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معاون توزیع نیروی برق تهران بزرگ:

سازمان پرمصرف پایتخت امروز قطع شد/ کنترل  15برق 

 برق مصرفی ادارات تهران تا پایان مرداد ادامه دارد
برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران معاون بهره

سازمان ملی، استانی و تعدادی از  15اینکه برق بزرگ با تاکید بر 

های پرمصرف پایتخت امروز قطع شده است، گفت: پایش و بانک

 کنترل برق مصرفی ادارات تهران تا پایان مردادماه ادامه دارد.

با  "کامبیز ناظریان"رسانی وزارت نیرو)پاون(، به گزارش پایگاه اطالع

لتی و غیردولتی پایتخت از اشاره به قطع برق ادارات پرمصرف دو

امروز، گفت: در راستای مدیریت مصرف شهر تهران و حسب مصوبه 

های ملی، هیئت دولت و دستورالعمل استانداری تهران تمامی سازمان

ها و موسسات ها، شهرداریاستانی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک

 هدرصد نسبت به دور 10آموزش عالی بایستی مصرف برق خود را 

  مشابه سال گذشته کاهش دهند.

های یاد شده وی افزود: براساس دستورالعمل استانداری تهران سازمان

بایست در زمان پیک از مولدهای تامین اضطراری برق استفاده و می

 درجه 25های سرمایشی خود را روی عدد همچنین دمای سیستم

  تنظیم کنند.

برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران معاون بهره

نفر ارزیاب مدیریت مصرف در حال  250بزرگ با تاکید بر اینکه 

مصرفی برق ادارات تهران هستند، عنوان کرد: تمامی  کنترل سیستم

اند تا های مهم پایتخت به کنتورهای هوشمند مجهز شدهسازمان

 کنترل شود.مصرف برق آنها از راه دور 

ناظریان با اشاره به اینکه مصرف برق ظهر امروز شهر تهران به چهار 

مگاوات رسیده بود، گفت: در حال حاضر مشارکت مردم،  510هزار و 

 200جویی ها و نهادهای دولتی و غیردولتی موجب صرفهسازمان

  پایتخت شده است. مگاواتی در مصرف برق

مگاوات به  150ه افزایش دما حدود وی با تاکید بر اینکه هر یک درج

کند، ادامه داد: با توجه به افزایش دمای بار شبکه شهر تهران اضافه می

ها و مردم نسبت به رود تمامی سازمانهوا در چند روز آینده انتظار می

 12درصدی مصرف برق خود در زمان پیک مصرف )ساعت  10کاهش 

ی در تامین برق پایدار ای داشته باشند تا خلل( توجه ویژه16تا 

مشترکان پایتخت ایجاد نشود.

 

های پرمصرف و خوش مصرف برق مشخص استان

شدند

ای برق کشور از سوی توانیر، با انتشار نقشه مصرف نقطه

های خوش مصرف و پرمصرف برق کشور مشخص استان

 شدند.

گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(، نقشه به

مصرف در کشور نشانگر آن است که هم اکنون در 

بیشتر نقاط کشور، مصرف کنندگان دارای مصرف 

 متعادلی هستند.

هایی را بر اساس این گزارش، نقاط سبز در نقشه استان

دهد و بیانگر آن با مصرف متعادل و عادی نشان می

 کان در این مناطق با صنعت برقاست که مشتر

 13در این نقشه که ساعت  همکاری بیشتری دارند.

 نشان زرد، رنگ با هاییاستان امروز بروز شده است،

 مناطق این در مشترکان و مصرف میزان افزایش دهنده

 برق میزان از درصد پنج حداقل کاهش با توانندمی

  وضعیت سبز و پایدار قرار گیرند. در خود، مصرفی

قرمز در این نقشه نشان دهنده مناطقی  رنگ همچنین 

برقشان به بیش از حد مجاز  است که میزان مصرف

و در معرض هشدار قرار گرفته است. رسیده

است ساکنان این نواحی با کاهش از این رو ضروری

درصد از برق مصرفی خود شرایط را برای  10حداقل 

ها امکان پذیر تامین برق پایدار در این بخش تداوم

کنند.

می مشترکان گزارش، پایه این کاهشبر برای توانند
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 دوره های انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

 ای توزیع انرژیروشهای کاهش تلفات در شبکه ه

 آبان 18تاریخ برگزاری یکشنبه 

 ساعت 4مدت دوره : دو روز هر روز 

 تومان 333/333/2هزینه هر نفر: 

 

 کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت 

 مهرماه   16تاریخ برگزاری یکشنبه  

 ساعت  4مدت دوره:  دو روز هر روز 

 تومان 333/333/2هزینه هر نفر: 
 

 بهره برداری از شبکه های توزیع انرژی

 مهرماه  13تاریخ برگزاری شنبه  

 ساعت  8مدت دوره: 

 تومان 333/833هزینه هر نفر:
 

 طراحی شبکه های توزیع انرژی 

 آذر ماه  21تاریخ برگزاری سه شنبه 

 ساعت   8مدت دوره: 

 تومان 333/833هزینه هر نفر: 
 

  طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع انرژی

 شهریور 14تاریخ برگزاری یکشنبه 

 ساعت  4مدت دوره: دو روز هر روز  

 تومان 333/333/2هزینه هر نفر: 

دکترای برق قدرت، معاون پژوهشی،  مسعود علی اکبر گلکار) دکترجناب آقای  مدرس:

 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی(دانشکده برق استاد و عضو هیات علمی 

http://www.iranipa.com/


 

 

 

 

 

 

 

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

 شرح ذیل می باشد:از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خرسند به ارائه خدمات به 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        

 iranipa@gmail.com                   پست الکترونیک دبیرخانه

 2114-4115112تلفن همراه                                       

 241-11204048تلفکس                                            
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