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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 سامر
مشرکت آفتاب ماد راه ابریش (خزانه دار)محمد حسن غفوری

آیسا شرکت 
(دبیر)سید حامد دریاباری

شرکت کومین زاد یدک 

(عضو)داوود مددی
شرکت طرح تجارت سدید

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

(رئیس)اکبر ادیب فر
نامپشرکت انرژی های تجدیدپذیر 

 (عضو)داوود فدایی
هشرکت فناوران خورشید پروژ

 (؟)بهنام ترکاشوند
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 



.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


