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سخن نخست
اقتصاد دانش بنیـان در سیاسـت اقتصـاد مقـاومتی از آن رو حـا ز
ا میت است که دانش را میتوان بعنوان یکی از مؤلفه او موثر در
تحوالت اقتصادو و اهتماعی برشمرد  .چرا که دانش را می توان بدون کـا ش و
استهالک با دیگران به اشتراک گذاشت بدون اینکه -بـر خـالف سـایر کاال ـاو
فیزیکی مثل سرمایه ،دارایی او مادو و منابع طبیعی -از کمیت آن کاسته شود.
عالوه بر تاکید بر اقتصاد دانش بنیان در چارچوب سیاست او اقتصـاد مقـاومتی،
ا میت ینایع ایتد و دانش بنیان در سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز مورد
تاکید قرار گرفته است؛ هایگاه شرکت او دانش بنیان در افق  1404و سند چشم
انداز  20ساله کشور به گونه او پیش بینی شده اسـت کـه در سـا  ،1404بایـد
پنجاه درید از تولید ناخالص داخلی کشور از محل آن تولید شود.
طبق برنامه او توسعه و سند چشم انداز ،اگر تولید ناخالص داخلی کشور را در آن
سا زار و  200میلیارد دالر در نظر بگیریم آنگاه بایسـتی در سـا 600 ، 1404
میلیارد دالر محصوالت دانش بنیان تولید کنیم .این محاسبات نشان می د د که
سهم ر استان در افق  1404براو تولید محصوالت دانش بنیان  20میلیـارد دالر
در نظر گرفته شده است  .مقایسه میزان فروش کنونی با آن چیزو کـه در پایـان
سند چشم انداز براو ر استان در نظر گرفته شده است نشان می د د کـه علـی
رغم فعالیت او خوبی که انجام گرفته شده است مچنان از موج دانـش بنیـانی
عقب ستیم .طبق آمار یندوق نـوآورو و شـکوفایی کشـور در حـا حاضـرکل
شرکت او دانش بنیان به  2200شرکت می رسد کـه از ایـن تعـداد حـدود 60
درید شرکت او نوپا ،حدود  35درید شرکت او تولیـدو طراحـی و  5دریـد
شرکت او ینعتی ستند .مسلما با این تعداد شرکت دانش بنیـان ،دسـتیابی بـه
دف تولید  600میلیارد دالرو توسط محصوالت دانش بنیان دور از ذ ن به نظر
می رسد و باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تالش او بیشترو انجام د ـیم .بـه
عنوان اولین گام  ،توسعه ینایع ایتد و حرکـت کـانون ـاو اسـتقرار از درون
شهر ا به نقاط کمتر توسعه یافته به عنوان ید رویکرد کلی باید مورد توهه قرار
بگیرد .پس از آن باید سرمایه او ملی و استانی به سمت توسعه ـر چـه بیشـتر
شرکت او دانـــش بنیان دایت شوند و از اســـتعداد نخبگانی که داراو ایـده
او تجـــارو ستند استفاده شود  .توسعه حلقـه ـاو واسـط و ارتبـاط میـان
ینعت و دانشــــگاه نظیر مراکــــز رشد ،پارک او علم و فناورو ،مراکز توسعه
و کارآفرینی و اعتماد واحد او ینعتی به دانشگاه ا و دانشــــجویان نخبه براو

استفاده از ظرفیت دانشجویان و اســـتادان به خوبی می تواند اقتصاد دانش بنیان
را در اقتصاد مقاومـــتی ضمیمه کند .تحقق سـهم یـد دریـدو بودهـه ـاو
پژو شی دستگاه او دولتی نیز تا حد زیادو به گسترش اقتصاد دانـش بنیـان در
کشـــور کمد خوا د کرد و مانگونه که دولت در قانون بودهه به این مهم نگاه
ویژه او داشته است اگر دستـگاه ا تنها ید درید از سهم بودهه او پژو شی
خود را تحقق بخشند ،بخشی از موانع موهود در این زمینه برطرف خوا ــــد شد.

عضو جدید خانواده
اپتید نیرو
هدیدترین عضـو خـانواده مرکـز توسـعه فنـاورو یـنعت بـرق وانـر و شـرکت
توسعه فناورو اپتیـد نیـرو مـی باشـد کـه بـا طـر "طراحـی وسـاخت المـ
او دیود نورو و انعطاف پذیر " در مرکز رشد مستقر گردیده است.
در کشور او داراو شبکه برق توسعه یافته حدود  %10مصرف کل برق مربوط به
سیستم او روشنایی است .این امر محرک هایگزینی الم او الو ن و
فلورسنت با الم او دیود نورو بوده است که عالوه بر مصرف برق کمتر طو
عمر باالترو نیز دارند .مشــکل ایلی دیود او نورو معمولی ابعاد کوچد
(درمقیاس میلی متر مربع) آن ا است که سبب میشود نور ساطع شده از این
دیود ا به یورت نقطهاو باشد .لذا این دیود ا براو استفاده در اکثر سیستم او
روشنایی که کیفیت نور مهم است مستقیماً قابل استفاده نیستند .در این طر
دف ساختــن الم

او دیود نورو با ابعاد  100تا  400سانتی متر مـــربع

است که نور را به طور یکنواخت و مــــگن (از دیدگاه فضایی) ساطع میکنند.
این امــــر سبب میشود که
کیفـــیت نور ()CRI
الم
منــاسب را براو کاربــرد او
ادارو و سیستــم او حمــل و
نقل داشته باشد  .به عالوه
چنیــن الم ایی قابــل خم
بوده که به آن ا قابلـــیت پیاده-
ســـازو کم ــــزینه و سریع
روو سـطو مخـتلف را مید د
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اخبار مرکز
برگزارو شوراوچهلودوم
چهــل ودومــین نشســت شــوراو مرکــز مــورخ
دوازد ـــم مهرمـــاه  95در محـــل ســـاختمان
رویش برگزار گردید.
در ایــن هلســه دو طــر مــورد بحــو وبررســی
قــرار گرفــت کــه در نهایــت ایــده " توســعه
پوشش ـاو مـانع حرارتـی تـرک دار عمـودو
متـراکم محفظـه احتــراق و پــره ـاو تــوربین
او گازو مـورد اسـتفاده در یـنایع بـرق "و
مچنــین طــر "ســاخت و پیــاده ســازو نــانو
پوشش ـاو ضـد خـوردگی داس وسـد حرارتـی
" به تصویب اعضا شورا رسید.
در طر او انگیـــزه او ایلی پوشـش د ـی
قط ــعات بــه طـــــور خالیــه عبارتنــد از -1
بهبــود عملکـــرد با افزایش دمـــاو کـــارو
که توسط پـوش ـاو مانــــع حرارتـی انجـام
می شود  -2بهبود طو عمـــر کارو قطعـه بـا
کا ش ســایش وخـــوردگی  -3بهبـود طـو
عمـــر کارو قطــعه با بازســـازو بخش او
فرســـوده شده و ایجـــاد ابـــعاد ایـلی و در
نتیـــــجه کــا ش تعویـــــض قطـــــعات و
ـــدف از طـــر دوم به یــورت خالیـــه
عبـــارت اســت از  -1تولیــد نـانو پوشـش
 VSZبه منــظور هلــــوگیرو از خـــوردگی
داس پره او توربیـــن  -2تولید دانــــش فنـی
پوشــش د ی نـانو  -3 VSZبهبـود خـوال
مواد پوشـــش  -4بهینـــه کـــردن فرآینـــد
تولـــید به منـــظور بهبـــود پارامـــتر ـــاو
آن وافــــزایش بهــرهورو فــــــــــــرآیند

نشست ماندیشی نوزد م

حضور در نمایشگاه

هشنواره و کنفرانس ملی فناورو
نوزد مین نشست ماندیشی واحد او فناور
او نوین در ینعت آب و برق 25
مستقر در مرکز توسعه فناورو ینعت برق و
انر و در روز چهارشنبه مورخ  95/8/19ساعت  14الی آبان  1395در تل بوستان ا واز با دف ترویج و
16درسالن مایش دکتر رنجبر پژو شگاه نیرو برگزار گردید .توسعه فر نگ ایده پردازو  ،نوآورو ،فن آفرینی ،
شناسایی و تشویق ایده پردازان فنآفرین در حوزه
ینعت آب و برق ،براو اولین بار در کشور توسط
دفتر پژو ش او کاربردو سازمان آب و برق
خوزستان برگزار شد.در نمایشگاه هانبی این هشنواره
پنج شرکت میانفن،آنامانر وگستران ،توانآیرانید
،مبتکرینعت پژوه و طراحان انر و وشمند آیندهساز
در ههت معرفی محصوالت خود حضــــور داشتند .
مهمانان ایـن نشسـت آقـاو مهنـدس سـید زمـان حسـینی
معاون مـا نگی انتقـا شـرکت مـادر تخصصـی تـوانیر و
مهندس اشمی ریـیس مرکـز رشـد نیـروو دریـایی سـ اه
پاســـداران و مچنـــین دکتـــر ذهـــاهی مسـ ـ و دفتـــر

نخبگان نیروو دریـایی سـ اه بودنـد کـه در ابتـدا مهنـدس
حســینی توضــیحاتی را در خصــول مســا ل مربــوط بــه
کتابچــه معرفــی شــرکت ــاو مســتقر در مرکــز
شــبکه توزیــع وانتقــا بــرق و مچنــین مقایســه برخــی از
توســعه فنــاورو یــنعت بــرق و انــر و  ،شــماره
حــوزه ــاو یــنعت بــرق کشــور بــا بعضــی از کشــور او
شـــــشم ،پایـــــیز  95منتشــر گردیــد .در بخــش
دیگــر و لــــزوم پیشــرفت ــر چــه بیشــتر یــنعت بــرق
او ایــــن کتابچــــه کلیــــه قــــوانین حمــــایتی
ایــران بــا توهــه بــه توانمنــدو ــاو متخصصــین ایرانــی
شــرکت ــاو دانــشبنیــان کــه از اســناد باالدســتی
نمودنــد و بــا پاس ـ بــه برخــی ســواالت و نکــات مــدیران
نظیر برنامـه پـنجم و ششـم توسـعه  ،برنامـه هـامع
عامل شرکت ـاو فنـاور حاضـر در نشسـت ،آمـادگی خـود
توســعه کســب و کــار دانــشبنیــان  ،قــانون تنظــیم
را نســبت بــه حمایــت از شــرکت ــاو فنــاور در حــوزه
مقــررات مــالی دولــت  ،آیــین نامــه حمایــت از
یــنعت بــرق اعــالم کردنــد  .در ادامــه اقــاو مهنــدس
شــرکت ــاو دانــشبنیــان  ،سیاســت ــاو اقتصــاد
اشمی ریـــیس مرکـز رشـد سـ اه پاســــداران بـا ارا ـه
مقــاومتی ابالغیــه مقــــــام م ــعظم ر بـــــــرو
توضــــــیحاتی در خصــــول آن مرکــــز ،بــــه لــــزوم
و  . . .استـــخراج شـده و لیــست گردیـده اســت.
حمــــــایت از شـــرکت ـــاو فنـــاور تاکیـــد کردنـــد و
.
کمیته پذیرش
خرسـندو خـود را از حضــور در همـع فنــاوران مرکـز رشــد
در کمیته پـذیرش مهـر و آبـان پژو شــگاه نیــرو اعــــــالم و از تمایــل مـــــکارو بــا
 ، 95طـــر ـــاو "طراحـــی و ایــن مرکــز خبــر دادنــد و در آخــــر مـــــدیران عامــــل
ســـاخت دســـتگاه تســـت  OLTCبـــراو شرکت ـاو نگـین تـا آســــیا  ،لیـان آریــــاتشیـبا ،
ترانســـفورماتور او قـــدرت " و"طراحـــی و بهــــرهوران نیرو انـر و  ،آنـام انـر و گسـتران  ،میـان
ســـاخت درایـــو
فن و مبــتکر یـنعت پـژوه نــبت بـه معرفـی محصـوالت
پربـــــــــــازده
خود در مدت زمان استــــقرار در مرکز اقدام نمودند .
موتور ــــــــاو
یــــــــنعتی "و
مچنین "طراحـی  ،سـاخت  ،وتجـارو سـازو
دوچرخــه برقــی ( مشــابه نمونــه خــارهی چــرخ
کوپنهـــاگن ) مـــورد ارزیـــابی قـــرار گرفـــت .
طرحهــایی کــه مـــورد قبــو اعضــــــــاو
کمیتـه پذیـــــرش قـرار گیرنــد ههـت اســتقرار
نهایی به شوراو مرکز ارا ه خوا ند شد.

انتشارات مرکز
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بیشتر بدانیم :
توسعه اقتصادی چیست و شاخص های توسعه کدامند؟
"رشد اقتصادو" به تعبیر ساده عبارت اسـت از افـزایش تولیـد کشـور در یـد سـا خـال در مقایسـه بـا مقـدار آن در سـا پایـه .در سـط کـالن،
افزایش تولید ناخالص ملی ) (GNPیا تولید ناخـالص داخلـی ) (GDPدر سـا موردنیـاز بـه نسـبت مقـدار آن در یـد سـا پایـه ،رشـد اقتصـادو محسـوب مـی
شود که باید براو دستیابی بـه عـدد رشـد واقعـی ،ت ییـر قیمـت ـا (بـه خـاطر تـورم) و اسـتهالک تجهیـزات و
کاال او سرمایه او را نیز از آن کسر کرد .
منابع مختلف رشـد اقتصـادو عبارتنـد از افـزایش بـه کـارگیرو نهـاده ـا (افـزایش سـرمایه یـا نیـروو کـار) ،
افــزایش کــارآیی اقتصــاد (افــزایش بهــره ورو عوامــل تولیــد) و بــه کــارگیرو ظرفیــت ــاو احتمــالی خــالی در
اقتصاد .
"توســعه اقتصــادو" عبــارت اســت از رشــد مــراه بــا افــزایش ظرفیــت ــاو تولیــدو اعــم از ظرفیــت ــاو
فیزیکــی ،انســانی و اهتمــاعی .در توســعه اقتصــادو ،رشــد کمــی تولیــد حایــل خوا ــد شــد امــا در کنــار آن،
نهاد او اهتماعی نیز متحو خوا ند شـد ،نگـرش ـا ت ییـر خوا ـد کـرد ،تـوان بهـره بـردارو از منـابع موهـود بـه یـورت مسـتمر و پویـا افـزایش یافتـه ،و ـر
روز نوآورو هدیدو انجام خوا د شد .به عالوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ا نیز در فرآیند تولید ت ییر می کند .

اهداف توسعه اقتصادی
افزایش ثروت و رفاه مردم هامعه (و ریشـه کنـی فقـر) و ایجـاد اشـت ا ا ـداف توسـعه اقتصـادو اسـت کـه ـر دو در راسـتاو عـدالت اهتمـاعی اسـت .نگـاه بـه
توسـعه اقتصــادو در کشــور او پیشـرفته و کشــور او توســعه نیافتـه متفــاوت اســت .در کشـور او توســعه یافتــه ،ـدف ایــلی افـزایش رفـاه و امکانــات مــردم
است در حالی که در کشور او عقب مانده ،بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اهتماعی مدنظر است.

شاخصهای توسعه اقتصادی
از همله شاخص او توسعه اقتصادو یا سط توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
شاخص درآمد سرانه :از تقسیم درآمـد ملـی یـد کشـور (تولیـد ناخـالص داخلـی) بـه همعیـت آن ،درآمـد سـرانه بـه دسـت مـی آیـد .ایـن شـاخص سـاده در
کشور او مختلف ،معموالبا سط درآمد سرانه کشور او پیشرفته مقایسه می شود.
- ۲شاخص برابرری قردرت خریرد( :)PPPاز آنجاکـه شـاخص درآمـد سـرانه از قیمـت ـاو محلـی کشـور ا محاسـبه مـی شـود و معموالسـط قیمـت
محصوالت و خدمات در کشور او مختلف ههان یکسان نیست ،از شاخص برابرو قدرت خرید استفاده می شود.
در این روش ،مقـدار تولیـد کاال ـاو مختلـف در ـر کشـور ،در قیمـت ـاو ههـانی آن کاال ـا
ضرب شده و پـس از انجـام تعـدیالت الزم ،تولیـد ناخـالص ملـی و درآمـد سـرانه آنـان محاسـبه
می گردد.
- ۳شاخص درآمرد پایردار( : )GNA,SSIکوشـش بـراو غلبـه بـر نارسـایی ـاو شـاخص
درآمــد ســرانه و توهــه بــه «توســعه پایــدار» بــه هــاو «توســعه اقتصــادو» ،منجــر بــه محاســبه
شاخص درآمد پایدار گردید.
در ایـن روش ،زینــه ــاو زیســت محیطــی کــه در هریـان تولیــد و رشــد اقتصــادو ایجــاد مــی
شود نیز در حساب ـاو ملـی منظـور گردیـده (چـه بـه عنـوان خسـارت و چـه بـه عنـوان بهبـود
منابع و محیط زیست) و س س میزان رشد و توسعه به دست می آید.
- ۴شاخص هرای ترکیبری توسرعه:از اوایـل د ـه  ، 1980برخـی از اقتصـاددانان بـه هـاو تکیـه بـر یـد شـاخص انفـرادو بـراو انـدازه گیـرو و مقایسـه

توسعه اقتصادو بین کشور ا  ،استفاده از شـاخص ـاو ترکیبـی را پیشـنهاد کردنـد .ایـن شـاخص ـا بـر اسـاس چنـد شـاخص ایـلی و مچنـین چنـد
زیرشاخه تعریف می شدند.
- ۵شاخص توسعه انسان( : )HDIایـن شـاخص در سـا  1991توسـط سـازمان ملـل متحـد معرفـی شـد کـه براسـاس ایـن شـاخص ـا محاسـبه مـی
گــردد درآمــد ســرانه واقعــی (براســاس روش شــاخص برابــرو خریــد( ،امیــد بــه زنــدگی (در بــدو تولــد) ،و دسترســی بــه آمــوزش (کــه تــابعی از نــرخ باســوادو
بزرگساالن و میانگین سا او به مدرسه رفتن افراد است)
- ۶حضور فعال زنان در عرصه اجتمراعی :ـر چـه حضـور فعـا زنـان در عریـه ـاو اهتمـاعی ،فر نگـی و سیاسـی بیشـتر باشـد ،هامعـه توسـعه یافتـه
تر است .درهوامع توسعه نیافته ،زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروو انسانی در این کشور ا به نصف کا ش یافته است.
- ۷استقالل ملی:به این مفهوم که سایر دولت

ا به میزان زیادو نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند ( .برگرفته از وبسایت (www.asrebank.ir
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آریرا

دستاورد او مرکز

شرکت بهرهوران نیرو انرژی موفـق بـه تولیـد یـد
مدیر عامل داود بخشیپور
نمونه ترموکوبل نوع  kتوربین گازو مد  v94.2گردیـد .ایـن محصـو کـه بـر
تاری استقرار در مرکز 93/10/01
اساس نیاز وسفارش کاربر در ههت رفـع عیـب نمونـه خـارهی تولیـد شـد  ،تسـت
شماره تماس 88581748
عملکردو خود را نیز در نیروگاه به خوبی به پایان رساند وبه مین ههت تعداد قابل
پست الکترونید info@payaravesh.com
توههی از ایـن نـوع ترموکوبـل در نیروگـاه ـاو
ایده محوری:
کشورنصب وراه اندازو گردید  .شایان ذکر اسـت
تولیــد مــالتی پلکســر یــوت و داده بــراو توســعه سیســتم ــاو که این موفقیت براو یـنعت بـرق کشـور بسـیار
مخابراتیPLC
حا ـز ا میت می باشد .
زمینه فعالیت:
شرکت درود کلید برق با برگزارو سمینار تخصصی مقره ا واس یسر او بین
طراحی ،تهیه ،تولیـد ،نصـب و راه انـدازو و پشـتیبانی سیسـتم ـاو فازو فشار قوو در برق منطقه او استان خوزستان موهب شد تـا ایـن سـمینار بـا
ینعتی
استقبا پر شورو مواهه شود .
خالصه طرح:
مچـنین انجام تست او اس یسر او بین فازو فشار قوو ساخته شده این شرکت
مخابـــرات بر روو خطــــوط فشــــارقوو انتــقا نیـــــــرو که در یکی از آزمایشگاه او پژو شگاه نیرو با حضور نمایندگان شرکت برق منطقه او
PLC
ایفهان را می توان یکی دیگر از دستاورد او شرکت درود کلیــــد برق بر شمرد.
نامیــده مــیشــود از دیربــاز در شــبکه ــاو حضور فعا شرکت درودکلیدبرق در دو نمایشگاه معتبر داخلی وخارهی
قدرت بعنوان ید راه حـل مطمـ ن و کـم زینـه بـراو مخـابرات مـورد نیـاز حضور در شانزد مین نمایشگاه بین المللی ینعت برق
یــنایع بــرق در ههــان مــورد اســتفاده بــوده و نــوز ــم بــا وهــود توســعه حضور در نمایشگاه بین المللی زیر ساخت عمان 2016
شبکه او مبتنی بـر فیبـر نـورو ،هایگـاه خـود را بـه دالیـل مختلـف حفـ
کرده است .در ید لینـد  ،PLCیـد یـا دو کانـا  4KHzتـممین مـیشـود
که از رکـدام بـراو یـد ارتبـاط یـوت یـا داده اسـتفاده مـیشـود .ایـن در
حالی است که دانش و فنـاورو مخـابرات نشـان داده اسـت کـه بـا توهـه بـه
ما یــت ســیگنا ــاو یــوت و داده ،از پهنــاو بانــد  4KHzمــیتــوان بــراو
ارسا تعداد بیشترو از ایـن نـوع سـیگنا ـا اسـتفاده نمـود .دسـتگاه مـالتی
پلکســر یــوت و داده  VDMAتوانــایی افــزایش ظرفیــت  PLCــاو آنــالوگ
را بــه ســه خــط یــوت و شــت کانــا داده بــا حــداکثر نــرخ 1200bpsدر
رویداد او پیشرو
پهنــاو بانــد  4KHzدارا مــیباشــد .در سیســتم مــالتی پلکســر یــوت و داده
 ،VDMAاز تکنیــد فشــردهســازو یــوت اســتفاده شــده اســت .ایــن سیســتم
 دومین هشـنواره ملـی انـر و ـاو تجدیدپـذیردر تـاری  5و  6بهمـن
قابلیــت ســرویسد ــی بصــورت مشــترک (  )Sl i cو ترانــد ــاو 4W،2Wو
ماه در دانشگاه علم و ینعت تهران
 6Wرا دارا مـــیباشـــد .مچنـــین  8پـــورت داده بـــا حـــداکثر ظرفیـــت
 ششــمین کنفــرانس و نمایشــگاه بــینالمللــی رویکرد ــاو نــوین در
1200bpsبصــورت آســنکرون امکــان ارســا و دریافــت داده را فــرا م مــی
نگهداشت انر و مورخ  6و 7بهمن ماه واقع در دانشگاه تهران
نماید.
 نهمــین کنفــرانس ملــی نیروگــاه ــاو بــرق در تــاری  26و 27بهمــن
بازار هدف:
ماه  1395در کرمانشـاه بـه میزبـانی شـرکت تولیـد ومـدیریت نیروگـاه
نیروگــاه ــاو یــنعت بــرق (مــولتی  -V94.2-BBCبخــار و
زاگرس کوثر
سیکل ترکیبی)F5,F6,F9-
 شتمین کنفرانس بـین المللـی سـامانه ـا و فنـاورو ـاو الکترونیـد
یــنعت نفــت و گــاز پتروشــیمی ( -V94.2-F5,F6,F9بخــار و
قــدرت و محرکــه ــاو الکتریکــی در تــاری  26الــی  28بهمــن مــاه
سیکل ترکیبی-مولتی)BBC
واقع در دانشگاه فردوسی مشهد
آخرین وضعیت:
 پنجمین کنفـرانس انـر و ـاو تجدیـد پـذیر وتولیـد پراکنـده ایـران
محصو به مرحله تولید نیمه ینعتی رسیده است.
در تاری  18و 19اسفند  1395در دانشکده فنی دانشگاه گیالن
کانال اطالع رسانی مرکز در تلگرام

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو
تلفن 88590492 :نمابر88581968 :
www.eptp.ir
info@eptp.ir

