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اتوماسیون اداری
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ندارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

آنی
باسمه تعالی

جناب آقای علیخانی
معاون محترم استان ها و تشکل های اتاق ایران

با سالم و احترام
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطالع رسانی متن زیر به اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت و گاز و پتروشیمی ایران، انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، 
انجمن صنعت پتروشیمی ایران، انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی، انجمن صنایع شوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی 

اقدام الزم و عاجل مبذول فرمایند.
  SANJAY طبق اطالع واصله از معاونت امور بین الملل اتاق ایران، به استحضار می رساند آقای سانجی چاوبی "

 CHAUBEY از مدیران گروه تولیدی FOGLA که در تولید مواد اولیه صنایع شوینده در هندوستان فعالیت دارد، 

خواستار خرید مواد اصلی صنایع شوینده، از جمله آلکیل بنزن خطی (LAB) ، سولفور، و رزین های  Hdp و در 
مقابل، فروش اسید سولفونیک  (LABSA) به ایران در صورت نیاز است.  این شرکت همچنین در تولید کود 
فسفات، اسید سولفوریک، بشکه های ذخیره سازی مواد شیمیایی و برخی تجهیزات نساجی نیز فعالیت دارد. وی 
ضمن درخواست معرفی طرف های تولیدی یا تجاری مناسب در ایران، آمادگی دارد در زمینه تجارت و  یا حتی 

تهاتر این اقالم همکاری داشته باشد .
همچنین ایشان در تاریخ ۲۶ آبان لغایت اول آذر ماه سال جاری به ایران سفر خواهد کرد. لذا ضمن ایفاد 
مراتب جهت بررسی، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطالع رسانی و در صورت تمایل، هماهنگی جهت 
مالقات آن تشکل و یا شرکت های عالقه مند مرتبط با موضوعات کاری فوق الذکر با شرکت مذکور، اقدام الزم 

مبذول و این معاونت را از نتیجه مطلع فرمایند .
عالقه مندان می توانند جهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر با کارشناس معاونت امور بین الملل با شماره 

۸۵۷۳۲۳۵۶ تماس حاصل فرمایند."

سال تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها
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