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معاون حقوقی ،امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو:

هوشمند سازی شبکه برق در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد

به گزارش روابط عمومي شـركت توزيـع نيروي برق جنوب اسـتان كرمان
کنفرانس ملی شـبکه های هوشـمند انـرژی 95بـا حضور معـاون وزيـر نيرو،
معاون هماهنگي توزيـع توانیـر و هيات همـراه ،اسـتاندار كرمان؛ رئيـس اتاق
بازرگانـي  ،رییـس هیـات مدیـره و دبیر انجمـن صنفـی شـرکتهای توزیع ،
مديـران عامل شـركت هـای توزيـع برق جنـوب و شـمال اسـتان كرمـان در
سـالن همايش هاي دانشـگاه تحصيالت تكميلي صنعتی و فناوری پیشـرفته
کرمان(هایتـک) برگزار شـد.
معاون حقوقـی ،امور مجلـس و پشـتیبانی وزیر نیـرو طی سـخنانی در اين
کنفرانس گفت :قرار اسـت در برنامه ششـم توسـعه حداقل پنج هزار مگاوات از
انرژی مورد نیاز کشـور توسـط انـرژی های تجدیـد پذیر تامین شـود.
وی با بیان اینکه تمـام تالش وزارت نیرو این اسـت که موانع موجود را از سـر
راه بخش غیـر دولتی بـردارد ،عنوان کـرد :اقدامات زیـادی در این مسـیر انجام
شـده اما شـاید اطالع رسـانی به نحو مطلوبی صورت نگرفته باشـد.
معاون وزیر نیرو گفت :موضوع هوشمندسازی در دسـتور کار دولت و وزارت
نیرو قرار گرفته چرا که فناوری شـبکه های هوشـمند عالوه بر اینکـه راهکاری
برای برداشـتن چالش های پیـش روی صنعت برق اسـت مزایای زیـادی برای
کشـور به دنبال خواهد داشت.انجم شـعاع ادامه داد :شـبکههای هوشمند بهره
وری عملیاتی سـامانههای بـرق را به میـزان زیـادی افزایـش داده و هزینههای
بهـره بـرداری را نیـز در ایـن حوزه بـه حـد چشـمگیری کاهش میدهـد.وی
بیان کرد :یکـی از کلیدی تریـن کاربردهای این فنـاوری در حـوزه بهره گیری
از انرژیهای تجدیدپذیر در کشـور اسـت و باید توسـعه ایـن انرژیهـا را دنبال
کنیم که خوشبختانه این سیاست در دسـتور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد و
ظرفیت ها ،زیرساخت ها و پشتیبانی های قانونی خوبی در این زمینه در وزارت
نیرو ایجاد کرده ایم.معـاون وزیر نیرو افـزود :اتفاق خـوب و مبارکی که در هفته
گذشـته رقم خورد بحث ادغام شـرکتهای سـابا و سـانا بود که با تدبیر وزارت
نیرو یک سـازمان منسـجم با مدیریتی یکپارچه در حـوزه انـرژی های تجدید
پذیر تشـکیل شـد.وی اظهار کـرد :زیرسـاختهای خوبـی در کشـور از جمله
نیروهای متعهد و متخصص و شـرکتهای دانش بنیان برای هوشمندسـازی
شـبکههای انـرژی وجـود دارد.وی افـزود :خوشـبختانه نـرخ خریـد تضمینی
انرژی هـای پاک افزایـش چشـمگیری داشـته و قراردادها به صورت  20سـاله
تنظیم میشـود که اسـتان ها باید از ایـن ظرفیت بـه خوبی اسـتفاده کنند.در
ادامه دکترمحمـود رضا حقي فام معاون هماهنگي توزيع شـرکت توانیر ضمن
تاكيد بر ضرورت زندگي هوشـمند در جامعه امـروزي بيان كـرد :توليد ،انتقال
و به خصـوص مصـرف انـرژی به صـورت فعلـي در آينـده عملي نيسـت و اين
وضعيت فعلي صنعت را دچار مشـكل خواهد كرد و اين نياز مارا به شـبكههاي
هوشـمند انرژي واقعي تر مـي كند.
وي همچنين در رشـد كاهش تلفات انرژي را خوب ارزيابي كـرد و گفت :در
بحث كاهش تلفات رشد قابل مالحظه اي داشتيم و توانستيم كاهش تلفات را
از  15در صد به  11درصد برسـانيم و اين تاثير بسيار زيادي در صنعت اقتصادي
كشور داشـته اسـت.وي افزود :صنعت برق به صورت جدي بحث كاهش تلفات
را دنبال مـي كند و بايـد بدانيم شـبكه هاي هوشـمند كمك شـايان ذكري به

اين مسـاله خواهد كرد .حقـي فام خاطرنشـان كرد :امسـال در راسـتاي بحث
اقتصاد مقاومتي  400هزار كنتور هوشـمند براي مشتركين صنعتي و  50هزار
كنتور براي چـاه هاي كشـاورزي نصب مـي كنيم.اين مقام مسـئول در زمينه
نرخ فروش برق تصريـح كرد :نرخ بـرق به نرخ واقعي توليد نزديك شـده اسـت
و اين مسـبب زياد شـدن انگيزهها مي شـود.وي در پايان سـخنان خـود خاطر
نشـان كرد :صرفا ورود تكنولوژي كار سـاز نخواهد بود و مقوله هوشـمند سازي
بسـيار عالي اسـت منوط بر اينكه ما رويكردهاي خـود را كه در حـال حاضر به
ترتيب شـامل راحتي و سـهولت مردم ،امنيت و صرفـه جويي در انرژي اسـت
را عوض كرده و صرفه جويـي در انـرژي را در اولويت زندگي خود قـرار دهيم در
اين نشسـت همچنین اسـتاندار كرمان نيز بيان كرد :در برنامه چهـارم و پنجم
سند توسـعه سیاسـت های پلکانی قیمت کاالهای انرژی سـالیانه ده درصد در
کنار سیاسـت های پولی ،مالی ،نرخ ارز ،تورم و سیاسـت های معقول دیده شده
بود اما از آن به عنوان سیاسـت غربی یاد شـد و به بایگانی سـپرده شد.اسـتاندار
کرمان افزود :در ایـن همایش ها باید واقعیت ها بـدون محافظه کاری و منفعت
طلبی بیان شـود که تقویت نظام را به همراه دارد.رزم حسـینی یادآورشد :یکی
از اهـداف انقالب اسلامی ارائه خدمات بـه مردم بود کـه در این راسـتا خدمات
خوبی در حوزه زیرسـاختها از جمله آبرسـانی ،برق رسـانی و ایجاد راه روستایی
انجام گرفته و نظام آموزشـی گسترش یافته اسـت.وی از آمادگی استان کرمان
برای هوشمندسـازی در همه ابعاد خبر داد و افزود :مردم هوشـمند نیاز به شهر
و خانه هوشـمند دارند و زیرسـاخت های خوبی در کشور و اسـتان کرمان برای
هوشمندسـازی شـبکه های انرژی وجود دارد که ظرفیت باالیی اسـت .شايان
ذكر است کنفرانس ملی شـبکه های هوشمند انرژی و نمایشـگاه جانبی آن به
مـدت  2روز در کرمان برگزار شـد و شـركت توزيع برق جنوب اسـتان كرمان با
برپایی غرفه ای دسـتاوردهاي شـركت را به نمایش گذاشت.
ازجملـه كارهـاي انجـام شـده در ايـن شـركت عبارتنـد از :جعبه انشـعاب
هوشمند ،سيستم هوشـمند كنترل روشـنايي معابر ،دسـتگاه تجميع كننده
داده( ،)UDCسيستم مديريت مشتركين شـبكه توزيع برق از راه دور ،حسگر
نوري تشخيص ميزان ديد ،زيرساخت مخابراتي شركت توزيع ،گزارش فعاليت
هاي شاخص در زمينه اتوماسيون و هوشمندسـازي ،بسترهاي  GISدر زمينه
هوشمندسازي شبكه.
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پیام توزیع
برق

صادرات برق به افغانستان از طریق
خطوط توزیع برق شهرستان تایباد

احداث  1200نیروگاه خورشیدی براي
مددجويان تحت پوشش کمیته امداد در استان
کرمان
درراسـتای توانمند سـازی مددجویان کمیته امداد و با همکاری شرکت توزیع
نیروی بـرق جنـوب اسـتان کرمان؛طـرح خریـد تضمینـی بـرق از نیروگاههای
خورشـیدی اجرایی می شـد.
به گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیـع نیروی بـرق جنوب اسـتان کرمان،
نشستی با حضور مدیر عامل شـرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان و مدیر کل
کمیته امداد امـام خمینی ،دی ماه سـال جاری صـورت پذیرفت.
این دیدار با هدف توانمند سـازي ،کارآفرینی و اشـتغال زایی ویـژه مددجو یان
تحت پوشـش کمیته امداد امام خمینی و با احـداث 1200نیروگاه خورشـیدی
 5کیلوواتی انجام شـد.
دکتر صادقـی مدیـر کل کمیته امـداد امـام خمینـی در این خصـوص گفت:
اقدامات الزم برای شناسـایی مددجویان انجام شـده و انتخاب مجریـان پروژه نیز
در مرحله نهایی شـدن اسـت که امیدواریم این پـروژه ها به مناسـبت  22بهمن
نصب و افتتاح شـوند.
مدیـر عامـل شـرکت توزیع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان نیـز در این
دیدار خاطرنشـان کرد :در اسـتان کرمان تعداد سـاعات آفتابی  335روز و به طور
میانگین روزی  10سـاعت آفتاب مفید دارد و ما باید ازاین نعمت خدادادی نهایت
اسـتفاده را ببریم.
مهـدوی نیـا تصریح کـرد :شـرکت توزیع نیـروی برق جنـوب اسـتان کرمان
نیز به نمایندگـی از سـازمان انـرزی های نو ایـران بـا خرید تضمینی بـرق تولید
شـده این سیسـتم ها در طول مدت زمان  20سـال کمیته امداد امـام خمینی را
در پیاده سـازی و ایجاد بسـتر مناسـب جهت اشـتغال مددجویان یاری میکند.
در ادامـه مهنـدس مهدوي نيـا برای اسـتفاده ايـن مددجويان پيشـنهاد كرد
كه اين شـركت آماده اسـت بـا همـكاري سـازمان فنـي و حرفـه اي و همچنين
كارشناسـان خبره اين شـركت نسـبت به آموزش مددجویان کمیته امـداد برای
سرویس و نگهداری این سيسـتم ها اقدام کند تا زمینه کارآفرینی بخش دیگری
از مددجویان کمیتـه امداد امام در اسـتان فراهم شـود.
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درسـالهای اخیر صادرات برق بهعنـوان یکـی از اولویت هـای وزارت نیرو
مطرح بوده و با توجه به زیرسـاخت های مناسـب صنعت برق در کشـور و نیاز
کشـورهای همسـایه به انرژی برق در بسـیاری از مرزهای جمهوری اسلامی
ایران با کشـورهای مجـاور امـکان صادرات بـرق فراهم می باشـد .بـه گزارش
خبرنـگار روابط عمومی شـرکت توزيع نيـروی برق اسـتان خراسـان رضوی،
رضایی مدیر بـرق شهرسـتان تایبـاد با ذکـر این مطلب گفـت  :ازجملـه این
مرزها ،مرز دوغارون در شهرسـتان تایباد اسـت که عالوه بر صادرات بسـیاری
از کاالهـا از این مـرز به کشـور افغانسـتان ،انـرژی الکتریکی نیز در دو سـطح
انتقـال و توزیع بـه این کشـور صـادر میشـود .وی افـزود  :صـادرات بـرق در
بخش توزیـع بـا دو خط  20kvبـه ظرفیـت  12مگاوات از پسـت فـوق توزیع
دوغـارون در شهرسـتان تایبـاد می باشـد که بسـیاری از روسـتاهای کشـور
افغانسـتان تا نزدیک شـهرهرات را تامین برق می نمایـد .با این میـزان تبادل
انرژی در بخـش توزیع بیـش از  20000خانـوار افغانی از نعمت بـرق تولیدی
جمهوری اسلامی ایران برخوردار هسـتند .وی گفت  :همانگونـه که حق هر
شـهروند ایرانی اسـتفاده از بـرق مطمئـن و پایدار اسـت ،همـکاران مدیریت
برق شهرسـتان تایباد تلاش مـی نمایند ایـن انـرژی را با همیـن کیفیت در
مرز تحویل کشـور افغانسـتان نمایند که در حال حاضر ماهیانـه  5.5میلیون
کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از طریق خطوط توزیع برق شهرستان تایباد
به کشـور افغانسـتان صادر میشـود.
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از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد منتشر شد:

جلسه توجیهی اولین دوره مسابقات مهارتی
شرکتهای توزیع برق شرق کشور در مشهد برگزار شد

کتاب « آنچه از خدمات مشترکین
باید بدانیم»

بـه گزارش دفتـر روابـط عمومی شـرکت توزیع نیـروی برق
اسـتان یزد کتاب «آنچه از خدمات مشـترکین بایـد بدانیم» به
قلم مهنـدس محمد جـواد جلیلـی  ،معـاون فـروش و خدمات
مشترکین این شـرکت و نادیا غفاریان از کارشناسان آن معاونت
در یـک هزار نسـخه به چاپ رسـیده اسـت.
در این کتاب  168صفحه ای که در سـه فصل تنظیم شده در
فصـل اول  ،آیین نامه هـای تکمیلی تعرفـه های بـرق  ،در فصل
دوم  ،فروش انشـعاب و خدمات پـس از فـروش و در فصل پایانی
فروش انرژی و صورتحسـاب تشریح شـده است.
این کتاب که مطابق با آخرین بخشـنامه هـا و آیین نامههای
شـرکت توانیر تهیه و تنظیم شـده است به شـرح کاملی از نکات
واگـذاری انـواع انشـعاب هـا  ،افزایـش یا کاهـش قـدرت  ،نصب
کنتـور و شـرایط عمومـی و اختصاصی فـروش انـرژی پرداخته
ا ست .
در بخش چگونگـی محاسـبه صورتحسـاب  ،نمونـه هایی از
محاسـبه انـواع تعرفه هـا شـامل خانگـی ،عمومی،کشـاورزی،
صنعتـی و سـایر مصـارف بـه همـراه پیوسـتی از جـداول الزم
شـامل قوانین و مقـررات خدمات مشـترکین تهیـه و در اختیار
خواننـدگان ایـن کتـاب قـرار گرفته اسـت.

جلسـه توجیهـی برگـزاری اولیـن دوره
مسـابقات مهارتـی شـرکتهای توزیـع برق
شـرق کشـور شـامل شـرکتهای توزیع برق
مشهد و اسـتان های سـمنان ،شـمال استان
کرمـان ،جنـوب اسـتان کرمـان ،سیسـتان
و بلوچسـتان ،خراسـان رضـوی ،خراسـان
شـمالی ،خراسـان جنوبـی ،در محل شـرکت
توزیع نیـروی برق شهرسـتان مشـهد برگزار
شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی این شـرکت
در این جلسـه مهنـدس سـعیدی مدیرعامل
شـرکت توزیع نیروی برق شهرسـتان مشهد
طی سـخنانی به بیان ویژگی هـای توزیع برق
مشـهد پرداخـت و با اشـاره بـه اهمیـت اصل
بهـره وری و صرفه جویـی در هزینـه ها گفت:
امـروز در دنیای مدرن نمـی توانیم کارهـا را با
عیب انجام دهیم و بایـد یاد بگیریم کـه کار را
یک مرتبه و خـوب انجـام دهیـم .وی تصریح
کرد :امـروز اگـر توزیع بـرق مشـهد در اجرای
پـروژه کابـل خودنگهـدار موفـق عمـل کرده
اسـت علت آن توجـه به آمـوزش هـا و رعایت
اسـتانداردها بوده اسـت.
وی تصریح کـرد :اجرای طرح آچار فرانسـه
در توزیع برق مشـهد یکی دیگـر از طرحهایی
اسـت که برای نیروهای اتفاقات اجراء شـده و
امروز آنها با کسـب آموزشهای سخت گیرانه
و مهارت هـای الزم ،بدون مشـکل در شـبکه
های توزیـع برق مشـغول بـه کار می باشـند.
مهندس محمدحسـین عقدائـی دبیر انجمن

صنفـی کارفرمایی شـرکتهای توزیع نیروی
بـرق نیـز در این جلسـه ضمـن بیـان اهمیت
برگزاری مسابقات مهارتی شرکتهای توزیع
برق کشـور گفت :ایـن مسـابقات در دو بخش
نصـب انشـعاب مشـترکین و اجـرای کابـل
خودنگهـدار فشـار ضعیـف برگـزار میشـود
ضمن اینکـه مسـابقات در سـطح  5منطقه از
کشـور برگزار خواهد شـد و بدین منظور نظام
نامه الزم و همچنین روش هـای آزمون و نمره
دهی نیز تدوین و مشـخص شـده اسـت.
وی افـزود  :تیـم هـای اول و دوم هر منطقه
از  5منطقـه کشـور در نهایـت بـه دور نهایـی
مسـابقات کشـوری راه می یابند تـا تیم های
اول تا سـوم کشـوری انتخاب شـوند.
در ایـن جلسـه مهنـدس ممدوحـی از
کارشناسـان فنی انجمن صنفی نیز به تشریح
اهداف ،ویژگی هـا  ،نحوه برگـزاری و جزئیات
این مسـابقه پرداخت و گفت :افزایـش انگیزه
فردی ،ارتقای توانمندی و مهارت های فردی،
افزایش سـرعت در انجام کار ،توجه به مسـائل
زیسـت محیطی و آداب انجام کار و همچنین
توسعه و تعمیم آموزش های تخصصی شغلی
و مهارتی از جمله اهداف این مسـابقات است.
شایان ذکراسـت شـرکتکنندگان در این
جلسـه در پایان بـا نحـوه و جزئیـات برگزاری
اولیـن دوره مسـابقات مهارتـی شـرکتهای
توزیع برق شرق کشـور آشنا شدند .همچنین
بازدید از پارک آموزشـی توزیع برق مشـهد از
دیگـر برنامه هـای این جلسـه بود.
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یزد به استان سبز در زمینه تولید انرژی
الکتریکی تبدیل میشود

موفقیت شركت توزيع برق جنوب استان كرمان
در دومين همايش بين المللي دوساالنه حمل و
نقل هوشمند
هژیرقاسـم نژاد كارشـناس ارشـد ديسـپاچينگ شـركت توزيع بـرق جنوب
كرمـان ،در اين همايش بين المللي موفق به كسـب عنوان طـرح و مقاله برگزيده
شد .
به گـزارش روابـط عمومي شـركت توزيع نيـروي برق جنـوب اسـتان كرمان،
اين همايـش به منظـور بهـره گيـري مطلـوب از تجـارب پياده سـازي شـده در
زمينه فعاليت هاي مختلف حـوزه  ITSدر محل مركز همايـش هاي بين المللي
صداوسـيما برگزار شـد.
در ايـن همايـش نماينده شـركت توزيع بـرق جنوب كرمـان عالوه بر كسـب
عنوان ،موفق به ارائـه تجربه مفيد خود در زمينه طراحي و پياده سـازي سيسـتم
تشـخيص ميدان ديد و هوشمندسـازي صنعت برق شـد.
هژير قاسـم نژاد درايـن خصوص گفت :با توجه به نياز اساسـي سيسـتم حمل
و نقل جـاده اي به كنترل سـطح ميـدان ديـد در گردنه هـاي مه گير و تونـل ها و
همچنين مديريت بهينه مصرف برق در راسـتاي كاهـش آاليندگي هاي محيط
زيسـت طرح بومي مذكـور به كمك يك شـركت دانـش بنيان داخلي سـاخته و
پياده سـازي شـده است.
وي افـزود :نتايـج حاصـل از اجـراي ايـن طـرح نشـان دهنـده صرفـه جويي
ميليـاردي در مصـرف بـرق و همچنين افزايـش ايمني جاده هاي كشـور اسـت.
در ادامـه وي خاطر نشـان كـرد :اين طـرح كه به صـورت كامال علمـي ،عملي
و اقتصادي طراحـي و پـس از آن به اجرا در آمده اسـت ،توانسـته علاوه بر منافع
مذكور يكي از مشـكالت صنعـت برق را بـراي وصـول مطالبات خود حـل نمايد.
قاسـم نژاد تصريح كـرد :يكـي از فنـاوري هـاي نوين كـه در دهـه هـاي اخير در
حوزه حمـل و نقل كاربـرد گسـترده اي پيدا كرده اسـت ،سيسـتم حمـل و نقل
هوشـمند( )ITSاسـت كه تحوالت شـگرفي را در زمينه بهبود عملكرد ،دارايي،
بهـره وري و ايمني حمـل و نقل به دنبال داشـته اسـت.
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مدیرعامل شرکت توزیع برق اسـتان یزد گفت :بر اسـاس برنامه ریزیهای
انجـام شـده ،تلاش میشـود تـا جـذب سـرمایه گـذاری در توسـعه تولیـد
انرژیهـای تجدیدپذیـر و خورشـیدی ،این اسـتان به اسـتان سـبز در زمینه
تولیدانرژیالکتریکیتبدیلشود.
بـه گـزارش دفتـر روابط عمومی شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان یزد،
مهندس محمدرضا صحتی با بیان این مطلب افزود :اسـتان یزد بـه لحاظ دارا
بودن  330روز آفتابی در طول سـال ،از ظرفیت مناسـبی برای سرمایه گذاری
در بخش فتوولتائیک برخوردار اسـت.
وی سـهولت در نصـب و راه اندازی سـامانه های فتوولتائیـک ،امکان نصب
روی پشـت بام منازل و اسـتفاده در هـر فضایی کـه قابلیت جذب نـور آفتاب
داشته باشـد را از مزیت های این فناوری برشـمرد و اظهار کرد :به همین دلیل
نخسـتین نیروگاه خورشـیدی بخش خصوصـی در یکی از هتل های سـنتی
یزد با هـدف خریـد تضمینـی بـرق در اسـتان در ششـمین روز دهـه فجر به
بهرهبـرداری رسـید.
مدیرعامل توزیع برق استان یادآور شـد :تعرفه خرید برق خورشیدی برای
سیسـتم های زیـر  20کیلـووات  800تومان و برای سیسـتم های بیـن  20تا
 100کیلووات  700تومان در نظر گرفته شـده اسـت.
مهندس صحتی درباره توسـعه منابـع تولید بـرق گفـت :در این خصوص
بیش از  220مگاوات درخواست ثبت شـده که برای  103مگاوات تایید اتصال
و بیش از  91مگاوات صدور پروانه سـاخت مولد صادر شـده اسـت.
وی افزود :درخواسـت های  41مگاوات در مرحله ارسـال مدارک برای عقد
قرارداد 24 ،مگاوات عقد قـرارداد خرید تضمینی و بهره بـرداری از  18مگاوات
تولید نیروگاهی نیز در اسـتان انجام شـده است .
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بررسی و تحلیل وضعیت شبکه برق رسانی شهر تهران

ششـمین نشسـت هماهنگی بهره برداری و دیسـپاچینگ با
محور وضعیـت شـبکه بـرق رسـانی در سـال  96چهاردهم دی
ماه در محل سـالن امام علی سـتاد راهبردی شـرکت توزیع برق
تهران بـزرگ برگزار شـد.
به گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیـع نیروی بـرق تهران
بـزرگ ،در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور مدیرعامـل ،معاونـا ن
حـوزه سـتادی و هماهنگی و نظـارت ،مدیـران و معاونـان حوزه
بهرهبـرداری مناطـق همراه بـود؛ وضعیت شـبکه توزیـع و فوق
توزیـع بـرق تهـران و اهـم اقدامـات انجـام شـده جهت گـذر از
زمسـتان سـالجاری مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفت.
بـه گـزارش خبرنگار مـا ،در ابتـدای این جلسـه ضمـن ارائه
گزارشـی در خصوص عملکرد برنامه جامع عملیاتـی ( تعمیرات
پیشـگیرانه جـاری و سـرمایه ای) و اهـم اقدامـات برنامـه ریزی
شـده به منظور گذر از تابسـتان  96؛ به تجزیه و تحلیـل حوادث
مهم و اولویـت دار و همچنین مهمترین چالش هـا در این زمینه
پرداخته شـد.
بـر اسـاس این گـزارش اجـرای کامـل برنامه عملیاتـی گذر
از تابسـتان  96بـه عنـوان اصلـی ترین فعالیـت پایداری شـبکه
بـه ویـژه در بخـش  20کیلوولت،سـازماندهی کلیـه نیروهـای
عملیاتی و پیمانـکاران در جهت کنتـرل و رفع عیـوب باقیمانده
و اجـرای طـرح های بهینـه سـازی،اجرای طـرح هـای مدیریت
مصرف ،کاهـش پیک و همچنیـن کنتـرل و اقدامـات بازدارنده
در خصوص مشـترکین متجـاوز از قـدرت و برق هـای غیر مجاز
از جملـه اقدامـات برنامه ریزی شـده به منظـور گذر از تابسـتان

سـال  96عنـوان شـد .در ادامه این نشسـت مهنـدس ناظریان ،
معاون بهرهبرداری و دیسـپاچینگ شـرکت نیز با ارائه سـخنانی
به تشـریح برنامه هـای راهبردی حـوزه بهـره بـرداری در تامین
برق پایدار شـهر تهـران و همچنین برنامـه های ایـن معاونت به
منظـور بهبـود و ارتقای شـاخص هـای قابلیت اطمینان شـبکه
 20کیلوولـت وهمچنیـن اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت های
موجـود در زمینـه افزایـش بهـره وری و اجرای فعالیـت های کم
هزینـه پرداخت.
گفتنـی اسـت در پایـان این نشسـت نیـز مهنـدس صبوری
مدیرعامل شـرکت ضمن تقدیـر از فعالیت های شـاخص انجام
شـده و با اشـاره به ماموریت ویژه توزیع برق تهران در تامین برق
پایدار و مطمئـن برای شـهروندان؛ تصریح کـرد :تمامی برنامهها
و سیاسـت های شـرکت باید در این راسـتا پیـش رود و ضروری
اسـت در این زمینه طـرح جامع  5سـاله به منظور بهینه سـازی
شـبکه برق رسـانی و با در برگیری شـاخص های کمـی و کیفی
تدوین شـود .وی ارائـه راهکارهای اقتصـادی در تجزیه و تحلیل
اتفاقات ،انجام اقدامات پیشـگیرانه ،اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم
به منظـور جلوگیـری از خاموشـی هـای بـدون برنامـه ،کاهش
تلفات برق در سـال اقتصـاد مقاومتـی ،ارزیابی عملکـرد مدیران
بر مبنای شـاخص های بهـره بـرداری ،آمادگـی بـرای انتخابات
پیش رو،اسـتفاده از ظرفیت های موجود شبکه برقرسانی ،حفظ
و صیانت از تاسیسـات و تجهیزات برق رسـانی و همچنین توجه
به بحث ایمنی نیروهـای عملیاتی شـرکت را از اهـم برنامه های
شـرکت در حوزه بهره بـرداری عنـوان کرد.
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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل:

اردبیل در شاخص برقرسانی از میانگین کشوری باالتر است
مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل گفت :اسـتان
اردبیـل در حـوزه برقرسـانی بـه مناطـق شـهری و روسـتایی باالتـر از
شـاخصهای کشـوری قـرار گرفتـه اسـت.
مهندس علیرضا علیزاده با بیـان این مطلب اظهار کرد :شـرکت توزیع
برق اسـتان اردبیل در سـال اقتصـاد مقاومتی چهـار برنامه محـوری را در
دسـتور کار قرار داده کـه ارتقای توان تولیـد با تکیه بر تولیـد پراکنده برق
از مهمتریـن این اولویت هاسـت به طوری کـه ما در تکمیـل نیروگاههای
حرارتی ،آبـی ،خورشـیدی ،بـادی و  ...در اسـتان اردبیل کارهـای خوب و
گسـتردهای را آغاز کرده و یـا در حال اجـرا داریم.
وی از تولیـد بـرق در گرمی بـه روش  CHPبـه ظرفیـت  6.5مگاوات
در انگوت گرمـی و احداث نیروگاه خورشـیدی به ظرفیـت  55کیلوولت
به همـراه احداث نیـروگاه زمیـن گرمایی در مشـگین شـهر بـه ظرفیت
5مگاوات خبر داد و اظهار داشـت :برای  200مگاوات طرح توسـعه انرژی برق
پروانه صادر شـده اسـت.
مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل بـه افتتـاح نیروگاه
 CHPانگـوت در دهـه فجـر امسـال و تکمیـل نیروگاههـای خورشـیدی،
زمینگرمایـی و  2نیروگاه بـادی در اردبیـل و نمین در مـاه های آینده اشـاره
کرد و افـزود :در قالب ارتقای بهرهوری و کاهش تلفات شـبکه توزیع اقدامهای
خوبی آغاز شـده بـه طوری کـه در اسـتان اردبیل تلفات شـبکه را بـه کمتر از
 12درصـد رسـاندیم و در نظـر داریم با کار جـدی در این حـوزه این رقـم را به
کمتر از  11درصد برسـانیم.
علیـزاده از جایگزینی سـیمهای مسـی بـه جای کابلـی موجود بـه همراه
نصب  270دسـتگاه ترانسـفورماتور خبـر داد و بیان داشـت :ما بـا هزینههای
بسـیار کم در شـهرهای اردبیل و سـرعین اقدام بـه تعویض چراغهـای معابر
کردیم تا این کار با کمک  2شـرکت دانشبنیان به شـکل گسـترده در سـایر
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شـهرها اجرایی شود.
وی سـومین اولویت شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل را بر محـور عدالت
بنیان کـردن اقتصاد مقاومتـی ،برقرسـانی به تمامی روسـتاهای بـاالی 10
خانوار اعالم کرد و اضافه کرد :شـاخص برق دار کردن اسـتان اردبیل بیشتر از
میانگین کشوری اسـت به طوری که در  6شهرستان اسـتان اردبیل روستایی
بدون برق نداریم و تنها در  4شهرسـتان بیله سـوار ،مشگین شـهر ،خلخال و
گرمی چند روسـتای زیر  10خانـوار باقیمانده که برقرسـانی به آنهـا در حال
انجـام اسـت.عضو شـورای اداری اسـتان اردبیل به ارتقـای بهـرهوری با نصب
کنتورهای هوشمند برای مشترکین صنعتی و کشاورزی اشـاره کرد و گفت:
از  3هزار و  803سـهمیه ابالغی به اسـتان یک هزار کنتور در حال نصب است
و در کنار آن سـاخت بهینهسـازی توان به عنـوان یکی از اختراعات شـرکت و
استفاده از دسـتگاه فازیاب برای تعیین فاز مشترکین شـبکه توزیع و کاهش
تلفات جزو اولویـت های این شـرکت قرار گرفته اسـت.
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ارزیابی پروژه نظام آراستگي محيط كار در
شركت توزيع برق شمال كرمان

با حضـور ارزيابانی از خارج از شـركت
توزيع برق شـمال كرمـان  ،پـروژه نظام
آراسـتگي محيـط كار كـه از اواسـط
مردادماه در این شـرکت آغاز به كار كرده
اسـت ،ارزيابي شـد.
مهنـدس شـهبا مديرعامل شـركت
توزيع نيروي برق شـمال اسـتان كرمان
در جلسـه افتتاحيه ارزيابي پـروژه نظام
آراسـتگي محيـط كار گفـت :نظـام
آراسـتگي محيـط كار بـه عنوان پـروژه
بهبـود در سـازمان تعريف شـده و آنچه
كـه در پـروژه هاي بهبـود حائـز اهميت
اسـت ،بهبود مسـتمر سيسـتم اسـت و
بـا ارزيابـي پـروژه فوق بايسـتي مسـير
ادامـه راه براي همكاران شـركت روشـن
و مشـخص شـود.
شـهبا خاطرنشـان كـرد :شـروع
پـروژه نظـام آراسـتگي محيـط كار بـا
هـدف خدمـت رسـاني بهتـر و افزايش
رضايتمنـدي ذينفعـان آغـاز شـد و

خوشـبختانه تاكنون با انگيـزه اي باال از
سـوي همـكاران ادامـه يافتـه اسـت.
در ادامـه مدير دفتر توسـعه مديريت
و تحـول اداري بـا اشـاره بـه رونـد انجام
پـروژه  5sگفـت :پـروژه نظام آراسـتگي
محيط كار از مـرداد ماه سـالجاري آغاز
شـده و مديرعامل به عنوان رهبر ،معاون
منابـع انسـاني بـه عنـوان رئيـس ،دفتر
توسـعه مديريـت بـه عنـوان دبيرخانـه
پروژه و معاونيـن به عنوان تيـم راهبري
پـروژه معرفي شـدند.
افضلي نـژاد ضمن تشـكر ازهمكاري
تمامـي همـكاران در اجرايي شـدن این
پـروژه گفـت :تيـم اجرايـي متشـكل از
 30نفر از كارشناسـان شـركت در قالب
 4كارگـروه (مسـتند سـازي،آموزش
و فرهنـگ سـازي ،اجرايـي و پايـش و
ارزيابي) تشـكيل و در فاز اول براي ستاد
كرمـان ،برق غرب ،شـرق ،امـور نواحي و
چتـرود انجام شـد.

ساخت نمایشگر با طری های معیوب
درشرکت توزیع استان سمنان

با سـاخت نمایشـگر با طـری هـای معیوب سیسـتم انتقـال برق
مرکـزی ( )UPSاتـاق داده 103 ،میلیون ریال صرفه جویی سـالیانه
برای این بخش صورت گرفت.
گفتنی اسـت :بازرسـی بدون ابزار اندازه گیری ،تشـخیص باطری
خراب از سالم را غیرممکن نموده و بسـیار وقت گیر است و درصورتی
کـه یـک باطـری معیـوب شـود ،باعـث خرابـی سـایر باطـری های
سیسـتم  UPSبـه صورت پـی در پی میشـود.
با ارائه پیشـنهاد سـاخت نمایشـگر با طـری های معیوب توسـط
مهندس محمدعلی حسـنی کارشـناس مسئول شـبکه و ارتباطات
شرکت توزیع برق اسـتان سمنان و مصوب شـدن آن در کمیته عالی
نظام پیشـنهادها و نوآوری ،این نمایشـگر توسط وی سـاخته شد و با
عملیاتی شـدن این طرح کایزنی ،صرفه جویی قابل مالحظـه ای در
وقت ،امکانـات و نیروی انسـانی صورت گرفته اسـت.
قابل ذکر اسـت :بـا سـاخت و نصب ایـن مـدار آشکارسـاز باطری
خراب در  ،UPSامکان شناسـایی عیب توسـط افـراد غیرمتخصص
نیز فراهم شـده و از سـرایت این اشکال به سـایر باطری ها جلوگیری
میشـود.
خاطرنشان می سـازد :هزینه سـاخت این دسـتگاه که متشکل از
ب ُرد چاپی ،ال ای دی ،ترانزیسـتور ،مقاومت ،دیود ،رابط ،باکس و فیوز
و بسـت می باشـد  ،مبلغ  50هزار ریال اسـت و عالوه بـر صرفه جویی
ریالی ،مزایای بسـیاری را برای شـرکت در برخواهد داشت.
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استان گیالن پراکندهترین مشترکان برق کشور را دارد
مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق گیالن با بیـان اینکه  ۲هزار
و  ۵۴۴روسـتا در اسـتان گیالن از نعمت برق برخوردار اسـت گفت:
استان گیالن پراکندهترین مشـترکان برق را در کل کشـور دارد.
مهندس جمشـید طالبی با اشـاره بـه اینکه انـرژی برق بـ ه طور
طبیعی در دسـترس نیسـت ،اظهار داشـت :انرژیهایی چـون آب،
باد و خورشـید در فرآیندهای گسـتردهای به برق تبدیل میشـوند.
مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گیالن با بیان اینکه
این شـرکت بیش از یـک میلیـون و  330هزار مشـترک بـرق و بالغ
بر  28هزار کیلومتر شـبکه  20کیلو ولت دارد ،افزود :شـرکت توزیع
نیروی برق گیالن بیـش از  18هزار پسـت برق در اسـتان دارد.
طالبی با تاکید بر اینکه گیالن  2هزار و  544روسـتای برخوردار از
برق دارد ،خاطرنشـان کرد :شـرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
جزو چنـد شـرکت توزیع برق برتر کشـور محسـوب میشـود و این
امـر گیلان را در خصوص گسـتردگی توزیع نیـروی برق در کشـور
مطرح کـرده اسـت .وی قیمت تمـام شـده تامین برق یک انشـعاب
 25آمپر تک فاز را بالغ بر  2میلیون تومان عنـوان کرد و گفت :هزینه
اصلی توسـعه و تامین برق متقاضیان بیش از مبالغ دریافتی اسـت و
دولـت در این حـوزه یارانـه پرداخت میکند.
مدیرعامل شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان گیالن با اشـاره به
اینکه تالش اسـت تـا در سـرویس دهی بـه معابر شـهری در گیالن
این شـرکت خدمات دهی بهتری ارائه دهد ،تصریح کرد :مشـترکان
برق باید بـه اعمال مدیریـت مصرف برق توجه ویژه داشـته باشـند.
طالبی اسـتفاده غیرمجـاز از برق را یکـی از مهمترین مشـکالت
شـبکههای توزیع برق در اسـتان نام برد و با تاکید بر اینکه این موارد
بیشـتر در مناطق حاشیهنشـین اسـتان انجام میشـود اعلام کرد:
این اقدام به تجهیزات شـبکه برق رسـانی ،لـوازم برقی مشـترکان و
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گاه به خـود عامل غیرمجـاز آسـیب وارد میکند.
وی از موافقت موقت واگذاری انشـعاب برق به واحدهای سـاخته
شـده فاقد پروانه سـاخت در گیلان خبـر داد و بیـان کـرد :از هفته
گذشـته بهصورت یـک دوره موقـت واگذاری انشـعاب بـرق به تک
واحدیهـا در گیلان آغاز شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی برق گیلان با تاکید بـر اینکه
بومی سـازی تجهیزات برق در گیالن یکی از دسـتاوردهای صنعت
برق در اسـتان اسـت ،افزود :در حال حاضر عمده اقدامات مشترکان
در خصـوص برق و خدمـات برقی نیاز بـه مراجعه حضـوری ندارد.
طالبی با تاکید بـر اینکه در حـال حاضر  350دفتر پیشـخوان در
گیالن بیـش از  22خدمـات در حوزه برق رسـانی را انجـام میدهند
تصریح کـرد :اکنون گرفتن انشـعاب برق در اسـتان نیاز بـه مراجعه
حضوری نـدارد و از طریق سـایت شـرکت توزیـع برق میتـوان این
اقدام را انجـام داد.
وی با اشـاره به اینکه اسـتان گیالن پراکندهترین مشـترکان برق
را در کل کشور دارد خاطرنشـان کرد :بهدلیل پراکندگی خانوارهای
روسـتایی در گیالن تامین برق خانوارهای روسـتایی نیازمند توزیع
و توسعه شـبکه برق است.
مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گیالن صرفهجویی
در مصرف بـرق را یک حرکـت ملی عنوان کـرد و گفت :اگـر بتوانیم
مدیریـت مصـرف را بـه شـیوهای انجـام دهیـم که نیـاز بـه احداث
نیروگاههـای جدید نباشـد خدمـت بزرگی بـه جامعـه کردهایم.
طالبی هزینه احداث یک نیروگاه را بالغ بر  4هزار میلیارد دانسـت
و افزود :بیش از یک میلیون مشـترکین شـرکت توزیع نیـروی برق
گیلان مشـترکان خانگی هسـتند کـه بـا مدیریت مصـرف کمک
بزرگی بـه اقتصاد خانـوار و اسـتان میکنند.
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سامانه هوشمند مانیتورینگ دیسپاچینگ شمال
شرق تهران نصب و راه اندازی شد
سامانه هوشـمند مانیتورینگ( ویدیووال) دیسـپاچینگ برای اولین بار در سطح کشور و
با مختصات ویـژه ای به بهره برداری رسـیده اسـت کـه با توجه بـه قابلیت های این سـامانه،
مشـکالت بهره برداری همزمان از سـایر سـامانه های این امور مرتفع خواهد شـد.
مهندس ترنـگان مدیر امور بهـره برداری و دیسـپاچینگ معاونت شـمال شـرق تهران با
اعالم این مطلـب گفت :این پـروژه به صورت پایلـو ت دراین امـور راه اندازی شـده و و با توجه
به وجود چهـارورودی در این سیسـتم ،چهـار اپراتور مختلف مـی توانند همزمـان روی این
سیسـتم عملیات مانور را انجام واز نـرم افزارهای مختلف آن اسـتفاده کنند.
به گفته وی با فعال شـدن این سیسـتم وبهره برداری از نرم افزارهای جامع بهـره برداری
و نرم افزار هوشمند مانورفشار متوسـط؛ این سـامانه در دیگر امورهای دیسپاچینگ شرکت
توزیع برق تهـران بزرگ نیز نصـب وراه اندازی خواهد شـد.
مدیـر امور بهـره بـرداری دیسـپاچینگ معاونـت شمالشـرق همچنین نـرم افـزار های
حوادث(  )Enix- Webenoxسیستم های اتوماسیون وکنترل از راه دور پستهای توزیع
–  GISو  -AVLاسکادای فوق توزیع جهت مشـاهده بار فیدرهای خروجی پستهای فوق
توزیع ونقشـه تک خطی مانـور را ازجمله سـامانه هـای این امـور عنوان کرد کـه هم اکنون
جهت کنترل و پایش شبکه فشـار متوسـط مورد اسـتفاده قرار می گیرند.
به گفته وی دیسـپاچینگ شمالشـرق تهران بزرگ دارای  6دستگاه نمایشـگر  55اینچ با
شـدت روشـنایی  800کاندال و در ابعاد نهایی  3.66متر و به عـرض  1.40متر با کنترلر ویدئو
وال  Cinemassiveاست که کلیه اطالعات نمایشـی را از سرور مرکزی دریافت و با کیفیت
 6Kپـردازش میکند.
مدیر امور بهـره برداری و دیسـپاچینگ معاونت شمالشـرق شـرکت توزیع نیـروی برق
تهران بزرگ مزایا ی این مرکز را اسـتفاده از نمایشـگرهای با طول عمر مفید  60.000ساعت
،اسـتفاده از کنترلر ویدئو وال ، Cinemassiveاسـتفاده از کنترلر ویدئـو وال جهت افزایش
کیفیت تصویر نمایشـی در ویدئو وال به منظور کاهش خطای اپراتـوری در خواندن اطالعات
پسـتهای برق ،امکان نمایـش نـرم افزارهـا و تصاویر متعدد بـا چیدمان دلخـواه اپراتـور در
زمان انجام مانورها و همچنین اسـتفاده از نمایشگر با شدت روشـنایی  800کاندال که باعث
نمایش شـفاف در روشـنایی نور آفتاب میشـود؛ عنوان کرد.
به گفتـه مهنـدس ترنـگان راه انـدازی کلیه نـرم افزارهـای مرکز دیسـپاچینگ بـر روی
کنترلرویدئـو وال که باالترین کیفیـت نمایش را ایجـاد میکند و همچنین امـکان اپراتوری
راحـت و آسـان و مدیریـت تصاویـر در زمـان مانـور و شـرایط بحرانـی از دیگـر مزایـای این
دیسـپاچینگ است.

راه اندازی سامانه موبایلی خدمات
مشترکين در توزيع برق خراسان
رضوی
در راسـتای توسـعه خدمات الکترونیک و تسریع
در انجـام فرایندهای مرتبـط با مشـتریان و در ادامـه خدماتی
که شـرکت به صورت الکترونیک و غيرحضوری به مـردم ارائه
میدهد سـامانه موبایلی خدمات مشـترکين راه اندازی شـد .
به گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزيـع نيروی برق اسـتان
خراسان رضوی ،با مشاركت دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات
و معاونت فروش و خدمات مشتركين سامانه موبايلي خدمات
مشتركين طراحي شـده و از اين پس اطالعات انشعاب  ،قبض
المثنـي  ،سـوابق پرداخت قبـض  ،سـوابق مصرف و محاسـبه
بهاي برق مصرفي بهراحتی در دسـترس مي باشد  .مشتركين
توزيع نيروی برق اسـتان خراسـان رضوی مي توانند با مراجعه
به پورتال شـركت بـه آدرس  www.kedc.irو دانلود و نصب
نرم افزار بر روي گوشـي همراه و يـا رايانه لوحي  ،بـا وارد کردن
شناسـه قبض از امكانات فـوق بهره مند شـوند .
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الزام ادارات به استفاده ۲۰درصدی از منابع تجديدپذير

در نشسـتي با حضور  ۲۰نفر از مديران انـرژي صنايع بـاالي يك مگاوات
از مشـتركين توزيع برق شهرستان اصفهان  ،شـيوههاي همكاري صنايع در
بخـش مديريت بار و مصـرف براي مديران صنايع بررسـی شـد.
در این نشست مدير دفتر مديریت مصرف شـركت توزيع برق شهرستان
اصفهان به  ۵طـرح برتر مديریت بار اشـاره كـرد و گفت :تا به حال سـه طرح
تعطيلات و تعميـرات و طـرح ذخيره عملياتـي و طـرح به كارگيـري مولد
اضطراري اجرا شـده اسـت و جزئيـات آن در اختيار واحدهـاي صنعتي قرار
گرفته اسـت .مهنـدس محمد مهـدي عسـگري همچنيـن در رابطـه با دو
طرح ديگـر مديريـت بار اظهار داشـت :شـيوه هـاي زمـان اسـتفاده و طرح
قطع بار بحراني براي مشـتركين در سـال آینده اجرا میشـود كه بر اسـاس
تفاهمنامـه ميان مشـتركين و شـركت توزيع برق صـورت خواهـد گرفت.
اين مقام مسـئول در رابطـه با ميـزان مصرف برق در سـال جـاري گفت:
در تابسـتان سـال جاري پيك بار برق شهرسـتان اصفهان به  ۱۰۵۹مگاوات
رسيد و اين در حالي اسـت كه رشد مصرف در زمسـتان همين سال با توجه
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به افزايش انشـعابات به  ۵درصد رسـيد.
وي همچنيـن در رابطه بـا الگوي مصرف مشـتركين خانگي اعلام كرد:
رشـد مصرف در بخـش خانگي متوقف شـده و بيشـترين رشـد مصـرف را
در تعرفه هاي صنعتـي ،عمومي ،تجاري و كشـاورزي شـاهد بوديـم و طرح
هاي مديريت مصرف بسـياري را در تعرفه هاي كشـاورزي ،خانگـي ،ادارات
و تجاري داشـته ايـم و خانـه فرهنگ مديريـت مصرف بـرق به عنـوان يك
قـرارگاه هميشـگي در خدمـت آمـوزش و ارائـه مشـاوره و ترويـج فرهنگ
مديريت مصرف به مردم فهيم اصفهان اسـت .همچنین در نشسـت دیگری
با حضور با حضور مسـئوالن انـرژي  ۳۷سـازمان و نهاد اجرايـي طرح جامع
مديريت و مميـزي انـرژي ادارات دولتي شهرسـتان اصفهان ويژه تابسـتان
سـال  ۹۶مطرح شـد .مهندس محمد مهدي عسـگري ،مدير دفتر مديريت
مصرف برق شـرکت توزیع شهرسـتان اصفهان در این نشسـت گفت  :قابل
دسـترسترين مكان براي كاهـش مصرف انرژي ،مصارف روشـنايي اسـت.
همچنين در مرحلـه دوم شـرايطي كـه در كاهش مصـرف برق موثر اسـت
آموزش كارمندان اين  ۳۷اداره مي باشـد و در مرحله سوم چنانچه چند اداره
به صورت همزمـان براي كاهش مصرف بـرق نياز به تجهيـزات گران قيمت
داشـته باشـند ،از وزارت نيرو همكاريهاي نقدي و ريالی را مي توان دريافت
كرد .در ادامه اين نشسـت اشاره شـد كه  :سيستمهاي روشـنايي ادارات بايد
هوشمندشـود .به طوري كـه در بعضي نقـاط معماري سـاختمانها اصالح
و اسـتفاده از پنلهـاي خورشـيدي بـراي ادارات دولتـي الزم االجرا گـردد .
همچين مقرر شـد تـا ادارات  ۲۰درصـد از مصـارف انـرژي خـود را از منابع
تجديدپذير تأمين كنند .در اين نشسـت سـازمانهاي دولتي بـه اتفاق نظر
رسـيدند كه بايد براي عموم مردم در مصرف انرژي الگو باشـند و اسـتاندارد
 ۵۰۰۰۱و مميزيهـاي انـرژي را رعايـت كنند و بـه كارگيرنـد .در ادامه اين
نشسـت نماينده جهاد كشـاورزي به نياز سـازمانها و ارگانها بـه يك مدير
انرژي اشـاره و اظهـار كرد :بايـد مديـري در كنـار مديرعامل فقـط به بحث
انرژي توجه كند .گفتني اسـت  :در انتهاي اين نشسـت بر ضرورت اسـتفاده
از نرم افزارهای هوشمند و سيسـتمهاي فتوولتائيك و پنلهاي خورشيدي
تاكيد شـد .

