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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در مراسم افتتاح ششمین نشست هم 
اندیشی بهره برداری شرکت های توزیع نیروی برق استانهای غرب و شمالغرب کشوردر ارومیه

استان آذربایجان غربی به لحاظ موقعیت خاص 
خود همواره مورد توجه وزارت نیرو بوده است

گزارشی ازفعالیت نمایشگاه تخصصی 
توانمندیهای صنعت برق درارومیه

ایمنی به عنوان خط قرمز در عملیات بهره برداری 
صنعت برق بشمار می آید

مراسم اختتامیه ششمین نشست هم اندیشی 
بهره برداری شرکت های توزیع نیروی برق غرب 

و شمالغرب کشور درارومیه
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گزارش ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکتهای 
توزیع نیروی برق غرب وشمالغرب کشور در ارومیه

        

قدردانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی از دست اندرکاران ششمین نشست 

هم اندیشی بهره برداری شرکت های توزیع نیروی برق 
غرب و شمالغرب  کشور

دوستان گرامی و یاران همیشه همراه
بــا ســام : تــاش خالصانــه و صادقانــه شــما همــکاران عزیــز آینــه 

وظیفــه شناســی و پــژواک دانایــی و تعهدتــان اســت  .
ــذر  تــاش  و  کوشــش هــای  شــما در برگــزاری ششــمین نشســت  ب
هــم اندیشــی بهــره بــرداری شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق غــرب و 
ــا و  ــد بخــش آینــده ای زیب ــار نشســت و نوی ــه ب شــمال غــرب کشــور ب
تــوام بــا توفیقــات ارزشــمند بــرای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

اســت . 
بدینوســیله از زحمــات و تاشــهای بــی دریــغ تــک تــک همــکاران و 

اصحــاب محتــرم رســانه صمیمانــه تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم .

درود بر همت بلندتان
اکبر حسن بکلو

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
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گزارش ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری
 شرکتهای توزیع نیروی برق غرب وشمالغرب کشور در ارومیه

مراســم افتتاحیــه ششــمین نشســت هــم اندیشــی 
ــرب  ــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق غ بهــره بــرداری ش
ــر   شــرکت    وشــمالغرب کشــور در ســالن   آمفــی  تئات
توزیــع  نیــروی  بــرق آذر بایجــان غربــی برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور مســئوالن بهــره بــرداری وزارت 
نیــرو و توزیــع شــرکت توانیــر ،  مدیــران عامــل ، معاونین بهــره برداری 
ومســئوالن روابــط عمومــی شــرکتهای توزیــع برق از 12 اســتان کشــور 
انجــام شــد مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربی 

بــه اهــداف برگــزاری ایــن نشســت پرداخــت وبــه اشــتراک گذاشــتن 
توانمنــدی هــا ، یافتــه هــا وتبــادل تجربیــات را از جملــه اهــداف ایــن 

نشســت ذکــر کــرد.
مهنــدس اکبــر حســن بکلــو گفــت درکنــار برگــزاری ایــن نشســت 
ــرق بامشــارکت شــرکت  ــن دســتاوردهای صنعــت ب نمایشــگاه آخری
ــا  هــای توزیــع غــرب و شــمال غــرب کشــور در محوطــه شــرکت برپ

مــی باشــد. 
وی در ســخنان خــود بــا اشــاره بــه هم مــرز بودن اســتان آذربایجان 

غربــی بــا چهــار کشــور ارمنســتان، جمهوری نخجــوان، ترکیــه و عراق 
تصریــح کــرد ایــن منطقــه بــه لحــاظ موقعیــت خــاص خــود همــواره 

مــورد توجــه وزارت نیــرو بــوده اســت. 
ــن  ــودن ای ــه کشــاورزی ب ــا توجــه ب ــو افــزود ب مهنــدس حســن بکل
منطقــه امــروز بــا افتخــار مــی توانیــم بگوییــم کلیــه روســتاهای باالی 
ده خانــوار در آذربایجــان غربــی از نعمــت روشــنایی و دیگــر مزایــای 

بــرق بهــره منــد مــی باشــند.

مهنــدس صادقــی مدیــر کل دفتــر نظــارت بــر  
توزیــع شــرکت توانیــر :

از ویژگــی هــا ی خــاص حــوزه بهــره بــرداری رضایــت منــدی 
مشــترکین اســت وایــن امــر بــه نوبــه خــود دارای اهمیــت ویــژه 

اســت.

مهنــدس حســن بکلــو مدیــر عامــل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی:

ــا  افتخــار  ــروز  ب ــه  ام ــن  منطق ــودن  ای ــه کشــاورزی ب ــا توجــه ب ب
مــی توانیــم بگوییــم کلیــه روســتاهای بــاالی ده خانــوار در آذربایجــان 
غربــی از نعمــت روشــنایی و دیگــر مزایــای بــرق بهره مند می باشــند.

مهنــدس ارجمنــد مدیــر کل دفتــر راهبــردی و 
نظــارت بــر انتقــال و توزیــع وزارت نیــرو :

صنعــت بــرق مجموعــه چنــد صــد هــزار نفــری را شــامل مــی 
شــود وگردانیــدن سیســتم بــه ایــن بزرگــی پیچیدگی خــاص خود 

را دارد.
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دراجــرای فنــاوری هــای نویــن دربخــش بهــره بــرداری 
برنامــه ریــزی بــرای تولیــد پنــچ هــزار مــگاوات انــرژی نــو 

درکشــور دردســت انجــام اســت

مدیــر کل دفتــر نظــارت برتوزیــع شــرکت توانیــر در مراســم افتتاح 
ششــمین نشســت  هــم اندیشــی بهــره بــرداری  شــرکت هــای توزیــع 
بــرق غــرب وشــمالغرب کشــور درارومیــه بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش 
بهــره بــرداری درسیســتم صنعــت بــرق تصریــح کــرد از ویژگــی هــا ی 
خــاص حــوزه بهــره بــرداری رضایــت مندی مشــترکین اســت واین امر 

بــه نوبــه خــود دارای اهمیــت ویــژه اســت.
وســیع  حجــم  براینکــه  تاکیــد  بــا  صادقــی  مســعود  مهنــدس 
تجهیــزات درشــبکه بــرق بمثابــه  مویــرگ تمامــی نقــاط کشــور را فــرا 
گرفتــه گفــت نگهــداری شــبکه وبــه روز رســانی آن ، نــگاه متفــاوت را 

نســبت بــه ســایر صنایــع مــی طلبــد.
وی هــم افزایــی و اســتفاده از تجربیــات یکدیگــر را از جملــه 
ــاء  ــت ارتق ــزود تقوی ــن نشســت توصیــف کردواف ــی ای اهــداف برپای
ــر  ــزار آالت ،توســعه زی ــزی ، اســتراتژی اب ــه ری مکانیزاســیون ، برنام
ســاختهای راهبــری شــبکه ، دیســپاچینگ ، مانیتورینــگ شــبکه ، 
بهبــود شــفافیت انضبــاط مالــی وتوســعه ســرمایه گــذاری وبهــره 
گیــری از فنــاوری هــای نویــن در بهــره بــرداری از جملــه مــواردی 
خوانــد کــه در ششــمین نشســت هــم اندیشــی بهــره بــرداری شــرکت 
ــادل نظــر  ــع غــرب وشــمالغرب کشــور مــورد بحــث  و تب هــای توزی

قرارمــی گیــرد.
مهنــدس صادقــی یــاد آور شــد دراجــرای فنــاوری هــای نویــن 
دربخــش بهــره بــرداری برنامــه ریــزی بــرای تولیــد پنــج هــزار مــگاوات 

ــو درکشــور در دســت انجــام اســت . ــرژی ن ان
ــرق کاالی  ــت ب ــاوری در صنع ــم فن ــتفاده از عل ــا ا س ب

ارزنــده و بــا کیفیــت در اختیــار مشــترکین قرار مــی گیرد

مدیــر کل دفتــر راهبــری ونظــارت برانتقــال وتوزیــع بــرق وزارت 
نیــز در مراســم افتتــاح ششــمین نشســت  هــم اندیشــی بهــره بــرداری  
شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق غــرب وشــمالغرب کشــور بــا بیــان 
اینکــه مناطــق غــرب وشــمالغرب کشــور نقــش ارزنــده  در صنعــت 
بــرق کشــور را ایفــا مــی کننــد تصریــح کــرد ایــن ارزندگــی  را  مدیــون 
نیــروی انســانی فرهیختــه ، مدیــران کارآمــد وخــوش فکــر وبــا انگیــزه 
ــوان از آقــای مهنــدس  ــران مــی ت ــن مدی ــه ای مــی دانیــم کــه از جمل
حســن بکلــو دراســتان آذربایجــان غربــی نــام بــرد کــه از زمــان تصــدی 
مدیریــت ایشــان درایــن اســتان کلیــه شــاخص هــا درصنعت بــرق این 

منطقــه رو بــه جلــو مــی باشــد.
مهنــدس ارجمنــد گفــت صنعــت بــرق مجموعــه چنــد صــد 
هــزار نفــری را شــامل مــی شــود وگردانیــدن سیســتم بــه ایــن بزرگــی 

پیچیدگــی خــاص خــود را دارد.
وی افــزود انتظــار مشــترکین از مــا تحویــل کاالی ارزنــده وبــا 
کیفیــت اســت کــه بــا بهــره گیــری از علــم وفنــاوری در صنعــت بــرق 

بحمــدا... توانســته ایــم ایــن مهــم را نیــز محقــق کنیــم.
مهنــدس ارجمنــد بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش حیاتــی شــرکت 
توانیــر وشــرکتهای توزیــع در کشــور خاطــر نشــان ســاخت مهــم تریــن 
بــار صنعــت بــرق بــردوش شــرکت توانیــر وتوزیــع بــرق قــرار دارد 
وبــرای رضایت مندی هرچه بیشــتر مشــترکین بایســتی راهبــرد های 

عملیاتــی را بــه نحواحســن بــه مــورد اجــرا بگذاریــم .
ایشــان جایــگاه صنعــت بــرق کشــور دردنیــا را رتبــه 14 خوانــد 
بــار 53 هــزار درتابســتان امســال نشــانگر  وگفــت گــذر از پیــک 

اهمیــت  وجایــگاه  ایــن صنعــت درکشــور مــی باشــد.

حضــور دوازده شــرکت توزیــع نیــروی بــرق در نشســت 
هــم اندیشــی بهــره بــرداری شــرکتهای توزیــع نیــروی برق 

غــرب وشــمالغرب کشــور درارومیه 
معــاون بهــره بــرداری شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربی 
در مراســم افتتــاح ایــن نشســت از حضــور دوازده شــرکت توزیــع 
اســتان هــای غــرب وشــمالغرب کشــور خبــرداد وافــزود ایــن نشســت 
بــه صــورت کارگاهــی وحــول محــور افزایــش قابلیــت اطمینــان ، 
کیفیــت تــوان در شــبکه هــای توزیــع ، مدیریــت دارایــی وتعمیــرات 
پیشــگیرانه ، بــرون ســپاری ، راهبــری شــبکه )دیســپاچینگ وفوریــت 
هــای بــرق (،مدیریــت بحــران وپدافنــد غیرعامــل ، ایمنــی والزامــات 
بهــره بــرداری ، وکاهــش تلفــات ،پیــک ســایی، ومخابــرات شــبکه های 

توزیــع ، فنــاوری اطاعــات ومدیریــت داده هــا برگــزار مــی شــود.
مهنــدس علــی نــژاد  گفــت همایــش هــای بهــره بــرداری  درســال 
های قبل درپنج اســتان غرب وشــمالغرب کشــور ازجمله کرمانشــاه 
،کردســتان ، آذربایجــان شــرقی ، قزویــن واردبیــل برگــزار شــده اســت.

افتتاح نمایشگاه توانمندیهای  صنعت برق درارومیه 
در اولیــن روز از برپایــی نشســت هــم اندیشــی بهــره بــرداری 
ــع نیــروی غــرب وشــمالغرب کشــور ، نمایشــگاه  شــرکت هــای توزی

توانمندیهــای  صنعــت بــرق درارومیــه افتتــاح شــد .
درمراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه کــه اســتاندار آذر بایجــان غربــی 
، مســئوالن توزیــع وبهــره بــرداری وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر ، 
مدیــران عامــل ومعاونیــن ومســئولین روابــط عمومــی دوازده اســتان 
کشــور شــرکت داشــتند اعام شــد این نمایشــگاه 37 غرفه را شــامل 
مــی شــود کــه از ایــن تعــداد 6 غرفــه اختصــاص بــه شــرکتهای توزیــع 
ــز  ــی نی ــده درنشســت را دارد ومابق ــرق اســتان هــای شــرکت کنن ب

ازصنعتگــران قطعــات پــروژه هــای بــرق مــی باشــند. 

ــرداری شــرکت هــای  ششــمین نشســت  هــم اندیشــی بهــره ب
توزیــع غــرب وشــمالغرب کشــور کــه از 18 مهرمــاه جــاری در 
ارومیــه برپــا بــود پــس ازســه روز بحــث وبررســی پیرامــون اهــداف 

ــان داد . ــکار خــود پای ــن شــده ب تعیی
در مراســم اختتامیــه ایــن نشســت معــاون فنــی شــرکت توانیــر 
درســخنانی ضمــن قدردانــی از میزبانــی خــوب شــرکت توزیــع 
نیــروی  بــرق  آذربایجــان  غربــی  در برپایــی  ششــمین  نشســت 
هــم اندیشــی بهــره بــرداری شــرکتهای توزیــع برق غرب وشــمالغرب 
کشــور مهمتریــن اهــداف ایــن گردهمایــی راتبــادل افکار واســتفاده 

از تجربیــات یکدیگــر عنــوان کــرد .
مهنــدس   پــور  علــی  گفــت  برنــد   نشســت    هــم اندیشــی 
بهــره برداری مختص غرب وشــمالغرب کشــور بــوده واگر همکاران 
موافــق باشــند میتوانیــم ایــن نشســت را درآینده بصورت سراســری 
وبــا حضــور کلیــه شــرکت هــای توزیــع بــرق کشــور برگــزار نماییــم .

وی با اشــاره به اهمیت برپایی نمایشــگاه توانمندیهای صنعت 
بــرق درجــوار ششــمین نشســت هــم اندیشــی واثــرات مثبــت 
ــرق درجهــت توســعه  ــرای تولیدکننــدگان قطعــات صنعتــی ب آن ب
وتعمیــم دامنــه فعالیــت خــود تصریــح کــرد نمایشــگاه جانبــی تاثیر 
خــوب ومطلوبــی در رونــد نشســت داشــته وشــرکت کننــدگان در 
نمایشــگاه کــه از کارخانجــات تولیــدی از سراســر کشــور حضــور 

یافتنــد حــرف هــای تــازه بــرای گفتــن داشــتند .
درایــن مراســم معــاون بهــره بــرداری شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــار دیگــر از حضــور گســترده مســئوالن  ــز یکب ــی نی آذربایجــان غرب
از وزارت نیــرو وشــرکت توانیــر ومدیــران شــرکتهای توزیــع بــرق 
اســتانهای غــرب و شــمالغرب کشــور تقدیــر  نمــوده واعــام کــرد 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از اینکــه افتخــار 
میزبانــی چنیــن نشســتی راداشــت خداونــد متعال راشــاکر اســت .

اعــام نتایــج پایانــی ششــمین نشســت هــم اندیشــی 
کشــور   وشــمالغرب  غــرب  اســتانهای  بــرداری  بهــره 

درارومیــه 
درمراســم اختتــام نشســت اعــام شــد بدلیــل محدودیــت از 
128گارگاه شــرکت توزیــع بــرق کرمانشــاه با 94/32 امتیــاز رتبه اول 
ــرق  ــع نیــروی  ب ــا94 امتیــازدوم وشــرکت توزی ،دانشــگاه ارومیــه ب

آذربایجــان غربــی بــا 92 امتیــاز رتبــه ســوم را کســب نمودنــد .

دربخش غرفه های نمایشگاهی :
* شرکت توزیع برق زنجان  اول
* شرکت  زاگرس تابلو دی دوم

* شرکت نرم افزار هوش موازی سوم

در بخش غرفه های برتر :
* ســجاد صالــح نمــدی مدیــر عامــل  شــرکت توســعه هــوش 

مــوازی
* هادی منصور مدیر عامل شرکت زاگرس تابلودی

دربخش روابط عمومی ها :
* ســرکار خانــم قزلبــاش مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیع برق 

اســتان زنجان 
اســتان  بــرق  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر  بــدر   آقــای   *

شــرقی آذربایجــان 
ــرق  ــع ب ــط عمومــی شــرکت توزی ــر رواب ــور مدی ــای کاظــم پ * آق

تبریــز
* آقای سلیمی مدیر روابط عمومی استان اردبیل

* آقای محلوجی مدیر روابط عمومی استان کرمانشاه
کارگاههای برتر :

* آقای علیمرادی از شرکت توزیع برق کرمانشاه
* آقای امین نژاد 

هچنیــن درایــن  مراســم از معاونــت هــای بهره برداری شــرکتهای 
توزیــع بــرق اســتانهای آذربایجانشــرقی ، لرســتان ، تبریــز ، اردبیــل ، 
کرمانشــاه ،گیــان ،زنجــان، ایــام ، قزویــن ، همــدان ، کردســتان بــا 

اهــداء لــوح تقدیــر قدردانــی بعمــل آمــد .
بــر اســاس ایــن گــزارش در ایــن مراســم از آقایــان دکتــر حقــی فــام 
ومهنــدس صادقــی و همکارانشــان از شــرکت توانیــر  تقدیــر ویــژه 

گردیــد .
ضمنــا ازاســاتید وداوران شــرکت کننــده درنشســت وهمچنیــن 
اســاتید دانشــگاه هــای ارومیــه و اســتان اردبیــل نیــز بدلیــل ارائــه 

پیشــنهادات  قدردانــی بعمــل آمــد .

گزارش ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق غرب وشمالغرب کشور در ارومیه

مراسم اختتامیه ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری 
شرکت های توزیع برق غرب وشمالغرب کشور درارومیه
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عنوان غرفه و کارگاه:

انشــعاب  برداشــت  آشکارســاز  ســاخت  و  طراحــی 
غیرمجــاز از کابــل ســرویس مشــترکین شــبکه هــای فشــار 
ضعیــف بــا اســتفاده از امــواج الکترومغناطیســی لــزوم 
رویکــرد جــدی تــر بــه مســاله کاهــش تلفــات در شــبکه 
هــای توزیــع، منجــر بــه توجــه بیشــتر به مشــکل انشــعابات 
غیرمجــاز آشــکار و پنهــان و خســارات مســتقیم و غیــر 
ــه نحــوی کــه طــی  مســتقیم ناشــی از آنهــا شــده اســت ب
ــه برنامــه ریــزی  ــع اقــدام ب ســالهای اخیــر شــرکتهای توزی
فنــی و انســانی گســترده جهــت جمــع آوری، کشــف و 
ــوازم  ــوارد دســتکاری ل ــر مجــاز و م اصــاح انشــعابات غی

انــدازه گیــری نمــوده اســت.
طــرح مســاله و آغــاز و تکمیــل پــروژه طراحــی و ســاخت 
انشــعاب  برداشــت  آشکارســاز  پیشــنهادی  دســتگاه 
غیرمجــاز از کابــل ســرویس مشــترکین شــبکه هــای فشــار 
ضعیــف ، صرفــا بــر مبنــای نیازهــای جــاری شــرکتهای 
از  بازرســی  فرآیندهــای  حــوزه  در  بــرق  نیــروی  توزیــع 

کابلهــای فشــار ضعیــف صــورت گرفتــه اســت. 
ــار در ســطح کشــور در  ــرای نخســتین ب ــن دســتگاه ب ای
ــرداری شــرکتهای  ششــمین نشســت هــم اندیشــی بهــره ب
توزیع برق غرب و شــمال غرب کشــور رو نمایی شــد و در 
غرفــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان آذربایجــان غربــی 

در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت. 
در ایــن غرفــه همچنیــن بــا مــدل کــردن انشــعاب غیــر 
ایــن دســتگاه و  مجــاز در دیــوار گچــی، امــکان تســت 
آشکارســازی انشــعاب غیــر مجــاز بــه صــورت عملــی فراهم 

شــد. 
عــاوه بــر غرفــه مذکــور کارگاه آموزشــی نیــز تحــت 
ــزوم و نیازهــای اســتفاده  همیــن عنــوان برگــزار شــد کــه ل
از ایــن دســتگاه، نحــوه طراحــی آن، مراحــل ســاخت، نحــوه 
عملکــرد سیســتم و همچنیــن قابلیتهای مهم این دســتگاه 
ــه عنــوان  ــد کــه بحمــدا... طبــق نظــر داوران ب ــه گردی ارای

کارگاه برتــر ایــن نشســت معرفــی گردیــد. 
کابلهــای  مســیریابی  در  مذکــور  دســتگاه  قابلیــت 
ســرویس هوایــی پوشــیده و زمینــی دفنــی، بــه صــورت 
پروســه  تقویــت  و  تســهیل  بــر  عــاوه  عملــی  و  دقیــق 
کشــف انشــعابات غیــر مجــاز از کابلهــای ســرویس امــکان 
مســیریابی و عیــب یابــی کابلهــای موجــود را فراهــم مــی 

آورد. 
ایــن نشســت هــم اندیشــی فرصــت مناســبی را بــرای 
تبــادل تجربیــات، ارایــه ایــده هــا و نــوآوری هــای کاربــردی 

فراهــم آورد. 
همیشــگی  پشــتیبانی  و  حمایــت  بــا  اســت  امیــد 
مســئوالن ایــن دســتگاه بــه مرحلــه تولیــد انبــوه و ســاخت 
تجــاری بــرای اســتفاده در تمامــی شــرکتهای توزیــع و بهــره 
بــرداری نیــروی بــرق رســد و در کشــور عزیزمــان هرگــز 

شــاهد هیچگونــه برداشــت غیــر مجــازی نباشــیم.

فناوری

ایمنی به عنوان خط 
قرمز در عملیات بهره 

برداری صنعت برق بشمار 
می آید

مدیــر کل دفتــر نظــارت بــر توزیــع توانیــر در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مــا بــا اشــاره بــه اهــداف ششــمین نشســت هــم 
اندیشــی بهــره بــرداری شــرکت هــای توزیــع بــرق غــرب و 
شــمالغرب کشــور در ارومیــه گفــت: ایــن نشســت تخصصــی 
بــا هــدف بهبــود و هــم افزایــی تبــادل تجــارب موفــق و چــاره 

اندیشــی بــرای حــل مشــکات توزیــع برگــزار مــی شــود.
مهنــدس مســعود صادقــی خمامــی افــزود در ایــن نشســت 
هــر ســال مســائل جدیــد و متفــاوت از ســوی شــرکت هــای 
توزیــع مطــرح مــی گــردد کــه امســال تمرکز نشســت را بــر روی 
ــع و بهــره  ــا شــبکه هــای توزی مشــکات کنونــی کــه مرتبــط ب

بــردای از آنهاســت، قــرار دادیــم.
وی اضافــه کــرد برنامــه هایــی کــه در ایــن نشســت بیشــتر 
مــورد بحــث و توجــه حاضریــن قــرار دارد عبــارت اســت از: 

توســعه OMS  سیســتم های مدیریت خاموش ، برقرار کردن 
ــا  GIS  سیســتم هــای اطاعاتــی جغرافیایــی مــکان  ارتبــاط ب
محــور و در واقــع اتصــال بــه ســایر بانــک هــای اطاعاتــی مــی 

باشــد.
مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر توزیــع توانیــر تاکیــد کــرد روی 
بحــث ایمنــی تمرکــز بیشــتر داشــتیم چــرا کــه موضــوع ایمنــی 
در عملیــات بهــره بــرداری بعنــوان خــط قرمــز در صنعــت بــرق 
بشــمار مــی آیــد کــه در ایــن زمینــه قصــد داریــم شــاخص هــا و 

فرایندهــای مختلــف را بهبــود بخشــیم.
مهنــدس صادقــی بــا اشــاره بــه روند رو به کاهش خاموشــی 
هــا در چنــد ســال اخیــر خاطــر نشــان ســاخت ایــن امــر نشــانگر 
آن اســت کــه حرکــت مدیریــت در جهــت صحیــح بــوده و 

تــاش مــا ارائــه باالتریــن خدمــات مــی باشــد.
وی از برنامــه فعالیــت ســامانه رصــد در شــرکت توانیــر خبر 
ــه بهبــود واکنــش  داد و افــزود فعالیــت ایــن ســامانه منجــر ب
اضظــراری مــا نســبت بــه رخدادهــای حــادث شــده در شــبکه 

مــی شــود.
ایشــان اضافــه کــرد اتفــاق دیگــری کــه بــا فعالیــت ایــن 
ســامانه روی مــی دهــد پایــش لحظــه ای وضعیــت عملیاتــی 

شــرکت هــای توزیــع در حــوزه بهــره بــرداری اســت.

مهنــدس صادقــی عبــور بــدون عارضــه از پیــک بــار امســال 
ــاد  ــرق کشــور ی ــل توجــه  صنعــت ب را از دســت آوردهــای قاب
کــرد وگفــت زمانــی کــه میــزان تولیــد ومصــرف برابــر مــی شــود 

ریســک بهــره بــرداری شــبکه بــاال مــی رود.
وی افــزود مدیریــت مناســب ایــن وضعیــت چــه بــه لحــاظ 
عبــور  درجهــت  عملیــات  مدیریــت  وچــه  بــار  مدیریــت 
موفقیــت آمیــز وبــدون وقفــه بــرق رســانی بــرای مشــترکین 
بســیار حائــز اهمیــت بــود کــه ایــن دســت آورد مهــم نیــز 

برایمــان تحقــق یافــت.
مهنــدس صادقــی بابیــان اینکه شــرکت توزیــع دریک نقطه 
عطــف ودر یــک پیــچ تاریخــی قــرار دارد افــزود مادرحــال طــی 

یــک دوره گــذار هســتیم وایــن دوره درواقــع مــارا از یــک دوره 
ســنتی وغیر بهره ور به ســوی شــرایط مبتنی بردانش وبه کار 

گیــری تکنولــوژی پیشــرفته هدایت مــی کند.
نشــان  خاطــر  توانیــر  برتوزیــع  نظــارت  دفتــر  کل  مدیــر 
ــه اینکــه  ــع باعنایــت ب ســاخت افــق آینــده ی شــرکتهای توزی
سیســتم هــای مدیریــت اطاعــات IT، شــبکه هایــی ازطیــف 
گســترده سیســتم مخابــرات ونــرم افزار هــای کارآمد بــه حوزه 
مدیریــت اضافــه مــی شــوند ووضیعــت مطلوب تــراز عملیاتی 

مــا را بهبــود خواهنــد بخشــید.

مهنــدس صادقــی عبــور بــدون عارضــه از 
پیــک بــار امســال را از دســت آوردهــای قابــل 
توجــه  صنعــت بــرق کشــور یــاد کــرد وگفــت 
زمانــی کــه میــزان تولیــد ومصــرف برابــر مــی 
شــود ریســک بهــره بــرداری شــبکه بــاال مــی رود.

گــذار هســتیم  یــک دوره  طــی  مادرحــال 
وایــن دوره درواقــع مــارا از یــک دوره ســنتی 
وغیــر بهــره ور بــه ســوی شــرایط مبتنــی بردانــش 
وبــه کار گیــری تکنولــوژی پیشــرفته هدایــت می 

کنــد.

انشــعاب  برداشــت  آشکارســاز  دســتگاه 
ــبکه  ــترکین ش ــرویس مش ــل س ــاز از کاب غیرمج
هــای فشــار ضعیــف بــرای نخســتین بــار در ســطح 
کشــور در ششــمین نشســت هــم اندیشــی بهره 
ــمال  ــرب و ش ــرق غ ــع ب ــرکتهای توزی ــرداری ش ب
غــرب کشــور رو نمایــی شــد و در غرفــه شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان آذربایجــان غربــی در 

معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت. 

افــق آینــده ی شــرکتهای توزیــع باعنایــت 
بــه اینکــه سیســتم هــای مدیریــت اطاعــات 
IT، شــبکه هایــی ازطیــف گســترده سیســتم 
مخابــرات ونــرم افــزار هــای کارآمــد بــه حــوزه 
مدیریــت اضافــه مــی شــوند ووضیعــت مطلــوب 
ــید. ــد بخش ــود خواهن ــا را بهب ــی م ــراز عملیات ت
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گزارشی ازفعالیت نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صنعت برق درارومیه
هــم  نشســت  ششــمین  بــکار  باآغــاز  همزمــان 
بــرق  توزیــع  هــای  شــرکت  بــرداری  بهــره  اندیشــی 
اســتانهای غرب وشــمالغرب کشــور در ارومیه نمایشــگاه 
ــه  ــل محوط ــرق درمح ــت ب ــای صنع ــی توانمندیه تخصص
ــاح  ــی افتت ــان غرب ــرق آذربایج ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش

شــد .
ــات  ــکل ازکارخانج ــه متش ــگاه 31 غرف ــن نمایش درای
تولیــد قطعــات صنعتــی بــرق ، نمایندگــی هــای فــروش 
ــز از  ــه نی ــور و 6 غرف ــف کش ــاط مختل ــات از نق ــن قطع ای
شــرکت هــای توزیــع بــرق اســتان هــای غــرب وشــمالغرب 

ــال داشــتند . کشــور مشــارکت فع
خبرنــگار مــا از برپایــی ایــن نمایشــگاه ونقطــه نظــرات 
ــه  ــوده ک ــه نم ــی را تهی ــدگان در آن گزارش ــرکت کنن ش
ذیــا نظــر شــما خواننــدگان محتــرم را بــه ایــن گــزازش 

جلــب مــی کنیــم .
چهــره شــاداب ومتبســم بیشــتر شــرکت کننــدگان در نمایشــگاه 
توانمندیهــای صنعــت بــرق حاکــی از رضایــت آنــان از وضعیــت 
کلــی نمایشــگاه بــود تعــدادی از صاحبــان غرفــه هاتخصصــی بــودن 
نمایشــگاه ، معرفــی وارائــه آخریــن دســت آوردهــای تولیــدی واحــد 
صنعتــی خــودرا دلیــل عمــده بــرای حضــور در نمایشــگاه عنــوان 

کردنــد .
حســین نجاتــی رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت بــرق گســتر دریانــی 
باابــراز رضایــت از نمایشــگاه گفــت مســئوالن شــرکت توزیــع بــرق 
آذربایجــان غربــی در برپایــی ایــن نمایشــگاه ســنگ تمــام گذاردنــد و 
امیدواریــم دیگــر مدیــران نیــز نظــم وانضبــاط حاکــم برایــن نمایشــگاه 
دیگــر  نمایشــگاههای  برگــزاری  در  خــود  هــای  برنامــه  الگــوی  را 

قراردهنــد .
ایشــان ادامــه داد شــرکت بــرق گســتر دریانــی فعالیــت خــودرااز 
ســال 91 درزمینــه ســاخت تابلــو ، چراغهــای ال ای دی کــم مصــرف 
آغــاز کــرد ودرحــال حاضــر تولیــد پروژوکتورهــای صنعتــی خیابانــی 

والمــپ هــای لوســتری خانگــی را دردســت ســاخت دارد .
نجاتــی محــل اســتقرار کارخانــه را اســتان آذربایجــان شــرقی شــهر 
ــا  ــه ب ــن کارخان شبســترعنوان نمــود و اعــام داشــت محصــوالت ای

برنــد دریــان نــورو دریــان تابلــو ببــازار عرضــه مــی گــردد .

ســجاد قربانــی مدیــر عامــل کارخانــه تابلوســازی آذران کنتــرل 
میانــدوآب هــم بــا اشــاره بــه برنامــه هــای نمایشــگاه گفــت: وضعیــت 
از هرلحــاظ خــوب و بهتــر بــوده امــا بنظر بنده چون نمایشــگاه حالت 

تخصصــی دارد بیشــتراز ایــن هــم مــی شــد تخصصــی کــرد . 
وی افزود: برپایی چنین نمایشــگاهی کار ابتکاری بوده وجادارد 
مراتــب قدردانــی خــود را از مدیــر عامــل محتــرم شــرکت توزیــع بــرق 
آذربایجــان غریــی و معاونــت محتــرم بهــره بــرداری شــرکت توزیــع 

بــرق اســتان اعــام نمایــم . 
از مســئوالن  خــود  هــای  درادامــه صحبــت  ایشــان همچنیــن 
درخواســت نمــود منبعــد دربرپایــی ایــن نــوع نمایشــگاهها بیشــتر 

تولیدکننــدگان رابــرای شــرکت درآن مدنظــر قراردهنــد .
ترانســفو  ایــران  کارخانــه  تولیــدات  فــروش  نمایندگــی 
درآذربایجانغربــی نیــز رضایــت خاطــر خــودرا از همــکاری خــوب 

. داشــت  ابــراز  داران  باغرفــه  نمایشــگاه  برپایــی  مســئوالن 
علــی ســیاحی گفــت: غرفــه ایــران ترانســفودرروز اول نمایشــگاه 
مــورد اســتقبال گــرم متخصصیــن وبخصــوص مســئوالن اســتان از 

ــی قرارگرفــت . ــه اســتاندارمحترم آذربایجــان غرب جمل
شــرکت پلیمــر عایــق اســپادانا از تهــران تولیــد کننــده انــواع مقــره 
هــای ســیفونی ، انــواع کاورهــای برقــی وترانــس وکات اوت از جملــه 
واحدهایــی اســت کــه باحضــور خــود در نمایشــگاه توانمندیهــای 

صنعــت بــرق  محصــوالت خــود را بنمایــش گــذارد .
نیــز  شــرکت  ایــن  مدیــره  هیئــت  رئیــس  خردچــی  مرتضــی 
وضعیــت کلــی نمایشــگاه را خــوب ارزیابــی  کــرده وگفــت: در ایــن 
نــوع نمایشــگاهها کــه تخصصــی مــی باشــد بایســتی اطــاع رســانی 

بیشــتری بــه شــرکت هــا وموسســات فنــی انجــام گیــرد .
ــع  ــر عامــل شــرکت توزی ــی خــود را از مدی ایشــان مراتــب قدردان
بــرق آذربایجــان غربــی مهندس حســن بکلو ، مهندس حســنی مدیر 
ودبیرکمیتــه فنــی وصالــح نمدی مدیــر روابط عمومی شــرکت توزیع 

بــرق اســتان اعــام داشــت .
ــرق صنعتــی  ــو ب ــو دی ســازنده تابل شــرکت تولیــدی زاگــرس تابل
کارخانجــات نیــز باشــرکت درایــن نمایشــگاه تولیــدات صنعتــی 

خــودرا در معــرض دیــد عمــوم گــذارد .
از  وقدردانــی  باتشــکر  شــرکت  عامــل  مدیــر  منصــور  هــادی 
همکاری گرم و شایســته مســئوالن برپایی نمایشــگاه رضایت خودرا 

ازحضوردرنمایشــگاه اعــام داشــت .

وی بــه خبرنــگار مــا گفــت: ایــن نمایشــگاه تخصصی در مقایســه  
بــا دیگــر نمایشــگاهها درســطح عالــی وخــوب بــوده ومــا از برگــزاری 

چنیــن نمایشــگاههایی در آینــده اســتقبال مــی کنیــم .
ســیم  تولیــدی  هــای  شــرکت  از  بنمایندگــی  جاویــدی  جــواد 
کابــل یــزد و افــق البــرز ومتــال نیــز اســتقبال بازدیــد کننــدگان ازایــن 
نمایشــگاه تخصصــی را خــوب ومطلــوب توصیــف کــرد وگفــت: 
اســتقبال از غرفــه هــا خــوب بــوده وایــن نمایشــگاهها کــه بصــورت 
تخصصــی برگــزار مــی شــود حتــی از نمایشــگاههای بیــن المللــی هــم 

بــرای مــا بهتــر ومفیــد مــی باشــد .
ایشــان باقدردانــی از زحمــات مدیــران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی دربرپایــی ایــن نمایشــگاه یــادآور شــد بیــش از 49 
ســال اســت کــه دررشــته ســیم هــای کابــل کــه کاربــرد بیشــترآن در 

صنعــت بــرق وکارخانجــات اســت فعالیــت دارم .
وارد  غرفــه  نمایندگــی  پــارس  نیروســان  در آذربایجــان غربــی 
مــی شــوم حســین نــوری کــه خــودرا نماینــده شــرکت پارس نیروســان 
در ایــن منطقــه معرفــی مــی کندرضایــت خاطــر خــودرا از نمایشــگاه 

ابــراز میــدارد .
وی مــی گویــد ایــن نمایشــگاه درایــن حجــم وکیفیــت بــرای اولیــن 
ــی  برگــزار  ــرق  آذربایجــان  غرب ــع  ب ــار اســت کــه در شــرکت توزی ب

مــی شــود .
نــوری  انســجام ونظــم حاکــم بــر نمایشــگاه وهمــکاری صمیمانــه 
مســئوالن بــا صاحبــان غرفــه هــارا در مــدت برپایــی نمایشــگاه از 
ویژگــی هــای خــاص آن توصیــف مــی کنــد و مــی گویــد غرفــه هــا 
رایــگان در اختیــار مــا قــرار گرفتــه و اســتقبال از نمایشــگاه نیــز در 

حــد بســیار خــوب بــود .
نمایشــگاه توانمندیهــای صنعــت بــرق بمــدت ســه روزصبــح 
شــرکت  در محوطــه  جــاری   مهرمــاه   20 لغایــت   18 از  وعصــر 
توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی پذیــرای بازدیــد کننــدگان بــود .

گفتنی اســت در روز اول برپایی نمایشــگاه ، مســئوالن  وزارت 
نیــرو و شــرکت توانیــر  ومدیــران شــرکت هــای توزیــع بــرق  از 12 
اســتان کشــور شــرکت کننــده در ششــمین نشســت هــم اندیشــی 
بهــره بــرداری شــرکت هــای توزیــع بــرق غــرب وشــمالغرب کشــور 
ضمــن شــرکت در مراســم افتتــاح نمایشــگاه از یکایــک غرفــه هــای 

آن بازدیــد بعمــل آوردنــد .
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عنوان کارگاه آموزشی :
......................

ایمنی و الزامات بهره برداری
)شرکت توانیر- کمیته راهبری ایمنی(

......................
پایــش لحظــه ای عملکــرد بهــره بــرداری شــبکه هــای توزیــع نیــروی 

بــرق در بســتر ســامانه رصــد و تشــریح طــرح هــای توســعه آتــی 
)شرکت توانیر- مهندس صادقی(

......................
بررســی کارشناســی ســرکابل هــای معیــوب و تجزیــه و تحلیــل 

ســرکابل هــا 
)شرکت توزیع نیروی برق تبریز - مهندس جعفر جعفرزاده(

......................
مطالعــات و تدویــن مشــخصات فنــی تجهیــزات عملیــات فنــی خــاص 

مناطــق سردســیری
)شرکت توزیع نیروی برق اردبیل - دکتر عادل اکبری(

......................
ارائــه راهکارهــای عملــی جهــت کاهــش تلفــات ولتــاژ ســیم نــول در 

شــبکه هــای فشــار ضعیــف 
)شرکت توزیع نیروی برق لرستان - مهندس ابراهیم شریفی پور(

......................
نیازهــای حفاظتــی شــبکه هــای توزیــع بــا حضــور تولیــدات پراکنــده 
ابــاغ شــده شــرکت توانیــر در ســال 1392 همــراه بــا مطالعــات مــوردی 

)دانشگاه ارومیه - آقایان دکتر امین یزدانی نژاد - مهندس سجاد دادفر(
......................

ــرکت  ــیم( ش ــی س ــبکه ب ــت ش ــی )وضعی ــای مخابرات ــاخت ه زیرس
ــام ــرق ای ــع ب توزی

)شرکت توزیع نیروی برق ایام - مهندس جمال الدین زارعی(
......................

طراحــی و ســاخت آشکارســاز برداشــت غیــر مجــاز از کابــل ســرویس 
امــواج  از  اســتفاده  بــا  ضعیــف  فشــار  هــای  شــبکه  مشــترکین 

الکترومغناطیســی 
)شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی - دکتر صابر بهکامی(

......................
بهبــود بهــره بــرداری بــا کاربــردی ســازی مانیتورینــگ فیدرهــای 

ــط ــار متوس فش
)شرکت توزیع نیروی برق زنجان - مهندس علی اسامی(

......................
ماحظــات عملــی و اجرایــی مدیریــت حــوادث و عملیــات اتفاقــات در 

یط  شرا
بحــران بــرق بــر اســاس آخریــن تجــارب ســال 1395 شــرکت توزیــع 

بــرق گیــان 
)شرکت توزیع نیروی برق گیان - مهندس حامد حسن زاده(

......................
 GPMS بازدیــد و تعمیــرات پیشــگیرانه نظــارت توســط نــرم افــزار
بررســی  جهــت  آلتراســونیک  یــاب  نشــت  از دســتگاه  اســتفاده  و 

تجهیــزات معیــوب و دارای نشــتی 
)شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی - خانم مهندس طاهره اکبری و 

آقایان مهندس سید صمد علوی و مهندس اکبر فرج نیا (
......................

ــرداری از  ــره ب ــه طراحــی و به ــوط ب بررســی مســائل و مشــکات مرب
شــبکه هــای توزیــع در حضــور بارهــای هارمونیکــی و ارائــه راهکارهــای 

مناســب بــرای آن  
)شرکت توزیع نیروی برق کردستان - مهندس فواد گل آور (

......................
افزایــش اســتحکام و تــاب آوری شــبکه هــای توزیــع بــرق در مقابــل 

GIS حــوادث طبیعــی بــا اســتفاده از
)شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه - مهندس علیمراد مرادی مجد (

......................
بررســی علــل و عوامــل ایجــاد بــروز عیــب در کات اوت هــا و ارائــه 

روش هــای مناســب جهــت پیشــگیری
)شرکت توزیع نیروی برق همدان - مهندس امیر حسین کرباسیان (

......................
ــرق  ــع ب ــل قط ــانی در مقاب ــات رس ــر خدم ــاب آوری حداکث ــی ت بررس

ــی( ــه عمل )تجرب
)شرکت توزیع نیروی برق قزوین - مهندس فرج ا... باباخانی (

لیست کارگاه های آموزشی درششمین نشست هم اندیشی بهره برداری 
شرکت های توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب کشور در ارومیه
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