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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:رویدادها و جلسات مهم اتاق
برگزاری دو جلسه هیأت نمایندگان

 رئیسههیأت برگزاری یک جلسه

 ور عراقنشست مشترک اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با هیات اقتصادی کشبرگزاری

 جغرافیایی و تأثیر آشنایی با موضوع مالکیت فکری و توسعه در سطح بین المللی با تأکیر بر نشانهای"نشست برگزاری
"آن بر توسعه صادرات

 عضو هیات رئیسه اتاق مشهدبا سرکنسول جدید ایران در مرو دیدار

 ایران در پیچ و خم توسعهاقتصاد "همایش برگزاری"

 آموزیفرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش اختتامیه

 98انجام طرح پایش محیط کسب و کار استان در تابستان
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:کمیسیون ها
3

عنوان کمیسیون
تاریخ  
برگزاری

مصوبات مهم

98/06/03گردشگری
رائهاپیشنهادیاهدافبراساسکمیسیونجدیددورهتحقققابلهایبرنامهواهدافخصوصدرنظراتنقطهارسال

کمیسیوندبیربهماهشهریور28روزتاجلسهدرشده
هماهنگیواستحضارجهتکمیسیوناعضایبرایبازرگانیاتاقهایکمیسیوننامهآیینارسال

98/06/05خدمات فنی، مهندسی و عمران
دهندانجاممهندسیفنیخدماتتعریفدرخصوصکلیبندیجمعیکنظراتتلفیقباکمیسیونریاستشدمقرر.
انهدبیرخبهراخودنظراتکمیسیونمقطعیموضوعاتهمچنینواطالعاتیهایبانکتهیهجهتاعضاءشدمقرر

.دهندارجاعکمیسیون

98/06/27سرمایه گذاری و بازار پول
هتجکارگروهعنوانبامرتبطموضوعاتدیگروجلسهدرشدهمطرحمرتبطموضوعاتطرحوهاکارگروهتشکیل

کمیسیونبعدیجلسهدرارائه

98/06/27حمل و نقل و ترانزیت
خودعضویتکمیسیوناعضایوتشکیلکمیسیونذیلدرترانزیتوایجادهودریایی,ریلیکمیتهسهشدمصوب

.نماینداعالمکمیسیوندبیربهکمیتهازکدامهردررا

کار، مالیات و تأمین اجتماعی
ت با حضور مدیرکل روابط کار و جبران خدم)

(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
98/06/28

اتشدخواهداجتماعیکارورفاهتعاون،وزارتبخش هایباالزمپیگیری هایحتمادانش بنیانشرکت هایزمینهدر
.شودتامیناست،نیازهاشرکتاینفعاالنبرایآنچه

ازشینادستمردوحقوقکاهشخصوصدراجتماعیتامینسازماننظرتغییرجهتنگارینامهبهنسبتشدمقرر
.پذیردصورتمقتضیاقدامکاروزارتسویازمشاغلبندیطبقههایطرحدرپستتغییر
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:امور بین الملل
4

دستاوردهای مهممحل مالقاتتاریخ مالقاتعنوان مالقات

مالقات سرکنسول جدید ایران در مرو با آقای 
دمهندس توکلی زاده عضو هیأت رئیسه اتاق مشه

98/06/17
اتاق بازرگانی 

مشهد

مالقات ها
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:امور بین الملل
5

عنوان  
مراسم/همایش/جلسه

تاریخ 
اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

کمیته پایش تجارت  
خارجی استان

سازمان صمت98/06/03
کشورسالههفتسندعنوانباترکمنستاناقتصادیتوسعهآتیهایبرنامهترینمهموترکمنستانکشورباتجارتوضعیتآخرینارائه

تخصصیاالتسوبهپاسخوترکمنستانمیزدبیرتوسطترکمنستانکشورباتجاریمراوداتتوسعهراهکارهایوموانعتشریح/مذکور
.انایشتوسط...وایگلخانهمحصوالتصادراتاختصاصی،هاینمایشگاهبرگزاریبانکی،مبادالتانجامدرخصوصجلسهاعضاء

نشست فعالین اقتصادی
ایران و ترکمنستان

98/06/04
مللی  نمایشگاه بین ال

مشهد

.هستیممسألهدچارهاآنازاستفادهدرکهترکمنستاندرترانزیتوگازمهمظرفیتدووجودبرتاکید
درترکمنیشرکت16حضورباشهریورماه5لغایت3ازنیزترکمنستانآخالاستانصنعتیتولیداتنمایشگاههمایش،اینباهمزمان

شدبرگزارنمایشگاهمحل

ه  نشست تخصصی توسع
چرخه صادرات

98/06/05
معاونت صنایع کوچک

واقع در شهرک فناوری 
صنایع غذایی

معدنت،صنعخانهدرخارجیتجارتبخشنمودنفعال/خارجیصادراتمحلازاستانبهارزبازگشتهایشیوهبازنگریلزومبرتأکید
اجرایعدم/محورصادراتتولیدبرتأکید/.راستاایندرعماندرمحصوالتفروشمرکزایجادوصادراتتوسعهجهتدرتجارتو

....واخیرچندسالدرصادراتبرایقوانینبرقراریدرعدالت
جلسه توسعه روابط خارجی
پیرامون تجارت با کشور 

افغانستان
98/06/07

دفتر بازارچه های  
مرزی

اشاره/فعلیشرایطدرهمسایهکشورهایترینمهمازیکیعنوانبهخارجیروابطتوسعهدرافغانستانکشورگذارتأثیرنقشبهاشاره
برتأکیدوانستانافغکشوردرموجودسیاسیشرایطتشریحوایرانبرایکنونیشرایطدرافغانستانبالقوههایفرصتنیزوهاتحریمبه

.مختلفهایردهدرذیربطاعضایحضوربااقتصادیروابطمستمرپایشجهتافغانستانویژهکارگروهوجودضرورت

جلسه کارگروه سرمایه 
گذاری استان

98/06/25
،/راهکارهاوموانعخصوصی؛بخشودولتگویوگفتشورایجلسهدومینوشصتمصوبخارجیگذاریسرمایهکارگزاریایجاد
زمرکپیشنهاداتگذارخارجی؛سرمایهجذبدرمشهدفرودگاههمکاری/فوقموضوعخصوصدرهاکارگزاریهمکاریدستورالعملارائه

فرودگاهازسازمانآنهایدرخواستوگذاریسرمایهخدمات

تعداد اطالع رسانی هاتعداد مشاوره هاتعداد گزارش ها

446
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:امور بین الملل
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مراسم/همایش/عنوان جلسه
تاریخ 
اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریبرگزاری

نفره 4جلسه مشترک مالقات هیأت 
ان عراقی با اعضای اتحادیه صادرکنندگ

مهندسی-خدمات فنی
هداتاق بازرگانی مش98/06/13

هایحوزهدراستانفعالینبرایایراندرعراقتجاریمرکزمشترکاندازیراهوعراقخصوصیمجلساعضایازدعوت
مختلف

ا  جلسه بررسی مشکالت فیمابین ب
کشور قرقیزستان

98/06/16
دفتر هماهنگی امور

یاقتصادی استاندار
/آهنراههایواگنطریقازوارداتجهتویژهاعتباریخطایجادپیگیری/قرقیزستانوایرانمیانپروازاندازیراهپیگیری
تجارتامردرهاایرانیمیانرویهوحدتایجاد/ارزیحوالجاتانجاممنظوربهرسمیکارگزاریایجادپیشنهاد

:گرفتهانجاممهماقدامات

.(افتادویقتعبهاعضاءبرنامهناهماهنگیدلیلبهجلسه)الزمکارهایدستورتهیهوشهریورماهدراتاقالمللاموربینسیاستگذاریشورایجلسهاولینتشکیلبرایتالش•

تهیه)شهدمالمللیبیننمایشگاهمحلدرترکمنستانوایراناقتصادیفعالیننشستبرگزاریدرترکمنستان-ایرانبازرگانیمشترکاتاقبامساعدتوهماهنگیانجام•

حضورجهترسانهاصحابازدعوتوخبرتهیهبرنامه،دهیپوششجهتاتاقعمومیروابطواحدباهماهنگیگذاری،سرمایهواقتصادیاطالعاتحاویهایدیسیوبروشورها

(...واقتصادیفعالینبهرسانیاطالعجلسه،در

مذکوراتحادیهاعضایباعراقینفره4هیأتمالقاتمشترکجلسهبرگزاریجهتواحدهاباهماهنگیومهندسی-فنیخدماتصادرکنندگاناتحادیهبهمساعدت•



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:12کمیسیون بند ب ماده و وگو شورای گفت

صورتجلسهموضوعات مورد پیگیری و بررسیتاریخ جلسهعنوان جلسه

وگوشورای گفت
69جلسه شماره 

98/06/28مورخ

اقتصادیاطالعاتواخبارطرح

حوزهاجتماعی،تامینحوزهدرخصوصیبخشودولتگویوگفتشورایدبیرخانهپیشنهاداتطرح

هاحوزهسایرودائمیاحکام12ماده(ب)بنداستانیکمیتهدبیرخانهپیشنهادیموضوعات

جاریمقرراتاجرایوواحدپنجرهپیرامونمعدنیصنایعومعدنحوزهمشکالتوموانع

کمیته بند ب

12ماده 

6جلسه شماره 

98/06/02مورخ

مشاورانصالحیتتشخیصمشکالتبررسی

مورخ25071/54991شمارهنامهتصویبموضوعنوپاشرکتهایازحمایتنامهآیین10ماده

98/03/01
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http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-28-06-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-28-06-98.pdf
http://www.mccima.com/files/com-m-76/1398/M-12-06.pdf
http://www.mccima.com/files/com-m-76/1398/M-12-06.pdf


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

:دبیرخانه شورای گفت و گو
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صورتجلسهموضوعات مورد بررسیتاریخ جلسهشماره جلسه

2098/06/04جلسه 
صادرکنندگاناساسیهایدغدغهازیکیعنوانبهصادراتیواگنتامینعدممشکلموضوعطرح

کشتارگاههاپرسنلوکارگرانبهداشتکارتاعتبارمدتکاهشازناشیمشکالتموضوعطرح

2198/06/11جلسه 

درارزقیمتافزایشازناشیآثارجبراننحوهدستورالعملموضوعاصالحیبخشنامهنواقصواشکاالتموضوعطرح

تعدیلفاقدریالیهایپیمان

استانمهندسیوفنیخدماتصادراتتوسعهراهبردیکمیتهتشکیلموضوعطرح

2298/06/25جلسه 
توسعهششمبرنامهقانون6ماده(ب)بنداجراینحوهبارابطهدرالبرزاستانگفتگویشوراینظراتموضوعطرح

پذیرتجدیدنیروگاههایازبرقتضمینیخریدجدیدهاینرخابالغدرتسریعدرخواستموضوعطرح

و ابالغ، پیگیری 
33درخواست اظهار نظر 

http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-04-06-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-04-06-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-11-06-98.pdf
http://www.mccima.com/files/sh-goftego/s-jalasat/1398/SH-G-11-06-98.pdf
http://www.mccima.com/files/SH-G-25-06-98.pdf
http://www.mccima.com/files/SH-G-25-06-98.pdf
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:خدمات بازرگانی

کارت عضویتکارت بازرگانی

مجموع تمدیدصدورتمدیدصدور

حقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقی

2330175145618154

9

جمع کل وزن ناخالصجمع ارزش دالریتعدادصدور گواهی مبدأ

28410914202.5512063235.91شش برگیAفرم 

14620023198.339646870.865برگی3گواهی مبدأ 

گواهی قبولیثبت کارنه تیرسفید ابطالیصادراتیوارداتیفروشکارنه تیر
الشه کارنه 
عودت شده

مجموع

50732240741179تعداد
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عنوان دپارتمان آموزشیعنوان دوره آموزشی
مدت دوره

(ساعت)
تعداد 

شرکت کننده
ساعت-نفر

178136تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیدوره کلیات بازرگانی خارجی

1751867صدور کارت بازرگانیصدور کارت بازرگانی

3515صدور کارت بازرگانیکارت بازرگانیتوجیهی -توجیهی

919171تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانی(EPL)سامانه جامع امور گمرکی

1413182تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیبازاریابی الکترونیک حرفه ای

914126کسب و کار،کارآفرینی و فن بازاربازاریابی کسب و کار در اینستاگرام

1232384حمل و نقل جاده ای بین المللی کاال(CARNET TIR)کارنه تیر 

617102تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانی(ثبت سفارش کاال و خدمت)سامانه جامع تجارت 

822176تشکل هامهارت های ارتباطی ویژه مدیران کنترل کیفیت

2516400تشکل ها(مقدماتی)مدیریت تحقیق و توسعه 

547235تجارت  بین الملل و مهارت های بازرگانیبالکچین و رمز ارزها

654324زیفرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموتقویت مهارت سخنرانی

580400مالی و حسابداریسمینار تخصصی حسابداری و مالیاتی
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:مرکز آموزش

:گرفتهانجاممهماقدامات

مشهداتاقننمایندگاهیاتاعضایبرخیایران،اتاقرئیسحضوربامشهدآموزیدانشکارآفرینیونوآوریفرهنگستاندورهنخستیناختتامیه•

سهبهوکردندارائهخوداستارتاپیطرح هایدانش آموزیگروه9که،طرحایندرکنندهشرکتآموزدانش54حضوربا1398/06/16تاریخدر

.گرفتتعلقجوایزبرترتیم

11
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:آمار جلسات ساختمان آموزش
12

مراجعین به کتابخانهتعداد کل حاضرینه یا نشستتعداد جلس

110224جلسه65

ردیف
بیشترین تعداد حاضرین کالس یا کارگاه  

به ترتیب ردیف

کلیات کارت بازرگانی1

EF7زبان خارجی تخصصی ، زبان همکاران اتاق 2

EPLجامع الکترونیک سامانه -بازاریابی الکترونیک حرفه ای 3

کارنه تیر4

اینستاگرام5

ردیف
بیشترین تعداد کالس یا کارگاه  

به ترتیب ردیف

( EF5&EF10انگلیسی) زبان خارجی تخصصی و همکاران 1

EPLجامع الکترونیک سامانه -ایبازاریابی الکترونیک حرفه 2

اینستاگرام3

ردیف
بیشترین تعداد حاضرین جلسه یا نشست

به ترتیب ردیف

نهاد اقتصاد مقاومتی1

دبیرخانه شورای گفتگو2

کمیسیون مالیات ، کار و تامین اجتماعی3

کمیسیون گردشگری4

ردیف
بیشترین تعداد جلسه یا نشست

به ترتیب ردیف

نهاد اقتصاد مقاومتی1

کمیسیون مالیات ، کار و تامین اجتماعی2

دبیرخانه شورای گفتگو3
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:امور تشکلها
اطالع رسانی و پیگیری هاتعداد گزارش ها

-27

13

اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریتاریخ برگزاریمراسم/همایش/عنوان جلسه

برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی مشکالت شرکت های دانش بنیان و فناور
(ریو فناوری ریاست جمهوبا حضور رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی)

98/06/20
اتاق بازرگانی  

مشهد
-

شاخه خراسان–برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن شرکت های پخش ایران 
رضوی

98/06/24
اتاق بازرگانی  

مشهد
انتخاب هیأت مدیره و بازرس این انجمن

-سازمان صمت98شهریور ماه حضور در سه جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
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:دفتر ارتباط با اعضاء

امور مالیاتی
امور بانکی و 

تسهیالت
کارروابطتأمین اجتماعیتحقیقات بازار

خدمات  
بازرگانی

امور حقوقی و 
داوری

13155103
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تعداد پرونده های رسیدگی شدهتعداد جلساتاتاقنمایندگان

330980هیأت حل اختالف مالیاتی

45368هیأت حل اختالف تأمین اجتماعی

:اطالع رسانی به اعضاء و فعاالن اقتصای و درج آن  در پورتال و سایت اتاق در خصوص

یکسان سازی درگاه سامانه شناسه کاال و سامانه جامع تجارت
 به منظور استفاده از بخشودگی جرایم مالیاتی1398پرداخت بدهی مالیاتی مودیان تا پایان سال
 1398فراخوان اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال

698: مجموع مصوبات697:تعداد پرونده های بررسی شده3: تعداد جلسات برگزار شده

تعدادموضوعتعداد مصوبات حوزه

678تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم678تأمین اجتماعی

20تقسیط بدهی20مالیات

0بررسی شکایات متقاضی0گمرک

هیلکارگروه ستاد تس

های تخصصی اتاقمشاوره

نمایندگان اتاق در 
های حل اختالفهیأت

اقدام مهم انجام گرفته
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:اطالع رسانی و خبر

مورد اخبار بارگذاری شده در تلگرام622•
مورد اخبار بارگذاری شده در سایت اتاق303•
ساعت فیلم خبری از برنامه های اتاق300عکس و 540•
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:هماهنگی، حضور و پوشش خبری جلسات

اختتامیه فرهنگستان نوآوری•
همایش اقتصاد ایران در پیچ و خم توسه•
جلسه هیأت نمایندگان اتاق•
(مورد4)شورای گفت و گو-جلسات دبیرخانه شورای گفت و گو•

(جلسه4)معین های اقتصادی جلسات•
نجلسه هم اندیشی و بررسی مشکالت شرکتهای دانش بنیا•
ن المللیجلسه و نشست مالکیت فکری و توسعه برند در سطح بی•
(کمیسیون5)شرکت و پوشش کمیسیونهای اتاق •

:ارتباطات و رسانه ها

مورد ارتباط و هماهنگی با رسانه ها18•
مورد تولیدات چند رسانه ای3•
یمورد پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفن367•

:روابط عمومی و انتشارات

:اقدامات مهم

برگزاری جلسه بررسی ساختار روابط عمومی•
آرشیو و دسته بندی فیلمها و عکس های موجود•
تهیه بولتن های خبری برای ریاست اتاق•

:انتشارات و تبلیغات

(نسخه430)توزیع نشریات و مطبوعات •
تهیه و نصب بنرهای مناسبتی•
ت اناقتهیه بولتن های خبری مربوط به اختتامیه فرهنگستان نوآوری و الیحه تجارت جهت رویت ریاس•
اتاق98ماهه سال 5ساله اتاق، گزارش پایش محیط کسب و کار و گزارش 4چاپ و تکثیر گزارش •
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:دفتر کشاورزی
16

اهم مباحث مطروحه و مصوباتمحل برگزاریتاریخ برگزاریمراسم/همایش/عنوان جلسه

رضویخراسانآبیکمباسازگاریبرنامهبررسیوزارت نیرو98/06/05شرکت در کمیته سازگاری با کم آبی

مجلس شورای اسالمی98/06/06شرکت در کارگروه رونق تولید مجلس شورای اسالمی
جهتمدتمیانومدتکوتاهشدهارائهراهکارهایخصوصدربررسیوبحث
کشاورزیبخشدرتولیدرونق

شرکت در جلسه هیات نمایندگان با حضور مدیر عامل 
(مشروح جلسه)شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

اتاق بازرگانی مشهد98/06/07
صیخصوبخشدرخواستهایواستانآبیمنابعخصوصدرگزارشارائهوتهیه

ایمنطقهآبشرکتاز

سعه برند برگزاری جلسه آشنایی با موضوع مالکیت فکری و تو
ی و تاثیر  در سطح بین المللی با تاکید بر نشانهای جغرافیای

(مشروح جلسه)آن بر توسعه صادرات 

اتاق بازرگانی مشهد98/06/10
یجاداپیگیریآنموازاتبهوعماندریایازآبانتقالطرحخصوصدرگفتگو

زعفرانکشتهکتارهزار50کشتجهتهلدینگی

ان شرکت در جلسه هیات نمایندگان با حضور رییس سازم
(مشروح جلسه)جهاد کشاورزی خراسان رضوی 

اتاق بازرگانی مشهد98/06/14
بخشدرخواستهایواستانکشاورزیوضعیتخصوصدرگزارشارائهوتهیه

کشاورزیجهادسازمانازخصوصی

98/06/20جلسه اجرای الگوی کشت در استان 
دفتر جذب و حمایت از 

یسرمایه گذاری استاندار

استاندرپایلوتکشتالگویارائهپیرامونگفتگو*
لوتپایصورتبهکشتالگویاجرایبرایاتاقکشاورزیدفترامادگیاعالم*
استاندشتدودر

چهارمین جلسه گروه کاری امور کشاورزی تسهیل و رفع 
موانع تولید

98/06/24
و نظام صنفی کشاورزی

منابع طبیعی

امهالووثایقاجرایعدمپیرامونتشکلواقتصادیفعالچنددرخواستبررسی
خشودگیبوتقسیطوسپهبانکتسهیالتامهالوجرائمبخشودگیتسهیالت،

مالیاتیجرایم

http://www.mccima.com/?id=42188
http://www.mccima.com/?id=42193
http://www.mccima.com/?id=42217
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:دفتر کشاورزی

:اقدامات مهم

تهیه پروپزال همایش توسعه گلخانه ها•

تهیه چارچوب اجرای الگوی کشت به صورت پایلوت در استان و ارسال به استانداری•
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:گزارشات و مستندات

(98مرداد)تهیه ششمین گزارش اطالعات بارش و دمای کشور و استان•

(کلیک کنید)درخواستهای بخش خصوصی در این حوزهتهیه گزارش وضعیت منابع آبی استان و•

(نیدکلیک ک)تهیه گزارش وضعیت کشاورزی در استان و درخواستهای بخش خصوصی در این حوزه•

المللیجلسه آشنایی با موضوع مالکیت فکری و توسعه برند در سطح بین 
با تاکید بر نشان های جغرافیایی و تاثیر آن بر توسعه صادرات

http://www.mccima.com/files/agriculture/%D8%A8%D8%B3%D9%85%D9%87 %D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C2.pdf
http://www.mccima.com/files/agriculture/3%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87 %D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA %D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86- %D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA %DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.pdf
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:دفتر پژوهش اقتصاد و توسعه

نوع گزارشعنوان گزارش

آماریارزش افزوده بخش صنعت در کره

آماریارزش افزوده بخش صنعت در ژاپن

تحلیلی-آماریوضعیت متغیرهای پولی و نقدینگی در کشورهای منتخب

آماری1396مانده تسهیالت بانکی به بخش ها سال 

آماریارزش افزوده بخش صنعت در یونان

آماریارزش افزوده بخش صنعت در اسپانیا

آماریارزش افزوده بخش صنعت در سوئد

تحلیلی(پاسخ به سواالت) وضعیت حمل و نقل در اقتصاد ایران 

آماری(ی شده شرکتهااساس گزارشات مالی حسابرسبر )تهیه گزارش از وضعیت مالی شرکتهای پتروشیمی در ایران 

آماری(ده شرکتهااساس گزارشات مالی حسابرسی شبر )تهیه گزارش از وضعیت مالی شرکتهای خودرو ساز در ایران 

آماری(انکهااساس گزارشات مالی حسابرسی شده ببر )ایران تهیه گزارش از وضعیت مالی بانکها در اقتصاد 
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:اقدامات مهم

قی زاده، با نگاهی به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا با سخنرانی جناب آقای پروفسور محمد ناقتصاد ایران در پیچ و خم توسعهبرگزاری همایش •

دکتر فرشاد مومنی، آقای مهندس بحرینیان


