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 سمه تعالي

 بازدید کنند. 7102هزار نفر از نمایشگاه استون مارت  01شود، بیش از  پیش بیني مي

 .استون مارت، بزرگترین نمایشگاه سنگ هند است که هر دو سال یک بار در شهر جایپور برگزار می شود 

  برگزار خواهد شد. 0935بهمن  02تا  01مطابق با  2102فوریه  5تا  2نمایشگاه، ازتاریخ نهمین دوره این 

 این نمایشگاه فرصتی منحصر به فرد برای معرفی محصوالت و توانمندی های شما به بازار هند و همچنین بازار جهانی است .

 ن در دستور کار قرار گرفته است.به این منظور چاپ ویژه نامه ای نفیس و با کیفیت برای معرفی سنگ ایرا

  این ویژه نامه در چهار هزار نسخه به زبان انگلیسی چاپ و در اختیار مخاطبین بین المللی صنعت سنگ ایران قرار

 خواهد گرفت .

  برداری از این فرصت استثنایی استتوصیه ما بهره . 

 تانهندوس 2102های تبلیغات در ویژه نامه نمایشگاه استون مارت  هتعرف

 0935بهمن  02تا  01برابر با  2102فوریه  5تا  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی هزینه قیمت درج آگهی شماره

ریال 111/111/11 داخل روی جلد 0    هزینه طراحی و صفحه آرائی در صورت درخواست، به هزینه

 آگهی اضافه میشود.

 ریال  111/111/5طراحی پشت جلد 

 111/111/01طراحی وصفحه آرایی 

  ریال  111/111/2طراحی صفحات داخلی به سبک ترکیبی 

 ریال 111/511/2 رنالیوطراحی صفحات داخلی به سبک ژ 

ریال  11/ 111/111  0صفحه ی  2  

ریال 111/111/91  2صفحه ی  9  

ریال 111/111/91 9ی  صفحه 1  

ریال 111/111/25 1صفحه ی  5  

ریال 111/111/25 5صفحه ی  6  

ریال111/111/51 جلد پشت 2  

ریال 111/111/91 داخل جلد آخر 8  

ریال 111/111/91 مقابل صفحه آخر 3  

ریال 111/111/03 سایر صفحات  01  
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 استون مارت در یک نگاه 

   برگزار خواهد شد،در شهر جایپور، ایالت راجستان  0935بهمن  02تا  01میالدی برابر با  2102فوریه  5تا  2نمایشگاه از تاریخ 

   فوریه همزمان با این نمایشگاه، فستیوال معماری نیز در شهر جایپور برگزار میشود. 5تا  2همچنین از تاریخ 

 ارائه می شود: 2105جهت آشنایی بیشتر، اطالعات هشتمین دوره نمایشگاه استون مارت در سال 

 ؛7102در سال  آمار شرکت کنندگان

 متر مربع 055096مساحت کل نمایشگاه؛ 

 شرکت 129تعداد کل شرکت کنندگان؛ 

  چین و... ترکیه، روسیه، اسپانیا، کره، ایران، ایتالیا، جملهاز  کشور دنیا بوده اند ؛ 3از شرکت   000تعداد شرکت کنندگان از سرتاسر دنیا 

 ؛7102در سال  آمار بازدیدکنندگان

  هزار نفر 25کل بازدیدکنندگان؛ 

  روسیه فرانسه، فنالند، ایران، انگلیس،  چین، بلژیک، کانادا، از جمله کشور دنیا 61نفر از  0211که  هزار نفر 05تجاری؛ بازدیدکنندگان، 

گاه از این نمایش کنیا، تونس و....برزیل، آلمان، اندونزی، ژاپن، کویت، پرتقال، قطر، اسپانیا، سوئیس، آمریکا، امارات متحده، مالزی،مصر، 

 اند.بازدید کرده 

  از معماران و پیمانکاران و فعالین پروژه های ساختمانی هم از این نمایشگاه بازدید کرده اند.نفر  0111بیش از 

 

 

 

 

 

 

 

 :استون مارت هند نمایشگاه اهمیت
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سال  2هر میباشد که  هندوستاندر کشور استون مارت دنیا، نمایشگاه  بزرگترین نمایشگاههای صنعت سنگ دریکی از مهمترین و 

اه نمایشگ اهمیتبرخی از علل  پذیرای تعداد زیادی شرکت کننده و بازدیدکننده از کشورهای مختلف است. و در هر دورهبرگزار میشود  یکبار ،

 به شرح زیر میباشد: استون مارت هند

   هند به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و صادرکنندگان سنگ در دنیااهمیت 

  در زمینه سنگهای مختلف 2105میلیون دالری در سال  511بر واردات بالغ 

   هند از لحاظ جمعیت دومین کشور )بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر( و از لحاظ وسعت هفتمین کشور )بیش از

 .میباشد سه میلیون و چهارصد هزار کیلومتر مربع مساحت(

 اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا میباشد. 

  بوده و این باعث شده است که هند به یک قدرت  %8رشد اقتصادی هند در طی چند سال گذشته  به طور متوسط حدود

 نیز برسد % 01به رشد اقتصادیهند اقتصادی تبدیل شود.کارشناسان پیش بینی میکنند 

 میلیارد دالر 59/25ماه  3و در طی  2105تا ژانویه  2101بطوریکه از اوریل  بوده، سرمایه گذاری مستقیم در هند بسیار باال

 است. سرمایه گذاری خارجی انجام شده

  میلیون نفر در این بخش مشغول به کارند 95بخش ساخت و ساز در هند بسیار فعال بوده و حدود. 

 وجود پروژه های بسیار عظیم میلیارد دالری در زمینه ساخت و ساز 

 میلیون خانه باید احداث  5/00افزایش روز افزون طبقه متوسط، طبق آمارها  با توجه به رشد اقتصادی هند در سالهای اخیر و

 هند سومین بازار بزرگ ساخت و ساز در دنیا میشود. 5212طبق داده ها و براوردها در سال  بشود،

  

 محصوالت خود بپردازند. معرفیلذا این فرصت در اختیار فعاالن صنعت سنگ ایران قرار دارد تا به 

ستون اهدف یوستون معرفی پتانسیل های صنعت سنگ ایران میباشد و لذا با نیل به این هدف پس از مذاکره، با اخذ نمایندگی رسمی از نمایشگاه 

 میپردازیم.استون مارت وظیفه معرفی این نمایشگاه را برای فعاالن صنعت سنگ ایران بر عهده دارد. اکنون به معرفی نمایشگاه مارت هند، 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفي هند:
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نفر ،دومین کشور دنیا از لحاظ  111/111/201/0هفتمین کشور دنیا و با داشتن بیش از ، کیلومتر مربع مساحت  111/112/9هند با داشتن 

 سمی این کشور هندی و انگلیسی است.زبان وجود دارد ولی زبان ر 105در هند جمعیت میباشد.

 ،تیتانیوم ، الماس و ... بوده و همچنین معادن گرانیت، مرمریت و الیم استون نیز در هند وجود دارد.هند دارای معادن زغال سنگ، آهن 

در طی چند سال گذشته   به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده است.  %8رشد اقتصادی متوسط اقتصاد هند، چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست و با 

توجه همگان را جلب کرده و مدتهاست سرمایه گذاریهای عظیم خارجی در این کشور امری  در حال حاضر پیشرفت های اقتصادی و علمی هند

 .نیز برسد %01هند به رشد اقتصادی  در سالهای آینده .کارشناسان پیش بینی میکنندعادی به شمار میاید.

 سومین بازار بزرگ ساخت و ساز میشود. 2125پروژه های عظیم ساخت و ساز در هند رو به گسترش میباشد و طبق براورد ها هند در سال 

 روژه های عظیم ساخت و ساز در هند:برخی پ

  میلیارد دالر است. 31شهر صنعتی میشود ،سرمایه گذاری این پروژه  3شامل    بمبی -کریدور منطقه صنعتی دهلیپروژه 

 میلیون متر مربع است 6/00 پروژه فرودگاه بین المللی بمبئی که 

 میلیارد دالر براورد هزینه آن است. 21آسمان خراش است  و  211شکل از تشهر تکنولوژی گجرات هند که م پروژه بین المللی 

 

و  اهند یکی از بزرگترین بازارها در زمینه سنگ میباشد ، میزان واردات در سالهای اخیر افزایش داشته و فرهنگ استفاده از سنگ در ساختمانه

 ا توجه به رشد اقتصادی سالهای اخیر و توسعه قشر متوسط ،استفاده از سنگ رو به گسترش است.ب معابد بطور چشمگیری مشهود است.

 سال در جایپور ، مرکز ایالت راجستان برگزار میشود. 2راجستان و گجرات مراکز عمده تجارت سنگ در هند بوده  و نمایشگاه استون مارت نیز هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :7102 استون مارت هند شرح نمایشگاه

 "2102استون مارت "نهمین نمایشگاه بین المللی  صنعت سنگ 
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 ، ماشین آالت وابسته و ییترینی جامع خواهد بود از سنگ ساختمانبزرگترین نمایشگاه بین المللی در زمینه صنعت سنگ و و "استون مارت"

 .مربوط به صنعت سنگ خدمات

این رویداد ، تمام فعاالن سنگ اعم از تولیدکنندگان ، صادرکنندگان، وارد کنندگان ، مصرف کنندگان ، خریداران، ارائه دهندگان خدمات، 

 چتر گرد هم خواهد آورد.معماران، ساختمان سازان ، توسعه دهندگان امالک و شرکتها را زیر یک 

به در قالب ارتباطی تجاری اسب ایجاد خواهد کرد تا کاالها، خدمات و برندینگ خود را ، برای شرکت کنندگان ،بستری من2102استون مارت 

 .سرتاسر جهان ارائه کنند 

برگزار میشود.این نمایشگاه توسط  " فدراسیون اتاق های بازرگاني و صنعت هند "، و همچنین"مرکز توسعه سنگ "این نمایشگاه توسط 

 فرمانداری ایالت راجستان و انستیتوهای مشهور حمایت میشود.

 میباشد. "شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی ایالت راجستان"اسپانسر اصلی این نمایشگاه ،

 امکانات و خدمات را دریافت میکنند.استون مارت در بین نمایشگاه های بین المللی جایگاه مناسبی دارد و شرکت کنندگان بهترین 

با افزایش روز افزون شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان حرفه ای، استون مارت ، سکوی پرش مناسبی برای فعاالن صنعت سنگ جهت مذاکرات 

 تجاری و ایجاد شبکه با صنعتگران و مشتریان میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجمنها و اتحادیه های زیر برگزار میشود: وزارتخانه ها، فرمانداری، این نمایشگاه تحت حمایت

 هند وزارت معادن .0

  صنایع کوچک و متوسط هندوزارت  .2
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 فرمانداری راجستان .9

 تکنولوژی توسعهانجمن مصالح ساختمانی و  .1

 هند انجمن معماری .5

 هند انجمن توسعه صادرات محصوالت شیمیایی و محصوالت ترکیبی .6

 ایتالیا مارموماکینهشرکت  .2

 فدراسیون صنایع معدنی هند .8

 فدراسیون صنعت سنگ و گرانیت هند .3

 فدراسیون انجمن معدنی راجستان .01

 برزیل و هنداتاق مشترک  بازرگانی  .00

 انستیتو معماری هند .02

 هند انجمن مهندسان معدن .09

 کنند:مي شرکت هایي که در بخش های زیر فعال هستند، در این نمایشگاه شرکت 

 معادن سنگ و شرکت های فراوری سنگ صاحبان 

 که کارهای هنری بر روی سنگ انجام میدهند واحدهایی 

 و نما صادرکنندگان و وارد کنندگان سنگ تزئینی 

  سنگینتولیدکنندگان ماشین آالت 

 تولید کنندگان مواد ساینده و مواد شیمیایی صنعتی 

  مواد مصرفیتولیدکنندگان، و صادرکنندگان ماشین آالت و تجهیزات و 

 شرکت های حمل و نقل و ارائه دهندگان خدمات به صنعت سنگ 

 شرکت های استاندارد 

 متخصصین مسائل تکنیکی و خدمات مشاوره ای 

 اتاق های بازرگانی 

 انجمن های وابسته به صنعت سنگ 

  مطبوعات و رسانه های فنی 

 

 نمایشگاه : زمانبندیبرنامه 

 0935بهمن  02تا  01برابر با میالدی  2102فوریه  5تا  2تاریخ  

 08الی  01ساعات کار نمایشگاه از ساعت 
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  08الی  01تجاری از ساعت  فنی وفوریه                        پنج شنبه       بازدید کنندگان  2

 08الی  01تجاری از ساعت  فنی وبازدید کنندگان            فوریه                        جمعه  9

 06الی  01تجاری از ساعت  فنی وبازدید کنندگان         شنبه                             فوریه 1

   08الی  06از ساعت  عادیبازدید کنندگان                                                      

 01الی  01تجاری از ساعت  فنی وبازدید کنندگان         فوریه                        یک شنبه 5

   06الی  01از ساعت  عادیبازدید کنندگان                                                       

 

 جهت کسب اطالعات تکمیلي ، از تماس با ما دریغ نفرمایید.

 علي رضا رسا

 رئیس هیات مدیره

 شرکت نیک ستون قشم

 7واحد  – 002پالک  –خیابان مخبری  –اتوبان ستاری  -تهران

  00072712فاکس:  – 00070042تلفن: 

 رونیک:تپست الک

    chairman@youstone.com  

     info@youstone.com 
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