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 بسمه تعالی  
 

 

 های عضو سندیکای صنعت برق ایران     مدیران عامل محترم شرکت
 

 سازمان برنامهز را جبران نرخبخشنامه  نحوه اجرایآشنایی با کارگاه آموزشی موضوع: 

 

 با سالم و احترام؛
توسط که  «های ریالی فاقد تعدیلدر پیمان نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز»بخشنامه  مستحضریدهمانگونه که 

سندیکای رو از این .حاوی نکات متعددی است های اجرایی ابالغ شدبه دستگاه 18/7/1397سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 
 ،کارفرمایان، سازندگان و پیمانکاران صنعت از مفاد این بخشنامه تردقیق برداریبهرهبا هدف صنعت برق ایران در نظر دارد 

این آشنایی اعضا با »با محوریت  را «و بودجه برنامه سازمان ارز نرخ جبران بخشنامه اجرای نحوه با آشنایی»کارگاه آموزشی 
روز دوشنبه مورخ  ،«برای اجرا و اعمال در قراردادها و بودجه های سازمان برنامهشاخصآشنایی با »و همچنین  «بخشنامه

  برگزار نماید. 11/09/1398

، باشدبا بررسی اطالعات تکمیلی دوره که به پیوست می گردد جهت حضور در این کارگاهبدینوسیله از اعضای محترم دعوت می
اقدام   66944967از طریق شماره فکس  09/09/1398نسبت به تکمیل فرم ذیل و ارسال آن به دبیرخانه سندیکا تا تاریخ 

 فرمایند.
 

 مهرسپهر برزی  

 دبیر سندیکا    

 

 
 آموزشی آشنایی با نحوه اجرای بخشنامه جبران نرخ ارز سازمان برنامهکارگاه فرم معرفی نماینده برای حضور در

 مستقیم شماره تماس سمت نماینده نام و نام خانوادگی نام شرکت

    

 

 
 

 مهر و امضاء شرکت 
 

 

 آموزش و پژوهشاقدام کننده: معاونت 
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 اعات تکمیلی دوره:

 اطالعات تکمیلی دوره:

 

 کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه اجرای بخشنامه جبران نرخ ارز سازمان برنامه دوره:عنوان 

 

 12:30الی  8:30ساعت  -1398آذرماه  11دوشنبه مورخ تاریخ برگزاری: 

 اهداف دوره:

 تر کارفرمایان، سازندگان و پیمانکاران صنعت از مفاد این بخشنامهدقیق برداریبهره
 

 محورها:

 آشنایی با بخشنامه ابالغی سازمان برنامه و بودجه 

 های سازمان برنامه و بودجه برای اجرا و اعمال در قراردادهاآشنایی با شاخص 
 

 مخاطبین دوره:

 صنعتکارفرمایان، سازندگان و پیمانکاران 
 

 ارائه کننده:

 جناب آقای مهندس مهدی مسائلی؛ عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق
 

 ریال( 3.000.000ریال(، غیر اعضا ) 2.000.000ویژه اعضای سندیکای صنعت برق )هزینه دوره: 

اتابک )قابل واریز در کلیه شعب( به نام سندیکای  بانک ملت شعبه امیر 08/14751817واریز مبلغ دوره به شماره حساب
 جهت واریز اینترنتی(IR  870120000000001475181708)شماره شبا:   صنعت برق

از تخفیف سندیکا  ای کشورهای مهندسی، صنفی و حرفهتشکل های عضو شورای هماهنگیشایان ذکر است اعضای تشکل
 د بود.نبرخوردار خواه

 

 محل برگزاری:
 3ساختمان شماره  -طبقه اول -18پالک  -کوچه میرزاحسنی -نرسیده به خیابان بهشتی -خیابان قائم مقام فراهانی -تهران

 هاخانه تشکل –اتاق بازرگانی تهران 
 

 


