شماره  –51آذر 99

شماره پنجاهویک

آذرماه 1399

در این شماره میخوانید:
سخن نخست
مصاحبه با ریاست محترم مرکز
معرفی پارکهای علم و فناوری
بیشتر بدانیم
مطلب کوتاه علمی
اخبار مرکز و رویدادهای پیش رو

سخن نخست
روند شاخص شدت مصرف انرژی ایران بهخوبی نشان میدهد که تالشهای نهادها و سازمانهای مختلف در زمینه بهرهوری انرژی در کشور ،اثربخش
نبوده است .بررسی و کنکاش در ساختار انرژی کشور حاکی از آن است که انجام اقدامهایی دستکم در حوزههایی که در این سخن توضیح داده میشود،
میتواند تا حد قابل قبولی گره از مشکل مصرف افسارگسیخته انرژی بگشاید .شرکتهای مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو میتوانند با تولید ،مهندسی
معکوس و بومیسازی ادوات و تجهیزات پربازدهی که برای بهبود راندمان نیروگاهها ،کاهش تلفات ،مدیریت مصرف برق ،ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف
و نظایر آن ،در بهبود بهرهوری انرژی در کشور سهیم باشند .پذیرش طرحهایی با چنین اهدافی ،اولویت مرکز رشد پژوهشگاه نیرو است.
اصالح ساختار مدیریت انرژی کشور
دوگانگی موجود در مدیریت بخش انرژی را میتوان یکی از موانع موجود در مسیر بهبود بهره وی انرژی به شما آورد .در شرایطی که وزارت نیرو تنها
متصدی تحویل پیکبار مصرفی است و هزینهای بابت سوخت به وزارت نفت نمیپردازد ،طبیعی است که این وزارتخانه تمرکز تالشهای خود را بهجای
بهبود راندمان نیروگاهی ،بر احداث واحدهای گازی جدید بگذارد .با ایجاد وزارتخانه انرژی ،این وزارتخانه نگاهی جامعتر به تولید و مصرف انرژی خواهد
داشت و بهعنوانمثال صرفهجویی در مصرف گاز و سوخت در واحدهای نیروگاهی که میتواند موجب افزایش صادرات گاز و درآمدهای این وزارتخانه شود،
در مرکز توجه مسئوالن آن قرار خواهد گرفت.
اصالح قیمت حاملهای انرژی
پایین بودن قیمت انرژی یکی از مهمترین موانع بهبود بهرهوری انرژی در کشور است .قیمت برق در ایران حتی از هزینههای تبدیل و انتقال آنهم کمتر
است .قانون ثبتی قیمتها در ابتدای دهه هشتاد موجب شد که قیمت واقعی برق در پایان آن دهه به نصف کاهش یابد و حتی طرح هدفمندی یارانهها
نیز به دلیل عدم تعدیل قیمتها با تورم سنگین سالهای بعد ناکام ماند ..این وضعیت موجب شده است که صنعت برق در یک بحران مالی گرفتارشده و
توانایی پرداخت دیون و انجام سرمایهگذاریهای ارزشمند در حوزههایی مانند انرژیهای نو را نداشته باشد .پایین بودن قیمت گاز طبیعی نیز در ایران،
انگیزهای برای بهبود فناوری در تولید یا بخش مسکونی باهدف صرفهجویی در انرژی ایجاد نمیکند .برخی مطالعات اشاره دارند که شرط الزم برای اینکه
اصالح قیمتهای انرژی به رکود اقتصادی منجر نشود آن است که از یکسو سیاستهای جبرانی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر در جهت بهبود
بهرهوری اقدام شود .قوانینی مانند مبحث  19ساختمان ،قانون اصالح الگوی مصرف ،بندهایی از قوانین توسعه کشور و ...سالها قبل در سازمانهای ذیربط
تدوین و ابالغشدهاند ،اما از اجرای اثربخش آنها خبری نیست .مشترکان خانگی همچنان به مدیریت مصرف انرژی بیاعتنا هستند ،صنعت تالش و
تکاپویی برای بهرهوری انرژی ندارد و واحدهای نیروگاهی نیز کماکان با راندمانی نهچندان مناسب به فعالیت خود ادامه میدهند.
ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف
ارزان بودن همیشگی حاملهای انرژی در ایران ،بد مصرفی برق و سایر حاملها را در میان افراد جامعه نهادینه کرده است .جمله «ایران بزرگترین منابع
نفت و گاز جهان را دارد ،چرا نباید بیدغدغه مصرف کنیم؟» را از زبان خیلیها میشنویم .در چنین فضایی ،فعالیتهایی که باهدف ارتقای فرهنگ جامعه
انجام میشوند باید حسابشده و اثربخش باشند .صِرف پخش زیرنویس در یک مسابقه ورزشی و امید به آنکه افراد آن را خوانده و اجرا کنند ،امیدی
واهی است .در بسیاری از کشورهای برای ایجاد همسویی مردم با فعالیتهای مدیریت مصرف ،از سازوکارهای مالی در پرداخت مشوق بهره میگیرند .البته
نتایج این اقدامات نشان میدهد آنچه بابت صرفهجویی بهعنوان مشوق به مشترکان پرداخت میشود ،در مقایسه با راهکار افزایش عرضه ،بسیار ناچیز
است.
...ادامه در صفحه آخر
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مصاحبه رئیس محترم مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
جناب آقای دکتر غالمرضا لطیف شبگاهی ،رئیس محترم مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (مرکز رشد پژوهشگاه نیرو) ضمن تشکر
از شما بابت حضور در این مصاحبه و فرصتی که در اختیار ما قرار دادهاید ،لطفاً جهت آگاهی هرچه بیشتر مخاطبان این خبرنامه با مراکز
رشد و خدمات آنها ،به سؤاالت ذیل پاسخ دهید.

سؤال :کمی در خصوص مراکز رشد و رسالت آنها توضیح دهید؟
مراکز رشد ،مراکز نوآوری ،خالقیت ،پارکهای علم و فناوری ،شتابدهندهها در کشور برای تحقق اقتصاد دانشبنیان ایجادشدهاند .کسانی که صاحب یک
ایده فناورانه هستند و فکر میکنند که با حمایتهایی میتوانند ایده خود را به محصول تبدیل کرده و گرهی
از مشکالت کشور را حل کنند ،دورهم جمع شده و در قالب یک هسته فناور یا یک شرکت نوپا شروع به فعالیت
میکنند .آنها به این مراکز رجوع کرده و تحت فرآیندی جذبشده و تحت حمایت قرار میگیرند .مراکز رشد
محل کاری را با اجاره بسیار پایینتر از عرف جامعه با امکانات آب و برق و تلفن و اینترنت و تجهیزات اداری
در اختیار آنها میگذارند .مرکز رشد یا پارک خدمات متنوعی به این شرکتها عرضه میکند .ازجمله:


مشاورههای فنی ،مالی ،بیمهای،



مشاورههای بازاریابی حصول و تبلیغات،



خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی بسیار ارزانقیمتتر از عرف جامعه،



معرفی به صندوقهای تسهیالتی و مالی،

 تسهیل حضور آنها در نمایشگاههای ملی،
شرکت با تکیهبر دانش و علم و نیز تالش خود و با حمایت مرکز ،ایده محوری خود را پیش میبرد و مرکز رشد با ارائه خدمات مذکور ،او را دررسیدن به
هدف خود کمک میکند .فرض بر این است که حاصل کار شرکت در یک بازه سه تا پنجساله به بار نشسته و نمونه آزمایشگاهی و حتی نیمهصنعتی ایده
ساخته شود .یا شرکت محصول خود را به یک کاالی دانشبنیان تبدیل نماید.
سؤال :مشکالت شرکتهای مرکز رشدی چیستاند؟
همانطور که میدانید در دو سال اخیر ،اکثر شرکتهای کوچک و متوسط به خاطر شرایط تحریمی و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و گاهاً کملطفی
و بیتوجهی مسئولین متحمل ضربههای سنگین شده و بسیاری از آنها در آستانه تعطیلی قرار گرفتند .شرکتهای مرکز رشدی نیز از این قاعده مستثنا
نیستند .برخی از مشکالت آنها بهقرار زیر است:


دستگاههای اجرایی همراهی الزم با شرکتهای فناور و دانشبنیان را ندارند.



بازار سازی خوبی برای محصوالت داخلی صورت نمیگیرد .حمایت کمی از ورود به بازارهای بینالمللی و عرصه صادرات صورت میگیرد.



بهره وامهای دریافتی شرکتها از بانکها و صندوقهای حمایتی برای تأمین نقدینگیهای موردنیاز برای خرید تجهیزات و فعالیتهای کسبوکار
باالست.



توجه مسئولین به سمت عرضه بیشتر از سمت تقاضا است.



سازوکارهای مشخص برای برقراری ارتباط بین عرضه و تقاضا فراهم نیست.



سازمانهای مالیاتی کشور همراهی الزم را با شرکتهای دانشبنیان نمیکنند.



اطمینان کافی در مدیران کشور به محصوالت ساخت داخل وجود ندارد.



قوانین مصوب درست اجرا نمیشوند .مثالً پیوست فناوری ابالغشده به وزارتخانههای صنعتی خوب اجرا نمیشود.

سؤال :آیا مرکز رشد وابسته به صنعت داریم؟
مرکز رشد صنعت آب و برق اولین مرکز رشد تخصصی وابسته به صنعت است که از  7سال پیش در حال فعالیت میباشد .مراکز رشد و پارکهای تخصصی
از بابت اینکه در کنار دستگاههای اجرایی شکل میگیرند و نیازهای آن دستگاه را بهخوبی میشناسند ،میتوانند محمل بسیار خوبی برای جذب مبتکران
و خالقان آن حوزه خاص در جهت رفع معضالت و نیازهای آن صنعت باشد .ما در کشور مرکز رشد صنعت آب و برق هستیم و فقط در این حوزه کار
میکنیم.
سؤال :آیا پارک علم و فناوری تخصصی (وابسته به صنعت) داریم؟
بله .پارک نیرو در حال اخذ مجوز از وزارت عتف است و بیشتر کارهای شکلدهی ،طراحی مفهومی و عملیاتی ،ساختاری ،تعیین مکان و ...انجامشده است.
خود بنده مجری راهاندازی این پارک هستم و امید دارم که تا پایان سال  1399شاهد گشایش پارک تخصصی نیرو خواهیم بود .در سال  99وزارت ICT
پارک خود را در جاده کرج راهاندازی کرد .دو وزارتخانه نفت و کشاورزی نیز در ششماهه اخیر مجوز ایجاد پارهای تخصصی خود را گرفتهاند .از باقی
خبری ندارم.
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سؤال :مرکز رشد صنعت آب و برق چه ویژگیهای متمایزی دارد؟
مرکز ما چند ویژگی منحصربهفرد دارد که آن را با مراکز رشد دانشگاهی و سایر مراکز رشد موجود ،متمایز میکند.


دسترسی به آزمایشگاههای تخصصی و مرجع صنعت آب و برق



امکان استفاده از دانش فنی مدون پژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بینالمللی



امکان بهرهگیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتهای پژوهشگاه (مدیریت پژوهش و)...



قرار گرفتن حلقه تقاضا (توسعه بازار) پیش از حلقه عرضه (توسعه تکنولوژی و محصول)



تداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاستها و اولویتهای وزارت نیرو



تمرکز بر حوزههای تخصصی و تشکیل خوشههای تخصصی و همافزایی واحدهای فناور



ارتباط نزدیک با صنعت و اطالع کافی از نیازهای آن.

سؤال :نیازهای عمده صنعت آب و برق کشور را چه میدانید؟


کاهش تلفات انتقال و توزیع برق و کاهش هدر رفت آب،



مدیریت مصرف مشترکین برق و آب،



مدیریت و بهبود کیفیت آب و مدیریت پسماندها،



افزایش بهرهوری و کاهش تهدیدهای زیستمحیطی،



هوشمند سازی شبکه برق،



استفاده حداکثری از انرژیهای تجدید پذیر،



تصفیه آب و آبشیرینکن،



مدیریت بحرانها،

سؤال :خالصه عملکرد مرکز را بیان میکنید؟
#

مقدار

عنوان

1

کل طرحهای دریافتی (طرح)

224

2

کل واحدهای فناور تحت حمایت (واحد)

75

3

تعداد شرکتهای دانشبنیان شده

16

4

نشستها و کارگاههای برگزارشده

105

5

انتشارات (عنوان)

+66

6

اشتغالزایی (نفر)

+440

7

درآمدزایی (میلیارد ریال)

+22

8

گردش مالی کل شرکتهای تحت حمایت (میلیارد ریال)

+2300

سؤال :آیا مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری عصایِ دستِ اقتصاد در روزهایِ تحریم هستند؟
درصورتیکه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری فعالتر شوند و دستگاههای اجرایی نیز همراهیِ بیشتری با آنها داشته باشند ،بهطورقطع میتوانند
عصای دست اقتصاد در روزهای تحریم باشند .با اطمینان میشود گفت که عمده نیازهای فنی کشور در داخل از طریق شرکتهای فناور و دانشبنیان
تربیتشده در مراکز رشد و مانَکها قابل تأمین است .تنها باید سازوکار مشخصی برای شناسایی و برقراری ارتباط میان عرضه و تقاضا و همرسانی آن
فراهم شود .ایجاد شبکه فن بازار ملی ایران و فن بازارهای استانی اقدام خوبی در این راستا بوده است .باید به توانایی داخلی اعتماد کنیم و فرصت دهیم
و تا حد کمی هم شکستهای احتمالی موقت و موردی را برای دستیابی به موفقیتهای بزرگ تحملکنیم.
بازار سازی برای محصوالت شرکتهای فناور مهم است .اگر سازمانها نسبت به سفارش نیازهای فنی خود به مراکز رشد و پارکها اقدام کنند ،مطمئن
باشید تحریم تبدیل به یک فرصت بزرگ برای جهش فناوری کشور خواهد شد و این ظرفیت در کشور وجود دارد اما چنین رویکردی به داخل تاکنون
پررنگ نبوده واالن این فرصت فراهمشده است .مراکز رشد و پارکها میتوانند آرمان «ما میتوانیم» را در عمل به جامعه نشان دهند.
...ادامه این مصاحبه در شماره بعدی خبرنامه
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معرفی پارکهای عام و فناوری
این شماره :پارک علوم فناوری دانشگاه تربیت مدرس
طرح تأسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در سال  1381پیشنهاد شد .اساسنامه مرکز رشد بهعنوان پیشنیاز تأسیس پارک علم و فناوری
و اساسنامه پارک علم و فناوری پس از طی مراحل قانونی در سال  1382در هیأت امنا دانشگاه تربیت مدرس مورد تصویب قرار گرفت و موافقت اصولی
از وزارت عتف گرفته شد .در همان سال مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس با پذیرش  18واحد فناور فعالیت خود را آغاز کرد و به دنبال آن افتتاح رسمی
پارک علم و فناوری مدرس در مرداد  ،1384صورت گرفت .روند افزایش تعداد واحدهای فناور تحت پوشش تا سال  1393به دلیل محدودیتهای مالی
بهکندی ادامه یافت .از اواخر سال  1393با تغییر نگاه دانشگاه نسبت به فعالیتهای پارک علم و فناوری و در راستای تبدیلشدن به دانشگاه کارآفرین
دور جدید فعالیتهای پارک با خرید ساختمان مرکز رشد در مجاورت دانشگاه آغاز شد .این مجموعه با برخورداری از دو پردیس به وسعت  60هکتار در
شمال شرق تهران در اتوبان بابایی و  4.6هکتار در غرب تهران در بلوار پژوهش و تعریف منطقه جنوبی دانشگاه تربیت مدرس بهعنوان منطقه فناوری
مصمم است با تبدیل دانشگاه تربیت مدرس به دانشگاه کارآفرین نقش شایستهای در اقتصاد محلی و ملی ایفا کند.
چشمانداز
توسعه کسبوکارهای دانشبنیان از طریق تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه بهمنظور تبدیلشدن به قطب کارآفرینی نوآورانه در سطح ملی،
همراه با نقشآفرینی در سطح بینالمللی
مأموریتها
مأموریتهای پارک شامل حمایت از فرصتهای کارآفرینانه در ایران از طریق ایجاد فضای استقرار برای شرکتهای نوپا در مرکز رشد ،تأمین بودجه،
آموزش مربیگری و اتصال به اکوسیستم نوآوریهای فناوری منطقهای و بینالمللی ،تشویق و ترغیب شرکتهای خصوصی در راستای توسعه محصوالت
نوآورانه از طریق ارائه خدمات مادی و معنوی و هموارسازی همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی و ایجاد محیطی نوآورانه با جذب و حمایت از کارآفرینان
با تمرکز بر توسعه محصوالت و خدمات علمی -فناوری و تجاریسازی تحقیقات علمی است.
اهداف


تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه و ایجاد ارزشافزوده باال در زمینه اقتصاد دانشبنیان،



استقرار صاحبان ایده و کسبوکارهای نوپا در محیطی متنوع ،پویا ،خالق و نوآور با رعایت استانداردهای بینالمللی،



دستیابی به سازوکار شفاف و انعطافپذیر توسعه فناوری در شرکتها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و پارک،



افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای دانشبنیان زایشی از دانشگاه تربیت مدرس،



برقراری ارتباط و تعامل مؤثر و کارآمد دانشگاه ،صنعت و جامعه و ارتقاء پژوهشهای کاربردی در صنعت و



جذب دانش فنی و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در زمینه توسعه فناوری.

پردیسها و مراکز رشد
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دارای دو پردیس در شرق و غرب تهران و ساختمان مراکز رشد واقع در خیابان کارگر شمالی است .این مجموعه
دارای شش کارگروه تخصصی شامل حوزه تخصصی فناوری ،حوزه تخصصی علوم پایه ،حوزه تخصصی سالمت و پزشکی ،حوزه تخصصی کشاورزی و منابع
طبیعی ،حوزه تخصصی هنر و حوزه تخصصی علوم انسانی است.
ناحیه نوآوری مدرس
نواحی نوآوری ،کانونی برای فعالیتهای دانشبنیانی و استارتآپی در اطراف دانشگاهها هستند؛ به همین دلیل ایجاد این مراکز که نقشی تأثیرگذار در
توسعه فناوری کشور دارند ،به یکی از اولویتها تبدیلشده است .ناحیه نوآوری مدرس باهدف توسعه چارچوب مفهومی زیستبوم نوآوری کشور و بهخصوص
کالنشهر تهران در نظر دارد به کانونی برای فعالیتهای نوآورانه فرهنگی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی و اقتصادی در منطقه مورد هدف تبدیل شود .این ناحیه،
با محوریت مراکز دانشگاهی و علمی ،سعی کرده اماکن و فضاهای اطراف پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس را به محل استقرار مناسبی برای
فعالیتهای نوآورانه تکنولوژیکی با نگاه ویژه به مباحث اجتماعی و فرهنگی تبدیل و تا درنهایت بتواند در اشتغال پایدار و اقتصاد دانشمحور بر اساس
اصول توسعه پایدار تأثیرگذار باشد .این ناحیه که به  Innovation Unicornموسوم است ،بیش از  370هکتار وسعت داشته و محدود به بزرگراه شهید
چمران از غرب ،خیابان کارگر شمالی از شرق ،خیابان آزادی و خیابان شهید فاطمی از جنوب و بزرگراه جالل آل احمد و خیابان شهید گمنام از شمال
است .با توجه به حضور بازیگران متنوع و متعدد اکوسیستم نوآوری بهعنوان المانهای ارزشمند و مؤثر یک ناحیه نوآوری ،تفاهمنامه سهجانبهای با حضور
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،شهرداری منطقه  6تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در  20خرداد  1399امضا و تبادل شده
است که مزایای سودمندی برای طرفین و بهخصوص بازیگران این زیستبوم به همراه خواهد داشت.
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بیشتر بدانیم
تحول دیجیتال یا دیجیتالی شدن چیست؟
تحول دیجیتال ،تغییری شگرف در عملکرد یک سازمان و یا یک کشور با محوریت فناوریهای تحولآفرین است .اینترنت اشیا ،رایانش ابری ،اپلیکیشنهای
موبایل ،رسانههای اجتماعی ،واقعیت مجازی و افزوده ،تحلیلگری داده ،هوش مصنوعی و بالکچین از مهمترین انواعِ فناوریهای تحولآفرین هستند .تأکید
میکنم تحول دیجیتال به معنی استفاده تزئینی و مدگرایانه از فناوریهای نامبرده نیست ،بلکه زمانی میتوانیم مدعی تحول دیجیتالی شویم که این
فناوریها ،مدلهای کسبوکار ،تجربههای ذینفعان (مانند مشتریان و کارکنان در سطح سازمانی و شهروندان در سطح ملی) و فرایندهای عملیاتی ما را به
نحو مطلوبی زیر و رو کرده باشند .همانطور که در تعریف تحول دیجیتال عرض کردم ،این مفهوم به معنی تغییری شگرف است و نه بهبودی تدریجی .به
قول جرج وسترمن ،پژوهشگر برجسته دانشگاه ام.آی.تی ،تحول دیجیتال بهمثابه تبدیل کرم ابریشمِ سازمان به پروانه است و نه تبدیل آن به تنها یک کرم
ابریشمِ سریعتر .تحول دیجیتال بهزعم بسیاری از صاحبنظران این حوزه ،بیش از آنکه چالشی فناورانه برای سازمانها باشد ،چالشی انسانی است .مطالعات
متعدد توسط شرکتهای مشاوره مدیریتِ مطرح نشان میدهد که مهمترین مانع موفقیت تحول دیجیتال« ،فرهنگ» و «مهارت»مای دیجیتال میباشد.
نکته مهم دیگری که میبایست به آن دقت کرد این است که «دیجیتالسازی» ،با «الکترونیکی کردن» متفاوت است .محیط دیجیتال ،همان محیط آنالین
و الکترونیکی نیست .محیط دیجیتال ،تلفیقی خواستنی از منابع آنالین (فناوری اطالعات) و آفالین (فیزیکی) در راستای ساخت تجربهای جذاب برای
ذینفعان بیرونی (مانند مشتریان) و داخلی سازمان (مانند کارکنان) است .مردم سالهای سال است که با مراجعه به فروشگاههای فیزیکی ،خرید خود را
انجام داده و میدهند .با تولد وبسایتهایی مانند آمازون دات کام ،خرید الکترونیکی و آنالین ،به زندگی ما وارد شد؛ اما در سال  ،2017شرکت آمازون
که تولدی کامالً الکترونیکی داشته ،فروشگاه دیجیتالی خود با عنوان «آمازون گو» ) (Amazon Goرا افتتاح کرد .این فروشگاه بهصورت فیزیکی وجود دارد
اما با استفاده از فناوریهای تحولآفرین ،فرایند انتخاب ،خرید و پرداخت شما را جذاب و خوشایند کرده بهنحویکه شما بدون توقف و در اسرع وقت
میتوانید خرید راحتی داشته باشید .تحول دیجیتال یکپارچهسازی فناوری دیجیتال در تمام زمینههای کسبوکار بوده و بهطور ریشهای به تغییر نحوه
انجام عملیات آن و ارزش رسانی به مشتری تمرکز دارد .بهعالوه ،به ایجاد تغییرات فرهنگی سازمانی که برای مقابله با چالشهای وضع موجود نیاز است
میپردازد .تحول دیجیتال برای انواع کسبوکارها الزم است .موضوع اصلی تمام مقاالت و بحثهای علمی مرتبط با کسبوکار چگونگی رقابتی ماندن در
دنیای دیجیتال امروز است؛ اما معنای اصلی تحول دیجیتال برای رهبران کسبوکار واضح نیست .آیا تحول دیجیتال به معنی استفاده از فضای ابری است؟
یا اینکه نیاز به گامهای مشخص دارد؟ آیا نیاز به تعریف ردیف شغلی جدید داریم که چارچوب تحول را مشخص کند یا استفاده از خدمات مشاورهای کافی
است؟ کدام بخشهای استراتژی کسبوکار باید تغییر کند؟ آیا این کار ارزش کافی را دارد؟ در اینجا سعی میشود به سؤاالت معمول در مورد تحول
دیجیتال پاسخ گفته شود .به دلیل اینکه تکنولوژی نقش اصلی را در توانایی تکامل کسبوکار در بازار و رساندن ارزش به مشتری ایفا میکند ،مدیران ارشد
فناوری اطالعات باید سازمانهای خود را به سمت تحول دیجیتال هدایت کنند.
تحول دیجیتال چیست؟
به دلیل اینکه تحول دیجیتال برای هر شرکت شکل متفاوتی دارد ،ارائه یک تعریف واحد از آن کاری دشوار است؛ اما بهطورکلی ،تحول دیجیتال،
یکپارچهسازی فناوریهای دیجیتال با تمام زمینههای کسبوکار است .این یکپارچهسازی سبب تغییرات بنیادینی در مورد عملکرد و نحوه ارزش رسانی به
مشتری میشود .بهعالوه اینکه این کار یک تغییر در فرهنگسازمانی است که نیاز به چالش با وضعیت موجود دارد .به این معنی که گاهی نیاز است از
فرآیندهای کسبوکار قدیمی که شرکت بر پایه آنها ساختهشده است کنار گذاشته شود تا بتوان به فعالیتهای جدید و متناسبتری را انجام داد.
باوجود تعداد زیادی تعاریف و مقاالت در مورد تحول دیجیتال ،فهم علت وجود سردرگمیها حول این موضوع مشخص است .برای مثال Greg Verdino
بر روی دستاوردهای تحول دیجیتال برای یک کسبوکار تمرکز دارد .او میگوید« :تحول دیجیتال ،فاصله میان انتظارات مشتری دیجیتال و ارزش واقعی
تحویلی به او را از بین میبرد ».یک تعریف از  Agile Elephantبر روی تمام راههایی که کسبوکارها ممکن است برای بهبود وضعیت فعلی به کار رود
تأکید دارد .بر اساس این تعریف «تحول دیجیتال نیاز به تغییر در رهبری ،تفکر متفاوت ،تشویق به نوآوری و مدلهای جدید کسبوکار و افزایش استفاده
از تکنولوژی جهت بهبود تجربه کارکنان ،مشتریان ،تأمینکنندگان ،شرکا و ذینفعان است».
چرا تحول دیجیتال اهمیت دارد؟
دالیل بسیاری را میتوان جهت روی آوردن کسبوکارها به سمت تحول دیجیتال ذکر کرد اما به نظر میرسد مهمترین دلیل آن این باشد که آنها مجبور
به این کار هستند .درواقع این مسئله برای بسیاری ،مسئله مرگ و زندگی است.
هووارد کینگ ) (Howard Kingدر یک مقاله در گاردین اینگونه میگوید« :کسبوکارها به انتخاب خود تحول پیدا نمیکنند ،چون کاری هزینهبر و پر
ریسک است .کسبوکارها به سمت این تحول میروند جون نمیتوانند تکامل پیدا کنند».
جان مارکانت ،مدیر ارشد  ITشرکت ونگارد ،گفته است« :به  S&P 500نگاه کنید .در سال  ،1958شرکتهای آمریکایی به مدت  61سال در این لیست
میماندند .در سال  2011این مدت به  18سال کاهش یافت .هماکنون شرکتهای این لیست هر دو هفته تغییر میکنند .فناوری محرک این تغییر است.
درصورتیکه شرکتها بخواهند موفق باشند ،باید بدانند چطور فناوری را با استراتژی ترکیب کنند ».بهعالوه اینکه مدیران ارشد  ITدر مورد تداوم حیات
شرکتشان و شغل خودشان نگراناند .به همین سبب بر روی اطمینان بخشی به شرکت در این زمینه ،تحول دیجیتال را آغاز میکنند.
منبعwww.startupet.com :
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مطلب کوتاه علمی
خودروهای الکتریکی -بخش دوم
انواع خودروهای هیبریدی
برای ساخت یک خودروی هیبریدی که ترکیبی از یک موتور احتراق داخلی و یک موتور الکتریکی میباشد ،روشهای مختلفی وجود دارد .گوناگونی این
طرحها ناشی از نحوه اتصال موتور احتراق داخلی و موتور الکتریکی و همچنین نحوه انتقال قدرت به چرخها میباشد بهطورکلی ،دو نوع سیستم هیبریدی
اصلی وجود دارد که عبارتاند از :سری و موازی که نوع موازی آنها کاربرد بیشتری دارد نوع سومی از دستگاههای هیبریدی نیز وجود دارد که به آنها
هیبرید کامل میگویند .خودروهای هیبریدی ،از سیستم احیای انرژی ترمز استفاده میکنند و انرژی حاصل از کاهش سرعت خودرو را ابتدا به انرژی
الکتریکی تبدیل نموده و سپس در باتری ذخیره مینمایند .این کار بهوسیله موتوری صورت میگیرد که هنگام ترمز ،به ژنراتور تبدیل میشود .بسیاری از
خودروهای هیبریدی را میتوان در مواقعی که نیاز به آنها وجود ندارد مثل زمان توقف در پشت چراغقرمز خاموش نمود؛ و با خاموش کردن موتور در
چنین مواقعی میتوان به کاهش مصرف سوخت کمک نمود .باید توجه داشت که بعضی از سیستمهای جانبی نظیر کولر برای راهاندازی و کارکرد ،مستقیم ًا
از موتور استفاده میکنند لذا طراحیها باید بهگونهای باشند که این نیاز مرتفع شده و بتوانند از انرژی باتری استفاده نمایند .همچنین خاموش و روشن
کردن متوالی با توجه به اینکه سیستم روغنکاری موتور در لحظه شروع ،از کمترین بازدهی برخوردار است ،باعث صدمه به موتور شده و از عمر مفید
تجهیزات میکاهد .چرخه روشن و خاموش شدن موتور ،باعث جلوگیری از کار کردن آن در دمای بهینه و درنتیجه کاهش بازده موتور میگردد.
الف :سیستم هیبریدی سری
این نوع خودروی هیبریدی را بهعنوان سادهترین نمونه موجود معرفی میکنند،
برخالف دیگر هیبریدها در این نمونه نقش موتور احتراقی جهت هدایت خودرو
بسیار کمرنگ است .موتور بنزینی در خودروهای هیبرید سری مستقیماً با یک
ژنراتور در ارتباط است و بیشتر بهعنوان یک مولد برق ایفای نقش میکند .در
چنین هیبریدهایی ،خودرو بدون دخالت سوخت حرکت میکند ،به عبارتی با
یک خودروی کامالً الکتریکی روبرو هستیم همین عامل سبب شده خودرو برقی
نام دیگر این نوع خودروهای هیبریدی باشد .ازآنجاکه نمیتوان انرژی الکتریکی
را همچون انرژیهای شیمیایی در حجمهای زیاد ذخیرهسازی کرد ،برد این نوع
هیبریدها کم است و برای طی کردن مسافتهای طوالنی اصالً ایدئال نیستند،
حتی افزایش تعداد باتریها نیز به دلیل محدودیتهای موجود همچون هزینه و سنگین شدن وزن خودرو نتوانسته مشکلگشا باشد .شاید کاهش آالیندهها
را بتوان مهمترین ویژگی خودروی هیبریدی سری دانست.
ب) سیستم هیبریدی موازی
خودروهای  Honda Insightو  Volvo XC90دو نمونه از محبوبترین هیبریدهای موازی هستند .در این نوع خودروی هیبریدی اگرچه امکان استفاده از
موتور الکتریکی بهتنهایی وجود ندارد (مگر در مسافتهایی بسیار کوتاه)
اما پشتیبانی موتور بنزینی در طول مسیر بر عهده موتور الکتریکی است.
بهواقع هنگامیکه خودرو شتاب میگیرد این موتور الکتریکی است که
انرژی اضافی را تولید میکند ،به همین خاطر است که نام موازی بر چنین
هیبریدهایی گذاشتهاند یعنی هر دو موتور بهموازات هم در به حرکت
درآوردن خودرو تالش میکنند و باقدرت بیشتری خودرو را به جلو
میرانند.
شاید یکی از مطالبی که در دوران تحصیل بارها به ما یاد دادند و هیچگاه
از خاطرمان نرفت این است که انرژی نه تولید میشود و نه از بین میرود
بلکه مدام در حال تغییر حالت است .به هنگام استفاده از یک خودرو
بنزینی ساده در مواقعی که راننده پا بر روی ترمز میگذارد تمام انرژی جنبشی ماشین بهیکباره محو میشود و در حقیقت بهصورت گرما به هدر میرود.
در ماشینهای هیبریدی موازی زمانی که اتفاق مشابه رخ میدهد بخشی از این انرژی توسط موتور الکتریکی در باتری ذخیره میشود تا امکان استفاده
مجدد از آن وجود داشته باشد این دقیقاً همان دلیلی است که سبب میشود خودروهای هیبریدی در شهرها و مناطقی که راننده بارها ترمز میگیرد به
نسبت بزرگراههای بیانتها عملکرد بهتری از خود نشان دهند ،درواقع هر چراغقرمز فرصتی است برای شارژ باتری .برای استفاده حداکثری از این انرژی،
الزم است که راننده بهآرامی و در فواصل مشخص ترمز بگیرد؛ اما فشردن محکم و ناگهانی پدال ترمز منجر به فعال شدن سیستم ترمز ضد قفل ) (ABSو
اتالف تمام انرژیای میشود که میتوانست ذخیره گردد.
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از مزایای خودروهای هیبریدی موازی در مقایسه با نمونههای سری ،میتوان به باتریهای کوچکی اشاره کرد که ظرف مدت کوتاهی شارژ میشوند.
بهطورکلی هیبریدهای موازی محبوبتر و پرفروشتر از هیبریدهای سری هستند اما وابستگی زیاد آنها به موتورهای احتراقی یکی از معایب چنین
خودروهایی است.
ج) سیستم هیبریدی ترکیبی یا مختلط
همانگونه که از نامشان برمیآید این نوع خودروها از کنار هم قرار گرفتن تکنولوژی هیبرید موازی و سری ایجادشدهاند .در خودروی هیبرید ترکیبی سعی
شده با حفظ مزایای هیبرید سری و موازی معایبی که در هر مورد
بهصورت جداگانه به چشم میخورد حذف شوند .در خودروی هیبرید
ترکیبی ،موتور بنزینی تنها زمانی فعال میشود که انرژی بیشتری
موردنیاز است مانند زمانی که خودرو سرعت میگیرد یا به هنگام باال
رفتن از یک تپه ،ولی در سرعتهای پایین این تنها موتور الکتریکی است
که خودرو را به حرکت درمیآورد .با هر توقفی ،موتور بنزینی بهصورت
خودکار خاموش و موتور الکتریکی شروع به کار میکند تا بدینسان بتوان
در مصرف سوخت صرفهجویی کرد ،با فشردن مجدد پدال گاز ،موتور
بنزینی بار دیگر کنترل خودرو را به دست میگیرد .این نوع از خودروهای
هیبریدی بااینکه توانستند برخی از معایب را حذف کنند اما کماکان دچار
مشکلاند .هزینه گزاف در کنار پیچیدگیهای زیاد از بارزترین مشکل چنین هیبریدهایی است.
د) سیستم هیبریدی مالیم
هیبریدهای مالیم عملکردی مشابه هیبریدهای موازی دارند ،به این معنا که موتور الکتریکی بهتنهایی قابلاستفاده نیست مگر اینکه بهموازات موتور احتراقی
به کار گرفته شود .با توجه به نقش اندک موتور الکتریکی درحرکت خودرو ،نیازی به استفاده از باتریهای قوی باقابلیت ذخیرهسازی مقدار زیاد انرژی وجود
ندارد بنابراین ازلحاظ هزینه مقرونبهصرفه است و از دیگر خودروهای هیبریدی ارزانتر میباشد.
ه) سیستم تمام هیبریدی
در خودروهای تمام هیبریدی امکان استفاده همزمان از موتوربرقی و احتراقی وجود دارد ضمن اینکه راننده میتواند برحسب نیاز تنها یکی را برگزیند.
آنچه این نوع خودروی هیبریدی را از نوع مالیم متمایز میسازد این است که خودرو میتواند تنها با تکیهبر موتور الکتریکی حرکت کند اما قبل از آن باید
ال شارژ باشند ،موتورهای الکتریکی قادرند خودرو را تنها برای مسافتهای کوتاهی (چیزی حدود 30
یکسری بررسیهایی انجام شود مثالً باتریها باید کام ً
کیلومتر) هدایت کنند و نهایتاً این موتورهای بنزینی هستند که بخش عمده کار را انجام میدهند .در خودروهای تمام هیبریدی نیز همچون نوع موازی و
مالیم این انرژی ترمز است که باتری را شارژ میکند.
تویوتا پریوس ( )Toyota Priusرا میتوان از محبوبترین نمونههای خودروی تمام هیبریدی دانست که بهعنوان یک خودرو پاک (حداقل آالینده) شناخته
میشود.
و) سیستم هیبریدی باقابلیت شارژ (یکطرفه)
همانند مواردی که در باال ذکر شد ،خودروهایی هیبریدی پالگین
یا شارژی نیز بهعنوان یک هیبرید از ترکیب دو موتور بنزینی و
الکتریکی حاصلشدهاند .خودروهای هیبرید شارژی از باتریهای
بزرگتر باقدرت بیشتری بهره میبرند بهطوریکه تنها در صورتی
موتور بنزینی شروع به کار میکند که باتریها کامالً تخلیهشده
باشند .این خودروها بااتصال به پریزهای برق در ایستگاههای
شهری هم میتوانند مجدداً شارژ شوند (مزیتی که در هیبریدهای
مالیم و تمام هیبرید جای خالیشان کامالً احساس میشود) .برای
فردی که روزانه مسافتهای کوتاهی را طی میکند امکان استفاده از خودروی هیبریدی شارژی حتی بیش از یک ماه بدون اینکه اصالً نیازی به سوخت
داشته باشد نیز میسر است چراکه هیبریدهای پالگین به کمک موتور الکتریکی قادرند چیزی حدود سی تا پنجاه کیلومتر را طی کنند.
بهعنوان جمعبندی ،میتوان گفت خودروهای هیبریدی مدام در حال بهتر شدن هستند و هر نمونهای که روی کار میآید مدتها بعد جای خود را به
نمونهای جدیدتر باقابلیتهای بیشتر میدهد ،چنین خودروهایی در کاهش آلودگیها سهم زیادی دارند و انتظار میرود در آیندهای نزدیک بتوانند بدون
محدودیت در هر مسافت و هر شرایطی مورداستفاده قرار گیرند.
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت توسعه آب و انرژی پاک هورداد

اخبار مرکز

مدیرعامل :ابوطالب محمدی

برگزاری کمیته پذیرش

شماره تماس88366104 :
پست الکترونیکیhoordad@outlook.com :

ایده محوری :طراحی و ساخت نمونه ابزار قابلحمل اندازهگیری رطوبت خاک
زمینه فعالیت :توسعه و بهرهبرداری انرژی نو و آب و نصب و راهاندازی
نیروگاههای انرژیهای پاک
خالصه طرح :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 ،بسیار زیاد است .تعیین زمان الزم برای
آبیاری باعث میشود که آب و انرژی مصرفی (پمپاژ) کاهش یابد .این تجهیزات
مقدار آب موردنیاز گیاه را اندازهگیری میکند که بهصرفهجویی 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
مهندسی معکوس تجهیزات نمونه اندازهگیری آب موجود در خاک 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.

هفتمین جلسه کمیته پذیرش در سال  1399در تاریخ
 1399/09/25با بررسی یک طرح برگزار شد .در این جلسه طرح
"افزایش راندمان پنلهای خورشیدی فتوولتائیک از طریق روش
های خنکسازی هیبرید" از جانب آقای عبدالحد یشمی ارائه و مورد
ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه طرح توسط متقاضی و بررسی ابعاد فنی
و مالی آن ،مقرر شد طرح به مدت  3ماه در قالب پیش رشد در مرکز
مستقرشده و پس از اصالحات و ارائه گزارش پیشرفت طرح از جانب
متقاضی ،طرح در جلسات کمیته پذیرش آتی مجدداً مطرح و مورد
ارزیابی قرار گیرد.
برگزاری ششمین وبینار علمی تخصصی رویش
ششمین وبینار علمی تخصصی رویش تحت عنوان "تحلیل و طراحی
مدل کسبوکار در شرکتهای نوپا" با ارائه آقای مهندس رحیم

اسماعیلی ،مشاور استراتژی و نوآوری در مورخ  1399/09/10برگزار شد.
در این وبینار یکساعته ،به تحلیل و طراحی اجزای یک مدل کسبوکار
بازار هدف :باغداران و کشاورزان ،و گلخانههای صنعتی ،شهرداریها.
بهینه پرداخته شد و نکات مهمی که باید هر شرکت فناور در خلق مدل
آخرین وضعیت :نمونه محصول ساختهشده و عملکرد آن در شرایط واقعی مورد آزمون کسبوکار خود بدان توجه نماید را با استفاده از نمونههای واقعی در
صنعت برق و انرژی موردبررسی قرار گرفت.
قرارگرفته است .شرکت آماده سفارش گیری برای ساخت و تحویل محصول است.

ادامه سخن نخست
الزام به تولید یا واردات وسایل پربازده
بیش از دو برابر بودن مصرف انرژی بخش خانگی ایران در مقایسه با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،ضرورت استفاده
از وسایل پربازده را دوچندان مینماید .باوجود تصویب و ابالغ قانون اصالح الگوی مصرف در سال  1389و اختصاص دو ماده  12و  13این قانون
به الزام تولید یا واردات تجهیزات انرژی بر با برچسب مصرف انرژی ،بازارِ مملوِ از وسایل فاقد برچسب و غیراستاندارد در ایران ،گویای عدم اجرای
تمام و کمال این قانون در  10سال گذشته بوده است .این در حالی است که در کشورهای دیگر این موضوع توسط نهادها و نیز دولت بهطور
ویژهای پیگیری میشود .بهطور مثال نشان انرژی استار از سال  1992توسط آژانس حفاظت از محیطزیست آمریکا و با پشتیبانی رسمی دولت
بهعنوان نمادی از وسایل پربازده در این کشور الزامی شده است که تاکنون ،برچسب انرژی استار منجر به صرفهجویی  4000میلیارد تراوات ساعت
برق و کاهش  5/3میلیارد تن گاز گلخانهای شده است.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک" 5 ،اسفند  ،1399موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک – شیروان.

" .2ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش دادههای بزرگ" 13 ،اسفند  ،1399دانشگاه شهید مدنی آذربایجان– تبریز.
" .3چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بینالمللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی" 13 ،اسفند  ،1399انجمن آزمون
های غیر مخرب ایران -تهران.
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