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سخن نخست
تا کمتر از یک ماه دیگر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در کشور برگزار میشود و فرد جدیدی برای اداره سکان امور اجرایی ،زمام را در دست می
گیرد .در هشت سال اخیر به زندگی مردم بهواسطه تنگناهای اقتصادی و معیشتی که در سایه تحریمهای ظالمانه غرب و ایادی آن برای مردم حادثشده است،
کمتوجهی و کمکاری برخی از مدیران و مسئولین کشور به تولید داخلی و حرص و طمع برخی سوداگران و سودجویان داخلی ،برخی دعواها و منازعات بیحاصل
سیاسی داخلی و عدم ثبات در قیمتها (تورم باال) و پررنگ شدن نقش واسطهگری و داللی در اقتصاد و ...سخت شد و میزان اعتماد مردم به دولت کاهش یافت.
کاهش اطمینان و همراهی کم مردم نیز در انتخاب آخرین دوره مجلس شورای اسالمی بهوضوح دیده شد .مردم از دولت آینده انتظار دارند که دولت بعدی این
مشکالت را برطرف نماید و کشور را از وضعیت نامناسب حاضر خارج کند .در این سخن نخست اهم آنچه را که از دولت سیزدهم انتظار میرود ،آوردهایم.

 مهار تورم از طریق همراهی مردم در کنترل و اداره نقدینگی و عدم ورود نقدینگی به بازارهای غیر مولد و هدایت آن به بخشهای واقعی و تولیدی اقتصاد بر
اساس برنامه اعالمی دولت و کاهش نرخ سود بانکی و توقف رشد حبابی و غیرواقعی بازار سرمایه،
 شناسایی و معرفی زمینههای سرمایهگذاری در بخش تولید و خدمات


با ایجاد فرصتهای برابر سرمایهگذاری برای همه افراد،

 تحقق برنامه خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی از طریق پهنهبندی و مدیریت کشت متناسب با ظرفیت آبی و وسعت اراضی کشاورزی و نوع محصول
قابلکشت در هر منطقه و توجه ویژه به اقتصاد کشاورز و تجربه او درکشت محصوالت مختلف،

 رونق تولید در بخش صنعت با تمرکز بر تولید مسکن ،خودرو و پوشاک بهعنوان مهمترین عناصر اشتغالزا در بخش صنعت،
 توجه به بهبود بهرهوری بهعنوان مهمترین رکن برای ایجاد مزیت صادراتی برای محصوالت تولیدی در کشور و اخذ تعهد از مدیران بخش خصوصی و مالکین
واحدهای تولیدی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمامشده (حداقل) در حد کاالهای خارجی در طی بازه زمانی معقولی که با دستگاه اجرایی ذیربط به
توافق خواهند رسید از طریق توجه به امر بهبود مدیریت و فعالسازی حقیقی واحدهای تحقیق و توسعه به جهت دستیابی به دانش و فناوری روز،
 اعالم برنامه ایجاد اشتغال در کشور در بازههای سهماهه و ارائه گزارش تحقق برنامهها و معرفی عوامل ایجاد اختالل در تحقق اهداف به عموم مردم
 توجه بهضرورت برقراری روابط اقتصادی روان و روابط بانکی مناسب برای انتقال پول با کشورهای هدف صادراتی و کشورهای تأمینکننده مواد اولیه بخش
تولید و آگاهی از اینکه رسیدن به حداقل رفاه اجتماعی در کشور مستلزم وجود درآمدهای ارزی میباشد،
 توجه به ظرفیت بازار کشورهای منطقه و کشورهای محور مقاومت در اولویت روابط اقتصادی بهویژه صادرات محصوالت تولیدی،

 توجه بهضرورت هدفگذاری راهبردی برای گرفتن سهم از بازارهای مهم و پرمخاطب در دنیا ازجمله بازار تلفن همراه ،شبکههای مخابراتی ،شبکه اینترنت و
تولید تجهیزات الکترونیکی با استفاده از ظرفیت بیبدیل دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و دانشجویان بااستعداد و فراوان کشور،
 شناخت درست از معنای واقعی دولت الکترونیک و رسیدگی سریع و بدون وقفه به کار مردم با استفاده از زیرساختهای الکترونیکی،
 مقابله آشکار با فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت در عملکرد دولت ازجمله نحوه انتصاب مدیران و نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی،
 التزام عملی به ساده زیستی و پرهیز از تجملگرایی و ریختوپاش در مجموعه دولت و تبدیل این موضوع به ارزش اجتماعی ،و
 پرهیز از ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین و باور قلبی به ولینعمت بودن مردم.
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اخبار مرکز
برگزاری کمیته پذیرش مرکز
اولین جلسه کمیته پذیرش در سال
 1400در تاریخ  1400/02/27برگزار شد .در این
جلسه طرحهای "طراحی و پیادهسازی سامانه

موافقتنامه احداث مرکز توسعه اهمیت اقتصادی این پژوهش بیان شد و در
ادامه انواع سامانه تصفیه معرفی شد .درنهایت
فناوری سامانههای نمکزدایی
در ماه اخیر موافقتنامهای فیمابین به تشریح اثرات زیستمحیطی این سامانهها
مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی و پرداخته شد.
عضو جدید خانواده
شرکت توسعه آب و انرژی پاک هورداد بهمنظور
شرکت توسعه فناوری شبکه
احداث و راهاندازی "مرکز توسعه فناوری

ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیت سایبر
سامانههای کنترل ،اتوماسیون ،نظارت و سامانههای نمکزدایی آب" منعقد شد .در
حفاظت صنعتی" از جانب آقای محمدمهدی این موافقتنامه شرکت هورداد که یکی از
شرکتهای تحت حمایت مرکز میباشد ،متعهد
احمدیان مرج و "طراحی الکتروموتورهای
گردید که طی مدت مقرر با تأمین نیروی
مغناطیس دائم لوازمخانگی" از جانب آقای
انسانی الزم ،نشستهای علمی ،شناسایی
جمشید رضا عصبی خلجائی ارائه و مورد ارزیابی
گروهای مستعد در این حوزه ،برگزاری
قرار گرفت .پس از ارائه طرحها توسط متقاضیان
رویدادهای استعدادیابی و مسئلهیابی و تدوین
و بررسی ابعاد فنی و مالی طرحها ،با ارسال هر دو
طرح و نقشه راه برای ایجاد مرکز توسعه فناوری
طرح به شورای مرکز رشد منوط به انجام
سامانههای نمکزدایی اقدام نماید .در این راستا
اصالحات الزم موافقت گردید.
مرکز نیز با حمایتها و ایجاد بستر مناسب در
دوره پیش رشد در اجرای این طرح کمک
راهاندازی شعب مرکز رشد
مینماید.
پیرو واگذاری مجتمعهای عالی
برگزاری وبینار علمی-
آموزشی وزارت نیرو به پژوهشگاه نیرو مقررشده
تخصصی مرکز
است که قسمتی از ظرفیت و امکانات آن
مجتمعها در استانهای آذربایجان ،اصفهان ،در ماه اخیر مرکز دو وبینار با همکاری
خراسان رضوی ،کرمانشاه ،فارس ،گیالن و شرکتهای "انرژی پاسارگاد" و " توسعه آب و
مازندران به شعب منطقهای مرکز رشد پژوهشگاه انرژی پاک هورداد" برگزار کرد .وبینار اول در
نیرو /پارک نیرو اختصاص داده شود .در مرحله تاریخ  6اردیبهشت  1400توسط آقای مهندس
اول ،این شعب در قالب شبکه مراکز رشد صنعت محمدعلی مرادی (رئیس هیئتمدیره شرکت
آب و برق از طرحهای فناورانه شرکتهای بخش انرژی پاسارگاد) تحت عنوان "نکسوس
خصوصی که ایده ،طرح و محصوالت آنها (همبست) آب ،انرژی و اقلیم و کاربردهای
میتواند یکی از نیازهای صنعت آب و برق را آن در ایران" بود که نخست ساختار و ماهیت
برطرف کند ،حمایت خواهد کرد .این شعب با نکسوس تشریح شد ،در ادامه روش کاربرد آن
شناسایی نیازهای تخصصی شرکتهای تابعه در ایران بهویژه بهرهگیری از پلتفرمهای LEAP
وزارت نیرو در منطقه خود میتوانند نقش مهمی و  WEAPشرح داده شد .درنهایت نیز
در انسجامبخشی جوانان مستعد و فارغالتحصیالن برنامههای شرکت انرژی پاسارگاد برای ترویج
دانشگاهی ،شرکتهای نوپای فعال در حیطه این دانش فنی در سازمانها ،شرکتها و
صنعت آب و برق ،شرکتهای دانشبنیان ،اساتید دانشگاهها در قالب ایجاد پایگاه دادهها،
دانشگاهی و دانشجویان آنها برای تأمین نیازهای برنامههای آموزشی-تبلیغی و اجرای پروژهها
شرکتهای منطقه ایفا نمایند .اشتغالزایی و ارائه گردید .وبینار دوم نیز در تاریخ 20
کارآفرینی خروجیهای دیگر این طرح هستند .در اردیبهشتماه  1400توسط آقای دکتر همایون
مرحله دوم این مراکز بهعنوان پردیسهای ذاکر (رئیس هیئتمدیره شرکت مهندسین
منطقهای پارک نیرو فعالیت خواهند کرد .با مشاور آب و محیط خاورمیانه) از سوی شرکت
پیگیریهای انجامشده امید میرود این شبکه در هورداد تحت عنوان "پژوهشهای کاربردی
نیمه دوم خردادماه سال جاری بهعنوان یکی از در زمینه سامانههای نمکزدایی آب دریا"
طرحهای سازوکاری پویش الف-ب ایران وزارت بود که نخست به تشریح سامانههای نمکزدایی
نیرو رونمایی شود.
آب دریا (به روش اسمزمعکوس) پرداخته و

هوشمند شهاب
در ماه اخیر شرکت توسعه فناوری شبکه
هوشمند شهاب به جمع شرکتهای مستقر
مرکز پیوست .ایده فناورانه این شرکت
"طراحی و ساخت آشکارساز پروفیل بار
برای روستاهای باز فروش انرژی و
ساختمانهای مسکونی فاقد کنتور"
میباشد .یکی از معضالتی که امروزه صنعت
برق با آن مواجه است ،عدم امکان تفکیک
میزان انرژی مصرفی مشترکین در روستاهای
باز فروش انرژی است .در این روستاها تنها
یک دستگاه کنتور مرکزی برای اندازهگیری
انرژی مصرفی کل روستا وجود دارد .که باعث
اختالفاتی میان مشترکین روستایی میشود
و گاهی این اختالفات به عدم پرداخت هزینه
برق مصرفی روستا میانجامد؛ بنابراین ،در
برخی مواقع شرکت توزیع برق ناچار به قطع
برق روستا میشود که باعث چالشهای
فراوانی هم برای مشترکین و هم برای شرکت
توزیع میشود .در حال حاضر برخی از
ساختمانهای مسکونی تنها دارای یک کنتور
مرکزی هستند که منجر به شکلگیری
الگوهای نادرست مصرف و اختالفات میان
مشترکین شده است .با توجه به تعداد باالی
این دو نوع از مشترکین ،امکان نصب کنتور
مجزا برای هر مشترک با هزینههای باالئی
همراه است .محصول پیشنهادی امکان حل
معضالت فوق را با کمترین هزینه و بیشترین
کارایی ممکن داراست .این محصول از
تعدادی مبدل جریان غیر مخرب و مبدل
ولتاژ متناوب تشکیلشده که با هزینه بسیار
پائین به کابل برق مشترکین متصل شده و
پس از ثبت اطالعات مصرف ،آن را بهصورت
بیسیم به سرور مرکزی ارسال میکنند .این
محصول نهتنها انرژی مصرفی تجمعی
مشترکین را اندازهگیری میکند ،بلکه امکان
ثبت پروفیل بار مشترکین مختلف را با دقت
باال فراهم میآورد.
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بیشتر بدانیم
نه درس بازاریابی از استیو جابز
استیو جابز ،مؤسس و مدیرعامل سابق شرکت اپل ،یکی از بزرگترین مدیران دنیا در قرن اخیر است که توانست با
ایدههای خالقانهاش ،محصوالت پرفروشی مثل آیفون ،آیپد و غیره را به بازار عرضه کند .او یکی از بزرگترین افراد الهام
بخش در دنیای تکنولوژی به حساب میآید .بدون وجود بینش و استمرار وی روی موضوع کامپیوترهای اپل ،ممکن بود
که بازار تکنولوژی امروزه به چنین شکلی نباشد .جابز روی ساختن محصوالت عالی تمرکز داشت و همیشه سعی داشت
تا چیزی را بسازد که افراد دیگری بر این باور داشتن ،ساختن آن ناممکن است .در این مطلب نه درس مهم از استیوجابز
در حوزه بازاریابی ارائه میشود.
.1

درس اول :یک محصول عالی بسازید.
شرکت اپل تا به امروز هر محصولی را طراحی و ساخته است ،بسیار عالی بود و باعث جذب مشتریان خودکرده
است .بهطورکل ی استیو جابز معتقد بود محصولی عالی است که به تمام جزئیات آن (شامل طراحی ،بستهبندی ،نحوه معرفی و نحوه فروش) دقت
شود.

 .2درس دوم :محصول نفروشید ،رویا بفروشید.
از دیگر اعتقادات استیو جابز در مدیریت شرکت اپل این بود که نباید یک محصول را فروخت بلکه باید مجموعه ای از رویاها (مانند پرستیژ) را به
بازار عرضه کرد .او بر این نظریه تأکید داشت که مشتریان ،انسانهایی با رویاهای گوناگون هستند و هنر یک سازنده آن است که محصوالت تولیدی
خود را به آرزوها و رویاهای آنها گره بزند.
 .3درس سوم :روی تجربه مشتری تمرکز کنید.
به اعتقاد استیو جابز ،برندی در بازار رقابت برنده است که بتواند بهترین تجربه را برای مشتریان خود خلق نماید .اگر مشتری به سازنده اطمینان
کرده و نسبت به او احساس راحتی کند ،قطعاً هرگز او را ترک نخواهد کرد و به سمت رقبای ما سوق پیدا نمیکند.
 .4درس چهارم :مشتریان خود را به طرفداران خود تبدیل کنید.
یکی از هنرهای استیو جابز تبدیل مشتریان بالقوه اپل به طرفداران اصلی آن شرکت بود و در این راستا با اشتیاق فراوان محصوالت شرکت اپل را
برای مشتریان عرضه مینمود .وی تأکید داشت که باید روی وفادار سازی مشتریان سرمایهگذاری کرد.
 .5درس پنجم :یا خالق هستید یا از بین میروید.
استیو جابز اعتقاد داشت که نیازهای مشتریان سریعتر و عمیقتر از رقبا شناسایی شود و با ارائه راهحلهای خالقانه و کامالً متمایز برای ارضای
نیازهای مشتریان ،برتری بازار را به دست آورد که این را رمز موفقیت در بازارهای رقابتی میدانست .بر این اساس او همواره کارمندان خود را تشویق
میکرد که از شرکت بیرون رفته و از نزدیک با نیازهای مشتریان آشنا شوند.
 .6درس ششم :بیشترین ارزش را به مشتری ارائه کنید.
معموالً مشتریان نه باکیفیتترین محصول را میخرند و نه ارزانترین آن را؛ بلکه همیشه ارزشمندترین محصول را انتخاب میکند .پس باید همواره
رابطه مناسب ،صحیح و منطقی بین کیفیت و قیمت محصول برقرار کرد تا ازنظر مشتری خرید آن محصول توجیه داشته باشد.
 .7درس هفتم :روی یک یا چند منفعت محدود تمرکز کنید.
ازنظر جابز برندی در بازار موفق میشود که در طول زمان روی یک یا چند منفعت محدود ولی بسیار مهم برای مشتریان تمرکز کند .او در شرکت
اپل فقط روی خالقیت و طراحی عالی تمرکز داشت که این باعث موفقیت چشمگیر شرکت اپل شد.
 .8درس هشتم :بجای تبلیغات روی روابط عمومی بازاریابی تمرکز کنید.
سخنرانیها ی استیو جابز بهترین تبلیغ برای اپل بود .او معتقد بود مشتریان امروزی به تبلیغات اعتماد ندارند و بجای آن باید از روابط عمومی
بازاریابی استفاده کرد .به همین دلیل بخش مهمی از زمان خود را به سخنرانی و خبرسازی درباره اپل اختصاص داد.
 .9درس نهم :ساده باشید.
ازنظر استیو جابز مشتریان بهسادگی عالقهمند هستند .پس باید روش خرید ،مصرف و خدمات پس از فروش و تمام ابعاد دیگر بازاریابی شرکت را
سادهسازی نمود .بهطور مثال میتوان به لوگوی اپل اشاره کرد که در طراحی آن اصل سادگی رعایت شده است.
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معرفی پارکهای عام و فناوری
این شماره :پارک علم و فناوری خراسان
پارک علم و فناوری خراسان یکی از بزرگترین و اولین پارکهای تأسیسشده در ایران است که در شهریورماه  1۳۸1با تکیهبر تجارب ارزشمند
بهدستآمده طی  22سال فعالیت تحقیقاتی در زمینه ایجاد و گسترش فناوری ملی و فراهم شدن زیرساختهای مناسب با مصوبه شورای گسترش
آموزش عالی فعالیت اجرایی خود را در زمینی به وسعت  40هکتار در شهر مشهد و در جوار شهرک صنعتی توس آغاز نمود.
رسالت راهبردی پارک علم و فناوری خراسان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها
و مؤسساتی است که بر پایه علم و دانش در محیط پارک فعالیت مینمایند .برای نیل به این هدف پارک علم و فناوری خراسان مأموریت دارد با ایجاد
انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهها ،مراکز تحقیق و توسعه و بخش خصوصی ،ایجاد و رشد شرکتهای نوآور را از طریق مراکز
رشد (انکوباتورها) و نیز ایجاد مؤسسات نو از درون مؤسسات باسابقه را تسهیل نماید .همچنین این پارک انواع خدمات ،فضاهای کاری و زیرساختهای
مناسب را به مؤسسات مستقر در پارک ارائه مینماید.
خدمات پارک علم و فناوری خراسان







ارزیابی پرونده متقاضیان ثبت اختراع (قبل ثبت)
ارزیابی پرونده متقاضیان اخذ تأییدیه اختراع (بعد ثبت)
حمایت از فرآیند ثبت اختراع (پتنت) در خارج از کشور
مشاوره به شرکتهای داخل پارک (ثبت اختراع داخل و خارج ،جستجوی تخصصی اختراعات ،تحلیل پتنت و)...
حمایت از ایجاد زمینه بهرهبرداری از اختراعات ثبت و تائید شده در داخل کشور (مستندسازی ،شرکت در نمایشگاه و تحقیقات بازار)
خدمات آموزشی بهمنظور ترویج و فرهنگسازی مفاهیم مالکیت فکری با محتوای ذیل:
 oحقوق مالکیت فکری
 oمهارت ارزیابی و تحلیل پتنت
 oآشنایی با مفاهیم و قراردادهای انتقال فناوری است.

پارک علم و فناوری خراسان در زمینی به وسعت  40هکتار با زیربنای مفید  2۵00مترمربع اداری و  1600مترمربع آزمایشگاهی و پایلوت شامل:
الف) آزمایشگاههای تخصصی :آزمایشگاه برق و الکترونیک ،آزمایشگاه شیمی و مواد ،آزمایشگاه صنایع غذایی ،آزمایشگاه بیوتکنولوژی ،آزمایشگاه بیوفیزیک
مواد غذایی ،آزمایشگاه نانو فناوری و آزمایشگاه فناوریهای نوین
ب) کارگاهها و پایلوتهای نیمهصنعتی :پایلوت شیمی ،پایلوت صنایع غذایی و پایلوت سرامیک که در منطقه شمال شرق کشور فعالیت میکند.
لیست مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان











پردیس فناوری جامع
پردیسICT

پردیس انرژی
مرکز رشد فناوری کشاورزی ،منابع طبیعی و صنایع غذایی
مرکز رشد فناوریهای فرهنگی و زیارت
مرکز رشد فناوری نیشابور
مرکز رشد فناوری گناباد
مرکز رشد تربتحیدریه
مرکز رشد فناوری سبزوار
کانون شکوفایی خالقیت

آدرس :استان خراسان رضوی ،مشهد ،کیلومتر  12بزرگراه آسیایی (جاده مشهد -قوچان) ،پارک علم و فناوری خراسان.
وبسایتwww.kstp.ir :
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مطلب کوتاه علمی
مبانی نکسوس (همبست) آب ،انرژی و محیطزیست و کاربردهای آن در ایران
منشأ عمده چالش های جهانی و ملی منبعث از ناکارآمدی و ناهمگرایی سه حوزه انرژی ،آب و محیطزیست است؛ بنابراین بنیان سیاستگذاری و
برنامهریزی توسعه پایدار در تلفیق و یکپارچهسازی این سه حوزه است .به همین دلیل رشتهای از دانش جهت ارائه راهحلهای یکپارچه برای عمده
چالشهای جهانی تحت عنوان همبست انرژی ،آب و محیطزیست پدیدار شده است که دانشمندان به این باور رسیدهاند که سیاستگذاری مستقل در
هرکدام از حوزههای انرژی ،آب و محیطزیست خطا بوده و تبعات جدی برای زندگی انسان و کشورها به وجود آورده است .کنش بخش انرژی بر بخش
آب و محیطزیست ،کنش متقابل بخش آب بر بخش انرژی/محیطزیست و کنش حفاظت زیستمحیطی بر هرکدام از این بخشها در این دانش کالن
نگر بررسی میشود .در سالهای اخیر برنامهریزیهای جداگانه آب ،انرژی و کنترل زیستمحیطی جای خود را به مفهوم نکسوس داده است که همان
بههمپیوستگی سیستم انرژی-آب و محیطزیست است .به دلیل شرایط جغرافیایی و آسیبهای ناشی از توسعه صنعتی و اقتصادی ،ایران در مرکز بروز
چالشهای سهگانه آب ،انرژی و اقلیم قرارگرفته است .علیرغم بارش کم ،شدت مصرف آب هم در بخشهای رفاهی (خانگی) و هم بخشهای مولد
(کشاورزی ،خدمات و صنعت) باالتر از دیگر کشورها میباشد که دلیل اصلی آن اندک بودن قیمت آب در ایران و بهویژه در بخشهای کشاورزی و خانگی
میباشد .فشار تقاضا بر منابع آب شدید بوده و برداشت آبهای زیرزمینی و سطحی خارج از ظرفیت منابع آب کشور بوده و بنابراین وضعیت آبهای
تجدید پذیر کشور بحرانی کرده است .از طرف دیگر ،ایران باالترین شدت مصرف انرژی را در بین تمامی کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
قیمت پایین حاملهای انرژی و عدم تحوالت فناوری متناسب با دنیا ،باعث شده است که هدر رفت انرژی بهویژه در بخشهای غیر مولد و شدت انتشارات
زیستمحیطی باال باشد .آالیندههای محلی نظیر ناکس ،ساکس و دیاکسید کربن و ذرات معلق باعث آلودگی جوی در شهرهای بزرگ کشور شده و در
کنار آن انتشارات گازهای گلخانهای نیز هیچگونه تناسبی با جمعیت و اقتصاد کشور ندارد .سهم زیادی از معضالت کشور بهویژه پیامد اجرای برنامههای
توسعه ،مربوط به بخشی نگری بوده است؛ بنابراین رویکرد نکسوس برای مواجهه با چالشهای سهگانه ایران ضرورت داشته و توجه بدان میتواند منابع
کشور را با حداقل اثرات زیستمحیطی و حداکثر منافع اجتماعی-اقتصادی تخصیص نماید.
چارچوب روششناسی نکسوس
سیستمهای آب و انرژی علیرغم تفاوتهای ظاهری ،دارای رفتار همسانی بوده و از دیدگاه سیستمی ،رویکرد تحلیلی مشابهی را نیاز دارند .چارچوب
ساختاری یک مدل نکسوس در شکل زیر آورده شده است که با رویکرد
تحلیلی میتوان گفت که هسته اصلی نکسوس ،از دو قسمت موازی و یک
قسمت مشترک تشکیلشده است .قسمت نخست ،توسعه مدل یکپارچه
عرضه و تقاضای انرژی در کوتاهمدت و بلندمدت است که این قسمت بر
اساس سیستم مرجع جریان انرژی ،از دو سمت اصلی تشکیلشده است.
سمت تقاضا دربرگیرنده تقاضای انرژی در پنج بخش اصلی شامل خانگی،
تجاری ،صنعت ،حملونقل و کشاورزی و بخش فرعی یعنی سیستم آب
میباشد .سمت دوم ،سمت عرضه – منابع انرژی بوده و شامل زنجیره
استخراج ،تولید و عرضه انرژی و منابع انرژی میباشد .انتشارات
زیستمحیطی فعالیت سیستم انرژی اعم از جوی ،آبی و خاکی ،کیفیت هوا،
تولید گازهای گلخانهای نیز مؤلفه دیگری از مدل انرژی-محیطزیست خواهد
بود که در این قسمت پوشش داده میشود .قسمت دوم ،مدل یکپارچه عرضه و تقاضای آب در بلندمدت و کوتاهمدت است که از چهار قسمت اصلی
شامل مدل تقاضای آب ،مدل هیدرولوژی ،مدل عرضه ،منابع و کیفیت آب تشکیلشده است .سمت تقاضا ،شامل چهار بخش اصلی کشاورزی ،صنعت،
خانگی ،تجاری ،صنعت ،کشاورزی بوده و سمت عرضه -منابع آب ،نیز شامل منابع اصلی آب (سطحی ،دریا ،زیرزمینی) ،خطوط انتقال آب به محلهای
مصرف و همچنین خطوط انتقال برگشتی آب به رودخانهها در کنار سیستمهای تصفیه آب و سیستم فاضالب میباشد .کیفیت آب ،ابعاد اکوسیستم،
نیازهای زیستمحیطی ،تعامل با آبهای زیرزمینی ،اثرپذیری و اثرگذاری بر تغییرات اقلیمی ،تولید غذا نیز در این قسمت پوشش داده میشود .سمت
سوم ،درواقع اتصال بین این دو مدل و تصویر برهمکنش بین بخشهای آب و انرژی میباشد که از طریق یک محیط ویژه این اتصال برقرار خواهد شد.
معموالً از ابزارهای  LEAPو  WEAPبرای مدلسازی سیستم انرژی ،سیستم آب و برهمکنشهای آنها بهره میگیرند .در کنار پژوهشهای پراکنده،
میتوان گفت که مهمترین کار انجامگرفته در حوزه نکسوس در ایران ،طراحی/توسعه و کاربرد مدل نکسوس استان خوزستان است که با حمایت مالی و
همکاری پژوهشگاه نیرو اجراشده است.
کاربردهای اصلی مدل نکسوس
ازجمله کاربردهای اصلی نکسوس میتوان به برآورد تقاضا و عرضه-منابع حاملهای انرژی/آب و انتشارات زیستمحیطی ،اجرای برنامه بهینهسازی مصرف
انرژی/آب ،کاهش انتشارات زیستمحیطی و گازهای گلخانهای ،برنامهریزی بلندمدت و نیازسنجی منابع موردنیاز صنعت نفت و گاز ،چشمانداز نیاز برق
و برنامهریزی بهینه احداث نیروگاههای جدید ،استحصال انرژی از منابع پسماندها (شهری ،کشاورزی و غذایی) و لجن فاضالب شهری ،ارزیابی اثربخشی
تغییرات اقلیمی بر بارش ،حوضه آب ریزی ،آبدهی رودخانهها و آبهای سطحی ،مدیریت کلی سیستم انرژی ،آب و تخصیص بهینه آب به مصارف،
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ارزیابی اثربخشی تغییرات اقلیمی بر مصرف برق و نیروگاهها ،نمکزدایی و شیرین سازی آب دریا ،مدیریت بهرهبرداری سدهای موجود و احداث سدهای
جدید ،سازگاری توسعه صنعتی با چشمانداز تأمین آب و غیره اشاره کرد .برنامه اصلی ما انجام پژوهشهای کاربردی برای ایجاد ظرفیت بهرهبرداری از
این دانش فنی در کشور میباشد .برنامهها عمدتاً در چهار محور گردآوری و پردازش دادههای موردنیاز ،بهبود چارچوب روششناسی و مدلسازی نکسوس،
مانیتورینگ و پایش آنالین انرژی ،آب و انتشارات و درنهایت آموزش معطوف میباشد که عبارتاند از:
 توسعه پایگاه دادههای انرژی ،آب و اقلیم در سطح ملی و استانی – سامانه انرژی اینفورمیشن
 سیستمهای پایش آنالین دادههای انرژی (گاز ،برق) و آب در سطوح خرد برای گردآوری برخط دادهها -سامانه مگاتجهیز
 توسعه مدلهای انرژی -محیطزیست در مقیاسهای مختلف
 توسعه مدلهای آب-اقلیم در مقیاسهای مختلف
 توسعه مدلهای نکسوس در سطوح خرد ،منطقهای (رودخانهای) ،شهری ،شهرستانی ،استانی و ملی
 اجرای طرحهای مدیریت انرژی ،آب و کاهش انتشارات در صنعت و ساختمان
 توسعه آموزشهای تخصصی در حوزههای انرژی ،آب و محیطزیست -سامانه انرژی نتورک
ابزارهای مدلسازی و تحلیل نکسوس انرژی ،آب و اقلیم
ابزارهای مختلفی جهت یکپارچه سازی مفهوم در قالب مدلهای کمی محا سباتی طراحی و عر ضه شده ا ست که معتبرترین آنها ابزارهای مدل سازی
 LEAPو  WEAPمیباشند .ابزار اولی جهت مدل سازی سیستم انرژی و انتشارات جوی/خاکی/آبی حاصل از احتراق و عرضه سوختهای فسیلی و سایر
حاملهای انرژی میبا شد .ابزار دوم نیز امکانات بینظیری را برای مدل سازی و برنامهریزی سی ستم آب فراهم نموده ا ست که حتی قادر ا ست و ضعیت
زیستمحیطی و آالیندگی جریانهای آبی و زیرزمینی را مدل سازی نماید .در ایران نیز اگرچه دانش بومی خوبی در زمینه کاربردهای جداگانه ابزارهای
 LEAPو  WEAPوجود دارد ،لیکن نمو نه های مق یاس کو چک ،آ کادم یک و ا ندکی از کاربرد های تلفیقی آن ها برای مدلساااازی ،بر نا مهریزی و
سیاستگذاری یکپارچه آب ،انرژی و محیطزیست به چشم میخورد .مهمترین کار انجامگرفته در حوزه نکسوس ،طراحی/توسعه و کاربرد مدل نکسوس
استان خوزستان است که با حمایت مالی و همکاری پژوهشگاه نیرو اجراشده است.
بهجای خلق یک ابزار جدید ناآشنا برای مدلسازی و تحلیل تخصصی بخش انرژی و آب ،از ابزارهای موجود استفاده میشود که هر دو ابزار مورد تأیید
نهادهای علمی بینالمللی بوده و از سابقه بیش از سه دهه توسعه و بهکارگیری در سطح جهانی برخوردارند و همچنین اعتبارسنجی آنها طی تحقیقات
مختلف انجامگرفته است .درواقع از زیرسیستمهای جدید ارتباطی برای شبیهسازی کنش و واکنش بخش انرژی و آب بهره گرفته میشود الزم به ذکر
است که ابعاد زیستمحیطی نیز در مدلسازی موردتوجه قرار خواهد گرفت .درواقع هدف پوشش ویژگیهای واقعی در قالب یک ابزار یکپارچه شبیهسازی
بهمثابه آزمایشگاه مجازی جهت ارزیابی فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی برنامهها و سیاستهای مختلف و برنامهریزی برای انتخاب مسیر مطلوب توسعه
میباشد LEAP .در حوزه انرژی و  WEAPدر حوزه آب این دو ابزار تخصصی هستند .سیستم یکپارچه از پیوند دو ابزار  LEAPو  WEAPتشکیلشده
است که بهطور همزمان اجراشده و از طریق یک مرکز کنترل به همدیگر وصل شده و بهصورت پویا دادهها را ردوبدل میگردند که اصطالحاً به مدل
نکسوس انرژی ،آب و محیطزیست معروف است .به این معنا که هرکدام از این ابزارها دادههای موردنیاز خود را از دیگری دریافت نموده و در تحلیلها
بکار میگیرند .برای نمونه میزان تولید برقآبی از طریق شبیهسازی منابع سدهای آبی کشور بهصورت واقعی از طریق  WEAPانجامگرفته و از طریق
مرکز کنترل به  LEAPمنتقل میشود و  LEAPنیز با در نظر گرفتن این داده واقعی ،امکان برنامهریزی برای ظرفیتسازی تولید برق از سایر منابع
انرژی را در بلندمدت فراهم میکند .فرضیات سناریوها ،دادههای مرتبط و اطالعات فصلی/ساعتی روزها و مرزهای جغرافیایی از اطالعات کلیدی این مرکز
کنترل میباشد که امکان اجرای کل سیستم در شرایط سناریوهای محتمل را میسر مینماید .این سیستم برنامهریزی یکپارچه ،قابلیت مدلسازی و
تحلیل مسائل گسترده انرژی و آب را فراهم میکند .سیستم فوق در عین سادگی ،بسیار قدرتمند بوده و یک سیستم هوشمند یکپارچه برای مدیریت دو
بخش استراتژیک انرژی و آب محسوب میشود.
جمعبندی
در این نوشتار تالش شده است تا مبانی و مفاهیم نکسوس بهصورت اجمالی شرح داده شود .همانطور که گفته شد ،کشور ما به دلیل قرار گرفتن در
گلوگاه اثرپذیری از تغییرات اقلیمی ،با چالشهای انرژی ،آب و محیطزیست مواجهه شده است .عمده این معضالت متأثر از نگاه بخشی به آب ،انرژی و
حتی در داخل خود سیستم آب و سیستم انرژی میباشد .رویکرد نکسوس (همبست) ،با ایجاد یکپارچگی در رویکردها ،پیامدهای تصمیمگیریها را در
هرکدام از سیستمهای انرژی و آب بر محیطزیست  ،تولید غذا ،امنیت انرژی ،امنیت آب و اقلیم و اکوسیستم ارزیابی نموده و بهترین مکانیسم را برای
تخصیص منابع ایجاد مینماید .زیرساختهای اصلی نکسوس شامل چارچوب روششناسی ،مدلهای تحلیلی ،مانیتورینگ و پایش انرژی ،آب و
محیطزیست و آموزشهای تخصصی است که بخشی از فعالیتهای شرکت کنترل انرژی پاسارگاد را تشکیل میدهند.
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مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
این شماره :مرکز توسعه فناوری امنیت در حوزهی فناوریهای اطالعات و ارتباطات صنعت برق
زیرساختهای حیاتی و تأسیسات بنیادین کشورها ازجمله صنعت برق همواره توسط عوامل مختلفی مورد تهدید بوده و میباشند .با توجه به اینکه
زیرساخت برق عالوه بر تأمین تغذیه مشترکین عمومی ،بهعنوان زیرساخت کلیه صنایع نیز محسوب میشود ،باید صنعت برق سرویس قابلاطمینانی را
ارائه دهد؛ بنابراین تداوم سرویس برقرسانی ،تأمین و حفظ امنیت و پایایی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
امروزه مخابرات و فناوریهای فناوری اطالعات در همه سطوح شبکه برق (تولید ،انتقال ،فوق توزیع ،توزیع ،مشترکین و بازار برق) و در همه فعالیتها
(کنترل ،حفاظت ،مانیتورینگ و )...دارای نقش بسزایی میباشند و عدم کارکرد صحیح و یا امکان حمله به آنها ،میتواند در همه سطوح ،تهدید بالقوه
محسوب شود .خرابیها در شبکه مخابرات و حوزه فناوری اطالعات در صنعت برق میتواند اثرات مستقیم بر عملکرد سطوح مختلف شبکه قدرت داشته
و باعث آسیبپذیریهای دنبالهدار در شبکه قدرت شود .درواقع این ریسکهای امنیتی میتواند منجر به ضررهای مالی بسیاری در شبکه صنعت برق و
سایر صنایع شود .یک شکاف امنیتی میتواند آثار مخرب سیاسی و اقتصادی را برای دولت ،تجارت و شهروندان ایجاد نماید .این موضوع صنعت برق را
به یک هدف وسوسهانگیز برای حمله سایبری از طرف تروریستها تبدیل مینماید لذا انجام اقدامات امنیتی بهمنظور جلوگیری از آسیب به زیرساخت
استراتژیک برق ،الزم و ضروری میباشد.
بر این اساس مرکز توسعه فناوری امنیت اطالعات ،ارتباطات و تجهیزات در صنعت برق باهدف مدیریت تحقیقات حوزه امنیت وزارت نیرو و ارائه راهکارها،
برنامهها و سیاستهای توسعه فناوریهای امنیتی با در نظر گرفتن مالحظات خاص صنعت برق و همچنین جهتدهی و انتخاب روشهای مناسب برای
دستیابی به تکنولوژیهای مرتبط ،در پژوهشگاه نیرو مشغول به فعالیت میباشد.
چشمانداز




پیشرو در امر پژوهش با رویکرد دستیابی به مرزهای دانش
دارای جایگاه اول منطقه در عرصهی طراحی ،تولید و ارتقای فنآوری امنیت صنعت برق
ارتقاء امنیت در حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات و تجهیزات در صنعت برق کشور

اهداف کالن







دستیابی به فناوریهای مرتبط با امنیت فناوری اطالعات ،ارتباطات و تجهیزات در صنعت برق کشور
طراحی ،تدوین ،ارزیابی و بهروزرسانی سیاستها و برنامههای امنیتی در حوزهی کاری مرکز
تدوین الزامات و دستورالعملها در خصوص امنیت فناوری اطالعات ،ارتباطات و تجهیزات در صنعت برق کشور
ایجاد و توسعه آزمایشگاههای ارزیابی الزامات امنیت سایبری در صنعت برق
ایجاد سازوکارهای توسعه پژوهش ،آموزش و فرهنگسازی در زمینه امنیت صنعت برق
طراحی معماری امنیتی و ایجاد و توسعه زیرساختهای موردنیاز جهت ارائه خدمات امنیتی

حوزههای کاری








مدیریت فناوری و ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق در خصوص امنیت اطالعات ،ارتباطات و تجهیزات صنعت
برق
هماهنگی فعالیت بخشهای مختلف صنعت برق ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در زمینه طرحهای مرکز و جهتدهی تحقیقات و توسعه
در راستای نیازمندیهای بازار
راهاندازی پایلوتهای موردنیاز صنعت برق در زمینه فعالیتهای مرکز و انجام مانور امنیت سایبری
برنامهریزی ،تعریف و محوریت اجرای طرحها و پروژههای کاربردی و توسعهای در حوزه کاری مرکز
انباشت دانش در حوزههای علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطالعاتی از محققین و صاحبنظران
ایجاد نظام و تأمین منابع مالی الزم جهت حمایت مالی از طرحها و پروژههای فناوریهای مرتبط با فعالیتهای مرکز
مدیریت نظاممند حمایت از شرکتهای دانشبنیان مرتبط با حوزه کاری مرکز

آدرس :تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار دادمان ،پژوهشگاه نیرو ،ساختمان شهید چمران ،طبقه سوم ،مرکز توسعه فناوری امنیت ICT

صنعت برق

وبسایتwww.nri.ac.ir/security-center :
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت فناوران صنعت لوتوس

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :مهدی صدری

باتریهای ساختاری

شماره تماس88581762 :
پست الکترونیکیinfo@lotus-tech.com :
ایده محوری:
طراحی و ساخت درایور  IGBTمورداستفاده در مبدلهای ولتاژ متوسط
زمینه فعالیت:
طراحی و ساخت سیستمهای الکترونیک قدرت در حوزه منابع تغذیه تجاری و
سفارشی
خالصه طرح:
یکی از مهمترین اجزاء یک مبدل الکترونیک قدرت درایورهای عناصر نیمههادی
آن میباشد .با پیشرفت تکنولوژی ساخت ادوات نیمههادی و بهکارگیری آنها در
سیستمهای تبدیل انرژی ،لزوم استفاده از بردهای درایور کارآمد بسیار ضروری
است .امروزه بسیاری از تجهیزات الکتریکی بهنوعی از صنعت الکترونیک قدرت
بهرهمند شده است که این تجهیزات ،از لوازمخانگی تا سیستمهای رانش قطار
شهری با ولتاژهای نزدیک یک کیلوولت ،ایستگاههای شارژ خودرو برقی،
سیستمهای درایو فرکانس متغیر پمپهای ولتاژ متوسط تا ولتاژ  6کیلوولت و
همچنین ترانسفورماتورهای الکترونیک قدرت ( ،)PETادوات  FACTSو ...را شامل
میشود .تولید این محصول عالوه بر تسهیل نمودن شرایط تولید تجهیزات مذکور،
امکان تعمیر و نگهداری تجهیزات خارجی و استفاده بهعنوان تجهیز یدکی را فراهم
نموده و میتواند در حفظ تجهیزات گرانقیمت خارجی که با مشکل تأمین اقالم
یدکی مواجه هستند ،نقش مؤثری را ایفا نماید .هدف این طرح دستیابی به دانش
فنی ساخت درایورهای مورداستفاده در مبدلهای ولتاژ متوسط (محدوده بین  1تا
 6کیلوولت) است.

باتری ساختاری روشی برای ذخیرهی انرژی است که مرز بین باتری و شیء
تغذیهکننده را از بین میبرد .تقریب ًا یکسوم وزن هر وسیلهی نقلیهی برقی را
باتری آن تشکیل میدهد .روشی برای حل این مشکل تولید باتریهای
تعبیهشده در خودرو است که شرکت تسال قصد دارد بهجای استفاده از کف
خودرو برای پشتیبانی از بستهی باتری ،از کف خودرو بهعنوان باتری استفاده
کند.
باتریهای ساختاری برخالف بستهی باتری تعبیهشده در شاسی نامرئی هستند.
ذخیرهی الکتریکی در الیههای نازکی از مواد کامپوزیتی انجام میشود که
چهارچوب خودرو را تشکیل میدهند .این مواد بیوزن هستند؛ زیرا خودرو
همان باتری است .در باتری ساختاری ،از فیبر کربنی برانگیخته با مواد واکنشگر
مثل فسفات آهن برای ساخت کاتد استفاده میشود .صفحهی باریکی از شیشه
ی درهمتنیده نیز دو الکترود را از یکدیگر جدا میکند و این الیهها بهصورت
معلق در ژل الکتروشیمیایی قرار میگیرند .مجموعهی کامل باتری درنهایت
صرفاً چند میلیونیوم متر ضخامت دارد و میتوان آن را به شکل دلخواه درآورد.
باتری لیتیومیونی داخل تلفن همراه یا بستهی باتری  EVاز چهار مؤلفهی اصلی
تشکیلشده است :کاتد ،آند ،الکترولیت و جداکننده .در باتری ساختاری ،این
عناصر بهگونهای تنظیم میشوند که بتوان سلول را به اَشکال نامنظمی درآورد
که در برابر تنشهای فیزیکی مقاوم باشد .باتری ساختاری ظاهری مکعبی یا
استوانهای شکل ندارد؛ بلکه میتواند خود بال هواپیما یا بدنهی خودرو یا قاب
تلفن همراه باشد.

بازار هدف:


سازندگان مبدلهای الکتریکی ،شرکتهای واگنسازی ،صنایع
نیروگاهی

آخرین وضعیت :شرکت در حال طراحی برد نمونه اولیه میباشد.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"دوازدهمین کنفرانس مبدلهای گرمایی ،چیلر و برج خنککن" 27 ،خرداد  ،1400برگزار کنند :هماندیشان انرژی کیمیا
و نشریه مبدل گرمایی ،دانشگاه کاشان-تهران.

" .2اولین همایش ملی تحلیل انرژی ،اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستمهای انرژی" ۸ ،تیر  ،1400برگزارکننده :دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علی آبادکتول -علیآباد.
" .3یازدهمین همایش سراسری محیطزیست ،انرژی و منابع طبیعی پایدار" 24 ،تیر  ،1400برگزارکننده :انجمن ارزیابی
محیطزیست ایران ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -تهران.
" .4چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،بهینهسازی و توسعه زیرساختهای انرژی" ۳1 ،تیر  ،1400برگزار کنند:
دبیرخانه دائمی کنفرانس -تهران.

@eptp_inc

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
021۸۸۵۸196۸
021۸۸۵90492
www.eptp.ir

info@eptp.ir

