
 

 

 

 مدیریت محترم عامل

 با سالم و احترام

با مشارکت  "محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه "بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با شعار    

 بوستان سالجاری در محل نمایشگاهیمهرماه  22لغایت  91فعال و حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از تاریخ 

امکانات و تکنولوژی های نوین محیط زیستی در بخش های  ،رویداد مهماین در  .گفتگو تهران برگزار خواهد شد

 همچنین مدیریت معرفی می شود. آب، خاک و دیگر بخشها بویژه محصوالت شرکت های دانش بنیانمدیریت هوا، 

دپذیر، مدیریت و بازیافت زباله و پسماند، مدیریت شهری، نظارت و اجرای بهره وری انرژی و انرژی های تجدی

پروژه های زیست محیطی، بانکداری الکترونیک، پروژه های تحقیقاتی و خدمات حفاظت از محیط زیست، کنترل، 

 محیطاندازه گیری و فناوریهای آزمایشگاهی، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت، استانداردهای روز 

زیست در حوزه های مختلف، اقدامات زیست محیطی صنایع، حفظ منابع طبیعی، ساختمان سازی سبز و مدیریت 

آب و فاضالب و سایر زمینه های فنی، مهندسی و فناورانه از مهمترین زمینه های حضور فعاالن و عالقه مندان در 

 بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست خواهد بود.

نکات بارز و اصلی این رویداد، ایجاد فرصت و زمینه های مناسب، بهره برداری بخش های مختلف صنعت، از     

خدمات و مهندسی از توان داخلی و آشنایی با محصوالت و تولیدات ملی و دانش بنیان در حوزه محیط زیست 

 خواهد بود.

زیست محیطی در حوزه فعالیت مات انجام شده لذا بدینوسیله دعوت به عمل می آورد، به منظور انعکاس اقدا     

ضمن ارتباط با شرکت راهکار  12191992-12191929های تحت مدیریت، با برقراری تماس با شماره های 

و انجام مراحل حضور در نمایشگاه مذکور اقدام  ثبت نامتجارت، مدیریت کوشا مجری برگزاری نمایشگاه، نسبت به 

سازمان )توسط ستاد برگزاری  شرکتهای برترئین اختتامیه این نمایشگاه از فعالین و فرمایند. شایان ذکر است درآ

 حفاظت محیط زیست( تقدیر خواهد شد.

آخرین اخبار و اطالعات مربوط به بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست را در وب سایت سازمان حفاظت 

 قابل مالحظه است. www. Doe.irمحیط زیست به نشانی 
 

 با تشکر

 نقیلومحسن 

 سازمان حفاظت محیط زیستو امور رسانه مدیر کل روابط عمومی 

 و رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه
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