
 

 رسوالر ایراننتدومین همایش ای

جهان  یدیخورش یدر صنعت انرژ شیهما نیسالهاست به عنوان معتبرتر "Intersolar/ نترسوالریا" شیهما

در  ر،یاخ انیدر سال و آلمانهر ساله در کشور  سال گذشته 25 ، که در طول بیش ازشناخته شده است

 گردد. هند، آفریقای جنوبی، امارات و ... برگزار می کا،یآمری همچون گرید یکشورها

، شرکت آیسا و 1395در آبان ماه سال  پس از برگزاری موفق و پرشور اولین همایش اینترسوالر در ایران

برآن شدند تا بار دیگر همایش/ نمایشگاه  گروه ایران ویند در ایران به همراه شرکت آلمانی سوالر پروموشن

نمایند. دومین همایش اینترسوالر ایران با حضور مسئولین عالی رتبه در ایران برگزار المللی اینترسوالر را  بین

در هتل  1396آبان  30 های داخلی و خارجی فعال و معتبر در حوزه انرژی خورشیدی در کشوری، شرکت

 .خواهد شدبرگزار  ل تهرانالمللی پارسیان استقال بین

 سخنرانی

های تجدیدپذیر ایران بخصوص انرژی خورشیدی،  ی های موجود در صنعت انرژ باتوجه به مسائل و چالش

 همایش اینترسوالر ایران به شرح ذیل است: محورهای دومین

 های تجدیدپذیر های دولت دوازدهم در زمینه انرژی بررسی اهداف و سیاست 

  های تجدیدپذیر در فضای پسا برجام نیروگاهتامین مالی 

 های تجدیدپذیر در ایران بررسی مشکالت توسعه نیروگاه 

 های خورشیدی خانگی در ایران های سیستم ها و چالش فرصت 

 میزگرد

 های دولتی و خصوصی ایرانی و خارجی میزگردهای چالشی با حضور کارشناسان بخش ،همچون سال گذشته

 گردد: برگزار می در این همایش نیز، در ایران گفتگو بین بازیگران اصلی انرژی خورشیدیجهت ایجاد فضای 

  تولید داخل تجهیزات خورشیدی در ایرانانتقال تکنولوژی و 

 های تجدیدپذیر در ایران های اتصال به شبکه نیروگاه چالش 

 های تجدیدپذیر در ایران بررسی مسائل حقوقی نیروگاه 

 (Networkingسازی ) شبکهنمایشگاه و 

های فعال و معتبر  های شرکت نمایشگاهی با هدف معرفی دستاوردها، خدمات و فعالیت ،در کنار این همایش

شود تا فرصتی ارزشمند جهت ایجاد آشنایی و  خورشیدی برگزاری می  ایرانی و خارجی در حوزه انرژی

 ه وجود آید.ها و حضار در این همایش جهانی ب همکاری بین این شرکت



 

 سخنرانی

 توضیحات ینمدعو عنوان

بررسی اهداف و 

های دولت دوازدهم  سیاست

های  در زمینه انرژی

 تجدیدپذیر

 وزارت نیرو

 ساتبا

 یرهای تجدیدپذ ستاد توسعه انرژی

 صندوق توسعه ملی

 شرکت توزیع برق

 داریو توسعه پا ستیز طیمح تیریمد

 تهران یشهر

با روی کار آمدن دولت دوازدهم و تغییر سکاندار 

دولتی جهت تبیین ارشد وزارت نیرو، از کارشناسان 

جدید دعوت  های انرژی تجدیدپذیر دولت سیاست

 بعمل خواهد آمد.

های  تامین مالی نیروگاه

تجدیدپذیر در فضای پسا 

 برجام

تامین مالی داخلی و  گوناگون های روشبررسی 

های داخلی، صندوق توسعه  بانکخارجی ازجمله 

 در شرایط پس از برجام ملی و فاینانس خارجی

 های دولتی مورد نیاز تامین مالی بررسی ضمانت

گذاری  قانون حمایت و تشویق سرمایهبررسی 

 FIPPA /خارجی

بررسی مشکالت توسعه 

های تجدیدپذیر در  نیروگاه

 ایران

 های تجدیدپذیر بررسی مشکالت توسعه نیروگاه

های همایش  از دیگر برنامه ،توسط مسئولین مربوطه

 است.

های  ها و چالش فرصت

های خورشیدی  سیستم

 خانگی در ایران

باتوجه به پتانسیل کشور در زمینه انرژی 

های خورشیدی خانگی فرصت  خورشیدی، سیستم

مناسبی جهت تولید برق و ایجاد اشتغال دارد. 

این بازار را های  حل مشکالت و راه ،مدعوین همایش

 بررسی خواهند کرد.

 میزگرد

 توضیحات مدعوین عنوان

تولید انتقال تکنولوژی و 

داخل تجهیزات خورشیدی 

 در ایران

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ساتبا

 های تجدیدپذیر ستاد توسعه انرژی

 شرکت تولید کننده داخلی و خارجی

تولید داخل تجهیزات انرژی انتقال تکنولوژی و 

های  در ایران همزمان با توسعه نیروگاه خورشیدی

های مهم توسعه  از جمله سرفصل خورشیدی

تمرکز این  های تجدیدپذیر در کشور است. انرژی

های ایرانی و  میزگرد بر روی تولید مشترک شرکت

 باشد. خارجی می

های اتصال به شبکه  چالش

های تجدیدپذیر در  نیروگاه

 ایران

 توانیر

 نیروپژوهشگاه 

 ساتبا

 شرکت داخلی و خارجی

ا توجه به بهای خورشیدی  که نیروگاهاتصال به شب

ی ها ها همواره از چالش محل نصب و ظرفیت آن

این میزگرد های فعال در این عرصه است. در  شرکت

های  نیروگاهبرای   Grid Codeلزوم و نحوه تدوین 

  گردد. تجدیدپذیر نیز بررسی می

بررسی مسائل حقوقی 

های تجدیدپذیر در  نیروگاه

 ایران

 شرکت حقوقی معتبر ایرانی

 تبر خارجیشرکت حقوقی مع

 ساتبا

 PPAبررسی قراردادهای خرید برق تجدیدپذیر/ 

مسائل بررسی قرارداد اجاره زمین اراضی ملی و 

 حقوقی تملک اراضی کشاورزی

 


