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هیات های تجاری

روابط تجاري في مابين دو کشور ايران و ونزوئال در زمان روي کار آمدن رئيس جمهوري فقيد ونزوئال در سال 9111
طي يک دهه رو به گسترش نهاد .طي دو سال گذشته هيأت زيادي في مابين دو کشور اعزام و پذيرش شده اند که
برخي از مهمترين آنها به شرح ذيل مي باشند:
- 9

اعزام هيأت جهت افتتاح شعبه بانک توسعه صادرات ايران در ونزوئال

- 2

برگزاري هشتمين اجالس کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي ميان دو کشور در شهريور 9111

- 1سفر جناب آقاي هوگو چاوز به تهران و امضاء موافقتنامه بازرگاني در آذرماه 9131
- 4سفر رئيس جمهور وقت به کاراکاس و امضاء موافقتنامه تجارت آزاد در اسفندماه 9131
- 5سفر وزير وقت وزير صنايع و معادن جناب آقاي طهماسبي به همراه تعدادي از نماينددگان بشدخ خصوصدي و شدرکتهاي دووتدي و
وزارتشانه ها و سازمانها در آذرماه 9134
- 6سفر جناب آقاي دکتر حدادعادل رئيس وقت مجلس شوراي اسالمي به همراه وزير وقت صنايع و معادن جناب آقداي طهماسدبي بده
کاراکاس در بهمن ماه . 9134
- 7سفر جناب آقاي احمدي نژاد رييس جمهور وقت به منطقه آمريکاي التين از جمله کشور مذکور در دي ماه 9135
- 3سفر هيات تجاري به سرپرستي جناب آقاي دکتر غضنفري معاون وقت وزير و رييس کل سازمان توسدعه تجدارت ايدران بده کشدور
مذکور در فروردين .9136
- 1سفر جناب آقاي دکتر ميرکاظمي وزير وقت بازرگاني جمهوري اسالمي ايران به کاراکاس در مردادماه .9136
 - 91برگزاري اووين نمايشگاه کشورهاي عضو آوبا در تهران (آذرماه )9137
 - 99سفر جناب آقاي احمدي نژاد رييس جمهور وقت به منطقه آمريکاي التين از جمله کشور ونزوئال در سال 9133
 - 92سفر هيات تجاري به سرپرستي آقاي سلطاني نيا مشاور وقت وزير بازرگاني در سال . 9133
 - 91برگزاري نمايشگاه تشصصي جمهوري اسالمي ايران در کاراکاس ( شهريور ماه .)9131
 - 94سفر جناب آقاي احمدي نژاد در مراسم ترحيم فوت رئيس جمهور فقيد ونزوئال هوگوچاوز اسفند 9119
 - 95سفر شوان نويا آالرکون معاون آسيا ،اقيانوسيه و خاورميانه وزارت خارجه ونزوئال در  99اسفند  12و مالقات با وزير امور
خارجه کشورمان
 - 96اعزام اعزام هيأت تجاري و اقتصادي به رياست مقام عاوي وزارت جهت توسعه همکاريهاي اقتصادي در تيرماه 9114
 - 97برگزاري هشتمين اجالس کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي ميان دو کشدور در شدهريور  9111بده رياسدت جنداب آقداي
مهندس نعمت زاده وزير محترم صنعت ،معدن و تجارت جمهوري اسالمي ايران و آقاي کدابيو رئديس ونزوئاليدي اجدالس و وزيدر
صنايع
 - 93مالقات روساي جمهوري دو کشور در خالل سفر به نيويورک و سشنراني در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل روز
9111/7/9
 - 91سفر وزير امورخارجه وقت ونزوئال ،آقاي رافائل راميرز و مالقات با رئيس جمهوري محترم9111/3/24 -
 - 21پذيرش هيات ونزوئاليي به رياست معاون محترم رئيس جمهور ونزوئال  ،آقاي مارکو توررس و هيات همراه در آذر ماه .9111
 - 29پذيرش هيات ونزوئاليي به رياست رئيس جمهور محترم اين کشور و تني چند از وزرا در دي ماه .9111
 - 22سفر هياتي به رياست وزير امور خارجه ونزوئال خانم دوسي رودريگز و وزير نفت آن کشور آقاي چاوز در فروردين .9114
 - 21سفر هياتي به رياست آقاي مائوريسيو اررا ،معاون وزير نفت ونزوئال به همراه نمايندگان  ،PDVSAدر خرداد .9114

 - 24سفر هياتي به رياست جناب آقاي مهندس نعمت زاده وزير محترم صنعت ،معدن و تجارت ب ونزوئال در تير ماه .9114

 - 25سفر رئيس جمهوري ونزوئال ،نيکالس مادرو و هيأت همراه (معاون اقتصادي رئيس جمهوري ،وزراي
امورخارجه ،نفت و ديدار با مقام معظم رهبري ،رئيس جمهور محترم و وزير صمت 21 -ديماه 9114
 - 26سفر خانم دوسي رودريگز وزير امور خارجه و آسدروبال چاوز وزير نفت ونزوئال به جمهوري اسالمي ايران 9114 /9/ 19 -و
مالقات با رئيس جمهوري کشورمان ،جناب آقاي دکتر روحاني ،وزاري امورخارجه ،نفت و وزير صنعت ،معدن و تجارت و مديران
سازمان توسعه تجارت ايران (موضوع سيمان سروآسول)
 - 27سفر هيأت مديره بانک مشترک ايران و ونزوئال در تاريخ 9114/1/1
 - 23سفر مارکو تورس معاون رييس جمهوري و وزير دارايي ونزوئال به ايران و مالقات با رييس دفتر رييس جمهوري در تاريخ
9114/6/96
 - 21دو دوره سفر معاون وزير نفت ونزوئال ،آقاي مائوريسيو هررآ و هيأت همراه ،زمستان  11و خرداد 14

