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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ــدگان  ــاب صادرکنن ــی انتخ ــه هماهنگ  جلس
نمونــه ســال ۹۹ بــا حضــور رییــس اتــاق 
بازرگانــی تبریــز، مدیــرکل دفتــر هماهنگــی 
آذربایجــان  اســتانداری  اقتصــادی  امــور 
هــای  دســتگاه  از  کارشناســانی  و  شــرقی 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــه در ات ــی مربوط اجرای

ــد. ــزار ش برگ

جلسه هماهنگی انتخاب صادرکنندگان 

نمونه سال ۹۹ برگزار شد
یونــس ژائلــه، رئیــس اتــاق تبریــز بــه »پایــگاه 
خبــری اتــاق ایــران« می گویــد: علیرضــا رزم 
حســینی، وزیــر جدیــد صنعــت  فــردی بســیار 
فعــال اســت؛ تجربــه و شــیوه مدیریــت قبلــی 
او ایــن را تأییــد می کنــد. در ایــن شــرایط 
حســاس کشــور و وضعیــت صنعــت، معــدن 
و تجــارت فــردی فعــال مثــل رزم حســینی را 

نیــاز داشــتیم. 

وزیر صنعت باید بروکراسی های 

حاکم بر این وزارتخانه را سبک تر کند
ــد:  ــز می گوی ــاق تبری ــس ات ــه ریی ــس ژائل یون
بارهــا دربــاره رویه هــای غلــط در حــوزه 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  کاری 
تذکــر کتبــی و شــفاهی داده ایــم و انتظــار 
وزیــر  باقی مانــده  مــدت  ایــن  در  داریــم 
ــش  ــگاه بخ ــه ن ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع
ــا کمــک هــم از  خصوصــی توجــه کنــد تــا ب

ــم. ــور کنی ــوار عب ــذر دش ــن گ ای

لزوم کاهش بوروکراسی های 

سنگین وزارت صمت

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در اظهاراتــی 
جالــب توجــه از رونــد نادرســت وزارت صمــت 
در رویارویــی بــا بخــش خصوصــی کشــور 
کــه بــه زعــم وی موجــب دلســردی فعــاالن 
اقتصــادی شــده اســت انتقــاد کــرد. یونــس ژائلــه 
می گویــد: بارهــا دربــاره رویه هــای غلــط 
در حــوزه کاری وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت تذکــر کتبــی و شــفاهی داده ایــم.

بدون بخش خصوصی فعال،

توسع اقتصادی ممکن نیست!

ــا رییــس دانشــگاه  یونــس ژائلــه در دیــدار ب
فنــی و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی گفــت: 
صنایــع  معضــات  بزرگتریــن  از  یکــی 
اســتان را مــی تــوان کمبــود نیــروی انســانی 
ماهــر و کارآمــد دانســت کــه در ایــن راســتا 
داریــم  انتظــار  اســتان  هــای  دانشــگاه  از 
ــاز  ــورد نی ــجویان م ــت دانش ــه تربی ــبت ب نس

ــد. ــدام کنن اق

نیاز صنایع آذربایجان شرقی

 به نیروی انسانی ماهر و کارآمد
ــا  ــدار ب ــز در دی ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان 
شــرقی، اظهــار کــرد: یکــی از بزرگتریــن 
معضــات صنایــع اســتان را می تــوان کمبــود 
نیــروی انســانی ماهــر و کارآمــد دانســت کــه 
در ایــن راســتا از دانشــگاه هــای اســتان انتظــار 

ــجویان  ــت دانش ــه تربی ــبت ب ــم نس داری
مــورد نیــاز بخــش صنعــت اقــدام کنند.

نیاز صنایع آذربایجان شرقی 

به نیروی انسانی ماهر و کارآمد
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ــا  ــدار ب ــز در دی ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان 
شــرقی، یکــی از بــزرگ تریــن معضــات 
صنایــع اســتان را کمبــود نیــروی انســانی ماهــر 
و کارآمــد دانســت و گفــت: در ایــن راســتا از 
دانشــگاه هــای اســتان انتظــار داریــم نســبت بــه 
تربیــت دانشــجویان مــورد نیــاز اقــدام کننــد.

صنایع آذربایجان شرقی به نیروی 

انسانی ماهر و کارآمد نیاز دارد
ــا  ــدار ب ــز در دی ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان 
شــرقی، یکــی از بــزرگ تریــن معضــات 
صنایــع اســتان را کمبــود نیــروی انســانی ماهــر 
و کارآمــد دانســت و گفــت: در ایــن راســتا از 
دانشــگاه هــای اســتان انتظــار داریــم نســبت بــه 
تربیــت دانشــجویان مــورد نیــاز اقــدام کننــد.

نیاز صنایع آذربایجان شرقی

 به نیروی انسانی کارآمد

ــا  ــدار ب ــز در دی ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان 
شــرقی، یکــی از بــزرگ تریــن معضــات 
صنایــع اســتان را کمبــود نیــروی انســانی ماهــر 
و کارآمــد دانســت و گفــت: در ایــن راســتا از 
دانشــگاه هــای اســتان انتظــار داریــم نســبت بــه 
تربیــت دانشــجویان مــورد نیــاز اقــدام کننــد.

نیاز صنایع آذربایجان شرقی

 به نیروی انسانی ماهر و کارآمد

ــا  ــدار ب ــز در دی ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان 
شــرقی، اظهــار کــرد: یکــی از بزرگتریــن 
معضــات صنایــع اســتان را می تــوان کمبــود 
نیــروی انســانی ماهــر و کارآمــد دانســت کــه 
در ایــن راســتا از دانشــگاه هــای اســتان انتظــار 
ــه تربیــت دانشــجویان مــورد  داریــم نســبت ب

نیــاز بخــش صنعــت اقــدام کننــد.

نیاز صنایع آذربایجان شرقی 

به نیروی انسانی ماهر
جلســه بررســی ظرفیــت هــای مــرزی آذربایجان 
شــرقی و مشــکات و موانــع موجــود در راســتای 
افزایــش ارتباطات تجاری با کشــورهای همســایه 
در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز به همت شــورای 
گفتگــوی دولت و بخش خصوصــی آذربایجان 
ــز  ــر می ــاق، دبی ــرکل ات ــور دبی ــا حض ــرقی و ب ش
آذربایجــان و ارمنســتان و مدیــران گمــرک هــا و 

پایانــه هــای مــرزی اســتان برگــزار شــد.

فرصت های جدید برای ورود ایران 

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

جلســه بررســی ظرفیت هــای مــرزی آذربایجــان 
شــرقی و مشــکات و موانــع موجود در راســتای 
افزایــش ارتباطــات تجــاری بــا کشــورهای 
همســایه در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگزار 
ــن  ــز در ای ــی تبری ــاق بازرگان ــرکل ات ــد. دبی ش
جلســه بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامــه ریــزی الزم و 
طراحــی برنامه هــای جایگزیــن برای حضــور در 

ــه خصــوص ... ــازار کشــورهای همســایه ب ب

فرصت جدید برای ورود ایران به 

بازارهای ارمنستان وآذربایجان
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جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را 
ــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان  ب

ــد.  ــوار کن هم

 مسیر ورود به بازار آذربایجان

 و ارمنستان  باید هموار شود

ــت: وزارت  ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــر ات دبی
امــور خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات 
مســیر ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی 
را بــه جمهــوری هــای آذربایجان و ارمنســتان 
همــوار کنــد. مهــدی قهرمانــی در جلســه 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
ــان... ــوری آذربایج ــون جمه ــایه همچ همس

وزارت خارجه مسیر ورود به بازار 

آذربایجان و ارمنستان را هموار کند

جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را 
ــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان  ب

ــد.  ــوار کن هم

لزوم بهره مندی از بازگشایی 

خط ریلی جلفا - نخجوان - ارمنستان

ــت: وزارت  ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــر ات دبی
امــور خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات 
مســیر ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی 
را بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان 
همــوار کنــد. مهــدی قهرمانــی در جلســه 
بررســی فرصــت هــای جدیــد بــرای ورود 
همســایه  بازارهــای کشــورهای  بــه  ایــران 
همچــون جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان...

وزارت خارجه مسیر ورود به بازار 

آذربایجان و ارمنستان را هموار کند

جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را 
ــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان  ب

ــد.  ــوار کن هم

فرصت های جدید برای ورود ایران 

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را بــه 

ــتان  ــان و ارمنس ــای آذربایج ــوری ه جمه
ــد.  ــوار کن هم

فرصت های جدید برای ورود ایران 

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان
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جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را 
ــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان  ب

ــد.  ــوار کن هم

فرصت های جدید برای ورود ایران 

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را 
ــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان  ب

ــد.  ــوار کن هم

فرصت جدید ورود محصوالت ایران 

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را 
ــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان  ب

ــد.  ــوار کن هم

فرصت جدید ورود محصوالت ایرانی 

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را 
ــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان  ب

ــد.  ــوار کن هم

فرصت جدید ورود محصوالت ایران 

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را 
ــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان  ب

ــد. ــوار کن هم

فرصت جدید ورود محصوالت ایران 

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  دبیــر 
ــد  ــای جدی ــت ه ــی فرص ــی بررس کارشناس
ــه بازارهــای کشــورهای  ــران ب ــرای ورود ای ب
امــور  وزارت  گفــت:  شــمالی  همســایه 
خارجــه از طریــق انتقــال اطاعــات مســیر 
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را بــه 

جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان 
ــد. ــوار کن هم

فرصت جدید ورود محصوالت ایران 

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

26 آذر 1399 26 آذر 1399 26 آذر 1399
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جلســه کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق 
بازرگانــی تبریــز بــا حضــور فعــاالن ایــن 
و  بررســی وضعیــت صنایــع  بــا  و  حــوزه 
و  کرونــا  بحــران  در  تولیــدی  واحدهــای 
ــد  ــون جدی ــه قان ــوط ب ــن مباحــث مرب همچنی
صــدور چــک در محــل اتــاق بازرگانــی 

برگــزار شــد. 

جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق 

بازرگانی تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، نشســت هــم اندیشــی جمعــی از فعاالن 
و  شــرقی  آذربایجــان  خصوصــی  بخــش 
روســای بانــک ملــی ایــران بــا حضــور رییــس 
و نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، عضــو 
ــی  ــک مل ــعب بان ــاون ش ــره و مع ــات مدی هی

ــز برگــزار شــد.  ــاق تبری ــران در محــل ات ای

نشست هم اندیشی فعاالن بخش 

خصوصی و روسای بانک ملی برگزار شد

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا 
مســئول ســازمان بســیج اصنــاف، بازاریــان و 
فعــاالن اقتصــادی ســپاه عاشــورا در محــل اتــاق 
ــا  ــاش دارد ت ــاق ت ــت: ات ــز گف ــی تبری بازرگان
صاحبــان صنایــع را دور یکدیگــر جمع کــرده و 
در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعی خــود در 

ــر واقــع شــود. بحــث اشــتغالزایی، موث

مهم ترین مسئولیت اجتماعی فعاالن 

اقتصادی بحث اشتغالزایی است

شــصت و پنجمیــن نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی بــا بررســی وضعیت 
نــاوگان حمــل و نقل باری، تســهیات اختصاص 
داده شــده از ســوی بانــک ملــی بــه صنایع اســتان، 
تامیــن مــواد اولیــه تولیدی پتروشــیمی هــای ایران 
از طریــق بــورس کاال و بررســی ظرفیت و چالش 

هــای مناطــق مــرزی اســتان برگــزار شــد.

آمادگی آذربایجان شرقی برای 

توسعه مراودات اقتصادی با همسایه ها

شــصت و پنجمیــن نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی بــا بررســی وضعیت 
نــاوگان حمــل و نقل باری، تســهیات اختصاص 
داده شــده از ســوی بانــک ملــی بــه صنایع اســتان، 
تامیــن مــواد اولیــه تولیدی پتروشــیمی هــای ایران 
از طریــق بــورس کاال و بررســی ظرفیت و چالش 

هــای مناطــق مــرزی اســتان برگــزار شــد.

گزارش تصویری

شصت و پنجمین نشست شورای گفتگو

ــصت و  ــدی در ش ــا پورمحم ــر محمدرض دکت
ــان  ــا بی پنجمیــن جلســه شــورای گفت وگــو، ب
اینکــه مســئولیت توســعه روابــط بــا کشــورهای 
هم جــوار بــه اســتان آذربایجــان شــرقی ســپرده 

ــرای  ــتان را ب ــی اس ــت، آمادگ ــده اس ش
مشــارکت در بازســازی مناطق آزادشــده 
قره بــاغ و توســعه مــراودات اقتصــادی بــا

بخش خصوصی در توسعه روابط با 

همسایه ها  اهتمام جدی داشته باشد

شنبه 29 آذر 1399 شنبه 29 آذر 1399 شنبه 29 آذر 1399
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 رئیــس اتــاق بازرگانی تبریز در جلســه شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی،درد 
اساســی صنعــت اســتان آذربایجــان شــرقی را 
بروکراســی اداری ســختگیرانه دانست و گفت: 
ــته های  ــن خواس ــه تامی ــادر ب ــتان ق ــع اس صنای
ــهیات  ــت تس ــکان دریاف ــوده و ام ــا نب بانک ه

نقدینگــی و توســعه نیســتند.

درد اساسی صنعت آذربایجان شرقی 

بروکراسی اداری سختگیرانه است
 رئیــس اتــاق بازرگانی تبریز در جلســه شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی،درد 
اساســی صنعــت اســتان آذربایجــان شــرقی را 
بروکراســی اداری ســختگیرانه دانست و گفت: 
ــته های  ــن خواس ــه تامی ــادر ب ــتان ق ــع اس صنای
ــهیات  ــت تس ــکان دریاف ــوده و ام ــا نب بانک ه

نقدینگــی و توســعه نیســتند.

بروکراسی اداری سختگیرانه درد 

اساسی صنعت آذربایجان شرقی است

 رئیــس اتــاق بازرگانی تبریز در جلســه شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی،درد 
اساســی صنعــت اســتان آذربایجــان شــرقی را 
بروکراســی اداری ســختگیرانه دانست و گفت: 
ــته های  ــن خواس ــه تامی ــادر ب ــتان ق ــع اس صنای
ــهیات  ــت تس ــکان دریاف ــوده و ام ــا نب بانک ه

نقدینگــی و توســعه نیســتند.

بروکراسی اداری سختگیرانه درد 

اساسی صنعت آذربایجان شرقی است

محمدرضــا پورمحمــدي در شــصت و پنجمیــن 
ــش  ــت و بخ ــوي دول ــوراي گفت وگ ــه ش جلس
ــئولیت  ــه مس ــان اینک ــا بی ــتان، ب ــي اس خصوص
توســعه روابــط بــا کشــورهاي هم جــوار به اســتان 
آذربایجــان شــرقي ســپرده شــده اســت، آمادگي 
ــق  ــازي مناط ــارکت در بازس ــراي مش ــتان را ب اس

ــرد. ــام ک ــاغ اع ــده قره ب آزادش

دیدار با مسئوالن و فعاالن اقتصادي 

آذربایجان و ارمنستان
بــه گفتــه مســئوالن ۳۰ درصــد از نــاوگان بــاری 
کشــور، فرســوده و قابــل اســقاط بــوده کــه ســهم 
آذربایجــان شــرقی از ایــن فرســودگی حــدود ۴۰ 
ــا،  ــی پژوهش ه ــاس برخ ــر اس ــت. ب ــد اس درص
کامیون هــای فرســوده در کشــور ســاالنه ۹۶۰ 
میلیــون لیتــر ســوخت مــازاد مصــرف می کننــد 
کــه در جــای خــود رقــم بســیار بزرگــی اســت.

ناوگان حمل ونقل باری،فرسوده و 

قدیمی بهانه ای برای افزایش کرایه ها

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و پنجمیــن 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــئولیت  ــه مس ــان اینک ــا بی ــتان، ب ــی اس خصوص
توســعه روابــط بــا کشــورهای هم جوار به اســتان 
آذربایجان شــرقی ســپرده شــده اســت، آمادگی 

اســتان را بــرای مشــارکت در بازســازی مناطــق 
ــاغ اعــام کــرد. آزادشــده قره ب

ضرورت فعال تر شدن بخش خصوصی 

برای توسعه همکاری با همسایه ها

3۰ آذر 1399 3۰ آذر 1399 3۰ آذر 1399
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ــه  ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
بــا کشــورهای  مســئولیت توســعه روابــط 
هم جــوار بــه آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده 
ــارکت  ــرای مش ــتان را ب ــی اس ــت، آمادگ اس
و  قره بــاغ  آزادشــده  مناطــق  بازســازی  در 
ــورهای  ــا کش ــادی ب ــراودات اقتص ــعه م توس
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان اعــام 

ــرد. ک

آمادگی آذربایجان شرقی برای 

بازسازی مناطق آزادشده قره باغ

شــصت  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
گفت وگــوی  شــورای  جلســه  پنجمیــن  و 
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان بــا اشــاره 
ضــرورت  و  قره بــاغ  مناقشــه  پایــان  بــه 
مناســبات  توســعه  در  فعــال  مشــارکت 
ــا  ــرز ب ــورهای هم م ــا کش ــران ب ــادی ای اقتص
اســتان، اهتمــام جــدی بخــش خصوصــی 

اســتان را در ایــن زمینــه خواســتار شــد.

تنها 2 درصد بازار جمهوری 

آذربایجان در اختیار ایران است

ــه  ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
بــا کشــورهای  مســئولیت توســعه روابــط 
هم جــوار بــه آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده 
ــارکت  ــرای مش ــتان را ب ــی اس ــت، آمادگ اس
و  قره بــاغ  آزادشــده  مناطــق  بازســازی  در 
ــورهای  ــا کش ــادی ب ــراودات اقتص ــعه م توس
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان اعــام 

ــرد. ک

آمادگی آذربایجان شرقی برای 

بازسازی مناطق آزادشده قره باغ

و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
پنجمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولت 
و بخــش خصوصــی اســتان، بــا اشــاره بــه 
پایــان مناقشــه قره بــاغ و ضــرورت مشــارکت 
ــران  ــادی ای ــبات اقتص ــعه مناس ــال در توس فع
بــا کشــورهای هم مــرز بــا اســتان، اهتمــام 
ــن  ــتان را در ای ــی اس ــش خصوص ــدی بخ ج

ــد. ــتار ش ــه خواس زمین

آمادگی آذربایجان شرقی برای 

بازسازی مناطق آزادشده قره باغ

رئیــس اتــاق تبریز بــا اشــاره کمبود، فرســودگی 
و عمــر بــاالی نــاوگان حمل ونقــل بار در کشــور 
و به خصــوص اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: 
در صــورت تــداوم ایــن وضعیــت، موضــوع 
می توانــد  نزدیــک  آینــده  در  بــار  نــاوگان 
بحرانــی جدیــد بــرای بخــش تولیــد و صنعــت 
ــرای  کشــور ایجــاد کنــد و از هم اکنــون بایــد ب

ــرد. ــی ک ــع آن چاره اندیش رف

کمبود و فرسودگی ناوگان حمل ونقل بار، 

تولید و صنعت کشور را تهدید می کند

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و پنجمین 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــئولیت  ــه مس ــان اینک ــا بی ــتان، ب ــی اس خصوص
ــه  ــوار ب ــورهای هم ج ــا کش ــط ب ــعه رواب توس
اســتان آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده اســت، 

آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت در 
بازســازی مناطــق آزادشــده قره بــاغ 

اعــام کــرد.

تنها 2 درصد بازار جمهوری 

آذربایجان در اختیار ایران است

شنبه 29 آذر 1399 ۰3 دی 1399 28 آذر 1399

3۰ آذر 3۰1399 آذر 3۰1399 آذر 1399
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و  شــصت  در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
پنجمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی اســتان بــا اشــاره بــه 
ــارکت  ــرورت مش ــاغ و ض ــه قره ب ــان مناقش پای
فعــال در توســعه مناســبات اقتصــادی ایــران بــا 
ــا اســتان، اهتمــام جــدی  کشــورهای هم مــرز ب
بخــش خصوصــی اســتان را در ایــن زمینــه 

ــد. ــتار ش خواس

فعال تر شدن بخش خصوصی برای 

توسعه همکاری با کشورهای همسایه

محمدرضــا پورمحمدی در شــصت و پنجمین 
و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  جلســه 
بخــش خصوصــی اســتان، بــا اشــاره بــه پایــان 
ــال  ــاغ و ضــرورت مشــارکت فع مناقشــه قره ب
بــا  ایــران  اقتصــادی  مناســبات  توســعه  در 
کشــورهای هم مــرز بــا اســتان، اهتمــام جــدی 
بخــش خصوصــی اســتان را در ایــن زمینــه 

ــد. ــتار ش خواس

اعالم آمادگی استاندار آذربایجان 

شرقی برای بازسازی قره باغ

و  شــصت  در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
پنجمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی اســتان، بــا اشــاره بــه 
پایــان مناقشــه قره بــاغ و ضــرورت مشــارکت 
ــران  ــادی ای ــبات اقتص ــعه مناس ــال در توس فع
بــا کشــورهای هم مــرز بــا اســتان، اهتمــام 
ــن  ــتان را در ای ــی اس ــش خصوص ــدی بخ ج

ــد. ــتار ش ــه خواس زمین

فعالتر شدن بخش خصوصی برای 

توسعه همکاری با کشورهای همسایه

بــه گفتــه مســئوالن ۳۰ درصــد از نــاوگان بــاری 
کشــور، فرســوده و قابــل اســقاط بــوده که ســهم 
آذربایجــان شــرقی از این فرســودگی حــدود ۴۰ 

ــت. درصد اس
ــای  ــا، کامیون ه ــی پژوهش ه ــاس برخ ــر اس  ب
ــر  ــون لیت ــاالنه ۹۶۰ میلی ــور س ــوده در کش فرس
ســوخت مــازاد مصــرف می کننــد کــه در جــای 

خــود رقــم بســیار بزرگــی اســت.

ناوگان حمل ونقل باری،فرسوده و 

قدیمی بهانه ای برای افزایش کرایه

و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
گفت وگــوی  شــورای  جلســه  پنجمیــن 
بــا  اســتان،  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
بیــان اینکــه مســئولیت توســعه روابــط بــا 
ــان  ــتان آذربایج ــه اس ــوار ب ــورهای هم ج کش
شــرقی ســپرده شــده اســت، آمادگــی اســتان 
مناطــق  بازســازی  در  مشــارکت  بــرای  را 

کــرد. اعــام  قره بــاغ  آزادشــده 

اعالم آمادگی آذربایجان شرقی 

برای مشارکت در بازسازی قره باغ

ــان اینکــه  ــا بی اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
مســئولیت توســعه روابــط بــا کشــورهای 
ســپرده  شــرقی  آذربایجــان  بــه  هم جــوار 
بــرای  را  اســتان  آمادگــی  اســت،  شــده 
مشــارکت در بازســازی مناطــق آزادشــده 
اقتصــادی  مــراودات  توســعه  و  قره بــاغ 

بــا کشــورهای جمهــوری آذربایجــان و 
ارمنســتان اعــام کــرد.

آمادگی آذربایجان شرقی برای 

مشارکت در بازسازی قره باغ

3۰ آذر 1399 3۰ آذر 1399 2 دی 1399

3۰ آذر 3۰1399 آذر 3۰1399 آذر 1399
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بــه گفتــه مســئوالن ۳۰ درصــد از نــاوگان 
اســقاط  قابــل  و  فرســوده  کشــور،  بــاری 
ــن  ــرقی از ای ــان ش ــهم آذربایج ــه س ــوده ک ب
فرســودگی حــدود ۴۰ درصــد اســت. بــر 
کامیون هــای  پژوهش هــا،  برخــی  اســاس 
فرســوده در کشــور ســاالنه ۹۶۰ میلیــون لیتــر 
ســوخت مــازاد مصــرف می کننــد کــه در 

ــت. ــی اس ــیار بزرگ ــم بس ــود رق ــای خ ج

ناوگان حمل ونقل باری،فرسوده و 

قدیمی بهانه ای برای افزایش کرایه

و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
پنجمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولت 
و بخــش خصوصــی اســتان، بــا اشــاره بــه 
پایــان مناقشــه قره بــاغ و ضــرورت مشــارکت 
ــران  ــادی ای ــبات اقتص ــعه مناس ــال در توس فع
بــا کشــورهای هم مــرز بــا اســتان، اهتمــام 
ــن  ــتان را در ای ــی اس ــش خصوص ــدی بخ ج

ــد. ــتار ش ــه خواس زمین

آمادگی آذربایجان شرقی برای 

مشارکت در بازسازی قره باغ

محمدرضــا پورمحمدی در شــصت و پنجمین 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــان اینکــه مســئولیت  ــا بی خصوصــی اســتان، ب
هم جــوار  کشــورهای  بــا  روابــط  توســعه 
ــده  ــپرده ش ــرقی س ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ب
اســت، آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت در 
ــاغ و توســعه  بازســازی مناطــق آزادشــده قره ب

ــراودات اقتصــادی اعــام کــرد. م

اعالم آمادگی مشارکت

 در بازسازی منطق آزاد شده قره باغ

بــه گفتــه مســئوالن ۳۰ درصــد از نــاوگان باری 
ــه  ــوده ک ــقاط ب ــل اس ــوده و قاب ــور، فرس کش
ــودگی  ــن فرس ــرقی از ای ــان ش ــهم آذربایج س

ــت. ــد اس ــدود ۴۰ درص ح
ــای  ــا، کامیون ه ــی پژوهش ه ــاس برخ ــر اس  ب
ــر  ــون لیت ــاالنه ۹۶۰ میلی ــور س ــوده در کش فرس
ســوخت مــازاد مصــرف می کننــد کــه در 

ــت. ــی اس ــیار بزرگ ــم بس ــود رق ــای خ ج

ناوگان حمل ونقل باری، فرسوده و 

قدیمی بهانه ای برای افزایش کرایه

بــه گفتــه مســئوالن ۳۰ درصــد از نــاوگان بــاری 
کشــور، فرســوده و قابــل اســقاط بــوده که ســهم 
آذربایجــان شــرقی از این فرســودگی حــدود ۴۰ 

ــت. درصد اس
ــای  ــا، کامیون ه ــی پژوهش ه ــاس برخ ــر اس  ب
ــر  ــون لیت ــاالنه ۹۶۰ میلی ــور س ــوده در کش فرس
ســوخت مــازاد مصــرف می کننــد کــه در جــای 

خــود رقــم بســیار بزرگــی اســت.

تامین نیاز واحدهای تولیدی

 از بورس

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و پنجمین 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــان اینکــه مســئولیت توســعه  ــا بی خصوصــی، ب
روابــط بــا کشــورهای هم جــوار بــه اســتان 
اســت،  شــده  ســپرده  شــرقی  آذربایجــان 
در  مشــارکت  بــرای  را  اســتان  آمادگــی 

بازســازی مناطــق آزادشــده قره بــاغ و 
توســعه مــراودات اقتصــادی اعــام کرد.

بررسی ظرفیت ها و چالش های

مناطق مرزی آذربایجان شرقی

1 دي 1399 1 دی 1399  ۰2 دی 1399

3۰ آذر 3۰1399 آذر 1399سه شنبه 2 دی 1399 
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و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
پنجمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولت 
و بخــش خصوصــی اســتان، بــا اشــاره بــه 
پایــان مناقشــه قره بــاغ و ضــرورت مشــارکت 
ــران  ــادی ای ــبات اقتص ــعه مناس ــال در توس فع
بــا کشــورهای هم مــرز بــا اســتان، اهتمــام 
ــن  ــتان را در ای ــی اس ــش خصوص ــدی بخ ج

ــد. ــتار ش ــه خواس زمین

ظرفیت مغفول اقتصادی

مرزها

محمدرضــا پورمحمدی در شــصت و پنجمین 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــان اینکــه مســئولیت  ــا بی خصوصــی اســتان، ب
هم جــوار  کشــورهای  بــا  روابــط  توســعه 
ــده  ــپرده ش ــرقی س ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ب
اســت، آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت در 
ــاغ و توســعه  بازســازی مناطــق آزادشــده قره ب

ــراودات اقتصــادی اعــام کــرد. م

آمادگی آذربایجان شرقی برای

بازسازی مناطق آزادشده قره باغ

شــصت  در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
گفت وگــوی  شــورای  جلســه  پنجمیــن  و 
بــا  اســتان،  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
بیــان اینکــه مســئولیت توســعه روابــط بــا 
ــان  ــتان آذربایج ــه اس ــوار ب ــورهای هم ج کش
شــرقی ســپرده شــده اســت، آمادگــی اســتان 
مناطــق  بازســازی  در  مشــارکت  بــرای  را 

اعــام کــرد. قره بــاغ  آزادشــده 

فعالتر شدن بخش خصوصی برای 

توسعه همکاری با کشورهای همسایه

 یونــس ژائلــه رئیــس، ابوالفتــح ابراهیمــی 
نائــب رئیــس و مهــدی قهرمانــی دبیــرکل 
ــبت والدت  ــه مناس ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ات
در  پرســتار  روز  و  )س(  زینــب  حضــرت 
منــزل چهــار نفــر از شــهدای مدافــع ســامت 
و  دیــدار  ضمــن  و  یافتــه  حضــور  اســتان 
عــرض تســلیت ، از خانــواده ایــن شــهدا 

قدردانــی کردنــد.

دیدار با خانواده 

شهدای مدافع سالمت استان

 یونــس ژائلــه رئیــس، ابوالفتــح ابراهیمــی 
نائــب رئیــس و مهــدی قهرمانــی دبیــرکل 
ــبت والدت  ــه مناس ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ات
در  پرســتار  روز  و  )س(  زینــب  حضــرت 
منــزل چهــار نفــر از شــهدای مدافــع ســامت 
و  دیــدار  ضمــن  و  یافتــه  حضــور  اســتان 

عــرض تســلیت ، از خانــواده ایــن شــهدا 
قدردانــی کردنــد.

دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز با 

خانواده شهدای مدافع سالمت استان

1 دی 1399  یکشنبه 3۰ آذر 1399 2 دی 1399 

2 دی 1399 2 دی 1399 
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محمدرضــا پورمحمدی در شــصت و پنجمین 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــان اینکــه مســئولیت  ــا بی خصوصــی اســتان، ب
هم جــوار  کشــورهای  بــا  روابــط  توســعه 
ــده  ــپرده ش ــرقی س ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ب
اســت، آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت در 
ــاغ و توســعه  بازســازی مناطــق آزادشــده قره ب

ــراودات اقتصــادی اعــام کــرد. م

لزوم مشارکت بیشتر بانک ها

 در ارائه تسهیالت به صاحبان صنایع

2 دی 1399



 یونــس ژائلــه رئیــس، ابوالفتــح ابراهیمــی 
نائــب رئیــس و مهــدی قهرمانــی دبیــرکل اتــاق 
بازرگانــی تبریــز بــه مناســبت والدت حضــرت 
زینــب )س( و روز پرســتار در منــزل چهــار نفــر 
از شــهدای مدافع ســامت اســتان حضــور یافته 

و  از خانــواده ایــن شــهدا قدردانــی کردنــد.

دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز با 

خانواده شهدای مدافع سالمت استان

 یونــس ژائلــه رئیــس، ابوالفتــح ابراهیمــی 
نائــب رئیــس و مهــدی قهرمانــی دبیــرکل اتــاق 
بازرگانــی تبریــز بــه مناســبت والدت حضــرت 
زینــب )س( و روز پرســتار در منــزل چهــار نفــر 
از شــهدای مدافع ســامت اســتان حضــور یافته 

و  از خانــواده ایــن شــهدا قدردانــی کردنــد.

دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز با 

خانواده شهدای مدافع سالمت استان

 واحــد آمــوزش اتــاق بازرگانــی تربیــز در 
ــن  ــکاران ای ــدی هم ــش توانمن ــتای افزای راس
اتــاق، چندیــن دوره آموزشــی ویــژه همــکاران 
ــی عملکــرد  ــد. دوره ارزیاب را برگــزار مــی کن
ــای آموزشــی  ــن دوره ه ــان یکــی از ای کارکن
اســت کــه طــی ســه جلســه  برگــزار مــی شــود.

دوره های آموزشی ویژه همکاران 

اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود

 دوره هــای آموزشــی، توجیهــی و تکمیلــی 
بــرای متقاضیــان  بازرگانــی  صــدور کارت 
ایــن کارت در محــل اتــاق تبریــز شــروع شــده 
ــای آموزشــی ۱۰  ــر کــدام از دوره ه اســت. ه
ــور  ــای ام ــوزه ه ــاعت در ح ــره و در ۱۶ س نف
ــن  ــی، گمرکــی، بیمــه و تامی ــی، مالیات بازرگان

ــود. ــی ش ــزار م ــی برگ اجتماع

شروع دوره های آموزشی

 اخذ کارت بازرگانی در اتاق تبریز

بــا تاکیــد  اتــاق بازرگانــی تبریــز  رییــس 
بــر توانمنــدی هــای اقتصــادی، تجــاری و 
مجموعــه،  ایــن  هــای  شــرکت  مهندســی 
گفــت: بخــش خصوصــی تبریــز آمادگــی 
شــده  آزاده  مناطــق  بازســازی  بــرای  الزم 
جمهــوری آذربایجــان را دارد، امــا تحقــق آن 

نیازمنــد فراهــم شــدن زمینــه  اســت.

دستگاه دیپلماسی زمینه حضور ایران 

در بازسازی قره باغ را فراهم کند

تاکیــد  بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
بــر توانمنــدی هــای اقتصــادی، تجــاری و 
مهندســی شــرکت هــای ایــن مجموعــه، گفت: 
بخــش خصوصــی تبریــز آمادگــی الزم بــرای 

ــوری  ــده جمه ــق آزاده ش ــازی مناط بازس
آذربایجــان را دارد، امــا تحقــق آن نیازمنــد 

ــت. ــه  اس ــدن زمین ــم ش فراه

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور 

ایران در بازسازی قره باغ فراهم کند

1 دی 1399 چهارشنبه 3 دي 1399  سه شنبه 2 دي 1399

سه شنبه 2 دي 1399دوشنبه 1 دي 1399دوشنبه 1 دي 1399
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ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
توانمنــدی هــای اقتصــادی، تجاری و مهندســی 
شــرکت هــای ایــن مجموعــه، گفــت: بخــش 
کافــی  و  الزم  آمادگــی  تبریــز  خصوصــی 
بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری 
آذربایجــان را دارد، امــا تحقــق آن نیازمنــد 
فراهــم شــدن زمینه توســط دســتگاه دیپلماســی 

ــت. ــورمان اس کش

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور 

ایران در بازسازی قره باغ فراهم کند

ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
توانمنــدی هــای اقتصــادی، تجاری و مهندســی 
شــرکت هــای ایــن مجموعــه، گفــت: بخــش 
کافــی  و  الزم  آمادگــی  تبریــز  خصوصــی 
بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری 
آذربایجــان را دارد، امــا تحقــق آن نیازمنــد 
فراهــم شــدن زمینه توســط دســتگاه دیپلماســی 

ــت. ــورمان اس کش

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور 

ایران در بازسازی قره باغ فراهم کند

ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
توانمنــدی هــای اقتصــادی، تجاری و مهندســی 
شــرکت هــای ایــن مجموعــه، گفــت: بخــش 
کافــی  و  الزم  آمادگــی  تبریــز  خصوصــی 
بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری 
آذربایجــان را دارد، امــا تحقــق آن نیازمنــد 
فراهــم شــدن زمینه توســط دســتگاه دیپلماســی 

ــت. ــورمان اس کش

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور 

ایران در بازسازی قره باغ فراهم کند

ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
توانمنــدی هــای اقتصــادی، تجاری و مهندســی 
شــرکت هــای ایــن مجموعــه، گفــت: بخــش 
کافــی  و  الزم  آمادگــی  تبریــز  خصوصــی 
بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری 
آذربایجــان را دارد، امــا تحقــق آن نیازمنــد 
فراهــم شــدن زمینه توســط دســتگاه دیپلماســی 

ــت. ــورمان اس کش

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور 

ایران در بازسازی قره باغ فراهم کند

محمدعلــی نجــاری کهنمویــی، رییــس هیات 
مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی 
ــاق  ــان ات ــز آذربایج ــس می ــی و ریی و مهندس
ــرکت  ــای ش ــدی ه ــز توانمن ــی تبری بازرگان
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــی و مهندس ــای فن ه
و تبریــز را  بســیار بــاال توصیــف کــرده و 
ــارکت و  ــاده مش ــه آم ــن مجموع ــت: ای گف
حضــور در بازســازی مناطــق قــره بــاغ اســت.

شرکت های فنی و مهندسی تبریز 

آماده مشارکت در بازسازی قره باغ 

 رییــس هیــات مدیــره انجمــن صادرکنندگان 
خدمــات فنــی و مهندســی و رییــس میــز 
آذربایجــان اتــاق بازرگانــی تبریــز توانمنــدی 
مهندســی  و  فنــی  هــای  شــرکت  هــای 
ــاال  ــیار ب ــز را  بس ــرقی و تبری ــان ش آذربایج
توصیــف کــرده و گفــت: ایــن مجموعــه 
آمــاده مشــارکت و حضــور در بازســازی 

ــت. ــاغ اس ــره ب ــق ق مناط

شرکت های فنی و مهندسی تبریز

مشتاق مشارکت در بازسازی قره باغ

2 دی 1399  چهارشنبه 3 دي 1399 2 دی 1399 

۰2 دی 21399 دی 1399 2 دی 1399 
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

محمدعلــی نجــاری کهنمویــی، رییــس هیات 
مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی 
ــاق  ــان ات ــز آذربایج ــس می ــی و ریی و مهندس
ــرکت  ــای ش ــدی ه ــز توانمن ــی تبری بازرگان
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــی و مهندس ــای فن ه
و تبریــز را  بســیار بــاال توصیــف کــرده و 
ــارکت و  ــاده مش ــه آم ــن مجموع ــت: ای گف
حضــور در بازســازی مناطــق قــره بــاغ اســت.

شرکت های فنی و مهندسی تبریز 

آماده مشارکت در بازسازی قره باغ

ــی  ــاق بازرگان جلســه کمیســیون صــادرات ات
نیازمنــدی،  موضــوع  بررســی  بــا  تبریــز 
پتانســیل و ظرفیــت هــای اســتان بــرای افزایش 
مــراودات اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه و 
به خصــوص دو کشــور جمهــوری آذربایجان 
و ارمنســتان در محــل اتــاق تبریــز برگزار شــد. 
بررســی  پتانســیل و ظرفیــت هــای این بــازار از 

جملــه مباحــث مطــرح شــده بــود.

لزوم تالش برای افزایش مبادالت 

تجاری با ارمنستان

مبــادالت تجــاری بــا ارمنســتان و بررســی 
نیازمنــدی، پتانســیل و ظرفیت هــای ایــن بــازار 
ازجملــه مباحــث مطــرح شــده در جلســه 
کمیســیون صــادرات اتــاق تبریــز بــود. در این 
ــوع  ــم قریب الوق ــه تحری ــاره ب ــا اش ــه، ب جلس
ارمنســتان،  کشــور  در  تــرک  کاالهــای 
ــادالت  ــش مب ــرای افزای ــاش ب ــزوم ت ــر ل ب

ــد. ــد ش ــور تأکی ــن کش ــا ای ــاری ب تج

افزایش مبادالت تجاری با ارمنستان 

برای جایگزینی ترکیه

ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن  در 
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
آذربایجــان، راهکارهــای مشــارکت ســرمایه  
در  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  گــذاران 
بازســازی منطقــه قــره  بــاغ و همچنیــن توســعه 
ــا  ــران ب ــادالت اقتصــادی ای ــا و مب همکاری ه

ــد. ــی ش ــان بررس آذربایج

بررسی راهکارهای توسعه همکاری 

اقتصادی با جمهوری آذربایجان

ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن  در 
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مشــارکت  راهکارهــای  آذربایجــان، 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــرمایه گذاران و بخ س
همچنیــن  و  قره بــاغ  منطقــه  بازســازی  در 
توســعه همکاری هــا و مبــادالت اقتصــادی 

ــد. ــی ش ــان بررس ــا آذربایج ــران ب ای

بررسی راهکارهای توسعه همکاری 

اقتصادی با جمهوری آذربایجان

فعــاالن  و  مســئوالن  تصویــری  ارتبــاط  در 
ــا ســفیر  اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی ب
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــرمایه   ــارکت س ــای مش ــان، راهکاره آذربایج
در  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  گــذاران 

بازســازی منطقــه قــره  بــاغ و همچنیــن 
توســعه همکاری هــا و مبــادالت اقتصــادی 

ــد. ــی ش ــان بررس ــا آذربایج ــران ب ای

آمادگی آذربایجان شرقی

 برای بازسازی جمهوری آذربایجان

پنجشنبه 4 دي 1399 پنجشنبه 4 دي 1399 پنجشنبه 4 دي 1399

۰6 دی 1399چهارشنبه 3 دي 1399شنبه 13 دي 1399
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ســفیر کشــورمان در جمهــوری آذربایجــان 
ــان  ــوری آذربایج ــران در جمه ــام ای ــت: ن گف
ــور  ــود و در کش ــناخته می ش ــز ش ــام تبری ــا ن ب
آذربایجــان آمادگــی بــرای حضــور فعــاالن 
ــید  ــود دارد.س ــز وج ــادی تبری ــاری و اقتص تج
بــا  تصویــری  ارتبــاط  در  موســوی  عبــاس 
اســتاندار آذربایجان شــرقی، اظهــار کــرد: موانــع 
ــت. ــدن اس ــع ش ــال رف ــط، در ح ــعه رواب توس

آمادگی فعاالن تجاری و اقتصادی 

تبریز برای حضور در آذربایجان

ســفیر کشــورمان در جمهــوری آذربایجــان 
ــان  ــوری آذربایج ــران در جمه ــام ای ــت: ن گف
ــور  ــود و در کش ــناخته می ش ــز ش ــام تبری ــا ن ب
آذربایجــان آمادگــی بــرای حضــور فعــاالن 
ــید  ــود دارد.س ــز وج ــادی تبری ــاری و اقتص تج
بــا  تصویــری  ارتبــاط  در  موســوی  عبــاس 
اســتاندار آذربایجان شــرقی، اظهــار کــرد: موانــع 
ــت. ــدن اس ــع ش ــال رف ــط، در ح ــعه رواب توس

آمادگی فعاالن تجاری و اقتصادی 

تبریز برای حضور در آذربایجان

ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن  در 
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مشــارکت  راهکارهــای  آذربایجــان، 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــرمایه گذاران و بخ س
همچنیــن  و  قره بــاغ  منطقــه  بازســازی  در 
توســعه همکاری هــا و مبــادالت اقتصــادی 

ــد. ــی ش ــان بررس ــا آذربایج ــران ب ای

بررسی راهکارهای توسعه همکاری 

اقتصادی با جمهوری آذربایجان

فعــاالن  و  مســئوالن  تصویــری  ارتبــاط  در 
ــا ســفیر  اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی ب
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــرمایه   ــارکت س ــای مش ــان، راهکاره آذربایج
در  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  گــذاران 
بازســازی منطقــه قــره  بــاغ و همچنیــن توســعه 
ــا  ــران ب ــادی ای ــادالت اقتص ــا و مب همکاری ه

آذربایجــان بررســی شــد.

راهکارهای توسعه همکاری با 

جمهوری آذربایجان بررسی شد

فعــاالن  و  مســئوالن  تصویــری  ارتبــاط  در 
ــا ســفیر  اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی ب
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــرمایه   ــارکت س ــای مش ــان، راهکاره آذربایج
در  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  گــذاران 
بازســازی منطقــه قــره  بــاغ و همچنیــن توســعه 
ــا  ــران ب ــادی ای ــادالت اقتص ــا و مب همکاری ه

آذربایجــان بررســی شــد.

راهکارهای توسعه همکاری های 

اقتصادی با آذربایجان بررسی شد

فعــاالن  و  مســئوالن  تصویــری  ارتبــاط  در 
ــا ســفیر  اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی ب
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــرمایه   ــارکت س ــای مش ــان، راهکاره آذربایج
در  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  گــذاران 
بازســازی منطقــه قــره  بــاغ و همچنیــن توســعه 

ــا  ــران ب ــادالت اقتصــادی ای ــا و مب همکاری ه
آذربایجــان بررســی شــد.

بررسی راهکارهای توسعه همکاری ها 

با جمهوری آذربایجان

۰8 دی 1399 ۰8 دی 1399 پنجشنبه 4 دي 1399

۰۵ دی 1399 ۰۵ دی 1399 ۰۵ دی 1399 

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

فعــاالن  و  مســئوالن  تصویــری  ارتبــاط  در 
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مشــارکت  راهکارهــای  آذربایجــان، 
ســرمایه گذاران و بخــش خصوصــی اســتان 
همچنیــن  و  قره بــاغ  منطقــه  بازســازی  در 
توســعه همکاری هــا و مبــادالت اقتصــادی 

ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

ایجاد شهرک صنعتی و بازارچه 

مشترک در مرز ایران و آذربایجان

ســفیر کشــورمان در جمهــوری آذربایجــان 
گفــت: نــام ایــران در جمهــوری آذربایجــان بــا 
نــام تبریــز شــناخته می شــود و در  ایــن کشــور 
آمادگــی بــرای حضــور فعــاالن تجــاری و 
اقتصــادی تبریــز وجــود دارد. ســید عبــاس 
موســوی در ارتبــاط تصویــری بــا اســتاندار 
آذربایجان شــرقی، اظهــار کــرد: موانــع توســعه 

ــت. ــدن اس ــع ش ــال رف ــط، در ح رواب

آمادگی فعاالن تجاری و اقتصادی 

تبریز برای حضور در آذربایجان 

اســتاندار  پورمحمــدی   محمدرضــا 
آذربایجــان شــرقی گفــت: آمــاده ایــم در 
ارتبــاط بــا بازآفرینــی میــراث هــای فرهنگــی 
و تاریخــی و مســکن، ســاختمان، شهرســازی، 
توســعه حمــل و نقــل ریلــی و جــاده ای 
وهمچنیــن در بخــش معــدن و صنعــت در 
مناطــق آزاد شــده جمهــوری آذربایجــان 

فعالیــت کنیــم.

تبریز آماده کمک به بازسازی مناطق 

آزاد شده جمهوری آذربایجان است

فعــاالن  و  مســئوالن  تصویــری  ارتبــاط  در 
ســفیر  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اقتصــادی 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مشــارکت  راهکارهــای  آذربایجــان، 
ســرمایه گذاران و بخــش خصوصــی اســتان در 
ــعه  ــن توس ــاغ و همچنی ــه قره ب ــازی منطق بازس
ــا  ــران ب ــادی ای ــادالت اقتص ــا و مب همکاری ه

شــد. بررســی  آذربایجــان 

بررسی راهکارهای توسعه همکاری 

اقتصادی با جمهوری آذربایجان

محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه ویدیــو 
کنفرانســی مدیــران بخــش دولتــی و خصوصــی 
اســتان بــا ســفیر ایــران در جمهــوری آذربایجــان 
ــب  ــرایط مناس ــاد ش ــزوم ایج ــر ل ــا تاکیــد ب ب
ــا  ــرای ارتبــاط بیــن فعــاالن اقتصــادی اســتان ب ب
ــتا  ــن راس ــت: در ای ــان گف ــوری آذربایج جمه
جلســه ویدیوکنفرانســی بــا حضــور تجار اســتان 

و جمهــوری آذربایجــان برگــزار می شــود.

ضرورت بسترسازی برای افزایش ارتباط 

تجار استان و جمهوری آذربایجان

فعــاالن  و  مســئوالن  تصویــری  ارتبــاط  در 
ســفیر  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اقتصــادی 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مشــارکت  راهکارهــای  آذربایجــان، 
ســرمایه گذاران و بخــش خصوصــی اســتان 

ــن  ــاغ و همچنی ــه قره ب ــازی منطق در بازس
توســعه همکاری هــا و مبــادالت اقتصــادی 

ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

مراودات تجاری ایران و جمهوری 

آذربایجان رضایت بخش نبوده است

4 دی 1399 4 دی 1399 4 دی 1399 

4 دی 1399 4 دی 41399 دی 1399
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ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در باکــو 
در دیــدار بــا اســتاندار آذربایجــان شــرقی و 
مســووالن و فعــاالن اقتصــادی اســتان کــه 
ــد،  ــزار ش ــس برگ ــو کنفران ــورت ویدئ ــه ص ب
جزییــات بســترهای مشــارکت فعــاالن تجــاری 
ــده  ــق آزاد ش ــورمان در مناط ــادی کش و اقتص
ــاغ را  ــره ب ــگ ق جمهــوری آذربایجــان در جن

ــرد. ــریح ک تش

همکاری با جمهوری آذربایجان 

توسعه می  یابد

جلســه  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــی و  ــش دولت ــران بخ ــی مدی ــو کنفرانس ویدی
خصوصــی اســتان بــا ســفیر ایــران در جمهوری 
آذربایجــان بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد شــرایط 
ــن فعــاالن اقتصــادی  ــاط بی ــرای ارتب مناســب ب
اســتان بــا جمهــوری آذربایجــان گفــت: در این 
راســتا هفتــه آینــده، جلســه ویدیوکنفرانســی بــا 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــار اس ــور تج حض

ضرورت افزایش ارتباط تجار استان

 و جمهوری آذربایجان

مســئوالن  ویدیوکنفرانســی  جلســه 
بخــش  فعــاالن  و  دولتــی  دســتگاه های 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
بــا  آذربایجــان  جمهــوری  در  ایــران 
موضــوع افزایــش ارتباطــات تجــاری دو 
آذربایجــان  جمهــوری  و  ایــران  کشــور 
اســتانداری  محــل  در  امــروز  ظهــر 

شــد. برگــزار  شــرقی  آذربایجــان 

مراودات تجاری ایران و جمهوری 

آذربایجان رضایت بخش نبوده است

در ارتبــاط تصویــری مســووالن و فعــاالن 
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
درجمهــوری  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــرمایه   ــارکت س ــای مش ــان، راهکاره آذربایج
در  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  گــذاران 
ــعه  ــن توس ــاغ و همچنی ــه قره ب ــازی منطق بازس
ــا  ــران ب ــادی ای ــادالت اقتص ــا و مب همکاری ه

ــد. ــی ش ــان بررس آذربایج

راهکارهای مشارکت آذربایجان شرقی 

دربازسازی قره باغ بررسی شد

در ارتبــاط تصویــری مســووالن و فعــاالن 
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
درجمهــوری  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــرمایه   ــارکت س ــای مش ــان، راهکاره آذربایج
در  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  گــذاران 
ــعه  ــن توس ــاغ و همچنی ــه قره ب ــازی منطق بازس
ــا  ــران ب ــادی ای ــادالت اقتص ــا و مب همکاری ه

ــد. ــی ش ــان بررس آذربایج

توسعه همکاری ایران

 با جمهوری آذربایجان

فعــاالن  و  مســئوالن  تصویــری  ارتبــاط  در 
ســفیر  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اقتصــادی 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مشــارکت  راهکارهــای  آذربایجــان، 
ســرمایه گذاران و بخــش خصوصــی اســتان 
همچنیــن  و  قره بــاغ  منطقــه  بازســازی  در 

ــادی  ــادالت اقتص ــا و مب ــعه همکاری ه توس
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

راهکارهای توسعه همکاری اقتصادی

  با جمهوری آذربایجان بررسی شد

پنجشنبه ۰4 دی 1399 پنجشنبه ۰4 دی 1399 4 دی 1399

پنجشنبه 4 دی 1399 ۰4 دی ۰41399 دی 1399
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن  در 
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مشــارکت  راهکارهــای  آذربایجــان، 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــرمایه گذاران و بخ س
همچنیــن  و  قره بــاغ  منطقــه  بازســازی  در 
توســعه همکاری هــا و مبــادالت اقتصــادی 

ــد. ــی ش ــان بررس ــا آذربایج ــران ب ای

ایجاد شهرک صنعتی و بازارچه 

مشترک در مرز ایران و آذربایجان

ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن  در 
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مشــارکت  راهکارهــای  آذربایجــان، 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــرمایه گذاران و بخ س
همچنیــن  و  قره بــاغ  منطقــه  بازســازی  در 
توســعه همکاری هــا و مبــادالت اقتصــادی 

ــد. ــی ش ــان بررس ــا آذربایج ــران ب ای

ایجاد شهرک صنعتی و بازارچه 

مشترک در مرز ایران و آذربایجان

ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن  در 
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر 
جمهــوری  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مشــارکت  راهکارهــای  آذربایجــان، 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــرمایه گذاران و بخ س
همچنیــن  و  قره بــاغ  منطقــه  بازســازی  در 
توســعه همکاری هــا و مبــادالت اقتصــادی 

ــد. ــی ش ــان بررس ــا آذربایج ــران ب ای

تبریز،

میان بُر توسعه روابط با باکو

هیــات  نهــم  دور  از  نشســت  دهمیــن 
بــا حضــور  ایــران کــه  اتــاق  نماینــدگان 
علیرضــا رزم حســینی، وزیــر صنعــت، معــدن 
وزارتخانــه  ایــن  معاونــان  و  تجــارت  و 
ــکات  ــاره مش ــث درب ــه بح ــد، ب ــزار ش برگ
ــه  ــه بودج ــه الیح ــران از جمل ــاد ای روز اقتص
۱۴۰۰،مشــکات ســامانه جامــع تجــارت، 
داشــت. ...اختصــاص  و  تجــارت  الیحــه 

حضور هیات نمایندگان اتاق تبریز

 در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

تبصــره  و  مــواد  تشــریح  و  تبییــن  جلســه 
بــرای   ۱۴۰۰ بودجــه ســال  هــای الیحــه 
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس 
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی، 
نماینــدگان  هیــات  اعضــای  از  تعــدادی 
هــای  کمیســیون  اعضــای  از  جمعــی  و 
ــاق  ــی در محــل ات ــاق بازرگان تخصصــی ات

ــد. ــزار ش ــز برگ تبری

رتبه هفتم آذربایجان شرقی در سهم 

درآمدی و هزینه ای الیحه بودجه ۱۴۰۰

تبصــره  و  مــواد  تشــریح  و  تبییــن  جلســه 
بــرای   ۱۴۰۰ بودجــه ســال  هــای الیحــه 
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس 
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی، 
تعــدادی از اعضــای هیــات نماینــدگان و 

هــای  اعضــای کمیســیون  از  جمعــی 
تخصصــی اتــاق بازرگانــی در محــل 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــاق تبری ات

رتبه و سهم آذربایجان شرقی در 

الیحه بودجه ۱۴۰۰ مناسب است

8 دی 1399 دوشنبه 8 دي 1399 یکشنبه ۷ دي 1399

6 دی 1399 پنجشنبه 4 دی 1399 پنجشنبه 4 دی 1399
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تبصــره  و  مــواد  تشــریح  و  تبییــن  جلســه 
بــرای   ۱۴۰۰ بودجــه ســال  هــای الیحــه 
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس 
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی، 
نماینــدگان  هیــات  اعضــای  از  تعــدادی 
هــای  کمیســیون  اعضــای  از  جمعــی  و 
ــاق  ــی در محــل ات ــاق بازرگان تخصصــی ات

ــد. ــزار ش ــز برگ تبری

رتبه و سهم آذربایجان شرقی در 

الیحه بودجه ۱۴۰۰ مناسب است

تبصــره  و  مــواد  تشــریح  و  تبییــن  جلســه 
بــرای   ۱۴۰۰ بودجــه ســال  هــای الیحــه 
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس 
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی، 
نماینــدگان  هیــات  اعضــای  از  تعــدادی 
هــای  کمیســیون  اعضــای  از  جمعــی  و 
ــاق  ــی در محــل ات ــاق بازرگان تخصصــی ات

ــد. ــزار ش ــز برگ تبری

رتبه هفتم آذربایجان شرقی در سهم 

درآمدی و هزینه ای الیحه بودجه

داوود بهبــودی در جلســه تبییــن و تشــریح مــواد 
و تبصــره هــای الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ بــرای 
ــزود:  ــرقی اف ــان ش ــادی آذربایج ــن اقتص فعالی
ــز  ــه ج ــور ب ــف کش ــای مختل ــتان ه ــهم اس س
تهــران از کل درآمدهــای اســتانی در الیحــه 
بودجــه احصــاء شــده اســت کــه در ایــن میــان، 
آذربایجــان شــرقی بــا ســهم تقریبــی ۲.۶ درصــد 
در ردیــف هفتــم کشــوری قــرار گرفتــه اســت.

آذربایجان شرقی رتبه هفتم درآمد 

و هزینه بودجه سال آینده را دارد

تبصــره  و  مــواد  تشــریح  و  تبییــن  جلســه 
بــرای   ۱۴۰۰ بودجــه ســال  هــای الیحــه 
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس 
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی، 
نماینــدگان  هیــات  اعضــای  از  تعــدادی 
هــای  کمیســیون  اعضــای  از  جمعــی  و 
ــاق  ــی در محــل ات ــاق بازرگان تخصصــی ات

ــد. ــزار ش ــز برگ تبری

آذربایجان شرقی رتبه هفتم درآمد

 و هزینه بودجه سال آینده را دارد

تبصــره  و  مــواد  تشــریح  و  تبییــن  جلســه 
بــرای   ۱۴۰۰ بودجــه ســال  هــای الیحــه 
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس 
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی، 
نماینــدگان  هیــات  اعضــای  از  تعــدادی 
هــای  کمیســیون  اعضــای  از  جمعــی  و 
ــاق  ــی در محــل ات ــاق بازرگان تخصصــی ات

ــد. ــزار ش ــز برگ تبری

رتبه هفتم آذربایجان شرقی در سهم 

درآمدی و هزینه ای الیحه بودجه

ریــزي  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شــرقي در جلســه تبیین و تشــریح مواد 
و تبصــره هــاي الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ بــراي 
فعالیــن اقتصادي آذربایجان شــرقي گفت: ســهم 
اســتان هــاي مختلف کشــور بــه جز تهــران از کل 
ــاء  ــه احص ــه بودج ــتاني در الیح ــاي اس درآمده

ــان  ــان، آذربایج ــن می ــه در ای ــت ک ــده اس ش
شــرقي بــا ســهم تقریبــي ۲.۶درصــد ...

آذربایجان شرقي رتبه هفتم درآمد و 

هزینه بودجه سال آینده را دارد

8 دی 1399 8 دی 1399 8 دی 1399

8 دی 81399 دی 81399 دی 1399
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گفتگــوی  شــورای  کارگــروه  جلســه 
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ــا موضــوع بررســی تعقیــب مالیاتــی  شــرقی ب
بدهــی  جهــت  بــه  گمرکــی  کارگــزاران 
ــور  ــا حض ــی ب ــای بازرگان ــی کارت ه مالیات
نماینــدگان اداره کل امــور مالیاتــی، بازرســی 
کل، گمــرک، اتحادیــه کارگــزاران امــور 
گمرکــی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

برگزاری جلسه کارگروه شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

صنایــع  کشــاورزی،  کمیســیون   جلســه 
ــز  ــاق تبری ــت ات ــط زیس ــی، آب و محی غذای
ــروژه امحــای  ــا موضــوع بررســی اجــرای پ ب
پســماند شــهری بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی 
ــتحصال  ــرق از اس ــرژی ب ــد ان ــی و تولی آلمان
آن در کانشــهر تبریــز بــا حضــور تعــدادی از 
نماینــدگان مجلــس، اعضــای شــورای شــهر ، 
جمعــی از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

بررسی پروژه امحای پسماند شهری 

تبریز با تکنولوژی های پیشرفته جهانی

صنایــع  کشــاورزی،  کمیســیون   جلســه 
ــز  ــاق تبری ــت ات ــط زیس ــی، آب و محی غذای
ــروژه امحــای  ــا موضــوع بررســی اجــرای پ ب
پســماند شــهری بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی 
ــتحصال  ــرق از اس ــرژی ب ــد ان ــی و تولی آلمان
آن در کانشــهر تبریــز بــا حضــور تعــدادی از 
نماینــدگان مجلــس، اعضــای شــورای شــهر ، 
جمعــی از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

نمایندگان مجلس بر طرح امحای پسماند 

تبریز با فناوری آلمان تاکید کردند

صنایــع  کشــاورزی،  کمیســیون   جلســه 
ــز  ــاق تبری ــت ات ــط زیس ــی، آب و محی غذای
ــروژه امحــای  ــا موضــوع بررســی اجــرای پ ب
پســماند شــهری بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی 
ــتحصال  ــرق از اس ــرژی ب ــد ان ــی و تولی آلمان
آن در کانشــهر تبریــز بــا حضــور تعــدادی از 
نماینــدگان مجلــس، اعضــای شــورای شــهر ، 
جمعــی از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

نمایندگان مجلس بر طرح امحای پسماند 

تبریز با فناوری آلمان تاکید کردند

صنایــع  کشــاورزی،  کمیســیون   جلســه 
ــز  ــاق تبری ــت ات ــط زیس ــی، آب و محی غذای
ــروژه امحــای  ــا موضــوع بررســی اجــرای پ ب
پســماند شــهری بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی 
ــتحصال  ــرق از اس ــرژی ب ــد ان ــی و تولی آلمان
آن در کانشــهر تبریــز بــا حضــور تعــدادی از 
نماینــدگان مجلــس، اعضــای شــورای شــهر ، 
جمعــی از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

آلودگی محیط زیست 

یکی از معضالت جهانی است

جلســه کمیســیون  کشــاورزی، صنایع غذایی، 
آب و محیــط زیســت اتــاق تبریــز بــا موضــوع 
بررســی اجــرای پروژه امحای پســماند شــهری 
بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی آلمانــی و تولیــد 
ــهر  ــتحصال آن در کانش ــرق از اس ــرژی ب ان

تبریــز بــا حضــور تعــدادی از نماینــدگان 
مجلــس، اعضــای شــورای شــهر ، جمعــی 

از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

آلودگی محیط زیست 

یکی از معضالت جهانی است

14 دی 1399 1399/1۰/14 12 دی 1399
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ســفری 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــان اس دو روزه، مهم
مــی شــود تــا ضمــن بهــره بــرداری و بازدیــد 
ــا تولیدکننــدگان و  از چنــد طــرح صنعتــی، ب
ــز دیــدار  فعــاالن اقتصــادی در ایــن اســتان نی
کنــد و از نزدیــک در جریــان مســائل تولیــد 
و مشــکات واحدهــای صنعتــی قــرار گیــرد.

در سفری دو روزه؛

وزیر صمت مهمان آذربایجان شرقی
علیرضــا رزم حســینی در ابتــدای ســفر خــود 
ــه آذربایجــان شــرقی در اتــاق بازرگانــی  ب
تبریــز در گفتگــو بــا خبرنــگاران، گفــت: 
ــن  ــت، تأمی ــای دول ــن کاره ــی از مهمتری یک
ــاغ  ــه اب ــت ک ــات اس ــه کارخانج ــواد اولی م
کمــک  صادراتــی،  جدیــد  سیاســت های 

ــرد. ــوزه ک ــن ح ــه ای ــایانی ب ش

وزیر صنعت، معدن و تجارت

 در اتاق بازرگانی تبریز

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از افزایــش ۵۰ 
ــال  ــتان در س ــی اس ــادرات غیرنفت ــدی ص درص
جــاری خبــر داد و بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
موفقیــت به رغــم تمامــی مشــکات و تحریم هــا 
بــه دســت آمــده اســت، افــزود: بــا وجــود تمامی 
نامایمــات و فشــارهای اقتصــادی، حتــی یــک 
واحــد تولیــدی در اســتان تعطیــل نشــده اســت.

صادرات استان 

امسال ۵۰ درصد افزایش یافته است

نشســت  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
آذربایجــان شــرقی، ۱۰ خواســته مهــم را بــا وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت مطــرح کرد.یونــس 
ــت و  ــوی دول ــورای گفتگ ــه ش ــه در جلس ژائل
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی  چندیــن 

ــت. ــت داش ــر صم ــت از وزی درخواس

۱۰ خواسته مهم رییس اتاق 

بازرگانی تبریز از وزیر صمت
ــاد  ــا انتق ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــش  ــادی در بخ ــض اقتص ــری و تبعی از نابراب
فــوالد کشــور گفــت: بــرای اصــاح آن، 
ــم  ــواران داری ــت  خ ــا ران ــار ب ــگ تمام عی جن
کــه رســانه هــم دارنــد امــا بخشــی از اقدامات 
ــه  ــا حصــول نتیجــه ادام ــم و ت را آغــاز کردی

ــم. مــی  دهی

وزیر صمت در اتاق بازرگانی تبریز:

 قوانین مزاحم باید حذف شوند

ــکات  ــز، مش ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
را  صنعتــی  هــای  شــهرک  زیرســاختی 
ســرمایه  فعالیــت  راه  در  ســخت  مانعــی 

دانســت. گــذاران 
یونــس ژائلــه، اظهــار کــرد: آذربایجــان 
ــث  ــی در بح ــای قدیم ــتان ه ــرقی از اس ش

ــت. ــد اس ــارت و  تولی تج

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی 

بزرگ در راه سرمایه گذار است
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بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  شــورای 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا حضــور 
ــل  ــارت در مح ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی

برگــزار شــد.. تبریــز  بازرگانــی  اتــاق 

گزارش تصویری سفر

وزیر صمت به آذربایجان شرقی
در  جمعــه  عصــر  حســینی  رزم  علیرضــا 
ــورای  ــت ش ــز در نشس ــه تبری ــفر ب ــان س جری
گفت وگــوی آذربایجــان شــرقی، از واگــذاری 
ســتاد مدیریــت صــادرات ایــران بــه جمهــوری 
ــه اســتان آذربایجــان  آذربایجــان و ارمنســتان ب
شــرقی خبــر داد و گفــت: بــا ایــن اقــدام تــاش 
تــا توســعه صــادرات و ســرعت  می کنیــم 
ــد. ــش یاب ــور  افزای ــن دو کش ــه ای ــادرات ب ص

جنگ تمام عیار برای رفع نابرابری 

و تبعیض در حوزه فوالد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در دیــدار 
ــه در  ــی فقی ــده ول ــز و نماین ــا امــام جمعــه تبری ب
آذربایجــان شــرقی، همدلــی و هــم  افزایــی 
میــان مــردم و  مســئوالن را رمــز موفقیــت اســتان 
رزم  علیرضــا  دانســت.  شــرقی  آذربایجــان 
حســینی، افــزود: ایــن همدلــی و هــم افزایــی بــا 
محوریــت امــام جمعــه تبریــز  بــه وجــود آمــده .

همدلی و هم  افزایی،

 رمز موفقیت آذربایجان شرقی

رئیس ســازمان صمــت اســتان آذربایجان شــرقی 
ــی و  ــزرگ صنعت ــای ب ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ب
معدنــی ایــن اســتان ، گفــت : آذربایجــان شــرقی 
رتبــه یــک کشــور و خاورمیانــه در تولیــد مــواد 
فــوالدی را دارد. حبیــب امیــن زاده گفــت : آغــاز 
عملیــات اجرایــی واقعــی نفلیــن ســینیت ســراب 

خواســته اصلــی اســتان مــی باشــد .

رتبه یک آذربایجان شرقی 

در زمینه تولید مواد فوالدی
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه فعالیت 
۱۳ واحــد خودروســازی در ایــن اســتان، گفــت: 
ــن  ــات خــودروی کشــور در ای ۳۵ درصــد قطع
اســتان تولید می شــود. محمدرضــا پورمحمدی، 
بیــان کــرد: هیاتــی کــه امــروز بــه همــراه وزیــر 
ــی  ــزو عال ــد ج ــور یافتن ــتان حض صمــت در اس

رتبــه تریــن هیــات هــا بــه شــمار مــی رونــد.

تولید 3۵ درصد قطعات خودروی 

کشور در آذربایجان شرقی

ــد  ــارت از رون ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
تــراز صــادرات و همچنیــن  بــه رشــد  رو 
ــه  ــا اباغی ــات ب ــه کارخانج ــواد اولی ــن م تأمی
ــر  ــت خب ــادی دول ــتاد اقتص ــد س ــای جدی ه
افــزود: یکــی  داد. علیرضــا رزم حســینی، 
ــواد  ــن م ــت، تأمی ــای دول ــن کاره از مهمتری

اولیــه کارخانجــات اســت.

روند رو به رشد صادرات و تامین 

مواد اولیه کارخانجات

1399/1۰/12  1399/1۰/12 1399/1۰/12 
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ــس کل ســازمان توســعه  ــر و رئی ــاون وزی مع
تجــارت ایــران کــه بــه همــراه وزیــر صنعــت، 
اســتان آذربایجــان  بــه  تجــارت  و  معــدن 
ــت بــا  ــرقی ســفر کــرده اســت، در نشس ش
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی اســتان 
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی 

ــت. ــور یاف ــز حض تبری

حضور معاون وزیر و رئیس کل سازمان 

توسعه تجارت ایران در آذربایجان شرقی

بــه گــزارش ایرنــا، علیرضــا رزم حســینی 
و صاحبــان صنایــع  تجــار  بــا  نشســت  در 
آذربایجــان شــرقی در اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
افــزود: متاســفانه طــی ســال هــای اخیر شــاهد 
وجــود تبعیــض هــا در فــوالد کشــوریم و 
بایــد جنــگ تمــام عیــار در قبــال رانــت هــای 

ــود. ــاز ش ــش آغ ــن بخ ــده در ای ــاد ش ایج

مبارزه با نابرابری در اقتصاد فوالد 

تقویت می شود

بــه گــزارش ایرنا، حبیــب امیــن زاده عصر جمعه 
ــدگان و  ــا تولیدکنن ــر صمــت ب در نشســت وزی
ــاق  ــرقی در ات ــان ش ــادی آذربایج ــاالن اقتص فع
بازرگانــی تبریــز، افــزود: پــس از شــیوع کرونــا 
در کشــور صاحبــان صنایــع و تولیــد کننــدگان 
آذربایجــان شــرقی بــی درنــگ بــرای مقابلــه بــا 

ایــن ویــروس وارد میــدان شــده

آذربایجان شرقی قطب تامین دستگاه 

تولید ماسک کشور است

ایرنــا- وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت با اشــاره 
ــه ســیر صعــودی تولیــد خــودرو در مــاه هــای  ب
اخیــر اعــام کــرد: افزایــش ۵۰ درصــدی تولیــد 
ــتور کار  ــه دوم در دس ــش ماه ــودرو را در ش خ
ــب در  ــه ش ــینی جمع ــا رزم حس ــم. علیرض داری
ــال  ــه دنب ــزود: ب ــز اف ــه تبری ــام جمع ــا ام ــدار ب دی
شکســتن گام بــه گام انحصــار خودروها هســتیم.

تولید خودرو در نیمه دوم امسال 

۵۰ درصد افزایش می یابد

ایرنــا- تبریــز- جلســه شــورای گفــت و گوی 
دولــت و بخــش خصوصــی بــا حضــور وزیــر 
ــه در  ــدن و تجــارت عصــر جمع صنعــت ْ مع

محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

گزارش تصویری 

جلسه شورای گفت و گوی دولت و 

معــدن بخش خصوصی با حضور وزیر صمت وزیــر صنعــت،   - تبریــز   - ایرنــا 
و تجــارت روز شــنبه در ســفر خــود بــه 
کارخانــه  از  شــرقی  آذربایجــان  اســتان 
ــن  ــد و همچنی ــز بازدی ــازی تبری تراکتورس
ــاب و  ــد بن ــوالد آذرحدی ــع ف ــرح مجتم ط

ــهر  ــن ش ــمش ای ــرآوری کش ــه ف کارخان
را افتتــاح کــرد.

گزارش تصویری سفر وزیر صمت

 به آذربایجان شرقی
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ــران  ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــس کل س  رئی
ــر صمــت، ســتاد  ــا دســتور وزی اعــام کــرد: ب
شــده  آزاد  مناطــق  بــه  صــادرات  توســعه 
تشــکیل  تبریــز  در  آذربایجــان  جمهــوری 
شــد.حمید زادبــوم افــزود: در ایــن ســتاد بــه جز 
آذربایجــان شــرقی، اســتان های آذربایجــان 
ــتند. ــو هس ــز عض ــان نی ــل و زنج ــی، اردبی غرب

تشکیل ستاد صادرات به مناطق آزاد 

شده جمهوری آذربایجان در تبریز
ایســنا/وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ۱۱ هــزار 
ــود  ــور وج ــال در کش ــر فع ــی غی ــه ی معدن پهن
دارد، تاکیــد کــرد: در بحــث معادن، نــه تنها در 
آذربایجــان شــرقی بلکــه در ســطح ملــی عقــب 
افتادگــی هایــی وجــود دارد و در همیــن راســتا 

ــم. ــرده ای ــوب ک مص

۱۱ هزار پهنه ی معدنی غیر فعال

 در کشور وجود دارد

ایســنا/ رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنعــت، معــدن 
ــور  ــئوالن کش ــت: مس ــز گف ــاورزی تبری و کش
ــش  ــکات بخ ــد مش ــه بای ــه گان ــوای س در ق

ــد. ــع کنن ــد را رف ــع تولی ــی و موان خصوص
یونــس ژائلــه اظهــار کــرد: آذربایجان شــرقی، از 
اســتان هــای قدیمــی در بحــث تجــارت و تولیــد 

است.

مسئوالن باید مشکالت بخش خصوصی 

و موانع تولید را رفع کنند

ایســنا/ رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی 
در مجلس شــورای اســامی گفت: ما نمایندگان 
اســتان اعــام می کنیــم کــه بــا تمــام تــوان آمــاده 
کمــک بــه فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی 
ــور  ــرد: کش ــار ک ــف داودی، اظه ــتیم. یوس هس
مــا بیشــتر از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد فعالیــت 

فعــاالن اقتصــادی اســت.

با تمام توان آماده کمک به فعاالن 

اقتصادی آذربایجان شرقی هستیم
ایســنا/ نماینده مــردم کلیبــر، خداافریــن و هوراند 
در مجلــس شــورای اســامی گفــت: نخالــه های 
معــادن آذربایجــان شــرقی بــرای اســتان می مانــد 
و عصــاره اش بــرای دیگــران اســت. حســین 
حاتمــی، اظهــار کــرد: در تقســیم بندی معــدن که 
در شــاکله کشــور اتفاق افتاده، معــادن آذربایجان 

ــه نخالــه و عصــاره تقســیم بندی کرده انــد. را ب

فقط نخاله های معادن

 نصیب آذربایجان شرقی می شود

آذربایجــان  در  فقیــه  ولــی  ایســنا/نماینده 
شــرقی و امــام جمعــه تبریــز گفــت: بــا توجــه 
ــرقی در  ــان ش ــان آذربایج ــابقه درخش ــه س ب
کارخانجاتــی  و  صنعــت  و  تولیــد  حــوزه 
چــون ماشــین ســازی، کارخانجــات ایــن 

اســتان نیــاز بــه توجــه بیشــتری از ســوی 
وزارت صمــت را دارنــد.

ضرورت توجه ویژه وزارت صمت 

به کارخانجات آذربایجان شرقی
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ایســنا/ وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــا اشــاره بــه گرانــی مجــدد خودروهــای 
ــرد:  ــوان ک ــر، عن ــای اخی ــی در هفته ه داخل
ــی  ــل اصل ــت، عام ــورای رقاب ــری ش بی تدبی
ــز  ــی نی ــی اســت و در روزهــای آت ــن گران ای
ــای  ــر شــدن قیمــت خودروه شــاهد متعادل ت

ــود. ــم ب ــی خواهی داخل

بی تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی 

گرانی اخیر خودرو در کشور است

وزیــر صمــت، در جریــان ســفر دو روزه 
ــد  ــه آذربایجــان شــرقی ضمــن بازدی خــود ب
از واحدهــای صنعتــی تعــدادی از واحدهــای 
تولیــد  بنــاب خطــوط  صنعتــی شهرســتان 
جدیــد صنایــع غذایــی شــیرین عســل در 

ــرد. ــاح ک ــز افتت ــتر را نی ــتان شبس شهرس

گزارش تصویری سفر وزیر صنعت، 

معدن و تجارت به آذربایجان شرقی

ــا  ــرقی ب ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
انتقــاد از گرانــی خــودرو گفــت: کیفیــت 
ــردم  ــان م ــی در ش ــای داخل ــی از خودروه برخ
ایــران اســامی نیســت و بایــد وزارت صمــت بــا 
سواســتفاده کنندگان بــازار خــودرو و بازارهــای 

ــد. ــه شــدت برخــورد کن ــن بخــش ب ســیاه ای

انتقاد از وزارت صمت در تعلل معرفی 

هیات مدیره ماشین سازی تبریز

 یونــس ژائلــه در نشســت شــورای گفت وگــوی 
ــرقی،  ــی آذربایجان ش ــش خصوص ــت و بخ دول
اظهــار کــرد: آذربایجان شــرقی از اســتان های 
قدیمــی در بحــث تجــارت و  تولیــد اســت 
به طوریکــه در ســال ۱۲۸۹ شمســی اتــاق بازرگانی 
بــرای اولیــن بــار در تبریــز تاســیس شــد کــه بعدها 

ــس رســید. ــب مجل ــه تصوی در ســال ۱۳۰۷ ب

مشکالت شهرک های صنعتی

 مانعی بزرگ در راه سرمایه گذار
علیرضــا رزم حســینی در دیــدار با امــام جمعه 
ــان  ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول ــز و نماین تبری
شــرقی، همدلــی و هــم  افزایــی میــان مــردم و  
مســئوالن را رمــز موفقیــت اســتان آذربایجــان 
شــرقی دانســت. وی افــزود: ایــن همدلــی 
و هــم افزایــی بــا محوریــت امــام جمعــه تبریــز 

بــه وجــود آمــده اســت.

افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را 

هدفگذاری کرده ایم

ــت  ــورای گف ــه ش ــف داوودی در جلس یوس
وزیــر  حضــور  بــا  کــه  اســتان  وگــوی 
ــزار  ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــت در ات صم
ــا تمــام تــوان آمــاده  شــد، اظهــار کــرد: مــا ب

کمــک بــه صاحبــان صنایــع کل اســتان 
از دورافتــاده تریــن روســتای اســتان تــا 

ــتیم. ــار هس ــز پرافتخ تبری

بی نصیبی آذربایجان از سرمایه گذاری 

۵.۴ میلیارد یورویی ایمیدرو
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 علیرضــا رزم حســینی در ابتــدای ســفر خــود به 
ــی  ــاق بازرگان اســتان آذربایجــان شــرقی در ات
ــار  ــگاران، اظه ــا خبرن ــو ب ــز در گفت وگ تبری
ــت،  ــای دول ــن کاره ــی از مهمتری ــت: یک داش
ــه  ــت ک ــات اس ــه کارخانج ــواد اولی ــن م تأمی
ابــاغ سیاســت های جدیــد صادراتــی، کمــک 

ــه ایــن حــوزه کــرد. شــایانی ب

تامین مواد اولیه کارخانجات با ابالغ 

سیاست های جدید اقتصادی دولت
ــورای  ــه ش ــدی در جلس ــا پورمحم محمدرض
ــر  ــور وزی ــا حض ــه ب ــتان ک ــوی اس ــت وگ گف
صمــت برگــزار شــد، اظهــار کــرد: از حــدود 
۲۵ مــاه پیــش در آذربایجــان شــرقی مســوولیت 
دارم و در ایــن مــدت وزرا و هیــات هــای 
مختلفــی در ایــن اســتان حضــور یافتــه و رئیــس 
جمهــور نیــز دوبــار بــه ایــن اســتان ســفر کردند.

تولید 3۵ درصد قطعات خودرو کشور 

در آذربایجان 

ــینیت  ــن س ــروژه نفلی ــت: پ ــت گف ــر صم وزی
ســراب اجرایــی خواهــد شــد. علیرضــا رزم 
حســینی، در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــن و  ــری در قوانی ــزوم ایجــاد انعطــاف پذی ــر ل ب
مقــررات تاکیــد و اظهــار کــرد: نماینــدگان باید 

ــد. ــه نفــع توســعه اســتان گام بردارن ب

قول وزیر صمت برای اجرایی کردن 

نفلین سینیت سراب

 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت طــی ســفری 
دو روزه ۱۳ دی ۱۳۹۹ چندیــن پــروژه بــزرگ در 
شهرســتان بناب و شبســتر در آذربایجان شرقی را 
افتتــاح کــرد. ایــن اســتان ۴ هــزار واحــد صنعتــی 
فعــال را بــا اشــتغال مســتقیم ۱۲۰ هــزار نفــر و بــا 
حجــم ســرمایه گــذاری ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان 

در خــود جــای داده اســت.

گزارش تصویری سفر وزیر صمت

 به آذربایجان شرقی
ــت و  ــورای گف ــه ش ــی در جلس ــین حاتم  حس
گــوی دولــت و بخــش خصوصــی کــه در محل 
اتــاق بازرگانــی تبریــز و بــا حضــور علیرضــا رزم 
حســینی وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت برگزار 
ــع بانکــی و پولــی آذربایجــان  شــد، گفــت: مناب
شــرقی از رهگــذر ارزش افــزوده بیشــتر نصیــب 

ــود. ــتان نمی ش ــن اس ای

توزیع منابع مالی و بانکی کشور بین 

استان های مختلف ناعادالنه است

ــگاران در  علیرضــا رزم حســینی در جمــع خبرن
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
سرعت بخشــی در ترخیص کاالها از گمرکات 
کشــور ادامــه دارد، افــزود: تســریع در ترخیــص 
کاالهــای مانــده و رســوبی در گمــرکات یکــی 

ــاهد  ــده ش ــت و در آین ــا اس ــای م از اولویت ه
رســوب کاالهــا نخواهیــم بــود.

روند ترخیص کاالهای مانده در 

گمرکات کشور تسریع می شود
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یونــس ژائلــه شــامگاه جمعــه، در نشســت 
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش 
بــا  کــه  شــرقی  آذربایجــان  خصوصــی 
ــی  ــاق بازرگان ــت، در ات ــر صم ــور وزی حض
تبریــز برگــزار شــد، اظهــار کــرد: آذربایجــان 
بحــث  در  قدیمــی  اســتان های  از  شــرقی 

تجــارت و تولیــد اســت

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی 

بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران است

شــورای  نشســت  در  رزم حســینی  علیرضــا 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق تبریــز نقش 
آذربایجــان شــرقی را در توســعه صــادرات 
غیرنفتی بســیار مهــم خواند گفــت: در وزارت 
صمــت مقــرر شــده اســت کــه ایــن اســتان بــه 
ــای  ــه جمهوری ه ــادرات ب ــز ص ــوان مرک عن

ــود. ــن ش ــتان تعیی ــان و ارمنس آذربایج

تبریز 

مرکز صادرات به حوزه قفقاز است

ــورای  محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه ش
گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی، 
گفــت: بــا اینکــه شــاهد شــیوع ویــروس 
مشــکات  و  هســتیم  کشــور  در  کرونــا 
تحریمــی نیــز واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
را بــا چالش هایــی مواجــه کــرده اســت ولــی 
طــی دو ســال گذشــته هیــچ واحــد تولیــدی 

ــت. ــده اس ــل نش ــتان تعطی اس

۱۰۰ واحد تولیدی غیرفعال 

به چرخه تولید بازگشت

از  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ــران  ــادرات ای ــت ص ــتاد مدیری ــذاری س واگ
بــه جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان بــه 
اســتان آذربایجــان شــرقی خبــر داد و گفــت: 
ــعه  ــا توس ــم ت ــاش می کنی ــدام ت ــن اق ــا ای ب
ــن دو  ــه ای ــادرات ب ــرعت ص ــادرات و س ص
کشــور کــه بــازار بزرگــی بــرای ایــران و 
محــل ترانزیــت اقــام صادراتــی اســت...

نابرابری و تبعیض اقتصادی 

در حوزه فوالد

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ضمــن تقدیــر 
از اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی وزارت 
صمــت، ادامــه داد: قــدم هــای بزرگــی بــرای 
بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور 
ــواد  ــم م ــه بتوانی ــن ک ــده و همی ــته ش برداش
اولیــه را بــه راحتــی وارد کنیــم و از خــان 
هــای پــر تعــداد بانــک مرکــزی رهــا شــویم، 

ــی دارد. ــای قدردان ج

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی 

بزرگ سر راه سرمایه گذار است

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت وزیــر 
صمــت بــا تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی 
ــی،  ــاق بازرگان ــه در ات ــرقی ک ــان ش آذربایج
ــزار  ــز برگ ــاورزی تبری ــادن و کش ــع، مع صنای
شــد، گفــت: ایــن اســتان از جملــه اســتان های 

ــای  ــاظ قابلیت ه ــه لح ــور ب ــم کش مه
و  خدماتــی  تولیــدی،  صنعتــی، 

کشــاورزی اســت.

رتبه دوم کشور در توسعه

 واحدهای تولیدی را داریم

13 دی 1399  13 دی 1399  13 دی 1399 
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علیرضــا رزم حســینی در دیــدار بــا حجــت 
ــده  ــی آل هاشــم نماین االســام ســید محمدعل
ــاره  ــا اش ــرقی، ب ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ول
بــه نقــش آذربایجــان  شــرقی در بســیاری از 
برهه هــای حســاس و تاریخــی انقاب اســامی 
از  باقی مانــده  مــدت  در  امیدواریــم  افــزود: 
ــی از  ــم بخش ــم، بتوانی ــت دوازده ــت دول فعالی

ــم. ــع کنی ــتان را رف ــکات اس مش

بی تدبیری شورای رقابت 

عامل اصلی گرانی خودرو در کشور

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از افزایــش ۵۰ 
در  اســتان  غیرنفتــی  صــادرات  درصــدی 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــر داد و ب ســال جــاری خب
ایــن موفقیــت به رغــم تمامــی مشــکات و 
ــزود: در  ــت، اف ــده اس ــت آم ــا بدس تحریم ه
چنــد ســال اخیــر بــا وجــود تمامــی نامایمــات 
و فشــارهای اقتصــادی، حتــی یــک واحــد 

ــت. ــده اس ــل نش ــتان تعطی ــدی در اس تولی

افزایش ۵۰ درصدی صادرات 

غیرنفتی آذربایجان شرقی

ــرقی را  ــان ش ــش آذربایج ــت، نق ــر صم وزی
ــم  ــیار مه ــی بس ــادرات غیرنفت ــعه ص در توس
خوانــد و بــا اشــاره بــه همســایگی ایــن اســتان 
ــد کشــور، گفــت: در وزارت صمــت  ــا چن ب
مقــرر شــده کــه ایــن اســتان و شــهر صنعتــی 
و تجــاری تبریــز بــه عنــوان مرکــز صــادرات 
بــه جمهوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان 

ــن شــود. تعیی

آذربایجان شرقی نقش بسیار مهمی 

در توسعه صادرات دارد

نماینــده مــردم کلیبــر، خداافریــن و هورانــد در 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: نخالــه هــای 
معــادن آذربایجــان شــرقی بــرای اســتان می مانــد 
و عصــاره اش بــرای دیگــران اســت. وی بــا 
اشــاره بــه ترکیــب ناعادالنــه هیــات مدیره هــای 
شــرکت هایــی مثــل ایــدرو و ایمیــدرو افــزود: 
ــا و  ــع، داده ه ــا، مناب ــات مدیره ه ــیم هی در تقس

ــد لحــاظ شــود. ــتان ها بای ســرمایه اس

نخاله های معادن آذربایجان برای 

استان است و عصاره برای دیگران

ــت  و  ــورای گف ــت ش ــه، در نشس ــس ژائل یون
گــوی دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان 
شــرقی کــه بــا حضــور وزیــر صنعــت، معــدن 
صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  در  و تجــارت 
ــد،  ــزار ش ــز  برگ ــاورزی تبری ــادن و کش مع
اظهــار کــرد: مشــکات زیرســاختی شــهرک 
هــای صنعتــی مانعــی ســخت در راه فعالیــت 

ســرمایه گــذاران اســت.

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی 

بزرگ در راه سرمایه گذار است

افزایــش ۵۰  از  ســتاندار آذربایجــان شــرقی 
ــال  ــتان در س ــی اس ــادرات غیرنفت ــدی ص درص
جــاری خبــر داد و بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
موفقیــت بــه  رغم تمامــی مشــکات و تحریم ها 
ــد ســال  ــزود: در چن ــه دســت آمــده اســت، اف ب
اخیــر بــا وجــود تمامــی نامایمــات و فشــارهای 

اقتصــادی، حتــی یــک واحــد تولیــدی در 
ــل نشــده اســت. اســتان تعطی

صادرات استان امسال

 ۵۰ درصد افزایش یافته است
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ــاد  ــا انتق ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــش  ــادی در بخ ــض اقتص ــری و تبعی از نابراب
بــرای اصــاح آن  فــوالد کشــور گفــت: 
جنــگ تمام عیــار بــا رانت خــواران داریــم 
کــه رســانه هــم دارنــد امــا بخشــی از اقدامات 
ــه  ــا حصــول نتیجــه ادام ــم و ت را آغــاز کردی

می دهیــم.

قوانین مزاحم 

به نفع توسعه کشور حذف شود

جلســه  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی کــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز 
درصــدی   ۵۰ افزایــش  از  شــد  برگــزار 
صــادرات غیرنفتــی اســتان خبــر داد و گفــت: 
همــه واحدهــای صنعتــی بــا وجــود مشــکات 
اقتصــادی، مجاهدانــه فعالیــت کردنــد، تولیــد 

و صــادرات اســتان کاهــش نیافــت.

افزایش ۵۰ درصدی صادرات 

غیرنفتی استان آذربایجان شرقی

رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی 
دولــت  گفت وگــوی  شــورای  جلســه  در 
ــر  ــور وزی ــا حض ــه ب ــی ک ــش خصوص و بخ
صنعــت برگــزار شــد بــا انتقــاد از اینکــه »آغــاز 
ــراب  ــینیت س ــن س ــم نفلی ــدن مه ــت مع فعالی
یکســال اســت کــه معطــل نامــه دولــت اســت« 
ــهمی از  ــرقی س ــان ش ــتان آذربایج ــت: اس گف

ــدارد. ــدرو ن ــی ایمی ــرمایه گذاری معدن س

بهره برداری از نفلین سینیت سراب 

همچنان معطل نامه دولت است

نماینــده مــردم مراغــه در مجلــس بــا تأکیــد بــر 
اینکــه »نیــاز به انقــاب اداری در کشــور داریم« 
گفــت: بروکراســی زیــاد و مانع تراشــی های 
سیســتم اداری، بخــش تولیــد را زمین گیــر 
کــرده اســت. علی علیــزاده، در جلســه شــورای 
بخــش خصوصــی  گفت وگــوی دولــت و 
ــن  ــی را بزرگتری ــرقی بروکراس ــان ش آذربایج

مانــع رشــد صنعــت و تولیــد دانســت. 

بخش تولید 

اسیر مانع تراشی های سیستم اداری

ــن ســینیت  ــروژه نفلی ــر صمــت گفــت: پ وزی
ســراب اجرایــی خواهــد شــد؛ کار را شــروع 
مــی کنیــم، مصوبــه هیــات دولــت را هــم در 
دســتور کار قــرار مــی دهیــم و مــی گیریــم.

علیرضــا رزم حســینی، در جلســه شــورای 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان 
آذربایجــان شــرقی بــر لــزوم ایجــاد انعطــاف 
ــد کــرد. ــن و مقــررات تاکی ــری در قوانی پذی

قول وزیر صمت برای اجرایی کردن 

نفلین سینیت سراب

علیرضــا رزم حســیني، در جلســه شــوراي 
ــري  ــاف پذی ــاد انعط ــزوم ایج ــر ل ــو ب گفتگ
در قوانیــن و مقــررات تاکیــد و اظهــار کــرد: 
اســتان  نفــع توســعه  بــه  بایــد  نماینــدگان 
توســعه  بــراي  افــزود:  وي  بردارنــد.  گام 

ــه آذربایجــان و ارمنســتان  صــادرات ب
ــتان  ــور را در اس ــادرات کش ــتاد ص س
ــم. ــي دهی ــرار م ــرقي ق ــان ش آذربایج

قول وزیر براي اجرایي کردن

 نفلین سینیت سراب
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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، با بیــان اینکه 
ایــران معــادن بــزرگ و مهمــی دارد، گفت: ۱۱ 

هــزار پهنــه معدنی در کشــور وجــود دارد.
 رزم حســینی در دیــدار بــا فعــاالن تجــاری، 
صنعتــی و اقتصــادی آذربایجان شــرقی در اتاق 
ــی تبریــز گفــت: در حــوزه اکتشــاف،  بازرگان
ــور  ــادن کش ــرداری از مع ــره ب ــتخراج و به اس

ــود دارد. ــی وج ــای اساس ــی ه ــب ماندگ عق

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

وجود ۱۱ هزار پهنه معدنی در کشور

ــاره  ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــادی  ــم اقتص ــزرگ و مه ــای ب ــت ه ــه ظرفی ب
ــت:  ــرقی گف ــان ش ــتان آذربایج ــی اس و صنعت
ــران  ــی ای ــب صادرات ــرقی قط ــان ش آذربایج
ــه  ــاره ب ــا اش ــینی ب ــا رزم حس ــت.  علیرض اس
اینکــه آذربایجــان شــرقی اســتانی صنعتــی و از 
ــور  ــده کش ــادر کنن ــتان های ص ــن اس بزرگتری

ــای... ــا سیاســت ه ــا ب اســت، گفــت: م

آذربایجان شرقی

 قطب صادراتی ایران

رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی 
گفــت: در ســال ۱۳۹۸بــه میــزان ۵.۴ میلیــارد 
ــره  ــه به ــور ب ــی در کش ــع معدن ــورو صنای ی
آذربایجــان  ظاهــرا  کــه  رســیده  بــرداری 
شــرقی از ایــن میــزان ســرمایه گــذاری کامــا 
داوودی  است.یوســف  بــوده  نصیــب  بــی 
اظهــار کــرد: مــا بــا تمــام تــوان آمــاده کمــک 

ــتیم. ــتان هس ــع کل اس ــان صنای ــه صاحب ب

بی نصیبی آذربایجان از سرمایه 

گذاری ۵.۴ میلیارد یورویی ایمیدرو

ــن ســینیت  ــروژه نفلی ــر صمــت گفــت: پ وزی
ســراب اجرایــی خواهــد شــد؛ کار را شــروع 
مــی کنیــم، مصوبــه هیــات دولــت را هــم در 

ــم. ــم و می گیری ــرار می دهی ــتور کار ق دس
علیرضــا رزم حســینی برلــزوم ایجــاد انعطــاف 
و  تاکیــد  مقــررات  و  قوانیــن  در  پذیــری 
اظهــار کــرد: نماینــدگان بایــد بــه نفــع توســعه 

ــد. ــتان گام بردارن اس

لزوم تکمیل زنجیره فوالد

 در آذربایجان شرقي

در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
حاشــیه ســفر خــود بــه تبریــز از آمادگــی 
یــک  انــدازی  راه  بــرای  ایــن وزارتخانــه 
خودروســازی بــا مشــارکت ســازمان توســعه 
ای ایــدرو و بخــش خصوصــی توانمنــد خبــر 
داد. علیرضــا رزم حســینی ز گفــت: یکــی از 
مهمتریــن کار هــای ایــن وزارت خانــه، تأمیــن 

ــت. ــا اس ــه ه ــه کارخان ــواد اولی م

برای راه اندازی خودروسازی 

در آذربایجان شرقی آمادگی داریم

نشســت  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
آذربایجــان شــرقی، ۱۰ خواســته مهــم را بــا وزیر 

ــدن و تجــارت مطــرح کــرد. صنعــت، مع
 یونــس ژائلــه در جلســه شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی  

چندیــن درخواســت از مقــام وزارت صنعــت، 
ــت . ــارت داش ــدن و تج مع

۱۰ خواسته مهم رئیس اتاق بازرگانی 

تبریز از وزیر صمت

13 دی 1399  13 دی 1399 12:2۵:۰۷ 13 دي 1399 - 12:۵8:46
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ــه  ــا اشــاره ب ــدن و تجــارت ب ــر صنعــت، مع وزی
ظرفیــت هــای بــزرگ و مهم اقتصــادی و صنعتی 
ــان  ــت: آذربایج ــرقی گف ــان ش ــتان آذربایج اس
شــرقی قطــب صادراتــی ایــران اســت.  علیرضــا 
رزم حســینی با اشــاره بــه اینکه آذربایجان شــرقی 

اســتانی صنعتــی و از بزرگتریــن اســتان های ...

تبریز 

مرکز صادرات به حوزه قفقاز است

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا انتقــاد از 
نابرابــری و تبعیــض اقتصــادی در بخــش فوالد 
کشــور گفــت: بــرای اصــاح آن جنــگ 
تمام عیــار بــا رانت خــواران داریــم کــه رســانه 
ــاز  ــات را آغ ــی از اقدام ــا بخش ــد ام ــم دارن ه
کردیــم و تــا حصــول نتیجــه ادامــه می دهیــم.

برای اصالح وضعیت بخش فوالد

جنگ تمام عیار با رانت خواران داریم

ــیه  ــارت در حاش ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ســفر خــود بــه تبریــز از آمادگی ایــن وزارتخانه 
بــا  یــک خودروســازی  انــدازی  راه  بــرای 
مشــارکت ســازمان توســعه ای ایــدرو و بخــش 
خصوصــی توانمنــد خبــر داد. علیرضــا رزم 
حســینی گفــت: یکــی از مهمتریــن کار هــای...

انحصار خودرو باید در کشور

 شکسته شود

ــرقی را  ــان ش ــش آذربایج ــت، نق ــر صم وزی
ــم  ــیار مه ــی بس ــادرات غیرنفت ــعه ص در توس
خوانــد و بــا اشــاره بــه همســایگی ایــن اســتان 
ــد کشــور، گفــت: در وزارت صمــت  ــا چن ب
مقــرر شــده کــه ایــن اســتان و شــهر صنعتــی و 
تجــاری تبریــز بــه عنــوان مرکــز صــادرات...

تداوم روند مثبت صادراتی کشور

 تا پایان سال

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا انتقــاد از 
نابرابــری و تبعیــض اقتصــادی در بخــش فوالد 
کشــور گفــت: بــرای اصــاح آن جنــگ 
تمام عیــار بــا رانت خــواران داریــم کــه رســانه 
ــاز  ــات را آغ ــی از اقدام ــا بخش ــد ام ــم دارن ه
کردیــم و تــا حصــول نتیجــه ادامــه می دهیــم.

وزیر صمت در اتاق تبریز:

شتاب توسعه با تنقیح قوانین

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ســفری دو 
ــی  ــرقی م ــان ش ــتان آذربایج ــان اس روزه، مهم
شــود تــا ضمــن بهــره بــرداری و بازدیــد از چند 
ــاالن  ــدگان و فع ــا تولیدکنن ــی، ب ــرح صنعت ط

اقتصــادی در ایــن اســتان نیــز دیــدار کنــد

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

نظام باید به کارآفرینان ارج نهد

1۵ دي 1399 1۰:3۷:11 14 دی 1399 13 دی 1399 
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جلســه بررســی مشــکات صادرکننــدگان 
آذربایجــان شــرقی پیــرو مــوارد مطــرح شــده 
و  دولــت  گفتگــوی  شــورای  نشســت  در 
بخــش خصوصــی اســتان، بــا حضــور معــاون 
ــس  ــارت و رئی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران و جمعــی 
اتــاق  محــل  در  اســتان  صادرکننــدگان  از 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی تبری بازرگان

نشست بررسی مشکالت صادرکنندگان 

آذربایجان شرقی برگزار شد

ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــران  ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــس کل س رئی
ــود  ــی ش ــق م ــی محق ــادرات وقت ــت: ص گف
کــه ارز خارجــی بــه کشــور بیاوریــد، اگــر در 
برابــر صــادرات، ریــال دریافــت شــود، ارزش 
افــزوده ای نخواهــد داشــت.حمید زادبــوم 
ــز  ــوی نی ــی ق ــش خصوص ــرای بخ ــت: ب گف

ــوی هســتیم. ــاق ق ــد ات نیازمن

صادرات ریالی،

 ارزش افزوده ای برای کشور ندارد

نشســت طــرح مشــکات واحدهــای صنعتــی 
ــی  ــاون بازرگان ــادی، مع ــا حضــور قب اســتان ب
داخلــی وزارت صمــت و تابــش، معــاون وزیر 
و رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان 
ــن  ــز برگــزار شــد. ای ــی تبری ــاق بازرگان در ات
جلســه بــه منظــور پیگیــری درخواســت هــای 
بخــش خصوصــی از وزیــر صنعــت مبنــی بــر 

حــل مشــکات ایــن حــوزه تشــکیل شــد.

بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و 

صنعتی با حضور معاونان وزیر صمت

ــا  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
بیــان اینکــه فــروش ریالــی یکــی از مشــکات 
حــوزه صــادرات اســت، گفــت: صــادرات 
ــه  ــی ب ــه ارز خارج ــود ک ــق می ش ــی محق وقت
کشــور بیاوریــد، اگــر در برابــر صــادرات، ریال 
نخواهــد  افــزوده ای  ارزش  شــود،  دریافــت 
داشــت. حمیــد زادبــوم  بــا بیــان اینکــه اقتصــاد 
قــوی نیازمنــد بخــش خصوصــی قــوی اســت

صادرات ریالی، ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد

ــران  ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــس کل س رئی
ــود  ــی ش ــق م ــی محق ــادرات وقت ــت: ص گف
کــه ارز خارجــی بــه کشــور بیاوریــد، اگــر در 
برابــر صــادرات، ریــال دریافــت شــود، ارزش 
ــوم  ــد زادب ــت. حمی ــد داش ــزوده ای نخواه اف
در جلســه بررســی مشــکات صادرکننــدگان 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد 
قــوی نیازمنــد بخــش خصوصــی قــوی اســت

صادرات ریالی ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد

یونــس ژائلــه در نشســت معــاون وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت و رئیس کل ســازمان توســعه 
ــتان در  ــدگان اس ــا صادرکنن ــران ب ــارت ای تج

ــت:  ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــل ات مح
شــورای  جلســه  پیــرو  جلســه  ایــن 

بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی 

می شــود. برگــزار 

عدم ثبات قوانین و مشکالت حمل و 

نقل از چالش های مهم صادرکنندگان

13 دی 1399،  18:19 13 دی 1399،  18:1۷ 13 دی 1399
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رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران 
گفــت: صــادرات وقتــی محقــق مــی شــود کــه 
ــر  ــد، اگــر در براب ــه کشــور بیاوری ارز خارجــی ب
صــادرات، ریــال دریافت شــود، ارزش افــزوده ای 
نخواهــد داشــت. حمید زادبوم در جلســه بررســی 
مشــکات صادرکننــدگان آذربایجان شــرقی در 
محــل اتــاق بازرگانــی تبریز بــا بیان اینکــه اقتصاد 

قــوی نیازمنــد بخــش خصوصــی قــوی اســت

صادرات ریالی ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد

ــات  ــدم ثب ــز، ع ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
قوانیــن و مشــکات مربــوط بــه حمــل و نقــل 
ــم  ــای مه ــی را از چالش ه ــای صادرات کااله
صادرکننــدگان دانســت. یونــس ژائلــه در 
ــه  ــز را ب ــد تبری ــت: بای ــگاران گف ــع خبرن جم
ــز  ــمالغرب و مرک ــارت ش ــز تج ــوان مرک عن
ــه، جمهــوری آذربایجــان و  ــا ترکی تجــارت ب

ــم. ــی کنی ــتان معرف ارمنس

عدم ثبات قوانین و مشکالت حمل و 

نقل از چالش های مهم صادرکنندگان

ــدگان  ــکات صادرکنن ــی مش ــه بررس  جلس
آذربایجــان شــرقی پیــرو مــوارد مطــرح شــده 
ــت و  ــوی دول ــورای گفت وگ ــت ش در نشس
بخــش خصوصــی اســتان، بــا حضــور معــاون 
وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت 
ایــران و جمعــی از صادرکننــدگان اســتان 
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق تبریــز 

برگــزار شــد.

صادرات ریالی، ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد؛ ارزآوری کنید

ــارت در  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
جلســه بررســی مشــکات صادرکننــدگان 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه فــروش 
ــادرات  ــوزه ص ــکات ح ــی از مش ــی یک ریال
محقــق  وقتــی  صــادرات  گفــت:  اســت، 
می شــود کــه ارز خارجــی بــه کشــور بیاوریــد، 
اگــر در برابــر صــادرات، ریــال دریافت شــود، 

ارزش افــزوده ای نخواهــد داشــت.

صادرات ریالی ارزش افزوده ای

 برای کشور ندارد

ــران  ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــس کل س رئی
در جلســه بررســی مشــکات صادرکننــدگان 
آذربایجــان شــرقی می گویــد: صــادرات وقتی 
محقــق می شــود کــه در قبــال فــروش کاال و 
خدمــات، ارز خارجــی بــه کشــور وارد کنــد؛ 
بــر ایــن اســاس اگــر در برابــر صــادرات، 
ریــال دریافــت شــود، ارزش افــزوده ای بــرای 

کشــور نخواهــد داشــت. 

صادرات ریالی، ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد؛ ارزآوری کنید

معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه 
ــکات  ــی مش ــه بررس ــران در جلس ــارت ای تج
گفــت:  شــرقی  آذربایجــان  صادرکننــدگان 
ــال  ــق می شــود کــه در قب ــی محق صــادرات وقت
فــروش کاال و خدمــات، ارز خارجــی بــه کشــور 
وارد کنــد؛ بر این اســاس اگــر در برابر صــادرات، 

ــرای  ــزوده ای ب ــود، ارزش اف ــت ش ــال دریاف ری
ــت. ــد داش ــور نخواه کش

صادرات ریالی، ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد

13 دی 1399  14 دی 1399  14 دی 1399

14 دی 1399 - 14۰9:۰2 دی 1399 - 14۰9:۰2 دی 1399 - ۰9:38
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

 نائــب رییــس اتــاق بازرگانی تبریز در جلســه هم 
اندیشــی صنعــت و دانشــگاه بــا بیــان اینکــه اتــاق 
تبریــز بــه دنبــال تغییر و تحــول اساســی و حرکت 
ــگاه  ــا دانش ــت ب ــاط صنع ــاد ارتب ــمت ایج ــه س ب
ــگاه  ــون دانش ــم اکن ــفانه ه ــت: متاس ــت، گف اس
هــای مــا بیشــتر بــر روی مباحــث نظــری تمرکــز 
داشــته و در راســتای مهــارت آمــوزی و آمــوزش 

عملــی نتوانســته انــد کار چندانــی انجــام دهنــد.

جلسه هم اندیشی دانشگاه و صنعت 

در اتاق تبریز برگزار شد

 پیرو مصوبه شــصت و ســومین نشســت شــورای 
گفتگــو، دومیــن جلســه کارگــروه کارشناســی 
شــورای گفتگــو در ارتبــاط بــا طــرح هــای 
ــا  ــتان، ب ــف اس ــام و باتکلی ــه تم ــی نیم عمران
حضــور نمایندگانی از ســازمان مدیریت و برنامه 
ــی اســتانداری و  ــت عمران ــزی اســتان، معاون ری
تشــکل هــای صنفی حــوزه صنعــت احــداث در 

محــل اتــاق تبریــز تشــکیل شــد.

برگزاری جلسه کارگروه شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی

ــاری و  ــات تج ــش ارتباط ــای افزای راهکاره
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــن اس ــادی مابی اقتص
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول 
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان بررســی شــد. رییــس ات
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن 
ــکاری  ــش هم ــرای افزای ــتان ب ــادی اس اقتص
ــر داد. ــوان خب ــوری نخج ــا جمه ــادی ب اقتص

آمادگی آذربایجان شرقی برای 

افزایش همکاری با جمهوری نخجوان

ایــران در  سرکنســول جمهــوری اســامی 
نخجــوان بــا اشــاره بــه پیشــینه همــکاری 
ــوان و  ــوری نخج ــن جمه ــادی بی ــای اقتص ه
ــا توجــه  اســتان آذربایجــان شــرقی، گفــت: ب
ــن دو  ــی در ای ــاالی فرهنگ ــتراکات ب ــه اش ب
منطقــه و فضــای ایجــاد شــده پــس از مناقشــه 
هــا  افزایــش همــکاری  بــاغ، زمینــه  قــره 

ــت. ــم اس فراه

زمینه افزایش همکاری

 با جمهوری نخجوان فراهم است

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا 
سرکنســول ایــران در نخجــوان از اعــام آمادگــی 
فعــاالن اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری 

ــر داد. ــوان خب ــوری نخج ــا جمه ــادی ب اقتص
یونــس ژائلــه در ایــن دیــدار بــا بیــان این کــه 
ارتباطــات فرهنگی خوبــی بین آذربایجان شــرقی 
و جمهــوری نخجــوان وجــود دارد، گفــت: بایــد 
ــوری... ــذاری در جمه ــرمایه گ ــای س فرصت ه

آمادگی آذربایجان شرقی برای 

افزایش همکاری با جمهوری نخجوان

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا 
سرکنســول ایــران در نخجــوان از اعــام آمادگــی 
فعــاالن اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری 

ــر داد. ــوان خب ــوری نخج ــا جمه ــادی ب اقتص
یونــس ژائلــه در ایــن دیــدار بــا بیــان این کــه 

ارتباطــات فرهنگــی خوبــی بیــن آذربایجــان 
شــرقی و جمهــوری نخجــوان وجــود دارد، 
گفــت: باید فرصت هــای ســرمایه گــذاری...

لزوم افزایش تبادالت تجاری 

آذربایجان شرقی با نخجوان

21 دی 1399 یکشنبه 21 دی 1399 21 دی 1399
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ــاری و  ــات تج ــش ارتباط ــای افزای راهکاره
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــن اس ــادی مابی اقتص
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول 
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان بررســی شــد. رییــس ات
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن 
ــکاری  ــش هم ــرای افزای ــتان ب ــادی اس اقتص
ــر داد. ــوان خب ــوری نخج ــا جمه ــادی ب اقتص

لزوم افزایش تبادالت تجاری 

آذربایجان شرقی با نخجوان

ــاری و  ــات تج ــش ارتباط ــای افزای راهکاره
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــن اس ــادی مابی اقتص
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول 
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان بررســی شــد. رییــس ات
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن 
ــکاری  ــش هم ــرای افزای ــتان ب ــادی اس اقتص
ــر داد. ــوان خب ــوری نخج ــا جمه ــادی ب اقتص

اعالم آمادگی 

برای افزایش همکاری با نخجوان

ــاری و  ــات تج ــش ارتباط ــای افزای راهکاره
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــن اس ــادی مابی اقتص
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول 
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان بررســی شــد. رییــس ات
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن 
ــکاری  ــش هم ــرای افزای ــتان ب ــادی اس اقتص
ــر داد. ــوان خب ــوری نخج ــا جمه ــادی ب اقتص

 اعالم آمادگی برای افزایش همکاری 

با جمهوری نخجوان

ــاری و  ــات تج ــش ارتباط ــای افزای راهکاره
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــن اس ــادی مابی اقتص
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول 
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان بررســی شــد. رییــس ات
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن 
ــکاری  ــش هم ــرای افزای ــتان ب ــادی اس اقتص
ــر داد. ــوان خب ــوری نخج ــا جمه ــادی ب اقتص

زمینه افزایش همکاری با جمهوری 

نخجوان فراهم است

ــاری و  ــات تج ــش ارتباط ــای افزای راهکاره
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــن اس ــادی مابی اقتص
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول 
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان بررســی شــد. رییــس ات
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن 
ــکاری  ــش هم ــرای افزای ــتان ب ــادی اس اقتص
ــر داد. ــوان خب ــوری نخج ــا جمه ــادی ب اقتص

اعالم آمادگی برای افزایش همکاری 

با جمهوری نخجوان

ــاری و  ــات تج ــش ارتباط ــای افزای راهکاره
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــن اس ــادی مابی اقتص
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول 
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان بررســی شــد. رییــس ات
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن 

اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری 
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.

همکاری اقتصادی آذربایجان شرقی با 

جمهوری نخجوان می تواند گسترش یابد

22 دی 1399 21 دی 1399 21 دی 1399
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ــزوم  ــر ل ــتان ب ــگری اس ــوزه گردش ــاالن ح فع
دولتــی  هــای  مشــوق  تحقــق  و  حمایــت 
بــرای فعــاالن گردشــگری تاکیــد کردنــد. 
جلســه کمیتــه گردشــگری کمیســیون اقتصــاد 
دانــش بنیــان، کارآفرینــی و گردشــگری بــا 
محوریــت »ضــرورت برنامــه ریــزی بــرای رونق 
گردشــگری اســتان در دوران کرونا و پساکرونا« 

ــد. ــزار ش برگ

حمایت و مشوق های دولت برای 

فعاالن گردشگری محقق نشده است

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در نشســت 
ــا  ــکاری ب ــراودات و هم ــادی م ــه اقتص کمیت
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان، ب ــوری آذربایج جمه
بــرای حضــور در بازســازی مناطــق آزاد شــده 
قــره بــاغ بایــد بــا مدیریــت واحــد و تخصصــی 
وارد عرصــه شــد، اظهــار داشــت: در ایــن 
زمینــه انتظــارات بخــش خصوصــی نیز توســط 

ــه... ــرار گرفت ــت ق ــد در اولوی ــت بای دول

حضور در صحنه بازسازی قره باغ نیاز 

به مدیریت واحد و تخصصی دارد

در بیــن شــرکت هــای تجلیــل شــده، نــام دو 
صادرکننــده ممتــاز و ۴ صادرکننــده نمونــه ملی از 
اســتان آذربایجــان شــرقی بــه چشــم مــی خــورد. 
شــرکت های شــکوه بنــاب و تراکتورســازی ایران 
بــه عنــوان صادرکننــدگان ممتــاز ملــی و شــرکت 
هــای مهــر اصــل، پتروشــیمی تبریــز، فــوالد مهــر 
ــدگان  ــوان صادرکنن ــه عن ــودا ب ــهند و کاوه س س

نمونــه ملــی مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

2 صادرکننده ممتاز و ۴ صادرکننده 

نمونه ملی از استان آذربایجان شرقی 

 موضــوع بررســی شــیوه نامــه ســاماندهی 
دو   در  فــوالد  زنجیــره  تقاضــای  و  عرضــه 
ــور  ــا حض ــورا )ب ــژه ش ــروه وی ــه کارگ جلس
معاونیــن وزارت صمــت، مســئولین اســتانی 
بخــش خصوصــی( و جلســه کارگــروه  و 
حضــور  )بــا  اســتان  شــورای  تخصصــی 
نماینــدگان ســازمان صمــت و انجمــن فــوالد 

اســتان( طــرح موضــوع شــد.

بررسی شیوه نامه ساماندهی

 عرضه و تقاضای زنجیره فوالد

دوره آموزشــی مدیریت اثربخشــی جلســات ویژه 
همــکاران طــی دو جلســه در محل اتــاق بازرگانی 
تبریــز برگزار شــد. پیــش از این نیز دوره آموزشــی 
ارزیابی عملکرد کارکنان طی ســه جلســه در اتاق 
تبریــز برگزار شــده بود. همچنیــن دوره آموزشــی 
گزارش نویســی از جلســات، دیگر دوره آموزشی 
ویــژه کارکنــان اتــاق اســت که طــی دو جلســه در 

روزهــای آتــی برگــزار خواهد شــد.

دوره آموزشی مدیریت اثربخشی 

جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

 جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی اســتان بــا 
حضــور نماینــدگان ثبــت اســتان، اداره تعــاون، 
ــن  ــاون و انجم ــاق تع ــی، ات ــاه اجتماع کار ورف
پلیمر پاســتیک اســتان تشــکیل شــد و ایــرادات 
ثبــت شــرکت هــای تعاونی نیــاز در ســامانه اداره 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مورد بررســی قرار 

گرفــت و مقــرر شــد پیشــنهادات کارگروه 
در جلســه آتــی شــورا طــرح شــود.

مشکالت ثبت تعاونی های تامین نیاز 

بررسی شد

چهارشنبه 24 دي 1399 سه شنبه 23 دي 1399 سه شنبه 23 دي 1399

دوشنبه 22 دي 1399یکشنبه 21 دي 1399دوشنبه 22 دي 1399
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طــی مراســمی در محــل اتــاق بازرگانــی تبریز 
توســط فعــاالن بخــش خصوصــی از زحمــات 
ــت  ــابق حفاظ ــر کل س ــمی، مدی ــد قاس حمی
ــی  ــد. عل ــی ش ــتان قدردان ــت اس ــط زیس محی
جهانگیــری، معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
و توســعه منابــع اســتانداری آذربایجــان شــرقی 
در ایــن مراســم، مدیریــت در حــوزه حفاظــت 
محیــط زیســت را بســیار حســاس عنــوان کــرد

تقدیر از خدمات مدیر کل سابق حفاظت 

محیط زیست آذربایجان شرقی

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت فــوق 
العــاده شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران 
بازرگانــی  اتــاق  محــل  در  و  ارمنســتان  در 
ــا  ــات ب ــترش ارتباط ــد، گس ــزار ش ــز برگ تبری
کشــورهای همســایه را از اولویت هــای اصلــی 
ــعه  ــئولیت توس ــت: مس ــمرد و گف ــتان برش اس

ــایه... ــورهای همس ــا کش ــبات ب مناس

دفتر اتحادیه اوراسیا در تبریز 

تأسیس شود

تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی 
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای 
ایجــاد دفتــر نمایندگــی اتــاق در منطقــه آزاد 
ارس در محــدوده جلفــا و محــدوده نــوردوز 
گواهــی  صــدور  خدمــات  ارائــه  جهــت 
ــی و  ــد کارت بازرگان ــدور و تمدی ــدا، ص مب
ــه و  ــم نام ــای تفاه ــدوده ه ــت در مح عضوی

ــاالن... ــه فع ــط  ب ــات مرتب ــایر خدم س

انعقاد تفاهم نامه همکاری برای ایجاد دفتر 

نمایندگی اتاق تبریز در منطقه آزاد ارس

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از آمادگــی 
فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی بــرای 
در  و حضــور  تجــاری  ارتباطــات  افزایــش 

بازارهــای کشــور ارمنســتان خبــر داد.
 یونــس ژائلــه در نشســت فــوق  العــاده شــورای 
بخــش خصوصــی  گفت وگــوی دولــت و 
اســتان کــه بــا حضور ســفیر ایــران در ارمنســتان 

برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ...

آمادگی فعاالن اقتصادی آذربایجان شرقی 

برای حضور در بازار کشور ارمنستان

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان 
ــی  ــازار ارمنســتان یــک فضــای رقابت گفــت: ب
ــه ای وارد  ــورت حرف ــه ص ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــازار را دو  ــن ب ــت ای ــرار نیس ــویم و ق ــل ش عم
ــاس ظهــوری  ــد. عب ــم کنن ــا تقدی ــه م دســتی ب
در نشســت فــوق العــاده شــورای گفــت وگوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 

ــع، معــادن و... ــی، صنای ــاق بازرگان کــه در ات

بازار ارمنستان

 یک فضای رقابتی است

ســفیر ایــران در ارمنســتان از خــاء ثبــت 
ســفارش ۲۸۰ میلیــون دالري ارمنســتان بــه 
دلیــل خــروج یــک کشــور از ایــن بــازار خبــر 
داد و گفــت: ورود تجــار ایــران بــه ایــن بــازار 

ــد. ــي مــي طلب ــه  اي و رقابت ــار حرف رفت
فوق العــاده  نشســت  در  ظهــوري  عبــاس   
بخــش  و  دولــت  گفتگــوي  شــوراي 

کــرد:... اظهــار  اســتان  خصوصــي 

خالء ثبت سفارش

 2۸۰ میلیون دالري بازار ارمنستان

پنجشنبه 2۵ دي 1399 پنجشنبه 2۵ دي 1399 پنجشنبه 2۵ دي 1399

پنجشنبه 2۵ دي 1399پنجشنبه 2۵ دي 1399پنجشنبه 2۵ دي 1399
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محمدرضا پورمحمدی در نشســت ویژه بررســی 
توســعه ارتباطــات با ارمنســتان کــه در محــل اتاق 
بازرگانــی تبریز برگزار شــد، گســترش ارتباطات 
بــا کشــورهای همســایه را از اولویت هــای اصلــی 
اســتان برشــمرد و گفــت: مســئولیت توســعه 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــورمان ب ــبات کش مناس
از ســوی مســئوالن ارشــد دولــت بــه اســتان 

آذربایجــان  شــرقی واگــذار شــده اســت.

آماده توسعه مناسبات با کشورهای 

همسایه هستیم

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان 
ــازار ارمنســتان یــک فضــای رقابتــی  گفــت: ب
ــه ای وارد  ــورت حرف ــه ص ــد ب ــه بای ــت ک اس
عمــل شــویم و قــرار نیســت ایــن بــازار را 
دودســتی بــه مــا تقدیــم کنند.آقــای ظهــوری 
در نشســت فوق العــاده شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی 
ــادن و... ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــه در ات ک

بازار ارمنستان یک فضای رقابتی است، 

باید به  صورت حرفه ای وارد عمل شویم

ــامی  ــوری اس ــفیر جمه ــوری، س ــاس ظه عب
فوق العــاده  نشســت  در  ایــروان  در  ایــران 
آذربایجــان  اســتان  گفت وگــوی  شــورای 
ــازار کشــور  شــرقی، ضمــن تشــریح شــرایط ب
توصیــه  اقتصــادی  فعــاالن  بــه  ارمنســتان، 
ــی،  ــازار رقابت ــن ب ــور در ای ــرای حض ــرد ب ک
وارد  حرفــه ای  به صــورت  و  حساب شــده 

عمــل شــوند.

برای حضور در بازار رقابتی 

ارمنستان، حرفه ای عمل کنید

عباس بدخشــان ظهوری در نشســت ویژه بررســی 
توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان کــه در محــل اتاق 
بازرگانــی تبریــز برگزار شــد، شــرط ورود بــه بازار 
کشــورهای همســایه را رفتــار حرفــه ای و رقابتــی 
ــم  ــدد حج ــم ع ــر بخواهی ــت: اگ ــت و گف دانس
مبــادالت ۴۰۰ میلیون دالری بین ایران و ارمنســتان 
را بــه دو برابــر برســانیم باید ســاز و کارهــای الزم را 

در مبــادی پولــی و بانکــی ایجــاد کنیم.

ضرورت توسعه مناسبات اقتصادی و 

تجاری ایران با ارمنستان

محمدرضــا پورمحمدی در نشســت ویژه بررســی 
توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان کــه در محــل اتاق 
بازرگانــی تبریــز برگزار شــد، گســترش ارتباطات 
بــا کشــورهای همســایه را از اولویت هــای اصلــی 
اســتان برشــمرد و گفــت: مســئولیت توســعه 
ــایه از  ــورهای همس ــا کش ــورمان ب ــبات کش مناس
ســوی مســئوالن ارشــد دولت به اســتان آذربایجان 

شــرقی واگــذار شــده اســت.

دفتر اتحادیه اوراسیا 

در تبریز تأسیس شود

فوق العــاده  نشســت  در  نریمــان  محســن 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران 
اظهــار کــرد:  برگــزار شــد،  ارمنســتان،  در 
ــده  ــش آم ــاص پی ــت خ ــت وضعی ــه عل ــا ب م
تماس هــای ممتــدی بــا ســفیران کشــور در 

آذربایجــان و ارمنســتان بــرای برقــراری 
مناســبات اقتصــادی و دیپلماتیک داشــتیم.

قهر ارمنستان با ترکیه

 فرصتی برای فعاالن اقتصادی ایرانی

2۵ دی 1399 2۵ دی 1399 2۵ دی 1399

2۷ دی 1399/1۰/261399پنجشنبه 2۵ دي 1399
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ــوق  العــاده شــورای  ــه در نشســت ف یونــس ژائل
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران در ارمنســتان 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: تنهــا راه ورود ایــران 
بــه کشــور ارمنســتان و اتحادیه اوراســیا از اســتان 
آذربایجان شــرقی اســت کــه یکــی از مســیرهای 
مهــم ترانزیتــی کریــدور خلیج فــارس بــه دریای 

ــود. ــوب می ش ــیه محس ــیاه و روس س

صادرات 32۴ میلیون دالری

 ایران به ارمنستان در سال 2۰۱۹

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت فوق العــاده 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی اســتان که بــا حضور ســفیر ایــران در 
ارمنســتان، برگــزار شــد، اظهــار کــرد: گســترش 
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه یکــی از 
اصلی تریــن اولویت هــای اســتان اســت کــه 
خوشــبختانه مســوولیت افزایــش بیــش از پیــش 

ارتباطــات در شــمال غرب کشــور...

احداث بازارچه مشترک مرزی بین 

آذربایجان شرقی و ارمنستان

فوق العــاده  نشســت  در  ظهــوری  عبــاس 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی اســتان اظهــار کــرد: ارمنســتتان 
قدمتــی ۳ هــزار ســاله دارد و ۴۵۰ ســال اســت 
ــن   ــران هموط ــاط ای ــام نق ــه در تم ــه ارامن ک
کلیســاهای مــا هســتند؛ ایــن عقبــه تاریخــی و 
ظرفیت هــای گفتمانــی کــه وجــود دارد زمینــه 
را بــرای بســیار از کارهــا فراهــم می کنــد.

خالء ثبت سفارش 2۸۰ میلیون دالری 

بازار ارمنستان

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت فوق العــاده 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی اســتان که بــا حضور ســفیر ایــران در 
ارمنســتان، برگــزار شــد، اظهــار کــرد: گســترش 
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه یکــی از 
اصلی تریــن اولویت هــای اســتان اســت کــه 
خوشــبختانه مســوولیت افزایــش بیــش از پیــش 

ارتباطــات در شــمال غرب کشــور...

دفتر اتحادیه اوراسیا

 در تبریز تأسیس شود

ــی  ــاق بازرگان ــن ات ــکاری بی ــه هم ــم نام تفاه
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای ایجــاد 
دفتــر نمایندگــی اتــاق در ایــن منطقــه آزاد 

ــد. ــد ش ــی منعق ــاری صنعت تج
ایــن تفاهــم نامــه همــکاری بیــن یونــس ژائلــه 
محســن  و  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
نریمــان مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد 

ارس امضــا شــد.

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز 

در ارس فعال می شود

ــی  ــاق بازرگان ــن ات ــکاری بی ــه هم ــم نام تفاه
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای ایجــاد 
دفتــر نمایندگــی اتــاق در ایــن منطقــه آزاد 

ــد. ــد ش ــی منعق ــاری صنعت تج
ایــن تفاهــم نامــه همــکاری بیــن یونــس ژائلــه 
محســن  و  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
نریمــان مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد 

ارس امضــا شــد.

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز

 در ارس فعال می شود
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ــتان  ــران در ارمنس ــامی ای ــوری اس ــفیر جمه س
ــی  ــای رقابت ــک فض ــتان ی ــازار ارمنس ــت: ب گف
اســت و بایــد حرفــه ای وارد شــویم و قــرار 
ــم  ــا تقدی ــه م ــتی ب ــازار را دو دس ــن ب ــت ای نیس
کنند.عباس بدخشــان ظهــوری در نشســت فوق 
ــت و بخــش  ــاده شــورای گفت وگــوی دول الع
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز

بازار ارمنستان یک فضای رقابتی است 

و باید به صورت حرفه ای وارد شویم

فــوق  نشســت  در  محمدرضاپورمحمــدی 
العــاده شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور 
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان 
و تعــدادی از مدیــران و فعــاالن اقتصــادی 
ــع، معــادن و  ــی، صنای ــاق بازرگان اســتان در ات
کشــاورزی تبریــز برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
ــا کشــورهای همســایه گســترش ارتباطــات ب

آذربایجان شرقی 

دریچه ی ورود به اوراسیا است

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
ــد  ــتان بای ــت ارمنس ــز گفت:دول ــاورزی تبری کش
امنیــت ســرمایه گــذاران مــا را تأمیــن کنــد و هیــچ 

ــد. ــته باش ــود نداش ــت وج ــن باب ــی از ای نگران
ــورای  ــاده ش ــوق الع ــت ف ــه در نشس ــس ژائل یون
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
آذربایجــان شــرقی کــه با حضور ســفیر جمهوری 

ــتان،.. ــران در ارمنس ــامی ای اس

دولت ارمنستان باید امنیت سرمایه 

گذاران ما را تأمین کند

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 
اولویــت هــای ایــن اســتان بــرای گســترش 
ــتان  ــن اس ــت: ای ــی، گف ــن الملل ــراودات بی م
بــرای ایجــاد بازارچــه مــرزی اقتصــادی و 
ــاده اســت. ــا ارمنســتان آم ــی مشــترک ب صنعت

محمدرضــا پورمحمــدی، روز پنجشــنبه در 
ــوی  ــت و گ ــورای گف ــاده ش ــت فوق الع نشس
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان  با حضــور..

آذربایجان شرقی برای ایجاد بازارچه 

مشترک مرزی با ارمنستان آماده است

عباس بدخشــان ظهوری، روز پنجشنبه در نشست 
فــوق العاده شــورای گفت و گــوی دولت و بخش 
ــا توجــه  ــزود: ب خصوصــی آذربایجــان شــرقی اف
بــه اینکــه از اول ژانویــه ثبــت ســفارش ارمنســتان 
بــا ترکیــه انجــام نمــی شــود، ایــن خــاء فرصــت 
ــه  ــرای فعــاالن اقتصــادی کشــور و ب مناســبی را ب
ویــژه آذربایجــان شــرقی بــرای افزایــش مبــادالت 

اقتصــادی بــا ایــن کشــور فراهــم مــی کنــد.

بستر افزایش سه برابری حجم مبادالت 

اقتصادی ایران و ارمنستان فراهم است

ــی  ــاق بازرگان ــن ات ــه همــکاری بی تفاهــم نام
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای 
ایجــاد دفتــر نمایندگــی اتــاق در ایــن منطقــه 

ــد. ــد ش ــی منعق ــاری صنعت آزاد تج
 ایــن تفاهــم نامــه همــکاری بیــن یونــس 
ژائلــه رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محســن 

نریمــان مدیــر عامــل ســازمان منطقــه 
آزاد ارس امضــا شــد.

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز 

در ارس فعال می شود
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اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس 
ــز  ــه کشــورهای اوراســیا در تبری ــر اتحادی دفت
شــد و گفــت: آذربایجــان شــرقی، دروازه 
ــه اوراســیا اســت. ــه اتحادی ــران ب دسترســی ای

ــران  ــع مدی ــدی در جم ــا پورمحم  محمدرض
گســترش  تبریــز،  در  اســتان  اقتصــادی 
از  را  همســایه  کشــورهای  بــا  ارتباطــات 

برشــمرد. اســتان  اصلــی  اولویت هــای 

دفتر اتحادیه اوراسیا

 در تبریز تأسیس شود

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس 
ــز  ــه کشــورهای اوراســیا در تبری ــر اتحادی دفت
شــد و گفــت: آذربایجــان شــرقی، دروازه 
ــه اوراســیا اســت. ــه اتحادی ــران ب دسترســی ای

ــران  ــع مدی ــدی در جم ــا پورمحم  محمدرض
گســترش  تبریــز،  در  اســتان  اقتصــادی 
از  را  همســایه  کشــورهای  بــا  ارتباطــات 

برشــمرد. اســتان  اصلــی  اولویت هــای 

دفتر اتحادیه اوراسیا

 در تبریز تأسیس شود

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس 
ــز  ــه کشــورهای اوراســیا در تبری ــر اتحادی دفت
شــد و گفــت: آذربایجــان شــرقی، دروازه 
ــه اوراســیا اســت. ــه اتحادی ــران ب دسترســی ای

ــران  ــع مدی ــدی در جم ــا پورمحم  محمدرض
گســترش  تبریــز،  در  اســتان  اقتصــادی 
از  را  همســایه  کشــورهای  بــا  ارتباطــات 

برشــمرد. اســتان  اصلــی  اولویت هــای 

آذربایجان شرقی

 دریچه ی ورود به اوراسیا است

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس 
ــز  ــه کشــورهای اوراســیا در تبری ــر اتحادی دفت
شــد و گفــت: آذربایجــان شــرقی، دروازه 
ــه اوراســیا اســت. ــه اتحادی ــران ب دسترســی ای

ــران  ــع مدی ــدی در جم ــا پورمحم  محمدرض
گســترش  تبریــز،  در  اســتان  اقتصــادی 
از  را  همســایه  کشــورهای  بــا  ارتباطــات 

برشــمرد. اســتان  اصلــی  اولویت هــای 

تاسیس دفتر اتحادیه اوراسیا در تبریز جهت 

توسعه ارتباطات با کشورهای منطقه

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس 
ــز  ــه کشــورهای اوراســیا در تبری ــر اتحادی دفت
شــد و گفــت: آذربایجــان شــرقی، دروازه 
ــه اوراســیا اســت. ــه اتحادی ــران ب دسترســی ای

ــران  ــع مدی ــدی در جم ــا پورمحم  محمدرض
گســترش  تبریــز،  در  اســتان  اقتصــادی 
از  را  همســایه  کشــورهای  بــا  ارتباطــات 

برشــمرد. اســتان  اصلــی  اولویت هــای 

بررسی زمینه های همکاری 

آذربایجان شرقی و ارمنستان

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس 
ــز  ــه کشــورهای اوراســیا در تبری ــر اتحادی دفت
شــد و گفــت: آذربایجــان شــرقی، دروازه 
ــه اوراســیا اســت. ــه اتحادی ــران ب دسترســی ای

ــران  ــع مدی ــدی در جم ــا پورمحم  محمدرض
گســترش  تبریــز،  در  اســتان  اقتصــادی 
از  را  همســایه  کشــورهای  بــا  ارتباطــات 

برشــمرد. اســتان  اصلــی  اولویت هــای 

آذربایجان شرقی

 دریچه ی ورود به اوراسیا است

پنجشنبه 2۵ دي 1399 پنجشنبه 2۵ دي 1399 پنجشنبه 2۵ دي 1399

پنجشنبه 2۵ دي 1399پنجشنبه 2۵ دي 2۵1399 دي 1399

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

40



عبــاس بدخشــان ظهــوری در جلســه ای بــا 
حضــور اســتاندار آذربایجــان شــرقی در تبریــز، 
ــایه را  ــورهای همس ــازار کش ــه ب ــرط ورود ب ش
رفتــار حرفــه ای و رقابتــی دانســت و گفــت: اگــر 
ــون  ــادالت ۴۰۰ میلی ــم مب ــدد حج ــم ع بخواهی
ــر  ــه دو براب ــتان را ب ــران و ارمنس ــن ای دالری بی
برســانیم بایــد ســازو کارهــای الزم را در مبــادی 

پولــی و بانکــی ایجــاد کنیــم.

ضرورت توسعه مناسبات اقتصادی

 و تجاری ایران با ارمنستان

نشســت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
فوق العــاده شــورای گفت وگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان کــه بــا حضور ســفیر 
ایــران در ارمنســتان، برگــزار شــد، اظهــار کرد: 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــات ب ــترش ارتباط گس
اســتان  اولویت هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــش  ــوولیت افزای ــبختانه مس ــه خوش ــت ک اس

ــات... ــش ارتباط ــش از پی بی

احداث بازارچه مشترک مرزی بین 

آذربایجان شرقی و ارمنستان

ــورای  ــاده ش ــوق  الع ــت ف ــه در نشس ــس ژائل یون
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران در ارمنســتان 
ــران  ــا راه ورود ای ــرد: تنه ــار ک ــد، اظه ــزار ش برگ
بــه کشــور ارمنســتان و اتحادیــه اوراســیا از اســتان 
آذربایجان شــرقی اســت کــه یکــی از مســیرهای 
مهــم ترانزیتــی کریــدور خلیــج فــارس بــه دریــای 

ســیاه و روســیه محســوب می شــود.

صادرات 32۴ میلیون دالری ایران

 به ارمنستان در سال 2۰۱۹

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان 
ــازار ارمنســتان یــک فضــای رقابتــی  گفــت: ب
ــرار  ــویم و ق ــه ای وارد ش ــد حرف ــت و بای اس
نیســت ایــن بــازار را دو دســتی بــه مــا تقدیــم 
کننــد. عباس بدخشــان ظهــوری روز پنجشــنبه 
در نشســت فــوق العــاده شــورای گفت وگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی 

کــه در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و...

بازار ارمنستان یک فضای رقابتی است

 و باید به صورت حرفه ای وارد شویم

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت 
ویــژه بررســی توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان، 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــات ب ــترش ارتباط گس
ــمرد و  ــتان برش ــی اس ــای اصل را از اولویت ه
گفت: مســئولیت توســعه مناســبات کشــورمان 
ــئوالن  ــوی مس ــایه از س ــورهای همس ــا کش ب
ــرقی  ــان  ش ــتان آذربایج ــه اس ــت ب ــد دول ارش

واگــذار شــده اســت.

خواستار تأسیس دفتر اتحادیه کشورهای 

اوراسیا در تبریز هستیم

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت 
ویــژه بررســی توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان، 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــات ب ــترش ارتباط گس
ــمرد و  ــتان برش ــی اس ــای اصل را از اولویت ه
گفت: مســئولیت توســعه مناســبات کشــورمان 
ــئوالن  ــوی مس ــایه از س ــورهای همس ــا کش ب

آذربایجــان  اســتان  بــه  دولــت  ارشــد 
ــت. ــده اس ــذار ش ــرقی واگ  ش

انتظار داریم دفتر اتحادیه اوراسیا

 در استان، تأسیس شود

2۵ دی 1399  2۵ دی 1399  14 ژانویه 2۰21
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دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت 
ویــژه بررســی توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان، 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــات ب ــترش ارتباط گس
ــمرد و  ــتان برش ــی اس ــای اصل را از اولویت ه
گفت: مســئولیت توســعه مناســبات کشــورمان 
ــئوالن  ــوی مس ــایه از س ــورهای همس ــا کش ب
ــرقی  ــان  ش ــتان آذربایج ــه اس ــت ب ــد دول ارش

واگــذار شــده اســت.

آذربایجان شرقي، دروازه دسترسي 

ایران به اتحادیه اوراسیاست

ــوق  العــاده شــورای  ــه در نشســت ف یونــس ژائل
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران در ارمنســتان 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: تنهــا راه ورود ایــران 
بــه کشــور ارمنســتان و اتحادیه اوراســیا از اســتان 
آذربایجان شــرقی اســت کــه یکــی از مســیرهای 
مهــم ترانزیتــی کریــدور خلیج فــارس بــه دریای 

ــود. ــوب می ش ــیه محس ــیاه و روس س

آمادگی فعاالن اقتصادی آذربایجان 

شرقی برای حضور در بازار ارمنستان

 تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی 
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای ایجاد 
دفتــر نمایندگــی اتــاق در منطقــه آزاد ارس در 
ــت  ــوردوز جه ــدوده ن ــا و مح ــدوده جلف مح
ارائــه خدمــات صــدور گواهــی مبــدا، صــدور 
و تمدیــد کارت بازرگانــی و عضویــت در 
محــدوده هــای تفاهــم نامــه و ســایر خدمــات 

مرتبــط  بــه فعــاالن تجــاری منعقــد شــد.

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز

 در ارس فعال می شود

ــوق  العــاده شــورای  ــه در نشســت ف یونــس ژائل
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران در ارمنســتان 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: تنهــا راه ورود ایــران 
بــه کشــور ارمنســتان و اتحادیه اوراســیا از اســتان 
آذربایجان شــرقی اســت کــه یکــی از مســیرهای 
مهــم ترانزیتــی کریــدور خلیج فــارس بــه دریای 

ــود. ــوب می ش ــیه محس ــیاه و روس س

آمادگی فعاالن اقتصادی آذربایجان شرقی 

برای حضور در بازار کشور ارمنستان

 تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی 
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای ایجاد 
دفتــر نمایندگــی اتــاق در منطقــه آزاد ارس در 
ــت  ــوردوز جه ــدوده ن ــا و مح ــدوده جلف مح
ارائــه خدمــات صــدور گواهــی مبــدا، صــدور 
و تمدیــد کارت بازرگانــی و عضویــت در 
محــدوده هــای تفاهــم نامــه و ســایر خدمــات 

مرتبــط  بــه فعــاالن تجــاری منعقــد شــد.

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز 

در ارس فعال می شود

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت 
ویــژه بررســی توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان، 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــات ب ــترش ارتباط گس
ــمرد و  ــتان برش ــی اس ــای اصل را از اولویت ه
گفت: مســئولیت توســعه مناســبات کشــورمان 
ــئوالن  ــوی مس ــایه از س ــورهای همس ــا کش ب

ارشــد دولــت بــه اســتان آذربایجــان  شــرقی 
واگــذار شــده اســت.

اراده تبریز 

برای توسعه روابط با ارمنستان

2۷ دي 1399 یکشنبه 28 دی 1399 یکشنبه 28 دی 1399
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نشســت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
فوق العــاده شــورای گفت وگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان کــه بــا حضور ســفیر 
ایــران در ارمنســتان، برگــزار شــد، اظهــار کرد: 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــات ب ــترش ارتباط گس
اســتان  اولویت هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــش  ــوولیت افزای ــبختانه مس ــه خوش ــت ک اس

ــات... ــش ارتباط ــش از پی بی

آذربایجان شرقی برای ایجاد بازار 

مشترک مرزی با ارمنستان آماده است

نشســت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
فوق العــاده شــورای گفت وگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان کــه بــا حضور ســفیر 
ایــران در ارمنســتان، برگــزار شــد، اظهــار کرد: 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــات ب ــترش ارتباط گس
اســتان  اولویت هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــش  ــوولیت افزای ــبختانه مس ــه خوش ــت ک اس

ــات... ــش ارتباط ــش از پی بی

آذربایجان شرقی برای ایجاد بازار 

مشترک مرزی با ارمنستان آماده است

 نشســت اعضــای هیــات رییســه، دبیــرکل و 
مدیــر امــور بیــن الملــل اتــاق بازرگانــی تبریــز و 
دبیــر میــز آذربایجــان بــا اعضــای کنفدراســیون 
ملــی ســازمان هــای کارآفرینــان جمهــوری 
آذربایجــان و برخــی فعــاالن اقتصــادی ایــن 
کشــور بــه صــورت وبینــار برگــزار شــده و 
ــکاری  ــش هم ــر افزای ــار ب ــن وبین ــن در ای طرفی

ــد. ــد کردن ــه تاکی ــای دو جانب ه

نشست هیات رییسه اتاق تبریز با سازمان 

کارآفرینان جمهوری آذربایجان

ایــران و  نشســت بخــش هــای خصوصــی 
جمهــوری آذربایجــان بــه ریاســت یونــس ژائله 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محمــد موســی 
ــان  ــی کارآفرین ــیون مل ــس کنفدراس اف  ریی
بــه  پنجشــنبه  روز  آذربایجــان  جمهــوری 
صــورت وبینــاری برگــزار شــد .در ایــن دیــدار 
ــران و  ــی  ای ــش خصوص ــدگان بخ ــه نماین ک

ــتند... ــور داش ــان حض ــوری آذربایج جمه

نشست وبیناری بخش های خصوصی 

ایران وجمهوری آذربایجان برگزار شد

ایــران و  نشســت بخــش هــای خصوصــی 
جمهــوری آذربایجــان بــه ریاســت یونــس ژائله 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محمــد موســی 
ــان  ــی کارآفرین ــیون مل ــس کنفدراس اف  ریی
بــه  پنجشــنبه  روز  آذربایجــان  جمهــوری 
صــورت وبینــاری برگــزار شــد .در ایــن دیــدار 
ــران و  ــی  ای ــش خصوص ــدگان بخ ــه نماین ک

ــتند... ــور داش ــان حض ــوری آذربایج جمه

نشست وبیناری بخش های خصوصی 

ایران وجمهوری آذربایجان برگزار شد

ایــران و  نشســت بخــش هــای خصوصــی 
جمهــوری آذربایجــان بــه ریاســت یونــس ژائله 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محمــد موســی 
ــان  ــی کارآفرین ــیون مل ــس کنفدراس اف  ریی
بــه  پنجشــنبه  روز  آذربایجــان  جمهــوری 
صــورت وبینــاری برگــزار شــد .در ایــن دیــدار 

کــه نماینــدگان بخــش خصوصی  ایــران و 
جمهــوری آذربایجــان حضــور داشــتند...

نشست وبیناری بخش های خصوصی 

ایران وجمهوری آذربایجان برگزار شد

2۵ دی 1399  2۵ دی 1399 26 دی 1399
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 نشســت بخــش هــای خصوصــی ایــران و 
بــه ریاســت”یونس  جمهــوری آذربایجــان 
و   تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس  ژائلــه” 
ــیون  ــس کنفدراس ــی اف ” ریی ــد موس “محم
ملــی کارآفرینــان جمهــوری آذربایجــان روز 
ــاری برگــزار شــد. ــه صــورت وبین پنجشــنبه ب

بخــش  نماینــدگان  کــه  دیــدار  ایــن  در 
ــان... ــوری آذربایج ــران و جمه ــی  ای خصوص

برگزاری وبینار بخش های خصوصی 

ایران و جمهوری آذربایجان

 نشســت بخــش هــای خصوصــی ایــران و 
بــه ریاســت”یونس  جمهــوری آذربایجــان 
و   تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس  ژائلــه” 
ــیون  ــس کنفدراس ــی اف ” ریی ــد موس “محم
ملــی کارآفرینــان جمهــوری آذربایجــان روز 
ــاری برگــزار شــد. ــه صــورت وبین پنجشــنبه ب

بخــش  نماینــدگان  کــه  دیــدار  ایــن  در 
ــان... ــوری آذربایج ــران و جمه ــی  ای خصوص

برگزاری وبینار بخش های خصوصی 

ایران و جمهوری آذربایجان

شــصت و هشــتمین نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی با 
حضــور جمعــی از مســئوالن و همچنیــن فعــاالن 
بخــش خصوصی اســتان با پیــش از دســتور »طرح 
موضــوع مشــکات واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل 
قطعــی هــای اخیر بــرق و بررســی تعقیــب مالیاتی 
ــی  ــت بده ــه جه ــی ب ــور گمرک ــزاران ام کارگ

مالیاتــی صاحبــان کاال« برگــزار شــد.

شصت و هشتمین شورای گفتگوی دولت

 و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

شــصت و هشــتمین نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی با 
حضــور جمعــی از مســئوالن و همچنیــن فعــاالن 
بخــش خصوصی اســتان با پیــش از دســتور »طرح 
موضــوع مشــکات واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل 
قطعــی هــای اخیر بــرق و بررســی تعقیــب مالیاتی 
ــی  ــت بده ــه جه ــی ب ــور گمرک ــزاران ام کارگ

مالیاتــی صاحبــان کاال« برگــزار شــد.

گزارش تصویری نشست شورای گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

هشــتمین  و  شــصت  در  ژائلــه  یونــس 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور 
جمعــی از مســئوالن و همچنیــن فعــاالن بخش 
خصوصــی اســتان بــا پیــش از دســتور » طــرح 
تولیــدی  واحد هــای  مشــکات  موضــوع 
ــی  ــرق و بررس ــر ب ــای اخی ــل قطعی ه ــه دلی ب
تعقیــب مالیاتــی کارگــزاران امــور گمرکــی...

انتقاد اتاق بازرگانی تبریز 

از قطع برق بدون اطالع قبلی

و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
هشــتمین جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
ــا  ــرقی، ب ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص و بخ
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــه اســتان، اظهــار داشــت: مقــرر شــد 
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت 

ــاه از  ــک م ــد از ی ــن ســفر بع ــه در ای گرفت
ــود.. ــری ش ــت پیگی ــوی وزارت صم س

قطعی برنامه ریزی شده

 برق نداریم

2۷ دي 1399 2۷ دی 1399  شنبه 2۷ دي 1399

شنبه 2۷ دي 1399جمعه 26 دي 261399 دی 1399 
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و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
هشــتمین جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، بــا 
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــه اســتان، اظهــار داشــت: مقــرر شــد 
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت 
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک ماه از ســوی 

ــود... ــری ش ــت پیگی وزارت صم

قطعی برنامه ریزی شده

 برق نداریم

و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
هشــتمین جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، بــا 
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــه اســتان، اظهــار داشــت: مقــرر شــد 
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت 
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک ماه از ســوی 

ــود... ــری ش ــت پیگی وزارت صم

قطعی برنامه ریزی شده 

برق نداریم

شــورای  نشســت  در  تبریــز  اتــاق  رئیــس   
ــه  ــا اشــاره ب گفت وگــوی آذربایجــان شــرقی ب
قطــع ناگهانــی بــرق در روزهــای اخیــر گفــت: 
صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی در فصل 
تابســتان اقــدام مراعات وضــع موجــود را کردند 
و گاه بــه خاطــر کمبــود بــرق، فعالیــت خطــوط 
تولیــدی آنهــا قطــع یــا محــدود شــد؛ امــا اکنــون 

ــرق... ــا قطــع بی برنامــه ب ــه زمســتان ب در میان

قطع برق صنایع بدون اطالع قبلی 

توجیه پذیر نیست

شــورای  نشســت  در  تبریــز  اتــاق  رئیــس   
ــه  ــا اشــاره ب گفت وگــوی آذربایجــان شــرقی ب
قطــع ناگهانــی بــرق در روزهــای اخیــر گفــت: 
صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی در فصل 
تابســتان اقــدام مراعات وضــع موجــود را کردند 
و گاه بــه خاطــر کمبــود بــرق، فعالیــت خطــوط 
تولیــدی آنهــا قطــع یــا محــدود شــد؛ امــا اکنــون 

ــرق... ــا قطــع بی برنامــه ب ــه زمســتان ب در میان

اجازه تولید، انتقال و فروش برق به 

بخش خصوصی داده شود

و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
هشــتمین جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، بــا 
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــه اســتان، اظهــار داشــت: مقــرر شــد 
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت 
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک ماه از ســوی 

ــود... ــری ش ــت پیگی وزارت صم

قطعی برنامه ریزی شده

 برق نداریم

و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
هشــتمین جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، بــا 
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــه اســتان، اظهــار داشــت: مقــرر شــد 
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت 

گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک مــاه از 
ــود... ــری ش ــت پیگی ــوی وزارت صم س

اتاق بازرگانی و بخش خصوصی پیشروی 

تحقق پروژه های مهم صنعتی استان

29 دی 1399  2۷ دی 1399 2۷ دی 1399

3۰ دی 281399 دی 1399یکشنبه / 28 دی 1399
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و  شــصت  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
هشــتمین جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، بــا 
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــه اســتان، اظهــار داشــت: مقــرر شــد 
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت 
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک ماه از ســوی 

ــود... ــری ش ــت پیگی وزارت صم

اتاق بازرگانی و بخش خصوصی پیشرو 

تحقق پروژه های مهم صنعتی استان 

محمدرضا پورمحمدی در شــصت و هشــتمین 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــه  ــا اشــاره ب خصوصــی آذربایجــان شــرقی، ب
ســفر اخیــر وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــد اجــرای  ــه اســتان، گفــت: مقــرر شــد رون ب
مصوبــات و توافقــات صــورت گرفتــه در 
ایــن ســفر بعــد از یــک مــاه از ســوی وزارت 

صمــت پیگیــری شــود کــه الزم اســت...

کرونا کمترین عارضه را در بخش های 

تولیدی و صنعتی استان ایجاد کرد

یونس ژائله در شــصت و هشتمین شورای گفتگوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
اشــاره بــه قطــع ناگهانــی بــرق و آســیب هــای وارد 
شــده طی آن بــه واحدهای صنعتی و تولیــدی اظهار 
کــرد: صاحبان صنایع و واحدهای تولیــدی در فصل 
تابســتان اقــدام بــه مراعــات وضع موجــود کــرده و به 
خاطر کمبــود برق، فعالیت خطوط تولیدی خــود را 

متوقــف و یــا محــدود کردند.

قطعی برق خسارت زیادی به واحدهای 

صنعتی وارد می کند

شــورای  جلســه  در  اللهــی  خلیــل  موســی 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ــد،  ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــه در ات ک
ــغل  ــک ش ــو ی ــرد ول ــر ف ــه ه ــان اینک ــا بی ب
ایجــاد کنــد بایــد دســت او را بوســید، اظهــار 
داشــت: کارفرمایــان و تولیدکننــدگان عــزت 
ــه  ــد ک ــن می کنن ــاغان را تامی ــت ش و معیش

ــت. ــمند اس ــیار ارزش بس

احیای ۵۶ واحد تولیدی تعطیل شده در 

آذربایجان شرقی توسط دستگاه قضایی

ــورای  ــه ش ــدی در جلس ــا پورمحم محمدرض
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ــد،  ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــه در ات ک
بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل کمبــود بــرق، بــه 
ــار  صــورت کشــوری و سراســری اســت اظه
داشــت: علــل کمبــود بــرق بایــد بررســی شــود 
ــرای رفــع آن تــاش کنیــم و واحدهــای  ــا ب ت
ــا از بیــن رفتــن مــواد ... تولیــدی و صنعتــی ب

قطعی برق »برنامه ریزی شده« در استان 

آذربایجان شرقی نخواهیم داشت

شــصت و هشــتمین نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی با 
حضــور جمعــی از مســئوالن و همچنیــن فعــاالن 
بخــش خصوصی اســتان با پیــش از دســتور »طرح 
موضــوع مشــکات واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل 
قطعــی هــای اخیر بــرق و بررســی تعقیــب مالیاتی 

کارگــزاران امــور گمرکــی بــه جهــت بدهــی 
مالیاتــی صاحبــان کاال« برگــزار شــد.

بیت کوین بازی 

در النه مرغ ها

3۰ دي 1399 2۷ دی 1399  2۷ دی 1399

28 دی 1399 28 دی 1399 شنبه 2۷ دي 1399
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شــورای  نشســت  در  تبریــز  اتــاق  رئیــس   
ــه  ــا اشــاره ب گفت وگــوی آذربایجــان شــرقی ب
قطــع ناگهانــی بــرق در روزهــای اخیــر گفــت: 
صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی در فصل 
تابســتان اقــدام مراعات وضــع موجــود را کردند 
و گاه بــه خاطــر کمبــود بــرق، فعالیــت خطــوط 
تولیــدی آنهــا قطــع یــا محــدود شــد؛ امــا اکنــون 

ــرق... ــا قطــع بی برنامــه ب ــه زمســتان ب در میان

اجازه تولید، انتقال و فروش برق

به بخش خصوصی داده شود

ــت  ــتمین نشس ــصت و هش ــه در ش ــس ژائل یون
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
ــا حضــور جمعــی از  آذربایجــان شــرقی کــه ب
مســئوالن و همچنیــن فعــاالن بخــش خصوصی 
ــوع  ــرح موض ــتور ” ط ــش از دس ــا پی ــتان ب اس
مشــکات واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل قطعی 
ــی  ــب مالیات ــی تعقی ــرق و بررس ــر ب ــای اخی ه

ــی... ــور گمرک ــزاران ام کارگ

قطع برق بدون اطالع قبلی،

 توجیه پذیر نیست

شــورای  جلســه  در  اللهــی  خلیــل  موســی 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ــد،  ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــه در ات ک
ــغل  ــک ش ــو ی ــرد ول ــر ف ــه ه ــان اینک ــا بی ب
ایجــاد کنــد بایــد دســت او را بوســید، اظهــار 
داشــت: کارفرمایــان و تولیدکننــدگان عــزت 
ــه  ــد ک ــن می کنن ــاغان را تامی ــت ش و معیش

ــت. ــمند اس ــیار ارزش بس

احیای ۵۶ واحد تولیدی تعطیل شده در 

آذربایجان شرقی توسط دستگاه قضایی

شــورای  نشســت  هشــتمین  و  شــصت 
بخش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
آذربایجــان شــرقی بــا دســتور کار بررســی 
به دلیــل  تولیــدی  واحدهــای  مشــکات 
قطعی هــای اخیــر بــرق، بررســی تعقیــب مالیاتی 
کارگــزاران امــور گمرکــی به دلیــل بدهــی 
شــیوه نامه  بررســی  کاال،  صاحبــان  مالیاتــی 
ســاماندهی عرضــه و تقاضــای زنجیــره فــوالد...

در شورای دولت و بخش خصوصی؛

واکنش صنایع به قطع برق

جلســه ســتاد پشــتیبانی ســامت )کرونــا( بــا 
حضــور جمعــی از اعضــای ســتاد پشــتیبانی 
ــی  ــرقی، ابراهیم ــامت آذربایجان ش ــان س مدافع
نائــب رییــس و قهرمانــی دبیــر کل اتاق تبریــز در 
محــل اتاق برگزار شــد.در ابتدای جلســه محســن 
ایرانــزاد، رئیس ســتاد پشــتیبانی مدافعان ســامت 
آذربایجان شــرقی گزارشــی از مجمــوع اقدامــات 

ــه داد. انجــام شــده توســط ایــن ســتاد ارائ

جلسه ستاد پشتیبانی سالمت در اتاق 

بازرگانی تبریز برگزار شد

پنجــره واحــد فیزیکــی شــروع کســب و کار 
ــژه  ــی وی ــه خدمات ــا ارائ آذربایجــان شــرقی، ب
فرصتــی بــرای فعــاالن اقتصــادی اســتان فراهم 
کــرده اســت. جلســه گــزارش عملکــرد پنجره 
ــا حضــور  ــز ب ــاق تبری واحــد کســب و کار ات
ــز و  ــاق تبری ــس ات ــب ریی ــی، نائ ــاس کمال عب

جمعــی از مســئوالن مربوطــه در محــل 
اتــاق برگــزار شــد.

پنجره واحد کسب و کار فرصتی

 برای فعاالن اقتصادی استان

سه شنبه 3۰ دي 1399 سه شنبه 3۰ دي 1399 2۵ دی 1399

یکشنبه 28 دي 2۷1399 دی 291399 دي 1399

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
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آیینه رسانه ها
 ویژه حضور وزیر صمت در اتاق تبریز
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مجله شماره  8  اتاق تبریز


