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 IMT2023  (Iran Mining    با عنوان   2023در سال    رانیا  یدر معدنکار  نینو  یهایتکنولوژ  یکنفرانس آموزش  نیسومموضوع:  

technology Summit2023)     

     

 مدیریت محترم شرکت  
  

 ، و احترام سالم  با

در    2018و    2017در سال    رانیا  یدر معدنکار  نینو یها  یدو دوره موفق کنفرانس تکنولوژ  یدر برگزار   درویمیو حضور ا  تینظر به حما      

ا   رندگانیگ  میتصم  ران،یمد  ن،یتن از مسئول  300از    شیتهران با حضور ب در   دیمحصوالت جد  ن،ینو  یها  ده یو کارشناسان و ارائه کنندگان 

صن و  معدن  جهان  یمعدن  عیاحوزه  کالس  ا  یدر  اکنون  دار  نی،  را  برگزار  میافتخار  در   نی نو  یها یکنفرانس تکنولوژ  نیسوم  یکه 

 .مییاعالم نما را  شیمنطقه آزاد ک یها شی در مرکز هما 1402ماه اردیبهشت  13و  12 خ ی در تار رانی ا یمعدنکار

  ع یها در حوزه معدن و صنا  ی و نوآور  ی تکنولوژ  نیدتری و کسب اطالع از جد  ییفرصت آشنا  ،2023  یدر معدنکار  ی تکنولوژ  کنفرانس      

در    ی معدنکار  ی ها  یتکنولوژ  نیکنفرانس بر ورود آخر  نیا  .دینما  یفراهم م  یرانیو کارشناسان ا  مانکارانیمشاوران ، پ   ران،یمد  یرا برا  یمعدن

 ی کنفرانس سخنرانان  ن یصنعت را ارائه خواهد کرد. در ا نیسرآمدان ا  اتیدستاوردها و تجرب  نیکرده و همراه با آن آخر  د یتاک  یالملل  ن یسطح ب

 .خواهند کرد یمعرف یرانیا یشرکت ها ی خود را برا ات یها و تجرب ی تکنولوژ نینقاط جهان حضور خواهند داشت که آخر یاز اقص

برنامه     IDPEX JV Company of Datacode Indiaو    SPIRE-EVENTS  یشرکت ها  یبا همکار  ژنی رستاک  پاد و شرکت      

فناور  یحضور شرکت ها   یالزم برا  یها  یزیر اول صاحب   کی و سخنرانان مطرح را فراهم آورده تا در    ا یدن  ی معدن  عیمعدن و صنا  یتراز 

 گردد. یاتیاجرا شده در کشورها و مناطق مختلف عمل ی هایفناور یمورد یو معرف یپلتفرم کامال متفاوت بصورت آموزش

کشور در    ی معدن  عیصنا  بخش معدن و  یتوانمندساز  ی فوق برا  دادیرو  تیبا توجه به اهملذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا        

   آن بیفزائید. ، در این رویداد مهم حضور یافته و به غنای برگزاریتیضمن حما ا،ه  یحوزه توسعه فناور

 با سپاس

 محمود بندرچی 
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