
 

  
  
  
  
  
  

  اطالعیه مهم
  معرفی توانمندیهاي معدن و صنایع معدنی غرب و جنوب غرب کشور تخصصی برگزاري نمایشگاه

    
  با سالم و احترام

ی رساند مم حوزه معدن و صنایع معدنی استانهاي خوزستان، ایالم، لرستان، کرمانشاه، همدان به اطالع کلیه فعاالن محتر
ن نظام مهندسی و سازما انجام شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي اهوازمشترك  ریزیهايبنا بر برنامه 

وب معرفی توانمندیهاي معدن و صنایع معدنی غرب و جن تخصصی ، مقرر است اولین نمایشگاهمعدن استان خوزستان
  واز برگزار گردد.در اه 01/11/1396لغایت  28/10/1396اریخ روز از ت 4به مدت  غرب کشور

  
  01/11/1396لغایت  28/10/1396روز از تاریخ  4به مدت   زمان برگزاري
  خوزستاناستان اهواز، محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی   مکان برگزاري

  زمینه فعالیت
  شرکت کنندگان

 معدنکاران و بهره برداران معدنی  
 صادرکنندگان مواد معدنی  
 شرکت هاي فرآوري مواد معدنی  
  ،تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات و ادوات کاربردي در حوزه اکتشاف

  استخراج و فراوري مواد معدنی.
 سرمایه گذاران حوزه معدن و صنایع معدنی  

  رزرو غرفه

 950,000  مترمربعبه ازاء هر ریال  
  نکته مهم: 

 هستند. 12مضربی از  مترمربع و غرفه ها 12اژ غرفه ها حداقل متر  
  نمایشگاهی مسقف بوده و هر غرفه مجهز به پارتیشن، دو عدد صندلی، یک عدد فضاي

  میز، موکت و روشنایی متعارف می باشد.
  هماهنگی و تأمین محل اقامت مناسب براي متقاضیان خارج از استان خوزستان، بعهده آنان بوده و دبیرخانه

  ندارد.روز برگزاري نمایشگاه  چهار در خاللمسئولیتی در قبال اسکان آنان 
  

هزینه رزرو غرفه را تا پایان وقت اداري روز دوشنبه  توانندمتقاضیان عالقمند به مشارکت در این نمایشگاه می 
بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي  امانیه اهوازشعبه بانک ملت  4297156610 شماره حساببه  11/10/1396

فیش واریزي را به سرکار خانم جاللی کارشناس محترم مستقر در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی  اهواز واریز و اصل
   تحویل و فرم ثبت نام مربوطه را تکمیل نمایند. 22اهواز به نشانی اهواز، امانیه، خیابان لقمان، نبش خیابان بوعلی پالك 

  
  33332612-33364032صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با سرکار خانم جاللی با شماره تلفن  درمتقاضیان محترم 

  د.) تماس حاصل نماین061(
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي اهواز

 


