وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شركت سهامي نمااگشيههاي نيب المللي
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شماره:
اترخي:
ويپست:

بیستمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،
دندانپزشکی  ،داروئی و آزمایشگاهی

 22-28اردیبهشت ماه 9316
مدیران محترم شرکت های فعال در تجهیسات پسشکی،دندانپسشکی ،دارویی و آزمایشگاهی
ثب غالم ي احتسام؛
ثدیىًغیلٍ ثٍ اطالع می زغبود؛ ثیػتمیه ومبیؿگبٌ ثیه المللی تجُیصات پصؾکی  ،دوداوپصؾکی  ،دازيئی ي آشمبیؿگبَی اش تبزیخ  25لغبیت
 28ازدیجُؿت مبٌ  1396تًغط ؾسکت غُبمی ومبیؿگبَُبی ثیه المللی جمًُزی اغالمی ایسان دز محل دائملی ومبیؿلگبَُبی ثلیه
المللی تُسان ثسگصاز می گسدد.
لرا ثب تًجٍ ثٍ اَمیت ي جبیگبٌ يیطٌ ایه ومبیؿگبٌ دز تجلبد اطالػلبت یىلی -ثبشزگلبوی ي آؾلىبیی َس لٍ ثیؿلتس البحجبن الىبیغ ي
پطيَؿگسان ي دغت اودزکبزان اىؼت مرکًز،اشآن ؾسکت محتسم دػًت ثؼمل ملی آیلد دز الًزت تمبیل ثلٍ مؿلبزکت ثلب آرلسیه
دغتبيزدَبی اىؼتی ي یه آيزی زيش جُبن ي َمچىیه ثٍ مىظًز مؼسیی تًان تًلید ي ابدزات کؿًز ،حداکثس تب تلبزیخ  1396/1/31یلسم
زشزي ثجت وبم شیس زا تکمی ي ازغب ومبیىد .
ضمىبً دز اًزت تکمی ظسییت غبله َب ي یضبی ثبش تحت پًؾؽ ومبیؿگبٌ قج اش تبزیخ ذکلس ؾلدٌ یلً  ،ثسگلصاز کىىلدٌ اش پلریسؼ
دزرًاغت َبی جدید مؼريز رًاَد ثًد.
ػالقمىدان ثٍ مؿبزکت می تًاوىد جُت کػت اطالػبت ثیؿتس،ثب ؾمبزٌ تلفه َبی 22653407- 22652012- 21912463 – 21914146
 ،یبکع 22657025- 22662672-3 :ي ایمی  iranhealth@iranfair.com :تمبظ حبا یسمبیىد.
اطالعات شرکت متقاضی
وبم ؾسکت:
تلفه  ( :ثب کد ؾُس)
یکع:
ية غبیت:
ایمی :
شمیىٍ یؼبلیت:
متساض مًزد ویبش:

زیبلی ثب
تجُیص

زیبلی ثدين
تجُیص

ازشی ثب
تجُیص

ازشی ثدين
تجُیص

زیبلی یضبی ازشی یضبی
ثبش
ثبش

وبم مدیسػبم :

َمساٌ:

وبم ومبیىدٌ یب مػئً َمبَىگی :

َمساٌ:

غسف يیطٌ

توضیح  :تؼسیٍ اػالم ؾدٌ ازشی ثصًزت ػلی الحػبة رًاَد ثًد ي مبثبلتفبيت آن متؼبقجب اش مؿبزکت کىىدگبن دزیبیت می گسدد.
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