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620 /06 /1401 
 ارد دپیوست: 

 محترم در حوزه انرژی های تجدیدپذیرو فعالین  شرکت ها

 " ی اجرایی شدننیروگاه های خورشیدی حمایتی، راهکارها"و نمایشگاه جانبی موضوع: دعوت به سمینار  

 با سالم و احترام 

و   ناریسم"انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر )ساتکا(  رساند،    یبه استحضار م

 ج یساتبا، بسمرتبط از جمله    یرا با هدف تبادل راهکارها با ارگانها  "یتیحما  یدیخورش  ی ها  روگاه ین  ی جانب  شگاه ینما

 ییدر جهت اجراو    و ...  عیتوز  یشرکتها  ، یجمهور  استیر  ییمعاونت روستا  ، یستی، سازمان بهزدامدا  تهیکم  ، یسازندگ

 خالصه موارد سمینار به شرح زیر می باشد: . دی نما یفوق برگزار م یشدن هر چه بهتر پروژه ها

  17 یال  8:30آبان، ساعت    2: دوشنبه  ناریسم  یبرگزار  خیرتا •

 ( یطالقان  ابانی)تهران، خ  رانی ا  ی: اتاق بازرگانیمحل برگزار •

 ، یستیسازمان بهز  ، )سراسر کشور(  امداد  تهیکم  ، یسازندگ  جیساتبا، بس  یو ارگان ها  یخصوص: بخش  نیدعوم  •

 ( سراسر کشور)  عیتوز  ی شرکتها  ، یجمهور  استیر  ییمعاونت روستا

 برنامه سمینار، محورهای سمینار و فرم ثبت نام: به پیوست ارسال می گردد. •

 ( انجمن  یاعضا   ی برا  الیر  ونیلیم   7بازای هر نفر )  ال یر  ونیلیم   8: مبلغ  ناریثبت نام در سم  نهیهز •

ا تکمیل فرم ی و  association.com-www.satkaنحوه ثبت نام:  بصورت آنالین از طریق وبسایت انجمن   •

 association.com-register@satkaثبت نام و ارسال همراه با فیش واریزی به آدرس ایمیل  

 تومان   ونیلیم   5  ز یاجاره هر م   نه ی: هزیجانب  شگاه یمان •

 یز ملی به ارگانها و شرکتهای برتر در زمینه نیروگاه های خورشیدی حمایتیاعطای جوا •

شامل تولید تجهیزات مرتبط با نیروگاه    نمایشگاهی از توانمندی های بخش خصوصیدر این سمینار،    مایشگاه جانبی:ن

حضور   جهت  های خورشیدی، توانمندی های پیمانکاران، تامین کنندگان، مشاوران و ... در سالن جانبی سمینار برگزار می شود. 

یا با    09391037796سمینار می توانید با دبیرخانه انجمن به شماره    یپانسر شرایط اساطالع از   و نیز  جانبی  در نمایشگاه 

 . نماییدرا دریافت مرتبط  تماس حاصل فرمایید تا اطالعات  association.com-sponsor@satkaآدرس ایمیل 

 تیم برگزاری سمینار

  پنلهاو  ناریسم  ی مسئول محتوا، دبیر سمینار 

 و دعوت از ارگانها 
 mohammadi.azf@yahoo.com 09387967336 ی خانم محمد 

 ی و اسپانسر شگاهینما مسئول
 sponsor@satka-association.com 09391037796 اب یخانم کام

 sponsor@satka-association.com 09191139279 زاده رشکار ی خانم م

 info@satka-association.com 09033546868 ی خانم حسام مسئول دعوت از ارگانها دبیر انجمن و 

 assessment@satka-association.com 09127798930 خانم خسروشاهی  مسئول ارزیابی شرکتها و وندورلیست

 

 

 

 

 با احترام

 صالحیحمید رضا 

 رئیس هیات مدیره
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 نیروگاه های خورشیدی حمایتی  و نمایشگاه جانبی  : برنامه سمینار1پیوست 

 

  

 موضوعات   ساعت  برنامه

 سخنرانی مدعوین  9 - 8:30 افتتاحیه 

 10:30 – 9 مالی - پنل حقوقی  
 اصالحات مورد نیاز در قرارداد پیمانکاران و مددجویان

 شرکتهای پیمانکارضمانت نامه های بانکی  

 وثایق بانکی مددجویان و سایر موارد 

 نمایشگاه جانبیپذیرایی و بازدید از   11 – 10:30 پذیرایی

 13 - 11 پنل سیاست گذاری 
 تقسیم پروژه ها در کشور و استان ها

 چشم انداز اجرایی شدن پروژه ها

 نحوه همکاری بخش خصوصی در اجرایی شدن پروژه ها 

 نمایشگاه جانبیپذیرایی و بازدید از   14 - 13 ناهار 

 15:30 – 14 فنی -پنل کنسرسیوم 
امکان تشکیل کنسرسیوم در بخش خصوصی برای اجرایی 

 کردن پروژه ها 

 حفظ کیفیت فنی پروژه ها 

بازدید از نمایشگاه جانبی  

 B2Bو نشست های 
 B2Bنمایشگاه جانبی و نشست های  بازدید از   17 - 15:30
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 نیروگاه های خورشیدی حمایتی  : محورهای سمینار2 پیوست

 موضوعات مورد بررسی  محورها 

 موارد مقدماتی 1

 ؛ تجربیات بخش خصوصی و ارگانها بازدید از منازل مددجویان

 مددجویان جمع آوری مدارک

 مددجویانبا عقد قراردادهای خرید تضمینی برق 

 به بانک و تشکیل پرونده مددجویان معرفی مراحل 

 امکان استفاده از شرکت مشاور/ پیمانکار برای مراحل مقدماتی 

 موارد مالی 2

 نرخهای خرید تضمینی برق، درامد نیروگاه و بازپرداخت اقساط

 مربوط به پیش پرداخت پیمانکاران  ضمانتنامه بانکی

 وثایق درخواستی بانکها از مددجویان برای ارائه تسهیالت 

 ؛ چالشها و راهکارها آزاد شدن تدریجی و انفرادی وام مددجویان

 موارد فنی 3

 شرکتهای پیمانکار، تامین کننده و سازنده کیفی ارزیابی 

   حفظ کیفیت فنی پروژه ها راهکارها جهت 

 تعمیر و نگهداری از پروژه ها؛ قرارادادهای تیپ، هزینه ها 

 و راهکارها گذشته بیمه نیروگاه های خورشیدی، تجربیات 

 موارد حقوقی 4
 قراردادهای تیپ پیمانکاران با مددچویان؛ چالشها و پیشنهادات اصالحی

 موارد مرتبط با گارانتی

5 
نحوه مشارکت  

 بخش خصوصی

 خصوصی در پروژه ها؛ تجربیات گذشتهنحوه مشارکت بخش 

 امکان پذیر است؟ چگونه؟ در بخش خصوصی آیا کنسرسیوم

 واگذاری پروژه ها بصورت خرد و تجمیعی

 

 


