
  

 

 
 

 

 ارجمند گرامی؛
 

 با سالم؛

از تاریخ    Iran Urban Expo 2019دومین نمایشگاه بین المللی مسکن ، شهرسازی و باز آفرینی شهری احتراماً به استحضار میرساند    

با هدف ارتقا کیفیت شهرنشینی،  و وزارت راه و شهرسازیحمایت و با ا مجوز سازمان توسعه تجارت ایران ب 0938ماه  سال  دی 01الی  8

تحقق برنامه های توسعه ای مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری، بستر سازی بمنظور ایجاد محرک اقتصاد مسکن، کار، اشتغال و 

ائه آخرین دستاوردهای فن آوری ار، کارآفرینی، آشنایی با جدیدترین فناوری ها و نوآوری های نوین صنایع و تجهیزات مسکن و شهرسازی

با  مرکز  نمایشگاه های مصلی تهرانباز آفرینی شهری ، کمک به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در روز در حوزه 

 برگزار می گردد. رویکردی نوین در ایجاد تعاملی سازنده و ایجاد همبستگی و هم افزایی ملی و بین المللی

با حضور هیئت های اقتصادی بلند پایه از کشورهای  شرکت و  071مترمربع و باحضور  00111بالغ بر  ینمایشگاه در فضای ،ذشتهدر دوره گ

، شهرداران کشور، فرمانداران و معاونت های (  Eco)   بلغارستان ، اسپانیا ، روسیه ، سنگال ، ساحل عاج ، بنگالدش ، یونان و نماینده اکو 

این نمایشگاه فرصت طالیی جهت دسترسی به  بازدید کننده تخصصی برگزار گردید. 04701 هماهنگی امور عمرانی استان های کشور و  

ی و خارجی با برگزاری توسط شرکت های داخل مسکن و شهرسازیپروژه های کالن کشور و ارائه خدمات و دستاوردها و تبادالت دانش نوین 

 .کشور می باشدمسکن و شهرسازی نسبت به ارائه راهکارها و برنامه های موثری جهت تقویت صنعت کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی 

 جباتکه مو پایدار شهری توسعه به عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه هایاهمیت و لزوم توجه ویژه به حوزه مسکن و شهرسازی  به با توجه

مسکن و  حوزهعزم ملی ، انسجام  ،برگزاری این نمایشگاه مستلزم برنامه ریزی دقیق، رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می سازد

به نام ج .ا.ایران و کشور  مسکن و شهرسازیانجمن ها و اتحادیه های حوزه  ،نهادها ،ها و حمایت و همکاری همه جانبه دستگاه شهرسازی

 ج.ا.ایران می باشد.برای 

ی ، سفرا و رایزنان اقتصادلشگری و کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس حضور مقامات ارشدو  نمایشگاهلذا نظر به جایگاه ویژه برگزاری این 

به جهت حضور  مسکن و شهرسازیدگان پیشرو در صنعت یکشورهای خارجی و روسای اتاق های بازرگانی و مدیران بخش خصوصی و برگز

دومین نمایشگاه بین المللی مسکن ، شهرسازی و باز آفرینی شرکت معظم جهت مشارکت و حضور موثر در از آن    این رویداد تخصصی در

 به عمل می آید. دعوت  Iran Urban Expo 2019شهری

 از اعتماد و همراهی شما سپاسگزاری می نماید .

 با تشکر

 غالمرضا رضائیان

 مدیر اجرایی نمایشگاه

 

 

 


