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سخن نخست
شش مانع توسعه شرکتهای دانشبنیان از زبان مدیران شرکتها
یکی از موارد مهم در اقتصاد کشور که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تأکید شده است و میتواند به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک کند ،دانشبنیان کردن
اقتصاد بوده که از طریق توسعه شرکتهای دانشبنیان در حال انجام است .اگرچه در کشور طی سالهای گذشته توجه زیادی به ایجاد و حمایت از شرکتها و
مجموعههای دانشبنیان شده است ،اما هنوز موانع و مشکالت مهمی بر سر راه بقاء ،رشد و شتاب بخشیدن به روند پیشرفت و تقویت این شرکتها وجود دارد .از مهمترین
موانع و مشکالت شرکتهای دانشبنیان میتوان بهصورت خالصه به موارد زیر اشاره کرد:
 -1مشکالت درروند ثبت شرکت و وجود بوروکراسی اداری
از مشکالت عمده شرکتهای دانشبنیان ،مراحل طوالنی در ثبت شرکتها و اخذ مجوزهای فعالیت است .شرکتهای دانشبنیان انتظار دارند که کارها برای آنها تسریع و
اخذ مجوزهای ثبت شرکت ،مالیات ،بیمه و ...در کوتاهترین زمان ممکن و بهصورت سیستمی بر بستر وب انجام شود .در حال حاضر شرکتهای دانشبنیان زمان
قابلتوجهی را بجای پرداختن و تمرکز روی فعالیتهای اصلی خود ،درگیر مسائل حاشیهای میشوند .استفاده از بسترهای الکترونیکی برای آنالین کردن ارائه خدمات و
سرویسهای دولتی ،یکی از راهکارهای حل این مشکل است.
 -2کمبود منابع مالی با سود متناسب حتی در صندوق نوآوری و شکوفایی
ازآنجاییکه معموالً شرکتهای دانشبنیان بخشی از سرمایه موردنیاز خود را برای تحقیق و توسعه از طریق وامهای بانکی تأمین میکنند ،بهره بانکی باال میتواند عامل
کندی و کم بازدهی رشد شرکتهای دانشبنیان بشود .همچنین بسیاری از شرکتهای دانشبنیان میزان وامهای ارائهشده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی را با توجه
به هزینههای تولید بسیار اندک میدانند.
 -3کم اعتمادی به محصوالت دانشبنیان داخلی
مشکل دیگر شرکتهای دانشبنیان که البته برای سایر تولیدکنندگان نیز بعض ًا وجود دارد ،عدمحمایت از محصوالت داخلی و استفاده از محصوالت خارجی بهویژه در
دستگاههای دولتی است .واردات و قاچاق بیرویه برخی محصوالت ،رانتخواریهای دولتی ،تبلیغات نادرست داخلی و خارجی ،کیفیت نامطلوب برخی محصوالت ساخت
داخل و ارائه نامناسب خدمات پس از فروش کاال موجب آسیب به تولیدکنندههای داخلی شده و بازار داخلی را در اختیار کاالهای خارجی مشابه تولید داخل قرار داده است
 -4استفاده دستگاههای دولتی از محصوالت خارجی
مشکل اصلی شرکتهای دانشبنیان واردات محصول خارجی است و وقتی یک شرکت دانشبنیان محصولی را تولید میکند ،مدیران میانی و پائیندست کشور ،تمایلی برا ی
استفاده از این محصوالت و تجهیزات ندارند و استفاده از محصول خارجی را ترجیح میدهند و ریسک به استفاده از محصول داخلی نمیکنند .عالوه بر آن به خاطر منافعی
که برای برخی افراد و واسطهها از طریق واردات ایجاد میشود ازجمله سفرهای خارجی ،استفاده از محصول خارجی ترجیح داده میشود.
 -5تأخیر در پرداخت هزینههای قراردادهای بستهشده با دولت
برای تولید محصول دانشبنیان ،تحقیق و بررسی ،مواد اولیه ،تجهیزات و نیروی انسانی الزم است که نیاز به سرمایه زیادی دارد .لذا نبود سرمایه در گردش مسئلهای است
که خیلی از شرکتها با آن مواجه هستند .بهطوریکه وقتی محصول را به یک دستگاه دولتی میفروشند مدت زیادی زمان میبرد تا پول آن را بدهند و این مسئله باعث
میشود این شرکتها آسیب ببینند.
 -6بیتجربگی در بازاریابی و تجارت محصوالت توسط شرکتهای دانشبنیان
علیرغم اینکه فعاالن در حوزهی شرکتهای دانشبنیان ازجمله دانشآموختگان و نخبگان کشور هستند ،اما بسیاری از آنها با مسائل بازاریابی آشنا نبوده و به همین دلیل
در مرحله فروش محصول با مشکل مواجه میشوند .مشکل بازاریابی برای محصوالت در شرکتهای دانشبنیان نوپا بیشتر از شرکتهای باسابقه وجود دارد.
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اخبار مرکز

جلسه آغاز به کار شرکتهای

برگزاری کمیته پذیرش

فناور جدیدالورود
جلسه آغاز به کار شرکتهای

پنجمین جلسه کمیته پذیرش در سال  1399در
تاریخ  1399/07/1۶با بررسی یک طرح برگزار "کنترل انرژی پاسارگاد" و "هوشمند
شد .در این جلسه طرح "سامانه هوشمند پایش صنعت رادمان" در مورخ
 1399/07/20برگزار گردید .این جلسه در
تشخیص نفوذ" از جانب آقای مهران رسولی به
راستای آشنایی واحدهای فناور جدید با
نمایندگی از شرکت توسعه زنجیره کیفیت روشن
بخشهای مختلف مرکز و نحوه تعامل آنها با
روش ایرانیان ،ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت.
مرکز با حضور معاون فناوری ،واحد پشتیبانی،
پس از ارائه طرح توسط متقاضی و بررسی ابعاد
روابط عمومی ،واحد پذیرش ،کارشناس
فنی و مالی آن ،مقرر گردید پس از انجام
فناوری مرکز توسعه فناوری صنعت برق و
اصالحات ،در صورت صالحدید مرکز به شورا
انرژی و مدیران عامل واحدهای فناور برگزار
ارسال گردد.
گردید.
برگزاری هفتادمین شورای مرکز
برگزاری جلسه کمیته خروج
هفتادمین شورای مرکز در روز
جلسه خروج یکی از واحدهای فناور
دوشنبه مورخ  1399/07/21با مرکز در مورخ  1399/07/20برگزار گردید.
بررسی دو طرح برگزار شد .در این جلسه ابتدا شرکت صنعتی "دردود کلید برق" با
طرح شرکت توان سازان نیروی ایرانیان تحت مدیریت آقای مهندس خوردهچی که در
عنوان "طراحی و ساخت دستگاه حفاظت از

راه دور برای حفاظت از خطوط انتقال نیرو"
موردبررسی قرار گرفت .ابتدا نمایندگان شرکت
مذکور به ارائه طرح خود پرداختند و سپس طرح
فوق از جانب اعضای محترم شورا موردنقد و
بررسی قرار گرفت .درنهایت شورا با استقرار واحد
فوق در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو موافقت نمود.
در ادامه این نشست ،نمایندگان شرکت راد
پرداز عرصه به ارائه طرح خود با عنوان "سامانه

مردادماه سال  139۶با ایده محوری "طراحی
و ساخت اسپیسرهای بین فازی  132و  230و
 ۴00کیلوولت" بهصورت حضوری به جمع
واحدهای تحت حمایت مرکز اضافهشده بود،
پس از سه سال فعالیت در مرکز و اتمام دوره
رشد آن به عنوان یکی از شرکتهای موفق ،در
مهرماه  1399از مرکز خارج گردید .مرکز
برای این شرکت در ادامه مسیر آرزوی
موفقیت دارد.

جامع پیشبینی تقاضای بار بر پایه
پیشبینی هواشناسی" پرداختند که پس از

برگزاری

جلسات

ارزیابی

بررسی این طرح و بحث در مورد موضوعات
مطرحشده توسط اعضای شورا ،با استقرار این متقاضی دریافت تسهیالت بنیاد برکت
شرکت بهصورت پیش رشد جهت تکمیل طرح اولین نشست بررسی کاربرگهای واحدهای
فوق موافقت نمودند.
فناور تحت حمایت مرکز توسعه فناوری
صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو جهت اخذ
برگزاری کمیته تمدید مرکز
تسهیالت (وام) اشتغالزایی بنیاد برکت ستاد
جلسه کمیته تمدید شرکتهای "نیرا اجرای فرمان امام (ره) در روز دوشنبه مورخ
سیستم پویا" و "آزمایشگاه بینالمللی  1399/07/1۴در محل سالن جلسات
طرحهای

واحدهای

فناور

قدرت فاتل" در تاریخ  1399/07/19برگزار ساختمان رویش پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
عضو جدید خانواده

شد .در این جلسه هیئترئیسه مرکز پس از
هوشمند پایش صنعت رادمان
بررسی عملکرد یک سال گذشته و برنامه
عملیاتی آینده آن شرکتها ،با تمدید استقرار عنوان طرح این شرکت " طراحی و ساخت
آنها برای یک سال دیگر موافقت نمود.
ذخیرهساز دادههای نیروگاهی " میباشد.

امروزه حجم عظیم اطالعات ،نیاز به حجم
عظیمتری از دستگاهها برای ذخیرهسازی را
به وجود میآورد .به همین علت ،انتخاب
راهکاری مناسب برای ذخیرهسازی اطالعات
یک نیروگاه از حساسیت بسیار باالیی
برخوردار است .در سیستم کنترل نیروگاهی
ساخت شرکت زیمنس جهت آرشیو
اطالعات خود از دستگاهی با عنوان MOD
 Driveاستفاده نموده است .به دلیل اینکه
سیستمعامل بکار رفته در سیستم کنترل
زیمنس ،در نیروگاهها ،یونیکس میباشد که
علیرغم قابلیت اطمینان باال ،دارای
پیچیدگیهای زیادی در ساختار
سختافزاری و نرمافزاری بوده و کد نویسی
و اسکریپتهای موردنیاز مستلزم دانش
عمیق در دو حوزه کنترل نیروگاهی و IT
میباشد ،لذا اعمال تغییرات در سختافزار و
نرمافزار سیستم کنترل موجود جهت اضافه
نمودن سیستم جدید از پیچیدگیهای مهم
طرح موجود هست .شرکت رادمان در حال
حاضر توانسته اطالعات تبادلی را شناسایی و
رمزگشایی نموده و از آنها جهت
ذخیرهسازی استفاده نمایید .بدینصورت که
در سیستم ذخیرهسازی سابق زیمنس که
اطالعات آن بهصورت دیسکتهای مگنتی
متعدد و گرانقیمت آرشیو گردیده بود ،با
راهکارهای مهندسی ،مشکل آنها برطرف
گردیده و با هدایت اطالعات استخراجشده
در یک سرور جایگذاری شده ،مجموعهای از
آرشیو قابل ذخیرهسازی هست .ذخیرهسازی
نوین این شرکت بدینصورت است که با قرار
دادن یک سرور کمکی با مقدار فضای
ذخیرهسازی باال (با توجه به هر نیروگاه
ظرفیت هارد متفاوت است) و با کد نویسی و
نوشتن اسکریپتهای نرمافزاری منطبق با
سیستمعامل یونیکس و سیستم کنترل
 TXPاطالعات آفالین و آنالین بر روی
سیستم کنترل تا مدت  20سال ذخیره
گردیده تا کاربران سیستم زیمنس (اپراتورها
و مهندسین و همچنین مدیران صنعت
نیروگاهی) بتوانند با یک آرشیو بلندمدت و
در دسترس ،اطالعات موردنیاز خود را
استخراج و در کاربریهای مختلف استفاده
نمایند.
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معرفی محصوالت فناورانه شرکتهای تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -بخش چهارم

نام محصول :برد کنترل جک درب پارکینگ نیرا
شرکت سازنده :شرکت نیرا سیستم پویا
مدیرعامل :آقای احسان مجیدی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس021-883۶۴۶35 :

پست الکترونیکnirasystem@gmail.com :

برد کنترل جک درب پارکینگ نیرا محصولی کامالً ایرانی الهام گرفته از بهترین برندهای
اروپایی میباشد که در تیراژ انبوه توسط تولیدکنندگان معتبر تولید و روانه بازار شده است .از
مزایای این برد نسبت به سایر محصوالت موجود در بازار الگوریتم هوشمند تشخیص حالت
درب و انجام کلیه تنظیمات در حالت خودکار میباشد .قابلیتها و ویژگیهای محصول برد
کنترل جک درب پارکینگ نیرا شامل موارد زیر است:
 قابلیت تنظیم خودکار عملکرد ،Auto set قابلیت استفاده برای دربهای تکی یا دو لنگه، دارای نمایشگر جهت نمایش منوها تنظیمات ،و -قابلیت تعریف  500ریموت کنترلر.

نام محصول :حسگر دیجیتال رطوبت خاک مدل SM1

شرکت سازنده :شرکت توسعه آب و انرژی پاک هورداد
مدیرعامل :آقای ابوطالب محمدی

اطالعات تماس شرکت:
تلفکس021-88366104 :

پست الکترونیکhoordad@outlook.com :

مصرف بیرویه آب و انرژی در کشور بهویژه در کشاورزی به دلیل مصرف بیش از نیاز گیاهان منجر به
خسارت فراوان به طبیعت شده است .در حال حاضر آب و برق کشاورزی تقریباً رایگان است ،لذا در
آبیاری باغات و اراضی زراعی و حتی فضای سبز شهری میزان مصرف ،بیش از نیاز آبیاری میباشد.
تعیین زمان الزم برای آبیاری باعث میشود که آب و انرژی مصرفی (پمپاژ) کاهش یابد .این دستگاه
مقدار رطوبت و آب موردنیاز گیاه را اندازهگیری میکند که به صرفهجویی حدود  25درصد از آب
میانجامد .شایانذکر است که حدود  90درصد از آب شیرین ایران صرف کشاورزی میشود که متوسط
آن در سطح جهان  70درصد برآورد شده است .با استفاده از این دستگاه و مشخص شدن آب موجود در
خاک گیاهان امکان تعیین زمان دقیق آبیاری را مشخص مینماید .با ساخت انبوه ،ارزان و با عملکرد
ساده میتوان به مدیریت آب و انرژی کشور کمک مؤثری نمود.
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بیشتر بدانیم
معرفی  13کتاب کسبوکار موفق که باید مطالعه کنید -قسمت اول
هزاران هزار کتاب کسبوکار و مقاله در مورد موفقیت و راههای تبدیلشدن به یک مدیر موفق نوشتهشده است؛ اما در بین تمامی آنها ،کتابهایی
وجود دارند که ارزشمندتر از سایرین هستند و حتی برخی از آنها سالیان سال ،بهعنوان منبع مهمی برای کارآفرینان بزرگ و دانشجویان ،مورداستفاده
قرار میگیرند .در این مطلب  13کتاب بسیار ارزشمند در حوزه تجارت و کسبوکار معرفی و خواندن آنها را به تمام افرادی که دنبال موفقیت هستند،
پیشنهاد میشود.
 -1کتاب استارتآپ ناب
نام اصلیThe Lean Startup :

نویسنده :اریک ریس ()Eric Ries
مترجم :محمدجواد احمد پور
کتاب «استارتآپ ناب» ،به قلم اریک ریس ،در مورد یک متدولوژی مدرن و موفق کارآفرینی به نام «استارتآپ ناب» میپردازد .این متدولوژی که
توسط شخص اریک ریس ابداع شد ،روشی ترکیبی از کسبوکار فرضیاتی است .مبحث اصلی کتاب دراینباره است که قبل از ورود به بازار تجارت ،باید
با آزمایش سریع در بازار ،ایده کسبوکار را اعتبارسنجی کرد .با این روش ریسک اجرای ایده کمتر میشود .با کنترل هزینه ،میتوان سرمایه را کاهش
داد و بهطورکلی ،به کمک روش «استارتآپ ناب» ،کسبوکار تازه خود را با خیالی آسودهتر شروع کرد .در کتاب کسبوکار «استارتآپ ناب» ،مفاهیم
و نکات استارتآپی را به زبان ساده مطالعه خواهید کرد و راه و روش صحیح کارآفرینی را یاد خواهید گرفت .این کتاب ،ذهنیت شمارا نسبت به
کارآفرینی ،سروسامان خواهد داد و درمییابید که برای شروع یک کسبوکار بزرگ ،نیاز به داشتن پول زیاد نیست .پس مانند مایکروسافت در یک
گاراژ ،کار خود را آغاز کنید یا یک کارمند در شرکتی معتبر باشید.
کتاب کسبوکار «استارتاپ ناب» ،میآموزد که برای موفقیت ،باید مدیریت صحیح داشته باشید .بهعبارتدیگر ،کسبوکار پایدار ایجاد کنید ،پیشرفت
فرآیندهای خود را کنترل کنید ،مشکالت را بسنجید و دائماً به دنبال یادگیری باشید .کتاب «استارتاپ ناب» یکی از بهترین کتابهای کسبوکار است
که موردتوجه مدیران و کارآفرینان قرارگرفته است.
 -2کتاب طرح تجاری یکصفحهای
نام اصلیThe One Page Business Plan :
نویسنده :جیم هورن ()Jim Horan
مترجم :علیرضا فیض بخش
کتاب کسبوکار «طرح تجاری یکصفحهای» ،بهطور مستقیم روی طرح تجاری یا  Business Planتمرکز دارد .در مجموعه کتابهای جیم هورن،
درباره جوانب مختلف آن ،صحبت شده است؛ هرچند که در ایران تنها یکی از کتابهای او ترجمهشده است .این کتاب برای افرادی تدارک دیدهشده
که قصد ایجاد یک کسبوکار و تبدیلشدن به کارآفرین موفق رادارند و در پرورش ایده خود ،با چالشهای زیادی روبهرو هستند .هر کارآفرین برای
ایجاد کسبوکار خود ،به تحلیل و بررسی چالشها نیاز دارد و باید با دقت ،ریسکها و ایدههایی که در ذهن دارد را با حسابوکتاب پیش ببرد.
این کتاب مرتبط با کسبوکار به شما خواهد آموخت که چطور برنامههای خود را تدوین کنید ،چارچوب مناسبی برای کسبوکار تعیین کنید و چطور
ایدههای خود را به مرحله پختگی برسانید؛ بنابراین اگر در یک سازمان و شرکت بزرگ در حال کار هستید یا فردی باتجربه در زمینه کسبوکار
هستید« ،طرح تجاری یکصفحهای» شاید چندان مناسب شما نباشد و روی تازهکارها تمرکز دارد .در این کتاب مرتبط با تجارت ،بخشهایی مثل
باورهای غلط درباره طرح کسبوکار ،پروراندن ایده جدید ،چگونگی تعریف موفقیت و استراتژیهای مناسب برای رشد فعالیتها را خواهید خواند.
 -3کتاب خلق مدل کسبوکار
نام اصلیBusiness Model Generation :

نویسندگان :الکساندر استروالدر ( )Alexander Osterwalderو ایو پیگنیور ()Yves Pigneur
گروه مترجمان :غالمرضا توکلی ،بابک وطندوست ،حسامالدین ساروقی و بهامین توفیقی
کتابهای زیادی در زمینههای مختلف ،به یک شگفتی تبدیلشدن و کتابهای کسبوکار هم از این قاعده مستثنا نیستند .یکی از همین نمونههای
تحولآفرین در زمینه کسبوکار ،کتاب «خلق مدل کسبوکار» است که منتقدین به آن لقب کتابی برای شرکتهای آینده دادهاند .تمرکز اصلی این
کتاب ،روی معرفی ابزار بوم کسبوکار ( )Business Model Canvasاست و قصد دارد تا به کارآفرینان نحوه ترسیم و برقراری ارتباط میان بخشهای
مختلف کسبوکار را بیاموزد.
بخشهای مختلف این کتاب ،شامل چگونگی دسترسی پیدا کردن به مشتریان ،نحوه ارتباط با مشتریان ،فعالیتهای کلیدی تعریفکننده کسبوکار،
بخشبندی مشتریان ،جریان درآمد کسبوکار و غیره میشود .پیشنهادشده است که تا قبل از به جریان انداختن ایده کسبوکار خود ،مطالعه این
کتاب را در برنامه خود داشته باشید .چراکه این کتاب سؤالها و پاسخهایی را در خود جایداده است که با عدم آگاهی از آنها ،شاید در آینده با
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هزینهای سنگین ،این درسها را تجربه کنید که قطعاً به نفع کسبوکار شما نخواهد بود.
 -4کتاب با چرا شروع کنید
نام اصلیStart With Why :

نویسنده :سایمون سینک ()Simon Sinek
مترجم :علیرضا خاکساران
کتاب کسبوکار «با چرا شروع کنید» یک اصل مهم در دنیای کسبوکار را بررسی میکند؛ تا ندانید چرا میخواهید کاری را انجام دهید ،بهتر است
دست به انجام آن کار نزنید .در این کتاب مطرح میشود که قبل از رفتن به سراغ پاسخ سؤالهایی که با «چگونه» و «چی» شروع میشوند ،ابتدا به
سراغ جواب سؤالهایی بروید که با «چرا» شروع میشوند .در کتاب «با چرا شروع کنید» ،کلمه «چرا» اشاره به اهداف و انگیزهای است که به دنبال آن
خواهید رفت و تا انگیزه و اهداف خود را نشناسید ،قادر به پاسخ دیگر سؤالها نیستید .جالب است بدانید که این کتاب ،موفقیت بسیاری را در داخل و
خارج از ایران کسب کرده است« .با چرا شروع کنید» اولین کتاب سایمون سینک ،استاد ارتباطات استراتژیک دانشگاه کلمبیا ،به شمار میرود .این
کتاب در سال  2009به رشته تحریر درآمد و بهعنوان یکی از برترین کتابهای همان سال شناخته شد .کتاب «با چرا شروع کنید» با تمرکز روی
توسعه فردی و رهبری خود را به یکی از کتابهای کسبوکار جذاب تبدیل کرد .همچنین با مثالهای جذابی از کمپانیهای شناختهشدهای مانند اپل،
جذابیت بهمراتب بیشتری برای مخاطبان و کارآفرینان جوان ایجاد کرده است .این کتاب همانطور که به مبحث «چرا» میپردازد ،راه و روشهای
فروش محصوالت به مشتری ،وفاداری مشتری و الهامبخش بودن را هم بررسی میکند.
 -5کتاب ساختن برای ماندن
نام اصلیBuilt To Last :

نویسندگان :جیم کالینز ( )Jim Collinsو جری پوراس ()Jerry Porras
مترجم :فضل اله امینی
کتاب کسبوکار «ساختن برای ماندن» یکی از کتابهای کالسیک پر روش مدیریت است و بر دالیل اصلی متمایز شدن شرکتهای برتر با دیگران
تمرکز دارد .بااینکه پیشازاین کتاب ،بارها و بارها از مدیریت و چشمانداز صحبت شده است؛ اما کالینز و پوراس با این کتاب بیشازپیش ،به ترویج
مدیریت صحیح و چشمانداز روشن کمک کردهاند .کتاب «ساختن برای ماندن» ،با بررسی چند شرکت برتر ،معیارهای موفقیت آنها را به اشتراک می
گذارد .از نگاه جیم کالینز ،شرکتهایی موفق هستند که در صنعت خود برجسته بوده و فعاالن کسبوکار ،بهخوبی از کار آنها آگاه باشند .همچنین
نقش و محصولی ماندگار در صنعت خود داشته و مدیران موفقی را پرورش داده باشند .این کتاب به مدیران یاد میدهد که یک محصول موفق ،باعث
نمیشود تا شرکت موفقی داشته باشید؛ بلکه یک مدیر موفق باید چرخهای از محصوالت موفق را تجربه کند .از دیگر بخشهای جالب این کتاب ،روش
مقایسه شرکتهای موفق است و در آن ،کمپانیهای ارزشمند با سازمانهایی مقایسه میشوند که تنها یک پله از آنها عقبتر هستند .درواقع کتاب
«ساختن برای ماندن» ،مقایسهای بین موفقترینها با موفقها است.
 -6کتاب از خوب به عالی
نام اصلیGood to Great :

نویسنده :جیم کالینز ()Jim Collins
مترجم :فاطمه باغستانی
کتاب «از خوب به عالی» ،یکی دیگر از کتابهای کسبوکار موفق جیم کالینز در حوزه مدیریت میباشد که موردتوجه بسیاری از مدیران کسبوکار
قرارگرفته است .این کتاب باورهایی که تابهحال در مورد مدیریت داشتید را زیر سؤال خواهد برد .پس از مطالعه آن ،خواهید آموخت که واژه خوب
بودن و رسیدن به یک جایگاه خوب ،چیزی جز یک وضعیت متوسط و معمولی برای یک مدیر نیست .اعتقاد بر این باور که خوب بودن برای یک مدیر
کافی است ،شمارا برای رسیدن به جایگاههایی بهمراتب باالتر و عالیتر ،بازمیدارد .این کتاب کسبوکار ،روی کمال طلبی و تعریف جدیدی از
استانداردهای عالی بودن که هر مدیری قادر است به آن دست پیدا کند ،تمرکز دارد .جیم کالینز تمام تالش خود را در گردآوری مطالب آن کرده تا
مدیران و کارآفرینان را آگاه کند که نباید به جایگاه خوب راضی شوند و در عوض باید برای عالی بودن ،قدم بردارند .او به این منظور ،در کتاب «از
خوب به عالی» ،روی شرکتهای سهامی عام تمرکز کرده که بعضی از شرکتهای خوب و متوسط ،فقط چند سال ،رشد قابلتوجهی داشتهاند .از خوب
به عالی ،دنیایی جدید و بدیع از اصول مدیریت را به شما معرفی میکند.
منبعwww.startupet.com :
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معرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -بخش پنجم
عنوان کتاب:
آنچه باید درباره مالکیت فکری بدانید)1(...
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:
یکی از زیرساختهایی که میتواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و
شرکتهای دانشبنیان در عصر داناییمحوری باشد ،توجه به «حقوق مالکیت فکری»
است .پژوهشگران و شرکتها با بهرهگیری از نظام حقوقی مالکیت فکری ،قادر خواهند
بود تا چتر حقوقی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری و تجاریسازی
خودشان فراهم آورند .با توجه به اینکه غالب داشتههای پژوهشگران و شرکتهای
دانشبنیان از جنس داراییهای فکری است لذا «مدیریت و حفاظت حقوقی از دارایی
های فکری» امری اجتنابناپذیر خواهد بود .از سوی دیگر ،برای وارد شدن به عرصه
اقتصاد جهانی باید با ادبیات خاص دنیای تجارت که یکی از مباحث کلیدی آن
« »Intellectual Property Lawیا همان حقوق مالکیت فکری است ،آشنا شد.
بهطور خالصه و در یک جمله میتوان بیان داشت که« :ندانستن مباحث حقوق مالکیت
فکری برای پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان یک تهدید جدی و دانستن آنها
بهعنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود».
این کتابچه باهدف ترویج مقوله مالکیت فکری در میان پژوهشگران و شرکتهای
دانشبنیان و صنایع کشور گردآوریشده است.
در این شماره پس از تعریف «حقوق مالکیت فکری» و بیان تاریخچه آن ،به توصیف و
تبیین اهمیت حقوق مالکیت فکری و انواع آن پرداخته میشود و مباحثی از قبیل
قوانین ،کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی و داخلی در این حوزه در کتابچه شماره 2
عنوان کتاب:
به چاپ خواهد رسید.

آنچه باید درباره مرکز رشد بدانید...
منتشرکننده:
انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
خالصهای از کتاب:

مرکز رشد یکی از ابزارهایی است که بهمنظور حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده
تأسیس میشود و با ارائه امکانات و تسهیالت عمومی ،زمینه شکلگیری شرکتهای
جدید را فراهم میکند .استفاده از مراکز رشد ،امروزه بهعنوان یکی از ابزارهای
پذیرفتهشده برای تبدیل خالقیتها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصوالت
قابلارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب میشود.
در این مجلد اطالعاتی درباره مراکز رشد 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 مراکز رشد از آن مطلع باشید را پوشش دهد.
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت فناوری هوشمند زیگ

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :محمدرضا حاجی صمدی

ابررسانای موج G

شماره تماس88379082 :
پست الکترونیکیMr.hajisamadi@gmail.com :

ایده محوری:
طراحی و ساخت سامانه هوشمند پایش آنی مصرف برق مشترکین توزیع
زمینه فعالیت:
مطالعه ،ارزیابی ،طراحی ،ساخت و تولید تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری،
الکترونیک کنترل و قدرت و...
خالصه طرح:
هر وسیله الکتریکی هنگام مصرف برق ،از خود اثری منحصربهفرد بهجا میگذارد،
که با پایش و تحلیل جریان و ولتاژ مصرفی قابلشناسایی است .نکته اینجاست که
هنگامیکه چند وسیله برقی بهصورت همزمان در حال مصرف انرژی از یک منبع
واحد میباشند ،شناسایی اثر منحصربهفرد وسایل مختلف بهسادگی امکانپذیر
نیست .برای این منظور ابتدا با استفاده از سختافزار طراحیشده ،تغییرات
ایجادشده بر روی جریان و ولتاژ خروجی از هر کنتور برق پایش و ضبط میشود.
سپس اطالعات ضبطشده با استفاده از شبکه ارتباطات همراه و یا فناوری وایفای
به مرکز داده و سرورهای شرکت ارسال خواهند شد .در مرحله بعد ،دادههای
ارسالشده به سرور پاالیششده و با استفاده از روشهای اختصاصی پردازش
سیگنال ،یادگیری ماشین و هوش مصنوعی اثر منحصربهفرد وسایل برقی مختلف
از یکدیگر جداسازی شده و شناسایی میشوند .سپس میزان انرژی مصرفی و
هزینه تحمیلشده به مشترکین برای استفاده از هر وسیله برقی بهصورت مجزا
مشخصشده و بهوسیله رابط کاربری طراحیشده تحت وب و برنامه کاربردی
گوشیهای هوشمند به مشترکین گزارش داده میشود
بازار هدف:

 وزارت نیرو و شبکههای توزیع.

ابررساناها موادی فاقد مقاومت الکتریکی هستند ،بنابراین برق میتواند با
بازدهی  100درصد از آنها عبور کند .این قابلیت میتواند پتانسیل شبکههای
برقی را بدون اتالف انرژی باال ببرد .اما این فناوری خالی از چالش نیست.
موادی که چنین رفتاری دارند باید تا دماهای پائین سرد شوند تا فرایند
ابررسانایی واقعی آنها آغاز شود .تقریب ًا کل ابررساناهای شناختهشده از نوع
تک اسپینی هستند که از زوجهای کوپر الکترونی تشکیلشدهاند .این زوجها با
ترکیب الکترون اسپین باال و اسپین پائین ،مقاومت الکتریکی ماده را از بین
میبرند .در حال حاضر دو نوع ابررسانایی در این تعریف صدق میکنند:
ابررسانایی موج  Sو موج  .Dبه بیان ساده ،الکترونهای موجود در زوجهای
کوپر موج  sدر جهت مستقیمی نسبت به یکدیگر قرار دارند و تکانهی زاویهای
یکدیگر را خنثی میکنند .ترازبندی متفاوت موج  Dمنجر به ایجاد تکانهی
زاویهای مثبت در راستای یک محور و تکانهی زاویهی منفی در راستای محور
دوم میشود .بهاینترتیب ،دو واحد تکانهی زاویهای در این نوع ابررساناها
وجود دارد .ابررسانای جدید موج  Gدارای نوع کامالً متفاوتی از تکانهی
زاویهی است .این تکانه از طریق تحلیل طیفسنجی تشدید فراصوتی فلز
استرانسیوم روتنیوم کشفشده است.
به گفتهی برد رامشاو ،فیزیکدان دانشگاه کرنل ،استرانسیوم روتنیوم تنها به
دلیل خاصیت ابررسانایی موردتوجه نیست .ماهیت این فلز ،رفتار آن هنگام
تغییر دما و تغییر میدان مغناطیسی از موضوعات موردبررسی هستند .در
آزمایش صورت گرفته ،دادههای طیفسنج به تقارن استرانسیوم روتنیوم اشاره
داشتند .این آرایش منجر به تنظیماتی کامالً جدید برای سرد کردن ماده تا
دماهای موردنیاز میشود .بر اساس ثابتهای کشسانی ماده بهویژه سرعت
صوت عبوری ،استرانسیوم روتنیوم نوعی ابررسانای دومؤلفهای است که قادر
به تولید ترکیب پیچیدهای از الکترونها است.

آخرین وضعیت :ساخت نمونه اولیه انجامشده است و محصول مراحل تجاری
سازی را طی مینماید.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک" ۶ ،آذر  ،1399برگزار کنند :دانشگاه صنعتی شهدای هویزه -هویزه.

 " .2اولین کنفرانس مهندسی و فنآوری دانشگاه تبریز" 12 ،آذر  ،1399برگزارکننده :دانشگاه میزان -تبریز -دانشگاه تبریز.
 " .3چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران" 27 ،آذر  ،1399برگزارکننده :موسسه
پژوهشی آسو سیستم آرمون– ایالم.
" .4اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق" 10 ،دی  ،1399برگزار کنند :دانشگاه رازی -کرمانشاه.
" .5ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند" 3 ،دی  ،1399برگزار کنند :دانشگاه صنعتی سجاد-
مشهد.
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