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                                                       فراخوان                                                                

 و تجهیزات معدنی آسیای مرکزی معدنپنجمین نمایشگاه بین المللی بازدید از بیست و 

 بیست و سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک قزاقستان

 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت سنگین قزاقستان

 مدیریت محترم 

    ،ایران فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابستهو  خانه معدن ایرانرساند؛ با سالم و احترام به استحضار می

  به منظور دستیابی به بازارهای نوین صادراتی ، ایران و قزاقستان مشترک بازرگانیاتاق با همکاری و هدایت 

های نمایشگاهرا برای بازدید از  تجاری و نیز تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، در نظر دارند هیئتی

نشست ه موجود در این رویداد و نیز مشارکت در مندی از امکانات بالقوقزاقستان و بهره سه گانه فوق در

B2B  نمایندقزاقستان اعزام  -آلماتی  به سال جاری مهر 01الی شهریور  25پیش بینی شده از تاریخ . 

و بزرگترین و مورد توجه ترین  UFIنمایشگاه معادن و فلزات آسیای مرکزی به عنوان یک رویداد مورد تایید 

شهریور ماه  27-29سپتامبر مصادف با  18-20زی در تاریخ نمایشگاه از نوع خود در قزاقستان و آسیای مرک

المللی، هر ساله معدن داران، معدن کاوان، گردد. این نمایشگاه بیندر شهر آلماتی کشور قزاقستان برگزار می

سرآمدان کار معدن و متالوژی، متخصصان و صاحب نظران این حوزه را زیر یک سقف گرد آورده و طیفی 

 کند. های معدنی را در یک مجموعه ارائه میها و خدمات مورد نیاز حوزه معدن و فرآوردهژیکامل از تکنولو

 های مختلف این نمایشگاه عبارت است از:  بخش

                                                  معادن روباز 

                      معادن زیرزمینی 

 فرآوری مواد معدنی 

  اکتشافمعدن کاوی و 
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 اکتشافات زمین شناسی 

 فلزکاری 

  تجهیزات آنالیز آزمایشگاهی 

 مدیریت و حمل و نقل مواد معدنی 

  حفاظت های محیط زیستی 

  سالمتی و بهداشت صنعتی 

 های معدنیطراحی و ساخت شرکت 

 تجهیزات معدن و متالوژی 

  )خدمات مرتبط با صنعت معدن و متالوژی )خدمات مشاوره 

 ی برای تجهیزات و ماشین آالت معدنی لوازم یدکی و جانب 

  نرم افزارهای صنعت معدن 

 ی و کامپیوتری حوزه معدن یرادیو ،تجهیزات الکترونیکی 

 اطالعات نمایشگاه: 

 1398شهریور ماه  27-29مقارن با  2019سپتامبر  18-20اریخ برگزاری: ت            

 Atakentقزاقستان مرکز نمایشگاهی  –محل برگزاری نمایشگاه: آلماتی 

 کشور 25شرکت از  260های غرفه دار: تعداد شرکت

کشورهای دارای پاویون اختصاصی: استرالیا، اتریش، آلمان، کانادا، چین، نروژ، لهستان، فرانسه، 

 جمهوری چک 

 حامیان رسمی: 

 شرکت ملی معادن جمهوری قزاقستان 

 مواد خام معدنی جمهوری قزاقستانهای پیچیده مرکز ملی فرآوری 

 های معدنی و متالوژی قزاقستانانجمن ملی شرکت 

 شهرداری آلماتی               
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 برنامه هیئت: 

  بازدید از نمایشگاهMining World 2019  

 های معدنی قزاقستان برگزاری نشست با مقامات دولتی قزاقستان درحوزه معدن با موضوع تشریح پروژه 

  برگزاری جلسهB2B   با دست اندرکاران حوزه معدن در قزاقستان 

 حاضر در نمایشگاه به پیشنهاد اعضاء هیئت  هایدعوت از نمایندگان شرکت 

 هزینه ها: 

 : می باشد ذیلینه شرکت در برنامه مذکور برای هر نفر به شرح هز

  شب 4برنامه برای 

     دالر َآمریکا 1130               هر نفر در اتاق سینگل 

 دالر َآمریکا     980               هر نفر در اتاق دبل 

                    شب 7برنامه برای 

 دالر َآمریکا    1380                هر نفر در اتاق سینگل

 دالر آمریکا  1180                هر نفر در اتاق دبل

 شامل: 

 * 4شب اقامت در هتل  7یا  4ویزا و رجیستر در خاک قزاقستان، آلماتی ـ تهران،  –پرواز مستقیم تهران 

 نسفر بازدیدها، سیم کارت قزاقیانسفر فرودگاهی و ترراهمراه با صبحانه در شهر آلماتی، ت

 4در حال حاضر هواپیمایی ماهان در مسیر تهران ـ آلماتی و بالعکس هفته ای یک پرواز دارد. برنامه  -1تبصره **

روزه سفر با توجه به برنامه این هواپیمایی مبنی بر برقراری دو پرواز در هفته از ابتدای سپتامبر تدارک دیده شده 

است. چنانچه ایرالین مذکور نتواند دو پرواز هفتگی را در موعد یاد شده برقرار نماید، زمان برنامه ناگزیر به یک هفته 

   ه در هر دو حالت محاسبه شده است. نیبه همین دلیل هزافزایش خواهد یافت. 

  اخذ ویزا ثبت نام باید حداقل تا دو هفته قبل از برنامه انجام گیرد. با توجه به وقت گیر بودن پروسه -2تبصره 

درصد مبلغ ضروری است. مابقی مبلغ به محض  50جهت ثبت نام و رزرو بلیط و هتل پرداخت حداقل  -3تبصره 

  گردد. واچر هتل و بلیط تسویه میانجام رزرو و دریافت 

های فوق برای دوهفته آینده معتبر بوده و پس از آن به علت نزدیکی زمان نمایشگاه و احتمال قیمت -4تبصره 

 ها احتمال تغییر دارد. افزایش قیمت هتل

 

 

 



 سسسسبس سسسسبس

 

 

 02188917631 /09330564550/09394667410/02188772520شماره های تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 

 

 

تجهیزات معدنی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن و 

 بیست و سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک

 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت سنگین

 1398شهریور  27-29قزاقستان /  –آلماتی 
 

 

 اعزام هیئت تجاری بازدید از 

 

 فرم ثبت نام:                                                              

 

 مشخصات افراد متقاضی در هیئت 

                                        تعداد افراد متقاضی ......... نفر با مشخصات زیر

            

  در صورت انصراف، پس از کسر هزینه اخذ ویزا و کسورات بلیط و هتل مابقی قابل عودت

 خواهد بود. 

  .در صورت تغییر قیمت بلیط به نرخ روز محاسبه و مابقی دریافت خواهد گردید 

 محل مهر و امضای شرکت: 

 تاریخ: 

 نام شرکت: 

  

 

 


