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گزارش

تبریز  8102بستر حل معضالت اقتصادی شهر است
مرکز همایشها ،ارتباطات ملی و بینالمللی شهر
را ارتقا خواهد داد

بِ گشارش ضْزیبر ،دکتز غبدق ًجفی در هزاسن رًٍوبیی اس پزٍصُ هزکش ّوبیصّبی بیي الوللی تبزیش بب بیبى ایي هطلب اظْبر داضت :اهیزٍس ضیْیز ٍ
جبهعِ هبى اس هعضالت اقتػبدی بِ خػَظ در بخص اضتغبل ،رًج هی بزد؛ حل ایي هعضل ،بذٍى در ًظز داضتي بستزّبی گزدضگزی ،هیسز ًیسیت ،اس
ایي رٍ ،ببیذ ّوِ در کٌبر ّن ،قذرداى ایي فزغت بیيالوللی ببضین.
ٍی تػزیح کزد :در غَرت بْزُگیزی اس ایي فزغت هْن ،قطعب هیتَاى ضبخعّبی هْن اجتوبعی ٍ اقتػبدی ضْز را ارتقب داد.
دکتز ًجفی هتذکز ضذ :هزدم هَقعیتضٌبس ٍ ضبخع تبزیش ،توبم رٍیذادّبی ضْز ٍ رفتبرّبی هسئَالى را سیز ًظز دارًذ ٍ قطعبً افزادی را کیِ قػیذ
داضتِ ببضٌذ ،بب هطزح کزدى هَضَعبت جٌبحی ٍ سیبسی ،هسیز گزدضگزی تبزیش  8102را هٌحزف کٌٌذ ،بِ یبد خَاٌّذ داضت.

سزٍیس خبزی رٍسًبهِ ارک  -ضْزدار تبزیش بب اضبرُ بِ ظزفیتّبی گستزدُ گزدضگزی تبزیش  ، 8102گفت :اًتظبر ضْزًٍذاى ،استفبدُ بْیییٌیِ اس اییي
فزغت بیيالوللی بزای حل هطکالت اقتػبدی ٍ اجتوبعی است.

ضیذى

ضْزدار تبزیش تبکیذ کزد :ایي قبیل افزاد ببیذ آگبُ ببضٌذ کِ ایوبى ٍ ارادُای کِ در رٍح ٍ جبى خذهتگشاراى ضْز جبری است ،اجبسُ کیویزًی
فزغتّبی تَسعِ ضْز را ًخَاّذ داد.
ٍی اداهِ داد :ضْزی کِ پیطیٌِ هوتبس تبریخی ٍ فزٌّگی دارًذ ،ضبیستِ هزکشی است کِ بْتزیي بستز ارائِ بزًبهِّبی فزٌّگی ٍ ّیٌیزی بیبضیذ؛ اییي
ضزٍرت هْن سبلّب ًبدیذُ گزفتِ ضذُ بَد ٍ اهزٍس خزسٌذین کِ بب تالش ضببًِرٍسی بِ ثوز رسیذُ است.
دکتز ًجفی بب اضبرُ بِ ًقص تعییيکٌٌذُ پزٍصُ هزکش ّوبیصّبی در تَسعِ فزغتّبی ارتببطی ،گفت :اس آغبس هیزاحیل اییذُ پیزداسی ،تػیَییب ٍ
پیگیزی بزًبهِّبی  ،8102بزای ارتقبی جبیگبُ هلی ٍ بیيالوللی تبزیش ّنقسن ضذین؛ هزکش ّوبیصّبی بیيالوللی ،بستز هْویی اسیت کیِ بیب اییجیبد
سیزسبختّبی هیشببًی ،ارتببطبت هلی ٍ بیيالوللی ضْزهبى را افشایص خَاّذ داد.
ضْزدار تبزیش یبدآٍر ضذ :سبلّبی سبلّ ،ز گبُ ارادُ هیکزدین هیشببًی هْوی در تبزیش تذارک ببیٌین ،بب هعضل هکبى هٌبسب هَاجِ بَدیین ٍ اهیزٍس،
خَضحبلین کِ ایي هعضل سیزسبختی را بب اجزای فیزٍسُ پزٍصُّبی عوزاًی رفع کزدین.
ٍی ّوچٌیي در سخٌبى آغبسیي خَد ،اس عوَم افزاد ٍ هسئَالًی کِ در هزاحل هختلف فکز تب اجزا ،در احذاث هزکش ّوبیص ّیب ًیقیص داضیتیِ اًیذ،
قذرداًی کزد.

