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ANA SAYFA GÜNDEM GÜNLÜK SPOR BELEDİYE ŞİİR KÖŞESİ İLÇELER SAĞLIK MİSAFİR KALEMLER RESMİ İLANLAR KÜNYE
İŞ ARAMA İŞÇİ ARAYAN KİRALIK-SATILIK İLANLARI ŞİKAYET HATTI GELİŞMİŞ ARŞİV ARAMA Kelime yazarak Tokat'ın en büyük arşivinde haber arayabilirsiniz!

Bahçeli: "Artık yeter Tokat..."
 Cabbar, Türkiye Şampiyonu
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Zile Ticaret ve Sanayi Odası’nda KOSGEB Zile Temsilciliği, 09.01.2014 Perşembe günü itibariyle hizmete açıldı.
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Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile KOSGEB Tokat Hizmet

Merkezi Müdürlüğü arasında Zile’ye getirilen KOSGEB Zile

Temsilciliği Protokolü imzalandı. Protokol için KOSGEB Tokat Hizmet

Merkezi Müdürü Köksal ÖZEN Zile’ye geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Başkanı Şükrü Sargın “ilçemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli

sanayi işletmeleri için verilecek hizmetleri KOSGEB tarafından kamu ve

özel sektör ile işbirliği ve güç birliği yapmak istiyoruz. Bunun yaygın bir

şekilde sunulmasını sağlamak amacı ile Odamız ve KOSGEB arasında

02.09.2013 tarihinde imzalanan protokol ile Odamız bünyesinde

KOSGEB ZİLE TEMSİLCİLİĞİ kurulmuştur. Amacımız KOSGEB’in

Kobilere vermekte olduğu hizmet ve destekleri yaygınlaştırmak, ülke

kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktır.” dedi.

 

KOSGEB Zile Temsilciliğinin KOSGEB hizmet ve desteklerinin

küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine sunulmasında aktif olarak

görev alacağını ifade eden Köksal Özen, “ayrıca KOBİ’lere yönelik

gelişme projelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesini sağlayacak ve

koordine edecektir. Bunun yayında KOSGEB Temsilciliklerinin en

önemli özelliği, KOBİ’lerin sorun ve ihtiyaçlarının tespiti, işletmelerin

hizmet ve desteklerin belirlenmesi ile gerektiğinde proje bazında çözüm

üretilmesi aşamalarında yol göstermektir. Bir başka deyişle, güçler ve

imkânlar birleştirilerek Zile İlçesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin

rekabet güçlerinin geliştirilmesi, dünya pazarına açılması ve buna bağlı
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olarak İlçenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunulmasıdır.”

dedi.
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Bahçeli: "Artık yeter Tokat..."
MHP Lideri Bahçeli, ezan sesiyle birlikte mesajını verdi: “Artık

yeter Tokat, Merkezi de bir kez bize ver”

Hasret sona erdi
Tokatspor, Gümüşhanespor’u 1-0 yendi ve galibiyet hasretine son

verdi.

Tapelerde ismi geçen Türgev Genel Müdürü Koç’tan
açıklama

"Azıcık şerefiniz varsa, olduğu gibi yayınlasaydınız" / “Tokat’a gelecek şeyi

keşke alabilseydik. Alamadık. Eyüp Eroğlu bey kardeşimle yaptığım 5-6

konuşmayı getirmişler. Tokat için böyle bir hizmeti getirmek suç mu?”
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