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اخبار کوتاه صنعت ترانسفورماتور
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چرا برگزاری کنفرانسها و نمایشگاهها مهم هستند؟ به باور برخی از صاحبنظران 
یکی از دالیل رشد صنعت و اقتصاد کشورهای پیشرفته برگزاری این رویدادهاست. 
در کنفرانسها و همایشهاست که صاحبنظران آخرین دستاوردهای علمی و فناوری 
را با یکدیگر به اشتراک می گذارند و در نمایشگاههاست که تعامل مستقیم بین 
فروشــنده و خریدار برقرار می شود و تقریبا تنها جایی است که می توان به ارشد 
ترین مدیران شــرکتهای بزرگ بدون تشــریفات اداری و کاغذ بازیهای معمول 
دسترســی پیدا کرد. پس چرا در کشــور ما آنگونه که باید و شاید این رویدادها 
اثربخش نبوده و تاثیر چندانی بر رویه جاری صنعت و تجارت ندارند؟ به باور یکی 
از سرشناس ترین متخصصین بین المللی مباحث نگهداری و تعمیرات ماشینهای 
الکتریکی )که مصاحبه با او درهمین شــماره از نشریه چاپ شده است(، در ایران 
فاصله بین »آنانکه می دانند چه باید کرد« و »آنانکه می توانند آنچه الزم است انجام 
دهند« بسیار زیاد است. این واقعیت تلخی است که ریشه آن در معضل قدیمی و 
کماکان الینحل فاصله بین صنعت و دانشگاه و شاید بنیادی تر و در این حقیقت 
نهفته است که ما یاد نگرفته ایم »آنچه را که می دانیم، مستدل و مکتوب به نگارش 
درآوریم«. نگاهی به کنفرانسهای متعدد صنعت برق خود اثباتی بر این مدعاست: 
آنانکه می توانند مقاله ای شسته و رفته را به رشته تحریر درآورند که از سد هیئت 
داوران بگذرد، تسلطشان نه بر صنعت یا ملهم از تجربه بلکه بر »ترجمه متون فنی« 
و »آشــنایی با نحوه نگارش مقاالت فنی« است بدون اینکه از نزدیک آنچه را که 
می نویسند لمس کرده باشند یا از خود بپرسند این مقاله چه دردی از صنعت را 
دوا می کند و آنانکه سالهاست با صنعت دست و پنجه نرم کرده اند نمی توانند یا 
نمی خواهند یافته های خود را به رشته تحریر درآورند و در بهترین حالت به سنت 
قدیمی »استاد-شاگردی« اکتفا می کنند. این غلبه علم شفاهی بر فرهنگ مکتوب 
در سنت و تاریخ ما ریشه دارد. به قول آقای دکتر محسنیان راد، )نویسنده کتاب: 
ایران در چهار کهکشان ارتباطی(، "جامعه ایران در سیر تاریخی خود از کهکشان 
شفاهی گذشته و در کهکشــان گوتنبرگ چونان یک قهوه خانه میان راه، توقف 
کوتاهی داشته و بعد به کمک پول نفت یکسره به دنیای ارتباطات صوتی و تصویری 

راه یافته است"  

مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
آنچه در کنفرانسهای کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می افتد کامال با کنفرانسهای 
داخلی کشور ما متفاوت است. طالیه دار تکنولوژی و فناوری در کشورهای صنعتی، 
صنایع هستند و دانشگاهها پروژه های تحقیقاتی و »در مرزهای دانش« خود را برای 
آنها و با هزینه آنها می نویسند بهمین دلیل در بیشتر کنفرانسها و همایشها اغلب 

سخنرانانی از صنایع هستند که دستاوردهای خود را به بحث و بررسی می گذارند. 
البته این مشکل صنعت ما نیز هست، آنها نیز کنفرانسها را چندان جدی نمی گیرند 
)مگر برای شرکت در نمایشگاه جانبی(، مشکالت تولید و نقدینگی و ضعف ساختاری 
و مدیریتی در صنایع داخلی، واحد تحقیق و توسعه را )بر فرض وجود چنین واحدی( 
به ضعیف ترین، لوکس ترین و نمایشی ترین بخش هر سازمانی تبدیل کرده است. 

در یکسال گذشته ما نیز در نشریه ترانسفورماتور این معضل را از نزدیک لمس کردیم. 
بسیاری از مقاالتی که بدست ما می رسید یا ترجمه مقاالت انگلیسی از پیش چاپ 
شده بود یا مقاالت تئوریک و تحقیقاتی که کوچکترین ارتباطی با وضعیت صنعت 
ترانسفورماتور در ایران نداشت. از طرف دیگر بخش تجارب بهره برداری ترانسفورماتور 
)که در شماره های یک تا سه مجله وجود داشت( بدلیل ناکافی بودن مقاالت ارائه 

شده و »دشواری به نگارش درآوردن تجربیات«، عمالً تعطیل شد. 
آنچه که در »سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور« روی می دهد 
متفاوت از کنفرانســهای مشابه در صنعت برق اســت. در این رویداد که مهمترین 
گردهمائی دست اندرکاران صنعت ترانسفورماتور، از طراحی و تولید تا بهره برداری و 
تعمیرات، در ایران است عرصه به صاحبنظران و متخصصین بین المللی ترانسفورماتور 
و شرکتهای صاحب دانش در صنعت برق سپرده شده است تا آنچه بیان شود که به 
کار صنعت آید. هدف این بوده است که شرکت کننده در این رویداد که برای حضور 
در آن وقت و هزینه کرده است، در کنفرانس آنچه را بشنود و در نمایشگاه آنچه را 

ببینید که در عمل و در بازگشت به محل کار خود مورد استفاده اش واقع شود. 
فصلنامه ترانسفورماتور در این راستا کوشیده است بازتابی از این گردهمائی مهم باشد 
که نه در یک مقطع زمانی کوتاه، بلکه در کل سال جریان دارد و همواره عرصه ای 
اســت برای متخصصین و دست اندرکاران صنعت ترانسفورماتور تا بتوانند یافته ها 

وتجربیات فنی خود را در قالب مقاله به رشته تحریر در آورند.
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با انتشار شماره 5 فصلنامه ترانسفورماتور درست یکسال از عمر این نشریه می گذرد. چارچوب 
نشریه که در شماره اول تعیین شد کم و بیش حفظ شده است:

   اخبار صنعت ترانســفورماتور: معرفی آخرین دستاوردهای فنی و تحقیقاتی در داخل و 
خارج از ایران. از شماره پنج به بعد اخباری که دارای عکس، فیلم، گزارش خبری و ... هستند 
بصورت Multimedia برای عالقه مندان قابل دســترس خواهد بود. این مهم با چاپ بارکد 
در کنار متن خبر امکان پذیر شده است.کافی است نرم افزار بارکدخوان در گوشی موبایل 

خواننده نصب شود. 
   گزارش: شــرح کوتاهی از آخرین رویدادهای برگزار شده مربوط به ترانسفورماتور مانند 
کنفرانسها، نمایشگاهها، دوره های آموزشی و همچنین معرفی بروزترین دستاوردهای فناوری 

و تکنولوژی در خصوص ترانسفورماتور در ایران و سایر کشورها
   ترانسفورماتور از نگاه آمار: ارائه آمارهای کاربردی و مناسب در خصوص مسائل اقتصادی 

و فنی ترانسفورماتور بصورت خالصه 
   گفت و گو: آشــنا نمودن خوانندگان با اســاتید، مدیران، متخصصین و فعاالن صنعت 

ترانسفورماتور در داخل و خارج از کشور
   مقاالت: ارائه مقاالت کاربردی و عملی در زمینه های مختلف صنعت ترانسفورماتور به دو 
زبان فارسی و انگلیسی. از خوانندگان عزیز دعوت می کنیم مسائل فنی که روزانه با آن در 
ارتباط هستند را در قالب مقاله به تحریر در آورند. هدف از این بخش افزایش دانش فنی در 
زمینه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات است که جز با 

همکاری دست اندرکاران این صنعت میسر نیست.

مهندس محمد میری
سردبیر

   معرفی استاندارد: تشریح یکی از استانداردهای کاربردی ترانسفورماتور )بویژه استانداردهای 
جدید( در هر شماره. نسخه کامل استانداردهای معرفی شده جهت دانلود در وبسایت فصلنامه 

قرار داده می شوند. 
   ترجمه کتاب ترانسفورماتور J&P : به منظور آشنا نمودن مخاطبین با اصول کار و طراحی 
ترانسفورماتور در هر شماره بخشــهایی از این کتاب ترجمه و در اختیار عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت.
   ترجمه کتاب راهنمای جامع سرویس و نگهداری ترانسفورماتور ABB : که یکی از بهترین 
کتب تدوین شــده در حال حاضر در سطح دنیا در خصوص آموزش مسائل بهره برداری و 
سرویس و نگهداری ترانسفورماتور است. ترجمه بخشهایی از این کتاب نیز در هر شماره به 

چاپ می رسد.
   معرفی کتاب: با هدف ارتقای سطح دانش فنی، در هر شماره دو کتاب فارسی یا انگلیسی 
مرتبط با ترانسفورماتور به خوانندگان مجله معرفی خواهد شد.  این کتابها از طریق وبسایت 

مجله قابل سفارش هستند. 
   رویدادهای آتی: در این بخش در خصوص کنفرانسها، نمایشگاهها، همایشها، دوره های 

آموزشی و سایر رویدادهای مرتبط با ترانسفورماتور اطالع رسانی خواهد شد.
هیئت تحریره نشریه ترانسفورماتور امیدوار است با استمرار چاپ این مجله گامی هر چند 
کوچک در اعتالی دانش فنی ترانسفورماتور بردارد. و این مهم جز با همکاری و راهنمایی 

شما عزیزان بدست نخواهد آمد. 

سرمقاله
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برگزاری دوره آموزشی: 
آشنایی با ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت در کارخانه ایران ترانسفو زنجان

دوره آموزشی آشنایی با ساختمان، اصول کار، آزمونها و استانداردهای ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت از تاریخ 23 الی 24 تیرماه 1395 به مدت دو روز در کارخانه ایران ترانسفو 
زنجان برگزار شد. در این دوره آموزشی تئوری - عملی که با بازدید از کارخانجات توزیع و قدرت همراه بود بهره برداران ترانسفورماتور از صنایع مختلف حضور داشتند. 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما  شرکت تولید و توزیع برق کنیا 
اعالم کرد عامل قطع سراســری برق روز سه شنبه 19 خرداد 1395 در این کشور، 
میمونی بود که بر اثر برخورد با ترانسفورماتور یکی از نیروگاه های برق این کشور باعث 

حادثه در آن و قطع بیش از 180 مگاوات برق از شبکه سراسری برق شد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز از نایروبی، شرکت برق کنیا اعالم کرد در ساعت یازده 

و سی دقیقه صبح، تولید برق به سبب وقوع مشکل فنی در نیروگاه برق آبی گیتارو 
قطع شد. این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد:»یک میمون روی سقف نیروگاه گیتارو 
رفت و بعد از پایین افتادن روی یک ترانسفورماتور باعث خروج آن از مدار شد. این 
امر باعث خاموشی سایر دستگاه ها در این نیروگاه شد و با حذف 180 مگاوات برق از 

نیروگاه، قطع برق سراسری روی داد«

قطع برق سراسری در کنیا براثر سقوط یک میمون 
برروی  ترانسفورماتور اصلی نیروگاهی 
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آتش گرفتن بوشینگ ترانسفورماتور پست 400 کیلوولت سربداران
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ترانسفورماتور پست 400 کیلو ولت سبزوار در ساعت 10:30 روز جمعه 15 مردادماه 1395 دچار حریق 
شد. پس از بروز حادثه 15 آتش نشان بهمراه چهار دستگاه خودرو سنگین و تجهیزات مورد نیاز در محل حادثه حاضر شده و موفق شدند پس از 
دو ساعت عملیات اطفاء حریق آتش سوزی را مهار کنند. درپی این حادثه معاون استاندار خراسان رضوی، فرماندار سبزوار و معاونان ایشان در محل 

پست برق حضور یافتند.   
با نصب نرم افزار بارکد خوان برروی گوشی خود می توانید عکسهای مربوط به این حادثه را مشاهده کنید:

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت ایران ترانسفو رأس ســاعت 10 صبح روز 
دوشنبه  مورخ 1395/04/28 درمحل آمفي تئاتر نیروگاه برق طرشت تهران با حضور 
سهامداران کل و جزء، اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران 

عامل شرکت های گروه صنعتی ایران ترانسفو برگزار گردید. 
در ابتدا آقاي دکتر فرجی مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو گزارشی از فعالیت شرکت 
را در سال 1394 ارائه نمود. سپس آقای اکبرزاده معاونت مالی به ارائه گزارش وضعیت 
مالی شرکت پرداخته و به سواالت حاضرین در این زمینه پاسخ گفت. در ادامه پس 
از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت و پاسخ به مسائل مربوط 

به سهامداران، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
   تعیین سود نقدی هر سهم به مبلغ 750 ریال

   تصویب صورت های سال مالی منتهی به 1394/12/29
   تعیین روزنامه ی اطالعات به عنوان روزنامه ي کثیر االنتشار شرکت

   تعیین موسسه وانیانیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی شرکت

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
ایران ترانسفو
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در یک حادثه عجیب در شرکت آلومینیوم سازی تنسی 5 نفر از پرسنل این کارخانه زخمی شدند. در 
روز 19 مرداد 1395 عدم رعایت مسائل ایمنی در هنگام کار با ترانسفورماتور موجب برق گرفتگی شدید 
یکی از پرسنل فنی این شرکت و انتقال او به بیمارستان شد. در روز بعد در ساعت 5 بعدازظهر انفجار 

همان ترانسفورماتور موجب زخمی شدن 4 نفر دیگر از پرسنل گردید. 
با نصب نرم افزار بارکد خوان برروی گوشی خود می توانید گزارش خبری مربوط به این حادثه 

را مشاهده کنید:

مجروح شدن 5 نفر بر اثر حادثه برروی ترانسفورماتور 
شرکت آلومینیوم سازی تنسی در آمریکا

 تغییر محل برگزاری همایش: 
تکنولوژی و ترانسفورماتور در 

پی کودتای نافرجام در ترکیه
 WEIDMANN در پی کودتای نافرجام در ترکیه، شرکت
محل برگزاری همایش: تکنولوژی و ترانســفورماتور را از 
استانبول به دوبی تغییر داد. این همایش 20 الی 22 مهرماه 

در دوبی برگزار می گردد.

برگزاری همایش “مزایای ترانسفورماتورهای 
شیفت فاز و راکتورهای موازی متغیر و 

کاربرد آنها” توسط شرکت آریا ترانسفو و 
Royal Smit Transformers شرکت

شرکت آریا ترانسفو در تاریخ 23 تیرماه 95 همایشی با عنوان “مزایای ترانسفورماتورهای 
شــیفت فاز و راکتورهای موازی متغیر و کاربرد آنها” را در پژوهشگاه نیروی تهران 
برگزار کرد . در این رویداد متخصصین صنعت برق از اقصی نقاط کشور حضور به هم 
رسانده و در جریان آخرین دستاورد های فنی و طراحی شرکت آریا ترانسفو، شرکت 
Royal Smit Transformers و صنعت ترانسفورماتورسازی قرار گرفتند . سخنران 
اصلی این همایش جناب آقای Henk Fonk طراح ارشد ترانسفورماتورهای شیفت 

فاز و راکتورهای موازی متغیر شرکت Royal SMIT Transformers هلند بودند.

اخبـار


