که با مقوله تجاریسازی دانش فنی و مبادله آن
سروکار دارند و نیز کمک به توسعه بازار فناوری از طریق تجاریسازی نوآوریها در کشور ،در سال  1383توسط پارک فناوری پردیس تأسیس گردید.
در حال حاضر این مرکز با در اختیار داشتن بزرگترین بانک اطالعات فناوری ایران ،اجرای برنامههای متعدد ملی و بینالمللی ،برخورداری از شبکه
گسترده فن بازارهای منطقهای و تخصصی ،شبکه کارگزاران حرفهای تبادل فناوری و سایر ابزارهای قانونی ،زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری،
موضوع «توسعه و مدیریت بازار فناوری کشور» را مأموریت اصلی خود قرارداده است.
 -2شبکه نوآوری تهران
این شبکه با چشمانداز شکلگیری زیستبوم برای توسعه توانمندیها و فناوریهای بومی ،تحرک بخشیدن به ابداعات ،نوآوریها و کارآفرینی ،حمایت
از استعدادهای برتر ،همافزایی در افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در کشور تحت نظر پارک فناوری پردیس راهاندازی شده است ،شبکه نوآوری سعی
دارد با گرد هم آوردن تمامی فعاالن عرصه فناوری و نوآوری ،در کنار اطالعرسانی و ترویج فعالیتها و دستاوردهای فناورانه و نوآورانه در قالب
شبکههای فعال ،هوشمند و الهامبخش ،با حمایت و مشارکت همه عناصر و اعضای شبکه ،توسعه و پیشرفت همهجانبه زیستبوم نوآوری کشور را رقم
بزنند و شعار نوآوری بدون مرز را به منصه ظهور برسانند .شبکه نوآوری تهران پنجره واحد تمامی کارآفرینان در ایران برای دسترسی به خدمات دولت
و سایر کارآفرینان میباشد.
 -3مرکز شتابدهی نوآوری
مرکز شتابدهی نوآوری به پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال  1393برای حمایت از کارآفرینی مبتنی بر فناوری و نوآوری
فعالیت خود را تحت نظر پارک فناوری پردیس آغاز کرد .این مرکز با حمایت از رویدادهای کارآفرینی گوناگون در سراسر کشور سعی در توسعه
فرهنگ کار و تالش بین دانشجویان و جوانان و آشنا نمودن عالقهمندان به کارآفرینی با فرصتهای کسبوکاری موجود با توجه به زیستبوم ایران و
مفاهیم نوین این عرصه در جهت توانمندسازی کشور در حوزه اقتصاد دانشبنیان دارد .این مرکز با حمایت از ایجاد فضاهای کاری اشتراکی و
شتابدهندههای نوآوری خصوصی تالش دارد شرکتهای نوپا را با مهارتهای کسبوکار آشنا کند و ابزارها و شرایط الزم برای موفقیت آنها را فراهم
نماید .مرکز شتابدهی نوآوری تمام تالش خود را بهعنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت جهت تسهیل و آمادهسازی فضای کسبوکار انجام
میدهد و همیشه آغوش خود را برای استفاده از نظرات فعاالن کارآفرینی باز نگه میدارد.
شعبات پارک
پارک فناوری پردیس دارای دو شعبه میباشد .کارخانه نوآوری آزادی در ورودی فرودگاه مهرآباد تهران و کارخانه نوآوریهای وی در میدان نوبنیاد
تهران دو شعبه پارک میباشند .تیمها و استارتآپها میتوانند در این شعب مستقرشده و از خدمات تجاریسازی پارک بهرهمند شوند .استارتآپهایی
که رشد نموده و قصد ورود به بازارهای جهانی رادارند میتوانند در مرحله بعد در پارک فناوری پردیس مستقر و از مزایای عضویت در پارک بهرهمند
شوند.
آدرس :تهران ،کیلومتر  20جاده دماوند ،پارک فناوری پردیس.

وبسایتwww.techpark.ir :
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مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
این شماره :مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی
با توجه به اینکه فرایند خصوصیسازی در بخش تولید صنعت برق و واگذاری تعداد قابلتوجهی از نیروگاهها به بخش خصوصی در سالهای اخیر شتاب
گرفته است ،در این راستا نگرانی از تولید برق مطمئن ازیکطرف و ضرورت پشتیبانی مناسب وزارت نیرو در ایجاد بستر کسبوکار نیروگاههای واگذارشده
و رفع موانع موجود در این مسیر بهعنوان یک وظیفه حاکمیتی از طرف دیگر ،ضرورت توجه بیشتر به بخش بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
را مضاعف نموده است .امروزه هم در بخش بهرهبرداری و هم در بخش نگهداری و تعمیرات صنعت برق زیرساختهای مناسبی ایجادشده است .اما
تهدیدهایی نظیر به مخاطره افتادن تولید برق مطمئن و زیانهای ناشی از مغفول افتادن وظایف حاکمیتی در پارهای از موارد باعث میگردد که موضوع
توسعه و بهینهسازی ارائه خدمات بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات همچنان از اهمیت زیادی برخوردار باشد .با توجه به حجم بازار این حوزه در داخل
و خارج از کشور ،توسعه فناوری در این حوزه ضمن صرفهجوییهای ارزی ،موجب زمینهسازی برای استفاده از فرصتهای صادرات خدمات بهرهبرداری و
نگهداری و تعمیرات نیروگاهها خواهد شد .همچنین سهیم نمودن دانشگاهها و مراکز پژوهشی در ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات گسترده این فعالیتها
اعم از تهیه و فروش نرمافزارهای تجاری ،تجهیز آزمایشگاه نگهداری و تعمیرات و ارائه خدمات آزمایشگاهی و  ...میتواند فرصتهای کاری جدید را به
وجود آورد .عالوه بر موارد فوق افزایش توانمندیهای این حوزه بهمنظور کاهش یا پیشگیری از خروجهای اضطراری و توقف تولید برق ناشی از خرابی
تجهیزات و کاهش هزینههای مربوطه نیز بهعنوان یکی از دالیل ضرورت انجام این طرح قابلبیان است .مطابق برآورد صورت گرفته هزینههای بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات واحدهای گازی ،بخاری و سیکل ترکیبی در بخش تولید صنعت برق بالغبر  736میلیون دالر در سال میگردد .اگر پتانسیل کاهش
هزینههای ناشی از بهکارگیری فناوریهای نوین بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بین  15تا  30درصد تخمین زده شود ،آنگاه میزان صرفهجویی ناشی
از این اصالحات به  110تا  220میلیون دالر در سال بالغ میگردد .شایانذکر است که این صرفهجویی فقط بخش مربوط به هزینههای بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی میباشد .عالوه بر کاهش هزینههای مذکور منافع ناشی از افزایش قابلیت اطمینان دسترسی به واحدها ،کاهش
خروجیهای اضطراری ازجمله تبعات این اقدامات میباشد که منافع قابلتوجهی بهمراتب بیشتر از کاهش هزینههای مذکور را نصیب بخش تولید صنعت
برق خواهد نمود .بر این اساس باهدف رفع چالشهای پیش روی توسعه و کاربرد فنآوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات ،طرح حاضر به شورای محترم
آموزش  ,پژوهش و فنآوری وزارت نیرو پیشنهاد گردید .در این راستا نقشه راه توسعه نظام بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات و فنآوری این حوزه برای
افق زمانی دهساله ( تا انتهای سال  )1404تدوین گردد تا بر اساس آن نیازمندیهای این حوزه در قالبی نظاممند و با همکاری سایر ذینفعان و متصدیان
مرتفع گردد .متعاقباً و پس از تائید پیشنهاد مطروحه کمیته راهبری تدوین سند متشکل از جمعی از خبرگان دانشگاه و صنعت و نمایندگان دستگاههای
ذیربط تشکیل گردید و سند توسعه نظام و فنآوری بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بر اساس متدولوژی تهیهشده و با مشارکت متخصصان و خبرگان
صنعت و دانشگاه تدوین گردید.
مأموریتهای مرکز:











ایفای نقش مدیریت فناوری در زمینه فناوری بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاهی،
هماهنگی فعالیت بخشهای مختلف صنعت برق ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در زمینه طرحهای مرکز،
مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق در زمینه فناوری بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاهی،
راهاندازی پایلوتهای موردنیاز صنعت برق در زمینه فناوری بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاهی،
جهتدهی تحقیقات و توسعه مرکز در راستای نیازمندیهای بازار،
تمرکز ،سازماندهی و همافزائی فعالیتهای مرتبط با فناوری بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاهی در پژوهشگاه نیرو،
برنامهریزی ،تعریف و محوریت اجرای طرحها و پروژههای کاربردی و توسعهای در زمینه فناوری بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاهی در پژوهشگاه
نیرو،
انباشت دانش در حوزههای علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطالعاتی از محققین و صاحبنظران در زمینه فناوری بهرهبرداری و تعمیرات
نیروگاهی،
ایجاد نظام و تأمین منابع مالی الزم جهت حمایت مالی از طرحها و پروژههای فناوری بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاهی و
مدیریت نظاممند حمایت از شرکتهای دانشبنیان مرتبط با فناوری بهرهبرداری و تعمیرات نیروگاهی در قالب مراکز رشد و پارکهای علمی
و فناوری و صندوقهای مالی حمایت از پژوهش.

محورهای کاری اصلی مرکز:
با توجه به وجود ارتباط تنگاتنگ موضوعاتی نظیر افزایش راندمان ،افزایش عمر و افزایش قابلیت اطمینان واحدهای نیروگاهی با حوزه  ،O & Mتوجه به
این ارتباط و شفافسازی آن حائز اهمیت میباشد .در این راستا سه محور زیر بهعنوان محورهای کاری اصلی مرکز در نظر گرفتهشده است:
افزایش راندمان واحدهای نیروگاهی ،افزایش عمر واحدهای نیروگاهی و افزایش قابلیت اطمینان واحدهای نیروگاهی .لینک
آدرس :تهران ،شهرک غرب ،بلوار دادمان ،پژوهشگاه نیرو ،ساختمان فناوری ،طبقه چهارم ،بال شرقی ،مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات واحدهای نیروگاهی.

وب سایتwww.nri.ac.ir/om :
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بیشتر بدانیم
بایا (شبکه هوشمند خرید و فروش کاال) چیست؟
درواقع بایا یک پلتفرم دوسویه است که در یکطرف آن تولیدکنندگان ،خردهفروشان و غیره قرار دارند که در داخل بایا عضو میشوند و کاالها و محصوالت
خود را بهمانند یک فروشگاه اینترنتی در داخل آن ثبت میکنند و به فروش میرسانند .یکطرف دیگر این پلتفرم دوسویه مخاطبین هستند که برای
خرید به این سایت مراجعه میکنند و کاالی خود را انتخاب میکنند و بهصورت آنالین خرید خود را ثبت میکنند .معنی بایا در
لغتنامه :یعنی چیزی که مورداحتیاج باشد؛ ضروری؛ واجب؛ الزم؛ بایسته.
کاری که بایا قرار است انجام دهد بسیار شبیه بخش مارکت پلیس ( )Market Placeدیجیکاال یا سایت باسالم است .که
بهصورت  B2Cفعالیت میکنند .اما یکی از قدیمیترین وبسایتهایی که از سال  82در زمینه  B2Bفعالیت میکند سایت
ایکسب است که در ادامه درباره این سایت بیشتر توضیح خواهیم داد .قبل از هر چیزی باید به توضیح و تعریف مارکت پلیس
B2Bپرداخته شود.
مارکت پلیس  B2Bچیست؟
با افزایش نیازها ،مدلهای تجاری بسیاری نیز برای ارائه خدمات بهتر و کسب حداکثر سود به وجود آمدهاند .برای همهای محصوالت ،خدمات ،اجاره،
تهیه غذا و غیره امروزه راهحلهای تجارت الکترونیکی وجود دارد و هیچچیزی وجود ندارد که تجارت الکترونیکی کاری برای آن نتواند انجام دهد.
فروش B2Bنیز یکی از این موارد است .این سیستم ،زنجیره تأمین آفالین و همچنین بازار تجارت الکترونیک را باهم دارد .سفارشهای عمده ،قوانین
تجارت و استانداردهای مختلف بازاریابی ،کسبوکارهای  B2Bرا پیچیدهتر و گستردهتر کرده است.
طبق آمار  ،Statistaاین بازار بیش از  7,6تریلیون دالر ارزش دارد تجارت  B2Bنهتنها پیچیده است بلکه مدلهای درآمدی آن نیز چندوجهی است.
مفهوم تجارت و مارکت پلیس B2B
وقتی از یک مارکت پلیس  B2Bآنالین صحبت میکنیم به یک پلتفرمی اشاره داریم که بیزینسهای مختلف را برای تکمیل زنجیره تأمین به هم متصل
میکند .برای روشن شدن موضوع بزارید یک مثال بزنیم
مثالً شما یک فروشگاه لوازم الکترونیکی دارید همچنین شما برای فروش نیاز به یکسری محصول دارید بنابراین شما برای شروع کار باید با تأمینکنندگان
و تولیدکنندگان مختلف ارتباط بگیرید و شلفها یا موجودی خود را برای فروش از آنها تأمین کنید .در اینجا شما یک شرکت هستید و تأمینکنندههای
شما نیز شرکت هستند پس تجارت بین شما و تأمینکننده شما یک تجارت  B2Bاست.
یک پلتفرم آنالین جایی است که بیزینسهای مختلف به هم متصل شده و به همدیگر فروشهایی را انجام میدهند .این شبیه مارکت پلیس  B2Cمانند
آمازون ،دیجکاال و غیره است با این تفاوت که مصرفکنندههای نهایی مشتری شما نیستند بلکه کسبوکارهایی هستند که آنها با مصرفکننده نهایی
در ارتباط هستند که شامل تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،عمدهفروشان و غیره هستند.
به عبارت ساده ،مارکت پلیس  B2Bشامل تجارت الکترونیک بین کسبوکارهای در سطح کارخانهها ،عمدهفروشان  .خردهفروشان است.
تعریف مارکت پلیس یا فروشگاه اینترنتی B2B
مارکت پلیس  B2Bبه بازار آنالین اشاره دارد که در آنیک شرکت تجاری محصول یا خدمات خود را بهصورت آنالین به یک شرکت دیگر میفروشد .که
در اینجا چند حالت ممکن است پیش بیایید اینکه شرکت فروشنده تأمینکننده مواد اولیه و تجهیزات و دیگر کاالهای تجاری شرکت خریدار است یا
بهعنوان ارائهدهنده خدمت یا کاالی مصرفی برای شرکت خریدار است.
ایکسب چیست و چهکاری انجام میدهد؟
ایکسب ) (Ecasbاولین و بزرگترین پلتفرم خرید و فروش عمده و مارکت پلیس  B2Bدر ایران است که
صادرکنندگان ،تولیدکنندگان ،واردکنندگان و بنکداران در آن کاالی خود را بهصورت عمده معامله میکنند یا
خدمات خود را به شرکتها و یا خردهفروشان نمایش میدهند.
ایکسب اولین بازار خرید و فروش عمده و صنعتی
هدف ایکسب ایجاد بستری برای خرید و فروش آنالین بهصورت عمده و معرفی شرکتها است .تجار و شرکتهای
تولیدی میتوانند کاال و خدمات خود را در این بستر ارائه کنند برای آنها مشتری بیابند و نیازهای خود را از طریق
سایر عرضهکنندگان تأمین کنند.
مجموعه ایکسب از سال  1382فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر بالغ و  10هزار شرکت در این پلتفرم ثبتنام کرده و از خدمات ایکسب
استفاده میکنند.

منبعwww.startupet.com :
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مطلب کوتاه علمی
خودروهای الکتریکی -بخش اول
خودروی برقی یا خودروی الکتریکی ( )Electric vehicleبه خودرویی گفته میشود که از باتری جهت نیروی محرکه بهجای موتور درونسوز استفاده
میکند .در این ماشینها موتور در زیربدنه قرار دارد .خودروی برقی یکی از انواع وسایل نقلیه برقی است .واژه وسیله نقلیه برقی به هر نوع وسیله نقلیهای
که از انرژی الکتریکی بهعنوان نیروی محرکه استفاده میکنند اطالق میگردد درحالیکه خودروی برقی برای نامیدن خودروهای سواری یا خودروهایی
که بتوانند در بزرگراهها تردد نمایند ،استفاده میشود .از مزایای
خودروی برقی نسبت به خودروی احتراقی میتوان به کاهش
قابلمالحظه آلودگی هوای محلی ،کاهش گازهای گلخانهای و
کاهش وابستگی به نفت اشاره کرد.
خودروهای برقی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :خودروهای
الکتریکی با باطری ( ،)BEVخودروهای الکتریکی هیبریدی
( )HEVو خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل شارژ (.)PHEV
 -1خودروهای الکتریکی ()BEV
خودروهای الکتریکی ( )BEVبه خودرویی میگویند که یک یا چند
موتور الکتریکی داشته باشد و انرژی خود را از باتریهای قابل شارژ
تأمین کند .در این خودروها ،بسته به ورودیهایی که از طریق پدالهای گاز و ترمز اعمال میشوند ،کنترلکنندهی خودروی برقی ،سیگنال کنترل
مناسبی را به مبدل الکترونیکی قدرت ارسال میکند که وظیفهی مبدل الکترونیکی قدرت ،تنظیم توان جاریشده بین موتور الکتریکی و منبع انرژی می
باشد .انرژی بازیافت شده از ترمز خودرو میتواند در منبع انرژی ذخیره شود ،زیرا منبع انرژی قابلیت پذیرش این انرژی را دارد .اکثر باتریهای وسایل
نقلیهی الکتریکی بهآسانی توانایی پذیرش انرژی بازیافت شده رادارند .واحد مدیریت انرژی با کنترلکنندهی وسیله نقلیه همکاری میکند تا انرژی
بهدستآمده از ترمز را کنترل کند .در فناوری خودروهای برقی باتری یکی از نقشهای مهم را بر عهده دارد .عواملی چون ظرفیت باتری ،عملکرد باتری،
دوام باتری ،طول عمر ،چگالی انرژی ،چگالی توان ،حساسیت نسبت به دما ،زمان شارژ و قیمت از شاخصههای مهم انتخاب باتری میباشد.
از مزایای خودروهای الکتریکی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:













یکی از مهمترین مزیتهای خودروهای تمام الکتریک همانند انواع مدلهای برند تسال و سایر برندها را میتوان در هزینه نگهداری بسیار پایین
نسبت به خودروهای سوختی دانست ،چراکه در اینگونه خودروها ،خریدار هزینهای بابت سرویسهای دورهای نظیر تعویض روغن ،تعویض
فیلتر و ....نمیپردازد.
ازجمله نکات مهم در خودروهای الکتریکی بیصدا بودن آنها است؛ هرچند که این امر سلیقهای است و
عدهای به صدای پیشرانه در خودروهای سوختی عالقه دارند؛ در مقابل عدهای که تعدادشان کم نیست به
ساکت بودن خودرویشان اهمیت میدهند و از این حیث میتوان این عامل را یک مزیت در خودروهای
الکتریکی تلقی کرد.
یکی از مهمترین و اصلیترین فواید خودروهای الکتریکی آالینده نبودن آنها است و از این لحاظ میتوان
این عامل را یکی از برجستهترین خواص این خودروها بهخصوص برای شهرهای پرجمعیت دانست.
بهطورکلی میتوان گفت در اکثر کشورها و شهرها قیمت برق از سوخت ارزانتر است بنابراین میتوان
خودروهای الکتریکی را ازلحاظ تأمین انرژی موردنیاز برای حرکت از خودروهای سوختی ارزانتر دانست.
اکثر خودروهای الکتریکی بهصورت تک دنده هستند بنابراین اینگونه خودروها پیچیدگی زیادی در قسمت
جعبهدنده نخواهند داشت و هزینه اضافی از این بابت پرداخت نخواهید کرد.
بهواسطه استفاده از نیروی هدررفته در هنگام ترمز گیری ( )REGENERATIVE BREAKمیزان مصرف
لنتهای ترمز کاهش مییابد و هزینه نگهداری در این قسمت نیز تا حدودی کمتر میشود؛ همچنین با
استفاده از این سیستم در هنگام ترمز گیری باتریهای خودرویتان تا حدود  5الی  10درصد شارژ
میشود.
در بسیاری از شهرهای جهان محدودیتهایی برای عبور و مرور خودروهای سوختی در برخی از مناطق
وجود دارد اما خودروهای الکتریکی از این محدودیتها مصون است و میتوانید با این خودروها به دلیل عدم آالیندگی میتوانید بدون دغدغه
به تمام نقاط یک شهر سفر کنید.
هرچند که خودروهای الکتریکی نیز همانند خودروهای سوختی نیازمند نگهداریها و سرویسهای خاصی است اما بهواسطه نداشتن پیشرانه
درونسوز در اینگونه خودروها احتیاجی به تعمیر پیشرانه نخواهید داشت.
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خودروهای الکتریکی نیازی به مراجعه به جایگاههای سوخت ندارید تا وقتتان در صفهای طوالنی هدر رود بلکه در بسیاری از این قبیل
خودروها میتوانید از برق شهری در پارکینگ منزلتان برای شارژ خودرو استفاده کنید .هرچند که در خودروهای سوختی ممکن است از یک
هفته تا چندین روز نیاز به سوختگیری داشته باشید و این روند برای خودروهای الکتریکی سریعتر رخ میدهد و ممکن است پس از طی
مسافت کوتاهی نیاز به شارژ کردن داشته باشید اما میتوانید در زمان استراحت خود و یا از شب تا صبح خودرویتان را شارژ کنید و روز
بعدازآن استفاده کنید.
بسیاری از خودروهای سوختی برای افزایش عمر و دوام پیشرانه نیاز به بنزینهای خاص همانند بنزین سوپر دارند و چنانچه در کشوری بنزین
با مشخصات موردنظر وجود نداشته باشد باید افزودنیهایی به باک خودرو اضافه شود اما در خودروهای الکتریکی نیازی به چنین مسائل
نخواهید داشت.

خودترهای الکتریکی معایبی چون موارد ذیل رادارند:








یکی از مهمترین معایب خودروهای الکتریکی را میتوان برد کم این خودروها دانست و تاکنون تسال ،یکی از بهترین خودروسازانی که در این
زمینه شدیداً پیشتاز بوده توانسته است در مدل  Sبه بیشترین مسافت با یکبار شارژ خودرو در حدود  539کیلومتر دست یابد .این عدد در
مقابل خودروهای سوختی میزان کمی است و همچنان جای پیشرفت زیادی در این زمینه وجود دارد.
یکی از مهمترین قسمتها در خودروهای الکتریک باتری آنها است و باتریهای استفادهشده در اینگونه خودروها وزن بسیار باالیی دارد
بنابراین بهطورکلی میتوان گفت این نوع خودروها از وزن بیشتری نسبت به خودروهای سوختی برخوردار است.
باتری استفادهشده در هر دستگاهی برای استفاده در یک مدتزمان تعیینشده تولیدشده است و این نوع باتریهای پس از مدتی طی خالی
و پر شدن شارژشان بهمرور ضعیف خواهند شد و نیاز به جایگزینی یا سرویس خواهند داشت.
یکی از قسمتهایی که میتوان آن را هم جزء فواید و هم معایب قرار داد بخش تأمین انرژی موردنیاز است .هرچند که برای شارژ خودرویتان
بهراحتی میتوانید از برق شهری استفاده کنید و نباید به جایگاههای سوخت مراجع کنید اما مدتزمان پر کردن باک خودرو نهایتاً  5دقیقه
به طول میانجامد اما در مقابل شارژ شدن باطری یک خودرو الکتریکی میتواند حداقل یک ساعت از وقت شمارا بگیرید.
یکی دیگر از معایب این نوع خودروها تنوع پایین و قیمت باال آنها است و به تنوع کافی همانند خودروهای سوختی نرسیدهاند؛ این موارد
میتواند برخی خریداران را از خرید این نوع خودروها منصرف کند.

 -2خودروهای الکتریکی هیبریدی ()HEV
در خودروهای الکتریکی ،نیروی برق ایجادشده به کمک مجموعهای از باتریها ،موتور الکتریکی را فعال کرده و نیروی رانشی موتور را به چرخها منتقل
میکنند اما خودروهای هیبریدی مجهز به هر دو نوع موتورهای ذکرشده هستند
و درواقع بیش از یک نوع پیشرانه برای حرکت و کاردارند .بهطورکلی کلمه هیبرید
( ،)Hybridبه معنای مرکب یا ترکیب دو عنصر متفاوت است .گاهی خودروهای
هیبریدی با خودروهای برقی اشتباه گرفته میشوند؛ در خودروهای هیبریدی دو
موتور بنزینی (یا دیزل) و الکتریکی مکمل یکدیگرند .این در صورتی است که
خودروهای برقی فقط موتور الکتریکی دارند.
خودروی هیبریدی ،خودرویی است که حداقل از دو نوع منبع انرژی برای حرکت
بهره میگیرد .در نسل جدید خودروهای هیبریدی یک موتور احتراق داخلی و یک
موتور الکتریکی ،نیروی محرکه الزم برای حرکت را فراهم میکنند .در این
خودروها ،برق مصرفی موتور الکتریکی از طریق نسل جدید باتریها ،یعنی
باتریهای دوقطبی حاصل میشود .موتور احتراق داخلی منبع اصلی انرژی محرکه
خودرو بوده و باتری بهعنوان یک منبع کمکی عمل میکند و در مواقعی که خودرو به انرژی باالیی برای حرکت و یا شتاب گرفتن نیاز دارد ،موتوربرقی
نیز بهصورت خودکار به کارمی افتد .در مواقع عادی ،انرژی اضافی حاصل از موتور احتراق داخلی از طریق یک ژنراتور در باتری ذخیره میشود و به این
طریق اتالف انرژی موتور احتراق داخلی بهشدت کاهشیافته ،مصرف سوخت کمتر شده و آلودگیهای ناشی از خودروها کاهش مییابد.
در خودروهای هیبریدی ،موتور بنزینی معموالً کوچکتر است .کوچک بودن موتور بنزینی به این معنی است که سوخت کمتری مصرف میکنند ،سبکتر
هستند و فقط برای حالت شتاب گرفتن و باال رفتن از سرباالیی به کمک موتوربرقی خودروی هیبریدی میآیند .این در صورتی است که موتورهای
حجیمتر ،سیلندرهای بزرگتر دارند و درنتیجه باعث ایجاد وزن بیشتر و لذا مصرف سوخت باالتر میشود.

...ادامه دارد.
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت گیرا پیام صنعت

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :نادر طیبی

فناوری گرافین در تولید انرژی پاک

شماره تماس88377367 :
پست الکترونیکیndtayebi@hotmail.com :

ایده محوری:
طراحی و ساخت ایستگاه شارژ بیسیم خودروهای الکتریکی
زمینه فعالیت:
طراحی ،ساخت ،صادرات ،واردات و بازاریابی انواع خودروهای الکتریکی
خالصه طرح:
امروزه استفاده از ایستگاههای شارژ کابلی  ACبهعنوان اولین راهحل در دنیا
ال باعث
مورداستفاده قرار میگیرد .مدتزمان طوالنی موردنیاز برای شارژ خودرو ،عم ً
کاهش استقبال از این نوع خودروها در دنیا گشت .برای رفع این مشکل ایستگاههای
شارژ سریع  DCبه بازار عرضه گشت .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  70درصد 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.
ایستگاه شارژ وایرلسی که طراحی خواهد شد با هر دو استاندارد قابلاستفاده بوده
و دارای توان  7کیلووات و قابلیت انتقال توان تا فاصله  30سانتیمتر باراندمان باالی
 90درصد خواهد بود.
بازار هدف:



شهرداریها ،ادارات ،سازمانهای دولتی و خصوصی دارای خودروی برقی

آخرین وضعیت :شرکت در حال ساخت نمونه اولیه است.

رویکرد هوشمندانه جدید دانشمندان توانسته با مهار انرژی فرایند موجدار شدن
گرافین و همچنین انرژی نهفته درحرکت براونی (حرکت تصادفی ذرات) آن،
یک جریان الکتریکی تولید کند که میتواند برای مصارف متنوعی مورداستفاده
قرار گیرد .دکتر پاول تیبادو ،فیزیکدان دانشگاه آرکانزاس ،دراینباره میگوید:
یک مدار جمعآوری انرژی مبتنی بر گرافین میتواند در یک تراشه گنجانده
شود تا توان الزم برای دستگاهها یا حسگرهای کوچک از این طریق تأمین شود.
در این پژوهش نشان دادهشده گرافین (در حالت مستقل) دارای حرکت موجی
و خمشدگی است ،به شکلی که انرژی این حرکات قابلاستخراج است .این گروه
تحقیقاتی معتقد است منشأ احتمالی امواج نانومتری گرافین ،برهمکنش ذرات
زیرانمی موجود در آن است.
بخش کلیدی سیستم معرفیشده شامل دو دیود است که منجر به تبدیل جریان
متناوب ناشی از حرکات گرافین ،به جریان مستقیم میشود .این قسمت امکان
عبور جریان در مدار در هر دو جهت ،در مسیرهای جداگانه ،را مهیا میکند.
این تحقیق یک سیستم همزیستی رابین گرافین و مدار نشان میدهد؛ مدار با
حفظ درجه حرارت یکنواخت ،بهطوریکه گرما منتقل نشود ،از تعارض با قانون
دوم ترمودینامیک جلوگیری میکند .بهبیاندیگر ،جریان عبوری از مقاومت
منجر به گرم شدن آن نمیشود .حرکت آهسته گرافین به این معنی است که
جریان در مدار در فرکانسهای پایین القا میشود و این موضوع برای بازده
سیستم مهم تلقی میشود .چالش بعدی در این پژوهش ،نحوه قراردادن این
سیستم و استفاده از آن در عمل و امکانسنجی ذخیره این انرژی در یک خازن
برای مصرف در زمان دیگری ،است .هرچند احتماالً انرژی تولیدشده توسط
گرافین مستقل بسیار کم است ،اما ممکن است روزی جایگزین باتریهای با
توان کم شود که در این صورت دیگر نیازی به تعویض باتری و شارژ کردن آن
نیست .هر فناوری که بتواند ما را به آیندهای با انرژیهای پاک و تجدید پذیر
نزدیک کند ،صرفنظر از کم بودن مقدار انرژی تولیدی آن ،همیشه مورد
استقبال قرار میگیرد.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1
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