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شماره چهلوهفت

مردادماه 1399

در این شماره میخوانید:
سخن نخست
اخبار مرکز ،بحث کوتاه علمی
معرفی محصوالت واحدهای فناور -بخش دوم
معرفی انتشارات مرکز -بخش سوم
بیشتر بدانیم
رصد فناوری و رویدادهای پیش رو

سخن نخست
آزمون ایدههای کسبوکارهای فناورانه و اهمیت آن
یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با راهاندازی و راهبری کسبوکارهای فناورانه ،توسعه مهارتهای الزم برای آزمون ایدههای نوآورانه است .البته این
موضوع تنها به حوزه کارآفرینی فردی ( Solopreneursو  )Entrepreneursو راهاندازی یک کسبوکار جدید محدود نمیشود و کارآفرینان
( )Intrapreneursو نوآوران سازمانی که باهدف تغییر وضعیت موجود و استفاده از ظرفیتهای نوآورانه برای بهبود کسبوکار صورت میگیرد ،نیز نیازمند
بهکارگیری قابلیت آزمون ایدههای جدید برای افزایش ضریب موفقیت فعالیتهای نوآورانه است .آشنایی با فرآیند آزمون ایدهها و طراحی نخستین
آزمایشهای الزم برای این منظور ،ریسک و عدم قطعیت (ذاتی) همراه با فعالیتهای نوآورانه را تا حدود زیادی کاهش میدهد بهگونهای که هزینههای
مربوط به توسعه ایده کسبوکار و طراحی و پیادهسازی برنامههای عملیاتی مرتبط با آن در محدود قابلقبولتری برای کارآفرینان و سرمایهگذاران قرار
بگیرد .اشتباهی که گهگاه گریبان گروهی از کارآفرینان و نوآوران را میگیرد ،این است که تحت تأثیر ویژگیهای فنی درخشان ایده خود ،پیش از طی
کردن مرحله آزمون و دستیابی به شواهد و قرائن کافی ،وارد مرحله اجرا و پیادهسازی ایدههای نوآورانه میشوند و این مسئله عالوه بر تحمیل تجربه
شکست زودهنگام ،هزینههای مادی و غیرمادی نیز برای آنها به همراه دارد .درهرحال باید به خاطر داشت که نخستین وظیفه کارآفرینان و نوآوران،
کاهش مخاطرات و عدم قطعیتهای ذاتی همراه با ایدههای نوآورانه (بهویژه در حوزههای مربوط به فناوریهای پیشرفته) است .در یک بیان کلی میتوان
آزمون ایدههای نوآورانه را به دو مرحله اصلی طراحی مفهوم کسبوکار و آزمون و کاهش ریسک آن تقسیم کرد که در قالب یک فرآیند تکرارشونده
( )Iterativeبه تکمیل یکدیگر میپردازند و در هر رفتوبرگشت ،با بهروزرسانی مدل کسبوکار و مفروضات بنیادین آن ،یک نقطه تصمیم برای ادامه
مسیر یا توقف آن برای کارآفرین پدید میآورند .بخش اول این فرآیند به فعالیتهایی اشاره دارد که ایدههای مبهم اولیه در مورد بازار ،مشتریان یا شواهد
پراکنده برای طراحی یک ارزش پیشنهادی را به مدلهای کسبوکار استوار تبدیل خواهد کرد .بهاینترتیب یک طراحی خوب باید به همه ابعاد
محصول/خدمت نوآورانه ،قیمت ،فناوریهای موردنیاز و ...توجه کند .مخاطره جدی در این مرحله آن است که کسبوکار نتواند به منابع موردنیاز (منابع
مالی ،فناوریها ،دانش فنی ،نیروی انسانی و )...در راستای تحقق ارزش پیشنهادی خود دست یابد یا آنکه در مسیر توسعه قابلیتهای الزم برای انجام
فعالیتهای کلیدی ،یا یافتن و همکاری با شرکای کلیدی موردنیاز در زنجیره ارزش خود با دشواری مواجه شود .اینجاست که مرحله دوم فرایند شامل
آزمون و کاهش مخاطرات مطرح میشود .یکی از رویکردهای مفید برای بررسی و تحلیل ریسکهای ایدههای نوآورانه ،شکستن ریسک کلی به دستههای
گوناگون و در نظر گرفتن فرضیههای متناسب با هرکدام از آنهاست .بر این اساس میتوان گفت با سه دسته مخاطره اصلی روبرو هستند که در هرکدام
از آنها باید به بررسی فرضیههای پیش رو بپردازند .نخست ریسک مطلوبیت (به این معنی که ایده نوآورانه ما ،بهاندازه کافی برای مشتریانتان مطلوبیت
نداشته باشد) ،دوم ریسک امکانپذیری (به این معنی که نتوانیم ایده خود را پیادهسازی و خدمت/محصول را به مشتریان ارائه دهیم) و سوم ریسک بقاء
و دوام (وقتی جریانهای درآمدی کفاف هزینههای بقاء و رشدمان را ندهد) .پس از شناسایی ریسکهای اصلی و تبیین فرضیههای احتمالی پیش رو ،باید
مهمترین فرضیهها در هر حوزه را با بهکارگیری ابزارهای مناسب به آزمون گذاشت .هرکدام از این آزمایشها ،منجر به شکلگیری شواهد و بینش تازهای
نسبت به ایده نوآورانه و ابعاد پنهان آن میشود که به ما و تیم همکارانمان اجازه میدهد چیزهای تازهای بیاموزیم و تصمیمگیری کنیم .بر اساس این
شواهد ایجادشده ،کارآفرین مدل کسبوکار خود را بهروزرسانی و با رویکردی تطبیقی مسیرهای نادرست را اصالح میکند و چرخه آزمون را این بار با
مفروضات و نمونههای طراحیشده جدید به راه میاندازد.
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اخبار مرکز
برگزاری کمیته پذیرش
سومین جلسه کمیته پذیرش در سال
 1399در تاریخ  1399/04/30برگزار شد .در
این

جلسه

طرحهای

"سامانه جامع

پیشبینی تقاضای بار (برق) بر پایه
پیشبینی هواشناسی" از جانب آقای مسعود
ریحانیان" ،دستگاه ذخیرهساز دادههای
نیروگاهی" از جانب آقای احمد نادری و طرح
"طراحی و ساخت سامانه پایش آنالین
ترانسفورماتورهای توزیع" از جانب آقای
احمد خاکی صدیق ارائه و مورد ارزیابی قرار
گرفت .پس از ارائه طرحها توسط متقاضیان و
بررسی ابعاد فنی و مالی طرحها ،با ارسال طرح

بستر نرمافزار آنالین ادوبی کانکت برگزار
میگردد .با تدوین برنامه زمانبندی حضور
واحدهای فناور از ابتدای مردادماه ،اولین جلسه
از سلسله جلسات مشاوره کسبوکار در تاریخ
 13مردادماه شروع و تاکنون برای  11شرکت
برگزارشده است .هدف این جلسات بازنگری
فرآیندهای اساسی کسبوکار واحدهای فناور
است ،تا ایشان دریابند روش درآمدی که تا به
امروز برای کسبوکار خود انتخاب نمودهاند
منطقیترین و بهترین روش است یا خیر.
این جلسات ماهیت انتقادی ندارند اما واحدهای
فناور را با چالش بررسی مجدد تصمیمات و
انتخابهایی که تاکنون در فرآیند شکلگیری
کسبوکار خود گرفتهاند روبهرو میسازد.

های "سامانه جامع پیشبینی تقاضای بار

برگزاری سلسله وبینارهای

(برق) بر پایه پیشبینی هواشناسی" و

علمی و تخصصی رویش
اولین جلسه از سلسله وبینارهای علمی و
تخصصی رویش مرکز توسعه فناوری صنعت
برق و انرژی در روز دوشنبه مورخ
 1399/04/06برگزار شد .در این وبینار شرکت
گیرا پیام صنعت که یکی از واحدهای فناور
دانشبنیان مستقر در مرکز میباشد مبحث

"دستگاه ذخیرهساز دادههای نیروگاهی"
به شورای مرکز موافقت شد و مقرر گردید طرح
"طراحی و ساخت سامانه پایش آنالین
ترانسفورماتورهای توزیع" پس از انجام
اصالحات ،مورد ارزیابی مجدد قرارگرفته و در
جلسات آتی کمیته پذیرش مجدداً مطرح گردد.
برگزاری جلسات آنالین
مشاوره
در مردادماه سال جاری معاونت فناوری مرکز در
راستای اهداف حمایتی مرکز و در ادامه سلسله
جلسات مشاوره برای واحدهای فناور مستقر ،اقدام
به برگزاری جلسات مشاوره با عنوان "استراتژی
کسبوکار" نمود .در این دوره از جلسات
مشاوره ،واحدهای فناور از تجارب و رهنماییهای
ارزشمند جناب آقای مهندس رحیم اسماعیلی
بهرهمند میگردند .ازجمله نکات حائز اهمیت این
دوره از جلسات مشاوره ،برگزاری آن بهصورت
مجازی است که با توجه به ابالغ پروتکلهای
وزارت بهداشت در خصوص پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا و قطع زنجیره ابتالی بیشتر ،در

"زیرساخت شبکه ایستگاههای شارژ
خودروهای برقی" را عرضه نمود .ازجمله
عناوین موردبحث شده در این وبینار میتوان به
اکوسیستم شارژ خودروی الکتریکی ،مفاهیم در
حال ظهور و محصوالت حاضر در این سکتور،
انواع خودروهای الکتریکی طبقهبندی باتریها،
تجهیزات تغذیه خودروی الکتریکی ،مفاهیم در
حال ظهور برای خودروهای الکتریکی  :شارژ
القایی و ایستگاه تعویض باتری ،استانداردهای
مربوط به تجهیزات شارژ خودروهای الکتریکی،
تعامل خودروهای الکتریکی با شبکه،
استانداردهای مرتبط با تبادل انرژی بین شبکه
و خودروی الکتریکی و فعالیتهای انجامشده و
در دست اقدام شرکت گیرا پیام صنعت اشاره
کرد.
پارک علم و فناوری نیرو
پارک علم و فناوری نیرو از دیدگاه
شرکتهای فعال در صنعت نیرو،
محلی مطلوب برای استقرار ،فعالیتهای
فنـاورانه و دانشبنیان و سکـوی پرتـاب ایـن
شرکتها به بازارهای ملی و بینالمللی و از

منظر صنعت ،محلی برای یافتن پاسخهای
بهنگام و باکیفیت برای نیازهای فناورانه کوتاه
مدت و بلندمدت خواهد بود .راهاندازی پارک
علم و فناوری نیرو بهعنوان یکی از ارکان
زیستبوم فناوری و نوآوری وزارت نیرو و با
چشمانداز حمایت از توسعه کسبوکارهای
دانشبنیان بهعنوان قطب کارآفرینی نوآورانه
در صنعت آب و برق در راستای توسعه
اقتصادی مبتنی بر فناوری در کشور ،مدتی
است که در دستور کار این وزارت خانه
قرارگرفته است .فعالیتهای مربوط به
راهاندازی این پارک از یک سال قبل آغازشده
و مجری طرح اقدامات همهجانبهای را برای
راهاندازی و ایجاد این پارک که شامل تشکیل
شورای راهاندازی پارک ،عقد تفاهمنامه با
موسسههای تحقیقاتی و آموزشی وزارت نیرو،
تهیه برنامه کاری ،تدوین مدل کارکردی و
ساختاری پارک ،انتخاب زمین پارک در قالب
پردیسهای مجزا و مستقل ،رایزنی
شرکتهای تابعه وزارت نیرو جهت حمایت
عملی هستند ،آغاز کرده است .پارک علم و
فناوری نیرو متشکل از دو بخش برق و انرژی
و همچنین آب و آبفا میباشد .زمین در نظر
گرفتهشده برای پارک نیرو ،بخش برق و
انرژی در محل پژوهشگاه نیرو و محدودۀ در
نظر گرفتهشده برای بخش آب و آبفای پارک
علم و فناوری نیرو در نزدیکی اتوبان امام
علی(ع) ،بزرگراه تهران -ورامین است .در
اواخر این ماه برنامهکاری تدوینشده برای
پارک  3000نفره نیرو در مساحت  14هکتار
برای استقرار  142شرکت متوسط ،و 40
شرکت بزرگ در دو سایت مجزا تهیه و برای
تصویب به وزارت علوم و تحقیقات فناوری
ارائه شد .وزارت نیرو امیدوار است این طرح
در دو ماه آینده مورد تصویب قرارگرفته و
جهت اجرا ابالغ شود .با ایجاد این پارک قدم
مهمی در تکمیل زنجیره تأمین تجهیزات
موردنیاز وزارت نیرو برداشته میشود .این
پارک پس از پارک علم و فناوری  ICTکه
اخیراً توسط وزارت فناوری اطالعات و
ارتباطات ایجادشده است ،دومین پارک
صنعتی در کشور است که همزمان با
پارکهای علم و فناوری نفت و کشاورزی در
حال راهاندازی است.
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یک بحث کوتاه علمی :فناوری اُزُن و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضالب
از بین فناوریهای متعدد موجود در فرایندهای تصفیه آب و فاضالب ،استفاده از فناوری ازن به دلیل قابلیت گندزدایی حائز توجه است .در این بحث به معرفی این
فناوری و مزایا و کاربردهای آن در فرایندهای تصفیه آب و فاضالب پرداخته میشود .ساختار مولکولی ازن از  3اتم اکسیژن تشکیلشده و گازی آبیرنگ با بوی
زننده است که به دلیل دارا بودن خاصیت اکسیدکنندگی قوی بهصورت یک ضدعفونیکننده در فرایند تصفیه آب و فاضالب مورداستفاده قرار میگیرد .خاصیت
گندزدایی و ضدعفونیکنندگی ازن بسیار بیشتر از کلر ،دیاکسید کلر ،کلروآمینها و سایر ضدعفونیکنندهها میباشد که به همین دلیل از بین برندهی بسیاری از
باکتریها ،ویروسها ،تخمها و کیستهای انگلی و قارچی میباشد که بسته به نوع صنعت و ترکیبات فاضالب ،کاربردهای مختلفی مییابد .ازن کمک میکند تا مواد
مضر ،رنگ ،بو و میکروارگانیسمها مستقیماً و بدون ایجاد محصوالت جانبی ضرر دارد از بین روند .عدم توانایی کلر در حذف کامل آلودگیهای میکروبی ،تغییر در
کیفیت آب و اثرات مخرب زیستمحیطی ناشی از استفاده از کلر ،سبب میشود تا استفاده از گاز ازن بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
پایهی تولید ازن ،هوا است به این صورت که از یک منبع انرژی جهت تجزیهی مولکولهای اکسیژن (  )𝑂2به اتمهای اکسیژن ( )Oاستفاده میشود که این اتمهای
اکسیژن براثر برخورد با یکدیگر و واکنش با مولکولهای اکسیژن ،ازن را تشکیل میدهند .نکته قابلتوجه در خصوص ازن این است که این مولکول بعد از تأثیرگذاری
هیچ اثری از خود بر جای نمیگذارد و بهسرعت به اکسیژن دواتمی تبدیلشده و مجدد به هوا برمیگردد.
فرایند تصفیه با ازن و دستگاه ازن ژنراتور
ازن ازلحاظ شیمیایی ناپایدار است و پس از تولید بهسرعت به اکسیژن تجزیه میشود؛ بنابراین باید در محل مصرف ،تولید شود .ازن را میتوان به طرق مختلف تولید
کرد .بدین منظور الزم است پیوند بین اتمهای اکسیژن شکسته شود .پربازدهترین روش تولید ازن ،تخلیه الکتریکی است که طی آن ولتاژی حدود  6000تا 20000
ولت بین دو الکترود اعمال میشود و این ولتاژ باال یک قوس الکتریکی ایجاد میکند که در آن مولکول اکسیژن به ازن تبدیل میشود.
ازن به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم میتواند باعث تجزیه آالیندهها شود .درروش مستقیم ،مولکول ازن بهعنوان گیرنده الکترون عمل میکند و بدین ترتیب،
سبب اکسید آالیندهها میشود .در واکنش غیرمستقیم ،مولکول ازن طی واکنشهای زنجیرهای ،به رادیکال هیدروکسیل تجزیه میشود که پتانسیل اکسایش باالتری
نسبت به ازن دارد ،بنابراین با سرعت و قدرت بیشتری آالیندهها را تجزیه میکند .در اغلب موارد چنانچه در سیستم تصفیه ازن  PHقلیایی شود ،احتمال تشکیل
 OHمتعاقب آن واکنشهای غیرمستقیم افزایش مییابد .واکنشهای زنجیرهای تشکیل رادیکال آزاد مطابق روابط زیر است:
𝑂3 + 𝐻2 𝑂 ⟶ 2𝐻𝑂2 °
𝑂3 + 2𝐻𝑂2 ° ⟶ 𝐻𝑂° + 2𝑂2
این فرایند درون دستگاه ازن ژنراتور صورت میگیرد.
مزایای استفاده از ازن در تصفیه فاضالب
استفاده از ازن به دلیل مزیتهای بسیاری که نسبت به سایر روشهای گندزدایی همچون کلرزنی دارد ،بهسرعت در حال افزایش است .تعدادی از مزیتهای استفاده
از این روش عبارتاند از:


هزینه جاری بسیار پایین،



عدم نیاز به ماده مصرفی،



قدرت گندزدایی بسیار باال و اکسیدکنندگی قوی (قویترین اکسیدکننده موجود در جهان)،



اثرگذاری باالتر در از بین بردن ویروسها و باکتریها،



زمان اثرگذاری کوتاهتر،



عدم تولید آلودگی جانبی،



تولید در محل ،مشکالت کمتر در حمل ،بارگیری ،تخلیه ،نیاز به فضای کم ،و



عدم نیاز بهروشهای حذف دیگر در فرایند تصفیه و حذف میکروارگانیسمهای آالینده.

کاربردهای ازن در فرایندهای تصفیه فاضالب صنعتی
کاربرد اصلی استفاده از ازن در فرایندهای تصفیه آب ،فاضالب و هوا میباشد که بر این اساس در موارد زیر کاربردهای فراوانی یافته است:


تصفیهخانههای آب و فاضالب (تصفیه آب آشامیدنی) و برجهای خنککننده و چیلرها،



استخرها ،آکواریومها ،استخرهای پرورش آبزیان،



دامداریها و کشتارگاهها،



صنایع غذایی (پاککنندگی و شستشوی تجهیزات و دستگاهها ،ضدعفونی سبزیها و میوهها ،انبارهای مرکبات ،غالت و دانههای خوراکی)،



صنایع کشاورزی (از بین برنده انگل خاک ،استفاده بهعنوان علفکش در کشاورزی،)،



صنایع بیمارستانی (ضدعفونی وسایل بیمارستانی) ،و



صنایع نساجی و صنایع رنگسازی.
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معرفی محصوالت فناورانه شرکتهای تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -بخش دوم

نام محصول :کولرهای آبی هیبریدی فوق کممصرف
شرکت سازنده :شرکت زیبو فنآور پارس
مدیرعامل :آقای عادل موحدی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس 021-88377283 :پست الکترونیکziboo.ws.energyiran@gmail.com :

این دستگاه ،کولرهای آبی هیبریدی فوق کممصرف است .کولرهای فوق کممصرف اگزیال زیبو،
با بدنه  PPمقاوم در برابر اشعه خورشید ،ضد خوردگی با طول عمر باال هستند .این کولرها دارای
کنترلکننده دیواری ( )LCDداخل خانه و موتور سه فاز کالس  F IP55باراندمان و طول عمری
باالتر نسبت به سایر کولرهای همرده ،مجهز به پروانه یکپارچه ،ضد لرزش و نویز (مناسب جهت
اماکن تجاری) است .این دستگاه جهت مصرف بهینه انرژی ،دارای سیستم قطع کن اتوماتیک
آب (در مواقع کمبود آب) ،دارای فیلتر گردوغبار جهت تولید هوای مطبوع و عاری از هرگونه
آلودگی ،پمپ تخلیه خودکار بهجای درین ولوهای قدیمی ،سیستم ازون جهت استریل کردن هوا
(مناسب برای مراکز درمانی) ،دارای سیستم حرکت معکوس جهت تخلیه هوای نامطبوع و نشتی
گاز شهری در داخل خانه دارای پوشال سوزنی با تراکم باال است .این کولر تولیدشده که دارای
پروانه ثبت اختراع است ،از مواد کامالً طبیعی و بدون هیچگونه رزین شیمیایی میباشد.

نام محصول :دستگاه دمنده اوزون جهت ضدعفونی کردن محیط از ویروس کرونا
شرکت سازنده :شرکت توان گستر ویرا
مدیرعامل :آقای مهندس علیرضا جوادی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس 021-88378728 :پست الکترونیکa.javadi67@gmail.com :

این محصول ،دستگاه دمنده اوزون جهت ضدعفونی کردن محیط از ویروس کرونا است که دارای
خصوصیات و کاربردهای ذیل میباشد:
 -1تصفیه و ضدعفونی هوا :این محصول قابلیت پاکسازی هوای محیطهای بسته با ابعاد  30تا 300
مترمربع را دارد و سیستم هوشمند آن قابلیت تنظیم پارامترهای داخلی بهمنظور حفظ سالمت افراد
مستقر در آن محیط را فراهم میآورد .این سیستم مجهز به  7مرحله پاکسازی جهت حذف انواع
ویروس ،باکتری ،قارچ و غبار از هوای محیط میباشد.
 -2پاکسازی سطوح :این دستگاه بهمنظور پاکسازی سطوح مجهز به سه تکنولوژی Cold ،UVI
 Plasmaو  Megasonicبهمنظور پاکسازی و ضدعفونی کردن سطوح از انواع عوامل بیماریزا
طراحیشده است.
 -3پاکسازی مواد خوراکی :این دستگاه بهمنظور پاکسازی میوه ،سبزی ،قارچ ،گوشت ،مرغ و ...از انواع
فاکتورهای بیماریزا مانند باکتری ،ویروس ،قارچ ،سموم شیمیایی ،انواع واکس و پارافین و نگهدارنده
های غیرمجاز از مواد غذایی طراحیشده است.
 -4سیستم فعالسازی آب با پالسما :این دستگاه بهمنظور تولید آب فعال جهت ضدعفونی کردن سطوح،
دست و بدن و لوازمخانگی و جایگزینی آن با الکل و ضدعفونیکنندههای صنعتی طراحیشده است.
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بیشتر بدانیم
داستان کارخانه نوآوری در ایران از کجا آغاز میشود؟
کارخانههای نوآوری بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی هستند که مفهوم
جدیدی از همافزایی را برای فعاالن زیستبوم نوآوری با خود به همراه میآورند .این
کارخانهها محل تجمع استارتاپها و کسبوکارهای نوپا هستند که خدمات موردنیاز و
مرتبط با آنها بهصورت متمرکز برایشان فراهم میشود.
منشأ و پیدایش کارخانههای اینچنینی به  6سال قبل و کشور آلمان برمیگردد .در سال
 2014یکی از کارخانههای قدیمی برلین ،باهدف گرد هم آوردن فعاالن و بنیانگذاران
استارتاپها بهعنوان کارخانه برلین ،بازسازی و بهرهبرداری شد و بعدازآن در سال 2017
کارخانه دیگری در کشور فرانسه ایجاد شد.
یکی دیگر از نمونههای کارخانه نوآوری ایستگاه قطار قدیمی شهر پاریس (استیشن اف)
است که رکسانا ورزا مسئول بازسازی آن شد تا فضایی برای استقرار و زندگی
کسبوکارهای نوپا ایجاد شود .این ایستگاه قطار که متروکه بود حاال بزرگترین فضای
استارتآپی جهان با  34هزار مترمربع است و بیش از  1000تیم استارتآپی در آن
مشغول به فعالیت هستند.
کارخانه نوآوری چگونه به ایران راه پیداکرده است؟
با افزایش تعداد شتابدهندهها ،شرکتهای سرمایهگذاری و… از اوایل دهه  90برنامهای
به نام مراکز شکلگیری در شهرهای مختلف باهدف ایجاد فضایی یکپارچه برای فعالیتهای مختلف موردنیاز در مسیر کارآفرینان استارتآپی مطرح شد.
بهطوریکه همه نیازهای کارآفرینان یا عالقهمندان به راهاندازی استارتاپها ،از طریق بخشهای مختلف فضای کاری مشترک ،فضای رویدادها،
شتابدهندهها ،دفاتر سرمایهگذاری و… در مراکز شکلگیری در نظر گرفتهشده بود .درواقع هدف اصلی این طرح دسترسی بهتر و متمرکزتر به این
مجموعه امکانات بهخصوص در شهرهای کوچکتر بود.
هادی فرنود (بنیانگذار استارتآپ کاموا) و بابک کبیری (مدیرعامل استارتآپ ریحون) ازجمله افرادی بودند که مستقیماً در این پروژه تمرکز داشتند.
درنهایت سعید رحمانی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سرآوا ایده ایجاد چنین فضایی را در کارخانههای متروکه و بازسازی آنها داد و اولین طرح
کارخانه نوآوری ( )Innovation Factoryدر کارخانه الکترودسازی آما که مالک آن اکبر علیزاده بود در مردادماه سال  96به توافق و امضا با مجموعه
سرآوا رسید .شرکت همآوا هم بهعنوان بازوی اجرایی سرآوا به مدیریت محمود کریمی برای بهرهبرداری این پروژه مأمور شد.
ماجرای تأسیس همآوا
همزمان با شروع بازسازی کارخانه نوآوری ،برنامه ادغام شرکتها و برندهای پورتفولیو سرآوا که شامل شتابدهنده آواتک ،فضای کار اشتراکی زاویه،
شتابدهنده شزان بهعنوان شتابدهنده تخصصی و نوآوا بهعنوان بازوی مشاورهای بودند در حال پیگیری و انجام بود که درنهایت شرکت همآوا با نام
ثبتی کارخانه نوآوری همآوا از ادغام این مجموعهها با مدیریت عامل رضا کالنتری نژاد شکل گرفت.
اولین شرکتهایی که در این کارخانه نیمه آماده حضور پیدا کردند شتابدهنده آواتک ،شرکت نوآوا و شتابدهنده آواگیمز بودند .کمی بعد شرکت دیبا
(طراح سازه پل طبیعت) برنده مناقصه بازسازی کارخانه متروکه با برنامهریزی با شرکت همآوا شروع به کارکرد.
پارک علم و فناوری پردیس در کارخانه نوآوری
داستان حضور پارک پردیس در کارخانه نوآوری از انعقاد قرارداد همکاری میان این مجموعه و
شرکت همآوا آغاز میشود که بر اساس آن مقرر شد کارخانه نوآوری بهعنوان شعبهای از پارک
پردیس در نظر گرفته شود و مدیریت کارخانه بهصورت مشترک توسط کمیتهای از همآوا و پردیس
انجام گیرد .این کارخانه در تابستان  97بهعنوان اولین شعبه پارک فناوری پردیس ثبت شد.
ازآنجاییکه از ابتدای ارائه ایده ایجاد کارخانه نوآوری ردپای سرآوا در مراحل مختلف به چشم
میخورد به نظرمی رسد که پشت پرده این کارخانه بزرگ همان سرمایهگذاران سرآوا هستند.
کارخانه نوآوری از چه اجزایی تشکیلشده است؟
 -1فضای اشتراک کاری
شامل فضاهای کاری مستقل ،اتاق جلسات ،کافیشاپ ،فضای نشیمن ،اتاق ارائه ،میز کار ،اینترنت و تجهیزات اداری موردنیاز است.
 -2شتابدهندهها
این بخش باهدف ارائه خدمات به شتابدهندههای مستقر در شهر جهت کمک به استارتآپها ایجاد میشود.
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 -3ارائهدهندگان خدمات
افراد و سازمانهایی که توانایی و پتانسیل ارائه خدمات در دو بخش ارائه خدمات نرم و مشاورهای و ارائه خدمات سخت و تجهیزاتی را دارند.
 -4صندوق سرمایهگذاری
فضایی مختص سرمایهگذاران برای ایجاد رابطهای نزدیک بین استارتاپها و سرمایهگذاران و تسهیل دسترسی و تعامل آنها با یکدیگر.
 -5آزمایشگاه تولید
آزمایشگاه تولید ،فضایی مجهز به تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری ،جهت طراحی و تولید نمونههای اولیه محصوالت بهعنوان بازوی اجرایی و عملیاتی
شتابدهندهها و فضاهای کار اشتراکی است.
 -6سالن کنفرانس
فضای سالن کنفرانس مناسب برگزاری همایشها و سمینارهای با ظرفیت تعداد نفرات باال و همچنین سالنهایی مناسب برای برگزاری کارگاهها و
دورههای آموزشی میباشد.
خصوصیات کارخانه نوآوری آزادی
کارخانه نوآوری آزادی در مساحتی حدود  18هزار و  500مترمربع با همکاری بخش خصوصی
در غرب تهران ایجادشده و تمام آنچه را که یک تیم کارآفرینی نیاز دارد مهیا کرده است .موقعیت
جغرافیایی کارخانه و دسترسیهای مناسب به وسایل حملونقل عمومی ،نزدیکی به دانشگاه
صنعتی شریف ،دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجاورت با فرودگاه مهرآباد و ایستگاه
مترو از مزایای این مجموعه محسوب میشود و حضور دانشجویان ،فارغالتحصیالن و نخبگان را
در این محل سهولت میبخشد.
این کارخانه دارای  10سوله  10000مترمربعی و همچنین  4500مترمربع ساختمان اداری و
واحدهای خدماتی شامل فضای کاری مشترک ،اتاق جلسات متعدد ،سالن همایش ،باشگاه ورزشی ،رستوران و کافیشاپ میباشد .سولههای  10گانه
کارخانه نوآوری توسط شرکتهای بخش خصوصی تبدیل به یک شتابدهنده یا مرکز نوآوری شده است که این اتفاق فرصت مناسبی برای تیمهای
استارتآپی است تا بتوانند از امکانات این شتابدهندهها و مراکز نوآوری استفاده کنند.
در کارخانه نوآوری آزادی  8بازیگر اصلی وجود دارد که در حوزههای زیر فعالیت میکنند:

ظرفیت کارخانه نوآوری آزادی  2500نفر است و میتواند  500تیم را در خود جای دهد که در حال حاضر از کل ظرفیت آن استفاده میشود.
چرا پسوند آزادی به کارخانه نوآوری اضافه شد؟
ازآنجاییکه با صالحدید پارک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقرر شد تا کارخانههای مشابه دیگر در تهران و سایر شهرها افتتاح شود به
جهت تمایز نام آزادی به کارخانه نوآوری اضافه شد.
منبعwww.rasta360.ir :

شماره  –47مرداد 99

معرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -بخش سوم
عنوان کتاب:
آنچه که باید درباره پارک علم و فناوری بدانید...
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:
پارکهای علم و فناوری بهعنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقهای از زنجیره اقتصاد
مبتنی بر فناوری میباشد.
در تعریفی دیگر ،پارک علم و فناوری سازمانی است که باهدف افزایش ثروت در جامعه
توسط متخصصان حرفهای مدیریت میشود و جریان دانش و فناوری را میان دانشگاهها،
مؤسسات تحقیق و توسعه ،شرکتهای خصوصی و بازار به حرکت میاندازد.
اینگونه پارکها از طریق مراکز رشد ،سازمانها و یا شرکتهای نوآور را تقویت کرده و
فرآیندهای زایشی را تسهیل میکنند .پارکهای علم و فناوری محیطی است که
درآنواحدهای تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان و صنایع ،مجتمع شده و تحت
پوشش و حمایت قرار میگیرند تا به خالقیت و نوآوری بپردازند .در این کتاب سعی شده
است اطالعاتی مفید در مورد سطوح آمادگی فناوری در اختیار خواننده قرار دهد.
در این کتاب اطالعاتی درباره پارکهای علم و فناوری و نقش و جایگاه آنها نقلشده
است .این اطالعات در قالب پرسش و پاسخ مطرح و سعی شده است اطالعاتی را که الزم
است قبل از مراجعه به پارکهای علم و فناوری از آن مطلع باشید را پوشش دهد.

عنوان کتاب:
آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید...
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:
امروزه خلق ثروت بر پایه علم و فناوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه جوامع بشری
محسوب میشود .بهطورکلی کارآفرینی ،فرآیند توسعهی کسبوکاری است که با یک
ایدهی نوپا و از صفر شروع به عمل میکند و این ایده را به مرحلهی اجرایی میرساند تا
به یک کسبوکار سود ده تبدیل شود .این روند همواره توأم با پذیرش ریسکهایی در
زمینههای مختلف است و درنهایت به معرفی یک محصول و یا نوعی خدمت جدید به
جامعه منتهی میشود .یکی از بزرگترین اشتباهات فعاالن حوزه کسبوکار ،این بوده
است که کمتر در مورد معنی یک کسبوکار استارتآپی بحث و گفتگو کردهاند و بسیار
زیاد به معرفی استارتآپ ویکند ،رویدادها و دورهمیهای مختلف توجه شده است.
نتیجهاش هم این شده است که یک گروه (استارتآپ) را با (استارتآپ ویکند) اشتباه
میگیرند و گروهی هم هستند که استارتآپها را یکجور مد روز میپندارند و به
ارزشهایی که شروع کردن یک استارتآپ میتواند برایشان داشته باشد باور ندارند .در
این مجلد اطالعاتی در قالب پرسش و پاسخ درباره انواع استارتآپ و تفاوت آنها با سایر
سرمایهگذاریها نقلشده است.

شماره  –47مرداد 99
معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت لیان آریاتش صبا

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :فراز خطیر

باتری های سیال فلزی

شماره تماس88578714 :
پست الکترونیکیinfo@aryatash.ir :

ایده محوری:
طراحی و تولید سیستم مانیتورینگ ارتعاشات
زمینه فعالیت:
تولید تابلوهای برق و کنترل ،اتوماسیون صنعتی ،درایورهای کنترل سرعت
موتورهای  VFDالقایی فشار متوسط و ضعیف مبدلهای استاتیک
خالصه طرح:
مبحث ارتعاش یا لرزش یکی از موضوعات بسیار مهم در ماشینآالت است که در
بعضی مواقع صدمات غیرقابل جبرانی را در پی دارد .به همین دلیل تحلیل بررسی
علل لرزش از موضوعاتی است که در صنایع دارای ماشینآالت دوار (از قبیل توربین،
ژنراتور ،موتور و )...بسیار به آن اهمیت داده میشود و نسبت به حفاظت ماشینآالت
در مقابل این پدیده تالش بسیاری به عمل میآید .در حال حاضر بسیاری از
تجهیزات حساس صنایع نفت و نیرو مجهز به سیستمهای مانیتورینگ نبوده و
ضرورت استفاده ازاینگونه سیستمها بهشدت احساس میشود .در این ایده هدف
طراحی نرمافزار عیبیابی و مانیتورینگ میباشد .با توجه به هزینه بسیار باالی
نرمافزارهای عیبیابی ،در صورت به نتیجه رسیدن این ایده صرفهجوییهای ارزی
بسیار زیادی حاصل خواهد شد .روش اصلی اجرای طرح ،نرمافزاری است که بتواند
تمامی آنالیزهای الزم را بر روی دیتاهای برداشتشده انجام داده و تحلیل مطلوبی
برای عیبیابی ارائه کند و بتواند با استفاده از روش  FMEAعیوب تجهیز دوار را
با دقت مطلوبی شناسایی کند و تعداد مراحل باالنس را کاهش داده و درنتیجه
صرفهجویی مطلوبی در هزینه باالنس و همچنین عیبیابی داشته باشد.

باتریهای سیال فلزی دارای الکترودهایی از فلزات مایع هستند .این باتریها
نسبت به باتریهای جامد کمتر مستعد فرسودهشدن هستند زیرا در باتریهای
سیال فلزی دندریتها اجزای اصلی باتری را تشکیل نمیدهند و به آنها آسیب
نمیزنند ،بهعالوه افزایش ظرفیت این باتریها ساده است و برای این کار تنها
باید مایع بیشتری در تانکهای بزرگتری ریخت .اما یک عیب اساسی این
باتریها دما است ،برای حفظ وضعیت سیال فلزی این باتریها ،باید آنها را تا
دمای دستکم  240درجه سانتیگراد گرم کرد؛ تجهیزات موردنیاز برای انجام
این کار باعث میشود که این باتریها سنگین و پرمصرف باشند.
محققان دانشگاه تگزاس مطالعه جدیدی را انجام دادهاند که در آن سیال فلزی
میتواند در دماهای مفیدتر بهصورت مایع باقی بماند .آنها محور توجه خود را
بر روی دو آلیاژ متمرکز کردند .استفاده از یک آلیاژ سدیم -پتاسیم برای آند و
یک آلیاژ گالیم-ایندیم برای کاتد .این دو آلیاژ میتوانند در دمای تنها  20درجه
سانتیگراد مایع بمانند که به گفته این محققان پایینترین دمای برای عملکرد
هر باتری تمام سیال-فلزی است .دو الکترود سیال-فلزی توسط یک الکترولیت
آلی که آنهم به شکل مایع است ،در مرکز از هم جدا میشوند.
محققان میگویند این باتری جدید میتواند چندین برابر سریعتر از باتریهای
لیتیوم یونی شارژ و دشارژ شود و از انرژی و چگالی باالتری برخوردار است .این
باتری جدید سیال-فلزی میتواند بالقوه در لوازم الکترونیکی در هراندازهای از
ابزارهای کوچک پوشیدنی گرفته تا سیستمهای ذخیره انرژی در مقیاس شبکه،
استفاده شود .این باتری میتواند تمام مزایای باتریهای جامد و مایع را ازجمله
انرژی بیشتر ،افزایش پایداری و انعطافپذیری ارائه دهد و درعینحال در مصرف
انرژی نیز صرفهجویی کند.

بازار هدف:
 صنایع پتروشیمی ،و
 نیروگاهها و سداها.
آخرین وضعیت :طراحی نرمافزار عیبیابی و طراحی نرمافزار مانیتورینگ به پایان
رسیده و محصول مراحل تجاریسازی را طی مینماید.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر" 23 ،مهر  ،1399برگزار کنند :دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اردبیل  -اردبیل.

" .2پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر" 1 ،آبان  ،1399برگزار کنند :دانشگاه گلستان -پژوهشگاه
فناوری اطالعات و ارتباطات -تهران-پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات.
" .3هفتمین کنفرانس رادار و سامانههای مراقبتی ایران" 28 ،آبان  ،1399برگزار کنند :دانشگاه صنعتی مالک اشتر -تهران.
" .4دومین همایش هوانوردی عمومی ایران" 28 ،آبان  ،1399برگزارکننده :پژوهشگاه هوافضا -تهران.
" .5سومین همایش هوانوردی عمومی ایران" 28 ،آبان  ،1399برگزارکننده :پژوهشگاه هوافضا -تهران.

@eptp_inc

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
02188581968
02188590492
www.eptp.ir

info@eptp.ir

