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

: درسآ
4بقه ، انتهای بلوار دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان انرژی های تجدیدپذیر، طتهران

 www.irrena.ir: وبسایت

09386158566:    تلفن
https://t.me/irrenachannel: کانال انجمن

dabir@irrena.ir:ایمیل

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

1397در سال 



: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 



حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
تهرانانجمن در نمایشگاه جانبی کنفرانس انرژی خورشیدی دانشگاه حضور 

 (1397مرداد ماه 30-27)نمایشگاه جانبی کنفرانس انرژی خورشیدی دانشگاه تهران در پنجمین حضور انجمن
برگزاری میزگرد با موضوع چالش های داخلی صنعت انرژی های تجدیدپذیر در ایران

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها
(طرشت)سومین همایش نیروگاه های خورشیدی ایران انجمن در حضور 

 (97مهرماه 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

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



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

(1397آبان2الیمهر30)نیروپژوهشگاه

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



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
97تجدیدپذیر 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

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



 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 

ایهتشکلتجدیدپذیر،انرژی هاینمایشگاهبرگزاریطولدر
نوبتدودر(ذیلشرحبه)تجدیدپذیرانرژی هایبامرتبط

.گردندبرگزارمشترکجلسات
(بازرگانیاتاق)تجدیدپذیرانرژی هایانجمن-
برقصنعتسندیکایتجدیدپذیرکمیته-
خورشیدیانرژیانجمن-
بادیانرژیانجمن-
انرژیانجمن-
انرژیخدماتهایشرکتانجمن-

انرژی هایتوسعههایچالشبررسیضمنجلسات،ایندر
ستنشدرطرحقابلموضوعاتآنها،بندیاولویتوتجدیدپذیر

مدیرههیاتروسایبیننیرووزیرحضوربانمایشگاهانتهاییروز
.شدتقسیمهاتشکل



انجمنمدیرههیاتعضومددی،داوود:

برققبوضپرداختزمانکهاستچگونه
،شوددیرپرداختروزسهاگر،مردمتوسط

رقبقبوضهمینولی،کنندمیقطعرابرق
آنعوارضسهم،کنندمیپرداختمردمکه

کنزدی،استتجدیدپذیرهاینیروگاهبرای
این؟استنرسیدهمادستاستماهشش

قبوضپرداختازپسازکهمعیوبسیکل
،شودمیشروعنیرووزارتدروندربرق
بخشدرخواستحداقل.شوداصالحباید

کهقسمتیکهاستاینشماازخصوصی
اصالحرااستنیرووزارتدرونبهمربوط

.فرمایید
اثربرتاکنون95سالازبرقخریدهاینرخ

چشمگیریکاهشارز،نرخشدیدافزایش
سنت3و5،4بهکهبصورتیاستداشته

یدهرسسوززبالهوبادیخورشیدی،براییورو
4هدفبهبرقخریدهاینرخاینبا.است
نخواهیمششمبرنامهانتهایدرمگاواتهزار

.رسید

هیاترئیس،فرادیباکبر
:انجمنمدیره

انرژی هایدرصدیهشتعوارض
قبضاز97سالدرکهتجدیدپذیر

تا،شودمیواریزخزانهبهبرقهای
برسدبخشاینفعاالندستبه

واریزدیر.داردنیازطوالنیزمانی
یزهانگشودمیسببمبالغاینشدن
خصوصیبخشگذاریسرمایهبرای

انرژی هایزمینهدرخارجیوداخلی
نسبتتوانیر.یابدکاهشتجدیدپذیر

قعموبهپرداختوعوارضتفکیکبه
.کنداقدامبرققبوضازعوارضسهم

،رودمیانتظارنیرووزارتاز
برقبهایپرداختپروسهمشکالت

بهمربوطکهتجدیدپذیرهاینیروگاه
عدممانند،شودمیوزارتخانهدرون

چههرراقبوضازعوارضتفکیک
.کندبرطرفسریعتر

1397اسفند 5نشست تشکل ها با وزیر نیرو، 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



رهمدیهیاتعضو،پورکیانکیوان
:نانجممجلسوبودجهکارگروه

درقویتریحضوربایدنیرووزارت
بهایوارزش.باشدداشتهمجلس

ادهدنشاننمایندگانبهبایدبرق
کارمدارسبهرایگانبرقشود؛

.نیستدرستی
حمایتقانون5مادهبرقعوارض

قربانیگوشتبرقصنعتاز
و،امدادکمیتهروزیککهنیست

ازبخواهندسیماوصدادیگرروز
.بردارندآن

ازامدادکمیتهسهمکردنجدا
تهکمی.نیستدرستیکارعوارض

احداثتسهیالتبرایامداد
18تبصرهمنابعازبایدنیروگاه،

عوارضازنهکندبرداشتبودجه
.برق

97سالدربسیاریزحماتانجمن
دهداانجامبزرگیکارهایوکشیده

.ماندخواهدتاریخدرکهاست

:انجمنمدیرههیاتعضوغفوری،حسنمحمد

سالدردالرمیلیارد45پرداختباایرانکشور
.داردراجهاندرانرژییارانهاولرتبه2017

ویرونوزارتورشکستگیبهاییارانهبرققیمت
.تاسشدهمنجرخصوصیبخشمطالباتانباشت
تجدیدپذیرانرژیهایوبادیانرژیهایانجمن
بجایانرژیهاییارانهکهاندکردهتهیهطرحی
.شوددادهنیروگاهخروجیبهنیروگاهورودی

بهمربوطهاپرداختدرتاخیرمشکلاز50%
دررابرققبوضتوانیر.استنیرووزارتدرون
سهمولیکند،میدریافتمردمازسالطول

ونکردهمبداازتفکیکبرققبوضازراعوارض
طوریکند،نمیواریزعوارضحساببهموقعبه
یاآخرماهدودرراعوارضاینازنیمیحدودکه

دیگرکهکند،میپرداختسالپایانیروزهای
درخصوصیبخش.ماندنمیتخصیصبرایزمانی

رونیوزارتکهاندکردهدرخواستشمابهاینامه
تموافقبرققبوضازعوارضمبداازتفکیکبا

بخشخواستهترینسادهوحداقلاین.کند
.شماستازخصوصی

1397اسفند 5نشست تشکل ها با وزیر نیرو، 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



ضور آقای مهندس چیت چیان ح
در غرفه انجمن

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

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 همکاری موسسه تکنولوژی اتریش باتبادل -
انجمنکارگروه فنی 

با اتاق بازرگانی اتریش در تهران جلسه -

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



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

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



هاحضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه 

حامی نشست تخصصی تولید داخل و واردات تجهیزات نیروگاه
97دیماه ( دانشگاه شهید بهشتی)های خورشیدی فتوولتاییک 

یک حامی نشست اینده فناوری پنل های خورشیدی فتوولتای
97اذرماه ( دانشگاه شهید بهشتی)

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 



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 خامکانیامیری اقای دکتر حضور 

خانیقرهدکترخامکانی 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 •

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

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 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فعالین صنعت برگزاری اولین همایش ملی تجلیل از
(NNQ)تجدیدپذیر توسط انجمن و شرکت نیرو نویان قشم 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فعالین صنعت برگزاری اولین همایش ملی تجلیل از
(NNQ)تجدیدپذیر توسط انجمن و شرکت نیرو نویان قشم 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها
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فعالین صنعت برگزاری اولین همایش ملی تجلیل از
(NNQ)تجدیدپذیر توسط انجمن و شرکت نیرو نویان قشم 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



.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


