کلنگ زنی پروژه نیروگاه خورشیدی شهر پرند در 7931/60/22
شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر ،از نیمه دوم سال  ،6931براساس سیاست ها و تدابیر هیئت
مدیره محترم ،و در راستای فرمایشات و سیاست های مقام معظم رهبری و تحقق اصل  44قانون اساسی مبنی
بر مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی کشور ،صیانت از منابع انرژی فسیلی ،محافظت از محیط
زیست ،کمک به تنوع بخشی به منابع انرژی و پدافند غیر عامل و با هدف دستیابی به درآمد پایدار و مطمئن
در شرکت ،طراحی ،سرمایهگذاری ،احداث و بهرهبرداری نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک شامل نیروگاههای
بادی ،خورشیدی ،زیست توده را در رأس برنامههای معاونت طرحهای صنعتی و انرژیهای نو قرار داده
است .در همین راستا به منظور بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای جدید کشور و
همچنین کمک به توسعه این شهرها توافقنامه ای با شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید در خصوص
احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی در اراضی شهرهای جدید کشور به امضا رسید و به عنوان اولین گام،
کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی شرکت مشانیر به ظرفیت  7مگاوات در شهر جدید پرند در تاریخ  22شهریور
ماه سال جاری برگزار گردید.

در این مراسم که از ساعت  66صبح با حضور آقایان دکتر طاهرخانی معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی
و ریاست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ،مهندس نوروزی نماینده محترم شهرستان های رباط
کریم و بهارستان ،حجت االسالم والمسلمین پاشاکی امام جمعه محترم شهر پرند ،دکتر وطن خواهی مدیر
عامل محترم شرکت عمران شهر جدید پرند ،دکتر مقدم مدیر عامل محترم شرکت مشانیر ،مهندس وهابیان
طهرانی و دکتر کبیری معاونت محترم طرحهای صنعتی و انرژیهای نو به همراه نمایندگان محترم پیمانکار
آغاز گردید ،ضمن کلنگ زنی و بازدید از محل سایت دستورات الزم از سوی جناب آقای دکتر مقدم جهت
فراهم نمودن شرایط الزم برای شروع عملیات احداث نیروگاه مذکور صادر گردید.

پروژه نیروگاه خورشیدی  7مگاواتی شرکت مشانیر در پرند با سرمایه گذاری به مبلغ  055میلیارد ریال و
با استفاده از  26092عدد پنل خورشیدی  920واتی و  645عدد اینورتر  05کیلوواتی طی  7ماه ،احداث و
آماده بهره برداری خواهد شد .با بهره برداری از این نیروگاه  62155مگاوات ساعت انرژی به طور ساالنه به
ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود.

