
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 



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

اردیبهشت5اقتصادیکارگروهاولجلسهتشکیل-1

اردیبهشت25اقتصادیکارگروهدومجلسهتشکیل-2

تجهکشوردرپیشروهایبیمهباجلساتبرگزاری-3
تجدیدپذیرهاینیروگاهبرایبیمهمدلطراحی

ماهخرداد

خرداد8اقتصادیکارگروهسومجلسهتشکیل-1

یانرژیهابامرتبطبیمهایپوششهایبررسی•
تجدیدپذیر

خرداد29اقتصادیکارگروهچهارمجلسهتشکیل-2

نیازموردایبیمههایپوششتعیینوبررسی•
جهتهماهنگیوتجدیدپذیرهایانرژیصنعت
ایبیمههایشرکتبافیمابینهمکاریتوسعه
خرداد29مورخشنبهسهروزکشورمعتبر

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه اقتصادی انجمن
فعالیت ها

 تیرماه

جلسهکارگروهاقتصادیدراتاق-1
ضوعموبازرگانیاتاقایرانبرایپیگیری

خورشیدیواینورترهایوارداتپنل

بانامهوبرگزاریجلساتارسال-2
،مرکزیبانک•
گذاری،سازمانسرمایه•
،هیاتمدیرهانجمناعضا•
درمحل...فعاالنتجدیدپذیرو•

اتاقبازرگانیایران

برگزاریجلساتباموضوعامکان-3
قهایپذیریصادراتبرقتجدیدپذیربااتا

مشترککشورهایهدفوسازمانامور
مناطقآزاد

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه اقتصادی انجمن
فعالیت ها

مرکیگهایتعرفهوسفارشثبتجهتدرمکاتباتوپیگیریها-4
داخلیکنندگانتامینباتعاملو
انرژیصندوقایجادپیگیری-5
ونشستهادرکلیهانجمناقتصادیکارگروهموثرحضور-6

برگزارشدههمایشهایوخبریکنفرانسهای
انجمندرفعالمشارکتبهصنعتفعاالنکلیهازدعوت-7

رایبمناسبامتیازاتاخذبرایتهرانوایراناتاقباموثرارتباط
تجدیدپذیرانرژیهای

مجلس،نیرو،وزارتالمللاموربینمستمردرجلساتحضور-8
ت،سوخمصرفسازیبهینهسازمانزیست،محیطسازمانتوانیر،
12مادهکمیتهجمهوری،ریاستحقوقیمعاونت

ماهمرداد
وهاپنلاولویتوضعیتبررسیموضوعباجلسهتشکیل-1

حضورانجمندرپنلصادراتبرقتجدیدپذیر.مرداد5تاریخدرارز،تخصیصنحوهوخورشیدیاینورترهای
(سالنهمایشهایصداوسیما)همایشانرژیهایتجدیدپذیر

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

هایشرکتاقتصادیکارشناسانکمکباانجمن•
ذیرتجدیدپبرقخریدبرایمناسبهاینرختجدیدپذیر،

ککمبهانجمناقتصادیکارگروهجلسهدرومحاسبهرا
.نمودنهاییعضوشرکتهای

نرخبرایدرصدی50ازبیشافزایششاملهانرخاین•
بادیهاینرخبرایدرصدی80ازبیشوخورشیدیهای
.بودسوززبالهبرایدرصدی100ازبیشو

تجدیدپذیر،برقخریدبودجهمشکالتبهتوجهبا•
ذیرتجدیدپبرقخریدهاینرخافزایشامکانمتاسفانه
.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
97دیماه25سهشنبه،نیروگاه های تجدیدپذیر

ماهآذر
الی،متامینواقتصادیکارگروههفتمجلسهبرگزاری-1
97آذرماه6
انرژیهایصادراتها،معافیت-هامشوق•

هاپروژهمالیتامینهایروشتجدیدپذیر،

ماهدی
وعموضبااقتصادیکارگروههشتمجلسهبرگزاری-1

دربرقخریدهاینرختعدیلضریباعمالنحوهبررسی
پرداختوضعیتآخرین/هانیروگاههایحسابصورت
97دیماه25شنبه،سهالزم،اقداماتوهانیروگاههای



کارگروه اقتصادی انجمن
هافعالیت سایر

اظتحفتجریشی،معاونمحیطزیستانسانیسازمانجلسهباجناباقایبرگزاری•
فاندهایبینالمللیباموضوعازمحیطزیست

هبهتربهمنظوربازتابهرچجلساتمشترکباکارگروهترویجوآگاهسازیبرگزاری•
مسایلاقتصادیحوزهانرژیهایتجدیدپذیر

دراتاقبازرگانیایرانبا12حضورنمایندهکارگروهاقتصادیدرجلساتکمیتهماده•
موضوعضریبتعدیلنرخارز

انحضوردراجالسفصلیفرصتهایسرمایهگذاریشهرتهرانباگردهماییمدیر•
شهری،بخشخصوصی،ذینفعانبازارسرمایهباهمکاریاتاقبازرگانیایران

ایبرگزاریجلساتبانمایندگانمجلسباموضوعطرحچالشهایتوسعهانرژیه•
نتجدیدپذیرازجملهجناباقایدکترصباغیاننمایندهیزدوعضوکمیسیو

شوراها

:مشترکانجاممکاتباتوبرگزاریجلسهبااتاقهای•

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 



.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


