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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

پیشنهاادا  شنورا تات ارتیای شنورای گفتگوی اننتا  بر اننا   

 1399انتا  در نال  یگفتگو یگزارش عملکرد شورا

  یانننتا  از نننو  یگفتگو  یمتخذه در شننورا یمصننوبا  انننتان.  1

و میررا  الزم االترا    نیمربوطنه در هانار هوق اوان  یدننننتگناه  نا

آ  به صنور  مکتوق تا    لیشنهاخته شنده و در صنور  عدم اترا دال

  و دبیرخانه شننورای ی گفتگوشننورا رخانهیشننده به دب نییمالت تع

 برنامه ریزی و تونعه انتا  ارائه گردد.

موضوعا    یبخش خصوص  یو تشکل  ا  یتخصص  ی ا  و یسیکم.  2

کامل،    حا یکسننن  و کار هوزه خود را با ارائه توضننن  و مشنننک  

 .هدیارائه نما رخانهیبه دب ازیمستهدا  و مدارک مورد ن

و   یمصننوبا  انننتان  یدر خصننوا اترا یااتصنناد  ی ا  تشننکل.  3

 .هدینما یانتا   مکار یشورا رخانهیآناا با دب یریگیپ 

2 

کس  و  طیمح  شیکس  و کار انتا  بر انا  پا  یفضا یبررنن

 را یاتاق ا 1399نال    زییکار پا

تات بابود فضنای کسن  و کار اننتا  کمیته ای با هضنور معاونین  

نمنایهندگنا   ننننازمنا   نا و ادار  و  بابود فضنننای کسننن  و کنار  

و اداره کل   اتاق بازرگانی تبریز  با محوریت ای ااتصنننادی   تشنننکل

اولویت برنامه این کمیته در راننتای  یل گردد.  شنکت ااتصناد و دارایی

گزارش پایش محیط بررننی شناخه  ای نامهانن  اننتا  بر اننا  

 ارار گیرد. کس  و کار اتاق ایرا 

3 

ننننازما  تااد  یاز ننننو  یارارداد  یبر کشننناورز یطرح مبته

 انتا  یکشاورز

اتاق   کارگرو ی با هضنننور تانت اترای طرح اراردادی کشننناورزی

، ننازما  برنامه و بودته برگزار تااد کشناورزیننازما   بازرگانی و 

توننط لیسنت اراضنی اابل کشنت اننتا   ارائه  گردد. در این کارگروه  

این طرح با مکاری ننننازما   فر هگسنننازی   ننننازما  کشننناورزی،

  گیرد.ننازما  برنامه و بودته و صندا و ننیما ان ام   تاادکشناورزی،

اترای این  در پشنتیبا   به عهوا فعاال  ااتصنادی    معرفی  یتلمسنوو

 به اتاق بازرگانی تبریز محول گردید.طرح 

4 

و  هیاروم اههیطرح انتیال آق ار  به شننرق و شننمال شننرق در

 رود  ههیطرح انتیال آق زر

  شناری برای اننتفاده صنهایع ای  در راننتای نناماند ی پآ آق 

اننتا  شنارک  ای صنهعتی شنرکت ، اتاق بازرگانی تبریز و  اننتا 

 انتا  بعمل آورند.ای  آق مهطیه شرکت  مکاری الزم را با
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5 
دولت و  یگفتگو  یتلسننا  شننورا  یبرگزار  میتیو  یننناز  ییناا

 انتا  یبخش خصوص

 تیویم تلسه به پیونت ارنال می گردد.

 

 


