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ــی در  ــت و زندگ ــانه  هاس ــات و رس ــان ارتباط ــروز جه ــان ام جه
ــت.  ــور نیس ــل تص ــر قاب ــانه و خب ــدون رس ــر ب ــر حاض عص

در چنیــن زمانــه  ای، خبرنــگاران و اصحــاب رســانه بــه  مثابــه 
ــردم  ــن م ــادق و امی ــران ص ــت گ ــی و روای ــه دانای ــفیران عرص س
ــد،  ــت امی ــی و تقوی ــطح آگاه ــش س ــل در افزای ــی  بدی ــی ب نقش

ــد. ــی  کنن ــا م ــه ایف ــی در جامع ــاط و بالندگ نش
ــی  ــه کنون ــادی در جامع ــش اقتص ــژه بخ ــت وی ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
و نقــش بســزای آن در زندگــی مــردم، حضــور و روشــنگری 
ــژه ای دارد. ــود وی ــت و نم ــوزه اهمی ــن ح ــانه در ای ــاب رس اصح

 در ایــن میــان، اتــاق هــای بازرگانــی نیــز بــه دلیــل بــه دوش داشــتن 
وزنــه ای ســنگین در حــوزه اقتصــادی، نیازمنــد یــاری بیشــتر 
اصحــاب رســانه در پوشــش اخبــار و آگاهــی بخشــی در ایــن 

ــتند. ــوزه هس ح
 اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز در رویکردی 
جدیــد در پــی افزایــش ارتبــاط بــا رســانه هــای آذربایجــان شــرقی 
ــعی در  ــوده و س ــی ب ــریات چاپ ــط و نش ــای برخ ــانه ه ــم از رس اع
اســتفاده از تــوان رســانه ای اســتان در آگاهــی بخشــی حــوزه هــای 

اقتصــادی دارد.
ــه  ــدام ب ــز اق ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــن راســتا، رواب در ای
انتشــار ویــژه نامــه » اتــاق تبریــز در آیینــه رســانه هــا« کــرده و طــی 
آن اخبــار منتشــره شــده اتــاق در رســانه هــای اســتانی و کشــوری 
ــا  ــار یکدیگــر گــرد آورده اســت ت ــه ترتیــب زمــان انتشــار کن را ب

ــی  ــاق، گام ــری ات ــت خب ــان ســاختن گســتره فعالی ــر نمای عــاوه ب
ــاالن  ــای فع ــاش ه ــات و ت ــدن زحم ــده ش ــی و دی ــرای قدردان ب

ــردارد.  ــاق ب ــار ات ــش اخب ــر در پوش ــه خب عرص
در ایــن فرصــت ضمــن قدردانــی از تمامــی تــاش هــای اصحــاب 
ــا اتــاق بازرگانــی تبریــز، از  رســانه اســتان در همــکاری نزدیــک ب
نشــریات و رســانه هایــی کــه قــادر بــه مشــاهده و رصــد اخبــار آن 
ــه  ــق ب ــرم موف ــده و الج ــز نش ــی تبری ــاق بازرگان ــوزه ات ــا در ح ه
ــی  ــم، م ــده ای ــه نش ــژه نام ــن وی ــا در ای ــب آن ه ــن مطال آوردن مت
ــه ارســال لینــک و یــا تصویــری از نشــریه خــود  خواهیــم نســبت ب
بــه واحــد روابــط عمومــی، مــا را در پربــار کــردن ایــن ویــژه نامــه 

یــاری کننــد. 
ــا  ــرمایه  ه ــری از س ــی، بهره گی ــاف اله ــتعانت از الط ــا اس ــدوارم ب امی
و  کشــور  اقتصــادی  جامعــه  گــران  ســنگ  ظرفیت هــای  و 
ــش  ــم بی ــانه، بتوانی ــرم رس ــاب محت ــده اصح ــای ارزن همکاری ه
ــامی و کمــک  ــی ایــران اس  از پیــش در مســیر توســعه و تعال
ــردم گام هــای  ــه و م ــه حــل مشــکات و مســائل اساســی جامع ب

مؤثرتــری برداریــم.
همچنیــن روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز وظیفــه خــود مــی 
دانــد فــرا رســیدن ســال 1400 را خدمــت تمامــی اصحــاب رســانه 
اســتان تبریــک گفتــه و ســالی پــر بــار و مملــو از اخبــار خــوب را 

بــرای تمامــی خبرنــگاران و مجموعــه هــای خبــری آرزو کنــد.
  

فائزه زنجانی
مسئول روابط عمومی

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز



اتاق تبریز در آیینه رسانه هااتاق تبریز در آیینه رسانه ها

نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق بازرگانی، 
در  تبریــز  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
هیــات هــای حــل اختــاف مالیاتــی اســتان بــا 
اتصــال وبینــاری و بــا موضــوع تبییــن قوانیــن 
ــی  ــی مالیات ــتورالعمل دادرس ــررات دس و مق
ــز  ــاق تبری ــل ات ــه آن در مح ــکات مربوط و ن

برگــزار شــد.

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز 

در هیات های حل اختالف مالیاتی
ــز،  ــاق تبری ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدگان  ــاب صادرکنن ــی انتخ ــه هماهنگ جلس
و  رییــس  حضــور  بــا  اســتان  برگزیــده 
ــر  ــرکل دفت ــز، مدی ــاق تبری ــس ات ــب ریی نائ
اســتانداری،  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 
مدیــرکل ســازمان صمــت اســتان، مدیــر 
کل گمــرک تبریــز و جمعــی از کارشناســان 
ــی اســتان برگــزار شــد. دســتگاه هــای اجرای

جلسه هماهنگی انتخاب صادر کنندگان 

برگزیده آذربایجان شرقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
شــورای  کارشناســی  کارگــروه  تبریــز، 
بررســی  موضــوع  بــا  اســتان  گفتگــوی 
شــهرک  واحدهــای  مالیاتــی  مشــکات 
مصالــح ســاختمانی برگــزار شــده و طــی 
ــکات  ــان مش ــه بی ــهرک ب ــای ش آن واحده
ــکات  ــن مش ــل ای ــزوم ح ــود و ل ــی خ مالیات

تاکیــد کردنــد. 

جلسه کارگروه کارشناسی شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ــز، در  ــاق تبری ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ادامــه »بررســی طــرح هــای عمرانــی نیمــه تمــام و 
باتکلیــف اســتانی«، ســومین نشســت  کارگروه 
تخصصــی شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان بــا حضــور سرپرســت محتــرم 
امــور زیربنایــی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 

اســتان، برگــزار شــد..

نشست کارگروه تخصصی شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانی 
تبریــز، صادرکننــدگان نمونــه آذربایجــان 
شــرقی طــی مراســمی معرفــی شــده و مــورد 

تجلیــل قــرار مــی گیرنــد.
ــده  ــدگان برگزی ــم، صادرکنن ــن مراس در ای
اســتان کــه امتیــاز بیشــتری در شــاخص هــای 
کســب  نمونــه  صادرکننــدگان  انتخــاب 

ــوند. ــی ش ــی م ــد، معرف ــرده ان ک

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی و تجلیل می شوند

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
یونــس ژائلــه در گفت وگــو بــا خبرنــگاران 
نمونــه  صادرکننــدگان  کــرد:  اظهــار 
آذربایجان شــرقی طــی مراســمی معرفــی شــده 
و مــورد تجلیــل قــرار می گیرنــد. وی افــزود: در 
ایــن مراســم، صادرکننــدگان برگزیــده اســتان 
ــاز بیشــتری در شــاخص های انتخــاب  کــه امتی

کســب کرده انــد، معرفــی می شــوند.

صادرکنندگان برگزیده استان 

پنجشنبه تجلیل می شوند

سه شنبه 1۴ بهمن 1399 سه شنبه 1۴ بهمن 1399 شنبه 11 بهمن 1399

چهارشنبه ۸ بهمن 1399شنبه ۴ بهمن1399 چهارشنبه 1 بهمن 1399
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مراســمی،  طــی  شــرقی-  ایســنا/آذربایجان 
ــده آذربایجــان شــرقی  صادرکننــدگان برگزی

معرفــی و تجلیــل می شــوند.
در ایــن مراســم، صادرکننــدگان برگزیــده 
ــاخص های  ــتری در ش ــاز بیش ــه امتی ــتان ک اس
کســب  نمونــه  صادرکننــدگان  انتخــاب 

کرده انــد، معرفــی مــی شــوند.

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی تجلیل می شوند
ــا در آذربایحــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
شــرقی، صادرکننــدگان نمونــه آذربایجــان 
ــورد  ــی شــده و م شــرقی طــی مراســمی معرف
تجلیــل قــرار مــی گیرنــد.در ایــن مراســم، 
ــاز  ــه امتی ــتان ک ــده اس ــدگان برگزی صادرکنن
ــب  ــاب کس ــای انتخ ــاخص ه ــتری در ش بیش

ــوند. ــی ش ــی م ــد، معرف ــرده ان ک

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی و تجلیل می شوند

برگزیــده  صادرکننــدگان  مراســمی،  طــی 
تجلیــل  و  معرفــی  شــرقی  آذربایجــان 
ترجمــان صبــح، در  می شــوند.به گــزارش 
ایــن مراســم، صادرکننــدگان برگزیــده اســتان 
کــه امتیــاز بیشــتری در شــاخص های انتخــاب 
کرده انــد،  کســب  نمونــه  صادرکننــدگان 

ــوند. ــی ش ــی م معرف

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی تجلیل می شوند

ــزاری  ــز از برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــدگان  ــل از صادرکنن ــی و تجلی ــم معرف مراس

برگزیــده آذربایجان شــرقی خبــر داد.
ــگاران   ــگاه خبرن ــگار باش ــزارش خبرن ــه گ ب
جــوان از تبریــز، ژائلــه رئیــس اتــاق بازرگانی 
ــه  ــدگان نمون ــروز  صادرکنن ــز گفت:ام تبری
معرفــی  مراســمی  طــی  آذربایجان شــرقی 

ــد. ــرار می گیرن ــل ق ــورد تجلی ــده و م ش

صادرکنندگان برگزیده 

آذربایجان شرقی تجلیل می شوند

بــه گــزارش همنــوا، صادرکننــدگان نمونــه 
آذربایجــان شــرقی طــی مراســمی معرفــی شــده 
و مــورد تجلیــل قــرار می گیرنــد. در ایــن مراســم، 
صادرکنندگان برگزیده اســتان که امتیاز بیشتری 
در شــاخص های انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه 
ــن  ــی می شــوند. همچنی ــد، معرف کســب کرده ان
پنــج صادرکننــده ممتــاز و نمونه ملــی اســتان، در 
ایــن مراســم مــورد تجلیــل قــرار خواهنــد گرفت.

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی و تجلیل می شوند

 بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، صادرکنندگان 
مراســمی  طــی  شــرقی  آذربایجــان  نمونــه 
معرفــی شــده و مــورد تجلیــل قــرار می گیرنــد. 
در ایــن مراســم، صادرکننــدگان برگزیــده 
ــاخص های  ــتری در ش ــاز بیش ــه امتی ــتان ک اس
کســب  نمونــه  صادرکننــدگان  انتخــاب 

می شــوند. معرفــی  کرده انــد، 

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی و تجلیل می شوند

1۴ بهمن 1399 1۴ بهمن 1399 15 بهمن 1399

1۴ بهمن 1۴1399 بهمن 1۴1399 بهمن 1399
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مهــد صنعــت - صادرکنندگان نمونــه آذربایجان 
شــرقی طی مراســمی معرفی شــده و مورد تجلیل 
قــرار می گیرنــد. در ایــن مراســم، صادرکننــدگان 
در  بیشــتری  امتیــاز  کــه  اســتان  برگزیــده 
ــه  ــدگان نمون ــاب صادرکنن ــاخص های انتخ ش
ــن  ــی می شــوند. همچنی ــد، معرف کســب کرده ان
پنــج صادرکننــده ممتــاز و نمونه ملــی اســتان، در 
ایــن مراســم مــورد تجلیــل قــرار خواهنــد گرفت.

صادرکنندگان برگزیده 

آذربایجان شرقی تجلیل می شوند
برگزیــده  طــی مراســمی، صادرکننــدگان 
آذربایجــان شــرقی معرفــی شــده و مــورد 

ــد. ــی گیرن ــرار م ــل ق تجلی
از  نقــل  بــه  نیــوز  تانیــش  گــزارش  بــه 
تبریــز،  بازرگانــی  اتــاق  عمومــی  روابــط 
صادرکننــدگان نمونــه آذربایجــان شــرقی 
طــی مراســمی معرفــی شــده و مــورد تجلیــل 

قــرار مــی گیرنــد.

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

 شرقی پنجشنبه تجلیل می شوند

ــزاری  ــز از برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــدگان  ــل از صادرکنن ــی و تجلی ــم معرف مراس

برگزیــده آذربایجان شــرقی خبــر داد.
یــازار، ژائلــه رئیــس  بــه گــزارش تبریــز 
گفت:امــروز   تبریــز  بازرگانــی  اتــاق 
آذربایجان شــرقی  نمونــه  صادرکننــدگان 
طــی مراســمی معرفــی شــده و مــورد تجلیــل 

می گیرنــد. قــرار 

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی تجلیل می شوند

مهــد نیــوز - طــی مراســمی، صادرکننــدگان 
ــل  ــی و تجلی ــده آذربایجــان شــرقی معرف برگزی
مراســم، صادرکننــدگان  ایــن  در  می شــوند. 
در  بیشــتری  امتیــاز  کــه  اســتان  برگزیــده 
ــه  ــدگان نمون ــاب صادرکنن ــاخص های انتخ ش
کســب کرده انــد، معرفــی مــی شــوند. همچنیــن 
پنــج صادرکننــده اســتان کــه حایــز عناویــن 
ــه ملــی شــده اند... ــاز و نمون صادرکننــدگان ممت

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی تجلیل می شوند 

ــدگان  ــن مراســم، صادرکنن ــژه - در ای ــام وی پی
در  بیشــتری  امتیــاز  کــه  اســتان  برگزیــده 
ــه  ــدگان نمون ــاب صادرکنن ــاخص های انتخ ش

کســب کرده انــد، معرفــی مــی شــوند.
ــز  ــده اســتان کــه حای ــج صادرکنن ــن پن همچنی
ــی  ــه مل ــاز و نمون ــدگان ممت ــن صادرکنن عناوی
ــل  ــورد تجلی ــم م ــن مراس ــز در ای ــده اند، نی ش

ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ق

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی و تجلیل می شوند

طی مراســـمی کـــه امــروز، پنجشـــنبه بــه انجام 
می رســـد،صادرکنندگان برگزیــده آذربایجان 
ــرار  ــل قـ ــورد تجلی ــرقی معرفــی شــده و مـ شـ
مــی گیرنــد. در ایــن مراســـم، صادرکننــدگان 
برگزیــده آذربایجــان شــرقی که امتیاز بیشــتری 
در شــاخص هــای انتخــاب صادرکننــدگان 
نمونـــه کســـب کرده انـد، معرفـــی می شـوند. 

همچنیـن 5صادرکننده استان که...

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی امروزتجلیل می شوند

سه شنبه 1۴ بهمن 1399 سه شنبه 1۴ بهمن 1399 سه شنبه 1۴ بهمن 1399

1۴ بهمن1۴1399 بهمن1399 1۴ بهمن 99
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
صادرکننــدگان  از  تجلیــل  مراســم  تبریــز، 
برگزیــده آذربایجــان شــرقی در ســال ۹۹ 
پتروشــیمی  ســالن  در  شــنبه  پنــج  عصــر 
تبریــز برگــزار شــده و طــی آن ۲0 نفــر از 
صادرکننــدگان برگزیــده اســتان معرفــی و 

مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد. 

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی شدند
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــرفت  ــع پیش ــن موان ــز در تبیی ــاورزی تبری کش
ــق  ــای رون ــش ه ــوص چال ــه خص ــتان و ب اس
مشــکل  از  شــرقی،  آذربایجــان  اقتصــاد 
ــع  ــن موان ــوان یکــی از ای ــه عن »بروکراســی« ب
مهــم یــاد کــرد و گفــت کــه ایــن مشــکل باید 

ــود. ــل ش ــل و فص ــئوالن، ح ــر مس ــا تدبی ب

بروکراسی های اداری کار را برای 

تولیدکنندگان سخت کرده است

ــیدمحمدعلی  ــلمین س ــام والمس ــت االس حج
آل هاشــم در مراســم تجلیــل از صادرکنندگان 
برگزیــده ی آذربایجــان شــرقی اظهار کــرد: هر 
ــروزی،  ــل از پی ــه »قب انقــاب دارای ســه مرحل
ــر  ــت و در ه ــروزی« اس ــد از پی ــروزی و بع پی
ســه وضعیــت، شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و 

سیاســی کشــورها بســیار مهــم اســت.

الزمه کارآفرینی، کاهش بروکراسی 

و مبارزه با فساد است

ــل  ــم تجلی ــدی در مراس ــا پورمحم محمدرض
ــان  ــه اســتان آذربایج ــدگان نمون از صادرکنن
انقــاب،  از  قبــل  ایــران  گفــت:  شــرقی، 
کانــون مصــرف و تــک محصولــی بــود، امــا 
بعــد از انقــاب اســامی گام هــای اســتقال 
ــون  ــتاوردها مدی ــن دس ــام ای ــوده و تم را پیم
کبیــر  بنیانگــذار  رهبــری  و  شــهدا  خــون 

ــت. جمهــوری اســامی اس

تراز تجاری استان با وجود همه 

مشکالت، مثبت است

از  تجلیــل  آییــن  در  پزشــکیان  مســعود 
شــرقی  آذربایجــان  نمونــه  صادرکننــدگان 
در ســالن پتروشــیمی تبریــز، نبــود ثبــات در 
قراردادهــا و بخشــنامه ها را از عوامــل ایجــاد 
مشــکل در راه سرمایه گذاری و توسعه دانست و 
اظهــار داشــت: اگر نمــی  توانید پایبنــد قراردادها 
باشــید، نبایــد بــر ســر راه ســرمایه گذاری و 

ــی کنیــد. ــع تراش ــت مان ــارت و صنع تج

نباید بر سر راه سرمایه  گذاری، 

تجارت و صنعت مانع تراشی شود

از  تجلیــل  مراســم  در  زاده  امیــن  حبیــب 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ، ب ــه اس ــدگان نمون صادرکنن
اینکــه شــرایط و بســترهای مناســب دیگــری 
ــی  ــاری و صنعت ــه آزاد تج ــود منطق ــل وج مث
ارس و منطقــه ویــژه اقتصــادی ســهان از 
در  موجــود  هــای  نعمــت  و  مزایــا  دیگــر 
آذربایجــان شــرقی اســت، گفــت: صــادرات 
بــه 14 کشــور همســایه ایــران و کشــورهای...

اهداف صادراتی آذربایجان شرقی 

در ۱۰ ماهه امسال محقق شد

جمعه 1۷ بهمن 1399 جمعه 1۷ بهمن 1399 جمعه 1۷ بهمن 1399

جمعه 1۷ بهمن 1399جمعه 1۷ بهمن 1399پنجشنبه 1۶ بهمن 1399
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فرحنــاز رافــع، رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران،  
نمونــه  صادرکننــدگان  از  تجلیــل  آییــن  در 
آذربایجــان شــرقی در ســالن پتروشــیمی تبریــز با 
تاکیــد بــر اینکــه ترویــج هنــر- صنعــت فــرش، 
یکــی از جلوه هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت، 
ــران و  ــرش در ای ــا ف ــز ب ــام تبری ــار داشــت: ن اظه
جهــان پیچیــده اســت و ایــن شــهر بایــد در ایــن 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــوزه م ح

کوچ تعداد زیادی از رفوگران فرش 

ایران به ترکیه و آذربایجان
ــاق  ــتان های ات ــور اس ــکل ها و ام ــاون تش مع
ایــران، در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان 
اظهــار  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  نمونــه 
ــای  ــت ه ــر فعالی ــای اخی ــال ه ــت: در س داش
صادراتــی بــا ســه چالــش اصلــی روبــرو 
ــوان  ــوده اســت کــه اولیــن آن هــا را مــی ت ب
نامســاعد بــودن محیــط کســب و کار دانســت 

ــه... ــم ک ــان کنی ــد بی ــتا بای ــن راس ــه در ای ک

۷۰ درصد مشکالت اقتصادی کشور ناشی 

از خودتحریمی ها ست

در  تبریــز  اتــاق  رئیــس  ژائلــه،  یونــس 
ــده  ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــم تجلی مراس
چالش هــای  گفــت:  شــرقی،  آذربایجــان 
ــق اقتصــادی در اســتان  زیــادی در مســیر رون
آذربایجــان شــرقی وجــود دارد کــه یکــی از 
مهم تریــن آنهــا مشــکل بروکراســی اداری 
اســت کــه عمــا کار را بــرای تولیدکننــدگان 

ــت. ــرده اس ــخت ک س

بروکراسی های اداری کار را برای 

تولیدکنندگان سخت کرده است

اســتاندار آذربایجــان  شــرقی بــا اشــاره بــه 
ــکات  ــتکبار و مش ــه اس ــای ظالمان ــم ه تحری
وجــود  بــا  داشــت:  اظهــار  کرونــا  دوران 
تمــام مشــکات، تــراز تجــاری اســتان مثبــت 
ــش  ــد افزای ــش از 50 درص ــت و بی ــوده اس ب
ــدی  ــا پورمحم ــت.دکتر محمدرض ــته اس داش
ــه  ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــم تجلی در مراس

ــت:... ــرقی، گف ــان ش ــتان آذربایج اس

تراز تجاری استان با وجود همه 

مشکالت، مثبت است

برگزیــده  صادرکننــدگان  مراســمی  طــی 
ــدند. ــل ش ــی و تجلی ــرقی معرف ــان ش آذربایج

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده 
آذربایجــان شــرقی در ســال ۹۹ عصــر پنــج 
شــنبه در ســالن پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــده 
و طــی آن ۲0 نفــر از صادرکننــدگان برگزیــده 
اســتان معرفــی و مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد. 

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی شدند

صادرکننــدگان برگزیده آذربایجان شــرقی در 
ســال ۹۹ معرفــی و تجلیل شــدند.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، مراســم تجلیــل 
از صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجان شــرقی 
در ســال ۹۹ بــه همــت اتــاق بازرگانــی تبریز در 
ســالن پتروشــیمی برگــزار شــد و طــی آن ۲0 
نفــر از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان معرفی 

و مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

۲۰ شرکت آذربایجان شرقی به عنوان 

صادرکننده برگزیده معرفی شدند
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نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
گفــت: هــدف اصلــی اقتصــاد مقاومتــی، تاکید 
برتولیــد داخــل و تــاش بــر خوداتکایی اســت. 
حجــت االســام والمســلمین ســیدمحمد علــی 
آل هاشــم شــامگاه پنج شــنبه در مراســم تجلیل 
از صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجان شــرقی 

در محــل ســالن پتروشــیمی...

هدف اصلی اقتصاد مقاومتی

 تاکید برتولید داخل است
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در مراســم تجلیــل 
آذربایجــان  برگزیــده ی  صادرکننــدگان  از 
شــرقی در محل ســالن پتروشــیمی تبریــز اظهار 
ــذاری  ــرمایه گ ــراز س ــبختانه ت ــت: خوش داش
ــوده و  ــت ب ــرقی مثب ــان ش ــتان آذربایج در اس
صــادرات غیرنفتــی مــا تــا شــش ماهــه امســال 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــش از 50 درص بی

وظیفه بخش خصوصی

 شناخت بازارهای هدف است

ــده آذربایجــان شــرقی  ــده برگزی ۲0 صادرکنن
در مراســمی بــا حضــور معــاون اتــاق بازرگانــی 
ایــران و رییــس مرکــز ملــی فــرش ایــران 
معرفــی و تجلیــل شــدند.نماینده ولــی فقیــه در 
آذربایجــان شــرقی پنجشــنبه شــب در ایــن 
مراســم گفــت: انقــاب ایــران پــس از وقــوع، 
ــی هــای... پیشــرفت هــا، تحــوالت و دگرگون

۲۰ صادرکننده برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی شدند

رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا اشــاره بــه 
قدمــت و ظرفیــت هــای فــرش تبریــز، گفــت: 
فــرش  بــازار  توانــد مدیریــت  تبریــز مــی 
جهــان را برعهــده بگیرد.فرحنــاز رافــع در 
ــده  ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــم تجلی مراس
اظهــار کــرد: در هنــر  آذربایجــان شــرقی 
ــه  ــرقی ب ــان ش ــام آذربایج ــرش، ن ــت ف صنع
خصــوص تبریــز نــه فقــط در ایــران بلکــه در...

تبریز می تواند مدیریت بازار فرش 

جهان را برعهده بگیرد

ــده ی  ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــم تجلی مراس
ــروز پنجشــنبه 1۶ بهمــن  آذربایجــان شــرقی، ام
ــا حضــور مســئوالن اســتانی و جمعــی از  ــاه، ب م
ــتان در  ــادی اس ــاالن اقتص ــدگان و فع صادرکنن
ســالن آمفی تئاتــر مجتمــع پتروشــیمی تبریــز 

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن مراســم از ۲0 صادرکننــده نمونــه و 
برگزیــده ی اســتان تجلیــل بــه عمــل آمــد.

صادرکنندگان نمونه آذربایجان شرقی 

تجلیل شدند

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
گفــت: اقتصــاد مقاومتــی مفهومــی جدیــد در 
ادبیــات اقتصــادی جهــان اســت کــه از ســوی 

ــاغ شــد. ــر معظــم انقــاب اب رهب
حجــت االســام والمســلمین ســیدمحمدعلی 
در  مــاه،  بهمــن   1۶ پنجشــنبه  هاشــم  آل 
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده ی 

آذربایجــان شــرقی، اظهــار کــرد: ...

اقتصاد مقاومتی مفهومی جدید

 در ادبیات اقتصادی جهان است
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اســتاندار آذربایجــان شــرقی پنجشــنبه 1۶ بهمــن 
صادرکننــدگان  از  تجلیــل  مراســم  در  مــاه، 
ــا حضــور  برگزیــده ی آذربایجــان شــرقی کــه ب
ــدگان  ــی از صادرکنن ــتانی و جمع ــئوالن اس مس
و فعــاالن اقتصــادی اســتان برگــزار شــد، اظهــار 
کــرد: خــدا را شــاکریم به برکــت انقــاب، امروز 
جشــن صــادرات برپــا می کنیــم، در حالیکــه قبل 

ــود. ــرف ب ــون مص ــران کان ــاب، ای از انق

صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم، 

اهمیت بسیاری دارد
ــز، آذرشــهر و اســکو در  ــردم تبری ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی، در مراســم تجلیــل 
ــرد:  ــار ک ــده، اظه از صادرکننــدگان برگزی
بایــد بــا نــگاه امیرالمؤمنیــن علــی )ع( بــه 
صنعتگــران و فعــاالن اقتصــادی نــگاه کنیــم؛ 
کــه  فرموده انــد  الباغــه  نهــج  در  ایشــان 
جامعــه را لشــکریان، قضــات و اداری هــا، 
ــت. تاجــران و صنعتگــران تشــکیل داده اس

وجود مسئوالن بدون حضور صنعتگران 

بی معنی است

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: در حــال حاضــر 
۸5 درصــد اقتصــاد اســتان در دســت بخــش 
خصوصــی اســت و همــه مــا شــرایط تحریــم را 
درک می کنیــم. یونــس ژائلــه، اظهــار کــرد: از 
طریــق کارگروه تشــکیل شــده تعــداد زیــادی از 
کارخانجــات و میــزان صــادرات آنها را بررســی 
و  در نهایــت ۲0 صادرکننــده را انتخاب کردیم.

۸۵ درصد اقتصادآذربایجان شرقی 

در دست بخش خصوصی است

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه ۳۸00 واحــد 
ــود دارد،  ــتان وج ــطح اس ــال در س ــدی فع تولی
ــطح  ــز در س ــی نی ــت: 1۸00 کارت بازرگان گف
اســتان توزیــع شــده و پتانســیل خوبــی را ایجــاد 
ــی  ــرد: عل ــار ک ــن زاده، اظه ــت. امی ــرده اس ک
رغــم ایــن پتانســیل ها، چالش هایــی نیــز داشــتیم 

ــا و... ــا، تحریم ه ــه آن »کرون ــه از جمل ک

۳۸۰۰ واحد تولیدی فعال 

در آذربایجان شرقی وجود دارد

اتــاق بازرگانی تبریــز صادرکننــدگان برگزیده 
آذربایجــان شــرقی را معرفــی کرد.

ــده ی  ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــم تجلی مراس
آذربایجــان شــرقی، روز پنجشــنبه 1۶ بهمــن 
ــا حضــور مســئوالن اســتانی و جمعــی از  ــاه، ب م
ــتان در  ــادی اس ــاالن اقتص ــدگان و فع صادرکنن
ســالن آمفی تئاتــر مجتمــع پتروشــیمی تبریــز 

ــد. ــزار ش برگ

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی شدند

ــرقی در  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده 
اســتان گفــت: کارآفرینــی در کشــور مهمتریــن 
موضــوع اجتماعــی و انســانی اســت.وی افــزود: 
کارآفرینــی، موتــور محرکــه توســعه اقتصــادی 
و ایجــاد کننــده ثــروت هــا و ارزش هــا اســت. 
کارآفریــن کســی اســت کــه دارای قــدرت 
درک بــاال و توانایــی شــناخت فرصــت ها باشــد

کارآفرینی در جامعه 

از ارزش بسیاری برخوردار است
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ــرقی در  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان نمونه اســتان، 
بــا بررســی انقــاب های مختلــف جهــان، اظهار 
ــی و  ــای نفت ــه دالره ــم اینک ــی رغ ــت: عل داش
ــود امــا  آمریکایــی در اختیــار رژیــم طاغــوت ب
ــت از  ــاه حکای ــم ش ــرد رژی ــاختارها و عملک س

اوضــاع منفــی اقتصــادی کشــور  داشــت.

انتقاد آل هاشم از موانع توسعه 

کارآفرینی در آذربایجان شرقی
ــا  ــا بیــان اینکــه ب ســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
وجــود مشــکات فــراوان اقتصادی در کشــور، 
ــت  ــتان مثب ــرمایه گذاری اس ــراز س ــا ت ــه تنه ن
ــش از 50  ــم بی ــی ه ــادرات غیرنفت ــت، ص اس
درصــد افزایــش یافــت گفــت: صادرات اســتان 
از ۲.5 میلیــارد دالر بــه ۳.۲ میلیــارد دالر رســیده 

اســت.

اختیارات استاندار

 در حد نماینده عالی دولت نیست

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در آییــن تجلیــل 
ــرقی،  ــان ش ــه آذربایج ــدگان نمون از صادرکنن
بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق بازرگانــی بســیاری از 
کارخانجــات و صادرکننــدگان را ارزیابــی کرد 
و ۲0 نفــر انتخــاب شــدند اظهــار داشــت: اقتصاد 
ــدگان و  ــوان صادرکنن ــه ت آذربایجــان شــرقی ب

بخــش خصوصــی وابســته اســت.

۸۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی 

در دست بخش خصوصی است

ــن  ــران در آیی ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک  رئی
ــه آذربایجــان  ــدگان نمون ــل از صادرکنن تجلی
ــران  ــادی از رفوگ ــداد زی ــوچ تع ــرقی از ک ش
صنعــت فــرش ایــران بــه ترکیــه و آذربایجــان 
خبــر داد و گفــت: ایــن هنــر و صنعــت فــرش 
متعلــق بــه تبریــز و ایــران اســت، بایــد توجــه به 
فــرش و قالیبافــان افزایــش یابــد.وی بــا تاکیــد 

بــر اینکــه ترویــج هنر-صنعــت فــرش...

کوچ تعداد زیادی از رفوگران فرش 

ایران به ترکیه و آذربایجان

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
ــل از  ــن تجلی ــامی در آیی ــورای اس ــس ش مجل
صادرکننــدگان نمونــه آذربایجــان شــرقی، نبــود 
ــل  ــنامه ها را از عوام ــا و بخش ــات در قرارداده ثب
ــعه  ــرمایه گذاری و توس ــکل در راه س ــاد مش ایج
دانســت و اظهــار داشــت: اگــر نمی توانیــد پایبنــد 
قراردادهــا باشــید، نباید بر ســر راه ســرمایه گذاری 

ــود. ــی ش ــع تراش ــت مان ــارت و صنع و تج

امیدوارم تحریم ها مدیران ما را

 از خواب غفلت بیدار کند

ــرقی در  ــان ش ــت آذربایج ــازمان صم ــس س رئی
ــه اســتان،  ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــن تجلی آیی
ظرفیــت هــای اقتصــادی و صنعتــی اســتان را 
برشــمرد و اظهــار داشــت: ۳۸00 واحــد تولیــدی 
فعــال و 1۸00 کارت بازرگانــی، مرزهــای زمینــی 
ــا کشــورهای مختلــف و مناطــق آزاد تجــاری  ب
ارس و اقتصــادی ســهان را داریــم کــه هرکــدام 
ســرمایه بزرگی در راســتای توســعه اســتان اســت.

ترکیه، عراق، ارمنستان و آذربایجان 

عمده ترین مقاصد صادراتی آذربایجان

1۶ بهمن 1399 1۶ بهمن 1399 1۶ بهمن 1399
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رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
موانــع  تبییــن  در  تبریــز  کشــاورزی  و 
پیشــرفت اســتان و بــه خصــوص چالــش 
هــای رونــق اقتصــاد آذربایجــان شــرقی، از 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی« ب ــکل »بروکراس مش
ــه  ــت ک ــرد و گف ــاد ک ــم ی ــع مه ــن موان ای
ایــن مشــکل بایــد بــا تدبیــر مســئوالن، حــل 

ــود. ــل ش و فص

بروکراسی اداری کار را برای 

تولیدکنندگان سخت کرده است
برگزیــده  صادرکننــدگان  مراســمی  طــی 
آذربایجــان شــرقی معرفــی و تجلیــل شــدند.

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا، مراســم تجلیل 
آذربایجــان  برگزیــده  صادرکننــدگان  از 
شــرقی در ســال ۹۹ عصــر پنــج شــنبه در 
ســالن پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــده و 
طــی آن ۲0 نفــر از صادرکننــدگان برگزیــده 
اســتان معرفــی و مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان 

شرقی معرفی شدند

اتــاق  معــاون تشــکل ها و امــور اســتان های 
ایــران، ۷0 درصــد مشــکات اقتصــادی کشــور 
را ناشــی از خودتحریمــی هــای داخلی دانســت.

مظفــر علیخانــی اظهــار داشــت: در ســال هــای 
ــا ســه چالــش  ــی ب ــر فعالیــت هــای صادرات اخی
اصلــی روبــرو بــوده اســت کــه اولیــن آن هــا را 
مــی تــوان نامســاعد بــودن محیــط کســب و کار 

دانســت کــه در ایــن راســتا بایــد بیــان کنیــم...

۷۰ درصد مشکالت اقتصادی کشور 

ناشی از خودتحریمی هاست

برگزیــده  صادرکننــدگان  مراســمی  طــی 
آذربایجــان شــرقی معرفــی و تجلیــل شــدند.

صبــح،  ترجمــان  تصویــری  گــزارش  بــه 
ــده  ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــم تجلی مراس
ــج  ــر پن ــال ۹۹ عص ــرقی در س ــان ش آذربایج
شــنبه در ســالن پتروشــیمی تبریــز برگــزار 
ــدگان  ــر از صادرکنن ــی آن ۲0 نف ــده و ط ش
برگزیــده اســتان مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

گزارش تصویری مراسم تجلیل از 

صادرکنندگان برگزیده آذربایجان شرقی

ــکو در  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی در مراســم تجلیــل از 
صادرکننــدگان برتــر آذربایجــان شــرقی با بیان 
اینکــه اگــر بــه گفتــه هــای حضــرت علــی )ع( 
ــم  ــل می کردی ــور عم ــت کش ــه مدیری در زمین
وضعیــت امــروز کشــور بهتــر از شــرایط حاضر 
بــود، گفــت: بیانــات امیرالمومنیــن در اداره 
هــای کشــور بایــد الگــوی مدیــران مــا باشــد .

بازرگانی و صنعت الزمه پیشرفت 

کشور است

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
نمونــه  از صادرکننــدگان  در آییــن تجلیــل 
ــه انقــاب هــای  ــا اشــاره ب آذربایجــان شــرقی ب
سیاســی و اقتصــادی  مختلــف در جهــان، گفت: 
علــی رغــم اینکــه دالرهــای نفتــی و آمریکایــی 
در اختیــار رژیــم طاغــوت بــود امــا ســاختارها و 
عملکــرد رژیــم شــاه حکایــت از اوضــاع منفــی 
اقتصــادی کشــور و فقــر شــدید مــردم داشــت.

لزوم اصالح قوانین تجاری

 در راستای رونق اقتصادی
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نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی، بــا بیــان اینکــه 
ــدون تجــارت و  ــد ب حضــرت علــی )ع( گفته ان
صنعــت، زندگــی و فعالیــت تمــام اقشــار جامعــه 
لنــگ خواهــد زد، گفــت: اگــر مدیــران کشــور 
ــود  ــدون وج ــا ب ــور آنه ــه حض ــتند ک می دانس
تجــارت و بازرگانــی مفهومی نخواهد داشــت...

بدون تجارت و صنعت، زندگی و فعالیت 

تمام اقشار جامعه لنگ خواهند زد
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن تبریــز 
ــاش  ــام ت ــد تم ــی بای ــش خصوص ــت: بخ گف
خــود را بــرای ارتقــا اقتصاد کشــور بــه کار گیرد. 
یونــس ژائله در مراســم تجلیــل از صادرکنندگان 
ــاق  ــار داشــت: ات ــه آذربایجــان شــرقی اظه نمون
ــت و  ــی اس ــش خصوص ــده بخ ــی نماین بازرگان
بایــد بــه ســمت قــوی تــر شــدن حرکــت کنــد. 

بخش خصوصی تمام تالش خود را 

برای ارتقا اقتصاد کشور به کار گیرد

ــل از  ــن تجلی ــدی در آیی ــا پورمحم محمدرض
ــه آذربایجــان شــرقی کــه  صادرکننــدگان نمون
ــالن  ــتی در س ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ب
پتروشــیمی تبریز برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه 
اینکــه توســعه هــر منطقــه، بــر اســاس صــادارت 
ان ســنجیده می شــود، اظهــار داشــت: صــادرات 
بــه جهــت اینکــه بــه توزیــع ثــروت و افزایــش...

افزایش ۵۰ درصدی

 صادرات غیرنفتی

گفــت:  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
در  شــرقی  آذربایجــان  اقتصــاد  ۸5درصــد 

اســت. خصوصــی  بخــش  دســت 
از  تجلیــل  آییــن  در  ژائلــه  یونــس 
صادرکننــدگان نمونــه آذربایجــان شــرقی، 
اظهــار داشــت: اقتصــاد آذربایجــان شــرقی 
بــه تــوان صادرکننــدگان و بخــش خصوصــی 

اســت. وابســته 

۸۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی 

در دست بخش خصوصی

رئیــس ســازمان صمــت آذربایجــان شــرقی 
در آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه، 
اقتصــادی و صنعتــی اســتان را  ظرفیت   هــای 
برشــمرد و اظهــار داشــت: ۳۸00 واحــد تولیــدی 
فعــال و 1۸00 کارت بازرگانــی، مرزهــای زمینــی 
ــا کشــورهای مختلــف و مناطــق آزاد تجــاری  ب
ارس و اقتصــادی ســهان را داریــم کــه هرکــدام 
ســرمایه بزرگی در راســتای توســعه اســتان اســت.

چهار کشور همسایه عمده ترین مقاصد 

صادراتی آذربایجان شرقی

ــتان  ــه اس ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــن تجلی آیی
ــتاندار  ــدی اس ــا پورمحم ــور محمدرض ــا حض ب
آذربایجــان شــرقی و حجت االسام والمســلمین 
ســیدمحمدعلی آل هاشــم امــام جمعــه تبریــز در 

ــد. ــیمی برگزار ش ــالن پتروش س
ایــن  در  انــاج،  تصویــری  گــزارش  بــه 
ــده  ــدگان برگزی ــر از صادرکنن ــم۲0 نف مراس

اســتان مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

گزارش تصویری آیین تجلیل از 

صادرکنندگان نمونه آذربایجان شرقی

1۶ بهمن 1399 1۶ بهمن 1399 1۶ بهمن 1399
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ــده   ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــم تجلی مراس
آذربایجــان شــرقی، شــامگاه پنجشــنبه 1۶ 
بهمــن مــاه، بــا حضــور مســئوالن اســتانی 
فعــاالن  و  صادرکننــدگان  از  جمعــی  و 
آمفی تئاتــر  ســالن  در  اســتان  اقتصــادی 

مجتمــع پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــد.
ــه و  ــده نمون در ایــن مراســم، از ۲0 صادرکنن

برگزیــده ی اســتان تجلیــل بــه عمــل آمــد.

صادرکنندگان نمونه آذربایجان 

شرقی تجلیل شدند
اســتاندار در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان 
ــا حضــور  برگزیــده  آذربایجــان شــرقی کــه ب
مســئوالن اســتانی و جمعــی از صادرکننــدگان 
و فعــاالن اقتصــادی اســتان برگــزار شــد، اظهار 
ــه برکــت انقــاب،  کــرد: خــدا را شــاکریم ب
می کنیــم،  برپــا  صــادرات  جشــن  امــروز 
در حالیکــه قبــل از انقــاب، ایــران کانــون 

ــود. ــی ب مصــرف و تــک محصول

توسعه هر کشور بر اساس میزان صادرات 

آن کشور رقم می خورد

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی در مراســم تجلیــل از 
صادرکننــدگان برتــر آذربایجــان شــرقی بــا بیان 
ــی)ع(  ــرت عل ــای حض ــه گفته ه ــر ب ــه اگ اینک
ــم  ــل می کردی ــور عم ــت کش ــه مدیری در زمین
وضعیــت امــروز کشــور بهتــر از شــرایط حاضــر 
بــود، گفــت: بیانــات امیرالمومنیــن در اداره های 

کشــور بایــد الگــوی مدیــران مــا باشــد .

بازرگانی و صنعت

 الزمه پیشرفت کشور

ــز گفــت: در حــال  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
حاضــر ۸5 درصــد اقتصــاد اســتان در دســت 
ــرایط  ــا ش ــه م ــت و هم ــی اس ــش خصوص بخ
تحریــم را درک می کنیم.یونــس ژائله در مراســم 
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده ، اظهــار 
کــرد: از طریــق کارگــروه ویــژه تعــداد زیــادی از 
کارخانجــات و میــزان صــادرات آنهــا را بررســی 
و در نهایــت ۲0 صادرکننــده را انتخــاب کردیــم.

۸۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی 

در دست بخش خصوصی است

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در آییــن تجلیــل 
از صادرکننــدگان نمونــه آذربایجان شــرقی در 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیمی تبریز، ب ــالن پتروش س
کارخانجــات  از  بســیاری  بازرگانــی  اتــاق 
 ۲0 و  کــرد  ارزیابــی  را  صادرکننــدگان  و 
ــاد  ــت: اقتص ــار داش ــدند اظه ــاب ش ــر انتخ نف
آذربایجــان شــرقی بــه تــوان صادرکننــدگان و 

ــت. ــته اس ــی وابس ــش خصوص بخ

۸۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی 

در دست بخش خصوصی

مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده 
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور مســئوالن اســتانی 
و جمعــی از صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی 

در تبریــز برگــزار شــد. 
بــر اســاس حجــم صــادرات ســال گذشــته، 
گــروه صنعتــی تراکتورســازی ایــران و شــرکت 
شــکوه بنــاب بــه عنــوان صادرکننــده ممتــاز ملی 

انتخــاب شــدند. 

مسائل فرهنگی، عمده مشکل

 صادرات آذربایجان شرقی!
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ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک رئی
قدمــت و ظرفیت هــای فــرش تبریــز، گفــت: 
ــان  ــرش جه ــازار ف ــت ب ــد مدیری ــز می توان تبری
را برعهــده بگیــرد. فرحنــاز رافــع در مراســم 
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجــان 
شــرقی اظهــار کــرد: در هنــر صنعــت فــرش، نــام 
آذربایجــان شــرقی بــه خصــوص تبریز نه فقــط...

سهم تبریز 

در مدیریت بازار فرش جهان
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن تبریــز 
ــاش  ــام ت ــد تم ــی بای ــش خصوص ــت: بخ گف
خــود را بــرای ارتقــا اقتصاد کشــور بــه کار گیرد. 
یونــس ژائله در مراســم تجلیــل از صادرکنندگان 
ــاق  ــار داشــت: ات ــه آذربایجــان شــرقی اظه نمون
ــت و  ــی اس ــش خصوص ــده بخ ــی نماین بازرگان
بایــد بــه ســمت قــوی تــر شــدن حرکــت کنــد. 

۸۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی 

در دست بخش خصوصی است

از  تجلیــل  مراســم  در  تبریــز  جمعــه  امــام 
اســتان گفــت: مــن  نمونــه  صادرکننــدگان 
ــا  ــان را ب ــادی خودم ــرایط اقتص ــم ش می خواه
ــی  ــر انقاب ــم. ه ــام ده ــر انج ــورهای دیگ کش
از  قبــل  مرحلــه  اســت.  مرحلــه  ســه  دارای 
پیــروزی، پیــروزی و بعــد از آن. در هــر ســه ایــن 
مراحــل شــرایط اقتصــادی بســیار مهــم اســت...

اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی

 در ادبیات اقتصادی جهان است

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان گفــت: در 
بازســازی مناطــق آزادشــده قــره بــاغ مــا 
فرصــت بســیار خوبــی بــرای ارتبــاط اقتصادی 
ــم.  ــان داری ــوری آذربایج ــا جمه ــاری ب و تج
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان در مراســم 
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان 
ــی  ــاق بازرگان ــت: ات ــرقی گف ــان ش آذربایج
ــاب... ــت انتخ ــه دارد جه ــه ای ک ــق وظیف طب

بازسازی قره باغ، فرصت مناسبی 

برای حضور فعاالن اقتصادی استان 

رئیــس مرکــز ملــی فــرش دســتباف کشــور 
در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه 
آذربایجــان شــرقی گفــت: در ایــن جنــگ نابرابر 
اقتصــادی تنهــا کســانی کــه می تواننــد آســیب ها 
را کاهــش دهند تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ــه  ــه ب ــزود: توج ــع اف ــاز ارف ــتند.دکتر فرحن هس
ــی از راهبردهــای اســتراتژیک  صــادرات غیرنفت

ــی اســت. ــه اقتصــاد مقاومت ــرای رســیدن ب ب

تبریز می تواند رهبر فرش دستباف 

جهان باشد

رئیس ســازمان صمــت اســتان آذربایجان شــرقی 
ــه منطقــه اوراســیا 15  گفــت: صــادرات اســتان ب
ــن زاده  ــت.حبیب امی ــته اس ــش داش ــد افزای درص
گفــت: اســتان مــا بــه دلیــل هم مــرزی بــا 
کشــورهای دیگــر موقعیــت مناســبی در تجارت 
ــگاه  ــه ارس و ســهان جای ــن نزدیکــی ب دارد. ای
تجاری اســتان مــا را تثبیت می کنــد. 1۸00 کارت 

بازرگانــی بیــن فعــاالن توزیــع شــده اســت.

توسعه پانزده  درصدی صادرات استان 

به منطقه اوراسیا

1۶ بهمن 1399 1۶ بهمن 1399 1۶ بهمن 1399
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اتاق تبریز در آیینه رسانه هااتاق تبریز در آیینه رسانه ها

و  معــادن  بازرگانــی، صنایــع،  اتــاق  رئیــس 
کشــاورزی تبریــز گفــت: در حــال حاضــر 
۸5 درصــد اقتصــاد اســتان در دســت بخــش 
خصوصــی اســت و همــه مــا شــرایط تحریــم را 
درک می کنیم.یونــس ژائلــه گفــت:از طریــق 
از  زیــادی  تعــداد  تشــکیل شــده  کارگــروه 
کارخانجــات و میــزان صــادرات آن ها را بررســی 
و در نهایــت ۲0 صادرکننــده را انتخــاب کردیــم.

۸۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی 

در دست بخش خصوصی است
ــه  ــا اشــاره ب رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران ب
ــت:  ــز، گف ــرش تبری ــای ف ــت و ظرفیت ه قدم
ــازار فــرش جهــان  ــد مدیریــت ب ــز می توان تبری
را برعهــده بگیرد.فرحنــاز رافــع در مراســم 
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجان 
شــرقی اظهــار کــرد: در هنــر صنعــت فــرش، نام 
آذربایجــان شــرقی بــه خصــوص تبریز نــه فقط 

در ایــران بلکــه در کل دنیــا پیچیــده اســت.

تبریز می تواند مدیریت بازار فرش جهان 

را برعهده بگیرد

ــده   ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــم تجلی مراس
آذربایجــان شــرقی، شــامگاه پنجشــنبه 1۶ 
بهمــن مــاه، بــا حضــور مســئوالن اســتانی 
فعــاالن  و  صادرکننــدگان  از  جمعــی  و 
آمفی تئاتــر  ســالن  در  اســتان  اقتصــادی 

مجتمــع پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــد.
ــه و  ــده نمون در ایــن مراســم، از ۲0 صادرکنن

برگزیــده ی اســتان تجلیــل بــه عمــل آمــد.

۲۰ شرکت آذربایجان شرقی به عنوان 

صادرکننده برگزیده معرفی شدند 

امــام جمعه تبریــز از موانــع توســعه کارآفرینی در 
آذربایجــان شــرقی انتقــاد کــرد و گفــت: الزمــه 
کارآفرینــی کاهش بروکراســی و مبارزه با فســاد 
اســت. حجت االسام والمسلمین سیدمحمدعلی 
آل هاشــم در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
آذربایجــان شــرقی با بیــان اینکه اقتصــاد مقاومتی 
ــد آورده  ــان پدی ــد در اقتصــاد جه ــی جدی ادبیات

اســت، ادامــه داد ...

الزمه کارآفرینی کاهش بروکراسی و 

مبارزه با فساد است

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در آییــن تجلیــل 
از صادرکننــدگان نمونــه آذربایجان شــرقی در 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیمی تبریز، ب ــالن پتروش س
کارخانجــات  از  بســیاری  بازرگانــی  اتــاق 
 ۲0 و  کــرد  ارزیابــی  را  صادرکننــدگان  و 
ــاد  ــت: اقتص ــار داش ــدند اظه ــاب ش ــر انتخ نف
آذربایجــان شــرقی بــه تــوان صادرکننــدگان و 

ــت. ــته اس ــی وابس ــش خصوص بخ

۲۰ شرکت آذربایجان شرقی به عنوان 

صادرکننده برگزیده معرفی شدند

اســتاندار آذربایجــان  شــرقی گفــت: تنهــا ۲ 
درصــد بازارهــای همســایه در اختیــار آذربایجان  
در  پورمحمــدی  اســت.محمدرضا  شــرقی 
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه اســتان 
آذربایجــان شــرقی در محــل ســالن پتروشــیمی 
ــون  ــل از انقــاب، کان ــران قب ــز، گفــت: ای تبری
ــد از  ــا بع ــود، ام ــی ب ــک محصول ــرف و ت مص
انقــاب اســامی گام های اســتقال را پیمــوده...

تنها ۲ درصد بازارهای همسایه در اختیار 

آذربایجان  شرقی است
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حجت االســام والمسلمین »ســیدمحمدعلی آل 
هاشــم« در مراســم تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
ــی  ــه کارآفرین ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــور محرکــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی  موت
اســت، گفــت: کارآفرینــان ثــروت  و ارزش 
آفریــن هســتند، کارآفرینان بــا قــدرت درک باال 
و توانایــی تشــخیص فرصت ها، فکــر و ایــده را...

الزمه توسعه کارآفرینی مبارزه با فساد 

اداری است
معــاون تشــکل ها و امــور اســتان های اتــاق ایــران، 
۷0 درصــد مشــکات اقتصادی کشــور را ناشــی 

از خودتحریمــی هــای داخلی دانســت.
از  تجلیــل  مراســم  در  علیخانــی  مظفــر   
صادرکننــدگان نمونــه اســتان آذربایجــان شــرقی 
اظهــار داشــت: در ســال هــای اخیــر فعالیــت های 
صادراتــی بــا ســه چالــش اصلــی روبــرو بــوده...

۷۰ درصد مشکالت اقتصادی کشور 

ناشی از خودتحریمی های داخلی

اســتاندار آذربایجــان  شــرقی بــا اشــاره بــه تحریم 
هــای ظالمانه اســتکبار و مشــکات دوران کرونا 
اظهــار داشــت: بــا وجــود تمــام مشــکات، تــراز 
ــش از  ــت و بی ــوده اس ــت ب ــتان مثب ــاری اس تج
50 درصــد افزایــش داشــته اســت. محمدرضــا 
پورمحمدی در مراســم تجلیل از صادرکنندگان 

نمونــه اســتان آذربایجــان شــرقی...

استاندار آذربایجان  شرقی:

تراز تجاری استان مثبت است

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
نمونــه  از صادرکننــدگان  در آییــن تجلیــل 
ــه انقــاب هــای  ــا اشــاره ب آذربایجــان شــرقی ب
سیاســی و اقتصــادی  مختلــف در جهــان، گفت: 
علــی رغــم اینکــه دالرهــای نفتــی و آمریکایــی 
در اختیــار رژیــم طاغــوت بــود امــا ســاختارها و 
عملکــرد رژیــم شــاه حکایــت از اوضــاع منفــی 
ــردم داشــت اقتصــادی کشــور و فقــر شــدید م

اقتصاد مقاومتی، مفهومی جدید 

در ادبیات اقتصادی جهان 

اســتاندار آذربایجــان  شــرقی بــا اشــاره بــه تحریم 
هــای ظالمانه اســتکبار و مشــکات دوران کرونا 
اظهــار داشــت: بــا وجــود تمــام مشــکات، تــراز 
ــش از  ــت و بی ــوده اس ــت ب ــتان مثب ــاری اس تج
50 درصــد افزایــش داشــته اســت. محمدرضــا 
پورمحمدی در مراســم تجلیل از صادرکنندگان 

نمونــه اســتان آذربایجــان شــرقی...

نقش ویژه صادرات در منطقه

و لزوم توسعه آن

ــده   ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــم تجلی مراس
آذربایجــان شــرقی، شــامگاه پنجشــنبه 1۶ 
بهمــن مــاه، بــا حضــور مســئوالن اســتانی 
فعــاالن  و  صادرکننــدگان  از  جمعــی  و 
آمفی تئاتــر  ســالن  در  اســتان  اقتصــادی 

مجتمــع پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــد.
ــه و  ــده نمون در ایــن مراســم، از ۲0 صادرکنن

برگزیــده ی اســتان تجلیــل بــه عمــل آمــد.

صادرکنندگان برگزیده معرفی شدند؛

جشن صادرات آذربایجان

1۶ بهمن 1399 19 بهمن 1399 19 بهمن 1399

1۷ بهمن 1۸1399 بهمن 1۸1399 بهمن 1399
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ــه  ــا اشــاره ب رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران ب
ــت:  ــز، گف ــرش تبری ــای ف ــت و ظرفیت ه قدم
ــازار فــرش جهــان  ــد مدیریــت ب ــز می توان تبری
را برعهــده بگیرد.فرحنــاز رافــع در مراســم 
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجان 
شــرقی اظهــار کــرد: در هنــر صنعــت فــرش، نام 
آذربایجــان شــرقی بــه خصــوص تبریز نــه فقط 

در ایــران بلکــه در کل دنیــا پیچیــده اســت.

آذربایجان شرقی می تواند مدیریت 

فرش جهان را برعهده گیرد
ــه  ــا اشــاره ب رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران ب
ــت:  ــز، گف ــرش تبری ــای ف ــت و ظرفیت ه قدم
ــازار فــرش جهــان  ــد مدیریــت ب ــز می توان تبری
را برعهــده بگیرد.فرحنــاز رافــع در مراســم 
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجان 
شــرقی اظهــار کــرد: در هنــر صنعــت فــرش، نام 
آذربایجــان شــرقی بــه خصــوص تبریز نــه فقط 

در ایــران بلکــه در کل دنیــا پیچیــده اســت.

تبریز می تواند مدیریت فرش جهان 

را برعهده گیرد

اســتاندار آذربایجــان  شــرقی بــا اشــاره بــه تحریم 
هــای ظالمانه اســتکبار و مشــکات دوران کرونا 
اظهــار داشــت: بــا وجــود تمــام مشــکات، تــراز 
ــش از  ــت و بی ــوده اس ــت ب ــتان مثب ــاری اس تج
50 درصــد افزایــش داشــته اســت. محمدرضــا 
پورمحمدی در مراســم تجلیل از صادرکنندگان 

نمونــه اســتان آذربایجــان شــرقی...

افزایش ۵۰درصدی صادرات

غیرنفتی آذربایجان شرقی

ــز گفــت: در حــال  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
حاضــر ۸5 درصــد اقتصــاد اســتان در دســت 
ــرایط  ــا ش ــه م ــت و هم ــی اس ــش خصوص بخ
تحریــم را درک می کنیم.یونــس ژائله در مراســم 
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده ، اظهــار 
کــرد: از طریــق کارگــروه ویــژه تعــداد زیــادی از 
کارخانجــات و میــزان صــادرات آنهــا را بررســی 
و در نهایــت ۲0 صادرکننــده را انتخــاب کردیــم.

صادرکنندگان آذربایجان شرقی نام ایران 

را در 6۵ کشور جهان زنده نگه داشتند

ــز گفــت: در حــال  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
حاضــر ۸5 درصــد اقتصــاد اســتان در دســت 
ــرایط  ــا ش ــه م ــت و هم ــی اس ــش خصوص بخ
تحریــم را درک می کنیم.یونــس ژائله در مراســم 
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده ، اظهــار 
کــرد: از طریــق کارگــروه ویــژه تعــداد زیــادی از 
کارخانجــات و میــزان صــادرات آنهــا را بررســی 
و در نهایــت ۲0 صادرکننــده را انتخــاب کردیــم

صادرات 6۵۰ میلیون دالری آذربایجان 

شرقی در صنعت شیرینی و شکالت

ــز گفــت: در حــال  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
حاضــر ۸5 درصــد اقتصــاد اســتان در دســت 
ــرایط  ــا ش ــه م ــت و هم ــی اس ــش خصوص بخ
تحریــم را درک می کنیم.یونــس ژائله در مراســم 
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده ، اظهــار 
کــرد: از طریــق کارگــروه ویــژه تعــداد زیــادی از 
کارخانجــات و میــزان صــادرات آنهــا را بررســی 
و در نهایــت ۲0 صادرکننــده را انتخــاب کردیــم

صادرکنندگان آذربایجان شرقی نام ایران 

را در 6۵ کشور جهان زنده نگه داشتند

21 بهمن 1399  20 بهمن 1399  20 بهمن 1399
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ــن  ــت: تعیی ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
اهــداف توســعه و رشــد اقتصــادی اســتان هــا باید 
ــود.یونس  ــپرده ش ــی س ــای بازرگان ــاق ه ــه ات ب
ژائلــه در جلســه محســن رضایــی، دبیــر مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــا فعــاالن اقتصــادی 
اســتان، آذربایجــان شــرقی را یکی از اســتان هایی 

ــی در آن... ــش خصوص ــه بخ ــرد ک ــوان ک عن

تعیین اهداف رشد اقتصادی استان ها باید 

به عهده اتاق های بازرگانی گذاشته شود
رضایــی در جمــع فعــان اقتصــادی تبریــز گفت: 
شــرایط تحریــم نیازمنــد نقش آفرینــی اتــاق های 
ــع  ــی« در جم ــن رضای ــی هستیم.»محس بازرگان
فعــاالن اقتصــادی اســتان در اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــر نقــش ویــژه فعــاالن اقتصــادی و بخــش 
خصوصــی کشــور در تصمیــم گیــری هــای 

اقتصــادی تاکیــد کــرد.

نقش  اتاق های بازرگانی در شرایط 

تحریم بسیار مهم است

ــن  ــت: تعیی ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
اهــداف توســعه و رشــد اقتصــادی اســتان هــا باید 
ــود.یونس  ــپرده ش ــی س ــای بازرگان ــاق ه ــه ات ب
ژائلــه در جلســه محســن رضایــی، دبیــر مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــا فعــاالن اقتصــادی 
اســتان، آذربایجــان شــرقی را یکی از اســتان هایی 

ــی در آن... ــش خصوص ــه بخ ــرد ک ــوان ک عن

تعیین اهداف رشد اقتصادی استان ها باید 

به عهده اتاق های بازرگانی گذاشته شود

ــن  ــت: تعیی ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
اهــداف توســعه و رشــد اقتصــادی اســتان هــا باید 
ــود.یونس  ــپرده ش ــی س ــای بازرگان ــاق ه ــه ات ب
ژائلــه در جلســه محســن رضایــی، دبیــر مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــا فعــاالن اقتصــادی 
اســتان، آذربایجــان شــرقی را یکی از اســتان هایی 

ــی در آن... ــش خصوص ــه بخ ــرد ک ــوان ک عن

تعیین اهداف رشد اقتصادی استان ها باید 

به عهده اتاق های بازرگانی گذاشته شود
کارگــروه کارشناســی شــورای گفتگــوی دولت 
و بخــش خصوصــی اســتان بــا موضــوع بررســی 
عــدم اجــرای مــاده 1۶ قانــون بهبــود محیــط 
کســب و کار در خصــوص ایجــاد مــکان هــای 
مناســب توســط شــهرداری ها برای فروشــندگان 
کــم ســرمایه جهــت عرضــه ی کاالهــای تولیــد 
داخــل برگــزار شــد.در ایــن جلســه مطــرح شــد 
کــه بــر اســاس ایــن قانــون باید یکســری محــل...

کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد

دوره آموزشــی گــزارش نویســی جلســات ویــژه 
همــکاران اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانــی تبریز، 
دوره آموزشــی گــزارش نویســی جلســات ویــژه 
همــکاران طــی دو جلســه در محل اتــاق بازرگانی 
تبریــز برگــزار شــد. پیــش از ایــن نیــز، دوره هــای 
آموزشــی مدیریــت اثربخشــی جلســات و ارزیابی 

عملکــرد کارکنــان برگــزار شــده بود.

دوره آموزشی گزارش نویسی جلسات 

در اتاق تبریز برگزار شد

پنجشنبه 23 بهمن 1399 یکشنبه 19 بهمن 1399 20 بهمن 1399

21 بهمن 201399 بهمن 1399شنبه 1۸ بهمن 1399
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لــزوم  بــر  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
نیازســنجی و برنامــه ریــزی بــرای تولیــد و 
کشــت محصوالت کشــاورزی در ســال آینده 
تاکیــد کرد.یونــس ژائلــه در جلســه کارگــروه 
و  دولــت  گفتگــوی  شــورای  کارشناســی 
بخــش خصوصــی اســتان بــا موضــوع بررســی 
چالــش هــا و ظرفیــت هــای بخش کشــاورزی 

ــر... ــا از نظ ــت: م ــتان گف اس

لزوم نیازسنجی و برنامه ریزی برای کشت 

و تولید محصوالت کشاورزی در سال ۱۴۰۰
جلســه کارشناســی شــورای گفتگــوی دولــت 
موضــوع  بــا  اســتان  خصوصــی  بخــش  و 
بررســی مشــکات و چالــش هــای بخــش 
کشــاورزی و دامپــروری اســتان تشــکیل شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، دو جلســه بــا موضــوع بررســی چالــش 
هــای بخــش کشــاورزی و دامپروری اســتان با 
حضــور نماینــدگان اداره جهــاد کشــاورزی...

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت 

و بخش خصوصی استان برگزار شد

ــنبه در  ــز روز ش ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
جلســه کارگــروه کارشناســی شــورای گفــت و 
ــرای  ــت و بخــش خصوصــی اســتان ب گــو دول
ــش  ــای بخ ــت ه ــا و ظرفی ــش ه ــی چال بررس
کشــاورزی اســتان افــزود: بخــش صنعت اســتان 
ــاز خــود را اعــام  ــد محصــول مــورد نی ــز بای نی
ــد  ــای جدی ــره ه ــاس آن زنجی ــر اس ــا ب ــد ت کن

ــد ایجــاد شــود. کشــت و تولی

لزوم راه اندازی کشاورزی قراردادی 

براساس زنجیره تولید

شــصت و نهمین نشســت شــورای گفــت وگوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 
ــش  ــاالن بخ ــی و فع ــئوالن دولت ــور مس ــا حض ب
ــا و  ــت ه ــی ظرفی ــا بررس ــتان و ب ــی اس خصوص
ــروری  ــاورزی و دامپ ــوزه کش ــای ح ــش ه چال
ــز برگــزار  ــی تبری ــاق بازرگان اســتان در محــل ات
شــد.یونس ژائلــه در ایــن جلســه اظهــار داشــت: 
اســتان آذربایجــان شــرقی از جمله اســتان هــای...

ظرفیت های مغفول کشاورزی

 در آذربایجان شرقی

شــصت و نهمین نشســت شــورای گفــت وگوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 
ــش  ــاالن بخ ــی و فع ــئوالن دولت ــور مس ــا حض ب
ــا و  ــت ه ــی ظرفی ــا بررس ــتان و ب ــی اس خصوص
ــروری  ــاورزی و دامپ ــوزه کش ــای ح ــش ه چال
ــز برگــزار  ــی تبری ــاق بازرگان اســتان در محــل ات
شــد.رئیس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه 

اظهــار داشــت: اســتان آذربایجــان شــرقی از...

گزارش تصویری

شصت و نهمین نشست شورای گفت و گو

ــت   ــورای گف ــت ش ــز در نشس ــاق تبری ــس ات رئی
وگــوی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
ــت:  ــتان گف ــاورزی اس ــوزه کش ــای ح چالش ه
فعــاالن بخش کشــاورزی درگیر بروکراســی های 
اداری و بخشــنامه های خلق الســاعه شــده اند و 
ــر  ــکات نظی ــایر مش ــار س ــئله در کن ــن مس همی
کمبــود نقدینگــی و صنایــع تبدیلــی باعــث شــده 
امــکان اســتفاده از ظرفیت هــا وجود نداشــته باشــد.

بخش کشاورزی درگیر

 بروکراسی های اداری شده است
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ــه  ــه ب ــت: توج ــرقی گف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
مکانیزاســیون و اســتفاده از فناوری هــای روز 
در بخــش کشــاورزی، کیفیــت و بهــره وری 
ــزوده بیشــتری  ــش داده و ارزش اف ــد را افزای تولی
در ایــن بخــش بــه همــراه خواهــد داشــت.دکتر 
محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی...

روال های اداری مربوط به بخش 

کشاورزی اصالح شود
ــود  ــاد از نب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
اســتان ها  در  الزم  گیــری  تصمیــم  قــدرت 
گفــت: تمرکزگرایــی و محدودکــردن اختیارات 
اســتان ها صحیح نیســت. شــصت و نهمین جلســه 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
آذربایجــان شــرقی عصــر امروز با دســتور جلســه 
بررســی ظرفیت هــای و چالش هــای حــوزه ...

محدودکردن اختیارات استان ها 

صحیح نیست

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: در صورت 
اجرای کشــاورزی قــراردادی یــک ارزش افزوده 
بســیار قابــل توجــه در اســتان ایجــاد خواهــد شــد. 
یونــس ژائلــه عصــر امــروز در شــصت و نهمیــن 
نشســت شــورای گفت و گــوی دولــت و بخــش 
ــا  ــرقی ب ــرد: آذربایجان ش ــار ک ــی اظه خصوص

ــه ظرفیت هــای... توجــه ب

ایجاد ارزش افزوده قابل توجه با 

اجرای کشاورزی قراردادی

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: بایــد به فکر 
تغییــر و تحــول جــدی در حــوزه کشــاورزی بــه 
ویــژه تولیــد بــذر، بــه نــژادی و جایگزینی شــیوه 
هــای قدیمی باشــیم.محمدرضا پورمحمــدی در 
نشســت شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــور  ــه منظ ــه ب ــرقی ک ــی آذربایجان ش خصوص
حــوزه   چالش هــای  و  ظرفیت هــا  بررســی 

کشــاورزی اســتان برگــزار شــد، خاطرنشــان...

استاندار آذربایجان شرقی بر تحول 

اساسی در بخش کشاورزی تاکید کرد

شــصت و نهمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی 
ــرقی  ــی آذربایجان ش ــش خصوص ــت و بخ دول
در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد؛ جلســه ای 
کــه بیشــتر بــه بررســی چالش هــا و فرصت هــای 

ــت. ــتان گذش ــاورزی و دامی اس کش
یونــس ژائلــه در ابتــدای ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 
چالش هــای احتمالــی ســال آینــده گفــت: ســال 

آینــده ســال پرچالشــی خواهــد بــود.

پیشنهاد اجرای کشاورزی قراردادی 

در استان

ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
کشــاورزی تبریــز گفــت: در صــورت اجرای 
طــرح کشــاورزی قــراردادی در یــک میلیــون 
و 400 هــزار هکتــار زمین مســتعد کشــاورزی 
میلیــون  از هــر هکتــار زمیــن 10  اســتان، 
تومــان ارزش افــزوده و در مجمــوع بیــش از 
14 هــزار میلیــارد تومــان ثــروت بــرای اســتان 

ــود. ــاد می ش ایج

طرح های قراردادی در آذربایجان شرقی 

۱۴ هزار میلیارد ارزش افزوده دارد
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ــوز  ــدور مج ــرقی ص ــتاندار آذربایجان ش  اس
۲4 مرحلــه ای بــرای احــداث بناهایــی ماننــد 
گلخانــه را بــی معنــی دانســت و گفــت: ایــن 
ــرد،  ــد از یــک جــا صــورت بگی اســتعام بای
نــه ایــن کــه از همــه ادارات میــراث فرهنگــی 
و... اســتعام شــود. محمدرضــا پورمحمــدی 
ــا  ــز، ب ــان تبری ــار و بازرگان ــا تج ــه ب در جلس
ــوژی روز... ــن کــه اســتفاده از تکنول ــان ای بی

انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از 

بروکراسی زاید در صدور مجوزها
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در شــصت و 
نهمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت 
اســتان، در خصــوص  و بخــش خصوصــی 
ظرفیــت هــای مغفــول بخش کشــاورزی اســتان 
ــه  ــن زمین ــود در ای ــع موج ــکات و موان و مش
ســخن گفت. یونــس ژائلــه در شــصت و نهمین 
نشســت شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخش 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت...

ظرفیت های مغفول کشاورزی

 در آذربایجان شرقی

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا انتقــاد از زمان بــر 
بــودن اســتعام های مربــوط به بخش کشــاورزی 
از  برخــی  گفــت:  اداری،  دســتگاه های  در 
از دســتگاه های  اســتعام  فعلــی  فرآیندهــای 
دولتــی، ســنخیتی بــا موضــوع کشــاورزی نــدارد 
کــه بایــد اصــاح شــود. حمدرضــا پورمحمــدی 
در جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخش 

خصوصــی آذربایجــان شــرقی، گفــت...

ضرورت اصالح روال های اداری 

مربوط به بخش کشاورزی

ــاف  ــت: برخ ــرقی گف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
تصــور برخی هــا، تحریــم مشــکات زیــادی 
ــت. ــود آورده اس ــه وج ــاورزی ب ــش کش در بخ

محمدرضا پورمحمدی روز شنبه، ۲5 بهمن ماه در 
شــصت و نهمیــن نشســت شــورای گفت وگــوی 
ــرقی  ــی آذربایجان ش ــش خصوص ــت و بخ دول
کــه در راســتای بررســی ظرفیت هــا و چالش هــای 

حــوزه ی کشــاورزی اســتان برگــزار شــد...

تحریم، مشکالت زیادی در بخش 

کشاورزی به وجود آورده است

ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
کشــاورزی تبریــز گفــت: در صــورت اجرای 
طــرح کشــاورزی قــراردادی در یــک میلیــون 
و 400 هــزار هکتــار زمین مســتعد کشــاورزی 
میلیــون  از هــر هکتــار زمیــن 10  اســتان، 
تومــان ارزش افــزوده و در مجمــوع بیــش از 
14 هــزار میلیــارد تومــان ثــروت بــرای اســتان 

ــود. ــاد می ش ایج

ایجاد ثروت ۱۴ هزار میلیارد تومانی 

در آذربایجان شرقی

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان 
شــرقی گفــت: تحریــم هــا در اســتفاده از نــژاد 
و بــذر مرغــوب تاثیراتــی داشــته و ناچــار 
شــدیم فقــط از تــوان اســتان و کشــور اســتفاده 
کنیــم، تنهــا در اوایــل دولــت بــه دلیــل امضای 
برجــام و برداشــته شــدن بخشــی از تحریــم ها، 
ــر  ــه براب ــه س ــم ک ــذر وارد کردی ــه ب از فرانس

عملکــرد بهتــری داشــت.

تاثیر تحریم ها بر استفاده از 

نژاد و بذر مرغوب
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در جلســه گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
آذربایجــان شــرقی، ایــن بــار چالش هــای بخــش 
کشــاورزی چکــش کاری شــد. در ایــن جلســه، 
افزایــش بــی رویــه قیمت اقــام مــورد نیــاز حوزه 
کشــاورزی بــه دلیل بخشــنامه های خلق الســاعه و 
عــدم حمایــت الزم کشــاورزان از ســوی دولــت، 
نبــود نقدینگــی الزم در حــوزه کشــاورزی که...

چکش کاری چالش های بخش 

کشاورزی در آذربایجان شرقی
ــود  ــاد از نب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
قــدرت تصمیــم گیــری الزم در اســتان ها گفــت: 
تمرکزگرایی و محدودکردن اختیارات اســتان ها 
صحیــح نیست.شــصت و نهمین جلســه شــورای 
گفتگــوی دولت و بخش خصوصــی آذربایجان 
شــرقی عصــر امــروز بــا دســتور جلســه بررســی 

ظرفیت هــای و چالش هــای حــوزه ...

محدودکردن اختیارات استان ها 

صحیح نیست

ــر  ــاد از زمان ب ــا انتق اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
بــودن اســتعام های مربــوط بــه بخش کشــاورزی 
از  برخــی  گفــت:  اداری،  دســتگاه های  در 
فرآیندهــای فعلی اســتعام از دســتگاه های دولتی، 
ســنخیتی بــا موضــوع کشــاورزی نــدارد کــه بایــد 
اصــاح شــود. محمدرضــا پورمحمدی در جلســه 

ــش... ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ش

ضرورت اصالح روال های اداری 

مربوط به بخش کشاورزی

ــود  ــاد از نب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج  اس
اســتان ها  در  الزم  گیــری  تصمیــم  قــدرت 
گفــت: تمرکزگرایــی و محدودکــردن اختیارات 
اســتان ها صحیــح نیست.شــصت و نهمین جلســه 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ــی  ــه بررس ــتور جلس ــا دس ــرقی  ب ــان ش آذربایج
ظرفیت هــای و چالش هــای حــوزه کشــاورزی ...

استان ها 

قدرت تصمیم گیری ندارند 

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــر ضــرورت 
تمرکــز روی تجارت محصــوالت کشــاورزی با 
ارزش افــزوده اقتصــادی بــاال تاکید کــرد و گفت: 
در صــورت اجــرای کشــاورزی قــراردادی یــک 
ارزش افــزوده بســیار قابــل توجــه در اســتان ایجاد 
خواهــد شــد. یونــس ژائلــه در شــصت و نهمیــن 
نشســت شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 

خصوصــی تبریــز اظهــار کــرد: ...

تمرکز روی تجارت محصوالت کشاورزی 

با ارزش افزوده اقتصادی باال

رئیــس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
در  سیاســت گذاری  تبریزگفت:اولویت هــای 
ــه  ــت ک ــوی اس ــه نح ــه ب ــه بودج ــن الیح تدوی
ــورم و کســری بودجــه  ــرای ایجــاد ت شــرایط را ب
ــتغال زایی  ــد اش ــر می توان ــن ام ــرده و ای ــا ک مهی
در حــوزه غذایــی و امنیــت غذایــی کشــور را کــه 
همــواره به عنــوان یکــی از اولویت هــای مهــم 

متولیــان تعریــف شــده، بــه مخاطــره انــدازد.

اولویت ها در تدوین بودجه شرایط را 

برای کسری و تورم مهیا کرد

2۶ بهمن 1399 2۶ بهمن 1399 شنبه 25 بهمن 1399
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ــود  ــت: از نب ــرقی گف ــتاندار آذربایجان ش اس
موضوعــات  در  اســتان  در  کافــی  اختیــار 
جامــع  نظــام  بــه  بی توجهــی  مختلــف، 
مصوبــات  ارجــاع  لــزوم  و  برنامه ریــزی 
ــرد.  ــه ک ــی گای ــتگاه های مل ــه دس ــتانی ب اس
ــورای  محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه ش
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 

کــرد:... اظهــار  آذربایجان شــرقی 

استاندار آذربایجان شرقی:

استان ها اختیار ندارند
ــود  ــت: از نب ــرقی گف ــتاندار آذربایجان ش اس
موضوعــات  در  اســتان  در  کافــی  اختیــار 
جامــع  نظــام  بــه  بی توجهــی  مختلــف، 
مصوبــات  ارجــاع  لــزوم  و  برنامه ریــزی 
ــرد.  ــه ک ــی گای ــتگاه های مل ــه دس ــتانی ب اس
ــورای  محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه ش
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 

کــرد:... اظهــار  آذربایجان شــرقی 

استاندار آذربایجان شرقی:

استان ها اختیار ندارند

شــصت و نهمین نشســت شــورای گفــت وگوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 
ــش  ــاالن بخ ــی و فع ــئوالن دولت ــور مس ــا حض ب
ــا و  ــت ه ــی ظرفی ــا بررس ــتان و ب ــی اس خصوص
ــروری  ــاورزی و دامپ ــوزه کش ــای ح ــش ه چال
ــز برگــزار  ــی تبری ــاق بازرگان اســتان در محــل ات
شــد.یونس ژائلــه در ایــن جلســه اظهــار داشــت: 
اســتان آذربایجــان شــرقی از جمله اســتان هــای...

توسعه هلندی 

کشاورزی آذربایجان شرقی

ــود  ــت: از نب ــرقی گف ــتاندار آذربایجان ش اس
موضوعــات  در  اســتان  در  کافــی  اختیــار 
جامــع  نظــام  بــه  بی توجهــی  مختلــف، 
مصوبــات  ارجــاع  لــزوم  و  برنامه ریــزی 
ــرد.  ــه ک ــی گای ــتگاه های مل ــه دس ــتانی ب اس
ــورای  محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه ش
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 

کــرد:... اظهــار  آذربایجان شــرقی 

تصمیم گیری از پایتخت

برای مصوبات تبریز

ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
کشــاورزی تبریــز گفــت: در صــورت اجرای 
طــرح کشــاورزی قــراردادی در یــک میلیــون 
و 400 هــزار هکتــار زمین مســتعد کشــاورزی 
میلیــون  از هــر هکتــار زمیــن 10  اســتان، 
تومــان ارزش افــزوده و در مجمــوع بیــش از 
14 هــزار میلیــارد تومــان ثــروت بــرای اســتان 

ــود. ــاد می ش ایج

از ظرفیت های کشاورزی نتوانسته ایم 

به درستی بهره ببریم

شــصت و نهمین نشســت شــورای گفت وگوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 
ــاالن بخــش  ــی و فع ــا حضــور مســئوالن دولت ب
ــا و  ــت ه ــا بررســی ظرفی خصوصــی اســتان و ب
ــروری  ــاورزی و دامپ ــوزه کش ــای ح ــش ه چال
اســتان در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار 
شــد. در این نشســت اســتاندار آذربایجان شــرقی 
از نبــود اختیــار کافــی در اســتان گایه کــرد و ...

ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی

در استان آذربایجان شرقی
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در جلســه گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
آذربایجــان شــرقی، ایــن بــار چالش هــای بخــش 
کشــاورزی چکــش کاری شــد. در ایــن جلســه، 
افزایــش بــی رویــه قیمت اقــام مــورد نیــاز حوزه 
کشــاورزی بــه دلیل بخشــنامه های خلق الســاعه و 
عــدم حمایــت الزم کشــاورزان از ســوی دولــت، 
نبــود نقدینگــی الزم در حــوزه کشــاورزی که...

ثروت ۱۴ هزار میلیارد تومانی

با اجرای کشاورزی قراردادی
ــود  ــت: از نب ــرقی گف ــتاندار آذربایجان ش اس
موضوعــات  در  اســتان  در  کافــی  اختیــار 
جامــع  نظــام  بــه  بی توجهــی  مختلــف، 
مصوبــات  ارجــاع  لــزوم  و  برنامه ریــزی 
ــرد.  ــه ک ــی گای ــتگاه های مل ــه دس ــتانی ب اس
ــورای  محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه ش
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 

کــرد:... اظهــار  آذربایجان شــرقی 

استاندار آذربایجان شرقی:

استان ها اختیار ندارند

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: بایــد 
مســئولیت توســعه اقتصادی به بخــش خصوصی 
واگــذار شــود. یونــس ژائلــه در دیدارســردار 
حســین دهقــان بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان اظهار 
داشــت: بایــد اقتصــاد بخــش خصوصــی را رونق 
دهیــم چــرا کــه اقتصــاد بخــش دولتــی در ایــن 

شــرایط نمــی توانــد جوابگــو باشــد. 

مسئولیت توسعه اقتصادی را باید به 

بخش خصوصی واگذار کرد

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: بایــد 
مســئولیت توســعه اقتصادی به بخــش خصوصی 
واگــذار شــود. یونــس ژائلــه در دیدارســردار 
حســین دهقــان بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان اظهار 
داشــت: بایــد اقتصــاد بخــش خصوصــی را رونق 
دهیــم چــرا کــه اقتصــاد بخــش دولتــی در ایــن 

شــرایط نمــی توانــد جوابگــو باشــد. 

موتور محرکه اقتصاد کشور

 باید دست بخش خصوصی باشد

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: بایــد 
مســئولیت توســعه اقتصادی به بخــش خصوصی 
واگــذار شــود. یونــس ژائلــه در دیدارســردار 
حســین دهقــان بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان اظهار 
داشــت: بایــد اقتصــاد بخــش خصوصــی را رونق 
دهیــم چــرا کــه اقتصــاد بخــش دولتــی در ایــن 

شــرایط نمــی توانــد جوابگــو باشــد. 

مسئولیت توسعه اقتصادی را باید به 

بخش خصوصی واگذار کرد

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: بایــد 
مســئولیت توســعه اقتصــادی به بخــش خصوصی 

ــود. ــذار ش واگ
 یونــس ژائلــه در دیــدار ســردار حســین دهقــان 
بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان اظهــار داشــت: بایــد 
اقتصــاد بخــش خصوصــی را رونــق دهیــم چــرا 
کــه اقتصــاد بخــش دولتــی در ایــن شــرایط نمی 

توانــد جوابگــو باشــد. 

مسئولیت توسعه اقتصادی را باید به 

بخش خصوصی واگذار کرد

30 بهمن 1399  2۶ بهمن 1399 شنبه 25 بهمن 1399

چهارشنبه 29 بهمن 2۷1399 بهمن 2۷1399 بهمن 1399

2525

اتاق تبریز در آیینه رسانه هااتاق تبریز در آیینه رسانه ها



اتاق تبریز در آیینه رسانه هااتاق تبریز در آیینه رسانه ها

جلســه کارگــروه کارشناســی شــورای گفتگــوی 
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص ــت و بخ دول
بــا موضــوع بررســی اعتــراض بــه بخشــنامه وزارت 
ــواد  ــه م ــت پای ــن قیم ــوص تعیی ــت درخص صم
ــی در ســال ۹۹ برگــزار شــد.افزایش حقــوق  معدن
دولتــی معــادن و بــاال بــردن قیمــت پایه طــی صدور 
بخشــنامه ای در اواخــر دی ماه ۹۹، یعنی تنهــا دو ماه 
مانــده بــه پایــان ســال، موجــب ایجــاد اعتراضاتــی

جلسه کارگروه کارشناسی شورای 

گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد
جلســه ویدیوکنفرانســی بررســی راهکارهــای 
همــکاری صنعــت قطعــه ســازی خــودرو 
تبریــز و شــمال ایتالیــا ظهــر ســه شــنبه بــا 
حضــور و ســخنرانی بنابیــان رییس کمیســیون 
صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
ــازندگان  ــن س ــس انجم ــدار ریی ــور پای اکبرپ
ــی و  ــای صنعت ــه ه ــه و مجموع ــین، قطع ماش

ــول... ــت سرکنس ــز، صول ــودرو تبری خ

راهکارهای همکاری صنعت قطعه سازی 

خودرو تبریز و شمال ایتالیا بررسی شد

جلســه کارگــروه شــورا گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان بــا حضــور رضــا کامی 
ــز،  ــی تبری ــاق بازرگان ــه ات ــات رییس ــو هی عض
بخشــی از فعــاالن بخــش خصوصــی و همچنیــن 
مدیــران و کارشناســان دســتگاه هــای دولتــی بــا 
موضــوع بررســی چالــش هــای نــاوگان حمــل و 
نقــل جــاده ای اســتان در راســتای اجــرای مصوبــه 

شــورا برگــزار شــد. 

جلسه ی کارگروه کارشناسی شورای 

گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از آمادگــی 
بخــش خصوصی اســتان بــرای افزایش مناســبات 
داد.  خبــر  بــا کشــور گرجســتان  اقتصــادی 
ابوالفتــح ابراهیمــی در ارتبــاط تصویری اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی و جمعــی از مســئوالن اســتان 
با ســفیر جمهــوری اســامی ایران در گرجســتان، 
بــا برشــمردن ظرفیــت های اقتصــادی، تولیــدی و 

تجــاری آذربایجــان شــرقی، ایــن اســتان را...

آمادگی بخش خصوصی آذربایجان 

شرقی برای افزایش مناسبات با گرجستان

وضــوع چالــش هــای بخــش گردشــگری بعــد 
ــروه  ــب کارگ ــا در قال ــاری کرون ــیوع بیم از ش
کارشناســی شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان، طــی دو جلســه مــورد بحــث 
ــا،  ــاری کرون ــیوع بیم ــس از ش ــت. پ ــرار گرف ق
ــار  ــگری دچ ــش گردش ــای بخ ــب و کاره کس
خســارت هــای باالیــی شــدند کــه ســتاد کرونــا 

ــه ... ــدام ب ــن خســارات، اق ــران ای ــرای جب ب

بررسی چالش های حوزه گردشگری 

در کارگروه کارشناسی شورای گفتگو

ــه  ــان ارمنســتان، زمین ــه کارفرمای ــس اتحادی رئی
هــای همکاری تجــاری مابیــن ایران و ارمنســتان 

را تشــریح کــرد.
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تبریــز، گاگیــک ماکاریــان در ادامــه ســفر 
خــود بــه ایــران، ظهــر امــروز در اتــاق بازگانــی 
تبریــز حضــور یافتــه و در خصــوص زمینــه های 

ــا تجــار اســتان، ســخن گفــت. همــکاری ب

زمینه های همکاری تجاری مابین

 ایران و ارمنستان
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گاگیــک ماکاریــان در ادامه ســفر خود بــه ایران، 
ظهــر امــروز در اتــاق بازگانــی تبریز حضــور یافته 
و در خصــوص زمینــه هــای همــکاری بــا تجــار 
اســتان، ســخن گفــت. ابوالفتــح ابراهیمــی، نائــب 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه بــا 
اشــاره بــه ظرفیــت هــای بــاالی اســتان در حــوزه 
صنعــت و صــادرات گفــت: یکــی از بزرگترین...

نشست رئیس اتحادیه کارفرمایان 

ارمنستان با فعاالن اقتصادی استان
رئیــس اتحادیــه کارفرمایــان ارمنســتان با حضور 
زمینه هــای  خصــوص  در  تبریــز،  اتــاق  در 
همــکاری با فعــاالن اقتصــادی اســتان آذربایجان 
شــرقی گفت وگــو کرد.گاگیــک ماکاریــان در 
جمــع فعــاالن اقتصــادی اســتان اظهــار کــرد: در 
مدتــی کــه در ایــران بــودم، روز بــه روز بیشــتر با 
پتانســیل هــای ایــن کشــور اشــنا شــده و تجســم 

کاملــی از زمینــه هــای همــکاری بــه دســت...

زمینه های همکاری تجاری میان

 ایران و ارمنستان بررسی شد

فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی بــر ظرفیت 
هــای ویــژه اســتان در ارتبــاط تجاری با ارمنســتان 

ــد کردند. تاکی
گاگیــک ماکاریــان رئیــس اتحادیــه کارفرمایان 
ــران، ظهــر  ــه ای ارمنســتان در ادامــه ســفر خــود ب
امــروز در جمــع فعــاالن اقتصــادی اســتان در اتاق 

بازرگانــی تبریــز حضــور یافــت.

ظرفیت های ویژه آذربایجان شرقی 

برای ارتباط تجاری با ارمنستان

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: 
برگــزاری اجــاس همــکاری هــای بیــن بخشــی 
مابیــن جمهــوری اســامی ایــران و ارمنســتان می 
توانــد در راســتای افزایــش همــکاری هــای بیــن 
بخشــی موثــر باشــد. ابوالفتــح ابراهیمــی در دیدار 
گاگیــک ماکاریــان رئیــس اتحادیــه کارفرمایان 

ارمنســتان  بــا اعضــای اتــاق بازرگانــی تبریــز...

همکاری ایران

 برای استخراج معادن مس ارمنستان

دبیــر میز ارمنســتان پیشــنهاد اجرایی نمــودن طرح 
ــروز  ــف، ام ــا نظی ــک را داد. علیرض ــدر خش بن
ــه  ــان رئیــس اتحادی در  دیــدار گاگیــک ماکاری
کارفرمایــان ارمنســتان بــا اعضــای اتــاق بازرگانی 
ــدر  ــرح بن ــودن ط ــی نم ــنهاد اجرای ــه پیش ــا ارائ ب
خشــک  اظهــار داشــت: بندر خشــک یــک بندر 

درون ســرزمینی چنــد منظــوره اســت کــه...

آذربایجان شرقی

 بندر خشک می شود

رئیــس اتحادیــه کارفرمایــان ارمنســتان بــا اشــاره 
ــران  ــا ای ــه امضــای یکســری توافــق نامــه هــا ب ب
ــای  ــراک ه ــد لیفت ــوص تولی ــت: در خص گف
برقــی، احــداث کارخانــه تولیــد آسانســور 
در ارمنســتان و همچنیــن تولیــد بــرق از گاز، 
تفاهمنامــه هایــی بــا ایــران امضــا خواهیــم کــرد. 
ــاق  ــا  ات ــان امــروز در دیــدار ب گاگیــک ماکاری

ــاالن... ــع فع ــز  و در جم ــی تبری بازرگان

احداث کارخانه لیفتراک و تولید برق از 

گاز توسط ایران در ارمنستان
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اتاق تبریز در آیینه رسانه هااتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ارمنســتان،  کارفرمایــان  اتحادیــه  رئیــس 
ــران  ــن ای ــاری مابی ــکاری تج ــای هم زمینه ه
گاگیــک  کــرد.  تشــریح  را  ارمنســتان  و 
ــه ایــران، در  ماکاریــان در ادامــه ســفر خــود ب
جمــع فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی در 
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز، اظهــار کــرد: در 
مدتــی کــه در ایــران بــودم، روز بــه روز بیشــتر 

ــده... ــنا ش ــور آش ــن کش ــیل های ای ــا پتانس ب

تشریح زمینه های همکاری تجاری

 ایران و ارمنستان
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا پیشــنهاد 
ســاماندهی پایانــه مــرزی نــوردوز بــه عنــوان تنها 
مــرز رســمی بیــن دو کشــور ایــران و ارمنســتان، 
گفــت: افــراد زیــادی حاضر به ســرمایه گــذاری 
در ایــن خصوص هســتند.در جلســه ای با حضور 
گاگیــک ماکاریــان رئیــس اتحادیــه کارفرمایان 
ارمنســتان و فعــاالن اقتصــادی آذربایجان شــرقی 

در محــل اتــاق بازگانــی تبریز...

استقبال سرمایه گذاران از

 ساماندهی پایانه مرزی نوردوز

ارمنســتان،  کارفرمایــان  اتحادیــه  رئیــس 
ــران  ــن ای ــاری مابی ــکاری تج ــای هم زمینه ه
گاگیــک  کــرد.  تشــریح  را  ارمنســتان  و 
ــه ایــران، در  ماکاریــان در ادامــه ســفر خــود ب
جمــع فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی در 
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز، اظهــار کــرد: در 
مدتــی کــه در ایــران بــودم، روز بــه روز بیشــتر 

ــده... ــنا ش ــور آش ــن کش ــیل های ای ــا پتانس ب

زمینه های متنوع همکاری تجاری 

مابین ایران و ارمنستان

نشســت مشــترک رئیــس اتحادیــه کارفرمایان 
ــان  ــادی آذربایج ــاالن اقتص ــا فع ــتان ب ارمنس
شــرقی برگــزار و زمینــه هــای همــکاری 
مشــترک بررســی شــد.گاگیک ماکاریــان در 
ــور در  ــا حض ــران، ب ــه ای ــود ب ــفر خ ــه س ادام
جمــع فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی، 
در خصــوص زمینــه هــای همــکاری بــا تجــار 

ــادل نظــر پرداخــت. ــه تب اســتان ب

ظرفیت های ویژه آذربایجان شرقی 

برای ارتباط تجاری با ارمنستان

ــه  ــود ب ــفر خ ــه س ــان در ادام ــک ماکاری اگی
ایــران، ظهــر امــروز در اتــاق بازگانــی تبریــز 
ــای  ــه ه ــوص زمین ــه و در خص ــور یافت حض

ــت. ــخن گف ــتان، س ــار اس ــا تج ــکاری ب هم
 نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن 
ــاالی  ــای ب ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــه ب جلس
اســتان در حــوزه صنعــت و صــادرات گفــت: 

ــادن... ــن مع یکــی از بزرگتری

ظرفیت های ویژه آذربایجان شرقی 

برای ارتباط تجاری با ارمنستان

ــه  ــان ارمنســتان، زمین ــه کارفرمای ــس اتحادی رئی
هــای همکاری تجــاری مابیــن ایران و ارمنســتان 
را تشــریح کــرد. گاگیــک ماکاریــان در ادامــه 
ــاق  ــروز در ات ــر ام ــران، ظه ــه ای ــود ب ــفر خ س
ــوص  ــه و در خص ــور یافت ــز حض ــی تبری بازگان
زمینــه هــای همــکاری بــا تجــار اســتان، ســخن 
گفت.ماکاریــان در جمــع فعــاالن اقتصــادی 

ــت... ــار داش ــتان اظه اس

نیازمند همکاری در زمینه

 پرورش طیور هستیم
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رئیــس اتحادیــه کارفرمایــان جمهوری ارمنســتان 
ــور و  ــرای واردات طی ــا ب ــم ت ــت: عاقه مندی گف
ــترده ای را  ــای گس ــران همکاری ه ــه از ای جوج
شــروع کنیم.گاگیــک ماکاریــان در جمع فعاالن 
ــط  ــعه رواب ــر  توس ــد ب ــا تاکی ــز ب ــادی تبری اقتص
ــان  ــران و آذربایج ــا ای ــاورزی ب ــادی و کش اقتص

ــور ... ــرورش طی ــزود: در موضــوع پ شــرقی، اف

ارمنستان عالقه مند به

 واردات طیور از ایران است
بــر  فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی 
ارتبــاط  در  اســتان  ویــژه  هــای  ظرفیــت 
کردنــد.  تاکیــد  ارمنســتان  بــا  تجــاری 
اتحادیــه  -رییــس  ماکاریــان  گاگیــک 
کارفرمایــان ارمنســتان - ، در ادامــه ســفر 
در جمــع  امــروز  ایــران، ظهــر  بــه  خــود 
ــاق بازرگانــی  فعــاالن اقتصــادی اســتان در ات

یافــت. حضــور  تبریــز 

پیشنهاد اجرایی کردن 

طرح بندر خشک

رئیــس اتحادیــه کارفرمایان ارمنســتان، زمینه های 
ــتان را  ــران و ارمنس ــن ای ــاری مابی ــکاری تج هم
تشــریح کــرد. گاگیــک ماکاریــان در ادامه ســفر 
خــود بــه ایــران، ظهــر امــروز در اتــاق بازرگانــی 
تبریــز حضــور یافتــه و در خصــوص زمینه هــای 
همــکاری بــا تجــار اســتان، ســخن گفــت. 

ــان در جمــع فعــاالن اقتصــادی... ماکاری

تشریح زمینه های همکاری تجاری 

مابین ایران و ارمنستان

ابوالفتــح ابراهیمــی در دیــدار گاگیــک ماکاریان 
رئیــس اتحادیــه کارفرمایان ارمنســتان  بــا اعضای 
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه ظرفیــت های 
بــاالی اســتان در حــوزه صنعــت و صــادرات 
اظهــار داشــت: یکــی از بزرگتریــن معــادن مــس 
ایــران در اســتان آذربایجــان شــرقی قــرار دارد که 

بــا توجــه بــه وجــود معــادن مــس و مولیبــدن...

اجالس همکاری های بین بخشی 

ایران و ارمنستان

علیرضــا نظیــف، در  دیــدار گاگیــک ماکاریــان 
رئیــس اتحادیــه کارفرمایان ارمنســتان بــا اعضای 
اتــاق بازرگانــی بــا ارائــه پیشــنهاد اجرایــی نمودن 
طــرح بندر خشــک  اظهار داشــت: بندر خشــک 
یــک بنــدر درون ســرزمینی چنــد منظــوره اســت 
کــه بــه طــور مســتقیم توســط جــاده یــا راه آهــن 

بــه بنــدر دریایــی وصــل اســت و...

آذربایجان شرقی 

بندر خشک می شود

بوالفتــح ابراهیمــی امــروز در دیــدار گاگیــک 
ماکاریــان رئیــس اتحادیه کارفرمایان ارمنســتان  
بــا اعضــای اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه 
ظرفیــت هــای بــاالی اســتان در حــوزه صنعــت 
و صــادرات اظهــار داشــت: یکــی از بزرگتریــن 
ایــران در اســتان آذربایجــان  معــادن مــس 
شــرقی قــرار دارد کــه توجــه بــه وجــود معــادن 

مــس و مولیبــدن در جنــوب ارمنســتان...

همکاری ایران برای استخراج 

معادن مس ارمنستان
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گاگیــک  دیــدار  در  نظیــف،  علیرضــا 
کارفرمایــان  اتحادیــه  رئیــس  ماکاریــان 
ارمنســتان بــا اعضــای اتــاق بازرگانــی بــا ارائه 
پیشــنهاد اجرایــی نمــودن طــرح بنــدر خشــک 
اظهــار داشــت: بنــدر خشــک یــک بنــدر 
درون ســرزمینی چنــد منظــوره اســت کــه بــه 
طــور مســتقیم توســط جــاده یــا راه آهــن بــه 

ــت... ــل اس ــی وص ــدر دریای بن

آذربایجان شرقی

 بندر خشک می شود
بــر  شــرقی  آذربایجــان  اقتصــادی  فعــاالن 
ظرفیــت هــای ویــژه اســتان در ارتبــاط تجــاری 

ــد. ــد کردن ــتان تاکی ــا ارمنس ب
ــه  ــود ب ــفر خ ــه س ــان در ادام ــک ماکاری اگی
ایــران، ظهــر امــروز در جمــع فعــاالن اقتصادی 
اســتان در اتــاق بازرگانــی تبریــز حضــور 
یافــت. ابوالفتــح ابراهیمــی، نائــب رییــس اتــاق 

ــه... ــن جلس ــز در ای ــی تبری بازرگان

ظرفیت های ویژه 

برای ارتباط با ارمنستان

رئیــس اتحادیــه کارفرمایان ارمنســتان، زمینه های 
ــتان را  ــران و ارمنس ــن ای ــاری مابی ــکاری تج هم
تشــریح کــرد. گاگیــک ماکاریــان در ادامــه 
ســفر خــود بــه ایــران، در جمــع فعــاالن اقتصــادی 
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، اظهــار کــرد: در مدتی کــه در ایــران بودم، 
ــا پتانســیل های ایــن کشــور  ــه روز بیشــتر ب روز ب

آشــنا شــده...

تشریح زمینه های همکاری تجاری 

ایران و ارمنستان

بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  نایــب 
پیشــنهاد ســاماندهی پایانــه مــرزی نــوردوز بــه 
عنــوان تنهــا مرز رســمی بیــن دو کشــور ایران 
و ارمنســتان، گفــت: افــراد زیــادی حاضــر بــه 
ســرمایه گــذاری در ایــن خصــوص هســتند. 
در جلســه ای بــا حضــور گاگیــک ماکاریــان 
و  ارمنســتان  کارفرمایــان  اتحادیــه  رئیــس 

ــرقی ... ــان ش ــادی آذربایج ــاالن اقتص فع

استقبال سرمایه گذاران از

 ساماندهی پایانه مرزی نوردوز

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: 
برگــزاری اجــاس همــکاری هــای بیــن بخشــی 
مابیــن جمهــوری اســامی ایــران و ارمنســتان می 
توانــد در راســتای افزایــش همــکاری هــای بیــن 
بخشــی موثــر باشــد. ابوالفتــح ابراهیمــی در دیدار 
گاگیــک ماکاریــان رئیــس اتحادیــه کارفرمایان 

ارمنســتان  بــا اعضــای اتــاق بازرگانــی تبریــز...

تبریز مایل به توسعه مراودات 

اقتصادی با ارمنستان است

رئیــس اتحادیــه کارفرمایان ارمنســتان، زمینه های 
ــتان را  ــران و ارمنس ــن ای ــاری مابی ــکاری تج هم
تشــریح کــرد. گاگیــک ماکاریــان در ادامــه 
ســفر خــود بــه ایــران، در جمــع فعــاالن اقتصــادی 
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، اظهــار کــرد: در مدتی کــه در ایــران بودم، 
ــا پتانســیل های ایــن کشــور  ــه روز بیشــتر ب روز ب

آشــنا شــده...

تبریز

 قطب شیرینی و شکالت ایران
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نائــب رییــس اتاق بازرگانــی تبریز بر لــزوم فراهم 
شــدن زیرســاخت هایــی بــرای آغــاز مشــارکت 
جمهــوری  شــده  آزاد  مناطــق  بازســازی  در 
ــارکت در  ــه مش ــرد. جلس ــد ک ــان تاکی آذربایج
بازســازی مناطق آزاد شــده جمهوری آذربایجان 
ــب  ــا حضــور اســتاندار آذربایجــان شــرقی، نائ ب

رییــس اتــاق بازرگانــی...

لزوم فراهم شدن زیرساخت ها برای 

بازسازی مناطق آزاد شده آذربایجان
نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق تبریــز در 
ــدوی و تجدیدنظــر تشــخیص  ــات هــای ب هی
مطالبــات تامیــن اجتماعــی اســتان بــا حضــور 
اجتماعــی  تأمیــن  کل  مدیــر  سمســاری،  
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق تبریــز 
ــی  ــه بررس ــا ب ــی آن اعض ــده و ط ــزار ش برگ
مربوطــه  هــای  دســتورالعمل  و  قوانیــن 

پرداختنــد.

نشست مشترک نمایندگان اتاق در هیات 

های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

هفتادمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان عصــر شــنبه بــا دســتور 
جلســات » بررســی مراتــب اعتــراض فعــاالن 
ــا  ــت ب ــنامه وزارت صم ــه بخش ــدن ب ــش مع بخ
موضــوع تعییــن قیمــت پایــه مــواد معدنــی ســال 
۹۹، بررســی مشــکات سیستمی ســامانه کارا در 
خصــوص اخــذ تســهیات بانکــی تعیین شــده...

هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت 

و بخش خصوصی آذربایجان شرقی 

هفتادمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان عصــر شــنبه بــا دســتور 
جلســات » بررســی مراتــب اعتــراض فعــاالن 
ــا  ــت ب ــنامه وزارت صم ــه بخش ــدن ب ــش مع بخ
موضــوع تعییــن قیمــت پایــه مــواد معدنــی ســال 
۹۹، بررســی مشــکات سیستمی ســامانه کارا در 
خصــوص اخــذ تســهیات بانکــی تعیین شــده...

گزارش تصویری

هفتادمین نشست شورای گفت و گو

ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان با بخــش تولیــد، گفــت: منابع 
مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در اســتان 
ــه شــود.دکتر محمدرضــا پورمحمــدی در  هزین
هفتادمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصی آذربایجان شــرقی، افــزود: ...

همراهی بانک های خصوصی استان

 با بخش تولید مناسب نیست

ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان با بخــش تولیــد، گفــت: منابع 
مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در اســتان 
ــه شــود.دکتر محمدرضــا پورمحمــدی در  هزین
هفتادمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، افــزود: ..

مشارکت بانک  هاي خصوصي در توسعه 

استان رضایت بخش نیست
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گفت وگــوی  شــورای  نشســت  هفتادمیــن 
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ــب  ــی مرات ــه بررس ــتور جلس ــا دس ــرقی ب ش
ــه بخشــنامه  اعتــراض فعــاالن بخــش معــدن ب
وزارت صمــت بــا موضــوع تعییــن قیمــت پایه 
ــکات  ــی مش ــال ۹۹، بررس ــی س ــواد معدن م
سیســتمی ســامانه کارا در خصــوص اخــذ 

ــده... ــن ش ــی تعیی ــهیات بانک تس

صنعت ساختمان باید به عنوان صنعت 

پیشران مطرح شود
ســتاندار آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه نقــش 
ــرای توســعه اســتان،  ــی ب ــع مال بانک هــا و مناب
ــی در  ــای خصوص ــارکت بانک ه ــت: مش گف
توســعه اســتان رضایتبخــش نبــوده و ضعیــف 
اســت.محمدرضا پورمحمــدی، در هفتادمیــن 
جلســه شــورای گفــت و گــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان بــا بیــان اینکــه بارهــا 
در خصــوص مشــارکت پاییــن بانــک هــای...

مشارکت بانک های خصوصی در توسعه 

آذربایجان  شرقی ضعیف است

اســتاندار آذربایجــان شــرقی با اشــاره بــه اعتراض 
فعــاالن حــوزه معــدن بــه قیمــت پایه مــواد معدنی 
ســال ۹۹ از افزایــش ۳۳ درصدی عــوارض معادن 
در قانــون بودجه ســال 1400 خبــر داد. محمدرضا 
پورمحمــدی در هفتادمین جلســه شــورای گفت 
ــزوم  ــر ل ــی ب ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول وگ
توجــه بــه توســعه صنایــع معدنــی و رفع مســائل و 

مشــکات مبتــا به ایــن عرصــه...

مشارکت بانک های بخش خصوصی

 در توسعه استان رضایت بخش نیست

وضعیــت  شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
مشــارکت بانک هــای خصوصــی در توســعه 
ارزیابــی  نامناســب  را  شــرقی  آذربایجــان 
کــرد. هفتادمیــن نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان بــا دســتور 
جلســات » بررســی مراتــب اعتــراض فعــاالن 
بخــش معــدن بــه بخشــنامه وزارت صمــت بــا 
ــی... ــه مــواد معدن موضــوع تعییــن قیمــت پای

مشارکت بانک های خصوصی در توسعه 

آذربایجان شرقی مناسب نیست

ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان بــا بخــش تولیــد، گفــت: 
ــد در  ــردم در بانک هــای خصوصــی بای ــع م مناب
اســتان هزینــه شــود. محمدرضــا پورمحمــدی در 
هفتادمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصی آذربایجان شــرقی، افــزود: ...

همراهی بانک های خصوصی 

با بخش تولید مناسب نیست

اســتاندار آذربایجــان شــرقی با اشــاره بــه اعتراض 
فعــاالن حــوزه معــدن بــه قیمــت پایه مــواد معدنی 
ســال ۹۹ از افزایــش ۳۳ درصدی عــوارض معادن 
در قانــون بودجه ســال 1400 خبــر داد. محمدرضا 
پورمحمــدی در هفتادمین جلســه شــورای گفت 
ــزوم  ــر ل ــی ب ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول وگ
توجــه بــه توســعه صنایــع معدنــی و رفع مســائل و 

مشــکات مبتــا به ایــن عرصــه...

مشارکت بانک های بخش خصوصی

 در توسعه استان رضایت بخش نیست
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ــر نقــش  ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نای
آفرینــی اتــاق بازرگانــی تبریز در توســعه تجارت 

بــا جمهــوری آذربایجــان تاکیــد کــرد.
ابوالفتــح ابراهیمــی در هفتادمیــن جلســه شــورای 
گفتگــوی دولت و بخش خصوصــی آذربایجان 
شــرقی بــا تبریــک انتصــاب اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی بــه عنوان »رئیس ســتاد توســعه تجــارت ...

نقش آفرینی اتاق بازرگانی در توسعه 

تجارت با جمهوری آذربایجان
ــراز  ــا انتقــاد و اب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
ــت:  ــد، گف ــش تولی ــا بخ ــتان ب ــی اس خصوص
منابــع مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در 
ــه شــود. محمدرضــا پورمحمــدی  اســتان هزین
در هفتادمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، 

ــکاری... ــدم هم ــورت ع ــزود: در ص اف

انتقاد استاندار از عدم همکاری بانک ها 

با بخش تولید

هفتادمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان عصــر شــنبه بــا دســتور 
جلســات » بررســی مراتــب اعتــراض فعــاالن 
ــا  ــت ب ــنامه وزارت صم ــه بخش ــدن ب ــش مع بخ
موضــوع تعییــن قیمــت پایــه مــواد معدنــی ســال 
۹۹، بررســی مشــکات سیستمی ســامانه کارا در 
خصــوص اخــذ تســهیات بانکــی تعیین شــده...

هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت 

و بخش خصوصی آذربایجان شرقی 

ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان با بخــش تولیــد، گفــت: منابع 
مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در اســتان 
هزینــه شــود. دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در 
هفتادمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، افــزود:...

همراهی بانک  های خصوصی استان

 با بخش تولید مناسب نیست

ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان با بخــش تولیــد، گفــت: منابع 
مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در اســتان 
ــه شــود.دکتر محمدرضــا پورمحمــدی در  هزین
هفتادمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصی آذربایجان شــرقی، افــزود: ...

مشارکت بانک های خصوصی در 

توسعه استان رضایت بخش نیست

اســتاندار آذربایجان شــرقی ضمن ابــراز نارضایتی 
از همراهــی نامناســب بانک هــای خصوصــی 
اســتان بــا بخــش تولیــد، گفــت: منابــع مــردم در 
ــه  ــتان هزین ــد در اس ــی بای ــای خصوص بانک ه
ــن  ــدی در هفتادمی ــا پورمحم ــود. محمدرض ش
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش جلس

ــاد... ــا انتق ــرقی، ب ــی آذربایجان ش خصوص

همراهی بانک های خصوصی

 با بخش تولید مناسب نیست
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اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 
اعتــراض فعــاالن حــوزه معــدن بــه قیمــت پایــه 
مــواد معدنــی ســال ۹۹ از افزایــش ۳۳ درصــدی 
عــوارض معــادن در قانــون بودجــه ســال 1400 
خبــر داد. محمدرضا پورمحمــدی در هفتادمین 
جلســه شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخش 
خصوصــی بــر لــزوم توجــه بــه توســعه صنایــع 

معدنــی و رفــع مســائل و...

مشارکت بانک های بخش خصوصی

 در توسعه استان رضایت بخش نیست
ابــراز  بــا   شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــای  ــب بانک ه ــی نامناس ــی از همراه نارضایت
ــت:  ــد، گف ــش تولی ــا بخ ــتان ب ــی اس خصوص
منابــع مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در 
اســتان هزینــه شــود. محمدرضــا پورمحمــدی 
ــورای  ــه ش ــن جلس ــنبه  در هفتادمی ــروز ش ام
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 

ــزود: .... ــرقی، اف ــان ش آذربایج

همراهی بانک های خصوصی استان

 با بخش تولید مناسب نیست

ابــراز  بــا   شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــای  ــب بانک ه ــی نامناس ــی از همراه نارضایت
ــت:  ــد، گف ــش تولی ــا بخ ــتان ب ــی اس خصوص
منابــع مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در 
اســتان هزینــه شــود. محمدرضــا پورمحمــدی 
ــورای  ــه ش ــن جلس ــنبه  در هفتادمی ــروز ش ام
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 

ــزود: .... ــرقی، اف ــان ش آذربایج

همراهی بانک های خصوصی

 با بخش تولید مناسب نیست

ــراز  ــا انتقــاد و اب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
ــت:  ــد، گف ــش تولی ــا بخ ــتان ب ــی اس خصوص
ــد  ــی بای ــای خصوص ــردم در بانک ه ــع م مناب
محمدرضــا  شــود.دکتر  هزینــه  اســتان  در 
پورمحمــدی در هفتادمیــن جلســه شــورای 
بخــش خصوصــی  گفت وگــوی دولــت و 
آذربایجــان شــرقی، افــزود: در صورت عــدم ...

همراهی بانک های خصوصی استان

 با بخش تولید مناسب نیست

ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان با بخــش تولیــد، گفــت: منابع 
مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در اســتان 
هزینه شــود.محمدرضا پورمحمدی در هفتادمین 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش جلس

ــزود: ... خصوصــی آذربایجــان شــرقی، اف

همراهی بانک های خصوصی آذربایجان 

شرقی با بخش تولید مناسب نیست

ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان با بخــش تولیــد، گفــت: منابع 
مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در اســتان 
هزینه شــود.محمدرضا پورمحمدی در هفتادمین 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش جلس
خصوصی آذربایجان شــرقی، افــزود: در صورت 

ــی... ــای خصوص ــکاری بانک ه ــدم هم ع

همراهی بانک های خصوصی آذربایجان 

شرقی با بخش تولید مناسب نیست
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ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان با بخــش تولیــد، گفــت: منابع 
مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در اســتان 
هزینه شــود.محمدرضا پورمحمدی در هفتادمین 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش جلس
خصوصی آذربایجان شــرقی، افــزود: در صورت 

ــی... ــای خصوص ــکاری بانک ه ــدم هم ع

مشارکت بانک های بخش خصوصی در 

توسعه استان رضایت بخش نیست
هفتادمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان عصــر شــنبه بــا دســتور 
جلســات » بررســی مراتــب اعتــراض فعــاالن 
ــا  ــت ب ــنامه وزارت صم ــه بخش ــدن ب ــش مع بخ
موضــوع تعییــن قیمــت پایــه مــواد معدنــی ســال 
۹۹، بررســی مشــکات سیستمی ســامانه کارا در 
خصــوص اخــذ تســهیات بانکــی تعیین شــده...

در هفتادمین نشست شورای گفتگو برسی شد؛

چالش حقوق دولتی معادن

ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان با بخــش تولیــد، گفــت: منابع 
مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در اســتان 
هزینه شــود.محمدرضا پورمحمدی در هفتادمین 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش جلس
خصوصی آذربایجان شــرقی، افــزود: در صورت 

ــی... ــای خصوص ــکاری بانک ه ــدم هم ع

همراهی بانک های خصوصی

 با بخش تولید مناسب نیست

هفتادمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان عصــر شــنبه بــا دســتور 
جلســات » بررســی مراتــب اعتــراض فعــاالن 
ــا  ــت ب ــنامه وزارت صم ــه بخش ــدن ب ــش مع بخ
موضــوع تعییــن قیمــت پایــه مــواد معدنــی ســال 
۹۹، بررســی مشــکات سیستمی ســامانه کارا در 
خصــوص اخــذ تســهیات بانکــی تعیین شــده...

همراهی بانک های خصوصی آذربایجان 

شرقی با بخش تولید مناسب نیست

ــراز  ــاد و اب ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
نارضایتــی از همراهــی نامناســب بانک هــای 
خصوصــی اســتان با بخــش تولیــد، گفــت: منابع 
مــردم در بانک هــای خصوصــی بایــد در اســتان 
ــه شــود.دکتر محمدرضــا پورمحمــدی در  هزین
هفتادمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصی آذربایجان شــرقی، افــزود: ...

ارائه منابع تسهیالتی بانکی استان 

همانند گذشته حفظ و ادامه یابد

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: صنعــت 
ســاختمان بایــد به عنــوان یکــی از صنایع پیشــران 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــال 1400 موردتوج در س
هفتادمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان عصــر شــنبه بــا دســتور 
جلســات » بررســی مراتــب اعتــراض فعــاالن 

ــه بخشــنامه وزارت صمــت... بخــش معــدن ب

صنعت ساختمان باید به عنوان یکی از 

صنایع پیشران در سال ۱۴۰۰ تبدیل شود
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