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 شرکت  محترم مدیرعامل
 

 با سالم و احترام؛

 2 از تاریخ تجارت ایران توسعه سازمان مجوز با "سوخت و صنایع وابستهومین نمایشگاه بین المللی صنایع د"رساند استحضار می به     

شگاهی شرکت توسط 1397اسفند  5لغایت  شور   و با حمایت و همکارينور  میالد نمای گاه هاي سوخت ک رنامه ریزي جای مرکز مطالعات و ب

 .می گردد برگزار در محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران

ــدف        ــزاري از ه ــگاه برگ ــوق نمایش ــه ف ــرین ارائ ــتاوردها آخ ــوژي و دس ــی    تکنول ــین معرف ــوخت، همچن ــنعت س در ص

تجهیـــز و ، تعامـــل بهتـــر میـــان تولیـــد کننـــدگان ایـــن محصـــوالت بـــا بـــازار هـــدف، توانمنـــدي هـــاي تولیدکننـــدگان داخلـــی

، بـــاال بـــردن ســـطح ایمنـــی در ایـــن حـــوزه و اســـتفاده يتوســـعه صـــنعت جایگـــاه داري در راســـتاي افـــزایش رضـــایت مشـــتر

،ایجـــاد  د شـــده، تشـــویق بـــه ســـرمایه گـــذاري در صـــنعت جایگـــاه داري و صـــنایع وابســـته از جدیـــد تـــرین امکانـــات تولیـــ

ــت         ــا جهـ ــت هـ ــا و فرصـ ــاد راهکارهـ ــارجی، ایجـ ــدگان خـ ــا تولیدکننـ ــت بـ ــی در رقابـ ــدگان داخلـ ــاوري در تولیدکننـ ــود بـ خـ

ــره           ــتاي بهـ ــارجی در راسـ ــی و خـ ــدگان داخلـ ــان تولیدکننـ ــل میـ ــاي تعامـ ــاد فضـ ــی و ایجـ ــدگان داخلـ ــادرات تولیدکننـ صـ

شناســـایی پتانســـیل هـــاي موجـــود در حـــوزه هـــاي جایگـــاه هـــاي   .باشـــد منـــدي  و اســـتفاده از تجربیـــات روز دنیـــا مـــی 

ســوخت، تجهیـــزات و خـــدمات وابســـته و بهــره گیـــري مناســـب از ظرفیـــت هـــاي موجــود و ایجـــاد زمینـــه هـــاي بهـــره وري،    

 اشتغال زایی و کارآفرینی از دیگر اهداف اصلی این رویداد است.

ــا ت  ــذا ب ــی         ل ــل م ــه عم ــوت ب ــرم دع ــرکت محت ــذکور،  از آن ش ــگاه م ــزاري نمایش ــت برگ ــه اهمی ــه ب ــگاه   وج ــن نمایش ــد در ای آی

ــد.  ــام فرماینـ ــت نـ ــی    ثبـ ــتر مـ ــات بیشـ ــب اطالعـ ــه کسـ ــاز بـ ــورت نیـ ــین در صـ ــق همچنـ ــد از طریـ ــن     توانیـ ــماره تلفـ شـ
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