مشارکت در نمایشگاه حالل ترکیه  7لغایت  10آذر  1398در استانبول – ترکیه به نمایندگی از ج.ا.ا
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه 26 ،
لغایت  30شهریور  1398در دمشق -سوریه با حضور  72شرکت در فضایی به مساحت  1200م.م
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در اولین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی مخابرات و
الکترونیک ،فناوری اطالعات و رسانه اربیل در تاریخ  23الی  26خرداد  1398در کردستان عراق
اعزام هیات تجاری بازاریابی به هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ازمیر Eurasia
 Rail Turkeyبه تاریخ 21لغایت  23فروردین ماه 1398
اعزام هیات تجاری بازاریابی به چهارمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مواد غذایی FOTEG 2019
به تاریخ  16تا  19اسفند ماه 1397
اعزام هیات تجاری بازاریابی به سوریه ( دمشق ) در تاریخ  28بهمن ماه الی  2اسفند ماه 1397
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه در
تاریخ  2الی  7آذر ماه  1397در کردستان عراق
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه در
تاریخ  10الی  14مهر ماه  1397در شهر دمشق
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در اولین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت
ساختمان قطر تاریخ  2الی  4مهر ماه  BIG5 Qatar 1397در شهردوحه

برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان
و دکوراسیون ارمنستان در تاریخ  28الی  30اردیبهشت  1397در شهر ایروان
برگزار ی پاویون جمهوری اسالمی ایران در بیست و سومین نمایشگاه بین الملللی ساختمان اوکراین در
تاریخ  25لغایت  28اردیبهشت ماه  1397در شهر کی اف
مشارکت در برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران با مشارکت استان البرز و حضور 40
شرکت و با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران مورخ  13الی  16اردیبهشت ماه سال  1397در ایروان
ارمنستان
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در بیست و سومین دوره نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان
قفقاز در تاریخ  6الی  9اردیبهشت  1397که در شهر تفلیس ،گرجستان
اعزام هیات تجاری به ازمیر ترکیه جهت بازدید از هفدهمین دوره نمایشگاه صنعت اتوبوس به تاریخ30
فروردین لغایت اول اردیبهشت 1397
برگزاری همایش آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت با حضور معاون اول ریاست جمهوری جناب
آقای جهانگیری ،وزیر محترم اقتصاد و دارایی ،ریاست محترم سازمان خصوصی سازی و جمعی از
نمایندگان مجلس ،در شهر تهران در تاریخ  20اسفند ماه 1396
برگزاری همایش ملی اخالق مهندسی در نظام ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی ،جناب آقای
عباس آخوندی و جمعی از نمایندگان مجلس در شهر مقدس قم در تاریخ  28و  29آذرماه 1396
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در اولین نمایشگاه پزشکی و سالمت الجزیره Algeria Health
 2017در شهر الجزیره ،مورخ  13لغایت  16آذرماه برابر با  4لغایت  7دسامبر سال 2017

مشارکت در برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صادراتی جمهوری اسالمی ایران در شهر
کیاف – اکراین به میزبانی استان البرز ،مورخ  21لغایت  24شهریور ماه سال  1396برابر با  12لغایت
 15سپتامبر سال  2017با مشارکت  63شرکت
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی
قزاقستان  KAZBUILD 2017در شهر آلماتی ،مورخ  14لغایت 17شهریور ماه  1396برابر با 5
لغایت  8سپتامبر 2017
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان
تانزانیا  BUILDEXPO 2017در شهر دارالسالم  ،مورخ  19لغایت 21رداد ماه  1396برابر با 10
لغایت  12آگوست 2017
برگزاری همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی با
مشارکت سازمان خصوصی سازی در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و با حضور
ششصد میهمان از مقامات دولتی و مدیران بخش خصوصی به تاریخ  8مرداد 1396
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان قفقاز
کشور گرجستان  Caucasus Build 2017در شهر تفلیس -گرجستان ،مورخ  26لغایت 29
اردیبهشت  1396براابر با  16الی 19ماه می 2017
اعزام هیات تجاری به استانبول ترکیه جهت بازدید از نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی  25تا  28اسفند
1395

اعزام هیات تجاری روسیه به سرپرستی جناب آقای مروّج الشریعه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی
برگزاری نمایشگاه  Cityو  LEDمورخ  27تا  29آبان ماه  1395برابر با  17تا  19نوامبر  2016در مرکز
نمایشگاهی گفتگو تهران
مشارکت در برگزاری نمایشگاه تخ صصی توانمندیهای صادراتی جمهوری اسالمی ایران در شهر کیاف
– اکراین به میزبانی استان البرز ،مورخ  5لغایت  8آبان ماه سال  1395برابر با  26لغایت  29اکتبر سال
2016
برگزاری نشست شناخت بازار اوکراین در استانداری البرز مورخ 17مهر ماه  1395برابر با  8اکتبر 2016
با حضور فعالین اقتصادی این استان
برگزاری سمینار همکاری های مشترک بین هیات تجاری از کره جنوبی و فعاالن اقتصادی استان اصفهان
مورخ سه شنبه 13مهر سال  1395برابر با  4اکتبر -2016هتل کوثر اصفهان
برگزاری مالقات مورخ سه شنبه  13مهر ماه سال  1395برابر با  4اکتبر  2016در تهران ،هتل سیمرغ
برگزاری سمینار  ITCو بازی سازی با حضور هیاتی از کره جنوبی و برگزاری جلسات  B2Bبا شرکت
های ایرانی مورخ دوشنبه  12مهر ماه سال  1395برابر با  3اکتبر  2016در تهران ،هتل پارسیان اوین
برگزاری مالقاتهای دوجانبه میان هیأت اعزامی از کشور کره جنوبی و نمایندگان شرکتهای ایرانی مورخ
یکشنبه  11مهر ماه سال  1395برابر با  20اکتبر  2016در تهران ،هتل پارسیان اوین

برگزاری سمینار شناخت بازار اوکراین مورخ  5مهر  1395برابر با  26سپتامبر  2016در محل اتحادیه
صادرکنندگان فراورده های نفتی با حضور دبیر اقتصادی سفارت اوکراین در تهران با محوریت مزیت یابی
صادرات فرآورده های نفتی
برگزاری همایش "شناخت بازار اوکراین" مورخ  23شهریور ماه  1395برابر با  13سپتامبر 2016در هتل
بزرگ تهران با حضور سفیر محترم کشور اوکراین
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی
قزاقستان  KAZBUILD 2016در شهر آلماتی  ،مورخ  15لغایت 18شهریور ماه  1395برابر با 5
لغایت  8سپتامبر 2016
برگزاری مالقاتهای دوجانبه میان هیأت اعزامی از کشور کره جنوبی و نمایندگان شرکتهای ایرانی مورخ
 9شهریور ماه سال 1395برابر با 30آگوست  2016در هتل پارسیان استقالل تهران
برگزاری سمینار آموزشی سازمان یونیسف با همکاری مرکز هماهنگی فوریت های اجتماعی سازمان
بهزیستی مورخ  1تا  4شهریور ماه  1395در هتل بزرگ تهران
برگزاری سمینار آموزشی سازمان یونیسف با همکاری وزارت آموزش و پرورش مورخ  31مرداد تا 3
شهریور  1395در مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی در تهران
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان
تانزانیا  BUILDEXPO 2016در شهر دارالسالم  ،مورخ  12لغایت  14تیر ماه  1395برابر با 2لغایت
 4جوالی 2016

برگـزاری پـاویـون جمـهوری اسـالمی ایـران در نـوزدهمـین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختـمان کنـیا
 BUILDEXPO 2016در شهر نایروبی – کنیا ،مورخ  15لغایت  17خرداد ماه  1395برابر با 4
لغایت  6ژوئن 2016
اعزام هیأت تجاری به کشور ترکیه جهت بازدید از نمایشگاه  CHINA HOMELIFE 2016مورخ
 13لغایت  15خرداد ماه  1395برابر با 2لغایت  4ژوئن  2016در کشور ترکیه – استانبول
برنامه ریزی و اعزام هیأت تجاری استان البرز به سرپرستی استاندار محترم به کشور روسیه و امضاء
تفاهمنامه همکاری با اســتان ایـوانـوا و مـذاکرات تجـاری اعـضاء هـیأت با طـرفـهـای روسی در مسکو
و ایوانوا با حضور  32عضو هیأت و بازدید از نمایشگاه حـالل مسـکو Moscow Halal Expo 2016
مـورخ  10لـغایـت  14خـرداد مـاه  1395بـرابـر بـا  30مـی لـغـایـت  3ژوئن 2016
برگزاری همایش آشنایی با اقتصاد ،تجارت و کسب و کار کشور اکراین و شرکتهای ایرانی مورخ  9خرداد
ماه سال  1395برابر با  29ماه می  2016در تهران -هتل بزرگ
برگزاری پاویون جمهو ری اسالمی ایران در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان قفقاز
کشور گرجستان  Caucasus Build 2016در شهر تفلیس -گرجستان ،مورخ  29اردیبهشت الی 1
خرداد ماه 1395برابر با 18الی  21ماه می 2016
اعزام هیأت تجاری به کشور ترکیه جهت بازدید از نمایشگاه  BUSWORLD 2016مورخ  26لغایت
 29فروردین ماه  1395برابر با  14لغایت 17آپریل  2016در شهر استانبول
بـرگزاری پـاویون جــمهوری اسـالمی ایـران در هــفدهـمین نمـایشگـاه بـینالمــللی تخصصی صنعت
ساختمان قـزاقستان  Build Industry Astana 2016در شهر آسـتانا ،مورخ  10تا  12فـروردین
ماه 1395برابر با  29تا  31مارچ 2016

برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در بیستمی ن نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اوکراین
 2016 KYEV BUILDدر شهر کییف ،مورخ  12لغایت  14اسفند  1394برابر با 2لغایت  4مارچ
2016
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ازبکستان
 2016 UZBUILDدر شهر تاشکند ،مورخ  12لغایت  14اسفند  1394برابر با  2لغایت  4مارچ
2016
اعزام هیئت تجاری به کشور ترکیه جهت بازدید از بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت مبلمان ازمیر
 MODEKO 2016مورخ  5لغایت  9اسفند ماه  1394برابر با  24لغایت  28فوریه 2016
برگزاری همایش آشنایی شرکتهای استان باشقیرستان روسیه و شرکتهای ایرانی در زمینه صنعت نفت و
گاز و صنایع نوین  4اسفند ماه  1394در محل هتل بزرگ تهران
اعـزام هــیأت تـجـاری به کـشور تـرکـیه جـهت بـازدیـد از نمایشگاه نوشیدنی و آشامیدنی
 Drinkteg Istanbul 2016مورخ  15لغایت  17بهمن ماه  1394برابر با  4لغایت  6فوریه  2016در
ترکیه – استانبول
برگزاری مالقاتهای دوجانبه میان هیأت اعزامی از کشور کره جنوبی و نمایندگان شرکتهای ایرانی مورخ
 3آذر ماه سال  1394برابر با  24نوامبر  2015در تهران ،هتل بزرگ تهران
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان الجزایر Best 5 2015
 Algeriaدر شهر الجزیره  ،مورخ  27لغایت  30آبان ماه  1394برابر با  18لغایت  21نوامبر  2015در
مرکز نمایشگاهی الجزایر

برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در هجدمین نمایشگاه بین المللی تخصصی غذایی قزاقستان
 WorldFood Kazakhstan 2015در شهر آلماتی ،مورخ  13لغایت  15آبان ماه  1394برابر با 4
لغایت  6نوامبر  2015در مرکز نمایشگاهی ATAKENT
اعـزام هــیأت تـجـاری به کـشور تـرکـیه جـهت بـازدیـد از سـی و چـهارمین نمایشگاه مبلمان و
دکوراسیون  Modef Expo 2015مورخ  12لغایت  16آبان ماه  1394برابر با  3لغایت  7نوامبر
 2015در ترکیه – اینگول
اعزام هیأت تجاری به کشور ترکیه جهت بازدید از چهارمین نمایشگاه چراغهای  ،LEDتجهیزات
الکترونیکی ،سیکلهای انتقال برق  ELEXمورخ  9لغایت  12مهر ماه  1394برابر با  1لغایت  4اکتبر
 2015در شهر استانبول – ترکیه
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی
قزاقستان  KAZBUILDدر شهر آلماتی مورخ 11لغایت  14شهریور ماه سال  1394برابر با 2لغایت
5سپتامبر سال 2015
برگـزاری پاویـون ایران در دوازدهمـین نمایشـگاه بین المـللی مـواد غـذایی ،آشامیدنیها و تکنولوژی
موادغذایی پاکستان-کراچی مورخ 10لغایت  12شهریور ماه سال  1394برابر با  1لغایت  3سپتامبر
2015
برگـزاری پاویـون جمهوری اسالمی ایـران در سومـین نمـایشگاه بـین الـمللی تخـصصی مبلمان ،فرش
و دکوراسیون اربیل– عراق مورخ  20لغایت  23خرداد ماه سال  1394برابر با 10تا  13ژوئن سال .2015
برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسالمی ایران الگوس – نیجریه (4×1مورخ  19لغایت 21
خردادماه سال 1394برابر با  9لغایت 11ژوئن سال 2015

برگزاری پاویون جمهـوری اسـالمی ایران در نمایشـگاه سنگ آنتالیا – ترکیـه مورخ  7لغایـت  10خرداد
1397در مرکـز نمایشگاهی آنتالیا
برگـزاری پاویـون جمـهوری اسـالمی ایـران در بیستمین نمـایشگـاه بیـن المـللی تخـصصی سـاختمان
قفـقاز در تفلیس  -گـرجستـان مورخ  30اردیبهشت لغایت 2خرداد  1394برابر با  20لغایت 23می
 2015در مرکز نمایشگاهی Expo Georgia
اعزام هیأت تجاری به کشور ترکیه جهت بازدید از نمایشگاه تکنولوژی مواد غذایی  FOTEGمورخ 14
لغایت  17اسفند ماه سال  1393برابر با  5لغایت  8مارچ  2015در استانبول ISTANBUL EXPO
CENTER
بـرگزاری پاویـون جمهوری اسالمی ایـران در شـانزدهمـین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت
ساختمان ازبکستان مورخ  5لغایت  8اسفند ماه سال  1393برابر با  24لغایت  27فوریه سال  2015در
مرکز بین المللی نمایشگاههای  UZ Expo Centerازبکستان– تاشکند
برگزاری مالقاتهای دوجانبه میان هیأت اعزامی از کشور کره جنوبی و نمایندگان شرکتهای ایرانی مورخ
 26آذرماه سال  1393برابر با  17دسامبر  2014در تهران -هتل استقالل
همایش و سمینار فرصتهای سرمایه گـذاری و توسعه تجارت ایران و گرجستان) صنعت راه و ساختمان،
انرژی ،آب و فاضـالب ،خدمـات فنی و مهنـدسی( در تفلـیس– گـرجستـان مـورخ  28آبان ماه لغـایت
 1آذر مـاه  1393برابر با 19لغـایت  22نوامبر 2014
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی غذایی قزاقسـتان
آلماتی  WorldFood 2014مورخ  14لغایت  16آبان ماه سال  1393برابر با  5لغایت  7نوامبر 2014
در محل مرکز نمایشگاهی بین المللی آلماتی ATAKENT

برگزاری غرفه شرکت فن بازار بین الملل ایرانیان وابسته به پارک فناوری پردیس در چهاردهمین نمایشگاه
بین المللی صنعت مورخ  14لغایت 17مهر1393
بر گزاری غرفه شرکت فن بازار بین الملل ایرانیان وابسته به پارک فناوری پردیس در نهمین نمایشگاه
بین المللی ایران پالست مورخ  4لغایت  7مهر1393
اعزام هیأت تجاری  52نفره به کشور ترکیه با مجوز سازمان توسعه تجارت جهت بازدید از نمایشگاه
آسانسور ,چراغهای ،LEDتجهیزات الکترونیکی و سیکلهای انتقال برق در استانبول مورخ  3لغایت 6
مهر ماه سال 1393
اعزام هیأت تجاری  30نفری به کشور ترکیه جهت بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین المللی امنیت،
امداد و نجات استانبول  ISAFمورخ  27لغایت  30شهریور ماه سال 1393
برگزاری غرفه شرکت فن بازار بین الملل ایرانیان وابسته به پارک فناوری پردیس در سیزدهمین نمایشگاه
بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت ،شیرینی و شکالت ایران مورخ  24لغایت  27شهریور
ماه سال 1393
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
قزاقستان مورخ  11لغایت 13شهریور ماه سال  1393در آلماتی -قزاقستان به مساحت  250متر مربع
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل مورخ
 24لغایت  27اردیبهشت ماه سال  1393در اربیل -عراق

اعزام هیات تجاری به کشور ترکیه جهت بازدید از نمایشگاه صنعت اتوبوسرانی ترکیه  -استانبول مورخ
 4لغایت  7اردیبهشت ماه سال 1393
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در پنجمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بصره مورخ  23لغایت
 26فروردین ماه سال  1393در بصره – عراق
اعزام هیات تجاری به کشور گرجستان جهت بازدید از سیزدهمین نـمایشـگاه بـین الملـلی غـذایی و
کشاورزی گرجستان  -تفلیس مورخ  29آبان ماه لغایت  1آذر ماه 1392
اعزام هیـأت تـجاری به کشور ترکیه جهت بازدید از نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون در اینگول – ترکیه
مورخ  13لغایت  18آبان ماه سال 1392
اعزام هیات تجاری به کشور ترکیه جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات ،ارتباطات،
الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک سبیت در استانبول-ترکیه مورخ  2لغایت  4آبان ماه سال 1392
اعزام هیات تجاری ایران برای بازدید از نمایشـگاه ایمنی و امنیت به ترکیه -استانبـول مورخ  28لغـایت
 30شهریورمـاه سال 1392
اعزام هیات تجاری -بازاریابی به دوشنبه -تاجیکستان مورخ شهریور ماه سال 1392
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غذایی آذربایجان
مورخ  1لغایت  3خرداد ماه سال  1392در باکو -آذربایجان
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی ساختمان اربیل مورخ  5لغایت
 8خرداد ماه سال 1392در اربیل – اقلیم کردستان عراق

برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان سلیمانیه
مورخ  21لغایت 24فروردین  10( 1392تا  13آپریل )2013درسلیمانیه – اقلیم کردستان عراق
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان اربیل مورخ 12
لغایت  15آذرماه سال 1391در اربیل – اقلیم کردستان عراق
برگزاری پاویون جموری اسالمی ایران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمانی باکو بیلد مورخ 26
لغایت  29مهرماه سال 1391
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان قفقاز در تفلیس
گرجستان مورخ  27لغایت  30اردیبهشت ماه سال 1391
برگزاری بخش ایرانی دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان سلیمانیه در عراق مورخ 23لغایت
 27اسفندماه سال 1390
برگزاری همایش آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار در تاجیکستان با حضور  20نفر از
مدیران شرکتهای ایرانی و نمایندگان سازمانها و وزارت خانه های دولتی تاجیکستان در شهر دوشنبه به
میزبانی وزارت رش  ،اقتصاد و بازرگانی جمهوری تاجیکستان
برگزاری بخش ایرانی شانزدهـمین نمایشگاه تخـصصی کیف در اکراین  KyivBuildمورخ  10لغایت
 12اسفندماه سال 1390
اعزام هیئت تجاری استان البرز به کشور ترکیه مورخ  23لغایت  28آذرماه سال  1390با مشارکت 32
نفر از مدیران داخلی و اعضاء اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان البرز

مشارکت در اولین نمایشگاه بین المللی ساختمان و دکوراسیون باتومی  -گرجستان مورخ  6لغایت 8
آبان ماه سال 1390
برگزاری بخش ایرانی هفدمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان باکو درآذربایجان مورخ 27لغایت
 30مهرماه سال 1390
برگزاری بخ ش ایرانی هجدهمین نمایشگاه تخصصـی بـین الـمللی ساختمان قــزاقستان در آلماتی
 KAZ BUILDمورخ  15لغایت  18شهریور ماه سال 1390
برگزاری نمایشگاه تخصصی لوازم منزل و تجهیزات آشپزخانه استان البرز با همکاری سازمان بازرگانی
استان البرز مورخ 14لغایت  17تیرماه سال  1390با مشارکت  35شرکت مختلف
برگزاری بخش ایرانی شانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان گرجستان Caucasus
 Build 2011مورخ 28لغایت  31اردیبهشت ماه سال 1390
برگـزاری بخـش ایرانـی هجدهمین نمایشـگاه تخصصــی بـین المللـی ساختمان قــزاقستان در آلمـاتی
 KAZ BUILD SPRINGمورخ  11لغایت  14اسفند ماه سال 1389
برگـزاری بخــش ایـرانـی نمایشـگاه بیــن الملـلی  ICA EXPO COOP 2010بنگـلور ـ
هنـدوستـان مـورخ  17لغایت  19آذرماه سال  1389با همکاری وزارت تعاون
برگـزاری بخش ایـرانی دهـمین نمـایـشگاه تخـصصـی بین المـللی غذایـی گرجستان در تفلیس مورخ
12لغایت  13ابان ماه 1389

برگـزاری بخـش ایـرانی دوازدهمـین نمایشگاه تخصصـی بین المللی غذایـی قزاقستان در آلماتی مورخ
 10لغایت  13آبان ماه سال 1389
برگزاری بخش ایرانی شانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان باکو در آذربایجان مورخ 28
مهرماه لغایت  1آبان ماه سال 1389
برگزاری بخ ش ایرانی هفتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان تاجیکستان در شهر دوشنبه مورخ
 22لغایت  24مهر ماه سال 1389
برگزاری بخـش ایـرانی اولـین نمـایشگـاه بـین الـمللی سـاخـتمان کــواالالمپور در مالـزی مـورخ 31
شـهریورمـاه لغایت  3مهرماه سال 1389
برگزاری بخش ایرانی هفدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان قزاقستان در آلماتی مورخ 14
لغایت  16شهریورماه سال 1389
برگـزاری بخـش ایـرانی نمـایشگـاه تخصـصی بین الـمللی ساختـمان گـرجستـان Caucasus
 Build 2010مورخ  29اردیبهشت ماه لغایت اول خرداد ماه سال 1389
برنامه ریزی و اعزام تور تـجاری گـرجـستان بازدید از تفلـیس ،پـوتی و باتومی با حضور مدیران 15
شرکت و بازدید از اتاق بازرگانی و سازمان توسعه اقتصادی گرجستان مورخ  15لغایت  23اردیبهشت
ماه سال 1389
برگزاری بخش ایرانی نمایشگاه بین المللی توریستی باتومی Batumi Expo 2010مورخ  17لغایت 19
اردیبهشت ماه 1389

بـرگزاری بخـش ایـرانی نمایشـگاه تخصصـی بین المـللی ساخـتمان مسکـو مورخ  17لغایت  20فروردین
ماه سال 1389
برگزاری سمینار فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد پوتی گرجستان با حضور  250نفر از مدیران
شرکتهای ایرانی در هتل استقالل تهران مورخ  24اسفند ماه سال 1388
برگزاری بخش ایرانی یازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان ازبکستان در تاشکند مورخ 18
لغایت  21اسفند ماه سال 1388
برنامه ریزی و اعـزام تور تجـاری تایـلند با حضور مـدیران  30شـرکت با همـکاری اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن اراک مورخ  29دی ماه لغایت  7بهمن ماه سال 1388
برگزاری بخش ایرانی نمایشگاه بین المللی فروش به مناسبت کریسمس در تفلیس گرجستان مورخ 29
آذرماه لغایت  8دی ماه سال 1388
بـرگزاری بـخش ایرانی نمایشگاه تخصصی بین المللی غذایی قزاقستان در آلماتی مورخ  12لغایت 15
آبان ماه سال 1388
برگزاری بخش ایـرانی نمـایشگاه تخصصی بیـن الـمللی هفـته صنعت ازبکستان در تاشکند با همکاری
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن استان مرکزی مورخ  12الی  14آبان 1388
برگزاری بخش ایرانی ششمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان تاجیکستان در شهر دوشنبه
مورخ  5لغایت  7آبان ماه  1388با مجوز سازمان توسعه تجارت

برگزاری بخش ایرانی پانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان باکو در آذربایجان مورخ 29
مهرماه لغایت 2آبان ماه سال 1388
بـرگـزاری بـخش ایـرانی دوازدهمـین نـمایشگاه تخـصصی بین الـمللی ساختـمان قـزاقـستان در آلماتی
مورخ  11لغایت  14شهریورماه سال  1388با همکاری سازمان بازرگانی استان تهران
برگزاری و اجرای بخش ایرانی سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت و تجهیزات آب در خارطوم
سودان با همکاری وزارت نیرو به تاریخ  15لغایت  18تیرماه  1388با همکاری اداره کل روابط عمومی و
بین الملل وزارت نیرو
برگـزاری نمایشـگاه تـخصصی جـانبی همـایش سـرمایه گـذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارائی
در ایران با حضور  17شرکت ایرانی و خارجی در فضایی به مساحت  300مترمربع
برگزاری همـایش بین المـللی سـرمایه گذاری خارجـی در ایـران با حمایت بانک توسعه اسالمی با
مدیریت س ازمان سرمایهگـذاری و کمکـهای فنـی و اقتـصادی ایران وابسـته به وزارت اقتصـاد و دارایی
و با حضور  100میـهمان خارجی و  200میهمان ایرانی در محل مرکز همایش های بین المللی رایزن
مورخ  9خرداد ماه سال 1388
برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در تفلیس گرجستان با حضور  35شرکت و در
مساحت  850مترمربع مورخ  14لغایت  17اردیبهشت ماه سال  1388با مجوز سازمان توسعه تجارت
مـشارکت در نـمایشگـاه بـین الـمللی سـاختـمانی تاشـکند  UZ Buildو برپایی غرفه جـمهوری
اسالمی ایران به متراژ  144مترمربع و با مشارکت  9شرکت ،مورخ  20لغایت  23اسفند ماه سال 1388

اعزام هیأت تجاری جهت بازدید از نمایشگاه  G-FAIRسئول ـ کره جنوبی با حضور  25نفر از مدیران و
نمایندگان شرکتهای داخلی مورخ  7لغایت  9آبان ماه سال 1387
مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین المللی تاشکند با همکاری اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن اراک با
حضور  16شرکت مورخ  4لغایت  7آبان ماه سال 1387
مشارکت در نمایشگاه بینالمللی انرژی مینسک ـ بالروس مورخ  23لغایت  26مهرماه سال 1387
برگـزاری مالقـات تجـاری نمـایند گان شرکـت های کـرهای با نماینـدگان و مدیران شرکـتهای ایرانی
مورخ  14مهـرماه سال 1387
برگـزاری مالقـات تجـاری نمـایندگان شرکتهای کرهای با مدیران و نمایندگان شرکتهای ایرانی  12دی
ماه سال  1386در هتل استقالل تهران
برگـزاری مالقـات تـجاری نمایـندگان شرکتهای کره ای با مدیران و نمایندگان شرکتهای ایرانی  20آذر
ماه سال  1386در هتل استقالل تهران
برگـزاری اولیـن نمایشـگاه اختـصاصی جمهوری اسالمی ایران در زمینه ماشین آالت  ،تجهیزات و
تولیدات صنعتی مورخ  6لغایت  8آذرماه سال  1386در
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شرکت ایرانی
برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در زمینه مصالح ،تجهیزات ساختمانی ،سنگ و دکوراسیون در
امارات متحده عربی )دبی( در مرکز بینالملـلی نمـایشـگاه هــای دبــی Dubai World Trade Center
مـورخ  21لغایت  23خرداد مـاه سال 1386

برگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو باشگاههای آسیا با حضور  12تیم خارجی و  3تیم داخلی،
تهران  -استادیوم شهید شیرودی  -سالن شهید افراسیابی مورخ  22لغایت  23بهمن ماه سال 1386
برگزاری اولین همایش واگذاری رسمی سهام عدالت با حضور ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم
مجلس شورای اسالمی و تنی چند از اعضاء هیأت دولت و نمایندگان مجلس و سایر مدیران ارشد کشور،
تهران ،مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما مورخ  6آبان ماه سال 1385
برگزاری اولیـن نمـایشگاه اختصاصی کشور پادشـاهی تایلند در قزاقسـتـان – آلمـاتی مـورخ  16لـغایت
 19خردادماه سال 1385
مشارکت در برگزاری یازدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز و پتروشیمی مورخ  31فروردین مـاه لغایت
اردیبهشت ماه سال 1385
برگزاری اولین همایش سرمایه گذاران بومی در منطقه آزاد چابهار مورخ اردیبهشت ماه سال 1384
برگزاری بخش ایرانی نمایشگاه بین المللی قرقیزستان بیشکک مورخ اردیـبهشت ماه سال 1384
برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در تاشکند ازبکستان مورخ  14لغایت  18آذرماه سال 1383
برگزاری دومین نمایشگاه بینالمللی بازرگانی منطقه آزاد چابهار در منطقه آزاد چابهار با حضور شرکتهای
خارجی و داخلی مورخ  16لغایت  7مرداد ماه سال 1383
برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات وابسته در کیش با حضور  48شرکت ایرانی وخارجی
مورخ  30دی ماه لغایت  3بهمن ماه سال 1382

برگـزاری اولین نمایشگاه بین المللی بازرگانی منطقه آزاد چابهار با حضور  110شـرکت ایـرانی و خارجی
مورخ  16لغایت  21شهریور ماه سال 1382
قرارداد همکاری با دانشگاه تهران در مورد تأمین نیروی انسانی امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی دانشکده
فنی -کوی دانشگاه  -امورعمومی دانشگاه تهران مورخ اردیبهشت ماه سال  1382به مدت یکسال
برگـزاری نمـایشگـاه اختصـاصی جمـهوری اسـالمی ایـران در بیشـکک قرقیزستان مورخ  26لغایت 31
فروردین ماه سال 1382
برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی خودرو و تجهیزات وابسته در کیش مورخ  8لغایت  12اسفند ماه
سال 81
برگزاری سمینار ) Transoceanرنگهای دریائی( مورخ آبان ماه سال  1381هتل همای تهران
برگزاری نمایشگاه دست آوردهای راه آهن مورخ مهرماه سال  1381ساری
برگزاری نمایشگاه ارتباطات و عالئم الکتریکی راه آهن مورخ اردیبهشت ماه سال  1381تهران
قرارداد همکاری با مؤسسه آموزشی علوم وفنون کیش وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش در مورد تاًمین
نیروی انسانی در زمینه نگهبانی و امور خدمات به تعداد  65نفر مورخ خرداد ماه سال  81به مدت یکسال
قرارداد همکاری با شرکت توانیر در مورد تأمین نیروی انسانی در زمینه امور خدماتی به تعداد  75نفر
مورخ اردیبهشت ماه سال  1381به مدت دوسال

قـرارداد همـکاری با شرکت فرودگاههای کشور در مورد تامین نیروی انسانی در زمینه حفاظت فیزیکی
فرودگاه امام خمینی )ره( به تعداد  120نفر مورخ مهر ماه سال 1380لغایت پایان اسفند ماه سال 1381
قرارداد همکاری با وزارت کشور در مورد تاًمین نیروی انسانی در زمینه امور خدماتی به تعداد  116نفر
مورخ فروردین ماه سال  1380به مدت یکسال
قرارداد همکاری با مجتمع فرهنگی ورزشـی ونک در مورد مدیریت و تاًمین نیروی انسانی متخصص مورخ
آبان ماه سال  1379لغایت اسفند ماه سال 1380
همکاری و مشارکت در نمایشگاههای بینالمللی مهرجان العید دوحه قطر مورخ آذرماه و اسفندماه سال
1380
همکاری و مشارکت در برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی گفتگوی تمدنها مورخ مهر ماه سال 1380در
اصفهان
مـشارکت در بـرگـزاری نمایشگاه بین المللی  Food Expo-Gulf Agro fishمورخ  13لغایت  16فروردین
ماه سال 1380در شهر مسقط عمان
برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد کیش با حضور  110شرکت ایرانی و خارجی مورخ 18
لغایت  27آبان ماه سال 1379
بـرگـزاری سـومین نمایـشگـاه اختصـاصـی ج.ا.ا درتفــلیس گـرجستـان با هـمکاری استـانـداری
گیـالن مورخ  1لغایت  6اردیبهشت ماه سال 1379با حضور  25شرکت ایرانی

همکاری و مشارکت در نمایشگاه بین المللی مهرجان العید قطر مورخ اسفند ماه سال 1378
برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی سازمان منطقه آزاد کیـش با حضـور 80شـرکت داخـلی و 45
شـرکت خارجی مورخ  12لغایت  22آبان ماه سال 1378
همکاری در برگزاری نمایشگاه بینالمللی محصوالت کشاورزی مسقط – عمان با حضور شرکتهای ایرانی
مورخ شهریورماه سال 1378
مـشارکت در نمـایشگاه بیـن المــللی لـوازم و تجهیـزات مدرسه در قـطر با حضور شرکتهای ایرانی
مورخ شهریورماه سال 1378
برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی سازمان منطقه آزاد کیش با حضور  85شرکت داخلی و  22شرکت
خارجی مورخ آذر ماه سال 1377
برگزاری پنجمین نمایشگاه اختـصاصی ایران در قطر با همکاری استانداری بوشـهر مورخ سال  1377با
حضـور  65شـرکت ایرانی
همکاری دراسکان میهمانان اجالس سران کشورهای اسالمی مربوط به تشریفات و اقامت  150میهمان از
کشورهای عربستان ـ سوریه ـ لیبی و آذربایجان مورخ آذر ماه سال 1376
برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در آلماتی قزاقستان با همکاری استانداری کرمان در آذر ماه سال 1374
با حضور  74شرکت

همکاری و مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین المللی مسقط عمان مورخ مهرماه  1374با حضور  32شرکت
ایرانی و گروه کثیری از شرکتهای خارجی
برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در آلماتی قزاقستان مورخ شهریور ماه سال  1374با حضور شرکتهای
ایرانی
همکاری در برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی سیاحتی کیش تهران مورخ  10لغایت 15مهر ماه
1373
هـمـکاری در بـرگزاری اولـین اجـالس رؤسای راه آهن عضو اکــو و شــشمین گــروه اجـالس حمل
و نقل اکو مورخ  12لغایت  15شهریور ماه 1373
همکاری در برگزاری سمینار بین المللی سیمان مورخ  29لغایت  31مرداد 1373
همکاری در برگزاری سمینار فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد مورخ مهر ماه 1373
همکاری در برگزاری اجالس وزرای کار آسیا و اقیانوسیه کاپالم مورخ اردیبهشت ماه سال  1373تهران
همکاری در برگزاری سمینار بین المللی شهرهای جدید مورخ  12لغایت  15مهر ماه  1372اصفهان
همکاری در برگزاری اولین کنفرانس بین المللی فرش ایران مورخ  1لغایت  8شهریور ماه  1372تهران
مرکز توسعه صادرات ایران

همکاری در برگزاری سمینار بین المللی راه آهن مورخ  1لغایت  3شهریور ماه  1372تهران دانشگاه علم
و صنعت
همکاری در برگزاری سمینار بین المللی راه آهن مورخ  23لغایت  25فروردین  1372تهران
همکاری در برگزاری اجالس کمیته اجرائی کنفرانس شهرداران پایتختهای جهان مورخ  2لغایت  4شهریور
 1371تهران

