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 فر   یعی رف  دیسعمهندس    جناب آقای 

 ران یا یمینفت،گاز پتروش  ی صادرکنندگان فرآورده ها  اتحادیه  محترم  دبیر کل

        

   (هی)عسلوپتروشیمی پارس جنوبینفت,گاز,پالیش و   شگاهینما  نیموضوع : فراخوان شرکت در اول

 (حوزه آب و برقبر  با تمرکز  )

 سالم و احترام با

  عیصنا  زبان یجهان، م  یمناطق انرژ  نیاز بزرگتر  ی کیمنحصر بفرد و بعنوان    ی تیبا داشتن موقع  یرساند ، پارس جنوب  ی استحضار م  به

کننده محصوالت و   نیتام یصنعت یشرکت ها یمربوط بوده که بعنوان بازار گسترده برا عیصنا هی وکل یمیگاز و پتروشنفت ,  میعظ

  )با تمرکز بر  ویه()عسلیپارس جنوب  ی میو پتروش  نفت,گاز شگاه ینمااولین  نیهمچنباشد.   ی م  آب و برق  م یعظ  ع یخدمات در صنا

برق( تر  نیتر  عیاز وس  یک ی  حوزه آب و  بازرگان   یصنعت  یها  دادیرو  نیو گسترده  قابل  یکشور م  یو  ارائه  با هدف  و    ها  تیباشد که 

است که   نیاست ا  تیخود را شروع کرده است. آنچه حائز اهم  تیگسترده تر فعال  یها و سوق شرکت ها به سمت بازارها  یتوانمند

  ی آالت، توان مهندس  نیمحصوالت، ماش  تها،یارائه و عرضه خدمات، فعال  یبرا  یخوب  اریفرصت بس  یدر پارس جنوب  آب و برق   شگاهینما

قدم    یبه بازار بزرگ پارس جنوب  ی ابیها و دست  تیتا در جهت توسعه فعال  باشدیم  یاقتصاد  م یعظ  بخش  نیدر ا  زاتیدستگاه ها و تجه

 .برداشته شود یبزرگ

. لذا از آن    د یآ  ی ار ممحصوالت خود به شم  نیآخر  ی صنعتگران خالق جهت معرف  یبرا  یبه عنوان فرصت  نینچهم  شگاهینما  نیا

 .دیآ ی مذکور دعوت بعمل م  شگاهیو نما دادیرو نیشرکت محترم جهت حضور در ا

.  حاصل نموده    تماس  56996950933   ای  07791570421  یبا شماره ها   دیتوان  یم  شتریقابل ذکر است جهت کسب اطالعات ب

به    یاز حسن توجه شما تشکر و قدردان  شیشاپ یپ   .گردد   یمذکور به حضورتان ارسال م  شگاه یفرم ثبت نام نما  وستیبه پ   نیهمچن

 .دیآ ی عمل م

     

 

                                                  

 با تشکر  

 محمد غریبی 

 دبیرنمایشگاه 
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