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سخن نخست
از روزهایی که نخستین زمزمههای شیوع یک بیماری عجیبوغریب ،به گوشمان خورد ،یعنی همان روزهایی که فکر میکردیم کرونا ،قرار نیست به
سراغمان بیاید و اگر هم بیاید ،میهمان چند هفته یا حداکثر چند ماه خواهد بود ،نزدیک به بیست ماه میگذرد و در طول این مدت ،بشر با چالشهای
شگفتانگیزی مواجه شده است .چالشهایی که بهطور همزمان ،هم ناکارآمدی برخی ساختارهای فناورانه را در ساحتهای اجتماعی و اقتصادی برمال
ساخت و هم ،در حوزههایی نظیر دستیابی به واکسن و ...توان بشر در مواجهه با چنین رویدادهای جهانشمولی را نشان داد .مقایسه عملکرد جامعه
بشری در اینهمه گیری با نمونههای پیشین ،بهخوبی دو سوی این پیوستار را به ما نشان میدهد .بااینوجود هدف ما در این گفتار بررسی کارآمدی یا
ناکارآمدی دستاوردهای بشری در مواجهه با بالیای طبیعی نیست ،هرچند که بحثهای چالشی بسیاری در این خصوص در گوشه و کنار جهان درگرفته
است .آنچه از شواهد میدانی در کشورهای گوناگون به دست میآید آن است که اندکاندک ،این ویروس منحوس با همه تقالها و جهشهای مخوفش،
بساط خود را از کار و زندگی مردم بر خواهد چید و سیاستگذاران حوزه فناوری بهویژه در بافتارهای کارآفرینانه ،مدتهاست به فکر سازوکارهای الزم
برای احیاء و بازیابی وضعیت کسبوکارهای فناورانه ،که در دوران کرونا آسیبهای جدی دیدند ،افتادهاند .نتایج یک بررسی تازه در گلوبال انترپرنرشیپ
مانیتور ،نشان میدهد که ما به چارچوبهای جامع ،منسجم و مناسب برای حمایت از کارآفرینان در جهان پساکرونا نیاز داریم .این چارچوبها باید بر
پنج اصل استوار باشند :نخست ،ارتباطات شفاف و موجز ،بهگونهای که گروه وسیعی از کارآفرینان از این سیاستها باخبر و از آنها بهرهمند شوند .دوم،
تابآوری و مسئولیتپذیری در سیاستها .در این بخش ،تابآوری نیازمند پابرجا ماندن سیاستها در نگاهی کل گرایانه و توجه به ابعاد گوناگون
کسبوکارهای فناورانه است .مسئولیتپذیری نیز به بهکارگیری تفکر بلندمدت در طراحی و پیادهسازی سیاستها اشاره دارد تا اقدامات ضمن هر
سیاست اوالً مبتنی بر مطالعات و دادههای دقیق طراحی شود و ثانیاً شکافهای موجود در زیست بوم کارآفرینی را پر نماید .این مسئله روی دیگری هم
دارد و آن توجه به نتایج گاه ناخواسته سیاستهایی است که ابتدائاً باهدف حمایت از کسبوکارها صورت میگیرد .بعد سوم سازوکارهای حمایتی از
کسبوکارها در دوران پساکرونا ،به موضوع نوآوری و بهکارگیری فرآیندها ،ابزارها و اقدامات جدید در طراحی و پیادهسازی سیاستها اشاره دارد .هدف
این رویکردهای نوآورانه در طراحی و توسعه سیاستهای حمایتی ،اطمینان از کیفیت و کارآمدی راهکارها در مواجهه با چالشهایی است که جامعه
خواه در زمان حال و خواه در آینده با آن مواجه است .بعد چهارم ،به سادهسازی سیاستها بازمیگردد .این بعد ازآنجهت مهم است که سیاستهای
حمایتی عالوه برجهت گیری برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده ،باید برای تازهواردان و افرادی که با شناسایی فرصتهای دوران کرونا ،تصمیم
به ورود به بافتار کارآفرینی در دوران پساکرونا گرفتهاند ،نیز شفاف و قابلدرک و استفاده باشد .درنهایت بعد پنجم از این چارچوب ،ناظر به مسئله
آمادهسازی است .بهبیاندیگر ،دستیابی به بستههای حمایتی دقیق که بتواند بهصورت مؤثر از کسبوکارهای فناورانه نوپا حمایت کند ،نیازمند صرف
زمان است .شتابزدگی در طراحی این سیاستها ،ضریب کارآمدی آنها را در عرصه اجرا کاهش خواهد داد .نتایج مطالعه یادشده ،نشان میدهد که
متأسفانه کشور ما در بین  56کشور مطالعه شده ،با نمره  3/15در شاخص بافتار ملی کارآفرینی ( )NECIدر جایگاه آخر قرار دارد .در این شرایط،
پیشنهادهای اصلی برای سیاستگذاران در حمایت از کسبوکارها ،شامل دیجیتالی و سادهسازی فرایندهای حقوقی و قانونی است .تنها آینده نشان
خواهد داد ،ما در سطوح مختلف این زیستبوم ،تا چه اندازه از این چالش جهانی درس گرفتهایم و خود را برای وضعیتهای دشوار پیش رو آماده
ساختهایم.
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اخبار مرکز
برگزاری کمیته پذیرش مرکز
پنجمین جلسه کمیته پذیرش در
سال  1400در تاریخ  1400/06/08برگزار شد.
در این جلسه طرح "ارتقاء توان و بازده پنل
های خورشیدی" از جانب آقای محمود رضا

توسط شورا موردبررسی قرار گرفت .درنهایت
شورا با استقرار این واحد در مرکز رشد
پژوهشگاه نیرو موافقت نمود .در ارتباط با این
طرح ،با توجه به ارتباط آن با برخی از مراکز
پژوهشگاه نیرو مانند مرکز آزمون ،بازرسی و
استاندارد نیرو (آبانیرو) و همچنین مرکز
توسعه فناوری نانو ،شورا پیشنهاد نمود که
متقاضیان در راستای تعامل و پیشبرد
برنامههای خود در دوران استقرار خود ،با این
مراکز ارتباط مؤثر داشته باشند.

شاهرخی ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از
ارائه طرح توسط متقاضی و بررسی ابعاد فنی و
مالی آن ،مقرر شد پس از انجام اصالحات الزم،
این طرح در شورای مرکز ارائه گردد .ششمین
جلسه کمیته پذیرش نیز در تاریخ 1400/06/21

اخبار شعب مرکز رشد

با بررسی طرح دیگر با عنوان "برسی تأثیر

الف -تبادل تفاهمنامه همکاری
مشترک

بین

مرکز

رشد

رژیم بهرهبرداری از توربینهای گازی در
بروز و رشد مکانیزمهای تخریب قطعات" واحدهای فناور صنعت آب و برق (شعبه
توسط آقای مهندس سروی ارائه گردید که آذربایجان) و پارک علم و فناوری استان
اعضای کمیته با ارائه این طرح در شورای مرکز ،آذربایجان شرقی
منوط به انجام اصالحات موردنظر کمیته ،در راستای تقویت و توسعه همکاریهای
مشترک ،تفاهمنامهای بین مرکز رشد
موافقت کردند.
واحدهای فناور صنعت آب و برق (شعبه
برگزاری هفتاد و پنجمین شورای آذربایجان) و پارک علم و فناوری استان
مرکز
آذربایجان شرقی تبادل گردید .بر اساس این
هفتاد و پنجمین شورای مرکز در روز تفاهمنامه هر دو بازیگر زیستبوم فناوری،
سهشنبه مورخ  1400/06/23با بررسی دو طرح همکاری الزم را در جهت توسعه فناوریهای
برگزار شد .در این نشست ،ابتدا طرح با عنوان موردنیاز صنعت آب و برق را انجام خواهند داد

"طراحی و ساخت توربین آبی فرانسیس

(زیر  10مگاوات)" توسط آقای مهدی وهابزاده
زرگری به شرح پیوست مطرح و پس از ارائه،
سؤاالت فنی و اقتصادی توسط اعضا مطرح
گردید و طرح از جهات گوناگون موردبررسی قرار
گرفت .درنهایت شورا با استقرار واحد فوق در
مرکز رشد پژوهشگاه نیرو موافقت نمود.
همچنین شورا بر لزوم پیگیری و توجه متقاضی
به اخذ مجوزهای الزم در خصوص طرح فوق
تأکید نمودند.

در ادامه ،طرح دیگری با عنوان "ارتقاء توان و
بازده پنلهای خورشیدی" توسط آقایان
محمود رضا شاهرخی و فرهان شاکر ارائه و

نمایند .در این راستا آقای دکتر قربانی ،مدیر
محترم مرکز رشد دانشگاه آزاد ساری ،ضمن
تأکید بر لزوم حمایتهای مالی و معنوی از
شرکتهای فناور ،راهاندازی سرای نوآوری را
با همکاری یکدیگر در منطقه ،گامی مفید و
مؤثر در جهت شکوفایی این مراکز دانست.
آقای دکتر خان محمدی ،سرپرست محترم
واحد آموزشی و پژوهشی مازندران نیز ضمن
ابراز خرسندی از موارد فوق ،آینده و افق
مراکز رشد را تجاریسازی محصوالت
تولیدشده در این مراکز اعالم نموده و تأکید
داشتند با توجه به پتانسیل و ظرفیتهای
موجود منطقه ،میتوان موجبات کارآفرینی و
ایجاد کسبوکارهای دانشمحور را که هدف
اصلی مراکز رشد کشور است ،فراهم آورد.

ج -برگزاری اولین جلسه کمیته پذیرش
مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و
برق آذربایجان در سال 1400

اولین جلسه کمیته پذیرش مرکز رشد
واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه
و ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری دو
آذربایجان در سال  1400در تاریخ
طرف را برای رشد شرکتهای فناور و حمایت
 1400/06/22برگزار شد .در این جلسه دو
از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صنعت آب
طرح با عناوین "طراحی و تولید دستگاه
و برق ،به اشتراک خواهند گذاشت .این
پاور آناالیزر صنعتی" از شرکت آرتان
تفاهمنامه از سوی آقای دکتر یوسف پریش
بیلگین صنعت آذربایجان و "سیستم
سرپرست مجتمع آموزشی و پژوهشی
پژوهشگاه نیرو و آقای دکتر عبدالرضا واعظی هوشمند مدیریت اتصال زمین (ارت) و
هیر رئیس پارک علم و فناوری استان نول در شبکه توزیع برق" از شرکت
اکسیر مهندسی مکاترونیک ارس که توسط
آذربایجان شرقی امضاء گردید.
نمایندگان آن شرکتها ارائه گردید ،با حضور
ب -تبادل تفاهمنامه همکاری مشترک
کمیته پذیرش شعبه آذربایجان و داوران و
بین شعبه مرکز رشد واحدهای فناور
مشاور مرکز بهصورت حضوری و رئیس ،مدیر
صنعت آب و برق در مازندران و مرکز پذیرش و مشاوران مرکز توسعه فناوری برق
رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد ساری و انرژی پژوهشگاه نیرو بهصورت مجازی،
بر اساس این تفاهمنامه هردو طرف متعهد موردبررسی قرار گرفت .مقرر گردید پس از
شدهاند تا همکاریهای الزم را در جهت انجام اصالحات الزم ،طرح اول به شورای
توسعه فناوریهای موردنیاز صنعت آب و برق مرکز رشد ارسال و طرح دوم مجدداً در
انجام داده و از ظرفیتهای سختافزاری و جلسات آتی کمیته پذیرش موردبررسی قرار
نرمافزاری خود جهت رشد شرکتهای نوپا و گیرد.
فناور فعال در حوزه صنعت آب و برق استفاده

شماره  –60شهریور 1400

بیشتر بدانیم
چهار کسبوکار که از رکود اقتصادی نجات پیدا کردند و دالیل موفقیت آنها
طی رکود اقتصادی سال  2008مشخص نبود کدام کسبوکارها موفق میشوند از آن محیط اقتصادی نامساعد
جان سالم به درببرند .تنها چیزی که مشخص بود این بود که غولهایی چون گوگل و اپل خواهند بود با
اسمورسم و سودآوری خود همچنان در میدان باقی بمانند .لیکن برای بسیاری از شرکتهای دیگر ،این رکود
بهمنزله پایان زندگی بود .بااینحال تعداد زیادی از شرکتها هم بودند که باوجود تمامی نامالیمات و شرایط
دشوار توانستند در دوران رکود زنده بمانند و همچنان رونق داشته باشند .در برخی موارد ،دلیل این موفقیت
آنها ،کاالها و خدماتی بود که عرضه میکردند ،در برخی مواقع نیز دلیلش ارائه خدمات اختصاصی به مشتری،
اهمیت برند آنها از دید مشتریان یا صرفاً خوششانسی آنها بود .شرکتها و افراد عادی به شیوههای مختلفی از این بحران مالی نجات پیدا کردند .در
اینجا پنج کسبوکار را به شما معرفی میکنیم که توانستند از این رکود بزرگ سربلند بیرون بیایند و توضیح میدهیم شرکت آنها در آینده اقتصادی
نزدیک چه وضعیتی خواهد داشت.
گروپن ()Groupon
رکود باعث شده بود مصرفکنندگان نتوانند کاالهایی را که میخواهند بخرند ،به رستوران بروند یا فعالیتهای جدیدی را امتحان کنند .تا آنکه در
بحبوحه رکود (نوامبر  )2008گروپن وارد میدان شد؛ وبسایتی برای معامالت روزانه که خدمات غیرضروری شرکتها را با تخفیف عرضه میکرد .این
شرکت که هرروز تخفیفهای مربوط به کسبوکارهای محلی را با ایمیل برای مردم میفرستد ،بهسرعت گسترش یافت و توانست ظرف دو سال اول ،در
 35کشور و  300بازار فعالیت کند و به سودی معادل  500میلیون دالر در سال دست یابد .گروپن امکان دسترسی بهتمامی کاالهای غیرضروری اما
موردعالقه مشتریان را در شرایطی که از خرید آن ناامید شده بودند فراهم کرد و بدین ترتیب به سود دست پیدا کرد .لیکن بعد از پایان رکود ،گوگل
پیشنهاد خرید گروپن را مطرح کرد ،اما گروپن موافقت نکرد و همچنان بهعنوان یکی از بازماندگان رکود که روزهای خوشی را سپری کرده است به
فعالیت ادامه میدهد.
ولز فارگو ()Wells Fargo
در زمان رکود ،شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری عمدتاً روی کسبوکارها و شرکتها سرمایهگذاری میکردند ،درحالیکه ولز فارگو کارها را سادهتر
گرفت و نهتنها از رکود نجات پیدا کرد بلکه حتی توانست رشد کند.
مدل کسبوکار ولز فارگو ،مبتنی بر فروش محصوالت مالی در فضای شعبه و توسعه یک سیستم وامدهی متنوع بود که نهتنها به مالکان امالک بلکه به
کسبوکارهای کوچک ،فعاالن بخش انرژی و کشاورزی ،و آنهایی که متقاضی وام خودرو بودند ،وام میداد .بانکهای دیگر به دنبال آن بودند که به هر
طریق ممکن تعداد شعب خود را افزایش دهند ،درحالیکه ولز فارگو حداقلها را در نظر گرفته بود و فقط شرکت واکویا را خریداری کرد که با این کار
تعداد شعبش در سواحل شرقی آمریکا دو برابر شد و توانست سرمایه جذب کند و درنتیجه تا امروز موفق باقی بماند و امید میرود در آینده نیز به
پیشرفتهایش ادامه دهد.
ای ترید ()Etrade
ای ترید یک شرکت کارگزاری آنالین است که به سبب تصمیمهایی که قبل از رکود در شرکت اتخاذشده بود و مسبب آن ،شکستن حباب
کسبوکارهای اینترنتی طی سالهای گذشته بود ،متحمل سه سال ضرر و زیان شد .سیتادل که یک صندوق پوشش سرمایه ( )hedge fundدر
شیکاگو بود ،پورتفولیوی رهنی این شرکت را در سال  200۷خریداری کرد و به او کمک کرد تا قبل از رکود مالی سال  2008به حیات خود ادامه دهد.
سپس ای ترید در سیستم مدیریتیاش تغییراتی را پشت سر گذاشت و مدیرعامل جدید و تجزیه سهام معکوس  1به  10باعث شد بتواند از رکود
اقتصادی جان سالم به درببرد .اگرچه ای ترید هنوز نتوانسته است قدرتی را که قبل از رکود داشته بازیابد ،ولی به گزارش ،MSN Moneyبه نظر می
رسد این شرکت ،به دلیل فروش پورتفولیوها ،کاهش هزینهها و تغییر در تصمیمگیریهای مدیریتی "پتانسیل بازگشت به وضعیت سابق" را دارد .ای
ترید از طریق برند قدرتمند خود ،ارزش فرانشیزهایش و رشد مطمئن قدرت مالیاش ،توانست از رکود نجات پیدا کند.
نت فلیکس ()Netflix
نت فلیکس یکی از موفقترین کسبوکارها در دوران رکود است که در واکنش به وضعیت یک فروشگاه اجاره فیلمهای ویدیویی که زمانی رونق داشت
ولی در شرایط رکود روزهای پایانیاش را میگذراند ،به وجود آمد .این شرکت خدمات ارسال ویدیو را از طریق اپل یا کامکست ( )Comcastارائه می
کرد .در سال  ،200۹یعنی در اوج رکود ،نت فلیکس توانست  3میلیون عضو جذب کند .دلیل این موفقیت ،طرح جدید این شرکت مبنی بر ارائه
فیلمها و مجموعههای تلویزیونی سیال بود که به مشترکان اجازه میداد به میزان نامحدودی در طول ماه با این فیلمها و برنامهها سرگرم شوند و
همزمان ،خدمات ارسال فیلم را نیز ارائه میداد .نت فلیکس با افزودن خدمات مختلف و قیمتگذاریهای مختلف و نیز بهواسطه خدماتی که به
مشتریان ارائه میداد و درنهایت بهواسطه شناخته شدن برندش توانست موفق شود .امروزه نت فلیکس همچنان به رشد خود ادامه میدهد و بیش از
(منبع)www.isfahanplus.ir :
 36میلیون مشترک دارد.
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معرفی پارکهای عام و فناوری
این شماره :پارک علم و فناوری گیالن
پارک علم و فناوری گیالن از پنجم مهرماه  1382شروع به فعالیت کرده است .این پارک نیز شبیه سایر پارکهای علم و فناوری کشور ،امکان فعالیت
شرکتهای کوچک و متوسط دانشمحور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی را فراهم کرده و با ایجاد بسترهای الزم جهت انتقال و توسعه فناوری ،زمینههای
تولید با ارزشافزوده باال ،جذب سرمایهگذار خارجی و ورود کارآفرینان به بازارهای جهانی را محقق کرده است .این پارک چشمانداز "ایجاد قطب علم و
فناوری شمال کشور با تأکید بر قابلیتهای اقلیمی و اقتصادی منطقه و برقراری تعامل فناوری با کشورهای حوزه دریای خزر" را برای خود
ترسیم کرده و اهداف زیر را در منطقه خود دنبال میکند:








تولید فناوری ،انتقال فناوری و بومیسازی آن،
تسهیل در تجاریسازی فناوری،
کمک به توسعه و رونق اقتصادی منطقه،
کمک به ارتقاء ارزشافزوده از طریق توسعه فعالیتهای دانش و فناوری محور،
توسعه فعالیتهای کارآفرینی فناورانه سازگار با ویژگیهای اقلیمی و قابلیتهای منطقه،
تسهیل در انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به مراکز اجرایی و تولیدی ،و
مساعدت در ایجاد تشکلهای نوین تولیدی و خدماتی.

فناوری اطالعات و ارتباطات ،مکانیک و طراحی صنعتی ،مهندسی پزشکی ،دارو و سالمت ،کشاورزی ،صنایع غذایی و زیستفناوری ،برق ،الکترونیک ،مخابرات
و انرژی ،شیمی ،مواد ،نانو و پتروشیمی ،معماری و عمران ،خدمات تخصصی ،گردشگری و محیطزیست زمینه فعالیت واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد
اقماری این پارک است.
ازجمله اقدامات انجامشده در این پارک میتوان به راهاندازی فن بازار منطقهای باهدف تسهیل در تجاریسازی فناوری و ایجاد فرآیند همرسانی فناورانه بین
عرضهکنندگان و متقاضیان فناوری در گیالن ،راهاندازی مرکز رشد صنایع خالق ،راهاندازی چهار مرکز رشد مشترک "دانشگاه گیالن ،مرکز بیوتکنولوژی ،جهاد
کشاورزی و گردشگری" ،راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیالن ،برگزاری اولین برنامه ملی گرنت فناوری با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار کشور و راهاندازی مراکز رشد اقماری در شهرستانهای استان گیالن (آستارا ،بندر انزلی،
رودبار ،آستانه اشرفیه ،رشت ،رودسر ،تالش و )...اشاره کرد .افتتاح  5۷دفتر کانون و شکوفایی خالق توسط پارک علم و فناوری گیالن در حال فعالیت و
حمایت از ایدههای فناورانه در سطح دانشآموزی و دانشجویی در این استان ،برپایی  48رویداد استارتآپی رشت ،برپایی مجموعه رویدادهای از دانایی تا
دارایی در سطح گیالن باهدف تقویت اکوسیستم کارآفرینی از طریق آموزش علمی و عملی افراد مشتاق به راهاندازی کسبوکار شخصی از دیگر فعالیتهای
این پارک بوده است.
مرکز نوآوری صنایع خالق پارک
مرکز نوآوری صنایع خالق پارک علم و فناوری گیالن بهعنوان اولین و تنها مرکز نوآوری صنایع خالق (طبق تعریف زیستبوم صنایع خالق ،به صنایعی که با
استفاده از خالقیتهای علمی ،هنری ،اقتصادی و فناورانه کسبوکارشان را رشد و توسعه میدهند صنایع خالق میگویند ،درواقع هر صنعتی که بتواند در
تأمین ،معرفی و ارائه محصوالت یا خدمات خود از روشهای خالقانه استفاده کند بهنوعی صنعت خالق نامیده میشود ).شمال کشور ،با توجه به توانایی و
ظرفیت زیستبوم استان در حوزه صنایع خالق از قبیل فناوریهای نرم ،گردشگری ،صنایعدستی ،هنرهای تجسمی و نمایشی ،صنایع دیداری و شنیداری و
طراحی معماری آماده جذب پذیرش شرکتهای خالق گیالنی است.
پارک در آیینه اعداد و ارقام
تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری گیالن در سال  ۹۹برابر  238واحد و تعداد محصوالت واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری
استان گیالن در سال  13۹۹حدود  254محصول بوده است .بعالوه این پارک در سال  ۹۹برای حدود  ۷35نفر اشتغالزایی کرده است .در سال  13۹8از سوی
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیالن  116فقره تسهیالت به ارزش  202میلیارد و  404میلیون ریال در بخشهای مختلف ازجمله تسهیالت پرداختی
کرونا ،خط اعتباری ،منابع داخلی ،تجاریسازی ،تفاهمنامه معاونت رئیسجمهوری و تسهیالت پرداختی عاملیت پارک علم و فناوری استان پرداختشده است.
تولید انواع مشعلهای صنعتی ،محلولهای شیمیایی ،مواد آفتکش ،قطعات ماشینآالت ،نمونههایی از تولیدات شرکتهای دانشبنیان مستقر در این پارک و
صادرات آن به کشورهایی ازجمله عراق ،ترکیه و غیره است .میزان این صادرات در سال  ۹8معادل  352هزار دالر و در سال  13۹۹معادل  600هزار دالر بوده
است.
پارک علم و فناوری گیالن ،میزبان دومین کنفرانس انجمن علمی پارکهای فناوری و مراکز رشد کشور در سال  1401باهدف شبکهسازی فعاالن حقیقی و حقوقی
حوزه نوآوری و فناوری خواهد بود.

آدرس :استان گیالن ،رشت ،میدان رازی ،پارک علم و فناوری گیالن.
وبسایتwww.gstp.ir :
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مطلب کوتاه علمی
آبشیرینکنهای صنعتی -بخش دوم
 -1آبشیرینکن اسمز معکوس )(Reverse Osmosis Desalination
فرایند اسمز معکوس اگرچه قدمت کمتری نسبت به فرایندهای حرارتی شیرین سازی آب دریا دارد ،ولی امروزه بهعنوان اقتصادیترین روش شیرین
سازی در احجام وسیع مورداستفاده قرار میگیرد .در این فرایند آبشور دریا با فشار باال از غشای نیمهتراوا عبور داده میشود .طی این فرایند آب دریا
به دو جریان آب شیرین و آب خیلی شور تقسیم میشود که آب خیلی شور مجدداً به دریا بازگردانده میشود.

فرایند شیرین سازی آب با بهرهگیری از فرایند اسمز معکوس ( )ROاز سه بخش (پیشتصفیه ،ممبران و تصفیه نهایی) تشکیل میشود .بخش
پیشتصفیه معمو ًال شامل فیلتراسیون ذرات ،فیلتراسیون میکرونی و تزریق مواد شیمیایی است .بخش ممبران ،غشاهای نیمهتراوایی را شامل میشود
که در داخل مخازن تحتفشار قرار میگیرند و آبشوری که از مرحله پیشتصفیه عبور کرده است با اعمال فشار باالتر از فشار اسمزی بهوسیله
پمپهای فشارقوی به این غشاها وارد میشوند.
بخش تصفیه نهایی عموماً شامل تزریق مواد شیمیایی نظیر آهک جهت تنظیم میزان  PHو تزریق کلر موردنیاز برای ضدعفونی آب بر اساس رعایت
استاندارهای بهداشت عمومی جهت مصرف آب تولیدی و همچنین جلوگیری از آسیبدیدگی سیستمهای توزیع آب میباشد .معموالً دستگاههای
تصفیه آب صنعتی در ظرفیتهای کوچک ،کلیه مراحل تصفیه آب را شامل میشوند.
میزان انرژی مصرفی جهت تصفیه آب ،با میزان شوری آب در مناطق مختلف رابطه مستقیم دارد .توسعه ممبرانهای  ROجهت دستیابی به میزان
دورریز ) (rejectionب اال ضمن حفظ نفوذپذیری ،پتانسیل کاهش مصرف انرژی را دربر میگیرد؛ همچنین توسعه بهتر دستگاههای بازیاب انرژی در
کاهش میزان مصرف انرژی تأثیر به سزایی دارد .ازآنجاکه تصفیه مؤثر با استفاده از فرایند اسمز معکوس ارتباط مستقیمی با مرحله پیشتصفیه دارد،
نتیجتاً انتخاب غشاءهای مرحله پیشتصفیه بسته به نوع آب مورد تصفیه اهمیت قابلتوجهی دارد؛ برای مثال در هنگام حذف مواد جامد معلق از
میکروفیلتراسیون و برای حذف کلوئیدها/کدورت مواد آلی از الترافیلتراسیون و جهت حذف سختی و سولفاتها از نانوفیلتراسیون استفاده میشود.
مهمترین عامل توسعه آبشیرینکنهای اسمز معکوس نسبت به فرایندهای حرارتی در سالهای اخیر ،بهای پایینتر آب تولیدی در این
آبشیرینکنها است .پیشرفت قابلتوجه فناوری ساخت ممبران و کاهش هزینههای سرمایهگذاری اولیه منجر به کاهش قیمت آب شیرین تولیدی
فرایند اسمز معکوس شده است .به همین دلیل در سالهای اخیر ،اکثر واحدهای بزرگ نمکزدایی بر مبنای فرایند اسمز معکوس طراحی و
ساختهشدهاند
 -2آبشیرینکن غشایی-حرارتی در نیروگاههای هستهای )(Co-generation Using Nuclear Energy
استقرار سیستم آبشیرینکن در نیروگاهها ،موجب اشتراک گذاری منابعی مانند مصرف مشترک آب دریا و سایر تجهیزات زیرساختی میشود.
برنامه ریزی برای دو عمل تأثیرگذار (آب و قدرت) عالوه بر بهینهسازی اقتصادی ،دارای استراتژیهای طراحی ذاتی برای بهرهوری ترمودینامیکی بهتر
می باشد .تولید آب آشامیدنی از آب دریا در تجهیزاتی که در آن از راکتور هستهای بهعنوان منبع انرژی برای فرایندهای نمکزدایی استفاده میشود،
بهعنوان آبشیرینکنهای هستهای شناخته میشوند .همچنین از انرژیهای الکتریکی و حرارتی همان بخش ،برای فرایند شیرین سازی مورداستفاده
قرار میگیرد.
فناوریهای استفاده از انرژی هستهای در شیرین کردن آب دریا شامل نیروگاههای هستهای شیرینکننده حرارتی و شیرین کردن غشایی است .از
عمدهترین روشهای حرارتی هستهای برای شیرین کردن آب میتوان به  MSFو  MEDاشاره کرد .اساس روش شیرین کردن حرارتی هستهای شامل
تبخیر و میعان آب است .بهطور مثال درروش  )Multi-stage flash distillation( MSFکه  60درصد نیروگاههای هستهای برای شیرین کردن آب از
آن بهره میبرند ،آب دریا به درون استخر احاطهکننده رآکتور منتقلشده و پسازآنکه دمای آن افزایش یافت ،بخشی از آب بخار شده و طی فرآیند
میعان در طول یک پروسه به آب شیرین تبدیل میشود .مهمترین مزایای استفاده از این روش امکان استفاده از رآکتورهای با دمای پایین و همچنین
ساده بودن ساخت تأسیسات آن است و این مزایا ،این روش هستهای شیرین کردن آب را از دیگر روشها متمایز کرده است.
ج) آبشیرینکنهای خورشیدی
آبشیرینکن خورشیدی به واحد شیرین سازی آبشوری گفته می شود که انرژی موردنیاز برای شیرین سازی آب را از خورشید تأمین میکند.
فرایندهای تجاری شیرین سازی آبهای شور به فرایندهای حرارتی و اسمز معکوس محدود میشوند .در فرایند حرارتی از انرژی حرارتی برای تبخیر
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آبشور استفاده می شود .میعان آب بخار حاصل از فرایند تبخیر منجر به تولید آب شیرین میشود.
در آبشیرینکن خورشیدی حر ارتی ،از انرژی حرارتی خورشید مبتنی بر نیروگاههای خورشیدی سهموی خطی یا کلکتورهای فرنل برای تأمین انرژی
موردنیاز برای تبخیر استفاده میشود .آبشیرینکن های خورشیدی مبتنی بر اسمز معکوس نیز با استفاده از انرژی الکتریکی حاصل از فناوری
فتوولتائیک ،توان موردنیاز الکتروموتورهای پمپ فشارقوی آبشیرینکن را تأمین میکنند.
 -1آبشیرینکن اسمز معکوس-فتوولتائیک
بسیاری از واحدهای اسمز معکوس با سیستم فتوولتائیک خورشیدی در ارتباط قرارگرفته اند و انرژی الکتریکی موردنیاز در سیستم اسمز معکوس را
تأمین می کنند؛ اما برخالف نیاز سیستم اسمز معکوس به جریان متناوب ،جریان تولیدی از سیستم فتوولتائیک بهصورت مستقیم است و بهعنوان یک
روش متداول با استفاده از اینورتر ،جریان مستقیم ایجادشده از پنلهای فتوولتائیک به متناوب تبدیل میشود .همچنین جریان ایجادشده بالفاصله در
پمپهای سیستم اسمز معکوس مورداستفاده قرار میگیرد .در حال حاضر پیشرفتهایی برای اتصال پنلها به یک موتور  DCبدون نیاز به اینورتر در
پمپهای کم فشار صورت گرفته است .در این حالت اتصال مستقیم از پنل فتوولتائیک به پمپ امکانپذیر است .بااطالع از اهمیت کارکرد مداوم سیستم
اسمز معکوس و برای جلوگیری از خاموش شدن سیستم ،با افزودن یک منبع ذخیره انرژی در ساعات شبانه ،ادامه روند فعالیت سیستم اسمز معکوس
امکانپذیر میشود.
امروزه واحدهای ادغامشده اسمز معکوس و فتوولتائیک با ظرفیتهای  0٫5تا  50مترمکعب در روز با موفقیت اجراشدهاند .هزینههای سرمایهگذاری
برای احداث چنین واحدی در مقایسه با سیستم اسمز معکوس معمول ،باالتر است .ولی در بعضی موارد با در نظر داشتن موقعیت جغرافیای ،میزان
شوری آب و ظرفیت آب تولیدی ،این فناوری ازلحاظ اقتصادی برای شیرین سازی آبهای شور ،جذاب است.
 -2آبشیرینکن  MSFو نیروگاه خورشیدی سهموی خطی
فرایند  MSFبهعنوان یک فرایند حرارتی شیرین سازی آبهای شور میتواند با بهره گیری از نیروگاه خورشیدی سهموی خطی از انرژی خورشیدی
بهره ببرد .بخار ایجادشده از مدل سهموی خطی بهعنوان منبع گرما از طریق مبدل حرارتی برای جریان ورودی به فرایند  MSFاستفاده میشود.
بخارآب حاصل از نیروگاه خورشیدی انرژی موردنیاز برای تبخیر آبشور را در بویلر تأمین میکند.

یک سیستم ذخیرهسازی حرارتی میتواند برای ثابت نگهداشتن تغییرات انرژی حرارتی به سیستم اضافه شود و امکان تولید مداوم آب شیرین در طول
شب و یا هنگامیکه میزان تابش نور خورشید کاهش پیدا می کند فراهم شود .هزینه آب شیرین تولیدی در واحدهای تجاری کوچک که با فرایندهای
 MSFو تولید بخار  CSPترکیبشدهاند ،تقریباً در حدود  ۷الی  ۹دالر به ازای هر مترمکعب آب شیرین تولیدشده میباشد.
آبشیرینکنهای خورشیدی یا دستگاههای تصفیه آب صنعتی با استفاده از انرژی خورشید ،بدون در نظر گرفتن مزیتهای زیستمحیطی از منظر
اقتصادی با واحدهای اسمز معکوس متکی بر نیروگاههای حرارتی قابلرقابت نیستند .بهای آب شیرین تولیدی در آبشیرینکنهای خورشیدی در
مقایسه با واحدهای اسمز معکوس بسیار باالتر است .ولی مهمترین مزیت آبشیرینکنهای خورشیدی ،کاهش گازهای گلخانهای و امکان نصب در
مکانهای خارج از دسترس شبکههای توزیع برق است که آن را یکی از گزینههای جدی برای تحقق توسعه پایدار در کشورهای کم آب مطرح نموده
است.
برگرفته شده ازwww.faran-company.com :
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مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
این شماره :مرکز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت باال
در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا با مصارف باالی انرژی الکتریکی و وسعت باالی کشور و همچنین دور بودن نسبی مراکز تولید برق از مصارف آن،
فناوری انتقال توان با ظرفیت باال از چند دهه پیش بکار گرفتهشده است .رشد سریع نیاز به انرژی الکتریکی بهعنوان حامل اصلی انرژی در رشد صنعت
و رفاه اجتماعی و به دنبال آن تولید و انتقال توان در ظرفیت باال ،یکی از پایههای مهم رشد و توسعهیافتگی کشورها است .هماینک عالوه بر
کریدورهای انتقال توان با ظرفیت باال در داخل کشورها ،کریدورهای تبادل انرژی الکتریکی با ظرفیت باال بین کشورهای همجوار و یا هم
منطقهایجادشده که خود نقش بسزایی در توسعه تجارت برق در دنیا دارد .در این میان بهخصوص کشورهای نسبتاً پهناور ،کشورهای بافاصله نسبتاً
زیاد بین مراکز تولید و مصرف و همچنین کشورهای دارای موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی در تبادالت انرژی الکتریکی با کشورهای دیگر ،کامالً وابسته
به فناوری انتقال انرژی در ظرفیت باال خواهند بود .ایران نیز کشوری است که از هر سه ویژگی گفتهشده در باال برخوردار است .خصوصاً آنکه یکی از
سیاستهای راهبردی کشور ،اقتصاد مقاومتی است و نمونه بارز اجرای این سیاست در صنعت برق ،توسعه صادرات برق میباشد و از سوی دیگر ،از
ابزارهای الزم برای توسعه صادرات و تجارت برق با کشورها ،بهکارگیری فناوری انتقال توان با ظرفیت باال میباشد .به همین دلیل و با درک درست از
نیاز کشور به فناوری انتقال توان با ظرفیت باال ،انجام طرح کالن و تهیه اسناد راهبردی و نقشه راه این فناوری و به دنبال آن ،تأسیس مرکز فناوری
انتقال توان با ظرفیت باال در برنامهریزی وزارت نیرو قرار گرفت .بر این اساس پیشنهاد ایجاد مرکز "توسعه فناوری سیستمهای انتقال توان با
ظرفیت باال" توسط پژوهشگاه نیرو در سال  13۹2به وزارت نیرو ارائه شد و سرانجام ایجاد این مرکز در اردیبهشتماه  13۹3در شورای عالی آموزش،
تحقیقات و فناوری وزارت نیرو به تصویب رسید.
مأموریتها









توسعه و بومیسازی تکنولوژی انتقال توان با ظرفیت باال،
امکانسنجی استفاده از کریدورهای با ولتاژهای خیلی باال در ایران،
امکانسنجی اتصال به کشورهای همسایه توسط خطوط  UHVACیا ،EHVDC

تدوین استراتژی بلندمدت بهمنظور دستیابی به فناوری طراحی و ساخت تجهیزات سیستمهای انتقال توان با ظرفیت باال،
تدوین استراتژی بلندمدت بهمنظور دستیابی به فناوری طراحی و بهرهبرداری از خطوط و پستهای با ولتاژ خیلی باال،
ساخت ،تجهیز و راهاندازی آزمایشگاههای مرجع جهت تست تجهیزات سیستمهای انتقال توان با ظرفیت باال،
تدوین استاندارد جامع طراحی ،ساخت و تست تجهیزات سیستمهای انتقال توان با ظرفیتهای باال ،و
پیادهسازی فناوری انتقال توان با ظرفیت باال در کشور.

راهبرد کالن





انجام پروژههای مطالعاتی و تحقیقاتی برای بسترسازی ورود و یا توسعه درونزای فناوری،
برنامهریزی روشهای درونزا و برونزا برای توسعه و رشد فناوری در کشور،
برنامهریزی برگزاری همایشها ،کارگاههای آموزشی و تهیه نشریات و خبرنامه برای توسعه دانش فنی فناوری در کشور ،و
ایجاد بستر الزم برای هماندیشی صاحبنظران و ذینفعان فناوری برای ارتباط هرچه بیشتر خبرگان ،متخصصین ،صاحبان صنایع و فناوران
این عرصه.

اهداف کالن









پیادهسازی روشهای نوین مطالعات برنامهریزی و توسعه شبکه بر اساس سامانههای انتقال برق با ظرفیت باال،
پیادهسازی روشهای نوین طراحی خطوط سامانههای انتقال برق با ظرفیت باال،
طراحی و ساخت تجهیزات اصلی خطوط سامانههای انتقال برق با ظرفیت باال،
تدوین استراتژی بلندمدت بهمنظور دستیابی به فناوری طراحی و ساخت تجهیزات سیستمهای انتقال توان با ظرفیت باال،
تدوین استراتژی بلندمدت بهمنظور دستیابی به فناوری طراحی و بهرهبرداری از خطوط و پستهای با ولتاژ خیلی باال،
تدوین معیارهای طراحی بهینه پستهای انتقال برق با ظرفیت باال،
تدوین معیارهای طراحی بهینه پستهای انتقال برق با ظرفیت باال ،و
دستیابی به دانش فنی بهرهبرداری از تجهیزات پیشرفته برای پایش ،کنترل و حفاظت سامانههای انتقال برق با ظرفیت باال.

آدرس :تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیرو ،مرکز توسعه فناوری انتقال برق با ظرفیت باال.
وبسایتwww.nri.ac.ir/BPTransmission-Center :
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت کنترل انرژی پاسارگاد

معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت فناوران صنعت لوتوس

مدیرعامل :معصومه صادقی

مدیرعامل :مهدی صدری

شماره تماس88581۷48 :

شماره تماس88581۷62 :

پست الکترونیکMuhammad.morady@gmail.com :

پست الکترونیکinfo@lotus-tech.com :

ایده محوری:

ایده محوری:

طراحی ،توسعه و راهاندازی نرمافزار سیستم یکپارچه مدیریت برق و آب
(نکسوس برق ،آب و محیطزیست)

طراحی و ساخت درایور  IGBTمورداستفاده در مبدلهای ولتاژ متوسط

زمینه فعالیت:

زمینه فعالیت:

تهیه اطالعات ،دادهها و گزارشهای تخصصی انرژی ،توسعه مدل نکسوس و
اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی

طراحی و ساخت سیستمهای الکترونیک قدرت در حوزه منابع تغذیه تجاری و
سفارشی

میزان پیشرفت طرح:
عمده فعالیت شرکت کنترل انرژی پاسارگاد ،توسعه زیرساختهای نکسوس انرژی،
آب و محیط زیست در کشور بوده است که شامل تهیه داده و اطالعات تخصصی،
طراحی و توسعه مدلهای یکپارچه نکسوس و سیستمهای پیشرفته  ،فناوریها و
تجهیزات اندازهگیری و پایش و خدمات آموزشی است .در اولین سال فعالیت،
بخشی از مراحل توسعه سه سامانه پیشرفته انرژی اینفورمیشن

میزان پیشرفت طرح:
یکی از محصوالت پر چالش در مبدلهای الکترونیک قدرت ،درایورهای نیمههادی
و بهطور خاص  IGBT Driverاست .شرکت لوتوس بهمنظور تأمین این نیاز در
صنعت الکترونیک قدرت از سال گذشته فعالیت خود را درزمینه طراحی و ساخت
این محصول آغاز نموده است .بر همین اساس پس از نیازسنجی بازار محصول در
میان سازندگان مبدلهای الکترونیک قدرت بخصوص سازندگان  UPSو درایوهای
صنعتی توان باال (بیش از  )10 KVAمدلهای موردنیاز این صنایع بررسی و
نسبت به خرید نمونههایی جهت بررسی اقدام شد .بر اساس جلسات متعدد با
سازندگان بزرگ مبدلهای الکترونیک قدرت که تجارب ساخت کانورترهای تا
 300 KVAدر صنایع نیروگاهی و نفت و گاز و حوزه حملونقل الکتریکی داشتند
و بررسی قابلیتهای محصوالت خارجی و مطالعه تحقیقات انجامشده در مقاالت
تخصصی ،پروژه در  2فاز آغاز به کارکرد .در فاز نخست طراحی و ساخت محصول
مورداستفاده در جریانهای باالی  100آمپر در دستور کار قرار گرفت و به اتمام
رسید و وارد فاز تجاریسازی و فروش شد .فاز دوم طرح که ساخت محصول
مورداستفاده در ولتاژهای باالی  1000ولت میباشد ،مراحل طراحی را پشت سر
گذاشته و فرآیند ساخت نمونه اولیه آغازشده است.

( ،)www.EnergyInformation.irمگاتجهیز ( )www.MegaTajhiz.irو
انرژی نتورک ( )www.EnergyNetwork.irرا به انجام رسانده است .عمده
تمرکز سامانه انرژی اینفورمیشن شامل توسعه مدلهای نکسوس (انرژی ،آب و
محیطزیست) و تک حوزهای ،تولید اطالعات و دادههای تخصصی ،مدیریت انرژی و
آب ،طراحی فنی -مهندسی سیستمهای پیشرفته میباشد .سامانه مگاتجهیز ،پلت
فرمی بازاری برای خرید-فروش تجهیزات مربوط به انرژی ،آب و محیطزیست
میباشد که عالوه بر جهتدهی فناوریهای نوین در حوزه نکسوس ،کارکرد اشاعه
دانش فنی را هم در بر خواهد گرفت .سامانه انرژی نتورک نیز بهمنظور ارائه خدمات
آموزشی یکپارچه در حوزههای انرژی ،آب ،محیطزیست و صنعت توسعهیافته است.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"اولین همایش ملی تحلیل انرژی ،اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستمهای انرژی" 24 ،آبان  ،1400برگزار کنند:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آبادکتول -علی آباد.

" .2هفتمین کنفرانس ساالنه انرژی پاک" 3 ،آذر  ،1400برگزار کنند :دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
کرمان -کرمان.
" .3پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،بهینهسازی و توسعه زیرساختهای انرژی" 30 ،آذر  ،1400برگزار کنند:
انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری -تهران.
" .4نهمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران" 4 ،اسفند  ،1400برگزارکننده :دانشگاه صنعتی سجاد-
مشهد.

@eptp_inc

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
02188581۹68
021885۹04۹2
www.eptp.ir

info@eptp.ir

