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 سخن نخست             

 

تا  یاز خبرها از گردش مال ی( و برخ1398بازار سهام در سال در  یدرصد

 ندرو نیا هرچند. دهندمیبازار خبر  نیدر روز در ا یتومان اردیلیهزار م 10

بازار  عتیهمراه بوده است )چنانکه طب یمقطع هاینشیبهمواره با فراز و 

 یمال نیتأم یبازار برا نیا تیاز کنار ظرف تواننمیاست(،  نیچن هیسرما

 آشکار است چنانآن مسئله نیا تیگذر کرد. اهم راحتیبهفناورانه  هایطرح

 یبرا تیظرف نیا کارگیریبهگذشته همواره از ضرورت  یهاکه در طول سال

عرضه  یبرا زین هاییبرنامهآمده و  انیسخن به م بنیاندانش هایشرکت

است که  یدر حال نیاست. ا شدهعنوان هیدر بازار سرما هاشرکت نیسهام ا

( تنها هشت شرکت dbonyan.ir) بنیاندانششبکه  گاهیبرابر آمار پا

 ک شرکت دریتنها  هاآن انیکه از م اندشدهپذیرفتهدر بورس  بنیاندانش

 نامهیگواه یدارا زیصنعت آب و برق فعال است و البته شرکت مزبور ن

ال س یاز س شیب تیاست و با توجه به سابقه فعال یصنعت بنیاندانش

 لیدال یآورد. در واکاو حساببهفناور نوپا  هایشرکتآن را در زمره  تواننمی

و  یفرهنگ هایجنبهاست، از  اریسخن بس ،یناکارآمد نیا هایریشهو 

ان صاحب یتا عدم آگاه در بازار سهام گرفته یمال نیاستفاده از تأم یاجتماع

 هایروشو  یفکر هایداراییمحافظت از  هایظرفیتفناورانه از  هایایده

حضور  یفناور برا هایشرکت یرو شیپ یتا موانع فن هاآنکسب درآمد از 

در صنعت آب و  ناورانهف هایطرح یوکارکسب هایمدلبازار و البته  نیدر ا

 توجهقابلچندان  هاآندر  اسیمق شیافزا تیموارد ظرف یبرق که در برخ

صنعت آب و  هایضرورت ترینمهماز  یکی دیشا ان،یم نی. اما در استین

 یواسط برا یو توسعه نهادها اندازیراه ت،یظرف نیاستفاده از ا یبرق برا

 نیتأم هایروشو برق از  باز فناوران فعال در صنعت آ یاستفاده حداکثر

گ بدون حضور فعال و پررن رسدمی به نظرباشد.  هیبر بازار سرما یمبتن یمال

فناور صنعت  هایشرکتحوزه، موانع حضور  نیدر ا یمال یتخصص ینهادها

ار از آن است که بتوان با گفتار و نوشت شتریب اریبس سرمایهآب و برق در بازار 

آن است که با توجه به  نهیزم نیدر ا یدیپرسش کل کیفائق آمد.  هاآنبر 

 زیرهپ نیکه در آن بر تعامالت چندگانه در ع روین ینوآور بومزیستگستره 

تار ساخ شیپا مسئولیت یینهادها ای، چه نهاد شودمی دیتأک کاریدوبارهاز 

 فناورانه در صنعت آب و برق را بر عهده دارد؟ هایطرح یمال نیتأم

( Death Valleyپس از گذر از دره مرگ ) ،فناور هایشرکتچرخه عمر  در

که شرکت فناور از مرحله بقاء وارد  ییجا یعنی، سرسربهبه نقطه  دنیو رس

اورانه فن وکارکسب تواندمیکه  یمراحل ترینمهماز  یکی، شودمیمرحله رشد 

 لیتبد داریپا یدرآمد هایجریانبالغ و با  یشرکت نوپا به شرکت کیرا از 

ته نک نیاست. ا هیبازار سرما قیاز طر یمال نیتأم هایروشکند، استفاده از 

 Scale) اسیمق شیافزا تیکه از قابل یفناورانه ا هایطرحدر مورد  ویژهبه

Upردیگعبارتبهدارد.  زین یشتریبرخوردارند، نمود و جلوه ب یشتری( ب، 

 B(، F3 یبر الگو یمتک غالباً) Aدر مراحل  یمال نیمتعارف تأم هایروش

 تی)غالباً بر اساس استفاده از ظرف C( و یگذارهی)استفاده از فرشتگان سرما

 ،یو سودمند تیاهم رغمیها((، علVC) ریخطرپذ گذاریسرمایه هایشرکت

مرحله  از درگذر ویژهبهچرخه عمر و  ریشرکت فناور را در همه مس تواندمین

، شودمی داریپا ایجادشده یرقابت هایمزیتکه در آن  رشد، به مرحله بلوغ

 بازار قیاز طر یمال نیتأم تیکه استفاده از ظرف نجاستیرساند. ا یاری

نکته، متأسفانه در کشور  نیا رغمی. علدهدمیخود را نشان  تیاهم هیسرما

ناور ف هایشرکت مورداستفاده بایدوشاید کهچنانآن تاکنون تیظرف نیما ا

 ترینمهماز  یکی)بخصوص در صنعت آب و برق( قرار نگرفته است. 

 رانیفرابورس ا یفکر هایداراییراستا، بازار  نیصورت گرفته در ا هایتالش

(ifb.ir/IPtradeاست که در طول قر )خود، تالش  تیبه هفت سال فعال بی

را در قالب ابزارها و  یفکر هایداراییعرضه و مبادله  یهانهیکرده است زم

بازار  نیبه عملکرد ا یفراهم آورد. نگاه یمال یمتعارف بازارها هایروش

 13تنها  درمجموعبازار  نیا تیدهه فعال کیبه  بیدر قر دهدمینشان 

( جمعاً یو دو نشان تجار ی)شامل نه اختراع، دو طرح صنعت یفکر ییدارا

ب و که صنعت آ قرارگرفتهمورد معامله  الیر اردیلیم صدیک بربالغبه ارزش 

بازار  نیدر ا شدهعرضه هایطرحکل  انیندارد. در م یسهم انیم نیبرق در ا

 ی، سهم صنعت آب و برق تنها کمشدهثبت یفکر ییدارا 366 انیاز م ز،ین

و  1398، در طول سال حالدرعینطرح( است.  40از ده درصد ) شتریب

با  سهیکه بازار سهام، در مقا ایمبودهآن  شاهد ،یسال جار نیآغاز ایماهه

 برخوردار بوده تریمناسب یاز بازده گذاریسرمایه هایروشبازارها و  ریسا

 140از  شیارز و طال، در برابر رشد ب یدر بازارها یدرصد25 )رشد حداکثر
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 معرفی کتاب                 
 

 مالی برای مدیران هاینسبت عنوان:

 مایکل ریست و آلبرت پیزایکا نویسنده:

 علیرضا ولیان مترجم:

 ادیبان روز انتشارات:

 
 یهاشرکتیکی از مشکالتی که مدیران اجرایی در 

 هاصورتبا  سروکار داشتن، اندمواجهگوناگون با آن 

 ایکنندهگیجمالی گوناگون و گهگاه  هایگزارشو 

 مدیرانکمک به  باهدفگرچه ا ها. این گزارشاست

 یگیرتصمیم، گاه خود مانعی در سر راه اندآمده به وجود یمدیریت هایگیریتصمیمدر 

ا که اغلب از نوپ هایشرکتدر میان  ویژهبه مسئله. این شودمی هاآندرست و بهنگام 

مالی برخوردار نیستند نمود بیشتری دارد. کتاب  هایحوزهمهارت و دانش اولیه الزم در 

 هایروشو  یمال هاینسبتمرجع ساده در خصوص ایجاد یک  باهدفمالی  هاینسبت

ی، به مال هاینسبتتا با کمک به استفاده آسان و سریع از  شدهتدوین هیسرما صیتخص

 نیا یاصل هدفبنابراین،  .کمک کند یاتیو عمل کیاستراتژ یهایریگمیتصمدر مدیران 

همگان  یکه درک آن برا است یاگونهبه یمال هاینسبتکتاب، ساده و مشهود کردن 

 باشد. سریم

ه مواج هاآنبا  وکارکسب یایدر دن هرروزکه  ینسبت مال صدیکاز  شیکتاب ب نیدر ا

 یهاینسبتاست.  شدهارائه هاآنساده و کاربردی  هایمثال، در کنار محاسبات و شویدمی

 مانند

 یگذارهیسرما بازده (ROI) 

 هاییدارا بازده (ROA) 

 مسها بازده (ROE) 

 اقتصاد افزودهارزش( یEVA) 

 یبده نسبت 

 خواهندیمکه  ییو اجرا یمال رانیمد یبرا یاجداگانهبخش ، در کتاب، نیبر ا عالوه

ساالنه داشته باشند تدارک  یهابودجهدر  هیسرما صیتخص هایروشاز  یمناسب افتیدر

 ی، نرخ بازده داخل(NPV) یخالص ارزش فعل رینظ هاییبخش ابزار نیاست. در ا شدهدهید

(IRR)اندشدهآورده  تیالککل م نهیو هز هی، دوره بازگشت سرما. 

نشانی  به روزانتشارات ادیبان به وبگاه  توانندمیبه تهیه کتاب  مندانعالقه

 www.adibanbook.ir .و یا به روابط عمومی مرکز مراجعه نمایند 

 اخبار مرکز
 پذیرشالف( برگزاری کمیته 

 خیدر تار 1399در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیاول

 هایطرحجلسه  نی. در ابرگزار شد 22/02/99

 دکریبا رو ینفوذ بوم صیسامانه تشخ یطراح"

 تمیو الگور افزارسخت کپارچهی سازیپیاده

مرآت و  المللیبیناز جانب گروه  "نفوذ صیتشخ

از  "یروگاهین هایداده سازذخیرهدستگاه "

قرار  یابیارائه و مورد ارز یاحمد نادر یقاجانب آ

 گرفت.

 

 ابعاد یو بررس متقاضیانتوسط  هاطرحپس از ارائه  

 یطراح"طرح  دی، مقرر گردهاطرح یو مال یفن

 کردیبا رو ینفوذ بوم صیسامانه تشخ

 تمیو الگور افزارسخت کپارچهی سازیپیاده

 3ت به مد پیش رشد صورتبهابتدا  "نفوذ صیتشخ

 فتشریو پس از ارائه گزارش پ مستقرشدهماه در مرکز 

در ارتباط با ادامه حضور در مرکز و  ،یاز جانب متقاض

. شود گیریتصمیممرکز  یارسال طرح فوق به شورا

احمد  یطرح آقا رشیبا پذ تهیکم یاعضا نیهمچن

و ارسال آن به شورا موافقت نکردند و مقرر شد،  ینادر

 تهیجلسه کم رد شدهمطرحبا توجه به مطالب 

 یسیطرح را بازنو لیدر صورت تما یمتقاض رش،یپذ

 رشیپذ تهیکم ندهیو در جلسات آ دیو اصالح نما

 گردد. یبررس
 

  

 اندیشی واحدهای فناور مرکز رشدبرگزاری چهل و دومین نشست هم                    
 

 ویروسشیوع به علت  1399سال ماه اردیبهشت اندیشی واحدهای فناور مرکز رشد در آخرین چهارشنبه چهل و دومین نشست هم

فناور تحت حمایت مرکز برگزار شد. مهمان مدعو این  یهاشرکتمجازی و با حضور  صورتبهبهداشتی  هاینامهشیوه رعایت الزام به کرونا و

 نشستپرداخت. در این  "کاروژه: کارآموزی و پروژه"تحت عنوان  خودخدمات جهت معرفی که به  کاروژه بود آپاستارتنشست نماینده 

ن آ مالحظاتو  ی فناورهاشرکتبرای  یکارآموزپروژه های  البقدر  فارغ التحصیالن دانشگاهیو بکارگیری و استفاده از ظرفیت دانشجویان 

به پایگاه کاروژه به نشانی به استفاده از این بستر می توانند  عالقمندان ارائه شد که مورد استقبال واحدهای فناور مرکز قرار گرفت.

 www.caroje.ir  راجعه نمایندم 

 

http://www.adibanbook.ir/
http://www.caroje.ir/
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میبدان شتربی  

 ست؟یچ هیکار فضاپاوکسب
. شودیگفته م نیاطراف کره زم یفضا یمرتبط با بررس یهایها و فناوربه مجموعه دانش ،ییفضا یفناور

 نیو ارزشمندتر نیترتیفرد همواره از بااهممنحصربه خاص و یو کاربردها هایژگیو لیبه دل ینوع فناور نیا

 تیربش یآرزو برا کیعنوان فضا به به یابیپنج دهه گذشته، دست ی. در طرودیبه شمار م هایو فناور عیصنا

 یهاوتاز قدرتتاخت دانیم ییعرصه فضا ها،یفناور شرفتیاکنون هم پس از پ یاست. حت شدهیم یتلق

جستجو در فضا  تیهم ماهامر جنبه مثبت هم دارد و آن نی. البته ااستسلطه و اعمال قدرت  یبزرگ برا

وکار فضا را در کسب تیدارد اهم یمقاله سع نی. اباشدیبشر م یزندگ تیوضع هبودب یبرا یریگو بهره

 .قرار دهد یبررس مورد ییفضا

 زیو ن اراتیستارگان و ساز  شود،یمدرن استفاده م ییفضا یهاسامانه لهیوساکنون بهمشابه با آنچه هم یبه اهداف ازیمنظور نمختلف به یهاقرن یبرا

 یظرصورت نبه وتنیاسحاق ن است یطیمح ینیبشیو پ یناوبرشامل  یمیتوجه و قدقابل یکاربردها یکی از .شدیم استفاده هاآن تیو موقع اتیخصوص

 زا یاریکرد و انسان اقدام به کاوش و کشف محاسن بس دایتحقق پ ستمیکار مهم در قرن ب نیا. را در فضا قرار دهد یجسم تواندینشان داد که بشر م

 .کرد و ساخت یجهان طراح زیانگو شگفت دیبعد جد نیاز ا یبردارمنظور بهرهرا به ییهانمود؛ و سپس سامانهحضور در فضا 

حاسن در م ترینمهماز  یکیکه  افتندیمحققان در د،یگرد افتیدر نییپا یدر مدارها یشیموشک آزما هیاول یهاوازپر یاز بعض ریتصاو نیولا نکهیبعدازا

دهنده که نشان را نیاز سطح زم یاگسترده اریبس یهامساحت که بتوان یتوانمند نی. اباشدیم نیبه زم عیبا ابعاد وس یافضا امکان مشاهده دگرگونه

 یطیدانش مح شیمسئله باعث افزا نی. ادیگرد یجهان یطیعلوم حسگر از راه دور مح یزیرهیاست مشاهده نمود موجب پا ییآب و هوا یالگوها راتییتغ

کرد.  دایدر سوانح نجات پ هاناز انسا یاریو اموال بس یزندگ جهیشد که درنت سریم یینامطلوب آب و هوا طیشرا ینیبشیو امکان مشاهده و پ دیبشر گرد

 تیمعج شیافزا راتیتأث زیو ن ها میسر کردهامکان نظارت بر آنشده و کشف یاریبس یعیکه منابع طب دهیحس کننده از راه دور موجب گرد یهاسامانه

و  نیجو زم یخارج یهاهیمشابه در ال یحسگرها یسر کیقرارداد. با مستقر کردن  لیوتحلهیرا مورد تجز ییآب و هوا یمانند گسترش شهرها و آلودگ

کند  ریما تصو یبرا میاز آن هست یکه ما بخش کوچک یاز جهان هست یترمنظر واضح کیکه  کند؛یامکان را فراهم م نیا یاارهیس نیپرنده ب لیدر وسا

 ی در انتظار بشر است، خواهد شد.چه سرانجام ندهیو در آ میاما کجا بوده کهنیاز ا یو باعث درک بهتر

 یمیقد هایروش یبرا ینیگزیعنوان جابه شرفتهیپ یارتباطات جهان یهایبه توانمند ازین ندیبه فضا توجه نما یاریکه باعث شد بس یلیاز دال گرید یکی

را  از فضا یخصدر نقطه مش ییفضا یسکو کیداد که بر اساس آن قرار دادن  یاهیکالرک نظر یعلوم آرتورس سندهینو 1940مثال در دهه عنوانبود. به

عات مجموعه اطال جهیها وجود داشته و درنتسامانه گونهنیازا یریاستفاده نمود. در حال حاضر تعداد کث یمخابرات تیتقو ستگاهیا کیعنوان به توانیم

 اتیو عمل یاسیدر مسائل س ییسزا هب ریکه تأث گرددیمنتشر م عیصنا غاتیتبل ای های، سرگرمتحت عنوان اخبار یدر سطح جهان یموجود در زمان واقع

 .خواهد داشت ینظام

آن  لهیوسرا ابداع نمودند که به یروش کایبه گردش درآمد دانشمندان آمر نیبه دور زم Sputniki به نام یاتحاد شورو یمصنوع یماهواره نیاول یوقت

 یاوبراکنون نهم را استفاده کنند. نیزم یدر هر نقطه رو ایافراد و اش قیدق تیموقع نییتع یمخابره شده توسط ماهواره برا یهاگنالیستوانستند می

 .شودیاستفاده م هایکشت ای مایهواپ یبرا ای نیزم یاز رو یبردارنقشه ای یابیجهت مکان یتجار ای یخصوص ،یدولت ،ینظام یهاتوسط بخش یاماهواره

 یمواد یفراور ،جاذبه کمبا  یهاطیطور مثال در مح. بهکندیرا فراهم م یادیز دیامکانات مف ییفرد فضامنحصربه یهاطیمح نداثبات نمود فضانوردان

خواهد شد  ییداروهاو  هاستالیکر ،دیجد یاژهایآل شیدایممکن خواهد بود و احتماالً منجر به پ ،باشدینم ریپذامکان نیسطح زم یهاشگاهیکه در آزما

 .انسان را متحول خواهد کرد ندهیآ یکه زندگ

ها بنا به آپاستارت نی. اشوندیمحسوب م یاازدور ماهوارهفعال در حوزه سنجش یهاآپاستارت ازین نیتریو اساس هیماده اول ینوعبه ،یاماهواره ریتصاو

ازدور ها ماهواره سنجشده اضر. در حال حکنندیخاص استفاده م یفن یهایژگیبا و یریخود از تصاو یهالیانجام تحل یبرا دهند،یکــه ارائه م یخدمات

 .کنندیها را فراهم مآپاستارت ـنیا یبـرا الزم ـریتصاو

 

 :ریز یهاتیدر اولو یکشاورز یدر حوزه ییکاربرد و خدمات فضا مثالعنوانبه

 منظور مطالعه،شرکت کشت و صنعت به کی ایروستا و  کیحداقل در سطح  قیدق یکشاورز 

 در کشور، نیاز خدمات رصد زم یریگو توسعه بهره جیو ترو هاشرکت یتوانمندساز نیو خدمات رصد زم یفناور یارتقا ،یاثربخش 

 یربردکا یمت، خدمات هواشناسساال شیسطح سبز، پا شیپا لیکشاورزان از قب یاستفاده براو قابل هیپا لیموبا یکاربرد یابزارها دیتول، 

 کشت، ریدر طرح استخراج نقشه سطح ز یامنطقه انیبندانش هایشرکتاز  تیو حما جادیا 

  و (یحداقل سه بار در هر فصل زراع)کشور  یقطب کشاورز یهادر سطح استان یکشاورز کیمحصوالت استراتژپایش 

 یو پهپاد یاماهواره یقیتلف یهااز سامانه یریگبا بهره یو باغ یمبارزه با آفات زراع. 

 
 www.isfahanplus.irسایت: رگرفته از وبب
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 علمی کوتاه مطلب

 «طرح خرید تجمیعی کاال و تجهیزات»

 صنعت برق زاتیتجه دکنندگانیوکار تولبهبود کسب

 یو اقتصاد مقاومت دیبه رونق تول رویوزارت ن یعمل التزام
 

 
 زاتیکاال و تجه نیتأم یهانهیکاهش هز درصد 50 

 چگونه ش،ینسبت به سال پ 1398سال  در صنعت برق،

 محقق شد؟
 یهانهیموجب شده سهم هز ریاخ یهادولت در سالتورم روزافزون ساختار 

کاهش و در مقابل سهم  مروربهکشور  یاز بودجه عموم یو عمران یاهیسرما

گونه که از شکل (. همان1. )شکل ابدی شیافزا شدتبه یجار یهانهیهز

دهه  ییابتدا یهاکشور تا سال یو عمران یجار یهاپرداخت د،یآیبرم کی

کم در ده سال دست   یبرخوردار است، ول یاز توازن نسب یدیخورش 80

 .باخته استدولت رنگ یجار یهانهیتوازن به نفع هز نیگذشته، ا
 

 یجار متیبه ق یو عمران یجار یها. پرداخت1شکل 

 
 صنعت برق یهارساختیتوسعه ز یبودجه برا صیاست که تخص یهیبد

 یندر باال مستث مورداشارهبرق(، از قاعده نامبارک  عیتا توز دیکشور )از تول

به  انه،یسال یاهیمصوب سرما یهااز بودجه یتوجهنبوده و بخش قابل

 2 نشده است. شکل لیتبد یاتوسعه یهابه پروژه قیقابل تزر ینگینقد

رق ب عیشبکه توز یهارساختیرا در بخش توسعه ز ندیناخوشا دهیپد نیا

سال  انیبه پا یشکل در شش سال منته نیمطابق ا. دهدیکشور نشان م

در  ،یاهیدرصد از بودجه مصوب سرما 52تنها  نیانگیم طوربه، 1397

 .شده است نهیهز یرساختیز یهابرق کشور جذب و در پروژه عیبخش توز

 بودجه یدرصد 52 زیکه عملکرد ناچ رسدیبه نظر م گرید یسو از

 ربهت یااز قاعده نیشیدور  پ چنداننه یهادر سال ع،یبخش توز یاهیسرما

 )طرح( به بودجه یاهی، عملکرد بودجه سرما3کرده است. شکل  یرویپ

 

 عیتوز یاهی. بودجه مصوب و عملکرد در بخش سرما2شکل 

 
از آن  یشکل حاک نی. مرور اکندیم ارائه 1397تا  1385را از سال  یجار

 شدهامتم متیالتفاوت قو با حذف پرداخت مابه مروربهاقتصاد برق  است که

و توسعه  یدر نوساز یگذارهیسرما یفروش برق، توان الزم را برا متیو ق

چون نسبت  یکیشاخص استراتژو در  دادهازدستخود  یهارساختیز

 است! دهیرس کیبه کمتر از  3از عدد  یعملکرد طرح به جار

ده شکل کنناصالح روند نگران یآن است که برا نیبنیدرا تأملقابلپرسش 

 عیتوز یاهیبودجه سرما ینگینقد یدرصد 50حدود  یکسر نیو تأم 3

 نیدر پاسخ به ا ریتوان عیتوز یکرد؟ معاونت هماهنگ دیبرق کشور چه با

 یاز درآمد صادرات برق برا یبخش صیتخص باهدف یجارپرسش، در سال 

 یکاالها نیتأم نهیو کاهش هز سوکیاز  عیتوز یهارساختیز عهتوس

شرکت  39 یبندمیضمن تقس گر،ید ی)کابل، کنتور و ...( از سو یاساس

موسوم  یطرح یاقدام به اجرا ،یمنطقه اصل 5برق در قالب  یروین عیتوز

 شرویپنموده است. مستند » زاتیکاال و تجه یعیتجم دیطرح خر «به

 دیاست. ام شدههیتهطرح  نیا یاجرا ین ضرورت و دستاوردهاییتب باهدف

 .ردیقرار گ مورداستفادهکه 
 

 برق کشور عیبخش توز ی. نسبت عملکرد بودجه طرح به جار3شکل 

 

چه  چگونه اجرا شد و زاتیکاال و تجه یعیتجم دیطرح خر

 داشت؟ ییدستاوردها
 اریبس ییهادر قالب مناقصه زاتیکاال و تجه دیخر یبا توجه به حجم باال

 یهااز شرکت کیدر هر  شیپ یهاو در سال مرسوم طوربه ازآنچهتر بزرگ

طرح  یو اجرا یزیراست که طرح یهیبد رفت،یپذیبرق صورت م عیتوز

و پنهان آن به  دایجوانب پ یبا لحاظ کردن تمام دیبا ،یعیتجم دیخر

در قالب  4طرح مطابق شکل  نیمهم، ا نی. با توجه به ادیرسیسرانجام م

 .شد یزیرمرحله برنامه 6

 رقب عیشبکه توز یدیکل زاتیکاال و تجه یعیتجم دیکه طرح خر هرچند

 ،داشته است یریچشمگ اریبس یگوناگون دستاوردها یهاکشور، از جنبه

 گانهیو آن  م؛یکنیبسنده م هاآناز  یکیتنها به  حجتاتمام یاما برا



   99 اردیبهشت –44 شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زاتیکاال و تجه یعیتجم دی. مراحل انجام طرح خر4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 شیبهسا پو انایآر تیریشرکت مشاوره مدبرگرفته از گزارش 

 یکاال در سال جار نیتأم یهانهیکاهش هز جز، ستین یزیدستاورد چ
 !1397مشابه در سال  یدهایخر نهینصف هز هب

ش، پرس نیا یواکاو یاست؟ برا شدهحاصلچگونه  ریگچشم قیتوف نیا اما

 صیتخص یالزم برا نهیزم جادیا .دییگزارش را مرور نما یبعد یسطرها

 یهابرق. پروژه عیتوز حاصل از صادرات برق به بخش یمنابع ارز

بخش انتقال و  یهاپروژهبا  سهیدر مقا برق، عیدر بخش توز یرساختیز

نوع، تعداد و ت ازلحاظ یتر ولکوچک اریبس یالیحجم و ابعاد ر ازنظر د،یتول

 یع ارزمناب صیتخص یخیتار طوربه یژگیو نیپرتعدادتر هستند. ا اریبس

رده بود. ک یو انتقال( منتف دیتول یهابرق را )به نفع پروژه عیبه بخش توز

برق در قالب  عیشرکت توز 39 یدیکل زاتیکاال و تجه یعیتجم دیخر دهیا

ابع من صیتخص یالزم را برا نهیبار زم نینخست یبزرگ، برا ییقراردادها

 کشور، فراهم آورد. رقب عیتوسعه شبکه توز یبرا یارز

 

 

 
 

 

 ریال اردیلیم5000

 یدر سال جار زاتیکاال و تجه یعیتجم دیحاصل از خر ییجوصرفه

 2000 کمدست ،یعیتجم دیخر ماه از شروع طرح 3در حال حاضر و تنها پس از گذشت 
 صنعت برق کشور شده است. دیعایی جوریال صرفه اردیلیم

 

 

  مورداشاره. در ادامه تحقق دستاورد نیتأم نهیهز یدرصد 50کاهش 

که  عیبه شبکه توز یمنابع ارز صیدر تخص ریتوان قیدر باال و توف

و التزام به مواعد پرداخت در  یانضباط مال یاز برقرار یناش مشخصاً

 یامدهایسلسله پ ،هست عیبخش توز یاهیسرما یقراردادها

 نیتأم یهانهیموجبات کاهش هز ،یگریپس از د یکی ر،یز ندیخوشا

مشابه سال گذشته،  یدهایدرصد خر 50 زانیرا به م یدر سال جار

 .موجب شد

 درصد منابع  75 کهنیا)با توجه به  الینوسان ر سکیر هشکا

 هاآن پرداختشیدرصد پ 25و تنها  یطرح، ارز یقراردادها

 است.( یالیر

 ریتوان یپرداخت از سو ضمانت 

 ریوانت یزنقدرت چانه شیو البته افزا اسیفرصت صرفه مق جادیا 

 کاال کنندگاننیدر قبال تأم

ح طر نیا گرید ی، از دستاوردهامورداشاره یدیکنار دو دستاورد کل در

ر د عیتوز یاهیسرما یهابودجه صیتخص ییکارا یبه ارتقا توانیم

با کابل در مناطق آلوده به  میس ضیچون تعو یکیاستراتژ یهاپروژه

لوازم  ضیدر معرض سرقت، تعو یهاشبکه ایو  رمجازیبرق غ

از  تیها، حماشرکت یانباردار یهانهیهز کاهش وب،یمع یریگاندازه

رق ب یکاال کنندگاننیوکار تأمرونق کسب ،یو اشتغال مل دیتول

 نیدر حوصله ا هاآن کیکای لیتفص دی... اشاره کرد که شاکشور و

 مستند نباشد.

 

 
 درصد 50

 کاهش قیمت خرید

 تجهیزات شبکه

 

ها در برگزاری تدریجی مناقصـــه

 گانه 5مناطق 

ـــهمیــه هــای خریــد ابالغ س

قه هدار، منط بل خودنگ کا ای 

یتــال، هــادی  ج ی تور د ن ک

دار و کنتور هوشمند و روکش

 تابلو به تفکیک هر منطقه 

ــتورالعمل  ــویب و ابالغ دس تص

انعقاد قراردادهای خرید کاال و 

ــبکه توزیع برق به  تجهیزات ش

 صورت عمده

خریــد کــاال و  قرارداد  بالغ  ا

 تجهیرات

توسعه سامانه مدیریت مناقصات 

خریــد کــاال و  قراردادهــای  و 

به  که توزیع برق  ـــب تجهیزات ش

با هدف کنترل،  ـــورت عمده  ص

نظارت و مدیریت موعد تحویل و 

 پرداخت به صورت یکپارچه

های بندی شـــرکتدســـته

منطقه عملیاتی  5توزیع به 

و تعیین متولی انجام خرید 

 در هر منطقه

ــبکه توزیع  برآورد نیاز ش

برق بــه اقالمی مــاننــد 

 کنتور و کابل
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 های نوین در حوزه صنعت برق و انرژیرصد فناوری                

 جهان یهایباتر ندهیساخت نسل آ یبرا کیولوژیب یابزار روس؛یو                
، موفق شد در MITز ا یمهندسستیآنگال بلچر، استاد ز 2009در سال 

. ردیبهره بگ هاروسیاز و ونیومیتیل یباتر کی یمثبت و منف یالکترودها

 یبرا نینو یابداع راهکار دبخشینو توانستیم یدستاورد مهندس نیا

باشد.  هاآن ییکارا شیجهان و افزا یهایاز ساختار باتر یحذف مواد سم

بلچر  یروسیو یهایباتر یفناور رسدیم به نظردهه،  کیپس از  حال

ه ککرده  یرا طراح ییهاروسیداشته است. او و یریچشمگ یهاشرفتیپ

ز آن، ا عالوه برگرفته شوند و  به کارمواد مختلف  در ساختار توانندیم

ساخت سلول  یبرا توانندیپرده برداشته که م یاتازه یهاکیتکن

 دمثلیدر تول هاروسیو ییتوانا عدم. واقع شوند دیمف زین یدیشخور

در را  اتیح یهامشخصه نیاز بارزتر یکینتوان  شودیمستقل باعث م

 نی، بلچر معتقد است همحالنیبااموجودات صادق دانست.  نیا مورد

به ما کمک  تواندینانو م یدر کنار دانش مهندس هاروسیو یهایژگیو

و تعداد دفعات  تریطوالن رعم شتر،یب یانرژ یبا چگال ییهایکند باتر

ه ب یکمتر بیآس ایمزا نیا یو در کنار تمام میکن دیشارژ باالتر تول

کرده است، قادر  یکه بلچر طراح ییهاروسی. ومیوارد آور ستیزطیمح

و البته  دستنین گریکدیاز  یباتر یمثبت و منف یالکترودها صیبه تشخ

 هاروسیو نیا یاانیداشته باشند. د یتیقابل نیچن ستیهم ن یازین

 یفهیوظ کیاست که قادر به انجام تنها  شدهیزیربرنامه یاگونهبه

 رگیکدیدر کنار  هاروسیو نیعدد از ا هاونیلیم یمشخص باشند. وقت

 دیمف یمواد دیمجموعه قادر به تول نیخصوص را انجام دهند، اکار به کی

شود که  یمهندس یشکل به تواندیم روسیو نیمثال، ا یخواهد بود. برا

 یکبالت را رو دیجذب ذرات اکس تیباقابلخاص  نیپروتئ کیبتواند 

 نیا از یترشیب زانیم دیبا تول بیترت نیبدکند.  دیسطح خود تول

 شدهجذب روسیسطح و یرو کبالت دیاز اکس یترشیذرات ب ن،یپروتئ

 نیا. شود دهیپوش ادشدهیبا ذرات  روسیو یبدنه یتمام تاً ینها نکهیتا ا

واهد خ هاروسیو با کمککبالت  دیاکس رشته از نانو کی جادیروند باعث ا

 داشته باشد. ییکارا یالکترود باتر کیدر ساختار  تواندیشد که م

 گستران یشرکت آنام انرژ ؛معرفی واحدهای مرکز

 ابراهیم ابراهیمی :مدیرعامل

 88378722شماره تماس: 

 ebrahimi@anamenergy.com :پست الکترونیکی      

 ایده محوری: 

گیری دائم گازها و رطوبت محلول در روغن طراحی و ساخت سیستم اندازه

 ترانسفورماتورهای قدرت

 زمینه فعالیت: 

 عیدر صنا یمانکاریپ ،یو ارائه خدمات مهندس هیمواد اول زات،یتجه نیتأم 

 برق، فوالد، نفت و گاز

 خالصه طرح:

محلول در روغن  یدائم گازها یریگاندازه ستمیس دیطرح، تول نیهدف از ارائه ا

بودن  وستهیترانسفورماتور با استفاده از حسگرها است. برخط بودن و پ

امکان  نیطول عمر ترانس و همچن یگازها برا ریو ثبت مقاد یریگاندازه

زمان و در هر  رالزم در ه ماتیشده و انجام تنظ یریگاندازه ریمقاد افتیدر

از خارج  یخسارت ناش ازآنجاکه .محصول است نیمهم ا یهایژگیمکان از و

خود  متیبرابر ق نیچند یحت تواندیترانسفورماتور از شبکه، م کیشدن 

آن  بیع تیریترانسفورماتور و مد کیموقع به یابیبیترانسفورماتور باشد، ع

 یداخل یخطاها یآشکارسازلذا با  ضرر شود. نیا جادیمانع ا تواندیم

 ب،یبروز ع ییدائم در مراحل ابتدا شیپا یهاستمیترانسفورماتورها توسط س

ترانسفورماتورها را  نشدهینیبشیخطر خروج از خط پ یادیتا حد ز توانیم

 ب،یرفع ع یهانهیاز بروز خسارت و کاهش هز یریکاهش داده و ضمن جلوگ

 نمود. جادیا هااهستگیدر ا زیرا ن یترامن یکار طیمح

 :بازار هدف

 سازندگان ترانسفروماتور در کشور، 

 .صنایع برق، نفت و گاز، فوالد و صادرات به شکورهای همسایه 

 یشگاهیآزما یهاشده و تستاز محصول ساخته ییهانمونه آخرین وضعیت:

ون مورد آزم زین یواقع طیدر شرا ستمیاست و عملکرد س دهیرا گذران یطیو مح

 ارد.دبر اساس سفارش وجود  ستمیس لیقرارگرفته است و امکان ساخت و تحو

 رو ** رویدادهای مهم پیش  
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 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، 
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، 1398خرداد  27، "های جدیدروز در علوم مهندسی و فناوریهفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و به" .1

 رشت. -صنعتی استان گیالنبرگزارکننده: سازمان بسیج مهندسی 

ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و رشتهالمللی تحقیقات بینسومین کنفرانس بین" .2

 کرج. -، برگزارکننده: دبیرخانه دائمی1399خرداد  31، "جهان اسالم

 کرمانشاه. -برگزارکننده: دانشگاه رازی، 1399تیر  11، "های کاربردی در صنعت آب و برقاولین کنفرانس ملی پژوهش" .3

، برگزارکننده: سازمان بسیج مهندسی صنعتی 1399مرداد  27، "های نوین در فنی و مهندسیپنجمین کنفرانس ملی ایده" .4

 رشت. -استان گیالن
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