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 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 باسمه تعالی

 کرمانشاه ، صنایع، معادن و کشاورزی رئیس اتاق بازرگانی اتاق ایران و عضو محترم هیات رئیسه –آقای مهندس کاشفی جناب 

 اردبیل رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیعضو محترم هیات رییسه اتاق ایران و   -پیر موذن مهندس جناب آقای 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز محترمرئیس  -سرکارخانم عموری 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان  محترم رئیس -آقای خیاط زاده جناب 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر محترم رئیس -آقای فیصلی جناب 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایالم محترم رئیس -آقای فروتن جناب 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه محترم رئیس – حسن انتظارقای  آجناب  

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریزمحترم رئیس  -جناب آقای حسن زاده 

 نایع، معادن و کشاورزی سنندجاتاق بازرگانی، ص محترم رئیس -آقای سید کمال حسینی جناب 

 رئیس محترم انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران  - جناب آقای مهندس انصاری

 رئیس محترم کنفدراسیون صادرات ایران–جناب آقای الهوتی 

 انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز وپتروشیمیرئیس  –جناب آقای بهزاد محقق حضرتی 

 انجمن خدمات بین المللی سالمتمحترم  رئیس –جناب آقای محمد جهانگیری 

 فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته رئیس محترم –عوض محمد پارسا  یآقاجناب 

 رئیس محترم انجمن شرکتهای ساختمانی  –ن آقای بهمن دادماجناب 

 ای مهندسی و ساختانجمن شرکت ه محترم رئیس -فروزان عبداللهی نمین  یآقاجناب 

 رئیس محترم انجمن شرکت های تاسیساتی  و صنعتی ایران –جناب آقای محمد احمدی 

 رئیس محترم انجمن صنعت پتروشیمی –جناب آقای عزیزی 
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 آنی + آنی                             لیست پیوست                            محترم گیرندگان 

 موضوع : برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و بازسازی عراق 

 باسالم

به استحضار میرساند طبق اطالع واصله از مشاور معاون اول ریاست جمهوری و دبیر ستاد توسعه  احتراما" ،    

ه مورخ روز یکشنب همایش فرصت های سرمایه گذاری و بازسازی عراق قرار است  روابط اقتصادی ایران باعراق

پروژه  951با حضور شرکتهای خارجی برگزار گردد. در این همایش بیش از  در هتل الرشید بغداد  91/9/19

اقتصادی ، سرمایه گذاری وپیمانکاری در دو سطح راهبردی ومتوسط در بخش های نفت و پتروشیمی ، تاسیس 

پاالیشگاه ، حمل ونقل هوائی ، ریلی وشهری ، ایجاد مناطق ویژه صنعتی واقتصادی و ساخت وساز مسکن وجاده 

گری وخدمات صنعتی ، زیرساخت های تجاری وگردش ) بعنوان پروژه های راهبردی ( ونیز ایجاد کارخانه جات

خواهشمند است دستور آموزشی وبخش کشاورزی معرفی خواهد شد. باعنایت به اهمیت موضوع و ضیق وقت 

پایان وقت تا ند را و اولویت شرکت های عضو که مایل به حضور در این همایش هست فرمائید باقید فوریت

جهت انجام هماهنگی ها و اقدامات الزم  اتاق مشترک ایران وعراقبه  95/9/19مورخ روز چهارشنبه ی ادار

 معرفی نمایند.

 

 

 

  

  

 رونوشت :

جهت هماهنگی و دستور اقدام  دبیرکل محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق -جناب آقای دکترحسینی 

 الزم
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