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 سوموستیبشماره  1397ماه خرداد

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست  

 اخبار مرکز 

 شده از مرکز های موفق خارجکتشر 

 بیشتر بدانیم 

 و دستاوردها معرفی واحدهای مرکز 

  رو های پیشرویداد 

              

 سخن نخست               

  

 در کشور است. یررسمیغرسمی و  یهاتیظرفاستفاده از همه نیازمند 

ایجاد اطمینان در : خرید کاالی ایرانی، تشویق اقتصاد ملیچهارم: 

ورود افراد متقلب و متخلف  در برابر هاآنمبنی بر رعایت حقوق  گذارانهیسرما

ت رقاب برای صیانت از تولید در برابررویه کاالی خارجی، به بازار و واردات بی

تصاد از اق در کشورهایی کهیکی از ضروریات توسعه تولید داخلی است. ناسالم، 

د دولت، امری دوراز دیحتی انجام معامالت کوچک بهبرخوردارند،  یتریقو

سیار فساد، ب یهانهیزم یریگشکل. ایجاد شفافیت و جلوگیری از غیرممکن است

 با اقدامات پیشگیرانه، دارندفهیوظهای دولتی همه دستگاه رونیازامهم است. 

قاچاق( ) یرقانونیغورود قانونی و  و دامنهی تخلف را ندهند ریگشکل هزاجا

 کاالی خارجی را محدود کنند.

 های بازدارنده درزمینهسیاست: کنندگانپاسداری از حقوق مصرفپنجم: 

ز ا باید قاطعانه اجرا شود، باید تنهانهی به کشور رضروریغورود کاالی خارجی 

باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی  گی مناسبی برخورداربازدارندقدرت 

، کنندیمرویه و سودجویانه ضربات کاری به اقتصاد کشور وارد که با واردات بی

همان اندازه که به نفع تولیدکننده داخلی است،  مسئلهاین  .باشندندر امان 

 .دیآیم حساببهنیز  کنندگانمصرفپاسداشت از حقوق  ینوعبه

 :هارسانههای فرهنگی و نی و رسالت دستگاهمصرف کاالی ایراششم: 

 لکهب ای شخصی نیست.کنندگان باید بداند مصرف کاالی خارجی سلیقهمصرف

 ایجاد. آمدن مشکالت همراه آن است دیو پدبه معنای بیکار شدن جوان ایرانی 

کشور ناممکن  یررسمیغرسمی و  یهارسانهاین باور عمومی بدون همراهی 

خواهد بود. تا زمانی که تبلیغات و ترفیعات محصوالت خارجی از عنفوان کودکی 

بدنه فعال و پشتیبان  یسالبزرگامید داشت در سنین  توانینمهمراه ماست، 

 عنوانهبرادیو و تلویزیون  تولید ملی در کشور شکل بگیرد. در این میان وظیفه

 از دیگران است. تربرجستهفراگیرترین رسانه کشور 

 تهداش ادمسئولین کشور باید همواره به ی: رسالت شخصی مسئوالن هفتم:

الگوی مردم « الناس علی دین ملوکهم»بر اساس حدیث شریف که  باشند

 از کاالی ایرانی و اجتناب از خرید کاالی و استفادهبنابراین ساده زیستی ؛ هستند

 ده نکته برای حمایت از کاالی ایرانی

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف  

کاالهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه 

است. برای  مشاهدهقابلاقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور  یهاجنبه

هم دهیم تا تحقق کامل اهداف  دستبهدستباید  ناخوشاینداصالح این عادت 

ین دست یافتن به ا هایگام تریناصلیرا شاهد باشیم. شاید کشور اقتصادی 

 :زیر خالصه کرد صورتبههدف را بتوان 

بر مصرف کاالی ایرانی، فقط  تأکید: دست از کاالی ایرانی برنداریماول: 

رائه کیفیت هم باید با ا تولیدکنندهنیست. بلکه  کنندگانمصرفبرای  ایتوصیه

ه ندهد که مشتریان به کاالی خارجی تمایل پیدا تر، اجازپایینبرتر و قیمت 

و ارا محترم بشمارد و کاالی مرغوب به  کنندهمصرفباید  تولیدکنندهکنند. 

خود را متعهد به ممکن  حدهم باید تا  کنندهمصرف عرضه کند از سوی دیگر

اید بمشتریان بیان دیگر این نکته آن است که . بداندایرانی  مصرف کاالی

ضمن ارائه نقطه نظرات و انتقادهای خود و فشار ی داخلی، هاضمن خرید کاال

 .ددست از کاالی ایرانی برندارن هرگز ،بهبود کیفیتبرای  دکنندگانیتولبه 

خرید  مرسومدر مبارزه با عادت : افتخار ملی ،خرید کاالی ایرانیدوم: 

فرهنگی، سیاسی،  کارهایراهباید از همه و تفاخر به آن، کاالی خارجی 

بهره جست. در این مبارزه کار فرهنگی، تبلیغات و  ...و اقتصادی، حقوقی

کودکان و نوجوانان از اهمیت باالیی برخوردار است تا رفتار  فکر و سازیآماده

 حالنیدرعجایی که هر ایرانی مصرف کاالی کشور خود را افتخار بداند و 

موجود  هاآنداخلی  تیفیباککاالهای خارجی که مشابه  کنندگانمصرف

 است، از رفتار خود شرمگین شوند.

های دستگاه: های شغلینابودی فرصت =خرید کاالی خارجیسوم: 

مسئول باید با شناسایی کاالهای خارجی که به لحاظ کیفیت از کاالهای 

 تنظیم حقوق و ازجملههای مناسب )و با اتخاذ سیاستداخلی برتر نیستند 

 کهاین باور  حالنیدرعد؛ نعمالً جلوی فروش آن را بگیر (گمرکیعوارض 

 نعنوابهباید ای شغلی هخرید کاالهای خارجی برابر است با نابودی فرصت

 یک فرهنگ در رفتار فردی و اجتماعی ایرانیان نهادینه شود. این موضوع
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ستاین   ش سائل  هان سی ابعاد م عالوه بر برر

از بابت چیستتتی موضتتوعات،  موردنظرفناورانه 

سئلهبه  سایی  م  هاآنو انتظارات  نفعانیذشنا

گان  ته شتتتد. برای این منظور خبر نیز پرداخ

در دو بخش صتتبو و  هانشتتستتتحاضتتر در 

دام ها اقنسبت به تکمیل فلیپ چارت بعدازظهر

نمودند و در انتهای هر نشتتتستتتت از طریق به 

اشتتتتراذ گذاردن نتای  و موضتتتوعات، نوعی 

یان  مل بین االذهانی م عا  کنندگانشتتترکتت

فت. عالوه بر این و  کل گر کشتتت جا در  هازآن

ی آتی گروه معدودی از خبرگان هانشتتتستتتت

ند شتتتتد، از  خاب خواه مه پروژه انت برای ادا

گان  ناختی برای تعیین خبر های شتتت رویکرد

، مسئلهی حل هامهارتمنتخب در چهار حوزه 

زمانی و  اندازچشتتمی، ریگمیتصتتمی هامهارت

ی شتتتده ریگبهرهی مدیریت تعارض هامهارت

 است.
 

شرکت های موفق خارج                      

 شده از مرکز

که مراحل خروج از  ییهاشرکت یتمام انیاز م

در  توانیاند، پن  شرکت را منموده یمرکز را ط

خود را محقق  یمحور دهیکه ا ییهازمره شرکت

 یسپر تیاند و مراحل مذکور را با موفقنموده

 یخوردگ تکتا یهااند، نام برد. شرکتکرده

 یسازنهیاصالح و به" یمحور دهیابا  فیشر

انتقال با حفاظت  هاین دکلیزم ستمیس

 ایرآ روش ایپا ،"ونیبتن مسلو فونداس یکاتد
 یپلکسر صوت و داده برا یمالت دیتول" دهیبا ا

که  "آنالوگ PLC یمخابرات هایستمیتوسعه س

استقرار در مرکز به پارذ علم  از اتمام دورهپس 

 عیصناشرکت  ،مستقر شد سیپرد یو فناور

 یامنطقه زمرک جادیا" دهیبا تحقق ا ندا

عت صن مبتکر، شرکت "صنعت برق یتخصص

خود به  یدیتول یهارله یارتقا" ایده با پژوه

 "رله دیجیتال حفاظت الکتروموتورهای سه فاز

که در  فیشر ستمیس نایسار شرکتو 

از  یکیعنوان مرکز به یابیارز نینخست

و در طول سه  دیبرتر انتخاب گرد یهاشرکت

تحت  اخود ر یمحور دهیسال استقرار در مرکز ا

ماژول ارتباط رادیویی بر پایه شبکه "عنوان 

سخت  طیکارکرد در شرا یمخابراتی برا

است که هرساله بر  دی. امدیارتقا بخش "یطیمح

 یمحور دهیا تیکه با موفق ییهاتعداد شرکت

 ده شود.افزو ندینمایخود را محقق م

بررسی چهار طرح فناورانه تشکیل گردید.  برای

 تعاملی اریمیتصم سیستم"طرح اول با عنوان 

مطرح  "کشور آب جامع مدیریت هوشمند

کمیته،  سی اعضایرپس از نقد و بر و شد 

مشروط به انجام اصالحات موردنظر برای طرح 

قرار گرفت. طرح دوم  دیتائدر شورای مرکز مورد 

و   "صفر یباانرژ سبز ساختمان"با عنوان 

ی شناورسازفناوری "عنوان  باطرح سوم 

ی و بررسز نقد پس ا، "صفحات خورشیدی

 یهاتیمأمورو  با اهداف راستاهماعضای کمیته، 

طرح چهارم با عنوان  .مرکز تشخیص داده نشد

س از پارائه شد و  "کلینیک قابلیت اطمینان"

 ش قرارکمیته پذیر دیتائمورد نقد و بررسی 

 گرفت.

 یاندازادامه پروژه راهج( 

 یو توسعه فناور یمرکز نوآور

 سازمان آب و برق خوزستان

ی مرکز نوآوری و انتتدازراهدر ادامتته پروژه 

ستان  سازمان آب و برق خوز سعه فناوری  تو

که با همکاری پژوهشتتگاه نیرو در حال انجام 

ست خبرگان  ش شمین ن ش ست، پنجمین و  ا

ستتتازمان آب و برق خوزستتتتان در روزهای 

در محل هتل  ماهبهشتیاردنوزدهم و بیستم 

تان اهواز  به برگزار شتتتتدبوستتت جه  با تو  .

سروش ی پروژه در این برا شدهنییتعی شنا

ی دارای اولویت هاحوزهاز  هرکداممرحله، در 

ی بهبود تدوین خواهد شتتتد. هاپروژهبستتتته 

سنجش  ادوات»برای این منظور، موضوعات 

می آب قی هاکارت»و  «ک بزار د  قیا

گاهیهاسیییسییتم دو  عنوانبه« ی نیرو

موضوع نخست انتخاب گردید. در این مرحله 

ستراتژیک  ستفاده از روش رویکرد گزینه ا با ا
(Strategic Choice Approach (SCA) )

مان آب و برق  گان تخصتتتصتتتی ستتتاز خبر

تان در دو حوزه  تهشیپخوزستتت گرد هم  گف

ی از رویکرد دهشتتتکلآمدند تا در قالب گام 

SCA  مستتتئلهبه شتتتناستتتایی ابعاد موقعیت 

ردازند. در نشتتتستتتت پنجم خبرگان حوزه بپ

ابزارهای سنجش کمی آب و در نشست ششم 

حوزه  یق و هتتاکتتارتخبرگتتان  ق بزار د ی ا

جموع م یش از  در یران و  60ب فر از متتد ن

کارشتتناستتان ارشتتد ستتازمان در این گام به 

دیگر با  گامستتتههمکاری با پروژه پرداختند. 

 در . است شدهیزیربرنامهمنتخب خبرگان 

به افکار عمومی رفتار خارجی و انعکاس مناسب این 

التزام عملی به مصرف کاالی  که نشانه جامعه

 هازجملدر کنار توصیه زبانی به مردم  است داخلی

تواند به که می هاستآن تکتکوظایف 

 ی در این زمینه کمک شایانی نماید.سازفرهنگ

هشتم: تقویت روحیه خودباوری در ملت و 

د جوانان ایرانی بای خودباوری در بین: وانانج

ما »به شعار  جانبههمهاعتقاد  افزایش یابد.

 یهاحوزهدر برخی از  همچنان که «یمتوانمی

نظامی و علمی دستاوردهای درخشانی نصیب 

 تواندیمکشور نمود، در عرصه تولید و اقتصاد نیز 

رمز جهش چشمگیر در افزایش کیفیت محصوالت 

افزایش مصرف کاالی ایرانی  جهیدرنتداخلی و 

 باشد.

صدور : کاهش صادرات نفت و مواد خامنهم: 

کشور باید در یک  و نفتگاز  ژهیوبهمواد خام 

استفاده  با و کاهش یابد شدهیبندزمان یبرنامه

افزوده تولید شود.  باارزشاز این منابع کاالهایی 

از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی 

ایرانی  یهاشرکتو  هاکارخانهیعنی  ؛شود

 نمایند. نیتأمنیازهای خود را از داخل 

داخلی و  تیفیباکحمایت از کاالی دهم: 

 زا هستند،باید از کاالهایی که اشتغال: زااشتغال

اولویت دادن به تولیداتی که مبتنی  حمایت کرد.

بر مزیت نسبی مناطق کشور و از پتانسیل 

زمینه  تواندیمباالتری برخوردار است  ییزااشتغال

مصرف محصوالت داخلی را فراهم سازد. 

صادراتی تولیدات  یهاتیظرفنگاه به  حالنیدرع

داخلی نیز نباید مغفول بماند. بدون تردید فتو 

الزامات توسعه  نیترمهمبازارهای داخلی یکی از 

تولیدکنندگان موفق در  بازارهای صادراتی است و

 از شانس بیشتری برای حضور در مبدأکشورهای 

 جهانی برخوردارند. یهاعرصه

 اخبار مرکز
 ارزیابیبرگزاری کمیته الف( 

 ارزیابی برای ارزیابیکمیته  1397 ماهخرداددر  

ناوری "هتتای بتتا عنوان طرح فنتتاورانتته 2 ف

 و "ی صییفحات خورشیییدیشییناورسییاز

که  .برگزار شتتد "کلینیک قابلیت اطمینان"

سی  سطپس از برر شد  تو ضای کمیته، مقرر  اع

 توستتتط پس از ارزیابی وکارکستتتبهای طرح
کارشناسان فنی، در کمیته پذیرش مرکز مطرح 

  شوند.

 برگزاری کمیته پذیرش (ب
 کمیته پذیرش 1397 خردادماهدر 
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 بیشتر بدانیم
شود معموالً مشارکت جمعی توسط نیز نامیده می مالی جمعیتأمین که برخی اوقات تأمین سرمایه از اجتماع یا   (Crowdfunding) گذاری جمعیسرمایه

ت ها حمایهای یک کارآفرین توسط عموم جامعه یا سازمانشود تا از تالششود، اغلب از طریق اینترنت انجام میکنند نامیده میگذاری مشترذ میافرادی که سرمایه

های انتخاباتی و تأمین سرمایه الزم برای کتاب، حمایت مالی هنرمندان تا طرفداران کمپینشود. تأمین مالی جمعی برای اهداف متنوعی نظیر درمان بیماری تا چاپ 

توان پس از ظهور پدیده جمع سپاری دانست. دلیل ظهور گذاری جمعی را میاصطالح سرمایه یریکارگبه .وکار کوچک کاربرد داردوکار نوپا یا کسبیک کسب یاندازراه

ها به در جهان دانست. به علت تمایل کم بانک 200۸توان بحران مالی سال در قالب تأمین سرمایه مالی را می افتهیی به شکل سازمانگذاری جمعو گسترش سرمایه

یه آوری سرماپا در جمعخرده گذارانهیهای دیگری برای جذب سرمایه کردند. مشکالتی که صنعتگران، کارآفرینان و سرماوام دادن، کارآفرینان شروع به جستجوی راه

گذاری توان سرمایهدرواقع می .گذاری جمعی بسط پیدا کندگرفت به شکل سرمایهگذاری سنتی که توسط دوستان و فامیل صورت میداشتند منجر شد تا سرمایه

خاص گذاری اشهای بالعوض یا سرمایهریق کمککند تا از طها کمک میوکارها و سازمانجمعی را یک روش اینترنتی برای تأمین سرمایه مالی معرفی کرد که به کسب

وجه نشده صورت هدفمند به آن تبرداری از پتانسیل بالقوه انبوه جمعیت که تا پیش از آن بهگذاری جمعی پلتفرم بهرهرا عملی سازند. سرمایه شانیهادهیمتعدد بتوانند ا

، کارزاری جهت حمایت جمعی افرادی مختلف از یک جامعه، معموالً گذاری اجتماعیسرمایها ی جذب سرمایه مردمی، گذاری جمعیسرمایه .نمایدبود را فراهم می

جذب سرمایه مردمی جهت حمایت . جهت آغاز یک پروژه توسط افراد یا سازمان برگزارکننده کارزار است ازیموردن از سرمایهجامعه کاربران اینترنت و پرداخت بخشی 

اندازی های سیاسی، بودجه راهنگاری شهروندی، حمایت هنرمندان از سمت طرفداران، کمپینبه حادثه دیدگان، روزنامه یامدادرسانها ازجمله از طیف مختلف فعالیت

توان دارد،  در این روش فرد صاحب ایده تا جایی که در .های شهری استافزار آزاد، توسعه اختراعات، تحقیقات علمی و پروژهاستارت آپ، تولید آثار بصری، توسعه نرم

ین کند. اعمومی اعالم می تیساکند و برنامه خود و میزان سرمایه الزم را در یک وبهای تکمیل کار خود تهیه میکار خود را پیش برده و برآورد قابل قبولی از هزینه

 اندازی یک کارگاه، یا طراحی یکرا نوشته ولی هزینه ساخت آن را ندارد، یا خرید ابزار کار برای راه نامهلمیکننده آن فپروژه چه ساخت یک فیلم کوتاه باشد که تهیه

 های تأمینمدل. ها را هم به کار بگیردهای آنتواند سرمایهشود و اگر چیزی باشد که نظر مساعد مردم را جلب کند، میدستگاه پیچیده صنعتی، به مردم عرضه می

وان تهای واسط، میوکار پلتفرمهای کسب-وکار متفاوت وجود دارد. با توجه به تنوع مدلهای کسبهای تأمین مالی جمعی با مدلای از مدلگستردهمالی جمعی طیف 

دوستانه است یک عمل نوع ای هستند. اگرچه در اصلهای خیریهاهدا این نوع از اهدای جمعی بیشتر شبیه به حمایت: بندی کردها را در چند مدل پایه زیر دستهآن

رخواهانه دوستانه و خینوع یهازهیها باانگای برای اعطای پاداشی به خیّر در مقابل حمایت او ندارند. مشارکت مالی افراد برای پروژهوظیفه گونهچیه کنندگانافتیولی در

 2010دمی که در سال تواند در بین افراد دیگر انگیزه ایجاد کند. پلتفرم گوفاناست و همین مورد می

های برتر جهان که از دیگر پلتفرم .شده است، پلتفرم پیشگام تأمین مالی مبتنی بر اهدا است یاندازراه

رادرایز، بلو، کگیوینگ، کازس، اکتبریدج، جاستتوان از کرینگکنند میبر اساس مدل اهدا فعالیت می

 صورت تخصصی در یکها بهبرد. بعضی از این پلتفرم گیوفوروارد، دانرچوز، فاندلی، رازو و فاندراز نام

 .حوزه خاص نظیر پزشکی و برخی دیگر در چند موضوع فعال هستند

کنندگان به دلیل های اصلی این مدل، اعطای پاداش به مشارکتیکی از مشخصه: پاداش          

ها شوند. گاهی این مشارکتمیها بسته به میزان مشارکت متفاوت تعریف حمایتشان است. این پاداش

گذار پروژه یا حامی در مورد پاداش مشخصی که صورت حمایت جمعی بوده که در این حالت سرمایهبه

جمعی یا پیش سفارش  فروششیدر مواردی حمایت مالی در قالب پ .صورت خدمات استها بهکارآفرین متعهد شده است پرداخت کند توافق دارد. اغلب این پاداش

عهد باشد. در مقابل کارآفرین تافزار، محصول جدید، محصول سبز یا خدمات میموسیقی، تئاتر، نرم آلبوم مثال کتاب، فیلم،عنوانمنظور حمایت در تولید محصول بههب

 .ول استکند که نسخه اولیه از محصول یا خدمت، تحویل خریدار شود که در این صورت تأمین مالی جمعی اساسًا یک سفارش محصمی

ای عنوان فعالیت خیریهدر آمریکا و یک سال زودتر به 2006گذاری و تأمین اهداف انتفاعی در سال عنوان سرمایهأمین مالی مبتنی بر بدهی بهت: جمعی یدهوام         

آغاز گردید.  200۵شود، اولین بار با اهداف غیرمادی در سال میدر انگلستان به وجود آمد. تأمین مالی مبتنی بر بدهی یا آنچه در انگلستان مبتنی بر قرض نامیده 

 قرض دهی»شد. مدل مبتنی بر بدهی تأمین مالی جمعی که از آن  یاندازپلتفرم تأمین سرمایه خرد کیوا باهدف اعطای وام به افراد فقیر در کشورهای جهان سوم راه

دهد تقاضای وام بدون وثیقه داشته باشند و اگر توسط پلتفرم پذیرفته شد، پول را از اجتماع قرض قل امکان میمست رندگانیگشود، به وامبرده مینیز نام« فردفردبه

دقت دهی، موضوعات افراد برای وام گرفتن را بههای تأمین مالی جمعی واماش )ممکن است بدون بهره باشد( بازپرداخت کنند. پلتفرمبگیرند و سپس آن را با بهره

قرار  رشیها را موردپذدرصد از درخواست وام 10کلوب فقط مثال پلتفرم لندینگعنوانشود. بههای وام موافقت میده و معموالً با درصد کمی از درخواستبررسی کر

 .دهدمی

گذاری، سرمایه یکنندگان درازاپاداش مشارکتدر این حالت  .ترین حالت تأمین مالی جمعی استاین نوع تأمین مالی خُرد در عمل پیچیده: خرید سهام جمعی         

ره گذاری مخاطدر سرمایه ینوعکند بلکه بهکننده، سود مستقیم دریافت نمی-آمیز است. در این حالت مشارکتدر سهام مخاطره أیدریافت سهام، سود سهام یا حق ر

 .کندشرکت می ریپذ

اند از کارآفرین نماید. این بازیگران عبارتمالی جمعی سه بازیگر اصلی دارد که فرایند تأمین سرمایه را تسهیل میتأمین : فرایند و بازیگران تأمین مالی جمعی         

ای فرایند تأمین سرمایه به این صورت است که ابتدا کارآفرین، ایده موردنظر خود را در صفحه .کنندگانیا صاحب ایده، واسطه تأمین سرمایه یا پلتفرم و مشارکت

ونی کند. معرفی پروژه شامل اطالعات گوناگمی یاندازیک کمپین برای ایده خود راه گریدعبارتکند و بهشود تشریو میتصاصی در وبگاه واسط که پلتفرم نامیده میاخ

اتی شود. اطالعبندی کمتری است در معرض عموم مردم قرار داده میگیرد و بخش دیگر که دارای اطالعات طبقهاست که بخشی از آن در دسترس پلتفرم واسط قرار می

موردنظر را در مورد پروژه انجام دهد. حتی  یهاییپلتفرم قرار بگیرد تا بتواند راستی آزمابایست در اختیار وکار و همچنین اطالعات اقتصادی پروژه مینظیر مدل کسب

های خیریه باشد، پلتفرم اطالعات پروژه از جنس مسائل اجتماعی و فعالیت کهیدهند. هنگامهای الزم را نیز میها در صورت لزوم، به صاحبان ایده مشاورهبرخی پلتفرم

 .گیرندی آزمایی از صاحبان ایده میدیگری در مورد راست
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 رحی،ر پی انعقاد قرارداد طدزیبو فناور پارس در ماه اخیر شرکت 

مگاوات خورشیدی متشکل از  420از  یبرداربهرهو  یاندازراه، نصب

سیر کرمان با ستاد ونک بردمگاواتی در منطقه ماه 30پروژه  14

استان کرمان و فرمانداری بردسیر و با اخذ مجوز  یگذارهیسرما

 استان کرمان، اقدامات زیر را انجام داده است: یامنطقهشرکت برق 

  انجام مطالعات اولیه برای انشعاب زمین مناسب جهت

 مگاواتی 30مجموعه  14احداث نیروگاه در قالب 

  مجوزدریافت زمین و کسب  ازیموردن یهااستعالماخذ 

 واگذاری آن به اداره امور اراضی استان

  اتصال به  کیلوولت 400مطالعه و طراحی اولیه پست

 به معاونت امور شبکه کرمان و تهران هیدییتأشبکه و اخذ 

 اخذ پروانه احداث نیروگاه از ساتبا 

  تدوین طرح زیست محیط نیروگاه جهت ارائه به سازمان

 استان برای اخذ مجوز مربوطه ستیزطیمح

  خارجی و عقد قرارداد با آن جهت  یگذارهیسرماانتخاب

 گذارهیسرماو انجام بازدید  BOT صورتبهاحداث نیروگاه 

 از محل احداث نیروگاه

و تولید محصوالت، شامل جهت مونتاژ  یاکارخانهبرای انجام طرح، 

 هیبریدی، مصرفکمخورشیدی، کولرهای آبی نسل جدید  یهاپانل

کولرهای گازی هیبریدی در منطقه قلعه گن  کرمان در حال 

 است. یاندازراه

 ،یسازیبوم دوسالهر طی یک برنامه این شرکت در نظر دارد د

 نیروگاه را ازیموردنو مهندسی معکوس تجهیزات اصلی  یسازقطعه

 دنبال کند.

 

 

 گهر یانرژ دیتوسعه جذب خورش ؛معرفی واحدهای مرکز
 یمحمد خورده چ: یرعاملمد

 88376063: تماس شماره 

 m.khordehchi@gsea.ir :الکترونیک پست 

 :محوری ایده

 یبرق یو ساخت شارژر خودروها یطراح

 :فعالیت زمینه 

 نیمنظور تدوبه یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یمیانجام مطالعات اقل 
 ریپذ دیتجد یهایدر صنعت انرژ نهیبه یهاطرح

 :طرح خالصه

است  یبرق یخودروها یشارژرها دیطرح، تول نیا یهدف از اجرا

طور کامل شارژ خودرو را به یساعت باطر 2که بتواند در مدت 

 3.۵باقدرت  ایدر دن یبرق یشارژر خودروها نیشارژ اول .دینما

ساعت به طول  ۸تا  7.۵متناوب به مدت  انیبا برق جر لوواتیک

 انیشارژرها، با برق جر نیا دتریجد یها. در مدلدیانجامیم

. شودیمساعت شارژ  3.۵زمان به  لیو تقل لوواتیک 7.۵متناوب 

یشارژ م میمستق انینوع شارژرها که با برق جر نیا نیدتریجد

 نیا زهیکاهش داده است. مکان قهیدق 20زمان شارژ را به  شوند

دارد،  یبستگ هایبه نوع باطر یادیشارژرها هرچند به مقدار ز

شارژ  قهیدق 10را در مدت  یدرصد باطر ۸0است که  صورتنیبد

 .کندیم

 بازار هدف:

 اتوبوس و سواری از اعم برقی خودروهای دارندگان 

 های پیش رورویداد                                     
 

   

 عنوان ردیف عنوان ردیف

 سیرد یالمللنیبکنفرانس  6 المللی برقکنفرانس بین 1

 کنفرانس انرژی بادی ایران 7 المللی صنعت برقبین نمایشگاه 2

 کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی 8 های هوشمند )ایران اسمارت(نمایشگاه تخصصی شبکه 3

 های تجدید پذیرکنفرانس انرژی 9 جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو 4

 نیروگاه حرارتیکنفرانس صنعت  10 همایش ارتباط صنعت برق و دانشگاه 5
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 تهران، شهرذ قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            
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