اطالعیه برگزاری
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران  5 /تا  8شهریور ماه 1398

2nd Int'l Iran Gas Show / 27- 30 Aug 2019

پس از برگزاری موفق اولین نمایشگاه بینالمللی صنعت گاز ایران در سپتامبر  ،2018این رویداد به عنوان یک نمایشگاه
تخصصی جدید و متفاوت ،مطرح و ضرورت برپایی آن تثبیت شد.
جایگاه برتر ایران در دارا بودن ذخایر گاز و توان صنعتی شرکتهای ایرانی در صنعت گاز به عنوان وجه تمایز کشور با
کشورهای منطقه منا ) ، (MENAدر کنار اهمیت گاز به عنوان منبع تامین انرژی دنیا و چشم انداز صنعت گاز جهان،
بایستگی نمایشگاه بینالمللی صنعت گاز ایران را نمایان میسازد.
بر این اساس با اهداف ارائه توانمندی های ایران و کشورهای صاحب نام در صنعت گاز و زنجیره ارزش آن از طریق برگزاری
یک رویداد تخصصی و چشمانداز  2040مجمع کشورهای صادر کننده گاز ( ،)GECFدومین دوره نمایشگاه بینالمللی
صنعت گاز ایران در تاریخ  5تا  8شهریورماه  1398در مرکز نمایشگاههای بینالمللی شهرآفتاب تهران ،در قالب گروههای
تخصصی  14گانه کاالیی و خدماتی صنعت گاز بشرح زیر برگزار میشود:
 -1اکتشاف ،حفاری و تولید گاز
 -2تامین و عرضه گاز
 -3ذخیرهسازی گاز
 -4تصفیه گازطبیعی برای تاسیسات گازی
 -5انتقال و توزیع گاز
 -6فناوری ،تحقیق ،توسعه و آموزش
 -7طراحی ،مشاوره و پیمانکاری در صنعت گاز
 -8صنایع ،تجهیزات و وسایل گاز سوز
 -9تشخیص و ارزیابی گاز
 -10ایمنی صنعتی و محیط زیست
 -11سیستم های نرم افزاری ،اتوماسیون و تجهیزات ارتباطی
 -12جایگزینی گاز و بهینه سازی مصرف انرژی
 -13بازار و تجارت گاز و میعانات گازی
 -14سایر کاال ،تجهیزات و خدمات مرتبط با صنعت گاز
این رویداد بزرگ و پر اهمیت فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال و مطرح ،دستاوردها و محصوالت خود را در
معرض دید بازدیدکنندگان و دستاندرکاران و متخصصان صنعت گاز جهان قرار دهند.
عالقمندان به حضور در این نمایشگاه می توانند برای کسب اطالعات کامل و ثبت نام در نمایشگاه به سایت gasshow.ir
مراجعه نمایند .مزید اطالع کارشناسان این شرکت از طریق  32548991و  02632548990آماده ارایه توضیحات در این
زمینه میباشند.

