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حيم ْحمِن الَرّ بِْسِم الَلّ الَرّ

«ن َوالَْقَلِم َوَما یَْسُطُروَن»

جهان امروز جهان ارتباطات و رسانه  هاست و زندگی در عصر حاضر بدون رسانه و خبر قابل تصور نيست. در چنين زمانه 
 ای، خبرنگاران و اصحاب رسانه به  مثابه سفيران عرصه دانایی و روایت گران صادق و امين مردم نقشی بی  بدیل در افزایش 

سطح آگاهی و تقویت اميد، نشاط و بالندگی در جامعه ایفا می  کنند.

با توجه به اهميت ویژه بخش اقتصادی در جامعه کنونی و نقش بسزای آن در زندگی مردم، حضور و روشنگری اصحاب 
رسانه در این حوزه اهميت و نمود ویژه ای دارد. در این ميان، اتاق های بازرگانی نيز به دليل به دوش کشيدن وزنه ای 
سنگين در حوزه اقتصادی، نيازمند یاری بيشتر اصحاب رسانه در پوشش اخبار و آگاهی بخشی در این حوزه هستند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در رویکردی جدید در پی افزایش ارتباط با رسانه های آذربایجان شرقی 
اعم از رسانه های برخط و نشریات چاپی بوده و سعی در استفاده از توان رسانه ای استان در آگاهی بخشی حوزه های 

اقتصادی دارد.

در این راستا، روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز اقدام به انتشار ویژه نامه « اتاق تبریز در آیينه رسانه ها» کرده و طی آن 
اخبار منتشره شده اتاق در رسانه های استانی و کشوری را به ترتيب زمان انتشار کنار یکدیگر گرد آورده است تا عالوه 

بر نمایان ساختن گستره فعاليت خبری اتاق، گامی برای قدردانی و دیده شدن زحمات و تالش های فعاالن عرصه خبر در 
پوشش اخبار اتاق بردارد.

در این فرصت ضمن قدردانی از تمامی تالش های اصحاب رسانه استان در همکاری نزدیک با اتاق بازرگانی تبریز، از 
نشریات و رسانه هایی که قادر به مشاهده و رصد اخبار آن ها در حوزه اتاق بازرگانی تبریز نشده و الجرم موفق به 

آوردن متن مطالب آن ها در این ویژه نامه نشده ایم، می خواهيم با ارسال لينک و یا تصویری از نشریه خود به واحد 
روابط عمومی، ما را در پربار کردن این ویژه نامه یاری کنند.

 
اميدوارم با استعانت از الطاف الهی، بهره گيری از سرمایه  ها و ظرفيت های گران  سنگ جامعه اقتصادی کشور و 

همکاری های ارزنده اصحاب محترم رسانه، بتوانيم بيش  از پيش در مسير توسعه و تعالی ایران اسالمی و کمک به حل 
مشکالت و مسائل اساسی جامعه و مردم، گام های مؤثرتری برداریم.

فائزه زنجانی

مسئول روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

دیدار رییس کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق تبریز با رییس کمیسیون 

تجارت خارجی موسیاد ترکیه

دیدار رییس کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق تبریز با رییس کمیسیون 

تجارت خارجی موسیاد ترکیه

صنعــت  کمیســیون  رییــس   - آذری  پیــام 
و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا رییــس 
بیــن  کمیســیون تجــارت خارجــی و امــور 

الملــل موســیاد ترکیــه دیــدار کــرد. 

بانک های آذربایجان شرقی باید 
منابع خود را در استان هزینه 

کنند

رییــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی 
ــای  ــکاری بانک ه ــرورت هم ــه ض ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــت: بانک ه ــد، گف ــش تولی ــا بخ ــتان ب اس
آذربایجــان شــرقی بایــد منابع خود را در اســتان 

ــد ــه کنن هزین

دیدار رییس کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق تبریز با رییس کمیسیون 

تجارت خارجی موسیاد ترکیه

پیام نوروزی رئیس اتاق تبریز به 
مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
رییــس  عنــوان  بــه  بنابیــان  تبریــز، مســعود 
کمیســیون صنعــت و معــدن اتاق تبریــز و رئیس 
ــت  ــی و حاکمی ــئولیت اجتماع ــیون مس کمیس
شــرکتی اتــاق ایــران طــی هماهنگــی هــای 
ــه  ــتانبول ترکی ــور در اس ــا حض ــده ب ــام ش انج

یونــس ژائلــه رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
ــز آغــاز ســال ۱۴۰۰  معــادن و کشــاورزی تبری

را تبریــک گفــت.

دیدار رییس کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق تبریز با رییس کمیسیون 

تجارت خارجی موسیاد ترکیه

ــان  ــعود بنابی ــوز، مس ــاری نی ــزارش بردب ــه گ ب
بــه عنــوان رییــس کمیســیون صنعــت و معــدن 
اتــاق تبریــز و رئیــس کمیســیون مســئولیت 
ــران  ــاق ای ــرکتی ات ــت ش ــی و حاکمی اجتماع

ــده ــام ش ــای انج ــی ه ــی هماهنگ ط

رییس دادگستری 
آذربایجان شرقی: بانک ها با بخش 

تولید همکاری کنند

اللهــی روز شــنبه در جمــع  موســی خلیــل 
اعضــای هیــات رییســه و هیــات نماینــدگان 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز  ب ــی تبری ــاق بازرگان ات
ــع  ــد مناب ــرقی بای ــان ش ــای آذربایج ــک ه بان
خــود را در اســتان هزینــه کننــد، افــزود: بــرای 
ــک  ــکاری بان ــه هم ــوط ب ــکالت مرب ــل مش ح

دیدار رییس کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق تبریز با رییس کمیسیون 

تجارت خارجی موسیاد ترکیه

ــیون  ــس کمیس ــوان ریی ــه عن ــان ب ــعود بنابی مس
رئیــس  و  تبریــز  اتــاق  معــدن  و  صنعــت 
ــت  ــی و حاکمی ــئولیت اجتماع ــیون مس کمیس
شــرکتی اتــاق ایــران طــی هماهنگــی هــای 
ــه ــتانبول ترکی ــور در اس ــا حض ــده ب ــام ش انج

دیدار نوروزی هیات رییسه و 
هیات نمایندگان اتاق تبریز با 
رییس کل دادگستری استان

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
تبریــز،  جمعــی از اعضــای هیــات رییســه، 
ــه  ــز ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
ــوروز و  ــد ن ــیدن عی ــرا رس ــک ف ــور تبری منظ
ــر کار موســی  ــا حضــور در دفت ــد ب ســال جدی

ــتری ــس کل دادگس ــی، ریی ــل اله خلی

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان 
شرقی، مسعود بنابیان به عنوان رییس کمیسیون 

صنعت و معدن اتاق تبریز و رئیس کمیسیون 
مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق 

ایران طی هماهنگی های انجام شده با حضور 
در استانبول ترکیه با رییس کمیسیون تجارت 
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بانک های آذربایجان شرقی باید 
منابع خود را در استان هزینه 

کنند

ــدار  ــروز در دی ــر ام ــی ظه ــل اله ــی خلی موس
هیــأت  اعضــای  از  جمعــی  بــا  نــوروزی 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا قدردانــی 
از تمامــی تالش هــای فعــاالن حــوزه صنعــت و 
تولیــد و کارآفرینان اســتان گفــت: در وضعیت 
کنونــی کشــور، اشــتغالزایی یکــی از مهم تریــن 

لزوم مانع زدایی از مسیر فعالیت 
واحدهای تولیدی و صنعتی

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــرقی،  یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای 
ــرکل  ــدگان و دبی ــات نماین ــه، هی ــات رییس هی
اتــاق تبریــز  بــا رییــس کل دادگســتری اســتان 
بــا قدردانــی از همــکاری صمیمانــه رییــس کل 
دادگســتری اســتان در جهــت پیشــبرد اهــداف 

رییس دادگستری 
آذربایجان شرقی: بانک ها با بخش 

تولید همکاری کنند

آذربایجان شــرقی  دادگســتری  کل  رییــس 
ایــن  در  مســتقر  عامــل  بانک هــای  گفــت: 
اســتان بایــد بــا بخــش تولیــد همــکاری و تعامل 
ــی  ــل الله ــی خلی ــند. موس ــته باش ــک داش نزدی
ــه و  ــات رییس ــای هی ــع اعض ــنبه در جم روز ش
ــا  ــز  ب ــی تبری ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین هی

بانک های آذربایجان شرقی باید 
منابع خود را در استان هزینه 

کنند

واحدهای تولیدی استان در سال 
گذشته نه تنها تعدیل نیرو نکرده 

بلکه به کار خود رونق دادند

موســی خلیل اللهــی عصــر امــروز در دیــدار 
هیــات  اعضــای  از  جمعــی  بــا  نــوروزی 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا قدردانــی 
از تمامــی تالش هــای فعــاالن حــوزه صنعــت و 
تولیــد و کارآفرینــان اســتان اظهــار داشــت: در 
ــی  ــتغال زایی یک ــور، اش ــی کش ــت کنون وضعی

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
شــرایط ســخت بــرای صاحبــان صنایــع در 
ســال ۹۹ گفــت: بــا وجــود تمامــی ایــن مســائل 
و مشــکالت، واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
اســتان نــه تنهــا تعدیــل نیــرو نکــرده بلکــه کار 

ــد. ــیده ان ــز بخش ــق نی ــود را رون خ

بانک ها منابع خود را در استان 
هزینه کنند

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــات  ــدار هی ــی در دی ــل اله ــی خلی شرقی،موس
ــی از  ــا قدردان ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــه ات رییس
تمامــی تــالش هــای فعــاالن حــوزه صنعــت و 
تولیــد و کارآفرینان اســتان گفــت: در وضعیت 
کنونــی کشــور، اشــتغالزایی یکی از مهــم ترین 

رییس دادگستري 
آذربایجان شرقي: بانک ها با بخش 

تولید همکاري کنند

اللهــي روز شــنبه در جمــع  موســي خلیــل 
اعضــاي هیــات رییســه و هیــات نماینــدگان 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز  ب ــي تبری ــاق بازرگان ات
ــع  ــد مناب ــرقي بای ــان ش ــاي آذربایج ــک ه بان
خــود را در اســتان هزینــه کننــد، افــزود: بــراي 
ــک  ــکاري بان ــه هم ــوط ب ــکالت مرب ــل مش ح

لزوم مانع زدایی از مسیر فعالیت 

واحدهای تولیدی و صنعتی

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریز،موســی 
خلیــل اللهــی در جمــع اعضــای هیــأت رئیســه 
و هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز  
ــان  ــای آذربایج ــک ه ــه بان ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــه  ــتان هزین ــود را در اس ــع خ ــد مناب ــرقی بای ش
ــوط  ــکالت مرب ــل مش ــرای ح ــزود: ب ــد، اف کنن

رئیس دادگستری 
آذربایجان شرقی:بانک ها با بخش 

تولید همکاری کنند

ــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان  ب
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری 
شــنبه  روز  اللهــی  خلیــل  موســی  اســتان، 
در جمــع اعضــای هیــات رییســه و هیــات 
ــد  ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
بــر اینکــه بانــک هــای آذربایجــان شــرقی بایــد 
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بانک های آذربایجان شرقی باید 
منابع خود را در استان هزینه 

کنند

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از تبریز،موســی 
خلیــل الهی رئیــس کل دادگســتری آذربایجان 
اتــاق  رئیــس  نــوروزی  دیــدار  در  شــرقی 
ــا وی،از تمامــی تالش هــای  ــز ب ــی تبری بازرگان
فعــاالن حــوزه صنعــت و تولیــد و کارآفرینــان 

لزوم مانع زدایی از مسیر فعالیت 
واحدهای تولیدی و صنعتی

ژائلــه  نیوز،یونــس  بردبــاری  گــزارش  بــه 
هیــات  رییســه،  هیــات  اعضــای  دیــدار  در 
ــس  ــا ریی ــز ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی نماین
از  قدردانــی  بــا  اســتان  دادگســتری  کل 
ــتری  ــس کل دادگس ــه ریی ــکاری صمیمان هم
اســتان در جهــت پیشــبرد اهــداف شــورای 

بانک های آذربایجان شرقی باید 
منابع خود را در استان هزینه 

کنند

ــدار  ــروز در دی ــر ام ــی عص ــل اله ــی خلی  موس
هیــات  اعضــای  از  جمعــی  بــا  نــوروزی 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا قدردانــی 
از تمامــی تالش هــای فعــاالن حــوزه صنعــت و 
تولیــد و کارآفرینان اســتان گفــت: در وضعیت 
کنونــی کشــور، اشــتغالزایی یکــی از مهم تریــن 

بانک ها با بخش تولید همکاری 

کنند

موانع پیش پای تولید در 
آذربایجان شرقی باید به درستی 

تشخیص و رفع شود

ــل  ــی خلی ــح، موس ــان صب ــزارش ترجم ــه گ ب
اللهــی روز شــنبه در جمــع اعضــای هیــات 
ــی  ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین ــه و هی رییس
هــای  بانــک  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  تبریــز 
آذربایجــان شــرقی بایــد منابــع خــود را در 
حــل  بــرای  افــزود:  کننــد،  هزینــه  اســتان 

بــه گــزارش جــام جــم آنالیــن آذربایجــان 
ــی از  ــدار جمع ــه،  در دی ــس ژائل ــرقی ،یون ش
ــدگان و  ــات نماین ــه، هی ــات رییس ــای هی اعض
دبیــرکل اتــاق تبریــز بــا دادســتان تبریــز بــا بیــان 
اینکــه هــم اکنــون همدلــی خوبــی بیــن بخــش 

بانک های استان منابع خود را در 
استان هزینه کنند

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز، موســی خلیــل 
الهــی در دیــدار هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــا قدردانــی از تمامــی تــالش هــای 
فعــاالن حــوزه صنعــت و تولیــد و کارآفرینــان 
ــور،  ــی کش ــت کنون ــت: در وضعی ــتان گف اس
ــا  ــه ه ــن دغدغ ــم تری ــی از مه ــتغالزایی یک اش

بانک های آذربایجان شرقی باید 
منابع خود را در استان هزینه 

کنند

بــه گــزارش تابنــاک تبریــز، موســی خلیل اللهی 
عصــر امــروز در دیــدار نــوروزی بــا جمعــی از 
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تالش هــای  تمامــی  از  قدردانــی  بــا  تبریــز 
فعــاالن حــوزه صنعــت و تولیــد و کارآفرینــان 
اســتان اظهــار داشــت: در وضعیــت کنونــی 

بانک های استان منابع خود را در 
استان هزینه کنند

بــه گــزارش آنــاج، موســی خلیــل اللهــی ظهــر 
امــروز در دیــدار نــوروزی با جمعــی از اعضای 
ــا  ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین هی
ــوزه  ــاالن ح ــای فع ــی از تمامی تالش ه قدردان
صنعــت و تولیــد و کارآفرینــان اســتان گفــت: 
در وضعیــت کنونــی کشــور، اشــتغالزایی یکــی 

بانک های استان منابع خود را در 

استان هزینه کنند

بــه گــزارش تبریــز یــازار، موســی خلیــل الهــی 
ــی  ــا جمع ــوروزی ب ــدار ن ــروز در دی ــر ام عص
از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــا قدردانــی از تمامــی تالش هــای فعاالن 
ــان اســتان  ــد و کارآفرین حــوزه صنعــت و تولی
گفــت: در وضعیت کنونی کشــور، اشــتغالزایی 
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بانک های آذربایجان شرقی باید 
منابع خود را در استان هزینه 

کنند

موســی خلیل اللهــی در دیــدار نــوروزی بــا 
جمعــی از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق 
تمامــی  از  قدردانــی  بــا  تبریــز  بازرگانــی 
تالش هــای فعــاالن حــوزه صنعــت و تولیــد 
در  داشــت:  اظهــار  اســتان  کارآفرینــان  و 
ــی  ــتغال زایی یک ــور، اش ــی کش ــت کنون وضعی

دیدار نوروزی هیات رییسه و 
هیات نمایندگان اتاق با دادستان 

تبریز

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
تبریــز،  جمعــی از اعضــای هیــات رییســه، 
ــه  ــز ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
ــوروز و  ــد ن ــیدن عی ــرا رس ــک ف ــور تبری منظ
ــک  ــر کار باب ــور در دفت ــا حض ــد ب ــال جدی س
محبــوب علیلــو، دادســتان تبریــز بــا وی دیــدار 

مشکالت تولیدکنندگان 
آذربایجان شرقی به صورت دقیق 

و علمی شناسایی شود

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
ــدار  ــو عصــر شــنبه در دی ــوب علیل بابــک محب
نــوروزی بــا هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــا قدردانــی از فعالیــت صاحبــان صنایــع 
ــت:  ــار داش ــتان اظه ــدی اس ــای تولی و واحده
بــه میــزان اشــتغال زایی انجــام شــده، آمــار 

بانک های آذربایجان شرقی باید 
منابع خود را در استان هزینه 

کنند

بانک های آذربایجان شرقی باید 
منابع خود را در استان هزینه 

کنند

موســی خلیل اللهــی در دیــدار نــوروزی بــا 
جمعــی از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق 
تمامــی  از  قدردانــی  بــا  تبریــز  بازرگانــی 
تالش هــای فعــاالن حــوزه صنعــت و تولیــد 
در  داشــت:  اظهــار  اســتان  کارآفرینــان  و 
ــی  ــتغال زایی یک ــور، اش ــی کش ــت کنون وضعی

ــدار  ــروز در دی ــر دی ــی عص ــی خلیل الله موس
هیــات  اعضــای  از  جمعــی  بــا  نــوروزی 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا قدردانــی 
از تمامــی تالش هــای فعــاالن حــوزه صنعــت و 
تولیــد و کارآفرینــان اســتان اظهــار داشــت: در 
ــی  ــتغال زایی یک ــور، اش ــی کش ــت کنون وضعی

واحدهای صنعتی و تولیدی 
آذربایجان شرقی در سال 99 

تعدیل نیرو نداشتند

 یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای هیات رییســه، 
ــا  ــز  ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
ــا قدردانــی از  رییــس کل دادگســتری اســتان ب
ــتری  ــس کل دادگس ــه ریی ــکاری صمیمان هم
اســتان در جهــت پیشــبرد اهــداف شــورای 
ــت و بخــش خصوصــی اســتان  گفتگــوی دول

انتقاد از عدم اجرایی مصوبات 
جلسات شورای گفت وگوی دولت 

و بخش خصوصی

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  جلســات 
آن  مصوبــات  و  اســتان  خصوصــی  بخــش 
گفــت: در صورتــی کــه هــر یــک از ایــن 
شــد،  مــی  اجرایــی  به درســتی  مصوبــات 
ــکالت  ــیاری از مش ــش بس ــاهد کاه ــروز ش ام

بانک ها از تولید حمایت
 نمی کنند

اعضــاي  جمــع  در  اللهــي  خلیــل  موســي 
اتــاق  نماینــدگان  هیــات  و  رییســه  هیــات 
ــک  ــه بان ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز  ب ــي تبری بازرگان
ــود را  ــع خ ــد مناب ــرقي بای ــان ش ــاي آذربایج ه
در اســتان هزینــه کننــد، افــزود: بــراي حــل 
مشــکالت مربــوط بــه همــکاري بانــک هــا بــا 

موانع پیش پای تولید در 
آذربایجان شرقی باید به درستی 

تشخیص و رفع شود

ــی از  ــدار جمع ــه، روز شــنبه در دی ــس ژائل یون
ــدگان و  ــات نماین ــه، هی ــات رییس ــای هی اعض
دبیــرکل اتــاق تبریــز بــا دادســتان تبریــز بــا بیــان 
اینکــه هــم اکنــون همدلــی خوبــی بیــن بخــش 
هــای مختلــف اســتان وجــود دارد، افــزود: نباید 
تصــور کــرد کــه مشــکالت بایــد از پایتخــت و 
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انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات 
جلسات شورای گفت وگوی دولت 

و بخش خصوصی

بــه گــزارش تبریــز جــوان، یونــس ژائلــه امــروز 
ــرا  ــک ف ــا تبری ــز ب ــتان تبری ــا دادس ــدار ب در دی
ــول  ــت: در ط ــار داش ــال ۱۴۰۰ اظه ــیدن س رس
ــای  ــات واحده ــایه زحم ــته در س ــال گذش س
افزایــش  شــاهد  خوشــبختانه  تولیــدی، 
اشــتغال زایی، تولیــد و صــادرات در اســتان 

انتقاد از عدم اجرایی مصوبات 
جلسات شورای گفتگوی دولت و 

بخش خصوصی

یونــس ژائلــه امــروز در دیــدار بــا دادســتان 
تبریــز بــا تبریــک فــرا رســیدن ســال ۱۴۰۰ 
اظهــار داشــت: در طــول ســال گذشــته در ســایه 
تولیــدی، خوشــبختانه  زحمــات واحدهــای 
شــاهد افزایــش اشــتغالزایی، تولیــد و صــادرات 
از اســتان بودیــم. در ســال گذشــته، بخــش 

واحدهای صنعتی و تولیدی 
آذربایجان شرقی در سال 99 

تعدیل نیرو نداشتند

 یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای هیات رییســه، 
ــا  ــز  ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
ــا قدردانــی از  رییــس کل دادگســتری اســتان ب
ــتری  ــس کل دادگس ــه ریی ــکاری صمیمان هم
اســتان در جهــت پیشــبرد اهــداف شــورای 
ــت و بخــش خصوصــی اســتان  گفتگــوی دول

انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات 
جلسات شورای گفت وگوی دولت 

و بخش خصوصی

موانع تولیدکنندگان آذربایجان 
شرقی به صورت دقیق و علمی 

شناسایی شود

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات  رئی
و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  جلســات 
آن  مصوبــات  و  اســتان  خصوصــی  بخــش 
گفــت: در صورتــی کــه هــر یــک از ایــن 
شــد،  مــی  اجرایــی  به درســتی  مصوبــات 
ــکالت  ــیاری از مش ــش بس ــاهد کاه ــروز ش ام

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، بابــک محبــوب 
بــا  نــوروزی  علیلــو ظهــر شــنبه در دیــدار 
تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــأت 
بــا قدردانــی از فعالیــت صاحبــان صنایــع و 
ــزان  ــه می ــت: ب ــتان گف ــدی اس ــای تولی واحده

لزوم همکاری بانک ها با بخش 
تولید و صنعت

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا دادســتان تبریــز 
ــار  ــال ۱۴۰۰ اظه ــیدن س ــرا رس ــک ف ــا تبری ب
ســایه  در  ســال گذشــته  طــول  در  داشــت: 
تولیــدی، خوشــبختانه  زحمــات واحدهــای 
شــاهدافزایش اشــتغال زایی، تولیــد و صــادرات 
در اســتان بودیــم، ســال گذشــته بخــش تولیــد 

واحدهای صنعتی و تولیدی 
آذربایجان شرقی در سال 99 

تعدیل نیرو نداشتند

 یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای هیات رییســه، 
ــا  ــز  ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
ــا قدردانــی از  رییــس کل دادگســتری اســتان ب
ــتری  ــس کل دادگس ــه ریی ــکاری صمیمان هم
اســتان در جهــت پیشــبرد اهــداف شــورای 
ــت و بخــش خصوصــی اســتان  گفتگــوی دول

انتقاد از عدم اجرایی مصوبات 
جلسات شورای گفتگوی دولت و 

بخش خصوصی

یونــس ژائلــه امــروز در دیــدار بــا دادســتان 
تبریــز بــا تبریــک فــرا رســیدن ســال ۱۴۰۰ 
اظهــار داشــت: در طــول ســال گذشــته در ســایه 
تولیــدی، خوشــبختانه  زحمــات واحدهــای 
شــاهد افزایــش اشــتغالزایی، تولیــد و صــادرات 
از اســتان بودیــم. در ســال گذشــته، بخــش 

موانع پیش پای تولید در 
آذربایجان شرقی رفع شود

یونــس ژائلــه امــروز در دیــدار بــا دادســتان 
تبریــز بــا تبریــک فــرا رســیدن ســال ۱۴۰۰ 
اظهــار داشــت: در طــول ســال گذشــته در ســایه 
تولیــدی، خوشــبختانه  زحمــات واحدهــای 
شــاهد افزایــش اشــتغالزایی، تولیــد و صــادرات 
از اســتان بودیــم. در ســال گذشــته، بخــش 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
تبریــز، جمعــی از اعضــای هیــات رییســه، هیات 
ــه منظــور  ــز ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی نماین
تبریــک فــرا رســیدن عیــد نــوروز و ســال 
ــا  ــر کار محمدرض ــور در دفت ــا حض ــد ب جدی
ــا  ــتاندار آذربایجــان شــرقی ب پورمحمــدی، اس

نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی 
در سال جاری تدوین می شود

هیــات  دیــدار  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز بــا وی، بــا بیــان اینکــه ســال 
۹۹، ســال بســیار ســختی بــرای دولــت و بخــش 
ــای  ــدید تحریم ه ــزود: تش ــود، اف ــی ب خصوص
ــر  ــادی ب ــار زی ــا، آث ــیوع کرون ــادی و ش اقتص

نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی 
کاهش یافت / هیچ نیروی کاری 

تعدیل نشد

اســتاندار آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا وجــود مشــکالت، شــاخص های اقتصــادی  ب
کشــور و اســتان مثبــت اســت، گفــت: در ســال 
ــد و  ــزان  تولی ــش می ــر افزای ــالوه ب ــته ع گذش
ــش  ــز کاه ــتان نی ــکاری اس ــرخ بی ــادرات، ن ص
ــی در  چشــمگیری داشــته کــه حاکــی از پویای

واحدهای صنعتی و تولیدی 
آذربایجان شرقی در سال 99 

تعدیل نیرو نداشتند

واحدهای صنعتی و تولیدی 
آذربایجان شرقی در سال 99 

تعدیل نیرو نداشتند

 یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای هیات رییســه، 
ــا  ــز  ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
ــا قدردانــی از  رییــس کل دادگســتری اســتان ب
ــتری  ــس کل دادگس ــه ریی ــکاری صمیمان هم
اســتان در جهــت پیشــبرد اهــداف شــورای 
ــت و بخــش خصوصــی اســتان  گفتگــوی دول

 یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای هیات رییســه، 
ــا  ــز  ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
ــا قدردانــی از  رییــس کل دادگســتری اســتان ب
ــتری  ــس کل دادگس ــه ریی ــکاری صمیمان هم
اســتان در جهــت پیشــبرد اهــداف شــورای 
ــت و بخــش خصوصــی اســتان  گفتگــوی دول

پویایی اقتصاد استان با وجود همه 

مشکالت ادامه دارد

هیــأت  دیــدار  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
و کشــاورزی تبریــز، اظهــار داشــت: بخــش 
صاحبــان  و  بازرگانــان  تجــار،  خصوصــی، 
ــیار  ــش بس ــدی، نق ــی و تولی ــای صنعت واحده
مهــم و خطیــری در راســتای تحقــق شــعار ســال 

درصد باالیی از موانع تولید در 

خود استان قابل حل است

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــد، گفــت:  ــع ســر راه تولی ــزوم برداشــتن موان ل
ــد از  ــتان بای ــد اس ــع تولی ــتن موان ــرای برداش ب
ــم؛  ــه کار کنی ــاز ب ــتان آغ ــود اس ــه خ مجموع
چراکــه درصــد باالیــی از ایــن موانــع در خــود 

ــت. ــل اس ــل ح ــتان قاب اس

لزوم بازنگری در سیاست گذاری 
بانک ها در تأمین مالی تولید

ــا اســتاندار  ــوروزی ب ــدار ن ــه در دی ــس ژائل یون
و  همدلــی  وجــود  شــرقی،  آذربایجــان 
ــی  ــتان را نعمت ــئوالن اس ــن مس ــی مابی هماهنگ
گفــت:  و  دانســت  اســتان  بــرای  بــزرگ 
بــا توجــه بــه شــعار ســال، امســال وظایــف 
ــرایط  ــن ش ــم و در ای ــده داری ــر عه ــری ب خطی

پویایی اقتصاد آذربایجان شرقی 

با وجود همه مشکالت ادامه دارد

ــال  ــت: در س ــرقی گف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــد و  ــزان  تولی ــش می ــر افزای ــالوه ب ــته ع گذش
ــش  ــز کاه ــتان نی ــکاری اس ــرخ بی ــادرات، ن ص
ــی در  چشــمگیری داشــته کــه حاکــی از پویای

ــت. ــتان اس ــاد اس اقتص
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پویایی اقتصاد آذربایجان شرقی 

با وجود همه مشکالت ادامه دارد

ــال  ــت: در س ــرقی گف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــد و  ــزان  تولی ــش می ــر افزای ــالوه ب ــته ع گذش
ــش  ــز کاه ــتان نی ــکاری اس ــرخ بی ــادرات، ن ص
ــی در  چشــمگیری داشــته کــه حاکــی از پویای

ــت. ــتان اس ــاد اس اقتص

پویایی اقتصاد آذربایجان شرقی 

با وجود همه مشکالت ادامه دارد

هیــات  دیــدار  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
اظهــار کــرد: بخــش  تبریــز،  و کشــاورزی 
صاحبــان  و  بازرگانــان  تجــار،  خصوصــی، 
ــیار  ــش بس ــدی، نق ــی و تولی ــای صنعت واحده
مهــم و خطیــری در راســتای تحقــق شــعار ســال 

نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی 

کاهش یافت

محمدرضــا  عصرتبریــز،  گــزارش  بــه 
پورمحمــدی در دیــدار هیــأت نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریز، 
اظهــار داشــت: بخــش خصوصــی، تجــار، 
بازرگانــان و صاحبــان واحدهــای صنعتــی و 
تولیــدی، نقــش بســیار مهــم و خطیــری در 

افزایش ۲۰9 درصدی صدور 
گواهی مبدأ صادراتی از 

آذربایجان شرقی

نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی 
کاهش یافت

ــا اســتاندار  ــوروزی ب ــدار ن ــه در دی ــس ژائل یون
و  همدلــی  وجــود  شــرقی،  آذربایجــان 
ــی  ــتان را نعمت ــئوالن اس ــن مس ــی مابی هماهنگ
گفــت:  و  دانســت  اســتان  بــرای  بــزرگ 
بــا توجــه بــه شــعار ســال، امســال وظایــف 
ــرایط  ــن ش ــم و در ای ــده داری ــر عه ــری ب خطی

اســتاندار آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا وجــود مشــکالت، شــاخص های اقتصــادی  ب
کشــور و اســتان مثبــت اســت، گفــت: در ســال 
ــد و  ــزان  تولی ــش می ــر افزای ــالوه ب ــته ع گذش
ــش  ــز کاه ــتان نی ــکاری اس ــرخ بی ــادرات، ن ص
ــی در  چشــمگیری داشــته کــه حاکــی از پویای

درصد باالیی از موانع تولید در 

خود استان قابل حل است

ــا اســتاندار  ــوروزی ب ــدار ن ــه در دی ــس ژائل یون
آذربایجــان شــرقی وجــود همدلــی و هماهنگی 
مابیــن مســئوالن اســتان را نعمتــی بــزرگ بــرای 
ــعار  ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــت و گف ــتان دانس اس
ســال، امســال وظایــف خطیــری بــر عهــده 
داریــم و در ایــن شــرایط نیازمنــد تدویــن نقشــه 

نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی 

در سال جای تدوین می شود

تبریزمــن،  خبــری  آژانــس  گــزارش  بــه 
محمدرضــا پورمحمــدی، روز شــنبه در دیــدار 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین هی
ــان  ــا بی ــا وی، ب ــز ب ــاورزی تبری ــادن و کش مع
اینکــه ســال ۹۹، ســال بســیار ســختی بــرای 
افــزود:  بــود،  بخــش خصوصــی  و  دولــت 

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از رشــد ۲۰۹ 
ــاق  ــدا توســط ات درصــدی صــدور گواهــی مب
ــرقی  ــان ش ــادرات از آذربایج ــرای ص ــز ب تبری
طــی ســال گذشــته نســبت به ســال ۹۸ خبــر داد.

نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی 

در سال جای تدوین می شود

محمدرضــا  صبــح،  ترجمــان  گــزارش  بــه 
هیــات  دیــدار  در  شــنبه  روز  پورمحمــدی، 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز بــا وی، بــا بیــان اینکــه ســال 
۹۹، ســال بســیار ســختی بــرای دولــت و بخــش 
ــای  ــدید تحریم ه ــزود: تش ــود، اف ــی ب خصوص

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

افزایش ۲۰9 درصدی صدور 
گواهی مبدأ صادراتی از 

آذربایجان شرقی

ــه در  ــس ژائل ــوز، یون ــاری نی ــه گــزارش بردب ب
دیــدار هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز با اســتاندار 
گفــت: بخــش خصوصــی اســتان، تــالش بــرای 
خــود  اصلــی  وظایــف  از  را  تولیــد  رونــق 
ــق آن  ــرای تحق ــی ب ــچ تالش ــد و از هی می دان

پویایی اقتصاد آذربایجان شرقی 

با وجود همه مشکالت ادامه دارد

هیــات  دیــدار  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
اظهــار کــرد: بخــش  تبریــز،  و کشــاورزی 
صاحبــان  و  بازرگانــان  تجــار،  خصوصــی، 
ــیار  ــش بس ــدی، نق ــی و تولی ــای صنعت واحده
مهــم و خطیــری در راســتای تحقــق شــعار ســال 

افزایش میزان صادرات استان 

 آذربایجان شرقی طی سال گذشته

ــتان  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه،  ــات رییس ــای هی ــی از اعض ــز، جمع در تبری
ــز در  ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
دیــدار بــا اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه طرح 
مشــکالت و موانــع تولیــد، صنعــت، بازرگانــی 

ــد. ــتان پرداختن ــادرات اس و ص

 بخش خصوصی نقش بسیار مهمی 

در تحقق شعار سال دارد

نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی 

کاهش یافت

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــاخص های  مشــکالت،  تمامــی  به رغــم  
اســت،  مثبــت  اســتان،  اقتصــادی کشــور و 
ــش  ــر افزای ــالوه ب ــته ع ــال گذش ــت: در س گف
میــزان  تولیــد و صــادرات، نــرخ بیــکاری اســتان 
نیــز کاهــش چشــمگیری داشــته کــه حاکــی از 

ــدی  ــا پورمحم ــازار، محمدرض ــزارش ب ــه گ ب
ــی،  ــاق بازرگان در دیــدار هیــأت نماینــدگان ات
ــار  ــز، اظه ــاورزی تبری ــادن و کش ــع، مع صنای
داشــت: بخــش خصوصــی، تجــار، بازرگانان و 
صاحبــان واحدهــای صنعتــی و تولیــدی، نقــش 
بســیار مهــم و خطیــری در راســتای تحقــق 

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 

مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــق انالی ــزارش اف ــه گ ب
عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، جمعــی از 
ــدگان و  ــات نماین ــه، هی ــات رییس ــای هی اعض
ــرا  ــک ف ــه منظــور تبری ــز ب ــاق تبری ــرکل ات دبی
رســیدن عیــد نــوروز و ســال جدیــد بــا حضــور 
در دفتــر کار محمدرضــا پورمحمدی، اســتاندار 

 بخش خصوصی نقش بسیار مهمی 

در تحقق شعار سال دارد

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــاخص های  مشــکالت،  تمامــی  به رغــم  
اســت،  مثبــت  اســتان،  اقتصــادی کشــور و 
ــش  ــر افزای ــالوه ب ــته ع ــال گذش ــت: در س گف
میــزان  تولیــد و صــادرات، نــرخ بیــکاری اســتان 
نیــز کاهــش چشــمگیری داشــته کــه حاکــی از 

رشد ۲۰9 درصدي صدور گواهي 

مبدأ توسط اتاق بازرگاني تبریز 

بازرگانــی  اتــاق  آریا-رییــس  خبرگــزاری 
تبریــز از رشــد ۲۰۹ درصــدی صــدور گواهــی 
ــادرات از  ــرای ص ــز ب ــاق تبری ــط ات ــدا توس مب
آذربایجــان شــرقی طــی ســال گذشــته نســبت 

ــر داد. ــال ۹۸ خب ــه س ب

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

ــی  ــدار، وجــود همدل ــن دی ــه در ای ــس ژائل یون
و هماهنگــی مابیــن مســئوالن اســتان را نعمتــی 
بــزرگ بــرای اســتان دانســته و گفــت: بــا توجــه 
ــر  ــری ب ــه شــعار ســال، امســال وظایــف خطی ب
عهــده داریــم و در ایــن شــرایط نیازمنــد تدوین 
ــتی  ــه درس ــا ب ــتیم ت ــود هس ــرای خ ــه راه ب نقش
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  مهرتبریز-رییــس 
گواهــی  صــدور  درصــدی   ۲۰۹ رشــد  از 
ــادرات از  ــرای ص ــز ب ــاق تبری ــط ات ــدا توس مب
آذربایجــان شــرقی طــی ســال گذشــته نســبت 

بــه ســال ۹۸ خبــر داد.

نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی 

در سال جای تدوین می شود

محمدرضــا پورمحمــدی، روز شــنبه در دیــدار 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین هی
ــان  ــا بی ــا وی، ب ــز ب ــاورزی تبری ــادن و کش مع
اینکــه ســال ۹۹، ســال بســیار ســختی بــرای 
افــزود:  بــود،  بخــش خصوصــی  و  دولــت 
تشــدید تحریم هــای اقتصــادی و شــیوع کرونــا، 

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از رشــد ۲۰۹ 
ــاق  ــدا توســط ات درصــدی صــدور گواهــی مب
ــرقی  ــان ش ــادرات از آذربایج ــرای ص ــز ب تبری
طــی ســال گذشــته نســبت به ســال ۹۸ خبــر داد.

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

بخش خصوصی نقش بسیار مهمی 

در تحقق شعار سال دارد

ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــان تبریز-ریی آرم
گواهــی  صــدور  درصــدی   ۲۰۹ رشــد  از 
ــادرات از  ــرای ص ــز ب ــاق تبری ــط ات ــدا توس مب
آذربایجــان شــرقی طــی ســال گذشــته نســبت 

ــر داد. ــال ۹۸ خب ــه س ب

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان در 
ــروز در  ــدی« ام ــا پورمحم ــز، »محمدرض تبری
دیــدار هیــأت رئیســه اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا 
اشــاره بــه نقــش مهــم فعــاالن بخــش خصوصی 
بخــش  داشــت:  اظهــار  اقتصــاد کشــور  در 

افزایش میزان صادرات استان 

 آذربایجان شرقی طی سال گذشته 

 یونــس ژائلــه در دیــدار هیــأت نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز 
بــا اســتاندار گفــت: بخــش خصوصــی اســتان، 
تــالش بــرای رونــق تولیــد را از وظایــف اصلــی 
خــود می دانــد و از هیــچ تالشــی بــرای تحقــق 

ــد. ــغ نمی کن آن دری

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از رشــد ۲۰۹ 
ــاق  ــدا توســط ات درصــدی صــدور گواهــی مب
ــرقی  ــان ش ــادرات از آذربایج ــرای ص ــز ب تبری
طــی ســال گذشــته نســبت به ســال ۹۸ خبــر داد.

افزایش ۲۰9 درصدی صدور 
گواهی مبدأ صادراتی از 

آذربایجان شرقی

 یونــس ژائلــه در دیــدار هیــأت نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز 
بــا اســتاندار گفــت: بخــش خصوصــی اســتان، 
تــالش بــرای رونــق تولیــد را از وظایــف اصلــی 
خــود می دانــد و از هیــچ تالشــی بــرای تحقــق 

ــد. ــغ نمی کن آن دری

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از رشــد ۲۰۹ 
ــاق  ــدا توســط ات درصــدی صــدور گواهــی مب
ــرقی  ــان ش ــادرات از آذربایج ــرای ص ــز ب تبری
طــی ســال گذشــته نســبت به ســال ۹۸ خبــر داد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از رشــد ۲۰۹ 
ــاق  ــدا توســط ات درصــدی صــدور گواهــی مب
ــرقی  ــان ش ــادرات از آذربایج ــرای ص ــز ب تبری
طــی ســال گذشــته نســبت به ســال ۹۸ خبــر داد.

نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی 
در سال جاری تدوین می شود

ــأت  ــدار هی ــدی« در دی ــا پورمحم  »محمدرض
اشــاره  بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیســه 
بــه نقــش مهــم فعــاالن بخــش خصوصــی 
بخــش  داشــت:  اظهــار  اقتصــاد کشــور  در 
صاحبــان  و  بازرگانــان  تجــار،  خصوصــی، 

امام جمعه تبریز: بدون توجه 
به تولید داخلی پیشرفت حاصل 

نمی شود

حجــت االســالم محمدعلــی آل هاشــم روز 
یکشــنبه در دیــدار اعضــای هیــات رئیســه اتــاق 
ــا بیــان اینکــه بــاور و توجــه  بازرگانــی تبریــز ب
ــی کشــور  ــدات ملــی در شــرایط کنون ــه تولی ب
اجتنــاب ناپذیــر اســت، افــزود: بــر همیــن 
ــد  ــه فکــر تولی ــد ب ــز بای ــدگان نی ــا تولیدکنن مبن

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از رشــد ۲۰۹ 
ــاق  ــدا توســط ات درصــدی صــدور گواهــی مب
ــرقی  ــان ش ــادرات از آذربایج ــرای ص ــز ب تبری
طــی ســال گذشــته نســبت به ســال ۹۸ خبــر داد.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از رشــد ۲۰۹ 
ــاق  ــدا توســط ات درصــدی صــدور گواهــی مب
ــرقی  ــان ش ــادرات از آذربایج ــرای ص ــز ب تبری
طــی ســال گذشــته نســبت به ســال ۹۸ خبــر داد.

نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی 
در سال جاری تدوین می شود

ــأت  ــدار هی ــدی« در دی ــا پورمحم  »محمدرض
اشــاره  بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیســه 
بــه نقــش مهــم فعــاالن بخــش خصوصــی 
بخــش  داشــت:  اظهــار  اقتصــاد کشــور  در 
صاحبــان  و  بازرگانــان  تجــار،  خصوصــی، 

لزوم باور به تولیدات داخلی/ 
تولیدکنندگان به دنبال تولید 

محصول باکیفیت باشند

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
از اعضــای هیــات رییســه،  تبریــز، جمعــی 
ــه  ــز ب ــاق تبری ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
ــوروز و  ــد ن ــیدن عی ــرا رس ــک ف ــور تبری منظ
ــا حضــور در دفتــر کار نماینــده  ســال جدیــد ب
ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا وی دیــدار 

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از رشــد ۲۰۹ 
ــاق  ــدا توســط ات درصــدی صــدور گواهــی مب
ــرقی  ــان ش ــادرات از آذربایج ــرای ص ــز ب تبری
طــی ســال گذشــته نســبت به ســال ۹۸ خبــر داد.

رشد ۲۰9 درصدی صدور گواهی 
مبدأ توسط اتاق بازرگانی تبریز 

در سال 99

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از رشــد ۲۰۹ 
ــاق  ــدا توســط ات درصــدی صــدور گواهــی مب
ــرقی  ــان ش ــادرات از آذربایج ــرای ص ــز ب تبری
طــی ســال گذشــته نســبت به ســال ۹۸ خبــر داد.
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

لزوم بهره مندی از فکر و خالقیت 

جوانان در عرصه تولید

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، حجت 
االســالم ســید محمدعلــی آل هاشــم در دیــدار 
بــا اعضــای هیــأت رئیســه اتــاق بازرگانــی تبریز 
ــم  ــت: امیدواری ــد گف ــال جدی ــک س ــا تبری ب
در ســال جدیــد، روح مهربانــی، صمیمیــت، 

بدون باور به اهمیت تولید داخلی 

پیشرفتی نخواهیم کرد

ــا  ــرقی ب ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
تاکیــد بــر لــزوم بــاور بــه اهمیــت تولیــد ملــی بر 
اســاس ظرفیت هــای علمــی و فنــاوری کشــور، 
گفــت تــا زمانــی کــه بــه اهمیــت تولیــد داخــل، 

بــاوری نباشــد، پیشــرفتی میســر نخواهــد شــد.

تاکید نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی بر توجه به 

تولید ملی

ســیما  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــالم  ــت االس ــرقی، حج ــان ش ــز آذربایج مرک
اعضــای  دیــدار  در  هاشــم  آل  والمســلمین 
ــح  ــز تصری ــی تبری ــاق بازرگان هیئــت رئیســه ات
ــاور  ــد داخــل، ب ــه تولی ــی کــه ب ــا زمان کــرد: ت
نداشــته باشــیم، پیشــرفتی نخواهیــم داشــت.

بدون باور به اهمیت تولید داخلی 

پیشرفتی نخواهیم کرد

بدون باور به اهمیت تولید داخلی 

پیشرفتی نخواهیم کرد

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
حجت االســالم و المســلمین ســیدمحمدعلی 
آل هاشــم امــروز در دیــدار  هیئــت رئیســه 
ــت:  ــار داش ــا وی اظه ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ات
امیدواریــم در ســال جدیــد، روح مهربانــی، 
صمیمیــت، بــرادری و همدلــی در جامعــه و در 

ــیدمحمدعلی  ــلمین س ــالم والمس ــت االس حج
از  جمعــی  نــوروزی  دیــدار  در  هاشــم  آل 
ــدگان و  ــات نماین ــه، هی ــات رییس ــای هی اعض
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا وی، گفــت: 
امیدواریــم در ســال جدیــد، روح مهربانــی، 

بدون باور به اهمیت تولید داخلی 

پیشرفتی نخواهیم کرد

بــه گــزارش ترجمــان صبــح، حجــت االســالم 
والمســلمین سیدمحمدعلی آل هاشــم در دیدار 
ــه،  ــات رییس ــای هی ــی از اعض ــوروزی جمع ن
ــی  ــاق بازرگان ــرکل ات ــدگان و دبی ــات نماین هی
تبریــز بــا وی، گفــت: امیدواریــم در ســال 
ــرادری و  ــت، ب ــی، صمیمی ــد، روح مهربان جدی

لزوم باور به تولیدات داخلی/ 
تولیدکنندگان به دنبال تولید 

محصول باکیفیت باشند

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
والمســلمین  االســالم  حجــت  شــرقی، 
ــی  ــدار جمع ــم  در دی ــیدمحمدعلی آل هاش س
از اعضــای هیــات رییســه، هیــات نماینــدگان و 
ــا تبریــک ســال  ــا وی ب ــز ب ــاق تبری ــرکل ات دبی
جدیــد گفــت: امیدواریــم در ســال جدیــد، 

تولیدکنندگان به دنبال تولید 

محصول باکیفیت باشند

ــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان  ب
ــیدمحمدعلی آل  ــالم س ــت االس ــرقی، حج ش
هاشــم در دیــدار هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، گفــت: امیدواریــم در ســال جدیــد، 
روح مهربانــی، صمیمیــت، بــرادری و همدلــی 
در جامعــه و در بیــن مــردم، مســئوالن و اهالــی 

بخش تولید نیازمند حمایت 

مسئوالن در سال جدید است

اشــاره  بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
بــه شــرایط ســخت ســال ۹۹ بــرای تمامــی 
تولیدکننــدگان گفــت: بــا ایــن وجــود، شــاهد 
افزایــش اشــتغالزایی و همچنین میــزان تولید در 
اســتان بــوده ایــم کــه ایــن امــر در ســایه همدلی 
و هماهنگــی بیــن بخــش هــای مختلــف اســتان 

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تولیدکنندگان به دنبال تولید 

محصول باکیفیت باشند

بــه گــزارش قلــم پــرس، حجت االســالم و 
المســلمین ســیدمحمدعلی آل هاشــم امــروز در 
دیــدار  هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا 
وی اظهــار داشــت: امیدواریــم در ســال جدیــد، 
روح مهربانــی، صمیمیــت، بــرادری و همدلــی 
در جامعــه و در بیــن مــردم، مســئوالن و اهالــی 

بدون باور به اهمیت تولید داخلی 
پیشرفتی نخواهیم کرد

بــه گــزارش تبریــز یــازار، حجت االســالم و 
المســلمین ســیدمحمدعلی آل هاشــم امــروز در 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــه ات ــت رئیس ــدار  هیئ دی
بــا وی اظهــار داشــت: امیدواریــم در ســال 
ــرادری و  ــت، ب ــی، صمیمی ــد، روح مهربان جدی
همدلــی در جامعــه و در بیــن مــردم، مســئوالن 

امام جمعه تبریز: تاکید بر توجه به 

تولید ملی  

ــیدمحمدعلی  ــلمین س ــالم والمس ــت االس حج
از  جمعــی  نــوروزی  دیــدار  در  هاشــم  آل 
ــدگان و  ــات نماین ــه، هی ــات رییس ــای هی اعض
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا وی، گفــت: 
امیدواریــم در ســال جدیــد، روح مهربانــی، 
صمیمیــت، بــرادری و همدلــی در جامعــه و در 

بخش تولید نیازمند حمایت 

مسئوالن در سال جدید است

تاکید نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی بر توجه به 

تولید ملی

اشــاره  بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
بــه شــرایط ســخت ســال ۹۹ بــرای تمامــی 
تولیدکننــدگان گفــت: بــا ایــن وجــود، شــاهد 
افزایــش اشــتغالزایی و همچنین میــزان تولید در 
اســتان بــوده ایــم کــه ایــن امــر در ســایه همدلی 
و هماهنگــی بیــن بخــش هــای مختلــف اســتان 

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از تبریز،حجــت 
ــی  ــده ول االســالم والمســلمین آل هاشــم نماین
فقیــه در آذربایجــان شــرقی در دیــدار اعضــای 
ــا  ــی تبریزگفت:ت ــاق بازرگان ــه ات ــت رئیس هیئ
ــته  ــاور نداش ــل، ب ــد داخ ــه تولی ــه ب ــی ک زمان

امام جمعه تبریز: تولیدکنندگان 
به دنبال تولید محصول باکیفیت 

باشند

بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه از تبریــز، 
ــیدمحمدعلی  ــلمین س ــالم و المس ــت االس حج
ــه در آذربایجــان  ــی فقی ــده ول آل هاشــم، نماین
شــرقی، امــروز در دیــدار بــا جمعــی از اعضــای 
ــرکل  ــدگان و دبی ــت نماین ــه، هیئ ــت رئیس هیئ
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تبریــک ســال جدیــد 

باید از فکر جوانان و نوآوری 

های آن ها حمایت شود

حجــت االســالم محمدعلــی آل هاشــم در 
دیــدار اعضــای هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــا بیــان اینکــه بــاور و توجــه بــه تولیدات 
ملــی در شــرایط کنونــی کشــور اجتنــاب ناپذیر 
ــدگان  ــا تولیدکنن ــن مبن ــر همی ــزود: ب اســت، اف
ــه فکــر تولیــد محصولــی باکیفیــت  نیــز بایــد ب

بدون باور به اهمیت تولید داخلی 

پیشرفتی نخواهیم کرد

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
ــات  ــه، هی ــات رییس ــای هی ــا اعض ــدار ب در دی
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــرکل ات ــدگان و دبی نماین
ــد،  ــال جدی ــم در س ــت: امیدواری ــا وی، گف ب
روح مهربانــی، صمیمیــت، بــرادری و همدلــی 
در جامعــه و در بیــن مــردم، مســئوالن و اهالــی 

بدون باور به اهمیت تولید داخلی 
پیشرفتی نخواهیم کرد

ــیدمحمدعلی  ــلمین س ــالم والمس ــت االس حج
از  جمعــی  نــوروزی  دیــدار  در  هاشــم  آل 
ــدگان و  ــات نماین ــه، هی ــات رییس ــای هی اعض
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا وی، گفــت: 
امیدواریــم در ســال جدیــد، روح مهربانــی، 
صمیمیــت، بــرادری و همدلــی در جامعــه و در 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

قدردانی مدیرکل امور اقتصادی 
استان از فعاالن پنجره واحد 
شروع کسب و کار اتاق تبریز

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز، علــی  اصغــر عباس 
 زاده ظهــر امــروز بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی 
ــات  ــد، از زحم ــال جدی ــک س ــا تبری ــز، ب تبری
واحــد  پنجــره  بخــش  فعــاالن  و  کارکنــان 
فیزیکــی شــروع کســب و کار اتــاق تبریــز 

ــرد. ــی ک قدردان

فعالیت بیش از ۱۰۰ فعال اقتصادی 

ایران در روسیه

ــاق  ــادرات ات ــیون ص ــس کمیس ــینی، رئی حس
بازرگانــی تبریــز از فعالیــت بیــش از ۱۰۰ فعــال 
اقتصــادی ایــران در روســیه خبــر داد و گفــت: 
بــازار روســیه پتانســیل هــای باالیــی دارد و 
ــه نفــع کشــورمان  مــی تــوان از ایــن ظرفیــت ب

اســتفاده کــرد.

دیدار رییس کمیسیون صادرات 
اتاق تبریز با رایزن بازرگانی 

ایران در روسیه

ــه نقــل  ــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو ب ب
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، ســید 
ــکو و  ــه مس ــود ب ــفر خ ــینی از س ــف حس یوس
دیــدار بــا رایــزن بازرگانــی ایــران در روســیه و 
تجــار ایرانــی فعــال در ایــن کشــور خبــر داد و 
گفــت: در ایــن ســفر بــا تجــاری کــه در بــازار 

قدردانی مدیرکل امور اقتصادی 
استان از فعاالن پنجره واحد 
شروع کسب و کار اتاق تبریز

قدردانی مدیرکل امور اقتصادی 
استان از فعاالن پنجره واحد 
شروع کسب و کار اتاق تبریز

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــور  ــا حض ــاس  زاده ب ــر عب ــی  اصغ ــرقی، عل ش
ــال  ــک س ــا تبری ــز، ب ــی تبری ــاق بازرگان در ات
جدیــد، از زحمــات کارکنــان و فعــاالن بخــش 
ــب و کار  ــروع کس ــی ش ــد فیزیک ــره واح پنج

ــرد. ــی ک ــز قدردان ــاق تبری ات

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، علــی  
اصغــر عبــاس  زاده ظهــر امــروز بــا حضــور 
ــال  ــک س ــا تبری ــز، ب ــی تبری ــاق بازرگان در ات
جدیــد، از زحمــات کارکنــان و فعــاالن بخــش 
ــب و کار  ــروع کس ــی ش ــد فیزیک ــره واح پنج

دیدار رییس کمیسیون صادرات 
اتاق تبریز با رایزن بازرگانی 

ایران در روسیه

از  نقــل  بــه  ترجمــان صبــح،  گــزارش  بــه 
ــز، ســید  ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم رواب
ــکو و  ــه مس ــود ب ــفر خ ــینی از س ــف حس یوس
ــیه  ــران در روس ــی ای ــزن بازرگان ــا رای ــدار ب دی
و تجــار ایرانــی فعــال در ایــن کشــور خبــر 
ــا تجــاری کــه در  داد و گفــت: در ایــن ســفر ب

مشکل اقتصاد کشور فقط به دست 
فعاالن اقتصادی واقعی و اصیل 

حل می شود

مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  رئیــس 
واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان این کــه 
مشــکل اقتصــاد کشــور فقــط بــه دســت فعــاالن 
اقتصــادی واقعــی و اصیــل حــل می شــود، 
گفــت: بایــد بــه بخــش خصوصــی، میــدان داده 
ــا  ــی تنه ــئوالن دولت ــن، مس ــن بی ــود و در ای ش

دیدار رییس کمیسیون صادرات 
اتاق تبریز با رایزن بازرگانی 

ایران در روسیه

ــط  ــا رواب ــو ب ــینی در گفتگ ــف حس ــید یوس س
ــز از ســفر خــود  ــی تبری ــاق بازرگان عمومــی ات
بــه مســکو و دیــدار بــا رایــزن بازرگانــی ایــران 
در روســیه و تجــار ایرانــی فعــال در ایــن کشــور 
خبــر داد و گفــت: در ایــن ســفر بــا تجــاری کــه 
در بــازار روســیه فعــال بــوده و همچنیــن رایــزن 

دیدار رییس کمیسیون صادرات 
اتاق تبریز با رایزن بازرگانی 

ایران در روسیه

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــود  ــفر خ ــینی از س ــف حس ــید یوس ــرقی، س ش
بــه مســکو و دیــدار بــا رایــزن بازرگانــی ایــران 
در روســیه و تجــار ایرانــی فعــال در ایــن کشــور 
ــاری  ــا تج ــفر ب ــن س ــت: در ای ــر داد و گف خب
ــن  ــوده و همچنی ــال ب ــیه فع ــازار روس ــه در ب ک
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع کسب و کار اتاق 

تبریز

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز، ابوالفتــح ابراهیمــی 
ــات  ــوع خدم ــا موض ــی ب ــت و گوی ــی گف ط
پنجــره واحــد کســب و کار اتــاق تبریــز گفــت: 
ــب و کار از  ــای کس ــود فض ــرای بهب ــالش ب ت
ســال هــا قبــل جــزو دغدغــه هــای اصلــی 
ــه  ــت ک ــوده اس ــی ب ــش خصوص ــت و بخ دول

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع

 کسب و کار اتاق تبریز

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
بــا  گفت وگــو  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
بــرای  تــالش  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران 
ــل  ــال ها قب ــب و کار از س ــای کس ــود فض بهب
جــزو دغدغه هــای اصلــی دولــت و بخــش 
ــا  ــن راســتا ب ــوده اســت کــه در ای خصوصــی ب

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع

 کسب و کار اتاق تبریز

مهــد نیــوز - ابوالفتــح ابراهیمــی در برنامــه زنده 
رادیویــی در خصــوص خدمــات پنجــره واحــد 
کســب و کار اتــاق تبریــز اظهــار کــرد: تــالش 
بــرای بهبــود فضــای کســب و کار از ســال 
ــت  ــی دول ــای اصل ــه ه ــزو دغدغ ــل ج ــا قب ه
ــن  ــوده اســت کــه در ای و بخــش خصوصــی ب

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع کسب و کار اتاق 

تبریز

بخش خصوصی؛ 

حالل مشکالت اقتصادی

ــی  ــده رادیوی ــه زن ــی در برنام ــح ابراهیم ابوالفت
مرکــز آذربایجــان شــرقی بــا موضــوع خدمــات 
پنجــره واحــد کســب و کار اتــاق تبریــز گفــت: 
ــب و کار از  ــای کس ــود فض ــرای بهب ــالش ب ت
ســال هــا قبــل جــزو دغدغه هــای اصلــی دولت 
ــن  ــوده اســت کــه در ای و بخــش خصوصــی ب

ــط  ــل از رواب ــه نق ــدن ب ــد تم ــزارش مه ــه گ ب
عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، ســید یوســف 
ــا  ــدار ب ــه مســکو و دی حســینی از ســفر خــود ب
رایــزن بازرگانــی ایــران در روســیه و تجــار 
ایرانــی فعــال در ایــن کشــور خبــر داد و گفــت: 
در ایــن ســفر بــا تجــاری کــه در بــازار روســیه 

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع کسب و 

کار اتاق تبریز

ــه نقــل  ــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو ب ب
ــی  ــح ابراهیم ــز، ابوالفت ــی تبری ــاق بازرگان از ات
ــان  ــز آذربایج ــی مرک ــده رادیوی ــه زن در برنام
ــد  ــره واح ــات پنج ــوع خدم ــا موض ــرقی ب ش
کســب و کار اتــاق تبریــز گفــت: تــالش بــرای 
ــل  ــا قب ــود فضــای کســب و کار از ســال ه بهب

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع 

کسب و کار اتاق تبریز

بــا  گفت وگــو  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
بــرای  تــالش  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران 
ــل  ــال ها قب ــب و کار از س ــای کس ــود فض بهب
جــزو دغدغه هــای اصلــی دولــت و بخــش 
ــا  ــن راســتا ب ــوده اســت کــه در ای خصوصــی ب
تالش هــای صــورت گرفتــه، پنجــره واحــد 

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع کسب 

و کار اتاق تبریز

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ابراهیمــی طــی گفــت و  ابوالفتــح  شــرقی، 
ــد  ــره واح ــات پنج ــوع خدم ــا موض ــی ب گوی
کســب و کار اتــاق تبریــز گفــت: تــالش بــرای 
ــل  ــا قب ــود فضــای کســب و کار از ســال ه بهب
ــش  ــت و بخ ــی دول ــای اصل ــه ه ــزو دغدغ ج

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع

 کسب و کار اتاق تبریز

ــی  ــده رادیوی ــه زن ــی در برنام ــح ابراهیم ابوالفت
ــب  ــد کس ــره واح ــات پنج ــوص خدم در خص
ــرای  ــالش ب ــار کــرد: ت ــز اظه ــاق تبری و کار ات
ــل  ــا قب ــود فضــای کســب و کار از ســال ه بهب
ــش  ــت و بخ ــی دول ــای اصل ــه ه ــزو دغدغ ج
ــا  ــن راســتا ب ــوده اســت کــه در ای خصوصــی ب



16
روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع کسب و 

کار اتاق تبریز

ابوالفتــح ابراهیمــی در برنامــه زنــده رادیویی در 
خصــوص خدمــات پنجــره واحد کســب و کار 
ــرای بهبــود  ــز اظهــار کــرد: تــالش ب ــاق تبری ات
ــزو  ــل ج ــا قب ــال ه ــب و کار از س ــای کس فض
دغدغــه هــای اصلــی دولت و بخــش خصوصی 
بــوده اســت کــه در ایــن راســتا بــا تــالش هــای 

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره
 واحد فیزیکی شروع کسب و 

کار اتاق تبریز

ابوالفتــح ابراهیمــی در برنامــه زنــده رادیویی در 
خصــوص خدمــات پنجــره واحد کســب و کار 
ــرای بهبــود  ــز اظهــار کــرد: تــالش ب ــاق تبری ات
ــزو  ــل ج ــا قب ــال ه ــب و کار از س ــای کس فض
دغدغــه هــای اصلــی دولت و بخــش خصوصی 
بــوده اســت کــه در ایــن راســتا بــا تــالش هــای 

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره
 واحد فیزیکی شروع کسب و 

کار اتاق تبریز

ابوالفتــح ابراهیمــی در برنامــه زنــده رادیویی در 
خصــوص خدمــات پنجــره واحد کســب و کار 
ــرای بهبــود  ــز اظهــار کــرد: تــالش ب ــاق تبری ات
ــزو  ــل ج ــا قب ــال ه ــب و کار از س ــای کس فض
دغدغــه هــای اصلــی دولت و بخــش خصوصی 
بــوده اســت کــه در ایــن راســتا بــا تــالش هــای 

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره
 واحد فیزیکی شروع کسب و 

کار اتاق تبریز

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد 
فیزیکی شروع کسب و کار اتاق 

تبریز

ابوالفتــح ابراهیمــی در برنامــه زنــده رادیویی در 
خصــوص خدمــات پنجــره واحد کســب و کار 
ــرای بهبــود  ــز اظهــار کــرد: تــالش ب ــاق تبری ات
ــزو  ــل ج ــا قب ــال ه ــب و کار از س ــای کس فض
دغدغــه هــای اصلــی دولت و بخــش خصوصی 
بــوده اســت کــه در ایــن راســتا بــا تــالش هــای 

ــح ابراهیمــی  ــازار، ابوالفت ــز ی ــه گــزارش تبری ب
در گفت وگــو بــا خبرنــگاران اظهــار کــرد: 
ــب و کار از  ــای کس ــود فض ــرای بهب ــالش ب ت
ســال ها قبــل جــزو دغدغه هــای اصلــی دولــت 
ــن  ــوده اســت کــه در ای و بخــش خصوصــی ب

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره
 واحد فیزیکی شروع کسب و 

کار اتاق تبریز

ابوالفتــح ابراهیمــی در برنامــه زنــده رادیویی در 
خصــوص خدمــات پنجــره واحد کســب و کار 
ــرای بهبــود  ــز اظهــار کــرد: تــالش ب ــاق تبری ات
ــزو  ــل ج ــا قب ــال ه ــب و کار از س ــای کس فض
دغدغــه هــای اصلــی دولت و بخــش خصوصی 
بــوده اســت کــه در ایــن راســتا بــا تــالش هــای 

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره
 واحد فیزیکی شروع کسب و 

کار اتاق تبریز

ابوالفتــح ابراهیمــی در برنامــه زنــده رادیویی در 
خصــوص خدمــات پنجــره واحد کســب و کار 
ــرای بهبــود  ــز اظهــار کــرد: تــالش ب ــاق تبری ات
ــزو  ــل ج ــا قب ــال ه ــب و کار از س ــای کس فض
دغدغــه هــای اصلــی دولت و بخــش خصوصی 
بــوده اســت کــه در ایــن راســتا بــا تــالش هــای 

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره
 واحد فیزیکی شروع کسب و 

کار اتاق تبریز

ابوالفتــح ابراهیمــی در برنامــه زنــده رادیویی در 
خصــوص خدمــات پنجــره واحد کســب و کار 
ــرای بهبــود  ــز اظهــار کــرد: تــالش ب ــاق تبری ات
ــزو  ــل ج ــا قب ــال ه ــب و کار از س ــای کس فض
دغدغــه هــای اصلــی دولت و بخــش خصوصی 
بــوده اســت کــه در ایــن راســتا بــا تــالش هــای 

ثبت ۵۳ شرکت در پنجره
 واحد فیزیکی شروع کسب و 

کار اتاق تبریز

ابوالفتــح ابراهیمــی در برنامــه زنــده رادیویی در 
خصــوص خدمــات پنجــره واحد کســب و کار 
ــرای بهبــود  ــز اظهــار کــرد: تــالش ب ــاق تبری ات
ــزو  ــل ج ــا قب ــال ه ــب و کار از س ــای کس فض
دغدغــه هــای اصلــی دولت و بخــش خصوصی 
بــوده اســت کــه در ایــن راســتا بــا تــالش هــای 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

دیدار هیات رییسه و دبیرکل 
اتاق بازرگانی تبریز با مدیرکل 

بازرسی آذربایجان شرقی

عصــر آزادی آنالیــن بــر اســاس گــزارش 
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، جمعی 
از اعضــای هیــات رییســه و دبیــرکل اتــاق 
ــور در  ــا حض ــروز ب ــح ام ــز صب ــی تبری بازرگان
ــان  ــازرس کل آذربایج ــی، ب ــی کرم ــر عل دفت
ــد  ــرا رســیدن ســال جدی ــا تبریــک ف  شــرقی، ب

تجارت دوسویه آذربایجان شرقی 
با جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان ضروری است

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از تبریــز، ژائلــه 
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز در نشســتی بــا رایزنــان جدید 
ــان و  ــوری آذربایج ــران در جمه ــی ای بازرگان
ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــتان در ات ارمنس

تجارت دوسویه آذربایجان شرقی 
با جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان ضروری است

بــه گــزارش کاف نیــوز، یونــس ژائلــه شــامگاه 
جدیــد  رایزنــان  بــا  نشســتی  در  یکشــنبه 
ــان و  ــوری آذربایج ــران در جمه ــی ای بازرگان
ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــتان در ات ارمنس
اینکــه آذربایجــان شــرقی دارای ظرفیــت هــای 
ــوع اســت،  ــد محصــوالت متن مناســبی در تولی

دیدار هیات رییسه و دبیرکل 
اتاق بازرگانی تبریز با مدیرکل 

بازرسی آذربایجان شرقی

دیدار هیات رییسه و دبیرکل 
اتاق بازرگانی تبریز با مدیرکل 

بازرسی آذربایجان شرقی

ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــق انالی ــزارش اف ــه گ ب
جمعــی  تبریــز،  بازرگانــی  اتــاق  عمومــی 
از اعضــای هیــات رییســه و دبیــرکل اتــاق 
ــور در  ــا حض ــروز ب ــح ام ــز صب ــی تبری بازرگان
ــان  ــازرس کل آذربایج ــی، ب ــی کرم ــر عل دفت
ــد  ــرا رســیدن ســال جدی ــا تبریــک ف  شــرقی، ب

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
تبریــز، جمعــی از اعضــای هیــات رییســه و 
ــروز  ــح ام ــز صب ــی تبری ــاق بازرگان ــرکل ات دبی
بــا حضــور در دفتــر علــی کرمــی، بــازرس کل 
ــیدن  ــرا رس ــک ف ــا تبری ــرقی، ب ــان  ش آذربایج
ســال جدیــد بــر ضــرورت همــکاری همــه 

تجارت دوسویه آذربایجان شرقی 
با جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان ضروری است

ــا  ــتی ب ــنبه در نشس ــامگاه یکش ــه ش ــس ژائل یون
رایزنــان جدیــد بازرگانــی ایــران در جمهــوری 
آذربایجــان و ارمنســتان در اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــا بیــان اینکــه آذربایجــان شــرقی دارای 
ــد محصــوالت  ــت هــای مناســبی در تولی ظرفی
بــازار یــک طرفــه،  افــزود:  متنــوع اســت، 

ضرورت تجارت دوسویه 
آذربایجان شرقی با جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان

بــه گــزارش ترجمــان صبــح، یونــس ژائلــه 
شــامگاه یکشــنبه در نشســتی بــا رایزنــان جدیــد 
ــان و  ــوری آذربایج ــران در جمه ــی ای بازرگان
ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــتان در ات ارمنس
اینکــه آذربایجــان شــرقی دارای ظرفیــت هــای 
ــوع اســت،  ــد محصــوالت متن مناســبی در تولی

دیدار با رایزنان جدید بازرگانی 
ایران در جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
تبریــز، رایزنــان جدیــد بازرگانــی ایــران در 
از  قبــل  ارمنســتان  جمهــوری آذربایجــان و 
ظهــر امــروز در اتــاق بازرگانــی تبریــز حضــور 
یافتــه و در خصــوص ظرفیــت هــای اســتان 
ــای دو  ــکاری ه ــرای هم ــرقی ب ــان ش آذربایج

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
آماده همکاری اقتصادی با 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان

بــه گــزارش بــازار، یونــس ژائلــه در نشســتی بــا 
رایزنــان جدیــد بازرگانــی ایــران در جمهــوری 
آذربایجــان و ارمنســتان در اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــا بیــان اینکــه آذربایجــان شــرقی دارای 
ــد محصــوالت  ــت هــای مناســبی در تولی ظرفی
بــازار یــک طرفــه،  افــزود:  متنــوع اســت، 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تجارت دوسویه آذربایجان 
 شرقی با جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان ضروری است

ــس  ــوز(، یون ــر نی ــر )اه ــر خب ــزارش اه ــه گ ب
ژائلــه رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز در نشســتی بــا رایزنــان جدید 
ــان و  ــوری آذربایج ــران در جمه ــی ای بازرگان
ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــتان در ات ارمنس
اینکــه آذربایجــان شــرقی دارای ظرفیــت هــای 

آذربایجان شرقی ظرفیت مناسبی 

در تولید محصوالت متنوع دارد

ــتان  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
در تبریــز، رایزنــان جدیــد بازرگانــی ایــران 
ــل از  ــتان قب ــان و ارمنس ــوری آذربایج در جمه
ظهــر امــروز در اتــاق بازرگانــی تبریــز حضــور 
یافتــه و در خصــوص ظرفیــت هــای اســتان 
ــای دو  ــکاری ه ــرای هم ــرقی ب ــان ش آذربایج

ضرورت تجارت دوسویه 
آذربایجان شرقی با جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان

ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــام آذری - ریی پی
ــت  ــرقی را دارای ظرفی ــان ش ــتان آذربایج ، اس
ــوع  ــوالت متن ــد محص ــبی در تولی ــای مناس ه
ــارت دو  ــر تج ــه فک ــد ب ــت: بای ــت و گف دانس
ــا کشــور هــای جمهــوری آذربایجــان  ســویه ب
و ارمنســتان باشــیم چــرا کــه بــازار یــک طرفــه، 

تجارت دوسویه آذربایجان شرقی 
با جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان ضروری است

آمادگی بخش خصوصی استان 
برای همکاری با کشورهای 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان

ژائلــه  یونــس  شــیر،  عجــب  گــزارش  بــه 
شــامگاه یکشــنبه در نشســتی بــا رایزنــان جدیــد 
ــان و  ــوری آذربایج ــران در جمه ــی ای بازرگان
ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــتان در ات ارمنس
اینکــه آذربایجــان شــرقی دارای ظرفیــت هــای 
ــوع اســت،  ــد محصــوالت متن مناســبی در تولی

بــه گــزارش جام جــم آنالین آذربایجان شــرقی 
ــد  ــان جدی ــا رایزن ــه در نشســتی ب ــس ژائل ، یون
ــان و  ــوری آذربایج ــران در جمه ــی ای بازرگان
ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــتان در ات ارمنس
اینکــه آذربایجــان شــرقی دارای ظرفیــت هــای 

بخش خصوصی آماده همکاری 
اقتصادی با دو کشور جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان است

بــه گــزارش صریرنیــوز از تبریــز، رایزنــان 
جمهــوری  در  ایــران  بازرگانــی  جدیــد 
ــروز  ــر ام ــل از ظه ــتان قب ــان و ارمنس آذربایج
ــه و در  ــور یافت ــز حض ــی تبری ــاق بازرگان در ات
ــان  ــتان آذربایج ــای اس ــت ه ــوص ظرفی خص
ــا دو  ــه ب ــرای همــکاری هــای دو جانب شــرقی ب

دیدار با رایزنان جدید بازرگانی 
ایران در جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان

ــان  ــز، رایزن ــا در تبری ــگار م ــه گــزارش  خبرن ب
جمهــوری  در  ایــران  بازرگانــی  جدیــد 
ــروز  ــر ام ــل از ظه ــتان قب ــان و ارمنس آذربایج
ــه و در  ــور یافت ــز حض ــی تبری ــاق بازرگان در ات
ــان  ــتان آذربایج ــای اس ــت ه ــوص ظرفی خص
ــا دو  ــه ب ــرای همــکاری هــای دو جانب شــرقی ب

آمادگی بخش خصوصی برای 
همکاری اقتصادی با کشورهای 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان

ــد  ــان جدی ــا رایزن ــتی ب ــه در نشس ــس ژائل یون
ــان و  ــوری آذربایج ــران در جمه ــی ای بازرگان
ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــتان در ات ارمنس
اینکــه آذربایجــان شــرقی دارای ظرفیــت هــای 
ــوع اســت،  ــد محصــوالت متن مناســبی در تولی
افــزود: بــازار یــک طرفــه، ســودی بــرای تجــار 

دیدار با رایزنان جدید بازرگانی 
ایران در جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان

ــان  ــز، رایزن ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
جمهــوری  در  ایــران  بازرگانــی  جدیــد 
ــروز  ــر ام ــل از ظه ــتان قب ــان و ارمنس آذربایج
ــه و در  ــور یافت ــز حض ــی تبری ــاق بازرگان در ات
ــان  ــتان آذربایج ــای اس ــت ه ــوص ظرفی خص
ــا دو  ــه ب ــرای همــکاری هــای دو جانب شــرقی ب
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تجارت دو سویه با کشورهای 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

ضروری است

ــای  ــی از اعض ــدار جمع ــه، در دی ــس ژائل یون
هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا رایزنان 
و  آذربایجــان  جمهــوری  در  ایــران  جدیــد 
ــرمایه  ــت س ــن امنی ــزوم تضمی ــر ل ــتان  ب ارمنس
گــذاری انجــام شــده در ایــن دو کشــور تاکیــد 
اســتان  خصوصــی  بخــش  گفــت:  و  کــرد 

نیازمند به کارگیری روش های 
نوین تجارت هستیم/ آمادگی 

برای توسعه تجارت با هند

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه امروز در جلســه ویدیوکنفرانســی 
هنــد  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســفیر 
و جمعــی  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  بــا 
از مســئوالن اســتانی اظهــار داشــت: بخــش 
خصوصــی کشــور درگیــر برخــی بروکراســی 

نیازمند به کارگیری روش های 
نوین تجارت هستیم/ آمادگی 

برای توسعه مراودات با هند

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار، یونــس ژائلــه ظهر 
ــی  ــه ویدیوکنفرانس ــنبه در جلس ــه ش ــروز س ام
هنــد  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســفیر 
ــی از  ــرقی و جمع ــان ش ــتاندار آذربایج ــا اس ب
مســئوالن اســتانی در محــل اســتانداری گفــت: 
برخــی  درگیــر  کشــور  خصوصــی  بخــش 

تجارت دو سویه با کشورهای 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

ضروری است

ضرورت تجارت دو سویه تجار 
تبریز با کشورهای جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان

ــای  ــی از اعض ــدار جمع ــه، در دی ــس ژائل یون
هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا رایزنان 
و  آذربایجــان  جمهــوری  در  ایــران  جدیــد 
ــرمایه  ــت س ــن امنی ــزوم تضمی ــر ل ــتان  ب ارمنس
گــذاری انجــام شــده در ایــن دو کشــور تاکیــد 
اســتان  خصوصــی  بخــش  گفــت:  و  کــرد 

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
از  جمعــی  دیــدار  در  ژائلــه،  شــرقی،یونس 
اعضــای هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز با 
رایزنــان جدیــد ایــران در جمهــوری آذربایجان 
و ارمنســتان  بــر لــزوم تضمیــن امنیــت ســرمایه 
گــذاری انجــام شــده در ایــن دو کشــور تاکیــد 

تجارت دو سویه با کشورهای 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

ضروری است

ــای  ــی از اعض ــدار جمع ــه، در دی ــس ژائل یون
هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا رایزنان 
و  آذربایجــان  جمهــوری  در  ایــران  جدیــد 
ــرمایه  ــت س ــن امنی ــزوم تضمی ــر ل ــتان  ب ارمنس
گــذاری انجــام شــده در ایــن دو کشــور تاکیــد 
اســتان  خصوصــی  بخــش  گفــت:  و  کــرد 

نیازمند به کارگیری روش های 
نوین تجارت هستیم/ آمادگی 

برای توسعه تجارت با هند

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
یونــس ژائلــه امروز در جلســه ویدیوکنفرانســی 
هنــد  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســفیر 
و جمعــی  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  بــا 
از مســئوالن اســتانی اظهــار داشــت: بخــش 
خصوصــی کشــور درگیــر برخــی بروکراســی 

لزوم ایجاد زمینه های دوسویه 
تجارت آذربایجان شرقی با 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان

بــه گزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز، یونــس 
ژائلــه در نشســتی بــا رایزنــان جدیــد بازرگانــی 
ــتان  ــان و ارمنس ــوری آذربایج ــران در جمه ای
اینکــه  بیــان  بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  در 
هــای  ظرفیــت  دارای  شــرقی  آذربایجــان 
ــوع اســت،  ــد محصــوالت متن مناســبی در تولی

نیازمند به کارگیری روش های 
نوین تجارت هستیم/ آمادگی 

برای توسعه تجارت با هند

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه  ــروز در جلس ــر ام ــه ظه ــس ژائل ــرقی، یون ش
ویدیوکنفرانســی ســفیر جمهــوری اســالمی 
ــا اســتاندار آذربایجــان شــرقی  ایــران در هنــد ب
ــش  ــت: بخ ــتانی گف ــئوالن اس ــی از مس و جمع
خصوصــی کشــور درگیــر برخــی بروکراســی 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

صدور بخشنامه ها و دستورات 
جدید باعث عملکرد نامناسب تجار 

ایرانی در سطح جهانی می شود

جلســه  در  امــروز  ظهــر  ژائلــه  یونــس 
ویدیوکنفرانســی ســفیر جمهــوری اســالمی 
ــا اســتاندار آذربایجــان شــرقی  ایــران در هنــد ب
ــش  ــت: بخ ــتانی گف ــئوالن اس ــی از مس و جمع
خصوصــی کشــور درگیــر برخــی بروکراســی 
ــرای  ــر کار را ب ــن ام ــوده و همی ــای اداری ب ه

نیازمند به کارگیری روش های 
نوین تجارت هستیم/ آمادگی 

برای توسعه تجارت با هند

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز، یونــس ژائلــه 
ظهــر امــروز در جلســه ویدیوکنفرانســی ســفیر 
جمهــوری اســالمی ایــران در هنــد بــا اســتاندار 
مســئوالن  از  جمعــی  و  شــرقی  آذربایجــان 
اســتانی گفــت: بخــش خصوصــی کشــور 
درگیــر برخــی بروکراســی هــای اداری بــوده و 

۲ درصد ارزش صادراتی به هند، 

متعلق به آذربایجان شرقی است

علی چگنی در ارتباط تصویری با استاندار
ــه  ــه از جمل ــان اینک ــا بی ــرقی، ب ــان ش آذربایج
حــوزه  در  کشــور  پیشــران  هــای  اســتان 
بازرگانــی و تجــاری اســت، گفــت: آذربایجان 
یهــا در جــا یجــای میهــن اســالمی و بســیاری از 

ــی و ــرت، همدل ــور غی ــا، تبل ــورهای دنی کش

نیازمند به کارگیری روش های 
نوین تجارت هستیم/ آمادگی 

برای توسعه تجارت با هند

نیازمند به کارگیری روش های 
نوین تجارت هستیم/ آمادگی 

برای توسعه تجارت با هند

ــط  ــل از  رواب ــه نق ــن ب ــق انالی ــزارش اف ــه گ ب
ــی تبریــز، یونــس ژائلــه  عمومــی اتــاق بازرگان
ظهــر امــروز در جلســه ویدیوکنفرانســی ســفیر 
جمهــوری اســالمی ایــران در هنــد بــا اســتاندار 
مســئوالن  از  جمعــی  و  شــرقی  آذربایجــان 
اســتانی گفــت: بخــش خصوصــی کشــور 

 یونــس ژائلــه امروز در جلســه ویدیوکنفرانســی 
هنــد  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســفیر 
و جمعــی  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  بــا 
از مســئوالن اســتانی اظهــار داشــت: بخــش 
خصوصــی کشــور درگیــر برخــی بروکراســی 

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

آماده توسعه تجارت با هند هستیم

ــتان  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
در تبریــز، »یونــس ژائلــه« امــروز در جلســه 
ویدیوکنفرانســی ســفیر جمهــوری اســالمی 
ــا اســتاندار آذربایجــان شــرقی  ایــران در هنــد ب
ــش  ــت: بخ ــتانی گف ــئوالن اس ــی از مس و جمع
خصوصــی کشــور درگیــر برخــی بروکراســی 

آذربایجان شرقی در تدارک 
ارتباط با شبه قاره

 یونــس ژائلــه امروز در جلســه ویدیوکنفرانســی 
هنــد  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســفیر 
و جمعــی  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  بــا 
از مســئوالن اســتانی اظهــار داشــت: بخــش 
خصوصــی کشــور درگیــر برخــی بروکراســی 
ــرای  ــر کار را ب ــن ام ــوده و همی ــای اداری ب ه

نیازمند به کارگیری روش های 
نوین تجارت هستیم/ آمادگی 

برای توسعه تجارت با هند

بــه گــزارش تبریــز یــازار، یونــس ژائلــه امــروز 
ــوری  ــفیر جمه ــی س ــه ویدیوکنفرانس در جلس
اســالمی ایــران در هنــد بــا اســتاندار آذربایجــان 
ــار  ــتانی اظه ــئوالن اس ــی از مس ــرقی و جمع ش
داشــت: بخــش خصوصــی کشــور درگیــر 
برخــی بروکراســی هــای اداری بــوده و همیــن 

نیازمند به کارگیری روش های 

نوین تجارت هستیم

عصــر آزادی آنالیــن بــر اســاس گــزارش 
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، یونــس 
ژائلــه ظهــر امــروز در جلســه ویدیوکنفرانســی 
هنــد  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســفیر 
ــی از  ــرقی و جمع ــان ش ــتاندار آذربایج ــا اس ب
ــی  ــش خصوص ــت: بخ ــتانی گف ــئوالن اس مس
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آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای توسعه 

تجارت با هند

یونــس ژائلــه در جلســه ویدیوکنفرانســی ســفیر 
جمهــوری اســالمی ایــران در هنــد بــا اســتاندار 
مســئوالن  از  جمعــی  و  شــرقی  آذربایجــان 
اســتانی گفــت: بخــش خصوصــی کشــور 
درگیــر برخــی بروکراســی هــای اداری بــوده و 
همیــن امــر کار را بــرای تمامــی صادرکنندگان 

آمادگی تجار آذربایجان شرقی 
برای افزایش ارتباط اقتصادی با 

ترابزون

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
تبریــز، رضــا کامــی در جلســه ویدیوکنفرانســی 
اســتاندار ترابــزون بــا اســتاندار آذربایجــان 
ــت:  ــی از مســئوالن اســتانی گف شــرقی و جمع
ــه  ــتان ب ــن دو اس ــن ای ــا بی ــادی م ــاط اقتص ارتب
خوشــبختانه  و  گــردد  برمــی  دور  ســالیانی 

تجارت دوطرفه در سیاست گذاری 
اقتصادتجاری کشور نادیده

 گرفته شده است

ــه  ــس ژائل ــر، یون ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــنبه در دی ــر یکش ظه
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق 
ــویه  ــارت دو س ــزوم تج ــه ل ــاره ب ــا اش ــز ب تبری
بــا کشــور گرجســتان گفــت: متأســفانه در 
ــا  سیاســت گــذاری اقتصــاد تجــاری کشــور م

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای توسعه 

تجارت با هند

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای

 توسعه تجارت با هند

یونــس ژائلــه در جلســه ویدیوکنفرانســی ســفیر 
جمهــوری اســالمی ایــران در هنــد بــا اســتاندار 
مســئوالن  از  جمعــی  و  شــرقی  آذربایجــان 
اســتانی گفــت: بخــش خصوصــی کشــور 
درگیــر برخــی بروکراســی هــای اداری بــوده و 
همیــن امــر کار را بــرای تمامــی صادرکنندگان 

یونــس ژائلــه در جلســه ویدیوکنفرانســی ســفیر 
جمهــوری اســالمی ایــران در هنــد بــا اســتاندار 
مســئوالن  از  جمعــی  و  شــرقی  آذربایجــان 
اســتانی گفــت: بخــش خصوصــی کشــور 
درگیــر برخــی بروکراســی هــای اداری بــوده و 
همیــن امــر کار را بــرای تمامــی صادرکنندگان 

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای

 توسعه تجارت با هند

یونــس ژائلــه در جلســه ویدیوکنفرانســی ســفیر 
جمهــوری اســالمی ایــران در هنــد بــا اســتاندار 
مســئوالن  از  جمعــی  و  شــرقی  آذربایجــان 
اســتانی گفــت: بخــش خصوصــی کشــور 
درگیــر برخــی بروکراســی هــای اداری بــوده و 
همیــن امــر کار را بــرای تمامــی صادرکنندگان 

لزوم توجه به تجارت دو طرفه در 
سیاست گذاری اقتصاد 

تجاری کشور

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ســفیر  بــا  دیــدار  در  ژائلــه  یونــس  تبریــز، 
جمهــوری اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل 
ــارت دو  ــزوم تج ــه ل ــاره ب ــا اش ــز ب ــاق تبری ات
ــا کشــور گرجســتان گفــت: متاســفانه  ســویه ب
ــور  ــاری کش ــاد تج ــذاری اقتص ــت گ در سیاس

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای

 توسعه تجارت با هند

یونــس ژائلــه در جلســه ویدیوکنفرانســی ســفیر 
جمهــوری اســالمی ایــران در هنــد بــا اســتاندار 
مســئوالن  از  جمعــی  و  شــرقی  آذربایجــان 
اســتانی گفــت: بخــش خصوصــی کشــور 
درگیــر برخــی بروکراســی هــای اداری بــوده و 
همیــن امــر کار را بــرای تمامــی صادرکنندگان 

آمادگی تجار آذربایجان شرقی 
برای افزایش ارتباط اقتصادی با 

ترابزون

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یازاکــو، رضــا 
کامــی در جلســه ویدیوکنفرانســی اســتاندار 
ترابــزون بــا اســتاندار آذربایجــان شــرقی و 
ــاط  ــت: ارتب ــتانی گف ــئوالن اس ــی از مس جمع
ــه ســالیانی  ــن دو اســتان ب ــن ای ــا بی اقتصــادی م
همــواره  خوشــبختانه  و  گــردد  برمــی  دور 
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برنامه ریزی برای برپایی 
نمایشگاهی از توانمندی های 

اقتصادی کشور در تفلیس

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــا  ــترک ب ــت مش ــمی در نشس ــرقی،اکبر قاس ش
ــز ادامــه داد: قبــل  ــی تبری ــاق بازرگان رییــس ات
ــدام از  ــر ک ــگاه، از ه ــن نمایش ــزاری ای از برگ
اســتان هــا خواهیــم خواســت نماینــده ای آشــنا 
ــا  ــد ت ــی کنن ــا معرف ــه م ــتان ب ــازار گرجس ــه ب ب

زمین گیری صادرات در 

»باتالق بخشنامه ها«

بــه گــزارش تبریــز یــازار، یونــس ژائلــه در 
ــران در  ــا ســفیر جمهــوری اســالمی ای ــدار ب دی
تفلیــس در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه لزوم 
تجــارت دو ســویه بــا کشــور گرجســتان اظهــار 
داشــت: متاســفانه در سیاســت گــذاری اقتصــاد 
ــه  ــارت دو طرف ــث تج ــا بح ــور م ــاری کش تج

نمایشگاه توانمندی های اقتصادی 
ایران در گرجستان

 برگزار می شود

بــه گــزارش ترجمــان صبــح، اکبــر قاســمی روز 
یکشــنبه در نشســتی بــا رییــس اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه بــرای مــاه 
ــت،  ــده اس ــزی ش ــه ری ــر برنام ــا مه ــهریور ی ش
ــگاه،  ــن نمایش ــزاری ای ــل از برگ ــه داد: قب ادام
ــم خواســت  ــا خواهی ــتان ه ــر کــدام از اس از ه

در سیاست گذاری اقتصاد کشور از 

تجارت دوطرفه غفلت شده است

نمایشگاه توانمندی های اقتصادی 
ایران در گرجستان

 برگزار می شود

ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
ــزوم  ــه ل ــا اشــاره ب ــران در تفلیــس ب اســالمی ای
تجــارت دوســویه بــا کشــور گرجســتان گفــت: 
ــاری  ــاد تج ــت گذاری اقتص ــفانه در سیاس متأس
ــر  ــه مدنظ ــارت دو طرف ــث تج ــا بح ــور م کش
قــرار نگرفتــه اســت درحالی کــه بایــد در کنــار

بــا  اکبــر قاســمی روز یکشــنبه در نشســتی 
ــان اینکــه  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
ــر  ــا مه ــهریور ی ــاه ش ــرای م ــگاه ب ــن نمایش ای
برنامــه ریــزی شــده اســت، ادامــه داد: قبــل 
ــدام از  ــر ک ــگاه، از ه ــن نمایش ــزاری ای از برگ

زمین گیری صادرات در 

»باتالق بخشنامه ها«

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق تبریز 
بــا اشــاره بــه لــزوم تجــارت دو ســویه بــا کشــور 
گرجســتان اظهار داشــت: متاســفانه در سیاســت 
ــث  ــا بح ــور م ــاری کش ــاد تج ــذاری اقتص گ

راه اندازی فروشگاه محصوالت 
ایرانی در شهرهای
 بزرگ گرجستان

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار، یونــس ژائلــه ظهر 
امــروز یــک شــنبه در دیــدار با ســفیر جمهوری 
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق 
ــویه  ــارت دو س ــزوم تج ــه ل ــاره ب ــا اش ــز ب تبری
بــا کشــور گرجســتان گفــت: متاســفانه در 
ــا  سیاســت گــذاری اقتصــاد تجــاری کشــور م

لزوم توجه به تجارت دو طرفه 

در سیاست گذاری اقتصاد تجاری 

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــرقی، یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر 
جمهــوری اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل 
ــارت دو  ــزوم تج ــه ل ــاره ب ــا اش ــز ب ــاق تبری ات
ــا کشــور گرجســتان گفــت: متاســفانه  ســویه ب
ــور  ــاری کش ــاد تج ــذاری اقتص ــت گ در سیاس

لزوم توجه به تجارت دو طرفه در 
سیاست گذاری اقتصاد 

تجاری کشور

ــه نقــل  ــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو ب ب
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق 
تبریــز بــا اشــاره بــه لــزوم تجــارت دو ســویه بــا 
کشــور گرجســتان گفت: متاســفانه در سیاســت 
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لزوم توجه به تجارت دو طرفه 
در سیاست گذاری اقتصاد تجاری 

کشور

ــه در  ــس ژائل ــوز، یون ــاری نی ــه گــزارش بردب ب
ــران در  ــا ســفیر جمهــوری اســالمی ای ــدار ب دی
تفلیــس در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه لزوم 
تجــارت دو ســویه بــا کشــور گرجســتان گفت: 
متاســفانه در سیاســت گــذاری اقتصــاد تجــاری 
ــر  ــه مدنظ ــارت دو طرف ــث تج ــا بح ــور م کش

تعرفه های ترجیحی در تجارت
 با گرجستان نداریم

ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق 
تبریــز بــا اشــاره بــه لــزوم تجــارت دو ســویه بــا 
کشــور گرجســتان گفت: متاســفانه در سیاســت 
ــث  ــا بح ــور م ــاری کش ــاد تج ــذاری اقتص گ

ــت ــرار نگرف ــر ق ــه مدنظ ــارت دو طرف تج

تعرفه های ترجیحی در تجارت

 با گرجستان نداریم

ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق 
تبریــز بــا اشــاره بــه لــزوم تجــارت دو ســویه بــا 
کشــور گرجســتان گفت: متاســفانه در سیاســت 
ــث  ــا بح ــور م ــاری کش ــاد تج ــذاری اقتص گ

ــت ــرار نگرف ــر ق ــه مدنظ ــارت دو طرف تج

گسترش حضور تجار و صنعتگران 

آذربایجان شرقی در گرجستان

برتری محصوالت ایرانی در بازار 
گرجستان در رقابت با محصوالت 

ترکیه، چین و روسیه

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان در 
ــس  ــا ریی ــتی ب ــمی« در نشس ــر قاس ــز، »اکب تبری
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــه  ــا مهــر برنام ــاه شــهریور ی ــرای م نمایشــگاه ب
ــل از  ــت: قب ــار داش ــت، اظه ــده اس ــزی ش ری
برگــزاری ایــن نمایشــگاه، از هــر کــدام از 

تبریز،اکبــر  در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
قاســمی در نشســتی بــا رییــس اتــاق بازرگانــی 
تبریــز بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه بــرای مــاه 
ــت،  ــده اس ــزی ش ــه ری ــر برنام ــا مه ــهریور ی ش
ــگاه،  ــن نمایش ــزاری ای ــل از برگ ــه داد: قب ادام
ــم خواســت  ــا خواهی ــتان ه ــر کــدام از اس از ه

برتري محصوالت ایراني در بازار 
گرجستان در رقابت با محصوالت 

ترکیه، چین و روسیه

ــس  ــران در تفلی ــالمی ای ــوری اس ــفیر جمه س
از تــدارک نمایشــگاه اقتصــادی در تفلیــس 
ــن نمایشــگاه  ــر داد و گفــت: ای گرجســتان خب
ــان  ــتان آذربایج ــش اس ــال ش ــور فع ــا حض را ب
شــرقی، اردبیــل، مازنــدران، گیــالن، اصفهــان و 
ــرای  تهــران در تفلیــس خواهیــم داشــت کــه ب

تعرفه های ترجیحی در تجارت

 با گرجستان نداریم

ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق 
تبریــز بــا اشــاره بــه لــزوم تجــارت دو ســویه بــا 
کشــور گرجســتان گفت: متاســفانه در سیاســت 
ــث  ــا بح ــور م ــاری کش ــاد تج ــذاری اقتص گ

ــت ــرار نگرف ــر ق ــه مدنظ ــارت دو طرف تج

برنامه ریزی برای برپایی 
نمایشگاهی از توانمندی های 

اقتصادی کشور در تفلیس

ــس  ــران در تفلی ــالمی ای ــوری اس ــفیر جمه س
از تــدارک نمایشــگاه اقتصــادی در تفلیــس 
ــن نمایشــگاه  ــر داد و گفــت: ای گرجســتان خب
ــان  ــتان آذربایج ــش اس ــال ش ــور فع ــا حض را ب
شــرقی، اردبیــل، مازنــدران، گیــالن، اصفهــان و 
ــرای  تهــران در تفلیــس خواهیــم داشــت کــه ب

تعرفه های ترجیحی در تجارت

 با گرجستان نداریم

ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق 
تبریــز بــا اشــاره بــه لــزوم تجــارت دو ســویه بــا 
کشــور گرجســتان گفت: متاســفانه در سیاســت 
ــث  ــا بح ــور م ــاری کش ــاد تج ــذاری اقتص گ

ــت ــرار نگرف ــر ق ــه مدنظ ــارت دو طرف تج
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بررسی بند »ث« تبصره ۵ قانون 

بودجه سال جاری

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
گفتگــوی  شــورای  کارشناســی  کارگــروه 
ــره  ــد »ث« تبص ــی بن ــوع بررس ــا موض ــتان ب اس
۵ قانــون بودجــه ســال جــاری برگــزار شــده و 
طــی آن حاضــران بــه بیــان دیــدگاه هــای خــود 

ــد. ــه پرداختن ــن زمین در ای

دیدار رییس اتاق تبریز با مسئول 
دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در آذربایجان شرقی

 یونــس ژائلــه در دیــدار بــا مســئول دفتــر 
در  رضــوی  قــدس  آســتان  نمایندگــی 
ــا  ــز ب ــاق تبری ــل ات ــرقی در مح ــان ش آذربایج
ــی  ــش خصوص ــژه بخ ــگاه وی ــه جای ــاره ب اش
ــتان  ــت: اس ــرقی گف ــان ش ــتان آذربایج در اس
آذربایجــان شــرقی دارای صنعتگرانــی دلســوز 

مشکالت مالیات بر ارزش افزوده 
کنسرسیوم های صادراتی 

آذربایجان شرقی بررسی شد

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــوی  ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ ــز، جلس تبری
بــا  اســتان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
موضــوع مشــکالت مالیــات بــر ارزش افــزوده 
کنسرســیوم هــای صادراتــی آذربایجــان شــرقی 

ــد. ــزار ش برگ

تعرفه های ترجیحی در تجارت

 با گرجستان نداریم

تعرفه های ترجیحی در تجارت

 با گرجستان نداریم

ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق 
تبریــز بــا اشــاره بــه لــزوم تجــارت دو ســویه بــا 
کشــور گرجســتان گفت: متاســفانه در سیاســت 
ــث  ــا بح ــور م ــاری کش ــاد تج ــذاری اقتص گ

ــت ــرار نگرف ــر ق ــه مدنظ ــارت دو طرف تج

ــوری  ــفیر جمه ــا س ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
اســالمی ایــران در تفلیــس در محــل اتــاق 
تبریــز بــا اشــاره بــه لــزوم تجــارت دو ســویه بــا 
کشــور گرجســتان گفت: متاســفانه در سیاســت 
ــث  ــا بح ــور م ــاری کش ــاد تج ــذاری اقتص گ

ــت ــرار نگرف ــر ق ــه مدنظ ــارت دو طرف تج

ایجاد زمینه های اشتغال برای 
جوانان در روزهای سخت کرونا 

جایگاه باالتری از کمک های نقدی 

دفتــر  مســئول  بــا  دیــدار  در  ژائلــه  یونــس 
در  رضــوی  قــدس  آســتان  نمایندگــی 
ــا  ــز ب ــاق تبری ــل ات ــرقی در مح ــان ش آذربایج
ــی  ــش خصوص ــژه بخ ــگاه وی ــه جای ــاره ب اش
ــتان  ــت: اس ــرقی گف ــان ش ــتان آذربایج در اس
آذربایجــان شــرقی دارای صنعتگرانــی دلســوز 

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــوی  ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ ــز، جلس تبری
آذربایجــان شــرقی بــا طــرح موضوعــی از 
ــوص  ــی در خص ــام مهندس ــازمان نظ ــوی س س
ــتعالمات  ــه اس ــخ ب ــدم پاس ــل ع ــی دالی بررس
ــه صــدور مجوزهــای ســازمان نظــام  ــوط ب مرب

دیدار رییس اتاق تبریز با مسئول 
دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در آذربایجان شرقی

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
تبریــز، یونــس ژائلــه در دیــدار بــا مســئول 
دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در 
ــا  ــز ب ــاق تبری ــل ات ــرقی در مح ــان ش آذربایج
ــی  ــش خصوص ــژه بخ ــگاه وی ــه جای ــاره ب اش
ــتان  ــت: اس ــرقی گف ــان ش ــتان آذربایج در اس

جلسه کارگروه کارشناسی شورای 
گفتگوی آذربایجان شرقی

 برگزار شد

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــز، جلســه کارگــروه کارشناســی شــورای  تبری
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
آذربایجــان شــرقی بــا طــرح مشــکلی از ســوی 
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــی اس ــع غذای ــن صنای انجم
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مصوبات شورای گفت وگو منجر به 
بهبود فضای کسب وکار در استان 

شده است

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد و 
ــت  ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش ــن جلس یکمی
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی، بــا 
قدردانــی از تالش هــای اعضــای ایــن شــورا در 
ــتگاه ها  ــه دس ــت: هم ــار داش ــال ۱3۹۹، اظه س
شــورای  مصوبــات  اجــرای  بــه  موظــف 

ضرورت تقویت ضمانت اجرایی 

مصوبات شورای گفت وگو

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــاد و  ــدی در هفت ــا پورمحم ــرقی، محمدرض ش
ــت  ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش ــن جلس یکمی
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی، بــا 
قدردانــی از تالش هــای اعضــای ایــن شــورا در 
ــتگاه ها  ــه دس ــت: هم ــار داش ــال ۱3۹۹، اظه س

مصوبات شورای گفت وگو منجر به 

بهبود فضای کسب وکار شده است

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
ــن  ــاد و یکمی ــدی در هفت ــا پورمحم محمدرض
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی آذربایجان شــرقی بــا قدردانــی از 
تالش هــای اعضــای ایــن شــورا در ســال ۱3۹۹، 
ــه  ــف ب ــتگاه ها موظ ــه دس ــت: هم ــار داش اظه

اجرای کشاورزی قراردادی باید 

با سرعت بیشتری پیگیری شود

هفتاد و یکمین نشست شورای 
گفتگوی آذربایجان شرقی

 برگزار شد

رئیــس اتــاق تبریــز بــا تأکیــد بــر لــزوم پیگیــری 
قــراردادی  کشــاورزی  بــر  مبتنــی  طــرح 
ــات الزم در  ــره ای از اطالع ــد زنجی ــت: بای گف
ــدام  ــت هرک ــی، ظرفی ــزان اراض ــوص می خص
مســتعدی  زمینــی  هــر  اینکــه  آن هــا،  از 
ســوی  از  و  بــوده  محصولــی  چــه  کشــت 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، هفتاد 
و یکمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی شــامگاه 
ــان  ــتاندار آذربایج ــت اس ــه ریاس ــنبه ب چهارش
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــور ریی ــا حض ــرقی و ب ش
تبریــز و دیگــر مدیــران و مســئوالن دولتــی 

اجرای »کشاورزی قراردادی« 

باید با سرعت بیشتری پیگیری شود

بــه گــزراش بــازار بــه نقــل از اتــاق ایــران، 
رئیــس اتــاق تبریــز بــا تأکیــد بــر لــزوم پیگیــری 
قــراردادی  کشــاورزی  بــر  مبتنــی  طــرح 
ــات الزم در  ــره ای از اطالع ــد زنجی ــت: بای گف
ــدام  ــت هرک ــی، ظرفی ــزان اراض ــوص می خص
مســتعدی  زمینــی  هــر  اینکــه  آن هــا،  از 

وارد کردن فناوری و سرمایه
 به بخش کشاورزی
 آذربایجان شرقی

محمدرضــا  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
در  شــنبه  پنــج  امــروز  ظهــر  پورمحمــدی 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی در تبریــز بــا 
ــوی  ــورای گفت وگ ــات ش ــه مصوب ــان اینک بی
دولــت و بخــش خصوصــی در حکــم قانــون و 

مصوبات شورای گفت وگو منجر به 

بهبود فضای کسب وکار شده است

محمدرضــا  عصردهیــار،  گــزارش  بــه 
جلســه  یکمیــن  و  هفتــاد  در  پورمحمــدی 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی، بــا قدردانــی از 
تالش هــای اعضــای ایــن شــورا در ســال ۱3۹۹، 
ــه  ــف ب ــتگاه ها موظ ــه دس ــت: هم ــار داش اظه

ضرورت رفع موانع در فرایندهای 
اداری و ثبات سیاست ها در

 فضای کسب و کار

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــرقی، یونــس ژائلــه در هفتــاد و یکمیــن 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
تشــریح  شــرقی،در  آذربایجــان  خصوصــی 
نتایــج طــرح پایــش فضای کســب وکار اســتان، 
گفــت: در ایــن طــرح، 66 درصــد از واحدهای 
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اقدام بخش خصوصی آذربایجان 
شرقی برای خرید واکسن

 کرونا از ماه ها قبل

خصوصــی  هــای  شــرکت  از  تعــدادی 
آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل و در ابتــدای 
واکســن  واردات  موضــوع  شــدن  مطــرح 
کرونــا، بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام 
کــرده و جــزو اولیــن شــرکت هایــی بــوده انــد 
ــذا و  ــازمان غ ــه س ــی را ب ــت های ــه درخواس ک

تالش فعاالن بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای سفارش و 

خرید واکسن کرونا

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز، تعــدادی 
آذربایجــان  خصوصــی  هــای  شــرکت  از 
ــرح  ــدای مط ــل و در ابت ــا قب ــاه ه ــرقی از م ش
کرونــا،  واکســن  واردات  موضــوع  شــدن 
بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام کــرده و 
ــه  ــد ک ــوده ان ــی ب ــرکت های ــن ش ــزو اولی ج

اقدام فعاالن بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای خرید 

واکسن کرونا

از  تعــدادی  کــرد:  اظهــار  ژائلــه   یونــس 
شــرکت های خصوصــی آذربایجان شــرقی از 
مــاه هــا قبــل و در ابتــدای مطرح شــدن موضوع 
ــن  ــرای واردات ای ــا، ب ــن کرون واردات واکس
ــن شــرکت  ــدام کــرده و جــزو اولی واکســن اق
ــه  ــد کــه درخواســت هایــی را ب ــوده ان هایــی ب

ضرورت اجرای 

کشاورزی قراردادی

مصوبات شورای گفت وگو منجر به 

بهبود فضای کسب وکار شده است

ــورای  ــه ش ــدی در جلس ــا پورمحم  محمدرض
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــرقی در تبری ــان ش آذربایج
دولــت  گفت وگــوی  شــورای  مصوبــات 
و  قانــون  حکــم  در  خصوصــی  بخــش  و 
الزم االجراســت، گفــت: خوشــبختانه مصوبات 

محمدرضــا  پــرس،  قلــم  گــزارش  بــه 
جلســه  یکمیــن  و  هفتــاد  در  پورمحمــدی 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی، بــا قدردانــی از 
تالش هــای اعضــای ایــن شــورا در ســال ۱3۹۹، 

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
برای خرید واکسن کرونا 

اقدام کرد

بــه گــزارش شــنبه ایرنــا بــه نقــل از اتــاق 
تبریــز،  کشــاورزی  و  صنایــع  بازرگانــی، 
خصوصــی  هــای  شــرکت  از  تعــدادی 
آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل و در ابتــدای 
واکســن  واردات  موضــوع  شــدن  مطــرح 
کرونــا، بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام 

اقدام بخش خصوصی آذربایجان 
شرقی برای خرید واکسن کرونا 

از ماه ها قبل

ــه نقــل  ــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو ب ب
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، تعــدادی از 
شــرکت هــای خصوصــی آذربایجان شــرقی از 
مــاه هــا قبــل و در ابتــدای مطرح شــدن موضوع 
ــن  ــرای واردات ای ــا، ب ــن کرون واردات واکس
ــن شــرکت  ــدام کــرده و جــزو اولی واکســن اق

اقدام فعاالن بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای خرید 

واکسن کرونا

از  تعــدادی  کــرد:  اظهــار  ژائلــه  یونــس 
شــرکت های خصوصــی آذربایجان شــرقی از 
ماه هــا قبــل و در ابتــدای مطــرح شــدن موضــوع 
واردات  بــرای  کرونــا،  واکســن  واردات 
ایــن واکســن اقــدام کــرده و جــزو اولیــن 
شــرکت هایی بوده انــد کــه درخواســت هایی 

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
از ماه ها قبل برای خرید واکسن 

کرونا اقدام کرده است

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــی  ــای خصوص ــرکت ه ــدادی از ش ــز، تع تبری
آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل و در ابتــدای 
واکســن  واردات  موضــوع  شــدن  مطــرح 
کرونــا، بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام 
کــرده و جــزو اولیــن شــرکت هایــی بــوده انــد 
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بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
برای خرید واکسن کرونا 

اقدام کرد

بــه گــزارش تبریزمــن بــه نقــل از ایرنــا بــه 
ــی، صنایــع و کشــاورزی  ــاق بازرگان نقــل از ات
ــی  ــای خصوص ــرکت ه ــدادی از ش ــز، تع تبری
آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل و در ابتــدای 
واکســن  واردات  موضــوع  شــدن  مطــرح 
کرونــا، بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام 

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 

در تالش برای خرید واکسن کرونا

ــاالن  ــرد: فع ــالم ک ــز اع ــی تبری ــاق بازرگان ات
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی از مــاه ها 
ــا  ــد واکســن کرون ــرای ســفارش و خری ــل ب قب
ــرای  ــز ب ــدام کــرده و از مســئوالن اســتانی نی اق

ــد. تحقــق ایــن امــر مســاعدت طلبیــده ان

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
برای خرید واکسن کرونا اقدام 

کرد

ــاالن  ــرد: فع ــالم ک ــز اع ــی تبری ــاق بازرگان ات
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی از مــاه ها 
ــا  ــد واکســن کرون ــرای ســفارش و خری ــل ب قب
ــرای  ــز ب ــدام کــرده و از مســئوالن اســتانی نی اق

ــد. تحقــق ایــن امــر مســاعدت طلبیــده ان

اقدام بخش خصوصی آذربایجان 
شرقی برای خرید واکسن

 کرونا از ماه ها قبل

اقدام بخش خصوصی آذربایجان 
شرقی برای خرید واکسن

 کرونا از ماه ها قبل

از  تعــدادی  کــرد:  اظهــار  ژائلــه  یونــس 
شــرکت های خصوصــی آذربایجان شــرقی از 
مــاه هــا قبــل و در ابتــدای مطرح شــدن موضوع 
ــن  ــرای واردات ای ــا، ب ــن کرون واردات واکس
ــن شــرکت  ــدام کــرده و جــزو اولی واکســن اق
ــه  ــد کــه درخواســت هایــی را ب ــوده ان هایــی ب

ــازار،  ــز ی ــا تبری ــو ب ــه در گفت وگ ــس ژائل یون
شــرکت های  از  تعــدادی  کــرد:  اظهــار 
ــل  ــا قب ــاه ه ــرقی از م ــی آذربایجان ش خصوص
ــوع واردات  ــدن موض ــرح ش ــدای مط و در ابت
ــن  ــن واکس ــرای واردات ای ــا، ب ــن کرون واکس
ــی  ــرکت های ــن ش ــزو اولی ــرده و ج ــدام ک اق

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
برای خرید واکسن کرونا

 اقدام کرد

ــاالن  ــرد: فع ــالم ک ــز اع ــی تبری ــاق بازرگان ات
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی از مــاه ها 
ــا  ــد واکســن کرون ــرای ســفارش و خری ــل ب قب
ــرای  ــز ب ــدام کــرده و از مســئوالن اســتانی نی اق

ــد. تحقــق ایــن امــر مســاعدت طلبیــده ان

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
از ماه ها قبل برای خرید واکسن 

کرونا اقدام کرده است

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــی  ــای خصوص ــرکت ه ــدادی از ش ــز، تع تبری
آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل و در ابتــدای 
واکســن  واردات  موضــوع  شــدن  مطــرح 
کرونــا، بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام 
کــرده و جــزو اولیــن شــرکت هایــی بــوده انــد 

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
برای خرید واکسن کرونا

 اقدام کرد

و  صنایــع  بازرگانــی،  اتــاق  از  نقــل  بــه 
ــای  ــدادی از شــرکت ه ــز، تع کشــاورزی تبری
خصوصــی آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل 
ــوع واردات  ــدن موض ــرح ش ــدای مط و در ابت
ــن  ــن واکس ــرای واردات ای ــا، ب ــن کرون واکس
ــی  ــرکت های ــن ش ــزو اولی ــرده و ج ــدام ک اق

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
از ماه ها قبل برای خرید واکسن 

کرونا اقدام کرده است

بــه گــزارش ترجمــان صبــح، بــه نقــل از روابــط 
ــدادی از  ــز، تع ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات عموم
شــرکت هــای خصوصــی آذربایجان شــرقی از 
مــاه هــا قبــل و در ابتــدای مطرح شــدن موضوع 
ــن  ــرای واردات ای ــا، ب ــن کرون واردات واکس
ــن شــرکت  ــدام کــرده و جــزو اولی واکســن اق
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تالش بخش خصوصی آذربایجان 

شرقی برای واردات واکسن کرونا

خصوصــی  هــای  شــرکت  از  تعــدادی 
آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل و در ابتــدای 
واکســن  واردات  موضــوع  شــدن  مطــرح 
کرونــا، بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام 
کــرده و جــزو اولیــن شــرکت هایــی بــوده انــد 

چرایی عدم تشکیل کنسرسیوم 
های صادراتی در استان/ صندوق 

ضمانت صادرات پای کار باشد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق 
تبریــز صبــح امــروز بــا حضــور فعــاالن بخــش 
ــوزه  ــن ح ــان ای ــتان و کارشناس ــی اس خصوص
ــای  ــیوم ه ــی کنسرس ــه یاب ــوع عارض ــا موض ب
صادراتــی و چرایــی عــدم تشــکیل آن هــا 

کنسرسیوم های صادراتی دغدغه 

تجار آذربایجان شرقی

دبیــر کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی 
تبریــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث 
ــال  ــی از س ــای صادرات ــیوم ه ــکیل کنسرس تش
ــون  ــا تاکن ــده ام ــرح ش ــاق مط ــش در ات ــا پی ه
ــته  ــراه نداش ــه هم ــی را ب ــور توجه ــه درخ نتیج
اســت، خاطرنشــان کــرد: متاســفانه تعریــف 

اقدام بخش خصوصی آذربایجان 
شرقی برای خرید واکسن کرونا 

از ماه ها قبل

تالش بخش خصوصی آذربایجان 

شرقی برای واردات واکسن کرونا

فعــاالن بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی از 
مــاه هــا قبــل بــرای ســفارش و خریــد واکســن 
کرونــا اقــدام کــرده و از مســئوالن اســتانی نیــز 

بــرای تحقــق ایــن امــر مســاعدت طلبیــده انــد.

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــرقی، تعــدادی از شــرکت هــای خصوصــی 
آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل و در ابتــدای 
واکســن  واردات  موضــوع  شــدن  مطــرح 
کرونــا، بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام 

تالش بخش خصوصی آذربایجان 

شرقی برای واردات واکسن کرونا

خصوصــی  هــای  شــرکت  از  تعــدادی 
آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل و در ابتــدای 
واکســن  واردات  موضــوع  شــدن  مطــرح 
کرونــا، بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام 
کــرده و جــزو اولیــن شــرکت هایــی بــوده انــد 

کنسرسیوم های صادراتی دغدغه 

تجار آذربایجان شرقی

کنسرســیوم های صادراتــی و چرایــی عــدم 
ــرقی از  ــتان آذربایجان ش ــا در اس ــکیل آن ه تش
ــن  ــاری ای ــاالن تج ــه فع ــش دغدغ ــال ها پی س
ــه  ــاس جلس ــن اس ــر ای ــت و ب ــوده اس ــتان ب اس
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  امــروز 
ــوع  ــن موض ــورد ای ــز در م ــاق تبری واردات ات

تالش بخش خصوصی آذربایجان 

شرقی برای واردات واکسن کرونا

خصوصــی  هــای  شــرکت  از  تعــدادی 
آذربایجــان شــرقی از مــاه هــا قبــل و در ابتــدای 
واکســن  واردات  موضــوع  شــدن  مطــرح 
کرونــا، بــرای واردات ایــن واکســن اقــدام 
کــرده و جــزو اولیــن شــرکت هایــی بــوده انــد 

دالیل عدم تشکیل کنسرسیوم های 

صادراتی در آذربایجان شرقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق 
تبریــز صبــح امــروز بــا حضــور فعــاالن بخــش 
ــوزه  ــن ح ــان ای ــتان و کارشناس ــی اس خصوص
ــای  ــیوم ه ــی کنسرس ــه یاب ــوع عارض ــا موض ب
صادراتــی و چرایــی عــدم تشــکیل آن هــا 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

چرایی عدم تشکیل کنسرسیوم 

های صادراتی در استان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق 
تبریــز صبــح امــروز بــا حضــور فعــاالن بخــش 
ــوزه  ــن ح ــان ای ــتان و کارشناس ــی اس خصوص
ــای  ــیوم ه ــی کنسرس ــه یاب ــوع عارض ــا موض ب
صادراتــی و چرایــی عــدم تشــکیل آن هــا 

چرایی عدم تشکیل کنسرسیوم 
های صادراتی در استان/ صندوق 

ضمانت صادرات پای کار باشد

عارضــه یابــی کنسرســیوم هــای صادراتــی 
ــتان و  ــا در اس ــکیل آن ه ــدم تش ــی ع و چرای
ــت  ــدوق ضمان ــزان همــکاری صن ــن می همچنی
صــادرات در کمیســیون صــادرات و مدیریــت 
قــرار  بررســی  مــورد  تبریــز  اتــاق  واردات 

ــت. گرف

نشست مشترک نمایندگان اتاق 
تبریز در هیات های تشخیص 

مطالبات تامین اجتماعی استان

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
تبریــز، نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق 
تبریــز در هیــات هــای بــدوی و تجدیدنظــر 
ــتان  ــی اس ــن اجتماع ــات تامی ــخیص مطالب تش
بــا حضــور اعضــای ایــن هیــات در محــل اتــاق 
ــه هــم  ــز برگــزار شــده و طــی آن اعضــا ب تبری

کنسرسیوم های صادراتی دغدغه 

تجار آذربایجان شرقی

دالیل عدم تشکیل کنسرسیوم های 

صادراتی در آذربایجان شرقی

کنسرســیوم های صادراتــی و چرایــی عــدم 
ــرقی از  ــتان آذربایجان ش ــا در اس ــکیل آن ه تش
ــن  ــاری ای ــاالن تج ــه فع ــش دغدغ ــال ها پی س
ــه  ــاس جلس ــن اس ــر ای ــت و ب ــوده اس ــتان ب اس
کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق 
ــد.  ــزار ش ــوع برگ ــن موض ــورد ای ــز در م تبری

عارضــه یابــی کنسرســیوم   های صادراتــی و 
چرایــی عــدم تشــکیل آن هــا در اســتان و 
ــت  ــدوق ضمان ــزان همــکاری صن ــن می همچنی
صــادرات در کمیســیون صــادرات و مدیریــت 
قــرار  بررســی  مــورد  تبریــز  اتــاق  واردات 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  گرفــت. 

دالیل عدم تشکیل کنسرسیوم های 

صادراتی در آذربایجان شرقی

عارضــه یابــی کنسرســیوم   های صادراتــی و 
چرایــی عــدم تشــکیل آن هــا در اســتان و 
ــت  ــدوق ضمان ــزان همــکاری صن ــن می همچنی
صــادرات در کمیســیون صــادرات و مدیریــت 
قــرار  بررســی  مــورد  تبریــز  اتــاق  واردات 

ــت. گرف

دالیل عدم تشکیل کنسرسیوم های 

صادراتی در آذربایجان شرقی

بــا حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان و 
ــه  ــوع عارض ــا موض ــوزه ب ــن ح ــان ای کارشناس
ــی  ــی و چرای ــای صادرات ــیوم ه ــی کنسرس یاب
عــدم تشــکیل آن هــا در اســتان و همچنیــن 
گرفتــه  صــورت  هــای  همــکاری  میــزان 
ــاق  ــل ات ــادرات در مح ــت ص ــدوق ضمان صن

دالیل عدم تشکیل کنسرسیوم های 

صادراتی در آذربایجان شرقی

کمیســیون  صبــح،  ترجمــان  گــزارش  بــه 
تبریــز  اتــاق  صــادرات و مدیریــت واردات 
بخــش  فعــاالن  حضــور  بــا  امــروز  صبــح 
ــوزه  ــن ح ــان ای ــتان و کارشناس ــی اس خصوص
ــای  ــیوم ه ــی کنسرس ــه یاب ــوع عارض ــا موض ب
صادراتــی و چرایــی عــدم تشــکیل آن هــا 

چالش های تشکیل

 کنسرسیوم های صادراتی

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــرقی، صبــح امــروز بــا حضــور فعــاالن بخش 
ــوزه  ــن ح ــان ای ــتان و کارشناس ــی اس خصوص
ــای  ــیوم ه ــی کنسرس ــه یاب ــوع عارض ــا موض ب
صادراتــی و چرایــی عــدم تشــکیل آن هــا 
ــای  ــکاری ه ــزان هم ــن می ــتان و همچنی در اس
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

روی آوردن سرمایه گذاران 
ایرانی به کشورهای همسایه 

خطری برای فضای کسب و کار 

یونــس ژائلــه عصــر ســه شــنبه در هفتــاد و 
ــت و  ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش ــن نشس دومی
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
بــه ارتقــای جایــگاه اســتان در فضــای کســب و 
کار در زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم به ســومی 
گفــت: امیدواریــم هــر چــه زودتــر شــاهد 

رئیس اتاق تبریز: 
آذربایجان شرقی رتبه سوم فضای 

کسب و کار را دارد

یونــس ژائلــه روز ســه شــنبه در جلســه شــورای 
گفــت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ــا اشــاره بــه مهاجــرت ۱۵  آذربایجــان شــرقی ب
ــه  ــه ترکی ــی ب هــزار و ۹۰۰ ســرمایه گــذار ایران
ــادی  ــای اقتص ــت ه ــواری فعالی ــل دش ــه دلی ب
اظهــار کــرد: در ســال رفــع موانــع تولیــد بایــد 

خطر روی آوردن سرمایه گذاران 

ایرانی به کشورهای همسایه

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، یونــس 
ژائلــه عصــر ســه شــنبه در هفتــاد و دومیــن 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج خصوص
ــب و  ــای کس ــتان در فض ــگاه اس ــای جای ارتق

خطر کوچ سرمایه ایرانی به 

کشورهای همسایه جدی است

روی آوردن سرمایه گذاران 
ایرانی به کشورهای همسایه/ 

خطری برای فضای کسب و کار 

یونــس ژائلــه در هفتــاد و دومیــن نشســت 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج خصوص
ــی  ــک جهان ــزارش بان ــران در گ ــه ۱۷۸ ای رتب
ــگاه از  ــن جای ــزود: ای ــب وکار، اف ــای کس فض
ــش  ــاالن بخ ــرای فع ــرایط ب ــودن ش ــخت ب س

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
تبریــز، یونــس ژائلــه عصــر ســه شــنبه در هفتــاد 
و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
بــه ارتقــای جایــگاه اســتان در فضــای کســب و 

سدهای قیز قلعه سی و خداآفرین 
به زودی آبگیری می شوند

محمدرضــا پورمحمــدی روز ســه شــنبه در 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد: در 
۲ ســال گذشــته در حــوزه مدیریــت کالن آب 
در اســتان کارهــای زیــادی انجــام شــده اســت.

انتقاد از بالتکلیفی سدهای شهریار 

و شهید مدنی تبریز

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
در  امــروز  عصــر  پورمحمــدی  محمدرضــا 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــال  ــرد: در دو س ــار ک ــتان اظه ــی اس خصوص
در  مدیریــت کالن آب  حــوزه  در  گذشــته 
ــه و در  ــادی صــورت گرفت اســتان کارهــای زی

سدهای خداآفرین و قیزقلعه سی 
تا دو ماه آینده آبگیری می شوند

ــن  ــاد و دومی ــدی در هفت ــا پورمحم محمدرض
ــت  ــوی دول ــورای گفت وگ ــروز ش ــه ام جلس
ــه  ــرقی، ب ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص و بخ
بخشــی از مهم تریــن اقدامــات دولــت یازدهــم 
اشــاره کــرد و  و دوازدهــم در بخــش آب 
ــوص در  ــدت و بخص ــن م ــول ای ــت: در ط گف

مهاجرت ۱۵ هزار و 9۰۰ 

سرمایه گذار ایرانی به ترکیه

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
یونــس ژائلــه عصــر امــروز در جلســه شــورای 
گفــت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
آخریــن  اســاس   بــر  کــرد:  اظهــار  اســتان 
ــه  ــب و کار رتب ــی کس ــک جهان ــزارش بان گ
ایــران ۱۷۸ یعنــی بدتریــن وضعیــت ممکــن  
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

خطر روی آوردن سرمایه گذاران 
ایرانی به کشورهای همسایه

ژائلــه  یونــس  عصراقتصــاد،  گــزارش  بــه 
ــت  ــن نشس ــاد و دومی ــنبه در هفت ــه ش ــر س عص
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ارتقــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
جایــگاه اســتان در فضــای کســب و کار در 
زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم بــه ســومی گفت: 

انتقال آب ارس مهم ترین پروژه 

آبی استان است

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــاد و  ــدی در هفت ــا پورمحم ــرقی، محمدرض ش
ــوی  ــورای گفت وگ ــروز ش ــه ام ــن جلس دومی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، 
دولــت  اقدامــات  مهم تریــن  از  بخشــی  بــه 
یازدهــم و دوازدهــم در بخــش آب اشــاره کرد 

انتقاد استاندار از عدم 
بهره برداری از سدهای شهید 

مدنی و شهریار

محمدرضــا  نیــوز،  بردبــاری  گــزارش  بــه 
جلســه  دومیــن  و  هفتــاد  در  پورمحمــدی 
امــروز شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی، بــه بخشــی 
و  یازدهــم  دولــت  اقدامــات  مهم تریــن  از 
دوازدهــم در بخــش آب اشــاره کــرد و گفــت: 

انتقال آب ارس مهم ترین پروژه 
آبی استان است/ سدهای 

خداآفرین و قیزقلعه سی آبگیری 

انتقال آب ارس به تبریز تنش آبی 

این شهر را حل می کند

محمدرضــا  تبریــز،  تابنــاک  گــزارش  بــه 
جلســه  دومیــن  و  هفتــاد  در  پورمحمــدی 
امــروز شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی، بــه بخشــی 
و  یازدهــم  دولــت  اقدامــات  مهم تریــن  از 
دوازدهــم در بخــش آب اشــاره کــرد و گفــت: 

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمدرضــا 
ســال  دو  در  کــرد:  اظهــار  پورمحمــدی 
در  مدیریــت کالن آب  حــوزه  در  گذشــته 
ــه و در  ــادی صــورت گرفت اســتان کارهــای زی
ــز قلعه ســی و  ــده ســدهای قی ــاه آین یکــی دو م

خداآفریــن آبگیــری خواهــد شــد.

انتقال آب ارس مهم ترین پروژه 
آبی استان است/ سدهای 

خداآفرین و قیزقلعه سی آبگیری 

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد و 
ــوی  ــورای گفت وگ ــروز ش ــه ام ــن جلس دومی
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
بــه بخشــی از مهم تریــن اقدامــات  شــرقی، 
دولــت یازدهــم و دوازدهــم در بخــش آب 
ــن مــدت و  اشــاره کــرد و گفــت: در طــول ای

ضرورت معافیت های مالیاتی 
برای کسب و کارهای کوچک و 

اصناف

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز،  یونــس ژائلــه 
ــت  ــن نشس ــاد و دومی ــنبه در هفت ــه ش ــر س عص
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ارتقــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
جایــگاه اســتان در فضــای کســب و کار در 
زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم بــه ســومی گفت: 

سد هاي قیز قلعه سي و خداآفرین 
بزودي آبگیري مي شوند

محمدرضــا پورمحمــدي در جلســه شــوراي 
خصوصــي  بخــش  و  دولــت  گفت و گــوي 
ســال   ۲ در  اظهارکــرد:  آذربایجان شــرقي 
در  مدیریــت کالن آب  حــوزه  در  گذشــته 
ــت. ــده اس ــام ش ــادي انج ــاي زی ــتان کاره اس

هشدار رییس اتاق بازرگانی تبریز 
در خصوص روی آوردن سرمایه 

گذاران ایرانی به کشورهای 
همسایه

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــرقی، یونــس ژائلــه در هفتــاد و دومیــن 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج خصوص
ــب و  ــای کس ــتان در فض ــگاه اس ــای جای ارتق
کار در زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم به ســومی 
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۱۵9۰۰ سرمایه گذار ایرانی در 
راه ترکیه/انتقاد از تاخیر در برق 

رسانی به شهرک های صنعتی

بــه گــزارش نوبــر، یونــس ژائله عصر ســه شــنبه 
در هفتــاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 
بــا اشــاره بــه ارتقــای جایــگاه اســتان در فضــای 
کســب و کار در زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم 
بــه ســومی گفــت: امیدواریــم هــر چــه زودتــر 

سرازیر شدن ۱۵9۰۰ سرمایه گذار 
ایرانی به ترکیه/ خطری برای 

فضای کسب و کار کشور

ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــق انالی ــزارش اف ــه گ ب
ــی تبریــز، یونــس ژائلــه  عمومــی اتــاق بازرگان
ــت  ــن نشس ــاد و دومی ــنبه در هفت ــه ش ــر س عص
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ارتقــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
جایــگاه اســتان در فضــای کســب و کار در 

بالتکلیفی سدهای شهریار و شهید 

مدنی در تبریز

ــدی  ــا پورمحم ــازار، محمدرض ــزارش ب ــه گ ب
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: در دو ســال 
در  مدیریــت کالن آب  حــوزه  در  گذشــته 
ــه و در  ــادی صــورت گرفت اســتان کارهــای زی
ــز قلعه ســی و  ــده ســدهای قی ــاه آین یکــی دو م

ــد. ــد ش ــری خواه ــن آبگی خداآفری

سدهای خداآفرین و قیزقلعه سی 
تا دو ماه آینده آبگیری می شوند

انتقال آب ارس به تبریز تنش آبی 
این شهر را حل می کند

ــن  ــاد و دومی ــدی در هفت ــا پورمحم محمدرض
ــت  ــوی دول ــورای گفت وگ ــروز ش ــه ام جلس
ــه  ــرقی، ب ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص و بخ
بخشــی از مهم تریــن اقدامــات دولــت یازدهــم 
اشــاره کــرد و  و دوازدهــم در بخــش آب 
ــوص در  ــدت و بخص ــن م ــول ای ــت: در ط گف

اســتاندار آذربایجان شــرقی، انتقــال آب ارس 
بــه تبریــز را مهم تریــن پــروژه آبــی اســتان 
خوانــد کــه بــا اجــرای آن مشــکل تنــش آبــی 
تبریــز طــی دو تــا ســه ســال حــل خواهــد شــد.

محمدرضــا  آذرپــرس؛  گــزارش  بــه 

مهاجرت ۱۵9۰۰ سرمایه گذار 
ایرانی به ترکیه/ انتقال میلیاردها 

دالر سرمایه ایرانیان

بــه گــزارش آنــاج، یونس ژائله عصر ســه شــنبه 
در هفتــاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 
بــا اشــاره بــه ارتقــای جایــگاه اســتان در فضــای 
کســب و کار در زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم 
ــر  ــه زودت ــر چ ــم ه ــومی گفت: امیدواری ــه س ب

مهاجرت ۱۵ هزار و 9۰۰ 

سرمایه گذار ایرانی به ترکیه

بــه گــزارش بــازار، یونــس ژائلــه عصــر در 
جلســه شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخــش 
ــار  ــرقی اظه ــان ش ــتان آذربایج ــی اس خصوص
کــرد: بــر اســاس  آخریــن گــزارش بانــک 
ــی  ــران ۱۷۸ یعن ــه ای ــب و کار رتب ــی کس جهان

ــت . ــن  اس ــت ممک ــن وضعی بدتری

هشدار رییس اتاق تبریز در 
خصوص روی آوردن سرمایه 
گذاران به کشورهای همسایه

یونــس ژائلــه در هفتــاد و دومیــن نشســت 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
آذربایجــان شــرقی با اشــاره بــه ارتقــای جایگاه 
اســتان در فضــای کســب و کار در زمســتان ۹۹ 
از جایــگاه هفتــم بــه ســومی گفــت: امیدواریــم 
اســتان  رســیدن  شــاهد  زودتــر  چــه  هــر 

مهاجرت ۱۵ هزار و 9۰۰ سرمایه 
گذار ایرانی به ترکیه

ــه عصــر  ــس ژائل ــرس، یون ــم پ ــه گــزارش قل ب
وگــوی  گفــت  شــورای  جلســه  در  امــروز 
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اظهــار 
کــرد: بــر اســاس  آخریــن گــزارش بانــک 
ــی  ــران ۱۷۸ یعن ــه ای ــب و کار رتب ــی کس جهان

بدتریــن وضعیــت ممکــن  اســت .
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انتقال میلیاردها دالر سرمایه 
ایرانیان به ترکیه

یونــس ژائلــه در هفتــاد و دومیــن نشســت 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ارتقــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
جایــگاه اســتان در فضــای کســب و کار در 
زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم بــه ســومی گفت: 
امیدواریــم هــر چــه زودتــر شــاهد رســیدن 

زنگ خطر خروج سرمایه گذاران 
آذربایجانی از کشور

 یونــس ژائلــه در هفتــاد و دومیــن نشســت 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ارتقــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
جایــگاه اســتان در فضــای کســب و کار در 
زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم بــه ســومی گفت: 
امیدواریــم هــر چــه زودتــر شــاهد رســیدن 

هجرت ۱۵9۰۰ سرمایه گذار 
ایرانی به ترکیه/ انتقال میلیاردها 

دالر سرمایه ایرانیان به خارج

بــه گــزارش شــبکه اطــالع رســانی راه دانــا؛ بــه 
نقــل از آنــاج، یونــس ژائلــه، رییــس اتــاق تبریز 
در هفتــاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 
بــا اشــاره بــه ارتقــای جایــگاه اســتان در فضــای 
کســب و کار در زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم 

مهاجرت ۱۵ هزار و 9۰۰ سرمایه 

گذار ایرانی به ترکیه

مهاجرت ۱۵ هزار و 9۰۰ سرمایه 

گذار ایرانی به ترکیه

 یونــس ژائلــه در هفتــاد و دومیــن نشســت 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ارتقــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
جایــگاه اســتان در فضــای کســب و کار در 
زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم بــه ســومی گفت: 
امیدواریــم هــر چــه زودتــر شــاهد رســیدن 

بــه گــزارش الــف، یونــس ژائلــه عصــر امــروز 
ــت و  ــوی دول ــت وگ ــورای گف ــه ش در جلس
بخــش خصوصــی اســتان اظهــار کــرد: بــر 
اســاس  آخریــن گــزارش بانــک جهانی کســب 
و کار رتبــه ایــران ۱۷۸ یعنــی بدتریــن وضعیــت 

ممکــن  اســت .

آذربایجان شرقی رتبه سوم فضای 
کسب و کار را دارد

 یونــس ژائلــه در هفتــاد و دومیــن نشســت 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ارتقــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
جایــگاه اســتان در فضــای کســب و کار در 
زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم بــه ســومی گفت: 
امیدواریــم هــر چــه زودتــر شــاهد رســیدن 

مهاجرت ۱۵ هزار و 9۰۰ سرمایه 

گذار ایرانی به ترکیه

یونــس ژائلــه در جلســه شــورای گفــت وگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 
بــا اشــاره بــه مهاجــرت ۱۵ هــزار و ۹۰۰ ســرمایه 
ــواری  ــل دش ــه دلی ــه ب ــه ترکی ــی ب ــذار ایران گ
فعالیــت هــای اقتصــادی اظهــار کــرد: در ســال 
ــر راه  ــع را از س ــد موان ــد بای ــع تولی ــع موان رف

مهاجرت ۱۵ هزار و 9۰۰ سرمایه 

گذار ایرانی به ترکیه

 یونــس ژائلــه در هفتــاد و دومیــن نشســت 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ارتقــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
جایــگاه اســتان در فضــای کســب و کار در 
زمســتان ۹۹ از جایــگاه هفتــم بــه ســومی گفت: 
امیدواریــم هــر چــه زودتــر شــاهد رســیدن 

مهاجرت ۱۵ هزار و 9۰۰ سرمایه 

 گذار ایرانی به ترکیه

ــس  ــوز(، یون ــر نی ــر )اه ــر خب ــزارش اه ــه گ ب
وگــوی  گفــت  شــورای  جلســه  در  ژائلــه 
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اظهــار 
کار  و  فضــای کســب  رتبــه جدیــد  کــرد: 
ــال ۹۹  ــتان س ــرقی در زمس ــتان آذربایجان ش اس
از هفتــم بــه ســوم ارتقــا یافتــه اســت کــه قــدم 
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انتقال آب ارس به تبریز تنش آبی 

این شهر را حل می کند

محمدرضــا  پــرس،  ســردبیر  گــزارش  بــه 
ســال  دو  در  کــرد:  اظهــار  پورمحمــدی 
در  مدیریــت کالن آب  حــوزه  در  گذشــته 
ــه و در  ــادی صــورت گرفت اســتان کارهــای زی
ــز قلعه ســی و  ــده ســدهای قی ــاه آین یکــی دو م

خداآفریــن آبگیــری خواهــد شــد.

انتقاد از بالتکلیفی سدهای شهریار 
و شهید مدنی تبریز

انتقال آب ارس به تبریز تنش آبی 

این شهر را حل می کند

محمدرضــا  یــازار،  تبریــز  گــزارش  بــه 
پورمحمــدی عصــر امــروز در جلســه شــورای 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
ــته در  ــال گذش ــرد: در دو س ــار ک ــتان اظه اس
حــوزه مدیریــت کالن آب در اســتان کارهــای 
زیــادی صــورت گرفتــه و در یکــی دو مــاه 

ــه نقــل  ــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو ب ب
از خبرگــزاری مهــر، محمدرضــا پورمحمــدی 
ــوزه  ــته در ح ــال گذش ــرد: در دو س ــار ک اظه
مدیریــت کالن آب در اســتان کارهــای زیادی 
صــورت گرفتــه و در یکــی دو مــاه آینــده 

آبگیری دو سد مهم در آینده 
نزدیک/حمایت دولت برای مقابله 

با تنش کم آبی

ــدی  ــا پورمحم ــر، محمدرض ــزارش نوب ــه گ ب
در هفتــاد و دومیــن جلســه امــروز شــورای 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
ــن  ــی از مهم تری ــه بخش ــرقی، ب ــان ش آذربایج
اقدامــات دولــت یازدهــم و دوازدهــم در بخش 
آب اشــاره کــرد و گفــت: در طــول ایــن مــدت 

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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