
 

 

 

 

 

وند لوح وقلم    "                   هب انم خدا
گار                                                                                                                             " وجود وعدمحقیقت ن

 1398ماه سال  آرذ/ 9 خبرانهم شماره 

 طرح بزرگ صنعت آب و برق در استان کرمان 54اجرای 

طرح بزرگ صنعت آب و برق با با اعتباری بالغ  54وزیر نیرو از اجرای 

 هزار میلیارد تومان در استان کرمان خبر داد. 18بر 

امروز  "رضا اردکانیان"رسانی وزارت نیرو )پاون(، اطالع گزارش پایگاهبه

مگاواتی  10برداری از نیروگاه خورشیدی دوشنبه در حاشیه آیین بهره

ای وزارت نیرو های توسعهگو با خبرنگاران گفت: طرحوماهان در گفت

هزار میلیارد تومان در  18بر ها با اعتباری بالغرغم تحریمدر استان به

های گذاری بخشی از آن انجام شده و بخشراست که سرمایهحال اج

ویژه بخشی به منابع مالی بهدیگر مطابق برنامه و قوانین بودجه با تنوع

شود سرعت خواهد بینی میساز و کارهایی که در قانون بودجه پیش

 گرفت.

ایران دو طرح صنعت _ب_الف_هرهفته#وی افزود: در ادامه پویش 

میلیارد تومان افتتاح شده که دو نیروگاه  476ذاری گبرق با سرمایه

مگاواتی  10کوچک در رفسنجان و دیگری نیروگاه بزرگ مقیاس

 خورشیدی در ماهان است.

های مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه 800اردکانیان با بیان اینکه 

تجدیدپذیر در حال حاضر در کشور وجود دارد، افزود: همین مقدار هم 

ها شده و از ای در تولید آالیندههای قابل مالحظهجوییموجب صرفه

 ها جلوگیری شده است.هزار تن آالینده 3تولید حدود 

های تجدیدپذیر از مصرف معادل اندازی نیروگاهوی اظهار کرد: با راه

های میلیون مترمکعب گاز طبیعی در نیروگاه 300یک میلیارد و 

تر آب شیرین که معموال در این هزار میلیون لیحرارتی و حدود یک

 جویی شده است.شود صرفهها استفاده مینیروگاه

گیری از این صنعت در مناطقی همچون اردکانیان با اشاره به بهره

استان کرمان که از انرژی مناسب تجدیدپذیر تابش خورشید برخوردار 

ژی وری و تولید انرگیری از این صنعت در بهرهاست، اظهار کرد: بهره

نقش موثری دارد که مستلزم فعالیت بیشتر بخش خصوصی و حمایت 

نمایندگان مجلس برای تامین منابع الزم جهت عقد قراردادهای خرید 

 هاست.تضمینی از اینگونه نیروگاه

مگاواتی خورشیدی  10برداری از نیروگاه اردکانیان با اشاره به بهره

طورکه در تولید ه همانماهان خاطرنشان کرد: امیدواریم این نیروگا

انرژی نقش موثری دارد در رونق اقتصادی، اشتغال زایی مستقیم و غیر 

 مستقیم هم سهم و نقش موثری داشته باشد.

 

 

به توان نیروگاهی کشور  1400مگاوات تا سال  6300

شود/ حضور در بازارهای منطقه به اتكای افزوده می

 منابع انسانی متخصص کشور

و تا پایان دولت  1400وزیر نیرو گفت: تا نیمه نخست سال 

مگاوات به توان نیروگاهی کشور  300هزار و  6دوازدهم، 

رسانی وزارت نیرو گزارش پایگاه اطالع بهشود.اضافه می

 از هفته یازدهمین در امروز "اردکانیان رضا")پاون(، 

ه نیروگا دو افتتاح آیین در ایران_ب_الف_هرهفته# پویش

مگاوات در رفسنجان اظهار  58مقیاس کوچک با ظرفیت 

ر طول هشت سال تا پایان این داشت: دولت تدبیر و امید د

هزار مگاوات به توان نیروگاهی کشور اضافه خواهد  ۲0دولت 

درصد افزایش ۲5های گذشته کرد.وی افزود: به نسبت سال

 ایم.های دولت داشتهتوان نیروگاهی را در طول سال

وی همچنین با اشاره به یازدهمین هفته پویش 

ها ایه گذاران طرحایران و قدردانی از سرم_ب_الف_هرهفته#

گفت: اینها نتیجه کار و تالش خودشان و مجموعه وسیعی از 

گذاری و فعاالن در وطنشان است و بهترین راه و سرمایه

هایی است که خیر و برکت آن به پرسودترین آن در راه

 هموطنان خودشان و همنوعانشان برسد.

ی های ایجاد امید براترین عرصهوزیر نیرو، یکی از اصلی

گذاری در آینده و معنا کردن تدبیر برای ایجاد امید، سرمایه

های زیرساختی اعم از آب و انرژی و نظایر آن خواند و طرح

های گذشته حاصل یک افزود: همانگونه که پدران ما در سده

های عمر فعالیت و تالش و دسترنج خود را در زمینه طرح

گذاشتند میآب، احداث آب انبارها و قنوات به یادگار 

ها کار بسیار پرسود و پرثمری گذاری در این طرحسرمایه

 است.

وی ادامه داد: در صنعت برق با تالش بخش خصوصی فعال و 

ایم کشور را از حیث نیازهای زیرساختی و پرتالش توانسته

دهه  4نیاز کنیم. در حالی که های مختلف توسعه بیطرح

هزار  7حدود پیش ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران 

سال پیش  6مگاوات بود و در آغاز دولت تدبیر و امید یعنی 

 83هزار مگاوات رسیده بود، امروز در آستانه  69به حدود 

هزار مگاوات ظرفیت نصب شده هستیم و در این مدت بیش 

هزار مگاوات نیروگاه جدید ساخته شده و این بدان  13از 

ای قبل آغاز هطور متوسط به نسبت سالمعناست که به

ها را درصد افزایش ظرفیت احداث نیروگاه ۲5دولت هر سال 

 ایم.داشته



 

 

 

 

 

 

 

     مهندسی انجمن مدیره هیات اعضای و شبکه مدیریت شرکت توانیر، ،شرکت ایی منطقه برق شرکتهای محترم نمایندگان نشست

 برگزار 0931 سال آذرماه 01 مورخ قرن یک از فراتر برق صنعت کتاب اطالعات بندی جمع خصوص در ایران برق صنعت وری بهره

 .گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   با همکاری انجمن انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران  توسطکیفیت و بهره وری  چهاردهمین کنفرانس ملی

گسترش محورهای کیفیت و بهره وری، تعالی سازمانی، با مدیریت جناب آقای حسین مهریان و با هدف  علمی مدیریت بهره وری ایران،

تعیین افق های آینده، آموزش، توسعه و تبادل دانش و تجارب در سازمان های پیشرو، فرهنگ سازی سیستم های یکپارچه مدیریت، 

لش های بهره وری در صنعت، تعیین شاخص های کلیدی عملکرد، اندازه گیری بهره وری و تعامل آن با مباحث کیفی در بررسی چا

آذر ماه  72چهارشنبه در روز بنگاههای اقتصادی و نهایتا ارائه آخرین دستاوردهای ملی در زمینه های مدیریت کیفیت و بهره وری 

با حضور جمع کثیری از اساتید، محققین، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و عالقمندان دانشگاه خاتم در سالن همایشهای  8931سال 

 برگزار گردید.

د لوح وقلم    "                  ون دا م خ  هب ان
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هم شماره   1398ماه سال  آرذ/ 9خبران

نشست نمایندگان برق منطقه ای در خصوص کتاب صنعت برق فراتر 

 از یک قرن

 برگزاری چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری



 

 

 

 

 

 

 

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

 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/

