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 کشور تا انتهای  تجدیدپذیر هایانرژی

 ماه سال جاری؛فروردین

 میلیارد کیلووات  3تولید برق تجدیدپذیر کشور از مرز 

های نو در هزار نفری انرژی 43زایی ساعت گذشت/ اشتغال

 کشور

 بیش از سه میلیارد کیلووات ساعت برق از محل 

ماه سال  انتهای فروردینتا  88های نو از تیرماه سال انرژی

 .جاری تولید شده است

 

 1388وزارت نيرو )پاون(، از تيرماه سال  رسانيپايگاه اطالعگزارش به

ميليون کيلووات  11ماه سال جاری، سه ميليارد و تا انتهای فروردين

ساعت از منابع تجديدپذير انرژی توليد شده که اين ميزان توليد برق 

 78ديدپذير توانسته از انتشار حدود دو ميليون و های تجاز محل انرژی

 .ای بکاهدهزار تن گاز گلخانه

ميليون  855های نو باعث شده همچنين اين ميزان توليد انرژی

های فسيلي در ايران که جزو عوامل اصلي مترمکعب از مصرف سوخت

ميليون  663آاليندگي هوا در کشور است، کاسته شود و بيش از 

 آب نيز صرفه جويي شود. ليتردر مصرف

مگاوات نيروگاه تجديدپذير درون کشور در حال  424اکنون هم 

مگاوات  706های نو کشور به احداث است و ظرفيت نصب شده انرژی

نيروگاه تجديدپذير مگاواتي در  100رسيده است. همچنين تاکنون 

 حال احداث است.نيروگاه مگاواتي ديگر نيز در  46کشور نصب شده و 

هزار و  43های تجديدپذير موجب اشتغال براساس اين گزارش انرژی

نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در کشور شده و حجم  350

هزار ميليارد  123گذاری غيردولتي در اين بخش به بيش از سرمايه

 ريال رسيده است.

 43بررسي اعداد و ارقام موجود در اين بخش حکايت از آن دارد که 

درصد از  41های تجديدپذير کشور از نوع خورشيدی، وگاهدرصد نير

آبي کوچک، دو درصد از نوع بازيافت درصد از نوع برق 13نوع بادی، 

 .حرارت و يک درصد نيز از نوع زيست توده است

 

معرفی انجمن های علمی برتر در ششمین همایش 

 پیشرفت و توسعه علمی کشور 

 

ششمين همايش پيشرفت و توسعه علمي کشور با عنوان 

 "های علمي در تبيين مسائل راهبردی کشوررسالت انجمن"

 ماه بهمن 30های علمي ايران در تاريخ توسط شورای انجمن

 معاون نگيری،جها اسحاق دکتر آقای جناب حضور با 1397

رياست جمهوری، جناب آقای دکتر منصور  محترم اول

غالمي، وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری، جناب آقای 

دکتر محمد جاللي، دبير محترم کميسيون انجمن های 

نفر از اعضای محترم هيأت  400علمي ايران و حضور بيش از 

 محل درو مديران ارجمند کشور مي عل ديره انجمنهایم

مهندسي  انجمن مراسم اين در. گرديد برگزارخاتم  دانشگاه

بهره وری صنعت برق ايران بر اساس رتبه اعالم شده وزارت 

علوم ، تخقيقات و فناوری به عنوان انجمن برتر معرفي 

 .گرديد
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انجمن علمی انرژی بادی ایران از تولید دو سوم انرژی های جهان از  رییس

  :خبر داد 2050انرژی های نو تا سال 

 
در ششمين کنفرانس انرژي  "سيدهاشم اورعی"رسانی وزارت نيرو )پاون(، گزارش پایگاه اطالعبه

هاي وزارت نيرو برگزار شد، با بيان اینکه تا سال در سالن همایش 09/02/98دوشنبه بادي ایران که 

هاي کل در سال شود و دو سوم انرژيدرصد تقاضاي جهانی، انرژي الکتریکی می 45، ميزان 2050

سال آینده استفاده از  30توسط مزارع بادي و خورشيدي تامين خواهد شد، گفت: در  2050

 .از انرژي هاي تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت اهش و استفادهکهاي فسيلی انرژي

استاد دانشگاه صنعتی شریف در تشریح روند تقاضاي انرژي در سه دهه آتی در جهان، گفت: 

هگزاژول و در سال  470برابر  2030هگزاژول، در سال  400برابر  2015تقاضاي انرژي در سال 

نده این است که تقاضاي انرژي در سال هگزاژول خواهد رسيد و این نشان ده 450به ميزان  2050

 .به حداکثر خواهد رسيد 2030

زدایی بيشتر صورت وري انرژي افزایش یافته، کربنوي ادامه داد: در طول سال هاي آینده بهره

 .خواهد پذیرفت و استفاده از منابع تجدیدپذیر افزایش قابل توجهی خواهد داشت

برق در جهان به شدت افزایش خواهد یافت و توليد برق عمق نفوذ  2050وي ادامه داد: تا سال 

 .درصد خواهد رسيد 51درصد به  81درصد خواهد شد و سهم سوخت هاي فسيلی از  160

ميليارد  17شامل  2018که روند سرمایه گذاري انرژي بادي در اروپا در سال نیاورعی با اشاره به ا

درصد  60بيش از  2018ست، گفت: در سال ميليارد یورو دریایی بوده ا 10یورو در خشکی و 

 کشور به 22بادي در   مزرعه 190سرمایه گذاري اروپا در بخش انرژي متعلق به انرژي بادي بوده و 

FID .رسيده است  

وي بازنگري در مدل توسعه، اقتصاد اقليمی، ایجاد اشتغال صنعتی، جلوگيري از مهاجرات، ضریب 

جمله مواردي که باید درخصوص انرژي هاي بادي در ایران  ایمنی در مناطق مرزي کشور را از

مدنظر قرار داد عنوان کرد و گفت: با توجه به روند قابل توجه اروپا در بخش انرژي هاي نو در سال 

ه تسهيالت مالی جهت توسعه این ، بانک ها و موسسات مالی آمادگی کامل را براي ارائ2018

 .انرژي را دارند

 2050های جهان از انرژی های نو تا سال تولید دوسوم انرژی

میلیارد تومانی  652خسارت 

 صنعت برق در سیل اخیر

 652سخنگوي صنعت برق با اشاره به خسارت 

ميليارد تومانی تاسيسات صنعت برق در سيل اخير 

پيش بينی کرد درپی فروکش اب و استقرار کميته 

دیده ،حجم خسارتها  ویژه بررسی در مناطق اسيب

 د.از این ميزان فراتر برو

گزارش پایگاه خبري توانير دکتر حقی فام به 

نگوي صنعت معاون هماهنگی توزیع توانير و سخ

با اشاره به امکان افزایش  برق در نشست خبري

خسارتهاي صنعت برق در سيل اخير گفت:کميته 

اي در این خصوص تشکيل دادیم که با فروکش 

ر مناطق سيلزده مستقر ميشوند وضمن کردن اب د

تشخيص علل حادثه و تخمين ميزان خسارتها 

،راهکارهاي تقویت استحکام پایه ها و تغيير 

احتمالی مسير خطوط اجرا ميشود و این عمليات 

 هم اکنون در برخی ناطق از جمله مازندران و

 گلستان شروع شده است.

 وي تاکيد کرد :صنعت برق مقيد است در شرایط

بحرانی در کنار مردم باشد و شرایط مناطق را در 

بحرانهاي طبيعی در نظر ميگيریم و همانند بحران 

سال گذشته ریزگردها در اهواز واعمال بخشودگی 

به مردم این منطقه،در سيل اخير نيز بابت برق 

 قبض مردم اسکان مراکز و سيلزده مناطق  مصرفی

منظور نشدن برق  جهت به اما نشد صادر برق

مصرفی به عنوان تلفات،ميزان انرژي تحویلی به این 

مناطق قرائت و ثبت ميشود.و تا عادي شدن 

ل مطالبات از مردم سيلزده انجام وصو شرایط

دکتر حقی فام با اشاره به ابگرفتگی  .نخواهد شد

بسياري ازدکلها وپایه هاي خطوط انتقال،فوق 

ز پایداري شبکه توزیع وتوزیع برق در خوزستان،ا

برق این استان با انجام تمهيداتی مانند پمپاژ اب 

داخل پستها وایجاد سيل بند در اطراف تاسيسات 

برق خبر داد و قطع برق برخی از مناطق سيلزده را 

مدیریت شده ودر جهت حفظ جان مردم عنوان 

 .کرد



 

 

 

 

 

 

 

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

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

  مطالعاتیمشاوره در تهیه طرح ها وپروژه های پژوهشی و 

 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 

 

 

 

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

 www.iranipa.com                             سایت انجمن        

 iranipa@gmail.com                   پست الکترونیک دبیرخانه

 2114-4115112تلفن همراه                                       

 241-11204048تلفکس                                            
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