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سخن نخست
قانون بودجه سنواتی یکی از مهمترین و مؤثرترین اسناد باالدستی مالی کشور محسوب میشود .فارغ از تالش بخشهای مختلف برای سهم خواهی از
بودجههای ساالنه ،باید پذیرفت که بخش مهمی از سرنوشت مالی صنایع ،نهادها و ارگانهای مختلف در بطن همین قانون رقم میخورد .صنعت برق اما
داستان متفاوتی دارد .این صنعت که همچنان کسری بودجه مستمر و طوالنیمدت مهمترین چالش پیش روی آن محسوب میشود ،پیش از آنکه دنبال
سهم خواهی از بودجه باشد ،الحاق اصالحیهها و تبصرههای قانونی را پیگیری میکند تا حدی به اقتصاد آشفته و نا تراش سامان ببخشد.
در حقیقت نحوه تعرفه گذاری تکلیفی برق و قیمت یارانهای آن برای مشترکین ،عالوه بر اینکه عمالً تراز اقتصاد این صنعت را به شکلی ریشهای از بین
برده ،به انباشت بدهیهای هنگفت این صنعت ،با دامنهای بسیار وسیع منجر شده است .در حقیقت قرار بوده فاصله قابلتوجه قیمت تمامشده و تکلیفی
برق ،هرساله بر اساس قانون بودجه و قانون حمایت از صنعت برق از جانب دولت بهحساب وزارت نیرو واریز شود .عدم تعهد دولت به این تکلیف قانونی
یکی از مهمترین چالشهای بودجهای صنعت برق است .حاصل این بدعهدی و انباشت مطالبات وزارت نیرو از دولت ،ناتوانی این وزارت خانه در پرداخت
مطالبات بخش خصوصی است .این مطالبات در حوزه تولیدکنندگان برق امسال به مرکز  25هزار میلیارد تومان رسید و نبود یک اهرم فشار قانونی برای
متعهد کردن سازمان برنامه جهت پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و تکلیفی برق ،تنها یک پیشنهاد بودجهای نیست ،بلکه الزامی غیرقابلچشمپوشی
برای حفظ پتانسیلهای تولیدکنندگان غیردولتی برق و صیانت از برق پایدار کشور است.
فراموش نکنیم که صنعت برق پیک سالهای اخیر را به مدد رکود شدید حاکم بر بخش صنعت و بارشهای مناسب و بازگشت برقابیها به مدار ،پشت سر
گذاشته است .با احتمال یک سال کم بارش ،بازگشت رونق به مشترکین صنعتی و افزایش منطقی مصرف ،جلوگیری از شدت گرفتن بحران در نیروگاههای
غیردولتی که نزدیک به  60درصد برق کشور را تولید میکنند ،یک ضرورت ملی است که قطعاً میتوان در بودجه  1400برای آن چارهاندیشی کرد.
مسئله بسیار کلیدی این است که دولت و مجلس شورای اسالمی میتوانند در بطن قانون بودجه سال آینده تا حدی به روشن شدن ساختار اقتصادی
صنعت برق ،تبیین هزینههای تولید ،انتقال و توزیع و همچنین تعیین ارقام مشخص برای هزینه سوخت و آب نیروگاهها هم کمک کنند .این روند می
توانند عالوه بر ترغیب نیروگاهها به افزایش راندمان ،مسیر وزارت نیرو و صنعت برق را برای تعیین و تکلیف قیمت تمامشده نهایی برق روشن کرده و
زمینه را برای بهبود نحوه قیمتگذاری این کاالی استراتژیک بهویژه برای خرید برق از نیروگاههای غیردولتی تا حدی فراهم کند
نکته حائز اهمیت دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که سرمایهگذاریهای حوزه نیروگاهی به دلیل چالش عدیده این حوزه در طول سالهای
اخیر با افتی چشمگیر مواجه شده است .این افت دالیل متعددی دارد که قطعاً انباشت مطالبات ،نحوه قیمتگذاری برق نیروگاههای غیردولتی ،کم بازده
بودن این سرمایهگذاریها و البته دشواریهای تأمین سرمایه گزاف برای راهاندازی نیروگاهها ،ازجمله مهمترین آنها هستند .توسعه سرمایهگذاری بخش
خصوصی از مسیر تسهیل تأمین سرمایه را هم میتوان جزء مواردی دستهبندی کرد که میشود در بودجه سال آینده گنجاند .عمده سرمایهگذاران
غیردولتی نیروگاهها برای تأمین مالی به تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی اتکا کردهاند .بازپرداخت ارزی این تسهیالت در شرایطی که بهای ارز نسبت
به زمان اخذ وام چندین برابر شده ،بهویژه برای نیروگاههایی که درآمدهای ریالی با درصد رشد بسیار اندک دارند ،به یک معضل غیرقابلحل بدل شده
است .ازاینرو الحاق تبصرهای در خصوص ایجاد یک ساختار قانونی و قابلاتکا بهمنظور محاسبه ریالی برای بازپرداخت اقساط تسهیالت ارزی هم برای
نیروگاهها حکم یک راهکار نجاتبخش را خواهد داشت.
برگرفتهشده از نشریه نیرو و سرمایه
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اخبار مرکز

مهندس جمشید فالح با ایده محوری "ساخت

انعقاد تفاهمنامه همکاری با و تولید انبوه رله دیجیتال حفاظت
مؤسسه نوآوری ،انتقال فناوری و الکتروموتورهای سه فاز" که در جمع
واحدهای تحت حمایت مرکز بودند پس از اتمام
دارایی فکری مارلیک
باهدف گسترش خدمات توسعه فناوری در زمینه دوره رشد خود بهعنوان واحدهای موفق ،از
مالکیت فکری به شرکتهای فناور صنعت آب و مرکز خارج گردیدند .در این راستا جناب آقای
برق ،تفاهمنامه همکاری فیمابین مرکز توسعه غالمشاهی ،معاونت پشتیبانی مرکز لوح
فناوری صنعت برق و انرژی و مؤسسه نوآوری ،یادبودی به نمایندگان این شرکتها اهدا نمود.
انتقال فناوری و دارایی فکری مارلیک ،با موضوع این مجموعه برای ایشان در ادامه مسیر آرزوی
"ارائه خدمات کارگزاری در حوزه نوآوری ،موفقیت دارد.
مالکیت فکری و انتقال فناوری" منعقد

عضو جدید خانواده

گردید .با امضای این تفاهمنامه ،ازاینپس
شرکتهای تحت حمایت مرکز میتوانند از
خدمات تخصصی مؤسسه مارلیک در زمینههایی
نظیر ثبت اختراعات ملی و بینالمللی ،ثبت سایر
داراییهای فکری در ایران و دیگر کشورها،
مشاوره تخصصی و ارزیابی در حوزه مالکیت
فکری ،حقوقی ،بینالمللی و توسعه و انتقال
فناوری ،خدمات تجاریسازی و نیز مشاوره
حقوقی به همراه طرح دعاوی حقوقی و کیفری
بهرهمند شوند .متقاضیان میتوانند برای کسب
اطالعات بیشتر به وبسایت مؤسسه مارلیک به
آدرس  www.mipt.irو یا وبسایت مرکز
مراجعه نمایند.

شرکت توسعه تجارت هزار

تقدیر از فعالیتهای شرکتهای
موفق خارجشده از مرکز
در ماه اخیر ،مرکز توسعه فناوری
صنعت برق و انرژی از فعالیت شرکتهای بهره
وران نیرو انرژی و مبتکر صنعت پژوه طی دوران
استقرار در این مرکز تقدیر به عمل آورد.

شرکتهای بهرهوران نیرو که با مدیریت آقای
مهندس علی طاهر سیما با ایده محوری
"مهندسی معکوس ،طراحی و ساخت
ترموکوپل و مولتی ترموکوپل نیروگاهی" و
شرکت مبتکر صنعت پژوه با مدیریت آقای

گذر
در ماه اخیر ،شرکت توسعه تجارت هزار گذر به
جمع شرکتهای مستقر مرکز پیوست .ایده
فناورانه این "طراحی و راهاندازی Big Data

 Stackدادههای تولید و مصرف برق ایران
جهت پیشبینی عرضه و تقاضا و همچنین
قیمتگذاری مناسب منطقهای" میباشد.
بررسی عرضه و تقاضا بر اساس دادههای واقعی
در صنایع مختلف جهت آیندهپژوهی در حوزه
کسبوکارها ،از دغدغههای مهم مدیران
میباشد .با توجه به رشد نسبتاً باالی مصرف
انرژی برق در کشور ایران و همچنین اهمیت
این انرژی بهعنوان کاالی نهایی و ضروری
خانوارها لزوم ایجاد زیرساخت متناسب با
دادههای این حوزه و تحلیلهای حجیم برای
اتخاذ تصمیمات راهبردی و عملیاتی را ضروری
نموده است .در این طرح معماری ایجاد بستری
مناسب جهت جمعآوری دادههای موردنیاز
پیشبینی عرضه و تقاضا فراهم نموده است با
استفاده از جمعآوری دادههای  Openمربوطه
به قیمتهای جهانی برق ،دالر و حتی تأثیر
سایر صنایع بر این صنعت برآورد درستی از
میزان قیمت این ارزش ملی در داخل و خارج
ایران نمود .طرح پیشنهادی از قابلیتهای زیر
برخوردار است:
جمعآوری داده از تمامی زیرساختهای تولید
داده صنعت برق ،تجمیع سازی دادههای
مشترکین و زیرساختهای صنعت برق
بهصورت یکپارچه ،داشبورد سازی مدیریتی و
کارشناسی برای تمامی سطوح سازمان،
یکپارچهسازی بانکهای اطالعاتی سازمانی،

بهبود زیرساختهای تصمیم سازی و اجرای
سریع فرایندهای مرتبط و امکان تحلیل
دادههای سازمانی و غیرسازمانی در یک
محیط یکپارچه.
پروژههای موفق کالن داده عموماً برای حفظ
استحکام ،کارآمدی و مقیاسپذیری نیاز به
رعایت اصول فرضیه  CAPدارند .معماری
 Big data Stackدادههای تولید و مصرف
برق باهدف ایجاد بستر جمعآوری دادههای
حجیم تولید و مصرف برق و دادههای مرتبط
با این زیرساخت طی حداقل  10سال گذشته
و محاسبات کمی دادههای و اجرای
تحلیلهای برخط دادهکاوی باهدف بهبود و
افزایش بهرهبرداری در صنعت برق تهیهشده
است .ایجاد بستری باقدرت محاسبات سریع
و در لحظه ) (Real-timeدر سطح بیش از
پتا بایت از مهمترین اهداف این سامانه
میباشد .این زیرساخت ترکیبی از تکنولوژی
بیگ دیتا و هوش مصنوعی بر رویدادههای
برق جهت استخراج تحلیلهای پیشرفته و
آتی طراحیشده است .دادههای تولید برق
شامل میزان تولید وزارت نیرو و سایر نهادها
در نیروگاههای گازی ،بخاری ،چرخه ترکیبی،
دیزلی ،برقابی و اتمی تجدید ناپذیر میباشد.
مصرف برق شامل میزان مصرف در بخشهای
خانگی ،عمومی ،روشنایی معابر ،کشاورزی،
صنعتی ،و سایر مصارف بوده و شامل
مصرفهای غیرقانونی و ناشی از اتالف در
شبکههای توزیع نیست .توجه به
ویژگی¬های مطرحشده در این پروژه ،در
حالت نهایی ما نیازمند به پردازش داده به هر
دو صورت گسسته و پیوسته خواهیم بود .با
توجه به نمونههای موفق معماری کالن داده
و نیازهای این پروژه بین دو گزینه معماری
 Lambdaو  ، Kappaمعماری Lambda
مناسبتر به نظر میرسد .استفاده از سری
زمانی تولید و مصرف برق طی  10سال
گذشته بهکارگیری مدلهای پیشبینی
باکس جنکینز ،شبکه عصبی مصنوعی که از
پرکاربردترین روشهای پیشبینی تقاضا و
مصرف انرژی میباشند در این پروژه استفاده
و پیادهسازی شده است.
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بیشتر بدانیم
چند نکته برای همسانسازی اهداف افراد تیم دور کار
طبق آماری که قبل از شیوع کرونا اعالم شد 52 ،درصد از نیروی کار جهانی ،حداقل یکبار در هفته را بهصورت دورکاری میگذراندند؛ اما ضروری است
که کارفرماها بتوانند یک تیم دور کار عملگرا و پرکاربرد را پرورش دهند .این مسئله یک عامل کلیدی در خصوص همسویی بین اهداف کارمندان و
شرکت است .مطالعات نشان میدهد وقتی کارمندان میفهمند که چگونه کار آنها دررسیدن به اهداف شرکت نقش دارد ،بهرهوریشان  56درصد افزایش
مییابد .در ادامه به پنج نکته در خصوص اینکه چگونه میتوانید به تیم دور کار خود کمک کنید تا اهداف خود را تراز کنند اشاره میشود:
بهطور منظم ارتباط برقرار کنید
تعامل و ارتباط مستقیم ،در حقیقت ،شرایط درزمانی که افراد تیم شما بهجای ارتباط مستقیم ،مجبور به استفاده از پیامرسانهای مجازی و ارتباط از راه
دور باشند ،بسیار بحرانی است .برای حل این مشکل شما میتوانید جلسات منظم و معین را در محیط شرکت ترتیب دهید تا فرصتهای زیادی برای
اشتراک اطالعات فراهم کنید .وجود این جلسات روزانه یکی دیگر از روشهای عالی برای شبیهسازی کار تیمی میباشد و باعث میشود همه افراد از کار
تیمهای دیگر آگاه باشند .البته راهحل دیگری هم برای این مسئله وجود دارد .شما میتوانید با استفاده از کانالهای پیامرسان تعیینشده ،یک فضای
اداری دیجیتال ایجاد کنید که در آن بتوانید برای پرسشهای سریع و مکالمههای کوتاه “ظاهر شوید” .همچنین میتوانید جلسات طوفان فکری را
برنامهریزی کنید که در آن ،بهجای بحث در مورد یک دستور جلسه مشخص ،تیم شما میتواند بهصورت دیجیتال برای ارائه ایدههای جدید دورهم جمع
شود .این میتواند به تمرکز و تقویت چشمانداز جمعی شرکت کمک کند .ارتباط مکرر و واضح کمک میکند تا اهداف شرکت سرلوحه کار قرار گیرد و
باعث ایجاد احساس ارتباط در بین کارکنان شود.
ارتباطات شخصی را پرورش دهید
یکی از بزرگترین چالشهای دورکاری ،ایجاد نزدیکی در بین افرادی است که هرگز بهصورت حضوری با یکدیگر روبرو نشدهاند .بدون فضای اداری
مشترک ،فرصت کمتری برای مکالمات ارگانیک وجود دارد .در هنگام دورکاری ،روزها میتوانند بلندتر باشند .بهعبارتدیگر جلسات و بحثهای آنالین
بر وظایف و مسئولیتهای روزانه افراد متمرکز میشود و همین مسئله باعث میشود روزها طوالنیتر به چشم بیایند .بااینحال ،ایجاد یک انگیزه خوب و
محرک شخصی برای افراد تیم در یک شرکت ارتباط را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد .همچنین انگیزه برای کمک به چشمانداز شرکت و افزایش
بهرهوری و عملکرد افراد را افزایش میدهد .برای پرورش احساس اجتماع و صمیمیت در یک تیم دور کار ،زمانهایی را برای صحبتهای شخصی
اختصاص دهید .این میتواند به اشکال مختلف انجام شود :گپ و گفت و مکالمات عادی روزانه و یا شروع بحث در مورد رفاه شخصی .همچنین میتوانید
جلسات را بهصورت تماسهای ویدئویی برای صمیمیتر ،متمرکزتر و جذابتر کردن جلسات و ایجاد فضای صمیمی برگزار کنید .هرچه فرصت بیشتری
برای پیوند در سطح بین فردی فراهم کنید ،کارمندان دور کار شما صمیمیتر شده و انگیزه بیشتری برای انجام بهترین کار خود خواهند داشت.
خوب مدیریت کنید
مدیریت هر تیمی میتواند یک چالش باشد ،چه در یک دفتر مشترک باشید و چه از راه دور کارکنید؛ اما وقتی روابط و تعامل محدود به حوزه دیجیتال
و بهصورت آنالین باشد ،برخورد با تعارض میتواند یک کار بسیار دشوار باشد .پرورش یک تیم متعهد میتواند این اعتماد را ایجاد کند ،که مدیریت
اختالفات و بحثها را آسانتر میکند .ایجاد محیطی که نیت خیر در آن فرض شود راه دیگری برای جلوگیری از انزوا و کینه کارمندان است؛ مانند هر
نقش مدیریتی ،مهم است که کارمندان خود را در گفتگوهای تعیین هدف قرار دهید و بهطور منظم بازخورد مثبت و سازنده ارائه دهید .با تقویت احساس
اعتمادبهنفس  ،برخورد با تعارض با احترام و انصاف و ارائه بازخورد ،مدیران به جمع تیم کمک میکنند و آنها را در یک طرز فکر جمعی قرار میدهند
که در جهت اهداف مشترک شرکت تالش کنند.
تعیین چارچوب وظایف در پیرامون اهداف سازمان
مسئولیت دیگر رهبران و مدیران تیم اطمینان از این است که همهچیز به تصویر بزرگ شرکت برمیگردد .بهعنوانمثال ،شروع و پایان جلسات و اعالم
حضورها با ترسیم ارتباطات با اهداف کالن میتواند به حفظ اعضای تیم از راه دور در همان صفحه کمک کند .یادآوری چگونگی تأثیر اقدامات آنها در
دستیابی به اهداف شرکت ،وظایف روزمره آنها را متنی میکند و باعث میشود آنها احساس کنند بخشی از یک کار بسیار مهم هستند.
شفاف باشید
وقتی افراد میفهمند که چرا کاری را انجام میدهند ،انگیزه بیشتری پیدا میکنند و بهتر کار میکنند .آنها همچنین وظایف خود را باانگیزه بیشتر
اولویتبندی میکنند و بر کار خود مالکیت مییابند .شما میتوانید با توضیح دالیل تصمیمگیری و چگونگی ارتباط آنها با اهداف بزرگتر ،شفافیت
ایجاد کنید .کانالهای ارتباطی مشترک ،فرایندها و تصمیمات را برای همه قابلمشاهده میکنند؛ و با اطمینان از به اشتراک گذاشتن اطالعات بین
دپارتمانها ،میتوانید به تیم خود کمک کنید تا ببیند همهچیز به چه ترتیب متصل است و کار آنها به تحقق هدف نهایی کمک میکند .آینده تمام
شغلها ،دورکاری بوده و هست؛ بنابراین ،آیا شما در حال حاضر یک تیم دور کار را مدیریت میکنید یا این اولین بار است که خود را به گزینههای کار
از راه دور متصل میکنید؟ یادگیری چگونگی هماهنگی اهداف تیم باوجود فاصله ،یک عامل اساسی موفقیت در آینده کسبوکار خواهد بود.
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معرفی پارکهای عام و فناوری
این شماره :پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطالعات ()ICT
پارک علم و فناوری بهعنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری و بهتبع آن ،توسعه اقتصاد دانشپایه و اشتغالزایی تخصصی موردتوجه
بسیاری از کشورهای جهان واقعشده است .پارک فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات با تکیهبر ظرفیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،محیط
مناسبی برای استقرار و حضور حرفهای شرکتهای فناوری نوپا ،کوچک و متوسط ،واحدهای تحقیق و توسعه صنایع ،مؤسسات پژوهشی و شرکتهای
انشعابی و زایشی و دانشبنیان اعضای هیأت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات) و دانشگاهها به فعالیتهای فناوری اشتغال دارند .هدف نهائی این پارک ،ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل
فرآیند جذب ،ارتقاء و انتشار آن است بهنحویکه تمامی و یا بخشهای عمدهای از فعالیتهای منتهی به محصوالت فناوری و بحثهای تجاریسازی در
این پارک بهصورت حرفهای قابل انجام باشد.
با عنایت به الطاف الهی و استعانت از ذات اقدس باریتعالی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد و توسعه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) ،طراحی و اجرای پارک فناوری اطالعات و ارتباطات به مرحله اجرا درآمده است .این مهم بهمنظور تکمیل
زنجیره پژوهش و تولید و بازار بوده است و اهداف ذیل را در بر خواهد داشت:
 .1حرکت از گروههای پژوهشی به سمت شرکتهای دانشبنیان در مرکز رشد پژوهشگاه،
 .2انتقال شرکتهای دانشبنیان به سایت پارک  ICTجهت رشد و توسعه و تبدیل به شرکتهای متوسط،
 .3انتقال شرکتهای رشد یافته به پارک  ICTجهت ارتقاء به شرکتهای با بازار ملی و بینالمللی،
 .4انتقال تکنولوژی و پژوهشهای مرکز به شرکتهای مستقر در پارک،
 .5امکان بهرهبرداری شرکتها از امکانات و تجهیزات و آزمایشگاههای مرکز ،و
 .6ارائه خدمات زیرساختی به شرکتهای مستقر در پارک . ICT
چشمانداز
تبدیلشدن به یک پارک فناوری در کالس جهانی با حضور شرکتهای نامی و پیشرو داخلی و بینالمللی و معتبرترین مرکز توسعه فناوری  ICTو
کسبوکارهای مرتبط در منطقه.
اهداف
هدف نهایی پارک فناوری اطالعات و ارتباطات ،جذب شرکتها و واحدهای فناور داخلی و خارجی ،ارتقاء آنها در حوزه تولید محصوالت آی.سی.تی
مدرن ،و تسهیل حضور آنها در بازارهای داخلی و خارجی است .در راستای هدف فوق ،مأموریت اصلی پارک فاوا «توسعه اقتصادی و تعمیق تکنولوژی
شرکتها باهدف افزایش توان رقابتپذیری است» .سایر ابعاد این مأموریت به شرح ذیل است:





کمک به رشد شرکتها و واحدهای فناور متوسط به شرکتهای توسعهیافته از طریق ورود آنها به زنجیره تأمین بخش  ICTداخل و خارج،
توسعه تعامالت بینالمللی شرکتهای فناور عضو در سطح منطقه و جهان،
شبکهسازی شرکتهای فناور عضو و جهتدهی به تولیدات آنها بر اساس نیاز بازارهای داخلی و خارجی ،و
برنامهریزی برای جذب متخصصان ایرانی حوزه  ICTدر خارج از کشور و کمک جهت مهاجرت معکوس آنها.

شعب پارک
پارک فناوری اطالعات و ارتباطات در حال حاضر میزبان  23شرکت فناور فعال در دو سایت «البرز» و «مشهد» است.
سایت البرز (سجاد سابق):
این سایت که سایت اصلی پارک فناوری اطالعات و ارتباطات محسوب میشود ،در زمینی به وسعت حدود  22هکتار (دارای بیش از  40بلوک مسکونی
و اداری) در کیلومتر  26اتوبان تهران کرج و در استان البرز واقعشده و در حال حاضر  17شرکت فناور در این سایت مشغول به فعالیت هستند.
سایت مشهد:
این سایت در سال  1397در ساختمان پستبانک واقع در بلوار خیام شهر مشهد آغاز به کارکرد .این ساختمان با زیربنای  3000مترمربع در  10طبقه
بهصورت تمامکار با امکانات در اختیار شرکتهای عضو قرار دارد که در حال حاضر  6شرکت فناوری در این سایت فعالیت دارند.

آدرس :کیلومتر  26اتوبان تهران کرج ،اولین خروجی پس از گرمدره ،پارک فناوری اطالعات و ارتباطات
وبسایتwww.ict-park.ir :
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مطلب کوتاه علمی
آیندهنگاری فناوری
در دنیای امروز که تنها اصل بدون تغییر آن ،تغییر است شرکتها برای حفظ قدرت رقابت با رقبا و اطمینان از حفظ کسبوکارشان نیاز دارند تا
فناوریهای بازار فردا و فناوریهای نوظهور را شناسایی کرده ،نحوه ظهور و بروز آنها را مشخص کرده و تأثیر آنها را در سیر آینده شرکت موردبررسی
قرار دهند .این فناوریها شاید در حال حاضر کاربرد محدودی داشته باشند ،بستر ارائه آنها در بازار به شکل مناسبی فراهم نباشد و هنوز به شکل کامل
تجاری نشده باشند اما در آینده نهچندان دور انتظار میرود که تکاملیافته و زیرساختهای الزم برای بهکارگیری آنها فراهم شود .شناسایی این فناوریها
میتواند مسیر تحقیقات و توسعه علمی و فناورانه شرکتها را جهتدهی کند .شرکتها نیاز دارند که این فناوریها را شناسایی کرده و نقشه راه رسیدن
به آنها را ترسیم کنند .برنامهریزی جهت رسیدن به این فناوریها عالوه بر نیاز به داشتن یک رویکرد آیندهنگر ،نیازمند یک روششناسی مناسب و
استفاده از قالبها و ابزارهای عملیاتی است.
در این نوشتار تالش میشود چند تا از روشهای آیندهنگاری معرفیشده و گامهای هرکدام به شکل مختصر توضیح داده شود .امروزه فرکانس تغییرات
در محصوالت و خدمات فناورانه آنچنان افزایشیافته است که اغلب مؤسسات بهسختی میتوانند آنها را دنبال کنند .شرکتها نیاز دارند برای عقب
نماندن از تغییرات فناوری و از دست ندادن بازار ،با افزایش قابلیتهای خود فرآیند شناسایی و مهار فناوریهای جدید و نوظهور را تسریع کرده ،نقشه
راه رسیدن به آنها را ترسیم کرده و از این تغییرات به نفع سازمان خود استفاده کنند .برنامهریزی در این زمینه عالوه برداشتن یک رویکرد آیندهنگر و
ریسکپذیر توسط مدیران ،نیازمند ابزارها و روشهای کاربردی نیز میباشد تا بتوان احتمال بروز خطا را به حداقل رساند .یکی از ابزارهایی که بهمنظور
پیشبینی فناوریهای مطرح در آینده به کار گرفته میشود آیندهنگاری فناوری است.
آیندهنگاری فناوری یک ابزار برنامهریزی است که ظهور فناوریهای جدید و نوظهور و تأثیر آن در دستیابی به آینده مطلوب را مشخص کرده و فرصتهای
تجاری پیش روی شرکتها را معرفی میکند .هدف نهایی آیندهنگاری فناوری در سازمانها و شرکتها دستیابی به یک سبدی از فرصتها و همچنین
شناسایی فرصتهای کسبوکار است .برای اینکه آیندهنگاری با برنامهریزیهای معمول و سناریوسازی متفاوت باشد باید پنج ویژگی داشته باشد که
عبارتاند از -1 :تالش برای نگاه به آینده باید سیستماتیک و نظاممند باشد -2 .افق زمانی آیندهنگاری فناوری نباید کمتر از  5سال باشد (معموالً بین 5
تا  30سال در نظر میگیرند -3 ).در آیندهنگاری فناو ری در کنار توجه به مباحث فنی ،باید مسائل اقتصادی و بازار نیز موردتوجه قرار گیرند -4 .در
آیندهنگاری باید فناوریهایی موردتوجه قرار گیرند که موردحمایت دولتهاست و  -5در آیندهنگاری باید تنها از تمرکز بر خلق ثروت اجتناب کرده و آثار
اجتماعی را نیز مدنظر قرار داد .در سالهای اخیر روشهای مختلفی جهت انجام آیندهنگاری فناوری استفاده میشوند که بیشترشان ابتدابهساکن برای
کاربردهای غیر از آیندهنگاری معرفیشده بودند اما در حال حاضر بهطور گستردهای در این حوزه به کار گرفته میشوند .دستهبندیهای مختلفی را
میتوان برای این روشها ارائه کرد :روشهای کمی و کیفی ،روشهای اکتشافی و هنجاری ،روشهای نگاه به بیرون و نگاه به درون ،اما با توجه به هدف
این نوشتار که ایجاد یک آشنایی اولیه با آیندهنگاری فناوری است از بیان این دستهبندیها خودداری شده و تنها چند تا از روشهای مطرح در این حوزه
معرفی میشود.
روششناسی آیندهنگاری
روشهای مختلفی وجود دارند که هرکدام بهتنهایی میتوانند بهمنظور آیندهنگاری به کار گرفته شوند اما ثابتشده که استفاده از این روشها بهصورت
ترکیبی ،نتایج دقیقتری را به همراه خواهد داشت .در ادامه مهمترین ابزارها و روشهای آیندهنگاری معرفیشده و توضیح مختصری در مورد هرکدام از
آنها ارائه میگردد.
روش همفکری (ذهن انگیزی)
ذهن انگیزی یک روش کار گروهی است در جهت شکلگیری ایدههای نو برای ابداع و حل مسائل .هرچند این روش بهطور مشخص بهمنظور استفاده
در آینده نگاری فناوری معرفی نشده است اما با توجه به کارایی آن ،چندین سال است که موردتوجه آینده نگاران نیز قرارگرفته است .این روش اولین بار
توسط الکس آسبرن در دهه سی میالدی معرفی شد .در این روش گروهی از افراد متخصص را جهت خلق و یافتن ایدهها و روشهای بکر و تازه دورهم
جمع میکنند تا آزادانه فکر کرده ،ایدههای تازه ارائه داده و راهحلهای نوین برای مسائل و مشکالت پیشنهاد کنند .در مدت برگزاری نشست همه در
طرح آراء و اندیشههای خویش آزادند و میتوانند در تکمیل و بسط و گویا کردن ایدههای دیگران بکوشند .نکات زیر در استفاده از این روش باید موردتوجه
قرار گیرد:
 .1مشخص بودن هدف :هدف از برگزاری جلسه و مسئله موردبررسی بهطور کامل مشخص باشد،
 .2ترکیب افراد حاضر در جلسه :افراد حاضر در جلسه باید شناخت کاملی از موضوع جلسه داشته و ابعاد مختلف آن را بهخوبی بشناسند،
 .3جدا کردن دو م رحله ارائه نظرات از ارزیابی نظرات :باید دو مرحله ارائه نظرات و ارزیابی نظرات جدا از هم باشند تا خللی در ارائه نظرات
به وجود نیاید،
 .4آزادی کامل متخصصین حاضر در جلسه در بیان ایدهها و نظرات،
 .5ارجحیت کمیت نظرات مطرحشده در جلسه نسبت به کیفیت آنها،
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 .6ثبت تمام ایدهها ،و
 .7اولویتبندی نظرات ارائهشده و سازماندهی آنها در قالب یک طرح.
روش تحلیل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و چالشها ()SWOT
واژه  SWOTاز کنار هم قرار دادن حروف اول چهار کلمهی ( Strengthsنقاط قوت)( Weaknesses ،نقاط ضعف)( Opportunities ،فرصتها) و
( Threatsتهدیدها) ساختهشده است .همانطور که از اسمش پیداست ،این تکنیک میتواند به ما کمک کند تا به نقاط قوت و ضعف سازمان خود پی
برده ،فرصتهای پیش روی سازمان را بهتر شناخته و تهدیدهای احتمالی را به شیوه مؤثری مدیریت
کنیم .انعطافپذیری تکنیک  SWOTباعث شده که از زمان معرفی در سال  ،1964این روش بهطور
گستردهای در حوزههای مختلف به کار گرفته شود .روش  SWOTفهرستی از نقاط قوت و ضعف یک
سازمان را از طریق تحلیل منابع و قابلیتهای آن و نیز فهرستی از تهدیدها و فرصتهای پیش روی
شرکت را از طریق تحلیل محیط آن فراهم مینماید .معموالً نقاط قوت و ضعف با عوامل درونی
کسبوکار در ارتباط بوده و با بررسی آنها مشخص میشود .از مهمترین منابع درونی میتوان به منابع
انسانی ،منابع فیزیکی و منابع مالی اشاره کرد .فرصتها و تهدیدها نیز بیشتر از عوامل بیرونی نشأت
میگیرند که لزوماً تحت کنترل سازمان نیستند .از مهمترین عوامل بیرونی میتوان به ترند بازار ،مسائل
سیاسی ،محیطزیست ،ارتباطات و ...اشاره کرد.
روش دلفی
روش دلفی یک فرایند ارتباط گروهی بهشدت ساختیافته است که در آن موضوعاتی که دانش نامطمئن و ناقصی دربارۀ آنها موجود است به قضاوت
متخصصان گذاشته میشود .روش دلفی در اغلب اوقات بهعنوان بخشی غیرقابلتفکیک از آیندهنگاری معرفی میشود .روش دلفی مبتنی بر پیمایشهای
ساختیافته بوده و از اطالعات شهودی شرکتکنندگانی که عمدتاً متخصص هستند استفاده میکند .در ابتدا این تکنیک برای مسائل استراتژیک نظامی
مورداستفاده قرار میگرفت اما بهتدریج در زمینههای دیگر ازجمله آموزش ،فناوری ،بازاریابی و آیندهنگاری نیز به کار گرفته شد .مراحل زیر معموالً برای
روش دلفی در نظر گرفته میشود:
-1مشخص کردن مسئله :در ابتدا باید چارچوب مسئله به شکل کامل تشریح شود تا شرکتکنندگان از موضوع منحرف نشده و تمرکز خود را روی
حول مسئله متمرکز کنند.
-2انتخاب گروهی از کارشناسان و خبرگان :خبرگان باید به نحوی تعیین شوند که با داشتن نظرات متفاوت و بعض ًا متعارض تمام مسئله را پوشش
داده و تنها یک اجماع مصنوعی و صوری حاصل نشود.
-3طراحی پرسشنامه :در این مرحله سؤاالتی که خبرگان باید به آنها جواب دهند طراحی میشود .با توجه به اینکه پرسشنامههای مراحل بعد از
روی پرسشنامه مرحله اول ایجاد میشوند ،طراحی مناسب پرسشنامه و در نظر گرفتن تمام ابعاد مسئله حیاتی است.
-4تحلیل نتایج دور اول :بعد از گردآوری پاسخ پرسشنامهها ،نتایج تحلیلشده و نظرات خبرگان موردبررسی قرار میگیرد .نتایج حاصل از
پرسشنامههای دور اول پایه اصلی طراحی پرسشنامههای دورهای بعد میباشند.
-5طراحی پرسشنامههای بعدی :از روی پاسخهای مرحله اول و با توجه به بازخوردهای کارشناسان پرسشنامههای مرحله بعد طراحی میشوند .با
این رویه خبرگان این فرصت رادارند تا مواضع اولیه خود را مورد بازبینی قرار داده و در صورت نیاز تغییر دهند.
 -6سازماندهی جلسات حضوری برای خبرگان :پس از ردوبدل شدن چندباره پرسشنامه و بهروزرسانی آن ،جهت تسریع در کار ،نیاز است خبرگان در
یک جلسه حضوری گرد هم آمده و استداللها و مواضع خود را مطرح کنند.
-7ارائه گزارش پایانی :هیچ تضمینی جهت رسیدن به یک اجماع درروش دلفی وجود ندارد اما ارائه مواضع مطرحشده توسط خبرگان در گزارش پایانی
میتواند یک پایهای را برای سیاستگذاری در حوزه موردبحث شکل دهد .از روشهای دیگر آیندهنگاری فناوری میتوان به سناریوسازی ،نگاشت ذینفعها،
تحلیل تأثیر متقابل ،اولویتسنجی ،توالیهای زمانی ،مدلهای رگرسیونی و شبیهسازی احتمالی اشاره کرد که توضیح و تفصیل آنها در این نوشتار
نمیگنجد.
خالصه
امروزه آیندهنگاری به یک ابزار مهمی جهت کمک به سیاستگذاران و تصمیم گیران تبدیلشده است .آیندهنگاری را میتوان تالش برای شناخت آینده
مطلوب و ترسیم مسیر رسیدن به آن تعریف کرد .دانش آیندهنگاری با تکیهبر سه حوزه سیاستگذاری ،برنامهریزی و مطالعات آیندهاندیشی در سالهای
اخیر پیشرفت قابلمالحظهای کرده است .در این نوشتار چند روش اصلی مطرح در آیندهنگاری معرفیشده و هرکدام به شکل مختصر توضیح داده شد.
هرچند هرکدام از روشهای معرفیشده بهتنهایی میتوانند به کار گرفته شوند اما استفاده همزمان از این روشها میتواند شرکتها را در استفاده از
فرصتهای پیشرو در آینده و گریز از تهدیدات یاری کند.
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مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
این شماره :مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی
انرژی خورشید یکی از منابع تأمین انرژی رایگان ،پاک و عاری از اثرات مخرب زیستمحیطی است که از دیرباز به روشهای گوناگون مورداستفاده بشر
قرارگرفته است .بحران انرژی در سالهای اخیر ،کشورهای جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی ،برخوردی متفاوت نمایند که در این میان
جایگزینی انرژیهای فسیلی با انرژیهای تجدید پذیر و ازجمله انرژی خورشیدی بهمنظور کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژی ،کنترل عرضه و تقاضای
انرژی و کاهش انتشار گازهای آالینده با استقبال فراوانی روبرو شده است .با توجه به پتانسیل باالی ایران به خاطر دریافت مناسب تابش خورشید ،الزامات
قانونی و مزیتهای زیستمحیطی ،امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداری از انرژی خورشید ،توسعه فناوری انرژیهای خورشیدی در ایران امری حیاتی
میباشد .بر این اساس مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی باهدف مدیریت تحقیقات حوزه خورشیدی وزارت نیرو و ارائه راهکارها ،برنامهها و سیاستهای
توسعه فناوریهای تولید برق خورشیدی و همچنین جهتدهی و انتخاب روشهای مناسب برای دستیابی به تکنولوژیهای مختلف خورشیدی ،در
پژوهشگاه نیرو تأسیس گردید
مأموریتها
مرکز توسعه فنآوری انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو باهدف پیشبرد امر مدیریت تحقیقات در حوزه فنآوریهای تولید برق از انرژی خورشیدی،
زیرساختهای الزم را جهت ایجاد هماهنگی بین نقشآفرینان فعال بخش انرژی خورشیدی نظیر مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
فراهم مینماید .حمایت مرکز توسعه فنآوری انرژی خورشیدی از طرحها و پروژههای کاربردی باهدف مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی
مبتنی بر مدیریت دانش ،منجر به جهتدهی تحقیقات و راهاندازی پایلوتهای موردنیاز صنعت برق خورشیدی میگردد.
اهداف کالن











ایفای نقش مدیریت فناوری در زمینه توسعه فناوری انرژی خورشیدی در صنعت برق،
هماهنگی فعالیت بخشهای مختلف صنعت برق ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در زمینه طرحهای مرکز،
مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق در زمینه توسعه فناوری انرژی خورشیدی،
راهاندازی پایلوتهای موردنیاز صنعت برق در زمینه توسعه فناوری انرژی خورشیدی،
جهتدهی تحقیقات و توسعه مرکز در راستای نیازمندیهای بازار،
تمرکز ،سازماندهی و همافزائی فعالیتهای مرتبط با توسعه فناوری انرژی خورشیدی در پژوهشگاه نیرو،
برنامهریزی ،تعریف ،ارجاع و نظارت بر اجرای طرحها و پروژههای کاربردی و توسعهای در زمینه توسعه فناوری انرژی خورشیدی ،که تحت
مدیریت پژوهشگاه نیرو به اجرا درمیآید،
انباشت دانش در حوزههای علمی و تخصصی و ایجـاد بانک اطالعاتی از محققین و صاحبنظران در زمینه توسعه فناوری انرژی خورشیدی،
ایجاد نظام و تأمین منابع مالی الزم جهت حمایت مالی از طرحها و پروژههای فناوری انرژی خورشیدی ،و
مدیریت نظاممند حمایت از شرکتهای دانشبنیان مرتبط با فناوری انرژی خورشیدی در قالب مراکز رشد و پارکهای علمی و فناوری و
صندوقهای مالی حمایت از پژوهش.

سیاستها و اقدامات












مطالعه مستمر فعالیتهای انجامگرفته و آیندهپژوهی در زمینه فناوریهای انرژی خورشیدی،
مطالعه مستمر سیاستهای حاکمیتی و حمایتی مؤثر بر روند توسعه فناوری و بازار محصوالت مرتبط با انرژی خورشیدی،
ارزیابی و بهروزرسانی سند توسعه فناوری انرژی خورشیدی در کشور،
ارائه مشاوره در جهت همافزایی فعالیتهای جاری صنعت برق ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در زمینه انرژی خورشیدی،
ایجاد پایگاه اطالعات متخصصین ،پژوهشگران ،امکانات موجود و انباشت دانش در زمینه انرژی خورشیدی و ایجاد بستر ارتباطی الزم،
ایجاد امکانات نرمافزاری و سختافزاری الزم ،بهویژه آزمایشگاههای مرجع ،برای ارائه خدمات آزمایشگاهی موردنیاز صنعت برق در زمینه انرژی
خورشیدی،
تعریف و راهبری طرحهای و پروژههای انرژی خورشیدی وزارت نیرو،
پشتیبانی از تجاریسازی محصوالت پروژههای تحقیقاتی در زمینه انرژی خورشیدی،
همکاری با سایر مراکز توسعه فناوری در سطح کشور بهمنظور تخصیص منابع طرحها،
برنامهریزی و تعریف پروژه جهت بومیسازی فناوریهای منتقلشده ،و
رایزنی با تأمینکنندگان منابع مالی برای حمایت از طرحهای تحقیقاتی حوزه فناوریهای انرژی خورشیدی.
آدرس :تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیرو ،مرکز توسعه انرژی خورشیدی
وبسایتwww.nri.ac.ir/solar-center :
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت توسعه و سیاستگذاری توس

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :علیرضا عبداهلل زاده

فناوری تولید انرژی برق از رطوبت بدن انسان

شماره تماس88360221 :
پست الکترونیکیabdolah@gmail.com :

ایده محوری:
طراحی پلت فرم هشدار خاموشی بهمنظور پیک سایی با روشهای اقتصاد رفتاری
زمینه فعالیت:
طراحی و پیادهسازی استراتژی فعالیت و اجرای زیرساختهای تکنولوژیک
خالصه طرح:
در طرح "هشدار خاموشی" تالش میشود با استفاده از مطالعات علم اقتصاد رفتاری در
زمینهی کاهش مصرف برق و با اعمال مداخالت رفتاری و ایجاد انگیزههای فردی،
مشترکان برق (بهویژه خانوارها) را تشویق به کاهش مصرف برق داوطلبانه بهویژه در ساعات
پیکبار کند .با استفاده از آمار و اطالعات موجود از پستها و فیدرهای برق کشور ،مناطقی
که با توجه به تاریخچه مصرف و متغیرهایی همچون دمای هوا با احتمال باالی قطعی برق
مواجه هستند ،بهصورت روزانه و ساعتی شناساییشده و به افراد مقیم منطقه ،پیام هشداری
مبنی بر احتمال قطعی برق ارسال شود .این هشدارها از طریق تماس تلفنی ،پیام کوتاه و
حتی از طریق اپلیکیشن به خانوارهای ساکن آن مناطق ارسال میشود .این طرح با توجه
به دانش اقتصاد رفتاری و نظریهی بازیها بهگونهای طراحیشده است که انتظار میرود
ال یک ساعت
افراد با آگاهی از اینکه در صورت عدم کاهش مصرف خود در بازه کوتاهی (مث ً
آتی) با خاموشی برق مواجه میشوند ،برای عدم اختالل در فعالیتهای روزانه و حفظ وسایل
الکتریکی خود از نوسانات برق اقدام به کاهش مصرف برق کنند و یا حداقل با خاموشی
کردن برخی از وسایل الکتریکی خود از آنها محافظت کنند.
بازار هدف:


شرکت توانیر ،شرکتهای توزیع استانها و مشترکان برق

آخرین وضعیت :در سال جاری نهاییسازی پروژه پایلوت و اجرای عملیات
راهاندازی سامانه در شش استان کشور منجر به اصالح مصرف خانگی معادل 400
مگاوات گردید .همکاریهای جانبی با شرکت توزیع برق مشهد نیز در راستای
همین طرح صورت گرفته است.

گروهی از محققان دانشگاه ملی سنگاپور ( )NUSفیلم جدیدی ساختهاند که در
تبخیر عرق پوست بسیار مؤثر است .این فناوری میتواند برای تولید محصوالتی
که در هنگام ورزش ما را خنک و راحت نگه میکند ،استفاده شود و همچنین
از رطوبت حاصل از عرق انسان میتوان برای تأمین انرژی دستگاههای
الکترونیکی پوشیدنی مانند ساعت ،ردیاب تناسباندام و موارد دیگر استفاده
کرد .تنسو چینگ از محققان این پروژه گفت« :تعریق روندی طبیعی برای بدن
ما بهمنظور کاهش استرس گرمایی است .عرق بیشتر از آب تشکیلشده است.
هنگامیکه آب از سطح پوست تبخیر میشود ،درجه حرارت پوست را کاهش
میدهد و احساس خنک شدن میکنیم .در این اختراع جدید ،ما یک فیلم
جدید ساختهایم که در تبخیر عرق از پوست و سپس جذب رطوبت آن بسیار
مؤثر است .ما همچنین این فناوری را یک مرحله جلوتر بردیم به این شکل که
با تبدیل رطوبت حاصل از عرق به انرژی ،نیاز انرژی دستگاههای کوچک
پوشیدنی را تأمین کردیم ».اجزای اصلی این فیلم نازک جدید دو ماده شیمیایی
رطوبت ساز یعنی کلرید کبالت و اتانوالمین هستند .این فیلم عالوه بر اینکه
بهشدت جذبکننده رطوبت است ،در معرض نور خورشید میتواند بهسرعت آب
آزاد کند .این ماده قابلیت استفاده مجدد داشته و میتواند بیش از  100بار
جذب آب و آزاد کردن آن را انجام دهد .برای استفاده کامل از عرق جذبشده،
تیم تحقیقاتی  NUSبا استفاده از فیلمی جدید بهعنوان الکترولیت ،یک دستگاه
جمعآوری انرژی پوشیدنی متشکل از هشت سلول الکتروشیمیایی ()EC
طراحی کرده است .هر  ECمیتواند با جذب رطوبت ،تقریباً  0٫57ولت برق
تولید کند .انرژی کلی جمع شده توسط این دستگاه برای تأمین انرژی یک
دیود ساطع کننده نور کافی است .این دستاورد درواقع یک نمایش اثبات مفهوم
بوده و پتانسیل باالیی دارد تا نیاز انرژی ادوات پوشیدنیهای بدون باتری را با
استفاده از عرق انسان تأمین کند .نمونه اولیه محصول تولیدشده با این فناوری
یک کفی کفش بوده که با استفاده از چاپ سهبعدی ایجادشده است .محققان
امیدوارند که با همکاری شرکتها بتوانند این فیلم جاذب رطوبت جدید را در
محصوالت مصرفی بهکارگیرند.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات" 14 ،اسفند  ،1399برگزار کنند :موسسه علمی
تحقیقاتی کومه علم آوران دانش -بابل.

 " .2اولین کنفرانس ملی تحقق ایدههای دستنیافتنی در زمینه فناوری اطالعات و تکنولوژی(الکترونیکی)" 20 ،اسفند
 ،1399برگزارکننده :دانشگاه علمی  -کاربردی تشکیالت خانه کارگر استان مازندران -قائمشهر.
 " .3اولین کنفرانس بینالمللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی" 24 ،اسفند  ،1399برگزارکننده :دبیرخانه دائمی
کنفرانس -هلند.
 " .4ششمین کنفرانس بینالمللی فناوریهای نوآورانه در زمینه علوم ،مهندسی و تکنولوژی" 26 ،اسفند  ،1399برگزار
کنند :شرکت همایش آروین البرز -تهران.
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