صبح اهزّس در هؼِذ

نخستین میس کشوری ایران و ازبکستان
برگسار شد

ًخظتیي هیش کؼْری ایزاى ّ اسبکظتبى بب ُوکبری بخغ خصْصی در هؼِذ بزگشار ػذ .

بَ گشارع خبزگشاری فبرص اس هؼِذً ،خظتیي هیش کؼْری ایزاى ّ اسبکظتبى
ببُذف تْطعَ ببسارُبی صبدراتی در آطیبی هیبًَ بَ ّیژٍ اسبکظتبى صبح اهزّس در
خبًَ صٌعت ّ هعذى اطتبى خزاطبى رضْی بب حضْر هظئْلیي اطتبًی ّ کؼْری
بزگشار ػذ.
در ایي ًؼظت رئیض کویظیْى تجبرت اتبق ببسرگبًی خزاطبى رضْی بب اع ارٍ بَ
ًبمگذاری اهظبل بَ ًبم «اقتصبد هقبّهتی؛ اقذام ّ عول» بب بیبى ایٌکَ اقذام ّ عول
ًیبس بَ ابشار دارد ّ هب ابشارُبی اقذام ّ عول را ًذارین ،گفت

 :دّلت کًٌْی

هظلْمتزیي دّلت اطت چزاکَ بَ دًببل اقذام ّ عول اطت اهب ابشاری جِت اقذام
ًذارد.
هحوذحظیي رّػٌک بَ ةاسار چٌذ طبل اخیز اسبکظتبى اػبرٍ کزد ّ افشّد  :در چٌذ
طبل اخیز اسبکظتبى هقصذ خْبی جِت صبدرات کبال بْد ّ آى ُب اس کبالُبی ایزاًی
اطتقببل خْبی داػتٌذ کَ هتأطفبًَ بَ آى تْجِی ًؼذ.
ّی کبُغ حضْر ایزاى در ببسارُبی اسبکظتبى را دلیل اصلی اس بیي رفتي ایي ببسار
خْة ع ًْاى ّ تأکیذ کزد  :تْلیذکٌٌذگبى اهزّس ببیذ بب افشایغ کیفیت ّ کبُغ قیوت
ببسار اسبکظتبى را بزگزداًٌذ.

رئیض کویظیْى تجبرت اتبق ببسرگبًی خزاطبى رضْی تصزیح کزد  :اهزّس رّسی اطت
کَ بخغ خصْصی بب کوک دّلت اقتصبد هقبّهتی را هِیب کٌذ ،تْلیذکٌٌذٍ ببیذ
تالع کٌذ کبالُبیی را تْلیذ کٌذ کَ صبدرکٌٌذٍ بتْاًذ آى را صبدر کٌذ.
رّػٌک بب بیبى ایٌکَ در حبل حبضز فعبلیت در اسبکظتب ى طخت ػذٍ اطت تأکیذ
کزد :هب ببیذ بَ دًببل بزگشاری هیش ایزاى در اسبکظتبى ببػین.
ّی بب تأکیذ بز بزًبهَ ریشی در حفظ ببسار افغبًظتبى ّ عزاق ،گفت

 :فعبلیتُبی

صبدراتی در آطیبی هیبًَ بَ ػذت طخت ػذٍ اطت ،چزاکَ هوکي اطت ببسار
عزاق ّ افغبًظتبى را ًیش هبًٌذ اسبکظتبى اس دطت بذُین.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مطٍذ؛
برگساری میس کشىری ایران و ازبکستان در مشهد

ٌمایص تُسعً ٌمکاسی ٌای مطتشک میض کطُسی
.ایشان َ اصتکستان دس مطٍذ تشگضاس می ضُد

تً گضاسش گشَي استان ٌای تاضگاي خثشوگاسان
جُان اص مطٍذ ,سئیس اداسي تاصسگاوی خاسجی
ساصمان صىعت  ,معذن َ تجاست خشاسان
سضُی گفت  :ایه ٌمایص دس سَص چٍاسضىثً
 13مشداد  95تُسط ساصمان صىعت  ,معذن َ
تجاست خشاسان سضُی تا مجُص ساصمان
ش
تُسعً تجاست ایشان َ تا ٌمکاسی تخ
خصُصی تشگضاس خُاٌذ ضذ .
واصش تٍضاد تا اضاسي تً اٌمیت تُسعً تاصاسٌای صادساتی استان  ,افضَد :کطُسٌای آسیای
میاوً دس صمشي تاصاسٌای اصلی ٌذف صادساتی استان تً ضماس می آیىذ کً طثق آماس دس سال
ٌای گزضتً سَوذ صادسات کاال َ خذمات دس ایه مىطقً تا کاٌص مُاجً تُدي است .
َی تصشیح کشد  :تً ٌمیه مىظُس دس ساستای امکان سىجی َ تشوامً سیضی مطلُب دس
ساستای تُسعً صادسات مىطقً دس مطٍذ  ,میض کطُسی ایشان َ اصتکستان تً صُست مىطقً

ای ,تا ٌذف آسیة ضىاسی َ احصاء مسائل َ مطکالت پیص سَی مثادالت تجاسی دس
حُصي  َ CiSاتخار سیاست ٌای پیطىٍادی اثشتخص تشای تقُیت تعامالت اقتصادی تشگضاس
می گشدد.
سئیس اداسي تاصسگاوی خاسجی ساصمان صىعت  ,معذن َ تجاست خشاسان سضُی افضَد :
معشفی فشصت ٌا َ ظشفیت ٌای ٌمکاسی  ,تشسسی ساٌکاسٌای تقُیت تعامالت اقتصادی ,
 ,چگُوگی سقاتت َ
آضىایی تا صتان مزاکشات تیه المللی َ چگُوگی وحُي تجاست جٍاوی
پیشَص ضذن دس تاصاسٌای پیچیذي َ سقاتتی پساتحشیم  ,اص جملً تشوامً ٌای ایه ٌمایص است .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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سئیس اداسي تاصسگاوی خاسجی ساصمان صىعت ،معذن َ تجاست خشاسان سضُی اص
تشگضاسی ٌمایص تُسعً ٌمکاسی ٌای مطتشک میض کطُسی ایشان َ اصتکستان دس مطٍذ
.خثش داد
اص مطٍذ ،واصش تٍضاد اظٍاس داضت  :ایه ٌمایص دس سَص خثشگضاسی مُج تً گضاسش
چٍاسضىثً  ۱۳مشداد  ۹۵تُسط ساصمان صىعت ،معذن َ تجاست خشاسان سضُی تا
.مجُص ساصمان تُسعً تجاست ایشان َ تا ٌمکاسی تخص خصُصی تشگضاس خُاٌذ ضذ
َی تا اضاسي تً اٌمیت تُسعً تاصاسٌای صادساتی استان افضَد  :کطُسٌای آسیای میاوً
دس صمشي تاصاسٌای اصلی ٌذف صادساتی استان تً ضماس می آیىذ کً طثق آماس دس سال
ٌ.ای گزضتً سَوذ صادسات کاال َ خذمات دس ایه مىطقً تا کاٌص مُاجً تُدي است
َی تصشیح کشد  :تً ٌمیه مىظُس دس ساستای امکان سىجی َ تشوامً سیضی مطلُب دس
ساستای تُسعً صادسات مىطقً دس مطٍذ  ,میض کطُسی ایشان َ اصتکستان تً صُست
مىطقً ای  ,تا ٌذف آسیة ضىاسی َ احصاء مسائل َ مطکالت پیص سَی مثادالت
َ اتخار سیاست ٌای پیطىٍادی اثشتخص تشای تقُیت تعامالت  CiSتجاسی دس حُصي
.اقتصادی تشگضاس می گشدد
تٍضاد افضَد :معشفی فش صت ٌا َ ظشفیت ٌای ٌمکاسی  ,تشسسی ساٌکاسٌای تقُیت
تعامالت اقتصادی ،آضىایی تا صتان مزاکشات تیه المللی َ چگُوگی وحُي تجاست جٍاوی،
چگُوگی سقاتت َ پیشَص ضذن دس تاصاسٌای پیچیذي َ سقاتتی پساتحشیم اص جملً تشوامً
ٌ.ای ایه ٌمایص است
 **///اوتٍای خثش **///

