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وکار کسبوبیگاه در فضای های مشترک که گاهگیری از این ظرفیتبهره

کند، عالوه بر دانش کافی نسبت به وضعیت کنونی ها ظهور میپیرامون بنگاه
های بنگاه، نیازمند ایجاد تغییر بنیادین در مدلهای ذهنی مدیران ارشد توانمندی
بعبارت دیگر تا الگوی ذهنی غالب در های فناور( است. ها )بویژه شرکتشرکت

توجهی به مفهوم مشارکت و اور، بیهای فنمیان فناوران و مدیران شرکت
توان انتظار داشت نکات اوری باشد، نمیـــهای فنهمکاری در قالب شبکه

ی در راهبری نوآوری، در ـــدرخشان نظری ایجاد و توسعه پیوندهای مشارکت
ل اعتنایی داشته باشد. اینک پرسش ـــعرصه عمل نیز خروجی ملموس و قاب

با، از ـــبت به رقــــکه آیا آماده این تغییر نگاه نساساسی پیش روی ما این است 
جاد ـــهایی برای ایتــوکار به فرصوه کسبـــدیدهای بالقــــقالب ته
دار هستیم؟ ــــابتی پایـــت رقــــک و دستیابی به مزیـــط استراتژیـــرواب
روع ان شــــگاه را خودمـــیر در نـــر باشد این روند تغیــــد بهتـــشای
 .مـــور به تغییر شویـش، مجبــــول جک ولــــکه بقـــیش از آنــــیم پـــکن

 سخن نخست
ــت در فضــای کســب   ــده رقاب ــد فزاین ــروزی رون ــار ام ــوع  ،وک تن

وکـــار از یـــک ســـو و بـــــهـــای توســـعه کسالگوهـــا و رو 
دهـی بـه مزیـت    هـا بـرای شـکل   اهش چشـمگیر منـابد در دسـترس بنگـاه    ـــک

هـایی  تـــ سـوی ایجـاد و توسـعه قابلی   هـا را بـه  رقابتی از سـوی دیگـر، شـرکت   
یرات ـــ پاسـخگویی بـه تغی   افی بـرای ـــ است که به آنهـا توانمنـدی ک  سوق داده

وکــار را بدهــد. بــه بیــان دیگــر، امــروزه ایجــاد پایگــاه تابان محــیط کســبــــش
ــابد و انباشــت ســرمایه ــر انمن ــای انســانی و غی ـــه ــد تضــمین سانی نمــیـ توان

ــازار باشــد. یکــی از مهمتــرین رکتــــکننــده موقعیــت رقــابتی برتــر ش هــا در ب
یافتـه   بیشـتری یت مــــ هـای اخیـر اه  های سـازمانی کـه بـویژه در سـال    قابلیت

. تــا جــایی کــه امــروزه دیگــر کمتــر فعــالی در فضــای  نــوآوری اســت  ، اســت
ــیکســب ــار م ــه در خلــو  ل وک ــابیم ک ـــی ــکلــ ـــگیزوم ش ـــری قابلیـ ت ـ

ــوآوری در ســن  بنــ هــای ثــــارغ از بحـــــگاه تردیــدی بخــود راه دهــد. فـن
اهیم میـان  ــــــ هـا و انتقـال مف  مــــ دام از ایـن پاردای ـنظری پیرامـون هـر کـ   

ن ـــــــهــا را بعنــوان رکوع نــوآوری در شــرکتـــــــنهــا، آن ــه امــروزه موضآ
ــابتی من  ــاد مزیـــت رقـ ـــکلیـــدی ایجـ ــاختهـــ ــتفاده از  رح سـ ــان اسـ ، امکـ

هـای  تــــ هـا در زمینـه فعالی  رکتـــ ارکت میـان ش ــــــ های مشتـــــظرفی
گفتـه در ابتـدای   شـــــ هـای پی وآورانه آنهاست. به تعبیـر دیگـر، ضـرورت   ــــن
ر ــــــــاخته اســت تــا بجــای درگیــــــهــا را وادار ستار، شــرکتــــــیــن نوشا

ــر مبنــای مدلادالت بیهــوده ــــشــدن در مج ــه  های ســنتی رقابــتـــــب ، ب
ــاد ب ـــایجـ ــه اه  ــ ــه بـ ــا توجـ ــترک بـ ــاری مشـ ـــستر همکـ داف ــــ
هــای مشــهود و نامشــهود البتــه مبتنــی بــر دارایــی  ارـــــــوکبـــــکس

ش روی ــــ در دنیـا پی  وآوریـــــ د جـاری ن ــــ . آن ـه رون  خود بپردازنـد 
هـا بـا شناسـایی    اهـــ فرآینـدی اسـت کـه آـی آن، بنگ     ، دهـد ما قرار می
هـای  هـای درونـی خـود، در کمـین فرصـت     تـــــ ابد و قابلیــــدقیق من
هـای خـود   ا بتواننـد توانمنـدی  ـــ نشینند که بـر مبنـای آنه  نی میـــمحی

ــاری مش  ــ ر همک ـــرا از رهگ ــا شرکـــــ ـــترک ب ــر  تــ ــای دیگ )و  ه
ی ــــ د آن موقعیـت رقابت ـــ تبعه و ارتقـا  دهنـد و بـه   ـــ توس  حتی رقبـا( 
  .ندــود بخشــروزی بهبـــابان امــشتیر و ــــازار پرتغیخود را در ب

 اخبار مرکز
 کمیته پ یر 

،  9359 تیر ماه های پ یر کمیته در
ی و ساخت سیســــــتم آراح" یاآرحه

ران شبکه ــــرل بحپایش هوشمند و کنت
مورد  "یدکربن خانگیـــهای گاز مونوکستولید انبوه آشکارساز"و  "د برقــتوزی

ته ــــکمیول اعضای ــورد قبـرح هایی که مآـ رار گرفت.ــه قــــارزیابی اولی
 .شد ندخواه ارائه زمرکـ شورای به قرار نهاییاســــت تـــجه قرار گیرند پ یر 

 مکاری سایت برگ نما با مرکز رشدهشروع 
برگ نما ، پل ارتباآی متقاضیان خدمات و محلوالت صنعت 

مین متخللان و تأ ،و صنابد وابسته با تولیدکنندگان برق
رکت ــــکنندگان خدمات و محلوالت صنعت برق می باشد، که مقرر است به ش

 نخستین کند. ق کسب و کار ارائهــجهت رون یهای مستقر در مرکز ،خدمات
 هدف با اینترنت بستر روی تخدما وت لوالـــمح سازی اریتج گاه ـــپای
 باشد.می ها سازمــان و هاتشــــرکاضاهای ـــــتق به یدهپاسخ و  روــــف
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 برگزاری شورای سی و هفتم
ــی و  ــینس ــز    هفتم ــورای مرک ــت ش نشس
ــور   ــت و م ــتم بیس ــرهش ــاه   تی در  59م
دو برگـزار گردیـد. در ایـن جلسـه     محل سـاختمان رویـش   

آــرح مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت کــه در نهایــت  

 الکترونیکــی باالســت تولیــد و آراحــی"ایــده 
 .به تلویب اعضای شورا رسید " HID المپهای

ــ  را در     ــه الم ــرو ب ــال نی ــرل و انتق ــه کنت ــت وظیف باالس
بـه عهــده دارد. اهمیــت ایــن   انـواع اصــنالحات گــازی آن 

قنعه از مجموعه چراغ از این لحـا  اسـت کـه بـه عنـوان      
ــرف     ــزان مل ــوه و می ــی در نح ــش مهم ــه، نق ــد تغ ی منب

هــا دارد. ایــن محلــول بــا هــدف کــاهش ملــرف المــ 
-آـور کـاهش هزینـه   انرژی برق در سن  کشـور و همـین  

ــ     ــی الم ــتهالک و خراب ــی از اس ــای ناش ــای ه  HIDه
هـای کشـور ارائـه    عـابر عمـومی و جـاده   منلوب در تمام م

 شده است.
سی و ــدرصدی وزنی نسبت به نوع مغناآی 07کاهش 

م نسبت به نوع مغناآیسی از ــدرصدی حج 97اهش ــک
ش ــباعث افزای که های این محلول استجمله ویژگی

اژ ملرفی در مقابل ــر الم  با حفظ ثبات ولتــول عمــآ
 د شد.ـاژ ورودی خواهــزایش ولتــاهش یا افـــک

ــا معرفــیکــه صــحبت اجمــالی  هــای  ایشــان ب
ــا     ــت ب ــد و در نهای ــاز گردی ــبا آغ ــندوق ص  ص

ــورد رو    ــخ در م ــش و پاس ــأ پرس ــای ت مین ه
 های دانش بنیان پایان پ یرفت . مالی شرکت
ان ـان پژوهــت ماکـــشرک ارفهــمع ، در انتها
اوری که ـــرکبیر به عنوان واحد فنــعت امیـصن

 گردیده استتقر ـــز مسـدر مرکبه تازگی 
 اتــــبیانت با ـــاین نشسصورت پ یرفت . 

آقای دکتر اب ــجنز ، ــــاست مرکـــری
 .ت ـــــمه یافــــــــخاتشبگـــاهی ف ـــلنی

 فنـاور ،  واحـدهای  اندیشـی  هم هفدهمین جلسه
ماینـدگان  ن و محتـرم  عامـل  مـدیران  حضـور  بـا 

روز چهارشـنبه   ز،ـــــ مرک در مسـتقر  شـرکتهای 
دکتــر  سـالن  محـل  در 9359 ام تیـر مــاه سـی 

  گردید. برگزار نیرو رنجبر پژوهشگاه
ل ـی از مدیران عامچند هاراتــاظبا این نشست 
اوردهایشان ــرین دستــها مبنی بر آخشرکت
زبان جناب آقای ــمرکز میاز گردید و در ادامه ــآغ
رپ یر ـــگ اری خنرمایهر ســیان، مدیــشریف

 با بود ،ــــرمایه صــسریت ـمدیو شرکت توسعه 
       
 عضو جدید خانواده       

  توان آیریانیک

جدیــدترین عضــو خــانواده مرکــز توســعه فنــاوری صــنعت  

باشـد  مـی  تووا  ییریانیو   برق و انـرژی شــــــرکت   

 سیسـتم  سـازی تجـاری  و سـاخت  آراحـی،  "که با آـرح  
در " جزئــی  تخلیــه فراصــوت آشکارســازی و بازرســی

 مرکز مستقر گردیده است . 
 را اساسـی  نقشـی  قـدرت  سیسـتمهای  اجـزای  از یـک  هر
بـه   دارنـد،  قـدرت  سیسـتمهای  بـازدهی  و عملکـرد  در

 بـروز  موجـب  کـارکرد آنهـا   در خلـل  هرگونـه  آوریکـه 
 وضـعیت  بررسـی  بنـابراین  گـردد . مـی  زیـادی  خسـارات 
 ایـن  در .میباشـد  برخـوردار  خاصـی  اهمیـت  از آنها سالمت
 ایفـا  را تـر پررنـ   نقشـی  نیـز  تجهیـزات فشـارقوی   میـان 
میرونـد .   شـمار  بـه  گرانقیمـت  تجهیزاتـی  کـه  چـرا  میکنند
 در اآالعـات زیـادی   میتوانـد  جزئـی  تخلیـه  میزان بررسی
 .  دهد قرار ما اختیار در تعمیرات زمان و سالمت مورد
 الهایــسیگن شارـانت با راهــهم یــجزئ تخلیه وعـوق
 یــبررس که باشدمی ورـن و وییـصوتی ، رادی ریکی،ــالکت
 یصــتشخ برای روشی میتواند لــعوام این از یک هر
 تخلیه جزئی، وتـفراص یصــتشخ رو  .باشد جزئی تخلیه
 رودمی مارــش به های دیگرمیان رو  در نوپا روشی
 هـــزمین این در یــموفق تاًـــبــنس قاتــتحقی هــــک

 . دارد ودــــوج رـبیشت یــــبررس ضرورتو  گرفته صورت
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شـود. امـا ایـن واقعیـت کـه دسـتیابی سـرید و        هـا محسـوب مـی   ورود به بازار اوراق بهـادار ازجملـه اهـداف شـرکت    
هــا از هــای ســهامی فعــال در کشــور میســر نبــوده و ایــن شــرکتای از شــرکتآســان بــه بــازار اوراق بهــادار بــرای تعــداد عمــده

 .قبل از ایجاد فرابورس مشهود بوده است ، اندبودهمزایای بازار سرمایه محروم 
بنابراین فرابورس ایران با ساختار و جایگـاه قـانونی مشـابه بـورس ولـی بـا شـرایط پـ یر  و معاملـه سـاده تـر ایجـاد گردیـد تـا               

بـازار  تـرین وظیفـه فرابـورس ایـران، سـاماندهی و هـدایت بخشـی از        حوزه شـمول بـازار سـرمایه کشـور را گسـتر  دهـد. مهـم       
هـای  تـر بـه بـازار را دارنـد، لـ ا رویـه      باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهـادار را نداشـته یـا تمایـل بـه ورود سـرید      سرمایه می

هـا بـا احـراز حـداقل شـرایط و در سـرید تـرین زمـان         هـا و تنـوع شـرایط پـ یر  بـه گونـه ایسـت کـه شـرکت         پ یر  شـرکت 
هـای پ یرفتـه شـده در بـازار اوراق بهـادار اسـتفاده کننـد. نـام ایـن          و از کلیه مزایـای شـرکت  ممکن، امکان ورود به بازار را داشته 

شـود. قابـل ذکـر    نیـز گفتـه مـی    otcگرفتـه شـده اسـت. بـه همـین دلیـل بـه ایـن بـازار اختلـارا            over the counterبازار در ایران از معادل انگلیسـی آن  
 های بورس، فرابورس و بورس کاال نظارت کامل دارد.های مالی و عملیاتی شرکتاد ناظر بر فعالیتاست که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نه

 بورس با فرابورس هایتفاوت
 سـازمان  نظـارت  تحـت  و شـده  ایجـاد  بـورس  عـالی  شـورای  مجـوز  بـا  -کـاال  بـورس  و اوراق بـورس  – کشـور  فعـال  بـورس  دو هم ـون  ایـران  فرابـورس  شرکت
 باشـد مـی  متنـوعی  بازارهـای  شـامل  و بـوده  برخـوردار  کمتـری  الزامـات  و شـرایط  از فرابـورس  بازارهـای  بـه  ورود کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  دارد، قرار بهادار اوراق بورس
 :کنیممی تشری  زیر در اختلار به را هاتفاوت این که

 سـوم  دوم، اول،) بـازار  پـن   دارای فرابـورس  ایـران،  فرابـورس  در بهـادار  اوراق انتقـال  و نقـل  و عرضـه  پـ یر ،  دسـتورالعمل  براسـاس ( 9:هـا بـازار  در تفـاوت ( لفا
 ابزارهـای  بـازار  در صـرفا  بهـادار  اوراق سـایر  پـ یر   و دوم بـازار  و اول بـازار  در عـام  سـهامی  هـای شـرکت  پـ یر  . اسـت ( پایـه  و مـالی  نـوین  ابزارهای ،(عرضه)

 بـر  کـه  اسـت  هـایی شـرکت  سـهام  انتقـال  و نقـل  و درج جهـت  پایـه  بـازار  و بهـادار  اوراق نویسـی پـ یره  و یکجـا  عرضه جهت سوم بازار.پ یردمی صورت مالی نوین
 یـا  بـورس  بازارهـای  از یکـی  در پـ یر   امکـان  و بـوده  بهـادار  اوراق و بـورس  سـازمان  نـزد  ثبـت  مشـمول  توسـعه،  پـنجم  برنامه قانون 55 ماده ب بند الزام اساس

  باشد.اول و دوم می بازار 2 دارای تهران بورس شرکت( 2.ندارند را فرابورس
 پ یر  فرآیند در تفاوت( ب

 ها در فرابورسمزایای پذیرش شرکت
هـای پ یرفتــه شـده در بـورس، بـرای اوراق بهــادار و     بـر اسـاس مقـررات، کلیـه مزایــای موجـود بـرای شـرکت       

 :باشندجمله موارد زیر میاند. این موارد از های پ یرفته شده در فرابورس نیز تعریف شدهسهام شرکت
کـارکرد اصـلی بـورس و فرابـورس، تجهیـز جمـد آوری و هـدایت پـ           :تامین موایی یسوا  و ارنا    • 

اندازهای کوچک مـردم بـرای اجـرای آـرح هـای بـزرگ اقتلـادی، جهـت فـراهم آوردن ضـریب نقـد پـ یری             

نیـز ماننـد بـورس راهـی بـرای تـامین مـالی ارزان         فرابوورس  .بیشتر سرمایه، شفافیت و امکان نظارت بیشـتر 

 .قیمت شرکت ها است
  افزایش نقد شوندگی سهام  • 

 فرابوورس بـر ایـن اسـاس شـرکت هـای پـ یر  شـده در بـازار          :هوای پذیرفتوش شوده در فرابوورس    مندی ان معافیوت ماییواتی شورکت   بهره • 

 97ر آن براسـاس الیحـه ای کـه توسـط دولـت بـه مجلـ  شـورای اسـالمی ارائـه شـده تـا میـزان              ایران مشمول مزایای مالیاتی قابل توجهی خواهند شد که مقـدا 
 .درصد تخفیف خواهد بود

چـه در رابنـه بـا سـهام شـرکت هـای پ یرفتـه شـده و چـه در           فرابوورس بـا فعالیـت    :هزینوش سوری  و کوم   -صورت یسوا  نقل و انتقال سهام بش • 

 .رابنه با معامالت عمده موردی این نقل و انتقال با سهولت انجام خواهد گرفت

بـا توجـه بـه نظـارت و شـفافیت مکانیسـم عرضـه و تقاضـا قیمـت سـهام شـرکت             :شفافیت و اعتبار قیمت سهام بش واسوهش مبادیوش در فرابوورس    • 

بین شرایط روشنی برای وضعیت مـالی شـرکت اسـت و در همـه معـامالتی کـه شـرکت یـا سـهامداران آن انجـام مـی دهنـد مـی توانـد مبنـای                م فرابورسها در 

 .عمل قرار گیرد
مکانیسـم هـای    فرابوورس پـ  از پـ یر  سـهام شـرکت هـا در       :گوذارا  بایفعول و بوایقوه   اطوع  رسوانی هماهنو  و عاد نوش بوش سورمایش       • 

 .قانونی و مراجد رسمی برای اعالم اآالعات شرکت وجود خواهد داشت و پ  از آن ارائه اآالعات و شفافیت بیشتر عملکرد مدیران خواهد شد
 گذاری سهام و اخذ ساده تر تسهیعت بانکیگیری ان امکا  وثیقشبهره • 

 و افزایش اعتبار شرکتمعرفی شرکت و محصو ت بش طیف وسیعی ان اقشار جامعش  • 

 www.asrebank.irبرگرفتش ان وبسایت                                                                             سبینی فرییند ساده خروج ان فرابورپیش • 
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  مرکز تاوردهایدس

موفــق بــه  شورکت همیووا  فوون 

و رلـه    SEFRادغــــام دو رلـه حسـاس زمیــن     
ـــریان زیــاد  در یــک   Over Currentجـــ

ــای     ــم در تابلوه ــاهش حج ــور ک ــه منظ ــتگاه ب دس
 های فوق توزید شد.حفاظت پست

ــه   شوورکت صوونای  نوودا  ــت ک ــر اس  در مفتخ

راستای رسالت خود به منظـور ارتقـا  دانـش فنـی همکـاران  صـنعت بـرق کشـور         
نمودن ایشـان بـا دانـش و تکنولـوژی روز دنیـا دوره تخللـی آشـنایی بـا          آشناو 

شبکه سراسـری بـرق ، تبیـین کنتـرل شـبکه، آشـنایی بـا شـبکه هـای هوشـمند،           
ــی  ــا    EMSمعرف ــنای ب ــو، آش ــای ن ــا انرژیه ــنایی ب ــی SCADA، آش ، و معرف

هـــای انـــدازه سیســـتم
ــاری   ــا همک ــری را ب گی
مدرســـــــــــــین و 

نظــــران صــــاحب
ــارجی   ــی و خـ داخلـ

ــدنم اربرگـــز ــا  ایـ تـ
بتوانــد ســهم خــود را 
ــش   ــد دانــ در رشــ
ــدیران و  مــــــــــ

اومتی و شـکوفایی صــنعت  ـــــ کارشناسـان در جهـت نیـل بـه اهــداف اقتلـاد مق     
سه ــــــ در ایـن دوره آموزشـی کـه بـا نظـارت موس      . فا  نمایـد ـــ بـرق کشـور ای  
رق وزارت نیــرو  و ــــکــاربردی صــنعت آب و ب -الی علمــیـــــــآمــوز  ع

ران و ـــــ مدی ، زار گردیـد ـــــ عه فنـاوری بـرق و انـرژی برگ   همکاری مرکز توسـ 
 .تندـــ ور در آن حضـور داش ـــــ نیروگـاه کش  سیـــــزده کارشناسـانی از مجمـوع   

. 

؛   معرفــــی واحــــدهای مرکــــز

            ورا  نیورو انور ی  بهره

   سیما آاهر علی: عامل مدیر             
 79/79/54 :مرکز در استقرار ریختا              

  22770239: تماس شماره 

  info@  bahrevaran.co:الکترونیک پست 

 :محوری ایده

ــی ــوس مهندس ــی و معک ــاخت و آراح ــل س ــولتی و ترموکوپ  م
 نیروگاهی ترموکوپل

 :فعاییت نمینش
ــاوره، ــوز ، مشـ ــارت آمـ ــأمین و نظـ ــزات تـ ــات و تجهیـ  قنعـ
 نیروگاهی

 :طرح خعصش
 هـای ترموکوپـل  مختلـف  انـواع  بررسـی  آـرح،  ایـن  ارائه از هدف

ــوع ــه k ن ــار ب ــه ک ــوربین در رفت ــایت ــازی ه ــی ســیکل و گ ــی ترکیب  و داخل
 و آنهـا  نـدی باولویـت  اسـاس  بـر  سـازی بـومی  و معکـوس  مهندسی و آراحی
ــد ــه تولی ــنعتی نیم ــوارد ص ــر م ــی ملــرف پ ــدم ــه. باش ــای ازجمل ــن مزای  ای

 قابلیـت  کوچـک،  سـن   در دمـا  گیـری انـدازه  بـودن  عملی توانمی ترموکوپل
 نــام را شــک و ارتعــا  برابــر در مقاومــت هم نــین و زمــانی تــأخیر کــاهش
 .برد

 :هدف بانار
 (BBC مولتی) برق صنعت هاینیروگاه

 (V94.2) برق صنعت هاینیروگاه       
 (ترکیبی سیکل و بخار) برق صنعت هاینیروگاه       
 (F5,F6,F9) برق صنعت هاینیروگاه       
 (F5,F6,F9) پتروشیمی گاز و نفت صنعت       
 (V94.2) پتروشیمی گاز و نفت صنعت       
 (ترکیبی سیکل و بخار) پتروشیمی گاز و نفت صنعت       
 (BBCمولتی) پتروشیمی گاز و نفت صنعت       

 :وضعیت یخرین
 .است رسیده صنعتی نیمه به مرحله تولید محلول

 رورویدادهای پیش
چهــارمین کنفــران  تخللــی فنــاوری نــانو در صــنعت بــرق و 

 اقد در پژوهشگاه نیروو 59/ 3/6الی  59/ 2/6انرژی 
الــی  59/ 96/6سـومین کنفــران  و نمایشــگاه جــانبی بـین المللــی ترانســفورماتور   

  واقد در نیروگاه آرشت تهران  95/6/59

  

  پژوهشگاه نیروتهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، 

   99489588تلفن: 

 99498889نمابر: 

www.eptp.ir 
info@eptp.ir 

 ل اطالع رسانی مرکز در تلگراماکان         

  

ناقص آمد، ظن به پرواز ابتر است                     علم را دو پر، گمان را یک پر است  

http://www.eptp.ir/
http://www.eptp.ir/
mailto:info@eptp.ir
mailto:info@eptp.ir

