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در این شماره میخوانید :
سخن نخست
فراخوان تابستان 59
عضو جدید خانواده  ،توان آیریانیک
دستاوردهای مرکز
فرابورس چیست؟
سخن نخست
رونــد فزاینــده رقابــت در فضــای کســبوکــار امــروزی  ،تنــوع
الگوهـــا و رو هـــای توســـعه کســـــبوکـــار از یـــک ســـو و
کـــاهش چشـمگیر منـابد در دسـترس بنگـاههـا بـرای شـکلدهـی بـه مزیـت
رقابتی از سـوی دیگـر ،شـرکتهـا را بـهسـوی ایجـاد و توسـعه قابلیـــتهـایی
سوق دادهاست که به آنهـا توانمنـدی کـــافی بـرای پاسـخگویی بـه تغیـــیرات
شــــتابان محــیط کســبوکــار را بدهــد .بــه بیــان دیگــر ،امــروزه ایجــاد پایگــاه
منــابد و انباشــت ســرمایههــای انســانی و غیــر انــــسانی نمــیتوانــد تضــمین
کننــده موقعیــت رقــابتی برتــر شــــرکتهــا در بــازار باشــد .یکــی از مهمتــرین
قابلیتهای سـازمانی کـه بـویژه در سـالهـای اخیـر اهــــمیت بیشـتری یافتـه
اســت  ،نــوآوری اســت  .تــا جــایی کــه امــروزه دیگــر کمتــر فعــالی در فضــای
کســبوکــار مــییــابیم کــه در خلــو لـــــزوم شــکلگیــــری قابلیــــت
نــوآوری در ســن بن ــگاه تردیــدی بخــود راه دهــد .فـــــارغ از بحــــثهــای
نظری پیرامـون هـر کــدام از ایـن پاردایــــمهـا و انتقـال مفــــــاهیم میـان
آنهــا ،آن ــه امــروزه موضـــــــوع نــوآوری در شــرکتهــا را بعنــوان رکـــــــن
کلیـــدی ایجـــاد مزیـــت رقـــابتی منــــــرح ســـاخته  ،امکـــان اســـتفاده از
ظرفیـــــتهای مشــــــارکت میـان شـــرکتهـا در زمینـه فعالیــــتهـای
نــــوآورانه آنهاست .به تعبیـر دیگـر ،ضـرورتهـای پیـــــشگفتـه در ابتـدای
ایــن نوشــــــتار ،شــرکتهــا را وادار ســــــاخته اســت تــا بجــای درگیــــــــر
شــدن در مجــــادالت بیهــوده بــر مبنــای مدلـــــهای ســنتی رقابــت  ،بــه

بهرهگیری از این ظرفیتهای مشترک که گاهوبیگاه در فضای کسبوکار
پیرامون بنگاهها ظهور میکند ،عالوه بر دانش کافی نسبت به وضعیت کنونی
توانمندیهای بنگاه ،نیازمند ایجاد تغییر بنیادین در مدلهای ذهنی مدیران ارشد
شرکتها (بویژه شرکتهای فناور) است .بعبارت دیگر تا الگوی ذهنی غالب در
میان فناوران و مدیران شرکتهای فناور ،بیتوجهی به مفهوم مشارکت و
همکاری در قالب شبکههای فنـــاوری باشد ،نمیتوان انتظار داشت نکات
درخشان نظری ایجاد و توسعه پیوندهای مشارکتـــی در راهبری نوآوری ،در
عرصه عمل نیز خروجی ملموس و قابـــل اعتنایی داشته باشد .اینک پرسش
اساسی پیش روی ما این است که آیا آماده این تغییر نگاه نســــبت به رقـــبا ،از
قالب تهــــدیدهای بالقـــوه کسبوکار به فرصــتهایی برای ایـــجاد
روابـــط استراتژیـــک و دستیابی به مزیــــت رقـــابتی پایــــدار هستیم؟
شایـــد بهتــــر باشد این روند تغیـــیر در نـــگاه را خودمــــان شروع
کنـــیم پــــیش از آنـــکه بقــــول جک ولــــش ،مجبـور به تغییر شویـــم.

اخبار مرکز
کمیته پ یر

در کمیتههای پ یر تیر ماه ، 9359
آرحهای "آراحی و ساخت سیســــــتم
پایش هوشمند و کنترل بحــــران شبکه
توزیــد برق" و "تولید انبوه آشکارسازهای گاز مونوکســـیدکربن خانگی" مورد
ایجـــاد بـــــستر همکـــاری مشـــترک بـــا توجـــه بـــه اهـــــــداف ارزیابی اولیــــه قــرار گرفت .آـرح هایی که مـورد قبــول اعضای کمیــــته
کســ ــبوکـــــــار البتــه مبتنــی بــر دارایــیهــای مشــهود و نامشــهود پ یر قرار گیرند جهـــت اســــتقرار نهایی به شورای مرکـز ارائه خواهند شد.

خود بپردازنـد  .آن ـه رونــــد جـاری نـــــوآوری در دنیـا پیــــش روی
ما قرار میدهـد  ،فرآینـدی اسـت کـه آـی آن ،بنگـــاههـا بـا شناسـایی
دقیق منــــابد و قابلیـــــتهـای درونـی خـود ،در کمـین فرصـتهـای
محیـــنی می نشینند که بـر مبنـای آنهـــا بتواننـد توانمنـدیهـای خـود
را از رهگــ ر همکــاری مشــــــــترک بــا شرکـــــتهــای دیگــر (و
حتی رقبـا) توســـعه و ارتقـا دهنـد و بـهتبـــد آن موقعیـت رقابتــــی
خود را در بازار پرتغیــــیر و شتــابان امـــروزی بهبــود بخشــند.

شروع همکاری سایت برگ نما با مرکز رشد
برگ نما  ،پل ارتباآی متقاضیان خدمات و محلوالت صنعت
برق و صنابد وابسته با تولیدکنندگان ،متخللان و تأمین
کنندگان خدمات و محلوالت صنعت برق می باشد ،که مقرر است به شــــرکت
های مستقر در مرکز ،خدماتی جهت رونــق کسب و کار ارائه کند .نخستین
پایـــگاه تجاری سازی محـــلوالت و خدمات روی بستر اینترنت با هدف
فــــرو و پاسخدهی به تقـــــاضاهای شــــرکتها و سازمــان ها میباشد.
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برگزاری شورای سی و هفتم

برگزاری نشست هم اندیشی هفدهم

ســی و هفتمــین نشســت شــورای مرکــز
مــور بیســت و هشــتم تیــر مــاه  59در
محل سـاختمان رویـش برگـزار گردیـد .در ایـن جلسـه دو
آــرح مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت کــه در نهایــت

ایــده "آراحــی و تولیــد باالســت الکترونیکــی
المپهای " HIDبه تلویب اعضای شورا رسید.
باالســت وظیفــه کنتــرل و انتقــال نیــرو بــه المــ را در
انـواع اصــنالحات گــازی آن بـه عهــده دارد .اهمیــت ایــن
قنعه از مجموعه چراغ از این لحـا اسـت کـه بـه عنـوان
منبــد تغ یــه ،نقــش مهمــی در نحــوه و میــزان ملــرف
الم ـ هــا دارد .ایــن محلــول بــا هــدف کــاهش ملــرف
انرژی برق در سن کشـور و همـینآـور کـاهش هزینـه-
هــای ناشــی از اســتهالک و خرابــی المــ هــای HID
منلوب در تمام معـابر عمـومی و جـادههـای کشـور ارائـه
شده است.
کاهش  07درصدی وزنی نسبت به نوع مغناآیــسی و
کــاهش  97درصدی حجــم نسبت به نوع مغناآیسی از
جمله ویژگیهای این محلول است که باعث افزایــش
آــول عمــر الم با حفظ ثبات ولتــاژ ملرفی در مقابل
کـــاهش یا افــزایش ولتــاژ ورودی خواهـد شد.

عضو جدید خانواده
توان آیریانیک
جدیــدترین عضــو خــانواده مرکــز توســعه فنــاوری صــنعت
برق و انـرژی شــــــرکت تووا ییریانیو مـیباشـد
که با آـرح " آراحـی ،سـاخت و تجـاریسـازی سیسـتم
بازرســی و آشکارســازی فراصــوت تخلیــه جزئــی " در
مرکز مستقر گردیده است .
هر یـک از اجـزای سیسـتمهای قـدرت نقشـی اساسـی را
در عملکـرد و بـازدهی سیسـتمهای قـدرت دارنـد ،بـه
آوریکـه هرگونـه خلـل در کـارکرد آنهـا موجـب بـروز
خسـارات زیـادی مـیگـردد  .بنـابراین بررسـی وضـعیت
سالمت آنها از اهمیـت خاصـی برخـوردار میباشـد .در ایـن
میـان تجهیـزات فشـارقوی نیـز نقشـی پررنـ تـر را ایفـا
میکنند چـرا کـه تجهیزاتـی گرانقیمـت بـه شـمار میرونـد .
بررسی میزان تخلیـه جزئـی میتوانـد اآالعـات زیـادی در
مورد سالمت و زمان تعمیرات در اختیار ما قرار دهد .
وقـوع تخلیه جزئــی همــراه با انتـشار سیگنــالهای
الکتــریکی ،صوتی  ،رادیـویی و نـور میباشد که بررســی
هر یک از این عوامــل میتواند روشی برای تشخــیص
تخلیه جزئی باشد .رو تشخــیص فراصـوت تخلیه جزئی،
روشی نوپا در میان رو های دیگر به شــمار میرود
کــــه تحقیــقات نســبـــتاً موفقــی در این زمینـــه
صورت گرفته و ضرورت بررســــی بیشتـر وجــــود دارد.

هفدهمین جلسه هم اندیشـی واحـدهای فنـاور ،
بـا حضـور مـدیران عامـل محتـرم و نماینـدگان
شـرکتهای مسـتقر در مرکـــــز ،روز چهارشـنبه
سـیام تیـر مــاه  9359در محـل سـالن دکتــر
رنجبر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
این نشست با اظــهارات چندی از مدیران عامـل
شرکتها مبنی بر آخــرین دستــاوردهایشان
آغــاز گردید و در ادامه مرکز میــزبان جناب آقای
شریفــیان ،مدیــر سرمایهگ اری خنـــرپ یر
شرکت توسعه و مدیـریت ســرمایه صــــبا بود ،

کــه صــحبتهــای ایشــان بــا معرفــی اجمــالی
صــندوق صــبا آغــاز گردیــد و در نهایــت بــا
پرســش و پاســخ در مــورد رو هــای تــأمین
مالی شرکتهای دانش بنیان پایان پ یرفت .
در انتها  ،معــارفه شرکـــت ماکــان پژوهـان
صنـعت امیــرکبیر به عنوان واحد فنـــاوری که
به تازگی در مرکـز مســـتقر گردیده است
صورت پ یرفت  .این نشســـت با بیانــــات
ریـــاست مرکــــز  ،جنــاب آقای دکتر
لنیـــف شبگـــاهی خاتــــــــمه یافـــــت .
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بیشتر بدانیم :
فرابورس چیست؟
ورود به بازار اوراق بهـادار ازجملـه اهـداف شـرکتهـا محسـوب مـی شـود .امـا ایـن واقعیـت کـه دسـتیابی سـرید و
آســان بــه بــازار اوراق بهــادار بــرای تعــداد عمــدهای از شــرکتهــای ســهامی فعــال در کشــور میســر نبــوده و ایــن شــرکتهــا از
مزایای بازار سرمایه محروم بودهاند  ،قبل از ایجاد فرابورس مشهود بوده است.
بنابراین فرابورس ایران با ساختار و جایگـاه قـانونی مشـابه بـورس ولـی بـا شـرایط پـ یر و معاملـه سـاده تـر ایجـاد گردیـد تـا
حوزه شـمول بـازار سـرمایه کشـور را گسـتر دهـد .مهـم تـرین وظیفـه فرابـورس ایـران ،سـاماندهی و هـدایت بخشـی از بـازار
سرمایه می باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهـادار را نداشـته یـا تمایـل بـه ورود سـریدتـر بـه بـازار را دارنـد ،لـ ا رویـههـای
پ یر شـرکت هـا و تنـوع شـرایط پـ یر بـه گونـه ایسـت کـه شـرکت هـا بـا احـراز حـداقل شـرایط و در سـرید تـرین زمـان
ممکن ،امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایـای شـرکت هـای پ یرفتـه شـده در بـازار اوراق بهـادار اسـتفاده کننـد .نـام ایـن
بازار در ایران از معادل انگلیسـی آن  over the counterگرفتـه شـده اسـت .بـه همـین دلیـل بـه ایـن بـازار اختلـارا  otcنیـز گفتـه مـیشـود .قابـل ذکـر
است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیتهای مالی و عملیاتی شرکتهای بورس ،فرابورس و بورس کاال نظارت کامل دارد.

تفاوتهای فرابورس با بورس
شرکت فرابـورس ایـران هم ـون دو بـورس فعـال کشـور – بـورس اوراق و بـورس کـاال -بـا مجـوز شـورای عـالی بـورس ایجـاد شـده و تحـت نظـارت سـازمان
بورس اوراق بهادار قرار دارد ،بـا ایـن تفـاوت کـه ورود بـه بازارهـای فرابـورس از شـرایط و الزامـات کمتـری برخـوردار بـوده و شـامل بازارهـای متنـوعی مـی باشـد
که این تفاوتها را به اختلار در زیر تشری میکنیم:
الف) تفـاوت در بـازار هـا )9:براسـاس دسـتورالعمل پـ یر  ،عرضـه و نقـل و انتقـال اوراق بهـادار در فرابـورس ایـران ،فرابـورس دارای پـن بـازار (اول ،دوم ،سـوم
(عرضه) ،ابزارهای نـوین مـالی و پایـه) اسـت .پـ یر شـرکت هـای سـهامی عـام در بـازار اول و بـازار دوم و پـ یر سـایر اوراق بهـادار صـرفا در بـازار ابزارهـای
نوین مالی صورت می پ یرد.بازار سوم جهت عرضه یکجـا و پـ یرهنویسـی اوراق بهـادار و بـازار پایـه جهـت درج و نقـل و انتقـال سـهام شـرکت هـایی اسـت کـه بـر
اساس الزام بند ب ماده  55قانون برنامه پـنجم توسـعه ،مشـمول ثبـت نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـوده و امکـان پـ یر در یکـی از بازارهـای بـورس یـا
فرابورس را ندارند )2.شرکت بورس تهران دارای  2بازار اول و دوم میباشد.
ب) تفاوت در فرآیند پ یر

مزایای پذیرش شرکتها در فرابورس
بـر اسـاس مقـررات ،کلیـه مزایــای موجـود بـرای شـرکتهـای پ یرفتــه شـده در بـورس ،بـرای اوراق بهــادار و
سهام شرکتهای پ یرفته شده در فرابورس نیز تعریف شدهاند .این موارد از جمله موارد زیر میباشند:
•تامین موایی یسوا و ارنا  :کـارکرد اصـلی بـورس و فرابـورس ،تجهیـز جمـد آوری و هـدایت پـ
اندازهای کوچک مـردم بـرای اجـرای آـرح هـای بـزرگ اقتلـادی ،جهـت فـراهم آوردن ضـریب نقـد پـ یری
بیشتر سرمایه ،شفافیت و امکان نظارت بیشـتر .فرابوورس نیـز ماننـد بـورس راهـی بـرای تـامین مـالی ارزان
قیمت شرکت ها است.
•افزایش نقد شوندگی سهام
•بهرهمندی ان معافیوت ماییواتی شورکتهوای پذیرفتوش شوده در فرابوورس :بـر ایـن اسـاس شـرکت هـای پـ یر شـده در بـازار فرابوورس
ایران مشمول مزایای مالیاتی قابل توجهی خواهند شد که مقـدا ر آن براسـاس الیحـه ای کـه توسـط دولـت بـه مجلـ شـورای اسـالمی ارائـه شـده تـا میـزان 97
درصد تخفیف خواهد بود.
•نقل و انتقال سهام بشصورت یسوا  -سوری و کومهزینوش :بـا فعالیـت فرابوورس چـه در رابنـه بـا سـهام شـرکت هـای پ یرفتـه شـده و چـه در
رابنه با معامالت عمده موردی این نقل و انتقال با سهولت انجام خواهد گرفت.
•شفافیت و اعتبار قیمت سهام بش واسوهش مبادیوش در فرابوورس :بـا توجـه بـه نظـارت و شـفافیت مکانیسـم عرضـه و تقاضـا قیمـت سـهام شـرکت
ها در فرابورس م بین شرایط روشنی برای وضعیت مـالی شـرکت اسـت و در همـه معـامالتی کـه شـرکت یـا سـهامداران آن انجـام مـی دهنـد مـی توانـد مبنـای
عمل قرار گیرد.
•اطوع رسوانی هماهنو و عاد نوش بوش سورمایشگوذارا بایفعول و بوایقوه :پـ از پـ یر سـهام شـرکت هـا در فرابوورس مکانیسـم هـای
قانونی و مراجد رسمی برای اعالم اآالعات شرکت وجود خواهد داشت و پ از آن ارائه اآالعات و شفافیت بیشتر عملکرد مدیران خواهد شد.
•بهرهگیری ان امکا وثیقشگذاری سهام و اخذ ساده تر تسهیعت بانکی
•معرفی شرکت و محصو ت بش طیف وسیعی ان اقشار جامعش و افزایش اعتبار شرکت
•پیشبینی فرییند ساده خروج ان فرابورس

برگرفتش ان وبسایتwww.asrebank.ir
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معرفــــی واحــــدهای مرکــــز؛
بهرهورا نیورو انور ی

دستاوردهای مرکز
شورکت همیووا فوون موفــق بــه
ادغــــام دو رلـه حسـاس زمیــن  SEFRو رلـه
جــــــریان زیــاد  Over Currentدر یــک
دســتگاه بــه منظــور کــاهش حجــم در تابلوهــای
حفاظت پستهای فوق توزید شد.
شوورکت صوونای نوودا مفتخــر اســت کــه در
راستای رسالت خود به منظـور ارتقـا دانـش فنـی همکـاران صـنعت بـرق کشـور
و آشنا نمودن ایشـان بـا دانـش و تکنولـوژی روز دنیـا دوره تخللـی آشـنایی بـا
شبکه سراسـری بـرق  ،تبیـین کنتـرل شـبکه ،آشـنایی بـا شـبکه هـای هوشـمند،
معرفــی  ،EMSآشــنایی بــا انرژیهــای نــو ،آشــنای بــا  ،SCADAو معرفــی
سیســـتمهـــای انـــدازه
گیــری را بــا همکــاری
مدرســـــــــــــین و
صــــاحبنظــــران
داخلـــی و خـــارجی
برگـــزار نمایـــد تـــا
بتوانــد ســهم خــود را
در رشــــد دانــــش
مــــــــــــدیران و
کارشناسـان در جهـت نیـل بـه اهــداف اقتلـاد مقـــــاومتی و شـکوفایی صــنعت
بـرق کشـور ایـــفا نمایـد  .در ایـن دوره آموزشـی کـه بـا نظـارت موســــــسه
آمــوز عـــــــالی علمــی-کــاربردی صــنعت آب و بــــرق وزارت نیــرو و
همکاری مرکز توسـعه فنـاوری بـرق و انـرژی برگـــــزار گردیـد  ،مدیـــــران و
کارشناسـانی از مجمـوع سیـــــزده نیروگـاه کشـــــور در آن حضـور داشـــتند.
.

مدیر عامل :علی آاهر سیما
تاریخ استقرار در مرکز54/79/79 :
شماره تماس22770239 :
پست الکترونیکinfo@ bahrevaran.co :
ایده محوری:
مهندســی معکــوس و آراحــی و ســاخت ترموکوپــل و مــولتی
ترموکوپل نیروگاهی
نمینش فعاییت:
مشـــاوره ،آمـــوز  ،نظـــارت و تـــأمین تجهیـــزات و قنعـــات
نیروگاهی
خعصش طرح:
هدف از ارائه ایـن آـرح ،بررسـی انـواع مختلـف ترموکوپـلهـای
نــوع  kبــه کــار رفتــه در تــوربینهــای گــازی و ســیکل ترکیبــی داخلــی و
آراحی و مهندسی معکـوس و بـومیسـازی بـر اسـاس اولویـتبنـدی آنهـا و
تولیــد نیمــه صــنعتی مــوارد پــر ملــرف مــیباشــد .ازجملــه مزایــای ایــن
ترموکوپل میتوان عملی بـودن انـدازهگیـری دمـا در سـن کوچـک ،قابلیـت
کــاهش تــأخیر زمــانی و هم نــین مقاومــت در برابــر ارتعــا و شــک را نــام
برد.
بانار هدف:
نیروگاههای صنعت برق (مولتی )BBC
نیروگاههای صنعت برق ()V94.2
نیروگاههای صنعت برق (بخار و سیکل ترکیبی)
نیروگاههای صنعت برق ()F5,F6,F9
صنعت نفت و گاز پتروشیمی ()F5,F6,F9
رویدادهای پیشرو
صنعت نفت و گاز پتروشیمی ()V94.2
چهــارمین کنفــران تخللــی فنــاوری نــانو در صــنعت بــرق و
صنعت نفت و گاز پتروشیمی (بخار و سیکل ترکیبی)
انرژی  59/ 6/2الی  59/ 6/3واقد در پژوهشگاه نیرو
صنعت نفت و گاز پتروشیمی (مولتی)BBC
سـومین کنفــران و نمایشــگاه جــانبی بـین المللــی ترانســفورماتور  59/ 6/96الــی
یخرین وضعیت:
 59/6/95واقد در نیروگاه آرشت تهران
محلول به مرحله تولید نیمه صنعتی رسیده است.

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیرو
تلفن99489588 :
نمابر99498889 :
www.eptp.ir
info@eptp.ir
کانال اطالع رسانی مرکز در تلگرام

علم را دو پر ،گمان را یک پر است

ناقص آمد ،ظن به پرواز ابتر است

