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 ها محقق شد؛رغم تحریمبه

 1600مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی و  3250افزایش 

 كیلومتر خطوط برق قدرت

 3250ها رغم تحریمسخنگوي صنعت برق گفت: در سال جاري به

كيلومتر شبكه انتقال وارد مدار  1600مگاوات نيروگاه جدید و 

 برداري شده است.بهره

رسانی وزارت نيرو )پاون(، مصطفی رجبی گزارش پایگاه اطالعبه

 874هزار و  3مشهدي افزود: در بخش مدیریت مصرف امسال حدود 

مگاوات از پيك تابستان را كاهش دادیم و مدیریت مصرف از نوع 

هاي روزانه دیسپاچينگ و شركتپذیر، قابل اتكا و با هماهنگی پایش

 توزیع برق انجام شد.

سال متوالی در شبكه برق  16وي، عدم خاموشی گسترش یافته طی 

كشور را برآیندي از تالش جمعی مجموعه برق كشور عنوان كرد كه 

كشور اروپایی، آمریكا و  12باعث شد این صنعت پر افتخار حداقل 

ا خاموشی گسترش سال اخير ب 4تا  3دیگر كشورها كه طی 

 شاخص ترینكليدي لحاظ به را شدند روبرو (Blackout) یافته

 سر پشت شبكه، پایایی و امنيت یعنی برق بخش توسعه و پيشرفت

 .بگذارد

 رونق سال در برق صنعت اقدامات تبيين در برق صنعت سخنگوي

ها رغم تحریمي بهجار سال در توانستيم ما: داشت اظهار توليد

مگاوات  250هزار و 3مگاوات ظرفيت نيروگاهی را تعمير و هزار 100

هزار مگاولت آمپر ترانسفورماتور قدرت و  10نيروگاه جدید به همراه 

 برداري كنيم.كيلومتر شبكه انتقال را وارد مدار بهره 1600

هزار و  3مشهدي افزود: در بخش مدیریت مصرف امسال حدود رجبی

كاهش دادیم و مدیریت مصرف از نوع  مگاوات از پيك تابستان را 874

هاي پذیر، قابل اتكا و با هماهنگی روزانه دیسپاچينگ و شركتپایش

 توزیع برق انجام شد.

ميليارد تومان از بدهی  600هزار و  11وي با اشاره به پرداخت بيش از 

صنعت برق به پيمانكاران، از تالش شركت توانير براي مدیریت دارایی 

تقال و فوق توزیع خبر داد و گفت: در این خصوص هاي اندر بخش

ابتكارات زیادي از جمله استفاده از حداكثر ظرفيت تجهيزات فرسوده 

اي تهران، استفاده بهينه براي كار در دماي مجاز در شركت برق منطقه

 16جایی اي گيالن با جابههاي موجود در برق منطقهاز ظرفيت

ها، ها در برخی شركتاز سوپر هاديترانسفورماتور قدرت و استفاده 

 انجام شده است.
 

جلوگیری از استفاده غیرمجاز دستفروشان از 

 شبکه برق پایتخت

سه منطقه برق تهران بزرگ در برابر استفاده غيرمجاز 

دستفروشان و سرقت انرژي از شبكه توزیع برق، 

رسانی وزارت نيرو گزارش پایگاه اطالعبه سازي شد.ایمن

)پاون(، با هدف جلوگيري از استفاده غيرمجاز از انرژي 

ویژه تخلفات شبانه دستفروشان و وانت بارها، با برق به

هماهنگی و راهبري دفتر حراست و امور محرمانه این 

شركت، مانوري مشترک در محدوده عملياتی مناطق 

 شهریور، بوعلی و مولوي، برگزار شد. 17برق 

رعامل و مدیر دفتر حراست و مسعود قاسمی، مشاور مدی

امور محرمانه شركت توزیع نيروي برق تهران بزرگ با 

اعالم این خبر گفت: در این مانور كه با هماهنگی 

مراجع قضایی و حضور عوامل انتظامی و همچنين 

همراهی و همكاري نيروهاي عملياتی مناطق مذكور 

هاي نصب شده برگزار شد، شبكه توزیع برق و انشعاب

گيري محدوده مانور، بررسی و سالمت لوازم اندازهدر 

 مورد استفاده واحدهاي تجاري، ارزیابی شد.

هاي انجام شده، بر اساس این گزارش، پيرو بررسی

هاي غيرمجاز، ضمن شناسایی و قطع تعدادي از انشعاب

ویژه با هدف جلوگيري از استفاده متخلفان به

ع برق، نسبت به دستفروشان و وانت بارها از شبكه توزی

هاي انشعاب و اصالح درب پست، شالترهاي برق، جعبه

سازي در برابر استفاده هاي روشنایی با هدف ایمنپایه

 غيرقانونی متخلفان از شبكه توزیع برق اقدام شد.

شایان ذكر است، ممانعت از استفاده غيرقانونی متخلفان 

از شبكه توزیع برق پایتخت با بررسی منظم 

هاي منظم سازي شده توسط گشتهاي پاک محدوده

 گانه برق ادامه خواهد داشت.22مناطق 

 



 

 

 

 

 

 

 

 با سخنرانی آقایان مهندس اسماعیل امینی، مهندس رضا شرطان، مهندس هوشنگ  کیفیت نشست

 :رستمیان با موضوعات ذیل برگزار گردید

  (مهندس اسماعیل امینی)  آشنایی با نظام ارزیابی ملی کیفیت ایران 

 (مهندس هوشنگ رستمیان) نمند سازی منابع انسانی در موفقیت صنعت و تجارتنقش توا 

 رویکردهای نوین در زمینه کایزن و QCC (شرطانهندس محمد مسعود ثناگر و مهندس رضا م) 

  دکتر پویا ردایی، دکتر مهران خلیفه سلطانی و سخنرانی آقایان  دکتر بهره وری  با ریاست خانم نشست

 سپهری، مهندس وحید مشیر نیا و خانم دکتر زهرا عابدی با موضوعات ذیل برگزار گردید:

 

 دکتر پویا ردایی( صنعت تحول بهره وری در الگوی تغییر پارادایم ( 

 توسعه پایدار ) دکتر زهرا عابدی( بهره وری سبز و 

 (مهندس وحید مشیر نیا ) وکار آیندهای کسبرمدل بلوغ ف وری سازمان با استفاده از افزایش بهره 

 (دکتر مهران سپهری)  مشارکت عمومی خصوصی و نقش آن در بهره وری 
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  27/09/1398نشست کیفیت و بهره وری مورخ 

http://nqpc.ir/files/site1/files/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf
http://nqpc.ir/files/site1/files/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf
http://nqpc.ir/files/site1/files/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA2.pdf
http://nqpc.ir/files/site1/files/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.pdf


 

 

 

 

 

 

 

تجربه ارزنده متخصصین این رشته به عنوان یکی از انجمن انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران با بهره گیری از سالها 

 شرح ذیل می باشد:از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خرسند به ارائه خدمات به های علمی برتر معرفی شده 

 

 چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران       www.nqpc.ir 

 ایرانپژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق  -نشریه علمی            www.ieijqp.ir  

 مشاوره در تهیه طرح ها وپروژه های پژوهشی و مطالعاتی 

 مشاوره در پایان نامه های تخصصی 

 برگزاری کلیه کارگاهها ، دوره ها ، نشست ها و گردهمایی های آموزشی و پژوهشی 

 طراحی مسابقات علمی 

 چاپ کتاب های تخصصی 

 برگزاری بازدیدهای علمی 

 

 

 

 عالقمندان و متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند از طرق زیر با ما در ارتباط باشند:

 www.iranipa.com                        سایت انجمن              

 iraniipa@gmail.com                   پست الکترونیک دبیرخانه

 2114-4115112تلفن همراه                                       

 241-11204048تلفکس                                            
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http://www.ieijqp.ir/

