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 سخن نخست               
 

 یهاوزارتخانه ریسا هیشب زین رویشود. وزارت نبرگزار می یبا عنوان هفته پژوهش و فناور یساله در دهه سوم آذرماه در کشور مراسم گوناگونهمه

آذر  29جشنواره از  نیا زین یهای آب و برق برگزار کرده است. در سال جاررا در حوزه یپژوهش و فناور وارههای گذشته جشندر طول سال یصنعت

 یکیزیف شگاهیخود را در قالب نما یو فناور یپژوهش یهای تابعه دستاوردهابرگزار شد که در آن شرکت رویپژوهشگاه ن یزبانیماه با ماول دی تیلغا

 ممحتر ریمراسم وز نیعالوه در اسطح دانش مخاطبان، برگزار شد. به شیباهدف افزا ،یمتعدد یآموزش یهاها و کارگاهعرضه کردند و نشست یو مجاز

 د.نمودن ریتقد یو نوآور یهای فناوردر حوزه شتازیهای تابعه پاز پژوهشگران برتر شرکت رو،ین

 یفرهنگ پژوهش و فناور( 1ن: رود که در آهای مشابه آن انتظار میجشنواره و جشنواره نیجشنواره ذکرشده است، از ا نیکه در اهداف ا همچنان

با نوآوران صنعت  یاجرائ رانیمد( 2 و عرضه گردد، ییآب و برق شناسا یهاحوزه یو فناور یپژوهش یعملکردها د؛شو جیترو رویدر سطح وزارت ن

های فناورانه و طرح یپژوهش یهاافتهی یسازیتجار یبرا یبستر مناسب( 4گردد،  جادیپژوهشگران و فناوران ا انیم یتعامل یفضا (3 آشنا شوند، شتریب

    .شود نییآن در کشور تب ندهیو روندها و آ یموجود پژوهش و فناور تیوضع (5 و فراهم شود،

نقاط قوت و ضعف جشنواره  یبه بررس قیمنصفانه و البته دق یوقت آن است که با نگاه ،یافتهپایان 1400سال  یجشنواره پژوهش و فناور کهاکنون

 یدج التبا مشک رویهمچنان وزارت ن متأسفانههای قبل ها در طول سالجشنواره نیشده در اهای انجامرغم تالشاست، که علی نیا تی. واقعمیبپرداز

گذرد. می یقاتیبنیان و مراکز تحقهای دانششرکت ،یفناور قات،یتحق ریاز آن مشکالت از مس یحل برخمواجه است که بدون شک راه یمتعدد

هوشمند  ،هوا، و هجوم ریز گردها یمسئله آلودگ لیاز قب یعیهای طبمواجهه با بحران ،یمصرف آب و برق، مسئله تلفات انرژ یناتراز لیاز قب یمشکالت

جشنواره اعم از  نیاندرکاران اهمه دست دیکه با یسؤال ... .و یپرور نیو جانش یمسئله منابع انسان ندها،یسازی فرآو بهینه زاتیسازی تجه

آب  های صنعتتوانسته به حل چالش زانیجشنواره تا چه م نیاست که ا نیخود بپرسند، اکنندگان و پژوهشگران از طراحان، شرکت ،گذارانسیاست

 ؟انددهیک محقق شجشنواره، کدام یبراشده اهداف تعیین انیکه از م میمسئله بپرداز نیا یابیبه ارز دیتر بادر سطح پایین یحت ؟و برق کمک کند

صنعت با نوآوران  ییاجرا رانیمد ییجشنواره منجر به آشنا یبرگزار ایپژوهشگران و فناوران را فراهم کرده است؟ آ انیتعامل م نهیجشنواره زم ایآ

ژوهش و که جشنواره پ مییبگو دیبا م،یباشمسائل داشته  نینسبت به ا یقضاوت یفارغ از تعصبات سازمان میرسد اگر بخواهشده است؟ به نظر می

ت. در بعد اس نییقابل تب یو کارکرد یمسئله از دو بعد ساختار نیموفق نبوده است. ا زیشده خود ناز شعارها و اهداف تعیین یبخش در تحقق یفناور

حل مسائل صنعت آب و برق  یاهداف و حرکت در راستا تحققجشنواره، عمالً امکان  یساختار یدر طراح نیینگاه متمرکز و از باال به پا ،یساختار

ه، پژوهشگا یهای استانهای ایجادشده در مجتمعمنظر، استفاده از ظرفیت نیداده است. از ا لیتقل نیو نماد یرا تنها به ابعاد شکل را گرفته و آن

( را یمقطع زمان کیثابت در  دادیرو کی نه فقطکل سال )و به ارهجشنو تیو توسعه دامنه فعال ییتمرکززدا یبرا یبوم نوآورزیست یهاعنوان هاببه

 ریدرسد، تنها کارکرد تقبه نظر می یجشنواره در نظر گرفت. از منظر کارکرد یبعد ساختار یو بازطراح تیتقو یبرا هیاول یعنوان راهکارهاتوان بهمی

ده شتعیینتحقق اهداف  یکه براشود. درحالیجشنواره مطرح می یاصل کارکردعنوان همچنان به یهای برتر در عرصه پژوهشاز پژوهشگران و شرکت

 یبستر دائم دیمثال، جشنواره با یجشنواره در نظر گرفته شود. برا یدر طراح دیبا یگرید یمشارکت در حل مسائل صنعت، کارکردها نیو همچن

 . دینما جادیا یمبادالت پژوهش و فناور لیتسه یبرا

 ادامه در صفحه آخر
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 تیوضع نییتبفناورانه،  یهاو طرح یپژوهش

آن  ندهیروندها و آ ،یموجود پژوهش و فناور

از پژوهشگران،  ریو تقد قیدر کشور، تشو

 یهادستگاهو  یفناوران، مؤسسات پژوهش

 نیاهداف ا نیتربرتر ازجمله مهم ییاجرا

 یشبکه توسعه فناور افتتاح .جشنواره بود

و  یآموزش هایمجتمعمربوط به  روین

 یهایاز نوآور ریتقد رو،یپژوهشگاه ن یپژوهش

 ،یمجاز یهاغرفه جادیصنعت آب و برق، ا

 یبرگزار ،یحضور یهاغرفه ییبرپا

 یتخصص یها/ کارگاههانشستاز  یامجموعه

است که  ییهاصورت برخط ازجمله برنامهبه

 داد اجرا شد.یرو نیدر ا

 جدید خانواده ضوع
 نیک اندیشان الکترونیکشرکت 

 شانیاند کیشرکت ن ریدر ماه اخ

 مستقر مرکز هایشرکتبه جمع  کیالکترون

 طراحی و"شرکت  نیفناورانه ا دهی. اوستیپ

ساخت سافت استارت موتورهای 

 "(KW - 1.5  KW 250الکتریکی )

 نیاز بهتر یکیسافت استارت  باشد.می

در  یکیالکتر یموتورها یاندازراه یهاروش

 در زمان یکیالکتر ی. موتورهاباشدیصنعت م

از شبکه  ینام انیبرابر جر نیچند یاندازراه

 نهیمسئله عالوه بر هز نیکه ا کشدیم انیجر

و هر چه  شوندیباال باعث استهالک موتورها م

ر و مشکالت حادت نیباشد ا شتریتوان موتور ب

 . درکندیم شتریرا ب یدگیدبیآساحتمال 

با استفاده از عناصر  هااستارتسافت 

        محدود هاانیجر نیقدرت ا کیالکترون

                  نرم موتورها یاندازو باعث راه شودیم

توسط  شدهیطراحاستارت  سافت .شوندیم

 تفاوت .باشدیم تالیجیشرکت از نوع د نیا

و ساخت سافت استارت شرکت  ینوع طراح

که  در  باشدیم یطراحان در تنوع رنج توان

تنوع وجود ندارد و در مقابل  نیا ینمونه داخل

 صرفهبهمقرون متیق ازنظر یخارج یهانمونه

 دیو بازار داخل را به سمت خر باشدیم

 نیا محصول .دهدیسوق م یمحصول داخل

 است که قسمت قدرت صورتنیبدشرکت 

 باشدیم ABB د معکوس برن ی)پاور( مهندس

 امالً ک کرویم یسینوبرنامهو قسمت کنترل و 

 .شودیمانجام  یتوسط متخصصان داخل

 

 

واحد فوق  شورا با استقرار تیدرنهاقرار گرفت. 

موافقت نمود. در  رویدر مرکز رشد پژوهشگاه ن

 میتاثیر رژ یبررس" با عنوان گریادامه، طرح د

در بروز و  یگاز یهانیبرداری تورببهره

  "قطعات بیتخر یهازمیرشد مکان

 اشکان یقرار گرفت که توسط آقا یموردبررس

شورا با  تیدرنهاکه  دیارائه گرد  گشامشکل

 رویواحد در مرکز رشد پژوهشگاه ن نیاستقرار ا

 یبر استانداردها یمنوط به ادامه طرح مبتن

صنعت برق و بخصوص صنعت  دییمورد تأ

 نیا یانیموافقت نمود. در بخش پا ،یروگاهین

یو تجارتوسعه "عنوان  اب گرینشست، طرح د

و برق  زمانهم دیتول یهاستمیس یساز

 دهیاحد جهاند یاز جانب آقا "CHP حرارت

قرار گرفت که پس طرح  یابیمورد ارز تپهگل

توسط اعضا، با استقرار  یو اقتصاد یفن سؤاالت

 رویدر مرکز رشد پژوهشگاه ن زیواحد ن نیا

 .دیموافقت گرد

 

از غرفه  رویمحترم ن ریوز دیبازد

فناورانه مرکز  یدستاوردها

صنعت برق و  یتوسعه فناور

جشنواره  یجانب شگاهیدر نما یانرژ

 صنعت آب و برق یپژوهش و فناور

 دیتول یکاهش نا تراز"جشنواره که با شعار  نیا

 یبرگزارشده، دستاوردها "و مصرف آب و برق

 رمجموعهیز هایشرکتصنعت آب و برق توسط 

 صنعت آب انیبندانش هایشرکتو  رویوزارت ن

در محل پژوهشگاه  یحضور شگاهیو برق در نما

صنعت آب و  یمجاز شگاهینما نیو همچن روین

 .برق ارائه شد

در سطح  یفرهنگ پژوهش و فناور جیترو

 یو عرضه عملکردها ییشناسا رو،یوزارت ن

 ییآب و برق، آشنا یهاحوزه یو فناور یپژوهش

 ادجیبا نوآوران صنعت، ا ییاجرا رانیمد شتریب

پژوهشگران و فناوران،  انیم یتعامل یفضا

  یهاافتهی یسازیتجار یبرا یبسترساز

 

 

 

 اخبار مرکز
 

 برگزاری کمیته پذیرش مرکز

 تهیجلسه کم نیو نهم نیهشتم

 یهاخیتاردر  1400در سال  رشیپذ

. در برگزار شد 24/08/1400و  15/08/1400

 یهاطرح رش،یپذ تهیجلسه کم نیهشتم

دانش،  یو استقرار کانون هماهنگ یاندازراه"

 یاز جانب آقا  "صنعت و بازار آب و فاضالب

 یسازیتوسعه و تجار"قانع و   اصغریعل

 "CHP تزمان برق و حرارهم دیتول ستمیس

، ارائه و مورد تپهگل دهیاحد جهاند یاز جانب آقا

ط توس  هاطرح نیقرار گرفت. پس از ارائه ا یابیارز

 یاطرح، اعض یو مال یابعاد فن یو بررس انیمتقاض

با ارسال هر دو طرح به شورا،  رشیپذ تهیکم

 تهیجلسه کم نیدر نهم نیموافقت نمود. همچن

و ساخت سامانه  یطراح" یهاطرح رش،یپذ

 ییو سولفور زدا ییایمیش هیپرتابل تصف

 یاز جانب آقا  "از روغن ترانسفورماتور نیآنال

طراحی و ساخت "منعم و   یمشتاق نیالدکمال

 250سافت استارت موتورهای الکتریکی )

KW - 1.5  KW)" یمحمد ساک یاز جانب آقا، 

یبررسپس از  کهقرار گرفت  یابیارائه و مورد ارز

مرکز  یدر شورا زیدو طرح ن نیالزم، با ارائه ا یها

ر د رشیپذ تهیجلسه کم نی. دهمدیموافقت گرد

 کی یبا بررس 17/09/1400 خیدر تار 1400سال 

 یطراح"جلسه، طرح  نی. در ابرگزار شدطرح 

 عیخطوط توز شیهوشمند پا یهاسامانه

کاوش آمود ارائه و  هانهیاز جانب شرکت ک  "آب

 یهایبررسقرار گرفت که پس از  یابیمورد ارز

طرح پس از انجام اصالحات الزم  دیالزم، مقرر گرد

مجدداً  ارائه و  رشیپذ تهیکم یدر جلسات آت

 . ردیقرار گ یموردبررس

 یشورا نیششم هفتاد و یبرگزار

 مرکز 
مرکز  یجلسه شورا نیششم هفتاد و

سه  یبا بررس 09/09/1400مورخ  شنبهسهدر روز 

نشست، ابتدا طرح با  نی. در ابرگزار شدطرح 

طراحی و ساخت سافت استارت "عنوان 

 "(KW - 1.5  KW 250موتورهای الکتریکی )

ئه ارا یساک یغالمرضا گلنواز و مهد انیتوسط آقا

عضا توسط ا یتصادو اق یفن سؤاالت. سپس دیگرد

 یموردبررسگوناگون مطرح شد و طرح از جهات 
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 یشبکه توسعه فناور"رونمایی از ( و

  زیدر تبر "جانیصنعت آب و برق آذربا
 عامل رانیبا حضور مد یشبکه توسعه فناور

در محل مجتمع  جانیصنعت آب و برق آذربا

 قیاز طر جانیآذربا یو پژوهش یآموزش

ور و با حض رویبا پژوهشگاه ن یریارتباط تصو

 .شد ییرونما روین ریوز

 نیی، آ1400آذر  29دوشنبه مورخ  روز

 نجایآذربا یاز شبکه توسعه فناور ییرونما

در چهار  یکنفرانس ویدیصورت وزمان بههم

واحدهای فناور صنعت آب و برق مرکز رشد 

)شمال غرب(، غرب، خراسان و  جانیآذربا

مرکز رشد صنعت  سیاصفهان برگزار شد. رئ

 ردر آن مورد اظها جانیآب و برق شعبه آذربا

فناورانه چهار  یازهایمرکز به ن نینمود: ا

 ،یغرب جانیآذربا ،یشرق جانیاستان آذربا

پاسخ  ازهاین نیا یو زنجان با احصا لیاردب

داشت:  انیب شیپر یخواهد داد. عل

 یبا احصا انیبنفناور و دانش هایشرکت

و  ازهایدر رفع ن یام مؤثرگ ها،یازمندین

افزود:  یخواهد داشت. و یکاهش مصرف انرژ

حوزه  یتخصص یهامرکز آموزش نیدر ا

و  شودیبخش ارائه م نیا رانیبه مد یانرژ

کشور  یانرژ رانیهزار نفر از مد 12تاکنون 

 اند. مرکز گذرانده نیالزم را در ا یهاآموزش
 

بزرگ  پروژه 20ز ا شیب نکهیبا اشاره به ا یو

 رگیشده است، گفت: از د یانرژ یزیکشور مم

 13تا  تواندیاست که م نیا رکزم یهاتیظرف

 مصرف تیریدر مد التیتومان تسه اردیلیم

 ارائه دهد.  عیصنا یانرژ
 

بود در خصوص  1400قانون بودجه  15تبصره  ز

از  ستفادهمشارکت صنعت و ا یراهکارها

مصرف  تیریجهت مد رویوزارت ن التیتسه

 یروال ادار نیبحث و گفتگو شد. همچن یانرژ

 هایشرکتارتباط صنعت با  یچگونگ

و  یجهت کاهش مصرف انرژ انیبندانش

 تیدرنها. دیگرد حیآن تشر یقانون یندهایفرا

مقرر شد شرکت جهان فوالد در خصوص 

 نهیدرزمخود  یازهاین فیو تعر ییشناسا

با مرکز رشد  یو همکار طرفکیاز موردبحث

 هایشرکت ییو شناسا غیمجتمع غرب در تبل

 یرژان تیریو مد یسازنهیبهتوانمند مرتبط با 

 .دیاقدام نما گریاز طرف د
 

مرکز رشد  یجلسه معرف یبرگزار (د

 ت آب و برق شعبهعصنفناور واحدهای 

خراسان با سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 یاستان خراسان رضو

با  یاجلسه 15/09/1400 مورخ در روز دوشنبه

مجتمع خراسان( و  سی)رئ یمانیحضور دکترا

)سرپرست سازمان صمت(  یمهندس جواد خزائ

 یهابا مرکز رشد و برنامه ییباهدف آشنا

با  یآموزش یهمکار شیآن و افزا یتیحما

 استان برگزار شد.  عیصنا

 

 انیضمن ب یمانیا دکترآقای جلسه،  نیدر ا

مجتمع خراسان، امکانات  یشآموز یهاتیفعال

 یتیحما یهامرکز رشد را در قالب برنامه شعبه

را  1400قانون بودجه  15مانند بند ز تبصره 

استان دعوت نمود که  عیکرده و از صنا حیتشر

های یالت حمایتی وزارت نیرو در زمینهتسهاز 

 مسئلهمدیریت مصرف و کاهش تلفات و حل 

ور منظ نی. به همنماینداستفاده ناتراژی انرژی 

با حضور  یاجلسه کینزد ندهیدر آمقرر شد 

سرپرست سازمان صنعت معدن تجارت و 

 یاستان خراسان رضو عیصنا رانیانجمن مد

 یاو طرف برنشست، د نیا انیبرگزار شود. در پا

نمودن  ییاجرا جهت یکاربرد یهاطرح هیته

 نمودند. تأکید ات،توافق
 

 اخبار شعب مرکز رشد          

 

کمیته پذیرش شعبه  اولینبرگزاری  (الف

  اصفهان

 یمرکز رشد واحدها رشیپذ تهیجلسه کم نیاول

 روزفناور صنعت آب و برق شعبه اصفهان 

 نیا در .برگزار شد 1400آذر  17چهارشنبه 

 یمطالعات،طراح" ات طرح با موضوع دوجلسه 

ا ب  "یدیکوچک خورش روگاهین کیو ساخت 

آب  دیتول"و  بخشنعمتفرزاد  یآقا ارائه

 یمهد یآقانیز با ارائه  " ایدر شورآباز  نیریش

پس از ارائه طرح . قرار گرفت یابیمورد ارز یجوهر

ابعاد مختلف توسط  یو بررس انیتوسط متقاض

هر دو طرح  گردید مقرر، و داوران تهیاعضا کم

و داوران را انجام  تهیکم یاعضا موردنظراصالحات 

ارائه در  یداده و طرح را پس از اصالحات برا

 ارسال کنند. یبعد رشیپذ تهیجلسه کم

کمیته پذیرش شعبه  برگزاری سومین ب(

  خراسان
 یمرکز رشد واحدها رشیپذ تهیجلسه کم نیسوم

فناور صنعت آب و برق شعبه خراسان در روز 

 در  .برگزار شد 11/09/1400چهارشنبه مورخ 

 سازهیشبطرح دستگاه "جلسه  نیا

قدرت، رله و حفاظت و پست  یهاستمیس

 نهایابزار آزما خاورم زاتیتوسط شرکت تجه "برق

کاسب و   انی: حامد مال احمدانیآقابه نمایندگی 

قرار  یابیارائه و مورد ارز هادی کشوری خور

 یو بررس یپس از ارائه طرح توسط متقاض .گرفت

مقرر ، و داوران تهیابعاد مختلف توسط اعضا کم

شرکت ابزار آزما با محصول  طرحگردید، 

 یاینداشتن بازار و مزا لیبه دلپست  التوریمیس

 مناسب طید اما شراونش رشیپذمناسب  یرقابت

شرکت بدون استقرار در مرکز  نیبا ا یهمکار یبرا

ت شرک نیکه ا دیگرد شنهادیشود. و پ ایرشد مه

 تواندیم تریمانند پاورم یبا طرح محصول مشابه

 داشته باشد. بجذ یتقاضا مجدداً

شرکت جهان فوالد در  ندگانیحضور نماج( 

 مرکز رشد مجتمع غرب
شرکت  ندگانینما 16/9/1400 شنبهسه روز

آن در  رمجموعهیز یهاکارخانهجهان فوالد و 

 مرکز رشد  ندگانیبا نما یبرق و انرژ یحوزه

مجتمع  مجتمع غرب در سالن جلسات

  آن بند تینشست که محور نینمودند. در ادارید
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 بیشتر بدانیم
 

 هاپآاستارت یخروج برا یهایاستراتژ

 شود ولی بسیاری از کارآفریناننوپا پرسیده می هایشرکتها یا استارتاپهایی است که از ترین پرسشاز متداول یکینیا "شما چیست؟ ستراتژی خروجا"

 به صرفاً« استراتژی خروج»توجه زیادی به استراتژی خروج شرکتشان ندارند.  معموالً

رون رفتن شما از شرکتتان نیست )هرچند که ممکن است این معنی را هم معنی بی

اش دست مایهچگونه به بازده سر گذارسرمایهبلکه بیشتر به این معنی است که  .بدهد(

خواهد یافت. اگرچه فکر کردن درباره استراتژی خروج از همان ابتدا کمی غیرعادی به 

رد دهی و عملکسازمانتوانید شیوه رسد اما اگر این کار را انجام دهید مینظر می

گذاری گذاران قبل از سرمایهشرکتتان را تعیین کنید، ضمن آنکه بسیاری از سرمایه

تمایل دارند از استراتژی خروج شما اطالع پیدا کنند. ضمناً در نظر داشته باشید که 

های متنوع انحصاری نیستند و شرکت شما ممکن است در دوران این استراتژی

 .را تجربه کند هاآنفعالیتش یک یا چند مورد از 
 

 (Cash Cow) ه استراتژی گاو شیرد

خود  گذاران تمایل دارند به راهلیکن بسیاری از سرمایه« هیچی!»که استراتژی خروج شما چیست، این است که بگویید:  سؤالترین جواب برای این آسان

د. توانند به نتیجه دلخواهشان برسنشان را ببینند، بنابراین اگر هیچ فرصتی برای فروش سهمشان وجود نداشته باشد نمیادامه دهند و بازده سرمایه

 .های جدیدی آغاز کنندوکار خارج شوند و پروژهجای آنکه مدت زیادی در یک شرکت بمانند، از کسبدهند بهفرینان سریالی ترجیح میبسیاری از کارآ
 

 (M&A) ب ادغام و اکتسا

ها یا سهام( به فرد یا شرکتی دیگر است. لیکن برای جلوگیری از ها به معنی فروش تمام یا بخشی از شرکت )داراییپآادغام و اکتساب برای استارت

گذار مالی، سرمایه نیتأمتفاوت دارد. در دوره  جذب سرمایهبرداشت نادرست باید بگوییم ادغام و اکتساب سهام یک شرکت با صدور اوراق سهام برای 

که به هنگام ادغام و دهند. درحالیکند و دارندگان سهام باقیمانده همچنان به کارشان ادامه میاز شرکت دیگری دریافت می ماًیمستقسهام را  معموالً 

ا صاحبان فعلی سهام، سهامشان ر درواقعشود. شده از دارندگان فعلی به شخص ثالث واگذار میفروخته قبالًاکتساب، کلیه سهام باقیمانده و سهامی که 

یرمبآل سرمایه اولیه و سود آن را در کنند. این نقد شدن سرمایه که در حالت ایدهدارایی مشابه( دریافت می)این سهام، پول نقد  یدرازاشند و فرومی

 .شودمحسوب می« خروج»، ردیگ
 

 فروش به یک دوست

که باید بپردازید را به  ییهانهیهز. ولی فرصت بسیار خوبی است که شما کندینمچون دو نهاد را با یکدیگر ترکیب  شودینممحسوب  M&Aاین مورد 

. دیآوریمو کمی زمان برای شروع دوباره تمام آن چیزی است که به دست  بپردازید، حقوق خودتان گذارانهیسرماکه باید به  ییهانهیهزدست آورید. 

 .توانایی گسترش آن را خواهد داشت و را دارد وکارکسبعملیاتی  یهاحوزهآل کسی است که عالقه و مهارت بیشتری در دهخریدار ای
 

 (IPO) معرضه اولیه سها

ایجادشده، یعنی فروش ظاهر نامحدود بازار جدید ها که از مزایای بهپآ، استارت21و اوایل قرن  20پی، یعنی در اواخر قرن آهای استارتدر دوران حباب

تر و پایدارتر متمرکز ها روی رشد متعادلپآاین حباب ترکید، استارت بعدازآنکههجوم بردند.  IPO زده به سمت خط پایانزده بودند، شتابآنالین، هیجان

کی از ی  IPO شود، هنوز هممیها را تعدیل کرد، لیکن وقتی شرکتی ارزشمند هدف نهایی است رویکرد بعضی شرکت IPO شدند. این ذهنیت که

و در مورد  اندرا پشت سر گذاشته IPO ، توییتر و اسنپ چت همگی فرایندبوکفیس .شودهای خروج برای آن شرکت محسوب میترین استراتژیمتداول

 کینیاداشته باشد. اگرچه  IPO 2017 است در سال قرار Airbnbشد که های معروف دیگر هم این شایعه وجود داشت، برای مثال گفته میپآاستارت

 .ها استپآهدف نهایی بسیاری از استارتمدت است، ولی هنوز برنامه کوتاه

آنکه   فروش یا نقد کردن سهام )ضمن ازجملهوکار وجود دارد که البته جذابیت و سودآوری کمتری دارند، دیگری نیز برای خروج از کسب هایروش

 سیتأسدهند( یا حتی انحالل کامل شرکت. البته ممکن است زمانی که شرکت خود را وکار ادامه میهمچنان به مالکیت و اداره کسبسایر مالکان 

 .مفیدی برای خروج هستند هایروشها ها هم برای بعضی شرکتها فکر نکرده باشید، اما در حال حاضر این روشکردید به این استراتژیمی

مک نیز ک هاآنگذاران و سود نهایی کند بلکه به سرمایهتنها به هنگام رشد شرکت به شما کمک میفکر کردن به استراتژی خروج از همان ابتدا نه

 .های خود را داشته باشندگذاران نیز ممکن است ایدهای مزایا و معایب خاص خود را دارد و سرمایههر گزینه .کندمی

 

 www.isfahanplus.irمنبع: 
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)دریافت شده از مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان( مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی یمعرف  
ه وابست یانرژ تیریمد نهیدر زم یمرکز ملی آموزش مدیریت انرژی یک مرکز آموزشی و پژوهشی تخصص

 د.باشیم رویبه پژوهشگاه ن

در کشور  یانرژ تیریمد نهیو ژاپن در زم رانیا یاسالم یجمهور یهادولت یمرکز در قالب همکار نیا

چهار سال اقامت  یمبادله شد و ط 80دو دولت، در سال  نیب ینامه همکاراست. تفاهم شدهسیتأس

 یشگاهیآزما زاتیدر محل احداث مرکز، تجه (JICAن )ژاپ یالمللنیب یهایآژانس همکار یکارشناسان ژاپن

شد  یبردار، مرکز مذکور آماده بهره83شد. در سال  یاندازمرکز از ژاپن منتقل و در محل مرکز نصب و راه

 .خود را آغاز کرد یرسم تیو فعال

مختلف در کل کشور، در  عیصنا ینفر از کارشناسان فن 12000از  شیمرکز تاکنون ب تیاز زمان شروع فعال

الزم را کسب  یهاتخصص ،یانرژ تیریمد نهیاند و در زمبرگزارشده توسط مرکز مذکور، شرکت نموده یآموزش یهاو کارگاه نارهایسم ،یآموزش یهادوره

 .اندنموده
 

 یقانون گاهیو جا رسالت
 یو امکانات موجود در مرکز، بر اساس قانون اصالح الگو ییبر اساس عملکرد مناسب، کارا زیکشور و ن یانرژ یورموضوع آموزش در بهره تیتوجه به اهم با

است.  دهین گردییکشور تع عیصنا یبرا یانرژ تیریمد یآموزش یهادوره یعنوان مجرمرکز به نی( ا89در اسفند سال  یاسالم یمصرف )مصوب مجلس شورا

( ماندی)د یمعادل آن و تقاضا عیسوخت ما ایمترمکعب گاز  ونیلیبا مصرف ساالنه سوخت پنج م یصنعت یواحدها هیقانون، کل نیا 69که ماده  بیترت نیبد

آموزش  یمرکز مل نامهیگواه رندگانخود را از دا یانرژ رانیکرده و مد جادیا یانرژ تیریمگاوات را ملزم کرده است تا واحد مد کیاز  شیب یکیقدرت الکتر

 ندیمنصوب نما یانرژ تیریمد
 

 مرکز یهاآموزش تیماه

 هاکنندگان دورهشرکت عیمتناسب با صنا یکامالً کاربرد یهاسرفصل، 

 نیمدرس یعمل اتیبر تجرب یاجرا مبتنقابل یارائه راهکارها، 

 مرکز یهاشگاهیبا راهکارها در آزما یعمل ییآشنا، 

 هستند یصنعت یواقع یهامرکز نمونه یهاشگاهیآزما، 

 و ،دهندیرا پوشش م عیصنا یمصارف حرارت %70از  شیب 

  دهندیرا پوشش م عیصنا یکیمصارف الکتر %50حدود. 
 

 مرکز ژهیو یایمزا

 عیصنا یمتناسب با مصارف انرژ زاتیو تجه هاشگاهیآزما، 

 یکاربرد یهاسرفصل، 

 متناسب یآموزش یمحتوا، 

 ارتباط و سطح تماس با صنعت نیشتریب» لیروزبه دل یآشنا به صنعت و علوم کاربرد یانسان یروین»، 

 مرکز یاثربخش، 

 کشور داشته است یانرژ تیریدر ارتقاء مد یتوجهشده نقش قابلمباحث مطرح یاجرا تیو قابل یکامالً کاربرد یهاارائه آموزش، 

 است شدهتیموفق توسط مرکز ترب یانرژ تیریبزرگ با برنامه مد عیاغلب صنا یانسان یرویشالوده ن، 

 و ،گرددیارائه م «یترازنامه انرژ»مرکز در  یهاآموزش انهیسال یهاگزارش 

 ر.پ عیدر صنا یمصرف انرژ زانیکاهش م 
 

 امکانات مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی

 یانسان یروین

 ییجوصرفه یها و متدهاروش نیداشته و از آخر کینزد یهمکار یکه در طول مدت احداث مرکز با کارشناسان ژاپن باشدیوقت مپنج مدرس تمام یدارا مرکز

ا آشن زین یصنعت یندهایرادر ف یانرژ ییجوصرفه هایروشمربوط به  یهادر کشور ژاپن، با مهارت یدوره آموزش یط قیدارند. عالوه بر آن، از طر یآگاه یانرژ

 .بردیبهره م زین جانیصنعت آب و برق آذربا یو پژوهش یمدرسان مجتمع آموزش ریسا یمرکز از همکار نیا ازیدر صورت ن نیاند. همچنشده
 

یافزارامکانات سخت  
. ساختمان باشدیم یشگاهیو آزما یساختمان آموزش یمستقرشده است، دارا جانیآذربا یو پژوهش یآموزش یملی آموزش مدیریت انرژی که در مجتمع عال مرکز

 .باشدیم یانرژ تیریمد یتخصص شگاهیآزما 9شامل  یشگاهیآزما

 .در نسخه بعدی پیک رویش...ادامه 
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 مطلب کوتاه علمی

 (اصفهان یو پژوهش یشده از مجتمع آموزش افتی)در ینیرزمیز یرادارها یآب با استفاده از تکنولوژ هایشبکه یابینشت
و بهداشت و  ردگییشکل م هاآنوجود  یهی. جوامع بر پاشوندیمحسوب م یشهر هایرساختیز نترییاتیو ح نیاز ارزشمندتر یکیآب  عیتوز هایشبکه

آب در  عبمترمک داریلیم 32مترمکعب در روز و ساالنه  ونیلیم 45مجموعاً  ،یبانک جهان ی. بر اساس آمارهاستا هاستمیس نیا یکارآمد یرفاهشان در گرو

 یاست که برا ایهیاز دست رفتن سرما یمنبع ارزشمند، بلکه به معنا کیاز دست دادن  یبه معنا تنهانه. تلفات آب رودیبه هدر م توسعهدرحال یکشورها

. نشت از شبکه، شودیادتر مینشت ز لیکاهش عمر شبکه و پتانس سکیر ،یو تراکم آن در جوامع شهر تیجمع شیو انتقال آن صرف شده است. با افزا هیتصف

  د.آن دار ینهیو عملکرد مناسب و به اتیح یدر ادامه یاتیح یریفعال، تأث یابیآن و نشت نگیتوریمان نیشبکه است و بنابرا یناکارآمد یمهم برا یعالمت

 هالوله جدار بر هاو ترک هایشکستگ شیو افزا یاتفاق افتادن نشت، فرسودگ یاصل لی. دلافتدیمختلف اتفاق م هایبه علت عیتوز هایشبکه و هادر لوله نشت

 اصولی و موقعبه راتیو تعم یرو نگهدا هاآنمداوم  یموجود، بازرس هایکردن نشت دایتازه و پ هایاز وقوع نشت یریشگیراه پ نبهتری. است شبکه اتصاالت و

 .است ریز یچند عامل از عوامل چهارگانه ای کیوجود  لیبه دل یطورکلبه هانشت نیاست. اتفاق افتادن ا
 

 وجود فشار مازاد در شبکه -1

فشار را دارد. فشار  نترینقطه، در شبکه کم نی. اشودیم نییتع یبحران ینقطه ایفشار  ینهیکم ینقطه اساس بر هاشبکه دهیسیسرو یشدهتوافق سطح

 یدگیترک اینشت و  شیافزا ای جادای احتمال تنهاشبکه نه باالی فشار. است آب متر 10 ،آن ینهیمتر آب و مقدار کم 50حدود  عیتوز هایمتوسط معمول شبکه

 هایبرنامه یمال یابیدر ارز ندرتبه ،مسائل نیاز ا یناش هاینهی. هزدهدیکاهش م زنی را هاشبکه دیعمر مف ،یرگیچشم اریبس طوربهبلکه  برد،می باال را هالوله

 .شودیم دهیفشار د تیریمد
 

 هالوله حیعدم نصب صح -2
 لدلی به هابا جداره الیبرخورد س ده،یپد نیخواهد شد. در ا الیس یبه نام ضربه ایدهیپد جادیقطعات مختلف خط لوله، منجر به ا نیب هیزاو هرگونه وجود

  افتد.یاتفاق م رینبودن مس میمستق
 

 هالوله یجیتدر یخوردگ -3

 یباعث خوردگ زیمواد محلول در آب ن برخی. هاستدر لوله یو خوردگ شیاز عوامل فرسا یکیکه  شودیاصطکاک م یروین جادیبا لوله، منجر به ا الیس برخورد

 .شوندیلوله م یجداره
 

 نشدهینیبشیپ هایفشار و ضربه -4

 .کنندیم دیشبکه را تشد هایخرابی و هاهستند که نشت ی... عواملپرسرعت و یلوله، بادها یاز رو هاونیو کام نیسنگ هاینیماش عبور

که در  یادیمطالعات ز رغمی. علرادارندخاص خود  بیو معا ایمزا هاآناز  هرکدامکه  شدهارائهمدفون  ایلوله افتنیو  یابینشت یبرا یمختلف هایروش تاکنون

ندارد. با توجه به استفادهوجود  PVC ایو  لناتییمانند پل یکیپالست هایلوله برای مناسبمدفون وجود دارد، روش  هایلوله افتنیو  یابینشت هایروشمورد 

منظور،  نیاست. به هم یضرور اریبس نهیزم نیو کارآمد در ا نینو هایروشبا  ییآشنا ،رسانیآب ساتتأسی و هادر شبکه یکیپالست هایاز لوله روزافزون ی

کار آن، انتشار و  یکه مبنا شدهگرفتهبه کار  Ground Penetrating Radar (GRP) به نام یسیالکترومغناط نینو یفناور کیاز کشورها،  یدر برخ راًیاخ

دوباره  ن،یسطح زم ریز یایو در اثر برخورد آن با اش کندیروانه م نیسطح زم ریرا به ز سی، امواج الکترومغناط. GRPاست یسیالکترومغناط هایپالس افتیدر

 نیو همچن نشست یابی یروش، برا نی. اشودیم میاست، توسط پردازشگر ترس نیسطح زم ریدر ز ازآنچه یلیو پروفا شودیم افتیکند و توسط رادار دریبازتاب م

 هایلوله ازجملهبا جنس مختلف و  هایلوله یابینشت یبرا توانیروش م نیاست. از ا شدهمعرفی نیمدفون نامعلوم در زم های¬و محل لوله تیموقع افتنی

را  یتکنولوژ نیا  (NASA) سال بعد، ناسا 43استفاده شد.  ایدر استرال خیعمق  افتنی ی، برا1929در سال  یتکنولوژ نیابار،  نیاستفاده کرد. نخست یکیپالست

 ونمدف هایلیبا استفاده از آن به کشف فس توانندیم چراکهجذاب است،  زنی شناسانباستان یبرا ،یتکنولوژ نی. اکاربردماه به  یکره یرونیقشر ب یمطالعه یبرا

 استفاده هامحل نشت از شبکه افتنی یقرار گرفت و برا موردتوجه زین یابیآب و متخصصان نشت هایطراح شبکه نیمهندس یبعدها برا ،یتکنولوژ نیبپردازند. ا

 سپس. است آن با مرتبط افزاردر نرم شدهمنعکس لیپروف و ثبتشامل ارسال امواج رادار به شبکه  ندیفرآ نی. اشودیمشاهده م ریز ریاز آن در تصو اینمونه. شد

        و اصالح لتریاساس، امواج ف نیمتفاوت خواهند داشت. بر ا یباشد، شکل شدهمنعکسسطح لوله  ایآب  روی از امواج چه. چنانشودیم لتریف یافتیدر رتصاوی

 نی. اشودیندارند، استفاده م یکاربرد چندان هاآن یبرا هاروش گریکه د یکیپالست هایلوله یابینشت یروش برا نی. اشودیو محل نشت مشخص م شوندیم

 .را محقق سازد رهغی و هاعمق لوله نییمدفون، تع هایلوله افتنی ،یابینشت ازجمله یاهداف تواندیم یتکنولوژ

 ایموانع اجسام ساکن  نیکه ا دهندیو نشان م گردندیبازمپس از برخورد با مانع  یسیمعمول است و امواج الکترومغناط یهمانند رادارها GRP یکل اصول

 وبرگشترفت زمانمدتو از  شوندیم تیمبدأ تقو ستگاهیتوسط ا یو محاسبه است. امواج بازگشت نییتعقابل یخوببه زی. سرعت اجسام متحرک ناندمتحرک

از  سیبه شکل امواج الکترومغناط یارسال هایگنالیو س شودیم کیپالس تحر کی. آنتن فرستنده توسط شودیم یرگیجسم و رادار اندازه نیب ی، فاصلههاآن

 یدر اهداف برخورد امواج است. در رادارها ولرادار معم کیبا  یتکنولوژ نی. تفاوت عملکرد اشوندیم زین لتریف افت،یامواج پس از در نی. اشودیآن تابش م

          ناشناخته قرار طیمح کیباشند که در  یرفلزیغ یایاش توانندی، اهداف مGRPدر  یول افتدیمختلف هوا اتفاق م هایتوده ای یفلز یایمعمول، انعکاس از اش

را که  یاز مشکالت یبرخ تواندیمجدد آن، م یمهندس ایو  یتکنولوژ نیا یریکارگبهآب،  یتقاضا و عرضه تیریروزافزون کشور در مد ازیبا توجه به ن .رندگییم

 .سازد برطرف اند،آورده وجود به شبکه در گزارش نشده هایشکستگی و هاامروزه نشت
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 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو

 یروگاهین شرفتهیپ یریگاندازه یهاستمیس یمرکز توسعه فناور این شماره:
 یانرژ نیا دیتول یاهیمنابع پا عنوانبهبرق  یهاروگاهیتوجه به ن ازیصنعت و اقتصاد کشور، ن ییبنا ریدر ساختار ز یکیالکتر یانرژ نیادیبا توجه به نقش بن

           ... فرستادهو یتجار ،یکشاورز ،یبه شهرها و مراکز صنعت یشبکه سراسر قیاز طر هاروگاهین نیا یدیتوان تول عموماً. کندیم دایپ یاریبس تیاهم

نصب،  نیاست. بنابرا هودهیبه نام صنعت برق ب یاسخن گفتن از مقوله ها،روگاهیبدون وجود ن درواقع. دیدرآکشور به حرکت  یتا چرخه اقتصاد شودیم

 شیرا در افزا یادیز اریو مناسب، نقش بس درست. نگهداشت باشدیبرخوردار م یادیز تیاز اهم ها،روگاهین راتیو تعم ینگهدار ،یبرداربهره ،یاندازراه

و  قیقد شیکارکرد و پا وهیاز ش ریفراگ یداشتن آگاه نیآن دارد. همچن یبهره اقتصاد باال بردندر  ییبسزانموده و اثر  فایا روگاهین یهاعمر دستگاه

 .به دست نخواهد آمد قیاز ابزار دق ادهاهداف بدون استف نیا ناًیقی. شودیم یمل یهاهیکارکرد، موجب نگهداشت سرما وستهیپ

 ،یروگاهین قیدر حوزه ابزار دق رانیا یاسالم ی، جمهور1404تا افق  سالهدهبازه  کیداخل، در  دیتوان تول شیافزا یخداوند بزرگ و در راستا یاری با

 است:  یکشور

 ویروگاهین تیبااهم قیابزار دق زاتیو ساخت تجه یطراح یبرخوردار از دانش فن ، 

 یو جهان یداخل یسهم مناسب از بازارها یدارا. 
 

 هامأموریت
کشور  لیپتانس شیو افزا یاهداف توانمندساز شبردیجهت پ یروگاهین شرفتهیپ یریگاندازه یهاستمیس یمحول شده به مرکز توسعه فناور یهاتیمأمور

 :باشدیم لیبه شرح ذ ،قیابزار دقدر حوزه 

 یروگاهین شرفتهیپ یریگاندازه یهاستمیس یفناور نهیدر زم یفناور تیرینقش مد یفایا، 

 مرکز یهاطرح نهیها در زمو دانشگاه یقاتیمختلف صنعت برق، مراکز تحق یهابخش تیفعال یهماهنگ، 

 یروگاهین شرفتهیپ یریگاندازه یهاستمیس یفناور نهیبه صنعت برق در زم یشگاهیو آزما یپژوهش ،یارائه خدمات علم تیریمد، 

 بازار یهایازمندین یو توسعه مرکز در راستا قاتیتحق یدهجهت، 

  ،رویدر پژوهشگاه ن یروگاهین شرفتهیپ یریگاندازه یهاستمیس یمرتبط با فناور یهاتیفعال ییافزاو هم یدهسازمانتمرکز، 

 یاهروگین شرفتهیپ یریگاندازه یهاستمیس یفناور نهیدر زم یاو توسعه یکاربرد یهاها و پروژهطرح یاجرا تیو محور فیتعر ،یزیربرنامه 

 ،رویدر پژوهشگاه ن

 یریگاندازه یهاستمیس یفناور نهیدر زم نظرانصاحبو  نیاز محقق یبانک اطالعات جادیو ا یو تخصص یعلم یهاانباشت دانش در حوزه 

 ،یروگاهین شرفتهیپ

 ویروگاهین شرفتهیپ یریگاندازه یهاستمیس یفناور یهاها و پروژهاز طرح یمال تیالزم جهت حما یمنابع مال نیتأمنظام و  جادیا ، 

 یهادر قالب مراکز رشد و پارک یروگاهین شرفتهیپ یریگاندازه یهاستمیمرتبط با س بنیاندانش هایشرکتاز  تیمند حمانظام تیریمد 

 .از پژوهش تیحما یمال یهاو صندوق یو فناور یعلم
 

 اهداف کالن
 دیامکان تول ابزار دقیق زاتیتجه کارگیریبهبدون  دیگربیانبه باشد،ینم پذیرامکان قیابزار دق یهاسامانه یریکارگبهبدون  یروگاهین یندهایفرا یاجرا

گوناگون  زاتیتجه یسازیدر بوم ریچشمگ یهاشرفتیپ باوجود .کندیم انیحوزه را ب نیا یباال اریبس تیموضوع اهم نیبرق وجود نخواهد داشت. ا

گفت، بازار  توانیم نیبنابرا شوند،یم هیاز خارج از کشور ته یروگاهین قیابزار دق یهاسامانه %85از  شیاکنون بهم متأسفانهصنعت برق کشور، 

مانند  نینو یهایفناور هیبر پا عموماً یامروز قیابزار دق یهادر ساخت سامانه کاررفتهبه یهایفناور نیهمچن .حوزه وجود دارد نیدر ا توجهیقابل

یبوم یراب یبالقوه فراوان تیظرف نیبنابرا اندقرارگرفتهو توجه  تأکیدمورد  زیکشور ن یدر اسناد باالدست هایفناور نی. اباشدیم کیکروالکترونیو م کیفتون

       انینبدانش هایشرکتها و دانشگاه یتوان علم کارگیریبهوجود دارد. با  یروگاهین ابزار دقیقدر حوزه  ینیکارآفر نیو همچن یکاهش وابستگ ،یساز

 :از اندعبارت یابزار دقیق نیروگاه یهااهداف کالن طرح توسعه فناوری سامانه هیپا نی. بر همیافتدست موردنظربه اهداف  توانیم

 موردنیازهای الزم برای تولید حسگرهای ایجاد زیرساخت، 

 ابزار دقیق نیروگاهی بااهمیتهای سازی دستگاهبومی، 

  های کشوراز سهم بازار سالیانه ابزار دقیق نیروگاه %85کسب، 

 وتولیدشدهجویی ارزی و صادرات محصوالت صرفه ، 

 در حوزه ابزار دقیق بنیاندانش هایشرکتسازی فعال. 
 
 

 یریگاندازه یهاستمیس یطبقه چهارم، مرکز توسعه فناور ،یساختمان فناور رو،یبلوار دادمان، پژوهشگاه ن یتهران، شهرک قدس، انتها آدرس:

 www.nri.ac.ir/ PPAIT-Center سایت:وب       .                 یروگاهین شرفتهیپ
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 شرکت توسعه و تجارت هزارگذر واحدهای مرکز؛معرفی 

 یخسرو رضایعلمدیرعامل: 

 88581942شماره تماس: 

 info@thousandways.irپست الکترونیک: 

 ایده محوری:

 یامنطقه یگذارمتیعرضه و تقاضا و ق ینیبشیجهت پ لیتحل

 زمینه فعالیت:

 یکاوداده و داده لیتحل

 میزان پیشرفت طرح:

 یانرژ عیانتقال و توز د،یدر تول شیو پا تیریمد ،بینیپیش تیبا توجه به اهم

 د،یدر سه سطح تول «یانرژ تیریمد یلیسامانه جامع تحل»طرح  ،یکیالکتر

متخصص شرکت  میتوسط ت میحج هایدادهپلتفرم  یبر رو عیانتقال و توز

 یاز سو یازمندیراستا با توجه به اعالم ن نیا در .است توسعهدرحالهزارگذر 

 یمصرف انرژ تیریسامانه مد یدر قالب طراح یابرق مشهد، پروژه عیشرکت توز

 نیقرار گرفت و اقدامات الزم جهت تأم یو اقتصاد یفن یسنجمورد امکان

  نی. همچندیطرح انجام گرد یاجرا منظوربه یریگمناسب اندازه زاتیتجه

 داده در حال انجام لیتحل میتوسط ت یو کشف آمار ینیبشیپ هایمدل یطراح

 یبرا یکیالکتر یمصرف انرژ زانیم بینیپیشو  شیپا گر،ید ییسو از .باشدیم

 ریاخ یهااز پروژه گرید یکیدارد.  ییمصرف نقش بسزا تیریمد ریزیبرنامه

که  باشدیم یانرژ تولیدکنندهو  کنندهمصرفماژول مخصوص  یشرکت، طراح

 قرارگرفته یمورد طراح رویهبی هایمصرفاز  یریو جلوگ یانرژ تیریجهت مد

 موردمطالعهاز صد واحد  شیبا ب یمجتمع تجار هایدادهپروژه  نیاست. در ا

ها داده یسازمرحله شناخت و آماده یاست که پس از ط قرارگرفته

 هایمدل نی. همچنانددهیگرد هیته فگریتوص ی(، داشبوردهاپردازششی)پ

در  ایهسالنامو  یجو یرهایبا در نظر گرفتن متغ نیماش یریادگیو  بینیپیش

 .باشندیم سازیمدلحال 

 شبکه هوشمند شهاب یتوسعه فناورشرکت  واحدهای مرکز؛معرفی 

 خلهیآرش شمدیرعامل: 

 88360478شماره تماس: 

 shahaab.sg.co@gmail.comپست الکترونیک: 

 ایده محوری:

و  یبازفروش انرژ یروستاها یبار برا لیو ساخت آشکارساز پروف یطراح

 فاقد کنتور یمسکون یهاساختمان

 زمینه فعالیت:

 یشبکه هوشمند آب، برق و انرژ

  پیشرفت طرح:میزان 

و ساخت  یشبکه هوشمند شهاب، طراح یشرکت توسعه فناور یاصل تیفعال

در حوزه  صرفهبهمقرونقرائت از راه دور  یو ابزارها نیآنال یریگاندازه زاتیتجه

با عنوان  یزیشرکت تجه نیا یشبکه هوشمند برق است. محصول محور

 موردنظرمخرب به انشعاب  ریغ صورتبه تواندیبار است که م لیآشکارساز پروف

ور مانند کنت زیتجه نیا ن،یبار آن را استخراج کند. عالوه بر ا لیمتصل و پروف

 زیو صدور صورتحساب را ن نیمشترک یمصرف یمحاسبه انرژ تیهوشمند قابل

 یاز پارامترها یمتنوع یهاشمحصول با ارائه گزار نیا یافزارنرمداراست. سامانه 

 یدر واحدها یمصرف انرژ تیریدبه م یانیکمک شا نیمشترک یکیالکتر

محصول در حال حاضر  نیا یو توسعه یطراح ندیفرا .خواهد کرد کنندهمصرف

 انیمحصول و جذب مشتر یمعرف یبرا یاگسترده یهاتیو فعال دهیرس انیبه پا

شرکت  یبا هماهنگ نکهیدر حال انجام است. ضمن ا یو دولت یبخش خصوص

د اثبات عملکر یبرا یکوچک موفق یهالوتیبرق استان تهران، پا یروین عیتوز

 یدستگاه در بخش خصوص نیاز ا یاست. در حال حاضر تعداد اجراشدهمحصول 

 کی یاجرا یبرا یقرارداد یماه آت یاست و مقرر است که ط دهیبه فروش رس

 ، بارمجازیغ یبارها ییمصرف و شناسا تیریمد باهدفمتوسط  اسیمق یپروژه

 برق استان تهران منعقد شود. یروین عیشرکت توز

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            
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 ینسبت به استفاده از پژوهش و نوآور ت،یو حم پذیرییسکرارشد صنعت، که با  رانیاز مد تیحما ه،یقض نیدر کنار ا ادامه سخن نخست:

 یرهاقدتو  هایابیارزدر  هیقض نیا دیوجود دارد، با یپژوهش یدستاوردها سازییتجاراگر اعتقاد به لزوم  ن،یگردد. عالوه برا ری، تقداندداشتهاهتمام 

ت آن اس یاست اما پرسش اساس ریناگز رو،یوزارت ن یدر جشنواره پژوهش و فناور یو کارکرد یساختار یو بهبودها راتیی. تغردیگ قرار موردنظر

 .وجود دارد رویوزارت ن قاتیتحق اندرکاراندستو  گذارانیاستس انیدر م هیقض نیا یبرا یجد میاراده و تصم زانیکه تا چه م

 
, مرکز رانیا ستیزطیمح یابیانجمن ارز ،1400دی   23، "داریپا یعیو منابع طب یانرژ ست،یزطیمح یسراسر شیهما نیازدهمی" .1

 تهران. -داریبه توسعه پا یابیدست یراهکارها

انجمن مدیریت و مهندسی توسعه ، 1400بهمن   14، "یانرژ یهارساختیو توسعه ز یسازنهیبه ت،یریمد یالمللنیکنفرانس ب نیپنجم" .2

 تهران. -فناوری

 مشهد. -سجاد یدانشگاه صنعت ،1400اسفند  4 ،"رانیپراکنده ا دیو تول ریپذ دیتجد یهایکنفرانس انرژ نهمین" .3
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