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 سی       شماره  1397 ماهدی

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 ی مرکزشیاندهمنشست  ششمینسی و  ،اخبار مرکز 

 ، معرفی فناوری بالک چینعضو جدید مرکز  

 ی شکوفایی و فناوری،هاصندوقمعرفی  

  بیشتر بدانیم ی موفق،هاشرکتمصاحبه با  

 ای پیش رورویدادهو  دستاوردها، معرفی واحدهای فناور 

              

 

 سخن نخست             

 

  

را از  یروزمره )که فناور یدر زندگ یروند روزافزون حضور فناورو  یاورـفن

آحاد  یدر زندگ یو ضرور یعاد یلوکس و خاص به امر ییکاال گاهیجا

کرده و  شتریب یها را به حوزه فناورها و بودجهجامعه بدل کرده( نگاه

ها کشانده است. آپاستارت ،ینیکارآفر ،یموضوعات داغ همچون نوآور

 یوراز ارزش فنا  فروکاستن وجهچیهسطور به نیاشتباه نشود! هدف نگارنده ا

. ستیمرتبط با آن ن یهاو روزافزون از حوزه ژهیو تیو ضرورت حما

فقط ا نهکشوره یبر دانش و نقش آن در اقتصاد مل یاقتصاد مبتن یریگشکل

 دیبا حال،نیجامعه ماست؛ اما درع یکه ضرورت امروز و فردا تیواقع کی

و موتور  یفناور خور( آبشنیادیبن یهاپژوهش ژهیوتوجه کرد که پژوهش )به

فناورانه و  یهاتیکشور است. گرچه استفاده از مز کی شرفتیمحرک پ

مدت نظرها را به خود جلب خواهد کرد، بر دانش در کوتاه یاقتصاد مبتن

انه فناور یهاتالش یبرا یعلم داریاستوار و پا یربنایز نیعدم توجه به تأم

 یخال داریپا یهاتیمز جادیا یو بلندمدت دست ما را برا مدتانیدر افق م

علم  انیشده در حوزه رابطه ماز مطالعات انجام یبرخ جیخواهد ساخت. نتا

 یآنچه در حوزه فناور ریو ملموس ما )نظ کینزد یهاتجربه یو حت یو فناور

در خاطر داشت که  دیمطلب است. البته با نیا دیداده( مؤنانو در کشور رخ

 ستین کسانی هایدر همه فناور یبر توسعه فناور نیادیبن یهاپژوهش ریتأث

 بلوغ زانیدر چرخه عمر، م یفناور گاهیجا لیاز قب یو با توجه به موضوعات

 یو نگاه به توسعه فناور یفناور رشیپذ یبرا یو اقتصاد یاجتماع یبافتارها

دامن زدن به  یرا برا یمتفاوت یهاتاسیس دی... بازا( وزا و برون)درون

 یهادر پژوهش ژهیو)به یپژوهش یمحتوا دیتول شتریب چهگسترش هر

 یفناور ایدوگانه پژوهش  جادیسخنان ا نی( اتخاذ کرد. غرض از ایادیبن

دو ساخت  نیجانبه به ادرگرو توجه همه شکیکشور ب شرفتیپ رایز ست؛ین

گفت. فروکاستن از توجه  دیاست؛ اما درهرحال با یاجتماع یهامهم از عرصه

لم و ع دیتول انی( به کرمنصفانهی)گاه غ یهاو هجمه نیادیبن یهاشبه پژوه

. انجامدیم یعلم یهاشدن چنته فناوران از توشه یپژوهش در کشور به خال

 .ستیراستا نهم یتوسعه فناور یکردهایو رو یکه قطعاً با منافع مل یموضوع

 

 ...یا فناوری؟ مسئله این است پژوهش
های کالن کشور در حوزه علم و پیشرفت نگاه ها و سیاستوقتی به برنامه

ته گرفهای شکلکنیم، یا حتی وقتی عناوین برخی از نهادها و موجودیتمی

 یکتهترین نکنیم، مهمالمللی بررسی میدر این عرصه را در سطح ملی و بین

نشینی دو عنوان پژوهش و فناوری کند، همکه توجهات را به خود جلب می

در کنار یکدیگر است. به این عناوین نگاه کنید: وزارت علوم، تحقیقات و 

های علم و فناوری، جمهور، پارکفناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس

تفاقی نشینی حتماً ا... این همهای حمایت از پژوهش و فناوری وقصندو

(، در سطح معنایی Syntacticنیست و عالوه بر وجاهت شکلی و نحوی )

(Semanticنیز دارای پشتوانه نظری و تجربی است؛ اما در سال ) های اخیر

برخی روندهای اجتماعی و اقتصادی )و گاه سیاسی( باعث به وجود آمدن 

 همکم گرفتن ارزش پژوهش )هایی شده که ناخودآگاه به دستگیریجهت

هایی انجامد. گزارههای کاربردی( میهای بنیادین و هم پژوهشپژوهش

آخر تا کی فقط به مقاله و »یا « تولید علم اساساً موضوعیت ندارد»نظیر 

کار پژوهشی باید لزوماً منتج به محصول »و « خوش کنیم؟نامه دلپایان

گذاری این روزها از زبان برخی از نخبگان در عرصه سیاست« ملموس شود

رسد و اغلب یکسره بدیهی و صحیح انگاشته می به گوشو حتی علمی نیز 

شود. بدین ترتیب، حوزه بسیار مهم و راهبردی پژوهش، هم در ساحت می

عنوان بخشی در دل گذاری و اجرایی بهنظری و هم در جایگاه سیاست

چنین است که تقریباً همه وجهه شود. اینمفهوم و کنش فناوری تعریف می

جمهور حوزه، از معاونت علمی و فناوری رئیس همت نهادهای مرتبط با این

های حمایت از پژوهش و فناوری به های علم و فناوری و صندوقتا پارک

یابد. عالوه بر این، دو روند اجتماعی و اقتصادی حوزه فناوری اختصاص می

سو و در ساحت اجتماعی، شیوع کند. از یکگیری کمک مینیز به این جهت

کیفیت و های بیها و رسالهنامهها، پایانوجود پژوهشپدیده سرقت علمی، 

ها به حوزه پژوهش را و گاه مضر، حمله نتیجهمکرر بیهای برگزاری اجالس

  و یوآورـوع نـموض ،یصادـت اقتـو در ساح گرـید یاز سو کند.تقویت می
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خود را جهت ساخت  یبرنامه، آمادگ نیا یپس از معرف

 یهاتیاز فعال یاقهیدق 30 یهابرنامه دیو تول

 مستقر در مرکز را اعالم نمودند. یواحدها

 

 عضو جدید خانواده

 گیرا پیام صنعت شرکت
 

 ستگاهیو ساخت ا یطراح"شرکت  نیعنوان طرح ا

 است.  "یکیالکتر یخودروها میسیشارژ ب

و  یطراح" یبه دانش فن یابیطرح دست نیهدف از ا

و  "یکیالکتر یخودروها میسیشارژ ب ستگاهیساخت ا

با گسترش  میدانیطور که مآن است. همان دیتول

فراهم نمودن  ا،یدر دن یکیالکتر یاستفاده از خودروها

رو به گسترش  زیشارژ ن یهاستگاهیالزم و ا رساختیز

 AC یشارژ کابل یهاستگاهیاست. امروزه استفاده از ا

                مورداستفاده  ایحل در دنراه نیعنوان اولبه

 یبه معنا هاستگاهینوع ا نی. استفاده از اردیگیم قرار

 ستگاهیساعت در ا 12تا  5پارک کردن خودرو به مدت 

شارژ  یبرا ازیموردن یزمان طوالن. مدتباشدیشارژ م

وع ن نیا یریکارگاز موانع مهم گسترش به یکیخودرو، 

 ایخودروها در دن

 شده است. 

 نیرفع ا یبرا

 یهاستگاهیمشکل ا

به  DC عیشارژ سر

 عیقادر به شارژ سر هاستگاهینوع ا نی. اشدبازار عرضه 

اما  شوند،یم یباتر تیخودرو تا هشتاد درصد ظرف

نوع شارژها باعث کاهش  نیاز ا مدتیاستفاده طوالن

 .شودیم یعمر باتر

مشکالت حاصل از وجود کابل در  لیبه دل راًیاخ 

ل استفاده از کاب یمنیبزرگ و مشکالت ا یهانگیپارک

و خطر  یو برف یباران یو پالگ شارژ در هوا

 یخودروها رلسیاستفاده از شارژ وا ،یگرفتگبرق

شده است. از ارائه دیجد یحلعنوان راهبه  یکیالکتر

 رلسیشارژ وا یتکنولوژکه استفاده از  ییکاربردها گرید

اتوبوس  یهااهستگیدارد، ا یابرجسته یایدر آن مزا

اده د شیرا افزا نانیاطم تیکار قابلراه نیاست. ا یبرق

     درصد را فراهم 70تا  یباتر تیو امکان کاهش ظرف

 دیتول نهیمورد خود باعث کاهش هز نیکه ا کندیم

 .شودیدرصد م 30تا  یاتوبوس برق

  

 

، خدمات فناور مرکز یهافراخوان جذب شرکت

جذب از  یهاتینام و اولوثبت یارائه، چگونگقابل

بود که در غرفه مرکز به  یموضوعات نیتریصلا

 .دیارائه گرد دکنندگانیبازد

 

 یشیاندهمسی و ششمین نشست ج( 

 مرکز

 

فناور  یواحدها یشیاندنشست هم نیو ششم یس

 خیدر تار یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور

 رویدر محل سالن دکتر رنجبر پژوهشگاه ن 05/10/97

فناور مستقر در  یعامل واحدها رانیبا حضور مد

 .گردیدبرگزار  نیو مدعو نیمرکز، مسئول

و خانم  مایمهندس طاهرس ینشست آقا یابتدا در

 یهاعامل شرکت رانیمد بیبه ترت کیربیمهندس م

از  "رایداده پژوهان و "و  "یانرژ رویوران نبهره"

صنعت برق  یمستقر در مرکز توسعه فناور یواحدها

 نیهشتم"از حضور خود در  یبه ارائه گزارش ،یو انرژ

کل یو س یگاز یکاربران واحدها شیهما

 .پرداختند "V94.2 یبیترک

 یمعاون فناور ان،ینشست مهندس ول نیدر ادامه ا 

 یمرکز توسعه فناور"در خصوص  یحاتیمرکز توض

و فراخوان جذب  "صنعت آب و برق خوزستان

 یهانهیآن مرکز ارائه نمودند و زم یفناور یواحدها

 ازیموردنفناورانه  یهاو طرح هادهیبر اساس ا یهمکار

 .نمودند انیب "سازمان آب و برق خوزستان"در 

 

  

 یعلم و فناور یهاپارک" سیرئ یدکتر فت یآقا

 پس بودند که نشست نیمهمان ا "قشم و هرمزگان

 یارائه براقابل یتیها از بسته حماآن پارک یاز معرف

ها پارک نیحضور در ابه مند فناور و عالقه یواحدها

 تاسیر شنهادینمودند. در ادامه به پ رادیرا ا یسخنان

 دیمقرر گرد ،یشبگاه فیدکتر لط یمرکز آقا

در  قیفناور مرکز پس مطالعه و تحق یواحدها

 طقاموجود در من یهالیو پتانس تیفعال یهانهیزم

خود را به مرکز توسعه  یهاپروپوزال، قشم و هرمزگان

 یاتا در جلسه ندیارائه نما یصنعت برق و انرژ یفناور

آزاد قشم  منطقه ریو مد یدکتر فت یبا حضور آقا

 دهکننهیتهمجری و نشست  نیا انیدر پا .شوند حمطر

ق ـکه افـاز شبکه  "وـش دهـید" یونیزیرنامه تلوـب

 که ودـشیپخش م رانـیا یاسالم یهورـجم یامیس

 

 

 اخبار مرکز
 کمیته پذیرش برگزاریالف( 

ماه دو طرح در کمیته پذیرش دی

 عنوانبا طرح اول  فناورانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

دستگاه نشانگر مصرف برق و ساخت  یطراح"

که ود ب شنهادشدهیپتوسط شرکت رسانامهر  "خانگی

 ، موردپس از نقد و بررسی کمیته پذیرشاین طرح 

 اعضا قرار گرفت.تأیید 

طراحی و تولید " فناورانه دوم با عنوان طرح 

 کولر عملکرد مدیریت هوشمند سامانه

 نیرا سیستم پویاطرف شرکت  از "گازی/آبی

د نقاین طرح نیز مورد ارزیابی و . بود شنهادشدهیپ

نهایتًا تأیید  اعضای کمیته پذیرش قرار گرفت و 

 گردید.

 
حضور مرکز در جشنواره پژوهش و ( ب

 فناوری وزارت نیرو

 

با مشارکت  روینوزارت  یجشنواره پژوهش و فناور

زمان با روز تابعه هم یهاو شرکت رویوزارت ن

 یهاشیآذرماه در مرکز هما 25 خیپژوهش در تار

 برگزار شد.  رویپژوهشگاه ن فارسجیخل

به  توانیجشنواره م نیا یمحورها نیتراز مهم

و  یپژوهش یاز دستاوردها ییرونما رینظ یموارد

و  اناز پژوهشگران و فناور ریتقد د،یجد یفناور

ب به سطح مناس یابیبرتر، دست یمؤسسات پژوهش

توسط پژوهشگران و مهندسان،  یعلم یفناور

پژوهشگران و  یرو شیپ یهاچالش یبررس

 اشاره نمود.  روین یفناور انیمجر

 

 
 

 شگاهینما ره،جشنوااین  یزمان با برگزارهم

 ،یدر حوزه آب، برق و انرژ یپژوهش و فناور

و  یپژوهش یهاافتهیو عرضه  ییباهدف شناسا

 یهاافتهی یسازیتجار یبرا یبسترساز ،یفناور

 یبرقرار افته،یتوسعه یهایو فناور یپژوهش

پژوهشگران و فناوران  انیارتباط سازنده م

مرکز توسعه برگزار شد.  ییاجرا یهادستگاه

همچون گذشته  زین یصنعت برق و انرژ یفناور

 یبا حضور فعال خود به معرف شگاهینما نیدر ا

فناور مستقر در مرکز پرداخت. با توجه  یواحدها

 نـیپنجمبا  شگاهیاـنم نیا یزارـبرگ یزمانبه هم
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 کوتاه علمی یک بحث

 بالک چین یا زنجیره بلوکی
بخش، مقدماتی از این صنعت آب و برق است. در این  ندهیآدر  رگذاریتأثی هایفناوربالک چین یکی از 

 ی بعدی خبرنامه موضوع تکمیل خواهد شد.هاشمارهو در  شودیمارائه  فناوری زیرساختی

یو رمزنگار هاتمیدفتر کل از الگور نی( است. در اLegend) شدهعیتوز رمتمرکزیدفتر کل غ کی نیبالک چ

در مقابل  یطور ذاتبه یبلوک رهیزنج ی. طراحشودیم استفاده تالیجیها و معامالت دثبت داده یبرا یقو یها

ر به منج یو گاه دهیچیبه محاسبات پ ازیهمه واحد اطالعات هر بلوک ن رییتغ یمقاوم است و لذا برا راتییتغ

 اند وکرده ینیبشیپ راتییمقاوم در مقابل تغ اریآن را بس یاساس طراح نیر ا. بشودیابطال کل شبکه م

 هستند: ریها مشتمل بر موارد زاز بلوک کیهر  یبلوک رهیزنج نی. در اکندیرا ثبت م ردهندگانییتغ یتالیجید یردپا

اطالعات هر بلوک و مقاوم  کنندهتیتثب و (Hash) ساز دهیگر چکبه نام اشاره یبه بلوک قبل وندیپ کیداشتن زمان تراکنش، نگه یبرا یمهر زمان کیتراکنش،  یهاداده

 .راتییکردن آن در مقابل تغ
 

  شودیمبلوکی نکات زیر را شامل  رهیزنجمعماری: 

 ( .یک شبکه همتا به همتا استPeer to Peer Network) 

 شودیمهای جدید توسط پروتکلی خاص اعتبار سنجی مدیریت آن برای بلوک. 

  کندیمی بلوکی از نسل جدید اینترنت پشتیبانی ارهیزنجشبکه. 

  متمرکزاست و اجماع  رمتمرکزیغو حیات آن بر اجماع  دیآیمتوافق همگانی به وجود  بر اساسی بلوکی ارهیزنجشبکه (Consensus در آن جایگاهی )

و اجماع متمرکز روشی  دهدیم( را انجام Peer to peer Transaction) فردفردبهی تراکنش اوابستهندارد و در همه حاالت این زنجیره بلوکی بدون حضور 

 .برندیمبکار  هاتراکنشاست که بانک اطالعاتی متعارف برای تائید اعتبار 

  ریفسادناپذدادهای این زنجیره بلوکی (Incorruptible.هستند ) 
 

  با  .رفتقرار خواهد گفناوری  این ریتأثتحت  قطعاً و تبلیغات است و پتانسیل آینده هر صنعتی  موردبحثگسترده  طوربهفناوری زنجیره بلوکی در حال حاضر

را درک  دیجد یفناور نیا دی. بامیهست یفناور نیاز ا یگریشاهد ابعاد د ندهیآ یهاسال یموجود در آن برا یهالیو پتانس یبلوک رهیزنج یفناور شتریبلوغ ب

 ره،یزنج نیصورت مداوم در ااعتماد به جادیا رگذار،یروند تأث نیانجام ا ی. البته چگونگمیباش ندیفرآ نیو کهنه در انجام ا یسنت یهاو منتظر استقامت روش میکن

 یهر صنعت ینفوذ، زمان وقوع آن برا نیا ریتأث زانیو م زیچدر همه نینفوذ بالک چ ،یبلوک عموم کیو پشت سرهم در  وستهیصورت پها بهانجام تراکنش

 .استآور شگفت راتیتأث نیکه ا میباور هست نیدر همه حاالت بر ا یممکن است، متفاوت باشد، ول

  ،اعتماد  تیشفافو قوانین آن، تعامل با مشکالت سنتی صنایع، معامالت صنعتی و تجاری و بازیگران آن،  الزاماتآن،  وکارکسبی هامدلاثبات مفاهیم بالک چین

س و سپ کنندهنگرانی خصوصی، دولتی، حاکمیت، اصول حقوقی و فقهی آن، نیروی انسانی آن و سایر موضوعات مرتبط ابتدا حالت هابخشها، آن، استارت آپ

  به وجود آورد تا به مرحله پایدار و سودهی برسد. آورشگفتحالت 

  برای  العمرمادامی هایستگیشای فناوری، هایستگیشای غیر فنی، هایستگیشای فنی، هایستگیشای پایه، هایستگیشااین زنجیره بلوکی  وکارکسبدر مدل

است. اطالعات همه  شدهگرفتهتوسعه پایدار در نظر 

)حقیقی یا حقوقی( باید بروز شوند و اعتماد در  هاآن

شناسی مرکزی یا  این زمینه نیاز به ممیز یا مرجع

ندارد. بلکه اعتماد و شفافیت در ذات ( Serverکارساز )

( و Trust transparentاین شبکه بلوکی قرار دارد )

( که Fraud) سوءاستفادهمدیریت پیشگیری از تقلب و 

مخابرات که ساالنه به سیستم زیانصنعت برق، آب و 

یی است که زنجیره هایژگیو، ازجمله کندیموارد 

ک قلب یا کلی در تتوجهقابلبلوکی مدعی است کاهش 

و دیگر افراد )حقیقی  دهدیممدیریت شناسه را ارائه 

از شناسایی کاذب برای دستیابی  توانندینمو حقوقی( 

          توسط زنجیره بلوکی به خدمات استفاده کنند و

  اتی رمزنگاری کلید عمومیاز توانایی ذ توانیم

اه را به شناسه مالک کرد و پیوند یک دستگاستفاده

 ی مهم زنجیره بلوکی است.هایژگیومدیریت شناسه و داده از  درهرحالد. داواقعی انجام

  شودیمی هوشمند و اطالعات حساسی که از سنسورها دریافت ریگاندازهدر ( و این اطالعات که در شبکه اینترنت اشیاءIOT رشد )را بر  اندرکاراندست، کندیم

 که: داردیمواآن 

  IOTو اینجا زنجیره بلوکی برای اکوسیستم شبکه  کنندیم نهیپرهز، شبکه را پیچیده و ابندییمی، پردازش و انتقال آورجمعامنیت این اطالعات حساس که 
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برای  نهیهزکمی هوشمند آب، برق، تلفن و... و نیز مدیریت هایریگاندازهی برای فردمنحصربهکه فرصت  کندیم( عمل Enablerیک توانمند ساز ) عنوانبه

 شدهلحاصی فیزیکی برطرف شده و اعتماد و شفافیت نیز هاحسابصورترسیدگی به مصارف صنعتی، خانگی، کشاورزی و غیره است و چالش مربوط به صدور 

 است.

 شمند مصرف آب، پایش کیفیت، میترینگ هوشمند برق و انرژی، تحلیل و مدیریت داده حسگرها، مدیریت هوشمند انرژی، مدیریت هوهاستمیسکنترل از راه دور 

ی اینترنت اشیاء در بستر زنجیره بلوکی از امکانات پیش روست که اشبکهی کارهاراهی مصرف انرژی با سازنهیبهآب و پساب، پایش نشتی انرژی و آب، تحلیل و 

 در صنعت آب، برق و انرژی، مخابرات و گاز و... حائز اهمیت است.

و مدیریت مصرف انرژی تصمیمات بهتری را در  هاپرمصرفبرای کاهش تلفات، اصالح قیمت  توانندیمصنعت برق  کارگزارانن بستر در ای هادادهآنالیز  بر اساس

 مدیریت بار و مصرف اتخاذ کنند.

  ی هابخشوشمند، دسترسی به ی ههاساختمانبرای احراز اصالت و دسترسی به خدمات عمومی، دسترسی به  صرفهبهمقرونزنجیره بلوکی یکی از ابزار کامل و

 قدرآن. ضمناً این زنجیره بلوکی کندیمکاربر و نقاط دسترسی را ایجاد  یهادستگاهساختمان هوشمند، امکان دریافت اطالعات از کنتورها و امکان پرداخت بین 

خودکار  طوربهبا شناسه خود برای احراز اصالت  توانندیمیک ابزار کامل دانست و مشترکین خدمات عمومی  توانیم آن رااست که در مقابل تهدیدات  ریپذانعطاف

و استفاده کنند و برای پرداخت از کیف پول همراه )موبایل( استفاده  تیرؤرا  هانهیهزو  هاداده، هاساختمان، کیالکترونی تجاری هاتیساوبدر هنگام بازدید از 

 کنند.

 پساب شهری و پسماند، هوشمند سازی شهر  و موضوعراهکارهای هوشمند سازی در مصرف انرژی، هوشمند سازی در مصرف آب  توانیمط زنجیره بلوکی توس

ی گذارهیاسرمی هاچالشی آلودگی شهری )هوا، آب، خاک، ریز ذرات و...(، هوشمند سازی سالمت در شهر، هاچالشبه سبک ایرانی، مدیریت هوشمند مواجهه با 

و... را مدیریت  هایفناوری بهینه انرژی با توجه به کاربردها، هوشمندی در شهر سازشفافبخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی، حکمرانی خوب و نقش اعتماد و 

 کرد.

  هاروگاهیندر آینده که بحث( ی کوچکESS توسعه پیدا )ی خواهد شد معامالت همتا به همتا بدون واسطه در فروشخردهیک محصول  عنوانبهو برق  کندیم

تجدید پذیر و  منابعخواهد شد همچنین مفهوم نیروگاه مجازی و  جیراو موضوع قراردادهای هوشمند در صنعت برق و انرژی  ردیپذیمبستر بالک چین انجام 

( که ارکان P2P، شبکه نظیر به نظیر )شدهعیتوزیند اجماع، دفتر کل عمومی تسهیل مبادالت سریع در حوزه صنعت برق، بیمه، مالی، مجازی و... با سه رکن فرآ

 گرفت. خواهداصلی بالک چین است، رونق 

 یک ابزار برای تغییر  عنوانبه مثالً های مختلفی از آن استفاده کرد؛ کلدر ش فناوری جدید به عنوان یک توانیمایده تک منظوره نیست بلکه  بالک چین یک

ی، اقتصادی، تیریمد، ابزاری با پیامدهای جدید حقوقی، وکارکسب

 .فرهنگی، سیاسی، تجاری، بانکی، صنعتی، علمی و پژوهشی

 ( بالک چین در بحث کالن دادهBig Data و آنالیز )و دریافت  هاآن

خدمات مشترکین از خدمات شهری )برق، آب،  یکپارچه اطالعات

بهبود  جهتهمگاز، پسماند و...( بستر مناسبی است و این موضوع 

ی مصرف مشترکین اهمیت دارد و به سازنهیبهخدمات شهری و هم 

             و کندیمسیستم یکپارچه مدیریت مصرف آب و برق و... کمک 

قبل توجه  هایشهرداردر مشارکت شهروندان و نقش مهم  تواندیم

 باشد.

 ی بالک چین هاشگاهیآزمای اندازراهی آموزش بالک چین و هاکارگاه

تطبیقی و  مطالعهی سایر کشورها در جهان و هاتیموفقو تجارب و 

 ی پیش رو از ملزومات ورود به این فناوری است.هاچالش

  ی دولت الکترونیک در شهرهای هوشمند و هم آفرینی ریپذتعاملدر

( و خدمات نوآورانه برای صنایع Co- Creation) جهانیدر تجارت 

ویژه صنعت برق در اقتصاد پایدار کشور نقش بالک چین بسیار مهم 

ی خاص در این هایستریرجی جهانی و هایستریرجاست و تحقق 

 .ردیگیمی صورت راحتبهشبکه 

 هایافزونگی بالک چین دارای هارساختیز( یRedundancy )

 وانتیمی بسیار باالیی دارند و ریپذانعطافی است و اچندگانهدرونی 

گروهی،  داتیتولامن استفاده کرد که از آن جمله  رساختیزاز این 

های جدید، مراقبت از مصرف بیهوده انرژی، آپی از استارتوربهره

 ی مسلط بر بازارهاشرکتامکانات نوآوری واقعی بدون وابستگی به 

ی برق فروشخردهی الزم برای هانهیزمر این شبکه وجود دارد، لذا د

دارد و یچ توجهی به تولیدات برق متمرکز نو ه شودیمحاصل 

ی دولتی سنتی همچون تشکیل پرونده و هاسیسروباالخره اینکه 

اسناد برق و انرژی، رصد تقلب در  وانتقالنقلانطباق جهت اشتراک، 

 راه توسعه صنایع است.ی انرژی و مصرف، چراغ هادادهصنعت برق، 
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 بخش اول -یردولتیغهای نوآوری و شکوفایی دولتی و اسامی و مشخصات صندوقلیست 
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 های موفق مرکزمصاحبه با شرکت

 کیخوانندگان پ جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "آنام انرژی گستران "مدیرعامل شرکت  ،مهندس ابراهیمی یجناب آقا

  خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت به شیرو
 

 .دییآن در مرکز بگو تیاز شرکت و شروع فعال یابتدا مختصر .1
 

 بهو با توجه  سیتأس( با کاربری در صنعت برق High Techنوین و با تکنولوژی باال ) یهاستمیسبر اساس رویکرد توجه به  "آنام انرژی گستران"شرکت 

ال و ارا در عرصه ارائه ک یاستهیشاجایگاه  یتاکنون توانسته در مدت اندک سیتأساز بدو  آمدهعملبهمستمر  یهاتالشخود و  گذارانانیبنتجارب و سوابق 

طراحی و ساخت سیستم "در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با ایده محوری  1394 ماهیدخدمات در ایران کسب نماید. شرکت آنام انرژی در 

 یک واحد فناور مستقر گردید. عنوانبه "گیری گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرتاندازه

 :نمود یبندمیتقسبه شرح ذیل  توانیمشرکت را  فعالت یهانهیزمکلی  یبندمیتقسدر یک 

 مدیریت انرژی، یهاستمیستجهیزات و خدمات  تأمین 

 و حفاظت، نگیتوریمان هایسیستمتجهیزات و خدمات  تأمین 

 وهاپست، خطوط انتقال و هانیروگاهتجهیزات الکتریکی برای  تأمین ، 

  مدیریت انرژی. هایسیستمخدمات مهندسی و 
 

 د؟یاکسب کرده ییهاتیچه موفق یصنعت برق و انرژ یدر دوره استقرار خود در مرکز توسعه فناور .2
 

 به موارد ذیل اشاره کرد: توانیمدر مرکز این شرکت در دوره استقرار  شدهکسبموفقیت  ازجمله

  جدید به آن، یهاتیقابلو افزودن برخی  گیری گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرتسیستم اندازهتکمیل 

  مختلف، یهاشگاهینمامعرفی و عرضه محصول ایده محوری در 

  سی برای تولید مشترک ایده محوری، وبا یک شرکت سوئی نامهتفاهمامضای 

  و دیگر صنایع. یامنطقهبرق  یهاشرکتبه  گیری گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهایسیستم اندازهدستگاه  9فروش 
 

 

 شرکت شما مؤثر بوده است؟ یمحور دهیاهداف و تحقق ا شبردیدر پ شتریب یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور التیاز تسه کیکدام .3
 

برای عرضه محصول شرکت  یازهاین نیتریاصلمعرفی و بازاریابی از ، بود شدهلیتبدال ابا توجه به اینکه ایده محوری این شرکت در زمان ورود به مرکز به ک

 بوده است. رگذاریتأثبرای این شرکت بیشتر  بازارهاو فن  هاشگاهینماشرکت در  حضور و که ،بوده
 

 .دیده حیرا که شرکت شما با آن مواجه بوده است توض یچالش نیترمهم .4
 

بازگشت سرمایه،  و، نفوذ در بازارهای مختلف برای فروش بیشتر برای عرضه محصول ایده محوری خود بود این شرکت در آستانه ورود به بازار ازآنجاکه

 و بیشترین انرژی و زمان را از این شرکت جذب کرده است.  برای شرکت احساس شدهچالش  نیترمهم
 

انجام  یکار مشترک ایداشته  یمستقر در مرکز تعامل یهاشرکت ریبا سا یصنعت برق و انرژ یدر زمان استقرار شما در مرکز توسعه فناور ایآ .5

 د؟یاداده
 

 چنین ضرورت یا نیازی احساس نشده است.این شرکت، با توجه به نوع محصول 
 

 رد؟یاز او صورت گ ییهاتیچه حما دیکند با دایشرکت فناور به اهداف خود دست پ کی نکهیا یبه نظر شما برا .6
 

و  از کاالی ساخت داخل استفادهبه  دهندگانسفارش، کمک به الزام بالقوهمعرفی محصوالت شرکت به مشتریان  رینظهایی حمایت هاشرکتبرای این نوع 

 اشاره نمود. توانیمی را المللنیبی بازارهاکمک به ورود به 
 

 د؟یدوران بعد از خروج خود از مرکز دار یبرا یاچه برنامه .7
 

تشکیل گروه خدمات پس از فروش ، علم و فناوری، ایجاد خط تولید یهاپارکبه استقرار در  توانیمآتی این شرکت بعد از اتمام دوره استقرار،  یهابرنامهاز 

 و تشکیل هسته تحقیق و توسعه اشاره کرد.
 

 چه بوده است؟ و چرا؟ دیاافتهیکه در دوره استقرار به آن دست ن یاشده نیهدف تع نیترمهم .8
 

ریداران بالقوه خ بد اقتصادینفوذ بیشتر در بازار، تشکیل گروه خدمات پس از فروش و تشکیل هسته تحقیق و توسعه بود که دلیل آن وضعیت  ماننداهدافی 

 .توان اشاره نمودرا میی فروش در بازارهای داخلی هاینیبشیپو عدم تحقق 
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میبدان شتریب  
کوچک و بزرگ هایشرکت نیب ارتباط  

های اشتغال هستند؛ اما ها برای ایجاد گزینهترین بخشهای متوسط، اساسیهای کوچک و شرکتها، شرکتآپاستارت

های اقتصادی کوچک و متوسط های بزرگ است. شرکتها به خودشان، نیاز به دخالت شرکتبرای نشان دادن اهمیت آن

 هایها بهترین بسترها برای تولید فرصتآیند. آنحساب میبههای اقتصاد کشورها ، خون جاری در رگSMEsر اختصایا به

ها اهمیت داده شود. همکاری با شدت موردنیاز هستند و باید به آنهای شغلی، در تمام جهان بهاند. این نوع فرصتشغلی

تواند موجب بهبود های کوچک قرار دهد. این همکاری میهای خوبی را در اختیار شرکتتواند تجربههای بزرگ میشرکت

های وری شرکتها را ارتقا بخشد. این تغییرات منجر به افزایش بهرهها باشد و عملکرد آنهای کوچک و متوسط شده، تمرینی برای نحوه مدیریت آنساختار شرکت

شود. سود بیشتر و شرایط پایدار های نوپا میری اقتصادی شرکتتر، موجب استقالل مالی و پایداها را افزایش داده و از همه مهمشود. کارایی آنکوچک از تکنولوژی می

های دیگری هم در تواند موجب افزایش اعتبارشده و همچنین فرصتشود. یک مشتری بزرگ میهای شغلی میهای کاری و فرصتاقتصادی، منجر به افزایش گزینه

کوچک  هایکار است. رشد شرکتوافزایش سطح آگاهی، ابتکارات و ایجاد تعاریف جدیدی از کسب کنار خود به همراه داشته باشد. بهترین سود ناشی از این پیشرفت،

 .کندوارد بیشتر میهای دیگر تازههای رقابت را در شرکتهای نوپا باشد. دیدن پیشرفت یک شرکت، انگیزهتواند امیدی برای شرکتمی
 

 های نوپا؟های بزرگ با شرکتچگونگی همکاری شرکت
توان گفت یطورکلی متوانند به موفقیت دست یابند. بههای بزرگ نمیهای نوپا بدون ارتباط با شرکتهای بزرگ، شرکتفضای رقابتی امروز با توجه به حضور شرکت در

 بزرگ و نوپا برای هر دو طرف مزایایی هایهای بزرگ متصل هستند. البته باید توجه داشت ارتباط شرکتهایی هستند که با شرکتهای نوپا آنترین شرکتکه موفق

 .شده استبه همراه دارد. در ادامه توضیحاتی در مورد این ارتباط ارائه
 

 های بزرگ ارتباط برقرار کنند؟های نوپا با شرکتچرا باید شرکت

های آینده دار و دارای ها شرکتدهد که آنشود و نشان میار میهای نوپا در بازهای بزرگ باعث اعتبار بخشیدن به شرکتتر از همه اینکه ارتباط با شرکتاول و مهم

ه های نوپا در بازار شناختشود که نام تجاری شرکتها باعث میهای بزرگ و حسن نیت آنهای بازاریابی شرکتمحصول واقعی و ارزشمند هستند. به عبارت بهتر تالش

های بزرگی به فعالیت خود ادامه بدهند توانند در مقیاسها میهای بزرگ و استفاده از منابع و تجهیزات آنا شرکتواسطه همکاری بهای نوپا بهشود. عالوه بر این شرکت

بزرگ  هایکنندگان و سرمایه شرکتهای نوپا در طی این ارتباط به منابعی از قبیل تأمینها وجود نداشت. همچنین شرکتکه در صورت تنها بودن این امکان برای آن

 های بزرگ(کنند و این در حالی است که در حالت معمولی )بدون همکاری با شرکتاند، دسترسی پیدا میهای فعالیت و موفقیت خود به دست آوردهدر طی سالکه 

 .های نوپا فراهم نیستهای موردنظر برای شرکتدسترسی به منابع و مزیت
 

 های بزرگ چیست؟مزیت همکاری با شرکت نوپا برای شرکت
العمل ناپذیری هستند و اغلب درزمینه نوآوری عملکرد ضعیفی دارند. درواقع به دلیل عکسهای نوپا اغلب دارای ساختارهای انعطافهای بزرگ در مقایسه با شرکتشرکت

نگرانه خود های بزرگ با نگرش آینده، اغلب شرکتهای نوپا است. با توجه به این موضوعتر از شرکتها پایینها نسبت به تغییرات محیط بیرون سطح نوآوری آنکُند آن

نابعی های نوپا از مبُرد است؛ شرکت -های نوپا یک موقعیت بُرداند که همکاری با شرکتها به این نتیجه رسیدههای نوپا هستند. درواقع آنبه دنبال همکاری با شرکت

مت شوند و محصول یا خدمند میهای نوپا بهرهپذیری شرکتشرکت بزرگ نیز از مزیت سرعت انعطاف شوند که در غیر این صورت به آن دسترسی ندارند ومند میبهره

 .کنندجدید و نوآورانه را در بازار ارائه می
 

 شوند؟چگونه دوجهان به هم مرتبط می

 ها بزرگ اقدام بهها وجود دارد. درواقع در برخی از موارد شرکتآنهای بزرگ و نوپا، مسیرهای ارتباطی مختلفی بین با توجه به اهمیت ارتباط بین دو دسته از شرکت

های بزرگ معموالً اقدام به برگزاری رویدادهای گیرند. در حالت دیگر شرکتنوپا را در اختیار می کنند و از این طریق نوآوری شرکتهای نوپا میخرید یا اکتساب شرکت

 های بانکداری مانندکنند غولهای جدید و بزرگ برای اجرای در محیط شرکت خود را پیدا میکنند و از این طریق ایدهمی هاهای نوپا با کنفرانسمانند رقابت شرکت

Pay Pal  و Master card هاییتونهک (Hackathon) ا زار رافنویسان و دیگر افراد مرتبط با نرمکنند و از این طریق طراحان گرافیکی و برنامهجهانی را برگزار می

 .کنندها خود درگیر میها و نوآوریها را برای همکاری در پروژهشناسایی و آن
 

 های نوپا تعامل کند؟تواند با شرکتشرکت ما چگونه می

 را مشخص کنید، در موردگیرد، الزم است به چند نکته توجه داشته باشید. ابتدا اهداف خود از تعامل های نوپا میزمانی که شرکت شما تصمیم به تعامل با شرکت

زمانی دستیابی به هر یک از اهداف خود را مشخص کنید تا امکان نظارت و ارزیابی بر فرآیند گیری کنید، بازه خواهید به همکاری اختصاص دهید تصمیممنابعی که می

ن کند، بنابرایکه ریسک همکاری با یک شرکت نوپا را حداقل میهمکاری فراهم گردد. همچنین باید توجه داشت که انتخاب همکار مناسب نیز یکی از مواردی است 

 در انتخاب همکار مناسب نیز باید دقت شود.
 

 معرفی کتاب بزرگ مریخی، کوچک ونوسی

 رانیا بومستیدر ز نوپا یهاشرکتو  بزرگ یهاشرکت نیفناورانه ب یبا تمرکز بر بحث همکار "یکوچک ونوس ،یخیبزرگ مر"کتاب 

در پژوهشکده مطالعات  1392 -139۶ یهاسال یاست که در ط قیو عم یدو مطالعه نسبتاً طوالن جیاز نتا یکتاب شامل بخش نی. ااستپرداخته 

فناورانه  یهمکار ندیمسئله مهم در فرآ 9فصل که به  9در قالب  یکوچک ونوس ،یخیکتاب بزرگ مر .است شدهانجام یجمهور استیر یفناور

 از شیانتقال بهتر مطالب از ب منظوربه سندگانیکه نو شدهنیتدوو  افتهیاختصاص یبزرگ صنعت یهاو شرکت محور یفناور یهاشرکت نیب

 تیا حماو ب شدهنیتدو یو آرمان خالد سیخوشنو اسری ،فرد یاسدتوسط دکتر رضا  این کتاباند. بهره گرفته یمثال واقع ای یمطالعه مورد 40

 است. منتشرشدهنانو  یتوسعه فناور ژهیو ستاد و یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم
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 دستاوردهای مرکز                    

در ماه اخیر  ،یکی از واحدهای مستقر در مرکز ،"توان آریانیک"شرکت 

دمات و خ ونیبا استفاده از روش دمودالس یکنندگتیتقو شیافزا"توانست 

ضافه ا بابا موفقیت انجام دهد. در این روش، را  "کیتست دستگاه التراسون

 زانیگ دستگاه، مومدار آنالبخش از  نیدر آخر ونینمودن بخش دمودالس

با استفاده از  نیهمچن یابد.می شیدرصد افزا 10دستگاه در حدود  ییرایگ

 کیرا گوش کرد که  هیفرکانس محل تخلصدای  توانیم یفنّاور نیا

در . دهدیارائه م ربربه کا هیلمس از محل و نوع تخلو قابل یواقع تیذهن

تهران و نیروگاه  2ای ناحیه همین راستا، به درخواست شرکت برق منطقه

 :انجام شد ریز هایو تست یصحت سنجقم، 

 کابل یبه روش فراصوت بر رو یجزئ هیتخل یابیتست مکان انجام ،

 قدرت به یترانسفورماتورها نگیمقره و بوش ر،یگسرکابل، برق

 و قا،یو آفر یپست طالقان 2 هیتهران ناح یادرخواست برق منطقه

 قم. روگاهین لوولتیک 230 یترانسفورماتورها نگیبوش ینشت تست 

ی دیگر از واحدهای مستقر یک "داده پژوهان ویرا"همچنین شرکت 

در ماه اخیر به شرح ذیل  آن یاز دستاوردها یبرخ باشد کهدر مرکز می

 :است
 یهابسترها و سامانه یاز سازمان آب و برق خوزستان و بررس دیبازد -1

 یچارچوب مفهوم یطراح شنهادیموجود در حوزه آب و ارائه پ

 ،حوزه نیا یهاداده

 یو بررس زدی یاو برق منطقه یبیترک کلیس روگاهیاز ن دیبازد -2

حوادث و نرخ خروج  لیها ازجمله پلت فرم تحلآن یهاچالش

 ،الزم یشنهادهایو ... و ارائه پ یاضطرار

 روگاهین یبه اسپانسر v94.2 یهاروگاهیکاربران ن شگاهیشرکت در نما -3

توجه قابل یهانهیو زم یروگاهیموجود ن یهاچالش یدماوند و بررس

 ، وحاضر یهاروگاهیو تعامل با ن یحوزه تخصص نیدر ا

 یمشترک با مرکز توسعه فناور ناریسم یجهت برگزار یزیربرنامه -4

 یها در صنعت برق و انرژتحت عنوان کاربرد کالن داده یبرق و انرژ

 .مرتبط یهاها و شرکتو کارشناسان ارشد سازمان رانیبا حضور مد

 

 

 بهداد تدبیر مبین آریاشرکت  ؛معرفی واحدهای مرکز

 سهامی سعید: یرعاملمد

 885804۶۶: تماس شماره  

 saeed.sahami@gmail.com :الکترونیک پست  

 :محوری ایده

 طراحی و ساخت گیت وی پایش آنالین خودروهای الکتریکی

 :فعالیت زمینه 

 نهیدرزم افزارسختو  افزارنرمارائه خدمات فنی و مهندسی و تولید  

 الکترونیک خودرو

 :طرح خالصه

آنالین خودروهای الکتریکی توسط یک سامانه  هدف از انجام این طرح پایش

اطالعات کارکرد  -1جهت دستیابی به اطالعات خودرو از قبیل:  ینآنالیکپارچه 

وضعیت شارژ موجود در  -3خودرو،  یابیمکانموقعیت  -2و سالمت خودرو، 

در کامپیوترهای  شدهارائهانواع اطالعات  -4های خودرو الکتریکی، باطری

 GNSS (Global Navigation Satellite یابیمکانطالعات ا -5خودرو، 

System یابیمکان یهاشبکه( شامل تمامی GLONASS ،GPS ،Galileo  و

BeiDou  ی از حسگر مستقل روی شتاب سنجاطالعات )کالیبره شده(  -۶و

و حاصل  شدهپردازشی شده، اندازراه. این اطالعات در سامانه استبرد دستگاه 

از، ی خودروسهاشرکتی ذینفع نظیر پلیس، شرکت بیمه هاسازمانپردازش به 

 یرساختزشود. همچنین این یمی توزیع برق و تجمیع کننده ارسال هاشرکت

کند و هدف نهایی این طرح یمو راننده ارسال  خودروالزم را به سمت  هافرمان

 د است.  ناوگان خودرویی در شهرهای هوشمن عملکردبهبود 

 بازار هدف:

 و صاحبان خودرو، رانندگان 

  وهایرگاهتعمفروشندگان لوازم و قطعات خودرو و ، 

 ها و کاالهای دیجیتال و های تکنولوژی، گجتفروشگاه

 الکترونیک.

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      
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مؤسسه آموزش ، برگزارکننده: 1397اسفند  8، "وتریبرق کامپ یدر مهندس نینو یهاپژوهشتوسعه  یکنگره مل نیدوم" .1

 .جامتربت -وحدت یعال

علوم  یالمللنیب یآکادم، برگزارکننده: 1397اسفند  22، "یدر علوم مهندس قیو تحق ینوآور یالمللنیبکنفرانس  نیدوم" .2

 .کشور گرجستان -سیتفل -نور امیدانشگاه پ -گرجستان

شیسالن هما -تهران -رانیا یباد یانرژ یانجمن علم: برگزارکننده، 1398 بهشتیارد 9، "رانیا یباد یکنفرانس انرژ نیششم" .3

 .رویوزارت ن یها

 .نور امیدانشگاه پ: برگزارکننده، 1398 اردیبهشت 20 ،"وتریبرق و کامپ یمهندس یدر فناور ینوآور یکنفرانس مل نیدوم .4

 .تهران –نسمنااستان 

 
 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             021885819۶8         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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