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سخن نخست
اندکی بیش از  8ماه یعنی بیش از  %66از فرصت سال  ،1396که از عرصه تفکر تشکیل دهد ،عمالً فرصت اندکی برای توجه به نشانه های
سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال نامگذاری آشکار و پنهان فراهم می سازد .نشانه هایی که گاه آنقدر آشکارند که از
شده بود می گذرد و بنظر می رسد اندک اندک زمان آن فرارسیده که همه فرط بداهت و نزدیکی دیده نمی شوند .نتیجه این روزمرگی (حتی در الیه
ما به آنچه در طول هشت ماه گذشته در رابطه با تولید و اشتغال انجام سیاستگذاری) آن است که اغلب برنامه های تدوین شده در قالب مجلدات
دادهایم نگاهی بیندازیم و چنانچه عقب ماندگی از برنامه ها می بینیم (که شیک و پر زرق و برق ،حتی گشوده هم نمیشوند ،زیرا یا آن برنامه ها با
احتماالً چنین باشد) ،برای فرصت اندک پیش رو اندیشه ها را متمرکزتر و رویکرد ثبات و آرامش در فضای تحت مدیریت نوشته شده اند ،یا برخی از
عزم ها را راسخ تر سازیم .بدون تردید طی این هشت ماه در باب اهمیت مدیران ارشد اساساً رویکرد آتش نشان را درپیش گرفته و بهدنبال خاموش
تولید و اشتغال آن هم در پرتو خطوط راهنما و سیاستهای کلی اقتصاد کردن مسائل و بحرانهای روزاانه خود هستند .عدم توجه به نشانه های
مقاومتی ،در قالب رسانه های دیداری و شنیداری ،یا همایشها و مسیر ،فرصت اصالح را از ما می گیرد و در عین حال ما را به تجربه وقوع
سخنرانیهای افتتاحیه و اختتامیه ،یا نطقهای پیش و پس از دستور ،مسائل شدیدتری نزدیک می کند که گاه بازگشت از مسیر رفته در آنها اگر
هزاران هزار ساعت سخن گفته و شنیده شده است .اما شاید کمتر به این نگوییم غیر ممکن ،بسیار دشوار است .اینک اگر عدم توجه به نشانه ها را
نکته توجه کردهایم که با این همه تأکید بر اهمیت موضوع که خبر از بعنوان یکی از دالیل عدم موفقیت برنامه ریزی ها بدانیم ،این پرسش پیش
اجماع کلی میان خبرگان کشور از صنعت و دانشگاه و دولت و حتی مردم می آید که دلیل اصلی این بی توجهی ها چیست؟ اینجاست که جای
کوچه و بازار می دهد ،چرا همچنان احساس عمومی آن است که نتایج خالی پژوهشهای عمیق علمی برای کمک به بدنه مدیریتی کشور بیش از
مجموعه فعالیتها و تالشهای صورت گرفته هنوز بصورت ملموس ظهور پیش بچشم می آید .بهنظر می رسد تا زمانی که از سویی جهت گیری
نیافته است .گرچه بررسی این نکته خود نیازمند پژوهشهای میدانی و پژوهشهای دانشگاهی ،کمک به الیه های مدیریتی کشور نباشد و از سوی
بررسی علمی زمینه های فرهنگی ،سیاسی-اجتماعی و تکنولوژیکی بدنه دیگر مدیریت بخش صنعت در الیه های سیاستگذاری و عملیاتی ،خود را
فعال و تأثیرگذار کشور در امر تولید و اشتغال است ،می توانیم به برخی از بی نیاز از افزایش دانش و مهارت الزم برای مواجهه با پویایی های محیطی
جنبه های شکل گیری این پدیده که شاید بتوان آن را بی توجهی به نشانه این روزها (که ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و سیاسی اجتماعی محیط
ها داتست اشاره کنیم.به نظر می رسد ،آنچه بهویژه در بخش سیاستگذاری پیرامون ماست) بداند ،محدودیتهای قابلیتهای شناختی مدیران آنها را از
کشور وجود دارد غلبه رفتارهای تکانشی ناشی از بروز پدیدههای گهگاه توجه به عالئم سالمت سامانه های تحت مدیریتشان دور می کند .تشکیل
قابل پیش بینی در عرصه های تحت مدیریت است .بهعبارت دیگر رفتار مجدد و تقویت چرخه عرضه و تقاضا میان دانشگاه و صنعت در عرصه علوم
مدیریتی که وجه غالب آن را مقابله با بحرانهای پیدرپی ناشی از رها بودن

اجتماعی شاید یکی از راهکارهای بهبود این شرایط باشد.
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اخبار مرکز
الف) حضور یکی از واحدهای
مستقر در مرکز توسعه فناوری
صنعت برق و انرژی در همایش توسعه
همکاریهای تجاری ایران و پاکستان
در ماه گذشته شرکت "لیان آریا تش صبا"
یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز
توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،در همایش
توسعه همکاریهای تجاری ایران و پاکستان به
دعوت از اتاق بازرگانی ایران حضور یافته و
مذاکراتی پیرامون صادرات محصوالت این شرکت
دانش بنیان کرده است .آقای ولی محمد "رئیس
اتاق مشترک پاکستان و ایران" ،از محصوالت
دانش بنیان این شرکت استقبال شایسته ای
داشته است.
شایان ذکر است که آقای دکتر عشقی
"دبیرکل اتاق بازرگانی تهران" نیز از حضور
شرکت لیانآریاتش در این جلسه ابراز خرسندی
نموده وبرادامه همکاریهایجدی تأکید داشتهاند..

ب) آغاز به کارسه واحد فناور
جدید در مرکز توسعه فناوری
صنعت برق وانرژی
شرکت الوین نگار دانشگر با طرح "طراحی و
ساخت ربات تعویض مقره در حالت خط گرم" و
همچنین شرکت گسترش حرارت مطبوع نور با
طرح "طراحی
تولید
و
 DDCهای
ساختمان
هوشمند با
پشتیبانی از پروتکل های KNX,MOD BUS
و  "TCP_IPو همچنین شرکت پیشران الکترو
شیمی آسیا حضور خود را در مرکز توسعه
فناوری صنعت برق و انرژی رسماً آغاز نمودند.

ج) برگزاری کمیته پذیـــرش
در آبااان ماااه  1396کمیتااه پااذیرش
برای ارزیابی طرح فناورانه "طراحی و سـاخت
کنتور هوشمند برق مطابق با الزامات طـر
فهام و بر اساس پروتکل ارتبـاطی "DLMS
برگزار گردید .که پس از بررسی اعضای کمیتاه،
مقرر شد به شرط آمادهسازی طرح کساب وکاار
تقاضا به شورای مرکز ،ارسال شود.

اعضای جدید خانواده
شرکت توان گستر ویرا
ساختمان هوشمند مجموعه ای از تکنولوژی ها
و سرویسها در شبکهای خانگی برای بهبود
کیفیت زندگی است که در سال های اخیر
بسیار گسترشیافته است این فن آوری چه
ازنظر بهبود کیفیت زندگی و چه ازنظر صرفه
جویی در مصرف انرژی سودمند خواهد بود.
هوشمند سازی ساختمان ها شامل هوشمند
سازی روشنایی ها ،سیستم  ،HVACپردهها و
سایبانها ،آسانسورها و پلههای برقی ،تجهیزات
الکتریکی و تأسیساتی ،سیستم کنترل تردد،
سیستم اعالم سرقت ،دوربینهای نظارتی و
سیستم اعالم و اطفای حریق را شامل میشود.
اینترنت اشیاء ) (IoTمفهومی جدید در دنیای
فناوری و ارتباطات است .بهصورت خالصه
"اینترنت اشیاء" فناوری مدرنی است که در آن
برای هر موجودی (انسان ،حیوان و یا اشیاء)
قابلیت ارسال داده از طریق شبکههای ارتباطی،
اعم از اینترنت یا اینترانت ،فراهم میگردد.
فرآیند ارسال دادهها در فناوری اینترنت اشیاء
بدین ترتیب است که به سوژهی موردنظر یک
شناسهی یکتا و یک پروتکل اینترنتی ( )IPتعلق
میگیرد که دادههای الزم را برای پایگاه دادهی
مربوطه ارسال میکند .دادههایی که توسط
ابزارهای مختلف از قبیل گوشیهای تلفن همراه
و انواع رایانهها و تبلتها قابل مشاهده خواهند
بود .با توجه به اینکه حیطه فعالیت شرکت توان
گستر ویرا در حوزه هوشمند سازی ساختمان و
بهینهسازی مصرف انرژی میباشد ،ایده
پیشنهادی شرکت در مرکز ،استفاده از  IOTدر
ساختمان هوشمند میباشد .این ایده شامل
ساخت یک ترموسات هوشمند مجهز به wifi
همراه با یک اپلیکیشن موبایل جهت هوشمند
سازی سیستم سرمایش یا گرمایش ساختمان
میباشدکه محصوالت جانبی این ترموسات کلید
و پریزهای هوشمند میباشد.

شرکتانرژیهایتجدیدپذیرپگاه
با توجه به اینکه ایران جزو
کشورهای حادثهخیز بوده و پدیدههای غیر
مترقبه در آن اتفاق میافتد لذا تأمین انرژی از
نیازهای اولیه مورد نیاز میباشد که این مجموعه
به ویژه در پدافند غیر عامل مورد تأکید خواهد
بود .بدین منظور مجموعهای از سیستمهای
خورشیدی و بادی تأمین شده تا بتوان در آن
شرایط از مشکالت عدم وجود انرژی جلوگیری
نمود .نیروگاههای هیبریدی شامل ترکیب دو یا
تعداد بیشتری از تکنولوژیهای تولید انرژی برای
بدست آوردن بازده باال نسبت به هر منبع تکی از
انرژی میباشد .معموالً منابع انرژی به دو دسته
کنترلپذیر و کنترلناپذیر دستهبندی میشوند .از
منابع انرژی کنترلپذیر میتوان به ذغالسنگ یا
سوختهای فسیلی که تولید انرژی برق با تنظیم
میزان آن قابل کنترل میباشد ،اشاره نمود .در این
دستهبندی ،انرژی باد و خورشید از منابع انرژی
کنترلناپذیر محسوب میشوند ،بهگونهای که
تولید انرژی از این منابع قابل پیشبینی نیست .به
عبارت دیگر انرژی الکتریکی تولیدی خورشید و
باد همیشه به صورت همزمان وجود ندارند.
بنابراین در طراحی یک نیروگاه هیبریدی برای
جلوگیری از کمبود انرژی و بهرهبرداری از توان
خورشید یا باد در دسترس باید از انرژی الکتریکی
ذخیره شده (باتری) یا از منابع انرژی کنترلپذیر
استفاده نمود .از جمله مشکالتی که در تولید
کنترلناپذیر انرژی در یک نیروگاه هیبریدی
وجود دارد میتوان به سریع و غیر قابل پیشبینی
بودن تغییرات تولید انرژی و ناپدید شدن ناگهانی
منبع تولید انرژی اشاره نمود .سیستم طراحی
شده این شرکت یک سیستم هیبریدی بادی،
خورشیدی و دیزلی است که قابلیت نصب و راه-
اندازی سریع در مواقع اضطراری را داشته و با
توجه به تنوع منبع انرژی میتواند بسته به شرایط
و پتانسیل موجود انرژی تجدیدپذیر ،انرژی مورد
نیاز را تأمین نماید .همچنین مجموعه در یک
سیستم قابل حمل استقرار مییابد.
اجزا اصلی سیستم عبارتنداز :
الف) سیستم خورشیدی ب)سیستم بادی
ج)سیستم ذخیره سازی
این سیستم در مناطق ایزوله که از شبکه برق
فاصله دارند استفاده می شود.
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بیشتر بدانیم:
 13کتاب استارتاپی که هر کارآفرینی باید بخواند
چه یک فرد با تجربه در زمینه استارتاپ ها باشید و چه یک تازه کار ،کارآفرینان در تمام پروسه یادگیری خود نیاز دارند تا دانش خود را در
تمام سطوح راهبری و مدیریتی افزایش دهند .در این همین راستا بسیاری از کارآفرینان با تجربه و به نام در دنیا ،کتاب های بسیاری نوشته
اند که ما در این خبرنامه  4تا از کاربردی ترین کتاب های این حوزه را به همراه توضیح مختصری از محتوای کتاب به شما معرفی می کنیم
و در خبرنامه های بعدی به معرفی باقی کتابها ،خواهیم پرداخت.

گوگلچگونهکارمیکند؟
نوشته :اریک اشمیت و
جاناتان روزنبرگ
آیا شرکت بزرگی مثل گوگل ،چگونه شکل گرفت؟ چگونه
رشد کرد؟ سیستم مدیریت و رهبری در این شرکت چگونه
است؟ روند رشد و گسترش تکنولوژی ،گوگل بهچهشکل است؟
به طور قطع ،پاسخ این سواالت را هیچ کسی بهتر از مدیرعامل
و مشاور ارشد گوگل نمیتواند توضیح دهد«.اریک اشمیت»
( )Eric Schmidtو «جاناتان روزنبرگ» ( Jonathan
 )Rosenbergدر کتاب «گوگل چگونه کار میکند» ( How
 )Google Worksبه تمامی سواالت باال پاسخ میدهند.

بوم مدل کسب و کار
نوشته :الکساندر استروادر

این کتاب به پنج بخش تقسیم شده است  -1 :تابلوی طراحی مدل
کسب و کار  :ابزاری برای توصیف  ،تحلیل و طراحی مدل های
کسب و کار  -٢الگوهای مدل کسب و کار براساس مفاهیم توسعه
داده شده توسط متفکران پیشرو عرصه کسب و کار  -3تکنیکها
برای کمک به طراحی مدل کسب وکار -4استراتژی از نگاه مدل
کسبوکار -۵فرآیندی عمومی برای کمک به طراحی مدل
کسبوکار که تمامی مفاهیم تکنیکها و ابزارهای خلق مدل
کسبوکار را به یکدیگر پیوند میدهند.

صفر تا یک

چیزهایسختدرباره

نوشته :پیتر تیل

چیزهای سخت
نوشته :بنهاروویتز

«صفر تا یک» دربارهی شرکتهایی است که چیزهای جدید
ساختهاند و بر اساس آموختههایی است که از اسپیس اکسفرا
گرفتهام .همچنین متوجه شدم که سرمایهگذارانی چون
استارت تامپ ،فیسبوک و بینانگذاران مشترک چون پی پالو
پاالنتیر از الگوهای خواستی استفاده میکنند؛ اما باید بدانید
که این کتاب هیچ الگو و فرمول موفقیتی را پیشنهاد نمیدهد؛
زیرا هر موفقیتی تنها یک الگو دارد و فرمولی برای موفقیت
وجود ندارد؛ زیرا هر نوآوری یکتاست و هیچکسی نمیتواند
برای نوآوری نسخهای واحد بپیچد .درواقع ،تنها نکتهای که
پس از تحقیق ،در مورد افراد موفق مثل استارتامپ و
فیسبوک یافتم این بود که انسانهای موفق ارزشها را در
مکانهایی که کسی انتظار ندارد پیدا میکنند و به دنبال
کشف فرمول صرفا نیستند بلکه اصول کسبوکار را میخواهند.
* برگرفته از سایت آواتک avatech.ir

این کتاب با عنوان" راه انداختن کسب وکاری که هیچ راه سادهای
ندارد" توسط سعید قدوسی نژاد ترجمه گردیده است .و به زبااان
و فرهنگ رایااج در شاارکتهای فناوری آمریکایی نوشته شده
است و همانطورکه نویسنده در جایی از آن بیان میکند ،بددهانی
فرهنگ غالب این نوع از شرکتها در آمریکاست .با وجود این ،در
ترجمه کتاب سعی شده است تاحدامکان از معادلهای مناساابتری
برای اینگونه عبارتها استفاده شااود تا چنین فرهنگی در فضای
کسااب وکارهای ایرانی ترویج نیابد.
البته باید گفت با شااناختی که از شاارکتهای ایراناای ،به
خصوص شاارکتهای حوزۀ فناااوری دار یم عماادۀ آنها بااا ادب و
احتاارام در محیطهااای کاری خود رفتااار میکنند و معتقدیاام
حفظ چنین فرهنگی بایااد از اولویتهای مدیرعامالن همه
بنگاههای کشور باشد.

شماره  –17آبان 96
معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت الکانیرو افزار

دستاوردهای مرکز

مدیر عامل :سید حسین قرشی
شماره تماس88369836 :
پستالکترونیکیhosein.ghorashi@gmail.com:
ایده محوری :طراحی و ساخت دستگاه مرکز اندازهگیری و ثبت و آنالیزور
پارامترهای شبکه برق
زمینه فعالیت :تأمین تجهیزات ،اجرا و نصب و راهاندازی پروژههای برقای و
صنعتی
خالصه طر  :ایده مربوط به طراحی و ساخت کنتور تابلویی با دقات s 0.2
در داخل کشور است که طراحی مدارات و برنامهنویسی پروسسورهای مربوطه
بر اساس مفاهیم پایهای توسط متخصصین شرکت انجام میشود .یاک A/D
با جبرانکننده فاز ،نمونه ولتاژ و جریان شبکه را دریافت مینماید .نکته مهام در ایان
قسمت استفاده از  CTبهصورت ایزوله میباشد .بعد از اخذ  sampleها ،اطالعات باه
یک  DSPنوع مادرن منتقال مایگاردد .ازآنجاکاه نارمافازار ایان دساتگاه توساط
کارشناسان این مجموعه تهیه میگردد امکان قراردادن هرگونه نیازمندی جهت باازار
برق در آن قابل پیادهسازی میباشد .همچنین  CPUجدا جهات پیاادهساازی ساایر
فعالیتهای دستگاه ،دست طراح را در پیادهسازی امکانات گوناگون بدون کااهش اثار
منفی بر  DSPاصلی باز میگذارد .درواقع این دستگاه دارای یک سیستمعامل داخلی
بوده که امکان  multi-taskingرا فراهم نموده و قابلیت اطمینان سیستم را تا حاد
باالیی افزایش میدهد.

شرکت آیریا مانا اطمینان
شرکت مهندسی آیریا مانا اطمینان کنفرانس بین المللی"آخرین یافته
ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات" را با مشارکت
دانشگاه  Sevillaاسپانیا در تاریخ  17و  18مهر ماه در مرکز همایش
های بین المللی دانشگاه الزهرا ء تهران برگزار کرد .
این کنفرانس با
مشارکت گسترده و
بی نظیر  756نفر از
 150شرکت و
مختلف
سازمان
برگزار شد.
شرکت دانشبنیان سایمانتک

شرکت دانشبنیان سایمانتک در پنجمین نمایشگاه و جشنواره
نوآوری و فناوری ربع رشیدی که از بیستم تا بیست و پنجم
آبانماه در تبریز برگزار شد شرکت نموده و موفق به کسب عنوان
شرکت برتر در زون فناوری های آب و خاک شد .در این
نمایشگاه ضمن نمایش محصوالت در حال تولید و عرضه
شرکت ،از نمونه اولیه سامانه پایش و کنترل برخط مبتنی بر
شبکه  LoRaWANرونمایی شد که مورد استقبال صاحب
بازار هدف )1:شرکتهای برق منطقهای )٢شارکتهاای توزیاع  )3صانایع نظران قرار گرفت .این فناوری در حال حاضر به عنوان ایده
نفت و پتروشیمی  )4سایر صنایع اعم از مس و فوالد و...
محوری در حال توسعه در مرکز می باشد .این شرکت اخیرا
آخرین وضعیت :محصاول اولیاه پاس از تولیادو اخاذ تایاپ تسات هاای موفق به پیاده سازی چرخه کامل انتقال اطالعات مبتنی بر
الزم در پاانج مکااان مااورد نظااردر شاارکت هااای توزیااع ،صاانایع نفاات ،فناوری  LoRaWANو طراحی نمونه های اولیه سامانه های
مخابرات و فوالد نصب گردیده است.
سخت افزاری و نرم افزاری اصلی شبکه شده است.

رویدادهای پیش رو

88590492
88581968
office@eptp.ir

تهران ،شهرک قدس ،انتهای غربی بلوار شهید دادمان،
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