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المللی صنعت برق آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه بین

شرکت داخلی و  444ماه/ حضور آبان 9ایران از 

 المللیخارجی در این رویداد بین

المللی صنعت ایران نهم تا دوازدهم نوزدهمین نمایشگاه بین

شرکت داخلی و خارجی در تهران  444ماه با حضور بیش از آبان

 برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(، در این دوره از 

کشور  13شرکت از  36المللی صنعت برق ایران نمایشگاه بین

آلمان، ایتالیا، چین، روسیه، فرانسه، ژاپن، انگلستان، اسپانیا، 

 سوئیس، بلژیک، ترکیه، فنالند و لبنان حضور خواهند داشت.

المللی کاالهای از قبیل: روشنایی، این رویداد بین همچنین در

گروه سیم و کابل، تابلوسازان، تجهیزات برقی، اتوماسیون و 

های ابزار دقیق، خطوط انتقال، کارفرما، مشاوران و سیستم

 پیمانکاران ارائه خواهد شد.

المللی صنعت ایران نهم تا دوازدهم نوزدهمین نمایشگاه بین

 های نمایشگاه دائمی محل در  17تا  9 ماه از ساعتآبان

 .است بازدیدکنندگان پذیرای تهران المللیبین
 

 تکذیب یک خبر؛

نامه منتشر شده در مورد اختصاص برق تولیدی 

 ها برای ارز دیجیتال جعلی استنیروگاه

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر اعالم کرد: 

نامه منتشر شده در فضای مجازی در مورد اختصاص 

ها، برای استخراج  ظرفیت تولید برق نیروگاهبخشی از 

 ارز دیجیتال جعلی است.

رسانی وزارت نیرو)پاون(، در متن گزارش پایگاه اطالعبه

الملل شرکت توانیر تکذیبیه روابط عمومی و امور بین

ای به منظور اختصاص بخشی از آمده است: هیچ نامه

یجیتال ها برای استخراج ارز دظرفیت تولید برق نیروگاه

 صادر نشده است.

ها در ها و سایتپیرو انتشار خبری در برخی کانال

های خصوص دستور شرکت توانیر به مدیران شرکت

منظور اختصاص نیمی از ای و توزیع کشور بهبرق منطقه

ها در فصول سرد سال برای استخراج ظرفیت نیروگاه

نماید دیجیتال، ضمن تکذیب این موضوع، تاکید می

ای از سوی شرکت توانیر در این ارتباط صادر نامههیچ 

 نشده است.

ها درخواست از فعاالن در فضای مجازی و سایر رسانه

ها و ابالغ آن از شود تا نهایی شدن دستورالعملمی

مبادی رسمی، از هرگونه اظهار نظر و انتشار اخباری که 

باعث تشویش افکار عمومی و فعاالن اقتصادی شود، 

 ایند.پرهیز نم
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 به  )  Strategic Management) مدیریت استراتژیکالمللی کنفرانس بینسیزدهمین 

سال جاری در محل مرکز  آبان ماه 28یخ تار در ایرانمدیریت راهبردی  انجمن همت

 .گردد می برگزار سالن اجالس سران کشورهای اسالمی المللی بین هایهمایش

مدیریت  کنفرانس بین المللی سیزدهمینهمکاری انجمن در برگزاری 

 (Strategic Management)استراتژیک 

های آلیاژی به گسترش صدور هادی

 کشورهای همسایه

های  یک شرکت خصوصی تولید کننده هادی

آلیاژی شبکه های برق موفق به گسترش 

کشور همسایه  4خود به  صادرات محصوالت

 شد.

گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو به

 و آلومتک هایشرکت مدیرعامل )پاون(،

ایشگاه بین المللی نم نوزدهمین در آلومراد

صنعت برق از موفقیت این شرکت در صادرات 

های آلیاژی ساخت داخل به کشورهای هادی

عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان و 

های گیری شبکه برق این کشورها از کابلرهبه

 .آلیاژی ایرانی خبر داد

سهرابی استفاده از این محصول را در 

های برق خاطر نشان ساخت و افزود: شبکه

های آلیاژی به لحاظ فنی و قابلیت هادی

باالتر و به  ACSRهای مکانیکی از هادی

 لحاظ مالی مقرون به صرفه تر است.

وی مسایل بانکی و انتقال ارز را از جمله این 

شرکت عنوان و حمایت از تبدیل خطوط 

ACSR  به آلیاژی در کشور را گامی در جهت

 تقویت این صنعت داخلی ذکر کرد.



 

 

 

 

 

 

 

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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