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جناب آقای مهندس زنگنه
مقام عالی وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران
مـوضـوع :استفاده از توان اعضای انجمن در اجرای پروژههای بهبود و افزایش ظرفیت مخازن مناطق نفتخیز کشور
با سالم
ضمن آرزوی سالمت ،سعادت و موفقیت روزافزون برای حضرتعالی و تمامی معاونان ،مدیران و کارکنان زحمتکش وزات نفت جهموری اسالمی ایران؛
اگرچه رویارویی با بحرانهای سهمگینی که گاه و بی گاه به اقتصاد ایران عزیز تحمیل میشود و همواره نوک پیکان آنها متوجه صنعت نفت کشور
است برای حضرتعالی به عنوان مدیری کارآزموده و سرد و گرم چشیده به یک امر عادی و روزمره تبدیل شده ،با این وجود وظیفهی هر ایرانی دلسوز
است که در شرایط سخت ناشی از تحریمهای جدید به یاری مسؤوالن صنعت و اقتصاد کشور بشتابد.
انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی ،در این برههی حساس و بحرانی ،بر خود الزم و واجب میداند تا به پشتوانهی تجربهی مدیران توانمند
و توان فنی و اجرایی متخصصان شاغل در بیش از یکصد شرکت عضو خود به یاری اقتصاد کشور و قلب این اقتصاد یعنی صنعت نفت شتافته و
تمامی مساعی خود را در جهت تداوم پویایی صنعت راهبردی نفت به کار گیرد.
نظر به اهمیت و نقش بیبدیل سیستمهای کنترل ،ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی در عملکرد بهینهی تمامی پلنتهای صنعت نفت؛ همانطور که
پیشتر نیز در گفتگوهای حضوری نمایندگان این انجمن با حضرتعالی و همچنین مکاتبات انجام شده با جنابعالی و معاونان عالی به استحضار رسید
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی ،به عنوان یک تشکل ملی و فراگیر و معتبرترین مرجع رسمی و تخصصی کشور در زمینهی اتوماسیون
صنعتی ،با  23سال سابقهی درخشان در امر فعالیت صنفی و ارایهی م شاوره به نهادهای حاکمیتی ،آمادگی دارد تا به عنوان مشاوری امین و دلسوز و
آگاه به دغدغه های کالن صنعت نفت کشور ،از طریق حضور در پروژه های بهبود و افزایش ظرفیت مخازن مناطق نفتخیز کشور ،خدمتگزار این صنعت
مهم و حیاتی باشد.
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