
      

 :Email             88346455-7تلفكس:       1 طبقه -6 پ – اورامان کوچه -جنوبی سهروردی خيابان -مطهری خيابان – تهران

expo.com-mining@rastak 

         

 

                                                       
 07/12/1400اریخ:ت                                                                                                                                                                                                                          

 00-110/44شماره: 

  یوست: دارد پ                                                                                                                                                                                                               

 به نام خدا

                                   "کرمان قطب معدن و صنایع معدنی ایران "                                                         

 

وابسته تجهیزات و معدنی مواد فرآوری معدنی، صنایع معدن، المللی بین نمایشگاهبرگزاری موضوع:   

راهسازی و معدنی آالت ماشین المللی بین نمایشگاهو                  

 

 شرکت  یت محترممدیر

 سالم، با

و با  "ویژن پاد رستاک شرکتبا همکاری  شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق  "می رساند،  استحضاراحتراماً به         

 تجهیزات و معدنی مواد فرآوری معدنی، صنایع معدن، المللی بین نمایشگاهنظر دارد  در حمایت سازمان ها و تشکل های مرتبط

 اهم اردیبهشت 31 الی 28 تاریخ را  از Mining Kerman 2022 راهسازی و معدنی آالت ماشین المللی بین نمایشگاهو  وابسته

 نماید. برگزار کرمان المللی بین های نمایشگاه دائمیمحل  در  1401

Mining Kerman 2022 دن در ت معارویدادی برجسته برای حوزه معادن، صنایع معدنی و ماشین آالت فرآوری و معدنی و تجهیزا

 ناصر معدنیعسایر  کشور محسوب می شود که با توجه به موقعیت بسیار ویژه استان کرمان در ذخایر معدنی همچون مس و سنگ آهن و

 رای صاحبانی را بامال تخصصی و تجاری گرد هم آورد و فرصت بسیار ویژه سبب گردیده فعاالن و صاحب نظران امر را در محیطی کا

و با  رائه نمودهمللی امعادن و صنایع معدنی فراهم آورده تا محصوالت و توانمندی های خود را به صورت گسترده و در فضایی بین ال

 فعاالن، کارشناسان و مدیران حوزه کاری خود ارتباط برقرار نمایند.

یداد در این رو واهد شدخابعالی دعوت به عمل می آید تا ضمن بهره مندی از این فرصت که به صورت تخصصی ایجاد نوسیله از جبدینلذا 

 مهم حضور یافته و به غنای برگزاری آن بیفزائید.

به همین منظور اطالعات تکمیلی جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی به پیوست ارسال می گردد. همچنین در صورت نیاز به کسب 

 د.مراجعه نمایی expo.com-www.rastakتماس و یا به وب سایت  021-88346455-7اطالعات بیشتر با شماره های 

 
 با تشکر                                 

 مدیرعامل    -حمود بندرچی م                                                                                                      

 
 

  

 فرآوری نمایشگاه بين المللی معدن، صنایع معدنی،

 مواد معدنی و تجهيزات وابسته 

 معدنی و راهسازینمایشگاه بين المللی ماشين آالت 

 محل دائمی نمایشگاه های بين المللی کرمان  1401ماه  اردیبهشت 31الی  28
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