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`بسمه تعالی
جناب آقای دکتر عمادی
دبیر محترم کمیته ملی ایران در شورای جهانی نفت و دبیرکل انجمن نفت ایران
موضوع  :گزارش مبالغ دریافتی از شرکت ها جهت کارگاه تخصصی شورای جهانی نفت

با سالم و احترام؛
نظر به برگزاری کارگاه تخصصی شورای جهانی نفت در ایران در تاریخ  9و  10اردیبهشت ماه  1398به استحضار میرساند
به موجب دریافت مبالغ ثبت نام جهت  13شرکت فاکتور رسمی از طرف انجمن نفت ایران صادر شده است ،که  8شرکت
اقدام به واریز مبالغ مذکور با مبلغ کل  357.000.000ریال به حساب انجمن نفت ایران کرده اند .لذا خواهشمند است با
توجه به هزینه های انجام شده دستورات الزم را نسبت به پرداخت مبلغ فوق مبذول فرمایید.
شایان ذکر است جدول هزینه ها و دریافت های انجام شده به پیوست ایفاد می گردد.
پیشاپیش از حسن نظر و همکاری جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارد.

با تقدیم احترام
علی راه نشین
نماینده کمیته جوانان ایران در شورای جهانی نفت

رونوشت:

-

دبیرخانه کمیته ملی ایران در شورای جهانی نفت.

توضیحات

مبلغ (ریال)

دریافتی از اسپانسرها

300,000,000

دریافتی از شرکت ها (در حساب انجمن نفت)

357,000,000

در حال پرداخت توسط شرکت ها

298,000,000

دریافتی توسط درگاه آنالین

174,290,000

پرداخت شده توسط انجمن

11,700,000

پرداخت شده از حساب شخصی

585,943,090

مجموع هزینه های انجام شده

1,071,933,090
69,056,910

مجموع سود

جزئیات هزینه ها
توضیحات

مبلغ (ریال)

هتل بلوط

40،400،000

چاپ و تبلیغات

55،445،000

ملزومات سالن

51،630،000

هتل پارسیان

542،621،740

هدایا

54،000،000

استیج و LED

221،000،000

مترجم همزمان

30،000،000

پرینتر و بارکدخوان و بیسیم

23،400،000

ایاب و ذهاب

2،950،000

سایر هزینه ها

43،506،350

مجموع

1,071,933,090

رشکت

مبلغ

وضعیت

شوک آذر

34,000,000

پرداخت شده

رپتوشییم نوری

34,000,000

پرداخت شده

رپتوشییم پارس

68,000,000

پرداخت شده

رپتوشییم بندر امام

68,000,000

پرداخت شده

رپتوشییم تندگویان

51,000,000

پرداخت شده

رپتوشییم پردیس

51,000,000

پرداخت شده

یادآوران خلیج فارس

34,000,000

پرداخت شده

ر
گستش پاسارگاد

17,000,000

پرداخت شده

رپتوشییم خوزستان

34,000,000

زاگرس جنوب

51,000,000

پژوهشگاه صنعت نفت

60,000,000

گروه شمایه گذاری ایرانیان

17,000,000

ره آوران فنون رپتوشییم

17,000,000

مدیریت اکتشاف

17,000,000

هلدینگ خلیج فارس

102,000,000

