


A Plan to Pass The Blackout



در کشورپیک مصرف برق•
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درصدی ساالنۀ پیک مصرف برق4افزایش 



مصرف برقعواقب ناشی از افزایش پیک•

افزایش ساعات•
خاموشی

تحمیل هزینه •
ساخت 
های نیروگاه

بیشتر به دولت

افرایش بهای •
برق مصرفی

افزایش مصرف 
برق در ساعات 

پرباری

عدم توانایی 
انتقال انرژی به

ی منبع دیگر برا
ذخیره در 

ساعات کم باری

بدهی توانیر به 
پیمانکاران

معضالت
و 

مشکالت



راهکار حل این مشکل•

نرمال شدن 
تابع مصرف

کاهش پیک 
مصرف برق

مصرف در 
زمان پر 

باری

ذخیره 
انرژی در 
زمان کم 

باری

هیبریدی 
کردن کولر

استفاده از 
PCM



مزایای محصول•

درصدی توان نامی کولر40کاهش 

درصدی پیک مصرف25کاهش 

میلیونی هزینه اولیه مصرف کننده برای خریدکولر1.5-2کاهش 

رقهزار میلیارد تومانی برای دولت به دلیل کاهش پیک مصرف ب52.5صرفه 

تمیلیون تومانی به ازای نصب هر کولر هیبریدی برای دول17.5صرفه اقتصادی 

صادرات برق مازاد به کشورهای همسایه



تکنولوژی مورد استفاده•

رات دمای گیری از تکنولوژی ترموپاور از تغییکولر هیبریدی با بهره
.دهدمیمواد تغییر فاز دهنده توان کاهش یافته کولر را افزایش 

حافظ محیط زیست-

کاهش پیک مصرف برق-

رقنرمال کننده تابع مصرف ب-



بوم کسب و کار•

مشتریان-1

شرکت آزمایش 

دارونشرکت تهویۀ مطبوع 

اسنواشرکت 

شرکت سامسونگ

جیشرکت ال 

رکریشرکت 

الکتریکشرکت جنرال 

یمیتسوبیششرکت 

نارتباط با مشتریا-2

ارائۀومعرفیطریقاز
آنقوتنقاطومحصول

کمکبهفنیبخشدر
نظیرشدهآمادهمحتواهای
...وپوینتپاورکاتالوگ،

یاوحضوریجلساتدر
مجازی



بوم کسب و کار•

ارتباطیهای کانال-3

شرکتیتاسیسصورتدر*
ازتواندمیمحصولمجزا،
دستبهشرکتخودطریق

کنندگانمصرفومشتریان
.برسد

خطتاسیسصورتدر*
توانمیمشترکتولید

برندعنوانتحترامحصول
.نمودتولیدمشترک

ارزش پیشنهادی-4

:کنندهمصرفبرای*

نیازموردکولرنامیتوان%40کاهش-
کولراولیهقیمتمیلیونی2الی1.5کاهش-

:دولتبرای

تابستانبرقپیکمگاواتیهزار5.2کاهش-
کاهشدلیلبهدولتبرایتومانیمیلیاردهزار52.5جوییصرفه-

برقمصرفپیک
برایهیبریدیکولرهرنصبازایبهتومانیمیلیون17.5صرفه-

.دولت



بوم کسب و کار•

منابع کلیدی-6های کلیدیفعالیت-5

دستگاهواولیهنمونهساخت*
واطالعاتتکمیلبرایآنتست

بهارائهبرایفنیدادههای
سرمایۀجذببمنظورمشتریان

.اولیه

ربمنظودولتینهادهایبامذاکره*
ارائهوطرحدرگذاریسرمایه

.طرحبرایسوبسید

نه نموداشتن آزمایشگاه و کارگاه برای ساخت *
.و تست نمونههای اولیه ساخته شدهاولیه 

.فاز اساتید دانشگاه صنعتی شریگیری بهره*

.از مهندسین مجرب در زمینۀ انرژیگیری بهره*

حمایت مالی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام*
.... و 

برکتحمایت مالی از سوی بنیاد *

داشتن دفتر و دفتر فروش*



بوم کسب و کار•

جریان درآمد-8شرکای کلیدی-7
رحطدر گذاری سرمایهبنیاد برکت بمنظور *

س شرکت تهویه مطبوع اروند بمنظور تاسی*
خط تولید مشترک

یدشرکت آزمایش بمنظور تاسیس خط تول*
مشترک

لیهشتاب دهنده آما بمنظور تامین سرمایه او*
اولیهبرای تولید نمونه 

رحطدر گذاری سرمایهشرکت توانیر بمنظور *

گذاری در طرحسرمایهبمنظور ای برق منطقه*

در طرحگذاری سرمایهوزارت نیرو بمنظور *

حمایتگرنهادهاازمالیحمایت*

محصولفروشپیش*

ازسهامدریافتوتکنولوژیفروش*
ازخارجوداخلدرگذارسرمایهشرکت
کشور

محصولمستقیمفروش*



بوم کسب و کار•

ساختار هزینه-9

ثابتهایهزینه*

تجهیزاتوفنیآالتماشینهزینه-

تجهیزاتاندازیراهونصبهزینه-

کارخانهبهتجهیزاتانتقالهزینه-

انهکارختاسیسبرایمکانخریدهزینه-

های متغیرهزینه*

مواد اولیه-

استهالک تجهیزات-

نیروی انسانی-

گاز، برق، آب-

مدیریتیاداری و های هزینه-

تبلیغاتهزینه -



های عبور از پیک مصرف برقروش•

تغییر 
زمانبندی 
ساعات 
ادارات

خاموشی 
مقطعی در روز

منع استفاده از 
وسایل سرمایشی

در ادارات و 
هاشرکت

تبدیل کردن 
های گازی نیروگاه

یبه سیکل ترکیب

ساخت نیروگاه 
جدید

های هنگفت و ایجاد هزینه
بوجود آمدن نارضایتی جمعی



ای در یک نگاهمقایسه•

ساخت نیروگاه حرارتیکولر هیبریدی
شکاهش هزینۀ اولیۀ دستگاه سرمای

توان مصرفی کولر در پیک% 40کاهش 

مگاوات1000میلیارد تومانی به ازای هر 10000هزینۀ 

مگاواتی840افزایش نیاز ساالنۀ 

بی مصرف بودن در فصول سرد

درصدی پیک مصرف 25کاهش 

های زیست محیطیکاهش آالینده

افزایش مصرف آب

یهای زیست محیطافزایش آالینده



چارت سازمانی•

علیرضا ریاحی

مدیرعامل

نیاپوریا عقیلی

مدیر مالی و اداری

بهشاد شفیعی

مدیر پژوهش و نوآوری

شاهین جباری

مدیر منابع انسانی

حسن جعفری

مدیر اجرا و عملیات




