آهار علن برناههریزی است و اقدام بدون برناههریزی دلیل هر ضکستی است.

آمار

آهاس ٍ خذاٍل آهاسی تشای اسایِی اسقام ٍ اػذاد هشتَط تِ
فؼالیتّای ٍاحذّایطاى استفادُ هیکٌٌذ .حال آًکِ ،تایذ

وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای اصفهان

گزارش ضص هاهه آهار

خْاى اهشٍص ،خْاى هذیشیت اعالػات است ٍ تخص ػظین

ارػاى داضت ًظشیِّا ٍ سٍشّای خذیذ آهاسی اص حذ

اعالػات دستشگیشًذُی حدن ػوذُای اص اػذاد ٍ اسقام

ساختي خذاٍل اػذاد ٍ ًوَداسّا تسیاس فشاتش سفتِاًذ .لزا،

هیتاضذ .ایي حدن اص دادُّا تذٍى تلخیص ٍ تدضیِ ٍ

دس ّش ساصهاى ٍ پژٍّطکذُای حضَس گشٍّی هدشب اص

تحلیل ًِ تٌْا کاستشدی ٍ هفیذ ًخَاٌّذ تَد ،تلکِ هَخثات

آهاسداًاى کِ تتَاًٌذ ًیاصّای آهاسی سا دس خْت تحلیل

سشدسگوی سا ًیض فشاّن هیساصًذ .لزاً ،یاص تِ داًص ٍ

ًتایح ٍ پیصتیٌی آیٌذُ تشآٍسدُ ساصًذ ،ضشٍسی است .دس

سٍضی کِ تتَاًذ دس ساستای استفادُی تْیٌِ اص ایي اًثَُ

ایي ساستا دس تسیاسی اص ساصهاىّا ٍ ضشکتّا تحث اص

اػذاد یاسی سساًذ ،ضشٍسی تِ ًظش هیسسذ .ػلن آهاس دس

آهاسّای ثثتی است تا دسصذ خغا دس هطاّذُ ٍ ثثت

قالة تیٌص ٍ سٍش آهاسی ًِ تٌْا تِ تدضیِ ٍ تحلیل

دادُّا تِ هٌظَس کاستشد دس هشاحل تؼذ ،حذاقل ضَد .الصم

دادُّا کوک هیکٌذ ،تلکِ ،حتی ضیَُّای هٌاسة

تِ رکش است ،آهاسّای ثثتی ،آهاسّایی ّستٌذ کِ اص

گشدآٍسی دادُّا سا تِ دقت ّشچِ توامتش فشاّن هیساصد.

پشداصش(عثقِتٌذی ،هشتة کشدى ،هحاسثات ،تلخیص ٍ

تِ عَس خالصِ ،آهاس ػثاست است اص ٌّش ٍ ػلن

…) دادُّای ثثتی حاصل هیضًَذ ٍ هٌظَس اص دادُّای

خوغآٍسی ،تؼثیش ،تدضیِ ٍ تحلیل دادُّا ٍ استخشاج

ثثتی ،دادُّایی ّستٌذ کِ دس حیي اًدام فؼالیتّای ػیٌی،

تؼوینّای هٌغقی دس هَسد پذیذُّای تحت تشسسی تَیژُ

ٍاقؼی ٍ خاسی یک ساصهاى ٍ تا استفادُ اص فشمّا ،اسٌاد ٍ

دس ضشایظ ػذم حتویت.

هذاسک خاسی دس داخل ساصهاى ثثت هیضًَذ.

تِ کاسگیشی ػلن آهاس دس تواهی ػشصِّای پژٍّطی ٍ
صٌؼتی اختٌابًاپزیش تَدُ ٍ اص ایٌشٍ ،حضَس ػلن آهاس دس
فْشست  02کطف ٍ اختشاع هْن قشى تیستن چیض ػدیثی

معاونت برنامه ریسی و تحقیقات

ًیست .آهاس ػلن تشًاهِسیضی است ٍ اکثش تشًاهِسیضیّای

گروه کارشناسان آمار و اطالعات مدیریت

صیشتٌایی کطَس سا هیتَاى تا استفادُ اص سٍشّای
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پیطشفتِی آهاسی اًدام داد .تیطتش ساصهاىّای دٍلتی اص

آهار علن برناههریزی است و اقدام بدون برناههریزی دلیل هر ضکستی است.

برنامه پنج ساله گروه آمار

تولیذ خالص نیروگاههای تحت مذیریت برق
اصفهان(میلیون کیلووات ساعت)**

راهبردها

2166/2

ًيرٍگاُ اصفْاى

الف  -حركت بِ سَي بْبَد كيفي ٍ كوي تَليذ

45/2

ًيرٍگاُ ّسا

آهارّاي رسوي

خالصه وضعیت کلی شبکه برق اصفهان (مگاوات)*

ب  -حركت بِ سوت ارتقاي ًظام آهارّاي ثبتي

پيک بار تَليذي

3391

اهذاف

پيک بار هصرفي

4381

طول خطوط انتقال و فوق توزیع (کیلومترمذار)

الف  -كاّص فاصلِ زهاًي تَليذ ٍ اًتطار آهار

طَل خطَط  400كيلٍَلت

2159/1

ب  -افسایص سْن آهارّاي ثبتي

طَل خطَط  230كيلٍَلت

1543/1

ج – جلَگيري از اًتطار آهارّاي هَازي

طَل خطَط 63كيلٍَلت

6042/5

د  -حفظ اًسجام ٍ پيَستگي آهارّا در طَل زهاى

هجوَع طَل خطَط اًتقال ٍ فَق تَزیغ

9744/7

تعذاد ایستگاه های انتقال و فوق توزیع

ُ  -افسایص كيفيت اقالم آهاري اًتطار یافتِ

تؼذاد ایستگاُ ّاي  400كيلٍَلت

12

تؼذاد ایستگاُ ّاي  230كيلٍَلت

18

-

پيادُ سازي ًرم افسار هذیریت اطالػات آهاري

تؼذاد ایستگاُ ّاي  63كيلٍَلت

167

-

تذٍیي ًظام ًاهِ آهار ٍ اطالػات

هجوَع ایستگاُ ّاي اًتقال ٍ فَق تَزیغ

197

-

تغيير فرایٌذّاي تْيِ اطالػات

-

افسایص سْن آهار ثبتي در بخص فرٍش ٍ هٌابغ

فعالیتهای کلیذی انجام شذه

ظرفیت ایستگاه های انتقال و فوق توزیع
(مگاولت آمپر)

اًساًي
-

تذٍیي ضٌاسٌاهِ اقالم آهاري
اطالعات نیروی انسانی شامل کارکنان رسمی و قرارداد مشخص میباشذ.
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ظرفيت ایستگاُ ّاي  400كيلٍَلت

6410

ظرفيت ایستگاُ ّاي  230كيلٍَلت

5175

ظرفيت ایستگاُ ّاي  63كيلٍَلت

8411

هجوَع ظرفيت ایستگاُ ّاي اًتقال ٍ
فَق تَزیغ

19996

