
 

 عضو محترم انجمن

 و احترام؛ با سالم

نسبت به تکمیل پرسشنامه زیر با دقت هرچه تمام تر اقدام الزم را مبذول نموده و  بدینوسیله به اطالع میرساند جهت پیش ثبت نام  

ظرفیوت حضوور اعضوان انجمون و     دبیرخانه انجمن ارسال فرمایید. )تکمیل این فرم صرفا بمنظوور شناسوای     تعیین شده بهتاریخ تا 

 گونه تعهدن بران انجمن و شرکت عضو ایجاد نم  کند.(باشد و هیچشرکان خارج  آن ها م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیرعاملمهر و امضاء                                                                                          تاریخ:

 

 

 شرق 6طبقه ، 102: بلوار کریم خان زند، بین ایرانشهر و خردمند جنوب ، پالک آدرس انجمن 

  09014080382همراه:           88345639فاکس :          88348113-88342600 :تلفن 

 

------------------------------------نام کامل شرکت:  

Joint partner company name:----------------------------------- 

 -----------------------------نام مدیر عامل: 

manager name:  -----------------------------  

  ----------------- موبایل مدیر عامل :  -----------------فاکس : --------------------تلفن:

 -----------------------------وب سایت:  -----------------------------ایمیل :

 ------------------------------------------------------------------------فعالیت در یک سطر: 

 

 

 

------------------------------------:عنوان نمایشگاه  

م  باشم.) این بند با استفاده از پیوست شماره  ----------------غرفه ----------------اخذ غرفه در سالن متقاض   -1

 تکمیل گردد. یک

 متر مربع ----------رد درخواست غرفه :متراژ مو -2

 استاندارد نمایشگاه   خود ساز                  نوع ساخت غرفه:   -3

 

 ----------------------------:تام االختیار و موثر در امور نمایشگاه  نام نماینده  -1 

 ----------------- -تلفن ثابت :    -------------------------مراهشماره تماس نماینده : تلفن ه -2

 ------------------------- ایمیل:

 

 



 

 جهت سهولت در طبقه بندن گروههان محصول ، جدول ذیل را تکمیل فرمائید.

: حوزه فعالیت شرکت  

رراکتور و ریفورم سورتوربین و کمپر □   □ تجهیزات حفاری □ دکل و سکوها □ تجهیزات سرچاهی □ الکترو پمپ □ 
ندیپکیجهای فرآی □ مبدلهای حرارتی □ برجهای فرآیندی □ اینترنال برجها □ مخازن تحت فشار □ انواع خشک کن  □ 
اسیونفیلتراسیون و سپر □ مخاذن ذخیره □ سازه های فلزی □ هیدرومکانیکال و کوره مشعل □   □ دیگ بخار □ 

 □ پایانه های نفتی □ لوله ها و اتصاالت □ شیرآالت صنعتی □ پوشش تجهیزات □ اطفاء حریق □ الکتروموتور
تتجهیزات بازیاف یبهینه سازی انرژ □ تهویه مطبوع □   □ ژنراتور □ انواع جرثقیل □ تجهیزات انتقال مواد □ 
تیریخته گری صنع □ تجهیزات برق دریایی ناوگان □   □ تجهیزات ریلی □ بسته بندی □ تجهیزات بندری □ 

ابزار دقیق و  □ تجهیزات کشاورزی □ ماشینهای معدنی □ ماشینهای راهسازی  

 اتوماسیون
 شبکه انتقال و □

 پست
□ 

 سایر تجهیزات و خدمات صنعتی ) نام ببرید(: □

 







	

	

	

	

بسمه تعالی       

 
۹۸/۳۰۱شماره :ن/  

۹۸تیرماه  ۳۱تاریخ :   
 پیوست : دارد
 

 
 فراخوان یازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی عسلویه (پارس جنوبی)

 
با سالم و احترام، به استحضار می رساند نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز، پاالیش و پتروشیمی عسلویه (پارس 

در محل نمایشگاه بین المللی پارس جنوبی برگزار می گردد. پارس  ۱۳۹۸آذرماه  ۲۷تا  ۲۴جنوبی) از تاریخ 
ظیم گاز زبان صنایع عاطق انرژی جهان، میجنوبی با داشتن موقعیتی منحصر بفرد و بعنوان یکی از بزرگترین من

یم ظبوده که بعنوان بازار گسترده برای شرکت های تامین کننده محصوالت و خدمات در صنایع عو پتروشیمی 
می باشد.  آنچه حائز اهمیت است اینکه نمایشگاه نفت ،گاز ، پاالیش و پتروشیمی  نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

ه خدمات، فعالیتها، محصوالت، ماشین آالت، توان یار خوبی است برای ارائه و عرضبسدر پارس جنوبی فرصت 
مهندسی، دستگاه ها و تجهیزات این بخش عظیم اقتصادی تا در جهت توسعه فعالیت ها و دستیابی به بازار 

ی مبزرگ پارس جنوبی برداشته شود. لذا از آن شرکت جهت حضور و شرکت در نمایشگاه مذکور دعوت بعمل 
 آید.                                    

تماس  ۰۹۱۷۱۷۰۰۹۶۷و  ۰۷۷۳۳۳۲۰۰۱۷بیشتر می توانید با شماره های اطالعات قابل ذکر است جهت کسب  
 مراجعه فرمایید.   www.ppex.irحاصل نموده و یا به وب سایت

 همچنین به پیوست فرم ثبت نام نمایشگاه به حضورتان ارسال می گردد. 
 

 
 با تشکر

 محمد ربیعی
 دبیرخانه نمایشگاه
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