
در سدا  اداا اریدتح التدسری سدتپی پ  یدا ی در قتصده ا روداد پ رپپتتداداا مرشداپی سد    د   چنانچه نیک می دانید  

ا شدار مترفدج مام ده بده پپد   مهد  است که  یش بیندی یپند   ا روداد در هدسا  اداا وسنداوسک بده پتدی اا د   ده اداا 

 کپدددر  ندد  پی ابددتا ازپددمسددائب بتنامدده ر نپاا مهمرددت یتددپ اا ینجائیتدده پ  ددسد ا روددادا بدد  ک پ ف ددارک الوددمی  ویددتا

نددتر ر دد  ح مثددب نددتر الددسر  ا یددکف ااددا تیدد ابددب اقرمدداد اا مر ادداا  ینددیب شیدر دسددرتب بددسدک  دد بنگددا  ا رودداداح

ک صدناپی رتاسداک پتان مد انجمدمنظدسر امدین ه مدی با د  ب بد . . .پ ا ابدب م امفده ا یمدا  اادا پدیدارا مدتیپ   اا رواد

       :می نماپ   وزاربت راذیل  تخصصی سمینار حط مسمسدپ تا درک با

 کشور  دیاقتصا روند لیتحل                                                        : عنوان  ❖

  پول یالملل نیو صندوق ب یبانک جهانهای  ینیب شیپت به با عنای                                 

 محورهای سمینار :   ❖

  ت برای مقابله با کسری بودجههای دولهکاررا ✓

 تولید نق وربرای ولت دمتخذه ت های اسیس ✓

 نرخ ارز  ناریوهای پیش رو برایس ✓

 و هدفمندی یارانه ها رخ انرژی نو در خصوص نامه های پیش ربر ✓

 

 ی دکتر محمد قاسمآقای  ابجن                                         ئه دهنده :ارا ❖

 مجلس شورای اسالمی پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های محترم معاون                                          

  19لغایت  16از ساعت   19/4/1398خ نبه مورچهارشروز                          زمان برگزاری :  ❖

  7نبش شهید منتطری   -ظری ید منتواقع در بلوار شهمجتمع ساپکو                      مکان برگزاری :  ❖

 ل ( ریا000/400/2ریال ) و چهارصد هزار لیون یم دو مبلغ        : ر ی هر نفبراگذاری  سرمایه ❖

 درصد تخفیف ویژه عضویت برخوردار خواهند بود 20از جمن نترم ااعضا مح                                            

نمددابت  ددمار   بددها زامددتا  بددا فددیش پارپددالتمیددب پ را فددت  لپددب مددی السانندد   ح اپسددره صددتندد ا اا اپددن فتبهددت  مبددتاا قال مندد اک 

 .ارسا  نماپن من جدبیترانه ان 38444217

 

 

 19/4/1398در نشست تخصصی مورخ  ت نامثبفرم                              

               سمت :               ی :       و نام خانوادگنام                                         نام واحد تولیدی:   

 زی :ه و تاریخ فیش واریشمار                                                      شماره تلفن همراه:                                

  

که تا  اول نفر 15 رایب

طعی نام قتیرماه ثبت  15

 درصد تخفیف 10نمایند، 

 منظور خواهد شد


