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 پیمانکار فعال در حوزه تجدیدپذیر مدیران عامل محترم شرکت های 

 انرژی های تجدیدپذیر پیمانکارانموضوع: دعوت به جلسه مجمع عمومی کمیته 

 با سالم و احترام 

حال تشکیل جلسات کمیته  به استحضار می رساند انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر در  

  های چهارگانه سازندگان، تامین کنندگان، پیمانکاران و مشاوران در حوزه انرژی های تجدیدپذیر می باشد. در این کمیته ها 

ررسی، اولویت بندی و توسط انجمن پیگیری می گردد. هر کمیته دارای یک هیات مسائل تخصصی شرکتهای عضو هر کمیته ب 

 رئیسه خواهد بود که توسط اعضای کمیته انتخاب می شوند. 

  تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر انجمن  پیمانکارانجلسه مجمع عمومی کمیته  بدین وسیله از شما دعوت می شود که در  

اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران حضوری در  بصورت    13الی   10  ساعت 08/04/1401تاریخ  در که ساتکا 

 شرکت فرمایید.  ،برگزار می گردد  تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی  در

 دستور جلسه: 

 پیمانکاران اهداف تشکیل کمیته مرور  .1

 پیمانکاران برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیته  ، مرور برنامه های آنها معرفی کاندیداهای هیات رئیسه کمیته و  .2

ل: توسعه بازار شرکت های پیمانکار در حوزه سامانه های حمایتی، شهرک های صنعتی و صنایع فوالدی و معدنی  پن .3

 با حضور نمایندگان ارگانها 

 حضار می رسد:تاحتراما موارد زیر به اس

(،  14الی    13(، ناهار )13الی    12(، پنل با حضور مهمانان )12الی    10شامل برگزاری مجمع و انتخابات )  :سین برنامه -1

 ( می باشد. )پیوست(17الی   15) B2B( و نشست های 15الی  14ارائه شرکتهای اسپانسر )

جدول ذیل این نامه تکمیل و به  را در    برای حضور در جلسهمشخصات نماینده  لطفا    معرفی نماینده جهت حضور: -2

شرکت های محترم که در تهران  ارسال فرمایید.  09391037796دبیرخانه انجمن ساتکا از طریق شماره واتس اپ 

 حضور ندارند، می توانند یک شخص را به عنوان نماینده برای حضور در جلسه معرفی نمایند. 

توانند جهت    کاندیداتوری: -3 می  محترم  های  فرم  ،  شدن برای هیات رئیسه کمیته پیمانکاران  کاندیدشرکت 

تا جهت آشنایی اعضا با کاندیداها    ندیانجمن ارسال نما  رخانهیو به دب  لیرا تکم  تهیکم  سهیرئ  اتیه  اهایدیکاند  یمعرف

 ()پیوست منتشر گردد.

برای این جلسه ناهار نیز تدارک دیده شده است. در صورت تمایل به تشریف فرمایی، لطفا به دبیرخانه    صرف ناهار: -4

 انجمن اطالع دهید. 

نشست    17الی    15دقیقه ای شرکتهای اسپانسر، و برای ساعت    3، ارائه  15الی    14برای ساعت    :B2Bبرنامه نشست   -5

 ( شده است. )پیوست همراه با میزهای اسپانسرها در نظر گرفته B2Bهای 

شایان ذکر است جهت عضویت در کمیته ها، برخورداری از حق رای و همچنین کاندیداتوری نیاز است که حق عضویت  -6

 انجمن تسویه گردد. 
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و   B2Bو حضور به عنوان مهمان در نشست  پیمانکاران  جهت حضور در جلسه مجمع    مشخصات نماینده شرکت لطفا  

 ارسال فرمایید.  09391037796برای دبیرخانه انجمن به شماره مهر و امضا پس را در جدول زیر وارد نموده و   برنامه ناهار

نماینده شرکت در  

 مجمع پیمانکاران
 آدرس ایمیل تلفن همراه  سمت نام شرکت

     

حضور به عنوان مهمان 

 B2Bدر نشست 
 بلی / خیر 

حضور در برنامه 

 ناهار 
  بلی / خیر 

 

 مهر و امضای شرکت

 

 با احترام  

 حمید رضا صالحی 

 رئیس هیات مدیره 


