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 : پیًست

 بُريزی آقای جىاب

 ريابط عمًمی داوشگاٌ صىعتی اريمیٍ محترم مدیر

 ایتک المللی بیه کىفراوس چُارمیه فراخًان ي َمکاری بٍ دعًت: مًضًع

(Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC) 

 احتزام، ي عالم تا

 در 93 عال ماٌ تُمه در متًالی عال چُارمیه تزاي ،"اوزصي وگُذاؽت در وًیه ريیکزدَاي" ایتک المللی تیه کىفزاوظ

 . ؽذ خًاَذ تزگشار تُزان داوؾگاٌ

 داوؾگاٌ 50 مؾارکت ي َمکاري تا ي گزفتٍ لزار ديلت ي صىؼت ومایىذگان گغتزدٌ اعتمثال مًرد کىفزاوظ گذؽتٍ عال

 دریافت را کىفزاوظ در ارائٍ مجًس ممالٍ 500 اس تیؼ میان آن اس کٍ کزد دریافت ممالٍ 1400 اس تیؼ خارجی ي ایزاوی

 . داؽتىذ ػُذٌ تٍ خارجی ي داخلی اعتاد 126 را مماالت دايري. ومًدوذ

 ::ػثارت تًدوذ اس ومًدوذ ؽزکت پىلُا در یا ي پزداختىذ عخىزاوی تٍ کىفزاوظ در کٍ ؽخصیتُایی جملٍ اس

 ي پضيَؼ محتزم مؼاين - ممذم دکتز ویزي، محتزم يسیز - چیان چیت مُىذط جمًُر، رئیظ محتزم مؾاير - تزکان مُىذط

 - اردکاوی ؽمظ دکتز وفت، يسیز مؼايوت ي پخؼ ي پاالیؼ ؽزکت محتزم مذیزػامل - کاظمی مُىذط وفت، يسیز فىايري

 عاسي تُیىٍ ؽزکت محتزم ریاعت - عیفی مُىذط ایزان، مؼذن ي صىؼت ي تاسرگاوی اتاق اوزصي کمیغیًن محتزم ریاعت

  ویزي پضيَؾگاٌ محتزم ریاعت - سادٌ لاضی دکتز عاوا، محتزم مؼايوت - جالیی مُىذط عًخت، مصزف

 . اعت دعتزعی لاتل ویش عایت در ي ؽذٌ ارعال پیًعت تٍ عًم کىفزاوظ جامغ گشارػ 

 :لذا تا تًجٍ تٍ اَمیت َمکاري ؽما در تزگشاري تُتز ، اس ؽما دػًت میؾًد تا اس راَُاي سیز تا ما َمزاٌ ؽًیذ

  کىفزاوظ تزگشاري در مؼىًي مؾارکت •

 ایمیل ارعال طزیك اس اعاتیذ ي داوؾجًیان تٍ رعاوی اطالع •

 کىفزاوظ عایت تٍ لیىک لزاري تز ي داوؾگاٌ عایت يب طزیك اس کىفزاوظ تزگشاري اػالم •

 کىفزاوظ دايري ي ػلمی َاي درکمیتٍ ؽزکت تٍ اعاتیذ تؾًیك ي رعاوی اطالع •

 داوؾگاٌ َاي اوجمه تزد ي اػالوات َاي تاتلً در کىفزاوظ پًعتز وصة •
 .پیؾاپیؼ اس حغه وظز جىاتؼالی کمال تؾکز را دارد


