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تجدیدپذیر ایرانیگزارش فعالیت های انجمن انرژی ها
(اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

1397در سال 



:فهرست

فعالیت های هیات مدیره انجمن•

اقتصادی انجمنفعالیت های کارگروه •

فنی انجمنفعالیت های کارگروه •

بودجه و مجلس انجمنفعالیت های کارگروه •

ترویج و آگاه سازی انجمنفعالیت های کارگروه •

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها•

برگزاری اولین همایش تجلیل از فعالین انرژی های تجدیدپذیر•

1398برنامه های سال •

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

یکارگروه اقتصاد

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



(رئیسنائب )یامیر سامر¾
مشرکت آفتاب ماد راه ابریش (خزانه دار)محمد حسن غفوری¾

آیسا شرکت 
(دبیر)سید حامد دریاباری¾

شرکت کومین زاد یدک 

(عضو)داوود مددی¾
شرکت طرح تجارت سدید

( عضو)سید محمد جواد موسوی¾
شرکت آینده سازان سیاره سبز 

(رئیس)اکبر ادیب فر¾
نامپشرکت انرژی های تجدیدپذیر 

(عضو)داوود فدایی ¾
هشرکت فناوران خورشید پروژ

(؟)بهنام ترکاشوند ¾
شرکت آفتاب ماده راه ابریشم

هیات مدیره انجمن 
معرفی اعضا  

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



مدیره انجمن هیات رئیس -اکبر ادیب فر 
تجدیدپذیرسخنی با اعضای انجمن و فعالین صنعت 

وفعالبازیگریكورودنشانگروکنندهدلگرمدرمجلس،
.دبوکشورگیریتصمیمواقتصادیفضایدرگرمطالبه

البهمطکشور،نهادهایوساتباباتعاملعیندرکهبازیگری
.هستنیزگر

ذیرتجدیدپانرژی هایبامرتبطتشكل هاینشستبا٩٧سال
همایشنیزوتجدیدپذیرانرژی هاینمایشگاهحاشیهدر

تحمایباتجدیدپذیرانرژی هایفعالینازتجلیلباشكوه
.رسیدپایانبهNNQشرکت

و،انجمندبیرخانهمدیره،هیاتاعضایزحماتازتشكرضمن
،٩٧سالزحماتبرایانجمنمحترماعضایتكتك

ترگستردهچههرمشارکتشاهدنیز٩8سالدرامیدواریم
.باشیمانجمندرخصوصیبخش

هایتالشنشستنثمربهشاهدبزودی٩8سالابتدایدر
اهیمخوتجدیدپذیربودجهتخصیصمسیراصالحبرایانجمن

دناامیصورتدروماهمگیهایتالشادامهباشكبدون.بود
.بودخواهندحلقابلنیزموانعسایرنشدن،

ایرانبازرگانیاتاقدر٩٦بهمندرایرانتجدیدپذیرانرژی هایانجمن
یتخصصکارگروه هایاقداماولیندرانجمنمدیرههیات.شدتشكیل

و"فنی"کارگروه٩٧سالمیانهدرو"اقتصادی"و"مجلسوبودجه"
شپیراکارهااعضامشارکتباودادهتشكیلرا"ترویجوسازیآگاه"

.بردند

انرژی هایخصوصیبخشمشارکتوحضورسالاولین،٩٧سال
ازرگانیباتاق.بودانجمنقالبدرهدفمندومتشكلبصورتتجدیدپذیر

یریپیگبرایمناسبیبستروابزارخصوصیبخشپارلمانعنوانبه
.شدگرفتهکمكآناز٩٧سالدرکهدادقرارانجمناختیاردرمطالبات

ماداعتایجادصرف،نمی داشتتوفیقیهیچانجمناگرگفتتوانمی
كیخودمطالبات،درخواستوپیگیریبرایخصوصیبخشدربنفس

.استبودهبزرگدستاورد

،کشورتحریمیشرایطوارزنرخشدیدافزایشبهتوجهبا،٩٧سال
ورحضامابود،تجدیدپذیرانرژی هایفعالینبرایدشواربسیارسالی
نهمچنیودولتباجلساتنیزوداخلیجلساتدرانجمناعضایفعال

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



در یک نگاه 98سال و هیات مدیره انجمن  

حوزهفعاالنانسجامبهمنجرکهداشتبرنامهباوشتابپرشروعیانجمن٩٧سالدر
ازایعمدهبخشرفعوبودجهقانوندراصالحایجادآناثراولینوشدپذیرتجدید

.بودقانونیهاینارسائی
وپذیردیدتجبرقتضمینیخریدمالیمنابعتامینجایگاهتثبیتبرایتالشسال،٩8سال

وطبیعتدلدرنهفتهپاكهایانرژینعمتازگیریبهرهبرایمسئولیندرباورایجاد
.بودخواهدتجدیدپذیرانرژی هایانجمنباآنهاهمگامی

نوانعبهتجدید  پذیرانرژی هایانجمنهایموفقیتوچالشهاازسرشارسالیگذشت،کهسالی
درانجمناقتصادیکارگروهدربسیاریموارد.بودبازرگانیاتاقدرخصوصیبخشنماینده
یمه ای،بمباحثجملهازشد،بردهپیشبهعضوشرکت هایمشارکتباوگرفتقرارکاردستور

فناوریتوسعهمرکزالمللی،بینوداخلیتسهیالتقیمت ها،اصالحتجدیدپذیر،برقصادرات
...وانرژی

٩8سالوباشیمفوقهایتالشرسیدنثمربهشاهدجمعی،همتباجدیدسالدرامیدوارم
ایرانیبازرگاناتاقتجدیدپذیرانرژی هایانجمنهیبتدرخصوصیبخشجایگاهتثبیتسال

.گرددایراناقتصادوبخشهاسایرمحرکهموتورعنوانبه

تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوریتا ابر و ماد و مه و خورشید و فلك در کارند  

یراخسالیكدر"پایدارتوسعه"و"ملیمنافع"تامینجهتدرراخودسعینهایتانجمناین
انصاف،رسمبهو.برداردراستاایندراستواریومهمقدم هایتوانستوگرفتبكار

انرژی هایباتاقراردادهخودراهاندازچشمرافلكوخورشیدوبادخداوندگانازفرمانبرداری
محرومقمناطعادالنه ترتوسعهوپایدارتراشتغالسالم تر،خاكوآبزیست،محیطبتواندپاك

هیات مدیره.نمایدزندگانیبرایبهترجاییراجهانوآوردهارمغانبهرا

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

اکبر ادیب فر 
رئیس هیات مدیره 

داوود مددی 
عضو هیات مدیره

سید محمد جواد
موسوی

عضو هیات مدیره



در یک نگاه 98هیات مدیره انجمن  و سال 

نشانهرایرتجدیدپذصنعتیقدکشیدهتازهقامتپیاپی،هایتالطمانبوهگذشتکهسالیدر
کهدباش...هانیروگاهینشدهانجامودیرهنگامهایپرداختتاارز،نرخنوساناتازگرفتند

یبدنهدرمضاعفجمعیتالشوعرصهاینسازانتصمیمومدیرانواالیهمتبا٩8سال
ینادرتازههاینفسدمیدنسالتجدیدپذیر،فعاالنپیشازبیشسوییهموانجمناین

.گرددخارجیگذارانسرمایهیرفتهدستازاعتمادبازگشتوصنعت

ازدنیباورنكرولیاقتصادینظرازسختبسیارسالیكگذشت؛انجمنتشكیلازسالیك
توانمیراآنازقسمتیتنهاروپیشگزارشدرکهانجمناعضایناپذیرخستگیتالشهاینظر

حضوریاخزانه،وبرنامهسازماندراعضاشب10الیصبح8ساعتازحضورما.نمودمشاهده
.دهیمنمایشنتوانستیماسالیدهاایندررامجلسدرروزنفر100ازبیش

مشارکتوسازیآگاهوترویجکارگروهتشكیلجملهازشد،براوردهآرزوچندین٩٧سالدر
هارافیگموشنها،اینفوگرافیموثر،بسیارهایگزارشتهیهبرایاعضانظیربیمعنویومالی

بایدهمه،٩8سالدراست؛ماندهانجمنمیزرویبربسیاریکارهای.آنهاتوزیعوهاکلیپو
.قدیماعضایجدید،اعضایباشند؛

كرشوکردافتخارخدادادیالیزالانرژیوطبیعیمنابعداشتنبهبایستمیسویكاز
رصتیف،پذیرتجدیدانرژیصنعتکهداشتتوجهبایستمیدیگرسویاز،بودخداوندارزگ

هتوسعوزاییامددر،اشتغال،مردمسالمتتواندمیکهچراباشدمیکشوربرایطالیی
ایندرگذاراثرافرادومسوالنهمهاینكهامیدبهباشدداشتهدنبالبهراکاروکسبدانش
.باشندداشتهراخدمتتوفیقبخش

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

سید حامد دریاباری
عضو هیات مدیره 

بهنام ترکاشوند
عضو هیات مدیره

محمد حسن غفوری
عضو هیات مدیره



دبیرخانه انجمن
معرفی دبیرخانه 

.هستندانجمنالمللبینبخشنیزوعمومیروابطمسئولنژادعلیخانم
باجلساتبرگزاریآلمان،خورشیدیانجمنبانامهتفاهمعقددرایشان

ثریمونقشبرنامهسازمانومجلسنیرو،وزارتایران،بازرگانیاتاقبخشهای
.اندداشته

الیشنبه)وقتتمامبصورتوهستندانجمندبیرمجدالدینشهابآقای
یاصلهستهودارندحضورنیروپژوهشگاهدرانجمندبیرخانهدر(پنجشنبه
.ندشومیمحسوبمسائلپیشبردومدیرههیاتبافعالینواعضاارتباطات

شهاب  الدین مجد

بهناز علی نژاد

موضوعدر،انجمنرسمیتشكیلازپیش٩5سالازعادلشاهیانبهروزآقای
عالیتفکارگروههمیندرنیزتاسیسازپسکهداشتندمشارکتمجلسوبودجه

.رندبمیپیشراانجمنهایفعالیتخودکوششوپشتكارباایشان.کنندمی

بهروز عادلشاهیان

dabir@irrena.ir

alinezhad@irrena.ir

adelshahian@irrena.ir

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن
1397فروردین، اردیبهشت و خرداد : گرفتهاقدامات صورت 

1397ماهخردادواردیبهشتفروردین،�

انجمنتخصصیهایکارگروهتشكیلوطراحی-1

انجمنهایکارگروهمدیرانانتخاب-2

یلتشكوساتبامدیرانباانجمنمدیرههیاتجلسه-3
مشتركهایکارگروه

درانجمنمشتركدفتردردبیرخانهاستقرار-4
نیروپژوهشگاه

انجمنوبسایتاندازیراه-5

بررسیبرایمدیرههیاتچهارموسومدوم،جلسات-٦
اقتصادیکارگروهومجلسوبودجهکارگروهنتایج

خرداد2٩ایتالیا-ایرانسمیناردرشرکت-٧
جلسه هیات مدیره انجمن

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن
1397فروردین، اردیبهشت و خرداد : اقدامات صورت گرفته

1397اردیبهشت 18–برای بررسی و اصالح پروسه تخصیص بودجه تجدیدپذیر 12شرکت در جلسه کمیته ماده -8

کارشناسیسهجلتوانستفراوانپیگیریباانجمنتجدیدپذیر،برقخریدبودجهتخصیصپیچیدهپروسهبهتوجهبا�
.نمایدبرگزار13٩٧تیر12شنبهسهتاریخدرایرانبازرگانیاتاق12مادهکمیتهدرراموضوعاین

درموقعبهتخصیص،٩٦سالبودجهباقیماندهپرداختقسمتسهبهتجدیدپذیربودجهمشكالتجلسه،ایندر�
.شدمطرح٩8سالبودجهالیحهدرالزممواردگنجاندننیزو٩٧سالطول

کمیتهکارشناسیجلسهمصوبات�
:12ماده

پرداختبرایبرنامهسازمانالزام•
96سالهایبدهی

تخصیصبرایبرنامهسازمانالزام•
97سالدرموقعبههای

برایاختصاصیدرامدپیشنهاددرج•
98سالبودجهالیحهدرعوارض

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن
1397تیرماه و مرداد ماه : گرفتهاقدامات صورت 

تیرماه �
پیگیری موضوع تداوم عقد قرارداد خرید برق تجدیدپذیر از سوی شرکت های توزیع و ارسال ابالغیه از سوی ساتبا-1

جلسه انجمن با مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو -2

13٩٧تیر 12–با موضوع اصالح ضریب تعدیل نرخها12شرکت در جلسه کارشناسی کمیته ماده -3

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

تهکمیکارشناسیجلسهمصوبات�
:12ماده

ضریباعمالشروعزماناصالح•
قراردادعقدزمانازتعدیل

ارزتسعیرنرخگرفتننظردر•
تعدیلضریببرایمناسب



هیات مدیره انجمن
1397تیرماه و مرداد ماه : اقدامات صورت گرفته

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

مرداد ماه �
جلسه ششم هیات مدیره انجمنبرگزاری -1

مرداد ٧شرکت در جلسه تشكل های اتاق بازرگانی با سفرای جمهوری اسالمی -2

اطالعاتی از فعالین صنعت ایجاد بانك تهیه و انتشار فرم عضویت انجمن جهت -3

مرداد ٩اتاق ایران گذاری جلسه با کمیسیون سرمایه -4

مرداد ٩الملل اتاق ایران امور بین جلسه با معاونت -5

جلسه با نمایندگان آژانس تشویق سرمایه گذاری-٦

مرداد 1٧آفریقای جنوبی 

مرداد 21تشكیل جلسه هفتم هیات مدیره انجمن -٧

شرکت در اولین همایش ملی تشكل ها-8

تشكیل جلسه هشتم هیات مدیره-٩

1397مرداد ماه –جلسه ششم هیات مدیره 



هیات مدیره انجمن
راصالح پروسه تخصیص بودجه تجدیدپذی: ، مصوبه12برگزاری جلسه کمیته ماده 

کشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق:محل�
ایران

1397مرداد29:تاریخ�

جهبودپرداختوتخصیصمشکالتجلسه،ایندر�
سالبودجهالیحهبرایوشدمطرح97و96سال
.شدمطرحاختصاصیدرامدپیشنهاد،98

:جلسهمصوبات�
سالهایبدهیپرداختبرایبرنامهسازمانالزام•

96
درموقعبههایتخصیصبرایبرنامهسازمانالزام•

97سال
درعوارضبرایاختصاصیدرامدپیشنهاددرج•

98سالبودجهالیحه

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 





هیات مدیره انجمن
1397اقدامات صورت گرفته شهریورماه و مهرماه 

ماهشهریور�

لبنان–ایراناتاقمشتركنشست-1

درخواستوتهراناتاقانرژیکمیسیونجلسهدرحضور-2
همبتالبموضوعاتبرایتهراناتاقانرژیکمیسیونهمكاری

بودجهتخصیصرونداصالحمانندتجدیدپذیرانرژی های
تعدیلضریباصالحنیزوتجدیدپذیر

مدیرههیاتجلسهبرگزاری-3

مهرماه�

ماهمهر2ایراناتاقبنیاندانشهایشرکتجلسهدرشرکت-1

ماهمهر2تهراناتاقانرژیکمیسیونجلسهدرشرکت-2

انرژی اتاق تهران جلسه کمیسیون 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن 
ستدوجلسه با مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل، جناب آقای دکتر یزدان 

نیرووزارت:محل�

1397ماهمهر:تاریخ�

:جلسهدرشدهمطرحهایدرخواست�

تجدیدپذیربرقصادراتدرهمکاری•

هایسازمانونهادهاباانجمنتعامل•
انرژی هایحوزهدرفعالالمللیبین

هایحمایتجذببرایتجدیدپذیر
معنویومادی

مهندسیوفنیخدماتصادرات•

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن 
جلسه انجمن با وزیر نیرو با حضور مدیران توانیر و ساتبا

نیرووزارت:محل�

1397ماهمهر:تاریخ�

:جلسهدرشدهمطرحهایدرخواست�

تجدیدپذیربرقخریدهاینرخافزایشلزوم•

تعدیلضریبفرمولاصالح•

بودجهتامینجدیدمنابعیافتن•

قراردادهایعقدبرایتوانیروساتباهماهنگیلزوم•
کیلوواتیهایسیستم

الیحهدر98سالبودجهپیشنهاداتگنجاندن•
نیرووزارتپیشنهادیبودجه

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن 
ریاست جمهوریتفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری امضای 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری : محل�

1397مهر ماه : تاریخ�

همکاری جهت تاسیس و راه اندازی مرکز توسعه �
فناوری های انرژی های تجدیدپذیر 

سازماندهی استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و شرکت �
های فناور در حوزه انرژی 

:  اقدامات اتی�

برگزاری جلسات متعدد با مرکز رشد شریف جهت •
اه پیگیری روند پیشرفت همكاری ها و مشوق ها برای ر

اندازی مرکز فناوری انرژی های تجدیدپذیر 

ای برگزاری جلسات با تیم طراحی مرکز فناوری انرژی ه•
تجدیدپذیر

در خصوص Renacو GECIحضور درجلسه با •
موضوع تفاهم همكاری با مرکز اموزشی رناك 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن
هاشورای اسالمی  و طرح مسائل تجدیدپذیرها با نمایندگان کمیسیونحضور در مجلس

اسالمیشورایمجلس:محل�

1397ماهآبان–ماهمهر:تاریخ�

؛انرژیوبودجهوبرنامهکمیسیوناعضایباشدهمطرحموضوعات�

97سالبودجهتخصیصروند•

98سالبودجهقانونبرایپیشنهاداتارائه•

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن
اصالح ضریب تعدیل نرخ های خرید برق: ، مصوبه12برگزاری جلسه کمیته ماده 

ی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز: محل�
ایران 

1397آبان 28: تاریخ�

در این جلسه، اصالحات مورد نیاز برای ضریب�
تعدیل نرخ های خرید برق تجدیدپذیر که در

کمیته کارشناسی تصویب شده بود مطرح و
.مصوب شد

:مصوبات جلسه�
اصالح زمان شروع اعمال ضریب تعدیل از زمان•

عقد قرارداد
در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز مناسب برای•

ضریب تعدیل

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 





هیات مدیره انجمن
حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس

اسالمیشورایمجلس:محل�
1397ماهاذر:تاریخ�

اقتصادی؛کمیسیوندرموضوعات�
97سالبودجهتخصیصروند•
بودجهقانونبرایپیشنهاداتارائه•

98سال

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن 
برگزاری جلسات با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

اسالمیشورایمجلسهایپژوهشمرکز:محل�

1397ماهدی:تاریخ�

پیشنهاداتتدوینجهتهمکاری•
تخصیصپروسهاصالحبرایانجمن
تجدیدپذیربودجه

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هیات مدیره انجمن 
سایر فعالیت ها

مهر ماه ٩کاری با آقای نوبخت جلسه صبحانه �

دادگستریوزیر کاری با صبحانه جلسه �

شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی استان ها �
حمایت از گروه ائتالفی برای فردا�
تهیه و ارسال نامه درخواست انجمن جهت حمایت از �

٩٧ائتالف اسفند ماه 

خش حضور در نشست وزیر نیرو با فعالین ب�
خصوصی صنعت برق

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



:فهرست

فعالیت های هیات مدیره انجمن•

فعالیت های کارگروه اقتصادی انجمن•
فنی انجمنفعالیت های کارگروه •

فعالیت های کارگروه بودجه و مجلس انجمن•

فعالیت های کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن•

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها•

برگزاری اولین همایش تجلیل از فعالین انرژی های تجدیدپذیر•

1398برنامه های سال •

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



اقتصادیکارگروه 
اعضای کارگروه اقتصادی 

سید محمد جواد موسوی
شرکت آینده سازان 

سیاره سبز

معصومه قنبرزاده
مشرکت آفتاب ماد راه ابریش

داوود مددی
شرکت طرح تجارت سدید

بهزاد آسایی
شرکت آرین مه باد

هادی دشتکی
ارتشرکت آفتاب تابان کویر پ



کارگروه اقتصادی انجمن
فعالیت ها

ماهاردیبهشت�

اردیبهشت5اقتصادیکارگروهاولجلسهتشكیل-1

اردیبهشت25اقتصادیکارگروهدومجلسهتشكیل-2

تجهکشوردرپیشروهایبیمهباجلساتبرگزاری-3
تجدیدپذیرهاینیروگاهبرایبیمهمدلطراحی

ماهخرداد�

خرداد8اقتصادیکارگروهسومجلسهتشكیل-1

یانرژی هابامرتبطبیمه ایپوشش هایبررسی•
تجدیدپذیر

خرداد2٩اقتصادیکارگروهچهارمجلسهتشكیل-2

نیازموردایبیمههایپوششتعیینوبررسی•
جهتهماهنگیوتجدیدپذیرهایانرژیصنعت
ایبیمههایشرکتبافیمابینهمكاریتوسعه
خرداد2٩مورخشنبهسهروزکشورمعتبر

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه اقتصادی انجمن
فعالیت ها

تیرماه �

جلسه کارگروه اقتصادی در اتاق -1
ضوع موبازرگانی اتاق ایران برای  پیگیری 

خورشیدیو اینورترهای واردات پنل 

بانامه و برگزاری جلسات ارسال -2
،مرکزیبانك •
گذاری، سازمان سرمایه •
،هیات مدیره انجمناعضا •
در محل... فعاالن تجدیدپذیر و •

اتاق بازرگانی ایران 

برگزاری جلسات با موضوع امكان -3
قهای پذیری صادرات برق تجدیدپذیر با اتا

مشترك کشورهای هدف و سازمان امور 
مناطق آزاد

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه اقتصادی انجمن
فعالیت ها

مرکیگهایتعرفهوسفارشثبتجهتدرمكاتباتوپیگیریها-4
داخلیکنندگانتامینباتعاملو
انرژیصندوقایجادپیگیری-5
ونشستهادرکلیهانجمناقتصادیکارگروهموثرحضور-٦

برگزارشدههمایشهایوخبریکنفرانسهای
انجمندرفعالمشارکتبهصنعتفعاالنکلیهازدعوت-٧

رایبمناسبامتیازاتاخذبرایتهرانوایراناتاقباموثرارتباط
تجدیدپذیرانرژی های

مجلس،نیرو،وزارتالمللاموربینمستمردرجلساتحضور-8
ت،سوخمصرفسازیبهینهسازمانزیست،محیطسازمانتوانیر،

12مادهکمیتهجمهوری،ریاستحقوقیمعاونت

ماهمرداد�
وهاپنلاولویتوضعیتبررسیموضوعباجلسهتشكیل-1

حضور انجمن در پنل صادرات برق تجدیدپذیر.مرداد5تاریخدرارز،تخصیصنحوهوخورشیدیاینورترهای
(سالن همایش های صدا و سیما)همایش انرژی های تجدیدپذیر 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه اقتصادی انجمن
توانیربا معاون مدیرعامل شرکت مادر تخصصی جلسه 

توانیر: محل�
1397مهر ماه : تاریخ�

درخواست های مطرح شده در جلسه؛ �

همکاری در صادرات برق تجدیدپذیر •
بررسی پتانسیل های موجود برای همکاری در •

حوزه صادرات برق تجدیدپذیر به کشورهای هدف
که بررسی میزان پتانسیل و ظرفیت موجود در شب•

برق کشور 
بررسی موضوع تشکیل کمیسیون مشترک •

صادرات برق تجدیدپذیر 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه اقتصادی انجمن
محاسبه نرخ های خرید برق تجدیدپذیر

ماهآبان�
موضوعباآبان15اقتصادیکارگروهششمجلسهبرگزاری-1

رائهاوتجدیدپذیربرقخریدهاینرخافزایشمیزانمحاسبه
ساتبابهپیشنهاد

هایشرکتاقتصادیکارشناسانکمكباانجمن•
ذیرتجدیدپبرقخریدبرایمناسبهاینرختجدیدپذیر،

كکمبهانجمناقتصادیکارگروهجلسهدرومحاسبهرا
.نمودنهاییعضوشرکتهای

نرخبرایدرصدی50ازبیشافزایششاملهانرخاین•
بادیهاینرخبرایدرصدی80ازبیشوخورشیدیهای

.بودسوززبالهبرایدرصدی100ازبیشو

تجدیدپذیر،برقخریدبودجهمشكالتبهتوجهبا•
ذیرتجدیدپبرقخریدهاینرخافزایشامكانمتاسفانه

.نشدفراهم

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه اقتصادی انجمن
نحوه صدور صورتحساب نیروگاه ها

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال  اب جلسه هشتم کارگروه اقتصادی انجمن برای تعیین نحوه تهیه صورتحس
٩٧دیماه 25سه شنبه،  نیروگاه های تجدیدپذیر

ماهآذر�
الی،متامینواقتصادیکارگروههفتمجلسهبرگزاری-1
٩٧آذرماه٦
انرژی هایصادراتها،معافیت-هامشوق•

هاپروژهمالیتامینهایروشتجدیدپذیر،

ماهدی�
وعموضبااقتصادیکارگروههشتمجلسهبرگزاری-1

دربرقخریدهاینرختعدیلضریباعمالنحوهبررسی
پرداختوضعیتآخرین/هانیروگاههایحسابصورت

٩٧دیماه25شنبه،سهالزم،اقداماتوهانیروگاههای



کارگروه اقتصادی انجمن
هافعالیت سایر

اظت حفتجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان جلسه با جناب اقای برگزاری •
فاندهای بین المللی با موضوع از محیط زیست 

ه بهتر به منظور بازتاب هرچجلسات مشترك با کارگروه ترویج و آگاه سازی برگزاری •
مسایل اقتصادی حوزه انرژیهای تجدیدپذیر 

در اتاق بازرگانی ایران با 12حضور نماینده کارگروه اقتصادی در جلسات کمیته ماده •
موضوع ضریب تعدیل نرخ ارز

ان حضور در اجالس فصلی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران با گردهمایی مدیر•
شهری، بخش خصوصی، ذینفعان بازار سرمایه با همكاری اتاق بازرگانی ایران 

ای برگزاری جلسات با نمایندگان مجلس با موضوع طرح چالش های توسعه انرژی ه•
ن تجدیدپذیر  از جمله جناب اقای دکتر صباغیان نماینده یزد و عضو کمیسیو

شوراها 

:مشتركانجام مكاتبات و برگزاری جلسه با اتاق های •

عراق-ایرانعمان، -گرجستان، ایران-ایران•

اذربایجان-ارمنستان، ایران-افغانستان، ایران-ترکیه، ایران-ایران•

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



:فهرست

فعالیت های هیات مدیره انجمن•

فعالیت های کارگروه اقتصادی انجمن•

فعالیت های کارگروه فنی انجمن•
فعالیت های کارگروه بودجه و مجلس انجمن•

فعالیت های کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن•

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها•

برگزاری اولین همایش تجلیل از فعالین انرژی های تجدیدپذیر•

1398برنامه های سال •

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فنی کارگروه 
اعضامعرفی

فریبرز لقایی
شرکت تارا مشاور 

سعید هاشمی
دبیر کارگروه

محمدحسن غفوری 
شرکت آیسا

محمد علی پورامیریروستا بهزادی سید حامد دریاباری
شرکت کومین یدک



فنی انجمنکارگروه 
فعالیت ها

اردیبهشت ماه �
اردیبهشت 25اول کارگروه فنی تشكیل جلسه -1

خرداد ماه �
خرداد٦تشكیل جلسه دوم کارگروه فنی -1
تشریح پروسه ارزشیابی، صدور گواهی و وندور •

لیست برای تجهیزات صنعت برق
ت تشریح استانداردهای پنل های خورشیدی و وضعی•

آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نیرو برای انجام آزمون
های مربوطه

انرژی های تشریح مسائل مرتبط در زمینه •
تجدیدپذیر

خرداد 1٩کارگروه فنی تشكیل جلسه سوم -2
ر نرخهای تشویقی خرید برق تجدیدپذیر دبررسی •

صورت استفاده از تجهیزات تولید داخل، نحوه 
آنمحاسبه و اجرایی شدن 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فنی انجمنکارگروه 
فعالیت ها

1397تیرماه �
13٩٧تیر 5تشكیل جلسه چهارم کارگروه فنی -1
بررسی تدوین آیین نامه داخلی برای رعایت•

ی قیمتهای پایه طراحی، تامین تجهیزات و اجرا
کیلوواتیپروژه های خورشیدی 

1397ماه شهریور �

بررسی دستور العمل اجرایی حمایت از بومی -1
درصد 30-تجدیدپذیر انرژی های سازی صنایع 
داخلتشویق تولید 

1397آبان ماه �

2٩به برگزاری جلسه هفتم کارگروه فنی، سه شن-1
لعمل ابان ماه با موضوع بررسی پیش نویس دستور ا

نظارت در دوره بهره برداری سیستم های 
خورشیدی تهیه شده توسط ساتبا

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فنی انجمنکارگروه 
فعالیت ها

1397ماهدی�
موضوعبافنیکارگروههشتمجلسهبرگزاری
هایسیستمنصبالعملدستوربررسی

خورشیدی

1397ماهبهمن�
ژیانرانجمنفنیکارگروهنهمجلسهبرگزاری-1

سهجلموضوعبا(بازرگانیاتاق)تجدیدپذیرهای
رتجدیدپذیهایانرژیانجمنفنیکارگروهنهم

(بازرگانیاتاق)

یستمسنصبدستورالعملدستورالعملتدوین-2
یفنکارگروهتوسطشدهتدوینخورشیدیهای

هایشرکتهمكاریباسازهبخشبرایانجمن
هایسیستمسازهزمینهدرفعالوعضو

خورشیدی

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فنی انجمنکارگروه 
فعالیت ها

1397اسفند�

نمایشگاهدرفنیکارگروهجلسهبرگزاری-1
،13٩٧اسفند4شنبهروزتجدیدپذیر،انرژی های

1٦الی14ساعت
هایسیستمسازهموضوعادامهجلسهایندر

درحاضرهایشرکتحضورباخورشیدی
.گرفتقراربررسیموردنمایشگاه

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



:فهرست

فعالیت های هیات مدیره انجمن•

فعالیت های کارگروه اقتصادی انجمن•

فنی انجمنفعالیت های کارگروه •

فعالیت های کارگروه بودجه و مجلس انجمن•
فعالیت های کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن•

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها•

برگزاری اولین همایش تجلیل از فعالین انرژی های تجدیدپذیر•

1398برنامه های سال •

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



بودجه و تخصیص کارگروه 
معرفی اعضا 

بهروز عادلشاهیان
شرکت آیسا 

بهنام ترکاشوند
مشرکت آفتاب ماد راه ابریش

امیر حسین جنتی
شرکت نیرو نویان قشم 

کیوان پورکیان
مجتمع شمش ریزان اصفهان 

صالح ابوالحسنی
شرکت رشد صنعت

مجتبی سیادت
شرکت سوالر سرزمین سبز  

پیمان تسنیمی
شرکت گسترش نو آتیه

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



بودجه و مجلس انجمنکارگروه 
فعالیت ها

ماهفروردین�

خارجی،سرمایه گذاریسازماندرمطالباتدارایشرکتهایجلسه-1
فروردین14

(٩٦سالمطالباتپیگیری)

وبرنامهسازماندرمطالباتدارایشرکتهایپیگیریوجلسه-2
فروردین15بودجه،تلفیقاموروانرژیاموربودجه

(٩٦سالمطالباتپیگیری)

فروردین2٩ساتبا،بودجهوبرنامهاموربابودجهکارگروهجلسه-3
وبودجهوبرنامهسازمانعملكردنحوهمورددرهمفكریومشورت)

(٩٧سالدرروپیشامور

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



بودجه و مجلس انجمنکارگروه 
فعالیت ها

ماهاردیبهشت �
اردیبهشت15اتاق بازرگانی ایران 12جلسه کارگروه کمیته ماده -1

ژوهشهای بودجه با حضور مرکز پانجمن به نحوه تخصیص بودجه تجدیدپذیر توسط سازمان برنامه و مراتب رسیدگی اعتراض )
(ن مجلس، معاونت امور تلفیق سازمان برنامه، خزانه داری کل کشور، ساتبا، انجمن و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایرا

اردیبهشت24جلسه کارگروه بودجه با رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی -2

(٩٧، اصالح ابالغیه سال ٩٦مطالبات سال )

خرداد ماه�

خرداد1تشكیل جلسه مشترك تشكل های مرتبط با تجدیدپذیر، -1

(بررسی مشكالت و راه حل های دریافت بودجه از سازمان برنامه)

خرداد22کشور، کارگروه بودجه با امور انرژی سازمان بازرسی کل جلسه -2

(٩٦سازمان برنامه و بودجه در سال تخلفات )

خرداد 30تهیه گزارش عوارض برق توسط کارگروه بودجه، -3

(برای نیروگاههای تجدیدپذیر٩٧برآورد کفایت بودجه مصوب سال )

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



بودجه و مجلس انجمنکارگروه 
فعالیت ها

ماهتیر�
هایپژوهشمرکززیربناییمعاونتجلسهتشكیل-1

تیرماه30(انرژیامور)اسالمیشورایمجلس

ماهمرداد�
خصیصتوضعیتبررسیبافوریتیجلسهتشكیل-1

انرژی هایبودجه
هدفمندیمرحلهیكشدناضافهوتجدیدپذیر

تخصیصمراحلبههایارانه
مرداد8مورخدوشنبه

ماهمرداد2٧بودجهکارگروهدومجلسهتشكیل-2

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



بودجه و مجلس انجمنکارگروه 
فعالیت ها

ماهمرداد�

میزگرددربودجهکارگروهحضور-1

خورشیدیانرژیکنفرانسپنجمین

مرداد30-تهراندانشگاه

تخصیصعملكردنحوهبررسی)

بودجهپیشنهاداتوعوارض

سالبودجهالیحهبرایتجدیدپذیر

٩٧)

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



بودجه و مجلس انجمنکارگروه 
فعالیت ها

ماهمهر�
آنواریزنیزوعوارضتفكیكدر٩٦سالدرتوانیرعملكردبررسی-1

موجودرونداصالحجهتآنگزارشانتشاروعوارضحساببه

ونکمیسیمحترمسخنگویمفتحاقایجنابباجلسهبرگزاری-2
موضوعبا13٩٧/0٧/2٩مورخشنبهیكمحاسباتوبودجهوبرنامه
٩8سالبودجهالیجهبرایپیشنهاداتارائهو-٩٧سالبودجهقانون

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



ماهآبان�

:بهاعضاوانجمنمدیرههیاتاعضایمكررمراجعات
بودجهوبرنامهسازمانها،یارانههدفمندیسازمانتوانیر،

میلیارد٩0تخصیصنمودنمحققنهایتاوداریخزانهو
تومانی

ماهبهمنوماهدی�

دررتوانیتوسطعوارضپرداختدرتاخیرموضوعپیگیری-1
٩٧و٩٦سال

كتفكینامهارسالدرتعللبرایتوانیربهاعتراض-2
مرکزیبانكبهمبداازعوارض

جه موارد مربوط به تجدیدپذیر در الیحه بودپیگیری -3
٩8سال 

کارگروه بودجه و مجلس انجمن
فعالیت ها

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



اسفندماه �

الی 24) پیگیری و حضور مستمر انجمن و اعضا در سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی سال از •
( نامهتلفیق و معاونت اقتصادی سازمان بر-از دفاتر انرژی)برای دریافت نامه تخصیص ( اسفند28

مودن پیگیری حضور نمایندگان مجلس و معاون محترم وزیر در سازمان برنامه و بودجه برای نهایی ن•
مبلغ تخصیص و دریافت نامه آن قبل از سال جدید

حضور در خزانه داری جهت پیگیری واریز مبلغ تخصیص یافته به حساب ساتبا•

کارگروه بودجه و مجلس انجمن
فعالیت ها

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



٩٧اسفند –٩٧و ٩٦سال در عوارض برق توسط توانیر دیرهنگام و پرداخت تفكیك عوارض از مبدا موضوع پیگیری �
ك با موضوع درخواست تفكیتجدیدپذیر انرژی های انجمن های فعال در حوزه وزیر نیرو همراه با بقیه تهیه و ارسال نامه به •

از مبداعوارض از قبوض برق 

کارگروه بودجه و مجلس انجمن
فعالیت ها

كیك شرکت توانیر برای اجرایی نشدن تف/ گالیه بخش خصوصی از وزارت نیرو: اختصاصی اقتصاد انالین��
عوارض تجدیدپذیرها

ض از بخش خصوصی انرژی های تجدیدپذیر با ارسال نامه ای به وزارات نیرو خواستار اجرایی شدن تفكیك عوار
.قبوض برق و واریز مطالبات شد

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه بودجه و مجلس انجمن
نامه نگاری با مجلس برای پیشنهادات قانون بودجه

:از نمایندگان مجلسهای مطرح شده درخواست �
98سالپیشنهادات برای قانون بودجه و ارائه 97در خصوص روند تخصیص بودجه سال ارائه توضیحات �

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



:فهرست

فعالیت های هیات مدیره انجمن•

فعالیت های کارگروه اقتصادی انجمن•

فنی انجمنفعالیت های کارگروه •

فعالیت های کارگروه بودجه و مجلس انجمن•

منفعالیت های کارگروه ترویج و آگاه سازی انج•
حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها•

برگزاری اولین همایش تجلیل از فعالین انرژی های تجدیدپذیر•

1398برنامه های سال •

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



ترویج و آگاه سازیکارگروه 
97اعضای کارگروه ترویج و آگاه سازی در سال 

خانم نگین بهشتكار •آقای محمدحسن غفوری •خانم آتنا کرمی •

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



ترویج و آگاه سازیکارگروه 
شکل گیری کارگروه و کمک شرکت ها برای تامین مالی فعالیت ها

:ترویجکارگروهتشکیل
.شدبراوردهتجدیدپذیرانرژی هایفعالیندیرینهآرزوهایازیكی٩٧سالدر

انرژی هایتوسعههایضرورتومزایاترویجوسازیآگاهبهنیازبهتوجهبا
13٩٧شهریورماهدرانجمن،ترویجوآگاه سازیکارگروهایران،درتجدیدپذیر

برراهکارگرومسئولیتغفوریآقایوکاربهشتخانمزنگنه،آقای.گرفتشكل
.گرفتندعهده

بهکمكبرایکهشددرخواستانجمنعضوهایشرکتازامر،ابتدایدر
قبالاستموردکهنمایندمشارکتآنهایهزینهتامیندرکارگروهاینفعالیت های

اد،مهبآرینشرکتعاملمدیرآساییدکترآقایازداردجا.گرفتقرارهاشرکت
انپورکیمهندسآقایوقشمنویاننیروشرکتعاملمدیرجنتیمهندسآقای
،شودویژهتشكرکارگروهایندرمشارکتبرایشمش ریزانشرکتعاملمدیر

ت هایفعالیبرایالزمسرمایهتامیندرهمگیکههاییشرکتتكتكازهمینطور
:داشتندنقشکارگروه

آرین مه بادشرکت •
راه ابریشمماد آفتاب شرکت •
شرکت نیرو نویان قشم و نیکا انرژی •
شرکت گسترش نو آتیه•
شرکت سرزمین آبی دو قشم •
GEPشرکت •
TTSشرکت •
شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا•
شرکت آینده سازان سیاره سبز •
 KPV Solarشرکت•
شرکت آیسا•

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



ترویج و آگاه سازیکارگروه 
جلسه کارگروه 

شرکتهانظراتدریافتوشدهتهیههایگزارشارائهجهتترویجکارگروهجلساتبرگزاری�
٩٧ماهآبان:تاریخ�
بادمهآرینشرکت:محل�

:1397سالدرسازیآگاهوترویجکارگروهفعالیت هایتبیین

:شاملهاگزارشبامرتبطفعالیت های•

تجدیدپذیرانرژی هایتوسعههایضرورتومزایابامرتبطگانهچندهایگزارشتهیه•

هااینفوگرافیتهیه•

اینفوگرافیوگزارشتوزیعوچاپ•

گرافیموشنتهیه•

:شاملرسانیاطالعفعالیت های•

نشستومیزگردبرگزاری•

مصاحبهانجام•

هاروزنامهدریادداشتنوشتن•

فیلمتهیه•



کارگروه ترویج و آگاه سازی
تهیه گزارش ها و اینفوگرافی ها 

باسازیآگاهوترویجکارگروهکشور،درتجدیدپذیرانرژی هایتوسعههایضرورتومزایادربارهرسانیاطالعوسازیآگاهبرای•
گزارشتهیهبرایمتخصصحقیقیاشخاصومشاورهایشرکتباقراردادعقدبهاقدامعضوهایشرکتمعنویومادیهمكاری

:نمودزیرهایزمینهدرهایی

ایراندرفسیلیهاینیروگاهبرقساعتکیلوواتیکشدهتمامقیمتمحاسبه-

هاآبخوانازبرداشتازکشورهایدشترویبرفسیلیهاینیروگاهموقعیت-

آبکموشدیدبسیارخشکسالیمناطقدرکشورحرارتیهاینیروگاهآبمصرفوقرارگیری-

مجاورکشورهایوایراندرآتیهایبرنامهوتجدیدپذیرانرژی هایتوسعهوضعیت-

ایراندروجهانکشورهایدرتجدیدپذیرانرژی هایاشتغال-

زیرزمینیهایسفرهاحیایبرایساله20فرصتیشده،بیکارکشاورزانبرایجایگزینمعیشتبادی،وخورشیدیمزارع-

ازبرداشتممنوعیتنظرازکشورهایدشتوضعیتوکشورهایدشترویبرهاپتروشیمیوفوالدکارخانجاتموقعیت-
آبخوان

(بودجهقانون6تبصره-برقصنعتازحمایتقانون5مادهموضوع)1396سالدرتجدیدپذیربودجهپرداختمشکالت-

کشورهایاستاندرتجدیدپذیرانرژی هایپتانسیلاستانی؛هایگزارش-

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
رسانیاطالع پکیج 500تهیه گزارش ها، اینفوگرافی ها و چاپ بیش از 

محاسبه قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت برق نیروگاه های فسیلی در ایران•

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
رسانیاطالع پکیج 500تهیه گزارش ها، اینفوگرافی ها و چاپ بیش از 

قرارگیری نیروگاه های حرارتی کشور در •
آبمناطق ممنوعه و کم 

قرارگیری نیروگاه های حرارتی کشور در مناطق •
خشکسالی بسیار شدید و کم آب 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
اطالع رسانیپکیج 500تهیه گزارش ها، اینفوگرافی ها و چاپ بیش از 

اشتغال انرژی های تجدیدپذیر در ایران•اشتغال انرژی های تجدیدپذیر در جهان•

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
رسانیاطالع پکیج 500تهیه گزارش ها، اینفوگرافی ها و چاپ بیش از 

وضعیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر و برنامه های•
آتی در کشورهای جهان

وضعیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر و برنامه های•
آتی در ایران و کشورهای مجاور 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
پکیج های اطالع رسانی500تهیه گزارش ها، اینفوگرافی ها و چاپ بیش از 

مزارع خورشیدی و بادی، معیشت جایگزین برای کشاورزی•مزارع خورشیدی و بادی، معیشت جایگزین برای کشاورزی•

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
پکیج های اطالع رسانی500تهیه گزارش ها، اینفوگرافی ها و چاپ بیش از 

احداث نیروگاه تجدیدپذیر بجای فسیلی• مزایای انرژی های تجدیدپذیر•

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
تجدیدپذیرانرژی های تهیه گزارش های استانی درباره پتانسیل 

:شاملهااستاناین�

همداناستان�
اصفهاناستان�
بلوچستانوسیستاناستان�
قماستان�
یزداستان�
احمدبویروکهگیلویهاستان�
کرماناستان�
فارساستان�

چهارمحال و بختیاریاستان �
استان خراسان جنوبی�
استان خراسان جنوبی�
استان کرمانشاه�
استان خوزستان�
استان قزوین�
استان کردستان�

انسیلپتدارایایرانهایاستاناغلبوباشد،میپهناوربسیارایرانکشوراینكهبهتوجهبا�
مجلس،نمایندگانبهامكانایندادننشانبراینیزوهستند،تجدیدپذیرانرژی هایازاستفاده

.شودتهیهاستانیهایگزارشکهشدگرفتهتصمیمترویجکارگروهدر

لساپایانتاایشانوشداستفادهکرمیخانمسرکارکمكازماهچندطولدرکاراینبرای�
.نمودندچاپوتهیهراهاگزارشکشوراستان13برای،13٩٧

.شدتوزیعنیزمربوطهنمایندگانبهاستانیهایگزارش�



کارگروه ترویج و آگاه سازی
تجدیدپذیرانرژی های تهیه گزارش های استانی درباره پتانسیل 

.عدد چاپ و برای نمایندگان مجلس ارسال شد500اینفوگرافی های تهیه شده، با کمك شرکت مپنا، به تعداد �

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
تهیه فیلم با موضوع لزوم اصالح مسیر تخصیص بودجه تجدیدپذیر

فیلمیایهرسانگروهکمكباانجمنتجدیدپذیر،بودجهتخصیصخموپیچپرمسیرباتوجهبا�
وبودجهتخصیصطوالنیمسیرآندرونمودتولیدخصوصیهایشرکتمدیرانحضوربا

ساخته13٩٧آذرماهدرفیلم.کردتشریحهانیروگاهتوسعههایطرحتوقفشاملآنتبعات
.بوداثرگذاریوموفقفیلموشد

بهزاد آسایی

مگاواتی61نیروگاه بادی 

(  روستای سیاه پوش-قزوین )

اقای امام جمعه زاده

مگاواتی 10نیروگاه خورشیدی 

یدک روستای سف-سیستان و بلوچستان)
(  دورین

مهرزاد حشمتی 

مگاواتی 3نیروگاه زباله سوز 

(  آراد کوه کهریزک-تهران)

بهنام ترکاشوند

مگاواتی 7نیروگاه 5

روستای آق بالغ، ویان، ابراهیم -همدان)
..( آباد، قهاوند و 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
تهیه فیلم

تر فیلم از سیستم های خورشیدی اهدایی شرکت ماهتاب گسو انتشار تهیه �
به خانواده های روستایی نیازمند در جنوب کرمان( آرین مه باد)

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
تهیه موشن گرافی 

(نیرو نویان قشم)NNQتهیه موشن گرافی با همكاری شرکت �

13٩٧اسفند ماه : تاریخ �

:  موضوع موشن گرافی ها�

تجدیدپذیرانرژی های معرفی •

هزینه تولید برق در ایران•

تجدیدپذیر و اشتغالانرژی های •

و آبتجدیدپذیر انرژی های •

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



ترویج و آگاه سازیکارگروه 
با کمک 98میزگرد گذر از خاموشی تابستان برگزاری 

"تجدیدپذیرها

کمكبا٩8تابستانخاموشیازگذر"میزگردبرگزاری�
تزیسرسانهکمكباوانرژیکارشناسانحضوربا"تجدیدپذیرها

آنالین

٩٧مرداد:تاریخ�

:شدهمطرحموارد•

.استکشوربرقصنعتمعضلانرژی،پنهانهاییارانه•

رقبشبکهالیهمنتهادرکهاستاینخورشیدیانرژیویژگی•
.کندانجبرنیزراشبکهافتوکندتزریقبرقتواندمیتوزیع،

هتوسعتابستان،درکشورخاموشیبحرانهایحلراهازیکی•
درتجدیدپذیرهاینیروگاه.استتجدیدپذیرانرژی های

.هستنداحداثقابلبسرعتوزیادتعدادباکوچکمقیاس

اریبسیکند،پیداادامهصورتهمینبهکشورارزوضعیتاگر•
بهمجبورتجدیدپذیرانرژی هایتولیدیواحدهایوشرکتها
.هستندنیروتعدیل

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



ترویج و آگاه سازیکارگروه 
"با کمک تجدیدپذیرها98گذر از خاموشی تابستان "نشست خبری میزگرد

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



(97اه ها در همایش نیروگاه های خورشیدی مهر مبرگزاری میزگرد چالش های توسعه تجدیدپذیر )سازیکارگروه ترویج و آگاه 

ر چالش های اقتصادی توسعه تجدیدپذیرها د“موضوع  با برگزاری میزگرد •
در همایش نیروگاه های خورشیدیتوسط کارگروه اقتصادی ” شرایط فعلی

انرژی های چالش های داخلی صنعت “موضوع  با برگزاری میزگرد •
در همایش نیروگاه های خورشیدی ”تجدیدپذیر در ایران



کارگروه ترویج و آگاه سازی
گذر از چالش های کسب و کار انرژی "برگزاری میزگرد 

"97خورشیدی در ایران در سال 
انرژیکاروکسبهایچالشازگذر"میزگردبرگزاری�

زیسترسانهکمكبا"٩٧سالدرایراندرخورشیدی
آنالین

نرژیاالمللیبینکنفرانسونمایشگاهپنجمینحاشیهدر
تهراندانشگاهدرخورشیدی

:شدهمطرحموارد،٩٧ماهمرداد:تاریخ�

میرانهیافسیلیبرقنیست؛گرانتجدیدپذیربرق•
.گیرد

مهمدستاوردهایازآموزیمهارتوزاییاشتغال•
وسیستاناستاندرخورشیدینیروگاهاحداث

بلوچستان

باتجدیدپذیرانرژی هایصنعتمنفعتچهار•
جهانیرویکرد

برایجدیتهدیدیبودجه،تخصیصعدم•
تجدیدپذیرها

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
"97گذر از چالش های کسب و کار انرژی خورشیدی در ایران در سال "انعکاس خبری میزگرد 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



تجدیدپذیر درانرژی های نقش "برگزاری میزگرد با عنوان �
الین کمك رسانه زیست آنبا "توسعه مناطق محروم و روستایی

معاونت برنامه / با حضور رئیس اداره طرح های کمیته امداد�
ریزی معاونت توسعه مناطق محروم و روستایی نهاد ریاست

و ساتبا جمهوری 
،13٩٧دی ماه  : تاریخ�

کارگروه ترویج و آگاه سازی
"تجدیدپذیرها و توسعه مناطق محروم و روستایی"برگزاری میزگرد 

:  مطرح شدهموارد �

تجدیدپذیر در روستاها مانع مهاجرت انرژی های توسعه •
روستائیان به شهرها

حروم اشتغال پایدار ایجاد نکنیم، شاهد تخلیه روستاها و مناطق م•
.  خواهیم بود

تبدیل مددجویان کمیته امداد به تولیدکنندگان برق •
توسعه تجدیدپذیرها جایگزین کشاورزی در مناطق کم آب •
/  احیای سفره های زیرزمینی با احداث سامانه های خورشیدی•

دولت بجای اعطای یارانه و حق نکاشت به کشاورزان، سیستم
.های خورشیدی احداث کند

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
تجدیدپذیرها و توسعه مناطق محروم و"انعکاس خبری میزگرد

"روستایی 

:میزگردخبریانعكاس�
؛(ایرنا)اسالمیجمهوریخبرگزاری-فارسخبرگزاریبامصاحبه•

ابکممناطقدرکشاورزیجایگزینتجدیدپذیرهاتوسعه
https://www.farsnews.com/amp/13971004000782

http://www.irna.ir/fa/News/83146640
برقتولیدکنندگانبهامدادکمیتهمددجویانتبدیل•

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-707316
ممحرومناطقوروستاهاتخلیهشاهدنكنیم،ایجادپایداراشتغال•

.بودخواهیم
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-707211

مبنصبخورشیدیسامانههزار30ایندهسالوعددهزار3امسال•
.کنبم

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-707238
دولت/خورشیدیهایسامانهاحداثبازیرزمینیهایسفرهاحیای•

هایسیستمکشاورزان،بهنكاشتحقویارانهاعطایبجای
.کنداحداثخورشیدی

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-707352

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

https://www.farsnews.com/amp/13971004000782
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-707316
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-707211
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-707238


کارگروه ترویج و آگاه سازی
"یارانه های انرژی  و تعرفه برق"برگزاری میزگرد 

یارانه های انرژی و تعرفه های برق "برگزاری میزگرد •
"مصرفی

با حضور انجمن، کارشناسان انرژی، و مرکز پژوهش های •
مجلس و با کمك رسانه زیست آنالین

٩٧آبان : تاریخ•

:  موارد مطرح شده•

اه اعطای یارانه های انرژی باعث توسعه اقتصادی کشور و رف•
.مردم نخواهد شد

ر عدم تمایل به مدیریت مصرف به دلیل عدم وجود منافع د•
جوییصرفه 

برقبی عدالتی محض در توزیع یارانه پنهان •

؟استفسیلی در ایران چقدر قیمت واقعی برق •

رایگان کردن انرژی مدارس، یک اشتباه بزرگ در دوران •
.  آموزشی است
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کارگروه ترویج و آگاه سازی
"های انرژی و قیمت تمام شده برق در ایرانیارانه "انعکاس خبری میزگرد

.نیازمند اصالح ساختار برق در کشور هستیم

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685631
یارانه های انرژی باعث توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم اعطای 

.نخواهد شد

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685638
قیمت تمام شده تولید برق در ایران با سایر کشورهامقایسه 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685639
وییتمایل به مدیریت مصرف به دلیل عدم وجود منافع در صرفه جعدم 

https://www.isna.ir/news/97080502279/
عدالتی محض در توزیع یارانه پنهان برقبی 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685628
واقعی برق چقدر است؟قیمت 

http://www.irna.ir/fa/News/83080252
.  رایگان کردن انرژی مدارس، یك اشتباه بزرگ در دوران آموزشی است

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685637
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کارگروه ترویج و آگاه سازی
برگزاری نشست انرژی های تجدیدپذیر و آب 

ابابوتجدیدپذیرانرژی هاینشستبرگزاری•
انهرسکمكباوساتباومجلسنمایندگانحضور
آنالینزیست

13٩٧ماهدی:تاریخ•

:شدهمطرحموارد•
برقصادراتیقطبتواندمیاصفهاناستان•

.شودتجدیدپذیر

آبمصرفبدوناشتغالتجدیدپذیرهااشتغال•

دربرقخاموشیعللزایکیانرژیهاییارانه•
کشوربرقصنعتجانبالیوتابستان

راهیعنوانبهتجدیدپذیرانرژی هایتوسعه•
کشاورزانبرایجایگزینمعیشتبرای
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کارگروه ترویج و آگاه سازی
تجدیدپذیر و آبانرژی های برگزاری نشست 
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کارگروه ترویج و آگاه سازی
"انرژی های تجدیدپذیر و آب"انعکاس خبری میزگرد
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کارگروه ترویج و آگاه سازی
نشست خبری انجمنبرگزاری 

اتاق )برگزاری اولین نشست خبری انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران �
(  بازرگانی ایران

آذرماه : تاریخ�
معرفی مرکز توسعه فناوری تجدیدپذیر-
ارائه گزارش های تهیه شده در انجمن برای آگاه سازی و ترویج-
٩8بحث درباره موارد الزم در الیحه بودجه سال -
لزوم اصالح ضریب تعدیل/ لزوم افزایش نرخهای خرید برق-
مصاحبه صدا و سیما و پخش در اخبار شبكه دو و شبكه پنج سیما-
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کارگروه ترویج و آگاه سازی
هامصاحبه 

گذاریسرمایهفرودوفرازعنوانبااقتصادرادیوبامصاحبه�
اقتصادرادیو-ایراندرتجدیدپذیر

چاپوبرققیمتوانرژیهاییارانهزمینهدراقتصاددنیایبامصاحبه�
روزنامهدر

پیكایران،دربادیوخورشیدیانرژی؛مهرخبرگزاریبامصاحبه�
ایراندربرقمصرفپیكباهمزمانتولید

اقتصادرادیوچالش،برنامهحضوردر�

نیروگاهمطالباتموضوعباایرانبازرگانیاتاقخبریپایگاهبامصاحبه�
تجدیدپذیرهای
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سازیکارگروه ترویج و آگاه 
انه هانوشتن یادداشت در روزنامه ها برای انعکاس چالش های تجدیدپذیر در رس

.  چالش ها قطار توسعه تجدیدپذیر ها را کند کرده است
https://www.isna.ir/news/97101507598/

تجدیدپذیر چه میزان آب صرفه جویی  می کنند؟نیروگاه های 
https://www.isna.ir/news/97101507607/

هزار 15هزار مگاوات انرژی خورشیدی و 100براحتی می تواند ظرفیت ایران 
پذیر مگاوات و بیشتر انرژی بادی داشته باشد و نیز به صادرات برق تجدید

.بپردازد
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-711209

هزار شغل در زمینه انرژی های تجدیدپذیر تا پایان برنامه ششم100ایجاد 
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-711211

یارانه پنهان انرژی در جیب پردرآمدها
https://www.eghtesadonline.com/n/1eti

آیا انرژی های تجدیدپذیر می توانند در مناطق محروم بكار روند و موجب 
توسعه، اشتغال و جلوگیر از مهاجرت روستائیان به حاششه کالن شهرها

.  شوند
https://t.me/irrenachannel

نیروروزنامه نفت و در -تجدیدپذیرها مانع مهاجرت روستاییان توسعه 
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:فهرست

فعالیت های هیات مدیره انجمن•

فعالیت های کارگروه اقتصادی انجمن•

فنی انجمنفعالیت های کارگروه •

فعالیت های کارگروه بودجه و مجلس انجمن•

فعالیت های کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن•

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها•
برگزاری اولین همایش تجلیل از فعالین انرژی های تجدیدپذیر•

1398برنامه های سال •
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حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
تهرانانجمن در نمایشگاه جانبی کنفرانس انرژی خورشیدی دانشگاه حضور 

(13٩٧مرداد ماه 30-2٧)نمایشگاه جانبی کنفرانس انرژی خورشیدی دانشگاه تهران در پنجمین حضور انجمن �
برگزاری میزگرد با موضوع چالش های داخلی صنعت انرژی های تجدیدپذیر در ایران�
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حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
(طرشت)سومین همایش نیروگاه های خورشیدی ایران انجمن در حضور 

(٩٧مهرماه 11و 10)بصورت استند در کنار سالن همایش انجمن حضور �
ذیر برگزاری دو میزگرد با موضوع چالش های داخلی صنعت انرژی های تجدیدپ�

تهراندر کنفرانس انرژی خورشیدی دانشگاه در ایران 
هیات مدیره
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حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
ونمایشگاه جانبی سی و سومین کنفرانس بین المللی برق در پژوهشگاه نیرانجمن در حضور 

وسیجانبینمایشگاهدرانجمنغرفه�
دربرقالمللیبینکنفرانسسومین

(13٩٧آبان2الیمهر30)نیروپژوهشگاه
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حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
97اسفند –در نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر انجمن حضور 

اسفند ماه �
حضور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر -1
٩٧تجدیدپذیر اسفند انرژی های نمایشگاه بین المللی حامی -2
نشست تخصصی در حاشیه نمایشگاه5برگزاری -3

اون افتتاحیه نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر با حضور مع
محترم وزیر نیرو و هیات مدیره انجمن
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انرژیهای تجدیدپذیر توسط انجمننمایشگاه بین المللی یازدهمین در نشست تخصصی 5برگزاری �

مسائل اقتصادی انرژی های برگزاری نشست 
تجدیدپذیر

با حضور ساتبا، سازمان سرمایه گذاری و انجمن

توسط کارگروه اقتصادی انجمن

با یرانرژی های تجدیدپذبرگزاری نشست مسائل فنی
تمرکز بر سازه سیستم های خورشیدی

توسط کارگروه فنی انجمن

ان و برگزاری نشست نقش شرکت های دانش بنی
یرتجدیدپذاستارتاپ ها استارتاپ ها در توسعه 

، با حضور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
ساتبا و انجمن

توسط کارگروه اقتصادی انجمن

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
97اسفند –تجدیدپذیر انرژی های حضور انجمن در نمایشگاه 



انبرگزاری نشست همکاری های ایران و اتریش در زمینه انرژی های تجدیدپذیر با حضور سفیر و کاردار اقتصادی سفارت اتریش در تهر�

حضور شرکت های اتریشی عضو انجمن

در نشست همکاری های ایران و اتریش

اتریشحضور کاردار اقتصادی سفارت 

در نشست همکاری های ایران و اتریش

اتریشسخنرانی سفیر 

اتریش –نشست همکاری ایران در 

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
97اسفند –تجدیدپذیر انرژی های حضور انجمن در نمایشگاه 



بط آلمان و شرکتهای مرت-تجدیدپذیر با حضور نماینده اتاق ایرانانرژی های در حوزه ایران و آلمان برگزاری نشست همکاری �

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
97اسفند –تجدیدپذیر انرژی های حضور انجمن در نمایشگاه 



حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
نشست با وزیر نیرو-97اسفند –انرژی های تجدیدپذیر حضور انجمن در نمایشگاه 

ایهتشكلتجدیدپذیر،انرژی هاینمایشگاهبرگزاریطولدر
نوبتدودر(ذیلشرحبه)تجدیدپذیرانرژی هایبامرتبط

.گردندبرگزارمشتركجلسات
(بازرگانیاتاق)تجدیدپذیرانرژی هایانجمن-
برقصنعتسندیكایتجدیدپذیرکمیته-
خورشیدیانرژیانجمن-
بادیانرژیانجمن-
انرژیانجمن-
انرژیخدماتهایشرکتانجمن-

انرژی هایتوسعههایچالشبررسیضمنجلسات،ایندر
ستنشدرطرحقابلموضوعاتآنها،بندیاولویتوتجدیدپذیر

مدیرههیاتروسایبیننیرووزیرحضوربانمایشگاهانتهاییروز
.شدتقسیمهاتشكل



:انجمنمدیرههیاتعضومددی،داوود�

برققبوضپرداختزمانکهاستچگونه
،شوددیرپرداختروزسهاگر،مردمتوسط

رقبقبوضهمینولی،کنندمیقطعرابرق
آنعوارضسهم،کنندمیپرداختمردمکه

كنزدی،استتجدیدپذیرهاینیروگاهبرای
این؟استنرسیدهمادستاستماهشش

قبوضپرداختازپسازکهمعیوبسیكل
،شودمیشروعنیرووزارتدروندربرق
بخشدرخواستحداقل.شوداصالحباید

کهقسمتیکهاستاینشماازخصوصی
اصالحرااستنیرووزارتدرونبهمربوط

.فرمایید
اثربرتاکنون٩5سالازبرقخریدهاینرخ

چشمگیریکاهشارز،نرخشدیدافزایش
سنت3و5،4بهکهبصورتیاستداشته

یدهرسسوززبالهوبادیخورشیدی،براییورو
4هدفبهبرقخریدهاینرخاینبا.است
نخواهیمششمبرنامهانتهایدرمگاواتهزار

.رسید

هیاترئیس،فرادیباکبر�
:انجمنمدیره

انرژی هایدرصدیهشتعوارض
قبضاز٩٧سالدرکهتجدیدپذیر

تا،شودمیواریزخزانهبهبرقهای
برسدبخشاینفعاالندستبه

واریزدیر.داردنیازطوالنیزمانی
یزهانگشودمیسببمبالغاینشدن
خصوصیبخشگذاریسرمایهبرای

انرژی هایزمینهدرخارجیوداخلی
نسبتتوانیر.یابدکاهشتجدیدپذیر

قعموبهپرداختوعوارضتفكیكبه
.کنداقدامبرققبوضازعوارضسهم

،رودمیانتظارنیرووزارتاز
برقبهایپرداختپروسهمشكالت

بهمربوطکهتجدیدپذیرهاینیروگاه
عدممانند،شودمیوزارتخانهدرون

چههرراقبوضازعوارضتفكیك
.کندبرطرفسریعتر

13٩٧اسفند 5نشست تشكل ها با وزیر نیرو، 
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رهمدیهیاتعضو،پورکیانکیوان
:نانجممجلسوبودجهکارگروه

درقویتریحضوربایدنیرووزارت
بهایوارزش.باشدداشتهمجلس

ادهدنشاننمایندگانبهبایدبرق
کارمدارسبهرایگانبرقشود؛

.نیستدرستی
حمایتقانون5مادهبرقعوارض

قربانیگوشتبرقصنعتاز
و،امدادکمیتهروزیكکهنیست

ازبخواهندسیماوصدادیگرروز
.بردارندآن

ازامدادکمیتهسهمکردنجدا
تهکمی.نیستدرستیکارعوارض

احداثتسهیالتبرایامداد
18تبصرهمنابعازبایدنیروگاه،

عوارضازنهکندبرداشتبودجه
.برق

٩٧سالدربسیاریزحماتانجمن
دهداانجامبزرگیکارهایوکشیده

.ماندخواهدتاریخدرکهاست

:انجمنمدیرههیاتعضوغفوری،حسنمحمد

سالدردالرمیلیارد45پرداختباایرانکشور
.داردراجهاندرانرژییارانهاولرتبه201٧
ویرونوزارتورشكستگیبهاییارانهبرققیمت

.تاسشدهمنجرخصوصیبخشمطالباتانباشت
تجدیدپذیرانرژیهایوبادیانرژیهایانجمن
بجایانرژیهاییارانهکهاندکردهتهیهطرحی
.شوددادهنیروگاهخروجیبهنیروگاهورودی

بهمربوطهاپرداختدرتاخیرمشكلاز50%
دررابرققبوضتوانیر.استنیرووزارتدرون
سهمولیکند،میدریافتمردمازسالطول

ونكردهمبداازتفكیكبرققبوضازراعوارض
طوریکند،نمیواریزعوارضحساببهموقعبه
یاآخرماهدودرراعوارضاینازنیمیحدودکه

دیگرکهکند،میپرداختسالپایانیروزهای
درخصوصیبخش.ماندنمیتخصیصبرایزمانی

رونیوزارتکهاندکردهدرخواستشمابهاینامه
تموافقبرققبوضازعوارضمبداازتفكیكبا

بخشخواستهترینسادهوحداقلاین.کند
.شماستازخصوصی

13٩٧اسفند 5نشست تشكل ها با وزیر نیرو، 
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ضور آقای مهندس چیت چیان ح
در غرفه انجمن
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بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه های 
نمایشگاه 

جناب اقای-بازدید وزیر محترم نیرو
از غرفه انجمن-اردکانیان



حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
کمیته مشترک انرژی ایران و اتریشحضور انجمن در 

و همراهی نماینده انجمن در جلسه کارگروه مشترک حضور 
وینایران و اتریش در 

اتریشیوزارت نیرو و نفت در جلسات با طرف های همراهی -

از اعضاmatch makingفرم های تهیه -

وینبا اتاق بازرگانی اتریش در جلسه -

نظر برای همكاری موسسه تكنولوژی اتریش باتبادل -
انجمنکارگروه فنی 

با اتاق بازرگانی اتریش در تهران جلسه -
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هاانجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه حضور 
حضور رئیس هیات مدیره انجمن در هیات ایران در سفر به فرانسه و هلند

سفیرباایرانبازرگانیاتاقمدیرانجلسه
پاریسدرایران

مرکزازبازدیدهلندخصوصیبخشانماینده انجمن بلسهج
پاریسهایآپاستارت
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هاحضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه 

حامی نشست تخصصی تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه�
٩٧دیماه ( دانشگاه شهید بهشتی)های خورشیدی فتوولتاییك 

یك حامی نشست اینده فناوری پنل های خورشیدی فتوولتای�
٩٧اذرماه ( دانشگاه شهید بهشتی)
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:فهرست

فعالیت های هیات مدیره انجمن•

فعالیت های کارگروه اقتصادی انجمن•

فنی انجمنفعالیت های کارگروه •

فعالیت های کارگروه بودجه و مجلس انجمن•

فعالیت های کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن•

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها•

برگزاری اولین همایش تجلیل از فعالین انرژی های تجدیدپذیر•
1398برنامه های سال •
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دپذیر فعالین صنعت تجدیهمایش ملی تجلیل ازاولین برگزاری
(NNQ)شرکت نیرو نویان قشم و من جتوسط ان

انرژیکمیسیون سخنگویدکتر قره خانیحضور اقای کمیسیون انرژیرئیس اولنایب خامكانیامیری اقای دکتر حضور 

خانیقرهدکترخامكانی وامیریدکترآقایان : مجلسازنمایندهدوسخنرانی•

(ساتبا)تجدیدپذیر و بهره وری انرژی انرژی های و رئیس سازمان معاون وزیر ه، زادصادقدکترسخنرانی  •

تجلیل از فعالین دولتی و بخش خصوصی انرژی های تجدیدپذیر و اساتید دانشگاهی•

موشن گرافی معرفی، اشتغال، آب، و بودجه تجدیدپذیر در طول برنامه4تهیه و پخش •
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http://rc.majlis.ir/fa/parliament_commission/energy
http://rc.majlis.ir/fa/parliament_commission/energy


دپذیر فعالین صنعت تجدیهمایش ملی تجلیل ازاولین برگزاری
(NNQ)شرکت نیرو نویان قشم و من جتوسط ان

معاون محترم وزیر و رئیس -دکتر صادق زادهحضور اقای 
(ساتبا)سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 

جنتی حضور اقای 
NNQرئیس هیات مدیره شرکت نیرو نویان قشم 
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فعالین صنعت برگزاری اولین همایش ملی تجلیل از
(NNQ)تجدیدپذیر توسط انجمن و شرکت نیرو نویان قشم 
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فعالین صنعت برگزاری اولین همایش ملی تجلیل از
(NNQ)تجدیدپذیر توسط انجمن و شرکت نیرو نویان قشم 
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فعالین صنعت برگزاری اولین همایش ملی تجلیل از
(NNQ)تجدیدپذیر توسط انجمن و شرکت نیرو نویان قشم 
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.هستیم98منتظر حضور و مشارکت شما در انجمن در سال 

انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
(اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

(اکرپیتر در)".بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است"

:  درسآ
4تهران، انتهای بلوار دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان انرژی های تجدیدپذیر، طبقه 

 www.irrena.ir: وبسایت

09386158566:    تلفن

https://t.me/irrenachannel: کانال

dabir@irrena.ir:  ایمیل


