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  مقدمه
هاي فني و مطالعاتي كميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران توسعه يافت و مطابق  فعاليت 1397در سال 

هايي از برنامه  محورهاي مختلف برنامه دنبال گرديد. هر چند در اين مسير كم و بيش انحرافبرنامه مصوب اين سال، 
گيري مجدد كميته و  گيرد. لكن در سال اول بعد از شكل وجود داشت كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي

، در كنار 1398ارائه شده براي سال  رود با برنامه انتخاب اعضاي اصلي آن، عملكرد رضايتبخشي حاصل گرديد. اميد مي
المللي  ها و تداوم ارتباطات علمي با مجامع بين ، بتوان گسترش فعاليت1397هاي سال  ها و نقصان پوشش ضعف

، 1397هاي برنامه مصوب سال  شود با مرور سرفصل الملل را شاهد بود. در اين گزارش سعي مي خصوصاً سيگره بين
ها بررسي شده و ميزان تحقق با اهداف برنامه ارزيابي گردد. در پايان  هر يك از اين سرفصلهاي انجام شده در  فعاليت

  شود. ها، شاخص كلي تطابق عملكرد و برنامه ارائه مي با ارزيابي كلي فعاليت

  و عملكرد كميته 1397مرور برنامه مصوب سال 

هاي انجام  بوده است كه در ادامه با عنوان هر يك از اين هفت محور، فعاليت ، شامل هفت محور كلي1397برنامه سال 
  شود. گرفته در ذيل آنها تشريح مي

  هاي مصوب هاي مطالعاتي در كارگروه توسعه فعاليت -الف 

توسعه بهينه سيستم قدرت با افزايش «ت عنوان تنها يك كارگروه مصوب در كميته تح 1396در انتهاي سال 
به اضافه دو فعاليت مطالعاتي چهار كارگروه ديگر  1397وجود داشت. لكن در سال  )C1.39(با كد » ها تقطعي عدم

)Task Force ( هاي  ها و فعاليت در بخش بعدي با برشمردن كارگروه به تصويب رسيد و فعاليت خود را آغاز كرد.جديد
  شود. يهاي انجام شده در هر يك تشريح م مطالعاتي جديد، كليات فعاليت

  هاي جديد حداقل يك كارگروه در هر فصل تشكيل كارگروه - ب 

  پيشنهاد و مصوب شد:به شرح زير  1397در سال چهار كارگروه 

  )C1.35(با كد هاي انرژي الكتريكي  سازي شبكه سنجي جهاني امكان -1-ب

 )C1.12با كد ريزي توسعه شبكه ( نقش گريدكد سيستم انتقال در برنامه -2-ب

 )C1.N1با كد گيري، ارزيابي و راهبردها ( مطالعه كيفيت توان در شبكه برق، اندازه -3-ب

  )C1.27با كد (انداز مطالعات پايايي در كشورهاي در حال توسعه  چشم -4-ب

  به شرح زير مصوب و عملياتي شد.نيز عالوه بر آن دو فعاليت مطالعاتي ديگر 



هاي  طي سال مصرفروند رشد در و نقش آن ) Price Elasticity of Demandكشش قيمتي مصرف برق ( -5-ب
  آتي

هاي آينده به دليل تغيير الگوي مصرف و ورود  استخراج شكل منحني تداوم بار ساالنه كشور طي سال -6-ب
  هاي جديد فناوري

آقاي دكتر  ، جنابC1.39شود. مسئول كارگروه  ها توضيح داده مي هاي انجام شده در هر يك از كارگروه حال فعاليت
آغاز نمود  1396معقولي از اعضاي اصلي كميته توسعه سيستم و اقتصاد است. اين كارگروه فعاليت خود را از اواخر سال 

الملل معرفي شد. اولين فعاليت اين كارگروه،   و نامبرده به عنوان عضو متناظر كارگروه ملي ايران در كارگروه متناظر بين
ريزي توسعه  قطعيت در برنامه الملل در خصوص عوامل ايجاد عدم سالي از كارگروه بينتدوين و تكميل پرسشنامه ار

شبكه برق در ايران بود. اين پرسشنامه پس از تكميل و ارائه در نشست كميته توسعه سيستم و اقتصاد و تائيد نهايي 
با مسئوليت جناب آقاي دكتر معقولي در الملل  الملل ارسال شد. در ادامه همكاري با كارگروه بين آن، براي كارگروه بين

ريزي توسعه شبكه ادامه يافت. مقرر است  قطعيت در برنامه هاي مطالعاتي براي غلبه بر عدم مها و الگوريت خصوص روش
نويس اوليه آن در اوايل سال پيش در اختيار اعضا قرار گرفته  نتايج اين مطالعات در بروشور فني اين كارگروه كه پيش

  نتشر شود.است، م

باشد. مسئول اين كارگروه سركار  مي C1.35، كارگروه 1397هاي مطالعاتي كميته در سال  ترين كارگروه يكي از فعال
الملل است. مشابه كارگروه پيشين، ايشان نيز به عنوان عضو متناظر كارگروه  خانم مهندس رنجبر از اعضاي سيگره بين

سال پاياني فعاليت  در الملل ، كارگروه بين1397ل معرفي شد. از آنجا كه در سال المل ملي ايران در كارگروه متناظر بين
الملل برقرار شد و با حضور در  ، ارتباط مناسبي با كارگروه بينقرار داشتگزارش نهايي فعاليت كارگروه  ارائهخود و 

بحث در خصوص محورهاي به  ،1397 تابستاننفرانس سيگره پاريس در نشست تخصصي ارائه گزارش پاياني در ك
هاي بعدي پرداخته شد. از آنجا كه مقرر است كارگروه  اصلي مطالعات و همچنين چگونگي مشاركت ايران در فعاليت

الملل مجدداً با ارائه پروپوزال جديد ادامه فعاليت دهد، پيشنهاد اوليه پروپوزال براي نظرخواهي براي كليه اعضا  بين
در  ،ريزي انجام شده ال گرديد كه نظرات كارگروه ملي نيز ارسال شد. همچنين با برنامهجمله كارگروه ايران ارس من

برگزار شد، شركت گرديد و مجدداً پيشنهادهايي براي مشاركت ايران  1397الملل كه در اواخر سال  وبينار كارگروه بين
الملل  ارتباط مداوم و مطلوبي با كارگروه بيناينك كارگروه ملي،  الملل ارائه شد. هم در محورهاي مطالعاتي كارگروه بين

گردد. همچنين مطالعات انجام شده شامل مقاالت  الملل مطلع مي هاي مختلف كارگروه بين ها و فعاليت دارد و از برنامه
  شود. الملل نيز به اشتراك گذاشته مي تحقيقي و علمي براي كارگروه بين

الملل آغاز  ا مسئوليت سركار خانم مهندس محمدي از اعضاي سيگره بينباشد كه ب مي C1.12سومين كارگروه كميته، 
پروپوزال ارائه شده توسط اين كارگروه بر اساس نقش منابع تجديدپذير و ورود آنها با حجم انبوه در گريدكد به كار كرد. 

فعاليت  خاتمه ك دهه ازدر اين راستا مطالعات كارگروه شكل گرفت. از آنجا كه نزديك ي و شبكه انتقال استوار است
الملل فعاليتي ندارد، امكان معرفي  در سيگره بيناينك  همگذرد و اين كارگروه  الملل مي كارگروه متناظر سيگره بين



الملل انجام  بين C1الملل وجود نداشت. لكن با مكاتباتي كه با رئيس و دبير كميته  مسئول كارگروه ملي به كارگروه بين
از اينك  اندازي شود. اين پيشنهاد هم الملل با محوريت ايران، مجدداً راه كه كارگروه متناظر بينگرفت، پيشنهاد شد 

  در دست بررسي است.الملل  بين C1سوي كميته 

مطالعه « تر ها در شبكه انتقال است كه با عنوان كلي چهارمين كارگروه مصوب كميته، كارگروه مطالعات هارمونيك
تصويب قرار گرفت. از آنجا كه اين كارگروه نمونه  دمور» ، ارزيابي و راهبردهاگيري برق، اندازهت توان در شبكه كيفي
براي آن انتخاب شد. مسئول اين كارگروه،  C1.N1هاي مصوب سيگره ندارد، كد ملي  المللي در فهرست كارگروه بين

  اسماعيلي است. مهندسجناب آقاي 

به مطالعات قابليت اطمينان است. مسئول اين كارگروه، جناب آقاي دكتر  مربوط  C1.27پنجمين كارگروه نيز با كد
  مشاري است.

رود در سال  اميد ميو فعاليت خود را آغاز نمودند.  ندمورد تصويب قرار گرفت 1397اين دو كارگروه در نيمه دوم سال 
  هاي اين دو كارگروه نيز ارائه شود. گزارش فعاليت 1398

هاي  طي سال مصرفروند رشد ) در Price Elasticity of Demandقيمتي مصرف برق ( كشش«فعاليت مطالعاتي 
شكل گرفت. مسئول اين  1397و در اواخر سال از اعضاي اصلي كميته به پيشنهاد جناب آقاي مهندس حجت » آتي

ركين نسبت به علمي براي رفتار مشت باشد. در اين فعاليت مقرر است مدلي فعاليت نيز جناب آقاي مهندس حجت مي
هاي مديريت مصرف  گذاري تعيين تعرفه برق را به منظور اجراي برنامه قيمت برق ارائه شود تا توسط آن بتوان سياست

  عملياتي نمود.

بيني) منحني تداوم بار براي مصرف  هاي علمي براي استخراج (پيش ها و چارچوب فعاليت مطالعاتي ديگر، به تدوين رويه
پردازد. پيشنهاد  رو و با توجه به تحوالت موجود در عرصه توليد و مصرف برق مي طي سالهاي پيش انرژي الكتريكي در

نياي  اين فعاليت مطالعاتي نيز در اواخر سال گذشته در كميته مصوب شد. مسئول اين فعاليت، جناب آقاي دكتر سليمي
  باشد. الهيجي مي

رضايتبخش  1397ها در سال  هاي تخصصي براي انجام فعاليت هم رفته توسعه ساختاري كميته و ايجاد كارگروه روي
  هاي مطالعاتي فراهم گردد. رود با اين توسعه، زمينه براي گسترش فعاليت بود و اميد مي

ايجاد بستر الزم براي مشاركت فعال كليه متخصصين و مهندسان صنعت برق عالقمند به  -ج 
  هاي فني و تخصصي كميته زمينه

هاي مهندسي فعال در  موسسات و شركتگذشته با مكاتبات متعدد با مراكز علمي و پژوهشي و نيز هر چند در سال 
هاي كميته فراهم شد  هاي جلب و مشاركت متخصصان و كارشناسان اين حوزه در فعاليت زمينه مهندسي برق، زمينه

رسد آنچه كه مانع اصلي عدم  ر ميلكن در عمل استقبال چنداني از سوي متخصصان و كارشناسان به عمل نيامد. به نظ



هاي سيگره ايران باشد، الزام به  هاي اين كميته و بطور كلي فعاليت فعاليتدر  براي حضور و مشاركترغبت افراد 
هاي بسيار  لغ ارزي است. چه پتانسيل، آن هم به شكل مبعضويت رسمي در انجمن سيگره و پرداخت حق عضويت

ها و هم كارشناسان و متخصصان  مي و دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاهخوبي هم در رده اعضاي هيات عل
به عنوان يك انجمن قوي  سيگره ايرانآفريني  نقشنتيجتاً هاي سيگره ايران و  صنعت برق براي مشاركت در فعاليت

هاي مشاركت آنها در  مهندسي در زمينه مهندسي برق وجود دارد و اگر با ايجاد انگيزه و رغبت براي اين افراد، زمينه
هاي سيگره ايران خواهيم بود. به  بسترهاي فني و مهندسي سيگره ايجاد شود، يقيناً شاهد تحوالت شگرفي در فعاليت

پرداخت ريالي حق عضويت و با مبالغ  در قالبهمين دليل از سوي اين كميته پيشنهاد ايجاد شكلي ديگري از عضويت 
الملل به انجمن سيگره ايران ارائه شد تا مورد  متر در مقايسه با عضويت در سيگره بينكمتر و در مقابل اعطا امتيازات ك

  بررسي قرار گيرد.

  الملل هاي متناظر سيگره بين ها با كارگروه توسعه ارتباط كارگروه -د 

گروه اند و هر يك داراي عضو متناظر در كار نسبتاً موفق عمل نموده C1.35و  C1.39كارگروه در اين بخش دو 
الملل دارد و از  ارتباط مداوم و بسيار خوبي با كارگروه متناظر بين C1.35باشند. كارگروه  الملل مي متناظر در سيگره بين

  سال گذشته مقدمات مشاركت در فعاليت بعدي اين كارگروه را فراهم ساخته است.

سازي مجدد كارگروه متناظر  يق پيشنهاد فعالالملل را از طر نيز ارتباط با سيگره بين C1.12كارگروه  ،پس از اين دو
  نموده است. ايجادبا محوريت ايران  والملل  بين

  ها هاي مطالعاتي از نتايج فعاليت انتشار گزارش -ه 

شار يافت كه در زير به آنها اشاره ت، يك گزارش داخلي و چهار مقاله داخلي از نتيجه مطالعات كميته ان1397در سال 
  شود: مي

سنجي استفاده از كريدورهاي انتقال توان با ظرفيت باال براي ايران در افق  مطالعات امكان«گزارش تحت عنوان  -1-ه
1410«  

  »هاي خورشيدي مقياس بزرگ پذيري شبكه برق براي پذيرش نيروگاه الزامات انعطاف«مقاله  -2-ه
هاي  برداري با ورود نيروگاه ريزي بهره در برنامه ارائه رويكرد جديد براي چالش كمبود شيب تغييرات توليد«مقاله  -3-ه

  »خورشيدي بزرگ
هاي جديد براي تبادالت انرژي الكتريكي ايران با كشورهاي منطقه به منظور تبديل  پيشنهاد شاخص«مقاله  -4-ه

  »ايران به هاب انرژي الكتريكي
  »بكه برق ارمنستاناز طريق ش سنجي تبادل فصلي برق ايران با گرجستان امكان «مقاله  -5-ه

  



  هاي داخلي و يا بطور مستقل انديشي در جوار همايش هاي تخصصي و هم نشست -و 

توزيع  گذاري بخش خصوصي در توسعه شبكه انتقال و فوق سرمايه«تحت عنوان  تخصصي يك نشست 1397در سال 
نشست را جناب آقاي دكتر ظهوري المللي برق برگزار گرديد. اين  در جوار سي و سومين كنفرانس بين» برق كشور

  ود.ريزي و ارائه نم برنامه ،زنگنه از اعضاي اصلي كميته

هاي منابع مالي صنعت برق و عدم امكان توسعه متوازن و  محوريت اصلي مطالب نشست بر وجود تنگناها و محدوديت
استراتژي بلندمدت و جامع جهت هاي توليد، انتقال و توزيع از يك سو و ضرورت هر چه بيشتر تدوين  متعادل بخش
گذاري به اين سمت و كمك به توسعه شبكه انتقال و تامين برق مطمئن براي متقاضيان و مشتركين  جذب سرمايه

گذاري در صنعت برق، اين نشست  ها و تدوين راهكارهاي سرمايه شكل و براي رفع اين محدوديت استوار بود. بدين
انديشي و  توزيع، با هم رائه ديدگاه مشاركت بخش خصوصي در توسعه شبكه انتقال و فوقريزي گرديد تا در آن با ا برنامه

بدست آيد. همفكري با متخصصين و كارشناسان مختلف، راهكارهاي عملياتي و اجرايي در دو بعد فني و حقوقي 
  محورهاي اصلي اين نشست شامل موارد زير بود:

  دياستفاده از پتانسيل مالي مشتركين ديمان -1
  استفاده از فاينانسرهاي داخلي و خارجي -2
  Seller Financingكنندگان تجهيزات به روش  استفاده از تامين – 3

  كننده قراردادهاي دوجانبه بين توليدكننده و مصرفتوسعه  -4
لوگيري هاي كوچك و در حجم گسترده با هدف ج هاي پاك در مقياس هاي توليد پراكنده و انرژي بكارگيري نيروگاه -5

  از توسعه غيركيفي شبكه برق

ها و مذاكرات كنفرانس سيگره در فرانسه در سال جاري و استفاده  گيري از نتايج نشست بهره -ز
 الملل بين C1از بستر تعاملي كنفرانس براي ايجاد ارتباط هرچه بيشتر با اعضاي كميته مطالعاتي 

  انجام گرديد:هاي زير در راستاي تحقق اين بند از برنامه  فعاليت

  گذاري آنها اخذ كليه مستندات كنفرانس سيگره و به اشتراك -1-ز

هاي مهندسي و همچنين  هاي تخصصي و نيز گزارش كليه مستندات كنفرانس سيگره پاريس شامل مقاالت، گزارش
  شته شد.هاي الكترونيكي اخذ و براي اعضاي كميته به اشتراك گذا ها در قالب فايل نشستتخصصي سلسله مباحث 

  C1.35شركت در نشست ارائه گزارش پاياني كارگروه  -2-ز

نظرات براي  با شركت در وبينار اين كارگروه و ارائه نقطهC1.35 هاي كارگروه  مشاركت در ادامه فعاليت -3-ز
  گيري پروپوزال جديد براي مطالعات شكل



  هاي كميته در راستاي برنامه مصوب ارزيابي فعاليت

ميزان دستيابي به شده  كمي هاي انجام شده در اين سال، اينك ارزيابي و فعاليت 1397كميته در سال  با مرور برنامه
شده است. در اين  نشان داده) 1گردد. اين ارزيابي بطور كلي در نمودار شكل ( ارائه مي 1397اهداف كميته در سال 

در نظر  100هر يك از  70و  50، 70، 80، 30، 100، 60ارزيابي براي محورهاي هفتگانه برنامه به ترتيب امتيازات 
  باشد. مي 71/65امتياز متوسط حاصله برابر  ، گرفته شده است. با يكسان دانستن وزن تمامي محورهاي برنامه

 
 1397ارزيابي عملكرد كميته توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در سال  –) 1شكل (

  بندي جمع

هاي كميته توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران  توسعه ساختاري نسبتاً مطلوبي در فعاليت 1397هر چند در سال 
هاي مطالعاتي و نيز مشاركت متخصصان و كارشناسان صنعت برق در اين حوزه  حاصل گرديد، لكن توسعه فعاليت

شنهاد تدوين رويه براي پذيرش باشد. پي نيست و نيازمند راهكارهايي براي جلب مشاركت افراد مي چندان رضايتبخش
هاي معنوي به وسيله تهيه بسترهاي ارتقاي  ها و انگيزه عضو داخلي با حق عضويت ريالي و با مبالغ كمتر، ايجاد تشويق

هاي اطالعاتي فني و مهندسي انجمن تا  بانكعلمي و فني افراد با همكاري در انجمن سيگره ايران و امكان استفاده از 
 الملل اجازه دهد، از مهمترين ابزارهاي دستيابي به اين هدف است. و مقررات سيگره بينحدي كه ضوابط 
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 استفاده از نتايج كنفرانس سيگره    هاي تخصصينشست          انتشارات              ها    هاي جديد   مشاركت افراد در كميته    توسعه ارتباط كارگروهكيل كارگروهتش  هاي مطالعاتيفعاليت توسعه


