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برگزارکننده :شرکت  ITFGROUPآذربایجان
حمایت کنندگان:
-1سازمان توسعه تجارت آذربایجان
 -2بنیاد حمایت از صادرات و سرمایهگذاری آذربایجان
 -3کنفدراسیون کارفرمایان آذربایجان
 -4اتحادیه اجتماعی حمایت از توسعه فعالیت کارفرمایی
 -5اتحادیه جوانی نمایشگاه ها و توسعه صادرات

نمایشگاه و کنفرانس فوق با حضور  5کشور دریای خزر شامل ترکمنستان – آذربایجان – قزاقستان – روسیه فدراتیو و ایران و با حضور
تعدادی از مقامات و شخصیت های اقتصادی  5کشور در حوزه بازرگانی وصنعت  ،اقتصاد و حمل ونقل و سرمایه گذاری در دریاای خازر
نسبت به تنظیم پروتکل همکاری های اقتصادی اقدام می نمایند.
در راستای چهاردهمین اجالس کمیسیون اقتصادی مشترک همکاری های ایران و آذربایجان و بازسازی قره باغ در زمینه های :حمل
و نقل ،صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی ،انرژی ،خودرو ،صانعت ،بازرگاانی ،ارتباتاات ،فنااوری هاای ناویا ،بوداشات و درماان،
گردشگری ،فرهنگی ،کشاورزی ،بانکی ،بیمه و دیگر عرصه ها پنجمیا همایش و نمایشگاه بازرگانی ،صنعتی ،کشورهای ساحلی دریاای
خزر با گرایش موضوع بررسی و اجرا خدمات فنی و موندسی در قره باغ ،راهسازی و جاده ،مرمت پل و پل ساازی و سااختمان ساازی
برگزار می گردد.
شرکت های فعال در میزگردهایی با حضور فعاالن اقتصادی از  5کشور خزر در پنل های تخصصی با محوریت نفت و گاز و پتروشایمی،
اب و برق و انرژی ،صنعت ساختمان ،پروژه های فنی و موندسی در راهسازی و ساختمان ،تعمیرات ابنیه ،کریدورهای حمل و نقل شمال
به جنوب ،موادغذایی وکشاورزی ،دارو وتجویزات پزشکی ،لوازم خانگی وکاالهای مصرفی درگفتگوهای رودررو آنوا را پیگیری می نمایند.
ایا رویداد اقتصادی منطقه دریای خزر موجب رونق کسب وکار در بازارکشورهای ساحلی خزر و منطقه و توسعه صادرات کاال و خدمات
فعاالن اقتصادی و تجار و بازرگانان ایرانی به شمار می رود.
مهمترین مسئله در مراودات و مبادالت با آذربایجان که حائز اهمیت می باشند:
حجم مراودات تجاری کشور ایران با کشورهای ساحلی دریای خزر در انتوای سال  2020مجموعا معادل  9میلیارد دالر بالغ گردیده.
تبق آمارهای موجود ،ایران اکنون با رقمی نزدیک به یک میلیارد دالر صادرات در سال 2019و  2020به آذربایجاان در بایا جمواوری
های  CISمقام اول و جزء  5کشور اول صادرکننده به آذربایجان می باشد.
آذربایجان دارای مرزهای مشترک با ایران و از ویژگی های آن هزینههای دسترسی ارزان قیمت به بازار و دارای پاییا تریا نرخ حمل از
کشور ایران به آذربایجان درمنطقه برخوردار می باشد
تجارت آسان فیمابیا دو کشور نسبت به سایر کشورهای عضو  ،CISاز اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار میباشد و انتظاار مایرود کاه
سطح تجاری ایران و آذربایجان فراتر از وضعیت موجود قرار گیرد.
هزینه غرفه با تجهیزات استاندارد :هر مترمربع  350یورو (پس ازکسر تسهیالت و یارانه ،مبلغ قابل پرداخت جهت هرمتر مربع  225یورو)

آخرین مهلت تحویل و جمع آوری کاالی نمونه نمایشگاهی  15الی  25مردادماه 1400

آخرین مهلت ثبت نام1400/05/15 :

همراه داشتن نتیجه منفی تست  PCRاز آزمایشگاههای معتبر الزامی است و اعتبار آزمایش  48ساعت می باشد
ورود داروهای کدئین دار و مخدر به آذربایجان ممنوع و جهت بازگشت به ایران تست جدید  PCRالزامی است
کلیه بخشهای نمایشگاهی شامل صنعت :پتروشیمی ،پالستیک ،شوینده و بوداشتی ،صنعت بیمه ،بانکداری و بورس ،تولید ابزار و ماشیا آالت ،نوشیدنی و
غذایی ،تجویزات پزشکی و دارویی -سالمت ،کشاورزی و کود و اوره ،برودتی ،رنگ و روغا ،شیمیایی ،کاشی سرامیک و سرویسهای بوداشتی ،آلومینیوم،
فلزی ،مصالح ساختمانی ،ذوب آها ،صنایع فوالد ،چوب ،لوله سازی ،غذایی دام و تیور ،مبلمان ،نساجی و بافندگی ،بسته بندی و چاپ ،کاغذ و پالپ ،ماشیا
های معدنی ،سیمان ،صنایع خودروسازی و قطعات ،واگا سازی ،الستیک سازی ،نفت و گاز ،رایانه و غیره ...

آدرس دفتر تهران :بزرگراه ستاری ،بلوار فردوس شرقی ،پالک  ،388طبقه سوم ،واحد 14
تلفا دفتر توران  10( 02144098891 :خط)
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