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کسب دو مدال طال و یک 
نقره در جشنواره اختراعات 

بانوان کره جنوبی 2016

نمایشگاه دستاوردهای 
توسعه فناوری  مراکز

در ايــن آييــن که با حضــور وزير نيرو، 
و شــماري از فرهيختــگان و اســاتيد 
دانشــگاه ها در پژوهشگاه نيرو برگزار 
شــد، از آقايان حقی فام، فتوحی، فيض، 
پارســا مقــدم و قره پتيان بــه عنوان 
نخبگان صنعت برق کشــور تجليل شد.

با حضور وزير نيرو؛ 

نخبگان برتر 
صنعت برق 
کشور
تجليل شدند

ماهنامه خبری ، سال اول مرداد 95
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 پژوهشگاه نيرو در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل براساس فرمايشات مقام 
معظم رهبری گامهای مهمی را در عرصه پژوهش و تحقيق و اجرای پروژه های 
کليدی قدم برداشته است که اين امر مهم در نوع خود بی نظير است. همچنين 
اين پژوهشــگاه برگزاری نشســت های تخصصی و تشريح سازوکارهای 
حمايتــی را در اولويت کار خود قرار داده تا بتواند خدمات شايســته ای را در 

جهت رسيدن به اهداف مورد نظر خود ارائه نمايد.
پژوهشــگاه نيرو در ســالجاری عالوه بر برگزاری نشست های تخصصی، 
تفاهم نامه هايی را با اکثر کشــورهای خارجی به امضاء رســانده  تا جاييکه 
شاهد آغاز همکاری مشترک تحقيقاتی با انستيتوی انرژی ارمنستان و انجمن 

ماکس پالنک آلمان بود. 
می توان يادآور شــد؛ انجــام مطالعات و اجرای پروژه هــای آينده نگاری و 
سياســت پژوهشی صنعت برق و ا نرژی در سبد پروژه های پژوهشگاه نيرو ، 
ظرفيت سازی و حمايت از فن آوری های صنعت برق و انرژی، توانمند سازی 
پژوهشگران در صنعت برق و انرژی و پژوهش با تمرکز بر پروژه های راهبردی 

و کالن ريسک باال و حاکميتی از جمله ماموريت های اين پژوهشگاه است.

مقدمه:

95
اه 

د م
ردا

/ م
ل 

 او
ال

 س
ی /

بر
 خ

مه
هنا

ما

مقام معظم رهبری:علم و تحقيق کليد قطعی 
پيشرفت کشور است.
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تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت 
نيرو با سازمان صدا و سيما امضا شد

  تفاهم نامه همکاری مشــترک وزارت نیرو با ســازمان صدا و ســیما در زمینه 
آموزش و ترویج مصرف بهینه آب و برق امضا شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیــرو )پاون(، این تفاهم نامه همکاری 
ظهــر امروز )سه شــنبه( به امضای مهندس »حمیــد چیت چیان« وزیر نیرو و 
»عبدالعلی علی عســگری« رئیس ســازمان صدا و سیما در ساختمان مرکزی 

این سازمان به امضا رسید.
بر اســاس این گزارش، در این تفاهم نامه که در راســتای منویات مقام معظم 
رهبری، در سال اقتصاد مقاومتی، منعقد شد،  بر نقش و اهمیت زیربنایی صنعت 
آب و برق برای آحاد جامعه و توسعه کشور و وجود محدودیت های جدی تأمین 
آب شرب سالم و بهداشتی و ضرورت تولید برق مطمئن و پایدار و انتقال و توزیع 
این منابع تاکید شــده اســت.ترویج و توســعه فرهنگ مصرف بهینه آب و برق 
در کشور، تهیه و تولید برنامه های مشارکتی با صدا و سیما با موضوع مدیریت 
تأمین و مصرف بهینه آب و برق در تمامی شبکه ها، تهیه و پخش برنامه های 
مستند از پروژه های آب و برق، تولید و پخش اخبار صنعت آب و برق، استفاده 
از ظرفیت های صدا و سیما به منظور فرهنگ سازی و تاکید بر مدیریت مصرف، 
فراهم کردن زمینه استفاده از امکانات صنعت آب و برق برای تهیه برنامه های 

رادیویی و تلویزیونی از دیگر موارد همکاری دو دستگاه خواهد بود.
بر اســاس این تفاهم نامه، تهیه و تولید برنامه ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی به 

منظور جلب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی، معرفی الگوهای مصرف بهینه آب 
و برق در ســریال ها و برنامه های نمایشــی و پخش اطالعیه و زیرنویس پیام های 

مدیریت مصرف پیگیری خواهد شد.
وزیر نیرو در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: سرمایه بزرگ وزارت نیرو مردم و 
مشترکانی هستند که به هشدارهای این وزارتخانه در خصوص مدیریت مصرف 
در بخش آب و برق، پاســخ مثبت می دهند و ما با همیاری رســانه ملی به دنبال 

ارتباط مستقیم با مردم هستیم.
چیت چیان آنگاه به محدودیت های منابع آب و تولید برق در کشــور اشــاره کرد و 
گفت: وقتی کشــوری از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود اســتفاده می کند به 
حالت بحران نزدیک می شود، ولی متاسفانه ما در زمان حاضر بیش از 86 درصد 
منابع آب تجدیدپذیر خود را مورد اســتفاده قرار داده ایم و مدت ها اســت که از مرز 

بحران نیز فراتر رفته ایم.
وی ادامه داد: رســانه ملی در تمامی این ســال ها در کنار صنعت آب و برق بوده و 
ما با کمک این ســازمان توانســته ایم پیام خود را به مردم برسانیم و خدمت رسانی 

و عملکرد صنعت را به مردم گزارش دهیم.
خســتین »ربات ردیاب خورشــید« بر پایه الگوریتم محاسبات نجومی و مکان یابی 
خورشید بدون سنسور با توان تولیدی 5.2 کیلووات برای نخستین بار در کشور و 

از سوی شرکت توزیع برق تهران، طراحی و نمونه سازی صنعتی شد.
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  بــه گــزارش روابط عمومی؛ این نشســت به منظور 
 )APO( آشــنایی بیشتر مشاور ســازمان بهره وری آسیایی
آقای Ogiwara، با مجموعه ی پژوهشگاه نیرو و فعالیت های 
مرتبط با مدیریت دانش در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این 
نشست جهت آشنایی مشاور مدیریت دانشAPO، توانمندیها 
و فعالیت های مرتبط پژوهشــگاه و نیز سیســتم مدیریت 
Ogiwara دانش پژوهشــگاه نیرو ارائه شــد. در ادامه آقای

به ارائه فعالیت های مربوط به مدیریت دانش در سازمان های 
تحقیقاتی جهان پرداختند.بازدید از مجموعه پژوهشگاه نیرو 
و توانمندیهای مجموعه و نیز مصاحبه با مدیران پژوهشگاه 
نیرو از دیگر برنامه های این نشست بود.براساس این گزارش، 
پروژه اســتقرار مدیریت دانش در صنعت آب و برق کشور، در 
دو مجموعه برق منطقه ای تهران و پژوهشگاه نیرو به صورت 
پایلوت و با مدیریت وزارت نیرو )دفتر توسعه مدیریت و تحول 

اداری( و همکاری ســازمان بهره وری آســیایی )APO( اجرا 
 ،APO خواهد شد.شایان ذکر است؛ سازمان بهره وري آسیایي
یک سازمان میان دولتی منطقه ای است که در ماه می سال 
١٩6١ به عنوان بخشی پیش قدم در بهره وری، برای توسعه ی 
بیشتر اقتصادی در آسیا و منطقه ی اقیانوس آرام تاسیس شد. هم 
اکنون 20 کشور از قاره ی آسیا عضو این سازمان هستند. فعالیت 
این سازمان از طریق شبکه ای از سازمان های ملی بهره وری 
 )NPOs( ســازمان ملی بهره وری مربوط به هرکشور عضو(

اســت که به عنوان بدنه های رســمی رابط برای پیاده سازی 
پروژه هــای APO و پیشــبرد حرکت های بهره وری ملی در 
کشورها قلمداد می شوند. APO از طریق دبیرخانه خود در توکیو 
با سرویس دهی به عنوان مغز متفکر و مشاور منطقه ای برای 
20 کشــور عضو، اقدام به راه اندازی تحقیقات و بررسی هایی 
برای شناســایی نیازهای معمول جهت توسعه ی طرح های 
عملی مناسب کرده که تالش های اعضا در توسعه ی اقتصادی 

از طریق افزایش بهره وری را حمایت می کند. 

حضور مشاور 
سازمان بهره وری 
)APO( آسيايی 

 در پژوهشگاه نيرو

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نيرو؛ براساس تفاهم 
نامه ای که سال گذشته میان پژوهشگاه نیرو و انستیتوی انرژی 
کشور ارمنستان انعقاد گردید، بر توسعه همکاری های تخصصی 
به ویژه در زمینه ساخت و تولید تجهیزات صنعت برق از جمله 
اندازه گیر پارامترهای شبکه 6 )١0( کیلوولت، اندازه گیر جریان 
باال )الکترونیکی( و تجاری سازی نتایج تحقیقات، ثبت اختراع 
و انجام پروژه های مشــترک توافق گردید. بر این اســاس و با 
توجه به اعالم آمادگی انستیتوی انرژی کشور ارمنستان جهت 
توســعه، تجاری سازی و ثبت اختراع اندازه گیری پارامترهای 
شــبکه. 6 )١0( کیلوولت و اندازه گیر جریان باال )الکترونیکی 
(، آقای دکتر آقکیان رئیس انســتیتوی انرژی کشور ارمنستان 
روز شنبه هشتم خرداد ماه سال جاری در مجموعه پژوهشگاه 
نیرو حضور یافتند. ایشان ضمن آشنایی نزدیکتر با فعالیتهای 
پژوهشگاه نیرو و بازدید از آزمایشگاههای مرجع این پژوهشگاه 
بر ضرورت همکاری های نزدیکتر اشاره نمودند. آقای قاضی 
زاده رئیس پژوهشگاه نیرو نیز بر انجام پروژه های مشترک و 
استفاده از ظرفیتهای کشور ارمنستان و موقعیت آن در اورآسیا 
برای تولید مشــترک محصوالت و صــادرات آن به بازارهای 

جهانی اشاره نمودند. در این جلسه دو شرکت یراق آوران پویا 
)تولید کننده ی طرف قرارداد پژوهشگاه نیرو در خصوص دانش 
فنی نشــانگر خطا( و شــرکت ایمن برق )تولید کننده ی طرف 
قرارداد پژوهشــگاه نیرو در خصوص دانش فنی مقره سنجش 
ولتــاژ و جریــان( به معرفی محصوالت تولیدی خود مبتنی بر 
دانش فنی پژوهشــگاه نیرو پرداختند. در این راســتا پیشنهاد 
گردید، در خصوص دو محصول فوق همکاریهای مشترک در 
زمینه راه اندازی خط تولید در کشــور ارمنســتان و یا پشتیبانی 
فنی دو محصول فوق توسط پژوهشگاه نیرو، از سوی طرفین 

مورد بررســی قرار گیرد. شــایان ذکر است در جریان برگزاری 
»سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی 

ایران و ارمنســتان« به ریاســت آقای مهندس چیت چیان، که 
با محوریت افزایش فعالیتهای مشــترک اقتصادی و صنعتی، 
تبادل خدمات فنی و مهندســی و تبادل انرژی ســال گذشته در 
ایروان ارمنستان برگزار گردید، تفاهم نامه ای بین پژوهشگاه 
نیرو و انســتیتوی انرژی ارمنســتان مبادله گردید. در این راستا 
و بــه منظــور اجرایی نمودن توافقات صورت گرفته آقای دکتر 

آقکیان در پژوهشگاه نیرو حضور یافتند.

آغاز همکاريهای مشترک 
تحقيقاتی پژوهشگاه نيرو و 
انستيتوی انرژی ارمنستان
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  بــه گــزارش روابط عمومی پژوهشــگاه نيرو ؛ این جلســه با هدف 
شناســایی راهکارهــا و چالش های ســازوکارهای حمایتی پژوهشــگاه نیرو از 
واحدهای تحقیق و توســعه در شــرکت های بخش خصوصی و با حضور قاضی 
زاده رئیس پژوهشگاه نیرو، مرجانمهر قائم مقام و معاون پژوهشی، فتحعلی مدیر 
عامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق، غیاث الدین دبیر ســندیکای برق 
ایران، خانم احمدی زاده معاون دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه 
 نیرو و اســدی معاون پژوهشــی ســندیکای برق در سالن رودکی پژوهشگاه نیرو 

برگزار گردید.
بنــا برایــن گزارش، از دیگر اهداف برگزاری ایــن پنل ، تبیین نحوه حمایت های 
پژوهشــگاه نیرو و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی از فعالیت های 
R&D بخــش خصوصی ، معرفی کارگروه مشــترک ایجــاد و ارتقای واحدهای 

تحقیق و توســعه پژوهشــگاه نیرو و ســندیکای صنعت برق، بیان نحوه پوشش 
ریســک ســرمایه گذاری در طرح های تحقیق و توسعه، بررسی نیازها، مشکالت 
 و انتظــارات بخــش خصوصی از پژوهشــگاه نیــرو در حوزه تحقیق و توســعه 

عنوان شده است.
شــایان ذکر است؛ ســندیکای صنعت برق ایران در جهت توانمندسازی و ارتقای 
واحدهای تحقیق و توســعه شــرکتهای عضو، تفاهم نامه ای را با پژوهشگاه نیرو 
منعقد نموده است و در راستای این تفاهم نامه، کارگروه ایجاد و ارتقای واحدهای 
تحقیق و توسعه با مشارکت پژوهشگاه نیرو و سندیکا تشکیل و هم اکنون در حال 
فعالیت می باشــد. این پنل در راســتای این تفاهم نامه و تبیین نحوه حمایت های 
پژوهشــگاه نیرو و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی از فعالیت های 

R&D بخش خصوصی در روز دوشنبه 24 خرداد ماه برگزار گردیده است .

تشريح سازوکارهای حمايتی 
پژوهشگاه نيرو از شرکت های 

بخش خصوصی
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رئیس مرکز توســعه فناوری های بهره برداری، نگهداری و 
تعمیرات واحدهای نیروگاهی گفت: باید طرحهای کالن با 
محوریت بازسازی و نوسازی نیروگاههای قدیمی در دستور 

کار بخش تولید صنعت برق قرار گیرد.
محمدابراهیــم ســربندی فراهانــی رئیس مرکز توســعه 
فناوری های بهره بــرداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای 
نیروگاهی در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه 
نیرو گفت: در زمینه تعامل با شرکت ها و موسسات خارجی با 
هدف توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق، پژوهشگاه 
نیرو بیش از ١5سال سابقه فعالیت  دارد. این اقدامات در راستای 
ایجاد بستر برای توسعه پژوهش در بخش های مختلف صنعت 

برق صورت گرفته است.
براین اساس در سفر رئیس جمهور کره جنوبی و هیات همراه 
به ایران تفاهم نامه همکاری بین پژوهشــگاه نیرو و شرکت 

کپکو انجام پذیرفت.
وی تصریح کرد: موسســه کپکو )KEPCO( متولی تولید، 
انتقال و توزیع برق و کپری )KEPRI( مسولیت ارائه خدمات 
علمی و پژوهشی مورد نیاز صنعت برق در کشور کره جنوبی 

را بر عهده دارند. به عبارت دیگر شرکت کپکو مانند شرکت 
توانیر و شرکت کپری متناظر با پژوهشگاه نیرو در صنعت برق 
کشور می باشد. در سفر رئیس جمهور کره جنوبی مقرر شد که 
پژوهشگاه نیرو جهت توسعه تبادل تجارب پژوهشی و توسعه 
فناوری گروهی از متخصصین حوزه های مورد عالقه را برای 
بازدید از پروژه های تحقیقاتی و مذاکره در مورد همکاری های 
مشــترک به کره اعزام نماید.فراهانی تاکید کرد: در ســفری 
کــه به کره جنوبی صورت گرفــت در حوزه تولید مذاکراتی 
در پنــج محــور انجام شــد. از جمله این محورها می توان به 
مدل اتخاذ تصمیم برای مقابله با پدیده پیری در نیروگاه های 

قدیمی اشــاره کرد. در این مدل بــرای احیای نیروگاه های 
قدیمی، انتخاب های طراحی اعم از نوسازی، بازتوانی، بهبود 
بهره برداری نگهداری و تعمیرات و ســایر راهکارهای اتخاذ 
تصمیم می گردد. این فعالیت ها در قالب مدل توسعه داده شده 

توسط شرکت کپری انجام می گیرد.
تجارب شرکت کپری در زمینه های پایش عملکرد واحدهای 
 Risk( بخاری، بهینه ســازی تعمیرات بر پایه تحلیل ریسک
Based Maintenance Optimization (، بهبود مســیر 
گازهای داغ در توربین های گازی و اســتفاده از پوشش های 

نوین قطعات داغ با هدف افزایش عمر آنها تبیین گردید.

بازسازی نيروگاه های 
قديمی در دستور کار 

قرار گيرد

بانوان پژوهشگاه نیرو در جشنواره اختراعات بانوان کره جنوبی 
20١6 موفق به کسب دو مدال طال و یک نقره شدند.به گزارش 
روابط عمومی پژوهشــگاه نیرو؛ نهمین نمایشگاه بین المللی 
اختراعات بانوان کره جنوبی KIWIE20١6 از 27 تا 30 تیرماه 
٩5 در شهر سئول برگزار گردید. در این نمایشگاه بیش از 500 
نفر از 30 کشــور جهان حضور داشــتند که در بخش رقابتی آن 
حدود 300 اختراع مربوط به بانوان 25 کشور در رقابت شرکت 
نمودند. در این رقابت سه طرح برگزیده پژوهشگاه نیرو که بانوان 
پژوهشگر در آنها مشارکت داشتند به جشنواره ارائه گردید که 
نهایتاً  موفق به کسب مدال ، لوح تقدیر از جشنواره گردیدند. در 
جشنواره اختراعات بانوان کره جنوبی 20١6، بانوان پژوهشگاه 
نیرو ، حمیده قدیری با ارائه گواهینامه ثبت اختراع »نرم افزار تعیین 
آرایش و مشخصات فني طراحي و توسعه بهینه شبکه هاي توزیع 

 )DisPlan(« نیروي برق براساس اطالعات مکاني ورودي کاربر
موفق به کســب مدال طال؛ لیال عبدی با ارائه گواهینامه ثبت 
اختراع »نمونه نیمه صنعتي دستگاه کنترلر الکترونیکي جامع 
ریکلوزر و سکسیونر با قابلیت برقراري ارتباط با مرکز دیسپاچینگ 
توزیع و مریم شبرو با ارائه گواهینامه ثبت اختراع »دستگاه تستر 
سیستم حفاظت از راه دور دیجیتال )DTT-28(« موفق به کسب 
مدال نقره شدند. همچنین عالوه بر مدال جشنواره اختراعات 

بانوان کره جنوبی 20١6، جایزه ویژه کسب شده از کشورهاي 
لهستان و ترکیه نیز اخذ شد. خاطرنشان مي شود »نرم افزار تعیین 
آرایش و مشخصات فني طراحي و توسعه بهینه شبکه هاي توزیع 
نیروي برق براساس ا عات مکاني ورودي کاربر »)DisPlan  و 
دستگاه سیستم حفاظت از راه دور دیجیتال مراحل تجاریسازي 
خود را با موفقیت در پژوهشگاه نیرو طي نموده و هم اکنون در 

صنعت برق در حال بهره برداري است.

کسب دو مدال طال و 
يک  نقره در جشنواره 

 اختراعات بانوان
کره جنوبی 2016
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با حضور وزير نيرو؛ نخبگان برتر

صنعت برق کشور تجليل شدند

  به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه نيرو؛ در آئین تجلیل از نخبگان برتر 
صنعت برق کشور که روز دوشنبه )١5 تیرماه سال جاری(با حضور مهندس "حمید 
چیت چیان" وزیر نیرو و شماری از مدیران عالی رتبه، فرهیختگان، اساتید دانشگاهی 

و چهره های علمی و فنی در ساختمان پژوهشگاه نیرو برگزار شد. 
در این آیین "محســن پارســا مقدم" متولد سال ١335 تهران دارای دکترای برق از 
دانشــگاه توهوکو ژاپن، "محمودرضا حقی فام" متولد ١343 مراغه دارای دکترای 
برق از دانشــگاه تربیت مدرس، "محمود فتوحی فیروزآبادی" متولد ١338 یروزآباد 
یزد دارای دکترای برق از دانشــگاه کانادا، "جواد فیض" متولد ١33١ تبریز دارای 
دکترای برق از دانشگاه نیوکاسل انگلستان و "گئورک قره پتیان" متولد ١34١ تهران 

دارای دکترای برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تجلیل به عمل آمد.
سخنرانان این آیین بزرگداشت، دکتر "محمد احمدیان" معاون سازمان انرژی اتمی 
ایران، "حسن غفوری فرد" دبیرکل جامعه اسالمی ورزشکاران و رییس هیئت بازرسی 
و نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی، "سیدمحمد صادق زاده" مدیرعامل سازمان 

انرژی های نو ایران )ســانا(، "علی محمد رنجبر" اســتاد دانشکده برق و رئیس سابق 
دانشــگاه صنعتی شــریف بودند که با بیان خاطراتی از این پژوهشگران و نخبگان، 

ویژگی ها و خصوصیات علمی، اخالقی و اعتقادی آنان را برشمردند. 
بنا بر این گزارش، تاکنون صدها مقاله بین المللی در مجامع مختلف علمی و ده ها 
جلد کتاب از این نخبگان برتر که چهره های علمی شــناخته شــده جهانی هســتند، 
در ایران و سایر کشورها به چاپ رسیده است و هم اینک "محمودرضا حقی فام" به 
عنوان معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و "گئورک قره پتیان" به عنوان معاون 

پژوهشی پژوهشگاه نیرو، با این وزارتخانه همکاری دارند.
 در این مراسم، "ستار محمودی" قائم مقام وزیر نیرو، "هوشنگ فالحتیان" معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی، "رحیم میدانی" معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، " 
علی اکبر مهاجری" معاون وزیر نیرو در تحقیقات و منابع انسانی، "رضا انجم شعاع" 
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس، مهندس "آرش کردی" مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی توانیر و "محمدصادق قاضی زاده" رییس پژوهشگاه نیرو نیز حضور داشتند.
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موقعیت ابرها ســبب تحریک ســامانه OPTICAL شــده و متناسب با آن منجر به 
حرکت موتورها، اتالف انرژی و کاهش راندمان کلی و همچنین افزایش استهالک 

مکانیکی سامانه خواهند شد.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: با استفاده از الگوریتم محاسبات نجومی، ردیابی 
خورشــیدی بر پایه مدل ریاضی حرکت خورشــید در فضا صورت گرفته و تابع نور 
محیط پیرامون نیســت همچنین با توجه به شــرایط آلودگی هوا در شــهر تهران و 
کالن شــهرهایی که دارای آب و هوایی آلوده و احتمال وجود ریزگردها هســتند؛ 

استفاده از سامانه OPTICAL کارآمد نیست و به طور منظم باید شستشو شود.
مجری طرح ربات ردیاب خورشیدی برخی از مزایای این طرح را تولید سالیانه ١2 
هزار کیلووات ساعت برق، افزایش حداقل 60 درصدی راندمان ساالنه سامانه های 
فتو ولتاییک، بهره گیری از الگوریتم محاســبات نجومی موقعیت خورشــید، عدم 
وابستگی به تغییرات لحظه ای جوی، ردیابی موقیعت خورشید و تنظیم پانل های 
خورشیدی با حداقل زاویه برخورد ANCIDENT ANGLE، کاهش مصرف انرژی 
موتورها و استهالک مکانیکی قطعات و افزایش راندمان کلی، سامانه کاماًل خود 
ســازمان و مطابق با تغییرات روزانه و فصلی و ســاالنه موقعیت خورشــید و محل 

نصب سامانه فتوولتاییک برشمرد.
وی در تکمیل مشخصات این طرح افزود: طرح ربات ردیاب خورشیدی با محاسبات 
نجومی مورد مطالعه و طراحی قرار گرفته اســت تا با کمترین میزان خطا و تلفات 
الکتریکی و استهالک موتورها، با استفاده از مدل ریاضی حرکت زمین به دور خود 
و به دور خورشید و با استفاده از داده های طول و عرض جغرافیایی محل و ساعت 
گرینویچ و تاریخ میالدی، سمت و ارتفاع خورشید را ردیابی کند تا بیشترین مقدار 
ممکن انرژی از خورشید استخراج شود.بر اساس این گزارش، با توسعه روزافزون 
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشــیدی و همچنین به منظور 
کاربردی سازی نتایج پروژه های تحقیقاتی با توجه به نمونه سازی صنعتی این طرح 
دانش بنیان که مورد نیاز صنعت برق کشــور اســت، امکان فروش فناوری و تولید 

انبوه برای تأمین نیاز صنعت برق کشور وجود دارد. 

  به گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو )پاون(، مهندس »پویا نجفی« 
مجری این طرح با اشاره به اجرای این طرح به همت دفتر تحقیقات، هدف از اجرای 
این پروژه تحقیقاتی دانش بنیان را بهینه ســازی راندمان تولید برق نیروگاه های 
فتوولتاییک، بهره گیری از بیشترین ظرفیت تابش مستقیم نور خورشید با استفاده 
از مــدل ریاضــی نجومی حرکت خورشــید در فضا، کاهــش نرخ هزینه به فایده 
نیروگاه های خورشیدی، استقرار سامانه ردیاب خورشیدی بدون سنسور اپتیکی 
با قابلیت کارکرد در مناطق با احتمال آلودگی هوا و گرد و غبار و هجوم پرندگان 
و همچنین بومی سازی فناوری روز در ساخت ربات های ردیاب نوری عنوان کرد.

وی افزود: فناوری استفاده شده در این ردیاب خورشیدی پیشرفته ترین نوع این 
ردیاب ها است که برای نخستین بار در کشور به صورت نرم افزاری و سخت افزاری 
و مکانیکــی بــا دو درجه آزادی و توان نامــی 5.2 کیلووات برق به صورت نمونه 
صنعتی ساخته شده و ساالنه ١2 هزار کیلووات ساعت برق پاک خورشیدی را به 

شبکه توزیع نیروی برق تزریق می کند.
وی گفت: با توجه به فراوانی تابش نور خورشید در کشورمان و امکان تولید برق 
پاک بدون اســتفاده از ســوخت های فســیلی ظرفیت قابل توجه و ارزشمندی در 
زمینه بهره برداری از انرژی خورشــید وجود دارد و اســتخراج حداکثر انرژی از نور 

خورشید مزایای فنی و اقتصادی و زیست محیطی چشم گیری دارد.
مجری طرح ربات ردیاب خورشیدی همچنین گفت: سامانه های فتوولتاییک با 
استفاده از سازه ثابت رو به جنوب مطابق با زاویه با عرض جغرافیایی محل، تنظیم 
و نصب می شوند و تنظیم به موقع و متناسب زاویه پنل یا تقویم خورشیدی رو به 
آفتاب حداقل 60 درصد باعث افزایش راندمان ساالنه آن ها خواهد شد، از این رو 
طرح مکانیزاســیون کنترل ســمت و ارتفاع سامانه خورشیدی دارای اهمیت ویژه 
ای اســت.نجفی افزود: ســامانه های ردیابی خورشید که تاکنون در داخل کشور 
پیاده ســازی شده اند از نوع سیســتم های OPTICAL بوده و با دریافت بازخورد 
سامانه از شدت نور محیط، موتورهای ردیاب را در یک یا دو سمت کنترل می کنند.

بــه گفتــه وی آلودگــی آب و هوا، پرواز پرندگان و تغییرات آنی شــرایط جوی و 

 نخستين ربات ردياب خورشيدی 
در توزيع برق تهران توليد شد 95
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دستاوردهای مراکز توسعه فناوری 
پژوهشگاه نيرو فراتر از انتظار بود

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با مثبت ارزیابی 
کردن دســتاوردهای ارائه شــده در این نمایشگاه گفت: 
بنده انتظار نداشــتم که دســتاوردها به این ســطح رشد و 

بلوغ رسیده باشند.
نخستین نمایشگاه دســتاوردهای مراکز توسعه فناوری 
پژوهشــگاه نیرو با هدف ارائه دســتاوردهای مراکز این 
پژوهشگاه  26 مرداد ماه در محل پژوهشگاه نیرو برگزار 
شد. در این نمایشگاه ١2 مرکز دستاوردهای خود را در قالب 
تجهیزات، محصول تولیدی، اســتند و بروشور در معرض 
دید عالقمندان قرار دادند.این نمایشــگاه اولین تجربه ی 
ارزشمند پژوهشگاه نیرو بود که با همکاری تمامی مراکز 
برگزار شــد.علی اکبر مهاجــری معاون تحقیقات و منابع 
انسانی وزیر نیرو از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

مهاجری در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه 
نیرو در خصوص نخســتین نمایشگاه دستاوردهای مراکز 
توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو اظهار کرد: خیلی خوشحال 
هستم که از مراکز فناوری پژوهشگاه نیرو بازدید کردم و 

این امر موجب خرسندی است که دستاوردهایی که قبال 
به صورت ســند راهبردی به تصویب شــورای آموزش و 
پژوهش و فناوری وزارت نیرو رســیده امروز به مرحله ای 
از دانش و فناوری رسیده است که می توان خروجی های 

آن را به خوبی احساس کرد.
مهاجری تاکید کرد: عمده نکته مهم که در مجموعه این 
فعالیت ها انجام شد، یک هم افزایی بارز بین پژوهشگران 
صنعتی و اســاتید دانشــگاه در قالب مراکز توسعه فناوری 
اســت.بنابراین مراکز توسعه فناوری امید دارند که بتوانند 
بــا همــکاری بخــش صنعت همه ایده هــای قبلی را به 
محصوالتــی تبدیــل نمایند که کمــک کار صنعت برق 
در جهــت ارتقای فناوری صنعت برق باشــد.وی افزود: 
از مجموعه دســتاوردهای ارائه شــده در اولین نمایشگاه 
دســتاوردهای مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو، بنده 
انتظار نداشــتم که دســتاوردها به این سطح رشد و بلوغ 
رســیده باشند.مهاجری گفت: انتظار داریم گزارشاتی که 
در هفته پژوهش ارائه می شود بایستی ملموس تر باشد در 

همین راستا به همکاران نیز تاکید شده است که گزارشی 
از عملکرد خود را در شــورای آموزش و پژوهش فناوری 
وزارت نیرو ارائه کنند. احتماال اگر نکات خاصی در جهت 
حمایت وزارت نیرو وجود داشته باشد به طور یقین وزارت 

نیرو حمایت اساسی خود را انجام خواهد داد. 
گفتنی اســت؛ مرکز توســعه فناوری انرژی خورشیدی، 
مرکز توســعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات 
واحدهای نیروگاهی، مرکز توسعه فناوری امنیت در حوزه 
فناوری هــای اطالعات و ارتباطــات صنعت برق، مرکز 
توســعه فناوری توربین های بادی، مرکز توسعه فناوری 
شــبکه هوشمند، مرکز توسعه فناوری توربین های گازی، 
مرکز آزمایشــگاه های مرجع، مرکز توسعه فناوری انتقال 
توان با ظرفیت باال، مرکز توسعه فناوری نانو، مرکز توسعه 
فناوری سیســتم های اندازه گیری پیشرفته در نیروگاه ها، 
مرکز توســعه فناوری خودروهای برقی، مرکز توســعه 
فناوری موتورهای الکتریکی پیشــرفته در این نمایشگاه 

حضور داشتند و دستاوردهای خود را ارائه کردند.

معاون وزیر نیرو در بازدید از نمایشگاه؛ 
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پژوهشــگاه نیرو برای توســعه تعامالت بین المللی صنعت 
برق کشــور نشســتی را با نماینده انجمن ماکس پالنک و 
بنیــاد تحقیقات آلمان برگــزار کرد.به گزارش پایگاه اطالع 
رساني صنعت آب و برق)پاراب(، این نشست با حضور دکتر 
»محمدصــادق قاضی زاده« رئیس پژوهشــگاه نیرو، دکتر 
»گئورگ قره پتیان« معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو، مهندس 

»منصــور فتحعلی« مدیرعامــل صندوق پژوهش و فناوری 
صنعت برق و انرژی، »ســحر رهبری« رئیس اداره امور بین 
 ،DFG الملل پژوهشگاه نیرو، دکتر »اشنایدر« رئیس بین الملل
»آن اشمیت« مسئول روابط بین الملل DFG و »یوریخ« مشاور 
روابــط بین الملل انجمن ماکس پالنک آلمان برای توســعه 
تعامل بین المللی با مؤسســات مطرح و صاحب نظر جهان و 
استفاده از تجربیات و تخصص آنان در پیشبرد اهداف کالن 
پژوهشگاه نیرو برگزار شد.در این نشست قره پتیان در خصوص 
انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه های مشترک فی مابین 
پژوهشگاه نیرو و انستیتوهای زیر مجموعه ماکس پالنک با 
حمایت مالی بنیاد تحقیقات آلمان و صندوق پژوهش و فناوری 

صنعت برق و انرژی پیشــنهاداتی را ارائه کرد و مدیرعامل 
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی نیز آمادگی 
خــود را برای همکاری با بنیاد تحقیقات آلمان اعالم کرد.در 
ادامه این نشســت مقرر شــد کارگاه تخصصی برای مدیران 
ارشــد پژوهشگاه نیرو در حوزه مدیریت تحقیقات و مدیریت 
منابع مالی توســط بنیاد تحقیقات آلمان برگزار شود.انجمن 
ماکس پالنک آلمان دارای 80 موسسه تحقیقاتی در سراسر 
آلمان و بعضی کشــورهای اروپایی اســت. تحقیقات در این 
موسســه در ســه بخش شیمی، فیزیک و تکنولوژی، بخش 

علوم زیستی و پزشکی و بخش علوم انسانی صورت می گیرد.
رسالت این انجمن، پژوهش برای آینده است. با توجه به اینکه 
طرح های اینچینی غالباً بسیار جدید، وسیع و پیچیده است و به 
دلیل زمان طوالنی، باال بودن هزینه و نیاز به تجهیزات ویژه، 
برای دانشگاه ها اجرای این گونه طرح ها چندان جذاب نیست، 
لذا موسسه های پژوهش وابسته به انجمن ماکس پالنک این 
رســالت را به عهده می گیرد. پژوهش های انجمن، مکملی 
برای پژوهش در دیگر بخش ها مانند دانشگاه ها و مؤسسات 

غیرانتفاعی است.

چهارمیــن کنفرانس تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و 
انرژي با هدف آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان صنعت برق 
و انرژی و صنایع وابســته به آن با فناوری نانو و کاربردهای 
گســترده آن در صنعت برق برگزار می شود.به گزارش روابط 
عمومی پژوهشــگاه نیرو »چهارمیــن کنفرانس تخصصي 
فناوري نانو در صنعت برق و انرژی« با همکاري مرکز توسعه 
فناوری نانو پژوهشــگاه نیرو و ســتاد ویژه توسعه فناوري نانو 
ریاســت جمهوری، روزهای سه شــنبه و چهارشنبه مورخ 2 و 
3 شــهریور ماه ١3٩5 در پژوهشگاه نیرو برگزار مي شود.این 
کنفرانس با هدف آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان صنعت 
برق و انرژی و صنایع وابسته به آن با فناوری نانو و کاربردهای 
گسترده آن در صنعت برق، تجارب موفق ایران و جهان در بهره 
برداری از فناوری های نانو در صنعت برق و انرژی، بررســی 
فرصت هــا و چالش هــای به کارگیری فناوری نانو در صنعت 
برق و انرژی، توسعه به کارگیری فناوری نانو در صنعت برق و 
انرژی، برقراری ارتباط و تبادل نظر میان صاحب نظران حوزه 
برق و انرژی و فناوری نانو و تشــویق پژوهشــگران حوزه نانو 

برای فعالیت در زمینه های برق و انرژی برگزار خواهد شــد. 
شرکت کنندگان در این همایش با کاربردهاي فناوری نانو در 
زمینه هاي مختلف آشنا خواهند شد تا بتوانند بسترهاي الزم 
براي ورود این فناوري کلیدی را به صنعت برق ایجاد نمایند.

برگزاری ســه نشســت تخصصی در حوزه های تولید، انتقال 
و توزیــع نیــرو با حضور خبــرگان صنعت برق و متخصصان 
فناوری نانو از شاخص های این کنفرانس می باشد.در نمایشگاه 
جنبی کنفرانس، فناوران و شــرکت های دانش بنیان به ارائه 

محصوالت مبتنی بر فناوری نانو پرداخته و شرکت کنندگان 
می تواننــد با فعاالن این حــوزه گفتگو مذاکره نمایند.از آنجا 
که یکی از ماموریت های اصلی »مرکز توســعه فناوری نانو 
در صنعت برق و انرژی« حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
برای ورود به بازار برق می باشد در یکی از غرفه های نمایشگاه، 
کارشناســان مربوطه به طــور اختصاصی روند و فرآیندهای 
تدوین شده درخصوص تسهیل ورود محصوالت شرکت های 

متقاضی به بازار صنعت برق را توضیح خواهند داد.

حمايت بنياد تحقيقات 
آلمان از پروژه های 

برق پژوهشگاه نيرو

برگزاری »چهارمين 
کنفرانس تخصصي فناوري 

نانو در صنعت برق و انرژي« 
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پژوهشگاه نیرو و شرکت برق منطقه ای یزد به منظور 
"طراحی، استقرار و راه اندازی مرکز رشد فناوری پسیو 

و خورشیدی" تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
بــه گــزارش بــرق نیوز، بــه نقل از روابــط عمومی 
پژوهشــگاه نیرو؛ با توجه به پیشــینه ی تاریخی استان 
یزد در بهره گیری های مثبت غیرفعال و نیز روش های 
غیرفعال کاهش جنبه های منفی مازاد انرژی خورشیدی 
در فصــول گــرم و به طور کلی ســازگاری با طبیعت با 
کمترین صرف انرژی مصنوعی و پیشــینه ی استفاده 
از قابلیت ذخیره ســازی انرژی خورشیدی در خاک، از 
قبیل: معماری غیرفعال، خانه و گلخانه زمین پناه، بادگیر 
غیرفعال، قنات، آب انبار، کوزه نیمه تراوا، خنک کاری 
موضعی، تفاهم نامه همکاری میان پژوهشــگاه نیرو و 

شرکت برق منطقه ای یزد منعقد گردید. 
الزم به ذکر است این تفاهم نامه در راستای ماموریت 
جدید پژوهشــگاه نیرو در مدیریت طرح های پژوهشی 
و فناوری وزارت نیرو و توســعه ی اقتصاد دانش بنیان 
در کشــور، در قالب شــبکه مراکز رشد واحدهای فناور 

صنعت آب و برق به امضاء رسید.
براساس این تفاهم نامه، ارائه خدمات در زمینه طراحی 
استقرار و راه اندازی مرکز یزد تحت نظارت مرکز رشد 
پژوهشــگاه، ارائه مشــاوره های الزم برای شناسایی 
اولویت هــای توســعه فناوری اســتان در زمینه های 
موضوع تفاهم نامه، رصد فناوری های مرتبط با موضوع 
تفاهم نامه، ارائه مشاوره برای جذب، پذیرش و استقرار 

شــرکت های فناور متقاضی در مرکز، ارائه مشــاوره 
و مشــارکت در پایش فعالیت های شــرکت های 

مســتقر در مرکز و ارزیابــی دوره ای آنها، ارائه 
مشــاوره  های حقوقی، مدنی، بیمه و مالیات از 

جمله تعهدات پژوهشگاه نیرو است.
همچنین تدوین تجربیات تاریخی ایران در 
استفاده از روش های غیرفعال و خورشیدی، 
به ویژه در قالب تعامالت بین المللی؛ روز آمد 
نمودن بازسازی و بومی سازی محصوالت 
و خدمات غیرفعال و خورشیدی با رویکرد 
توســعه اقتصــاد مبتنی بــر محصوالت 
دانش بنیــان؛ اطالع رســانی، فرهنگ 
سازی و فعال ســازی ظرفیت کاربردها، 
خدمات و محصوالت کم هزینه و اشتغال 
زای غیرفعال و خورشــیدی، حمایت از 
راه اندازی شــرکت های فناور و دانش 
بنیان در راستای اهداف و تحت نظارت 

مرکز رشــد واحدهای فناور صنعت آب و برق )مرکز 
رشد پژوهشگاه نیرو( از جمله رویکردهای مطرح شده 

در این تفاهم نامه است.
از آنجــا که تاکنــون عمده تمرکز و توجه فعالیت های 
دانش بنیان و پژوهشــی کشــور در حوزه انرژی های 
متعارف و تجدیدپذیر، معطوف به جنبه های فعال تولید 
و ســمت عرضه )مانند توجه به تولید برق و حرارت و 
آب گرم از انرژی خورشــیدی( بوده اســت، راه اندازی 
مراکز رشــد فناوری برای توجه به جنبه های غیرفعال 
و بــدون بهره گیــری )یا با کمینه بهره گیری( از اجزای 
الکتریکــی و مکانیکی و بدون صرف مســتمر انرژی 
و برقراری توازن نســبی در دو حوزه فعال و غیرفعال 

ضروری است.
در این راســتا شــرکت برق منطقه ای یزد نیز متعهد 
می شــود تا نسبت به تامین کلیه هزینه های مترتب بر 
راه اندازی و راهبری مرکز یزد تحت نظر مرکز رشــد 
واحدهای فناور صنعت آب و برق )مرکز رشد پژوهشگاه( 
شامل تامین سه نفر نیروی انسانی مدیریتی و اجرایی 

مرکز، تامین ساختمان و 

فضای مناسب استقرار، امکانات اداری و زیرساخت های 
موردنیاز در راســتای دست یابی به اهداف تفاهم نامه و 
نیز پیگیری شناســایی، جذب و اســتقرار پژوهشگران 
و شــرکت های عالقمنــد و توانمنــد در زمینه اهداف 
مرکز برای طراحی، آزمایش و ســاخت محصوالت و 
خدمات مرتبط تحت نظارت، برابر آیین نامه ها و قوانین 
مرکز رشــد پژوهشــگاه نیرو، تسهیل گری دسترسی 
به خدمات مشــاوره و آزمایشــگاهی دانشــگاه های 
 منطقه و برگزاری جلســات هم اندیشی در این زمینه،

 اقدام نماید.
شایان ذکر است تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه 
نیرو و شــرکت برق منطقه ای در7 ماده و در دو نســخه 
با اعتبار یکسان به امضای طرفین تفاهم نامه رسیده و 
مدت آن از زمان امضاء و مبادله، سه سال تعیین گردید.

گفتنی اســت؛ جلســه انعقاد ایــن تفاهم نامه در روز 
چهارشنبه 23  تیرماه سال جاری و با حضور دکتر محمد 
صــادق قاضی زاده رئیس پژوهشــگاه نیرو و مهندس 
محمد حســن صباغ زادگان مدیر عامل شــرکت برق 
منطقه ای یزد در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

گامی ديگر در جهت توسعه همکاری بين 
95پژوهشگاه نيرو و شرکت برق منطقه ای يزد
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مدیر گروه پژوهشــی تجهیزات خط پســت، با تاکید 
براینکه ایران در تولید شبکه هاي انتقال تولید و توزیع 
متداول تا حد زیادي خودکفا و توانمند اســت گفت: با 
توجه بــه ضرورت بکارگیري تکنولوژي هاي نوین در 
آینده صنعت برق کشور، ضرورت توسعه داخلي و بومي 

سازي برخي از انواع تکنولوژي وجود دارد.
مجتبــی گیلوا نــژاد مدیر گروه پژوهشــی تجهیزات 
خط پســت، در گفتگو با خبرنگار  واحد روابط عمومی 
پژوهشــگاه نیــرو؛ در خصوص بازدیــد از پروژه های 
تحقیقاتی موسســه کپری کشــور کره جنوبی گفت: 
پژوهشگاه نیرو پیرو مذاکراتی که از قبل با کشور کره  
انجــام داده بود، مقــرر نمود تا گروهی از محققان این 
پژوهشــگاه از طرحهای تحقیقاتی این موسسه بازدید 
بــه عمل آوردنــد. به موجب تفاهم نامه منعقد شــده 
گروه پژوهشــی تجهیزات خط پست ماموریت یافت تا 
مذاکرات موارد مرتبط با سیســتم هاي انتقال و توزیع 
برق را انجام داده و از توانمندی هاي موسسه تحقیقاتي 
کپري بازدید کند.وی بازدید از آزمایشگاههاي موسسه 
تحقیقاتی کپري، از آزمایشــگاه مانیتورینگ و کنترل 

زمان واقعی سیســتم قدرت، آزمایشگاه ذخیره سازی 
انرژی شــبکه هوشــمند انرژی و آزمایشــگاه شبکه 
هوشــمند بازدید به عمل آورده و توانایي کشــور کره 
در تولیــد و بکارگیري تکنولوژی هاي نو از جمله کابل 
و محدودســاز جریان خطای ابررســانا را از مهم ترین 

موضوعات کلیدی یاد کرد.
 گیلــوا نــژاد به تهیــه ابزار) نرم افــزار( ارزیابی ارتباط 
سیســتم های مختلف اتوماسیون پست توسط موسسه 
کپري اشــاره کرد و افزود: نحــوه همکاری برای این 
طــرح بــه صورت تبادل محقق خواهــد بود در همین 
راســتا پژوهشــگاه نیرو؛ درخواست ارســال پیشنهاد 
همکاری هاي جدید را مطرح نموده اســت. همچنین 
امکان ســنجی بکارگیــری نرم افزار مهندســی تهیه 
شــده توســط کپری با بهره گیري از نظر مهندسین و 
کارشناسان ایرانی از جمله اقدامات مهم در برنامه های 
آتی اســت.مدیر گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست 
ادامه داد: موضوع دیگر بحث ذخیره ســازی انرژی به 
صورت پایلوت و تبادل فناوری اســت که پژوهشــگاه 
نیــرو؛ نصب ١مگاوات ذخیره ســازی انرژی در جزیره 

هرمز با هدف پیک ســایی را پیشــنهاد داده همچنین 
ارائه اطالعات اولیه شــبکه توزیع جزیره هرمز توســط 
پژوهشگاه نیرو جهت ارزیابی توسط موسسه کپری، از 
موضوعات مهمی بود که به آنها پرداخته شد. در همین 
 B.O.T راســتا پیشــنهاد اجرای این پروژه به صورت

توسط موسسه کپری مطرح گردید.
گیلوا نژاد همچنین به طراحی و بهره برداری شبکه فشار 
ضعیف DC اشــاره کرد و گفت: نحوه همکاری در این 
پروژه به صورت پایلوت مشترک و تبادل فناوری است 
و در این زمینه پیشنهاداتی مبنی بر نصب شبکه DC با 
استفاده از اقالم شبکه AC، تامین قدرت و یکسوسازه ها 

توسط کپری ارائه شد.
وی با تاکید براینکه ایران در تولید شــبکه هاي انتقال 
تولید و توزیع متداول تا حد زیادي خودکفا و توانمند است 
گفت: با توجــه به ضرورت بکارگیري تکنولوژي هاي 
نوین در آینده صنعت برق کشور، ضرورت توسعه داخلي 
و بومي سازي برخي از انواع تکنولوژي وجود دارد که در 
این رابطه مذاکراتی در خصوص دانش و فناوری های 

جدید برای ارتقای راندمان شبکه انجام دادیم.

خودکفايی ايران در توليد شبکه هاي 
انتقال توليد و توزيع برق
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مدیــر گــروه پژوهشــی انــرژی های 
تجدیدپذیــر گفت: باید بــا برنامه ریزی 
و مدیریــت منســجم زمینــه را بــرای 
تجاری ســازی تحقیقات پژوهشی فراهم 
ســازیم تا بتوانیم محصــوالت تولیدی 

فناورانه را به سرانجام برسانیم. 
مدیــر گــروه پژوهشــی انــرژی های 
تجدیدپذیــر گفت: باید بــا برنامه ریزی 
و مدیریــت منســجم زمینــه را بــرای 
تجاری ســازی تحقیقات پژوهشی فراهم 
ســازیم تا بتوانیم محصــوالت تولیدی 
فناورانه را به ســرانجام برسانیم.شهریار 
بزرگمهری مدیر گروه پژوهشــی انرژی 
هــای تجدیدپذیر در گفتگــو با خبرنگار 
واحــد روابط عمومی پژوهشــگاه نیرو در 
خصــوص بازدید از موسســه تحقیقات 
صنعــت برق کشــور کره جنوبــی به نام 
کپری )KEPRI(گفت: بعد از ســفر رئیس 
جمهــور کــره جنوبی به ایران و مذاکرات 
انجام شده در سطوح مختلف سران و وزرا، 
شرکت ها و نمایندگان و موسسات کره ای 
نیز مذاکراتی با طرف های ایرانی داشتند. 
بین شرکت کپری )KEPRI( از کره جنوبی 
با پژوهشگاه نیرو نیز مذاکراتی انجام یافت 
وی تصریــح کــرد: موسســه کپکــو 
)KEPCO( مشــابه شرکت توانیر ایران 
است که مسولیت تامین برق از مرحله تولید، 

انتقــال تا توزیع را برعهده دارد. همچنین 
کپری زیرمجموعه کپکو و بازوی تحقیق 
و توســعه پروژه هــای تحقیقاتی در حوزه 

صنعت برق کره جنوبی است. 
بزرگمهری اظهار کرد: بعد از مذاکرات به 
عمل آمده مقرر شد تعدادی از موضوعات 
مشترک برای همکاری در انتقال و توسعه 
فناوری در حوزه صنعت برق مشخص شود 

و همکاری در این بخشها انجام پذیرد. 
وی گفــت: بــر همین اســاس جمعی از 
محققان و پژوهشــگران پژوهشگاه نیرو 
ماموریت پیدا کردند تا بازدیدی از موسسه 
کپری داشــته باشــند که در این بازدید در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر چهار موضوع 
با توجه به نیاز کشور بیشتر مورد تاکید قرار 
گرفت. مدیر گروه پژوهشــی انرژی های 
تجدیدپذیــر، آب شــیرین کن با فناوری 
MCDI، پیل ســوختی اکسید جامد شامل 
سامانه های تولید همزمان برق و حرارت 
در ظرفیــت تولیــد برق ١ الی 5 کیلو وات، 
ســامانه های مولد برق از انرژی زیســت 
تــوده، و فناوری مانیتورینگ و عیب یابی 
توربین های بادی را از جمله توانمندیهای 
مناســب کره جنوبــی در همکاریهای در 
زمینــه انرژیهــای تجدیدپذیر می توان 
محســوب نمــود. وی افزود: براســاس 
مذاکرات صــورت گرفته چهار پروپوزال 

در این خصوص دریافت شــده اســت که 
در حال بررســی است و در طی هفته آتی 
جمع بندی نهایی انجام خواهد شــد تا با 
مشــورت با دفتر روابط بین الملل پاســخ 
به این پیشــنهادات جهت ارسال به کپکو 

تهیه شود. 
وی ادامه داد: شرکت کپکو در سال 20١6 
دارای بودجــه ای معادل 300 میلیون دالر 
برای تحقیقات صنعت برق در کشور کره 
جنوبی می باشــد. بزرگمهری تاکید کرد: 
ایــران از نظر فنی و مهندســی و نیروی 
انسانی دارای پتانسیل قوی است به طوری 
که در این عرصه کمتر از کره جنوبی نیست. 
اما در رابطه با بودجه و امکانات نســبت به 
کــره جنوبی کمبودهایی وجود دارد؛ اما با 
توجه به امکانات موجود پیشرفت های قابل 
توجهی در کشور داشته ایم و امیدواریم با 
حمایت مسووالن و مدیریت دقیق بتوانیم 

فاصله ها را کمتر کنیم. 
وی اضافه کرد: کشــور کره جنوبی بودجه 
مناسبی با امکانات فراوان را صرف تحقیق 
و پژوهش می کنند در حالیکه در کشــور 
مــا بودجه مناســبی در اختیار این بخش 
قرار نمی گیرد. بایســتی بــا برنامه ریزی 
و مدیریــت منســجم زمینــه را بــرای 
تجاری ســازی تحقیقات فراهم سازیم تا 
بتوانیــم محصوالت تولیدی فناورانه را به 

سرانجام برسانیم. 
بزرگمهری یادآور شد: در کشور ما به دلیل 
عدم پیوستگی پروژه ها اکثر تحقیقات به 
نتیجه تجاری منتج نمی شــود که این امر 
نشانگر مفقود بودن زنجیره تجاری سازی 
در پروژه های تحقیقاتی در کشور است. 

وی تاکید کرد: بایســتی مانند کره جنوبی 
به فکر تجاری سازی دانش و تحقیقات در 
کشــور باشیم چرا که کره با تجاری سازی 
تحقیقات توانســته بازارهای مناسبی در 
سراســر جهان را بدست آورد. بزرگمهری 
ادامه داد: کره ای ها عالقمند به همکاری با 
ایران هستند به طوری که با سرعت عمل، 
مذاکــرات را پیگیــری می کنند. بنابراین 
همکاری با این کشــور فرصت مناســبی 
را برای توســعه فناوری در کشــور فراهم 
می نمایــد. وی تاکید کرد: شــرکت های 
کــره ای در بخش تجاری ســازی خیلی 
قــوی هســتند، اگر بتوانیم بــا پروژه ها و 
ایجاد شــرکت های دانش بنیان و تجاری 
مشترک با آنها همکاری کنیم، می توانیم 
به اهداف توســعه تجاری سازی تحقیقات 
در حوزه های مشــخص شــده دست پیدا 
نماییــم. بزرگمهری خاطرنشــان کرد: 
تخصیص بودجه کافی و مدیریت منسجم 
عرصه را برای رسیدن به اهداف مورد نظر 

هموار خواهد ساخت. 

بايد به سمت 
 تجاری سازی تحقيقات

در پروژه های پژوهشی 
حرکت کرد 
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در مرکز رشــد با حضور برخی از مســوالن با هدف تبادل هفدهمین نشســت هم اندیشی شرکت های فناور مستقر   به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه نيرو، 
نظر برگزار شد. در این نشست اسالمی از شرکت همیان 
فن و صدیق از شرکت صنایع ندا به تشریح دستاوردهای 

جدید خود پرداختند.
همچنین شرکت ماکان به نمایندگی فضلی از شرکت های 
تازه مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو معرفی شدند و در 
پایان شریفیان از صندوق توسعه و مدیریت صبا)متعلق به 
بخش خصوصی ( شــرایط سرمایه گذاری این صندوق را 

برای شرکت های دانش بنیان تشریح کردند. 
گفتنی اســت؛ در این جلسه شرکت های تازه مستقر شده 
در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو معرفی شده و سپس نماینده 
صندوق توســعه و مدیریت صبا از شرایط سرمایه گذاری 
این صندوق در شرکت های دانش بنیان، توضیحاتی ارائه 

نمودد.
الزم بــه ذکــر اســت که این هم اندیشــی در ســی ام 
 تیرمــاه ســال جاری در ســالن رنجبر پژوهشــگاه نیرو

 برگزار شد.

 نشست تخصصی بررسی و تبيين نرخ خريد برق تجديد پذير
 در پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد

  به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه نيرو، 
نشست تخصصی بررسی و تبیین نرخ خرید برق تجدید 
پذیر با حضور صادق زاده رئیس ســازمان انرژی های نو 
ایران )ســانا(، محمد نژاد معاون برنامه ریزی ســازمان 
انرژی های نو ایران )ســانا(، لطیف رئیس مرکز توســعه 
فناوری صنعت برق و انرژی )مرکز رشد پژوهشگاه نیرو(، 
ولیان معاون فناوری مرکز رشد و مدیران عامل شرکتهای 
خصوصی انرژی دانا، نیان الکترونیک، مهاب قدس، تدبیر 

سالمت در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
بنابراین گزارش، هدف از برگزاری این نشست بررسی و 
تبیین چگونگی قیمت گذاری نرخ خرید برق تجدیدپذیر 

و روند انجام و مشکالت موجود در این زمینه است.
در این نشســت صادق زاده رئیس سازمان انرژی های نو 
ایران )ســانا( ، ضمن تبیین چگونگی قیمت گذاری نرخ 
خرید برق تجدیدپذیر ، به روند انجام و مشکالت موجود 
اشاره و خواستار همکاری هرچه بیشتر بخش خصوصی 

در این زمینه شدند.
در این جلســه با توجه به کاهش نرخ خرید برق تجدید 
پذیر در سال ١3٩5، چهار مدل نیروگاه بادی، خورشیدی، 
برقابی و زیســت توده از منظر توجیه اقتصادی بررســی و 
در مورد مشکالت و موانع موجود در زمینه ی راه اندازی 

و بهــره بــرداری یک نیروگاه تجدید پذیــر و موانع اخذ 
تســهیالت بحث و تبادل نظر گردید، بررســی اثرات نرخ 
جدید در جذب ســرمایه گذاری های خارجی و برگزاری 
میزگرد اقتصادی توسط مدیران عامل بخش خصوصی از 

دیگر بخشهای این نشست بود. در پایان پس از برگزاری 
میزگرد، مهندس محمد نژاد معاون برنامه ریزی سازمان 
انرژی های نو ایران )سانا( به ارائه توضیحاتی در خصوص 

موارد مورد بحث و پرسش های مطرح شده پرداختند.

تشريح دستاوردهای جديد شرکت های فناور در مرکز رشد
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جشنواره بین المللی اختراعات  بانوان پژوهشگاه نیرو در کره جنوبی 2016

امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشــگاه نیرو با 
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

برگزاری نخستین نمایشگاه دستاوردهای مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو

برگزاری نشست مشترکی با حضور مدیران عالی انیستیتوی برق کره جنوبیKPRI و مسوولین پژوهشگاه نیرو

بازدید رئیس پژوهشگاه نیرو از نمایشگاه جانبی یازدهمین همایش 
بین المللی انرژی

بازدید رئیس انستیتوی انرژی ارمنستان از پژوهشگاه نیرو
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 نشانی: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان

تلفن:  9 – 88079400   دورنگار:  88078296

 همکاران محترم 
خانم عليمحمدی و خانم دليريان محمدصادق قاضی زاده رئيس پژوهشگاه نيرو با صدور حکمی؛ » دکتر عليرضا اسدی « 

را به  سمت مدير دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری  و » دکتر همايون حيدری « را به  
ســمت رئيس مرکز مطالعات انرژی، آب و برهم کنش ها  و» محمدصادق باقر پور را به 

عنوان مدير امور زير بنايی و زيرساخت پژوهشگاه نيرو« منصوب کرد .
همچنين محمدصادق قاضی زاده رئيس پژوهشــگاه نيرو با صدور حکمی دکتر مســعود 
حسنی مزونی مسول اداره برنامه ريزی و پژوهشی را به سمت معاون مدير امور پژوهشی 

منصوب کرد.

درگذشت پدر گراميتان را خدمت شما دو بزرگوار 
تسليت می گويم و از خداوند متعال برای آن 

مرحومان طلب مغفرت وبرای شما صبر و شکيبايی 
خواستاريم.روحشان قرين رحمت الهی باد

انتصابات

پژوهشگاه نیرو 
 علی بیات

حبیبه رحیمیان
علی دالوری

خدیجه محمدی

 صاحب امتیاز:
 مدیر مسوول و سردبیر:

 دبیر تحریریه:
 مشاور سردبیر:

 سردبیر فنی و ویراستار:

 صفحه آرایی:

 انتشارات

 پست الکترونیکی:

 سایت اینترنتی:

شقایق مهدوی

روابط عمومی پژوهشگاه نیرو

info@nri.ac.ir

   http://www.nri.ac.ir

گلچينی از خبرهای داغ صنعت برق
  اجرای طرح فهام در راستای هوشمندسازی 

شبکه برق در سطح کشور
معاون سیســتم های اندازه گیری و شــبکه هوشمند 
ســازمان بهره وری انرژی ایــران گفت: طرح پایلوت 
نصب 4 هزار کنتور فهام ایرانی در استان های زنجان و 
بوشهر با موفقیت اجرا شده و آماده اجرا در سطح کشور 
است.ال  جی توسط المپ یک رکورد جهانی را شکست

ال جی در زمینه ساخت بزرگ ترین تصویر ساخته شده 
توسط المپ رکورد جهانی زد.

نســل جديد مولتی متر ديجيتال بلوتوثی و 
حافظه دار 

تــا یک دهه گذشــته ثبت و ذخیــره داده ها بصورت 
آفالیــن برای مولتیمتر ها وجود نداشــت اما به مرور 
زمان و با افزایش تقاضا، مولتی متر های دیتاالگر دار 

وارد بازار شدند.

 اولين جت برقی جهان
 با قابليت عمود پرواز

این جت پس از برخاست، با چرخاندن موتورها از حالت 
عمــود پرواز، به حالت پــرواز رو به جلو تغییر وضعیت 
می دهد. منبع سوخت این جت نیز باتری است که توسط 

یک منبع برق عادی قابل شارژ است.

توليد و ســاخت مواد اوليه ساخت پره های 
توربين بادی بومی شد

محققان ایرانی موفق به ساخت و تولید مواد اولیه مورد 
نیاز پره های توربین بادی شدند تا مشکل نیازکشور به 

واردات این مواد مرتفع شود.

توليد برق با تبديل دی اکسيد کربن
دانشــمندان آمریکایی روش جدیدی برای جذب دی 
اکسید کربن و تبدیل آن به یک محصول مفید در حین 

تولید برق ابداع کردند.

تابلو برق های مينياتوری

هنرمنــد خــوش قریحه اراکی تمــام تابلو برق های 
شهرش را تزیین مینیاتوری کرد.

تصويــر طــرح خالقانه نيــروگاه بادی-
فتوولتائيک در يک سيستم شناور بر روی آب

تصاویر یک نیروگاه تجدیدپذیر با طراحی خالقانه ی 
توربین بادی و فتوولتائیک در یک سیســتم شــناور بر 

روی آب، قابل مشاهده است.

 مشکالت صنعت برق با استقراض 
حل نمی شود

رییس ســندیکای صنعت برق ایران گفت: در شرایط 
فعلی استقراض راه حل نیست. زمان اقساط بدهی ها 
سررسید می شود و باید این قرضه را پرداخت کرد و با 
 استقراض نمی توان مشکل صنعت برق را بطور ریشه ای

 حل کرد. 

روابط عمومی پژوهشگاه نيرو


