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 می باشد. شگاه ینما یتوسط ستاد برگزار  یاعالم یاختصاص طیشرا  sticompany.co تیو مقررات مندرج در وب سا طیتابع شرا شگاه ینما نیمشارکت در ا •

در نمایشگاه و پذیرش شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی خواهد بود. اطالعات اعالمی در این فرم عینا در کتاب   حضورامضا و ارسال این فرم به منزله درخواست   •

 نمایشگاه درج خواهد شد.

ک روز قبل از  یو تحویل غرفه    و تایید ستاد برگزاری است  ی مابین برگزار کننده و شرکت کننده  فقرارداد    ء امضا  ثبت نام قطعی و پذیرش نهایی متقاضی منوط به •

 پذیرد. پس از تسویه حساب قطعی صورت می( و 1400ماه  اسفند 15آغاز برگزاری نمایشگاه )

م گیری  قرارداد فی مابین تصمی  مندرج در  8براساس ماده  هر دلیل  ه  و انصراف از حضور بپرداخت وجه غرفه است    و ارسال این فرم متقاضی موظف به  ءپس از امضا •

 خواهد شد.

 .اعالم شود ینام به ستاد برگزاربه طور مکتوب در زمان ثبت دی با ییلذا موارد خاص موثر در جانما شودیانجام م شگاه ینما یغرفه ها توسط ستاد برگزار ییجانما •

داوری و حل    بابتایران  ی بین المللی  هاانجمن برگزار کنندگان نمایشگاه  مراتب به مرکز داوری      ،  فی مابین  در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر و اجرای قرارداد •

 اختالف نهایی ارجاع میگردد.

 ، برگزار کننده حق فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین را دارد. مشارکت کننده حق واگذاری غرفه و منافع آن به غیر را ندارد و در صورت مشاهده  •

نمایشگاه برگزاری  در طول    یبرگزار  ستاد    و سایر موارد اعالمی از سویبهداشتی    تی،  امنیمشارکت کنندگان وکارکنان غرفه موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی ، •

   .برخورد خواهد شد و متخلف حق اعتراض نخواهد داشت یو مقررات مربوط با خاط نی ضمن اعالم اخطار وفق قوان، در در صورت هرگونه تخلف هستند. بدیهی است 

 

 

 

 . شگاه ینما یو ارسال فرم به ستاد برگزار نیمابیقرارداد فو انعقاد  درخواستتکمیل فرم  •

 .ستاد برگزاری نمایشگاه شده توسط کی وجه واریزی به حساب اعالم ارسال فیش بان •

برای شرکت  مجوز بهداشت و غذا و دارو  ،  رگانی  یا کارت بازرگانی شرکتهای بازپروانه بهره برداری شرکتهای تولیدی    ک مستند در خصوص نوع فعالیت )ارائه کلیه مدار •

 . یستاد برگزار یاز سو یمدارک درخواست ریسا زیو ن (استاندارد یگواه های فعال در حوزه صنعت غذایی و دارویی

 .عدم ثبت نام را داردبرگزار کننده حق در صورت عدم ارائه مدارک درخواستی توسط مشارکت کننده ،  •

 

 

              دالر 7900 :  3پکیج شماره                                               دالر 6195 :  2پکیج شماره                               دالر   5235   : 1پکیج شماره 

       دالر 11550:  6پکیج شماره                                           دالر   10580 : 5 کیج شماره پ                              دالر  8875:  4پکیج شماره 

       

 

 

 

 صنایع روشنایی و الکتریکی   -یساختمانو ملزومات مصالح  •

 صنایع بهداشتی آزمایشگاهی و  دارویی و  -تجهیزات پزشکی  •

 میل گرد و صنایع و تجهیزات وابسته  ،پروفیل  ،آهن آالتفوالد و نورد و  تولید کنندگان   •

 پتروشیمی و شیمیایی و تجهیزات وابسته   ،صنایع نفت و گاز  •

 ماشین آالت بسته بندی و فرآوری حوزه مواد غذایی ، لبنی ، شیرینی جات و  •

 پوشاک ، کیف و کفش  -تزیینی و صنایع جانبی، ی لوازم خانگ دکنندگانیولت •

 ان یو آبز انیماه ، وریدام و ط خوراک دکنندگانیتول •

 محصوالت دانش بنیان •

حوزه کشاورزی و گلخانه و ماشین آالت و و صنایع وابسته •

  

 

 

 

 

 

 شماره ملی: نام و نام خانوادگی مدیرعامل:  نام شرکت : 

 تلفن همراه:  تلفن : پست الکترونیکی  

 نام محصول :  آدرس :

 نام در نمایشگاه شرایط ثبت 

 

 مدارک ثبت نام در نمایشگاه 

 

 هزینه های نمایشگاه

 هزینه های نمایشگاه

 

 محصوالت قابل ارائه در نمایشگاه 

  یبا آگاهبه شماره ثبت ....................................  ......................................شرکت .........  اریتام االخت  ندهیعامل/ نما  ری.... مد.............................................  نجانبیا

 .                                             را دارم  و پکیج  شماره .........  ...  .......  شمارهدرخواست حضور در غرفه    شگاهیو مقررات نما  نیو قوان  طیکامل از شرا

 مهر و امضا متقاضی     

             

 

 در ازبکستان  یایرانتولیدکنندگان و صنعتگران نمایشگاه ارائه دستاورد های 

   1400اسفند ماه  16-18

 فرم درخواست حضور در نمایشگاه 

 





 

 

 

با میز و صندلی و کانتر متری  ۳۶غرفه 

پاسخگویی در سالن اصلی نمایشگاه تاشکند 

UZ-Expo  همراه با بهترین امکانات

 نمایشگاهی استاندارد دنیا

 تبلیغات نمایشگاه در ایران و ازبکستان•

 مراسم افتتاحیه و اختتامیه با حضور مقامات رسمی•

 و در ازبکستان همایش فرصت های سرمایه گذاری •

 ستانبا تجار ازبک  B2B  جلسهاری زبرگ

 نمایشگاه و درج اطالعات شرکت ها تقدیم کتاب•

  تندیس یادبود نمایشگاهتقدیم •

در وب سایت  ندرج اطالعات شرکت کنندگا•

 نمایشگاه

 

با  ردال 195متری هر متر مربع  ۳۶غرفه

        % جهت     25تخفیف  احتساب

  اتاق های بازرگانی

 

با میز و صندلی و کانتر متری  2۴غرفه 

پاسخگویی در سالن اصلی نمایشگاه تاشکند 

UZ-Expo  همراه با بهترین امکانات

 نمایشگاهی استاندارد دنیا

 تبلیغات نمایشگاه در ایران و ازبکستان•

اختتامیه با حضور ضیافت شام مراسم افتتاحیه و •

 مقامات رسمی

 و در ازبکستان همایش فرصت های سرمایه گذاری •

 ستانبا تجار ازبک  B2B  جلسهاری زبرگ

 نمایشگاه و درج اطالعات شرکت ها تقدیم کتاب•

  تندیس یادبود نمایشگاهتقدیم •

در وب سایت  ندرج اطالعات شرکت کنندگا•

 نمایشگاه

 

 با ردال 208متری هر متر مربع  2۴غرفه 

            % جهت 20تخفیف  احتساب

  اتاق های بازرگانی

 

با میز و صندلی و کانتر متری  12غرفه 

پاسخگویی در سالن اصلی نمایشگاه تاشکند 

UZ-Expo  همراه با بهترین امکانات

 نمایشگاهی استاندارد دنیا

 تبلیغات نمایشگاه در ایران و ازبکستان•

اختتامیه با حضور  ضیافت شام مراسم افتتاحیه و•

 مقامات رسمی

 و در ازبکستان همایش فرصت های سرمایه گذاری •

 ستانبا تجار ازبک  B2B  جلسهاری زبرگ

 نمایشگاه و درج اطالعات شرکت ها تقدیم کتاب•

  نمایشگاهتندیس یادبود تقدیم •

در وب سایت  ندرج اطالعات شرکت کنندگا•

 نمایشگاه 

 

 

 ردال 221متری هر متر مربع  12غرفه 

  % جهت     15تخفیف  احتساب با

 اتاق های بارزگانی

 اخذ ویزا و بیمه مسافرتی✓

 فرودگاه امام خمینیاز  CIP پذیرش✓

 رفت و برگشت پرواز چارتر اختصاصی✓

 ستاره 5شب در هتل  7اقامت ✓

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی✓

 نهار نمایشگاه ✓

 حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه✓

یک  نفر در  ها غرفهخدمات جانبی 

 دالر 1775 یک اتاق 

 اخذ ویزا و بیمه مسافرتی✓

 فرودگاه امام خمینیاز  CIP پذیرش✓

 رفت و برگشت پرواز چارتر اختصاصی✓

 ستاره 5 شب در هتل 7اقامت ✓

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی✓

 نهار نمایشگاه ✓

 حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه✓

نفر در   دو ها غرفهخدمات جانبی 

 دالر 1۴50 نفر  هریک اتاق 



03/11/1400 

 37109-140 

 دارد

ارائه «رساند اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی ایران در ازبکستان با عنوان 
اسفندماه سال جاري در مرکز  4لغایت  2از تاریخ 

باتوجه به اینکه این رویداد در . ددگر نمایشگاهی دولتی شهر تاشکند توسط شرکت سبد طالیی ایرانیان برگزار می
رسانی مناسب  مقتضی است دستور فرمایید اطالع

  . به واحدهاي صنعتی که تمایل دارند در این نمایشگاه حضور داشته باشند صورت پذیرد

  

 )هااستان کلیه ( هاي صنعتی عامل محترم شرکت شهرك

 نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی ایران در ازبکستان 

رساند اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی ایران در ازبکستان با عنوان  به اطالع می
از تاریخ » دستاوردهاي تولیدکنندگان و صنعتگران ایران در ازبکستان

نمایشگاهی دولتی شهر تاشکند توسط شرکت سبد طالیی ایرانیان برگزار می
مقتضی است دستور فرمایید اطالع فهرست نمایشگاههاي خارجی مورد حمایت سازمان قرار گرفته، 

به واحدهاي صنعتی که تمایل دارند در این نمایشگاه حضور داشته باشند صورت پذیرد

  المللمدیریت توسعه بازار و امور بین 

 

عامل محترم شرکت شهرك مدیر

نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی ایران در ازبکستان : موضوع

  ،با سالم و احترام
به اطالع می

دستاوردهاي تولیدکنندگان و صنعتگران ایران در ازبکستان
نمایشگاهی دولتی شهر تاشکند توسط شرکت سبد طالیی ایرانیان برگزار می

فهرست نمایشگاههاي خارجی مورد حمایت سازمان قرار گرفته، 
به واحدهاي صنعتی که تمایل دارند در این نمایشگاه حضور داشته باشند صورت پذیرد

     

  :رونوشت
مدیریت توسعه بازار و امور بین 

  مهدي رضائی: اقدام
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 بازار دارو و تجهیزات پزشکی در ازبکستان

 

 

 مشخصات عمومی ازبکستان

شود.  ترین جمهوری آسیای میانه محسوب میمیلیون نفری، پرجمعیت   35جمهوری ازبکستان با جمعیت حدوداً  

سدداد. ابلم مرد    14درصددد ومتر از   33سدداد دارند و حدود  45درصددد از جمعیت این ورددور ومتر از  75

  2020ازبکسددتان مسددلمان انت سددیت و پیرو مفنم حیفیه نسددتید. تولید نالالا داللی این ورددور در سدداد  

درصدد    26درصدد از حوز  لدما  و   32درصدد از آن از صدیعت،   52باشدد وه میلیارد دالر می 57.7معادد  

، 2017د ویژ  پس از ریاسددت جمهوری شددووت میرفددیایا از سددامبتیی بر وردداورزی اسددت. این ورددور به

روندنای گسدترد  اصداحا  سدیاسدی و ادت دادی را آباز ورد  اسدت. نمین امر نی  میبر به بهبود رواب  این 

ویژ  وردورنای بربی شدد  اسدت. در نتیبه این روند، رشدد ادت دادی  وردور با نمسداینان، وردورنای اسدامی و به

سدابهه بود  اسدت. این موفوز زمییه جفب بیمحسدوسدی در ادت داد ازبکسدتان پدیدار شدد  وه در تاری  این وردور 

میلیون دالر جفب سدرمایه مسدتهیم لارجی در   809گفاری لارجی را نی  فرانم آورد  به طوری وه از سدرمایه

میلیارد دالر سدرمایه مسدتهیم جفب وید. نرت تور  در  2.28این وردور توانسدت   2019، در سداد  2014سداد  

 15تا  10درصددد بود  و ومیته دولتی آمار این ورددور ردمی بین  19نی ازبکسددتان بر اسدداال ابان بانا جها

دالر در ما  اسدت وه در شدهر    250وید. میاننین دسدتم د در ازبکسدتان برای وارگران حدود  درصدد را ابا  می

میلیارد دالر بود  وه رشدد   22مبموز واردا  این وردور  2019باشدد. در سداد دالر می 330تاشدکید این ردم  

 دنید  ظرفیت بظیم بازار این ورور است. نران 2016میلیارد دالر در ساد  9.1وداً دو برابری نسبت به حد

 در ازبکستان بهداشت و درمانحوزه 

میلیون نفری، ازبکستان نیاز مبرمی به تولیدا  و صیایع حوز  بهداشت و درمان   35با وجود جمعیت دابت توجه 

دارد و فهدان ظرفیت الز  برای تولید این مل وما ، این وردور را بازاری بسدیار میاسدم و مسدابد برای این حوز  



ار ب رگ حوز  بهداشت و درمان در شوروی سابق  درار داد  است. ازبکستان پس از روسیه و اووراین، سومین باز

ولیییا روسددتایی،   817بیمارسددتان،    777این جمهوری بر اسدداال آمارنای رسددمی دارای    شددود.محسددوب می

مرو  تحهیهاتی ویژ  در حوز  پ شدکی  16درماننا  و  192بیمارسدتان تص د دی،   207ولیییا سدیار،    2288

دارولانه اسدت. این اردا  به    13957فروشدی و توزیع دارو و مد مرو  ب  669اسدت. نمنیین ازبکسدتان دارای  

 یجمهور در  تعداد وت پ شدکانلوبی گویای بازار ب رگ این وردور در حوز  بهداشدت و درمان اسدت. نمنیین 

متص دد ددان در شددهر   بمد  مرد نسددتید.  %۵۳ زن و  %۴۷  اسددت وه از این تعدادنفر  ن ار 92حدود ازبکسددتان  

نفر وم است  ن ار 10نر  یدوتر برا 27.1پ شکان با   تراومنمین حاد از نظر سرانه درمانی،   در  تاشکید نستید.

با   مارسدتانیتراوم تصت ب نری. از طرف دنای الیر بود  اسدت طی سدادوه به سدبم مهاجر  متص د دان مانر 

 است. رتریبنی   کایمانید آمر افتهیتوسعه  یورورنا یاز برل نفر ۱۰۰۰نر  یتصت برا ۴۰سرانه 

دلم داروی م درفی در این  8500گفاری ازبکسدتان، از میان بر اسداال گ ار  رسدمی آنانس توسدعه سدرمایه 

بازار حوز   2020در ساد  شود. دلم در دالت این ورور تولید می  2200شود و تیها  دلم وارد می  6300ورور،  

میلیون   300درصددد دحدود  20الی   17میلیارد دالر بود وه از این می ان تیها  1.4سددامت ازبکسددتان بال  بر 

 میلیارد دالر( وارد شد  است. 1.1دالر( در دالت این ورور تولید شد و  البادی نیازنای این بازار ب رگ دحدود 

میلیون دالر بود  اسدت. این بازار دارویی ب رگ   740بال  بر   2020در سداد   واردا  دارو در ازبکسدتان به تیهایی

به طور بمد  توسد  نید تامین شدد  اسدت. مح دوال  دارویی وارد شدد  به ازبکسدتان نی  بسدیار متیوز بود  و 

د  وردوری وه بیردترین مح دوال  دارویی را   2020نای مصتلا دارویی شدد  اسدت. در سداد شدامت انواز دسدته

اند به ترتیم شدامت نید، ترویه، آلمان، یین، پاوسدتان، اسدلوونی، فرانسده، ایتالیا، لهسدتان و به ازبکسدتان صدادر ورد 

نای  درصدد در رتبه 6و   9درصددی، و ترویه و آلمان به ترتیم با   41اند. در این بین نید با سدهم مبارسدتان بود 

 اند. اود تا سو  درار داشته

تبهی ا  پ شدددکی و آزمایردددنانی در ازبکسدددتان نی  دابت توجه بود  اسدددت. در میان    در نمین حاد واردا 

نا  نای مانیتورییگ، تبهی ا  ترصی ی و آزمایرنانی، تبهی ا  بیمارستانی، دستنا تبهی ا  وارد شد  سیستم

ردور بود  اسدت. ترین تبهی ا  وارد شدد  به این ونای بیهوشدی و احیا  و ... از جمله مهمفی یوتراپی، دسدتنا 

 10حاد نکته حائ  انمیت، تیوز صددادروییدگان این حوز  تبهی ا  پ شددکی به ازبکسددتان اسددت وه در دربین



صددادرویید  برتر به این ورددور شددامت یین، آلمان، روسددیه، آمریکا، ناپن، ور  جیوبی، ایتالیا، ترویه و سددوئیس  

و آلمان و   درصدددی در التیار دارد  30همی حدوداً  ترین بصش از بازار ازبکسددتان را با سدد شددود. یین ب رگمی

 . اندنای بعدی درار گرفتهدرصدی در رتبه 11و  17روسیه نی  با سهم 

 در صنایع دارویی گذاریهای ویژه در حوزه سرمایهفرصت

داروسدازی  به بعد یا برنامه فردرد  و میسدبم پیس سداله را برای توسدعه صدیایع    2016دولت ازبکسدتان از سداد  

ترین رشدد صدیایع دارویی در میههه را به لود تص دیا داد  اسدت. حبم تولید دارو در لود آباز ورد  وه سدریع

میلیون دالر(  230میلیارد صدو  دحدوداً  2.46میلیون دالر( به    106میلیارد صدو  دحدود  1.144این وردور از 

نای دولت ازبکسدتان نی  در نمین راسدتا حمایت  برابری را تبربه ورد  اسدت. 2رسدید  اسدت وه رشددی بیش از 

گفاری لارجی در این حوز  ابا  ورد  اسددت. در این یاریوب نفت میههه  دابت توجهی را در دباد سددرمایه

دالپادسدتان  نای در آزاد تباری به طور ویژ  برای صدیایع داروسدازی در این وردور تسسدیس شدد  وه شدامت اسدتان

، نمینان دواسددانسددوی(، سددیردریا دسددیردریا(، سددرلیدریا دبویسددان( و تاشددکید  دنوووال(، جی ات دفددامین( 

سدددالده برای اسدددتهرار در این میداطق بدا   30شدددود. در این یداریوب دراردادندای دبوسدددتدانلیدا و پدارویدت( می

شدددود. دولدت حتی در زمییده تدسمین م ارز ندای ویژ  مدالیداتی، گمروی، مبدادال  مدالی و ... را شدددامدت میمعدافیدت 

وید. دولت ازبکسددتان  ردداورزی برای تسمین مواد اولیه و ارائه زمین برای احدام مراو  تولیدی نی  نمکاری میو

نا به ترتیم شامت  مورد نصست آن 5گفاری در حوز  بهداشت و درمان ارائه ورد  وه  اولویت ولیدی سرمایه 12

 شود:موارد ذیت می

1. Anti-rheumatic, anti-arthritic, analgesic and antipyretic drugs; 

2. Antibiotics; 

3. Means for correction of metabolic processes; 

4. Antiseptic and disinfectants; 

5. Plasma substitutes and salt solutions, solvents; 

 




