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 انجمن  های عضومدیران عامل محترم شرکت

   انجمن ی تخصصی صنعت نفتموضوع: دعوت به حضور در کمیته

 با سالم

های اتوماسیون انجمن صنفی شرکت تأثیرگذار و پررنگهمانطور که پیش از این به استحضار عالی رسید پس از حضور 

؛ آقای مهندس نخستین مجمع عمومی این فدراسیون در ؛«فدراسیون صنعت نفت ایران»سس ؤهیأت م جمع صنعتی در

ی فدراسیون صنعت نفت ی این انجمن، از سوی مجمع مذکور به عنوان عضو هیأت مدیرهمسعود مهرداد، عضو هیأت مدیره

 ایران برگزیده شدند.   

بهبود مستمر قانون در ران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایمحوله به گفتنی است این فدراسیون براساس وظایف 

بخش در ارتباط با صنعت نفت این جهت پیگیری مطالبات  ارگان بخش خصوصیتشکیل شده و باالترین  محیط کسب و کار

 باشد.میکشور 

ی ی انجمن در جمع هیأت مدیرهحضور نمایندهفرصت  از برداری حداکثریاز همین رو و به منظور فراهم شدن امکان بهره

های اتوماسیون صنعتی در و پیگیری نظامند و اثربخش مطالبات اعضای انجمن صنفی شرکتفدراسیون صنعت نفت ایران 

های آن دسته از اعضای انجمن که در صنعت نفت الزم است تا دیدگاه از طریق این فدراسیون، تعامل با صنعت نفت کشور

های اجرایی و کارفرمایان مقتضی از طریق فدراسیون مذکور به دستگاهاستخراج و دسته بندی شده و به نحو فعالیت دارند 

 .شده و پیگیری گرددصنعت نفت منتقل 

تعریف « های تخصصی صنعت محورکمیته»پیش از این در انجمن در قالب  ،با عنایت به این که ساز و کار الزم برای این کار

ت نفت کشور فعالیت دارند که در صنعاعضای انجمن  نیز تدوین گردیده است از تمامی ههای اجرایی مربوطنامهشده و آیین

 مایند.فرشرایط الزم را برای تحقق این مهم فرآهم « ی تخصصی صنعت نفتکمیته»گردد تا از طریق عضویت در دعوت می

های اتوماسیون نفی شرکتهای تخصصی انجمن صی کمیتهی چگونگی تشکیل و ادارهنامهگفتنی است براساس آیین

ی کمیته از سوی مجمع ی مستقل بوده و اعضای هیأت رییسهدارای مجمع عمومی ساالنه ی تخصصیهاصنعتی، کمیته

 .  شوندمیعمومی انتخاب 

گردد ی تخصصی صنعت نفت انجمن را دارند درخواست میاز اعضای محترمی که تمایل به عضویت در کمیتهاز این رو 

 ی انجمن اعالم فرمایند. به صورت کتبی به دبیرخانه 61/71/51آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 

 

  با احترام   

  وحید تیموری     

 دبیر انجمن  

   
 

  


