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جلسات و همکاری های اتاق مشترک

مربوطهمراجعازکاملصورتبهترکمنستانوایرانمشترککمیسونشانزدهمینمصوباتپیگیری•

اکواجالسمصوباتپیگیری•

مشترکاتاقمشکالتاعالموایراناتاقدرمشترکهایاتاقدبیرانجلسه•

اعضانیازبامطابقمشترکآموزشیدورهاجراجهتمشهدبازرگانیاتاقآموزشمرکزبااندیشیهم•

کاروکسبمدیریتواقتصادالمللیبینکنفرانساولیندرمشارکت•

سالمتحوزهدربنیاندانشوفناورانهشرکتهایرویکردباسالمتفستیوالدرمشارکت•
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ترکمنستاندرمشترکاتاقتشکیلجهتپیگیریونامهارسال•

موجودمشکالتخصوصدرپیگیریونامهارسال•

تجاریارتباطبرقراریجهتترکمنستانبهاعضالیستارسال•

ستانترکمنمحوریتبافرهنگیواقتصادیهایبرنامهساختراستایدراتاقورضویخراسانسیمایوصدامابینتفاهم•

کشاورزیمحصوالتدربارقرنطینهمباحثحوزهدراندیشیهمجلسه•

مروورضویخراسانهایاستاننامهتفاهمتمدیدحوزهدراندیشیهمجلسه•

آخالوشمالیخراسانهایاستاننامهتفاهمتمدیدحوزهدراندیشیهمجلسه•



جلسه دبیران اتاق مشترک در اتاق ایران



فستیوال سالمت



صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی

، معدن و تجارت مرکز آموزش بازرگانی صنعت 
خراسان رضوی



B2Bجلسات جهت برگزاری 



www.irtkcc.com t.me/irtkcc instagram.com/irtkcc


