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در بیستمین کنفرانس شبکههای توزیع برق در سیستان و بلوچستان عنوان شد:

تاکید وزیر نیرو بر کاهش تلفات زیر  10درصد
مهنــدس چیتچیــان وزیــر نیــرو در
آییــن گشــایش بیســتمین شــبکههای
توزیــع برق کشــور در اســتان سیســتان
و بلوچســتان بــا برشــمردن  10اولویــت
مهــم صنعــت بــرق کشــور ،بــر کاهــش
تلفــات شــبکه بــه زیــر 10درصــد تــا
مهــر ســالجاری تاکیــد کــرد.
در ایــن مراســم کــه مهنــدس
چیتچیــان وزیــر نیــرو ،مهنــدس
فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در
امــور بــرق و انــرژی ،مهنــدس کــردی
مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــه همــراه
قائــم مقــام ،معاونــان و مدیــران ارشــد
شـــــرکت توانیــر ،رییــس انجمــن
مهندســین بــرق و الکترونیــک،
نماینــدگان مجلس ،استـــاندار و رییس
دانشــگاه ،سیســتان و بلوچســتان و
مدیــران عامــل شــرکتهای توزیــع
بــرق کشــور حضــور داشــتند ،وزیــر
نیــرو بــه تبییــن ضروریتریــن
برنامههــا و وظایــف صنعــت بــرق
کشــور بهویــژه بخــش توزیــع بــرق
پرداخــت .مهنــدس چیتچیــان
کاهــش تلفــات شــبکه بــرق را از
برنامههــا و ســرلوحه وظایــف صنعــت
بــرق عنــوان و بــا اشــاره بــه پیریــزی
طــرح جهــادی کاهــش تلفــات در
ســال  93و مشــخص بــودن برنامــه
شــرکتهای توزیــع در ایــن مســیر
اظهــار داشــت« :ایــن کار بایــد بــا
جدیــت در ســال  94پیگیــری شــود و
بــه حــول قــوه الهــی تــا مهــر امســال
تلفــات را بــه زیــر 10درصد برســانیم».
وی هدفگــذاری نهایــی وزارت

نیــرو در ایــن خصــوص را کاهــش
تلفــات شــبکه بــه زیــر  5درصــد در
محــدوده زمانــی قابــل قبــول اعــام
کــرد و جمــعآوری انشــعابهای
غیرمجــاز ،نصــب کنتورهــای مرجــع،
خازنگــذاری ،افزایــش ترانســفورهای
کــم ظرفیــت بــا راندمــان بــاال و
کاهــش طــول شــبکه فشــار ضعیــف،
اســتفاده از کابلهــای خودنگهــدار،
اصــاح ســطح مقطــع هادیهــا،
بهبــود راندمــان تجهیــزات الکتریکــی،
اصــاح ســاختار پســتهای فــوق
توزیــع و مــدوالر کــردن پســتهای

 63کیلوولــت ،نصــب کنتورهــای
هوشــمند و بهبــود پروفایــل و باالنــس
ولتــاژ را از مهمتریــن اقداماتــی
برشــمرد کــه بایــد در جهــت کاهــش
تلفــات شــبکه بــه ســرعت گســترش
یابــد.
وزیــر نیــرو دومیــن محــور مهــم
شــبکه بــرق کشــور را توســعه ســامانه
« »AMIمشــتمل بــر ابزارهــای
اندازهگیــری ،کریــر مخابراتــی،
مرکــز جمــعآوری و کنتــرل دادههــا
و نرمافــزار و ســختافزار مــورد
نیــاز ایــن ســامانه عنــوان کــرد و
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هوشمندســازی شــبکه و اتوماســیون
شــبکه توزیــع را از اجــزاء مهــم ایــن
اقــدام دانســت کــه بایــد بهطــور
پیدرپــی بــه نتیجــه برســد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی
شــرکتهای توزیــع بایــد در درآمــدی
کــه کســب میکننــد ســهیم
باشــند ،ایــن موضــوع را در انگیــزه
بیشــتر شــرکتها بــرای دریافــت
مطالباتشــان موثــر دانســت و از
مدیرعامــل شــرکت توانیــر خواســت بــا
تنظیــم مقــررات و طراحــی مــدل در
ایــن خصــوص ،شــرایطی فراهــم کننــد
تــا شــرکتهای توزیــع بــه هــر میزانــی
کــه وصــول مطالباتشــان نســبت بــه
ســال  93افزایــش یافــت ،ایــن افزایــش
درآمــد در اختیــار شــرکتهای توزیــع
مربوطــه قــرار بگیــرد تــا در جهــت
توســعه فعالیتهــای کاهــش تلفــات
شــرکت بــه کار گرفتــه شــود.
بیش از هزار مقاله
در دبیرخانه کنفرانس بیستم
در ایـــــن مـــراســــم مــــهندس
رخشــانیمهر ،مدیرعامــل شــرکت
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اســتان بــا  187هــزار کیلومترمربــع
مســاحت وســیعترین اســتان کشــور
اســت کــه طوالنیتریــن خطــوط
انتقــال و توزیــع بــرق را در خــود

توزیــع بــرق اســتان سیســتان و
بلوچســتان بــه ارائــه گزارشــی از
رونــد بررســی و پذیــرش مقــاالت
ارســالی بــه دبیرخانــه بیســتمین
کنفرانــس شــبکههای توزیــع بــرق
کشــور پرداخــت .وی بــا اشــاره بــه
وزیر نیرو :تمامــی شــرکتهای توزیــع
ارســال حــدود هــزار و  41مقالــه بــه
بایــد در درآمــدی کــه کســب میکننــد
دبیرخانــه کنفرانــس از پذیــرش 323
ســهیم باشــند ،ایــن موضــوع در
مقالــه خبــر داد کــه از ایــن تعــداد
انگیــزهبیشــترشــرکتهابــرای
 113مقالــه بهصــورت شــفاهی و 210
دریافــت مطالباتشــان موثــرخواهد بود
مقالــه بهصــورت پوســتر در قالــب 9
محــور اصلــی در کنفرانــس ارائــه و
نمایشــگاه جانبــی کنفرانــس نیــز بــا جــای داده و بالطبــع اوج تالشهــا را
ارائــه آخریــن دســتاوردهای صنعتــی بــرای تعدیــل باالتریــن میــزان تلفــات
ســازندگان ایرانــی در عرصــه صنعــت فنــی شــبکههای توزیــع بــرق کشــور
متحمــل شــده اســت».
بــرق همــراه بــود.
در ادامــه مهنــدس هاشــمی اســتاندار
اختتامیه
سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره
بــه ظرفیتهــای بیبدیــل ایــن مـــدیرعامل شــرکت توانیــر گفــت:
اســتان در اســتفاده از انرژیهــای توســـعه بـــرق در خدمــت اقتصــاد
تجدیدپذیــر امــواج دریــا ،انــرژی بــاد دیـجـیـتـــــال بهعنــوان مهمتریــن
و انــرژی خورشــیدی ،هــزار و  200هــدف پی ـشروی صنعــت بــرق اســت
کیلومتــر فاصلــه شــمال تــا جنــوب و بایــد کار بهصــورت ویــژه روی آن
اســتان و گســتردگی جغرافیایــی آن را در قالــب پژوهــش و تحقیــق انجــام
خاطــر نشــان ســاخت و گفــت« :ایــن شــود.
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مهنــدس آرش کــردی کــه در پیچیــده و خــاص چــه بــه لحــاظ
مــراســـم اخـتتـــامیه بیســتمین راهبــری و چــه بــه لحــاظ تدبیــر امــور
کـنـفـــرانس شـبــــکههای توزیــع در همــه بخشــهای آن مواجــه هســتیم.
نیــروی بــرق در زاهــدان ســخن بخــش تولیــد؛ مســائل ،ویژگیهــا و
میگفــت ،از حضــور در ایــن جمــع هدفگــذاری خــاص خــود را دارد کــه
فرهیختــه علمــی بهعنــوان یــک مهمتریــن آن بهبــود راندمــان تولیــد
خاطــره خــوب در دوره کاری خــود نیروگاههــا ،تنوعبخشــی بــه ســبد
یــاد کــرد و گفــت :صنعــت بــرق جــزو تولیــد ،ورود انرژیهــای پــاک و نــو
بزرگتریــن صنایــع کشــور اســت بــه ســبد تولیــد DG ،و انرژیهــای
و شــاید گســتردهترین خدمتــی تجدیدپذیــر و ...اســت.
کــه در کشــور ارائــه میشــود ،بــه مهنــدس کــردی تصریــح کــرد :البتــه
لحــاظ درصــد گســتره و جمعیــت در بحــث کاهــش تلفــات در ابتــدای
تحــت پوشــش و نیــز میــزان تولیــد راه قــرار داریــم و اگــر بخواهیــم بــه
اهــداف متعالــی کــه در ایــن عرصــه
و خدمــات؛ صنعــت بــرق اســت.
وی اضافــه کــرد :ســال گذشــته ظرفیت مدنظــر قــرار گرفتــه دس ـتیابیم بایــد
نصــب شــده نیروگاهــی در کشــور از بســیاری از زیرســاختهای دیگــر
مــرز  73هــزار مــگاوات گذشــت و بــه را در شــبکه آمــاده کنیــم .دســتیابی
 73149مــگاوات رســید .رقمــی در بــه اســتانداردهای جهانــی نیازمنــد آن
حــدود  280میلیــارد کیلــووات ســاعت اســت کــه امــوری را کــه بهصــورت
نیــز در واحدهــای مختلــف نیروگاهــی مقطعــی در شــبکه بــه آنهــا فکــر
تولیــد شــد ،ضمــن آنکــه پیــک بــار میکنیــم بــه ســرانجام برســانیم کــه
نیــز عــدد  49هــزار مــگاوات را ثبــت رســیدن بــه میانگیــن مطلــوب کاهــش
تلفــات در حقیقــت هدفــی اســت کــه
کــرد.
مدیرعامــل شــرکت توانیــر در ادامــه در ســایه آن بســیاری از اهــداف دیگــر
تصریــح کــرد :وارد عرص ـهای شــدهایم محقــق میشــود.
کــه بــا یــک شــبکه بســیار بــزرگ ،مدیرعامــل شــرکت توانیــر در ادامــه

بــا مهــم توصیــف کــردن موضــوع
اســتفاده از فیبــر نــوری در شــبکه
توزیــع بــرق کشــور گفــت :یــک
شــبکه گســترده و وســیع  800تــا
 900هــزار کیلومتــری در عرصــه
انتقــال ،فــوق توزیــع و توزیــع شــهری
در کشــور داریــم کــه شــبکه فیبــر
نــوری میتوانــد نقــش مهمــی در
آن ایفــا کــرده و محمــل مخابراتــی
و اطالعاتــی جامــع و بزرگــی ایجــاد
کنــد کــه قابــل تعمیــم بــه کل شــبکه
بــوده و تمــام کشــور را تحــت پوشــش
قــرار دهــد.
مهنــدس کــردی خاطرنشــان ســاخت:
وجــود ایــن کنفرانسهــا کــه
بهصــورت تخصصــی بــه امــور توزیــع
میپردازنــد مویــد آن اســت کــه اینجــا
محــل تالقــی حــوزه پژوهــش و دانــش
بــا تجربــه ،کار و عمل اســت .در حقیقت
یکــی از جایگاههایــی کــه نزدیکــی علــم
و صنعــت خیلــی خــوب حــس میشــود
همیــن کنفرانــس شــبکههای توزیــع
اســت کــه امیــدوارم در عیــن آنکــه
ســال بــه ســال بــر کیفیــت آن افــزوده
شــود ،منشــاء تحــوالت چشــمگیری در
صنعــت بــرق باشــد.

