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پنجمین کنفرانس منطقهای سیرد برگزار شد

از خودباوری تا صعود به قلههای بینالمللی
نوای آسـمانی قرآن کریم در سـالن پیچیـد و پنجمین کنفرانس
منطقهای «سـیرد» در حالی رسـما کار خود را آغاز کـرد که «دائمی
شـدن عضویت ایران در سـیرد بینالملـل» جـان تـازهای در کالبد
صنعت توزیـع برق ایـران دمیـده بود.
در ابتـدای ایـن مراسـم کـه بـا حضـور دکتـر حقیفـام ،معـاون
هماهنگی توزیع توانیر و استاد دانشگاه تربیت مدرس ،دکتر فتوحی
رییس دانشـگاه صنعتی شـریف  ،مهندس رضائی معاون تحقیقات
و منابع انسـانی توانیـر ،مدیران عامل شـرکتهای توزیـع و جمعی
ازپژوهشـگران صنعت ودانشـگاه و مشاوران و سـازندگان تجهیزات
صنعت برق برگزار شد ،مهندس محمدحسین عقدائی ،دبیر انجمن
صنفی کارفرمایی شـرکتهای توزیع برق و دبیر کمیته ملی سـیرد
ایران ،بـا اشـاره به تغییـر عضویـت ایـران در کمیته راهبری سـیرد
بینالملل از عضو موقت به دائمی ،آن را افتخاری ارزشـمند دانسـت
کـه در معتبرترین مرجع علمـی وکاربـردی شـبکههای توزیع برق
درسـطح دنیا حاصل شـده است.
وی بـا اشـاره بـه حجـم وسـیع مکاتبـات و پیگیریهایـی کـه
دبیرخانه انجمن از سـال  ۲۰۰۹تا دسـتیابی بـه این مهم ،با سـیرد
بینالملل صورت گرفته ،ادامه داد« :کسـب چنیـن جایگاه علمی در
یک کنگـره بینالمللی بـا  ۱۷عضـو اروپایـی در حالیکـه طی چند
سال گذشـته فقط دو کشـور غیراروپایی یعنی آمریکا وچین موفق
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به عضویت دائم آن شدند و کشـورهایی چون ژاپن ،اسـترالیا ،کانادا،
هند ،مجارستان و یونان از عضویت دائم بازماندند ،از اهمیت بسزایی
برخوردار اسـت».
مهندس عقدائی افزود« :بخش توزیع بـرق ،اولین بخش صنعتی
کشور اسـت که توانسـته در یک کنگره بینالمللی چنین جایگاهی
به دسـت آورد و امیدوارم ایـن جایگاه بتواند مبنـای جدید علمی در
سـطح بخش توزیع برق ایجـاد کند».
دبیـر کمیتـه ملـی سـیرد ایـران در ادامـه تصریـح کرد«:طـی
سـالهای  ۲۰۱۱تـا  ۲۰۱۷میلادی بـه طـور متوسـط  ۴۰مقاله از
کشـور مـا در سـیرد بینالملـل پذیرفته شـده کـه نمایانگـر تالش
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پژوهشـگران کشـورمان در بخشهـای صنعـت و دانشـگاه اسـت
وامیدواریـم شـاهد رشـد روزافـزون اینگونه تلاش هـای علمی در
سـطح جهانی باشـیم».
تور پوستر؛ نوآوری کنفرانس پنجم
مهنـدس عقدائـی در ادامه بـا ارائـه گـزارش از برپایـی پنجمین
کنفرانـس منطقهای سـیرد کـه طـی روزهـای  28و 29دیمـاه در
پژوهشـگاه نیرو برگـزار شـد ،محورهای اصلـی کنفرانس را شـامل
 ۶محـور منابـع پراکنـده انـرژی و بهینهسـازی مصـرف ،تجهیزات
شبکه ،مباحث اقتصادی در کسـب و کار توزیع ،بهرهبرداری ،کنترل
و حفاظـت ،کیفیـت بـرق و  EMTو برنامهریزی و توسـعه شـبکه
عنـوان کرد.
وی با اشاره به ارسـال  ۵۹۳مقاله توسط نویسـندگان به دبیرخانه
پنجمیـن کنفرانـس اظهـار داشـت« :پـس از بررسـی مقـاالت در
کمیتههـای  ۶گانـه و داوری مقـاالت ۱۹۹ ،مقالـه مـورد پذیـرش
نهایی قـرار گرفت و مقـاالت واصـل شـده در ایـن دور از کنفرانس از
رشـد30درصدی برخـوردار بـود».
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شـرکتهای توزیع برق همچنین
گفت« :طـی  ۲روز برپایی کنفرانـس  ۴۸مقاله فرصت ارائه شـفاهی
پیـدا کردنـد و برگـزاری «تـور پوسـتر» از دیگـر اقداماتی اسـت که
بـرای اولین بار در کشـور در این همایش اجرا شـد .همیشـه در تمام
کنفرانسهـای داخلـی و خارجـی ،بخشـی از مقـاالت بـه صـورت
نمایشگاه پوسـتر ارائه میشـود و بازدیدکنندگان صرفا از آنها دیدن
میکنند؛ اما طرح جدید «تور پوسـتر» با حضور اسـاتید دانشـگاه و
روسای کمیتههای  ۶گانه سـیرد ایران برگزار میشـودو فرد نگارنده
مقاله ،ایـن فرصـت را دارد تـا در جمع شـرکتکنندگان توضیحات
کاملی در مورد مقاله خـود ارائه دهد؛ ضمن اینکـه در زمان برگزاری

این تـور ،فعالیت سـالن هـای کنفرانس بـرای ارائه شـفاهی مقاالت
تعطیل خواهد بود تـا تمام عالقهمندان بـا فراغ بـال بتوانند از بخش
پوستر کنفرانس بیشـترین بهره را گرفته و نیز تمامی ارائهکنندگان
پوستر فرصت داشـتند دسـتاوردهای تحقیقاتی خود را در فرصتی
کوتاه امـا کافی ،ارائـه کنند».
وی افزود« :از مجموع  ۱۹۹مقاله پذیرفته شده  ۱۲۹مقاله از بخش
صنعـت و  ۷۰مقاله از مراکز دانشـگاهی بوده اسـت و از مجمـوع ۱۲۹
مقاله بخـش صنعـت  ۱۲۲مقاله از شـرکتهای توزیع ارسـال شـد ه
ت توزیع بـرق شهرسـتان اصفهان بـا ۱۲مقاله،
کـه در این بین شـرک 
شـرکتهای توزیـع بـرق اردبیـل و گیلان هـر کـدام بـا  10مقاله و
شـرکتهای توزیع برق اسـتان اصفهان و شهرسـتان مشـهد هر یک
با  9مقاله و شـرکت توزیع برق اسـتان فارس بـا  8مقالـه از نظر تعداد
مقـاالت پذیرفته شـده رتبههـای اول تا چهـارم را کسـب کردند».
دکتر حقیفام :باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم
در ادامه مراسـم گشـایش کنفرانس ،دکتر محمودرضا حقیفام،
معاون هماهنگـی توزیع توانیر و اسـتاد دانشـگاه تربیت مـدرس ،به
عنوان سـخنران کلیـدی پنجمین کنفرانـس منطقهای سـیرد ،در
تشـریح الزامات توسعه مشـارکت بخش خصوصی در صنعت توزیع
برق و بـا مـرور چالشهای ذاتـی صنعت توزیـع برق ،ایـن صنعت را
دارای انحصـار طبیعی در زنجیره تامیـن برق عنوان کـرد که به طور
ذاتی از کارایی پایینتری نسـبت به سـایر بخشها برخوردار اسـت.
معاون هماهنگی توزیع توانیر ،دارابودن نظامات مالی گسـترده و
پیچیده ،داشـتن نظام اطالعاتی بسیار گسـترده و پیچیده ،افزایش
روزافـزون تقاضـا بـرای تامیـن تـداوم و افزایـش کیفیت بـرق ،نرخ
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بـاالی ورود فناوریهای جدید ،پتانسـیل باال در برون سـپاری ،ورود
منابع انرژی توزیع شـده ،تعامل گسـترده با نهادهای شـهری ،مردم
و مشـترکان و ...را از دیگـر مشـخصههای ذاتـی صنعـت توزیع برق
برشمرد و افزود« :برخی از مشخصههای ذاتی صنعت توزیع ،چالش
هسـتند و برخی دیگـر ،امکانی برای سـاخت فرصتهـای جدید؛ از
آنجا که گسترش و بهسـازی صنعت توزیع برق سـرمایهبر و امکانات
مالی الزم برای رفع فرسـودگی تجهیزات در این صنعـت ،نزدیک به
 ۳۰درصد مجمـوع داراییهـای این صنعت اسـت ،نیاز داریـم که از
بخش خصوصی کمـک بگیریم».
وی کاهش تـوان سـرمایهگذاری و عملکـرد پایین اقتصـادی در
سیستم های دولتی ،سـهولت جذب سرمایه بخش توزیع خصوصی
برای پاسـخ به رشـد تقاضا ،افزایش جذابیـت های مالی در مقایسـه
بـا سـرمایهگذاریهای مـوازی ،وجـود کسـب و کارهای متنـوع در
حوزههـای فنـی و بازرگانی ،وجـود پتانسـیل افزایش بهـرهوری در
صنعـت توزیـع و سـودآوربودن سـرمایهگذاری را از دیگـر دالیـل
گسـترش حضور بخـش خصوصـی در ایـن صنعت عنـوان کرد.
د کتر حقیفام در ادامـه به گزارش بانک جهانـی درخصوص روند
سـرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت انتقال و توزیع برق اشاره
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کرد که از سـرمایهگذاری فعال بخـش خصوصی در بخـش توزیع و
بخش انتقال بـرق کشـورها حکایـت دارد .وی از جملـه فضاهایی را
که بخش خصوصـی میتوانـد در صنعـت توزیع دنبـال کند بخش
بازرگانی ذکر کـرد و از ظرفیت های گسـترده این بخش برای حضور
بخش خصوصی خبـر داد.
وی تاکیـد کـرد« :نیـاز اسـت بحـث هزینـه خدمـات توزیـع را
بـه عنـوان یـک الـزام اساسـی در سـیمداری احصـا و ابلاغ کنیم و
شـرکتهای توزیـع از نقدینگـی غیرمطمئن رهـا شـوند؛ در بحث
خردهفروشـی هم باید فضایی تعریف کنیم که به افزایـش بهرهوری
سـمت بازرگانی شـبکه کمـک کند».
دکتـر حقیفـام در ادامـه بـه مـدل هـای عملکـرد شـرکتهای
توزیـع در دنیا اشـاره کرد و بـا ارائه یک مـدل حداقلـی از ورود بخش
خصوصـی در صنعـت توزیـع مشـتمل بـر قراردادهـای خدماتـی،
مدیریتی ،لیزینـگ ،امتیـاز انحصـاری BOT ،و  BOOو در نهایت
خصوصی کامل ،ایـن قراردادهـا را به لحاظ حـوزه عملکرد ،مالکیت
دارایـی ،دوره قرارداد ،مسـوولیت بهرهبـرداری و تعمیـر و نگهداری،
نوع سـرمایهگذاری ،ریسک تجاری و ریسـک بخش خصوصی مورد
مقایسـه قرار داد.
وی در ادامه به بررسـی سیاست های چند کشـور از جمله(برزیل،
پرو ،ترکیـه ،آمریـکا) در زمینه توسـعه بخش خصوصـی در صنعت
توزیع بـرق پرداخت و سـپس تجـارب کشـورها در این خصـوص را
تشـریح کرد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تاکیـد کـرد« :بـا توجـه بـه نقـش کلیدی
شـرکتهای توزیع در زنجیره تامین برق ،هرگونـه حرکت در جهت
ورود بخش خصوصی در این بخش و واگذاری وظایف و مسوولیتها
از نهادهای دولتـی به نهادی خصوصـی باید مطابق بـا برنامه جامع،
مدون و هماهنگ و با درنظرگرفتن شـرایط و محدودیت های کسب
و کار در محیط خصوصی در کشـور انجـام پذیرد».
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دکتـر حقیفـام یکـی از پیشنیازهـای ورود بخـش خصوصـی
درصنعت توزیـع برق ایـران را طراحی مدل عملکردی شـرکتهای
توزیع عنوان کرد و طراحـی فرمت تیپ قراردادی بـرای واگذاری ها،
حفاظت از حقوق مشـترکان ،پیشبینی مکانیسـم خـود تنظیمی
در واگذاری بـرای افزایش بهرهوری ،اسـتقرار نظـام جامع تنظیمی،
حفظ نظارتهای ستادی ،رعایت اصول مدیریت دارایی ،تعیین شرح
خدمات توزیع در حوزههای مختلف ،پیشبینی دیوان حل اختالف
بین ذینفعان بخـش توزیـع و  ...را از دیگر پیشنیازها برشـمرد.
معـاون هماهنگی توزیـع توانیـر با مقایسـه معادل نـرخ خدمات
توزیـع برق در کشـورهای اتحادیـه اروپا با کشـورمان اظهار داشـت:
«به طور متوسـط سـهم بخش توزیع از دریافت درآمـد صنعت برق
نسـبت به تعرفههایمان در مقایسـه با متوسـط اتحادیه اروپا نه تنها
کمتر نیسـت ،بلکه شـاید بیشـتر هم باشـد .در اروپا بابت پولی که از
خدمات توزیـع دریافت میشـود ،این بخـش را با تلفـات  4درصد و
ایمنی خوب اداره میکنند و چیزی به اسـم هزینه انشعاب و کاهش
تلفـات و پـاداش و کارانـه ندارنـد و از طرفـی بخشـی از این پـول به
مالیـات اختصـاص مییابد».
دکتر حقیفام افزود« :بنابرایـن میتوانیم با افزایش بهـرهوری در
توزیـع و واردکردن بخش خصوصی به معنـای واقعی ،هزینههایمان
را کنتـرل کنیـم ،ورود بخش خصوصی بـه صنعت توزیـع باید چند
نتیجه عینی درپی داشـته باشـد اولیـن نتیجه مهم کاهـش هزینه
تمام شـده اسـت و نتیجـه دوم باید کیفیـت خدمات چـه در بخش
مشـترکان و چه در بهرهبـرداری افزایـش یابد».
وی تاکید کرد« :در عین حال که باید به سـمت قیمت تمام شـده
در صنعت بـرق حرکت کنیم الزم اسـت بتوانیم قیمت تمام شـده را
تا حد ممکن کاهش دهیم و اینهـا الزم و ملزوم یکدیگر اسـت».

فعالتری در این کنفرانس منطقه ای داشته باشند ».وی تاکید کرد:
« نکته مهم دیگر ،وجود و همکاری اساتید برجسته دانشگاهی مثل
دکتر حقیفـام ،دکتر فتوحـی ،دکتر گلـکار ،دکتر خـدرزاده ودکتر
طرفدار حـق در این کنفرانس اسـت که باعث بهبود فضـای تعامل و
تبادل صنعت با دانشـگاه شـده اند .به این ترتیب فضای دانشـگاهی
هم به سـمت کنفرانس سـیرد هدایت شـد و همانطور که مشـاهده
میکنیـد ،مقـاالت خوبـی بـرای شـرکت در کنفرانـس ملـی و نیز
بینالمللی سـیرد از سـوی صنعت و دانشـگاه ارسـال شـده و تداوم
همین امر اسـت که باعـث دائمی شـدن عضویـت ایـران در کمیته
بینالمللی سـیرد شـده است».
مهنـدس پیرپیـران ادامـه داد« :سـونامی صنعـت بـرق دنیـا در
بخـش توزیـع در حـال انجـام اسـت و مسـایلی ماننـد اتوماسـیون
شـبکه ،هوشمندسـازی ،کوچکسـازی منابـع تولید بـرق و منابع
تغذیه ،ذخیرهسـازی انـرژی و کیفیـت برق بـر عهده شـما مدیران
ودسـتاندرکاران بخـش توزیـع گذاشـته شـده و مهمتریـن راه
حفظ این جایگاه ،سـرعت بخشـی به حرکت در این مسـیر اسـت و
گسـترش اطالعات علمی در سـطح جامعـه به ویژه بحـث مدیریت
مصـرف گام بعـدی مـا محسـوب میشـود».
پـس از پایـان مراسـم افتتاحیـه مقـاالت پذیرفتـه شـده در ۲
سـالن بر اسـاس  ۶محـور موضوعی سـیرد به طـور شـفاهی و باقی
مقاالت به صـورت تـور پوسـتر و بر اسـاس برنامـه زمانبنـدی برای
شـرکتکنندگان ارائـه شـد.

مهندس پیرپیران :نوبت مدیریت مصرف است
در ادامـه ایـن مراسـم ،مهنـدس پیرپیـران رییس هیـات مدیره
انجمن صنفـی کارفرمایی شـرکتهای توزیع و مدیرعامل شـرکت
توزیع برق شهرسـتان اصفهان با تبریک موفقیت صنعت توزیع برق
کشور در کنگره بینالمللی سـیرد و عضویت دائم جمهوری اسالمی
ایران بـه عنوان سـومین عضـو غیراروپایی بعـد از چیـن و آمریکا در
کمیته راهبـری سـیرد بینالملل ،بـر لزوم حفـظ این جایـگاه مهم
دکتر فتوحی :ارتباط صنعت برق و دانشگاه امیدوارکننده
بینالمللی تاکید کرد و افزود « :شـرکتهای توزیع کشـور ،بـا اعزام است
نیروها و مدیران خود بـه این کنفرانس داخلی ،علاوه بر بهره مندی
در حاشـیه پنجمیـن کنفرانـس منطقـهای سـیرد ،نظـر دکتـر
از مقـاالت کنفرانـس ،آخرین اطالعـات و مطالب علمـی کنفرانس محمـود فتوحـی ،رئیـس دانشـگاه صنعتـی شـریف را در خصوص
بینالمللـی سـیرد را هـم دریافـت میکننـد ،بهطوری کـه فضای کیفیـت کنفرانـس منطقهای سـیرد جویا شـدیم کـه در پاسـخ به
رقابت سالمی ایجاد شـده وهمه شرکتها ترغیب شـدهاند تا حضور «پیام توزیع برق» گفت« :مشـخصه اصلی این کنفرانس نسـبت به
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کنفرانسهای دیگری که در کشـور و همین طـور در کل دنیا برگزار
میشـود ،این اسـت که نسـبت وزن صنعت بـه دانشـگاه را افزایش
داده اسـت و بـا اینکه ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه در ایـن کنفرانس
بـه وضـوح دیـده میشـود امـا تعـداد شـرکتکنندگان از بخـش
صنعت ،به وضوح بیشـتر از دانشـگاهیان اسـت .ضمن اینکه یکی از
کنفرانسهای تخصصی در حوزه صنعت توزیع اسـت که بیشـتر به
مباحث علمـی میپـرازد».
عضو هیات علمی دانشـگاه صنعتی شـریف در ادامه گفت وگو ،به
موضوع جالبی اشاره کرد و اظهار داشت« :بسـیاری از مسائلی که در
این کنفرانس مطرح میشـود ،منجر به تبادل نظـر بین صنعتگران
میشـود و متخصصـان صنعـت میتواننـد از فعالیتهایـی کـه در
زمینههای مشـابه در مراکز و مناطق دیگـر انجام شـده ،الگوبرداری
کنند .اما دربـاره اینکه ایران توانسـته بـه عنوان یک کشـور به جمع
کشـورهای عضو دائم سـیرد بپیوندند ،موفقیت بسـیار بزرگی است
که با تلاش چندین و چندسـاله متخصصـان توزیع به ثمر رسـیده
اسـت و بنده امیدوارم کشـور ما بتواند مثـل روندی که تـا امروز طی
کرده ،همچنان بتواند با گامهایی مسـتحکم ،عضویـت دائمیاش را
در این کمیتـه بینالمللی ادامـه دهد».
وی در خصـوص تاثیر عملکرد ایـران در دائمی شـدن عضویتش،
با توجه بـه جلوگیـری از حضـور پژوهشـگران ایرانـی در کنفرانس
بینالمللـی سـالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵نیـز پاسـخ قانعکننـدهای به
«پیام توزیع بـرق» داد و گفـت « :بخشـی از این موفقیـت مرتبط با
برجـام و تعاملات بینالمللیمـان اسـت؛ در واقـع ما در سـالهای
گذشـته هم شـرایط الزم برای حضور دائمـی در سـیرد بینالملل را
داشـتهایم اما مقاومتهای اتحادیه اروپا مانع از دائمی شدن عضویت
ایـران میشـده .امـا در نهایت تالشهـای علمی صنعتگـران بخش
توزیع و نیز پژوهشـگران و دانشـگاهیان کشـورمان در کنار مسـائل
مرتبط با تعامالت سیاسـی کشـور ،با تلاش و پیگیریهای انجمن
کارفرمایان شـرکتهای توزیع به این موفقیت دسـت پیدا کردیم».
دکتر فتوحی در خصوص نقش بنیادهای دانشگاهی در پیشرفت
صنعت برق اینطـور توضیـح داد« :همه ما باید به این نتیجه برسـیم
که هم صنعت به دانشـگاه نیـاز دارد ،هم دانشـگاه بـه صنعت! یعنی
ایـن ارتباط ،یک رابطـه برد-برد اسـت که خوشـبختانه صنعت برق
در مقایسـه با سـایر صنایـع ،رابطه خوبـی بـا دانشـگاه دارد و در این
زمینه پیشـرو بوده اسـت .اگر امروز شـاهد پیشـرفتهای بزرگی در
صنعت برق هسـتیم ،یکی از مهم عوامل آن ارتباط موثر بین صنعت
و دانشـگاه اسـت؛ با اینکه این رابطه هنوز ایدهآل نیسـت امـا بنده به
عنوان یک فـرد دانشـگاهی از ارتباط بـا صنعت (چه با شـرکتهای
توزیـع ،چـه بـا شـرکتهای بـرق ،چه بـا مجموعـه توانیـر و چـه با
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مدیریت شبکههای اسـتانهای دیگر) راضی هسـتم و فکر میکنم
همکاران من هم در دانشـگاههای دیگر ،نـه تنها این ارتبـاط را دارند
که این ارتباط سـودی دو طرفه (برای دانشـگاه و نیـز صنعت) چه به
لحاظ مالی و چه بـه لحاظ علمی و عملی در رفع مشـکالت داشـته.
اما معتقدم هنـوز کارهای زیادی هسـت کـه میتوانیم بـرای بهبود
این رابطه انجام دهیـم؛ مثال در ارتباط فعلی صنعت برق با دانشـگاه،
پروسه بررسـی پروژههایی که از سـوی دانشـگاه تعریف شده ،کمی
طوالنی اسـت و نیازمنـد راهحلی برای تسـریع این روند اسـت».
دکتر طرفدار حق :باید پتانسیل ایران را به نمایش بگذاریم
در ادامـه ایـن سـخنرانیها ،دکتـر مهـرداد طرفـدار حق ،اسـتاد
دانشـگاه تبریز به جنبه جالبی از کنفرانس بینالمللی سـیرد اشـاره
کرد و گفـت« :یکـی از محورهای اصلی سـیرد بینالملـل ،بازاریابی
بـرای تجهیزاتی اسـت که در ایـن مجمع معرفـی میشـوند .به این
ترتیب که در قالـب یک مقاله ،دسـتاوردهای تجهیزات شـبکه ارائه
میشـود و در کنار این کنفرانس ،یـک کمپانی این تجهیـز را تولید
کـرده و اقدام بـه بازاریابی و فـروش آن قطعه یا تکنولـوژی میکند و
این یکـی از ویژگیهای عمده سـیرد اسـت .به همین خاطـر ما هم
سـعی کردیم در کنفرانس منطقهای سـیرد به همین سـمت پیش
برویم و مقاالتی را بپذیریم که در خصـوص تولید قطعه برای تجهیز
شـبکه باشـد؛ آن هم تجهیزاتی که بـه صـورت کاربردی در شـبکه
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .در ضمن ،بـرای اجالس سـیرد
بینالملل در سـال  2017گالسـکو پاویونی در نظر گرفته شـده که
قصد داریم تجهیزاتی که در سـطح کشـور در شـرکتهای توزیع به
بهرهبرداری رسـیده ،در آن پاویون به نمایـش بگذاریم؛ به این ترتیب
عالوه بـر نشـان دادن پتانسـیلهای کشـورمان ،در راسـتای اهداف
واقعی سـیرد بینالملل گام برداشـتهایم».
در ادامـه صحبتهـای دکتـر طرفـدار حـق ،دکتـر بهمنپـور ،با
اشـاره به سـابقه خدمت خود به عنوان اولین دبیر کمیته ملی سیرد
ایران و با اشـاره بـه تاریخچـه عضویت ایـران در کمیتـه بینالمللی
سـیرد و اینکه  ۱۸سـال پیش ،بعد از چند مکاتبـه ،ایران بـدون ارائه
هیچ مقالـه و حضور هیـچ شـرکتکنندهای ،به عضویـت موقت این
کمیته درآمد ،گفت« :باعث افتخار اسـت که در این سـالها کشـور
ما هر سـال با دسـتی پرتـر در این کنگـره بینالمللی شـرکت کرده
و کارنامـه درخشـانش در این سـالها باعث شـده تا امروز بـه عنوان
عضو رسـمی کمیته بینالمللی راهبردی سـیرد پذیرفته شـود و در
تصمیمگیریهـای آن حق رای داشـته باشـد».
دکتر خدرزاده:تالش های دبیرخانه سیرد ایران ،
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عضویت ما را دائمی کرد
دکتر مجتبـی خـدرزاده ،مدیـرکل دفتر فنی مهندسـی معاونت
هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیـر و عضـو هیـات علمـی دانشـگاه
شـهید بهشـتی ،نیز معتقد بود سـیرد ملی نقش موثـری در دائمی
شـدن عضویت ایـران در کمیته بینالمللی سـیرد داشـته چراکه ما
توانسـتهایم در فرصتی که در سـیرد منطقـهای به دسـت آوردهایم،
شـرکتکنندگان و مخاطبان را با نحـوه تهیه مقاله آشـنا کنیم و به
همین دلیل دوسـتان توانسـتهاند سـطح کارشـان را بـاال ببرند.
وی در ادامه افـزود« :یکی از ویژگیهای سـیرد بینالملل ،برپایی
نمایشـگاهی در جوار آن اسـت که در آن ،نمونه عینی تجهیزاتی که
مقاله آنهـا تهیـه و ارائـه شـده ،در آن نمایشـگاه وجـود دارد و به این
ترتیب تجربهای عملـی در اختیار شـرکتکنندگان قـرار میدهد و
به این ترتیب ،صنعتگران و پژوهشـگران ما ،به واسطه شرکت در این
فضای بینالمللی ،تجربه بیشتری کسـب کرده و قطعا در پروژههای
بعدی خـود ،موفقتـر عمـل میکننـد و فرامـوش نکنیم کـه تمام
اینها به خاطر برپایی سـیرد ملی میسـر شـده اسـت».
دکتر گلکار :شرکتهای توزیع به خودباوری رسیدهاند
دکتـر مسـعود علیاکبـر گلـکار ،اسـتاد دانشـگده برق دانشـگاه
خواجهنصیـر به مزیـت دیگـری از برپایی سـیرد ملـی اشـاره کرد و
گفت« :سـیرد منطقـهای باعـث افزایش شـرکتهای توزیـع برای
انجام فعالیتهای کاربردی بسـیار خوبی در شـبکه شـده که نتیجه
بسـیار عالی ،به خصوص در شـرکت توزیع چند شهرستان کوچک
داشـته؛ حتی چند مـورد از پوسـترهایی کـه از شـرکتهای توزیع
شهرستانهای کوچک در نمایشگاه و «تور پوسـتر» امسال شرکت
داشـتند ،توجه مدیران عامل شـهرهای بزرگ را به خود جلب کرده
بود و به نظر من ،همین کنفرانس منطقهای سـیرد اسـت که فرصت
و جرات الزم برای چنین کارهـای علمی را در تمام شـرکتها ایجاد
کرده و بـه این ترتیب شـرکتهای توزیع نه تنها دسـت بـه کارهای
علمـی جالب توجـه میزنند کـه حتی میتوانند مشـکالت شـبکه
توزیـع خـود را حـل کننـد .در ضمـن حـاال کـه زحمـات مهندس
عقدائی و سـایر دوسـتان برای پذیرفته شـدن ایـران به عنـوان یک
عضو دائمـی در سـیرد بینالملـل به ثمـر نشسـته ،این فرصـت در
اختیار دانشـگاهیان و صنعتگران شرکتهای توزیع کشـورمان قرار
میگیـرد تا فعالیتهـای علمـی قابلتوجهی که انجـام دادهانـد ،در
سـطح دنیا دیده شـود».
البتـه وی از عملکـرد صنعـت بـرای اسـتفاده از پروژههـای
دانشـگاهیان گلهمنـد بـود« :اشـکالی کـه در صنعتمـان داریـم،

کارهای خوب زیـاد انجـام میدهیم اما بعضا اعمالشـان در شـبکه
و به ثمر رساندنشـان و مشـاهده نتیجه ،بالتکلیـف میماند؛ گاهی
بایـد تجهیزاتی سـاخته شـود یا هزینـه بشـود و چون بانـی خاصی
برای پیگیـری این امور وجود نـدارد ،این فعالیتهـای علمی ،عملی
نمیشـوند و همینطـور نیمـهکاره میمانند! بنـده معتقـدم در این
میان یک شـرکت سـازنده یا سـرمایهگذار بایـد بانی عملـی کردن
نتیجه پژوهشها در شبکه باشـد؛ در حال حاضر نتیجه کار بسیاری
از دانشجویان دوره ارشـد واقعا میتواند گره از کار شرکتهای توزیع
باز کند امـا هیچکس پیگیـر اعمال این نتایج در شـبکهها نیسـت و
مسـلما بعد از فارغالتحصیلی این دانشـجویان هم ،نتیجه کارشـان
رهـا میشـود .فرامـوش نکنیـم کـه دوران تحریم باعث شـد مـا در
بسیاری از زمینهها دسـت به تولید بزنیم که نتایج درخشانی داشت
و با همین دسـتاوردها میتوانیم بدون نیـاز بـه واردات و هزینههای
سنگین مربوط به آن ،در داخل کشـور قطعات و تجهیزات مورد نیاز
شـبکههایمان را تولید کنیـم .البته امیـدوارم بـا اتفاقی که افتـاده و
باعث افزایش سـطح علمی شـرکتهای توزیع شـده ،از ایـن به بعد
شـاهد رشـد روزافزون صنعت برق کشـورمان باشـیم».
مهندس مهدوینیا :حضور پژوهشگران ما در فضاهای
بینالمللی میتواند نتایج درخشانی داشته باشد
مهندس عبدالوحید مهدوینیا ،مدیرعامل توزیع جنوب اسـتان
کرمان در خصوص لـزوم برگـزاری کنفرانسهای ملی نظیر سـیرد
و بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکتهای توزیع بـرای آنکـه نقش خـود را
به درسـتی ایفا کننـد ،باید علمشـان بـه روز باشـد و بداننـد دنیا به
چه سـمتی حرکت میکنـد ،افـزود« :بعضی مسـائلی که امـروز ما
با آن روبـهرو هسـتیم ،شـاید زمانی مشـکل دیگر کشـورها بـوده و
ما با همیـن تعامالت اسـت کـه میتوانیـم از تجربـه آنها بـرای رفع
مشـکالت خود اسـتفاده کنیم .ضمن اینکه از غافله توزیع دنیا عقب
نمانیم و همپـای آنها پیش برویـم ،باید در جریـان آخرین تحقیقات
و فعالیتهایی که در این زمینه انجام میشـود ،قرار داشـته باشـیم.
یکی از بهترین فضاهایی که میتوان این مباحث را در آن دنبال کرد،
کنفرانسهای بینالمللی از جمله کنفرانس سـیرد اسـت؛ امروز که
به عنـوان عضو دائـم این کمیتـه برگزیده شـدهایم ،ضمن تشـکر از
همه مسـئوالنی که برای دسـتیابی به این موفقیت تلاش کردهاند،
مسـلما این ارتبـاط جهانی تسـهیل میشـود و امیـدوارم اطالعاتی
که به دنبالشـان هسـتیم ،راحتتر به دسـت بیاوریـم .ضمن اینکه
در زمانـهای زندگی میکنیم که رشـد تمام سـازمانها و شـرکتها
بایـد رشـدی فناورانه باشـد؛ رشـدی کـه حاصـل از نهادینه شـدن
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خالقیت و نوآوری در شرکتها باشـد .برای نهادینه شدن خالقیت و
نوآوری ،باید ایده داشـته باشـیم؛ در ارتباط با کنفرانسها و نهادهای
بینالمللی اسـت که ایدههـای مختلف بـه ذهن میرسـد و برخی از
آنها میتوانند پـرورش یابند و بـه خالقیت تبدیل شـوند و در نهایت
این نـوآوری به یـک محصـول -به شـکل کاال یـا خدمـات -تبدیل
میشـود .بنابرایـن حضور پژوهشـگران مـا در فضاهـای بینالمللی
میتواند نتایج درخشـانی در ارتقای صنعت برق کشـورمان داشـته
باشد».
مهندس علیزاده :باید حافظ جایگاهمان باشیم
مهنـدس علیرضا علیـزاده عضـو اصلـی هیـات مدیـره انجمن و
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل ضمـن تبریک به
تمـام دسـتاندرکاران و تالشـگران بـرای دائمـی شـدن عضویـت
ایران در کمیتـه بینالمللی سـیرد ،و با اشـاره بـه مانعتراشـی برای
حضـور پژوهشـگران ایرانـی در ایـن کنفرانـس ،بـه رغـم پذیرفتـه
شـدن مقاالتشـان خاطرنشـان کـرد« :بـا وجـود تمام مشـکالت،
دوسـتان مـا در شـرکتهای توزیـع و نیـز انجمـن صنفی دلسـرد
نشـدند و با برگـزاری مـداوم کنفرانس ملی سـیرد و پافشـاری برای
کسـب ایـن موقعیت ،تـا رسـیدن به هـدف ،بـه تلاش خـود ادامه
دادند .اما درخواسـتم از تمام همکاران و مسـئوالن ،تلاش در حفظ
و نگهـداری ایـن جایـگاه و پایگاه اسـت که بسـیار مهم اسـت و باید
با تالش بیشـتر و همچنین تولیـد مقاالت بیشـتر با کیفیـت باالتر
بتوانیم ایـن موقعیـت را حفـظ کنیـم و جایگاهمان را مسـتحکمتر
کنیـم .توزیع دیگـر زنجیـره آخر صنعـت برق نیسـت و بـا توجه به
بحثهـای مختلفـی کـه امـروز در خصـوص ورود دیجیهـا ،تولید
پراکنده ،تولیـد و مصرف همزمان میتواند برای یک مشـترک اتفاق
بیفتد ،ماشـینهای برقـی و  ...مطرح شـده ،توزیـع جایـگاه ویژهای
در حلقههای صنعت بـرق پیدا کـرده و بـه همین خاطر حضـور در
کنفرانسهـای مرتبط با ایـن حوزه ،قطعـا میتواند مسـیر تعامل را
برای کشـور ما با بقیه دنیـا باز کنـد و همانطور کـه امـروز در بعضی
زمینههای توزیع پیشـرو هسـتیم ،امیدوارم بتوانیم در بقیه مباحث
نیز پـا به پـای کشـورهای پیشـرفته حرکـت کنیم».

با توجه به اینکـه مقاالت زیـادی از صنعـت برق کشـور به خصوص
شرکت توانیر ارسـال و پذیرفته شـد ،به عقیده بنده اگر در سالهای
 ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵محدودیتهای تحریم را نداشـتیم و پژوهشگران ما
میتوانستند در این کنفرانس شـرکت کنند ،مسلما برای کنفرانس
سـیرد گالسـکو با دسـتی پرتر و با مقاالت بیشـتر حاضر میشدیم.
اگرچه در حـال حاضـر هم رتبه بسـیار عالـی در ارسـال مقـاالت را
داریـم .همایشهایی مثل همیـن همایش منطقهای سـیرد انگیزه
را در کارشناسـان و مدیران ما بیشـتر برانگیخته میکند تا به سمت
مطالعـه و تحقیـق بیشـتر پیـش برونـد و مسـلما منجر بـه حضور
پررنگتـر در کنفرانسهـای بینالمللـی از جمله سـیرد بینالملل
خواهد شـد« .

مهندس عالقهمندان :بایدتعیینکننده محور سیرد
بینالملل باشیم
مهنـدس عالقهمنـدان عضـو اصلـی هیـات مدیـره انجمـن و
مدیرعامل شـرکت توزیع اسـتان اصفهان  ،با اشـاره به دائمی شـدن
عضویت ایران در سـیرد بینالملـل ،به موضوع تـازهای اشـاره کرد و
گفـت« :با اتفـاق خوبی کـه طی چند سـال گذشـته افتـاد و حضور
پررنگ شـرکتهای توزیع ،باعث شـد اتفـاق بزرگـی در کل صنعت
برق و کشـورمان ایجاد شـود کـه به نظـرم در حال حاضر بیشـترین
تالشمـان را باید صرف حفـظ این موقعیـت در داخل کشـور انجام
دهیم .اگر بتوانیـم همایشهـا و کنفرانسهای منطقهایمـان را در
راسـتای سـیرد و بـرای همافزایـی جهت افزایـش مقـاالت و حضور
خودمان در سـیرد بیشـتر کنیم ،هـم از لحاظ کمـی و هـم از لحاظ
کیفی سـطح مقاالتمان را افزایش دهیم ،مسـلما میتوانیم حضور
دائمیمان را در سـیرد تضمین کنیـم .در ضمن ،اگرچه مـا به لحاظ
بحثهـای پژوهشـی و تحقیقاتـی ،نخبگانـی در کشـور داریـم که
میتوانیـم در فضاهـای بینالمللی به طـور کامل عرض انـدام کنیم
اما فراموش نکنیم کـه نیازهای ما ،کاربردی اسـت یعنی باید بتوانیم
با حضورمـان ،محورهـای آنهـا را به سـمت نیازهای خودمان سـوق
دهیـم .در حال حاضـر اتفاقـی کـه در کنفرانسهایی مثل سـیگره
یا سـیرد میافتد ،تعیینکننـده اغلب صاحبـان نفوذ و کشـورهای
پیشکسوت هسـتند و از آنجا که نیازهای آنها با ما متفاوت است ،باید
مهندس جمشید طالبی :همایش منطقهای سیرد انگیزه تغییر محور این کنفرانسهـا را به عنـوان هدف بعدی خـود در نظر
را در کارشناسان و مدیران ما بیشتر میکند
بگیریم و در قدم بعدی ،انشـاله تعیینکننده محور سـیرد باشـیم».
مهندس جمشـید طالبی ،مدیرعامل شـرکت توزیـع برق گیالن
هم بـا بیان اینکـه رویکـرد روز تمام جهـان از جملـه ایـران در حوزه
مهندس محمدرضا صحتی :نخبگان دانشگاهی بیش از
صنعت برق ،سیسـتمی و علمی اسـت ،گفت« :خوشـبختانه از آنجا پیش به عرصه توزیع عالقمند شده اند
که ایران دارای نیروهـای نخبه زیادی اسـت و ما در چند سـال اخیر
مهنـدس محمدرضـا صحتـی ،مدیرعامـل شـرکت توزیـع برق
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اسـتان یزد هم ضمـن تشـکر از انجمـن صنفـی کارفرمایـی توزیع
برق و مسـئوالن توانیر برای پذیرفته شـدن ایران به عنوان سـومین
کشور غیراروپایی عضو دائم سـیرد ،گفت« :حضور در کنفرانسملی
سـیرد ،به خصوص بـا توجه بـه اینکـه در تمـام شـرکتهای توزیع
شناخته شـده اسـت ،باعث شـده تا صنعتگران بخش توزیع بیشتر
به مقولـه تحقیـق و پژوهش عالقمند شـوند .ضمن اینکـه برگزاری
کنفرانس ملی سـیرد ،پژوهشـگران و نخبـگان دانشـگاهی بیش از
پیش به عرصـه توزیع عالقمند کـرده و بنده معتقـدم افزایش تعداد
مقاالت بـرای شـرکت در ایـن کنفرانـس ملـی ،نشـان میدهد جو
علمی حاکـم بـر آن ،در بدنـه و بنیان شـرکتهای توزیع گسـترش
پیدا کـرده و مسـلما بازخـورد آن ،به صـورت دسـتاوردهای علمی و
پژوهشـی و در قالب تولید تجهیزات و خدمات به عرصه توزیع کشور
دیـده میشـود».
مهندس یداله حضرتی :امیدوارم باب دستیابی به
موفقیتهای بیشتر باز شود
مهنـدس یداله حضرتی ،مدیرعامل شـرکت توزیع شهرسـتان
اهواز نیـز ،ضمن عـرض تبریـک دائمی شـدن عضویت ایـران در
سـیرد بینالملل اظهـار داشـت « :قطعا کسـب چنیـن موفقیتی
باعـث انگیـزش بیشـتر نیروهـای جـوان و پژوهشـگران کشـور
و بـه طـور خـاص زحمتکشـان حـوزه توزیـع بـرای انجـام
فعالیتهـای جدیدتـر خواهـد شـد و امیـدوارم بتوانیـم در همه
صحنهها حضـوری اینچنین پررنگ و موثر داشـته باشـیم .ما در
سـالهای اخیر ،به خصوص در صنعت برق کشـور ،اجـازه ندادیم
تحریمها بـر خدمترسـانیمان سـایه بینـدازد و توانسـتیم برق
کشـورمان را بـا تمـام کشـورهای همسـایه پارالل کنیم؛ مسـلما
اگـر شـبکهمان پایـداری الزم و اسـتاندارهای جهانی را نداشـت،
کشـورهای همسـایه هم ایـن ریسـک را نمیپذیرفتند و شـبکه
بـرق کشورشـان را به شـبکه برق مـا متصـل نمیکردنـد .و همه
اینهـا را مرهـون زحمـات و تالشهای صنعتگـران حـوزه برق و
نیز نیروهای دانشـگاهی و پژوهشـگران هسـتیم و امیـدوارم باب
دسـتیابی بـه موفقیتهای بیشـتر بـرای کشـور ما ،بـه خصوص
صنعـت بـرق باز شـود».
دکتر اسکندری :سیرد ملی عملیتر از همیشه بود
در پایـان این کنفرانـس دوروزه ،به سـراغ دکتر ناصر اسـکندری،
عضـو اصلـی هیـات مدیـره انجمـن و مدیرعامـل توزیـع اسـتان
البرز رفتیـم و نظـرش را در خصـوص کیفیت پنجمیـن کنفرانس
سـیرد منطقـهای جویـا شـدیم کـه در جـواب «پیـام توزیـع برق»

گفت« :فضـای بسـیار جدی بـرای فعالیت علمـی بخـش توزیع در
کشـورمان ایجاد کـرده اسـت .بخش توزیـع بخش مغفـول صنعت
برق در کشـورمان بود و کمتـر از لحاظ علمـی به آن پرداخته شـده
بود ،خوشبختانه با ایجاد سـیرد در ایران و انجمن صنفی کارفرمایی
شـرکتهای توزیع و حضـور اشـخاص دانشـگاهی در حـوزه توزیع
از جملـه آقـای دکتـر حقیفـام ،فضایـی علمـی در توزیـع در حال
شکلگیری است .ضمن اینکه خوشبختانه در سطح دنیا ،تکنولوژی
به صورت سـونامی در حال ورود به بخـش توزیع اسـت و الزم بود ما
هـم این آمادگـی را پیـدا کنیـم و بنده خیلی خوشـحالم که شـاهد
تالش جـدی دوسـتان هسـتم و در چند سـال اخیر اثبـات کردهاند
کـه در حوزههای علمـی حرفهای جدی بـرای دنیا دارنـد .به لطف
خداوند امسـال هم به همین شـکل بود و نشسـتها بسـیار موثری
بودنـد ،مقاالتـی که ارائـه شـد ،ضمن اینکـه در مـرز دانـش بودند،
موضوعاتـی کاربردی در حـوزه صنعت بـرق داشـتند و امیدواریم به
یـاری خداوند متعـال ،ایـن فضـا در آینـده جدیتر هم بشـود».
مهندس حیدری تفرشی :ابتکار برگزاری تور پوستر
با رعلمی کنفرانس امسال را افزایش داد
مهندس حیدری تفرشی ،مشـاور امور مجلس مدیرعامل توانیر
نیز کیفیت ایـن کنفرانس را بسـیار خوب ارزیابـی کـرد و در ادامه
افزود« :نکته جالبی که در مقایسـه این کنفرانـس با کنفرانسهای
قبلی میتوان به آن اشـاره کـرد ،برگزاری «تور پوسـتر» بـود که از
نظر بنـده و البته سـایر شـرکتکنندگان در این جلسـه ،بار علمی
آن را افزایـش داده بـود .البتـه قبلا هـم ،چه در سـیرد ملـی و چه
در سـیرد بینالمللی ،بسـیاری از مقـاالت به صـورت پوسـتر ارائه
میشـد امـا هیچوقـت متولـی نداشـت و ایـن نبود کـه هـر مقاله،
توسـط نگارنـده آن به صـورت شـفاهی هـم ارائه شـود .امـا بنده و
سـایر حضـار معتقدیم که امسـال ،بـا اجـرای چنیـن کاری ،بحث
علمی ایـن کنفرانس پررنگتر شـده بود .یکی دیگـر از ویژگیهای
این کنفرانس ،تمام حواشـیاش حذف شـده بود و بیشتر به بخش
علمی آن پرداخته شـده بود و تمام سـخنرانان ،صرفا مسائل علمی
و فنـی را مطـرح میکردند».
در روز پایانـی ایـن کنفرانـس ،میزگـرد تخصصـی تحـت عنوان
چشـم انـداز شـرکتهای توزیع در برنامه ششـم توسـعه بـا حضور
دکتر حقیفام ،دکتر خـدرزاده ،دکتر اسـکندری ،مهندس حیدری
و نمایندگان شـرکتهای توزیع سراسر کشور و سـایر عالقه مندان
برگزار شـد.
شـایان ذکر اسـت کـه پنجمیـن کنفرانس منطقـهای سـیرد با
اهدای لـوح یادبـود بـه مقـاالت برگزیده بـه کار خـود پایـان داد.
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