برگزاری دومین نمایشگاه بینالمللی مواد و صنایع شیمیایی
و تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت بازرگانی دولتی ایران

مرکز پژوهشهای غالت

دومین نمایشگاه بینالمللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی در تاریخ  11لغایت  11آذر ماه سال جاری در محل
نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب تهران برگزار خواهد شد.
وجود ظرفیتهای گسترده در صنایع پتروشیمی موجب گردیده که صنایع شیمیایی کشور در حوزههای مختلفی توسعه یابد .بطوریکه
براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت 233 ،اولویت سرمایهگذاری برای کشور در  11حوزه صنعتی
تعریف شده است که صنایع شیمیایی با دارا بودن  32عنوان فرصت سرمایهگذاری ،رده سوم از جدول اولویتهای سرمایهگذاری را به
خود اختصاص داده است .همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران ،در حوزه اشتغال ،محصوالت شیمیایی هم ارز با فلزات اساسی حدود
 %11از اشتغال زیرگروه صنعت را به خود اختصاص داده است .در حوزه تجارت جهانی نیز ،ایران ساالنه حدود  3میلیارد دالر مواد و
محصوالت شیمیایی را از کشورهای مختلف جهان وارد میکند.
در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی نیز ،با توجه وجود بیش از  111آزمایشگاه کالیبراسیون در کشور 3111 ،آزمایشگاه موسسه همکار اداره
استاندارد 1111 ،آزمایشگاه بالینی 131 ،آزمایشگاه محیط زیست 381 ،آزمایشگاه نانوفناوری 211 ،آزمایشگاه همکار سازمان غذا و
دارو 181 ،آزمایشگاه عضو شبکه ملی آزمایشگاهی کشور و همچنین آزمایشگاههای سازمانها و شرکتهای دولتی ،صنایع تولیدی
کشور ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی و  ...ایران از صاحبان بزرگ شبکه آزمایشگاهی کشور است .در این بازار بزرگ و قابل توسعهای
بیش از  1111شرکت سازنده و ارائه کننده محصوالت و تجهیزات آزمایشگاهی در آن مشغول به فعالیت هستند .بنابراین این نمایشگاه
بستر مناسبی برای معرفی محصوالت ،خدمات و افزایش فروش ،برقراری ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه و شناخت نیازهای اساسی
آنان ،کسب اطالعات از شرایط بازار و روند تغییرات بعنوان عامل بسیار مهم در برنامهریزی صاحبان کسب و کار خواهد بود.
مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی ،خدماتی و آزمایشگاهی از جمله مخاطبان این نمایشگاه هستند .عالقمندان جهت مشارکت
در این نمایشگاه میتوانند با شماره تلفن  88111218-11ستاد برگزاری نمایشگاه تماس گرفته و یا به سایت www.cliexpo.ir
مراجعه کنند.
در این نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ،مواد شیمیایی ،صنایع فرایندی ،تجهیزات آزمون و اندازه گیری در حوزههای صنایع شیمیایی،
غذایی ،کشاورزی ،دارویی ،سلولزی ،نساجی و چرم ،پزشکی ،تصفیه آب و ...در معرض عموم قرار میگیرد.
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