
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وند لوح وقلم    "                   هب انم خدا
گار وجود                                                                                                                            " وعدم حقیقت ن

 1397سال  زمستان/ 4خبرانهم شماره

 ماه سال جاری؛های تجدیدپذیر تا پایان دیآخرین وضعیت انرژی

 2751مگاوات رسید/ تولید  680های نو کشور به ظرفیت نصب شده انرژی

 میلیون کیلووات ساعت برق از منابع تجدیدپذیر

ميليون کيلووات ساعت برق  751ماه سال جاری حدود دو ميليارد و تا انتهای دی 88از تيرماه سال 

ميليون ليتری مصرف آب در  605جويي های نو توليد شده که اين ميزان باعث صرفهاز محل انرژی

 کشور شده است.

، دو 97ماه سال ا پايان دیت 1388رساني وزارت نيرو )پاون(، از تيرماه سال گزارش پايگاه اطالعبه

ميليون کيلووات ساعت از منابع تجديدپذير انرژی توليد شده که اين ميزان توليد  751ميليارد و 

گلخانه  هزار تن گاز 898های تجديدپذير توانسته از انتشار حدود يک ميليون و برق از محل انرژی

  ای بکاهد.

های ميليون مترمکعب از مصرف سوخت 781ه های نو باعث شدهمچنين اين ميزان توليد انرژی

 فسيلي در کشور که جزو عوامل اصلي آاليندگي هوا در کشور است، کاسته شود.

ميليون ليتری مصرف آب در  605جويي های نو باعث صرفهگفتني است، اين ميزان توليد انرژی

 وده است.ميليون ليتر ب 14ماه به تنهايي حدود های اخير شده است که سهم دیسال

مگاوات نيروگاه تجديدپذير درون کشور در حال احداث است و ظرفيت نصب شده  445اکنون هم

نيروگاه تجديدپذير مگاواتي  98مگاوات رسيده است. همچنين تاکنون  680های نو کشور به انرژی

 نيروگاه مگاواتي ديگر نيز در حال احداث است. 45در کشور نصب شده و 

نفر به صورت مستقيم و  680هزار و  43های تجديدپذير موجب اشتغال انرژی براساس اين گزارش

هزار  101گذاری غيردولتي در اين بخش به بيش از غيرمستقيم در کشور شده و حجم سرمايه

 ميليارد ريال رسيده است.

ير های تجديدپذدرصد نيروگاه 42بررسي اعداد و ارقام موجود در اين بخش حکايت از آن دارد که 

آبي کوچک، دو درصد از نوع درصد از نوع برق 13درصد از نوع بادی،  41کشور از نوع خورشيدی، 

 .بازيافت حرارت و دو درصد نيز از نوع زيست توده است

 

 مگاوات رسید 680های نو کشور به ظرفیت نصب شده انرژی

معرفی انجمن های علمی برتر در 

ششمین همایش پیشرفت و توسعه 

 علمی کشور

ششمين همايش پيشرفت و توسعه علمي کشور با 

تبيين مسائل های علمي در رسالت انجمن"عنوان 

 علمي هایانجمن شورای توسط "راهبردی کشور

 جناب حضور با 1397 ماه بهمن 30 تاريخ در ايران

 محترم اول معاون جهانگيری، اسحاق دکتر آقای

 غالمي، منصور دکتر آقای جناب جمهوری، رياست

 آقای جناب فناوری، و تحقيقات علوم، محترم وزير

يسيون انجمن کم محترم دبير جاللي، محمد دکتر

نفر از  400های علمي ايران و حضور بيش از 

اعضای محترم هيأت مديره انجمن های علمي و 

 دانشگاه محل مديران ارجمند کشور در

 مهندسي انجمن مراسم اين در. گرديد برگزار خاتم

 اعالم رتبه اساس بر ايران برق صنعت وری بهره

 عنوان به فناوری و تخقيقات ، علوم وزارت شده

 .انجمن برتر معرفي گرديد


