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موضوع :سومین کنفرانس آموزشی تکنولوژیهای نوین در معدنکاری ایران در سال  2023با عنوان IMT2023
( )Iran Mining technology Summit2023

مدیریت محترم شرکت
با سالم و احترام،
نظر به حمایت و حضور ایمیدرو در برگزاری دو دوره موفق کنفرانس تکنولوژی های نوین در معدنکاری ایران در سال  2017و  2018در
تهران با حضور بیش از  300تن از مسئولین ،مدیران ،تصمیم گیرندگان و کارشناسان و ارائه کنندگان ایده های نوین ،محصوالت جدید در
حوزه معدن و صنایع معدنی در کالس جهانی  ،اکنون این افتخار را داریم که برگزاری سومین کنفرانس تکنولوژی های نوین در
معدنکاری ایران در تاریخ  12و  13اردیبهشت ماه  1402در مرکز همایش های منطقه آزاد کیش را اعالم نماییم.
کنفرانس تکنولوژی در معدنکاری  ،2023فرصت آشنایی و کسب اطالع از جدیدترین تکنولوژی و نوآوری ها در حوزه معدن و صنایع
معدنی را برای مدیران ،مشاوران  ،پیمانکاران و کارشناسان ایرانی فراهم می نماید .این کنفرانس بر ورود آخرین تکنولوژی های معدنکاری در
سطح بین المللی تاکید کرده و همراه با آن آخرین دستاوردها و تجربیات سرآمدان این صنعت را ارائه خواهد کرد .در این کنفرانس سخنرانانی
از اقصی نقاط جهان حضور خواهند داشت که آخرین تکنولوژی ها و تجربیات خود را برای شرکت های ایرانی معرفی خواهند کرد.
شرکت رستاک پاد ویژن با همکاری شرکت های  SPIRE-EVENTSو  IDPEX JV Company of Datacode Indiaبرنامه
ریزی های الزم برای حضور شرکت های تراز اول صاحب فناوری معدن و صنایع معدنی دنیا و سخنرانان مطرح را فراهم آورده تا در یک
پلتفرم کامال متفاوت بصورت آموزشی و معرفی موردی فناوریهای اجرا شده در کشورها و مناطق مختلف عملیاتی گردد.
لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا با توجه به اهمیت رویداد فوق برای توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی کشور در
حوزه توسعه فناوری ها ،ضمن حمایت های مالی و معنوی و حضور مدیران و کارشناسان ،در این رویداد مهم حضور یافته و به غنای برگزاری
آن بیفزائید.
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