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پیشگفتار

ــان  ــان، آشــنایی صاحب ــو در حرکــت اســت. در ایــن می ــه جل ــه ســرعت رو ب ــاوری در قــرن 21 ب ــم و فن تحــوالت عل
صنایــع و مدیــران بــا آخریــن تحــوالت جهانــی همــواره جــزو خأل هــای موجــود در کشــور های در حــال توســعه بــوده 
اســت. مــوج جدیــد فنــاوری کــه بواســطه کوویــد19 آغــاز شــد در حــال گســترش بــوده و کشــور های زیــادی در ایــن 
حــوزه بــا صــرف منابــع و تنظیــم سیاســت های الزم در حــال حرکــت بــه ســمت دســتیابی قــدرت فناورانــه هســتند تــا 
در نظــم جدیــد جهــان خــود را بعنــوان یــک بازیگــر کلیــدی در اقتصــاد مطــرح کننــد. گــزارش حاضــر،  مــروری اجمالــی 
ــق  ــرژی و صنعــت کــه منطب ــردی همچــون کشــاورزی، ان ــه در حوزه هــای راهب ــن تحــوالت  فناوران ــر آخری اســت ب
برآخریــن تحلیل هــا و تحــوالت موجــود در معتبــر تریــن پایگاه هــای اطــاع رســانی دنیــا اســت. در هــر بخــش، ســعی 
ــا آخریــن روندهــا بصــورت مقاالتــی خاصــه شــده در اختیــار مخاطبــان گرانقــدر قــرار گیــرد.  در پایــان هــر  شــده ت

بخــش نیــز راهکار هــای سیاســتی متناســب بــا فضــای کشــور ارائــه گردیــده اســت.

امیــد اســت ایــن گــزارش تصویــری مناســب از تحــوالت فناورانــه موجــود در دنیــارا بــه صاحبــان صنایــع ارائــه داده و 
نقشــی موثــر در هدفگــذاری آن هــا در آینــده صنعــت کشــور داشــته باشــد.
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آینده انرژی: چهار سناریو برای سال 2035

چکیده

ســؤالی کــه یافتــن پاســخ آن انگیــزه نگاشــت ایــن گــزارش را ایجــاد کــرد آن اســت کــه "انــرژی در آینــده چگونــه 
تولیــد و مصــرف خواهــد شــد؟ آیــا بازیگــران جهانــی در تولیــد و مصــرف انرژی هــای ســبز همــکاری خواهنــد کــرد و 
ــا اینکــه  ــد؟ ی ــر را فراهــم کنن ــی، ارزان و تجزیه پذی ــرژی کاف ــود ان ــد ب ــادر خواهن ــه، ق ــه لطــف فناوری هــای نوآوران ب
ــه ایــن چالــش جهانــی، خــود را در نوعــی ناسیونالیســم اقلیمــی فــرو می برنــد و  کشــورهای بیشــتری بــدون توجــه ب

ــه طــور گســترده تمــام می کننــد؟ " ــع فســیلی خــود را ب مناب

مطالعــات جهــان امــروز نشــان دهنده تغییــرات آب وهوایــی و تغییــر در رویکــرد جهانــی نســبت بــه اســتفاده از انرژی های 
ــت،  ــت از محیط زیس ــف در حمای ــای مختل ــور جنبش ه ــی و ظه ــش جهان ــده گرمای ــه پدی ــد. باتوجه ب ــیلی می باش فس
اقتصــاد جهانــی در حمایــت از محیط زیســت و دغدغــه نوظهــور مصرف کننــدگان بــه مــرور تغییــر پیــدا خواهــد کــرد؛ 
بنابرایــن، در ایــن گــزارش چهــار ســناریوی اساســی در موضــوع آینــده انــرژی بــا نگاهــی بــر گــزارش دیلویــت1 مــورد 
ــا در  ــی آن ه ــرکت ها و همپای ــن ش ــی بی ــاد هماهنگ ــزارش ایج ــن گ ــدف از ای ــه اســت. ه ــرار گرفت ــل ق تجزیه وتحلی

مســیر جدیــد اقتصــاد جهانــی اســت. 

برنامه ریزی برای آینده نامشخص انرژی

ــد؛ یعنــی به جــای  بــه همــه شــرکت ها و صنایــع توصیــه می شــود کــه رویکــرد »صبــر کــن و ببیــن« را کنــار بگذارن
این کــه منتظــر تغییروتحــول باشــند و پــس از نظاره گــری تصمیــم بــه اصــاح اســتراتژی صنعتــی خــود بگیرنــد، خــود 
1  Diloitte
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را بــرای عواقــب ملمــوس برخــی تحــوالت محتمــل مســلح کننــد.

در ایــن پژوهــش عوامــل و محرک هــای تعیین کننــده، بــرای تحــوالت آتــی شناســایی، تجزیه وتحلیــل و بــه یکدیگــر 
ــرفت  ــه پیش ــه باتوجه ب ــوند ک ــدار می ش ــور پدی ــی قابل تص ــناریوی اساس ــار س ــب، چه ــوند. به این ترتی ــط می ش مرتب

هــر محــرک، می تــوان بــه طــور مســتمر از نظــر احتمــال وقــوع آن هــا را ارزیابــی کــرد.

در مــورد آینــده صنعــت انــرژی، بایــد مشــخص شــود کــه سیســتم های انــرژی، تولیدکننــدگان انــرژی، مصرف کننــدگان 
انــرژی و متغیرهــای جغرافیایــی چگونــه بــه شــیوه ای پیچیــده بــا هــم تعامــل و هرکــدام چــه نتایــج مشــخصی دارنــد. 
شــایان ذکر اســت کــه در بحــث آینده پژوهــی حــوزه انــرژی، بایــد نقطــه ای در زمــان هدف گــذاری شــود کــه به انــدازة 
کافــی دور باشــد تــا یــک تحــول عمیــق را نشــان دهــد، امــا درعین حــال بــه انــدازة کافــی نزدیــک باشــد کــه بــرای 
ــه  ــا ســال 2035 در نظــر گرفت ــان پژوهــش ت ــط باشــد. براین اســاس نقطــه پای ــروز شــرکت ها مرتب ــری ام تصمیم گی

شــده اســت.

چهار سناریو مورد پیش بینی

سناریو اول: یک تیم، یک رؤیا1  

ــار  ــی، رفت ــد فعلــی چالش هــای آب وهوایــی و گرمایــش جهان ــا ادامــه رون  در ایــن ســناریو پیش بینــی می شــود کــه ب
ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــر پی ــبز تغیی ــاد س ــت و اقتص ــامت، محیط زیس ــع س ــه نف ــمگیری ب ــور چش ــه ط ــده ب مصرف کنن
ــرکت ها و  ــه ش ــبز( موردتوج ــر )س ــای تجدیدپذی ــرف انرژی ه ــد و مص ــر تولی ــز ب ــای متمرک ــاس، فناوری ه براین اس
ــه  ــرژی ب ــده ان ــن شــرکت های تولیدکنن ــت شــدیدی بی ــور، رقاب ــل مذک ــه دالی ــت. باتوجه ب ــرار خواهــد گرف ــع ق صنای
ــه تقاضــای  ــرای پاســخ گویی ب ــر را ب ــای تجدیدپذی ــة انرژی ه ــر پای ــترس ب ــاوری قابل دس ــا فن ــد ت ــد آم ــود خواه وج

ــه وقــوع خواهــد پیوســت: ــه ایــن امــر دو اتفــاق مهــم ب ــا عنایــت ب ــد. ب ــده افزایــش دهن مصرف کنن

ــرای کاهــش تأثیــر محصــوالت پرمصــرف، روی کارایــی در زنجیــره ارزش  ــان ب ــاور و دانش بنی الــف( شــرکت های فن
ــا هزینــه تولیــد را کاهــش و مقبولیــت در نــزد مصرف کننــده را افزایــش دهنــد. ســرمایه گذاری خواهنــد کــرد ت

ــبکه ای از  ــا ش ــد داد ت ــترش خواهن ــیع تری گس ــطح وس ــود را در س ــی خ ــاری و بین الملل ــط تج ــا رواب ب( دولت ه
ــی در امــر  ــزم جهان ــن مکانی ــدام دولت هــا، تعیی ــن اق ــد. هــدف از ای ــی را فراهــم کنن ــه ســیر جهان خدمــات متصــل ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــور و تجدیدپذی ــای نوظه ــذاری انرژی ه قیمت گ

سناریو دوم: آمادگی، تنظیم، نوآوری2  

باتوجه بــه افزایــش گازهــای گلخانــه ای و آثــار مخــرب آن بــر ســامت و محیط زیســت و شکســت دولت هــا در کنتــرل 
1  One Team, One Dream
2  Ready, set, innovate



8 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

و رســیدگی بــه ایــن تغییــرات آب وهوایــی مخــرب در ســطح جهــان، صنایــع خصوصــی بــه ســمت نوآوری هــای جدیــد 
بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای روی خواهنــد آورد. شــرکت ها و صنایــع خطــری را کــه تغییــرات آب وهوایــی 
ــرای  ــدگان ب ــای مصرف کنن ــن تقاض ــمت تأمی ــه س ــد و ب ــخیص می دهن ــد تش ــاد می کن ــان ایج ــرای کسب وکارش ب

تأمیــن انــرژی ســبز مبتنــی بــر کاهــش کربن دی اکســید تغییــر مســیر می دهنــد.

ــان  ــای جه ــن دولت ه ــرا هماهنگــی محــدودی بی ــه کســب وکارها متکــی اســت زی ــر ب ــای تجدیدپذی ــد انرژی ه تولی
ــد.  ــاد می کن ــعه ایج ــورهای درحال توس ــژه در کش ــا به وی ــن فناوری ه ــترش ای ــرای گس ــی را ب ــه موانع ــود دارد ک وج
انگیزه بخــش صنایــع خصوصــی بــرای حرکــت در مســیر مصــرف و تولیــد انرژی هــای تجدیدپذیــر، پاســخ بــه دغدغــه 
جهانــی مصرف کننــدگان و ارتقــاء جایــگاه جهانــی آن هــا به عنــوان مدافعــان ســامت و محیط زیســت می باشــد؛ ایــن 

نوعــی خریــد اعتبــار و افزایــش ســهم از بــازار بــرای تولیدکننــدگان و صنایــع خواهــد بــود.

سناریو سوم: من و منبع من1

ــت؛  ــرژی اس ــرف ان ــی« در مص ــد، »قبیله گرای ــال کن ــت آن را دنب ــن اس ــان ممک ــده جه ــه در آین ــومی ک ــه س برنام
ــدود  ــاوری را مح ــال فن ــوند و انتق ــاری می ش ــع تج ــاد موان ــث ایج ــه باع ــه ک ــت های حمایت گرایان ــن سیاس بنابرای
ــزوای  ــه ان ــل ب ــان تمای ــای جه ــماره دو، دولت ه ــناریوی ش ــد س ــناریو مانن ــن س ــوند. در ای ــب می ش ــد، غال می کنن
محدودکننــده دارنــد؛ یعنــی دولت هــا تنهــا بــه دنبــال بیشــینه کــردن ســود و مطلوبیــت خــود بــر اســاس قیــد منابــع 

ــود. ــد ب موجــود کشــور خــود خواهن

عــاوه بــر مطالــب فــوق، در حــال حاضــر نیــز رویکــرد واکنشــی جوامــع بــه مشــکل آب وهــوا وجــود دارد. ایــن منجــر 
بــه »خودخواهــی« گســترده منابــع می شــود. در بســیاری از مناطــق، تقاضــا بــرای انــرژی همچنــان در حــال افزایــش 
ــال  ــه - به عنوان مث ــق جداگان ــر، مناط ــوی دیگ ــود. از س ــن می ش ــیلی تأمی ــوخت های فس ــط س ــًا توس ــت و عمدت اس
کشــورهای درحال توســعه - موفــق می شــوند یــک مرحلــه بــه جلــو پیــش برونــد و یــک اقتصــاد انــرژی مبتنــی بــر 
منابــع تجدیدپذیــر ایجــاد کننــد. به طورکلــی، حمایــت گرایــی گســترده مانــع تبــادل کاالهــا و افــکار و حرکــت آزادانــه 
مــردم می شــود. رکــود باعــث می شــود مصرف کننــدگان توجــه کمتــری بــه مســائل پایــداری داشــته باشــند. دولت هــا 
ــد. ــه محــدود می مانن ــوآوری و زیرســاختی در منطق ــد و پروژه هــای ن ــت می کنن ــرژی رقاب ــع ان ــن مناب ــرای ارزان تری ب

سناریو چهارم: افزایش جزرومد2

ــر رشــد اقتصــادی  ــود. تمرکــز ب ــد ب ــر اســاس ســناریوی شــماره چهــار، ثبــات و امنیــت اولویت هــای جهــان خواهن ب
بــه طــور قابل توجهــی رفــاه و کیفیــت زندگــی را در سراســر جهــان، حداقــل در کوتاه مــدت، افزایــش می دهــد. حــال 
ــرژی  ــن ان ــد تأمی ــد نیازمن ــت و تولی ــد اس ــش تولی ــه افزای ــورده ب ــادی، گره خ ــد اقتص ــش رش ــه افزای ــه این ک باتوجه ب
1  Me and my resource
2  Rising tide
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می باشــد، تقاضــای انــرژی و انتشــار گازهــای گلخانــه ای افزایــش خواهــد یافــت. بــه بیــان دیگــر، تقاضــای مصــرف 
ــا  ــد ام ــر( افزایــش می یاب ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــرژی )ســوخت های فســیلی و مناب ــن ان ــع تأمی ــرای همــه مناب ــرژی ب ان
ــای  ــرف انرژی ه ــد و مص ــرای تولی ــا ب ــز فناوری ه ــرعت و تمرک ــت، س ــی اس ــاد جهان ــد اقتص ــر رش ــز ب ــون تمرک چ

تجدیدپذیــر کاهــش خواهــد یافــت.

ارزش افزایی با درنظرگرفتن سناریوها

ــا  ــرد آنه ــود و عملک ــی خ ــتراتژی های فعل ــل اس ــرای تجزیه وتحلی ــده ب ــه ش ــناریوهای ارائ ــد از س ــازمان ها می توانن س
ــرژی را به صــورت دقیــق مــورد بررســی و برنامه ریــزی قــرار داد امــا  ــده ان ــوان آین ــد. شــاید نت در آینــده اســتفاده کنن
می تــوان شــروع بــه ایجــاد بینش هایــی در درون ســازمان کــرد کــه در مواجــه بــا پیشــرفت های جهانــی عقــب نمانــد 
ــزی  ــورد برنامه ری ــد. سیاســت های م ــا شــرایط اجــرا کن ــر و متناســب ب ــد را هرچــه زودت ــد یــک سیاســت جدی و بتوان
ــرات ســازمانی و...  ــرای عملکــرد در زمــان مناســب شــامل ســرمایه گذاری های کوتاه مــدت، مشــارکت و اعمــال تغیی ب

بــر اســاس یــک ســناریو خــاص، احتمــال آن و ســطح ریســک پذیری افــراد برنامه ریــزی و اجــرا خواهنــد شــد.

ــناریو  ــر س ــک در ه ــا تاکتی ــتراتژی ی ــک اس ــه ی ــد ک ــی کنن ــع ممکــن اســت ارزیاب ــال، شــرکت ها و صنای به عنوان مث
چقــدر خــوب عمــل می کنــد ســپس می تواننــد اقدامــات کلیــدی را در هــر ســناریو ارزیابــی کننــد و اقدامــات خــاص 
ســناریو را بــرای انجــام اولویت بنــدی کننــد. در پایــان درک اینکــه چــه چیــزی بــرای کســب وکار مهــم اســت و اینکــه 
ــات برنامه ریزی شــده ضــروری اســت. ــن اقدام ــرای تعیی ــوان بیشــترین ســود را کســب کــرد ب در کــدام ســناریو می ت
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مطالعه بازار برق 2030

چکیده

ــازار بــرق 2015، روندهــای اصلــی شناســایی  بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده توســط دیلویــت بــا موضــوع مطالعــه ب
می شــوند کــه تــا ســال 2025 همچنــان معتبــر خواهنــد بــود. باتوجه بــه روندهــای شناســایی شــده، بازیگــران اصلــی 
صنعــت بــرق )دولت هــا و تولیدکننــدگان( تعدیل هــای الزم را جهــت رســیدن بــازار بــه تعــادل قیمتــی و حفــظ آن انجــام 
ــی  ــر طــرف عرضــه و تقاضــا موجــب جابه جای ــر ب ــا اث ــه ب ــد ک ــدا می کنن ــور پی ــد ظه ــا محرک هــای جدی ــد ام داده ان
ــدی  ــای درآم ــه جریان ه ــاز آن ب ــرق فشــارقوی و نی ــا ارســال ب ــه، ب ــوان نمون ــازار می شــوند. به عن ــادل در ب نقطــه تع
جدیــد، توزیــع بــرق تحت تأثیــر قــرار خواهــد گرفــت. از ســوی دیگــر، مصــرف بــرق بــا تغییــر انتظــارات مصرف کننــده 

و نیازمنــد بــودن آنهــا بــه تحــول ایــن صنعــت، متأثــر می شــود.

ــرمایه گذاری  ــات س ــب وکار و تصمیم ــدل کس ــه م ــد مجموع ــرق بای ــرکت های ب ــازار، ش ــد ب ــرایط جدی ــاس ش ــر اس ب
ــر  ــی موردنظــر خــود را در یــک ســاختار واضح ت ــد مــدل عملیات ــن شــرکت ها بای ــد. همچنی ــدی کنن خــود را اولویت بن

تنظیــم و بــه اجــرا درآورنــد.  

چشم انداز صنعت برق

ــت در  ــی و حرک ــه صــورت روندزدای ــود ب ــی می ش ــرق پیش بین ــت ب ــد در صنع ــرژی تولی ــده ان ــه آین ــد: باتوجه ب تولی
مســیر تولیــد انــرژی ســبز به عنــوان هــدف و چشــم انداز اصلــی قــرار گیــرد. باتوجه بــه رویکــرد جدیــد تولیــد بــرق در 
ــا یک جانشــینی ده ســاله مواجــه خواهــد  ــت ب ــن صنع ــه ای ــد ک ــی می کن ــزارش پیش بین ــن گ ــرژی ســبز( ای ــده )ان آین
CO )بــر پایــه کربن دی اکســید( بــا 

2
شــد و در ایــن جانشــینی، تــاش می شــود کــه سیســتم های صنعتــی تولیدکننــده 

سیســتم های فنــاوری محــور جدیــد جایگزیــن شــوند. شــایان ذکر اســت کــه محــرک اصلــی ایــن جانشــینی در ادوات 
صنعتــی، ارزش دولت هــا بــه جایــگاه انــرژی ســبز و حفــظ اعتبــار شــرکت های تولیدکننــده انــرژی در جامعــه جهانــی 
ــد  ــد ش ــذاران وضــع خواه ــط قانون گ ــیر، سیاســت هایی توس ــن مس ــدگان در ای ــت تولیدکنن ــرای هدای ــود. ب ــد ب خواه
کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا وضــع مالیــات ســنگین بــر تولیــد بــرق بــر پایــة کربن دی اکســید اســت. براین اســاس، 
هرچــه کربن دی اکســید تولیــدی در فراینــد تولیــد و مصــرف بــرق بیشــتر باشــد، مالیــات و به موجــب آن هزینــه تولیــد 

بیشــتر خواهــد شــد و چــاره ای جــز جانشــینی بیان شــده در بلندمــدت نخواهــد بــود.

از ســوی دیگــر حرکــت در مســیر تولیــد بــرق پــاک نیازمنــد تحقیــق و توســعه و خریــد ملزومــات صنعتــی خواهــد بــود 
کــه بــه ایــن دلیــل قیمــت انــرژی تولیــدی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. بــرای مثــال بــه پیش بینــی قیمــت بــرق در 

ــرد ــوان اشــاره ک ــان می ت آلم
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شکل 1- قیمت فروش عمده برق آلمان )یورو بر مگاوات ساعت(

EPEX; Monitor Deloitte analysis :منبع

ــق و توســعه از منظــر  ــرای تحقی ــی شــرکت ها ب ــن مال ــر تأمی ــرق عــاوه ب ــش قیمــت ب ــه افزای شــایان ذکر اســت ک
مصــرف نیــز اثــرات مثبتــی خواهــد داشــت اگــر قیمــت باالتــر باشــد، مصرف کننــده در میــزان مصــرف خــود حداکثــر 
دقــت را خواهــد داشــت تــا حداقــل هزینــه را متحمــل شــود. از ســوی دیگــر، صنایــع تولیدکننــده محصــوالت برقــی، 
بــرای ارتقــاء جایــگاه تجــاری خــود تــاش خواهنــد کــرد تــا مصــرف بــرق دســتگاه های تولیــدی خــود را کاهــش و 
تقاضــا بــرای محصــوالت خــود را افزایــش دهنــد؛ ایــن حرکــت در مســیر تولیــد، مصــرف بهــره ور و رســیدن بــه نقطــه 

کارا است.

ــی  ــد دیجیتال ــز از فراین ــی نی ــدار، سیســتم توزیع ــر انرژی هــای پای ــی ب ــرق مبتن ــد ب ــت تولی ــه اهمی ــع: باتوجه ب توزی
ســازی زنجیــره ارزش تولیــد بــرق مجــزا نخواهــد بــود. سیســتم توزیــع بــرق نیازمنــد ســرمایه گذاری های کان مبتنــی 
ــرق، نیازمنــد  ــه حلقــه توزیــع در زنجیــره ارزش تولیــد ب ــوآوری ب ــوآوری ســازی شــکل خواهــد گرفــت و ورود ن ــر ن ب

ــود. ــد ب ــرمایه گذاری های کان خواه س

ــارت دیگــر،  ــه عب ــن اســت. ب ــی1 پایی ــا ریســک مالیات ــروش اوراق قرضــه ب یکــی از سیاســت های جــذب ســرمایه، ف
ــد  ــات نخواه ــامل مالی ــخص ش ــیدهای مش ــل از آن در سررس ــود حاص ــرژی و س ــال ان ــروژه انتق ــرمایه گذاری در پ س
شــد. پــس از اتخــاذ ایــن سیاســت )به خصــوص در کشــورهایی کــه مالیــات اتخــاذی بــاال اســت( ســرمایه گذاری های 

مبتنــی بــر نــوآوری افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

 بااین حــال، مقــررات محلــی در مــورد حفاظــت از داده هــا و امنیــت داده هــا همچنــان یــک مانــع اصلــی بــرای نوآوری هــا 
ــران  ــوص ای ــعه به خص ــورهای درحال توس ــرای کش ــد. ب ــاب می آین ــمند به حس ــبکه های هوش ــعه ش ــژه در توس به وی
ــه دلیــل حساســیت های  ایــن مــورد به صــورت واضح تــر قابل مشــاهده اســت. در ایــران جــذب ســرمایه گذار خارجــی ب
ــًا غیرممکــن اســت پــس ایــن مهــم بایــد توســط شــرکت های داخلــی و جــذب  داخلــی و تحریم هــای خارجــی تقریب

1  Task Risk
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ســرمایه توســط افــراد و منابــع ملــی صــورت بگیــرد.

یکــی دیگــر از ضرورت هــای گســترش شــبکه انتقــال، حفــظ امنیــت عرضــه انــرژی اســت. مطالعــه هزینــه انجام شــده 
ــی  ــرژی یعن ــت تراکــم ان ــر اســت. مدیری ــن ام ــرژی مؤکــد ای ــت تراکــم ان ــر موضــوع مدیری توســط کشــور آلمــان ب
ــرق از انرژی هــای  ــد ب ــه2 )کاهــش تولی ــت تغذی ــروگاه( و مدیری ــرق از نی ــه ب ــراردادی تغذی ــم ق ارســال مجــدد1 )تنظی
ــرای اقدامــات مدیریــت تراکــم در نمــودار  ــه انجام شــده ب ــرق ترکیبــی(. هزین ــر و نیروگاه هــای حرارتــی و ب تجدیدپذی

زیــر نشان داده شــده اســت:

شکل 2- توسعه اقدامات برای مدیریت تراکم شبکه )هزینه به میلیون یورو در هرسال، مدت زمان بر حسب گیگاوات 

ساعت در سال(

Federal Network Agency (BNetzA); Agora Energiewende; Monitor Deloitte analysis :منبع

مدیریت تراکم و حفظ امنیت انرژی به دو دلیل عمده باید توسط دولت ها موردتوجه قرار بگیرد: 

 پاسخ گویی به سرمایه گذاران و حفظ سرمایه آن ها- 1
پاسخ گویی به شهروندان به جهت دریافت مالیات ها و حفظ رفاه اجتماعی- 2

ــی اتخــاذ شــده اســت کــه یکــی  ــرژی سیاســت های گوناگون ــرای حفــظ و مدیریــت سیســتم مصــرف ان مصــرف: ب
از آن هــا سیاســت »پرداخــت پیــش از مصــرف« اســت. در ایــن سیاســت مشــترکین بــر اســاس یــک الگــوی مصــرف 
پیشــنهادی، میــزان مصــرف بــرق خانــه، کارگاه و… خــود را پیــش از مصــرف ثبــت می کننــد و هزینــه آن را می پردازنــد. 
ایــن امــر ماننــد خریــد اشــتراک مصــرف به صــورت ســاالنه یــا ماهانــه اســت. افــراد میــزان مصــرف انــرژی خــود را 
در ابتــدای مــاه یــا ســال بــه دولــت یــا نهــاد ناظــر اعــام و بــر اســاس آن حــق مصــرف پیــدا می کننــد بنابرایــن اگــر 
ــی آتــی شــارژ می گــردد )به حســاب ســال  ــت زمان ــرای نوب ــر مصــرف بکننــد حســاب آن هــا ب از حــد اعام شــده کمت
بعــد اضافــه می شــود(. حــال اگــر نیــاز بــه خریــد بــرق پیــدا کردنــد )اگــر پیــش از موعــد مقــرر حــق انــرژی خــود را 

1  Redispatch
2  Feed-in management
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مصــرف کننــد( بــرق بــا قیمتــی چندبرابــر بــه آن هــا فروختــه خواهــد شــد.

مهم تریــن مزیــت ایــن سیاســت، کنتــرل مصــرف و نیازســنجی دقیــق توســط دولــت و ناظــر قانونــی اســت. نتیجــه 
ایــن امــر، دقــت مصرف کننــده در مصــرف انــرژی و توجــه دولــت بــه برنامه ریــزی بــرای تأمیــن بــرق خواهــد بــود.

اثــر بین المللــی ایــن سیاســت در پایبنــدی کشــورها بــه قراردادهــای تأمیــن بــرق اســت. به عنــوان نمونــه اگــر دولــت 
ــت  ــراردادی جه ــایه ق ــا کشــورهای همس ــود ب ــد ب ــد خواه ــر تولی ــازاد ب ــی مصــرف م ــال آت ــه در س ــد ک ــران بدان ای

ــد شــد. ــف نخواه ــران تضعی ــدرت دیپلماســی تجــاری ای ــرد و به موجــب آن ق ــد ک ــد نخواه ــرق منعق صــادرات ب

رقابت نوین

عــدم توجــه بــه اهمیــت آینده پژوهــی در صنعــت انــرژی و غفلــت از تغییــرات جهانــی، باعــث عقــب مانــدن کشــورها 
از رشــد جهانــی و همپایــی اقتصــادی و فناورانــه خواهــد شــد در زمانــی کــه هــدف اصلــی، رشــد اقتصــادی و رقابــت 
بــر ســر ســهم از کیــک تولیــد جهانــی اســت، کشــورها بایــد بیش ازپیــش بــه فکــر تأمیــن انــرژی به خصــوص بــرق 

باشــند.

ــده،  ــق مصرف کنن ــر کســب اطاعــات دقی ــرق ب ــت ب ــده صنع ــی آین ــز اصل ــر اســاس گزارش هــای ارائه شــده، تمرک ب
ــه  ــود. باتوجه ب ــد ب ــی خواه ــدار داخل ــرمایه های پای ــذب س ــده و ج ــرکت های تولیدکنن ــط ش ــات توس ــل اطاع تحلی
ــیر را  ــن مس ــی ای ــود ط ــات خ ــا کاال و خدم ــد ب ــر بتوانن ــال حاض ــرکت ها در ح ــک از ش ــر ی ــده، ه ــرایط بیان ش ش

ــه ســود بیشــینه دســت خواهنــد یافــت. ــر کننــد ب هموارت

راهکارهای سیاستی

پیش بینــی جانشــینی انرژی هــای پــاک و هشــدار پایــان عصــر نفــت، پژوهشــگران و صنعتگــران را نســبت به تحــوالت 
ــین های  ــتفاده از ماش ــال اس ــا س ــه ت ــود ک ــاهده می ش ــی مش ــه وقت ــوان نمون ــد به عن ــاس می کن ــرژی حس ــازار ان ب
مبتنــی بــر ســوخت ســبز در کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس به خصــوص عربســتان رواج خواهــد یافــت، خودروســازان 
و قطعه ســازان اگــر در فرآینــد تولیــد تحــول ایجــاد نکننــد حداقــل در بازارهــای خارجــی حــذف خواهنــد شــد. مشــکات 

کنونــی ایــران را در حــوزه انــرژی می تــوان مــوارد زیــر عنــوان کــرد:

 عدم تخصیص بودجه مناسب به بخش های تحقیق و توسعه در مطالعات حوزه انرژی	
 عدم استفاده از انرژی های سبز و مشکات زیست محیطی	
 مصرف بیش از سرانه جهانی	
 عدم مدیریت مصرف انرژی و عدم پای بندی به قراردادهای تجارت انرژی در سطح بین المللی	

ــکل و  ــک مش ــاص ی ــدف خ ــوان ه ــد به عن ــد بای ــه می گردن ــوق ارائ ــکات ف ــه مش ــخ ب ــه در پاس ــی ک راهکارهای
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به عنــوان هــدف عــام حداقــل دو مشــکل را از ســر مســیر تحــول انــرژی کشــور بردارنــد تــا ایــن راهکارهــا به عنــوان 
ــند. ــته باش ــذاری کام داش ــرده و اثرگ ــل ک ــر عم ــه قوی ت ــر چ ــد ه ــم بتوانن ــره متصــل به ه ــک زنجی ی

ــید  ــن دی اکس ــد کرب ــه تولی ــر پای ــات ب ــذ مالی ــعه اخ ــق و توس ــش تحقی ــه بخ ــه ب ــص بودج ــدم تخصی ــث ع در بح
ــر  ــت عاوه ب ــی اس ــلبی و ایجاب ــکاری س ــکار، راه ــن راه ــود ای ــنهاد می ش ــر پیش ــوخت ب ــع س ــوص در صنای بخص
ــه حرکــت  ــار ب ــش ســود خــود ناچ ــه و افزای ــرای کاهــش هزین ــز ب ــع نی ــی می شــود صنای ــن مال ــت تامی ــه دول این ک
در مســیر تحــول انــرژی می شــوند کــه نتیجــه آن ایجــاد رقابــت بیــن بنگاهــی و تامیــن مالــی مناســب دولــت بــرای 
ــوا و  ــی ه ــر کاهــش آلودگ ــود ب ــکار به صــورت غیرمســتقیم خ ــن راه ــع می باشــد. ای ــه صنای ــت از رشــد فناوران حمای

ــود. ــد ب ــر خواه ــت محیطی مؤث ــرات زیس اث

راهــکار دیگــر حمایــت از بخــش خصوصــی و شــرکت های دانــش بنیــان در تحقیــق و توســعه می باشــد. تامیــن مالــی 
ــق و توســعه به صــورت مناســب  ــر تحقی ــه اگ ــرژی باشــد نکت ــر مصــرف ان ــه ب ــال هزین ــا اعم ــد ب ــن روش می توان ای
صــورت بگیــرد عاوه بــر انتفــاع در آینــده کومــان مصــرف نیــز در زمــان حــال بــه دلیــل افزایــش هزینه هــا )افزایــش 
ــد  ــان می کن ــاری بی ــاد رفت ــه اقتص ــود چراک ــرل می ش ــتر کنت ــده بیش ــرف مصرف کنن ــرای( از ط ــول ب ــه معق هزین
افزایــش هزینــه هرچقــدر هــم کــه انــدک باشــد در طیــف وســیعی از افــراد باعــث کنتــرل و هدفمنــدی در مصــرف 
ــال  ــی به دنب ــرایط کنون ــرات زیســت محیطی را در ش ــع کاهــش اث ــر کاهــش مصــرف و و بالطب ــن ام ــه ای می شــود ک

دارد.

ــا  ــاز و متعــارف ب ــزان مــورد نی ــه می ــد حــق اشــتراک مصــرف ب ــرژی، مــدل قــراردادی و خری یــک مــدل مصــرف ان
هزینــه مصرفــی می باشــد. در ابتــدای هــر فصــل هــر خانــوار براســاس مــدل مطلــوب مصــرف و نیــاز خــود می توانــد 
حــق اشــتراک مصــرف انــرژی خریــداری کنــد و اگــر پیــش از اتمــام دوره افــراد بــه خریــد اشــتراک انــرژی نیــاز پیــدا 
کردنــد بایــد بــا مبالــغ گــزاف آن را تهیــه کننــد و اگــر خانــوار از حــق خریــداری شــده ی خــود کمتــر مصــرف کــرد در 

ــردد. ــال آن می گ ــف و اعم ــد مشــمول تخفی دوره بع

ــد و  ــی را قانون من ــرف داخل ــازار مص ــدل ب ــن م ــد. ای ــع می کن ــادی را رف ــکات زی ــی مش ــوق به تنهای ــنهاد ف پیش
ــازار مصــرف  ــادی در ب ــر شــاهد نوســانات زی ــد. در ســال های اخی ــه می کن ــد و متعهدان ــی را هدفمن تعامــات بین الملل
داخلــی انــرژی بوده ایــم کــه به موجــب آن نتوانســتیم بــه قراردادهــای بین المللــی خــود عمــل کنیــم و وجهــه سیاســی 
و قــدرت چانه زنــی خــود را از دســت داده و آســیب فراوانــی بــر پیکــره دولــت و صنایــع خصوصــی در تعامــات جهانــی 
ــی می شــود  ــرانه مصــرف جهان ــه س ــک ب ــزی و نزدی ــرژی قابل برنامه ری ــر مصــرف ان وارد ساخته اســت از ســمت دیگ

کــه ایــن امــر تاثیــر فراوانــی بــر کاهــش آثــار مخــرب زیســت محیطی دارد.
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صنعت4 و کاهش هزینه های تحقیق و توسعه خودروسازان

چکیده

صنعــت خــودرو در حــال تحــول عظیــم بــوده و همــواره کل زنجیــره ارزش ایــن صنعــت ماننــد صنایــع دیگــر توســط 
ــارم شــرایط و  ــی چه ــاب صنعت ــه انق ــر اینک ــاوه ب ــه اســت. ع ــرار گرفت ــت ق ــورد هدای ــارم م ــی چه ــاب صنعت انق
ــزات  ــازندگان تجهی ــرای س ــت آن را ب ــت خــودرو گســترش داده، اهمی ــی شــدن صنع ــرای دیجیتال ــات الزم را ب امکان
ــن  ــه در ای ــی ک ــن فعاالن ــی و همچنی ــازمان های مال ــرکت ها و س ــندگان، ش ــدگان، فروش ــی(OEM) ، تامین کنن اصل

ــش داده اســت. ــد، افزای ــتم کار می کنن اکوسیس

شــرکت ها در سراســر زنجیــره ارزش خــودرو بــا اســتفاده از قــدرت ترکیــب فناوری هــای فیزیکــی و دیجیتالــی )هــوش 
ــن  ــوند. بدی ــخگوتر می ش ــر و پاس ــر، کارآمدت ــاف پذیرت ــری( انعط ــبات اب ــک، محاس ــیاء، رباتی ــت اش ــی، اینترن مصنوع
ترتیــب ایــن شــرکت ها کســب و کار خــود را آســوده تــر اداره کــرده، مشــتریان را راحت تــر جــذب نمــوده و محصــوالت 

و خدمــات باکیفیتــی را ارائــه خواهنــد داد.

هزینه هــای بــاالی تحقیــق و توســعه یکــی از محتمل تریــن دالیلــی اســت کــه برخــی خودروســازان اخیــراً در نتایــج 
مالــی خــود ارائــه داده و در فکــر اقداماتــی جهــت کاهــش هزینه هــا از قبیــل حــذف بخش هــای زیــان آور در زنجیــره 
خودروســازی هســتند، زیــرا حــذف ایــن بخــش بــه خودروســازان ایــن امــکان را می دهــد تــا بودجــه تحقیــق و توســعه 

خــود را بیشــتر بیــن قســمت هایی کــه باقــی مانده انــد، تقســیم کننــد.

ــه  ــن اســت ک ــعه هســتند، ای ــق و توس ــای تحقی ــش هزینه ه ــرل افزای ــال کنت ــه دنب ــازان ب ــه خودروس راه دیگــری ک
فعاالنــه بــه دنبــال کســب تخصــص فنــی بــه جــای توســعه آن در داخــل هســتند. برخــی از تولیدکننــدگان تجهیــزات 
ــد  ــول می کش ــیار ط ــود بس ــودی خ ــه خ ــرفته ب ــای پیش ــعه فناوری ه ــه توس ــد ک ــخیص می دهن ــی (OEM) تش اصل
ــمت  ــه س ــا را ب ــازان فعالیت ه ــیاری از خودروس ــاس، بس ــن اس ــر ای ــت دارد. ب ــه دس ــت ب ــری از موفقی ــج کمت و نتای

ــد. ــال می کنن ــودرو، دنب ــوآوری خ ــی ن ــز جهان ــاوری در مراک ــتارت آپ های فن اس

EV  زیرساخت شارژ

فنــاوری EV تــا حــدی پیشــرفت کــرده کــه ظرفیــت باتــری  EV می توانــد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق نیازهــای حمــل 
ــد شــوک  ــزا مانن ــزرگ و برون ــاب عوامــل ب ــن حــال، در غی ــا ای ــد. ب ــرآورده کن ــدگان را ب و نقــل واقعــی مصــرف کنن
قیمــت ســوخت، تغییــر در سیاســت ها یــا مشــوق های دولــت، غلبــه بــر ترس هــای جمعــی مصرف کننــدگان در مــورد 
ــی و  ــه ســازندگان خودروهــای برق ــن موضــوع باعــث می شــود ک ــان دشــوار اســت. ای خودروهــای الکتریکــی همچن
ارائــه دهنــدگان زیرســاخت بــا مشــکل »مــرغ و تخــم مــرغ« مواجــه شــوند کــه آیــا ابتــدا تقاضــا را بــا نصــب زیرســاخت 

شــارژ تشــویق کننــد یــا منتظــر بماننــد تــا زمانــی کــه تقاضــا بــه یــک نقطــه خــاص افزایــش یابــد.
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ــودرو  ــد کســی در اکوسیســتم خ ــه نظــر می رس ــه ب ــد ک ــن باش ــن اســت ای ــن مشــکل ممک ــال، بزرگتری ــن ح ــا ای ب
مشــتاق نیســت مســئولیت ســرمایه گــذاری الزم بــرای تامیــن زیرســاخت شــارژ جامــع را کــه احتمــااًل مــورد نیــاز اســت، 
بــر عهــده بگیــرد. برخــی از تولیدکننــدگان خــودرو اعــام کرده انــد کــه در زمینــه فــروش ســوخت فعالیتــی نخواهنــد 
ــا اســتراتژی کلــی تجــاری خــود را  ــه فضــای شــارژ شــده اند ت ــه ورود ب ــور ب کــرد، اگرچــه برخــی از پیشــگامان مجب
قابــل اجــرا کننــد. در ایــن میــان می تــوان گفــت ارائــه دهنــدگان ســوخت فســیلی ســنتی از حفــظ وضعیــت موجــود 
خوشــحال هســتند. ســازمان های دولتــی مقــداری بودجــه را بــه پروژه هــای خاصــی بــرای ترویــج نــوآوری اختصــاص 
ــک نیســت.  ــاز اســت نزدی ــورد نی ــااًل م ــه احتم ــی ک ــه ســرمایه گذاری کل ــه هیچ وجــه ب ــغ ب ــن مبال ــا ای ــد، ام می دهن
پــس وقتــی ایــن ســوال بــرای مصــرف کننــدگان مطــرح می شــود، کــه »چــه کســی بایــد مســئول زیرســاخت شــارژ 

ــر می شــود.  ــا حــدودی ایــن موضــوع واضــح ت  EVباشــد؟« ت

ــد کــه تولیدکننــده خودروهــای الکتریکــی وظیفــه ســاخت  ســی و هشــت درصــد از مصرف کننــدگان در ژاپــن معتقدن
شــبکه شــارژ الزم را دارد و بســیاری در ایــاالت متحــده )36 درصــد( و هنــد )34 درصــد( همیــن دیــدگاه را دارنــد. بــا 
ایــن حــال، نظــرات در جمهــوری کــره و آلمــان بــه طــور قطــع متفــاوت اســت. در جمهــوری کــره، تنهــا 24 درصــد از 
مصرف کننــدگان گفتنــد کــه OEM بایــد مســئول ســاخت ایســتگاه های شــارژ باشــد و نیمــی از آنهــا فکــر می کردنــد 
کــه ایــن بایــد مســئولیت دولــت باشــد. عــاوه بــر ایــن، مصــرف کننــدگان آلمانــی تقریبــًا بــه طــور مســاوی در ســپردن 
ــرق تقســیم شــدند. همانطــور  ــت، شــرکت های ســوخت موجــود و شــرکت های ب ــر دوش OEM هــا، دول مســئولیت ب
کــه در برخــی از صنایــع دیگــر دیده ایــم، مســئله ایجــاد یــک شــبکه شــارژ کامــل و بــادوام EV ممکــن اســت راه را بــه 
روی یــک مشــارکت عمومی-خصوصــی بــاز کنــد کــه منابــع الزم بــرای پاســخگویی مناســب بــه ایــن موضــوع را  در 

اختیــار داشــته باشــد.

مالیات بر سوخت در دنیای خودروهای برقی 

تــا بــه امــروز، یکــی از قانــع کننــده تریــن مزایــای خودروهــای برقــی اساســًا ســوخت رایــگان یــا بســیار کــم هزینــه 
بــوده اســت. امــا دولت هــا عاقــه منــد بــه حفــظ جریــان درآمــد قابــل توجهــی هســتند کــه در حــال حاضــر توســط 
مالیــات بــر ســوخت های فســیلی ایجــاد می شــود. در واقــع، ســطح مالیــات ســوخت گیری کــه در آلمــان )46 درصــد(، 
ــدار درآمــد  ــه منبــع قابــل توجــه و پای ژاپــن )47 درصــد( و هنــد )49 درصــد( اعمــال می شــود، طــی چندیــن دهــه ب
ــرای هــر  ــات 19 درصــدی اعمــال شــده ب ــاالت متحــده، از دســت دادن مالی ــت تبدیــل شــده اســت. حتــی در ای دول
گالــن گاز پمــپ شــده، شــکاف قابــل توجهــی بــرای بودجــه دولــت خواهــد بــود. بنابرایــن، هــر چــه دولت هــای جهانــی 
مالکیــت خودروهــای برقــی را از طریــق مشــوق ها و ســایر محرک هــا تشــویق کننــد، بیشــتر بایــد دریابنــد کــه چگونــه 
ــا  ــد، ی ــه دســت آورن ــر ســوخت های فســیلی ب ــات ب ــا مالی ــدی مشــابه ب ــا درآم ــد ت ــات بگیرن ــرق مالی ــد از ب می توانن
منابــع درآمــدی جایگزیــن بــرای پــر کــردن خــأل پیــدا کننــد. ایــن گزینه هــا می تواننــد بــه شــکل هزینه هــای کاربــر 
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یــا ســایر مکانیســم های مشــابه باشــند، امــا بســیاری از ایــن ایده هــا در بیــن مصرف کننــدگان بســیار ناپســند هســتند.

هــم خودروســازان و هــم دولت هــا بایــد جریان هــای درآمــدی جدیــدی را بــرای پــر کــردن شــکاف های بالقــوه باقــی 
ــده از یــک صنعــت در حــال توســعه پیــدا کننــد. حتــی اگــر برخــی از فناوری هایــی کــه اکنــون در حــال توســعه  مان
هســتند ممکــن اســت ســال ها طــول بکشــد تــا بــه صــورت تجــاری در دســترس قــرار گیرنــد، امــا بــا در نظــر گرفتــن 

پیامدهــای آن ممکــن اســت مزایــای قابــل توجهــی در آینــده بــه همــراه داشــته باشــد.

اطالع از آینده رمز موفقیت شرکت ها

ــران  ــره شــرکت ها و مدی ــت مدی ــارم در بخــش خــودرو، هیئ ــی چه ــم انقــاب صنعت ــا پارادای ــه منظــور همســویی ب ب
ارشــد بایــد ســواالت کلیــدی زیــر را در نظــر بگیرنــد.

• کدام نوآوری های پیشرفته در دهه آینده بیشترین تأثیر را بر صنعت خودرو خواهد گذاشت؟	
ــر  ــه تأثی ــود دارد ک ــوآوری وج ــوی ن ــن تابل ــا چندی ــت، ام ــن اس ــده غیرممک ــق آین ــی دقی ــه پیش بین اگرچ
چشــمگیری بــر صنعــت و موقعیــت شــرکت در آن خواهــد داشــت. انجــام یــک ارزیابــی انتقــادی از قابلیت هــای 

نــوآوری الزم و همســویی بــا روندهــای صنعــت بایــد اولویــت اصلــی مدیریــت باشــد.
• مشتریان آینده چه مطالبه ای خواهند داشت؟	

مشــتریان آینــده احتمــااًل از نظــر تکنولوژیکــی مطالبــه خواهنــد نمــود و ممکــن اســت بــه دنبــال چیــزی بیــش 
از یــک تجربــه ســنتی خــودرو باشــد. برداشــتن یــک گام بــه عقــب بــرای تجدیــد دیــدگاه خــود در مــورد آنچــه 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــا و زیرســاخت های مناســب م ــورد داده ه ــات مهمــی را در م ــد، تصمیم مشــتریان می خواهن
ــه توســعه نوآوری هــای  ــد ب ــی می توان ــد. حت ــی فراهــم می کن ــد و دارای قابلیــت دیجیتال ــه خدمــات جدی ارائ

تغییــر دهنــده مدل هــای تجــاری جدیــد کمــک کنــد.
• آیا استعداد مناسبی برای برآورده کردن انتظارات آینده دارم؟	

ــا در  ــد ت ــت را وادار می کن ــااًل مدیری ــود احتم ــام ش ــه انج ــارم ک ــی چه ــاب صنعت ــده در انق ــر عم ــر تغیی ه
اســتراتژی شــرکت در چندیــن موضــوع از جملــه جــذب اســتعداد و توســعه تجدیــد نظــر کنــد. بــا ایــن حــال، 
ــد  ــد جدی ــت رش ــرای هدای ــب ب ــتعدادهای مناس ــتخدام اس ــب و اس ــای مناس ــه مهارت ه ــایی مجموع شناس
ــرمایه  ــه س ــاز ب ــت نی ــن اس ــرکت ها ممک ــن، ش ــد. بنابرای ــد مان ــی خواه ــدی باق ــش کلی ــک چال ــاال ی احتم
گــذاری بــرای ارتقــای مهــارت کارکنــان فعلــی داشــته باشــند، امــا انجــام ایــن کار احتمــااًل نیــاز بــه ســرمایه 

ــی و خارجــی دارد. ــدار در هــر دو جبهــه داخل گــذاری پای
• چگونه باید سرمایه گذاری های مورد نیاز را تامین کنم؟	

ــی احتمــااًل مجموعــه ای  ــی چهــارم، تیم هــای مدیریت ــت انقــاب صنعت ــی قابلی ــوان بخشــی از ارزیاب ــه عن ب
ــدارد، شناســایی خواهنــد کــرد.  ــا چشــم انداز کلــی آینــده شــرکت مطابقــت ن از هزینه هــای اضافــی را کــه ب
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بــرای قــرار گرفتــن در بهتریــن موقعیــت مالــی بــرای ســرمایه گــذاری در یــک تحــول دیجیتالــی گســترده، 
ــوان یــک بســتر  ــه عن ــول نقــد آزاد و در عیــن حــال ب ــد پ ــر می توان ــی فراگی یــک برنامــه مناســب و عملیات

آزمایشــی عالــی بــرای اســتفاده در تولیــد و ســایر عملکردهــای پرهزینــه انجــام دهــد. 

استفاده از داده های خودرو برای پیش بینی، نظارت، تشخیص و پاسخ

ــی  ــته اصل ــد هس ــد می کن ــه تولی ــی ک ــتریان و داده های ــی مش ــاری و حت ــای تج ــا، مدل ه ــه، فرآینده ــایل نقلی در وس
ــًا هــر مؤلفــه و عملکــرد، اعــم از حســگرهای  انقــاب صنعتــی چهــارم اســت. در مــورد وســایل نقلیــه متصــل، تقریب
ــم  ــد. حج ــد می کن ــراه، داده تولی ــن هم ــای تلف ــا برنامه ه ــردی ی ــرویس های کارب ــک، س ــرورهای تله ماتی ــودرو، س خ
وســیعی از داده هــای آفایــن، ماننــد اطاعــات گارانتــی، تاریخچــه خدمــات خــودرو، و اطاعــات فراخــوان نیــز می توانــد 

بــرای افزایــش اطاعــات بادرنــگ اســتفاده شــود.

ــر را فراهــم  ــع و موث ــه موق ــی و مکانیســم های پاســخ ب ــش بین ــکان نظــارت، پی ــا ام ــن داده ه ــی اســتفاده از ای توانای
می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، داده هــا می تواننــد بــه انــواع ذینفعــان در پیــش بینــی و کاهــش تهدیدهــا کمــک کننــد. بــه 
عنــوان مثــال، وقتــی صحبــت از تعمیــر و نگهــداری خــودرو می شــود، می تــوان از داده هــا بــرای کشــف ناهنجاری هــا 
و پیــش بینــی خرابی هــا قبــل از وقــوع آنهــا اســتفاده کــرد و از تعمیــرات و خدمــات پرهزینــه جلوگیــری کــرد. مزایــای 
ــکان را  ــن ام ــرکت ها ای ــه ش ــر رود و ب ــم فرات ــن ه ــد از ای ــده می توان ــای پیش بینی کنن ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
می دهــد تــا خدمــات منحصربه فــردی را بــرای هــر خــودرو یــا نــاوگان طراحــی کننــد، یــا عملیــات تعمیــر و نگهــداری 

و موجــودی قطعــات را بهینــه نماینــد.

ــش  ــای از پی ــتفاده از روش ه ــا اس ــدات ب ــش تهدی ــه کاه ــد ب ــا می توان ــای داده ه ــگ ناهنجاری ه ــایی بی درن شناس
ــودرو،  ــای خ ــره وری از داده ه ــش به ــه منظــور افزای ــد. ب ــوع آســیب های گســترده کمــک کن ــل از وق تعریف شــده قب

ــد: ــر بگیرن ــر را در نظ ــل زی ــد مراح ــی می توانن ــه خوب ــرکت ها ب ش

بــا اســتقرار یــک پلــت فــرم داده یکپارچــه کــه بــرای جــذب انــواع مختلــف مجموعــه داده هــای اختصاصــی . 1
طراحــی شــده اســت، شــروع نماینــد.

از یادگیــری ماشــینی بــرای ایجــاد مدل هــای دیجیتالــی ارتباطــات، زمینــه و رفتارهــا و ایجــاد یــک خــط پایــه . 2
از عملیــات عــادی وســیله نقلیــه و خدمــات اســتفاده کننــد.

ــی، . 3 ــا و خطــرات امنیت ــا، خرابی ه ــه خطاه ــرای شناســایی نشــانه های اولی از فن آوری هــای تشــخیص الگــو ب
و شناســایی نقــاط پــرت و ناهنجــاری پایــه در بیــن پارامترهــا اســتفاده کننــد.

آنچــه را کــه بــرای هــر ذینفــع یــک ناهنجــاری ایجــاد می کنــد، تنظیــم کننــد تــا بــر اســاس علــت اصلــی، . 4
امــکان رســیدگی مناســب فراهــم شــود.
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ــال . 5 ــا ارس ــه ت ــات گرفت ــگیرانه قطع ــض پیش ــد، از تعوی ــه کار ببرن ــی را ب ــای مختلف ــت، راه حل ه در نهای
کوپن هــای ســاده بــرای تعویــض باتــری در ایســتگاه های خدمــات شــرکت کننده.

یکپارچــه ســازی داده هــای خــودرو در یــک پلــت فــرم واحــد می توانــد بــه OEM هــا و نــاوگان متصــل اجــازه دهــد 
تــا وســایل نقلیــه خــود را بهینــه کننــد و خدمــات مشــتری را بهبــود بخشــند و در عیــن حــال ایمنــی، امنیــت و تــداوم 

را بهبــود بخشــند.

راهکارهای سیاستی

وجــود فضــاي غیررقابتــی در صنعــت خــودروی ایــران، کشــور را از ضــرورت درک بــازار جهانــي و تغییــرات فناورانــه و در 
پــی آن تغییــر در تفکــر تولیــدي بازداشــته اســت. بی توجهــی بــه رویکــرد آینده پژوهانــه در نظــام برنامه ریــزی صنعــت 
خــودروی ایــران، موجــب غافلگیــری در برابــر برخــی تغییــرات شــده و ایــن صنعــت به جــای رهیافتــی فــرا فعاالنــه1 
ــال های  ــت. در س ــه اس ــرات پرداخت ــن تغیی ــر ای ــی3 در براب ــای واکنش ــه جهت گیری ه ــتر ب ــه2، بیش ــش فعاالن ــا پی ی
ــازار ایــن کاالی راهبــردی و افزایــش نارضایتــی مشــتریان  اخیــر، شــدت نوســانات قیمتــی خــودرو باعــث آشــفتگی ب
ــاز شــرکت های  ــات موردنی ــکان واردات برخــی از قطع ــدم ام ــا و ع ــال تحریم ه ــه اعم شــده اســت. از ســویی باتوجه ب
ــازار - متوقــف شــده و همیــن امــر موجــب  ــا نیــاز ب خودروســاز، هــم اکنــون تولیــد برخــی از خودروهــا - متناســب ب
افزایــش قیمــت محصوالتــی خــاص در ایــن صنعــت شــده اســت. کمبــود نقدینگــی، تحریــم واردات بنزیــن و افزایــش 
شــدید نــرخ ارز ازجملــه معضــات صنعــت خودروســازی داخلــی اســت کــه راه را بــرای توســعة پایــدار و همــگام شــدن 

بــا رقبــای خارجــی مســدود کــرده اســت.

ــه  ــه تجاری ســازی و تولیــد گســتردة خودروهــای هیبریــدی خواهــد شــد. ب صنعــت خــودرو ایــران در آینــده موفــق ب
ــن  ــت ای ــه تقوی ــر«، ب ــب آینده نگ ــردی »منفعت طل ــای راهب ــاذ گزینه ه ــا اتخ ــه ب ــود ک ــه می ش ــت گذاران توصی سیاس
ــت  ــه ایجــاد مزی ــت، ب ــی صنع ــای درون ــا قوت ه ــن فرصــت ب ــق ای ــد و از تلفی ــده بپردازن ــدة آین فرصــت پیش بینی ش

رقابتــی در آینــده کمــک کننــد.

همچنیــن کاربــرد نانوفنــاوری، کامپوزیــت و پلیمــر در ســاخت بدنــه و قطعــات خــودرو توســعه خواهــد یافــت. ازآنجاکــه 
ایــران در زمینــه فنــاوری نانــو در زمــره کشــورهای پیشــتاز در عرصــة جهانــی بــوده و از غنــای کافــی بــرای تأمیــن 
ــب  ــردی »منفعت طل ــای راهب ــاذ گزینه ه ــت، اتخ ــوردار اس ــز برخ ــر نی ــت و پلیم ــاخت کامپوزی ــرای س ــه ب ــواد اولی م
ــه  ــی ک ــوص قوت های ــده در خص ــی آین ــط بیرون ــازی در محی ــه فرصت س ــد ب ــت گذاری می توان ــاز« در سیاس آینده س

در زمینــه نانوفنــاوری داریــم کمــک کــرده و منجــر بــه خلــق مزیــت رقابتــی در آینــدة صنعــت خــودرو شــود.

1 - Pro-active
2 - Pre-active
3 - Re-active



20 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

صنعــت خــودرو ایــران بــا دو شگفتی ســاز روبه روســت؛ توســعة کاربــرد فنــاوری چــاپ ســه بعدی و تولیــد خودروهــای 
ــدت  ــوع به ش ــورت وق ــی در ص ــتند ول ــوردار نیس ــی برخ ــوع باالی ــال وق ــه از احتم ــت، اگرچ ــه اینترن ــونده ب متصل ش
ــه  ــت توصی ــن صنع ــزان ای ــران و برنامه ری ــه مدی ــن رو ب ــد. ازای ــرار می دهن ــر ق ــران را تحت تأثی ــودرو ای ــت خ صنع
می شــود کــه بــا اتخــاذ گزینه هــای راهبــردی »منفعت طلــب آینده نگــر« بــه ســاخت و تقویــت نقــاط قــوت درونــی در 
خصــوص بهره بــرداری از ایــن دو فنــاوری پیشــرفته در آینــده بپردازنــد تــا ضمــن پیشــگیری از غافلگیــری، از مزایــای 

ــد شــوند.  ــز بهره من ــازار نی ــودن در ب ــری و پیشــرو ب رهب
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پتانسیل دیجیتالی شدن دامداری هوشمند برای عرضه جهانی گوشت

چکیده

تقاضــا بــرای گوشــت در دهه هــای اخیــر بــه طــور چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. تولیــد جهانــی از 80 بــه بیــش 
از 300 میلیــون تــن از ســال 1963 تــا امــروز رســیده و تقریبــًا چهــار برابــر شــده اســت. ایــن توســعه عمدتــًا ناشــی از 
رشــد مــداوم جمعیــت و افزایــش درآمــد ســرانه اســت. در گذشــته، بیشــتر رشــد تقاضــا می توانســت بــا افزایــش وزن 

کشــتار تامیــن شــود، امــا انتظــار مــی رود رشــد بهــره وری دام در آینــده کاهــش یابــد.

بخــش دام پــروری در حــال حاضــر از یــک ســوم زمین هــای قابــل کشــت جهانــی و 8 درصــد از آب شــیرین موجــود 
اســتفاده می کنــد. همچنیــن تــا حــد زیــادی مســئول جنــگل زدایــی و از بیــن رفتــن تنــوع زیســتی اســت و 15 درصــد 
از انتشــار CO2 جهانــی را بــه عهــده دارد. از آنجایــی کــه انتظــار مــی رود جمعیــت و درآمدهــا بــه رشــد خــود ادامــه 
دهنــد، تقاضــا بــرای گوشــت نیــز افزایــش خواهــد یافــت. بنابرایــن، هــدف ایــن بخــش بایــد بــرآورده کــردن تقاضــای 
ــت  ــیب های زیس ــاد آس ــدون ایج ــدار ب ــیوه ای پای ــه ش ــر ب ــن ام ــه ای ــتیابی ب ــت و دس ــت ثاب ــن کیفی ــده، تضمی آین

محیطــی جبــران ناپذیــر یــا فراتــر رفتــن از منابــع جهانــی باشــد.

چالش های کلیدی برای بخش تولید گوشت

ــن در  ــون ت ــی باعــث افزایــش تقاضــای گوشــت از 334 میلی ــاه جهان ــی و رف ــت جهان انتظــار مــی رود افزایــش جمعی
ــه دلیــل رشــد شــدید جمعیــت و درآمــد ســرانه، تقاضــای  ســال 2015 بــه 498 میلیــون تــن در ســال 2050 شــود. ب
ــع طبیعــی تحــت فشــار بیشــتر  ــر مناب ــداری ب ــر دام ــًا 50 درصــد افزایــش خواهــد یافــت. تأثی ــی گوشــت تقریب جهان
مصــرف کنندگانــی اســت کــه خواســتار محصــوالت بــا کیفیــت باالتــر و اطاعــات در دســترس هســتند. دامــداری در 
ــی کــه زمیــن  ــع و شــدت انتشــار اســت. در حال ــر تقاضــا از نظــر اســتفاده از مناب حــال حاضــر یکــی از بخش هــای پ
و آب احتمــااًل از کمبــود منطقــه ای رنــج می برنــد، انتشــار گازهــای گلخانــه ای تولیــد گوشــت را در مقیــاس جهانــی 

ــد. ــدود می کن مح

گزینه های استراتژیک برای رویارویی با چالش ها

تولیــد هوشــمندانه، تغذیــه و مدیریــت ضایعــات و همچنیــن افزایــش رفــاه حیوانــات و آمــوزش بهتــر، پتانســیل کاهــش 
ــداوم  ــه به طــور م ــی هســتند ک ــا تکنیک های ــا ی ــن شــیوه ها روش ه ــی را دارد. بهتری ــع طبیع ــر مناب ــداری ب ــر دام تأثی
نتایجــی برتــر از آنچــه کــه از طریــق دیگــر بــه دســت آمده انــد نشــان داده انــد. شــکاف های بــازده و بهــره وری بــزرگ 

در سراســر بخــش، بــه ویــژه بیــن کشــورهای صنعتــی و در حــال توســعه وجــود دارد.

ــه و  ــبکه های بهبودیافت ــری، ش ــش اب ــفاف، رایان ــن ش ــای تامی ــتفاده از زنجیره ه ــا اس ــد ب ــدن می توان ــی ش دیجیتال
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پلتفرم هــای دانــش جهانــی، عرضــه را آســان تر، ســریع تر و کم هزینه تــر کنــد.

تغذیه دقیق. 1
تغذیــه دقیــق می توانــد ابــزار بســیار موثــری در کاهــش مصــرف خــوراک بــرای هــر حیــوان باشــد و در 
عیــن حــال نــرخ رشــد فــردی را نیــز بــه حداکثــر برســاند. ایــن امــکان باعــث می شــود مقــدار مناســب 
غــذا، در ترکیــب مــواد مغــذی مناســب، در زمــان مناســب و بــرای هــر حیــوان بــه صــورت جداگانــه را 

فراهــم  گــردد.
مدیریت هوشمند زباله. 2

ــه  ــه دور ریخت ــود و آنچ ــد می ش ــه تولی ــرای درک آنچ ــا ب ــمندانه از داده ه ــتفاده هوش ــع آوری و اس جم
ــات  ــد تنظیم ــن می توانن ــره تامی ــداد زنجی ــان در امت ــق، بازیکن ــن طری ــت. از ای ــدی اس ــود، کلی می ش
متمرکــزی را بــرای کاهــش ضایعــات در پایــان کار خــود انجــام دهند.عــدم نظــارت بــر ســامت و رفــاه 
ــد.  ــا 33 درصــد کاهــش ده ــد دام را ت ــازده تولی ــد ب ــات مســائل و بیماری هــای بهداشــتی می توان حیوان
گرایــش بــه تشــدید بیشــتر و بیشــتر سیســتم های دامپــروری باعــث افزایــش بهــره وری می شــود، امــا 
می توانــد اثــرات نامطلوبــی بــر ســامت و رفــاه حیوانــات بــه وجــود آورد و خطــر شــیوع ســریع و گســترده 

ــد. ــش می ده ــر را افزای ــاری در ذخای بیم
3 .IOT و ICT استفاده از داده های

از طریــق داده هــای ICT و IOT، عملکــرد بیشــتری را می تــوان از حیوانــات جمــع آوری کــرد، بــه عنــوان 
مثــال از طریــق دوربین هــا و نرم افــزار تشــخیص تصویــر، ابزارهــای پوشــیدنی، و همچنیــن نظــارت بــر 
وزن یــا صــدا. عــاوه بــر ایــن، تحلیــل داده هــای محیطــی دام می توانــد بــه بهبــود ســامت حیوانــات 

کمــک کنــد، )بــه عنــوان مثــال از طریــق کنتــرل آب و هــوا، کیفیــت هــوا و تهویــه هــوا و...(.

دامداری هوشمند به صنعت کشاورزی اجازه می دهد تا از دیجیتالی شدن استفاده کند

ــه در  ــه نظــر می رســد ک ــد، ب ــه می ده ــره وری ارائ ــش به ــادی در افزای ــی شــدن پتانســیل بســیار زی اگرچــه دیجیتال
درازمــدت، تقاضــا تنهــا زمانــی بــرآورده می شــود کــه تغییــرات مصــرف کننــده بــه ســمت مصــرف کمتــر گوشــت گاو 
نیــز رخ دهــد. هــدف دامــداری هوشــمند دســتیابی بــه عملیــات مزرعــه مولدتــر، کارآمدتــر و پایــدار بــر اســاس اســتفاده 
موثــر از فناوری هــای دیجیتــال اســت .بزرگتریــن پتانســیل در پایــش و تجزیــه و تحلیــل حیوانــات فــردی اســت کــه 
بــه عنــوان دامــداری دقیــق )PLF( شــناخته می شــود. در PLF، ابزارهــا و حســگرها بــرای نظــارت مســتمر و خــودکار 

ــار محیطــی اســتفاده می شــوند. ــره وری و ب ــات، به ــدی عملکــرد دام در حوزه هــای ســامت حیوان شــاخص های کلی

ــکان،  ــد دامپزش ــه، مانن ــان مربوط ــا ذینفع ــن را ب ــره تأمی ــده در زنجی ــات جمع آوری ش ــاورزان اطاع ــه کش ــی ک زمان
کشــتارگاه ها، پردازشــگرهای گوشــت، و تولیدکننــدگان خــوراک دام بــه اشــتراک بگذارنــد، می تــوان عملیــات را بیشــتر 
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بهبــود بخشــید.

• نظارت دیجیتال بر حیوانات	
ــد و  ــت می آورن ــه دس ــود را ب ــگاه خ ــا جای ــر گاوه ــارت ب ــیدنی ها در نظ ــد پوش ــی مانن ــتگاه های دیجیتال دس
اطاعــات لحظــه ای را در مــورد گاوهــای منفــرد ممکــن می ســازند، بــه عنــوان مثــال. بــرای بهبــود ســامت، 
شــیردهی یــا تولیــد مثــل ایــن ابزار هــا کارآمــد هســتند. یــک افزودنــی خــوراک تــازه توســعه یافتــه کیفیــت 
ــا را  ــن افزایش ه ــد ای ــل داده ای می توان ــک راه ح ــد. ی ــود می بخش ــیر بهب ــد ش ــواد جام ــق م ــیر   را از طری ش
ردیابــی کنــد و در عیــن حــال ســایر اطاعــات را بــرای گاوهــا بــرای بهبــود ســامت، شــیردهی و یــا تولیــد 

ــد.  ــری کن ــل اندازه گی مث
• 	)AI( هوش مصنوعی

توانایــی یــک کامپیوتــر یــا ربــات بــرای انجــام وظایفــی کــه معمــواًل بــا موجــودات هوشــمند مرتبــط اســت 
ذیــل ایــن ســیتم قــرار دارد. ایــن کار شــامل یادگیــری، اســتدالل و اصــاح خــود اســت کــه توســط هــوش 
ــه  ــرد و  ب ــر از انســان صــورت می گی ــریع تر و دقیق ت ــا س ــل از داده ه ــن تحلی ــود. ای ــی انجــام می ش مصنوع

ــر آن اطاعــات عملیــات الزن را انجــام می دهــد. طــور خــودکار منطبــق ب

• 	)Crowdsourcing(جمع سپاری
عملــی اســت بــرای بــه دســت آوردن ورودی بــرای یــک کار یــا پــروژه از طریــق ثبــت نــام خدمــات تعــداد 
ــن تقســیم کار  ــرد. ای ــت صــورت میگی ــق اینترن ــدون دســتمزد، معمــواًل از طری ــا ب ــی ی ــراد، پول ــادی از اف زی
بصــورت اشــتراکی نیــز در ایــن صنعــت اثــرات مهمــی برجــا خواهــد گذاشــت. در بخــش دام، جمــع ســپاری 
ــن  ــرا ای ــت، زی ــم اس ــات مه ــامت حیوان ــوراک، و س ــد خ ــب کارآم ــار، ترکی ــش انتش ــرای کاه ــژه ب ــه وی ب
موضوعــات مــورد توجــه عمــوم مــردم اســت و بــا ایــن شــیوه می تــوان از زمینه هــای متنوعــی از ذهن هــای 
خــاق ســود بــرد. زنجیره هــای تامیــن شــفاف دیجیتالی ســازی پتانســیل زیــادی در ایجــاد شــفافیت در طــول 
ــود،  ــای موج ــت داده ه ــزان و دق ــش می ــل افزای ــه دلی ــرکت، ب ــای ش ــوی مرزه ــن و فراس ــای تامی زنجیره ه
ــه در آن  ــد ک ــاد کنن ــی ایج ــد پلتفرم های ــرکت ها می توانن ــع، ش ــا و صنای ــر بخش ه ــد. در سراس ــه می ده ارائ
ذینفعــان مختلــف بتواننــد بــه راحتــی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و داده هــا، اطاعــات و دانــش را بــرای 

بهبــود زنجیــره تامیــن به عنــوان یــک کل بهبــود بخشــند و در نتیجــه مزیــت رقابتــی ایجــاد کننــد.

موانع اجرایی و نحوه رفع آن ها

موانعــی کــه تاکنــون مانــع از پذیــرش گســترده تر دامــداری هوشــمند شــده اند، بایــد بــرای تســهیل اجــرای جهانــی و 
بــه موقــع حــل شــوند عبــارت انــد از:

سرمایه گذاری اولیه باال و عدم اطمینان در مورد پتانسیل واقعی. 1
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مشکات در قابلیت اطمینان و سهولت استفاده. 2
در دسترس بودن نیروی کار ارزان و کمبود منابع مالی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه. 3
فقــدان پلتفرم هــای بــه اشــتراک گــذاری دانــش، ابزارهــای آمــوزش الکترونیکــی و خدمــات سفارشــی شــده . 4

از ارائــه دهنــدگان ســخت افــزار و نــرم افــزار می توانــد بــه کشــاورزان 
حمایت اندک دولت از جهت سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال. 5
برای تشویق کشاورزان به اجرای کم خطر، به یک پایه تکنولوژیکی قابل اعتماد نیاز است. 6

نمونه هایی از نوآوری های کشاورزی و دامداری

رباتی که از گله ها مراقبت می کند. 1

دانشــمندان مرکــز اســترالیایی رباتیــک صحرایــی در دانشــگاه ســیدنی روباتــی بــه نــام SwagBot ســاخته انــد 
کــه بــرای کمــک بــه پــرورش دهنــدگان گاو در حومــه اســترالیا طراحــی شــده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج 
آزمایــش آزمایشــی در مزرعــه، ربــات قــادر اســت گاوهــا را بــه طــور مســتقل گلــه کنــد، علف هــای هــرز را 
پــاک کنــد و بارهــای ســنگین را بکشــد. ایــن ربــات بــه گونــه ای ســاخته خواهــد شــد کــه بتوانــد ســامت 

گاوهــا را بــا اســتفاده از حســگرهایی بــرای تجزیــه و تحلیــل دمــای بــدن و حرکــت بررســی کنــد. 

گاوها برای کشاورز پیامک ارسال می کنند. 2

ــدن گاو را  ــارور ش ــان ب ــد زم ــه می توان ــرده اســت ک ــداع ک ــتگاهی اب ــتارت آپ سوئیســی Anemon دس اس
ــدام  ــوری در ان ــد. سنس ــال می کن ــاورز ارس ــاع کش ــرای اط ــی ب ــام متن ــک پی ــپس ی ــد و س ــخیص ده تش
تناســلی گاو کاشــته می شــود تــا گرمــای بــدن را اندازه گیــری کنــد و نتایــج را بــه حســگر دیگــری در قــاده 
ــن دارای یــک ســیم کارت  ــن قــاده همچنی ــد. ای ــی می کن ــدن را ردیاب ــد کــه حرکــت ب ــوان منتقــل کن حی
ــت  ــل، هشــدارهای پیامکــی را دریاف ــد مث ــرای تولی ــاده شــدن گاو ب ــگام آم ــد هن ــا کشــاورز می توان اســت ت

کنــد.

نرم افزار برای تغذیه بهینه در مزارع. 3

ــه هوشــمند fodjan« توســعه داده اســت  ــام »تغذی ــه ن ــزاری ب ــرم اف شــرکت fodjan مســتقر در درســدن ن
کــه کشــاورزان را قــادر می ســازد تــا جیــره غذایــی مناســبی را بــرای کســب و کار خــود تهیــه کننــد. چندیــن 
ــرای  ــه شــده اســت. ب ــات در نظــر گرفت ــه و ســامت حیوان ــی در هزین ــه جوی ــه صرف ــه از جمل هــدف تغذی
اهــداف برنامــه ریــزی، نــرم افــزار امــکان تنظیــم تقویم هــای تغذیــه مبتنــی بــر حیوانــات و بررســی ذخایــر 
ــمند  ــه هوش ــوراک، »تغذی ــا خ ــط ب ــای مرتب ــام ویژگی ه ــر تم ــاوه ب ــد. ع ــم می کن ــه را فراه ــذای مربوط غ

ــد. ــت کنن ــر مدیری ــزارع خــود را کارآمدت ــا م ــد ت ــه کشــاورزان کمــک می کن fodjan « ب
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راهکارهای سیاستی

ــران  ــروری ای ــده دامپ ــا، در آین ــر داده ه ــی ب ــازمان های مبتن ــال و س ــب وکار دیجیت ــای کس ــور مدل ه ظه
ــد نقــش بســیار مهمــی داشــته باشــد. تغذیــه جهــان بــه طــور فزاینــده ای بــه ســازمان هایی وابســته  می توان
خواهــد بــود کــه مایــل بــه عبــور از موانــع ســنتی بــر ســر راه صنایــع هســتند. اگــر شــرکت های دامــداری 
ــا اســتفاده از فناوری هــای نوظهــور و  ــرات اساســی در فعالیت هــای ســنتی خــود را ب مــا توانایــی ایجــاد تغیی
ــزان قابل توجهــی  ــه می ــره ارزش ب ــد داشــته باشــند، بهــره وری در زنجی ــری مدل هــای تجــاری جدی به کارگی

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

یکــی از چالش هــای کلیــدی در بخــش عرضــه جهانــی گوشــت، بــرآورده کــردن افزایــش تقاضــای جهانــی 
و کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای در هــر واحــد گوشــتی اســت. در کشــور ایــران، مدل هــای کســب وکار 
ــای  ــه مدل ه ــت ک ــیده اند و اینجاس ــی رس ــل قبول ــد قاب ــک ح ــه ی ــازی ب ــیل بهینه س ــر پتانس ــی از نظ فعل
کســب وکار دیجیتــال وارد عمــل شــده و اســتراتژی در قلــب مدل هــای کســب وکار دیجیتــال و زنجیــره تأمیــن 
ــرد  ــت، رویک ــت گوش ــق صنع ــش عمی ــا دان ــزرگ ب ــای ب ــل داده ه ــی از تجزیه وتحلی ــرد. ترکیب ــرار می گی ق

ــد. ــداری هوشــمند میســر می کن ــرای دام پیــش گام کشــور را ب

آنچــه کــه معمــواًل تردیــد در میــان دامــداران مشــاهده می شــود، بیشــتر دربــاره مدل هــای کســب وکار جدیــد، 
ــه  ــت ک ــکل اس ــروری مش ــرکت های دامپ ــرای ش ــب ب ــد. اغل ــه روز می باش ــای ب ــورد فناوری ه ــژه در م به وی
ــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی و  ــال از جمل ــاوری و دیجیت ــه همــکاری در فضــای فن دامــداران را متقاعــد ب
ــی اســت کــه مدل هــای کســب وکار  ــن یکــی از دالیل ــد. ای ــی و جمع ســپاری و ... نماین نظارت هــای دیجیتال
مشــارکتی در بخــش دامــداری در مراحــل نســبتًا اولیــه ای در ایــران و دیگــر جاهــای دنیــا وجــود دارد. حــال از 
طریــق افزایــش شــفافیت بــا کمــک پلتفرم هــای اشــتراک دانــش، ابزارهــای آمــوزش الکترونیکــی و خدمــات 
سفارشــی شــده بــرای کشــاورزان مثــل آمــوزش تغذیــه دقیــق و مناســب و مدیریــت هوشــمند زبالــه و اســتفاده 
از داده هــای ICT و IOT، مــا شــاهد پتانســیل خوبــی بــرای غلبــه بــر موانــع اجــرا و ایجــاد ارزش قابل توجــه 

بــرای همــه اطــراف زنجیــره ارزش خواهیــم بــود.

ــت  ــش کیفی ــرای افزای ــک ب ــوزه ژنتی ــی در ح ــای داخل ــی و توان مندی ه ــوش مصنوع ــت ه ــه اهمی باتوجه ب
ــدل  ــن م ــاس ای ــود. براس ــنهاد می ش ــی پیش ــوش ژنتیک ــدل ه ــران م ــی در ای ــای دام ــت فرآورده ه و کمی
ــا محیــط جغرافیایــی صــورت پذیــرد. دام  پیــش از خریــد و قــرار دهــی دام هــا بایــد مطالعــات تطبیقــی ژن ب
اصــاح ژنتیکــی شــده در محیــط ســازگار دارای بهــره وری چنــد برابــری خواهــد بــود از ســوی دیگــر بــرای 
بررســی کیفیــت فرآورده هــای دامــی بایــد اطاعــات ژنــی آن هــا ثبــت و دام هــا از طریــق هــوش مصنوعــی 

ــند. ــک باش ــر قابل تفکی از یکدیگ
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ــت مشــخص  ــه درصــدی از عفون ــک کارخان ــه ی ــک تانکــر شــیر فروخته شــده ب ــر در ی ــه اگ ــوان نمون به عن
گــردد، دامــدار بایــد بتوانــد بــا اخــذ اطاعــات ژنــی و تطبیــق آن بــه کمــک هــوش مصنوعــی تشــخیص دهــد 
کــه کــدام دام دارای نقصــان اســت و بایــد از زنجیــره تولیــد تــا زمــان بهبــود خــارج شــود ایــن کار عاوه بــر 
حفــظ کنتــرل کیفیــت باعــث ارتقــای ســامت دام و کاهــش زمــان و هزینــه درمــان آن هــا خواهــد شــد ایــن 
ــاط بیــن رشــته ای و  ــه کمــک ارتب ــران اســت کــه ب ــی ای ــا شــرایط کنون مــدل، مــدل مرســوم و تطبیقــی ب

ــد. ــول می باش ــل وص ــی قاب ــی به راحت ــای خصوص بخش ه

بــازار ایــران بایــد همــواره بــه دنبــال راه هایــی بــرای رســیدگی بــه چالش هــای موجــود در زنجیــره غذایــی از 
طریــق فنــاوری باشــد. شــیوه های جدیــد تعامــل بــا مصرف کننــدگان و بــرآورده کــردن انتظــارات مشــتری در 
حــال تغییــر بــوده و بــا ایــن تغییــرات مزیــت رقابتــی قابــل توجهــی را بــرای بازیکنــان بــه ارمغــان مــی آورد. در 
سرتاســر بــازار، بازیکنــان رقیــب و غیررقیــب در حــال بررســی شــراکت هایی بــر اســاس اهــداف بلندپروازانــه 

مشــترک و شایســتگی های مکمــل هســتند.
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صنعت نساجی 4.0: انقالبی که همه پوشاک به آن نیاز دارند

چکیده

ــل،  ــه و تحلی ــا اســتفاده از تجزی ــی ب ــی چهــارم بســیاری از فناوری هــای فیزیکــی و دیجیتال ــا ظهــور انقــاب صنعت ب
رباتیــک، هــوش مصنوعــی و اینترنــت اشــیا، ماننــد صنعــت نســل چهــارم نســاجی بــه یــک نقطــه جدیــد می رســند. 
شــرکت های دیجیتالــی بــا ایجــاد کــردن فناوری هــای ذکــر شــده بــا داده هــای ماشــین ها ارتبــاط برقرارکــرده و آنهــا 
ــه  ــر ســاخته شــود و ب ــر و کارآمدت ــی ســریع تر، انعطاف پذیرت ــا فرآیندهای ــد ت ــل می کنن ــه و تحلی را جمــع آوری و تجزی
تولیــد کاالهــای باکیفیــت بــا هزینه هــای کمتــر کمــک نمایــد. ایــن انقــاب بــه طــور اســتراتژیک نیــز بــه افزایــش 
ــود  ــی را بهب ــای خدمات ــذا و کااله ــد، غ ــژه م ــت، به وی ــای صنع ــه بخش ه ــاد هم ــد و اقتص ــک می کن ــره وری کم به
ــری ســازمان ها در سراســر جهــان را  ــل در رقابت پذی ــر کام ــده و تغیی ــی و پیش رون می بخشــد و در نتیجــه، رشــد واقع
ــاوری و افزایــش هزینه هــا،  ــه دلیــل اســتفاده مــداوم از نیــروی کار، کمبــود فن ــه دنبــال خواهــد داشــت.از طرفــی ب ب
رقابــت پذیــری صنعــت نســاجی در بســیاری از کشــورها در حــال ضعیــف شــدن اســت. بــا وجــود ایــن محدودیت هــا، 
بهــره وری و کارایــی حتــی کیفیــت محصــول در بیشــتر مــوارد تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. همچنیــن شــاهدیک رونــد 
جدیــد خواهیــم بــود کــه سفارشــی ســازی محصــول را بــا تغییــرات بیشــتر انجــام می دهــد کــه نیــاز بــه تنظیــم نیازهای 
بــازار در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن دارد. عــاوه بــر ایــن، تمــام چرخــه عمــر محصــول بــا تغییــرات شــدید بــه طــور 
قابــل توجهــی کوتــاه می شــود. شــاید صنعــت نســل چهــارم بتوانــد بــه صنعــت نســاجی و پوشــاک کمــک کنــد تــا ایــن 
مشــکات را بــا امــکان تولیــد انعطــاف پذیــر، طراحــی مجــدد فرآیندهــای صنعتــی و پیشــرفت های تکنولوژیــک حــل 
کنــد. اکثــر ماشــین های عرضه شــده توســط ســازندگان ماشــین آالت نســاجی دارای پلتفرم هــای کارخانــه ای هوشــمند 
ــری و  ــع آوری، اندازه گی ــره جم ــای داده و غی ــگرها، ثبت کننده ه ــق حس ــا را از طری ــد داده ه ــا بتوانن ــتند ت ــی هس داخل
تجزیــه و تحلیــل کننــد. و ایــن اطاعــات در رابــط کاربــری بــرای انجــام اقدامــات یــا تصمیمــات اســتفاده می شــود. 
تمــام فرآیندهــای مربــوط بــه تولیــد و تــدارکات می تواننــد در زنجیــره ارزش نســاجی نســل چهــارم انعطــاف پذیرتــر و 

ــازار کمــک می کنــد. ــه نیازهــای ب چابک تــر شــوند. ایــن رخــداد، بــه پاســخگویی ســریع و موثــر ب

توسعه صنعت نساجی نیازمند ماشین آالت جدید

بــا توجــه بــه نــکات بیــان شــده اولیــن گام در جهــت پیشــرفت صنعــت نســاجی بکارگیــری ماشــین آالت جدیــد بــوده 
ــروی متخصــص  ــرورش نی ــد پ ــه نیازمن ــد محصــوالت بهین ــد و تولی ــای جدی ــا فناوری ه ــگ شــدن ب ــرای هماهن و ب
ــی  ــاختار عملیات ــد نســاجی س ــر شــرکت های تولی ــه اکث ــی ک ــیم . از آنجای ــد می باش ــزارآالت جدی ــا اب در جهــت کار ب
ــگام  ــروزی هم ــدگان ام ــته های مصرف کنن ــرون و خواس ــای بی ــرات دنی ــا تغیی ــد، ب ــی ندارن ــر و دیجیتال انعطاف پذی
نیســتند. اگرچــه امــروزه صنعــت تولیــد ماشــین آالت نســاجی، بــه ویــژه در اروپــا، بــه طــور کامــل بــا انقــاب صنعتــی 
جهــارم همــگام بــوده، ولــی در کشــور خودمــان پیشــرفت قابــل توجهــی در صنعــت نســاجی و تهیــه ی ماشــین آالت 
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حاصــل نشــده اســت. از طرفــی صنعــت مــد و لبــاس در همــه کشــورها توســعه یافتــه و همچنیــن رقابــت در سراســر 
جهــان در تولیــد پوشــاک بــه شــدت در حــال افزایــش اســت. بنابرایــن، عــدم بکارگیــری نیرو هــای خبــره خصوصــا در 
بحــث تولیــد موانــع فراوانــی را در ایــن صنعــت ایجــاد می نمایــد. بســیاری از نســل های بعــدی ماشــین های نســاجی 
امــروزی مجهــز بــه اینترنــت اشــیا خواهنــد بــود و دیجیتالــی خواهنــد شــد. ایــن ماشــین ها همچنیــن از قابلیت هــای 
هــوش مصنوعــی اســتفاده می کننــد. بســیاری از تولیــد کننــدگان پیشــرو ماشــین آالت نســاجی سیســتم های نظــارت 
ــی  ــد گزارش هــای تحلیل ــد کــه می توان ــت اشــیا )IoT( معرفــی کــرده ان ــق اینترن ــد را از طری ــد تولی ــر فرآین ــی ب کامل
مختلفــی را در زمــان واقعــی ارائــه کنــد و عملکردهــای متعــددی را ارائــه دهــد و ایــن بــرای تغییــر جهــت فرآیندهــای 

تولیــد بســیار مفیــد اســت.

بکارگیری اینترنت اشیا )IoT( گام بعدی نسل چهارم صنعت نساجی

ــارم در نســاجی  ــی جه ــه انقــاب صنعت ــرای ورود ب ــا ب ــه شــد یکــی از گام ه ــد تهی ــه ماشــین آالت جدی ــد از آن ک بع
پذیــرش اینترنــت اشــیا )IoT(  می باشــد، ایــن عمــل فرآینــد تصمیــم گیــری را بــرای مدیــر بــا توجــه بــه در دســترس 
بــودن اطاعــات و تحلیل هــای مبتنــی بــر زمــان آســان می نمایــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه هــزاران دســتگاه  هوشــمند 
هدایــت کننــده ی حجــم زیــادی از داده هــا هســتند، نقــش موثــری در بهــره وری صنعــت نســاجی خواهنــد داشــت.ظهور 
کارخانه هــای هوشــمند در صنعــت نســاجی گامــی جدیــد در راه پذیــرش تدریجــی نســل چهــارم صنعــت می باشــد کــه 
بــه همیــن دلیــل طیــف گســترده ای از امکانــات بــرای اســتفاده از فناوری هــای مختلفــی کــه در بــاال بیــان شــد در 

زنجیــره تولیــد و تامیــن آن ایجــاد شــده اســت. 

هوش مصنوعی گام بعدی توسعه ی فناورانه صنعت نساجی

عــاوه بــر اینترنــت اشــیاء اســتفاده از هــوش مصنوعــی نیــز راهــکار مهمــی بــرای گســترش صنعــت نســاجی همــگام 
بــا فناوری هــای روز می باشــد. نمونــه ی موفــق اســتفاده از هــوش مصنوعــی ربات هــای خیاطــی )Sewbots( هســتند 
ــاجی  ــرکت های نس ــا در ش ــن ربات ه ــوند. ای ــتفاده می ش ــاک اس ــای پوش ــن در کارخانه ه ــیع در چی ــور وس ــه ط ــه ب ک
ــرعت  ــه س ــیون ب ــان اتوماس ــت زم ــا گذش ــوند. ب ــه می ش ــکار گرفت ــین ب ــخیص ماش ــد و تش ــی رون ــش بین ــرای پی ب
ــت و  ــد بهــره وری، کیفی ــدگان نســاجی می توانن ــا کمــک آن، تولیدکنن ــات نســاجی اســت و ب ــه عملی در حــال ورود ب
کاهــش ضایعــات را دنبــال کننــد. البتــه آینــده منســوجات در همســویی بــا فناوری هــای جدیــد می باشــد کــه در نتیجــه 
ــه در  ــد پارچ ــی در تولی ــر بزرگ ــدی تغیی ــت ســه بع ــال، پرین ــرای مث ــال دارد. ب ــه دنب ــای هوشــمند را ب ــد لباس ه تولی
ــه خواســته های مشــتریان فراهــم  ــرای پاســخگویی ب ــد ب ــد تولی ــری را در فرآین ــد و انعطــاف پذی ــده ایجــاد می کن آین
ــن  ــود ای ــرح می ش ــت نســاجی مط ــارم و صنع ــی چه ــاب صنعت ــل انق ــه در تقاب ــائلی ک ــی از مس ــا یک ــد.  ام می نمای
اســت کــه فناوری هــای پیچیــده و عــدم وجــود نیــروی کار متخصــص اختــال زیــادی را در تولیــد نســاجی و همچنیــن 
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محصــوالت آن ایجــاد می نمایــد وهمچنیــن نبایــد از ایــن نکتــه غافــل بــود کــه هــوش مصنوعــی می توانــد بیــکاری 
را در کشــورها تشــدید کــرده و جایگزیــن نیــروی کار شــود؛ بنابرایــن سیاســت های توســعه ی صنعتــی بــه گونــه ای 
تدویــن شــود کــه عــاوه بــر اســتفاده از فناوری هــای جدیــد، اشــتغال زا نیــز باشــد و درصــد قابــل توجهــی از افــراد 
بیــکار را کاهــش دهــد. در غیــر ایــن صــورت چرخــه ای را بوجــود آورد کــه منجــر بــه ســنتی مانــدن صنعــت نســاجی 

ــا ماشــین آالت جدیــد می گــردد. ــه دلیــل ناســازگاری افــراد ب ب

آینده صنعت نساجی در انقالب صنعتی چهارم

عــاوه بــر راهکار هایــی کــه در توســعه ی صنعــت نســاجی مطــرح شــد، روش هــای دیگــری بــرای پیشــرفت نســاجی 
متصــور می باشــد. اولیــن مــورد ادغــام قابلیت هــای الکترونیکــی در منســوجات اســت کــه نمونــه ای بســیار پیشــرفته 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــانا ک ــای رس ــل پارچه ه ــد. مث ــی برخوردارن ــت جذاب ــه از قابلی ــند ک ــد می باش ــای جدی از لباس ه
جوهــر ترموکرومیــک )کــه در هنــگام گــرم یــا ســرد شــدن دچــار تغییــر رنــگ برگشــت پذیــر می شــود( بــرای چــاپ 
ــوجات  ــه در منس ــد ک ــو می باش ــای الکترواکتی ــتفاده از پلیمره ــدی  اس ــورد بع ــد. م ــکار می رون ــوجات ب ــر روی منس ب
ــرای  ــه طــور گســترده تری در منســوجات آینــده ب ــو و پاســما ب ــور می دهــد. فنــاوری نان ــه لبــاس قابلیــت انتشــار ن ب
کاربردهــای خــاص اســتفاده خواهــد شــد.با در نظــر گرفتــن کلیــه جوانــب پیشــرفت صنعــت نســاجی کــه بــا بکارگیــری 
فناوری هــای جدیــد حاصــل می شــود و هــم اســتفاده از تجربیــات کشــورهایی مثــل چیــن کــه بــا بکارگیــری ربات هــا 
در صنعــت نســاجی موفــق عمــل نمــوده انــد و الگوگیــری از آنهــا اگــر بتــوان بــا هزینه هــای کمتــر و افــراد بــا دانــش 
باالتــر محصوالتــی تولیــد نمــود کــه مقــرون بــه صرفــه بــوده و منجــر بــه افزایــش صــادرات شــود، ســرمایه گــذاری 
در صنعــت نســاجی بــا فناوری هــای جدیــد موفقیــت آمیــز خواهــد بــود. الزمــه ی چنیــن امــری هماهنگــی سیاســت 
ــا اوال جنبه هــای آمــوزش صنعــت نســل چهــارم  ــوده ت ــا یکدیگــر ب گــذاران و مدیــران اجرایــی در صنعــت نســاجی ب
نســاجی تفهیــم شــود و ثانیــا فرهنــگ ســازی بــرای پذیــرش فناوری هــای جدیــد در صنعــت نســاجی انجــام بشــود تــا 

افــراد بیشــتری بــرای ســرمایه گــذاری در صنعــت نســاجی در کشــور ترغیــب بشــوند.

راهکارهای سیاستی

بــا در نظــر گرفتــن کلیــه ی جوانــب و تحلیــل مســائلی کــه در صنعــت نســاجی در کشــور مــا وجــود دارد سیاســت های 
ــده در صنعــت  ــن شــتاب دهن ــب قوانی ــا تصوی ــد ب ــس می توان ــه می شــود. مجل ــف توصی ــورد نظــر در ســطوح مختل م
ــد  ــه ســمت تولی ــا ســرمایه گــذاران ب ــد ت ــات در ایــن صنعــت موجــی ایجــاد نمای نســاجی و کاهــش هزینه هــا و مالی
در صنعــت نســاجی روی بیاورنــد و دولــت نیــز بــا کاهــش موانــع اجرایــی و صــدور بــه موقــع مجوز هــا ورود در ایــن 
ــا بــروز کــردن ماشــین آالت نســاجی )نظیــر اســتفاده از  صنعــت را تســهیل نمایــد. از طرفــی صاحبــان صنایــع نیــز ب
اینترنــت اشــیاء در صنعــت نســاجی( و بکارگیــری نیروهــای متخصــص و آشــنا بــا علــم روز می تواننــد  اســتارتاپ هایی 
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ــراد  ــه و اف ــا حــد امــکان در ســطح کشــور باالرفت ــن صنعــت ت ــری ای ــا اواًل فراگی ــد ت در حــوزه نســاجی ایجــاد نماین
بــه طــور عملیاتــی بــه نحــو مفصــل تــری بــا ســاختار ایــن صنعــت آشــنا شــده و اگــر سیاســت های مدیــران صنعــت 
ــی بیشــتری  ــت نســاجی باشد،اشــتغال زای ــران و نیرو هــای متخصــص صنع ــای کارگ ــوق و مزای ــش حق نســاجی افزای
ــادرات  ــا ص ــایر قاره ه ــه و س ــورهای منطق ــه کش ــت الزم ب ــودن از کیفی ــورت برخوردارب ــد و در ص ــد ش ــاد خواه ایج
ــرای تعامــات و  ــه ب ــد داشــت و زمین ــان خواه ــه ارمغ ــرای کشــور ب ــای بســیاری ب ــه درآمد ه ــد شــد ک انجــام خواه
ــا  ــت ب ــر در نهای ــن ام ــد و ای ــد ش ــم خواه ــت نســاجی فراه ــی در صنع ــن الملل ــای مشــترک در ســطح بی همکاری ه
ــی و  ــا هماهنگ ــا ب ــد گذاشــت ت ــت خواه ــت و صنع ــش روی دول ــیاری پی ــای بس ــدات انتخاب ه ــش حجــم تولی افزای

ــر توســعه ی صنعــت نســاجی در راســتای انقــاب صنعتــی چهــارم را ممکــن ســازند. همکاری هــای منســجم ت
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کاربرد های هوش مصنوعی در کمک به افزایش کارایی شرکت ها  

چکیده

ــه محیــط زیســت در سراســر  ــرژی و آســیب ســوخت های فســیلی ب ــا افزایــش جمعیــت جهــان و کمبــود ان امــروزه ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــه طــور گســترده ای از منظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی م ــواد ب ــرژی و م ــره وری ان ــان، به جه
ــا  ــش هزینه ه ــا کاه ــی ب ــوش مصنوع ــور ه ــارم و ظه ــی چه ــاب صنعت ــال تحــوالت انق ــن ح ــت. در عی ــه اس گرفت
در شــرکت های کوچــک و متوســط   )SMEs( همــراه بــوده اســت. در ایــن گــزارش ســعی داریــم کاربرد هــای هــوش 
ــر  ــاوه ب ــم. ع ــی نمایی ــادی و ... را بررس ــف اقتص ــع مختل ــش موان ــا کاه ــرکت ها ب ــی ش ــت کارای ــی در جه مصنوع
ســناریوهای کاربــردی، نتیجــه اولیــه ایــن گــزارش یــک مــدل بلــوغ هــوش مصنوعــی اســت کــه بــه شــرکت ها ایــن 
ــر  ــد. در نهایــت، ب ــه از هــوش مصنوعــی اســتفاده می کنن ــد کــه چگون ــی کنن ــا خودشــان ارزیاب فرصــت را می دهــد ت
اســاس موانــع شناســایی شــده و عوامــل موفقیــت، توصیه هایــی بــرای تدویــن سیاســت توســعه ای در شــرکت ها بــه 

ــج بیشــتر اســتفاده از هــوش مصنوعــی پیشــنهاد می شــود. منظــور تروی

صرفه جویی در منابع اولین ثمره حضور هوش مصنوعی در شرکت ها

ــی  ــه جوی ــع صرف ــنتی مناب ــور س ــی دارد و بط ــرکت کارای ــه ش ــی ک ــده در زمان ــه بررســی های انجــام ش ــه ب ــا توج ب
ــد از  ــا 43 درص ــه ب ــت. مصاحب ــد نیس ــای جدی ــی و فناوری ه ــوش مصنوع ــری ه ــرای بکارگی ــزه ای ب ــود، انگی می ش
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــتفاده می کردن ــد اس ــی در تولی ــوش مصنوع ــًا از ه ــه قب ــان داد ک ــده نش ــی ش ــرکت های بررس ش
بیشــترین چیــزی کــه بــرای شــرکت ها اهمییــت دارد، صرفــه جویــی در زمــان و مصــرف منابــع و تولیــد محصــوالت 
بــا کیفیــت بــاال می باشــد. از طرفــی شــرکت ها بهــره  وری منابــع را بــا کاهــش ضایعــات  همــراه می بیننــد کــه گرچــه 

ــگاه کاملــی نیســت امــا هــوش مصنوعــی قــادر بــه حــل ایــن چالش)کاهــش ضایعــات( نیــز می باشــد. ن

مهمترین عوامل و موانع استفاده از هوش مصنوعی در شرکت ها

علی رغــم افزایــش انتظــارات، بســیاری از شــرکت ها بکارگیــری هــوش مصنوعــی را در بخــش تولیــد موثــر می داننــد. 
ــت.  ــا )66/7%( اس ــزرگ )60/6%(و SME ه ــرکت های ب ــتراتژی ش ــی از اس ــر بخش ــال حاض ــی در ح ــوش مصنوع ه
ــن  ــاز و همچنی ــع ب ــای منب ــده و راه حل ه ــتاندارد ش ــای اس ــی رابط ه ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــم اس ــای مه مزیت ه
ــا ایــن وجــود، هنــوز موانــع بزرگــی وجــود  ــران و تیم هــای هــوش مصنوعــی اســت. ب شــبکه ســازی و آمــوزش کارب

دارد کــه بایــد بــر آنهــا غلبــه کــرد.

سناریوهای کاربردی هوش مصنوعی برای بکارگیری در شرکت ها

ــا اســتفاده از  ــی را ب ــع عملیات ــی در راســتای کاهــش مصــرف مناب ــردی احتمال در ادامــه ی گــزارش ســناریو های کارب
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ــش  ــناریو ها  نق ــدام س ــا ک ــوده ت ــرای شــرکت ها ب ــی ب ــای خوب ــر مبن ــن ام ــم. ای ــی بررســی می نمایی ــای عمل مثال ه
ــد. ــع شــرکت ها دارن ــری در بهــره وری مناب مهــم ت

بهینه سازی زنجیره فرآیند. 1
بهینــه ســازی زنجیــره فرآینــد یکــی از ســناریوهای کاربــردی بــرای هــوش مصنوعــی اســت. مفهــوم دوقلــوی 
دیجیتــال، یعنــی تصاویــر مجــازی از اشــیاء یــا سیســتم ها ی فیزیکــی، نقــش مهمــی در اینجــا ایفــا می کنــد. 

دوقلوهــای دیجیتــال چهــار ویژگــی کلیــدی دارند:
a.سنسورهاییکهوضعیتفعلیراتعیینمیکنند.

b.اتصالیکهاشیاراشبکهمیکند.

c.ساختارهایدادهایتعریفشدهاستکهقابلیتهایاصلیتجزیهوتحلیلرافعالمیکند.

d.یکرابطکاربریکهدادههایمربوطهراتجسممیکند.

ــال  ــوی دیجیت ــر دوقل ــتند.کارکردهای دیگ ــال هس ــو دیجیت ــرای دوقل ــی ب ــاز اساس ــک نی ــال ی ــگرها و اتص حس
شــامل نظــارت، کنتــرل اشــیاء واقعــی و در نتیجــه بهینه ســازی زنجیــره فرآینــد سیســتم می باشــد.در نهایــت ایــن 
امــر می توانــد منجــر بــه صرفــه جویــی نســبتًا باالیــی در انــرژی الکتریکــی و انتشــار CO2 شــود. نمونــه ای از 
بهینــه ســازی زنجیــره فرآینــد، اســتفاده از شــبیه ســازی در حــوزه جریــان مــواد بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن 

مســیرهای حمــل و نقــل اســت.

سیستم ها ی حمل و نقل خودکار. 2
ــه  ــل خــودکار هســتند و شــرکت ها ب ــردی هــوش مصنوعــی سیســتم ها ی حمــل و نق ــناریو کارب ــن س دومی
ایــن دلیــل کــه همیشــه بایــد فرآیندهــای خــود را بهبــود بخشــند تــا تولیــد را انعطاف پذیرتــر کننــد و زمــان 
انتظــار را کاهــش داده و در نهایــت بهــره وری را در بازه هــای زمانــی کوتاه تــر افزایــش دهنــد از ایــن ســناریو 
اســتفاده می کننــد. الزم بــه ذکــر اســت بــا پیشــرفت ســریع در فنــاوری ربات هــا ، سیســتم ها ی حمــل و نقــل 
ــا   ــا  AGV ه ــه ای از آنه ــرده اســت و نمون ــدا ک ــف توســعه پی ــا ی مختل ــدون سرنشــین (DTS) در زمینه ه ب
ــودکار  ــیله ای خ ــوان وس ــع به عن ــواًل در صنای ــوده و معم ــی ب ــتگاه های متحرک ــع دس ــه در واق ــند ک می باش
بــرای جابجایــی مــواد از نقــاط جمــع آوری بــه نقــاط تحویــل )یعنــی وظایــف جابجایــی مــواد( بــکار گرفتــه 
ــا ی  ــع، کارخانه ه ــز توزی ــد مراک ــاتی مانن ــاص در تأسیس ــور خ ــه ط ــتگاه ها  ب ــن دس ــن ای ــوند. همچنی می ش
ــه  ــه ب ــوده ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــا  ب ــوه ی کار  AGVه ــوند.  نح ــتفاده می ش ــا اس ــا  و انباره ــدی، پایانه ه تولی
یــک سیســتم ناوبــری مرکــزی متصــل هســتند کــه دســتورالعمل ها  را بــرای وســایل نقلیــه ارســال می کنــد 
ســپس اطاعــات موقعیــت آنهــا را از حســگرهای مختلــف دریافــت نمــوده و آنهــا را در مســیرهای از پیــش 
تعییــن شــده هدایــت می کنــد تــا وظایــف حمــل و نقــل مناســب را انجــام دهنــد. در حقیقــت در ایــن حــوزه  
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هــوش مصنوعــی بــا اولویت بنــدی ســفارش ها و تعییــن مســیرهای بهینــه کمــک می کنــد تــا بتــوان در هــر 
زمــان خطــوط تولیــد را بــا مــواد تامیــن کــرد و فضاهــای خالــی را کاهــش داد یــا بــه آنهــا اضافــه بــار نکــرد.  
ــا ایــن سیســتم ها ی حمــل و نقــل مســتقل صرفــه جویــی قابــل توجهــی در زمــان و پرســنل را  از طرفــی ب

ــا برنامــه ریــزی مناســب  انتشــار مــواد و گازهــای گلخانــه ای را کاهــش داد.  می تــوان بدســت آورد و ب
تجزیه و تحلیل پایداری زنجیره ارزش . 3

ــاش  ــه ی آن ت ــد و زمین ــره ارزش می باش ــداری زنجی ــل پای ــه و تحلی ــردی تجزی ــناریوی کارب ــومین س س
ــوده کــه از گذشــته ها ی دور در دســتور کار مدیریــت در بســیاری  ــدار ب ــرای داشــتن زنجیره هــای ارزش پای ب
ــده   ــدون آالین ــه محصــوالت ب ــی رســیدن ب ــوده اســت.  از طرف ــژه در صنعــت خــودرو ب ــه وی ــا، ب از زمینه ه
نیازمنــد زنجیــره ارزش پایــدار بــوده و عوامــل خارجــی محــرک ماننــد ماننــد مقــررات، فشــار اجتماعــی، رقابــت 
و تغییــر در تقاضــای بــازار و عوامــل داخلــی ماننــد فرهنــگ و اســتراتژی شــرکت نیــز رســیدن بــه ایــن امــر 
ــر متوجــه می شــویم در بخــش خــودرو،  ــا بررســی دقیــق ت ــر از قبــل نشــان می دهــد. ب مهــم را ضــروری ت
ــا کاهــش انتشــار CO2 ارتقــا یافتــه اســت. البتــه اتحادیــه اروپــا جریمه ها یــی را  پایــداری در حــال حاضــر ب
در صورتــی اعمــال می کنــد کــه انتشــارCO2 خودروهــای ثبــت شــده در اروپــا از آســتانه بحرانــی فراتــر بــرود. 
ــد. بلکــه میانگیــن مصــرف هــر وســیله  ــب اینجاســت کــه آالینده هــا  نقشــی در ســاخت خودروهــا ندارن جال

نقلیــه در مرحلــه اســتفاده بــه عنــوان مبنایــی بــرای محاســبه میانگیــن نــاوگان اســتفاده می شــود.
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