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سخن نخست
مقام معظم رهبری در تازه ترین دیدار خود با جمعی از نخبگان
جوان و اعضاء بنیاد ملی نخبگان که در آخرین روزهای مهرماه
 1396برگزار شد ،به نکات مهمی در حوزه علم و فناوری اشاره
فرمودند .ایشان فرمودند« :باید برای صنعت کشور ،فکری اساسی
شود زیرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری شده است و تا وقتی که این
آفت وجود دارد ،نوآوری مورد توجه قرار نخواهد گرفت و تحرک و
کار علمی نیز متوقف خواهد شد و در چنین شرایطی ،میان دانشگاه
و صنعت ،ارتباطی برقرار نخواهد بود باید در یک بازه زمانی ده ساله
رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری تغییر کند» این بیان
معظم له و تأکید بر نقش پیشران صنعت در جهت دهی به حرکت
نوآورانه شرکتهای دانش بنیان و حتی شکل دهی به روند پژوهشهای
دانشگاهی شایان توجه بیشتری است .به بیان دیگر آنچه زمینه
ارتباط عمیق و سازنده میان صنعت و دانشگاه را فراهم می سازد،
حرکت کشور (و در درجه نخست ،بخش صنعت) از وضعیت فعلی
(که مبتنی بر مزیت های ناشی از منابع عمدتاً طبیعی و گاه انسانی
است) به سوی وضعیتی است که مزیتهای ویژه آن از دل نوآوری
شکل گیرد .اما در عین حال اقتصاد مبتنی بر نوآوری در شرایطی که
بخش صنعت با فاصله قابل توجه از لبه های فناوری جهانی مشغول
به کار مونتاژ محصوالت خارجی باشد ،شکل نخواهد گرفت.در این
فضا ،پژوهشهای دانشگاهی که گهگاه روی لبه های دانش و فناوری
انجام می شود ،بستری برای بروز و ظهور و تبدیل شدن به
پیشرانهای ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت نخواهند داشت.
از سوی دیگر شرکتهای نوپا و دانش بنیان نیز که علی القاعده باید با

استفاده از مزیتهای ذاتی خود (نظیر جابکی سازمانی ،انرژی و نشاط
علمی ،استفاده از راهکارهای میانبر در دستیابی به فناوری های
نوین) به کمک بخش بالغ صنعت بشتابند ،با دو چالش اساسی
مواجه خواهند بود .از یک سو بدلیل عدم همراستایی صنعت با دانش
و فناوریهای نوین و تأکید بر مونتاژ کاری از پیشنهادهای فناورانه
شرکتهای دانش بنیان استقبال نخواهد شد و از سوی دیگر این عدم
استقبال ،ناخودآگاه ظرفیتهای بی بدیل این شرکتها را به پیروی از
روند کلی صنعت (مونتاژکاری) هدایت و جهت دهی خواهد کرد .این
شاید بخشی از اهمیت حرکت صنعت و نقش آن در جهت دهی به
اقتصاد کشور باشد که مورد تأکید رهبر فرزانه انقالب قرار گرفته
است .یکی دیگر از محورهایی که در این نشست مطرح گردید تعیین
افق ده ساله برای تغییر رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری
است .این جهت گیری راهبردی برای صنعت کشور چنانچه با
راهبردها ،سیاستها و تمهیدات متناسب اجرایی همراه شود بدون
تردید می تواند زمینه ساز جهش بی بدیل اقتصاد ایران از اقتصادی
منبع محور به اقتصادی دانش پایه باشد .اینک این وظیفه بر دوش
همه فعاالن بخش صنعت (بویژه در بخش دولتی) است که نقشه راه
عینی و مدلهای مناسب برای دستیابی به این افق  10ساله را پدید
آورند و بدان پایبند باشند .صنعت برق نیز با توجه به پیشتازی
تاریخی در حوزه فناوری های درونزا و استفاده از تولیدات ساخت
داخل می تواند در این حوزه نیز نقش مؤثری ایفاء نماید .انتظار می
رود بخشهای گوناگون صنعت برق نسبت به این جهتگیری
راهبردی عکس العمل جدی نشان دهند.
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اخبار مرکز
الف) برگزاری بیست و هفتمین
نشست هم اندیشی واحدهای فناور
بیست و هفتمین نشست هم اندیشی واحدهای
فناور مستقر در مرکز توسعه فناری صنعت برق و
انرژی در تاریخ  96/07/26با شرکت مدیران
عامل شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد
برگزار گردید .در این نشست گزارشی از
دستاوردهای سه شرکت (آنام انرژی گستران،
همیان فن،رسانش انرژی نوین) ارائه شد.
همچــنین دو شرکت "آیریامانا اطمینان " و "
سایمان تک "به عنوان واحـدهای فنار جدید
معــرفی گردیدند ،سخنران این نشست،
مدیرعامل گروه مشاوران بازار گفتگو ،بود که
قابلیت ها و ظرفیت های شرکت را در ارائه
خدمات مشاوره تبلیغاتی برای شرکت های مرکز
تشریح کردند .در ادامه تبادل نظر بین واحدهای
فناور انجام گردید.

ب) برگزاری کمیته پذیـــرش
در مهرماه  1396دو کمیتـه پـذیرش
برای طرح های فناورانه برگزار گردید .در کمیته
پذیرش اول طرح فناورانه بـا عنـوان "ارزیـابی و
بازار سازی رنگهای عایق حرارتـی بـرای خنـک
کاری پسیو" مورد بررسی قرار گرفت ،مقرر شد
بــه صــورت موقــت (پــیش رشــد) در مرکــز
پژوهشهای پسیو خورشیدی یزد مستقر شود تا
بتواند نسبت به تکمیل نهایی طرح کسب و کـار
خود اقدام نماید.
این طرح در انتهای ماه سوم ،مجـدداً در کمیتـه
پذیرش مطرح خواهـد شـد .در کمیتـه پـذیرش
دوم طرح فناورانه با عنوان "تولیـد انبـوه مقـره
کامپوزیتی توخالی سیلیکونی" پس از بررسـی و
نقد اعضای کمیته ،بـه دلیـل هـم راسـتا نبـودن
دستاورد طرح با اهداف و ماموریتهـای مرکـز،
مورد موافقت قرار نگرفت.

خروج موفقیت آمیز واحد فناور
در مهر ماه سال  ،96شرکت صنایع
ندا به عنوان سوّمین واحد فناور موّفق
از جمع شرکتهای مستقر در مرکز ،جدا شد تا
ادامه کسب و کار خود را در فضای دیگری دنبال
نماید.
این شرکت که با مصوبه شورای مرکز از میانه
های سال  1393در مرکز استقرار یافته بود ،در
مدت سه سال حضور خود در راستای تحقق ایده
محوری شامل:
)1ایجاد مرکز منطقه ای تخصصی صنعت برق)2
تشکیل هسته تخصصی مشاوره برای پاسخگویی
به نیازها و مشکالت صنعت برق کشور )3ارتقاء
و به روزرسانی سطح دانش فنی متخصصان
صنعت برق با استفاده از تجربیات شرکتهای
مطرح بین المللی)4پر کردن خالء وجود آموزش
های فوق تخصصی کاربردی برای ورود به
صنعت
تالشهای مستمری از خود نشان داد تا جایی که
موفق شد ،در راستای نیل به مأموریت خود و به
منظور معرفی فناوری های پیشرفته به بدنه
کارشناسی و مدیریت صنعت برق کشور گامهای
مؤثری بردارد.
شرکت صنایع ندا با همکاری شرکت  Kepcoو
برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز شرکت
های وزارت نیرو و برنامه ریزی و برگزاری دوره
ها و بازدید های آموزشی برای شرکتهای توانیر،
مدیریت شبکه برق ایران ،شرکت های برق
منطقه ای و توزیع نیروی برق نقش ارزنده ای در
افزایش سطح توانمندیهای علمی و تجربی
کارشناسان و مدیران صنعت برق کشور ایفاء
نمود.
مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ضمن
تبریک به شرکت صنایع ندا بابت خروج موفقیت
آمیز از مرکز ،برای این شرکت در ادامه مسیر
پرتالطم کسب و کار فناورانه در عرصه صنعت
برق و انرژی کشور آرزوی توفیق روزافزون دارد.
بدیهی است که این شرکت علیرغم پایان یافتن
دوره استقرار ،همچنان عضو خانواده مرکز بوده،
از حمایتهای معنوی و
همکاریهای متقابل با
مرکز برخوردار خواهد
بود

عضو جدید خانواده
شرکت آیریا مانا اطمینان
نیروگاههای کشور ازجمله صنایع
تجهیز محور در کشور هستند که اهمیت موضوع
مدیریت داراییهای فیزیکی بهخوبی در بهبود
خدمات و کاهش هزینهها درک شده است.
سیستمهای اطالعاتی و نرمافزاری از اهمیت
ویژهای در حوزه مدیریت دارایی فیزیکی برخوردار
است و در تمام مدلهای تعالی در این حوزه به
آن تأکید شده است .ایده اصلی این طرح ،توسعه
 4ابزار نرم افزاری مخصوص نیروگاه های کشور
است؛ به طوری که بتواند خدمات نوین و خاصی
را در حوزه مدیریت داراییهای فیزیکی به مصرف
کنندگان نیروگاهی کشور ارائه کند .این مجموعه
نرم افزاری میتواند تحقق اهداف و پروژه های
تعیینشده در "سند راهبردی و نقشه راه فناوری
های نوین نگهداری و تعمیرات نیروگاههای
کشور" که سال گذشته در وزارت نیرو ابالغ
گردید را تسهیل نماید.پیادهسازی مدیریت دارایی
فیزیکی در سازمانهای مختلف کشور همواره در
ابتدا با مخالفتها ،مشکالت و سردرگمی همراه
بوده است .چنانچه بتوان در پیادهسازی مدیریت
دارایی فیزیکی و رسیدن به تعالی در این حوزه به
نیروگاههای کشور کمک نمود ،قطعاً کمک بزرگی
به این حوزهی مهم و استراتژیک از صنعت کشور
شده است .ابزارهایی گوناگونی در حوزه مدیریت
دارایی فیزیکی در دنیا ارائهشده است که بخش
قابلتوجهی از آن نیز در نیروگاههای کشور
استفاده میشود.
اما ابزارهایی نیز در جهان وجود دارد که میتوانند
کمک بزرگی به مدیریت این حوزه نمایند که
کمتر موردتوجه قرارگرفته است.
این طرح با ارائه ابزارهای پیشنهادی خود ،کمک
میکند که حوزه نیروگاهی کشور و صنایع مربوطه
و همچنین مدیران کالن کشور در این حوزه،
پاسخ سؤاالت زیر را با سهولت بیشتری پیدا کنند:
.1وضعیت نیروگاههای کشور از نظر تعالی در
نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی فیزیکی با
توجه به استانداردهای جهانی در چه وضعیتی قرار
دارد؟
.2چگونه برای تعالی مدیریت دارایی فیزیکی برای
هر یک از نیروگاههای کشور هدفگذاری نماییم؟
.3هر نیروگاه با توجه به وضعیت کنونی
منحصربهفرد خود ،چگونه ،و با انجام چه
فعالیتهایی در راستای تعالی قدم بردارد؟ و ..
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بیشتر بدانیم:
انطباق سطوح آمادگی فناوری و بازار

در شماره چهاردهم پیک رویش گفته شد که سطح آمادگی فناوری ( ،) TRLشاخصی برای اندازه گیری میزان بلوغ فناوری های جدید از زمان طراحی و
توسعه تا هنگام بهکارگیری است .در کنار سطح آمادگی فناوری ،مفهوم سطح آمادگی بازار نیز بعنوان یکی از تعابیر کلیدی برای طرحهای فناورانه مطرح
می شود .سطح آمادگی بازار ( )MRLسنجهای برای درک و کمی سازی ویژگیهای بازاری یک محصول جدید و ترجمه آنها به قابلیتهای فنی درون
شرکت توسعه دهنده محصول است .بگونه ای که شرکت فناور با توجه به سطح آمادگی بازار می تواند خطر شکست بازار را کاهش دهد .این مفهوم شکل
عملیاتی شده و بسط یافته مفهوم سطح آمادگی تقاضا ( )DRLاست که در شماره های بعد پیک رویش به آن خواهیم پرداخت .برای آمادگی بازار سطوح
نه گاه به ترتیب زیر تعریف میشوند:
 :MRL6ترجمه ویژگی های مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید به
 :MRL1شکلگیری این احساس که «چیزی کم است»
توانمندی های فنی موردنیاز برای خلق راهحل
 :MRL2شناسایی یک نیاز بخصوص
 :MRL7تحلیل توانمندی ها و منابع ضروری برای ارائه راه حل
 :MRL3شناسایی ویژگی های مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید
 :MRL8شناسایی متخصصان دارای توانمندی
 :MRL4کمی سازی ویژگی های مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید
 :MRL9خلق راه حل مطابق با نیاز تحلیلشده بازار
 :MRL5شناسایی توانمندیهای سیستمی موردنیاز برای راهحل
سطوح آمادگی فناوری و آمادگی بازار باید به هنگام برنامه ریزی برای توسعه محصول جدید و همچنین ،ارزیابی طرحهای پیشنهادی برای اخذ
حمایتهای دولتی موردتوجه قرار گیرند .تعیین سطوح آمادگی در آغاز پروژه و تالش برای ارتقاء همزمان آنها احتمال موفقیت در تجاریسازی نوآوری
را افزایش می دهد .نمودار تطبیقی باال دو مفهوم سطح آمادگی فناوری و سطح آمادگی بازار را به یکدیگر مرتبط میسازد.
در این نمودار چهار ناحیه در نمودار باال قابل تمیز هستند.
ناحیه دوم TRL :باال و  MRLباال :آمادگی برای ورود به بازار
ناحیه نخست TRL :پایین و  MRLپایین :عدم آمادگی برای ورود به بازار
ناحیه سوم MRL :باال و  TRLپایین :ریسک شکست فنی(در صورت ورود به بازار) ناحیه چهارم TRL :باال و  MRLپایین :ریسک شکست بازار
در میان این نواحی دو ناحیه همراه با ریسک شکست فنی یا بازار است که شرکت فناور در صورت قرار گیری در این نواحی باید پیش از اقدام عملی
نسبت به بررسی مخاطرات و ارزیابی تبعات آنها اقدام نماید .لذا بهترین مسیر به هنگام توسعه محصول جدید ،افزایش همزمان  TRLو  MRLاست.
چنین مسیری در نمودار مذکور بهصورت حرکت روی قطر نشان داده می شود .مدیر فناوری در سطح بنگاهی یا ملی باید چنین راهبردی را برای توسعه
محصوالت جدید در نظر داشته باشد و گروههای درگیر را در راستای آن راهبری کند.
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت گیتا نوید الکترو

دستاوردهای مرکز

رئیس هیئتمدیره  :محمد مهدی حسنپور
شماره تماس88580466 :

شرکت آنام انرژی گستران
بـــه دنبـــال برگـــزاری ســـمینار "معرفـــی سیســـتم ای

پستالکترونیکیmahdiseifkarimi@gmail.com:

مونیتورینـــ

گـــا هـــای محلـــو در روغـــن

ایده محوری :طراحی و ساخت یکسوساز سه فاز با رنج ولتاژ  50تـا  755ترانســـفورماتورهای قـــدر " در محـــل شـــرکت بـــرق
ولت ،مبتنی بر پردازش سیگنال دیجیتال جهت تبادل توان با شبکه
منطقــه ای ســمنان(خرداد مــاه ســال جــاری) ایــن شــرکت،
مینــه فعالیــت :مشاارهر ه پیمرنکاارری درزمینا ٔ تجهیاات
برق

ه لااو ز صاان ت اقـــدام بـــه برگـــزاری یـــک مناقصـــه بـــرای یـــک دســـتگاه
مونیتورینــگ نمــود کــه شــرکت آنــام انــرژی گســتران

خالصه طرح :هدف ز ر ئ ین طرح طر حی ه سرخت یکسوسرز س فرزی خو هد برنــده آن مناقصــه گردبــده و قــرارداد خریــد آن نیــز در مهــر
بود ک در کنرر هظیف صلی خود ،تولید هلترژ  DCدر رنا هاری مختلا ه اربلیات ماه سال جاری ابالغ گردیده است.
تنظیم توسط کرربر ،دسترهردهری نظیر صالح ضریب تو ن ،مکرن تنظیم ضریب تو ن
ب مقد ر دلخو  ،اربلیت تبردل تو ن بر شبک  ،تو نریی کاره غتشرشار هاررمونیکی تاو ن شرکت همیان فن
تتریقی یر دریرفتی ز شبک ه ...خو هد د شت .ین محصول در س کالس خرنگی ،نیم صن تی
برگــــــزاری ســــــمینار
ه صن تی طر حی خو هد شد.
آموزشی رلـه جریـان زیـاد
بازار هدف )1:بخ خرنگی  )2بخ صن تی ه نیم صن تی  )3بخ آزمریشگرهی
نیومریکـــــال و شـــــارژ
آخــرین وضــعیت :در حــال حاضــر ،نمونــهی صــنعتی ایــن محصــول بــا خـــازنی ،در اراک مـــور
حداقل ویژگیهـای فنـی موردنیـاز جهـت معرفـی ،نصـب و فـروش آمـاده  ، 96/07/26جهـــــــــت
گردیده و بهزودی مورد تسـت و سـپس ارتقـا قـرار خواهـد گرفـت .همچنـین ،معرفی محصوالت این شرکت انجام گردید.
بنـا بــر اعــالم نیـاز یکــی از شــرکتهـای واردکننــده رلــههـای حفــاظتی ،ایــن
شرکت اقدام به طراحی و ساخت یـو پـی اس بـا خروجـی دی سـی ،بـا توجـه شرکت رسانش انرژی نوین
بــه ویژگــیهــای فنــی مــورد درخواســت و ورود ایــن شــرکت بــه حــوزهی
انتخاب ایـن شـرکت بـه عنـوان شـرکت دانـشبنیـان صـنعتی
طراحــی و ســاخت یــو پــی اس و بــاتری شــارژر بــا ویژگــیهــای فنــی خــاص
بــرای دومــین بــار توســط معاونــت محتــرم علمــی و فنــاوری
شده است.
ریاست جمهوری
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