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دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز
با استاندار آذربایجان شرقی
یونــس ژائلــه ،رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز بــه همراه مســعود بنابیان،
عضــو هیئــت نماینــدگان و مهــدی قهرمانــی ،دبیــر
کل اتــاق بــا حضــور در دفتــر اســتاندار آذربایجــان
شــرقی ،هفتــه دفاع مقــدس را بــه تمامــی دولتمردان
اســتان تبریــک گفتنــد.
 ۴مهر ،۱۳۹۹ ۱۹:۱۹

تسریع در انجام
انتقال آب ارس به تبریز

دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز

آخریــن وضعیــت پــروژه انتقــال آب ارس بــه تبریــز
با رییس سازمان جهاد کشاورزی
بــا حضــور رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،اســتاندار
آذربایجــان شــرقی و مســئوالن امــور آب اســتان رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن جلســه ویــژه کشــاورزی تبریــز به همــراه عضو هیئــت نمایندگان
طرفیــن بــر لــزوم تســریع در انجــام انتقــال آب ارس و دبیــر کل اتــاق بــا حضــور در دفتــر رییس ســازمان
بــه کالنشــهر تبریــز تاکیــد کردنــد.
جهــاد کشــاورزی ،فــرا رســیدن هفتــه دفــاع مقــدس
و کســب رتبه برتر این ســازمان در جشــنواره شــهید
رجایــی را تبریــک گفتنــد.
۲۱:۱۶ - 1399/۰۷/04

 ۴مهر ،۱۳۹۹ ۱۴:۵۴

 ۴۵درصد از نهادههای دامی
از طریق ارز دولتی تامین می شود

۴۵درصد از نهادههای دامی با ارز

بــه گــزارش ایرنــا ،رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز گفــت:
امســال  ۴۵درصــد از نهادههــای دامــی از طریــق بــه گــزارش اقتصادآنالیــن؛ رئیــس اتــاق
از طریق ارز دولتی تامین می شود
ارز دولتــی و مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن خواهــد بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر؛ رئیــس اتــاق
شــد.
گفــت :امســال  ۴۵درصــد از نهادههــای دامــی بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز
از طریــق ارز دولتــی و مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن گفــت :امســال  ۴۵درصــد از نهادههــای دامــی
خواهــد شــد..
از طریــق ارز دولتــی و مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن
خواهنــد شــد.

دولتی تامین میشود

 ۴۵درصد از نهادههای دامی

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 05مهر 6:43 - 1399
 ۰۴مهر ۲۰:۲۱-۱۳۹۹
1399-۷-3 ۲۰:۳۶

 ۴۵درصد از نهادههای دامی
از طریق ارز دولتی تامین می شود

 ۴۵درصد از نهادههای دامی

بــه گــزارش آژانــس خبــری تبریزمــن؛ رئیــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
بــه گــزارش ترجمــان صبــح ،رئیــس اتــاق
تبریــز گفــت :امســال  ۴۵درصــد از نهادههــای
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز
دامــی از طریــق ارز دولتــی و مابقــی بــا ارز آزاد
گفــت :امســال  ۴۵درصــد از نهادههــای دامــی
تامیــن خواهــد شــد.
از طریــق ارز دولتــی و مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن
خواهــد شــد.

با ارز دولتی تامین می شود

 ۴مهر ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹

۱۴:۳۰ 1399/۰۷/03

امسال ۴۵ ،درصد از نهادههای دامی

از طریق ارز دولتی و مابقی با ارز آزاد
تامین خواهند شد

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،رئیــس اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا
اشــاره بــه مشــکل تامیــن نهادههــای دامــی ،گفــت:
امســال ۴۵ ،درصــد از نهادههــا از طریــق ارز دولتــی
و مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن خواهنــد شــد.
شنبه ۵مهر ۱۳۹۹

امسال ۴۵ ،درصد از نهادههای دامی

از طریق ارز دولتی و مابقی با ارز آزاد
تامین خواهند شد

فعاالن بخش خصوصی آذربایجان

بــه گــزارش بــازار ،رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا اشــاره بــه
نهاده های دامی هستند
مشــکل تامیــن نهادههــای دامــی ،گفــت :امســال،
 ۴۵درصــد از نهادههــا از طریــق ارز دولتــی و بــه گــزارش خبرنــگار ایانا ،رییــس اتــاق بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز بــرای تبریــک
مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن خواهنــد شــد.
کســب رتبــه برتــر ســازمان جهــاد کشــاورزی
آذربایجان شــرقی در جشــنواره شــهید رجایــی ،در
دفتــر رییــس ایــن ســازمان حضــور یافتنــد.

شرقی آماده سرمایه گذاری و واردات

 ۴۵درصد از نهادههای دامی
از طریق ارز دولتی تامین می شود
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز گفــت :امســال  ۴۵درصــد از
نهادههــای دامــی از طریــق ارز دولتــی و مابقــی
بــا ارز آزاد تامیــن خواهنــد شــد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
پنجشنبه  ۳مهر ۱۳۹۹
پنجشنبه  ۳مهر ۱۳۹۹

شنبه  ۵مهر ۱۳۹۹

لزوم اتحاد
میان فعاالن بخش خصوصی کشور

خدمات پنجره واحد کسب و کار
باید به اطالع سرمایه گذاران برسد

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ارتبــاط
ویدیوکنفرانســی بــا شــورای مطالعات اســتراتژیک رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
انجام تست غربالگری کرونا
اتــاق بازرگانــی اصفهــان ،اظهار داشــت :اتــاق های کارشناســان پنجــره واحــد کســب و کار اســتان
بازرگانــی بــا در دســت داشــتن فرمــان اقتصــاد ،اظهــار داشــت :در شــرایط بحــران و رکــود
در اتاق بازرگانی تبریز
وظیفــه تولیــد ثــروت ،امنیــت ســرمایه گــذاری و
اقتصــادی ،بایــد بســترهای مناســب بــرای رونــق بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
بهبــود فضــای کســب و کار را عهــده دار هســتند.
ســرمایه گــذاری و تســهیل در رونــد ثبت شــرکت تبریــز ،بــا شــیوع بیمــاری کرونــا و بــا پیگیــری
هــا فراهــم شــود کــه پنجــره واحــد کســب و کار اتــاق بازرگانــی تبریــز ،صبــح امــروز تســت
شنبه  ۵مهر ۱۳۹۹
توانســته بــه خوبــی عهــده دار ایــن امــر باشــد .غربالگــری کرونــا بــر روی کارکنــان اتــاق
بازرگانــی تبریــز انجــام شــد.
۱۱:۲۶ 1399/۰۷/15

 ۱۲مهر ۱۱:۱۸ / ۱۳۹۹

حمایت بخش خصوصی از صمت
برای افزایش نظارت بر احتکار ها

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :بخــش
خصوصــی از هــر گونــه نظــارت هــای ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــر روی گرانــی و
احتکارهــا حمایــت مــی کنــد.
یونــس ژائلــه در دیــدار بــا رییــس ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی
و تعــدادی از فعــاالن بخــش خصوصــی گفــت:
از سازمان صنعت ،معدن و تجارت خواستار
افزایش نظارت بر بازار هستیم.

حمایت بخش خصوصی از صنعت ،
معدن و تجارت آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

برای افزایش نظارت ها

نگاه حمایتی به بخش خصوصی داریم

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،در دیــدار بــا
ایســنا/آذربایجان شــرقی -رئیــس ســازمان صنعت،
رئیــس ســازمان صمــت اســتان و تعــدادی
معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی در دیــدار بــا
از فعــاالن بخــش خصوصــی گفــت  :بخــش
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه اهمیــت
خصوصــی خواســتار افزایــش نظــارت هــا بــر
فعالیتهــای بخــش خصوصــی ،گفــت :نــگاه
بــازار مــی باشــد.
حمایتــی بــه بخــش خصوصــی داریــم.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
شنبه  5مهر ۱۳۹۹
شنبه  5مهر ۱۳۹۹

۲۱:۴۳ - 1399/۷/5

ضرورت حمایت رسانه ها از
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران
یونــس ژائلــه قبــل از ظهــر شــنبه در دیــدار بــا
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان
شــرقی اظهــار داشــت :بخــش خصوصــی و
حــوزه تولیــد اســتان بیــش از همیشــه ،نیــاز بــه
حمایــت هــای اصحــاب رســانه دارد.
 09مهر 10:17 - 1399

تخریب تولیدکنندگان به ضرر
بخش تولید و اقتصاد کشور است

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،در جمــع
خبرنــگاران کــه بــا حضــور مدیــر کل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی همــراه بــود ،آذربایجان شرقی به خوبی معرفی نشده
هــر گونــه تخریــب تولیدکننــدگان را بــه ضــرر بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان در
بخــش تولیــد و اقتصــاد کشــور دانســته و گفــت :تبریــز« ،یونــس ژائلــه» در جمــع خبرنــگاران
نبایــد باعــث دلســردی تولیدکننــدگان شــویم .منتخــب اســتان اظهــار داشــت :تاکنــون ســرمایه
هــای بخــش تولیــد و صنعــت به درســتی در ســطح
داخلــی و خارجــی بــه خوبــی معرفــی نشــده انــد و
اکتبر 2020 ,1
مــردم آنچنــان کــه بایــد از آن هــا اطــاع ندارنــد.

سرمایه های بخش صنعت و تولید

 ۶مهر ۱۲:۰۸ ۱۳۹۹

رسانه ها از تولیدکنندگان و سرمایه
گذاران واقعی حمایت کنند

رسانه ها از تولیدکنندگان و سرمایه

بــه گــزارش آژانــس خبــری تبریزمــن ،یونــس
ژائلــه در دیــدار بــا مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد
کنند
حمایت
واقعی
گذاران
رسانه ها از تولیدکنندگان و سرمایه
اســامی آذربایجــان شــرقی کــه در محــل اتــاق
بــه گــزارش اقتصــادارس ،یونــس ژائلــه در دیــدار
بازرگانــی و بــا حضــور خبرنــگاران اســتان
گذاران واقعی حمایت کنند
بــا مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی آذربایجان
برگــزار شــد ،اظهــار داشــت :بخــش خصوصــی
شــرقی کــه در محــل اتــاق بازرگانــی و بــا حضــور رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
و اتــاق بازرگانــی تبریــز پذیــرای انتقــاد ســازنده
خبرنــگاران اســتان برگــزار شــد ،اظهــار داشــت :کشــاورزی تبریــز بــر لــزوم حمایــت واقعــی رســانه
اســت امــا در ایــن میــان انتظــار برخــی تخریــب
بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی تبریــز هــا از تولیدکننــدگان و ســرمایه گــذاران واقعــی
هــا را از ســوی برخــی رســانه هــای اســتان
پذیــرای انتقــاد ســازنده اســت امــا در ایــن میــان تاکیــد کــرد و گفــت :رســانه هــا بایــد نقــد منصفانه
نداریــم.
انتظــار برخــی تخریــب هــا را نداریــم.
را جایگزیــن هــر گونــه تخریبــی کننــد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۶مهر ۱۰:۰۴ / ۱۳۹۹
 ۵مهر ،۱۳۹۹ ۱۶:۰۴

 7مهر ۱۳۹۹

تخریب تولیدکنندگان به ضرر بخش
تولید و اقتصاد کشور است

رسانهها همراه قابل اطمینانی
برای بخش صنعت هستند

ایسنا/آذربایجان شرقی
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز هــر گونــه تخریــب تبریز  -ایرنا
تولیدکننــدگان را بــه ضــرر بخــش تولیــد و مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان تخریب تولیدکنندگان به ضرر بخش
اقتصــاد کشــور دانســت و گفــت :نبایــد باعــث شــرقی بــا بیــان اینکــه رســانه هــا همــراه قابــل
تولید و اقتصاد کشور است
دلســردی تولیدکننــدگان شــویم.
اطمینانــی بــرای حــوزه صنعــت هســتند ،اظهــار رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز هــر گونــه تخریــب
داشــت :حــوزه صنعــت نیــز مــی توانــد پشــتیبان تولیدکننــدگان را بــه ضــرر بخــش تولیــد و
رســانه هــا باشــد.
اقتصــاد کشــور دانســت و گفــت :نبایــد باعــث
 ۵مهر۱۹:۵۸ :: ۱۳۹۹ ,
دلســردی تولیدکننــدگان شــویم.
يکشنبه  ۶مهر ۱۳۹۹
شنبه  ۵مهر ۱۳۹۹

به جای تخریب تولیدکنندگان
از آنان حمایت شود

تخریب تولیدکنندگان به ضرر بخش

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
آذربایجانشــرقی بــا بیــان اینکــه رســانه هــا
تولید و اقتصاد کشوراست
همــراه قابــل اطمینانــی بــرای حــوزه صنعــت
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز هــر گونــه تخریــب
هســتند ،گفــت :حــوزه صنعــت نیــز مــی توانــد
تولیدکننــدگان را بــه ضــرر بخــش تولیــد و اقتصاد
پشــتیبان رســانه هــا باشــد .
کشــور دانســت و گفــت :نبایــد باعــث دلســردی
تولیدکننــدگان شــویم.

آماده استفاده از نیروهای زبده
دانشگاهی در بخش صنعت هستیم

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
دوری جامعــه دانشــگاهی از هــر گونــه مــدرک
گرایــی گفــت :آمــاده اســتفاده از نیروهــای زبــده
دانشــگاهی در بخــش خصوصــی و حــوزه صنعــت
اســتان هســتیم.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۰۵مهر ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۹
 ۵مهر ،۱۳۹۹ ۱۸:۲۹

 ۰۵مهر ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۹

بخشصنعتآذربایجانشرقیاز
نیروهایزبدهدانشگاهیاستقبالمیکند

بخشصنعتآذربایجانشرقیاز
نیروهایزبدهدانشگاهیاستقبالمیکند

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه
خبرنــگاران جــوان از تبریز،یونــس ژائلــه رییــس رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
بخشصنعتآذربایجانشرقیاز
اتــاق بازرگانــی ،صنایع ،معــادن و کشــاورزی تبریز کشــاورزی تبریــز گفــت :بخــش صنعــت و تولیــد
گفــت :اســتفاده از نیروهــای زبــده دانشــگاهی در اســتان آذربایجانشــرقی بــرای همــکاری از نیروهایزبدهدانشگاهیاستقبالمیکند
بخــش صنعــت و تولیــد اســتان ،نیــاز ایــن حــوزه به
نیروهــای زبــده دانشــگاهی اســتقبال میکنــد .رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
افــراد متخــص و دانــش آموختــه را تامیــن میکنــد.
کشــاورزی تبریــز گفــت :بخــش صنعــت و تولیــد
اســتان آذربایجانشــرقی بــرای همــکاری از
 27سپتامبر 2020
نیروهــای زبــده دانشــگاهی اســتقبال میکنــد.
 ۰۶مهر ۱۳۹۹

 ۰۶مهر ۱۳۹۹

بخشصنعتآذربایجانشرقیاز
نیروهایزبدهدانشگاهیاستقبالمیکند

مدرک گرایی

یونس ژائله ،روز شــنبه در جلســه طــرح کارآفرینی
بخشصنعتآذربایجانشرقیاز
پویــش دانشــگاه آزاد اســامی آذربایجــان شــرقی
بر دانشگاه ها سایه افکنده است
در محــل ایــن دانشــگاه افــزود :اســتفاده از نیروهای
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و نیروهایزبدهدانشگاهیاستقبالمیکند
زبــده دانشــگاهی در بخــش صنعــت و تولیــد
اســتان ،نیــاز ایــن حــوزه بــه افــراد متخــص و دانــش کشــاورزی تبریــز گفــت :بخــش صنعــت و یونــس ژائلــه ،در جلســه طــرح کارآفرینــی
تولیــد اســتان آذربایجانشــرقی بــرای همــکاری پویــش دانشــگاه آزاد اســامی آذربایجــان
آموختــه را تامیــن مــی کنــد.
از نیروهــای زبــده دانشــگاهی اســتقبال میکنــد .شــرقی در محــل ایــن دانشــگاه افــزود :اســتفاده از
نیروهــای زبــده دانشــگاهی در بخــش صنعــت و
تولیــد اســتان ،نیــاز ایــن حــوزه بــه افــراد متخــص
و دانــش آموختــه را تامیــن مــی کنــد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
پنجشنبه  ۱۰مهر ۱۳۹۹
پنجشنبه  ۱۰مهر ۱۳۹۹

 ۱۰مهر ،۱۳۹۹ ۱۶:۳۵

لزومایجادفرهنگ
حمایت از سرمایه گذار در شهر تبریز

لزوم همکاری های دو جانبه بین فعاالن
بخشخصوصیومدیریتشهریتبریز

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــر لــزوم ایجــاد
فرهنــگ حمایــت از ســرمایه گــذاران در شــهر عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز بر
جذبسرمایهگذارانبهتبریزنیازمند
تبریــز و ایجــاد بســتر مناســب بــرای فعالیــت ایــن لــزوم افزایــش همــکاری هــای دو جانبــه مدیریت
افــراد تاکیــد کــرد.
شــهری و فعــاالن بخــش خصوصــی تبریــز تاکیــد
تعریفبستههایتشویقیاست
کرد.ســونیا اندیــش در جریــان دیــدار تعــدادی رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی و کشــاورزی تبریــز گفــت :جــذب ســرمایهگذاران
مســئوالن شــهری تبریــز در محــل اتــاق بازرگانــی داخلــی و خارجــی بــه ایــن کالنشــهر نیازمنــد
 ۱۲مهر  ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹بــر لــزوم همــکاری دو جانبــه تاکیــد کــرد.
حمایــت از آنــان و تعریــف بســتههای تشــویقی
بــرای ســرمایهگذاری اســت.
پنجشنبه  ۱۰مهر ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۱۰مهر ۱۳۹۹

بهرهگیریازمبلمانشهری
برایمعرفیبرندهایصنعتیتبریز

ضرورت تسهیل سرمایهگذاری

شــهردار تبریــز گفــت :طراحــی مبلمــان شــهری بــا
بهرهگیــری از برندهــای صنعتــی تبریــز میتوانــد
در فضاهای شهری
فرصتــی بــرای ســرمایهگذاری صاحبــان صنایــع در
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :بســیاری
تبریــز باشــد.
از ســرمایهگذاران مــا در شــهرهای دیگــر
ســرمایهگذاری کردنــد کــه مهمتریــن دلیــل آن
رفتــار نامناســب بــا ســرمایهگذاران اســت کــه
ضــرورت دارد مشــکالت ســرمایهگذاری در
شــهر و اســتان آسیبشناســی و رفــع گــردد.

لزومهمکاریدوجانبهبینفعاالنبخش
خصوصیومدیریتشهریتبریز
ضــو کمیســیون ســرمایه گــذاری و بهبــود فضــای
کســب و کار شــورای شــهر تبریــز بــر لــزوم
افزایــش همــکاری هــای دو جانبــه مدیریــت
شــهری و فعــاالن بخــش خصوصــی تبریــز تاکیــد
کــرد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
پنجشنبه  ۱۰مهر ۱۳۹۹
۱399/۰۷/۱2

 ۱۰مهر ،۱۳۹۹ ۱۶:۳۵

بهرهگیریازمبلمانشهریبرایمعرفی
برندهایصنعتیتبریز

ضرورتتسهیلسرمایهگذاری
در فضاهای شهری

شــهردار تبریــز گفــت :طراحــی مبلمــان شــهری بــا
بهرهگیــری از برندهــای صنعتــی تبریــز میتوانــد بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
جذبسرمایهگذارانبهتبریزنیازمند
فرصتــی بــرای ســرمایهگذاری صاحبــان صنایــع در شــرقی،یونس ژائلــه در جلســه بررســی
تبریــز باشــد.
فرصتهــای ســرمایهگذاری شــهری بــا
تعریفبستههایتشویقیاست
قدردانــی از زحمــات شــبانهروزی شــهرداری در تبریــز  -ایرنــا  -رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
زیبایــی ،عمــران و آبادانــی شــهر اظهــار داشــت :معــادن و کشــاورزی تبریــز گفــت :جــذب
بایــد رابطــه بیــن ســرمایهگذاری و آبادانــی شــهر ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی بــه ایــن
 ۱۲مهر ،۱۳۹۹  ۱۳:۲۴را بررســی کنیــم.
کالنشــهر نیازمنــد حمایــت از آنــان و تعریــف
بســتههای تشــویقی بــرای ســرمایهگذاری اســت.
پنجشنبه  ۱۰ /مهر ۱۳۹۹

 ۱۰مهر ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۹

بهرهگیریازمبلمانشهریبرایمعرفی
برندهایصنعتیتبریز

بهرهگیری از مبلمان شهری برای

شــهردار تبریــز گفــت :طراحــی مبلمــان شــهری بــا
بهرهگیریازمبلمانشهریبرایمعرفی
بهرهگیــری از برندهــای صنعتــی تبریــز میتوانــد
معرفی برندهای صنعتی تبریز
فرصتــی بــرای ســرمایهگذاری صاحبــان صنایــع در
برندهایصنعتیتبریز
شــهردار تبریــز گفــت :طراحــی مبلمــان شــهری
تبریــز باشــد.
بــا بهرهگیــری از برندهــای صنعتــی تبریــز شــهردار تبریــز گفــت :طراحــی مبلمــان شــهری
میتوانــد فرصتــی بــرای ســرمایهگذاری بــا بهرهگیــری از برندهــای صنعتــی تبریــز
میتوانــد فرصتــی بــرای ســرمایهگذاری
صاحبــان صنایــع در تبریــز باشــد.
صاحبــان صنایــع در تبریــز باشــد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
یکشنبه  ۱3مهر ۱۳۹۹
چهارشنبه  ۱۶مهر ۱۳۹۹

 ۱۵مهر ،۱۳۹۹ ۱۲:۳۲

ارزش ندادن به سرمایه گذار ،
عامل فرار آنان از آذربایجان شرقی

 ۶واحد تولیدی استان
در جمع واحدهای نمونه استاندارد

رییــس اتــاق بازرگانی،صنایع،معــادن و کشــاورزی
تبریزگفــت :جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی و مديــركل اســتاندارد آذربايجــان شــرقی در
خارجــی بــه ایــن کالنشــهر نیازمنــد حمایــت از گفتگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
آنــان و تعریــف بســته هــای تشــویقی برای ســرمایه تبریــز از تدویــن اســتانداردهای الزم بــرای برخــی
گــذاری اســت.
محصــوالت بومــی اســتان همچــون شــیرینی هایی
چــون ریــس و نوقــا گفتــه و از کســب رتبــه برتــر
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان بــه عنــوان
 ۲آبان ،۱۳۹۹  ۱۹:۱۶واحدهــای نمونــه اســتاندارد کشــور خبــر داد.
 ۰۵آبان ۱۳۹۹

 ۶واحد نمونه ملی استاندارد کشور از
آذربایجانشرقیاست

تبریز  -ایرنا
مدیــرکل اســتاندارد آذربایجانشــرقی گفــت:
براســاس ارزیابــی امســال ســازمان ملــی اســتاندارد
از بیــن  ۲۰واحــد تولیــدی و صنعتــی نمونــه ملــی،
 ۶واحــد از ایــن اســتان اســت.
 ۲۷مهر ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۹

انتخاب ۶واحد از آذربایجان شرقی
به عنوان واحد نمونه ملی

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،ساســان فرشــی انتخاب ۶واحد نمونه ملی از استان ،نشان

استانداردجدیدبرایمحصوالتبومی

حــق رو ،انتخــاب  ۶واحــد از اســتان آذربایجــان
شــرقی بــه عنــوان واحــد نمونــه ملــی را نشــان از
آذربایجانشرقیتدوینمیشود
توانمندیهــای صنایــع اســتان آذربایجــان شــرقی مدیــرکل اســتاندارد آذربایجــان شــرقی انتخــاب
نــام بــرد کــه در تاریــخ اســتاندارد کشــور بی ســابقه  ۶واحــد از اســتان آذربایجــان شــرقی بعنــوان مدیــرکل اســتاندارد آذربایجــان شــرقی بــا
واحــد نمونــه ملــی را نشــان از توانمنــدی هــای بیــان اینکــه قصــد داریــم محصــوالت غذایــی
اســت.
صنایــع اســتان آذربایجــان شــرقی نــام بــرد بومــی اســتان را استانداردســازی کنیــم گفــت:
کــه در تاریــخ اســتاندارد کشــور بــی ســابقه اســتاندارهایی را تدویــن و به پژوهشــگاه اســتاندارد
ایــران ارســال کردهایــم تــا بعــد از تأییــد در اختیــار
مــی باشــد.
اتحادیههــای مربوطــه قــرار دهیــم.

ازتوانمندیهایصنایعاستانمیباشد

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
يکشنبه  ۲۰مهر ۱۳۹۹
شنبه  ۱۹مهر ۱۳۹۹

چهارشنبه  ۱۶مهر ۱۳۹۹

موزه دفاع مقدس
می تواند به نماد شهر تبریز تبدیل شود

تامین مواد اولیه و مشکالت بانکی،
دغدغه ای برای واحدهای تولیدی

نائــب رییــس و دبیــر کل اتــاق تبریــز با حضــور در
دفتــر مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشهای رییــس هیئــت مدیــره خانــه صنعــت و معــدن
دالیل عدم اتمام پروژه های عمرانی
دفــاع مقــدس آذربایجانشــرقی بــا گرامیداشــت آذربایجــان شــرقی در گفتگویــی بــا روابــط
نــام و یــاد شــهدای دفــاع مقــدس ،از زحمــات عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز از فعالیــت ایــن
آذربایجانشرقیبررسیشد
ســردار عباســقلیزاده در ایــن جایــگاه قدردانــی
مجموعــه و نحــوه بررســی مشــکالت واحدهــای بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
کردنــد.
تولیــدی در آن گفــت.
تبریــز ،جلســه کارگــروه کارشناســی بــا موضــوع
بررســی دالیــل عــدم اتمــام پــروژه هــای عمرانــی
یکشنبه  20مهر ۱۳۹۹
اســتان بــه همــت دبیرخانــه شــورای گفتگــوی
پنجشنبه  ۲۴مهر  ۱۳۹۹اســتان برگــزار شــد.
چهارشنبه  ۲۳مهر ۱۳۹۹

ضرورتهمراهیدستگاههایاجرایی
و نظارتی در تعیین تکلیف پروژه ها

مشکالتصادراتمحصوالتکشاورزیو

دالیــل عــدم اتمــام پــروژه هــای عمرانــی
آذربایجــان شــرقی بــا حضور تعــدادی از مســئوالن
بخــش دولتــی و خصوصــی در اتــاق بازرگانــی جلســه کارگروهــی در خصــوص موضــوع
بررســی مشــکالت بخــش صــادرات کشــاورزی
تبریــز مــورد برســی قــرار گرفــت.
و رفــع تعهــدات ارزی باحضــور نمایندگانــی
از دســتگاه هــای دولتــی وکارشناســان بخــش
خصوصــی توســط دبیرخانــه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان برگزارشــد.

موضوع رفع تعهد ارزی بررسی شد

بازنگری سیاست های تعاملی ،شاه کلید
توسعه صادرات در حوزه کاال و خدمات

رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی
و مهندســی آذربایجــان شــرقی ،در گفتگــو بــا
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز ،بازنگــری
در سیاســت هــای تعاملــی را شــاه کلیــد توســعه
صــادرات در حــوزه کاال و خدمــات و به خصوص
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی دانســت.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۲۳مهر ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۹
 ۲۳مهر ،۱۳۹۹ ۱۷:۱۹
پنجشنبه  ۲۴مهر ۱۳۹۹

فرصتمناسببرایصادراتخدماتفنی
و مهندسی به سوریه و عراق وجود دارد

فرصتمناسببرایصادراتخدماتفنی

رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی آذربایجــان شــرقی بابیــان اینکــه بــرای رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی بررسیدریافتاجارهاراضیبسترمسیل
افزایــش صــادرات در حوزه خدمات فنی و مهندســی
و مهندســی آذربایجــان شــرقی،گفت :بــرای
از معدنکاران توسط آب منطقه ای
بایــد ارتبــاط بیشــتری بــا کشــورهای دیگــر وجــود
افزایــش صــادرات در حــوزه خدمــات فنــی و
جلســه کارگروهــی در خصــوص بررســی
داشــته باشــد گفــت:در کشــورهایی همچون ســوریه
مهندســی بایــد ارتبــاط بیشــتری بــا کشــورهای
موضــوع دریافــت اجــاره اراضــی بســتر مســیل
و عــراق ،فرصتهــای خوبــی وجــود دارد.
دیگــر وجــود داشــته باشــد.
از معدنــکاران توســط شــرکت آب منطقــه ای
آذربایجــان شــرقی توســط دبیرخانــه شــورای
پنجشنبه  ۲۴مهر ۱۳۹۹
گفتگــوی دولــت وبخــش خصوصــی اســتان در
سه شنبه  ۲۹مهر  ۱۳۹۹محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

و مهندسی به سوریه و عراق وجود دارد

چهارشنبه  ۳۰مهر ۱۳۹۹

مشکالتصادراتمحصوالتکشاورزیو
موضوع رفع تعهد ارزی بررسی شد
جلســه کارگروهــی در خصــوص موضــوع
بررســی مشــکالت بخــش صــادرات کشــاورزی
و رفــع تعهــدات ارزی باحضــور نمایندگانــی
از دســتگاه هــای دولتــی وکارشناســان بخــش
خصوصــی توســط دبیرخانــه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان برگزارشــد.

بازدیدازواحدهایتولیدیوصنعتی
منتخبآذربایجانشرقی
رییــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
آذربایجــان شــرقی بــه همــراه دبیــر کل اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــه مناســبت روز ملــی صــادرات
از چندیــن واحــد صنعتــی و تولیــدی فعــال در
حــوزه صــادرات اســتان بازدیــد کــرده و از
زحمــات ایــن صنعتگــران قدردانــی کردنــد.

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز:

دولت به بخشنامه های قبلی پشت پا نزند
نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،تعهــدات
ارزی را یکــی از مهــم تریــن دغدغــه
صادرکننــدگان دانســته و بــر لــزوم توجــه دولــت
و بانــک مرکــزی بــه مشــکالت ایــن افــراد تاکیــد
کــرد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
چهارشنبه  ۳۰مهر ۱۳۹۹
 ۳۰مهر ،۱۳۹۹ ۱۳:۳۵

شنبه  2آبان ۱۳۹۹

تعهداتارزیدغدغهصادرکنندگان
دولتبهبخشنامههایقبلیپشتپانزند

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،بــا اشــار ه بــه
مشــکالت تعهــد ارزی صادرکننــدگان گفــت:
مباحــث مربــوط بــه رفــع تعهــدات ارزی بــه
دغدغـهای بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
تبدیــل شــده اســت .متأســفانه دولتمــردان بــا
یکســری تصمیمــات یــک جانبــه هــر روز یــک
دســتورالعمل جدیــد بدون پشــتوانه درســت فکری
صــادر میکننــد.
پنجشنبه  ۱آبان ۱۳۹۹

دیداررییسواعضایهیاتنمایندگان
اتاقتبریزبافرماندهنیرویانتظامی
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز به همــراه تعــدادی از
اعضــای هیــات نماینــدگان و دبیــر اتــاق بــا حضــور
در مقــر فرماندهــی انتظامــی آذربایجــان شــرقی،
ضمــن تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی ،از تالشهــا
و خدمــات شــبانهروزی آنــان بــرای اســتقرار
نظــم و امنیــت در اســتان قدردانــی کردند.

تعهداتارزیدغدغهصادرکنندگان
دولتبهبخشنامههایقبلیپشتپانزند
عبــاس کمالــی بــا اشــاره به مشــکالت تعهــد ارزی
صادرکننــدگان گفــت :مباحــث مربــوط بــه رفــع
پشتوانهصحیحفکریصادرمیشود!
تعهــدات ارزی بــه دغدغهای بــرای تولیدکنندگان
و صادرکننــدگان تبدیــل شــده اســت .متأســفانه نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،تعهــدات
دولتمــردان بــا یکســری تصمیمــات یــک جانبــه ارزی را یکــی از مهــم تریــن دغدغــه
هــر روز یــک دســتورالعمل جدیــد بدون پشــتوانه صادرکننــدگان دانســته و بــر لــزوم توجــه دولــت
درســت فکــری صــادر میکننــد.
و بانــک مرکــزی بــه مشــکالت ایــن افــراد تاکیــد
کــرد.

هر روز یک دستورالعمل جدید بدون

پنجشنبه  ۱آبان ۱۳۹۹

شصتوسومینجلسهشورایگفتگویدولت
وبخشخصوصیآذربایجانشرقی

 ۲آبان ۰۸:۵۲ / ۱۳۹۹

افزایش ۴۰درصدی صادرات استان
در شش ماه نخست سال

شــصت و ســومین جلســه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی اســتاندار آذربایجــان شــرقی در جلســه شــورای
بــا بررســی موضوعاتــی همچــون دالیــل تعویــق گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ،اظهــار
پــروژه هــای عمرانــی اســتان و مشــکالت کــرد :نبایــد بــا یکســری سیاســتهای نادرســت
آســیبهایی بــه بدنــه تولیــد و صنعــت وارد کــرده و
صــادرات بخــش کشــاورزی برگــزار شــد.
کاری کنیــم کــه تولیدکننــدگان دلســرد شــوند.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 24اکتبر 2020
جمعه  ۲آبان ۱۳۹۹
 ۰۲آبان ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۹

صدور بخشنامههای لحظهای صادرات و
واردات سبب آسیب به تجارت شده است

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز صــدور
بخشــنامههای لحظــهای ،صــادرات و واردات را
ســبب آســیب بــه تجــارت بینالمللــی کشــور
دانســت و گفــت :بخشــنامهها ســبب شــده
صادرکننــدگان بــزرگ عقبنشــینی کننــد
چراکــه آبرویشــان در بازارهــای بینالمللــی
مخــدوش میشــود.
 ۲آبان ۰۸:۵۴ / ۱۳۹۹

صدوربخشنامههایلحظهایسببآسیب
بهتجارتبینالمللیکشورشدهاست

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز صــدور
بخشــنامههای لحظــهای ،صــادرات و واردات را
ســبب آســیب بــه تجــارت بینالمللــی کشــور
دانســت و گفــت :بخشــنامهها ســبب شــده
صادرکننــدگان بــزرگ عقبنشــینی کننــد
چراکــه آبرویشــان مخــدوش میشــود.
پنجشنبه  1آبان 1399

صدوربخشنامههایلحظهایسببآسیب
بهتجارتبینالمللیکشورشدهاست

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز صــدور
بخشــنامههای لحظــهای ،صــادرات و واردات را
ســبب آســیب بــه تجــارت بینالمللــی کشــور
دانســت و گفــت :بخشــنامهها ســبب شــده
صادرکننــدگان بــزرگ عقبنشــینی کننــد
چراکــه آبرویشــان در بازارهــای بینالمللــی
مخــدوش میشــود.
 ۰۲آبان ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹

 ۱۸۶۰پروژه نیمه تمام عمرانی با طول
عمر باالی  ۱۲سال در استان وجود دارد

باتولیدکنندگان

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری
آذربایجــان شــرقی گفــت :در مجمــوع ۱۸۶۰
اصل ۴۴دقیق اجرا شود
پــروژه نیمــه تمــام عمرانــی در ســطح اســتان وجــود دکتــر محمدرضــا پورمحمدی در جلســه شــورای
دارد کــه حــدود  ۱۱۰۰مــورد آن پروژههــای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان ،محمدرضــا پورمحمــدی ،اســتاندار آذربایجــان
جــاری محســوب میشــود کــه میانگیــن طــول بــا قدردانــی از برگــزاری منظــم جلســات ایــن شــرقی ،عصــر روز پنجشــنبه ،اول آبانمــاه در
شــورا ،گفــت :خوشــبختانه تفاهــم و همدلــی جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
عمــر آنهــا بــاالی  ۱۲ســال اســت.
بســیار خوبــی در بیــن اعضــای ایــن شــورا وجــود خصوصــی اســتان ،گفــت :خوشــبختانه تفاهــم و
دارد کــه امیدواریــم ایــن روحیــه ،قویتــر از همدلــی بســیار خوبــی در بیــن اعضــای ایــن شــورا
وجــود دارد کــه امیدواریــم ایــن روحیــه ،قویتــر
گذشــته اســتمرار یابــد.
از گذشــته اســتمرار یابــد.

با لبه نرم قانون رفتار کنیم

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
پنجشنبه  8آبان ۱۳۹۹
 ۷آبان ۱۳۹۹۱۰:۴۷ ،
 ۰۷آبان ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹

گرد پیری بر تن پروژه های نیمه تمام
آذربایجانشرقی

گرد پیری بر تن پروژههای نیمه تمام

آذربایجــان شــرقی یکــی از اســتان هایــی اســت
کــه حجــم عظیمــی از پــروژه هــای نیمــه تمــام
گرد پیری بر تن پروژههای نیمه تمام
عمرانــی را در خــود جــا داده اســت و بســیاری از رد پــای پروژههــای نیمــه تمــام عمرانــی در جــای
آذربایجانشرقی
ایــن طــرح هــا عمــری بــاالی  10ســال داشــته و جــای اســتان آذربایجــان شــرقی دیــده میشــود.
رد پــای پروژههــای نیمــه تمــام عمرانــی در جــای
گــرد پیــری بــر تــن آنهــا نشســته اســت.
پروژههایــی کــه برخــی از آنهــا دهــه دوم عمــر
جــای اســتان آذربایجــان شــرقی دیــده میشــود.
خــود را گذرانــده و ناامیــد از افتتاح و بهــره برداری
پروژههایــی کــه برخــی از آنهــا دهــه دوم عمــر
چشــم بــه راه دهــه ســوم عمــر خــود نیــز هســتند.
خــود را گذرانــده و ناامیــد از افتتــاح و بهــره
 ۰8آبان ۱۳۹۹
بــرداری چشــم بــه راه دهــه ســوم عمــر خــود نیــز
هســتند .طبــق اعالم مســئوالن بیــش از هــزار و ۷۰۰
 11آبان ۱۳۹۹
پــروژه نیمــه تمــام عمرانــی در اســتان وجــود دارد.

آذربایجانشرقی

سه شنبه  ۶آبان ۱۳۹۹

گرد پیری بر تن پروژه های نیمه تمام
آذربایجانشرقی

گرد پیری بر تن پروژه های نیمه تمام

جلســه کارگــروه کارشناســی بــا موضــوع بررســی
دالیــل عــدم اتمــام پــروژه هــای عمرانــی اســتان
فرصت های ویژه صادراتی
بــه همــت دبیرخانــه شــورای گفتگــوی اســتان در بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
به کشورهای همسایه
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
تبریــز ،جلســه کارگــروه کارشناســی بــا موضــوع
بررســی دالیــل عــدم اتمــام پــروژه هــای عمرانــی وجــود فرصــت هــای ویــژه صادراتــی بــه
اســتان بــه همــت دبیرخانــه شــورای گفتگــوی کشــورهای همســایه و لــزوم ایجــاد بســتر مناســب
بــرای تجــار از جملــه مــوارد مطــرح شــده در
اســتان برگــزار شــد.
جلســه میــز اســتانی جمهــوری آذربایجــان بــود.

آذربایجانشرقی

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۶آبان ۱۳۹۹۱۳:۵۱ ،
چهارشنبه  ۷آبان ۱۳۹۹

شنبه  17آبان ۱۳۹۹

افزایش صادرات نیاز به بسترسازی
مناسب برای تجار دارد

رونمایی از تندیس پدر صنعت آذربایجان
درسیزدهمینجشنوارهکارآفرینانبرتر

محمدعلــی نجــاری کهنمویــی در جلســه میــز
آذربایجــان کــه در جهــت بررســی مشــکالت از تندیــس صنعتگــر و چهــره مانــدگار صنعــت
تندیسمردصنعت
حــوزه صــادرات اســتان بــه جمهــوری آذربایجان
کشــور مرحــوم «ســید رضــا مقیمــی اصــل»
در آئیــن ویــژه ای کــه بمناســبت آغاز ســیزدهمین
برگــزار شــد ،گفــت :بــه دلیــل شــیوع بیمــاری
کرونــا ،موضــوع تجــارت در بســیاری از همزمــان بــا ســیزدهمین جشــنواره معرفــی
جشــنواره معرفــی کارآفرینــان برتــر اســتان بــا
کارآفرینــان برتــر اســتان آذربایجــان شــرقی در
کشــورها دچــار مشــکالتی شــده اســت.
حضــور نماینــده ولــی فقیــه درآذربایجــان شــرقی،
گــروه تولیــدی مهــر اصــل رونمایــی شــد.
مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
و  ...برگــزار شــد از تندیــس ســید رضــا مقیمــی
شنبه  ۱۰آبان ۱۳۹۹
اصــل در ورودی شــهرک صنعتــی ســلیمی
رونمایــی شــد.
شنبه  ۱۰آبان ۱۳۹۹

1399/۰۸/۱0

تولیدکنندگان
مجاهدانواقعیکشورهستند

فعاالنبخشخصوصی،

حجــت االســام والمســلمین ســید محمدعلــی آل
هاشــم در دیــدار بــا فعــاالن بخــش خصوصــی
سرمایههایمهمکشور
و آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه اســتان
گفــت :صــادرات تجلــی قــدرت و توانمنــدی هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری اقتصــاد یــک کشــاورزی تبریــز بــه همــراه مســئولین و فعــاالن
کشــور بــوده و ریشــه در تولیــد و بهبــود فضــای بخــش خصوصــی اســتان در آییــن تجلیــل از
صادرکننــدگان نمونــه بــه دیــدار حجــت االســام
کســب و کار دارد.
والمســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم نماینــده
مقــام معظــم رهبــری و امــام جمعــه معــزز تبریــز
رفتنــد.

تولیدکنندگانمجاهدانواقعیهستند
لزومتولیدکاالیداخلیباکیفیت
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره
بــه ضــرورت حمایــت ازتولیدکنندگان در شــرایط
کنونــی و تولیــد کاالی داخلــی بــا کیفیــت  ،فعالین
بخــش تولیــد و صــادرات را مجاهــدان واقعــی
کشــور دانســت.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۹آبان ۱۳۹۹۱۲:۲۳ ،
شنبه  10آبان 1399

شنبه  17آبان ۱۳۹۹

تولیدکنندگانمجاهدانواقعیهستند
لزوم تولید کاالی داخلی با کیفیت
حجــت االســام والمســلمین ســید محمدعلی آل
هاشــم صبــح جمعــه در دیــدار بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی و آئیــن تجلیــل از صادرکننــدگان
نمونــه اســتان گفــت :صــادرات تجلــی قــدرت
و توانمنــدی ســخت افــزاری و نــرم افــزاری
اقتصــاد یــک کشــور بــوده و ریشــه در تولیــد و
بهبــود فضــای کســب و کار دارد.
 ۰۹آبان ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹

تولیدکنندگانمجاهدانواقعیهستند
لزوم تولید کاالی داخلی با کیفیت

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا
اشــاره بــه ضــرورت حمایــت از تولیدکننــدگان
مجاهدان واقعی هستند
در شــرایط کنونــی و تولیــد کاالی داخلــی بــا
کیفیــت  ،فعالیــن بخــش تولیــد و صــادرات را نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی،
مجاهــدان واقعــی کشــور دانســت.
تولیدکننــدگان را مجاهــدان در راه کشــور دانســت
و گفــت :دولــت نیــز از ســوی دیگــر وظیفــه ایجــاد
تنــوع در بازارهــای صادراتــی را بــر عهــده دارد کــه
قطعــا کشــورهای همســایه ،اولویــت بیشــتری دارند.

تولیدکنندگان

۱۱:۴۷ - 1399/۸/۱0

 ۱۰آبان ۱۲:۴۲ / ۱۳۹۹

تولیدکنندگان
مجاهدانواقعیکشورهستند

تولیدکنندگان

حجــت االســام والمســلمین ســید محمدعلــی آل
تولیدکنندگان،
هاشــم نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی در
مجاهدانواقعیکشورهستند
دیــدار بــا فعــاالن بخــش خصوصــی و آئیــن تجلیل
مجاهدانراهکشورهستند
از صادرکننــدگان نمونــه اســتان گفــت :صــادرات حجــت االســام والمســلمین «ســیدمحمدعلی
تجلــی قــدرت و توانمنــدی ســخت افــزاری و نــرم آل هاشــم» امــروز در مراســم تجلیــل از نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی،
افــزاری اقتصــاد یــک کشــور بــوده و ریشــه در صادرکننــدگان نمونــه آذربایجــان شــرقی اظهــار تولیدکننــدگان را مجاهــدان در راه کشــور دانســت
داشــت :اگــر بــه دنبــال توســعه پایــدار در بخــش و گفــت :دولــت نیــز از ســوی دیگــر وظیفــه ایجــاد
تولیــد و بهبــود فضــای کســب و کار دارد.
صــادرات غیرنفتــی هســتیم بایــد بــه فکــر اصــاح تنــوع در بازارهــای صادراتــی را بــر عهــده دارد که
قطعــا کشــورهای همســایه ،اولویــت بیشــتری برای
زیــر ســاخت هــا باشــیم.
تجــارت دارنــد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۱۰آبان ۱۳۹۹۱۱:۰۹ ،
 ۱۱آبان ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۹

دو شنبه 5آبان ۱۳۹۹

تحقق اقتصاد مقاومتی بدون توسعه
صادرات ناممکن است

تحقق اقتصاد مقاومتی بدون توسعه
صادرات ناممکن است

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و
امــام جمعــه تبریــز بــا بیــان اینکــه صــادرات نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و امــام
صنعتگران
تجلــی قــدرت و توانمنــدی ســخت افــزاری و
جمعــه تبریــز بــا بیــان اینکــه صــادرات تجلــی
نــرم افــزاری اقتصــاد یــک کشــور بــوده و ریشــه
در تولیــد و بهبــود فضــای کســب و کار دارد ،قــدرت و توانمنــدی ســخت افــزاری و نــرم مجاهدان جبهه جنگ اقتصادی هستند
گفــت :تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــدون توســعه افــزاری اقتصــاد یــک کشــور بــوده و ریشــه در نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی،
صــادرات ناممکــن اســت.
تولیــد و بهبــود فضــای کســب و کار دارد ،گفــت :تولیدکننــدگان را مجاهــدان در راه کشــور دانســت
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــدون توســعه صــادرات و گفــت :دولــت نیــز از ســوی دیگــر وظیفــه ایجــاد
یکشنبه  11آبان  ۱۳۹۹ناممکــن اســت.
تنــوع در بازارهــای صادراتــی را بــر عهــده دارد کــه
قطعــا کشــورهای همســایه ،اولویــت بیشــتری دارند.
۱۱:۵۶ -1399/۸/۱0

 ۰۹آبان ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹

تحقق اقتصاد مقاومتی بدون توسعه
صادرات ناممکن است

 ۹۰درصدصنایعآذربایجانشرقی

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و امــام
 ۹۰درصد صنایع
جمعــه تبریــز بــا بیــان اینکــه صــادرات تجلــی
مربوطبهبخشخصوصیاست
قــدرت و توانمنــدی ســخت افــزاری و نــرم
مربوط به بخش خصوصی
افــزاری اقتصــاد یــک کشــور بــوده و ریشــه در «حبیــب امیــن زاده» در مراســم تجلیــل از
تولیــد و بهبــود فضــای کســب و کار دارد ،گفــت :صادرکننــدگان نمونــه آذربایجــان شــرقی حبیــب امیــن زاده رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــدون توســعه صــادرات اظهــار داشــت :یکــی از ارکان توســعه ،افزایــش و تجــارت آذربایجــان شــرقی در دیــدار جمعــی از
صــادرات غیرنفتــی اســت کــه بــه عنــوان یکــی از صنعتگــران بــا نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
ناممکــن اســت.
محورهــای جهــش اســتانی مطــرح بــوده و اســتان شــرقی و آئیــن تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه
آذربایجــان شــرقی نیــز در راســتای هدفگــذاری اســتان گفت:یکــی از ارکان توســعه ،افزایــش
در ایــن مســیر اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت .صــادرات غیرنفتــی اســت.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۱۰آبان ۱۳۹۹۱۱:۰۹ ،
 ۰۹آبان ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹

چهارشنبه  ۲۱آبان ۱۳۹۹

کشورهای همسایه در اولویت صادرات
۹۰درصدصنایعمربوطبهبخشخصوصی

 ۹۰درصد صنایع
مربوط به بخش خصوصی

حبیــب امیــن زاده در دیــدار جمعــی از
صنعتگــران بــا نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان حبیــب امیــن زاده در دیــدار جمعــی از صنعتگــران
نشستمشترکنمایندگاناتاقتبریز
شــرقی و آئیــن تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه
بــا نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و آئیــن
اســتان گفــت :یکــی از ارکان توســعه ،افزایــش
در هیات های حل اختالف مالیاتی
صــادرات غیرنفتــی اســت کــه بــه عنــوان یکــی از تجلیــل از صادرکننــدگان نمونه اســتان گفت :یکی
محورهــای جهــش اســتانی مطــرح بــوده اســت .از ارکان توســعه ،افزایــش صــادرات غیرنفتی اســت نشســت مشــترک نمایندگان اتاق بازرگانــی تبریز در
کــه بــه عنــوان یکــی از محورهــای جهــش اســتانی هیــات هــای حل اختــاف مالیاتی اســتان بــه صورت
مطــرح بــوده و اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز در این ویدیوکنفرانســی و بــا حضور نائب رییــس و دبیرکل
 22آبان  13:35 - 1399مســیر اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت.
اتــاق ،جمعــی از نماینــدگان و معــاون هیــأت هــای
حــل اختــاف مالیاتــی اســتان برگزار شــد.
چهارشنبه  ۲۱آبان ۱۳۹۹

 ۲۲آبان ۱۴:۰۶ / ۱۳۹۹

نشستمشترکنمایندگاناتاقتبریز
در هیات های حل اختالف مالیاتی

انعقادتفاهمنامههمکاریاتاقبازرگانی

نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
تبریــز در هیــات هــای حــل اختــاف مالیاتــی
تبریز و دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز
اســتان بــه دلیــل رعایــت دســتورالعمل هــای
تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی
بهداشــتی بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی و بــا
تبریــز و موسســه آمــوزش عالــی نبــی اکــرم (ص)
حضــور نائــب رییــس و دبیــرکل اتــاق ،جمعــی
در راســتای توســعه و شــکوفایی اقتصــاد دانــش
از ایــن نماینــدگان و معــاون هیــأت هــای حــل
بنیــان و همچنیــن ارتقــای دانــش عمومــی فعــاالن
اختــاف مالیاتــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان
اقتصــادی و مشــارکت دانشــگاه هــای اســتان در
برگــزار شــد.
ایــن راســتا منعقــد شــد.

دانشگاهها متناسب با نیاز جامعه
دانشجو تربیت نمیکنند
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :تخصــص
باالیــی در جوانــان مــا وجــود دارد کــه بایــد از ایــن
پتانســیل بــه بهترین نحو در راســتای توســعه کشــور
اســتفاده شــود؛ امــا رونــد دانشــگاههای مــا بــه
گون ـهای نیســت کــه دانشــجویی بــا مهارتهــای
متناســب بــا نیــاز جامعــه فــارغ التحصیــل کننــد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۲۲آبان ۱۳۹۹۱۰:۲۷ ،
 12نوامبر 20:53 - 2020
 ۲۲آبان ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۹

حوزه تجارت نیاز به تربیت دانشجویانی
آشنا به زبان تجارت دارد

حوزه تجارت نیاز به تربیت دانشجویانی
آشنا به زبان تجارت دارد

یونــس ژائلــه در مراســم امضــای تفاهــم نامــه
همــکاری بیــن اتــاق بازرگانــی و موسســه یونــس ژائلــه روز پنجشــنبه در مراســم امضــای
آمــوزش عالــی نبــی اکــرم(ع) بــا بیــان اینکــه
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اتــاق بازرگانــی و
تبریز و دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز
دانشــجویان ایــن حــوزه بایــد پــس از دانــش
آموختگــی بتواننــد در حــوزه تجــارت جهانــی موسســه آمــوزش عالــی نبــی اکــرم(ع) بــا بیــان تفاهمنامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی تبریــز
بــرای کشــور نقــش آفرینــی کننــد ،افــزود :بــا اینکــه دانشــجویان ایــن حــوزه بایــد پــس از دانــش و موسســه آمــوزش عالــی نبــی اکــرم (ص) تبریــز
توجــه بــه توانایــی و تخصــص بــاالی جوانــان آموختگــی بتواننــد در حــوزه تجــارت جهانــی برای در راســتای گســترش و ارتبــاط گســترده صنعــت
کشــور نقــش آفرینــی کننــد.
و دانشــگاه بــه عنــوان یکــی از اهــداف اساســی و
 22آبان 13:29 - 1399
توســعه ای کشــور منعقــد شــد.
دوشنبه  ٢٦آبان ١٣٩٩

انعقادتفاهمنامههمکاریاتاقبازرگانی
تبریز و دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

تفاهمنامههمکاریاتاقبازرگانیتبریز
و دانشگاه نبی اکرم(ص) امضاء شد

انعقادتفاهمنامههمکاریاتاقبازرگانی

شنبه  ۲۴آبان ۱۳۹۹

وبینارمشترکنمایندگاناتاقدرهیاتهای

تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی تبریز
بدویتشخیصمطالباتتامیناجتماعی
و موسســه آمــوزش عالــی نبــی اکــرم (ص) در دانشــگاه نبــی اکــرم(ص) و اتــاق بازرگانــی،
راســتای توســعه و شــکوفایی اقتصــاد دانــش بنیان و صنایــع ،معــاون و کشــاورزی تبریــز تفاهــم نامــه نشســت مشــترک نمایندگان اتــاق بازرگانــی تبریز
همچنیــن ارتقــای دانــش عمومــی فعــاالن اقتصادی همــکاری آموزشــی امضــاء کردنــد.
در هیــات هــای بــدوی تشــخیص مطالبات ســازمان
و مشــارکت دانشــگاه هــای اســتان در ایــن راســتا رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه تامیــن اجتماعــی بــه دلیــل رعایــت دســتورالعمل
دانشــگاهها بایســتی نقــش علمــی خــود را در
منعقــد شــد.
هــای بهداشــتی بــه صــورت ویدیوکنفرانســی و بــا
پیشــبرد اهــداف صنایــع اســتان ایفــاء نماینــد ،حــل
اصولــی مشــکالت فنــی و مدیریتــی صنایــع و حضــور نائــب رییــس و دبیــرکل اتــاق ،جمعــی
حــوزه تجــارت را در گــرو همــکاری تنگاتنــگ از ایــن نماینــدگان و مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی
آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.
دانشــگاه و صنایــع دانســت.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
پنجشنبه  ۲۹آبان ۱۳۹۹
پنجشنبه  29آبان 1399
 ۲۹آبان ،۱۳۹۹ ۱۹:۳۰

بررسی وضعیت پایش محیط کسب و کار
و مشکالت شهرک های صنعتی

لزوم همکاری و همفکری دستگاههای
دولتی و بخش خصوصی برای حل

شــصت و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
مشکالتشهرکهایصنعتی
شــرقی عصــر پنــج شــنبه بــا ریاســت اســتاندار
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای مشکالتشهرکهایصنعتیتاکیدکرد
آذربایجــان شــرقی و بــا پیــش از دســتور بررســی
اســتاندار آذربایجانشــرقی بــر اهتمــام و
وضعیــت پایــش محیــط کســب و کار اســتان و گفتوگــوی دولت و بخش خصوصــی آذربایجان
دســتور جلســه بررســی مشــکالت شــهرک هــای شــرقی ،همــکاری و همفکــری دســتگاههای پیگیــری مســئوالن اجرایــی بــرای حــل مشــکالت
صنعتــی اســتان برگــزار شــد.
دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای حــل مشــکالت شــهرکهای صنعتــی اســتان تأکیــد کــرد و گفت:
موانــع اجــرای تصمیمــات اســتانی در ایــن زمینــه،
شــهرکهای صنعتــی را ضــروری خوانــد.
139۹-۸-2۹ ۱۷:۴۷
شناســایی و بــرای رفــع آنهــا اقــدام شــود.
139۹-۸-2۹ ۲۰:۱۱

مشکلاساسیتوسعهآذربایجانشرقی
کمبودبرقاست
مرتضــی نیرومنداســکویی عصــر امروز در شــصت
و چهارمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان اظهــار کــرد :در
مجمــوع یکهــزار و  140مــگاوات بــرق مصرفــی
شــهرکهای صنعتــی اســتان اســت کــه از ایــن
رقــم  ۷۹۷مــگاوات تامیــن شــده و  ۳۴۳مــگاوات
دیگــر مــورد نیــاز اســت.

کمبود آب و برق در شهرک های صنعتی
آذربایجانشرقی

استاندارآذربایجانشرقیبرحل

پنجشنبه  ۲۹آبان ۱۳۹۹

وضعیتآذربایجانشرقیدررقابت
غیرمنصفانهشرکتهایدولتیباغیردولتی

محمدرضــا پورمحمــدی شــامگاه امــروز در
شــصت و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی یونــس ژائلــه در شــصت و چهارمیــن جلســه
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
شــرقی اظهــار کــرد :اخیــرا آقــای حائــری اســتان آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد :اتــاق
معــاون وزیــر نیــرو قــول داد رقــم  ۱۷۶میلیــارد بازرگانــی ایــران پایــش ملــی محیــط کســب و کار
تومــان بــرای ایجــاد ســه پســت توزیــع در
را بــه عهــده دارد و در آذربایجــان شــرقی از 205
اســتان اختصــاص یابــد کــه هنــوز ایــن اتفــاق
واحــد نمونــه نظرســنجی شــد کــه  51درصــد افــراد
نیفتــاده اســت.
بــه ایــن نظرســنجی پاســخ دادنــد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
139۹-۸-2۹ ۱۷:۰۷
 29آبان 1399
 ۳۰آبان ،۱۳۹۹ ۱۰:۱۷

وضعیتآذربایجانشرقیدررقابت
غیرمنصفانهشرکتهایدولتیباغیردولتی

شصت و چهارمين جلسه شوراي گفتگوي
دولت و بخش خصوصي برگزار شد

یونــس ژائلــه در شــصت و چهارمیــن جلســه
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش اســتاندار آذربايجــان شــرقي گفــت :شــهرك هــاي
خصوصــی اســتان آذربایجانشــرقی اظهــار کــرد:
صنعتــي آذربايجــان شــرقي از مســائل كمبــود بــرق،
کسبوکاردرکشور
اتــاق بازرگانــی ایــران پایــش ملــی محیــط کســب
و کار را بــه عهــده دارد و در آذربایجانشــرقی از آب و نامناســب بــودن جــاده هــا رنــج مــي برنــد كــه اســتاندار آذربایجانشــرقی بــر اهتمــام و پیگیــری
 ۲۰۵واحــد نمونــه نظرســنجی شــد کــه  ۵۱درصــد هرچنــد الينحــل نيســتند؛ چنــدان ســاده هــم بــه نظر مســئوالن اجرایــی بــرای حــل مشــکالت
نمي رســند.
افــراد بــه ایــن نظرســنجی پاســخ دادنــد.
شــهرکهای صنعتــی اســتان تأکیــد کــرد و از رتبه
ســوم اســتان از نظــر فضــای کسـبوکار در کشــور
 ۳۰آبان ۱۳۹۹
خبــر داد.
۰۸:۴۲:۵۱ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹

لزومهمکاریدستگاههایدولتیوبخش
خصوصیبرایحلمشکالتشهرکهایصنعتی

اســتاندار آذربایجــان شــرقی ،همــکاری و
همفکــری دســتگاههای دولتــی و بخــش
خصوصــی بــرای حــل مشــکالت شــهرکهای
صنعتــی را ضــروری خوانــد و افــزود :مدیــران
اســتان بایــد حــل مشــکالت را بــه صــورت جــدی
پیگیــری کننــد.

توافقواگذاریزمینهایوقفیشهرک
سرمایهگذاریخارجیالزماالجراست

رتبهسومآذربایجانشرقیازنظرفضای

 ۲۹آبان ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۹

استاندارآذربایجانشرقیبرحلمشکالت
شهرکهایصنعتیتاکیدکرد

محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتاندار آذربایجانشــرقی بــر اهتمــام و پیگیــری
آذربایجــان شــرقی ،همــکاری و همفکــری مســئوالن اجرایــی بــرای حــل مشــکالت
دســتگاههای دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای
شــهرکهای صنعتــی اســتان تأکیــد کــرد و گفت:
حــل مشــکالت شــهرکهای صنعتــی را ضــروری
خوانــد و افــزود :نبایــد بعــد از یــک ســال از اتخــاذ موانــع اجــرای تصمیمــات اســتانی در ایــن زمینــه،
یــک تصمیــم ،شــاهد اجــرا نشــدن آن باشــیم و شناســایی و بــرای رفــع آنهــا اقــدام شــود.
مدیــران اســتان بایــد حــل مشــکالت را بــه صورت
جــدی پیگیــری کننــد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۳۰آبان ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۹
 19نوامبر 2020
 ۲۹آبان ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۹

رتبه سوم آذربایجانشرقی از نظر بهبود
فضای کسبوکار در کشور

استاندار آذربایجانشرقی بر حل
مشکالتشهرکهایصنعتی تاکیدکرد

اســتاندار آذربایجانشــرقی بــر اهتمــام و
پیگیــری مســئوالن اجرایــی بــرای حل مشــکالت محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای
شــهرکهای صنعتــی اســتان تأکیــد کــرد و از گفتوگــوی دولــت و بخش خصوصــی آذربایجان
به سرعت رفع شود
رتبــه ســوم اســتان از نظــر فضــای کسـبوکار در
شــرقی ،همــکاری و همفکــری دســتگاههای
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه مدیــران اســتان
کشــور خبــر داد.
دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای حــل مشــکالت
نســبت بــه عــدم پیگیــری مصوبــات و رفــع
شــهرکهای صنعتــی را ضــروری خوانــد.
مشــکالت اســتان هشــدار داد و گفــت :مدیــران
بایــد مشــکالت را پیگیــری کننــد و اگــر بــه نتیجــه
 ۲۹آبان ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹
نمیرســد ،بعــد از یکســال پیگیــری نشــود.
شنبه  1آذر 1399

تاکید بر حل مشکالت شهرکهای صنعتی
آذربایجانشرقی
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی گفت :موانع اجــرای تصمیمات
اســتانی در ایــن زمینــه ،شناســایی و بــرای رفــع آنهــا
اقــدام شــود.

ضرورت گام بزرگ برای حل مشکالت
شهرک های صنعتی
شــصت و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی عصــر پنــج شــنبه بــا ریاســت اســتاندار
آذربایجــان شــرقی و بــا پیــش از دســتور بررســی
وضعیــت پایــش محیــط کســب و کار اســتان و
دســتور جلســه بررســی مشــکالت شــهرک هــای
صنعتــی اســتان برگــزار شــد.

مشکالت و موانع صنایع

شنبه  1آذر 1399

معادالت مجهول در شهرک های صنعتی
شــصت و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی عصــر پنــج شــنبه بــا ریاســت اســتاندار
آذربایجــان شــرقی و بــا پیــش از دســتور بررســی
وضعیــت پایــش محیــط کســب و کار اســتان و
دســتور جلســه بررســی مشــکالت شــهرک هــای
صنعتــی اســتان برگــزار شــد.

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
 ۲۹آبان ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹
 30آبان ۴:۵۹ - ۱۳۹۹

توسعه صنعت آذربایجان شرقی با چالش
جدی «کمبود برق» روبهرو است

استاندارآذربایجانشرقی:

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه «توســعه
صنعــت بــا کمبــود بــرق بــا چالــش روبــهرو اســتاندار آذربایجانشــرقی بــر اهتمــام و پیگیــری
اســت» گفــت ۱۱۰۰ :مــگاوات نیــاز صنایــع مســئوالن اجرایــی بــرای حــل مشــکالت
اســتان اســت کــه  ۷۹۸مــگاوات تامیــن شــده و شــهرکهای صنعتــی اســتان تأکیــد کــرد و گفت:
بــرای بقیــه بــا کمبــود روبــهرو هســتیم.
موانــع اجــرای تصمیمــات اســتانی در ایــن زمینــه،
شناســایی و بــرای رفــع آنهــا اقــدام شــود.

تاکیدبرحلمشکالتشهرکهایصنعتی

نخستین تور رسانه ای اتاق تبریز
روزانهم صبح اریان

سال هفتم | تک شماره  8صفحه |  3000تومان

 ۱۴آبان ۱۰:۵۳ / ۱۳۹۹

زیر سقف شهر

 ۱۳آبان۱۳۹۹ ,

ورزشی

صفحه 5

صفحه 6

اتفاق عجیب در فوتبال بانوان؛

گزارش «مهدتمدن» به بهانه روز دانش آموز؛

جدال دانش آموزان استثنایی
با آموزش مجازی

رتکی  -افرسی  -استانبولی

ُ
نقشه مجلس11ام برای انتخابات1400
مخالفاناصالحقانونانتخاباتریاستجمهوریتصویبآندرخانۀملتراشتابزدهتفسیرمیکنند

برخی از نمایندگان اصولگرا در مجلس،

اصالح قانون انتخابات را باعث بیشتر شدن شائبه مهندسی انتخابات دانسته اند

2

«کلید به کلید» دولت از یادها رفت!

محلهای که از «آبادی»
فقط نامش را به ارث برده است

قاب فرهنگ

دخترانبوشهری
پاسوز اختالفات مدیران

صفحه 4

زیبایی های بی نهایت آذربایجان غربی ؛

آتشکده ای که نماد
وحدت بود

شماره  | 1185چهارشنبه |  14آبان ماه  4 | 1399نوامبر  18 | 2020ربیع االول 1442

رهبر معظم انقالب اسالمی:

ندارد
گرانیهای اخیر توجیه
 ۱4آبان۱۳۹۹ ,
حضرت آیت اهلل خامنه ای  :سیاست حسابشده جمهوری اسالمی با رفت و آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمیکند
1

7

«مهدتمدن» گزارش می دهد

قیمتخودروهمچنانبرمدارکاهش

صادرات کاالهای تولیدی کارخانجات
مهر اصل به بیش از  ۲۰کشور

بازا ِر بدون مشتری خودرو

شاهد به صف شدن فروشندگان است

3

«مهدتمدن» از واگرایی عمیق سیاسی در جامعۀ ایاالت متحده گزارش می دهد

آمریکایدوقطبیآبستنخشونت

جهش تولید ،میراث مغز متفکر

حامیان «جو بایدن» و «دونالد ترامپ» اعالم کرده اند اگر نامزد مورد نظرشان شکست
بخورد ،نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت

پدر صنعت آذربایجان

2

• دده قورقود کتابی (دوردونجی بولوم)
• «کرونا»دان باشقا هر شئی وار ایدی
• واختسیز گؤروش(شعر)
• جان آراسیندا(شعر)
• «ایکی کمال» عمارتی

مدیــر تولیــد کارخانجــات تولیــدی مهــر اصــل
ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی!
گفــت :کاالهــای تولیــدی ایــن مجموعــه جهــش تولیــد بــه عنوان شــعار ســال جــاری یکــی از
تولیــدی در ســال گذشــته بــه بیــش از  ۲۰کشــور
مســائل مهــم در اقتصــاد اســت کــه می توانــد چالش
اروپایــی و آســیایی همچــون آلمــان ،ترکیــه،
روســیه ،عــراق ،ایتالیــا و  ...صــادر شــده اســت .هایــی کــه ایــن روزهــا توســط ویــروس کرونــا و
اعمــال تحریــم هــای ظالمانــه در اقتصــاد کشــورمان
ایجــاد شــده اســت را جبــران نمایــد زیــرا حل ریشــه
ای مشــکالت اقتصــادی مــی توانــد دیگــر عرصــه
 ۱۴آبان ،۱۳۹۹  ۱۱:۲۷هــای مهــم کشــور را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده...

• “İki kəmal” imarəti
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مهد تمدن  -ون تورکجه صحیفه سی

سرمقاله

وادادگی دولت در قبال مشـکالت و گرفتاری های اقتصادی در سـال های اخیر
بر هیچکس پوشـیده نیسـت .هر چند توطئـه ها و تحریم هـای ناجوانمردانه،
وابسـتگی اقتصاد کشـور به نفت ،غارت بیت المال توسط برخی از افراد صاحب
نفـوذ ،رفتارهـای هیجانـی مـردم در قبال اقتصـاد و  ...در بروز چنین شـرایطی
تاثیرگـذار بـوده انـد ،ولـی بایـد دولت باید مسـئولیت سـوء تدبیـر و مدیریت
ضعیفـش را در ایـن مقولـه بپذیـرد چرا کـه در ابتدایـی ترین امـوری که باید
وحید حاج سعیدی دخالـت مـی کـرد و یا نبایـد دخالت می کـرد ،منفعل و کمرنگ عمـل کرده
اسـت .بر اسـاس مفاد قانون اساسی و مصوبات جلسـات و نشست ها و کارگروه
هـای تخصصی وظیفه هر شـخص ،نهاد و سـازمانی مشـخص اسـت و بدون تردیـد این همه بی نظمی
و شـلختگی در اقتصـاد ،یـا ماحصـل عدم آگاهی از شـرح وظایف محوله یـا عدم توانایـی در انجام وظیفه
مشـخص شـده اسـت که در هر دو حالـت افراد باید مـورد مواخذه قـرار گیرند.
دردمندانـه در شـرایط کنونی که مردم به حل نسـبی یا مقطعی مشـکالت نیاز دارنـد دولتمردان تنها به
صورت یک سـخنگو یا رمزگشـا از دالیل بروز مشـکالت رونمایی کرده و بااعالم لیسـتی از باید ها و نباید
هـا کـه خود مسـئول اجرای تک تک آنها هسـتند ،داشـتن دو دسـت بـرای حل این معضـالت را کافی
نمی دانند!
فـی المثـل یکي از مسـئوالن اخیـرا ً علت کمیاب و گران شـدن روغن نباتي را ناشـي از ترخیص نشـدن
روغننباتـي از گمـرک به دلیل مسـائل ارزي عنوان کرده اسـت .پیـش از این نیز ،بارها و بارها ،مسـئوالن
محتـرم در خصـوص گرانيهاي فوق تصور کاالهاي مختلـف از جمله خودرو ،لوازم خانگي ،ماسـک ،مواد
غذایـي ،گوجهفرنگـي ،کـره ،مـرغ و تخم مرغ ،برنج ،بلیت هواپیمـا و هر آنچه که ما مایحتاج اسـت مردم
اسـت ،اسـتدالل هـا و دالیـل عجیـب و غریبی عنـوان کرده اند که نه کارشناسـی شـده و نه قابل بـاور و
پذیـرش هسـتند! از گرم و سـرد شـدن هـوا و کاهش نـزوالت جوی گرفته تا عرق سـوز شـدن رانندگان
کامیـون و تنـگ و گشـاد بودن شـلوار کارگران کارخانجـات و هزار و یـک دلیل ریز و درشـت دیگر ...
جالـب تـر اینکـه در اعالم دلیل گرانی ها و مشـکالت اقتصادی به وجود آمده هیچگاه مسـئولی به عنوان
مقصر معرفی نمی شـود و سـخنی از سـوء مدیریت و نبود تدبیر در بروز مشـکالت اخیر سخنی به میان
آورده نمی شـود .اسـتعفا و برکناری هم در این شـرایط ذنب الیغفر شـمرده می شود و اص ً
ال صالح نیست!
البته شـاید مسـئوالن منتظر تشـکر و قدردانی از سـوی مردم نیز باشـند که علل اتفاقات فوقالذکر را نزد
خود محرمانه نگه نميدارند و به صورت شـفاف اطالع رسـانی می کنند .حتماً بعد از این اطالع رسـانی
دقیق انتظار دارند مردم شـرایط را درک کنند و همزمان فرزندان خود را نیز قانع کنند و آنها هم با نشـان
دادن الیک و تکان دادن سرشـان ،مشـغول درس خواندن با نرم افزار شـاد شـوند!
ذکر این نکته ضروری اسـت که دانسـتن یا کشـف این اطالعات اظهر من الشمسی که دولت در خصوص
دالیـل گرانـی ها و مشـکالت به وجود آمده منتشـر می سـازد چندان دشـوار نیسـت و نیاز بـه هوش یا
فراسـت باالیـی نـدارد .حتی سـرایدار قراردادی مدرسـه ما با 70سـال سـن نیز از همـه این دالیل مطلع
اسـت .خواسـته اصلـی مردم از دولتمردان و مسـئوالن حل مشـکالت یا دسـتکم کم رنگ کـردن اثرات
این گرانی ها و دشـواری ها اسـت که زندگی را برای بسـیاری دشـوار و در مقاطعی ناممکن سـاخته است.
مسـئوالنی که برای تصدی پسـت های مختلف در پاسـتور و بهشـت و مناصب پائین تر در اسـتان ها و
شهرسـتان هـا از سـالها قبـل البی گری های مختلـف را آغاز می کننـد و به هر دسـتاویزی برای تصدی
یک پسـت دسـت می آویزند ،امروز باید در قبال مشـکالت ریز و درشـت به وجود آمده پاسـخگو باشـند
نه سخنگو!
اداره مملکت با راهبرد « ۵چرا» تویودای ژاپنی میسـر نیسـت که مسـئوالن بیایند و در پاسـخ به پرسش
در خصـوص دلیـل گراني ،کمبود کاال و علت کم شـدن کاال ،کمبـود ارز و دلیل کمبود ارز ،تحریم و دلیل
تحریـم هـا ،توطئـه خارجي و دلیـل ناامني و جـرم را  ،بیکاري و بيپولي عنوان کننـد و بعد هم به خاطر
شـفافیت در ارائه پاسـخ های مسـتدل و منطقی به پرسـشهای مطرح شـده نمره عالی دریافت کنند و
مـردم دوباره به آنهـا رای دهند!
ای کاش فرصتـی پیـش مـی آمد و دولتمـردان همزمان با اعـالم دالیل به وجود آمدن شـرایط اقتصادی
موجود  ،دسـتکم اصل سـوم قانون اساسـي جمهوري اسـالمي ایران را مرور می کردند و به وظایف دولت
از منظر قانون می نگریستند!

دوشنبه  ۱۲آبان ۱۳۹۹
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تبریزی سیستمهای تهویه ،تبرید و لولههای مسی ،صادرکنندۀ نمونۀ آذربایجان شرقی شد
تولیدکنندۀ
ِ

صادرات «مهر اصل»
نسیم رونق بر
ِ
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گزارش

رهبر معظم انقالب اسالمی:

مسـلمانان دانسـتند و
تأکیـد کردنـد :گرفتاریها و
مشکالت دولتها و ملتهای
اسـالمی از کشـمیر تـا
لیبـی بـه برکـت وحـدت
امـت اسـالمی برطـرف
خواهد شـد .رهبـر انقالب
اسـالمی در بخش دیگری
از سخنانشـان بـا اشـاره به
 ۱۳آبـان و سـالگرد اقـدام
دانشجویان خط امام در تسخیر النه جاسوسی آمریکا در سال  ۱۳۵۸گفتند :این روز مظهر استکبارستیزی ملت ایران و
آن کار دانشـجویان ،اقدامـی نمادیـن و بجـا در مبـارزه بـا اسـتکبار بـود.
ایشـان رژیم اسـتکباری آمریکا را جامع صفات زشـت مانند جنگافروزی ،تروریسـت و تروریسـتپروری ،مداخلهگری،
فساد و انحصارطلبی دانستند و افزودند :اقدام دانشجویان در مقابله با چنین پدیده ای ،عین عقالنیت بود و تسلیمشدن
و زیـر بـار زور رفتن ضد عقالنیت اسـت.رهبر انقالب اسـالمی حرکت انقالبی دانشـجویان در ۱۳آبـان را حرکتی دفاعی
و کامـالً عقالنـی خواندنـد و گفتند :ما شـروعکننده اقـدام در مقابل آمریکاییها نبودیم بلکه بعد از پیـروزی انقالب ،آنها
بودنـد کـه بـا صدور قطعنامه در کنگره ،راهاندازی گروههای تروریسـتی ،طراحی و حمایت از کودتا و تمهیدات گسـترده
جاسوسی در سفارت خود ،دشمنی با ملت ایران را شروع کردند.حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :برخی تصور میکنند
که اگر دولتی تسـلیم خواسـتهها و سیاسـتهای آمریکا شـود ،سـود و بهره خواهد برد درحالیکه دولتهای تسـلیم در
برابرزورگوییهـای آمریـکا ،بیشـترین ضربه را خوردهاند و گرفتاریهای آنها بیشـتر شـده است.ایشـان با تأکید بر اینکه
سیاسـت جمهـوری اسـالمی ایران در قبال آمریکا ،حسابشـده و مشـخص اسـت و بـا رفتوآمد اشـخاص تغییر پیدا
نمیکنـد ،خاطـر نشـان کردند :ممکن اسـت با آمدن یا نیامـدن یک فرد اتفاقاتی بیفتد امـا به ما هیچ ارتباطی نـدارد و
در سیاسـت جمهوری اسـالمی هیچ تاثیری نخواهد داشت .رهبر انقالب اسالمی اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی خواندند
و افزودند :رییسجمهوری که اکنون بر سـر کار اسـت و قرار اسـت انتخابات را برگزار کند می گوید این ،متقلبانه ترین
انتخابـات آمریـکا اسـت و رقیـب او هم می گوید ،ترامپ قصد تقلب وسـیع دارد.حضـرت آیتاهلل خامنهای ایـن وضع را
نمونهای از چهره کریه لیبرال دموکراسـی دانسـتند و گفتند :جدای از اینکه چه کسـی در آمریکا بر سـر کار بیاید ،اوضاع
کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی ،سیاسی و اخالقی در آمریکا است و این ،موضوعی است که صاحبان فکر و اندیشه
در آمریکا به آن اذعان می کنند.ایشـان سـرانجام چنین نظام سیاسـی را اضمحالل و انهدام خواندند و تأکید کردند :البته
اگر برخی بر سـر کار بیایند این انهدام زودتر انجام خواهد شـد و اگر برخی دیگر به قدرت برسـند ممکن اسـت قدری به
تاخیر بیفتد اما سرنوشـت محتوم ،نابودی اسـت.رهبر انقالب اسالمی علت اصلی دشمنی آمریکا با نظام اسالمی ایران را
زیر بار سیاستهای ظالمانه نرفتن و به رسمیت نشناختن سلطه آنها دانستند و تأکید کردند :این دشمنی ادامه خواهد
داشـت و تنها راه برطرف کردن آن ،این اسـت که طرف مقابل از این تصور که بتواند به ملت و دولت ایران ضربه اساسـی
وارد کند ،مأیوس شـود.حضرت آیتاهلل خامنهای ،مایوس شـدن دشـمن را منوط به قویشـدن و تقویت ابزارهای قدرت
واقعی دانسـتند و گفتند :البته ملت ایران واقعاً و انصافاً در برابر فشـارها و مشـکالت خوب ایستادگی کردند اما برای قوی
بخش اقتصاد ،امنیت و فرهنگ ،تحرک بیشـتر و جدیتری داشته باشند.
شـدن ،مسـئوالن باید در سـه ِ

نسیم رونق صادرات

گرانیهایاخیرتوجیهندارد

سیاست حسابشده جمهوری اسالمی با رفت و آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمیکند

رهبر معظم انقالب اسـالمی (سهشـنبه) در سـخنان زنده و تلویزیونی ،با تبریک خجسـته سـالروز میالد پیامبر خاتم
حضرت محمد مصطفی(صلیاهللعلیهوآله) و والدت حضرت امام جعفر صادق(علیهالسـالم) به ملت شـریف ایران و امت
بزرگ اسـالمی ،وحدت جهان اسـالم را عالج واقعی مشـکالت مسلمانان خواندند و با اشاره به سیاست عاقالنه ایستادگی
در مقابـل زیادهخواهیهای آمریکا افزودند :سیاسـت حسابشـده جمهوری اسـالمی بـا رفت و آمد اشـخاص در آمریکا
تغییری نمیکند.
ایشان همچنین با تأکید بر تحرک و تالش بیشتر مسئوالن در سه زمینه «اقتصاد ،امنیت و فرهنگ» گفتند :گرانیهای
اخیر واقعاً توجیهی ندارد و مسئوالن باید با هماهنگی و جدیت این دشواریها را از زندگی مردم بردارند.حضرت آیتاهلل
خامنهای در بخش نخسـت سخنانشـان ،برخی آیات قرآن کریم درباره نبی مکرم اسـالم را دارای تناسـبی روشن با وضع
کنونی بشر خواندند و افزودند :خداوند در قرآن میفرماید رنج مردم بر پیامبر سخت و گران ،و آن حضرت عمیقاً مشتاق
و دلسـوز سرنوشـت بشـر است و امروز نیز که جامعه بشری بیش از همیشه ،دچار رنج اسـت ،روح مطهر رسول اعظم ،از
این درد و رنج بشـر ،آزرده اسـت و مانند پدری مهربان ،به دنبال هدایت و خوشـبختی جوامع بشری است.
ایشـان با یادآوری سوءاسـتفاده مستکبران از علم و فناوری برای مقاصد شـومی نظیر بیعدالتی ،جنگافروزی ،شرارت و
غـارت منابـع ملتهـا افزودند :فرعون فقط در محدوده مصر بیـداد میکرد اما فرعون امروز جهان یعنی آمریکا با اسـتفاده
از پیشـرفتهای علمی ،به کشـورهای دیگر لشکرکشـی میکند و جنگ ،ناامنی و تاراج به راه میاندازد.حضرت آیتاهلل
خامنهای با اشـاره به دشـمنی و معارضه همهجانبه اسـتکبار و صهیونیزم با اسـالم افزودند :آخرین نمونه این دشـمنی
خبیثانه ،دشـنام به چهره نورانی پیامبر اعظم به زبان کاریکاتور ،و حمایت رییسجمهور فرانسـه از این اقدام زشـت بود
که بار دیگر نشـان داد پشـت سـر اینگونه مسـائل دسـتهای پنهانی وجود دارد.
ایشـان افزودنـد :میگوینـد یک آدم کشـته شـده اسـت ،خـوب بـرای او ابراز تأسـف و محبت کنیـد؛ چرا صریحـاً از آن
کاریکاتور خبیثانه حمایت میکنید؟ حمایت تلخ و زشـت دولت فرانسـه و برخی کشـورهای دیگر نشان میدهد پشت
این کارهای موهن ،مانند برهههای قبل یک تشـکیالت و برنامه ریزی وجود دارد.رهبر انقالب اسـالمی ،اعتراض و خشـم
سراسـری امت اسـالمی در قبال توهین به ساحت نورانی پیامبر اسـالم را نشاندهنده زنده بودن امت اسالمی برشمردند
و افزودنـد :البتـه بـر خـالف غالب دولتها ،برخـی دولتمردان جهان اسـالم ،باز هم حقارت خود را نشـان دادنـد و به این
کار زشت اعتراضی نکردند.حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اقدام دولت فرانسه در ربط دادن حمایت از این کاریکاتور
اهانتآمیز به آزادی بیان و حقوق بشـر افزودند :دولتی این ادعا را میکند که خشـنترین و وحشـیترین تروریسـتهای
جهـان را کـه دستشـان به خـون هزاران نفر از مـردم و دهها تن از مقامات ایرانی آلوده اسـت در کشـور خود جـا داده ،در
طول جنگ تحمیلی بیشترین حمایتها را از گرگ خونخواری مثل صدام به عمل آورده و در شنبههای اعتراض ،مردم
کشـور خود را سـرکوب میکند و همزمان دم از آزادی و حقوق بشـر میزند.

«مهراصل»

شــرکت مهراصــل در ســال  ،۹۸عــاوه بر صــادرات
 ۱۲میلیــون دالری کنســانتره مس انــواع محصوالت
صنعتــی تولیــد کــرده و همچنیــن  ۱۲.۵میلیــون
دالر بــه بیــش از  ۲۰کشــور اروپایــی ،آســیایی و
کشــورهای همجــوار صــادر کــرده اســت.
دفاع دولت فرانسه از وحشیگری فرهنگی روی دیگر سکه دفاع از منافقین و صدام است
رهبر انقالب اسالمی دفاع رئیس جمهور و دولت فرانسه از وحشیگری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن کاریکاتوریست،
و دفاع آن کشور از منافقین و صدام را دو روی یک سکه دانستند و افزودند :ماجرای اخیر که در سالهای قبل نیز در قالب
اهانت به قرآن و پیامبر عزیزاسـالم در آمریکا و کشـورهای اروپایی تکرار شـد ،نشـاندهنده ذات ظلمانی و وحشی تمدن
غرب است.ایشـان تأکید کردند :البته همچنانکه رجالههای مکه و طائف در صدر اسـالم نتوانسـتند نام مقدس پیامبر را
پنهان کنند ،امروز نیز این تالشـهای شـوم راه به جایی نمیبرد و نمیتواند بر شـرافت ،جاللت و عظمت خاتمالمرسلین
هیچ خدشهای وارد کند.رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین اهمیت درکنشده هفته وحدت،
حوادث خونین برخی کشورهای اسالمی نظیر سوریه ،عراق ،لیبی ،یمن و افغانستان را یادآوری کردند و افزودند :آن زمان
کـه امـام راحل عظیمالشـأن ایام میالد پیامبر خاتم را هفته وحدت اعالم کرد ،خیلیها عمق و اهمیت این اقـدام را درک
نکردند اما امروز روشـن شـده که وحدت جهان اسـالم چقدر گرانقیمت اسـت و اگر محقق شـده بود ،میتوانسـت مانع
وقوع بسیاری از اختالفات و جنگهای خونین در منطقه شود.ایشان در همین زمینه ،اقدام خبیثانه برخی کشورها را در
عادیسـازی رابطه با رژیم غاصب صهیونیسـتی بهشـدت مورد انتقاد قرار دادند و افزودند :این افراد فاسـد از کار ذلیالنه
خود ابراز خرسـندی و به آن افتخار هم میکنند اما بدانند که کوچکتر از آن هسـتند که به مسـئله فلسـطین پایان
دهند و بدون تردید رژیم غاصب ،قاتل و جنایتکار از بین میرود و فلسـطین از آن فلسـطینیان میشود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :متأسفانه آن روز ،اهمیت ابتکار امام بزرگوار یعنی «اتحاد مذاهب اسالمی در جهتگیریهای
کلی» بهدرسـتی درک نشـد اما دشـمن با فهم خطر این سیاست در کم کردن نفوذش ،برنامههای عملیاتی برای مقابله
با آن طراحی و اجرا کرد.ایشان« ،راهاندازی مراکز تولید اندیشههای ضدتقریبی»« ،ایجاد گروههای تکفیری مثل داعش»
و «به جان هم انداختن افراد غافل» را از جمله برنامههای عملیاتی دشمن برای خنثی کردن وحدت دانستند و افزودند:
البته گناه برخی از دولتهای منطقه و رؤسای آنها که از گروههای تروریستی پشتیبانی مالی و تسلیحاتی کردند ،از افرادی
کـه بـا تعصب و جهالت به این گروهها پیوسـتند بیشـتر اسـت و در این قضیه جـرم اصلی را آمریکاییها و سـعودیها
مرتکب شدند.حضرت آیتاهلل خامنهای ،جرم دیگر آمریکاییها را لشکرکشی به کشورهای مسلمان مانند افغانستان و
سوریه خواندند و گفتند :در عراق جوانان با غیرت اجازه نفوذ به آمریکاییها نخواهند داد چرا که نتیجه حضور آمریکا در
هر نقطه از جهان چیزی جز ایجاد ناامنی ،تخریب ،جنگ داخلی و مشغولسـازی دولتها نبوده اسـت.
ایشـان عـالج حـوادث تلـخ جهـان اسـالم همچون «جنـگ پنج سـاله در یمن و بمبـاران قسـاوتآمیز مردم بهدسـت
سـعودیها» و یـا « دهنکجـی چنـد دولت ذلیل به امت اسـالمی با نادیدهانگاری مسـئله فلسـطین» را در گروی اتحاد

گرانیهای اخیر هیچ توجیهی ندارد و باید با مدیریت هماهنگ دستگاهها عالج شود
ایشـان درخصـوص مقولـه اقتصاد خاطر نشـان کردند :در زمینـه اقتصاد به هیچوجه نباید نگاه به بیرون باشـد البته این
به معنای ارتباط نداشـتن با خارج نیسـت بلکه ارتباط باید باشـد ولی بهدنبال عالج مشـکالت در داخل باشـیم و یکی از
راهحلهـای اصلی هم افزایش تولید اسـت.
رهبـر انقـالب اسـالمی افزودنـد :در زمینه اقتصاد باید یک تالش برنامهریزیشـده و سـازمانیافته انجـام گیرد .حضرت
آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگیها
هستند ،گفتند :بسیاری از گرانیهای اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاههای مربوطه هرچه زودتر عالج
شوند.ایشـان ،گرانـی گوشـت ،مـرغ ،گوجه تا پوشـک بچـه را برغم موجود بودن جنـس و کاال ،گرانیهـای بی مبنا و
بیدلیل خواندند و افزودند :همه این گرانی ها و مشکالت ،با هماهنگی دستگاهها قابل حل هستند و باید مشکالت
از جلوی پای مردم برداشـته شـود.رهبر انقالب اسـالمی درخصوص مقوله امنیت گفتند :برای تأمین امنیت خارجی
و طمع نکردن دشـمنان ،باید ابزارهای دفاعی همچون موشـک ،پهپاد و هواپیما همچنان تقویت شـوند و برای تأمین
امنیت داخلی نیز دستگاههای مربوطه مراقب مسئله نفوذ باشند .ایشان در خصوص فرهنگ نیز مسئوالن فرهنگی
را به تالش هوشمندانه فراخواندند.
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جنگدرهمسایگیماهرچهزودترتمامشود؛تروریستهااگربهمرزها نزدیکشوندبرخوردقاطعمیشود
ایشـان در بخش پایانی سخنانشـان ،به جنگ اخیر میان ارمنسـتان و جمهوری آذربایجان اشـاره کردند و با تأکید بر
اینکـه ایـن موضـوع حادثهای تلخ و تهدیدکننده امنیت منطقه اسـت ،گفتند :این درگیری نظامی بایـد هرچه زودتر
تمام شـود؛ البته همه سـرزمینهای جمهوری آذربایجان که بهوسـیله ارمنسـتان تصرف شـده باید آزاد شـود و به
آذربایجـان برگردد.حضـرت آیتاهلل خامنهای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این سـرزمینها و رعایت مرزهای بینالمللی
از جانـب دو طـرف را نیـز مـورد تأکید قـرار دادند و افزودند :تروریسـتهایی که براسـاس گزارشهـای قابل اطمینان
وارد منطقـه شـدهاند ،نبایـد بـه هیچوجه نزدیک مـرز ایران شـوند و اگر آنها نزدیک مرز شـوند ،قطعـاً برخورد قاطع
خواهد شد.

صادرات  ۲۵میلیون دالری
مجموعه مهر اصل

صادرات ۲۵میلیون دالری

در ســالی کــه بــه عنــوان «جهــش تولیــد»
نامگــذاری شــده اســت ،بــی شــک فعــاالن حــوزه
به ۲۰کشور خارجی
تولیــد و صــادرات را میتــوان پرچمــداران اقتصاد
کشــور دانســت کــه بــا وجــود تمامــی ســختیهای مدیــر تولیــد کارخانجــات تولیــدی مهــر اصــل
موجــود ،عــاوه بــر اشــتغالزایی بــرای چندیــن گفــت :واحــد تولیــدی کارخانجــات مهــر اصــل
هــزار نفــر ،ارزآوری باالیــی هــم بــرای کشــور از ســال  ۸۸هــر ســال بــه عنــوان واحــد نمونــه
کشــور مطــرح شــده اســت و در ســال گذشــته ۲۵
دارنــد.
میلیــون دالر صــادرات بــه  ۲۰کشــور خارجــی و
همســایه داشــتیم.

صادرات ۲۵میلیون دالری مهراصل
در سال ۹۸
اولیــن تــور رســانهای بازدیــد از واحدهــای صنعتــی
برتــر آذربایجانشــرقی در ســالی کــه بــه نــام ســال
«جهــش تولیــد» مزیــن شــده ،برگــزار شــد .در ایــن
بازدیــد کــه جمعــی از خبرنــگاران و عکاســان
رســانههای اســتان حضــور داشــتند از بخشهــای
مختلــف کارخانجــات مهراصــل بازدیــد شــد.

نخستین تور رسانه ای اتاق تبریز
 ۱۲آبان ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۹

 ۱۴آبان ۱۰:۵۳ / ۱۳۹۹

گزارشتصویری
 ۱4آبان۱۳۹۹ ,

گزارشتصویری

تحریمهایداخلی
تولیدکنندگان کشور را اذیت میکند
مدیرتولیــد کارخانجــات تولیدی شــرکت مهراصل
عنــوان کــرد :متاســفانه امــروزه بیــش از تحریــم های
خارجــی تحریــم هــای داخلــی تولیدکننــدگان را
اذیــت مــی کنــد .امیــد فخیــم در حاشــیه بازدیــد
از کارخانجــات مهراصــل اظهــار کــرد :مجموعــه
صنعتــی و معدنــی مهراصــل در ســال  ۱۳۶۹از ســوی
ســیدرضا مقیمــی اصــل راهانــدازی شــده...
 ۱۴آبان ،۱۳۹۹ ۱۱:۲۷

گزارشتصویری
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گزارشتصویری

حضور هیسپان تی وی در تبریز
خربنــگاران شــبکه بــرون مــرزی هیســپان تــی وی بــا
هامهنگــی روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تربیــز
بـرای تهیــه گـزارش از واحدهــای تولیــدی و صنعتــی
منتخــب تربیــز در  8واحــد حضــور یافتــه و ضمــن
تهیــه گ ـزارش بــا مســئوالن واحدهــا گفتگــو کردنــد.

انتشارهفتمینشماره
نشریه اتاق تبریز

