
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  شرکتمدیرعامل محترم  

  یآقا جناب

 با سالم و احترام،

ی بزرگترین تولید و صادر کنندگان نفت و گاز در جهان بدل موقعیت منحصر به فرد کشور عراق از لحاظ وجود ذخایر غنی نفت و گاز، این کشور را در زمره

و صادرات بیشتر ساخته است. تقاضای روز افزون جهان برای نفت این کشور به دالیل گوناگون از جمله موقعیت استراتژیک و موارد سیاسی، عراق را در تولید 

 و براوردن نیاز جهانی دچار چالشهایی نموده است. 

ت حال حاضر عراق در زمینه نفت و گاز و ذخایر وسیع این کشور که تاکنون به دلیل توان موجود در این کشور مورد بهره برداری کامل واقع با توجه به وضعی

 ی بازارهای هدف خاورمیانه جهت سرمایه گذاری و اجرای خدمات فنی و مهندسی قرار گرفته است. در حال حاضر تولیداتنشده است، این کشور در زمره

سال اخیر رسیده است. این در حالی است که به گفته مقامات عراقی ظرفیت تولیدات نفتی  20کشور عراق در زمینه ی نفت و گاز به باالترین سطح خود در 

ی جهت ساخت این کشور در چند سال آینده چند برابر باالتر از ظرفیت موجود خواهد شد که رسیدن به این هدف مستلزم مشارکت شرکتهای متخصص خارج

 زیربناها و بهره برداری از این تولیدات خواهد بود.

عراق که با توجه به مطالب فوق از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در مهمترین شهر اقتصادی عراق  -همین راستا نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بصره در

 بصره گاز و نفت المللی بین کنفرانس و نمایشگاه ست به حضورتان معرفی می گردد. هشتمینکه غنی ترین ذخایر نفتی و گازی عراق نیز در آن واقع شده ا

 یک عنوان به را خود گذاری تاثیر تا است بوده های مرتبطشرکتهای مطرح جهانی در حوزه حضور شاهد خود قبلی ی دوره در که شد خواهد برگزار حالی در

 صنعت رویداد بزرگترین عنوان گذشته هایدوره همانند باشد، می نیز عراق نفت وزارت رسمی حمایت مورد که نمایشگاه این. رساند اثبات به جهانی رویداد

 .است داده اختصاص خود به را عراق گاز و نفت

 ی نمایشگاههای اصلی مجوز دار سازمان توسعه تجارت ایران می باشد.الزم به ذکر است که این نمایشگاه در زمره

 مبلغ فضا )به ازای هر متر مربع( محل برگزاری زمان نمایشگاهنام 

هشتمین نمایشگاه بین المللی 
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دائمی نمایشگاههای  محل

 بین المللی بصره

 (داخل سالندالر )فضای مجهز  645

 )فضای خام داخل سالن( دالر 595

  باشد.دالر می 600حق ثبت نام جهت حضور در نمایشگاه فوق 

ی انحصاری نمایشگاههای ، نمایندهM&T Solutionsجهت کسب اطالعات بیشتر و به منظور آشنایی بیشتر با شرایط شرکت در نمایشگاه می توانید با شرکت 

Taqavi@MandTGroup.com آدرس یا از طریق ایمیل با  09121716357و یا  02188366659نفت و گاز عراق در ایران، از طریق شماره تلفن صنعت 

;  basra.oil.gas.ex@gmail.com گرفته نسبت به رزرو غرفه اقدام فرمایید.  تماس 

 با تشکر

 ستاد برگزاری
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