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   پیوست: دارد                                                                                                                                                                                                               

 به نام خدا 
 

   وابسته تجهیزات  معدنی، ماشین آالت و  مواد فرآوری معدنی، صنایع معدن،  المللی   بین نمایشگاه موضوع: برگزاری
 

   شرکت یت محترممدیر

 سالم،  با

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

مرتبطسایر  حمایت   های  دارد  در  تشکل   و   آالت   ماشین  معدنی،  مواد  فرآوری  معدنی،  صنایع  معدن،  المللی  بین  نمایشگاه  "نظر 

از  Mining Zahedan 2023  "وابسته  تجهیزات   المللی  بین  های  نمایشگاه  دائمیمحل    در     1401  ماه  اسفند  5  الی  2  تاریخ  را  

  نماید. برگزار  سیستان و بلوچستان 

Zahedan Mining 2023    معادن در و تجهیزات  و معدنی  فرآوری  ماشین آالت  و  معادن، صنایع معدنی  برای حوزه  برجسته  رویدادی 

کشور محسوب می شود که با توجه به موقعیت بسیار ویژه استان سیستان و بلوچستان و دارا بودن ظرفیت های بیشماری در کلیه معادن از 

ت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می تواند با اکتشافات جدید ذخیره بسیار مناسبی برای معادن فعال جمله سنگ آهن، مس و کرومی

 موجود باشد. 

 کلیه   برای  مناسبی  بسیار   فرصت  چابهار،  کریدور  و  پاکستان  و  افغانستان  های  کشور  با  بلوچستان   و  سیستان  زرخیز  استان  همجواری  به  جه با تو

 . گردید خواهد فراهم معدنی مختلف های حوزه  فعاالن

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

 مواد معدنی، ماشين آالت و تجهيزات وابسته  

 بلوچستانمحل دائمی نمایشگاه های بين المللی سيستان و   1401ماه اسفند  5الی  2
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