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 قبًَى اسبسي ثذاًٌذ 44: آًچِ اػضب ثبيذ دسثبسُ قبًَى اجشاي سيبستْبي كلي اغل  گشارش ضوارُ ا

 تبهيي اجتوبػي ٍ هسبيل ٍ هطكالت سٍيب سٍي كبسفشهبيبى:  2گشارش ضوارُ 

ّبي ت ثبًكي ٍ كبّص ّضيٌِيالپيص ًَيس ًْبيي آييي ًبهِ اجشايي قبًَى تسْيل اػغبي تسْ»اظْبس ًظش كبسضٌبسي دس خػَظ : 3گشارش ضوارُ

 «عشح ٍ تسشيغ دس اجشاي عشحْبي تَليذي ٍ افضايص هٌبثغ هبلي ٍ كبسايي ثبًكْب

 هطكالت غٌؼت دس حَصُ هبليبتْب : 4گشارش ضوارُ 

 دس خػَظ پيص ًَيس ًْبيي آييي ًبهِ اجشايي قبًَى تسْيل اػغبء تسْيالت ثبًكي ٍ كبّص: 5گشارش ضوارُ 

 تسشيغ دس اجشاي عشح ّبي تَليذي ٍ افضايص هٌبثغ هبلي ٍ كبسايي ثبًكْبّضيٌِ ّبي عشح ٍ  

 دس خػَظ هجبًي ًظشي ٍ قبًًَي تؼييي حذاقل دستوضد دس ايشاى :6گشارش ضوارُ 

 آًچِ اػضب ثبيذ دس هَسد قبًَى هبليبت ثش اسصش افضٍدُ ثذاًٌذ: 7گشارش ضوارُ 

 ثبًكي: هطكالت غٌؼت دس حَصُ پَلي ٍ  8گشارش ضوارُ 

آييي ًبهِ اجشايي قبًَى هٌغقي كشدى ًشخ سَد تسْيالت ثبًكي هتٌبست ثب ًشخ ثبصدّي دسثخص ّبي »: اظْبس ًظش دس خػَظ 9گشارش ضوارُ 

 «هختلف اقتػبدي

 سًٍذ ثشخي ضبخع ّبي حَصُ غٌؼت ٍ هؼذى ٍ جبيگبُ آى دس ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ: 01گشارش ضوارُ 

 ٍيشايص دٍم -ّبي حَصُ غٌؼت ٍ هؼذى ٍ جبيگبُ آى دس ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ ضبخع يسًٍذ ثشخ: 00گشارش ضوارُ 

 )اسصيبثي ثشخي پيبهذّب چٌذ سئَال(: ًگبُ اجوبلي ثِ سيبست آصادسبصي قيوت ثشخي كبالّب ٍ خذهبت02گشارش ضوارُ 

 "غٌؼت ٍ هؼذى ًظبستي ثبًك هشكضي ٍاسصيبثي آثبس ثش ثخص -هشٍسي ثش ثستِ سيبستي :  06گشارش ضوارُ 

 هطكالت حَصُ غٌؼت ٍ هؼذى ثِ تفكيك دستگبّي ٍ هَضَػي: 07گشارش ضوارُ 

 (1: تحليلي ثش قبًَى كبس ٍ اسائِ ثشخي پيطٌْبدّبي اغالحي )08گشارش ضوارُ 

 ٍيشايص سَم -تػَيشي اص هطكالت حَصُ غٌؼت ٍ هؼذى ثِ تفكيك هَضَػي ٍ دستگبّي: 09گشارش ضوارُ 

 -تػَيشي اص قبًَى هبليبت ثش اسصش افضٍدُ ٍ ثشخي هطكالت دس پيص سٍي )دايشُ ضوَل، ًشخْب، جشائن ٍ هؼبفيت ّب(: 20گشارش ضوارُ 

 ٍيشايص سَم

  ّبي تَليذ ثخص غٌؼت ٍ هؼذى ّبي اًشطي ثش ّضيٌِ ّبي حبهل : آثبس آصاد سبصي قيوت22گشارش ضوارُ 

 ثخطَدگيفتِ ٍ اقذاهبت اًجبم ضذُ دس هَسد اسٌبدي گطبيص يبهبثِ التفبٍت ًشخ اسص اػتجبسات : 23گشارش ضوارُ 

 ثِ تفكيك دستگبّي ٍ هَضَػي )ٍيشايص چْبسم( : هطكالت حَصُ غٌؼت ٍ هؼذى  24گشارش ضوارُ 

 هطكالت غٌؼت ٍ ساّكبسّبي پيطٌْبدي: 25گشارش ضوارُ 

 يشاىاسصيبثي آثبس ثحشاى هبلي جْبًي ثش ثخص غٌؼت ٍ هؼذى ا: 27گشارش ضوارُ 

 التفبٍت ًشخ اسص اػتجبسات اسٌبدي گطبيص يبفتِ ٍ اقذاهبت اًجبم ضذُ دس هَسد ثخطَدگي آى )ٍيشايص دٍم( : هبثِ 28گشارش ضوارُ 

 ثِ ػٌبٍى ساّكبس كَتبُ هذت 1311هطكالت حَصُ غٌؼت ٍ پيطٌْبدّبيي دس خػَظ ثَدجِ سبل : 29گشارش ضوارُ 

 ثش ثخص غٌؼت 1311ًظبستي ضجكِ ثبًكي دس سبل  –يبستي : ثشسسي آثبس ثستِ س 31گشارش ضوارُ 

 ّبي تَسؼِ ٍ اسايِ ثشخي سٍيكشدّب : دس خػَظ ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ اسصيبثي ػولكشد ثخص غٌؼت ٍ هؼذى دس ثشًبهِ 30گشارش ضوارُ 

 (1311تب  1311ّبي كبسضٌبسي هٌتطش ضذُ اًجوي هذيشاى غٌبيغ ) گضيذُ گضاسش: 32گشارش ضوارُ 
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ّبي هَجَد غٌؼت ثب سبيش  گيشي اص ظشفيت افضايي ثب ثْشُ ايجبد ّن -(2تَسؼِ) ّبي كلي ثشًبهِ پٌجن غٌؼت ٍ سيبست: 33ارش ضوارُ گش

 ّبي اقتػبدي ٍ صيشثٌبيي ثخص

ي دس ثشًبهِ (؛ چبلطْب ٍ اٍلَيتْبي ثخص ثبصسگبًي ٍ ثشخي ساّجشدّبي اغالح3گضاسش كبسضٌبسي دس خػَظ ثشًبهِ پٌجن ): 34گشارش ضوارُ 

 پٌجن تَسؼِ

 (؛ چبلطْبي ثخص غٌؼت ٍ ثشخي ساّكبسّبي دس ثشًبهِ پٌجن تَسؼ4ِگضاسش كبسضٌبسي دس خػَظ ثشًبهِ پٌجن ): 35گشارش ضوارُ 

 هغبلؼِ هَسدي: خَدسٍّبي تجبسي -گضاسش كبسضٌبسي دس خػَظ هطكالت حَصُ غٌؼت ٍ هؼذى ٍ ثش خي ساّكبسّب: 36گشارش ضوارُ 

 ّبي اغالحي دٍلت گضاسش كبسضٌبسي دس خػَظ هطكالت فشاسٍي فؼبالى اقتػبدي دس اهَس گوشكي ٍ اثؼبد ثشًبهِ: 37رُ گشارش ضوا

 ثبًك هشكضي ج.ا.ا 1311پيطٌْبدّبي اًجوي هذيشاى غٌبيغ دس خػَظ اغالح سيبستْبي پَلي ٍ هبلي سبل : 38  گشارش ضوارُ

 ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ دس حَصُ غٌؼت ٍ اسائِ پيطٌْبدّبيي دس خػَظ ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ ثشسسي هطكالت اجشايي قبًَى: 39  گشارش ضوارُ

 ٍ تبثيش آت ثش ثخص غٌؼت  1311تحليل آثبس فشاثخطي سيبستْبي دٍلت دس اليحِ ثَدجِ : 41گشارش ضوارُ 

هَسسِ استبًذاسد ٍ تحقيقبت غٌؼتي ٍ اغالح قَاًيي ٍ هقشسات »اغالح هَاد قبًَى  اظْبسًظش كبسضٌبسي دس خػَظ: 40گشارش ضوارُ 

 «ّبي ثؼذي اغالحيِ

  اي ثش فضبي كست ٍ كبس دس ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ هقذهِ: 42گشارش ضوارُ 

 ًبهِ حوبيت اص غبدسات غيش ًفتي ٍ اسائِ ثشخي پيطٌْبدّب ًَيس آييي تحليلي ثش پيص: 43گشارش ضوارُ 

 ثش ثخص غٌؼت 1311بستي ضجكِ ثبًكي دس سبل ًظ –ثشسسي آثبس ثستِ سيبستي : 44گشارش ضوارُ 

 ثشسسي سيبستْبي پَلي ٍ اسصي دس اليحِ ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ ٍ پيطٌْبدّبي اغالحي: 45گشارش ضوارُ 

 هجوَػِ پيطٌْبدّبي اًجوي دس خػَظ هَاد هشتجظ ثب ثخص غٌؼت دس اليحِ ثشًبهِ پٌجن: 46گشارش ضوارُ 

 «قبًَى ايجبد فضبي هسبػذ كبسآفشيٌي ٍ سفغ هَاًغ كست ٍ كبس»َيس ً تحليلي ثش پيص: 47گشارش ضوارُ 

 اظْبسًظش كبسضٌبسي اسصيبثي ثستِ حوبيتي ٍصاست غٌبيغ ٍ هؼبدى دس عشح تحَل اقتػبدي: 48گشارش ضوارُ 

 ساّجشدّبي پيطٌْبدي اًجوي ٍ هحَسّبي هشتجظ ثب حَصُ غٌؼت ٍ هؼذى دس قبًَى ثشًبهِ پٌجن : 49گشارش ضوارُ 

 ّبي هختلف غٌؼتي ّب ٍ ساّكبسّبي هقبثلِ ثب آى دس سضتِ ثشسسي آثبس هحذٍديت: 51گشارش ضوارُ 

 ثش اقتػبد هلي 1311تحليل آثبس كالى اليحِ ثَدجِ سبل : 50گشارش ضوارُ 

 ثش ثخص غٌؼت 1311ثشسسي آثبس سيبستْبي پَلي، اػتجبسي ٍ ًظبستي ًظبم ثبًكي دس سبل : 52گشارش ضوارُ 

 ثشسسي تحليلي عشح يك فَسيتي ايجبد فضبي هسبػذ كبسآفشيٌي ٍ سفغ هَاًغ كست ٍ كبس: 53ش ضوارُ گشار

 گضاسش كبسضٌبسي دس خػَظ ادغبم ٍصاست غٌبيغ ٍ هؼبدى ٍ ٍصاست ثبصسگبًي: 54گشارش ضوارُ 

 (1( ٍ جوَْسي اسالهي ايشاى )ILOبس )الوللي ك ًگبّي اجوبلي ثِ گفتوبى كبس ضبيستِ دس سبصهبى ثيي -كبس ضبيستِ: 55گشارش ضوارُ 

 ٍيشايص اٍل -اظْبسًظش كبسضٌبسي دس خػَظ اليحِ يك فَسيتي هجبسصُ ثب قبچبق كبال ٍ اسص: 57گشارش ضوارُ 

         گضاسش كبسضٌبسي دس هَسد احػبء هطكالت هشثَط ثِ قَاًيي ٍ هقشسات حَصُ كست ٍ كبس                               : 58گشارش ضوارُ 

 ثش ثخص غٌؼت  1311ي دس سبل ثبًك ضجكِ يًظبستي ـ بستيثستِ سثشسسي تغييشات : 59گشارش ضوارُ 

  1311پيطٌْبداتي دس خػَظ هَاد هشتجظ ثب ثخص غٌؼت دس اليحِ ثَدجِ سبل : 60گشارش ضوارُ 

 هسبئل ٍ هطكالت ثخص تَليذ دس ساثغِ ثب هسبئل اسصي: 62گشارش ضوارُ 



 فهرست برخي گزارشهاي مىتشر شده اوجمه مديران صىايع 59آبان 

 

3  

  

 گشاسٌذ ساّجشد هلي ٍاسدات دس ساستبي تَليذ غبدسات»اظْبس ًظش كبسضٌبسي دس خػَظ : 63رُ گشارش ضوا

 دس يك ًگبُ 1311اليحِ ثَدجِ سبل : 64گشارش ضوارُ 

 هشٍسي ثش هطكالت ثخص غٌؼت ٍ اسائِ ثشخي ساّكبسّب: 65گشارش ضوارُ 

 يطٌْبدي دس خػَظ جلَگيشي اص تؼغيلي ٍاحذّبي غٌؼتياظْبسًظش كبسضٌبسي دس هَسد هتي هبدُ ٍاحذُ پ :66گشارش ضوارُ 

 قبًَى اسبسي 44اغالح سبختبسًْبدي تَليذ ثب تغييشقَاًيي كست ٍ كبس دسساستبي سيبستْبي كلي اغل  :67گشارش ضوارُ 

ذُ اص سَي كويسيَى اقتػبدي )اسائِ ض« حوبيت اص تَليذ هلي ثب استفبدُ اص سبهبًذّي ًظبم اسصي »اظْبس ًظش دس هَسد عشح :68گشارش ضوارُ 

 هجلس ضَساي اسالهي(

 «1311تب پبيبى هشداد هبُ  1311اص سبل »فْشست كتت، هقبالت، گضاسضْبي كبسضٌبسي ٍ تحقيقبت هٌتطش ضذُ : 69گشارش ضوارُ 

ي اص اػضبي اًجوي اي اص هسبئل ٍ هطكالت اهَس گوشكي ٍ ساّكبسّبي پيطٌْبدي ثِ اًضوبم ًتبيج ًظشخَاّ خالغِ: 71گشارش ضوارُ 

 (1311)ًظشخَاّي ضْشيَس 

 ثٌذي هطبغل دس ايشاى ثشسسي عشح اسصيبثي ٍ عجقِ :70گشارش ضوارُ 

 ّب فؼبالى اقتػبدي دس ساثغِ ثب قَُ قضبئيِ ٍ اسائِ ثشخي پيطٌْبد هسبئل ٍ هطكالت: 72گشارش ضوارُ 

 ّبي هْن اقتػبد كطَس اص هٌظش ثشخي ضبخع: 73گشارش ضوارُ 

 اظْبسًظش دس هَسد ثشًبهِ ساّجشدي غٌؼت، هؼذى ٍ تجبست: 77ش ضوارُ گشار

 ثشسسي آثبس افضايص قيوت اسص ثش غٌبيغ كبسخبًِ اي كطَس: 78گشارش ضوارُ 

 اظْبسًظش كبسضٌبسي دس هَسد عشح حوبيت اص تَليذ هلي :81گشارش ضوارُ 

 يظُ حوبيت اص تَليذ هلياظْبسًظش كبسضٌبسي دسثبسُ عشح ايجبد حسبة ٍ :80گشارش ضوارُ 

 اظْبسًظش كبسضٌبسي دسثبسُ عشح ايجبد حسبة ٍيظُ حوبيت اص تَليذ هلي )ٍيشايص دٍم( :82ضوارُ  گشارش

 دس حَصُ تَليذ )ٍيشايص اٍل( 1312هحَسّبي اغلي قبًَى ثَدجِ  :83گشارش ضوارُ 

 اًتظبسات ثخص خػَغي اص دٍلت يبصدّن: 84گشارش ضوارُ 

 1313ثَدجِ  طٌْبداتيٍ پ 1312ثخص غٌؼت ٍ هؼذى دس احكبم ثَدجِ سبل  :85گشارش ضوارُ 

 ٍ اٍلَيتْبي ثخص غٌؼت 1313هشٍسي ثش اليحِ ثَدجِ سبل : 86گشارش ضوارُ 

 ثشسسي ػولكشد هَاد هشتجظ ثب ثخص غٌؼت دس قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ: 87گشارش ضوارُ 

 هضد دس كطَسّبي جْبى هشٍسي ثش ًحَُ تؼييي حذاقل: 88گشارش ضوارُ 

 ثشسسي فشآيٌذ هجَصّبي هَسد ًيبص ثشاي ضشٍع كست ٍ كبس: 89گشارش ضوارُ 

 1312لغبيت  1311خالغِ اّن فؼبليتْبي اًجوي اص سبل  :91گشارش ضوارُ 

 ثخص غٌؼت()ثب تأكيذ ثش شحلِ دٍم ّذفوٌذ كشدى يبساًِ ّب ثشسسي ثشخي جٌجِ ّب ٍ آثبس اقتػبدي اجشاي ه:90گشارش ضوارُ 

 اظْبس ًظش دسثبسُ عشح يك ضَسي اغالح ثشخي اص قَاًيي دس ساستبي حوبيت اص تَليذ هلي: 92گشارش ضوارُ 

ًگبّي ثِ قَاًيي هشتجظ ثب كبّص هقشسات صائذ دس قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ، سًٍذ اجشاي آًْب ٍ ضشٍست اتخبر سٍيكشدّبي : 94گشارش ضوارُ 

 ( قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ(61)جذيذ )ثب تأكيذ ثش هبدُ 

ثت پزيش سفغ هَاًغ تَليذ سقبٍ   اليحِ  14ٍ  13سيبستْبي اقتػبدي دٍلت ثشاي خشٍج غيشتَسهي دس سبلْبي   اظْبسًظش دسثبسُ :95گشارش ضوارُ 
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 ٍيشايص اٍل -ٍ استقبء ًظبم هبلي كطَس

ٍ جوغ ثٌذي ًظشات اػضبي « يذ سقبثت پزيش ٍ استقبء ًظبم هبلي كطَسسفغ هَاًغ تَل»اظْبس ًظش دس خػَظ هَاد اليحِ  :96گشارش ضوارُ 

 اًجوي )ٍيشايص اٍل(

 ثشسسي هسبئل ٍ هطكالت قبًَى تبهيي اجتوبػي: 97گشارش ضوارُ 

ًغ تَليذ ثخص پيطٌْبدّبيي ثشاي الحبق ثِ اليحِ سفغ هَاًغ تَليذ سقبثت پزيش ٍ استقبي ًظبم هبلي كطَس دس ساستبي سفغ هَا: 98گشارش ضوارُ 

 غٌؼت

 ٍ اٍلَیتْای تخص خصَصی 0394کلیاتی در خصَظ تخطٌاهِ تَدجِ سال : 99گشارش ضوارُ 

 یاًجوي ٍ جوع تٌذ یًظزات اعضا یع تٌذوتز ارسش افشٍدُ ٍ ج اتیهال حِیال سیًَ صیقاًَى ٍ پ یا سِیجذٍل هقا :011گشارش ضوارُ 

 اًجوي )گشارش اٍل( یًظزات اعضا

 (پیص ًیاس تذٍیي تزًاهِ ضطن اس هٌظز صٌعت ٍ هعذى0گشارش کارضٌاسی در خصَظ تزًاهِ ضطن):010گشارش ضوارُ 

 خصَظ ضٌاسایی قَاًیي هخل تَلیذ )پیطٌْاد اصالح ٍ حذف( در کارضٌاسی گشارش :012گشارش ضوارُ 

 یص اٍل(اس هٌظز تخص صٌعت ٍ پیطٌْادات )ٍیزا 0394: ًگاّی تِ الیحِ تَدجِ سال 013گشارش ضوارُ 

 : تزرسی هسائل ٍ هطکالت تخص صٌعت ٍ ارائِ راّکارّا 015گشارش ضوارُ 

 0393تز اساس آخزیي ًظزخَاّی اس اعضای اًجوي در تْوي هاُ 

 (0394:  تحَالت قَاًیي کار ایزاى در هَرد هشد ٍ حقَق )پیطٌْاد دستوشد 016گشارش ضوارُ 

 در خصَظ چالطْا ٍ استزاتژیْای پیص رٍی اتاق در دٍرُ جذیذ فعالیت: گشارش اًجوي هذیزاى صٌایع 017گشارش ضوارُ 

 0394تخص صٌعت در قاًَى تَدجِ سال  تیٍضع یتزرس ٍ 93ٍ  92 یدر سالْا یاقتصاد یتز تحَل ضاخصْا یهزٍر: 018گشارش ضوارُ 

 کل کطَر

 ذیاتاق در دٍرُ جذ یرٍ صیپ یتِ چالطْا یا ًگاّسزاسز کطَر)ت یدر اتاقْا عیصٌا زاىیاًجوي هذ گاُیجا یتزرس: 019گشارش ضوارُ 

 (تیفعال

 : تزرسی سیز تحَل عزح ّا ٍ لَایح هزتَط تِ هحیظ کسة ٍ کار ٍ حوایت اس تَلیذ001گشارش ضوارُ 

تقای ًظام : اّن هَاد هزتثظ تا تخص صٌعت ٍ هعذى ٍ الشاهات اجزایی آًْا در قاًَى رفع هَاًع تَلیذ رقاتت پذیز ٍ ار000گشارش ضوارُ 

 هالی کطَر

ٍ هَاد قاًَى هصَب  0394: تزخی ًکات کلیذی ٍ هقایسِ تغثیقی قاًَى اصالح قاًَى هالیاتْای هستقین هصَب سال 002گشارش ضوارُ 

0366 

 (0تخص صٌعت در تزًاهِ ضطن تَسعِ ) یاصل یکزدّایرٍ :003گشارش ضوارُ 

 صٌعت : ًگاُ اجوالی تِ سٌذ راّثزدی تخص004گشارش ضوارُ 

 ( پیطٌْادات اًجوي2: تزًاهِ ضطن تَسعِ )005گشارش ضوارُ 

 اتیهصَب ّ یّاًاهِيییٍ آ 0394/2/0کطَر هصَب  یًظام هال یٍ ارتقا زیپذرقاتت ذیهفاد قاًَى رفع هَاًع تَل:»006گشارش ضوارُ 

 «0394/8/9 خیتا تار زاىیٍس

 استفادُ اس اهکاًات تَرس کاالی ایزاى : رٍضْای تأهیي هالی تزای تَلیذ تا007گشارش ضوارُ 



 فهرست برخي گزارشهاي مىتشر شده اوجمه مديران صىايع 59آبان 
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 (2)"0/2/0394رفع هَاًع تَلیذ رقاتت پذیز ٍ ارتقای ًظام هالی کطَر هصَب ": تزرسی آخزیي ٍضعیت قاًَى 008گشارش ضوارُ 

 نیپسا تحز یتزا طٌْاداتیٍ ارائِ پ نیپس اس تحز ن،یدر دٍراى قثل اس تحز زاىیاقتصاد ا تیٍضع لیٍ تحل یتزرس :009گشارش ضوارُ 

 نیپساتحز یتْثَد اقتصاد کطَر در فضا یتزا طٌْاداتیارائِ پ :021گشارش ضوارُ 

 نیکطَر در دٍراى پسا تحز یتجار یّا استیراّثزدّا ٍ س: 020گشارش ضوارُ 

 (اٍل صیزایٍ) کل کطَر 0395تَدجِ سال  حِیال یذیکل یهحَرّا :022گشارش ضوارُ 

  یٍ فزٌّگ یاجتواع ،یتزًاهِ ضطن تَسعِ اقتصاد یاجزا اسیاحکام هَردً حِیال»اّذاف هزتَط تِ هَاد تز  یهزٍر: 023گشارش ضوارُ 

 (3(« )0395-0399)  زاىیا یاساله یجوَْر

 آى  تِ طهزتَ ىکال یچالصّاٍ  ًیياقَ ،ستیادفز دسٌادر ا یستس هحیظ: 025گشارش ضوارُ 

 ّن: اًتظارات تخص خصَصی اس هجلس د026گشارش ضوارُ 

 : اثزات اجزایی تزجام027گشارش ضوارُ 

 یاقتصاد هقاٍهت یاستْایس طثزدیکَچک در پ عیصٌا گذاریِیحضَر صٌذٍق ضواًت سزها یتز چگًَگ یهزٍر: 028 گشارش ضوارُ

 هزٍری تز هطکالت صٌعت در پسا تحزین :029 گشارش ضوارُ

 «هٌغقِ ٍیژُ اقتصادی 02ِ آساد تجاری ٍ الیحِ ایجاد ّفت هٌغق»اظْارًظز درتارُ : 031 گشارش ضوارُ

 درتارُ الیحِ تزًاهِ ضطن تَسعِ ٍ پیطٌْادات : 030 گشارش ضوارُ

 ّا ٍ لَایح هزتثظ تا صٌعت ٍ اقتصاد کِ در دستَر کار هجلس دّن قزار داردٍضعیت عزح: 032 گشارش ضوارُ

 اظْارًظز در هَرد الیحِ اصالح قاًَى کار :033 گشارش ضوارُ

 0395اّن هطکالت تاهیي اجتواعی در سال  :034ارش ضوارُ گش

تخص  کزدیاقتصاد کالى ٍ تا رٍ یزّایاس هتغ یتزخ هٌظز اس 0414 اًذاسسٌذ چطن وِیدر ً زاىیاقتصاد ا تیٍضع یتزرس :035ضوارُ گشارش 

 صٌعت

ًسثت تِ قاًَى هصَب سال  0394هصَب اسفٌذ  نیهستق یاتْایقاًَى اصالح قاًَى هال یع یگشارش اّن هَاد اصالح: 036ضوارُ گشارش 

 «هصَب یّاًاهِيیهزتَعِ ٍ آئ يیقَاً یاسِیتْوزاُ جذاٍل هقا» 0366

 


