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شماره سیزدهم تیر ماه 1396

در این شماره میخوانید:
سخن نخست
اخبار مرکز
عضو جدید خانواده شرکت سپاهان ترانس امین
معرفی واحدهای مستقر در مرکز
معرفی واحدهای مرکز و دستاوردها
رویدادهای پیش رو

سخن نخست

ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه
اهدافی هستند که در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی بدانها تأکید شده است .اقتصاد دانشبنیان ،اقتصادی است که بر اساس «تولید و
توزیع و کاربرد دانش و اطالعات» شکلگرفته و سطح باالیی از سرمایهگذاری در آن به «ابداع» و «نوآوری» اختصاص مییابد .شرکتهای
دانشبنیان از حمایتهای دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات ،عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت  15سال و
همچنین اعطاء تسهیالت کمبهره (بلندمدت یا کوتاهمدت) و یا بیبهره برخوردار میباشند .یکی از اموری که میتواند تولید دانشبنیان را در
کشور تسهیل کرده و باعث تولید محصوالتی باقیمت پایینتر شود ،زیرساختها و شرایط نهادی موجود در کشور است .طبق تئوری تجارت
بینالملل ،هر کشور در صورتی میتواند کاالیی را ارزانتر تولید نماید که تولید آن کاال بیشتر به نهادههایی نیاز داشته باشد که در آن کشور از
وفور نسبی بیشتری برخوردار باشند .تولیدات دانشبنیان برخالف تولیدات سنتی ،بر «ابتکار» و «خالقیت» استوار است و به همین دلیل فراوانی
نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص نقش مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی ایفا میکند .مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،در طی
سه سال فعالیت خود ،توانسته است با حمایت از نیروهای متخصص ،تحصیلکرده و جوان حوزههای برق و انرژی در قالب شرکتهای فناور ،در
تولید محصوالت ساخت داخل حوزه برق کشور و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی قدم بردارد و فعالیتهای تعدادی از شرکتهای تحت حمایت خود
را به سطح محصوالت دانشبنیان ارتقا دهد .بهطوریکه در انتهای تیرماه سال  ،1396تعداد شرکتهای دانشبنیان در مرکز به هشت رسیده
است .در جدول زیر اسامی این شرکتها و محصوالت آنها معرفی میشود.

ردیف

نام شرکت

عنوان ایده محوری

1

تکتاخوردگی شریف

ارزیابی خوردگی و حفاظت سازههای بتنی مسلح

2

کاسپین

کنترل دور متغیرها ()VFD

3

درودکلید برق

اسپیسرهای بین فازی  230و  400کیلوولت

4

همیانفن

انواع رلههای حفاظتی -سیستم اتوماسیون به روش GSM

5

لیانآریاتش صبا

پارامترهای دینامیکی -کارتهای عیبیابی

6

پودر افشان

پوشش دهی پیشرفته فلزات

7

طراحان انرژی هوشمند آیندهساز

فشارشکن نرم

8

رویال صنعت سامانه

خدمات مهندسی معکوس -کنترل درایو موتور
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اخبار مرکز

ج) حضووووور مرکووووز در

و انرژی بهعنوان غرفه نمونه درزمینه

الف) برگزاری پنجاهویکمین

نمایشگاه بینالمللوی بور

تخصصی در نمایشگاه مشهد برگزیده شد.

نشست شورای مرکز

مشهد

پنجاهویکمین نشست شورای مرکز در تاریخ
 1396/04/20برگزار شد .در این نشست یک
طرح کسبوکار با موضوع "طراحی و ساخت
شارژر خودروهای برقی" ،مورد ارزیابی و
بررسی قرار گرفت که درنهایت شورا با استقرار
متقاضی در مرکز موافقت نمود .هدف از اجرای
این طرح ،تولید شارژرهای اتوبوسهای برقی
است که بتواند در مدت  2ساعت باطری اتوبوس
را بهطور کامل شارژ نماید .با توجه به آلودگی
بسیار زیاد کالنشهرها و ضرورت استفاده از
خودرو برقی بهویژه اتوبوس برقی ،شارژرهای
برقی از مهمترین زیرساختهای این مقوله به
شمار میآیند .اولین شارژر خودروهای برقی در
دنیا با شارژرهای  3/5کیلووات برق جریان
متناوب به مدت
 7/5تا  8ساعت
مدت شارژ به
طول میانجامید
که در این طرح مدت شارژ باتری به  2ساعت
کاهشیافته است ،این نوع شارژر  4ترمینال دارد
که برای استفاده همزمان  4اتوبوس الکتریکی
قابلاستفاده است که در این صورت هر چهار
اتوبوس همزمان پس از  8ساعت شارژ میشوند.
اتوبوس قادر است با هر نوبت شارژ کامل بهطور
تقریبی مسافت  250کیلومتر را طی کند.

ب) برگزاری کمیته پذیرش
در کمیته پذیرش تیرماه  1396دو طرح فناورانه
مورد ارزیابی قرار گرفت ،طرح اول با عنوان
"طراحی و ساخت ربات تعویض مقره در
حالت خط گرم" بود که پس از بررسی و نقد
اعضای کمیته مقرر شد بهشرط انجام اصالحاتی
در مشخصات فنی طرح و آمادهسازی طرح
کسبوکار در شورای مرکز مطرح شود .طرح

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
بهعنوان یکی از حامیان معنوی دوازدهمین
نمایشگاه بینالمللی برق ،الکترونیک تجهیزات
و صنایع وابسته شهر مقدس مشهد ،در این
نمایشگاه شرکت کرد که چهار شرکت
همیانفن ،لیان آریاتش صبا ،پایا روش آریا
و سارینا سیستم شریف و در کنار صندو
پژوهش و فناوری دستاوردهای خود را به
نمایش گذاشتند .در افتتاحیه نمایشگاه آقای
مهندس متولی زاده مدیرعامل برق منطقهای
خراسان رضوی و همچنین آقای مهندس
سعیدی مدیرعامل شرکت توزیع برق
شهرستان مشهد از غرفه مرکز بازدید به عمل
آوردند و بهطور اختصاصی با شرکتهای مستقر
صحبت کردند و از حضور فعال مرکز توسعه

عضو جدید خانواده
سپاهان ترانس امین
جدیدترین عضو خانواده مرکز توسعه فناوری
صنعت برق و انرژی ،شرکت سپاهان ترانس
امین است که با طرح "ساخت و بومیسازی
عایق هادیهای اصلی و بیگانه شبکههای
توزیع تا سطح  20کیلوولت" در مرکز مستقر
گردیده است .هدف از اجرای پروژه ،عایق
سازی هادیهای اصلی و بیگانه شبکههای
توزیع جهت کاهش وقوع خطاهای ناخواسته،
خصوصا خطاهای ارت فالت و فاز به فاز است.
همچنین هزینه منطقی اجرای آن در مقایسه

فناوری صنعت برق و انرژی در نمایشگاه مشهد
تقدیر و تشکر نمودند .در دومین روز از برگزاری
این نمایشگاه دو کارگاه با عناوین "پایش
عملکرد تجهیزات صنعت بر " توسط
جناب آقای دکتر لطیف شبگاهی ،ریاست مرکز
و "ارزشگذاری فناوری" توسط جناب آقای
مهندس ولیان معاون فناوری مرکز عرضه شد
که مورد استقبال متقاضیان قرار گرفت.
همچنین در حاشیه این نمایشگاه همایش
تجلیل از فارغالتحصیالن دهه  60الی 70
دانشکده برق دانشگاه فردوسی شهر مشهد
برگزار گردید که آقای دکتر لطیف بهعنوان
مهمان ویژه در آن شرکت کردند .در مراسم

دوم با عنوان "طراحی ،ساخت و پیادهسازی
توربین بادی عمود محور کیلوواتی" بود که
با ارسال آن به شورای مرکز در صورت انجام
اصالحات فنی و آمادهسازی مجدد آن موافقت اختتامیه ،غرفه مرکز توسعه فناوری صنعت برق
شد.

با دیگر روشها قابل توجه است .روش اصلی
اجرای پروژه ،عایق نمودن کامل قسمتهایی
از شبکه هست که در معرض خطاهای
ناخواسته هستند و باعث قطعی شبکه می
گردند .یکی از المانهای شبکه که از آنها
بهعنوان هادی بیگانه یاد میگردد ،یراقآالت
شبکههای هوایی بخصوص کراس آرمها
هستند که با این روش ،عایق سازی آنها
بهصورت کامل تا سطح  20کیلوولت انجام می
گردد و حتی اگر در مقره چینی پانچ اتفاق
بیافتد ،به دلیل عایق بودن کامل کراس ارم،
هیچگونه خطای زمینی رخ نمیدهد و شبکه
پایدار میماند .همچنین در صورت عایق سازی
شینههای تابلوهای فشار متوسط ،عالوه بر
کاهش خطاهایی ناشی از ورود حیوانات به
پستها و برخورد آنها به شینهها ،احتمال
بروز برقگرفتگی به دلیل خطاهای سهوی
انسانی نیز کاهش مییابد.
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در انتهای تیرماه سال  1396شرکت های فناور زیر در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی مشغول به فعالیت بودهاند.

نام شرکت

محصول ایده فناورانه

سال استقرار

صنایع ندا

ایجاد مرکز منطقهای تخصصی صنعت برق

سال سوم

بهینه علم آوران کاسپین

وسایل نقلیه برقی با استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت

سال سوم

آریانا بهسا پویش

طرحریزی مدرسه تکمیلی مدیریت ویژه صنعت برق کشور

سال سوم

تکتا خوردگی شریف

بهینهسازی سیستم زمین دکلهای انتقال با حفاظت کاتدی بتن مسلح فونداسیون

سال سوم

پایاروش آریا

تولید مالتی پلکسر صوت و داده

سال سوم

سارینا سیستم شریف

ماژول ارتباط رادیویی بر پایه شبکه مخابراتی

سال سوم

درفک انرژی

طراحی و ساخت تجهیزات تست رله ،تست بالک و تست هندل

سال سوم

همیان فن

طراحی و تولید رله دایرکشنال عددی

سال سوم

مبتکر صنعت پژوه

رله دیجیتال حفاظت الکتروموتورهای سه فاز

سال سوم

بهره وران نیرو انرژی

مهندسی معکوس و طراحی و ساخت ترموکوپل و مولتی ترموکوپل نیروگاهی

سال سوم

رویال صنعت سامانه

طراحی و ساخت خطایاب و سنسور شبکههای هوشمند

سال سوم

طراحان انرژی هوشمند آیندهساز

طراحی ،ساخت و توسعه فشارشکن نرم باقابلیت بازیافت انرژی

سال سوم

زیبو فن آور پارس

طراحی و ساخت سیستمهای هیبریدی انرژی تجدید پذیر

سال دوم

آران انرژی ایرانیان

تولید توربینهای بادی کیلوواتی

سال دوم

درودکلید

طراحی و ساخت اسپیسرهای بین فازی  132و  230و  400کیلوولت

سال دوم

آنام انرژی گستران

طراحی و ساخت سیستم اندازهگیری گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت

سال دوم

گیتانوید الکترو

طراحی و ساخت یکسوساز سه فاز مبتنی بر پردازش سیگنال دیجیتال

سال دوم

توان آیریانیک

طراحی ،ساخت و تجاریسازی سیستم بازرسی و آشکارسازی فراصوت تخلیه جزئی

سال دوم

الکانیرو افزار

طراحی و ساخت دستگاه مرکز اندازهگیری و ثبت و آنالیزور پارامترهای شبکه برق

سال دوم

نگین تاژ آسیا

طراحی و تولید باالست الکترونیکی المپ HID

سال اول

رسانش انرژی نوین

سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی

سال اول

لیان آریاتش صبا

طراحی و تولید سیستم مانیتورینگ ارتعاشات

سال اول

آریامروارید زیبا

طراحی و ساخت دستگاه تست  OLTCبرای ترانسفورماتورهای قدرت

سال اول

توسعه فناوری اپتیک نیرو

طراحی و ساخت المپهای دیود نوری تخت و انعطافپذیر

سال اول

مشاوران صنعت ارومیه

طراحی و ساخت چراغهای خیابانی LED

سال اول

حسگرسازان نانوفناور پیشرو

طراحی و ساخت فلومتر گازی بر پایه فناوری MEMS

سال اول

نانو کاوان سان

ساخت و پیادهسازی نانو پوششهای ضد خوردگی داغ و سد حرارتی

سال اول

پودرافشان

توسعه پوششهای مانع حرارتی تَرکدار عمودی متراکم محفظه احتراق و پرههای توربینهای گازی

سال اول

خانه فناوریهای هوشمند سبا

طراحی و ساخت  Gatewayبرای پروتکلهای مورداستفاده در شبکههای فوق توزیع و توزیع

سال اول

سپاهان ترانس امین

ساخت و بومیسازی عایق هادیهای اصلی و بیگانه شبکههای توزیع تا سطح  20کیلوولت

سال اول

الکتروپاد سیستم

طراحی و تولید انبوه آشکارسازهای گاز مونوکسید کربن خانگی

سال اول

پتروکانی نیکان

بررسی ،امکان سنج ،تعمیم و پیادهسازی سیستم حفاظت کاتدیک پالسی

سال اول

آیریامانا اطمینان

طراحی و توسعهی مجموعه نرمافزاری مهندسی نگهداشت و مدیریت دارایی نیروگاهها

سال اول

توسعه زیرساخت سپهر

طراحی ،ساخت و تولید محصوالت و ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه برق و الکترونیک

سال اول

انرژیهای تجدید پذیر پگاه

طراحی و ساخت سیستم هیبرید خورشیدی ،بادی و دیزل جهت استفاده در شرایط اضطراری

سال اول

توان گستر ویرا

طراحی و ساخت کلید و ترموسات هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی

سال اول

دادهپردازان نو اندیش سایمان تک

طراحی کنتور هوشمند آب مجهز به فناوریLoRa LPWAN

سال اول

متساپ

مدیریت توسعه ساخت تجهیزات آزمون و اندازهگیری صنعت برق

سال اول
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دستاوردهای مرکز
در تیرماه سال جاری ،کار ساخت چهار برنامه تلویزیونی که شامل

شرکت دانشبنیان تکتا خوردگی شریف با همکاری شرکت

دو برنامه "نسیم دانش" برای پخش در شبکه نسیم و برنامه

توانیر و مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،در تاریخ
 1396/04/14نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه در
خصوص "خوردگی ،حفاظت مواد و حفاظت کاتدی برای نگهداری
سازههای بتنی مسلح موجود" اقدام نمود .کارگاه مذکور با حضور
بیش از  50نفر از مدیران و
کارشناسان توانیر و
نمایندگان و کارشناسان
شرکتهای برق منطقهای
سراسر کشور برگزار شد.
طی برگزاری این کارگاه مباحثی همچون دستاوردهای شرکت
درزمینه حفاظت کاتدی سازههای بتنی و تخمین عمر باقیمانده
سازههای در معرض خوردگی ارائه گردید .همچنین شرکتکنندگان
بهطور عملی با آزمونهای غیر مخرب مورداستفاده در ارزیابی
خوردگی سازههای بتنی مسلح آشنا گردیدند.

"بر بنیان دانش" برای پخش در شبکه خبر برای شش شرکت
مستقر در مرکز توسط تهیهکننده برنامه به پایان رسید.
این برنامه که قرارداد تهیه آن بین مرکز و کانون سینمایی نمای
آخر منعقدشده است ،شرکتهای منتخب در مرکز را در قالب
برنامههای  10-5دقیقهای معرفی خواهد کرد .همچنین برنامه
دیگری در قالب همین قرارداد ،مرکز توسعه فناوری صنعت برق و
انرژی و برنامههای آن را معرفی خواهد کرد.

معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت توان آریانیک
مدیرعامل :مجتبی اخوات شماره تماس88378812 :
پست الکترونیکinfo@tavanayrianik.ir :
ایده محوری :طراحی ،ساخت و تجاریسازی سیستم
بازرسی و آشکارسازی فراصوت تخلیه جزئی.
خالصه طرح :محصول حاصل این ایده محوری یک سیستم
مانیتورینگ قابلحمل و مکانیاب فراصوتی خواهد بود که بهوسیله
آن میتوان در ماشینهای الکتریکی ،خطوط و پستهای فشارقوی
 ،GISترانسفورماتورها ،تابلوها و کابلها نظارت لحظهبهلحظه و نیز
مکانیابی نقاط ضعف سیستم عایق را انجام داد .این روش دارای
مزیت مکانیابی نسبت به روش الکتریکی است و بازار هدف آن
نیروگاهها ،پستهای فشارقوی ،پاالیشگاهها و پتروشیمی هستند.

ابالغ قرارداد انجام پروژه انتقال فناوری "مالحظات خاص در
بهرهبرداری شبکه بر با حضور نیروگاه هستهای در مدار" از
طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهت اجرا در شرکت مدیریت
شبکه برق کره جنوبی  KPXبه شرکت صنایع ندا صورت پذیرفته
است.
شرکت صنعتی دورود کلید بر موفق گردید قرارداد فروش
 400عدد اسپیسر بین فازی  132کیلوولت را با شرکت بر
منطقهای اصفهان منعقد نماید.

رویدادهای پیش رو

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیرو
تلفن88590492 :

eptp.inc

www.eptp.ir
info@eptp.ir

نمابر88581968 :

