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 ندارد

 باسمه تعالی

یی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کاالما باید عادت کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر »

 (العالی مدظله) مقام معظم رهبری «کاال را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز کنیم

 

 ترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانمحرییس 

 روسای محترم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانی سراسر کشور

 

 ؛سالم و احترام با

 با توجه به رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری در موردحمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی، معاونت علمی و فناوری ریاست

های داخلی در این  های داخلی به تجهیزات و مواد وارداتی و همچنین استفاده از توانمندی منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه جمهوری به

این نمایشگاه از  دوره نهمین. را برگزار نموده است «ساخت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران»دوره  هشتزمینه، تاکنون 

بیست و »زمان با  و هم 04 و 04فارس، میالد،  های خلیج سالن المللی تهران بین های نمایشگاهدر محل دائمی آذرماه  32 تا 32تاریخ 

 .خواهد شدبرگزار با رعایت پروتکل های بهداشتی،  «نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور دومین

که محقق شده تاکنون  09میلیارد تومان فروش قطعی از سال  3989بیش از  های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با حمایت

 .دارندمحصول حضور  -هزار مدل 0بیش از  باعرضهشرکت  159نمایشگاه  نهمدر دوره . دهنده اعتماد خریداران به نمایشگاه است نشان

مشاهده  قابل www.iranlabexpo.irشانی شده در دوره جدید در سایت نمایشگاه به ن ها و کلیه محصوالت عرضه فهرست شرکت

 .است

 تسهیالت لیزینگبا استفاده از  ای از محصوالت نمایشگاه را توانند بخش عمده می و صنعتگران های خصوصی شرکت ،در این نمایشگاه

 .و با شرایط مناسب خریداری نمایند درصدی 44تا  8

ای در این زمینه با استفاده از سازوکارهای  رسانی گسترده به اهمیت نمایشگاه فوق و محدودیت زمان، خواهشمند است اطالع با عنایت

نظیر درج خبر و تبلیغات نمایشگاه در پایگاه اینترنتی و نشریات مرتبط، ارسال نامه الکترونیکی و پیامک و )موجود در آن مجموعه 

 .پاسخگوی جنابعالی خواهند بود 81511555نیاز به راهنمایی بیشتر همکاران دفتر به شماره ت در صور. ، صورت پذیرد(غیره

 .شود یمپیشاپیش از همکاری جنابعالی و حسن توجه به تولیدات داخلی تشکر و قدردانی 

 36:19الی  0ساعت  -3099آذرماه  96 الی 91روزهای : زمان بازدید از نمایشگاه

 03و  09، (13)میالد  ،(00) فارس یجخل یها سالن -المللی تهران ینبهای  گاهیشنمامحل دائمی : مکان

 

 

 مقام رئیس نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت و قائم

 

 آنـــی

http://www.iranlabexpo.ir/

