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خدمات و ی،  و راهساز  یآالت معدن  نیماش  ،یمواد معدن  یفرآور  ،یمعدن  عیمعدن، صنا  یالملل   ن یب  شگاهینما  موضوع: برگزاری

 وابسته  زات یتجه
 

 محترم  عاملمدیر

 
 

 سالم،  با

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

معدنی و    آالت   ماشین  معدنی،  مواد  فرآوری  معدنی،  صنایع  معدن،  المللی   بین  نمایشگاه  "نظر دارد  در   سازمان ها وتشکل های همسو

اصفهان    المللی  بین  های  نمایشگاه  دائمیمحل    در    1401  ماه  دی  21  الی  18  تاریخ  را  از  "وابسته  تجهیزات راهسازی، خدمات و  

   نماید. برگزار

تامین معادن و کارخانجات فرآوری مواد معدنی و صنایع   به عنوان قطب صنایع معدنی و زنجیره  استان اصفهان  همانگونه که مستحضرید 

کارخانجات تولید سیمان و سایر معادن در معدنی کشور محسوب شده که با حضور شرکت های بزرگ تولید کننده فوالد کشور و همچنین 

این استان بستر بسیار مناسبی را جهت حضور و فعالیت شرکت ها در نمایشگاه استان اصفهان فراهم آورده است. همچنین با توجه به سابقه  

قانون ورود ماشین آالت برگزاری نمایشگاه تخصصی ماشین آالت راهسازی و معدنی در استان اصفهان و لزوم احیای آن به سبب تصویب  

سنگین، راهسازی و معدنی به کشور در راستای رفع نیاز حوزه معادن و صنایع معدنی کشور، می توان شاهد برگزاری رویدادی برجسته در  

 حوزه معادن، صنایع معدنی و ماشین آالت مرتبط در استان اصفهان باشیم.

ضمن بهره مندی از این فرصت که به صورت تخصصی ایجاد خواهد شد در این رویداد  ابعالی دعوت به عمل می آید تا  نوسیله از جبدین لذا 

 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.  

 پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم. 

 

 
 

 با تشکر                                 
 مدیرعامل  -محمود بندرچی                                                                                                       

 فرآوری نمایشگاه بين المللی معدن، صنایع معدنی،

 معدنی و راهسازی،  مواد معدنی، ماشين آالت 

 و تجهيزات وابسته  خدمات 

 اصفهان محل دائمی نمایشگاه های بين المللی   1401ماه  دی 21الی  18
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