
 



 
 

 

 )ایران سوالر( رسوالر ایراننتدومین همایش ای

 .شد خواهدبرگزار  تهران پاالس ناسیاسپ هتل در 1396 آبان 30 خیتار درسوالر(  رانی)ا نترسوالریا شیهما نیدوم

 یدیخورش یدر صنعت انرژ شیهما نیست به عنوان معتبرترا هاسال "Intersolar /نترسوالریا" شگاهینما /شیهما

 یدر کشورها ر،یاخ انیسال گذشته هر ساله در کشور آلمان و در سال 25طول  در شیهما نیجهان شناخته شده است. ا

 .گرددیامارات و ... برگزار م ،یجنوب یقایهند، آفر کا،یهمچون آمر یگرید

 شرکت توسط ،1395 سال ماه آبان در( شود یم شناخته سوالر رانیابا نام  که) رانیا در نترسوالریا شیهما نیاول

 نیتهران برگزار شد. در ا نیهتل او درانرژی  سایشرکت آ یبانیپشت با و ندیو رانیا گروه و پروموشن سوالر یآلمان

فعال  یو خارج یداخل یهاشرکت ،یرتبه کشور یعال نیمسئولشامل  یداخل کننده شرکت نفر 300 از شیب شیهما

 .حضور داشتند یخارج کننده شرکت 120حدود  و یدیخورش یو معتبر در حوزه انرژ

 

 محورهای دومین همایش اینترسوالر )ایران سوالر(

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از جمله محورهای اصلی برگزاری این همایش می

 ریدپذیتجد یهایتوسعه انرژ یدولت دوازدهم در راستا یهااستیاهداف و س یبررس 

 مقیاس مگاواتی( رانیدر ا یدیخورش یهاروگاهیمشکالت توسعه ن یبررس( 

 بررسی چالش های توسعه سیستم های خورشیدی کیلوواتی )مسکونی و تجاری( در ایران 

 رانیدر ا ریدپذیتجد یهاروگاهیاتصال به شبکه ن یهاچالش یبررس  

 یدیخورش یهاروگاهین زاتیداخل تجه دیو تول یانتقال تکنولوژ یبررس  

 از جمله  رانیا درتجدیدپذیر  یهاروگاهین یحقوق مسائل یبررسPPA 

 صبح روز دوم( در ساختمان یدیخورش یهاستمیتوسعه س یهاو چالش یهافرصت( 

 یو خارج یرانیا یو خصوص یبا حضور کارشناسان بخش دولت یتخصص زگردیم ینچند شیهما نیذکر است در ا انیشا

 . گرددیبرگزار م

 

 (Networkingسازی )نمایشگاه و شبکه



 
 

 

شرکت های ایرانی و خارجی فعال در این حوزه،  یبا هدف معرف یشگاهینما ش،یهما نیا کنار درهمچون سال گذشته، 

به  یجهان شیهما نیها و حضار در اشرکت نیا نیب یو همکار ییآشنا جادیارزشمند جهت ا یتا فرصت شودیم برگزار

 .دیوجود آ

 

 

 برنامه ساعت

 پذیرش، حضور در نمایشگاه 8:00
 خوش آمد گویی و افتتاح همایش 9:00

 ،  مدیر عامل شرکت سوالر پروموشن آلمانMarkus Elsässerقای آ

 غفوری، مدیرعامل شرکت آیسا انرژیمحمدحسن  آقای
 های تجدیدپذیرهای دولت دوازدهم در زمینه انرژیبررسی اهداف و سیاست 9:10

 نیرو جمهوری اسالمی ایران دکتر رضا اردکانیان، وزیر سخنران:
 های تجدیدپذیر در ایرانهای توسعه انرژیسیاست 9:30

 وری انرژی برقهای تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژی معاون وزیر و رئیسدکتر محمد صادق زاده،  سخنران:

 )ساتبا(
 در ایران)خورشیدی( های تجدیدپذیر میزگرد بررسی مسائل حقوقی نیروگاه 10:00

 های میزگرد:سرفصل

 ریدپذیبرق تجد دیخر یقراردادها یبررس/ PPA یالملل نیب یآن با استانداردها سهیو مقا 

 ریدپذیتجد یها روگاهیجهت احداث ن یمل یو اراض یکشاورز یتملک اراض یمسائل حقوق یابیارز 

 ریدپذیتجد یها یانرژ نهیدر زم رانیدر ا یخارج یشرکت ها یمسائل حقوق یبررس 

 بررسی مسائل حقوقی توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران 

 

 :حاضرین در میزگرد

  خانمLeila Hubeaut  از موسسه حقوقیHerbert Smith Freehills انگلیس 

  آقایAhmad Khonsari  از موسسه حقوقیWatson Farley & Williams آلمان 

  رحمانی، مدیر عامل موسسه حقوقی بیان امروزمحمد آقای 

 های غیر دولتی ساتبامدیر دفتر مشارکت زعفرانچی زاده محمد تقی آقای 
 سازیپذیرایی، بازدید از نمایشگاه، شبکه 11:00

 های تجدیدپذیرتوسعه انرژیگذاری سیاستمیزگرد  11:30

 های میزگرد:سرفصل
 ؟رپذیدیبرق تجد ینیتضم دیخرهای تجدیدپذیر در ایران؛ مناقصه یا های توسعه انرژیبررسی سیاست 

  رانیدر ا ریدپذیتجد یهایو توسعه انرژ یگذار استیدر س های دولتی و صنفیو سازمان نقش نهادهابررسی و تبیین 

  ندهیآ یهادر سال ریدپذیبرق تجد دیخر یبودجه الزم برابررسی چگونگی تامین 



 
 

 

  رانیدر ا ریدپذیتجد صنعت ندهیداخل در آ دیو تول یانتقال تکنولوژبررسی نقش  

 

 :حاضرین در میزگرد

 رانیا یاسالم یمجلس شورا یانرژ ونیسیکم سیرئ بینا ،یخامکان یریدکتر ام  

 برق  یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد یهایسازمان انرژ یزیمهندس محمد نژاد، معاون برنامه ر 

 یحوزه انرژ یستاد توسعه فناور ریدپذیتجد یهایمعاون کارگروه انرژ ،یروزیمهندس ف 

 نکمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایرامهندس صالحی، نایب رئیس 

 

 برنامه ساعت
 رانیدر ا)خورشیدی(  ریدپذیتجد یهاروگاهیناتصال به شبکه  یهاچالشمیزگرد  12:30

 های میزگرد:سرفصل

 بررسی مراحل صدور مجوز اتصال به شبکه نیروگاه های تجدیدپذیر 

 برای نیروگاه های تجدیدپذیر/ اتصال به شبکهالزامات دستورالعمل  نیلزوم تدو Grid code 

 شبکه  تیبا توجه به وضع ریدپذیتجد هایروگاهیاتصال به شبکه ن یدستورالعمل استاندارد برا هتهی روش

 کشور

 

 :حاضرین در میزگرد

  ،شرکت معیار توسعه نیرو مدیر عاملقایم مقام دکتر منصور رفیعی 

  ،مرکز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت باالی پژوهشگاه نیرو ریاستمهندس برهمندپور 

 ریزی و توسعه شبکه شرکت توانیردفتر برنامه مهندس راعی، مدیرکل 

 گروه تخصصی برق و ابزار دقیق ساتباریاست  ،مهندس زیاری 

  ،شبکه برق کشور یدمعاون راهبردکتر رجبی مشهدی 
 سازینهار ، بازدید از نمایشگاه، شبکه 13:30
 پسا برجام یفضا در ریدپذیتجد یهاروگاهینی مال نیتاممیزگرد  15:00

 های میزگرد:سرفصل

 های تجدیدپذیر در ایرانتامین مالی پروژه محور برای پروژه 

 های تجدیدپذیرهای موجود برای پروژهالمللی با ایران و فرصتهای تامین مالی بینتوافقنامه 

 های تجدیدپذیرسیستم بانکی ایران و الزامات تامین مالی پروژه 

 

 :حاضرین در میزگرد

  بانک پاسارگاد مصطفی بهشتی روی، عضو هیات مدیرهآقای 

 صندوق توسعه ملی  یخارج یگذار هیعامل و معاون سرما أتیعضو ه، سارخانلو یساعد رضایعل آقای 

  وزیر راه و شهرسازی در امور بین المللآقای فخریه کاشان، قائم مقام 
 رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یارز معاونت، یاحمد عراقچ دیس یآقا  

  آقایGünter Grabner مدیرعامل ،KPV Solar اتریش 



 
 

 

 رانیدر ای دیخورش روگاهیاحداث ن اتیتجرب میزگرد 16:00

 های میزگرد:سرفصل

 رانیدر ا یدیخورش یهاروگاهین یبرداراحداث و بهره یها و راهکارهاچالش یبررس 

 های خورشیدیو احداث نیروگاه تجهیزات ارائه پیشنهادات عملی در راستای واردات، حمل و نقل 

 :حاضرین در میزگرد

  از شرکت محقق آقایKPV Solar 

  آقایPaul Pan مدیر کل شرکت ،Huawei 

  آقایHans Jürgen Sauter شرکت ،KRINNER 

 مدیره شرکت نورسان انرژی آریا تسلیمانی، رئیس هیاخانم 
 تابان( انیرانیبرق ا یانرژ نیعامل شرکت تام ریفرداد، مد آقای( 

   زمان اختصاصی نمایشگاه 17:00

INTERSOLAR SUMMIT IRAN nd 2
REGISTRATION FORM for Iranian 
Participants 

  رانیا نترسوالریا شیهما نیدوم

 یرانینام شرکت کنندگان افرم ثبت

رسید به همراه  لیذ فرمنسخه اسکن شده  ران،یا نترسوالریا شیهما دومین نام درمنظور ثبتهشود، بیتقاضا م یرانیکنندگان ااز شرکت

  .ندیارسال نما و فکس لیمیآدرس ا از هر دو طریق ،لیرا پس از تکم پرداخت

 در دسترس است.  www.intersolar-iran.comهمچنین، ثبت نام آنالین از طریق وبسایت 

  Faxفکس/ Telتلفن/  Emailایمیل / 

intersolar@iran-wind.com 
+98 938 615 8559 

+98 21 2227 4179 
+98 21 8978 2434 

 

2nd Intersolar Summit Iran رانیا نترسوالریا شیهما نیدوم 

 

 زمان
 1396آبان  30

 بعد از ظهر 6 یصبح ال 8

November 21, 2017  
 8.00am – 6.00pm 

Time 

 Espinas Palace Hotel Location هتل اسپیناس پاالس محل برگزاری

 ,Behroud Sq., Saadat Abad 33سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان تهران،  آدرس
Tehran, Iran. Address 

 

 

  Pricing (for Iranian Attendees)                                 (یرانیشرکت کنندگان ا یثبت نام )برا نهیهز

 
 Fee (IRR) Registration Time هزینه )ریال( نامزمان ثبت

 مهرماه 30تا 

 
4,360,000 4.360.000  

Early Registration 
( until October 22) 

http://www.intersolar-iran.com/
http://www.intersolar-iran.com/
mailto:intersolar@iran-wind.com


 
 

 

  5.450.000 5,450,000 مهرماه 30بعد از 
Registration 

( After October 22) 
 است. والرپروموشناز طرف شرکت آلمانی س در همایش این هزینه شامل حضور در همایش، پذیرایی و نهار، پکیچ و هدایا و گواهی حضور -

 ارزش افزوده است.با احتساب مالیات بر  هزینه -

 

       Payment terms                                                                                                              روش پرداخت

 

 Account No 1-13264558-8100-212 شماره حساب

 Pasargad Bank name شعبه میدان مادرپاسارگاد  بانک

 Ideh Pardazan Ayandeh Sabz Hoor Co. Account name پردازان آینده سبز هورشرکت ایده نام به

 IR 100570021281013264558101 IBAN شماره شبا

 .www.intersolar-iran.com Online Reg نام آنالینثبت
 

 

 

 Individual Registration Formفردی / نام فرم ثبت

 )فارسی / انگلیسی(:نام و نام خانوادگی 

 ایمیل: تلفن )ثابت و همراه( : کد ملی:

 نام شرکت / موسسه / سازمان:

 کد پستی: آدرس:
 

 Group Registration Form/  گروهینام فرم ثبت

 مشخصات سازمان / شرکت

 نام سازمان/ شرکت: 

 کد پستی: آدرس:

 ایمیل: فکس: تلفن:

شرکت:کد اقتصادی  شناسه ملی شرکت:  

ناممشخصات رابط ثبت  

 ایمیل تلفن مستقیم سمت نام و نام خانوادگی

    

کنندگان در همایشمشخصات شرکت  

 ردیف
 نام و نام خانوادگی
 )فارسی / انگلیسی(

 ایمیل شماره تلفن سمت

1 
 

 
   



 
 

 

2 
 

 
   

3 
 

 
   

4 
 

 
   

5  
 

   

6 
 

 

   

 

  Payment Voucher / مشخصات فیش واریز

 شماره واریز تاریخ واریز مبلغ واریز )ریال(

   

 

 

 

 گزارش اولین همایش اینترسوالر ایران

شرکت کننده ایرانی و خارجی  400با حضور بیش از  1395آبان سال  25اولین همایش اینترسوالر ایران در 

های برق نفر از شرکت 26در محل هتل اوین پارسیان تهران برگزار شد. برای برگزاری این همایش که در آن 

شرکت آیسا ، نی سوالرپروموشن های توزیع برق نیز حضور داشتند، شرکت آلمانفر از شرکت 36ای و منطقه

 و گروه ایران ویند در ایران با یکدیگر همکاری کردند.

سال  25همایش/ نمایشگاه اینترسوالر به عنوان معتبرترین همایش در حوزه انرژی خورشیدی در جهان از 

قبل هر ساله در کشور آلمان در شهر مونیخ برگزار می شود و میزبان صدها شرکت آلمانی و خارجی بوده 

یگری مانند آمریکا، هند و امارات کشور آلمان، در کشورهای د عالوه بر است. در سالیان اخیر، این همایش 

 شود.نیز برگزار می

مهندس ستار محمودی، قائم مقام وزیر نیرو در ابتدای این همایش به سخنرانی پرداخت و به اهداف دولت و 

درصدی برای  5وزارت نیرو در افق برنامه ششم اشاره کرد. وی خاطر نشان کرد که در برنامه ششم هدف 

 گردد.می 1400هزار مگاوات در سال  5جدیدپذیر در نظر گرفته شده که برابر های تاحداث نیروگاه

آقای دکتر صادق زاده، ریاست سازمان انرژی های نو ایران )سانا( به برنامه های این سازمان برای توسعه 

صوصی گذاران بخش خهای تجدیدپذیر در کشور اشاره کرد. وی خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از سرمایهانرژی



 
 

 

های خرید برق گذاری دانست و از تالش سانا برای ثابت ماندن نرخرا یک راه مطمئن برای تشویق به سرمایه

 ( خبر داد.1396تجدیدپذیر در سال آینده )

در ادامه، رئیس انجمن خورشیدی آلمان به همراه گروه ایران ویند و شرکت آیسا به ارائه مطالعه توانمندسازی 

ویند و شرکت -که توسط انجمن خورشیدی آلمان، گروه ایران Enabling PV Iran / ولتاییکهای فتونیروگاه

آیسا انجام شده است، پرداختند. در ابتدا آقای یورگ مایر اهداف این مطالعه را شرح داد. سپس آقای غفوری 

های تجدیدپذیر که در این مطالعه از شرکت آیسا و گروه ایران ویند، به شرح قوانین و مقررات مربوط به انرژی

اند و لزوم اصالح برخی از این قوانین و تجمیع آنها سخن گفت. در ادامه آقای وصاف بررسی قرار گرفته مورد

 از شرکت آیسا به تشریح مدل مالی بکار رفته در این مطالعه و نتایج آن پرداخت.

دس راعی، مدیر با حضور آقای مهن "های تجدیدپذیر در ایراناتصال به شبکه نیروگاه"در ادامه برنامه، میزگرد 

دفتر مدیریت شبکه توانیر، آقای دکتر رفیعی از شرکت معیار توسعه نیرو، و آقای دکتر داوری فر از سانا برگزار 

های تجدیدپذیر های اتصال به شبکه نیروگاهشد. در این میزگرد آقای دکتر رفیعی توضیحاتی درباره انواع روش

ها سخن گفتند. آقای مبود مقررات برای اتصال به شبکه این نیروگاهبه شبکه برق انجام دادند و در انتها از ک

های تجدیدپذیر با مشارکت برای اتصال به شبکه نیروگاه Grid Codeفر یک پیشنهاد برای تهیه دکتر داوری

زم برای وجود مقررات الوزارت نیرو، توانیر، سانا و پژوهشگاه نیرو ارائه کردند. آقای مهندس راعی با اشاره به 

های داده شده، های تجدیدپذیر بر اساس وعدهاتصال به شبکه نیروگاه های تجدیدپذیر، از عدم احداث نیروگاه

 ابراز نگرانی نمودند.

با حضور آقای مهندس باغبانی، مدیر  "های تجدیدپذیرتولید داخل تجهیزات نیروگاه"در ادامه برنامه، میزگرد 

آقای دکتر افتخاری مدیر عامل شرکت الکترونیک سازان سمنان، آقای مهندس عامل شرکت پاک آتیه خراسان، 

کنندگان در این میزگرد، به لزوم انتقال تکنولوژی از زهتابان از شرکت اشمیت آلمان برگزار شد. شرکت

کنندگان داخلی شدند. در این های خارجی به ایران تاکید کردند و خواستار حمایت دولت از تولیدشرکت

 های تجدیدپذیر نیز حضور داشت.یزگرد، نماینده آژانس بین المللی انرژیم

 "بیزینس انرژی خورشیدی در ایران از منظر تجاری و حقوقی"میزگرد سوم همایش اینترسوالر به موضوع 

اختصاص داشت. در این میزگرد آقای مهندس صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به 

های تجدیدپذیر پرداخت. ایشان از لزوم تشکیل هرچه سریعتر های بخش خصوصی در انرژیالشبیان چ

سندیکای تجدیدپذیر )انجمن صنایع تجدیدپذیر( در اتاق بازرگانی ایران سخن گفت. آقای مهندس 

ی بخش های سانا برای هموار کردن راه برازاده مدیر دفتر مشارکت های غیر دولتی سانا از تالشزعفرانچی



 
 

 

خصوصی سخن گفت و اظهار کرد سانا آماده دریافت پیشنهادات بخش خصوصی برای اصالح قرارداد خرید 

 باشد.برق تجدیدپذیر می

ش شرکت ایرانی شهای نو ایران ادامه یافت. در این برنامه، به این همایش، در روز دوم در محل سازمان انرژی

 دقیقه به معرفی شرکت و محصوالت خود 10کدام به مدت  که هرو شش شرکت خارجی فرصت داده شده 

 .سازی و ایجاد ارتباط دو طرفه به صورت مناسبی برقرار شودتا شبکهبپردازند 

های تجدیدپذیر درخواست کرده بودند تا سواالت خود را قبل از همایش برگزارکنندگان آن از فعاالن انرژی

آوری در اختیار مقامات حاضر ها پس از جمعکنند. این پرسش برای پرسش از مقامات سخنران همایش ارسال

 در سمینار قرار گرفت تا در میان سخنان خود به آنها پاسخ دهند.

 ویند و شرکت آیسا با شرکت سوالرپروموشن همکاری کردند. برای برگزاری این همایش، گروه ایران

 



 
 

 

 


