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 های تابعه مدیران عامل محترم شرکت 
 

 قرارداد خرید کاالی تخصصی برق موضوع:
 

  باسالم

)موضوع ای  ریزی انجام شده جهت بازنگری قرارداد خرید اقالم پروژه با عنایت به برنامه 

ای،  برق منطقههای  شرکتاخذ نظرات در پی و همچنین ( 27/2/1396مورخ  919/11نامه شماره 

های  و پس از بررسیو سندیکای صنعت برق  های مشاور مدیریت شبکه برق ایران، شرکت

به  «قرارداد خرید کاالهای تخصصی برققرارداد خرید »در این شرکت، متن  کارشناسی مربوطه

 گردد.  ابالغ میپیوست شرح 

 23ماده  ضوابطبه  توجهایجاد وحدت رویه، با و  سازی ضرورت یکپارچهبا هدف لذا 

 نامه معامالت آئین 30ماده  مقتضی است مطابققانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 

پس از تصویب هیأت  پیوست ، قراردادای و مدیریت شبکه برق ایران های برق منطقه شرکت

ای( مورد استفاده  در کلیه معامالت خرید تجهیزات تخصصی )سرمایه محترم آن شرکت، مدیره

مربوطه خودداری از تغییر مفاد  مواد مذکورپیوستگی  قرار گیرد. الزم بذکر است با عنایت به

ر به دفتاحتمالی ابهامات  به همراه پیوستسازی قرارداد  گردیده و پس از تصویب، گزارش پیاده

 فنی بازرگانی قراردادها و پشتیبانی این شرکت ارسال گردد. های بررسی

 یها وستینامه و پ نحوه تکمیل و تنظیم موافقت»دستورالعمل  سازد خاطر نشان می

 .ارسال خواهد شد توسط دفتر فوق متعاقبا «مذکورقرارداد 

 گردد. لغو می  27/2/1396مورخ  919/11شماره ضمنا مفاد نامه 
 

  

 محمد حسن متولی زاده

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

 رونوشت:
 جناب آقای دکتر قانع فر رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور جهت استحضار -
 اطالعمحترم برنامه ریزی و امور اقتصادی جهت  تمعاون -
 اطالعمحترم هماهنگی توزیع جهت  تمعاون -
 دفتر حقوقی جهت اطالع -
 اطالع دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال جهت -
 اطالعدفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات جهت  -
 اطالعجناب آقای مهندس بخشی رئیس محترم هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران جهت  -
 اطالعجهت  های مهندسین مشاور حوزه انرژی جناب آقای مهندس حاجی محمدی انارکی دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایی شرکت -
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