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ثزگشاری یه جلغِ ّیأت ًوبیٌذگبى ثب حضَر ؽْزدار هؾْذ 

 جلغِ ّیأت رئیغِ 3ثزگشاری 

 صٌؼتدر ثزگشاری ّوبیؼ تجلیل اس صبدروٌٌذگبى ًوًَِ اعتبى خزاعبى رضَی  ثب حضَر ٍسیز ّوىبری 

 ًؾغت هؾتزن اعتبًذار خزاعبى رضَی ٍ فؼبالى التصبدی اعتبى ٍ ثزرعی اثؼبد پیؾجزد هثلث تَعؼِ التصبدی فزٌّگیثزگشاری 
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 ػٌَاى کویسیَى
تبرید  
 ثزگشاری

 هػَثبت هْن

 98/11/03 غٌؼت

اػضبء وویغیَى ًظزات خَد را در خصَؿ پزعؾٌبهِ ارسیبثی ٍضؼیت صٌبیغ اػالم ًوبیٌذ  . 
هغئَالى پیؾٌْبدی وبرگزٍُ ّب ثِ تبییذ حضبر رعیذًذ  . 
همزر گزدیذ ثب ایجبد تمَین، ّزیه اس وبرگزٍُ ّب هجبحث هزتجظ ثب حَسُ فؼبلیت خَد را جوغ ثٌذی ٍ در جلغبت وویغیَى ارائِ ًوبیٌذ  . 
جلغِ آتی وویغیَى ثِ هجبحث هزتجظ ثب حَسُ اعتبًذارد خَاّذ پزداخت. 

ِ گذاری ٍ ثبسار پَل  98/11/03 سزهبی

اًتمبدات دریبفت جْت السم ّوبٌّگی ٍ وزدُ عزح ًوبیٌذگبى ّیبت در را ثبًىی ًظبم لبًَى اصالح جبهغ عزح هَضَع وویغیَى، رئیظ ٍ 
 حغیي سادُ البی ثب هؾتزن جلغِ ًیبس صَرت در اتبق هَافمت جلت راعتبی در ٍ .رعبًٌذ اًجبم ثِ را ثبسرگبًی اتبق در احتوبلی پیؾٌْبدات

 .ؽَد تؾىیل
ًوبیٌذ ارائِ هجلظ ًوبیٌذگبى ثِ وویغیَى عزیك اس را خَد ّبی دیذگبُ ٍ ًظزات تب گیزد لزار وویغیَى اػضبی اختیبر در عزح وبهل هتي. 

  98/11/12 تجبرت

 98/11/16 اًزصی

اًزصی وویغیَى ّزجلغِ آغبس در تجذیذپذیز ّبی اًزصی وویتِ ٍ اًزصی ٍ آة هصزف عبسی ثْیٌِ وویتِ دٍ گشارؽبت ثزرعی 
ِهؾْذ صٌؼتی ًَاحی ٍ ؽْزوْب آة تبهیي فزارٍی ّبی چبلؼ درخصَؿ اتبق ًوبیٌذگبى ّیبت ثِ صٌؼتی ؽْزن گشارػ ارائ 
ای هجبحث ٍ اجتوبػی تبهیي هغبئل ثزرعی ِ  راّىبرّب ارائِ ٍ دٍلتی ّبی دعتگبُ ثب لزارداد عزف ٍ اًزصی ٍ آة حَسُ پیوبًىبر ؽزوت ّبی ثیو

 سهیٌِ ایي در
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 ػٌَاى کویسیَى
تبرید  
 ثزگشاری

 هػَثبت هْن

 98/11/20 گززضگزی

اس هَضَع تب گزدد ارائِ ؽْزداری گزدؽگزی ویَعه ّبی خصَؿ در گشارؽی هغبفزتی خذهبت دفبتز اًجوي عَی اس ؽذ همزر 
 .ؽَد پیگیزی وویغیَى رئیظ عزیك

ؽَد ارائِ هغبفزتی دفبتز تجبری ػَارض هؼبفیت خصَؿ در درخَاعتی هغبفزتی خذهبت دفبتز اًجوي عَی اس ؽذ همزر. 
گیزد لزار پیگیزی هَرد وویغیَى عزیك اس ّتل ّب در گزدؽگزی وبًتزّبی اعتمزار عبهبًذّی هَضَع ؽذ همزر. 

 98/11/28 حول ٍ ًقل ٍ تزاًشیت
ِثبرًبهِ صذٍر خصَؿ در ًمل ٍ حول ؽزوتْبی هؾىالت اػالم جْت اعتبى ًمل ٍ حول ٍ راّذاری عبسهبى تزاًشیت دفتز ثب هىبتج 

 cmr اس اعتفبدُ ثجبی

 98/11/30 هسئَلیت ّبی اجتوبػی   

ثزرعی هَرد ٍ دریبفت ؽْز حبؽیِ ثِ هزثَط اعالػبت اؽبرُ، هَرد دفبتز ًوَدى وبرآهذ جْت در اعتبًذاری ثِ ووه ٍ ّوىبری ثزای 
 .لزارگیزد

تمغین ٍ ّوىبری ّبی سهیٌِ ٍ احتوبلی ووجَدّبی دارًذ، وبر ٍ عز جَاًبى ثب وِ ًْبدّبیی ٍ غیزدٍلتی ّبی عبسهبى ثب توبط ضوي 
 .گزدد ثزرعی ؽْز حبؽیِ جَاًبى پزٍرػ ٍ رؽذ سهیٌِ در وبر

ؽَد اعتفبدُ ّب داًؾگبُ ظزفیت اس هحزٍم هٌبعك در ٌّزی ٍ ٍرسؽی ػلوی، الوپیبدّبی ثزگشاری ثزای. 
هَرد ػلَم ٍسارت هجَس ثب سهیٌِ ایي در ػلوی هذرن ارائِ ٍ لبلی ثبفی آهَسػ دٍرُ تذٍیي ثیٌبلَد، داًؾگبُ اهىبًبت اس ثبسدیذ اس پظ 

 .لزارگیزد ثزرعی
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 زستبٍرزّبی هْن هحل هالقبت تبرید هالقبت ػٌَاى هالقبت

زیسار سفیز ایزاى زر سزیالًکب 
ثب زٍ ػضَ ّیبت ًوبیٌسگبى 

 اتبق هطْس

1398/11/19 
اتبق ثبسرگبًی 

 هطْس

 اس /.هیجبضس ثبًکی هجبزالت چبلص حذف ثستزسبس سزیالًکب ٍ ایزاى پبیبپبی تجبرت ظزفیت ایجبز
 اٍلیِ هَاز تبهیي ٍ غٌبیغ قطؼبت رٍی ثز ٍارزات حَسُ زر تَاى هی سزیالًکب کطَر ظزفیت
 قیوت، ارساى ٍ سٍزثبسزُ هحػَالت زرذػَظ سزیالًکب کطَر ثب تَاًس هی ایزاى /.ًوَز استفبزُ
 ذػَغی ثرص ٍ زیپلوبسی زستگبُ اًسیطی ّن زرذَاست /.ثبضس زاضتِ اقتػبزی هزاٍزات

ُ ّبی تؼزیف ثزای  .گززیس طزح هرتلف کطَرّبی ثب تجبرت هَثز را

 هالقبت ّب

 تؼساز اطالع رسبًی ّب تؼساز هطبٍرُ ّب تؼساز گشارش ّب

2 10 33 
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ػٌَاى  
 هزاسن/ّوبیص/جلسِ

تبرید 
 ثزگشاری

هحل  
 ثزگشاری

 اّن هجبحث هطزٍحِ ٍ هػَثبت

جلسه هماهنگی انتخابات هیأت 
رئیسه اتاق مشترک بازرگانی 

 ترکمنستان -ایران

1398/11/16 
اتاق بازرگانی  

 مشهذ

 ترکمنستان -ایران بازرگانی مشترک اتاق ساله یک عملکرد گسارش ارائه
   رو پیص انتخابات در اعضاء کلیه از مشارکت درخواست و جذیذ رئیسه هیأت در عضویت برای استان هر کانذیذاتورهای تعذاد اعالم
 سالیانه عادی عمومی مجمع انتخابات در نماینذه معرفی فرم و ترکمنستان و ایران مشترک اتاق مذیره هیأت انتخابات در متقاضی افراد های فرم توزیع

جلسه کمیته رویذادهای تجاری 
 خارجی استان

 سازمان صمت 1398/11/20
 .گردیذ ارائه 1399 سال در استان سطح در اوراسیا بسرگ همایص برگساری پیشنهاد

 .گرفتنذ قرار اولیه بررسی مورد 1399 سال در استان خارجی تجارت ترویج های برنامه

جلسه کمیته پایش تجارت 
 خارجی استان

 سازمان صمت 1398/11/20
 .گرفت انجام استان گمرکات محترم نماینذه توسط استان خارجی تجارت حوزه در آماری گسارش ارائه

 .گرفتنذ قرار بررسی مورد قیمتی سنگهای و فیروزه صادرات حوزه مشکالت و مسائل

 : اقساهبت سبیز

  اتبق آهَسش هزکش ّوکبری ثب ٍ ایزاى اتبق طزف اس ٍیسئَکٌفزاًس قبلت زر «اٍراسیب اقتػبزی اتحبزیِ ٍ ایزاى هیبى تزجیحی تجبرت ًبهِ هَافقت» آهَسضی کبرگبُ ثزگشاری•

 ّبی پیگیزی ٍ کطَری ٍ کبالئی هیشّبی ٍ ّب ًوبیطگبُ ثزگشاری تجبری، ّبی ّیأت پذیزش ٍ اػشام ضبهل 1399 سبل زر استبى تجبرت تزٍیج ٍ تَسؼِ ثزای پیطٌْبزی ّبی ثزًبهِ تْیِ•

 سهیٌِ ایي زر الولل ثیي راّجززی ًظبرت ضَرای اػضبی کلیِ ثب هطَرت ٍ ًظزذَاّی جْت هتؼسز

   «جسیس رئیسِ ّیأت اػضبی اًتربة ّوسلی ٍ ّوبٌّگی» ًطست زر حضَر جْت تزکوٌستبى -ایزاى ثبسرگبًی هطتزک اتبق اػضبی کلیِ اس زػَت ٍ رسبًی اطالع ّوبٌّگی، اًجبم•
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 :12کمیتٍ بىذ ب مادٌ 

 غَرتجلسِ هَضَػبت هَرز پیگیزی ٍ ثزرسی تبرید جلسِ ػٌَاى جلسِ

کویتِ ثٌس ة  

 12هبزُ 

 11جلغِ ؽوبرُ 

   98/11/14هَرخ 

گذاری عزهبیِ ٍ جذة دفتز هذیزول 98/10/24 هَرخ 38/63/34902 ؽوبرُ ًبهِ هٌذرجبت هَضَع  

  تؼبًٍی ؽزوت ػبهل هذیز ٍ لَچبى ؽْزعتبى ًوبیٌذُ ؽَؽتزیبى آلبی جٌبة ًبهِ ثِ هٌظن اعتبًذاری

   آعبن پزًیبى صٌؼت ٍ وؾت
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 :دبیرخاوٍ ضًرای گفت ي گً

ضوبرُ  
 جلسِ

تبرید 
 جلسِ

 غَرتجلسِ هَضَػبت هَرز ثزرسی

 98/11/07 40جلسِ 
آجیل ثٌذی ثغتِ فزآٍری، جْت تَلیذی هجوَػِ اًذاسی راُ فزارٍی هغبئل پیزاهَى همذط هؾْذ حجَثبت ٍ خؾىجبر آجیل، تخصصی ؽْزن هغبیل عزح 

 18/9/98 هَرخ ؽَرا دثیزخبًِ جلغِ عَهیي ٍ عی هصَثبت اجزای ٍ حجَثبت ٍ خؾىجبر ٍ
 

 98/11/14 41جلسِ 

اًجوي 98/10/29 هَرخ 98964 ٍ هؾْذ هؼبدى ٍ صٌبیغ ثبسرگبًی، اتبق صٌؼت وویغَى 98/10/29 هَرخ ؿ/98/3234 ؽوبرُ ّبی ًبهِ هَضَع عزح  

 .اعتبى صٌبیغ هذیزاى هحتزم

سیز ؽزح ثِ اعتبى صٌبیغ هذیزاى هحتزم اًجوي هىبتجبت هَضَػبت عزح: 

 ثزتز ّبی آٍری في ٍ اثشار هبؽیي صٌؼتی ؽْزن ثِ دعتزعی راّْبی ثب هزتجظ هؾىالت پیزاهَى 98/11/01 هَرخ 98983 ؽوبرُ ًبهِ•

 صٌؼتی ؽْزن ٍ اثشار هبؽیي ٍ ثزتز فٌبٍری صٌؼتی ؽْزوتْبی در هتزٍ ایغتگبُ اعتمزار خَاعت در پیزاهَى 98/11/01 هَرخ98982 ؽوبرُ ًبهِ•

 تَط
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 :دبیرخاوٍ ضًرای گفت ي گً

ضوبرُ  
 جلسِ

تبرید 
 جلسِ

 غَرتجلسِ هَضَػبت هَرز ثزرسی

 98/11/21 42جلسِ 

ِوٌٌذگبى هزاجؼِ عبهبًذّی وویتِ ثزتؾىیل هجٌی آى اجزایی ًبهِ آئیي ٍ وبر ٍ وغت هحیظ هغتوز ثْجَد لبًَى 7 هبدُ اجزای هٌظَر ثِ پیؾٌْبد ارائ 

 تَلیذی ٍاحذّبی ثِ اجزایی ّبی دعتگبُ

ِاحىبم ة ثٌذ وویتِ جلغِ دّویي هَضَع هبویبى عبیز ٍ عیَر هجَس صذٍر ثِ هزثَط الؼول دعتَر پیزاهَى وؾبٍرسی جْبد عبسهبى پیؾٌْبدات ارائ 

 تَعؼِ دائوی

گَ ٍ گفت ؽَرای در عزح جْت سیز هَضَػبت ًْبیی جوؼجٌذی: 

 ؽَرای دثیزخبًِ جلغِ عَهیي ٍ عی هَضَع ّب ًْبدُ تبهیي درخصَؿ پیزاهَى اعتبى سًجَرداری تؼبًٍی ّبی ؽزوت هحتزم اتحبدیِ هؾىالت•

   جبری عبل در خصَصی ثخؼ ٍ دٍلت گَی ٍ گفت

 ػضَ غیز ثِ فزٍػ ٍ هزثَعِ اتحبدیِ ٍ دام خَارن وبرخبًجبت ثِ وؾبٍرسی جْبد تىبلیف اس ًبؽی هبلیبتی ّبی ّشیٌِ ججزاى چگًَگی•

 تَعؼِ دائوی احىبم ة ثٌذ وویتِ جلغِ ًْیوي هَضَع99 ثَدجِ لبًَى در تْبتز فزایٌذ ثیٌی پیؼ•

 

 98/11/28 43جلسِ 
رٍیِ ٍ لبًَى حَسُ در وبر ٍ وغت ّبی چبلؼ پیزاهَى اعتبى تجبرت ٍ هؼذى صٌؼت، عبسهبى 98/11/16 هَرخ120/1906487 ؽوبرُ ًبهِ هَضَػبت عزح  

 هَجَد ّبی رٍیِ اصالح هٌظَر ثِ ػولی پیؾٌْبدات ارائِ جْت اجتوبػی تبهیي ّبی
 

    ثزًشی ٍ ای ًمزُ عالیی، وبرت اػغبی رٍیىزد ثب رتجِ هتقبغی کبرآفزیٌبى ثٌسی رتجِ راّجززی کویتِ جلغِ اٍلیي 98/11/30 44جلسِ 
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ٍ اثالؽ، پیگیزی 
 زرذَاست اظْبر ًظز 
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 :يگًی ديلت ي بخص خصًصی ضًرای گفت

 غَرتجلسِ هَضَػبت هَرز پیگیزی ٍ ثزرسی تبرید جلسِ

 73جلسِ ضوبرُ 

 98/11/03 هَرخ

ِگَوفت ؽَرای جلغِ دٍهیي ٍ ّفتبد هصَثِ ٍفك جبری عبل هبُ ًِ در ؽَرا هَضَػبت دٌّذگبى پیؾٌْبد ٍ اػضب حضَر ٍضؼیت اس گشارؽی ارائ 

عجیؼی هٌبثغ ٍ وؾبٍرسی ٍاحذّبی پزٍاًِ یب فؼبلیت هجَس هَرد در عجیؼی هٌبثغ ٍ وؾبٍرسی صٌفی ًظبم عبسهبى ٍ هؾْذ اصٌبف اتبق ًظز اختالف 

وبالّبی خزیذ ثخؾٌبهِ رػبیت ػذم عفبرػ، ثجت گوزوی، ّبی تؼزفِ خصَؿ در اعتبى الىتزًٍیه ٍ ثزق ّوگي صٌبیغ تخصصی اًجوي هؾىالت 

 ... ٍ ایزاًی

هؼبٍى 98/08/25 هَرخ 270/98/52775 ؽوبرُ ثخؾٌبهِ اس ًبؽی ّبی هحذٍدیت ثب راثغِ در خویزهبیِ وٌٌذُ تَلیذ ّبی ؽزوت هغبئل عزح  

 رغن ػلی خویزهبیِ ًزخ افشایؼ ػذم خصَؿ در تَلیذوٌٌذگبى ٍ وٌٌذگبى هصزف اس حوبیت عبسهبى هذیزػبهل ٍ هذیزُ ّیبت رئیظ ٍ ٍسیز هحتزم

 هحصَالت ایي تَلیذ اٍلیِ هَاد لیوت افشایؼ

ِ98 تبثغتبى در اعتبى التصبدی ؽبخصْبی ثز هٌفی تبثیز ثیؾتزیي ثب فبوتَرّبی ثْجَد درخصَؿ اجزایی دعتگبّْبی ّبی ثزًبهِ ٍ پیؾٌْبدات ارائ 
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 اتبق ثبسرگبًی، غٌبیغ، هؼبزى ٍ کطبٍرسی ذزاسبى رضَی

 :خذمات بازرگاوی

 کبرت ػضَیت کبرت ثبسرگبًی

 توسیس غسٍر توسیس غسٍر هجوَع

 حمَلی حمیمی حمَلی حمیمی حمَلی حمیمی حمَلی حمیمی

25 38 30 83 9 2 7 23 217 
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 جوغ کل ٍسى ًبذبلع جوغ ارسش زالری تؼساز غسٍر گَاّی هجسأ

 8879134.893 12751409.4 221 ضص ثزگی Aفزم 

 78738668.865 29196129 159 ثزگی 3گَاّی هجسأ 

 21430988 11548335 660 تؼزفِ تزجیحی کطَرّبی اٍراسیب

 23795 236361 2 تؼزفِ ّبی تزجیحی تزکیِ



 اتبق ثبسرگبًی، غٌبیغ، هؼبزى ٍ کطبٍرسی ذزاسبى رضَی

 :مرکس آمًزش
12 

 ػٌَاى زپبرتوبى آهَسضی ػٌَاى زٍرُ آهَسضی
 هست زٍرُ

 (سبػت)
 تؼساز 

 ضزکت کٌٌسُ
 سبػت -ًفز

 85 5 17 تجبرت  ثیي الولل ٍ هْبرت ّبی ثبسرگبًی دٍرُ ولیبت ثبسرگبًی خبرجی

 884 52 17 صذٍر وبرت ثبسرگبًی صذٍر وبرت ثبسرگبًی

 27 9 3 صذٍر وبرت ثبسرگبًی تَجیْی وبرت ثبسرگبًی-تَجیْی

 60 20 3 تجبرت  ثیي الولل ٍ هْبرت ّبی ثبسرگبًی تجبرت تزجیحی هیبى ایزاى ٍ اتحبدیِ التصبدی اٍراعیب

 228 57 4 فزٌّگغتبى ًَآٍری ٍ وبرآفزیٌی داًؼ آهَسی تئَری اػتوبد، اس ّوىبری تب رلبثت

 225 25 9 وغت ٍ وبر،وبرآفزیٌی ٍ في ثبسار ثبساریبثی وغت ٍ وبر در ایٌغتبگزام

 312 52 6 فزٌّگغتبى ًَآٍری ٍ وبرآفزیٌی داًؼ آهَسی وبرگبُ تزجیحبت فىزی

 180 12 15 وغت ٍ وبر،وبرآفزیٌی ٍ في ثبسار ثبساریبثی الىتزًٍیه حزفِ ای

هبلی، اعٌبد )لَاػذ ٍ اعتبًذاردّبی تْیِ ٍ وٌتزل اعٌبد در تجبرت ثیي الولل 
 (ٍ حولثبسرگبًی 

 144 12 12 تجبرت  ثیي الولل ٍ هْبرت ّبی ثبسرگبًی

 114 19 6 تجبرت  ثیي الولل ٍ هْبرت ّبی ثبسرگبًی (ثجت عفبرػ وبال ٍ خذهت)عبهبًِ جبهغ تجبرت 



 اتبق ثبسرگبًی، غٌبیغ، هؼبزى ٍ کطبٍرسی ذزاسبى رضَی

 :مرکس آمًزش
13 

 ػٌَاى زپبرتوبى آهَسضی ػٌَاى زٍرُ آهَسضی
 هست زٍرُ

 (سبػت)
 تؼساز 

 ضزکت کٌٌسُ
 سبػت -ًفز

 280 28 10 حول ٍ ًمل جبدُ ای ثیي الوللی وبال لبًَى تجبرت

 315 35 9 تجبرت  ثیي الولل ٍ هْبرت ّبی ثبسرگبًی (دٍر اظْبری صبدرات ٍ ٍاردات( )EPL)عبهبًِ جبهغ اهَر گوزوی

 135 15 9 وغت ٍ وبر،وبرآفزیٌی ٍ في ثبسار تَلیذ هحتَای دیجیتبل ٍیضُ وغت ٍ وبرّبی ایٌتزًتی

 48 8 6 تؾىل ّب الثی گزی ٍ حوبیت ّوِ جبًجِ در تؾىل ّبی التصبدی

 :اقساهبت سبیز

  98 سبل زر رضَی ذزاسبى کطبٍرسی ٍ هؼبزى غٌبیغ، ثبسرگبًی، اتبق آهَسضی ضَرای جلسِ ثزگشاری•

   1399 سبل زر اقتػبزی ّبی تطکل آهَسضی ّبی اٍلَیت تؼییي ٍ ثزرسی جلسِ•



 اتبق ثبسرگبًی، غٌبیغ، هؼبزى ٍ کطبٍرسی ذزاسبى رضَی

 :امًر تطکلُا
14 

 هحل ثزگشاری تبرید ثزگشاری هزاسن/ّوبیص/ػٌَاى جلسِ

 اعتبًذاری 98/11/28 جلغِ وویغیَى ثزًبهِ ریشی ّوبٌّگی ٍ ًظبرت ثز لبچبق وبال ٍ ارس اعتبى

 دٍ جلغِ وویغیَى ًظبرت ثز عبسهبًْبی صٌفی هؾْذ
98/11/02 
98/11/14 

 عبسهبى صوت

 اتبق ثبسرگبًی هؾْذ - ثزگشاری ًؾغت هجوغ ػوَهی عبالًِ ؽَرای هلی سػفزاى

 اطالع رسبًی ٍ پیگیزی ّب تؼساز گشارش ّب

0 25 



 اتبق ثبسرگبًی، غٌبیغ، هؼبزى ٍ کطبٍرسی ذزاسبى رضَی

 :دفتر ارتباط با اعضاء

رٍاثط  
 کبر

اقتػبز  
ثبسارّبی  

 هبلی

تَسؼِ ثبسار  
هحػَالت  

 غٌؼتی

تَسؼِ 
ثبسارهحػَالت  

 کطبٍرسی

اهَر  
 هبلیبتی

 

اهَر ثبًکی ٍ  
 تسْیالت

تأهیي  
 اجتوبػی

ذسهبت  
 ثبسرگبًی

اهَر  
حقَقی ٍ  

 زاٍری

ثبساریبثی ٍ  
ذسهبت  

 الکتزًٍیک

8 0 0 46 15 12 6 10 13 2 
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 تؼساز پزًٍسُ ّبی رسیسگی ضسُ تؼساز جلسبت اتبق ًوبیٌسگبى

 190 150 ّیأت حل اذتالف هبلیبتی

 30 5 ّیأت حل اذتالف تأهیي اجتوبػی

 39: هجوَع هػَثبت 32 :تؼساز پزًٍسُ ّبی ثزرسی ضسُ 5: تؼساز جلسبت ثزگشار ضسُ

 تؼساز هَضَع تؼساز هػَثبت  حَسُ

 20 تأهیي اجتوبػی
 14 تمغیظ ثذّی ٍ ثخؾَدگی جزاین

 6 هغبػذت عبسهبى ًغجت ثِ رعیذگی هجذد پزًٍذُ

 18 هبلیبت
 17 تمغیظ ثذّی 

 1 ؽىبیت هتمبضی ثزرعی هجذد پزًٍذُ ٍ رفغ

 1 ثزرعی ؽىبیبت هتمبضی 1 گوزن

 کارگروه ستاد تسهیل

 های تخصصی اتاق مشاوره

نماینذگان اتاق در 
 های حل اختالف هیأت


