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ین، دوسلدورف، ) برلنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

 .( در ایران استنمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ و نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ خ،ونیم
 

تخصصین این ماستحضار به را   تکنولوژی جنگل و جنگلداری و کنفرانس علمینمایشگاه تخصصی  بدینوسیله خبر برپایی

خواهد برگزار  1401 دمردا 1تا  تیر 29 ربراب 2022ژوئیه  23تا  20در تاریخ   نمایشگاهدور بعدی رسانیم. میعت صن

با  2018سال دور قبلی خود میالدی تشکیل و در  1970خستین بار در سال سال یکبار در شهر مونیخ برگزار می شود که  4هر . این نمایشگاه شد
 مترمربع تشکیل شد. 76،900متخصص در فضایی به وسعت  بازدیدکننده  50،264و  کشور 28گذار از غرفه 457 حضور

 

باشد. با این  اندرکاران گرامی میهای ارزشمند ملّی ایران است، وظیفه هر ایرانی به ویژه دستها و مراتع طبیعی که سرمایهحفاظت از جنگل
ها، در این مهم  دید از این نمایشگاه و آشنایی با جدیدترین راهکارهای حفاظت از مراتع و جنگلا بازآورد تا باشاره و ادای احترام، از شما دعوت بعمل می

 مشارکت نمائید.
 

 عبارتند از: ای از مباحث نمایشگاه پاره

ل آالت پردازش الوار و چوب، حمــل و ن ــ حفظ و ذخیره انواع چوب و الوار، ماشینراهکارهای جنگلداری، مهندسی جنگلبانی، 

 بری و قطع درختان جنگلیآالت چوبو الوار و قطعات جنگلی، پردازش جنگل، ماشین چوب
 

روز را به شرکت  90کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر  2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
رهیاب گذر آرتا )ویزامتریک( واگذار کرده است. خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی شرکت ویزامتریک به نشانی  

https://www.visametric.com/iran/Germany/fa مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید. 
 

پرداخت راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
خواهشمند ل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. شود، به همراه رزرو هتکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

 .س بگیریدمامدیر بازاریابی و فروش این شرکت ت -ندا روستایی خانم است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با
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