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 -95اعزام هيات تجاری-بازاريابي جهت بازديد از نمايشگاه موادغذايي مسكو  26world food 2012شهريور ماه لغايت  2مهر ماه 91
 -96اعزام هيات تجاری  ،بازاريابي سازمان توسعه تجارت ايران به كشور تركمنستان  7لغايت  11آذر ماه  1391عشق آباد
-97برگزاری ششمين نمايشگاه اختصاصي ايران در تركمنستان – عشقآباد اسفند 91
 -98اعزام هيات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اجالس كمیسیون مشترک ايران و روسیه  22لغايت  26بهمن ماه  1391روسيه – مسكو
 -99اعزام هيات تجاری  ،بازاريابي سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران به كشور تركمنستان-عشق آباد  6لغايت  10خردادماه 92
 -100اعزام هيات تجاری  ،بازاريابي سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران به كشور روسيه – آستراخان آبان ماه 92
 -101برگزاری اجالس كميسيون مشترک همزمان با برپايي همايش اقتصادی و تجاری ايران – تركمنستان بهمن 92
 -102برگزاری هفتمين نمايشگاه اختصاصي ايران در تركمنستان – عشقآباد  9لغايت  11اسفند 92
 -103اعزام هيات تجاری اتاق گيالن با همكاری اتاق مشترک ايران – روسیه  1 ICBCلغايت  4ارديبهشت 93

 -104برگزاری Iran project 2014

اولين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان ،آب و برق ،نفت و گاز ،خدمات فني و مهندسي ايران در

تركمنستان  29لغايت  31مرداد93
 -105برگزاری همايش روز اقتصاد ملي ايران در تركمنستان  30 Iran business forumمرداد 93
 -106اعزام هيات تجاری بازاريابي اتاق بازرگاني ايران ،همراه رياست محترم جمهوري اسالمی آقاي روحانی به قزاقستان – آستانه  17لغايت 19
شهريور 93
 -107اعزام هيات تجاری  ،بازاريابي سازمان توسعه تجارت ايران به كشور تركيه  28مهر لغايت  2آبان ماه  93استانبول -ازمير
 -108برگزاری نمايشگاه اختصاصي بازرگاني  -صنعتي ج .ا .ايران در آستراخان – روسيه فدراتيو  7 – 5آذر ماه 93
 -109اعزام هيات تجاری  ،بازاريابي سازمان توسعه تجارت ايران به كشور روسيه – مسكو جهت بازديد از نمايشگاه مواد غذايي 20 PRODEXPO
لغايت  23بهمن 93
 -110برگزاری نمايشگاه اختصاصي بازرگاني  -صنعتي ج .ا .ايران در تركمنستان – عشقآباد  6لغايت  8اسفندماه 93

 -111اعزام هيات تجاری بازاريابي اتاق بازرگاني ايران ،همراه رياست محترم جمهوري اسالمی آقاي روحانی به تركمنستان – عشقآباد  19لغايت
 22اسفند 93
 -112پذيرش هيات از كشورهای حاشيه دريای خزر جهت حضور در "پانزدهمین اجالس بینالمللی همکاريهاي تجاري منطقه خزر " منطقه آزاد
انزلي  6لغايت  11ارديبهشت 94
-113اعزام هيات سازمان توسعه تجارت ايران به ازبكستان  -تاشكند جهت اجالس كمیسیون مشترک ايران و قزاقستان همراه وزير محترم
صنعت ،معدن و تجارت جناب آقاي نعمتزاده و رياست محترم سازمان توسعه تجارت جناب آقاي افخمی  10لغايت  15خرداد 94

 -114برگزاری project 2015

 Iranدومين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان ،آب و برق ،نفت و گاز ،خدمات فني و مهندسي ايران در

تركمنستان  28لغايت  30مرداد 94

 -115برگزاری project 2015

 Iranاولين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان ،آب و برق ،نفت و گاز ،خدمات فني و مهندسي ايران در

آذربايجان – باكو  26لغايت  28آبان ماه 94

 -116اعزام هيات روسای اتاقهای بازرگاني صنايع ،معادن و كشاورزی ايران به سرپرستی جناب آقاي محسن جاللپور رياست محترم اتاق
ايران (آنكارا -استانبول  3لغايت  7آذر ماه ) 94
 -117برگزاری دوازدهمين نمايشگاه بزرگ صنعتي ،بازرگاني ايران با حضور جناب آقاي دكتر شريعتمداري معاون اول محترم رياست جمهوري
ايران در تركمنستان -باكو  4الي  6اسفند ماه 94
-118برگزاری همايش بزرگ تجاری ايران و روسيه در مسكو با حضورجناب اقاي سنايی سفیر محترم ايران در مسکو و روساي اتاقهاي بازرگانی
ايران و روسیه به همراه اعزام هيات تجاری به مسكو -سنت پترزبورگ  3لغايت  10خرداد 95
 -119برگزاری همايش تجاری ايران و روسيه در آستراخان با حضور وزير محترم فناوري و ارتباطات جناب آقاي دكتر واعظی و افتتاحييه خط
پرواز تهران –آستراخان (روسيه) هواپيمايي تابان  5الي  8مردادماه 95
 -120برگزاری  Iran project 2015سومين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان ،آب و برق ،نفت و گاز ،خدمات فني و مهندسي ايران در
تركمنستان  28الي  30مردادماه ( 1395درآخرين روز ،نمايشگاه بدلیل مشکالت سیاسی پیش امده بین دو كشور كنسل شد)
 -121برگزاری  IRAN PROJECT 2016دومين نمايشگاه تخصصي نفت و گاز و پتروشيمي ،ساختمان و انرژی ،آب و برق و خدمات فني و
مهندسي ج .ا .ايران با حضور جناب آقاي دكتر طاهايی معاون محترم وزير صنعت و همايش تجاری ايران و آذربايجان باكو  29-31شهريور ماه 1395
 -122برگزاری سومين نمايشگاه بزرگ صنعتي -بازرگاني ايران در آستراخان با حضور جناب اقاي دكتر هاشمی استاندار محترم تهران (روسيه
فدراتيو)  17لغايت  19آذرماه 1395

 -123برگزاری project 2017

 Iranسومين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان ،آب و برق ،نفت و گاز ،خدمات فني و مهندسي ايران در

تركمنستان با حضور جناب اقاي دكتر رحمانی قائم مقام وزير محترم صنعت  10لغايت  12اسفندماه 1395
 -124برگزاری پاويون جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه بين المللي راه ابريشم تركمنستان  30خرداد ماه الي  1تير 96
 -125برگزاری نمايشگاه و همايش بين المللي صنعت و مگاپروژه در باكو آذربايجان  22الي  25شهريور 96
 -126برگزاری نمايشگاه و همايش بين المللي صنعت و مگاپروژه در عشق آباد تركمنستان  11الي  13بهمن96
 -127اعزام هيات تجاری – اقتصادی همزمان با سفر جناب آقاي دكتر روحانی رياست محترم جمهوري اسالمی ايران به عشق اباد  -تركمنستان
 7الي  10فروردين 97
 -128اعزام هيات تجاری – اقتصادی همزمان با سفر جناب آقاي دكتر روحانی رياست محترم جمهوري اسالمی ايران به باكو  -آذربايجان 8
الي  11فروردين 97
 -129برگزاری نمايشگاه بين المللي صنعت كراسنودار – روسيه فدراتيو  27الي  29تيرماه 97

 -130برگزاری چهارمين همايش و نمايشگاه صنعتي بازرگاني ايران در جنوب غربي روسيه و قفقاز  ،آستراخان موسوم به نمايشگاه بازرگاني
صنعتي كشورهای ساحلي دريای خزر  29الي  31خردادماه 98
 -131برگزاری اولين همايش و نمايشگاه بين المللي فن آوری های نوين آوازه و تركمنستان ( پاويون برتر به انتخاب داوران )  22 -19مردادماه
98
 – 132برگزاری دومين همايش و نمايشگاه بين المللي صنعت باكو  21-19آبان  98موسوم CASPINDEXPO 2019
 -133برگزاری نمايشگاه و همايش بازرگاني – صنعتي ايران در ارمنستان – ايروان  20الي  23خرداد 1400

