
 استفاده بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت 

)جابجایی ترانسفورماتورها(

های شبکه جلسه ویدئو  های وزارت نیرو برای عبور از پیک و کاهش محدودیت به منظور تحقق برنامه

ریزی  برنامه در دفتر معاونت 2/3/99 مورخ شنبه سهروز خصوص موضوع فوق الذکر در  درکنفرانسی 

 و با حضور افراد زیر تشکیل گردید: شرکت توانیر و امور اقتصادی

 مشاور آبادی بلبلآقای مهندس 

 ای یزد برق منطقهشرکت  مهندس محرابیو  دکتر زارعآقایان 

مهندس راعی و دکتر رجبی مشهدی، آقایان 

 مهندس کمالی

 توانیر شرکت

 

 تبادل نظر نتایج زیر حاصل گردید:بعد از بحث و 

استفاده بهینه از ترانسفورماتورهای " ویژه ملی ای یزد به عنوان متولی طرح شرکت برق منطقه -1

قدرت )جابجایی ترانسفورماتورها( در سطح شبکه سراسری انتقال و فوق توزیع با هدف پاسخگویی به 

شرکت برق راستا مقرر گردید انتخاب گردید. در همین " پیک بار و کاهش محدودیت شبکه

با شرکت  سپس با هماهنگی شرکت توانیر تهیه ورا  شرح خدمات طرح مذکور ای یزد منطقه

 .نمایدقرارداد منعقد با رعایت قوانین و مقررات مشاور ذی صالح 

آقای مهندس کمالی به عنوان نماینده شرکت توانیر جهت هماهنگی و نظارت بر اجرای این  -2

قای مهندس و آ ای یزد مهندس محرابی به عنوان نماینده شرکت برق منطقهطرح و آقای 

انتخاب گردیدند. ضمناً مقرر گردید مراتب طی  نده شرکت مشاوریآبادی به عنوان نما بلبل

ای جهت معرفی نماینده تام االختیار  های برق منطقه به شرکت فوق، رونوشت نامه ابالغیه طرح

در همین  جهت همکاری و هماهنگی الزم اعالم گردد.( ی و تحقیقاتریز )ترجیحاً معاون برنامه



بایست به صورت کامل در این زمینه با شرکت برق  ای می های برق منطقه کلیه شرکتراستا 

 ای یزد همکاری نمایند. منطقه

ای یزد و توانیر، نسبت به  های برق منطقه مقرر گردید شرکت مشاور ضمن هماهنگی با شرکت -3

ها و تجهیزات موجود، میزان خرید ترانسهای انتقال و فوق توزیع توسط  پستبررسی 

ای و همچنین موجودی انبار آنها، بارگیری ترانسهای موجود شبکه از  های برق منطقه شرکت

و همچنین بررسی امکان مانور فیدرهای توزیع با هدف حذف   1402تا سال  98سال 

 های توسعه شبکه اقدام نماید. و کاهش هزینه های غیر ضروری ترانس در شبکه جابجایی

نسبت به ارائه گزارش نهایی به شرکت برق  1399مقرر گردید شرکت مشاور تا پایان بهمن ماه  -4

 ای یزد و متعاقباً شرکت توانیر اقدام نماید. منطقه

 

 

 

 ریزی و امور اقتصادی معاونت برنامه-شرکت توانیر

 1399اردیبهشت ماه 


