ПРИЛОЖЕНИЕ :
Настоящим информируем вас о перечне иранских компании готовых для проведения
переговоров. Просим изучить для согласования рабочей программы. Также просим
высказать иные соображения об основных интересных для вас направлениях. Ваши
пожелания будут учтены при подготовке программы
http://en.geg.ir
http://omidenergy.com
http://www.ndco.ir
www.iotco.ir
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تلفکس 07722823701:
آدرس  :تهران – میدان آرزانتین – اول خیابان بیهقی -پالک 17
تلفن 88534826:
فاکس88534829 : ,
 :وب سایت
5. aogc.ir
میادین نفتی شرکت نفت و گاز اروندان
:ارتباط با شرکت
آدرس  :تهران خیابان خالد اسالمبولی (وزرا) – خیابان پنجم – پالک  - 7طبقه دوم
تلفن 88724246 :
نمابر88724251 :
کد پستی 1513644113:
دفتر مرکزی  :خرمشهر – بلوار آیت اهلل خامنه ای – نبش ناصر خسرو -شرکت نفت وگاز اروندان
تلفن 0632-4214021 -5 :
نمابر0632-4214029 :
کد پستی 6417713455 :
 : info@arvandan.orgپست الکترونیک
:ارتباط با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 6.
آدرس  :تهران ،خیابان ولیعصر (عج)  ،تقاطع نیایش ،بلوار اسفندیار ،پالک 22
کدپستی1968656171 :
تلفن 88650100 :
دورنگار88650130 :
 : Ravabet@icofc.irپست الکترونیک

7. WWW.IOOC.CO.IR
رتباط با شرکت نفت فالت قاره ایران
آدرس  :خیابان ولیعصر(عج )  ،باالتر از مسجد بالل ،نرسیده به تقاطع مدرس  ،خیابان تورج ،شماره 3
کدپستی 1966664791 :
تلفن 22664470- 85 :
تلفکس 212598:
 :آدرس اینترنتی
 : WebMaster@iooc.co.irپست الکترونیک
:ارتباط با شرکت نفت و گاز پارس 8. www.pogc.ir :
آدرس :تهران – خیابان فاطمی – نبش خیابان پروین اعتصامی – پالک 1
تلفن 88966031 – 40 :
فکس 88989273 :
صندوق پستی 6957 – 15875 :
وب سایت
 info@pogc.ir :پست الکترونیک
:ارتباط با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب www.nisoc.ir

9.

آدرس :اهواز-کوی فدائیان اسالم(نیوسایت) ساختمان مرکزی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
تلفن مرکزاطالعات061-34448090- 9:
نمابر061-34456009:
:nisoc@nisoc.irپست الکترونیک
شرکت نفت خزر 10. www.kepco.ir
 :آدرس شرکت
نشانی دفتر مرکزی  :تهران  ،میدان آرژانتین  ،خیابان خالد اسالمبولی  ،کوچه یازدهم  ،شماره 19
مرکز تلفن  33 :و88722430
نمابر شرکت 88711386 :
تلفن روابط عمومی 88557854 :
:وب سایت
 :info@kepco.irپست الکترونیک
:رتباط با شرکت مهندسی و توسعه نفت 11. www.pedec.ir

آدرس :تهران ،خیابان سپهبد قرنی -خیابان شهید کالنتری -شماره 61
تلفن 88898650 – 60 :
فکس 88919731 :
کد پستی1598846511 :
 : info@pedec.netپست الکترونیک
 :وب سایت
ارتباط با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 12. www.pseez.ir
آدرس :استان بوشهر ،عسلویه
تلفن روابط عمومی07731376330 :
نمابر07731372115:
:info@pseez.irرایانامه
:www.pseez.irوب سایت
13. Www.danaenergy.ir

