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جناب آقای مهندس سعید رفیعی فر

شماره ATF-196-00:

دبیر کل محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز پتروشیمی ایران

تاریخ  11 :آبان ماه 1400
پیوست  :دارد

موضوع  :فراخوان شرکت در اولین نمایشگاه نفت,گاز,پالیش و پتروشیمی پارس جنوبی(عسلویه)
(با تمرکز بر حوزه آب و برق)
با سالم و احترام
به استحضار می رساند  ،پارس جنوبی با داشتن موقعیتی منحصر بفرد و بعنوان یکی از بزرگترین مناطق انرژی جهان ،میزبان صنایع
عظیم نفت  ,گاز و پتروشیمی وکلیه صنایع مربوط بوده که بعنوان بازار گسترده برای شرکت های صنعتی تامین کننده محصوالت و
خدمات در صنایع عظیم آب و برق می باشد .همچنین اولین نمایشگاه

نفت,گاز و پتروشیمی پارس جنوبی(عسلویه) (با تمرکز بر

حوزه آب و برق) یکی از وسیع ترین و گسترده ترین رویداد های صنعتی و بازرگانی کشور می باشد که با هدف ارائه قابلیت ها و
توانمندی ها و سوق شرکت ها به سمت بازارهای گسترده تر فعالیت خود را شروع کرده است .آنچه حائز اهمیت است این است که
نمایشگاه آب و برق در پارس جنوبی فرصت بسیار خوبی برای ارائه و عرضه خدمات ،فعالیتها ،محصوالت ،ماشین آالت ،توان مهندسی
دستگاه ها و تجهیزات در این بخش عظیم اقتصادی میباشد تا در جهت توسعه فعالیت ها و دستیابی به بازار بزرگ پارس جنوبی قدم
بزرگی برداشته شود.
این نمایشگاه همچنین به عنوان فرصتی برای صنعتگران خالق جهت معرفی آخرین محصوالت خود به شمار می آید  .لذا از آن
شرکت محترم جهت حضور در این رویداد و نمایشگاه مذکور دعوت بعمل می آید.
قابل ذکر است جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره های  07791570421یا  09339695956تماس حاصل نموده .
همچنین به پیوست فرم ثبت نام نمایشگاه مذکور به حضورتان ارسال می گردد .پیشاپیش از حسن توجه شما تشکر و قدردانی به
عمل می آید.
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