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 سخن نخست             

 

  

های شرکت یدر خصوص معرف یهایبرنامه ،که در صداوسیما میشاهد هست ریاخ

موارد، در صداوسیما اجازه  شتریاست که چرا در ب نیال اؤشود. سبنیان پخش میدانش

های راحتی نام شرکتکشور ما، به ونیزیشود؟ چرا در تلوها داده نمیگفتن نام شرکت

شود ( آورده مییمهندس زاتیو کفش تا شیرآالت و تجه فیک از) یخارج یدیکوچک تول

جمهور  یساؤر یشود؟ حتای داده نمیاجازه نیچن یداخل یهای خصوصبه شرکت یول

 غیو تبل فیبه تعر گر،یها، در سفرها و مذاکرات خود با کشورهای دو معاونان آن یخارج

ند کنمی یابیها بازار سازی و بازارآن یخود پرداخته و برا یداخل داتیاز محصوالت و تول

 فیو تعر غیتبل نیاست که ا نیا تیافتد. واقعنمی یاتفاق نیاما متأسفانه در کشور ما چن

 داتیتول یبرا یول افتدیاتفاق م یهای دولتمحصوالت شرکت یبرا یتا حد کم

 ترین صادراتعنوان اصلینفت بهدهد. رخ نمی یزیکشور چ یهای بخش خصوصشرکت

رآمد د تواندنمی گریشود دفروخته می باریکنفت که  نی. ادیریکشور ما را در نظر بگ

 نیشود، چندمی یگریوارد کشور د ینفت وقت نیما داشته باشد؛ اما هم یای براثانویه

 یافزوده صدها و هزاران برابرشود و ارزشاز آن ساخته می گریهزار مواد و محصول د

ه فناورانه ک عیدر صنا یرذاگ هیسرما یخال یدر کشور جا ط،یشرا نیکند. در امی جادیا

 یگذاری روشود. درواقع سرمایهدت احساس میشدارند، به ییباال اریافزوده بسارزش

ره چه نکهیا رها، عالوه برسانه رد هاشرکت نیا یتوانمند شیو نما یهای خصوصشرکت

ه و کرد دوارتریام ندهیبه آ زیگذارد، مردم را نمی شیرا از کشور در جهان به نما یمطلوب

انگلستان،  رینظ یکه در کشور دیرینظر بگ در .کندزایی میجوانانِ کشور اشتغال یبرا

خواهند که های کشورشان، از تولیدکننده میشرکت داتِیتول شترِیفروشِ ب یبرا

التفاوت آن را از و مابه بفروشد داریتری به کشور خرمحصوالت خود را باقیمت پایین

 مقصد باال رود. یدر کشورها یاورفن قیتا قدرتِ نفوذِ کشور از طر دینما افتیدولت در

 یتاسیس نیافتد؟ لزوم اعمال چندر کشور ما نمی یاتفاق نیچن است که چرا نیال اؤس

 دن،یبه ثمر رس یبرا یدولت "تک یها"های پروژهکه توجه شود  شودتر میواضح یهنگام

شود عوض می یمعاون ای یریوز یدارند و وقت ازیدو دهه ن یو حت کیحدود  یبه زمان

نبوده و  نیچن یهای بخش خصوصپروژه کهی. درحالشوندیها متوقف مپروژه نیا گاهاً

های شرکت رایز دهندیبه کار خود ادامه م ،یاسیس یهاهیرو رییو تغ یدولت راتییبا تغ

کنند سود خود را می یکنند و سعاز خود اختالس نمی ،یطیدر هر شرا یخصوص

ها انجام حالت نیترو شفاف نیترقیرا به دقرا حداقل و معامالت خود  هانهیحداکثر، هز

. ستیفرما نحکم رانیا یدولت تیریمد ستمیدر س یتیوضع نیچن کهیدهند درحال

در  ر،کشو یدولت یهادرمجموعه باوررقابلیغ و گاهاً ستیو ناشا عیوس یهااختالس

 مدعاست. نیگواه ا ر،یهای اخسال

 

 بنیانهای دانشاز شرکت یهای دولتحمایت یابیارز یبررس

بر کشور، دانش و  یناجوانمردانه اقتصاد یها و فشارهاتحریم یدر فضا خوشبختانه

لت های دورسوخ کرده و حمایت یو خصوص یدولت عیبه صنا یشتریبا شدت ب یفناور

 توسیپ" هیابالغ تیاست. لزوم رعا شیدر حال افزا یبه نحو محسوس یداخل دیاز تول

از آن  یکیها، و مناقصه دهایدر خر یهای دولتها و سازمانوزارتخانهبه  "یفناور

اندرکاران است که در عمل، دست نیگیری اجهت نیعمده بر ا رادیست. اا هاحمایت

که دولت  پردازندیم یدیهای تولو کمک به آن دسته از شرکت یابیبه بازار شتریکشور ب

و  یزندگ امکه تم یاست که بخش خصوص یدر حال نیسهم دارد. ا ایها نقش در آن

 هیوجان مااز دل شیخو یبقا یخود را در کار و شرکت خود بکار گرفته و برا هیسرما

نگاه غلط و غالب است که  نیگیرد. به خاطر هم، کمتر موردتوجه قرار میگذاشته

ها با تمام کاستی .کندمی دایای پویژه گاهیجا یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم

از  یاریبس تیفعال جیمعاونت وجود نداشت، نتا نیهای اها، اگر حمایتو ضعف

ثمر  اند بهشده یمحصوالت ارزشمند و اساس دیبنیان که موفق به تولهای دانششرکت

ها و ها، دهآن دیتول یبه دانش فن یابیواردات آن محصوالت و دست ینشست و برانمی

از  یاریشد؛ اما درمجموع، بسارز از کشور خارج می ،یگذاری فعلسرمایهصدها برابرِ 

کنند و عمدتاً از نمی یهای خصوصشرکت یداخل دیبه تول یکشور، توجه نیمسئول

ر ما، است که در کشو نیا تیواقع. کنندفعاالنه می یبانیو پشت تیحما یهای دولتطرح

 و کندای میا صرف مسائل حاشیهوغم خود راز هم ییدرصد باال یشرکت خصوص کی

توجیه در غیرقابل تأخیرهای .نمایدمی دیخود را صرف کار و تول یاز انرژ یصد کمدر

 قیاصل تشو تیمجوزها، عدم رعا یانحصار در اعطا ،یمجوزها به بخش خصوص یاعطا

در  زیو ن یدر کار صادرات محصوالت داخل ادیگیری زسخت د،یدر امر تول هیو تنب

ام و سرانج دکنندگانیهای تولکاالها، عدم نظارت درست و عادالنه بر فعالیت صیترخ

 یبخش خصوص دکنندگانیهای تولدلدردروزمره، ازجمله  یرعلمیهای غاعمال سیاست

مان، کاال، ز یبخش خصوص یبرا ندارند. میبا تحر یمشکالت، ارتباط نیا شتریاست که ب

 تیاهم یها در بخش دولتکه اینهستند درحالی یمهم یپارامترها تیفیرقابت و ک

 رینظ یدولتی و دولتهای نیمهمحصوالت شرکت ادعا، به نیاثبات ا یندارند. برا یچندان

 گاهیا، جاادع نیالبته در ا دینگاه کن یکیالکترونالکتریکی و های لوازم تولیدکننده

ها توجه بودن آن یتیای که به سبب امنو هسته ییدارو ،ینظام یدیمحصوالت کل

 یگونه، مانع عملنگاه استثنا نیها شده است، استثناست. همای از سمت نظام بدانویژه

 ورود  زین ینگاه در بخش خصوص نیشده است. اگر ا دشمنان کشور داتیشدن تهد

 یهاالـ. در سودـشیم تـیتقو ایما با دن یادـو اقتص یاسیگاه مذاکرات سـکند، آن دایپ
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شرکت انرژی تجدید  دستاوردب( 

 پذیر پگاه

شرکت انرژی تجدید پذیر پگاه با ایده محوری 

 "حملقابلسیستم هیبرید خورشیدی و بادی "

عه فناوری صنعت برق سیکی از واحدهای فناور مرکز تو

در این مرکز نسبت  که در دوران استقرار  و انرژی است.

اقدام نمود.  ایده محوری خودبه طراحی و ساخت 

یک سیستم هیبریدی بادی،  شدهیطراحسیستم 

اندازی سریع در خورشیدی است که قابلیت نصب و راه

مواقع اضطراری را داشته و با توجه به تنوع منبع انرژی 

تواند بسته به شرایط و پتانسیل موجود انرژی می

را تأمین نماید. همچنین  ازیموردن، انرژی ریپذ دیتجد

یابد. استقرار می حملقابلیک سیستم مجموعه در 

 آمریکا، یکشورها در طرح این از مختلفی یهانمونه

 مذکور طرح در ولیکن است شدهساخته چین و آلمان

 ظرفیت و کشور در ساخت یهالیپتانس به توجه با

 در همچنین. است گرفته صورت طراحی ،مناسب

 به ساخت و تولید یهانهیهز گردیده سعی طراحی

 کیاز  استفاده مذکور طرح در مهم نکته. برسد حداقل

System Integration  این دستگاه  .باشدیم مناسب

های متفاوت در سه مدل با ظرفیت و توان خروجی

 1و ساخت و تست آن برای ظرفیت  شدهیطراح

انجام گردید.  در حال  97سال  اسفندماهکیلووات در 

طی مذاکراتی که با آستان قدس  این شرکت حاضر

با  دارددر نظر  دادهرضوی و انجمن بادی هند صورت 

 Tawanaiمشارکت شرکت انرژی تجدید پذیر پگاه و 

EnergyTech Pvt. Ltd  تولید این سیستم در چابهار

دستگاه برای  500و فروش ساالنه  نیتأم باهدفرا 

  دنبال کند.هند، پاکستان و ایران  یکشورها
 

 عضو جدید خانواده

 کارنیکان اندیش پارس شرکت

 
 لیو تحل یسازادهیسامانه پ"شرکت با طرح  نیا

در مرکز  "GIS بر یخودکار شبکه برق مبتن

طرح، فراهم نمودن  نیا یاست.  هدف اصل شدهرشیپذ

برق(  شبکه تیوضع نی)منطبق با آخر یبستر مطالعات

. در باشدیشبکه برق م کینامیاطالعات د تیریو مد

طور خودکار شده است که بهارائه یستمیطرح س نیا

 شده ازانجام راتییتغ نیبرق را با آخر عیشبکه توز

 CYME گرلیتحل یافزارهانرم طیدر مح GIS طیمح

 نیا ی. اصول کارکند یسازادهیپ DIgSILENTو 

 یافزارهابه نرم GIS طیاطالعات از مح لیطرح، تبد

 نی. همچنباشدیم DIgSILENTو  CYME گرلیتحل

 انجام مطالعات شبکه ازجمله تیطرح مذکور، قابل

بدون د دار را GIS طیدر مح جینتا شینما وپخش بار 

 دارد. مذکور گرلیتحل یافزارهااستفاده کاربر از نرم

طرح در شورا، با  یو ابعاد مال یفن یاز بررسپس 

 رویدر مرکز رشد پژوهشگاه ن زیاستقرار واحد فوق ن

 .دیموافقت گرد

های فرصتسازوکار   یاندازراهج( 

 مرکز  شغلی رویش

 یبرا ینیکارآفر یهااز روش یکی

در  Matchmakingسازوکار  جادیا ،کار ندگانیجو

 نیاست. به ا یها و مراکز نوآورمراکز رشد، پارک

ام اقد یصنعت برق و انرژ یمنظور مرکز توسعه فناور

 یهافرصت Matchmakingسامانه " یاندازبه راه

 ایو  یقینموده است. اشخاص حق "شیرو یشغل

در  وکار فناورانهکسب تیمند به فعالکه عالقه یحقوق

رزومه خود را در  توانندیمهستند،  یحوزه برق و انرژ

نسخه  صورتبه ایکرده  یمرکز بارگذار تیساوب

 دهند. مرکز لیمرکز تحو یبه دفتر روابط عموم یچاپ

 جادیا باهدف هیاول یاطالعات را پس از بررس نیا

ار، ک ندگانیو جو کاروصاحبان کسب نیب مؤثرارتباط 

 ریمستقر در مرکز و سا یهاشرکت هیکل اریدر اخت

 .دهدیهمکار قرار م یهامراکز رشد و پارک
 

 اخبار واحدهای فناور
 شرکت هورداد دستاورد الف( 

با ایده محوری  پاک هورداد یتوسعه آب و انرژ شرکت

 یریگو ساخت نمونه ابزار اندازه یطراح"

یکی از  "خاک و آب یهارطوبت و مؤلفه

واحدهای فناور مستقر در مرکز توسعه فناوری 

صنعت برق و انرژی است. این شرکت توانست در 

دوران استقرار خود در این مرکز نمونه اولیه 

را  "SM1 رطوبت خاک تالیجیحسگر د"

ی ریگاندازهاین دستگاه برای طراحی و تولید نماید. 

شروع و خاتمه آبیاری متناسب رطوبت خاک،  وآب 

تمامی  برای تواندیماست که  انبا نیاز آبی گیاه

کشاورزان، باغداران و همچنین فضاهای سبز شهری 

ای بومی بر کامالًاین حسگر قرار گیرد.  مورداستفاده

 حسگر. این باشدیممصارف خانگی و صنعتی 

برخالف نمونه خارجی خود دارای نمایشگر دیجیتال 

است. از مزایای این  کاربران ترراحتجهت استفاده 

بودن آن، قیمت ارزان،  حملقابلبه  توانیمدستگاه 

دقت بسیار باالتر نسبت 

خارجی و  یهانمونهبه 

همراه داشتن اطالعات 

و  هانرطوبتی گیا

های خانگی جهت گل

، هاآناز  ترآسانهداری نگ

ی هانمونهدر اشاره گرد. 

امکان  حسگربعدی این 

ی میزان سطح ریگاندازه

بودن  یباز ای یدیاس

(PH.خاک را خواهد داشت ) 

 

 اخبار مرکز
 کمیته پذیرش یبرگزارالف( 

در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیچهارم

 نیو هفتم خردادماه برگزار شد. در ا ستیدر ب 1398

-NBو ساخت ماژول  یطراح"های جلسه طرح

IOT" طراحی، "و  یمحمدرضا زمان یاز جانب آقا

تولید و اجرای انواع عایق ژاکتی باقابلیت مونتاژ 

از جانب خانم  "ایو دمونتاژ در تعمیرات دوره

س قرار گرفت. پ یابیموردبررسی و ارز ،یرینص قیشقا

با  رش،یپذ تهیها در کمطرح نیا یاز نقد و بررس

به شورا موافقت  یمهندس زمان یارسال طرح آقا

پس از انجام  یریو مقرر شد طرح خانم نص دیگرد

 تهیها مجدداً در جلسه کمبررسی یاصالحات و برخ

 تهیکم هجلس نیپنجم نیمطرح گردد. همچن رشیپذ

برگزار  رماهیدهم ت خیدر تار 1398در سال  رشیپذ

 دیاه تولو ساخت دستگ یطراح"های شد که طرح

 یاز جانب آقا "(mCHPتوامان برق و گرما )

مصرف  یسازنهیبه ستمیس"مژده و  نیالدشهاب

درخشان مطرح  نیام یاز جانب آقا ")بهان( یانرژ

 تهیکم یاعضا تیقرار گرفت که درنها یابیو مورد ارز

 خیبا ارسال هر دو طرح به شورا موافقت کردند. در تار

 رشیپذ تهیجلسه کم نیو آخر نی، ششم18/04/98

 دیتول"های برگزار شد که طرح زیامسال ن رماهیدر ت

 یهاروگاهیعملکرد ن نگیتوریانبوه دستگاه مان

پروژه  تیریاز طرف شرکت مد "یدیخورش

معکوس و  یمهندس"سوالر و طرح  یهاروگاهین

کنترل  ستمیافزار سنرم یسازیبوم

جنرال  یهانیتورب 6مارک  یسر کیدترونیاسپ

پور، مطرح  یروح یمصطف یاز جانب آقا "کیالکتر

 مقرر تهیکم تیقرار گرفت که درنها یابیو مورد ارز

الر سو یهاروگاهیپروژه ن تیریکرد که طرح شرکت مد

مجددًا در  الزم هاییپس از انجام اصالحات و بررس

 نیمطرح گردد. همچن رشیپذ تهیکم یجلسات بعد

الزم با ارسال طرح  یهایسرپس از بر تهیکم یاعضا

 پور به شورا موافقت نمودند. یروح یمصطف یآقا

 

 نیشصت و چهارم یبرگزارب( 

 مرکز یشورا

 شنبهسهمرکز در روز  یشورا نیشصت و چهارم

. برگزار شددو طرح  یبا بررس 18/04/98مورخ 

و  یطراح"طرح  یمحمدرضا زمان یابتدا آقا

که را ارائه نمودند "NB-IOTساخت ماژول 

 نیالزم با استقرار ا یهایبررسشورا پس از  یاعضا

 یواحد در مرکز رشد موافقت کردند. در ادامه آقا

پلتفرم  یطراح"زاده، طرح  عبداهلل رضایعل

با  ییکسایپ منظوربه «یهشدار خاموش»

 هـد کـرا ارائه کردن "یاقتصاد رفتار یهاروش
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 مصنوعیدر عالم فناوری هوش : کوتاه علمی یک بحث
 

 یتومکوان یهاانهیدر ساخت را یقدم

ها، انجام پردازش یبرا .قرار دارند یکوانتوم وتریهستند که در قلب هر کامپ یدیسازنده کل یواحدها یکوانتوم یهاتیب ای تیبیک

نشان  تیحساس طیمح شدت به اختالالت درها بهتیبیک نی، احالنیمنتقل شوند. درع هاتیبیک دیتول به سمت و دیبا هاگنالیس

در نظر گرفته  یمشکل جد کینیمحافظت شوند. ازآنجاکه ا یسیمغناط دانیاز م ژهیوناخواسته، به یهاگنالیاز س دیو با دهندیم

یم دهینام "متقابل ریغ یهادستگاه"اند که شدهناخواسته ابداع یهاگنالیاز س هاتیبیمحافظت از ک یبرا ییهادستگاه ،شودیم

 رایساز است، زخود مشکل هاآن یمتریسانت نیابعاد چند ن،ی. عالوه بر اکنندیم دیتول یسیمغناط یهادانیاما خودشان م شوند

 شیاتر یسسه علم و فناورؤدانشمندان م اضر،در حال ح .است ازیموردن یدر هر پردازنده کوانتوم زاتیتجه نیاز ا یادیتعداد ز

(IST)ه که ب هاآناند. دستگاه ابزارآالت را صد برابر کاهش داده نی، اندازه امتحدهاالتیو ا سیدر سوئ بیرق یهازمان با گروه، هم

 Nature در مجله معتبر هاآن. مطالعه ستین یسیتر از آن، مغناطاست و مهم متریلیم دهمکیدارد، فقط حدود  یفوتون کیبا تراف سهیمقاقابل یعملکرد یپژوهش میگفته ت

Communications  و  زیاز نو نیو همچن تیبیک کیاز  ویفوتون ماکروو کیمثال عنوانکنند، به افتیرا در یگنالیمحققان قصد دارند س کهیهنگام. است دهیه چاپ رسب

. کنندیاستفاده م رکوالتورهایها با سمتقابل مانند جداکننده ریغ یهادستگاه نیموردنظر اجتناب ورزند، از ا تیبیبا ک کسانی یمزاحم در جهت یهاگنالیس گریحرکت د

یم کیکه باعث تراف ستندیخودروها ن نیا ،یکوانتوم وتریکامپ کی؛ اما در مورد کنندیکنترل م هالیاتومب کیتراف شیپا ستمیرا مشابه با س گنالیس کیها ترافدستگاه نیا

 .است نیآفرها در خطوط انتقال مشکلبلکه وجود فوتون شوند

شماره دو در باال  یبه خروج تواندیآن نم فیضع گنالیما قرار دارد. س تیبیک ن،ییدر پا ک،یشماره  یدر خروج: »دیگویمقاله، م نیا یاصل سندهیبرزانجه، نو ریدکتر شاپ 

گرد حرکت داشته باشد و قبل از پادساعت یبه صورت شودیما برسد، بلکه مجبور م تیبیتا به ک دیمایرا بپ ریمس مانه توانندینم دیآیدو م یکه از خروج یگنالیبرسد. س

 «نرساند. یبیما آس تیبیتا به ک میکنی. در آنجا ما آن را بلوکه مکندیسه برخورد م یبرسد، به خروج کی یبه خروج کهنیا

یحساب مبه یکیمکانکرویم ینوسانگرها هیبر پا یدسته ابداع نیکرده که اول یطراح کونیلیس پیچ یقرارگرفته بر رو یومینیلومابداع خود را از مدارات آ یمطالعات میت

در  یبا قطر ،اندها کوچکدستگاه نی. اکنندیارتباط متقابل برقرار م یکینوسان دارند و با مدار الکتر تاریگ یهامیتراشه مانند س یکوچک رو یکونیلی. دودسته پرتو سندیآ

در حال حاضر، فقط چند کیمیت . هاستآن یمتریلینسبت به موارد سنتی قبلی همین ابعاد کوچک چند م دیجزء جد نیعمده ا یایاز مزا یکی. متریلیم دهمکیحدود 

به  هاتیبیکیبیت با یکدیگر مرتبط خواهند شد و بسیاری از این ک هاونیلیران یا حتی ماند، اما در آینده هزاکوانتومی مورداستفاده قرارگرفته یهاانهیبرای آزمایش اصول را

بسیار  یادارد ساخته شود. چنین پردازنده یمتریقسمت با ابعاد چندین سانت هاونیلیتصور کنید یک پردازنده که م: »دیگویسیرکوالتور خود نیاز دارند، دکتر برزانجه م

 کهنیز االبته قبل ا« ها، این مشکل حل خواهد شد.شده بر تراشهبزرگ و غیرقابل کاربرد خواهد بود با کمک نانومگنتیک ابداعی ما و سیرکوالتورهای بسیار فشرده نصب

دسترس بسیار کوچک است و نیروی پیشران الزم ممکن است به  سیگنال در همثال هنوز بازعنوانفائق آمد. به باید ییهااین وسیله قابلیت کاربرد عملی بیابد، بر چالش

 حل هستند.آسیب برساند؛ اما پژوهشگران اطمینان دارند که این مشکالت قابل هاتیبیک

 

 هااطالعات لباس یسازرهیذخ

که  ییهاراه را برای داشتن لباس تواندیم شدهیمحققان دانشگاه واشنگتن طراح لهیوسنوع جدیدی از پارچه هوشمند که به 

فشرده  یانیاز باشد دکمه کهنیرا بدون ا بمثال یک درعنوان)و به یسازرهیمانند رمزهای عبور را ذخ ییهاداده توانندیم

 .هموار سازد ،شود باز کنند(

شف تاکنون ک یهاافزار اینترفیس کاربری ارائه شد، پژوهشگران به جنبهکه در کنفرانس فناوری و نرم یابر اساس مقاله 

هوشمند امروزی  یهاناوبری در تلفن یهاستمیاز ابزارهایی که برای س توانیم ینیچننیا یهاهادی پرداختند. برای خواندن داده یهامغناطیسی رشته یهایژگینشده و

و قطعات الکترونیکی  یکشمیاین نوآوری فاقد هرگونه س: »دیگوین، مآلدکتر شایام گالکوتا، دانشیار دانشکده مهندسی علوم کامپیوتر پال  .استفاده کرد دشونیتعبیه م

 یهاکن انداخت و سپس اتو کرد. درواقع این پارچهدر ماشین لباسشویی یا خشک یسادگبه توانیهوشمند را م یهااز این پارچه شدههیلباس ته بیترتنیااست و به

الکترونیکی در  هادی و قطعات یهاپوشاک هوشمند امروزه رشته برای تهیه« .سازندیها بدل مداده یسازرهیحافظه برای ذخ ینوعرا به شدهیطراح یهاهوشمند لباس

برای  توانندیمغناطیسی دارند که م یهایژگی. محققان دانشگاه واشنگتن متوجه شدند که این نوارهای هادی آماده، وشوندیه متعبی هاداخل ساختار تاروپود این لباس

 متیقابزاری ارزان؛ شودیوسیله یک مگنومتر خوانده مها سپس بهر گرفته شود. این دادهدیجیتالی با اطالعات تصویری مانند حروف و عددها به کا یهاو داده یسازرهیذخ

 هوشمند وجود دارد. یهااز تلفن یاریو در بس سنجدیرا م یسیمغناط یهادانیجهت و طول م که

 نیندارد؛ بنابرا اجیاحت یمنبع انرژ چیبه ه باًیعملکرد خود تقر یهوشمند وجود دارد و برا یهادر تلفن االننیکه هم میاستفاده کرد یزیچ: »دهدیدکتر گالکوتا شرح م

باز شدن  یکرد. برا یسازرهیذخ بدر کیباز کردن قفل  یرا برا یرمز یپارچه هوشمند ابداع ش،یآزما کیدر .« شودیتمام م یها مجاناز داده تهدس نیخواندن ا نهیهز

 .شودیخوانده و درب باز م رمگنتو لهیوسشده در لباس کاربر قرارگرفته بود، بهبافته یهاآن عبور کند. رمز عبور که در داخل رشته یبود کاربر از جلو یدرب تنها کاف

 هاآن یتلفن  همراه رو کیبود که تنها با تکان دادن  ییهاداده یکردند که حاو یطراح یدر ادامه پژوهش محققان با کمک پارچه هوشمند کراوات، گردنبند و دستبند

ار ها به ککه در هتل یکارت یدهایمشابه کل .کرد هیآماده ته یسیمغناط ینوارها کو به کم یمعمول یاطیخ یهانیماش لهیوسبه توانیها را مپارچه نی. اشدیم ییرمزگشا

تست  کیکرد. در  یزیررا دوباره شارژ و برنامه هاآن توانیاما م ابدییهفته کاهش م کیدرصد در طول  30ها در حدود پارچه نیکاررفته در ابه یسی، قدرت مغناطرودیم

 کارکرد. یخوبباال به یدما با کن و اتوخشک شدن در خشک ،ییلباسشو نیوشو در ماشبعد از شست هاآن یرو شدهرهیذخ یهاها، دادهروشن شدن مقاومت پارچه یبرا

 نیچن را که با کمک یاگر لباس نیهستند؛ بنابرا یکیالکترون و قطعات یکشمیسورها، سسن هیتعب ازمندیاست که ن یاز پوشاک هوشمند امروز یاریبرخالف بس نیا

 دیبا هاآن یکیفراموش شود که قطعات الکترون ییشولباس نیقبل از استفاده از ماش کهنیا ای دیکن ریگ دیباران شد کیو در  دی، بر تن داشته باشاندشدهیطراح ییهاپارچه

 یپژوهش می. تردیگیرا م یدنیپوش یگسترش فناور یسد جلو کیاست که مانند  یزیچ نیاست؛ و ا یشده حتم یسازرهیها و اطالعات ذخرفتن داده نیجدا شود، از ب

 یرا طراح یدستکش ، با آن ارتباط برقرار کند. محققانستا هابیاز ج یکیدرون  هوشمندتلفن  کهدرحالی تواندیروش م نیبه ا یسینشان داد پارچه مغناط نیهمچن

را پخش کرد  یقیموس یکآنتویدستکش م نیحرکت دست درون ا کیبا  بیترتنیاشده بود، بهدر قسمت نوک انگشتانش دوخته یسیمغناط یهاد یهاکردند که رشته
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را  ژهیو اتیعمل کیمخابره کرد تا  یبه آن دستور توانیم م،یاوریدرب فیک ای بیباشد هر دفعه تلفن هوشمند را از ج ازین نکهیبدون ا داعاب نیرا باز کرد. درواقع با ا یا قفلی

 کیو کل کیکل ن،ییکند )حرکت به سمت چپ، راست، باال، پا ییشناسا درصد 90حرکت را با دقت  شش بود تلفن هوشمند قادر ،یپژوهش میت یهایانجام دهند. در بررس

 (. یبرگشت

 

 دارنقابتشخیص هویت افراد 

وشیده شده پ یهاصورتکه قابلیت شناسایی  اندساختهمحققان سیستمی شود.  ای بسیار نزدیک هوش مصنوعی دستیار نیروهای پلیس میدر آینده

با استفاده از شبکه هوش مصنوعی نقاطی روی صورت مشخص و هویت  «Disguised Face Identification» سیستم .با عینک یا دستمال را دارد

ماندن  ناشناسحقِ پایانی برای  ینوعبهالبته ساخت آن  .تدریجی مجرمان را شناسایی کرد طوربهبا کمک این سیستم  توانیم .کندمیشکار فرد را آ

یمآمارجیت سینگ محقق ارشد این پروژه در دانشگاه کمبریج  .انددادهافراد در فضای عمومی است و به همین دلیل دانشمندان درباره آن هشدار 

از شبکه عصبی  هاصورتبرای شناسایی  «DFI» سیستم .مبارزه با مجرمان بسیار کارآمد است هایسازماناین فناوری برای نیروهای پلیس و »: دیگو

 .د، شناسایی کناندپوشاندهتا تصاویر افرادی که صورتشان را با عینک یا دستمال  شدهدادهبه شبکه مذکور آموزش  .کندمییادگیری عمیق )نوعی هوش مصنوعی( استفاده 

 «.کندمینقطه روی صورت تصویر فرد را بازسازی  14میان  هایزاویهفواصل و  گیریاندازهشبکه با 

 

 دفاع سایبری

 هازیرساخت علیه داتیتهد ایدر برابر حمالت  موقعبه هایپاسخو ارائه  ییشناسا ،یریشگیپ یبرا یوتریدفاع از شبکه کامپ سمیمکان کی یبریسا دفاع

 یبریهستند. تعداد حمالت سا دیعصر جد کیبه  یبریدفاع سا شبردیدر حال حاضر در حال پ ینیماش یریادگیو   یو اطالعات است. هوش مصنوع

 زین هاحملهدرصد  69نشدند و هدف از  ییشناسا گاههیچحمالت  نیدرصد از ا 76زده شد.  نیتخم اردیلیم 2در حدود  2017در سال  شدهانجام

 جادیا یبرا ML هایتکنیکبا  بیدر ترک توانندیهستند م یورود هایدادهکه قادر به پردازش رشته  تکرارشونده هایشبکه .نامشخص مانده است

یرا م یبریدرصد از تمام حمالت سا 85کاربر مشکوک را تحت نظر داشته و تا  تیاستفاده شوند که فعال ینظارت یتحت فضا یریادگی هایفناوری

 ییخودکار به شناسا طوربه، اندکردهادغام  شرفتهیپ اتیاضیرا با ر یرفتار وتحلیلتجزیه، که Darktraceمانند  ییهاپآاستارت .دکنن ییشناسا توانند

 افزارهاینرم تواندیم ،یبر هوش مصنوع یمبتن هاییالگوریتمم با ه ،Cylance. شرکت کندیم ییرا شناسا یبریو حمالت سا پردازدیم هاسازماندر  غیرطبیعی رفتارهای

که نقش  باشدمی یبریسا یتیامن هایشرکتاز  گرید یکی، DeepInstinctحمالت را هم کاهش دهد.  نیا سکیر ،یبریو عالوه بر دفاع از حمالت سا ییمخرب را شناسا

 تلفن همراه است. هایدستگاهو  سرورها ،دهیخدماتآن محافظت از مراکز 

 

تالیجیو د یهوش مصنوع یدوقلو سازیمدل  

را پر  التیجید یایو دن یکیزیف هایسیستم نیاست که شکاف ب افزارینرمساختار  کی تال،یجیو د یهوش مصنوع یدوقلو سازیمدل

و  وهایلوکوموت ما،یهواپ ینظارت بر موتورها یخود را برا ی، بخش هوش مصنوع(GE) کیمثال، شرکت جنرال الکتر ی. براکندیم

 ی. دوقلوهاکندیکار م یابر یفضا یبانیبا پشت افزارنرم کیبر بستر  یهوش مصنوع نیاست. ا ردهک بینیپیشخود  یگاز هایتوربین

هم مثل  تریپیچیده تالیجید دوقلوهای. البته شوندیم کاربردهبه افزارهانرمنوع  نیهستند که در نوشتن ا کدهایی عمدتاً  تالیجید

استفاده  ینوع تکنولوژ نیکه از ا یهایشرکت .هستند هم وجود دارند یو تعامل دهیچیپ نمودارهایکه پر از  یوتریکامپ بعدیسه هایطرح

و شرکت  دکنیاستفاده م یاتیح یهازیرساختمحافظت از  یکه از آن برا Akselosشرکت  ،فعال است هاپروژه لیتحو نهیزمدرکه  Veerumشرکت  از: اندعبارت کنند،یم

Dynamics Supply حل  راهیک به کمک این فناوری  کهSAAS ارائه داده شده است یعیو توز یدیتول هایمحیطو  دهیچیپ هایمحیطمنابع خام در  تیریمد یرا برا. 

 

کار هوشمند یابزارها  

نکته الزم  نیذکر ا کنند،یم یدر محل کار ابراز نگران یاز هوش مصنوع شتریو استفاده ب هاانساناز حذف شدن  یاریبس کهدرحالی

 یتکنولوژ نیدوم عنوانبه ون،یاتوماس قتی. در حقکندیکمک م هاآن از کارشناسان در کار یاریبه بس ،یهوش مصنوع یفناوراست که 

 ییکار هوشمند هستند، جا یابزارهابه  یمتک شدتبهکه  یو قانون یپزشک یهاحرفه .رودیبه شمار م ندر حال ظهور و رشد در جها

یم تیفعال نهیزم نیوجود دارند که در ا یادیز هایشرکت. کنندیماستفاده  یصیابزار تشخ عنوانبه یاست که افراد از هوش مصنوع

شرکت قصد دارد  نیاست. ا ابزارها گونهنیازااستفاده  ردنکه هدف آن آسان ک ستا هاشرکت نیاز ا یکی Kim Technologies. کنند

 هانآهم ندارند بتوانند از  یوتریاز علوم کامپ یدانش خاص چیکه ه یآسان کند که کسان قدرآنکار هوشمند را  یابزارهااستفاده از 

 یهاکمکبه کارشناسان در کارشان  تواندیم یهوش مصنوع برهیتککه با  تمشغول اس ییهاپلتفرم دیکه به تول باشدمی هاشرکت نیاز ا گرید یکی Kyndiاستفاده کنند. 

 .کنند یاریبس
 

یمجاز ندگانینما  

 یهایشرکتاست.  Chatbots ،ینوع تکنولوژ نینمونه از ا نیترعیشاارتباط با انسان را دارد.  یبرقرار ییاست که توانا یوتریکامپ ستمیس کیساده  انیبه ب ،یمجاز ندهینما

 ندگانیاز نما Satisfiو  Amazon ،Apple ،Solutions Artificial ،Assist AI ،Creative Virtual ،Google ،IBM ،IPsoft ،Microsoftمثل 

 .کنندیم یادیز یهااستفاده خود در محصوالت یمجاز

 

 

 31شماره  -بنیانبرگرفته از مجله دانش 



   98تیر   –35 شماره

 

 

 بخش دو -های علم و فناوریپارک اسامی و مشخصاتلیست 
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 موفق مرکز هایشرکتمصاحبه با 

 

وانندگان خآشنایی بیشتر  جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  " ایپو ستمیس راین "شرکت  محترم مدیرعامل ،رضوانیمهندس جناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهپیک رویش 
 

 .ابتدا مختصری از شرکت و شروع فعالیت آن در مرکز بگویید 

 هاکارخانهو  عیو توسعه صنا قیتحق یبازو عنوانبه تالیجید یهایفناوربر  یمبتن یارائه راهکارها کردیبا رو 1388از سال  ایپو ستمیس رانی شرکت

 نهیزمررا د یدیمحصوالت جد شدهانجام یهاپروژهآغاز کرد. شرکت توانست در  یو مهندس یفن نهیزمدر یرانیجوان ا 4خود را به همت  تیفعال

به ارائه  تمسیس راین یمندعالقهو توسعه دهد.  یطراح یسفارش صورتبه یتیریمد یهاسامانه یهوشمند سازو  تالیجید کینهفته ، الکترون یهاستمیس

ن مرکز استقرار یدر ا 1398ارائه دهد و از سال  یصنعت برق و انرژ یرا به مرکز توسعه فناور یدیطرح جد 1397محصول فناورانه سبب شد تا در سال 

 .ابدی
 

 اید؟هایی کسب کردهانرژی چه موفقیت در دوره استقرار خود در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و 

محوری شرکت  یدهیاجدید صورت دهد . همچنین  یهاپروژهاستقرار در مرکز شرکت توانسته است مذاکرات خوبی را جهت اخذ  زمانمدتبا توجه به 

است. حضور در بیست و  رارگرفتهق یسازنمونهزمینه طراحی و ساخت سامانه هوشمند مدیریت عملکرد سیستم سرمایشی ساختمان در مرحله در

. این برای نخستین بار است که شرکت باشدیمدستاورد شرکت  نیترتازه -الکامپ-الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک یالمللنیبپنجمین نمایشگاه 

 نیرا سیستم پویا در نمایشگاه الکامپ بخش الکامپ ترندز حضور رسمی دارد.
 

 مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی بیشتر در پیشبرد اهداف و تحقق ایده محوری شرکت شما مؤثر بوده است؟یک از تسهیالت کدام 

همچنین تدارک رویدادهای آموزشی در حوزه  باشدیممزیت مرکز  نیترمهمجهت تعامل با مشتریان سازمانی  یبسترسازهمکار و  یهاشرکتارتباط با 

 .باشدیم هاشرکتمرکز برای  مؤثراقدامات  ازجمله یسازیتجار یهاروشتوسط و کوچک و م یوکارهاکسبمدیریت 
 

 چالشی را که شرکت شما با آن مواجه بوده است توضیح دهید. ترینمهم 

 میالزم است که در تالش هست یمحصول و اخذ استانداردها یساز ییدر گردش جهت نها هیسرما یکنون طیمهم شرکت در شرا یهاچالشاز  یکی

 ار یادیز اریبس یهانهیهزاما  رسدیمکاغذ ساده به نظر  یمحصول فناورانه رو کیو توسعه  ی. طراحمیشو دیجد یهاگامو وارد  افتهیراهکار مناسب را 

را تجربه  یشرکت ، رشد و حرکت کند ینهال نوپا شودیمسبب  هامتیقدر  یثباتیبتر نوسانات تقاضا در بازار و مو از همه مه کندیم لیبه شرکت تحم

 .دینما

  مستقر در مرکز تعاملی داشته یا کار مشترکی انجام  هایشرکتآیا در زمان استقرار شما در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با سایر

 اید؟داده

در  ریدا هشگاینما درواقعاز شروع دوره استقرار بود .  شیپ یهاشرکت ریرخ داد ، تعامل با سا ایپو ستمیس رایشرکت ن یکه برا یاز اتفاقات جالب یکی

 یبود . البته مذاکرات دمستقر در مرکز رش یهاشرکتتعامل با  سازنهیزمبرگزار شد  رویدر محل پژوهشگاه ن 1397برق که در آبان ماه  یالمللنیبکنفرانس 

ارکات به تد ازین دیجد تیدر تحقق اهدافشان ، امکان شروع فعال هاشرکتاز  هرکدامتمرکز  لیمشترک صورت گرفته است اما به دل یهمکار فیجهت تعر

 دارد. تریجد

 هایی از او صورت گیرد؟به نظر شما برای اینکه یک شرکت فناور به اهداف خود دست پیدا کند باید چه حمایت 

محصول به بازار است . امروز  واردکردنهدف و کمک به  انیبه بازار مشتر ترراحت یصورت داد دسترس توانیمفناور  یهاشرکتکه از  یتیحما نیبهتر

در  لیمن تسه دهیشود که به عق نیتأمفناور  یهاشرکتتوسط  تواندیم جوارهم یو کشورها هااستاندر سطح  کنندگانمصرفاز  یاریبس یازهاین

الزم جهت جلب اعتماد  یهاتیحما نیباشد . همچن هاشرکتاز  تیکمک و حما نیترمناسب تواندیمبازار مناسب  جادیا ایو  انیبه بازار مشتر یدسترس

رکن مهم در  نیفطر انیم یمراودات مال یبرقرار یکنون طیدر شرا می. معتقدباشدیم یدیکل یهامؤلفه ازجملههم  یمال نهیدرزممعامله  نیطرف انیم

  است. یعرضه محصوالت در دامنه فناور

 

  ای برای دوران بعد از خروج خود از مرکز دارید؟برنامهچه 

. با توجه باشدیمبرنامه شرکت در دوران استقرار در مرکز رشد  نیتریاصل لوت،یدر مرحله پا انیمشتر تیدر تست محصول و جلب رضا تیکسب موفق

فروش محصول و  یهاتیظرف میبتوان دیدوران پس از خروج از مرکز توسعه با یو سفت افزار برا افزارسخت،  افزارنرمدر بخش  یطراح یدگیچیبه پ

 . میقرار ده موردتوجهاز بازار را  شتریکسب سهم ب

 چرا؟ اید چه بوده است؟ وای که در دوره استقرار به آن دست نیافتههدف تعین شده ترینمهم 
 

که اهداف  میاورب نیشرکت بر ا  یفن میدارد و با لطف خداوند و همت ت ایپو ستمیس رایاز استقرار شرکت ن یشتریبه عبور زمان ب ازین الؤس نیپاسخ به ا

 تیریرا مد هاپروژه زیر یبندزمانشکست برنامه  بی، ضر یاحتمال یهاچالش ییبا شناسا میدار یمحقق خواهد شد و سع یخوببه شدهنییتع شیاز پ

 .میینما

 



   98تیر   –35 شماره

 

 

میبدان شتریب  
 یدورهای صادراتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریکرمعرفی 

صادرات  هاآناند، یکی از مشکالت که از مرحله نوپایی عبور و خود را به صنعتی شدن نزدیک کرده هاآنخصوص شینید، بهنبنیان که بهای دانشپای درد دل مدیران شرکت

ساس و نظر بر همین ا تواند گرهی از مشکالت کشور نیز بگشاید.کند، بلکه با ارزآوری که دارد، میتنها به پیشرفت آن شرکت کمک میای که اگر حل شود، نهاست. مسئله

اندازی کریدور صادرات ها را تعریف کرده است، اقدام به راهتبه مشکالتی که این جامعه دارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که برای خود مأموریت ایجاد زیرساخ

اثربخش در جهت توسعه توان در این حوزه، خدماتی باکیفیت و های خدماتی فعال ذیل این مجموعه کرد. در این مجموعه سعی بر آن است تا با شناسایی و ارزیابی شرکت

منظور ایجاد و خلق ثروت برای جامعه از طریق صادرات محصوالت با فناوری باال، علمی و فناوری ریاست جمهوری به ارائه شود. در همین راستا، معاونت هاصادراتی شرکت

گونه خدمات تسریع یابد. خدمات حمایتی کریدور توسعه ها از طریق ایناقدام به حمایت از خدمات این کریدور کرده و این امکان را فراهم کرده است تا صادرات. شرکت

مرزی( ارائه های صادراتی، کارگزاران تجاری برونهای مدیریت صادرات، پایگاهشرکت)های صادراتی بنیان، خالق و واسطههای دانشدرات و تبادل فناوری به شرکتصا

 توان از این خدمات استفاده کرد؟شود؛ اما چگونه میمی
 

 ارزیابی آمادگی صادرات

ه ازآن بسته به نتیجاین بخش از خدمات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در آزمون ارزیابی آمادگی صادرات شرکت کنند. پساند برای دریافت ها موظفتمام شرکت

استفاده  ی کریدورهاتوانند از مشاورشامل حالشان شود، می« عدم احراز شرایط صادراتی»که توانند از خدمات این کریدور استفاده کنند. درصورتیها میآزمون، شرکت

ها و مجوزهای گیرد و شامل مشاوره، ابزارهای تبلیغاتی، گواهینامهکنند؛ اما اگر کارشناسان تشخیص دهند که شرکت پتانسیل صادراتی دارد، این خدمات وسعت می

 د، عالوه بر موارد پیشین امکاناتی چون اعزام و پذیرششود. چنانچه توانمندی صادراتی نیز در شرکتی تشخیص داده شوالمللی، تحقیقات بازار و ثبت عالمت تجاری میبین

گیرند. می لقب« برتر صادراتی»هایی هستند که در آزمون گیرد. دسته چهارم، شرکتهای ملی به شرکت تعلق میالمللی و حضور در پاویونهای بینتجاری، نمایشگاه ئتیه

 ،اعزام و پذیرش هیئت تجاری ،ثبت عالمت تجاری ،المللی، تحقیقات بازارها و مجوزهای بیناز: مشاوره، گواهینامهاند کنند که عبارتها نیز خدماتی دریافت میاین شرکت

 .های ملیالمللی و حضور در پاویونهای بیننمایشگاه
 

 درباره خدمات کریدور 

طور کامل این حوزه را دست گیرد و شرکت بهبرده شد، به چه معناست؟ آیا کریدور صادرات وظیفه صادر کردن محصول را بر عهده مینام هاآناما تمام خدماتی که از  

که دخالت دولتی  بنیان است و اعتقاد بر این استهای نوآور و دانشطور نیست. ازآنجاکه عزم دولت بر دخالت حداقلی در کار شرکتعنوان اینهیچسپارد؟ بهدولت می

بر این اساس این  .شود، در حد تسهیلگری است و نه چیزی باالتر از آنتمام خدماتی که از سوی این مجموعه انجام می ،انجامدها میدرنهایت به اضمحالل و نابودی شرکت

ست شده اریزی حساببنیان نیازمند یک استراتژی و برنامهادرات دانشکند و معتقد است که چون صهای صادراتی استفاده میهای خود از واسطهکریدور در انجام فعالیت

های صادراتی خود را تأمین کنند و با توجه به نقش تأثیرگذاری توانند تمامی منابع موردنیاز برای اداره فعالیتهای موجود نمیبنیان به دلیل محدودیتهای دانشکه شرکت

های مدیریت صادرات بهترین راه های صادراتی و شرکتباشند، حضور واسطه هاآن وکار داخلیدارند باید متمرکز بر توسعه کسبکه در رشد و توسعه تکنولوژیک کشورها 

ر زمان دجویی ها و صرفهیابد، کاهش هزینههای تخصصی به امر صادرات تخصیص میالمللی است. ازآنجاکه تمامی منابع این شرکتورود و تثبیت حضور در بازارهای بین

 توجه است.به نحو چشمگیری قابل

ب شود که با انتخاب بازار مناسصورت عمده در راستای شناسایی بازار، ایجاد تقاضا و پاسخ به آن تدوین میهای مدیریت صادرات بههای صادراتی و شرکتاستراتژی واسطه

های واسطه شود. نقشاجرایی می... اسب و نیز توسعه محصول متناسب با نیاز و تقاضای بازار وبندی منگذاری رقابتی، تعریف شرایط مناسب پرداخت، بستهصادراتی قیمت

عنوان فته بهیاانکار و کاماًل تأثیرگذار است که در کشورهای توسعههای مدیریت صادرات با توجه به رقابت روزافزون سیاسی و اقتصادی کشورهای غیرقابلصادراتی و شرکت

 های تولیدکننده قرارگرفته است. ها و نیز شرکتادراتی مورد استقبال دولتبازیگران اصلی ص
 

 توضیح خدمات 

ل مثاعنوانبه .استشده اند، توضیحات کاملی ارائهشدهعنوان خدمت در نظر گرفتههایی که بهرباره تمامی بخشد  http://www.tecsc.ir در سایت کریدور صادرات به آدرس

المللی نیازمند دسترسی و تحلیل اطالعات بروز و مدون از بازارهای ورود به هریک از بازارهای صادراتی و بین»شده است: المللی چنین توضیح دادهدرباره تحقیقات بازار بین

هدف  های فروش در بازارکنندگان و همچنین سیستمرقبا، ارزیابی الگوی مصرفبندی گذاری محصول، تحلیل رقبا، بخشهدف است. تدوین استراتژی ورود به بازار، قیمت

المللی یکی از بهترین ابزارهای دستیابی به این اطالعات و همچنین های تحقیقات بازار بینبنیان جهت صادرات موفق است. تهیه گزارشبرای هریک از محصوالت دانش

ز ها اهای تهیه این گزارشبنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینههای دانشمنظور و باهدف ورود محصوالت شرکتتدوین برنامه صادراتی کار است. به همین 

درصد  70های اخذ این خدمت پرداخت الزم به ذکر است که حمایت کریدور از هزینه« شود.بنیان پرداخت میهای دانشطریق کارگزاران خبره این حوزه به شرکت

شود که الزم است متقاضیان هایی نیز میصورت بالعوض است. البته این حمایت شامل تبصرهمیلیون ریال به 300المللی تا سقف های تهیه گزارش تحقیقات بازار بیننههزی

ی ها و استانداردهای جهانی است. استانداردهایسئله گواهینامهاند، مبنیان برای صادرات با آن مواجههای دانشرا مطالعه کنند. یکی دیگر از مسائلی که شرکت هاآندقت تمام به

توانند برای صادرات اقدام کنند و محصول خود را در جهان به نمایش بگذارند. باوجوداینکه بسیاری از محصوالت باکیفیت و عنوان نمیهیچکه تا زمانی که نداشته باشند، به

 نیا تیصادرات خود درباره اهم دوری. کرمانندیهدف بازم نیبه ا دنیاز رس افت،یدر یهانهیباال بودن هز لیرادارند، به دل هابنیان ایرانی شرایط اخذ این گواهینامهدانش

 شیبه افزا انیمشتر بیمهم در ترغ یاز ابزارها یکی نیو همچن یجهان یورود به بازارها یازهاینشیپ نیتراز مهم یالمللنیب یهاهیدییو تأ هانامهیگواه: »دیگویموضوع م

از  یبخش د،یجد یصادرات یبه بازارها انیبندانش یهاها و ورود محصوالت شرکتشرکت یراستا و باهدف توانمندساز نیمحصوالت است. در هم تیفیو ک یمنیا ،ییکارا

از  یبخش انیبندانش یهااز شرکت تی. مرکز در قالب حماشودیصادرات توسط مرکز پرداخت م ندیفرا لیتسه یبرا یالمللنیب یو مجوزها هاهیدییتأ افتیدر یهانهیهز

 تیرا موردحما صالحیاز مراجع ذ نامهیصدور گواه نیخارج از شرکت و همچن یهاانجام آزمون ،یسازادهیخدمات مشاوره، پ نهیشامل هز هانامهیاخذ مجوزها و گواه یهانهیهز

( یا گواهی محصول Certificate of Complianceهای انطباق محصول )واع گواهینامهـدستورالعملی که در سامانه این کریدور قرارگرفته است، اخذ انطبق  .«دهدیفرار م

 بعد صفحه در ...ادامه مطلب   دیهدف و تائ یصادرات یبازارها ازیمحصول بنا بر ن یهاو نشان هانامهیگواه ریسا ای( GOST) هی(، استاندارد محصول روسCE Markا )ـاروپ
 

http://www.tecsc.ir/
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 برق و انرژیصنعت های نوین در حوزه رصد فناوری               
               

 هوا-ومیتیل یباتر یفناور

را ارائه دهد،  هایاز باتر ینینسل نو تواندیکه م دبخشینو یهایفنّاوراز  یکی

نوع دوم  یهایاز باتر یاگونههوا -ومیتیل هایی. باترباشدیهوا م-میتیل یباتر

. شودیهوا در کاتد استفاده م ژنیدر آند و اکس مویتیهستند که در آن از فلز ل

 است و بسته به نوع ژنیاکس یایو اح ومیتیل شیاز اکسا یناش ها،یباتر نیا یانرژ

نوع  نیها و سازوکار عملکرد، متفاوت است. در انوع واکنش ،یآل ای یآب تیالکترول

 ژنیساختار متخلخل داشته و غالباً از جنس کربن است، که اکس کیکاتد  ها،یباتر

و  تیلالکترو قیاز طر ومیتیل ونی. رسدیمنافذ آن به محل واکنش م قیاز طر

ورت ص ژنیاکس یایو سپس واکنش اح ابدییکاتد انتقال م قیالکترون هم از طر

 یها و عملکرد باترواکنش یبر رو یاساس ریتأث تی. چون نوع الکترولردیگیم

 تیبر اساس نوع الکترول یبنددسته هاینوع باتر نیدر ا رونیازاهوا دارد،  -ومیتیل

 یدیبریه ،یآل ،یآب یهاتیشامل چهار نوع الکترول هایباتر نی. اردیگیصورت م

 سهیدر مقا ییباال اریبس یانرژ یچگال یهوا دارا-ومیتیل یباتر جامد است.حالتو 

باالتر  اریسب «نوزن به توا»به لطف نسبت  .( استیومیتیل ونی) یومیتیل یبا باتر

با هر بار شارژ  توانندیم ندهیآ یبرق یهوا، خودروها-ومیتیبر ل یمبتن یهایباتر

 یترسبک مراتببهوزن  هایباتر نی، اکهنیا عالوهبه. ندیمایرا بپ یشتریمسافت ب

خواهد شد که دانشمندان بر دو  ریگهمه یدر صورت یتکنولوژ نیدارند. البته ا

هدر  ، و دومدرگذر زمان عینسبتاً سر تیاول افت ظرف ند؛یایفائق ب یمشکل اصل

 یجابه دتریجد هاییدر قالب حرارت. در باتر یاز انرژ یتوجهقابلرفت مقدار 

در  ژنیاکس نیاز هوا استخراج شود، ا ییایمیش یندهایفرا ازیموردن ژنیآنکه اکس

 اریتا حد بس امر نیخواهد شد. هم رهیذخ یذرات نانومتر صورتبهو  یخود باتر

خواهد  یریبه شکل گرما جلوگ یبرابر( از اتالف انرژ 5در حدود  یزی)چ یمطلوب

 یخوردگ یبا هوا، جلو دهندهواکنشمواد  مستقیمعدم تماس  کهنیاکرد. ضمن 

 را خواهد گرفت. مرورزمانبه یتوان باتر عیسر لیو تحل هاآن ازحدشیب
 

 

 هانهیدرصد کل هز ۵۰شامل  تیحما نیه اک رد؛یگیقرار م تیدر موردحما دوریکر
 هنامیگواه دیاز تجد تی. الزم به ذکر است که حماشودیم الیر ونیلیم ۸۰۰تا سقف 
ست. ا دیتائ دنشده باشد، مور افتیدر تیحما نامهیآن گواه یقبالً برا کهیدرصورت

 یانطباق محصول گواه یهانامهیگواه دیتمد یهانهیاز هز تیحما زانیم نیهمچن
ل محصو یهاو نشان هانامهیگواه ریسا ای هیمحصول اروپا، استاندارد محصول روس

 الیر ونیلیم ۱۰۰تا سقف  هانهیدرصد کل هز ۵۰ یدر صورت داشتن سابقه صادرات
در  توان به نداشتن فعالیتبنیان میهای دانشاست. از دیگر موارد مبتالبه شرکت

آن بتوانند  ها درهای معتبری که شرکتالمللی اشاره کرد. نمایشگاههای بیننمایشگاه
های تجاری مختلف، و کیفیت باالی آن و رایزنی با گروه خود با نمایش محصول

خشی از فعالیت کریدور در جهت رفع این مشکل به المللی پیدا کنند. ببازاری بین
 المللی اختصاص دارد و بخشی ازهای مهم بینهای ملی در نمایشگاهبرپایی پاویون

های خارج از کشور توسط صندوق ها در نمایشگاههای حضور این شرکتهزینه
مندی اناند از: تقویت و توشود. اهداف این کار عبارتنوآوری و شکوفایی پرداخت می

های مشابه و برند ملی در حوزه تولید محصوالت با فناوری باال، رصد فناوری
بنیان، بهبود کیفیت محصوالت تولیدی های دانشمهندسی معکوس توسط شرکت

ا های ببا فناوری باال، گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتی کشور در حوزه
بنیان در بازارهای های دانشسب شرکتسازی برای ورود منافناوری باال و زمینه

 المللی و صادرات.بین
های درصد از هزینه ۷۰شده شامل های اعالممیزان حمایت مرکز از برگزاری پاویون

های زمین نمایشگاه، برق، ساخت غرفه و هزینه فضای نمایشگاهی )شامل هزینه
نام پاویون( و همچنین های الزامی ثبتتبلیغات اجباری، مالیات و سایر هزینه

میلیون ریال در سورت شدم تأمین سقف  ۲۰۰۰ونقل برای هر پاویون تا سقف حمل
 فظهای منتخب موی و شکوفایی است و شرکتدرصد از سمت صندوق نوآور ۷۰

ی است که هایتنها بخشی از فعالیت هااینهای مرتبط هستند. به تأمین مابقی هزینه
های کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری در راستای رفع مشکل شرکت

وری ها و ارزآساز رونق این شرکتبنیان درزمینه صادرات انجام میدهد تا زمینهدانش
هایی که تالش شده است با کمترین دخالت دولتی و با برای کشور باشد. فعالیت

باالترین کیفیت ممکن انجام شود و تمام جوانب یک فعالیت صادراتی استاندارد را 
 پوشش دهد.

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      
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، 1398 شهریور 27، "یو علوم مهندس وتریکامپ ک،یمکان یبرق،مهندس یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیسوم" .1

 .بلغارستان -در صوفیه کنفرانس یدائم رخانهیدببرگزارکننده: 

، برگزارکننده: 1398 شهریور 28، "یو برودت یحرارت یستمهایو س کیبرق،مکاترون یمهندس یکنفرانس مل نیپنجم" .2

 تهران. -یطوس نیرالدینصدانشگاه خواجه ، کنفرانس یدائم رخانهیدب

موسسه ، برگزارکننده: 1398 شهریور 30، "رانیو برق ا کیمکان یمهندس یدانش و فناور یکنفرانس سراسر نیپنجم" .3

 .تهران -انیرانیسام ا یتوسعه محور دانش و فناور یها شیبرگزار کننده هما

  –واحد دزفول یدانشگاه آزاد اسالم: برگزارکننده، 1398 آبان 23 ،"برق یدر مهندس نینو قاتیتحق یمل شیهما نیاول" .4

 .دزفول
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