
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             اریخ :ت                                                                                                                                      :مدیریت محترم شرکت 

با توجه به  .به استحضار می رساند تهران وعشق آباد فرصت های بسیاری برای افزایش همکاری ها درحوزه اقتصادی دارندذاری کشورمان از سرمایه گ ترکمنستاناحتراماً نظر به استقبال 

 گذاری سرمایه یشازاف، مهندسی و فنی خدمات گاز، و نفت بخش در  کشور دو تجاری روابط گسترش و اقتصادیهای  حوزه در تقویت تعامالت تاکید ریاست محترم جمهور مبنی بر

نیز عامل ( اکو)  اقتصادی های همکاری سازمان در کشور دو عضویت همچنین  می گردد. راهبردی روابط ایجاد هم افزایی اقتصادی در حوزه های مختلف موجب و خارجیی ها

 روابط دوکشور تاثیر گذار باشد. دیگری است که می تواند در

مرز مشترک آبی دارای اهمیت ویژه ای به کیلومتر  228و کیلومتر مرز مشترک خاکی  992شش میلیون نفر و بیش از معیت لومتر مربع، با جیک هزار 491حدود  ترکمنستان، با مساحت

ت این از دالیل اهمی یکیرا می توان  لحاظ ژئواکونومی و ژئواستراتژیکی برای جمهوری اسالمی ایران است. ریشه های تاریخی و فرهنگی و مسلمان بودن بیشتر جمعیت این کشور

 .کشور در سیاست خارجی ایران شمرد

ایران در بین  .اندداشته خوبی روابط انرژی های زیربنایی وفتپیشر نقل، و حمل اقتصادی، زمینه در و. شناخت رسمیت به را ترکمنستان استقالل که بود کشورهایی اولین جزو ایران

 غرب در کردکوی-میلیون دالری کورپیه 1۳9 گاز لوله سرخس، -مشهد -نآهن تجترکمنستان دارد. خط راه ری را بار حجم مبادالت تجاکشورهای حوزه اوراسیا بعد از روسیه بیشت

 مهبرنا گسترش مانند دیگر پروژه چندین و آبادعلی -آبادبلخان میلیون دالری در جنوب این کشور در یک همکاری اقتصادی ساخته شد. خط انتقال برق 1۶۷ دوستی سد و ترکمنستان

. است کشور دو دوجانبه روابط گسترش از هاییمثال اتوبان ساخت مایع، گاز ترمینال ساخت باشی،ترکمن شگاهپاالی و مرو در هاپروژه سایر و بزرگ انبارهای ساخت نوری، فیبر ارتباطی

 .تاس بوده ایران کمک با ساخت حال در یا ساخته ترکمنستان در صنعتی پروژه دهها گذشته سالهای در

یکی  .درصد رشد در حجم مبادالت تجاری بودیم 84شاهد  2۰2۰در مقایسه با سال  2۰21های بازرگانی و اقتصادی ایران و ترکمنستان، باوجود مشکالت در سال در حوزه همکاری

نه به شمار می رود، به همین دلیل از مزیت خوب ترانزیتی برخوردار یران به آسیای میادیگر از مزیت های تعامل مثبت با ترکمنستان آن است که این همسایه شمالی دروازه ورودی ا

کارشناسان  .تان و قرقیزستان صادر کنداست که ایران بتواند از طریق چهار معبر مرزی مشترک لطف آباد، اینچه برون، باجگیران و سرخس کاال به سمت قزاقستان، تاجیکستان، ازبکس

  .اسی و اقتصادی دو کشور را نیز قابل توجه می دانندادالت هیات های سیسطح تعامالت و تب

 -تولید ابزار و ماشین االت -بانکداری و بورس -صنعت بیمه -شوینده و بهداشتی -خدمات فنی ومهندسی -پتروشیمی -و مشتقات نفتینفت و گازکلیه بخش های نمایشگاهی شامل: 

 -و صنایع فلزی آلومینیوم –کاشی و سرامیک و سرویس های بهداشتی  -شیمیایی –رنگ و روغن  -ورزی و کود و اورهکشا -و سالمت روییتجهیزات پزشکی و دا -نوشیدنی و غذایی

 -سیمان -دنیمع هایماشین  -کاغذ و پالپ -بسته بندی و چاپ -غذایی دام و طیور -صنایع سلولوزی -نساجی و بافندگی –لوله سازی  -چوب -فوالد -ذوب آهن -مصالح ساختمانی

 می باشد.و غیره...  -آرایشی و بهداشتی -رایانه -الستیک سازی -واگن سازی -شرکت های حمل ونقل بین المللی  -طعاتدروسازی و قخو
 

 پس از ثبت نام اولیه )ارسال فرم پیوست و رسید واریز وجه ( اطالعات تجاری، دستور العمل و فرمهای تکمیلی ارسال می گردد.

 باشد. میدالر 100دالرودر فضای باز  200وبدون تجهیزاتدالر  220خل سالن با تجهیزات متعارف، هر متر مربع اجاره غرفه دردا ههزین-1

 دالر می باشد. )باستثنا بارهای حجمی( 1هر کیلو  هزینه حمل بار با تریلی بصورت زمینی -2

 قی می گردد.اعالم آمادگی به منزله ثبت نام نهایی نبوده و تنها پس از واریز هزینه های مربوط و تایید نمایشگاه ثبت نام قطعی تل -3

 قطعه عکس. دوو ماه اززمان اعزام(7اصل گذرنامه واسکن ازصفحات اول وانقضاء آن)داشتن اعتبارمدارک جهت اخذ روادید: ارسال  - 4

 می باشد. روز قبل از برگزاری نمایشگاه 30ثبت نام، تحویل فرمها، مدارک و اقالم نمایشگاهی جهت اخذ روادید، رزرو بلیط و هتل آخرین مهلت  -5

ترانسفر و نهاروعده  6 و  با صبحانه نفره دو شب دراتاق 5بمدت ستاره  4درهتل  اقامت ( ،VIPرفت وبرگشت به ترکمنستان) اتوبوسقیمت پکیج سفر شامل روادید، بلیط  -6

 . بودخواهد ریال  15،000،000+ دالر 900مبلغاقامت دراتاق سینگل  ودرصورت تمایل به ریال 15،000،000+دالر 800 به مبلغجمعآ  نمایشگاهیایام 

 ،روادید) یک شب(وسایر هزینه ها شامل لهت هزینههزینه غرفه و  ازدرصد50نمایشگاه برگزاری قبل از روز30تا فرم شماره یک( 4)بجز بند درصورت انصراف به هردلیل-7

ریال جهت ترانسفر زمینی مشهدبه عشق آباد وبالعکس و عوارض 15،000،000مبلغ( گردد مابقی به مشارکت کننده مسترد می کسر وبلیط اتوبوس بصورت کامل  و ترانسفر

 خروج می باشد(

به ام، وت نامه و روادید و.... یا تغییر نرخ حاصله اعم ازافزایش نرخ بلیط ، هتل ، دع زایش واف ودر صورت دریافت هزینه جهت صدور دعوتنامه از طرف ترکمنستان  -8

   لتفاوت به مشارکت کننده اعالم ودریافت می گردد. ا

مرکی آن از مشارکت کننده  وق گترکمنستان با فروش کاال هزینه وحقدرصورت موافقت  برگشت می گرددپس از اتمام نمایشگاه  بصورت موقت بوده و ترخیص کاالها -9

 دریافت می گردد.

مبالغ اعالم شده پس از کسر یارانه سازمان توسعه تجارت ایران سازمان توسعه تجارت ایران  07/1401 /09مورخ   27673/320/1401با توجه به مجوز صادره به شماره -10

                                                                                                                         مهر و امضاء :                                                                                                                                   می باشد . 

 


