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برنامه ریـزی و ارزیابــی
تهیه گزارش برنامه راهبردی تاسیس واحدهای پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان
در راســتای تاســیس واحدهــای پژوهشــی صنعــت آب ،کلیــه آییــن نامــه هــا ،قوانیــن و دســتورالعمل هــای موجــود در وزارت علــوم و وزارت نیرو بررســی گردید
و بــا کارشناســان مربوطــه در وزارت علــوم و وزارت نیــرو درخصــوص چگونگــی تاســیس مراکــز پژوهشــی توســط ســازمان آب و برق خوزســتان رایزنــی گردید.
گــزارش نحــوه تاســیس مراکــز پژوهشــی و پژوهشــگاه هــا تهیــه و بــرای مدیرعامل ســازمان ارائــه گردید.
بررسی وتهیه دستورالعمل حضور و برگزاری سمینارها و نمایشگاه های داخلی و خارجی
حســب دســتور مدیرعامــل محتــرم بــا همــکاری مشــاورین مدیرعامــل و بخــش هــای ذیربــط این دســتورالعمل طی جلســات متعــدد تهیه شــده و درحــال طی
مراحــل نهایــی جهــت تصویــب و ابــاغ می باشــد.
تهیه مجموعه مقاالت ارائه شده توسط کارشناسان سازمان از سال  89تا93

پژوهش و فناوری
برگــزاری نشســت هــای مشــترک پژوهشــی دانشــگاه شــهید
چمــران بــا معاونــت هــای ســازمان
ایــن نشســت هــا بــا حضــور رؤســا و اســاتید دانشــکده هــای مهندســی آب،
اقتصــاد و فنی مهندســی دانشــگاه شــهید چمــران از یــک ســو و معاونت های
برنامــه ریــزی ،بهــره بــرداری از ســد و نیــروگاه ،طــرح و توســعه شــبکه هــای
آبیــاری و حفاظــت و بهــره بــرداری برگــزار شــد .در ایــن جلســات تبــادل نظر
و تعریــف طــرح هــای جامــع کاربــردی بــر اســاس نیازهــای ســازمان مــورد
بحــث قــرار گرفــت .همچنیــن در ایــن نشســت هــا چالــش هــای پیــش روی
هــر یــک از معاونــت هــادر زمــان طراحــی  ،اجــرا و بهــره بــرداری مطــرح شــد
و بــرای رســیدن بــه راهکارهــای مناســب ،حاضریــن خواســتار ارتبــاط هرچــه
بیشــتر بیــن صنعــت و دانشــگاه خصوصـ ًا دانشــگاه هــای اســتان خوزســتان
شــدند .همچنیــن بــرای ادامــه همــکاری ،تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی
و تدویــن تقویــم کاری برگــزاری جلســات در دســتور کار مــورد تأکیــد قــرار
گرفت.

حمایت از پایان نامه های دانشجویی
بــه منظــور حمایــت از پایــان نامــه هــای دانشــجویی  ،عناویــن پیشــنهادی
دانشــجویی مربــوط بــه دانشــگاه هــا گــردآوری گردیــد .بــا کســب موافقــت از
مدیــر عامــل محتــرم ســازمان مقــرر گردیــد ،بــه منظــور تشــویق و ترغیــب
دانشــجویان جهــت فعالیــت در راســتای اهــداف صنعــت آب و برق ،تعــدادی از
پایــان نامــه هــای دانشــجویی تحــت حمایــت مــادی و معنــوی ســازمان قــرار
گیرنــد ،کــه مبلــغ تشــویقی بــا توجــه بــه کیفیــت کار از 0.5 * 13,900,000
تومــان تــا  1.25* 13,900,000تومــان متغیــر اســت.
بــا توجــه بــه تعــداد بســیار پاییــن اختراعــات در اســتان خوزســتان ،ایــن
حمایــت هــا در راســتای هدایــت دانشــجویان بــه ســمت فنــاوری و اختــراع
می باشد.
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برگزاری جلسات با شرکت های بهره برداری
پــس از برگــزاری جلســات هــم اندیشــی بــا مدیــران عامــل
محتــرم شــرکت هــای بهــره بــرداری ،تعــدادی از عناویــن
پیشــنهادی شــرکت هــا دریافــت گردیــد.
در ایــن میــان شــرکت تولیــد و بهــره بــرداری ســد و نیــروگاه
مسجدســلیمان ،شــرکت بهــره بــرداری مــارون و شــرکت بهــره
بــرداری از شــبکه هــای آبیــاری زهــره و جراحــی جمعــا 22
مــورد عنــوان پژوهشــی را پیشــنهاد دادنــد.
ایــن عناویــن در اختیــار شــرکت هــای دانــش بنیــان ،مراکــز
رشــد و موسســات علمــی قــرار گرفتــه اســت تــا بــا ارتبــاط
مســتقیم با شــرکت-های وابســته ســازمان فعالیت پژوهشــی و
فناوری خود را ادامه دهند.
جلسه با مهندس حائری ،مشاور وزیر نیرو
در ایــن جلســه موضوعــات متعــددی از جملــه نحــوه کاربــردی کــردن طــرح هــای تحقیقاتــی و کمــک بــه شــرکت هــای خصوصــی و دانــش بنیــان جهــت
توســعه فنــاوری هــای مختلــف در حــوزه صنعــت آب و بــرق مــورد بررســی قــرار گرفــت.
مهنــدس حائــری ضمــن حمایــت از رونــد توســعه فنــاوری هــای نویــن در ایــن حــوزه موافقــت نمودنــد در صورتــی کــه شــرکت هــای خوزســتانی ،فنــاوری
هــای نوینــی در حــوزه آب و انــرژی بــرای اولیــن بــار در کشــور و یــا کشــورهای منطقــه ارائــه دهنــد و ایــن فنــاوری مــورد تأییــد پژوهشــگاه نیــرو قــرار گرفته
باشــد ،دســتور خریــد محصــول مذکــور را بــه تمــام شــرکت هــای زیــر مجموعــه وزارت نیــرو ،بــه عنــوان اولیــن خریــداران آن محصــول ،صــادر نماینــد.

نوآوری و تجاری سازی
طــرح ســه منظــوره طیــور ،ماهــی و محصــوالت
کشــاورزی
هــدف از ایــن طــرح ،بــه حداکثــر رســاندن عملکــرد هــر یــک
از اجــزای سیســتم بــا اســتفاده بهینــه از چرخــه آب اســت .اگــر
یــک ناحیــه همزمــان بــرای تولید چنــد نــوع محصول اســتفاده
شــود ،باعــث افزایــش تولیــد و بازدهــی میگــردد .ایــن طــرح
جهــت اجــرا ،توســط دفتــر پژوهــش هــای کاربــردی ســازمان
در حــال پیگیــری اســت.
محــل اجــرای طــرح ،گلخانـهای واقــع در شــرکت بهرهبــرداری
از شــبکههای آبیــاری ناحیــه شــمال خوزســتان در نظــر گرفتــه
شــده است.

خودکار سازی دریچههای شبکههای آبیاری
ایــن طــرح بــا هــدف جلوگیــری از تلفــات آب در شــبکههای آبیــاری (بدلیــل کنتــرل ســنتی کانــال هــا) و حفــظ حداکثــری آب شــیرین و همچنیــن بهبــود
کیفیــت ســرویس دهــی و بویــژه تخصیــص آب بــا دبــی ورودی ثابــت و کنتــرل کانــال هــای انتقــال آب بــه صــورت پاییندســتی اجــرا میشــود .جهــت
اجــرای ایــن طــرح ،تمامــی کانــال هــای آبیــاری مــورد بررســی قــرار گرفــت ،و در نهایــت کانــال  W2شــبکه آبیــاری ناحیــه شــمال خوزســتان بدیــن منظــور
در نظــر گرفتــه شــد.
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ساخت داخل
امــکان ســنجی ســاخت میکروتوربیــن
هــا در داخــل کشــور و بررســی پتانســیل
نصــب آن در داخــل اســتان
بــا توجــه بــه پتانســیل بــاالی نصــب نیــروگاه هــای
آبــی کوچــک ،ایــن دفتــر امــکان نصــب ایــن توربین
هــا را در داخــل اســتان بررســی نمــوده و بــه طــور
همزمــان پتانســیل ســاخت ایــن نیــروگاه هــا در
داخــل کشــور تحــت مطالعــه مــی باشــد .گــزارش
جامعــی در ایــن خصــوص تهیــه و جهــت اســتخضار
مدیــر عامــل محتــرم ســازمان ارســال گردیــد.

امــکان ســنجی طراحــی و ســاخت آب
شــیرین کن-هــای صنعتــی
بــا توجــه بــه تاکیــد ســند چشــم انــداز اقتصــاد
مقاومتــی در خصــوص تنــوع تولیــد آب شــرب و
همچنیــن بــه منظــور تقویــت شــرکت هــای دانــش
بنیــان و شــهرک هــای صنعتــی و نهایت ـ َا حرکــت
بــه ســمت تحقیقــات کاربــردی ،ایــن دفتــر اقــدام
بــه بررســی نیازهــای اســتان در ایــن زمینــه نمــوده
اســت .در ایــن راســتا شــرکت هایــی کــه در ایــن
زمینــه فعالیــت موفــق داشــته انــد را شناســایی نموده
و بــا برگــزاری جلســات بــا شــرکت هــای وابســته و
معاونــت هــای مرتبــط ســازمانی زمینه بومی ســازی
ســاخت داخــل اســتان را پیگیــری مــی نمایــد.

سایر فعالیت ها
 -بررسی وضعیت وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در خصوص فناوری ،صنعت و R&D

 در خصــوص برگــزاری دورههــای موسســه آلمانــی  DWAجلســاتی بــا حضــور نماینــدگان کلیــه معاونیــن و مدیریتهــای مســتقل برگــزار گردیــد و عناویندورههــای درخواســتی معاونــت هــا و ســرفصلهای مربوطــه در حــال نهایــی شــدن مــی باشــد.
 -بررسی ایجاد اتاق فکر در سازمان آب و برق خوزستان

 -پیگیری راه اندازی پژوهشکده آب و انرژی

 برگــزاری جلســات بــا مراکــز رشــد کارآفرینــی دانشــگاه شــریف و دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر بــا هــدف بررســی مســیر توســعه شــرکت هــای دانش-بنیانخوزســتانی جهــت ایجــاد فنــاوری هــای نویــن در بخــش صنعــت آب وبرق
 انعقــاد قــرارداد بــا بنیــاد نخبــگان اســتان خوزســتان بــه منظــور ایجــاد چارچوبــی بــرای شناســایی نخبــگان و صنعتگــران برتــر اســتان خوزســتان در حــوزهصنایــع آب و بــرق
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اقتصاد
دانـــش
بنیــان

تولیدات باالی محصوالت دانش بنیان در دنیا و سهم اندک تولیدات در ایران
توســع ه بخــش خدمــات قابــل رقابــت و همخوانــی باالخــص خدمــات دانشبنیــان ،پایــه و کلید اساســی اقتصــاد مدرن
بــه شــمار میآیــد .در ســال  ۲۰۱۲حــدود  ۶۴درصــد از فعالیتهــای اقتصــادی دنیــا بــه بخــش خدمــات اختصــاص
داشــت و ایــن رقــم در برخــی کشــورهای پیشــرفته نزدیــک  ۸۰درصــد میباشــد .آمارهــا نشــان میدهــد کــه تولیــدات
دانشبنیــان در کشــورهای ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه کــه کشــورهای قدرتمنــد اقتصــادی در آن عضــو
هســتند بــه ســرعت در حــال افزایــش میباشــد و صــادرات و تولیــدات محصــوالت بــا فنــاوری بــاال در ایــن کشــورها در
ایــن ســالها بهشــدت افزایــش پیــدا نمــوده اســت .بــه ایــن منظــور آمــار مربــوط بــه تولیــد دانشبنیــان در ســالهای
 ۲۰۰۰و  ۲۰۱۰در شــکل روبــرو ارائــه مــی گــردد.
بــا عنایــت بــه آمــار ارائــه شــده میتــوان نتیجــه گرفــت کــه کشــور ایــران نتوانســته از ظرفیــت تولیــدات دانشبنیــان بــه خوبــی در اقتصــاد خویش اســتفاده
نمایــد و بــر خــاف اقتصــاد کشــورهای مــدرن ،اقتصــاد دانشبنیــان نقــش بســزایی در توســعهی کشــورمان ایفــا نمیکنــد .بنابرایــن درصورتیکــه قــرار
باشــد اقتصــاد کشــورمان دانشبنیــان شــود ،بایســتی تغییراتــی در ســاختار اقتصــادی کشــور پدیــد آیــد.

اقتصاد
مقاومتـی
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در جلســه تبییــن سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی « :امــروز شــرایط کشــور از
لحــاظ پیشــرفت هــای علمــی بــه گونــه ای اســت کــه مــی توانیــم رســیدن بــه اقتصــاد دانش-بنیــان را
بــا بلندپــروازی ،جــزو اهــداف خــود قــرار دهیــم .اقتصــاد دانش-بنیــان از مهمتریــن زیرســاخت هــای
اقتصــادی هــر کشــور اســت و اگــر ایــن موضــوع مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد ،قطعـاً چرخــه علــم
شــد».
خواهــد
تکمیــل
ثــروت
تــا
حســن روحانــی -رئیــس جمهــور  « :در مبحــث اقتصــاد مقاومتــی ،اقتصــاد کشــور بایــد به ســمت تقویت
و توســعه شــرکتهای دانش¬بنیــان پیــش بــرود .در دنیــای امــروز اقتصــادی قدرتمنــد و قابــل رقابــت بــا
دنیــا اســت کــه دانــش بنیــان باشــد در غیــر اینصــورت آن اقتصــاد تــوان رقابــت نخواهد داشــت .توســعه
شــرکت¬های دانشبنیــان گام ارزنــده ای بــرای اشــتغالزایی و ممانعــت از فــرار مغزهاســت» .

فصلنامه پژوهـش و فنـاوری
تابستان 1394

زیرساخت های
مناسب و فراوان
در کـشـور

یکــی از امــوری کــه میتوانــد تولیــد دانشبنیــان را در کشــور
تســهیل نمایــد و باعــث شــود ایــن محصــوالت بــا قیمــت
پایینتــری تولیــد شــود ،زیرســاختها و شــرایط نهــادی موجــود
ی تجــارت بینالملــل ،هــر کشــور در
در کشــور اســت .طبــق تئــور 
صورتــی میتوانــد کاالیــی را ارزانتــر تولیــد نمایــد کــه تولیــد
آن کاال بیشــتر بــه نهادههایــی نیــاز داشــته باشــد کــه آن
نهادههــا در آن کشــور از وفــور نســبی بیشــتری برخــوردار
باشــند .تولیــدات دانشبنیــان برخــاف تولیــدات ســنتی،
بــر «ابتــکار» و «خالقیــت» اســتوار اســت و بــه همیــن
دلیــل فراوانــی نیــروی انســانی تحصیلکــرده و متخصص
ی کند.
نقــش مهمــی در پدیــد آمــدن مزیت رقابتــی ایفا مـ 
اگرچــه ممکــن اســت ایــران در برخــی شــرایط نهــادی ضعف
داشــته باشــد ،امــا از منظــر شــاخصهای نیــروی تحصیلکــرده و
آمــوزش در جایــگاه مناســبی قــرار دارد .در ایــن قســمت بهمنظــور
درک نقــاط قــوت و ضعــف کشــورمان بــه اختصــار به مقایســه میان
زیــر ســاخت «ســرمایهی انســانی و تحقیقــات» و «شــرایط نهادی»
کشــورمان بــا کشــورهای پیشــرو پرداختــه میشــود .نمــودار مقابــل
آمــار مقایسـهای میــان زیرســاختها و شــرایط ایــران و کشــورهای
منتخــب ارائــه شــده اســت.
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