
 

                                           

 برگزاری                                                                                    

                                     ازبکستان یصنعت –بازرگانی نمایشگاه        
 ازبکستان  -تاشکند                       

 1402دهه دوم تیر ماه                      
 

 

   دسیصنعت ساختمان، کشاورزی، غذایی، تجهیزات پزشکی دارویی و خدمات فنی مهن  

 (انرژی و گازورژی، معدن، فوالد، تجهیزات نفت،، متال)پتروشیمی

 ITF Group :  برگزارکننده         ی بین المللی تاشکندمرکز نمایشگاه ها : محل برگزاری    

             

 :        حمایت کنندگان

 نایعاتحادیه کارآفرینان و صاحبان ص  -2                                       اتاق بازرگانی ازبکستان -1

 اتحادیه جهانی نمایشگاه ها و توسعه صادرات     -4 گذاری ازبکستانبنیاد حمایت از صادرات و سرمایه  -3 

       

تواند نقش بازارهای بزرگی را برای صادرات محصوالت و خدمات ایران ایفا نماید و درآمدهاى با همسایگان می تجارت      

ازاری ب. با در نظر گرفتن جمعیت چند صد میلیونی همسایگان، می توان به بازار همسایگان به عنوان شودارزی برای کشور حاصل 

بزرگ و پرمصرف نگاه کرد. برای رونق تولید راهی جز توسعه صادرات نداریم و اگر به دنبال جهش تولید هستیم باید به صادرات 

صادرات به خارج از کشور به ایجاد اشتغال، ارزآوری، بهبود چرخه تولید، اترین عامل مقوم تولید داخلی توجه کنیم. ببه عنوان مهم

 ارتقا سطح کیفی و کمی کاالها در بازارهای جهانی، بازگشت امید به کسب و کار و رونق تولید کمک خواهد شد.

 2021در سال زبکستان و اعالم کمیته دولتی آمار ازبکستان، حجم روابط تجاری ایران و ا براساس آمار گمرک ایران      

 میلیون دالر( داشته است.  182درصدی ) در حدود  73میلیون دالر بوده که نسبت به سال گذشته، رشد  431حدود 

 

سنگ  -فوالد تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی آب و برق، صنعت ساختمان،: های نمایشگاهی شاملکلیه بخش

 معدنی و محصوالت تقطیر، وسایل نقلیه و قطعات و لوازم جانبی، تجهیزات پزشکی و داروسوخت های  معدن و مواد معدنی،

، پالستیک، شوینده و بهداشتی ،صنعت بیمه، تولید ابزار و ماشین آالت، نوشیدنی و غذایی، کشاورزی و کود و اوره، سالمت

ینیوم، صنایع فلزی، مصالح ساختمانی، ذوب های بهداشتی، آلومبرودتی، رنگ و روغن ، شیمیایی، کاشی سرامیک و سرویس

آهن، فوالد، چوب، لوله سازی، غذایی دام و طیور، چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی، مبلمان، نساجی و بافندگی، بسته بندی 

 ازی،الستیک سازی، نفت و گاز، خدمات فنی و مهندسی، راهسواگن سازی، های معدنی، سیمان، و چاپ، سنگ معدن و ماشین

 ...سد و تونل و 

 

 ین + زم (پس ازکسر تسهیالت و  یارانه، مبلغ قابل پرداخت جهت هر مترمربع: هزینه غرفه با تجهیزات استاندارد 

 یورو  185 (فه استاندارد + رجیستریشنغر 

 1402اردیبهشت ماه   30:   آخرین مهلت ثبت نام و واریز وجه

 1402خرداد ماه   12الی   5آخرین مهلت تحویل و جمع آوری کاالی نمونه نمایشگاهی  

 

 

 

 خط( 10) 02144098891تلفن:                        14 ، طبقه سوم، واحد388رس دفتر تهران: بزرگراه ستاری، بلوار فردوس شرقی، پالک آد

com       www.parspegahtejarat.                                           @parspegahtejarat.cominfo      

 

mailto:info@parspegahtejarat.com

