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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•

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 بهشتکار •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 هایفعالیندیرینهآرزوهایازیکی97سالدر

انرژی هایتوسعههایضرورتومزایاترویجوسازیآگاهبهنیازبهتوجهبا
1397شهریورماهدرانجمن،ترویجوآگاه سازیکارگروهایران،درتجدیدپذیر

برراهکارگرومسئولیتغفوریآقایوکاربهشتخانمزنگنه،آقای.گرفتشکل
.گرفتندعهده

بهکمکبرایکهشددرخواستانجمنعضوهایشرکتازامر،ابتدایدر
قبالاستموردکهنمایندمشارکتآنهایهزینهتامیندرکارگروهاینفعالیت های

اد،مهبآرینشرکتعاملمدیرآساییدکترآقایازداردجا.گرفتقرارهاشرکت
انپورکیمهندسآقایوقشمنویاننیروشرکتعاملمدیرجنتیمهندسآقای
،شودویژهتشکرکارگروهایندرمشارکتبرایشمش ریزانشرکتعاملمدیر

ت هایفعالیبرایالزمسرمایهتامیندرهمگیکههاییشرکتتکتکازهمینطور
: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
97ماهآبان: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•
گزارشتهیهبرایمتخصصحقیقیاشخاصومشاورهایشرکتباقراردادعقدبهاقدامعضوهایشرکتمعنویومادیهمکاری

: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،میپهناوربسیارایرانکشوراینکهبهتوجهبا
مجلس،نمایندگانبهامکانایندادننشانبراینیزوهستند،تجدیدپذیرانرژی هایازاستفاده

.شودتهیهاستانیهایگزارشکهشدگرفتهتصمیمترویجکارگروهدر

لساپایانتاایشانوشداستفادهکرمیخانمسرکارکمکازماهچندطولدرکاراینبرای
.نمودندچاپوتهیهراهاگزارشکشوراستان13برای،1397

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 کمک 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

فیلمیایهرسانگروهکمکباانجمنتجدیدپذیر،بودجهتخصیصخموپیچپرمسیرباتوجهبا
وبودجهتخصیصطوالنیمسیرآندرونمودتولیدخصوصیهایشرکتمدیرانحضوربا

ساخته1397آذرماهدرفیلم.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 

 تهیه موشن گرافی با همکاری شرکتNNQ(نیرو نویان قشم)

 1397اسفند 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

کمکبا9٨تابستانخاموشیازگذر"میزگردبرگزاری
تزیسرسانهکمکباوانرژیکارشناسانحضوربا"تجدیدپذیرها

آنالین

97مرداد: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
زیسترسانهکمکبا"97سالدرایراندرخورشیدی

آنالین

نرژیاالمللیبینکنفرانسونمایشگاهپنجمینحاشیهدر
تهراندانشگاهدرخورشیدی

شدهمطرحموارد،97ماهمرداد: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 کمک 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 
1397دی 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 

میزگردخبریانعکاس:
؛(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
ممحرومناطقوروستاهاتخلیهشاهدنکنیم،ایجادپایداراشتغال•

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

مبنصبخورشیدیسامانههزار30ایندهسالوعددهزار3امسال•
.کنبم

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

هایسیستمکشاورزان،بهنکاشتحقویارانهاعطایبجای
.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 کمک رسانه زیست آنالین

97آبان : 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

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



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، یک اشتباه بزرگ در دوران آموزشی است
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685637

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685631
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685638
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685639
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685628
http://www.irna.ir/fa/News/83080252
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-685637


کارگروه ترویج و آگاه سازی
برگزاری نشست انرژی های تجدیدپذیر و آب 

ابابوتجدیدپذیرانرژی هاینشستبرگزاری•
انهرسکمکباوساتباومجلسنمایندگانحضور
آنالینزیست

1397ماهدی:تاریخ•

:شدهمطرحموارد•
برقصادراتیقطبتواندمیاصفهاناستان•

.شودتجدیدپذیر

آبمصرفبدوناشتغالتجدیدپذیرهااشتغال•

دربرقخاموشیعللزایکیانرژیهاییارانه•
کشوربرقصنعتجانبالیوتابستان

راهیعنوانبهتجدیدپذیرانرژی هایتوسعه•
کشاورزانبرایجایگزینمعیشتبرای

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
تجدیدپذیر و آبانرژی های برگزاری نشست 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
"انرژی های تجدیدپذیر و آب"انعکاس خبری میزگرد

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



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-
9٨بحث درباره موارد الزم در الیحه بودجه سال -
لزوم اصالح ضریب تعدیل/ لزوم افزایش نرخهای خرید برق-
مصاحبه صدا و سیما و پخش در اخبار شبکه دو و شبکه پنج سیما-

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



کارگروه ترویج و آگاه سازی
هامصاحبه 

گذاریسرمایهفرودوفرازعنوانبااقتصادرادیوبامصاحبه
اقتصادرادیو-ایراندرتجدیدپذیر

چاپوبرققیمتوانرژیهاییارانهزمینهدراقتصاددنیایبامصاحبه
روزنامهدر

پیکایران،دربادیوخورشیدیانرژی؛مهرخبرگزاریبامصاحبه
ایراندربرقمصرفپیکباهمزمانتولید

اقتصادرادیوچالش،برنامهحضوردر

نیروگاهمطالباتموضوعباایرانبازرگانیاتاقخبریپایگاهبامصاحبه
تجدیدپذیرهای

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



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 بکار 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 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 

https://www.isna.ir/news/97101507598/
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-711209
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-711211
https://www.eghtesadonline.com/n/1eti
https://t.me/irrenachannel


.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


