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یونــس ژائلــه، رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی تبریــز بــه همراه مســعود بنابیان، 
عضــو هیئــت نماینــدگان و مهــدی قهرمانــی، دبیــر 
کل اتــاق بــا حضــور در دفتــر  اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی، هفتــه دفاع مقــدس را بــه تمامــی دولتمردان 

اســتان تبریــک گفتنــد.

دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز 

با استاندار آذربایجان شرقی

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

شنبه 12 مهر 1399

پنجشنبه 3 مهر 1399

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رییــس   
کشــاورزی تبریــز به همــراه عضو هیئــت نمایندگان 
و دبیــر کل اتــاق بــا حضــور در دفتــر رییس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی، فــرا رســیدن هفتــه دفــاع مقــدس 
و کســب رتبه برتر این ســازمان در جشــنواره شــهید 

رجایــی را تبریــک گفتنــد.

دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز

 با رییس سازمان جهاد کشاورزی

پنجشنبه 3 مهر 1399

بــه گــزارش ایرنــا، رئیــس اتــاق بازرگانــی، 
تبریــز گفــت:  معــادن و کشــاورزی  صنایــع، 
امســال ۴۵ درصــد از نهاده هــای دامــی از طریــق 
ــد  ــن خواه ــا ارز آزاد تامی ــی ب ــی و مابق ارز دولت

ــد. ش

۴۵ درصد از نهاده های دامی

 از طریق ارز دولتی تامین می شود

۴ مهر 1399،  19:19

اتــاق  رئیــس  اقتصادآنالیــن؛  گــزارش  بــه 
ــز  ــادن و کشــاورزی تبری ــع، مع ــی، صنای بازرگان
ــی  ــای دام ــد از نهاده ه ــال ۴۵ درص ــت: امس گف
از طریــق ارز دولتــی و مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن 

ــد.. ــد ش خواه

۴۵درصد از نهاده های دامی با ارز 

دولتی تامین می شود

21:1۶ - 1399/۰۷/۰۴

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر؛ رئیــس اتــاق 
ــز  ــادن و کشــاورزی تبری ــع، مع ــی، صنای بازرگان
ــی  ــای دام ــد از نهاده ه ــال ۴۵ درص ــت: امس گف
از طریــق ارز دولتــی و مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن 

ــد. ــد ش خواهن

۴۵ درصد از نهاده های دامی

 از طریق ارز دولتی تامین می شود

۴ مهر 1399،  1۴:۵۴ 

آخریــن وضعیــت پــروژه انتقــال آب ارس بــه تبریــز 
بــا حضــور رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، اســتاندار 
ــتان  ــور آب اس ــئوالن ام ــرقی و مس ــان ش آذربایج
مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ایــن جلســه ویــژه 
طرفیــن بــر لــزوم تســریع در انجــام انتقــال آب ارس 

بــه کالنشــهر تبریــز تاکیــد کردنــد.

تسریع در انجام 

انتقال آب ارس به تبریز



ــس  ــن؛ رئی ــری تبریزم ــس خب ــزارش آژان ــه گ ب
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــای  ــد از نهاده ه ــال ۴۵ درص ــت: امس ــز گف تبری
دامــی از طریــق ارز دولتــی و مابقــی بــا ارز آزاد 

ــن خواهــد شــد. تامی

۴۵ درصد از نهاده های دامی

 از طریق ارز دولتی تامین می شود

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

اتــاق  رئیــس  صبــح،  ترجمــان  گــزارش  بــه 
ــز  ــادن و کشــاورزی تبری ــع، مع ــی، صنای بازرگان
ــی  ــای دام ــد از نهاده ه ــال ۴۵ درص ــت: امس گف
از طریــق ارز دولتــی و مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن 

ــد. ــد ش خواه

۴۵ درصد از نهاده های دامی

 با ارز دولتی تامین می شود

۰۴ مهر 2۰:21-1399

۰۵ مهر 1399 - ۶:۴3

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، رئیــس اتــاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا 
اشــاره بــه مشــکل تامیــن نهاده هــای دامــی، گفــت: 
امســال، ۴۵ درصــد از نهاده هــا از طریــق ارز دولتــی 

و مابقــی بــا ارز آزاد تامیــن خواهنــد شــد.

امسال، ۴۵ درصد از نهاده  های دامی 
از طریق ارز دولتی و مابقی با ارز آزاد 

تامین خواهند شد

1399-۷-3    2۰:3۶

بــه گــزارش بــازار،  رئیــس اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا اشــاره بــه 
مشــکل تامیــن نهاده هــای دامــی، گفــت: امســال، 
۴۵ درصــد از نهاده هــا از طریــق ارز دولتــی و 

ــد شــد. ــن خواهن ــا ارز آزاد تامی مابقــی ب

امسال، ۴۵ درصد از نهاده  های دامی 
از طریق ارز دولتی و مابقی با ارز آزاد 

تامین خواهند شد

۴ مهر 1399 - 1۵:۰9

بــه گــزارش خبرنــگار ایانا، رییــس اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز بــرای تبریــک 
ــاورزی  ــاد   کش ــازمان جه ــر س ــه برت ــب رتب کس
آذربایجان شــرقی در جشــنواره شــهید رجایــی، در 

دفتــر  رییــس ایــن ســازمان حضــور یافتنــد.

فعاالن بخش خصوصی آذربایجان 

شرقی آماده سرمایه گذاری و واردات 

نهاده های دامی هستند

1۴:3۰ 1399/۰۷/۰3

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
ــد از  ــال ۴۵ درص ــت: امس ــز گف ــاورزی تبری کش
ــی  ــی و مابق ــق ارز دولت ــی از طری ــای دام نهاده ه

ــد. ــد ش ــن خواهن ــا ارز آزاد تامی ب

۴۵ درصد از نهاده های دامی

 از طریق ارز دولتی تامین می شود

 شنبه۵ مهر 1399



ارتبــاط  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
ویدیوکنفرانســی بــا شــورای مطالعات اســتراتژیک 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، اظهار داشــت: اتــاق های 
ــاد،  ــان اقتص ــتن فرم ــت داش ــا در دس ــی ب بازرگان
ــروت، امنیــت ســرمایه گــذاری و  ــد ث وظیفــه تولی
بهبــود فضــای کســب و کار را عهــده دار هســتند.

لزوم اتحاد 

میان فعاالن بخش خصوصی کشور

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

بــا  دیــدار  تبریــز در  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
ــتان  ــب و کار اس ــد کس ــره واح ــان پنج کارشناس
رکــود  و  بحــران  شــرایط  در  داشــت:  اظهــار 
ــق  ــرای رون ــب ب ــترهای مناس ــد بس ــادی، بای اقتص
ســرمایه گــذاری و تســهیل در رونــد ثبت شــرکت 
هــا فراهــم شــود کــه پنجــره واحــد کســب و کار 

ــد. ــر باش ــن ام ــده دار ای ــی عه ــه خوب ــته ب توانس

خدمات پنجره واحد کسب و کار

 باید به اطالع سرمایه گذاران برسد

پنجشنبه 3 مهر 1399

 پنجشنبه 3 مهر 1399

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــری  ــا پیگی ــا و ب ــاری کرون ــا شــیوع بیم ــز، ب تبری
اتــاق بازرگانــی تبریــز، صبــح امــروز تســت 
اتــاق  کارکنــان  روی  بــر  کرونــا  غربالگــری 

ــد. ــام ش ــز انج ــی تبری بازرگان

انجام تست غربالگری کرونا 

در اتاق بازرگانی تبریز

شنبه ۵ مهر 1399

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: بخــش 
ــازمان  ــای س ــارت ه ــه نظ ــر گون ــی از ه خصوص
صنعــت، معــدن و تجــارت بــر روی گرانــی و 

احتکارهــا حمایــت مــی کنــد.
 یونــس ژائلــه در دیــدار بــا رییــس ســازمان 
ــرقی  ــان ش ــارت آذربایج ــدن و تج ــت، مع صنع
و تعــدادی از فعــاالن بخــش خصوصــی گفــت: 

             از سازمان صنعت، معدن و تجارت خواستار 
                    افزایش نظارت بر بازار هستیم.

حمایت بخش خصوصی از صمت

 برای افزایش نظارت بر احتکار ها

شنبه ۵ مهر 1399

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، در دیــدار بــا 
تعــدادی  و  اســتان  صمــت  ســازمان  رئیــس 
از فعــاالن بخــش خصوصــی گفــت : بخــش 
ــر  ــا ب ــارت ه ــش نظ ــتار افزای ــی خواس خصوص

ــد. ــی باش ــازار م ب

حمایت بخش خصوصی از صنعت ، 

معدن و تجارت آذربایجان شرقی 

برای افزایش نظارت ها

11:2۶ 1399/۰۷/1۵

ایســنا/آذربایجان شــرقی- رئیــس ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی در دیــدار بــا 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه اهمیــت 
فعالیت هــای بخــش خصوصــی، گفــت: نــگاه 

حمایتــی بــه بخــش خصوصــی داریــم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

نگاه حمایتی به بخش خصوصی داریم

12 مهر 1399 / 11:1۸



ــا  ــدار ب ــنبه در دی ــر ش ــل از ظه ــه قب ــس ژائل  یون
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجــان 
و  خصوصــی  بخــش  داشــت:  اظهــار  شــرقی 
ــه  ــاز ب ــه، نی ــش از همیش ــتان بی ــد اس ــوزه تولی ح

ــانه دارد. ــاب رس ــای اصح ــت ه حمای

ضرورت حمایت رسانه ها از 

تولیدکنندگان و سرمایه گذاران

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

جمــع  در  تبریــز،  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
ــگ  ــر کل فرهن ــور مدی ــا حض ــه ب ــگاران ک خبرن
و ارشــاد اســالمی آذربایجــان شــرقی همــراه بــود، 
ــرر  ــه ض ــدگان را ب ــب تولیدکنن ــه تخری ــر گون ه
بخــش تولیــد و اقتصــاد کشــور دانســته و گفــت: 
ــویم. ــدگان ش ــردی تولیدکنن ــث دلس ــد باع نبای

تخریب تولیدکنندگان به ضرر 

بخش تولید و اقتصاد کشور است

شنبه ۵ مهر 1399

شنبه ۵ مهر 1399

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان در 
خبرنــگاران  جمــع  در  ژائلــه«  »یونــس  تبریــز، 
ــرمایه  ــون س ــت: تاکن ــار داش ــتان اظه ــب اس منتخ
هــای بخــش تولیــد و صنعــت به درســتی در ســطح 
داخلــی و خارجــی بــه خوبــی معرفــی نشــده انــد و 
مــردم آنچنــان کــه بایــد از آن هــا اطــالع ندارنــد.

سرمایه های بخش صنعت و تولید 

آذربایجان شرقی به خوبی معرفی نشده

 21:۴3 - 1399/۷/۵  

ــس  ــن، یون ــری تبریزم ــس خب ــزارش آژان ــه گ ب
ــرکل فرهنــگ و ارشــاد  ــا مدی ــدار ب ــه در دی ژائل
اســالمی آذربایجــان شــرقی کــه در محــل اتــاق 
اســتان  خبرنــگاران  حضــور  بــا  و  بازرگانــی 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: بخــش خصوصــی 
و اتــاق بازرگانــی تبریــز پذیــرای انتقــاد ســازنده 
اســت  امــا در ایــن میــان انتظــار برخــی تخریــب 
هــا را از ســوی برخــی رســانه هــای اســتان           

نداریــم.

رسانه ها از تولیدکنندگان و سرمایه 

گذاران واقعی حمایت کنند

۰9 مهر 1399 - 1۰:1۷

بــه گــزارش اقتصــادارس، یونــس ژائلــه در دیــدار 
بــا مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان 
شــرقی کــه در محــل اتــاق بازرگانــی و بــا حضــور 
ــگاران اســتان برگــزار شــد، اظهــار داشــت:  خبرن
تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  و  خصوصــی  بخــش 
ــان  ــن می ــا در ای ــاد ســازنده اســت ام ــرای انتق پذی

ــم. انتظــار برخــی تخریــب هــا را  نداری

رسانه ها از تولیدکنندگان و سرمایه 

گذاران واقعی حمایت کنند

اکتبر 1, 2۰2۰

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رییــس 
کشــاورزی تبریــز بــر لــزوم حمایــت واقعــی رســانه 
ــی  ــذاران واقع ــرمایه گ ــدگان و س ــا از تولیدکنن ه
تاکیــد کــرد و گفــت: رســانه هــا بایــد نقــد منصفانه 

ــد. ــی کنن ــه تخریب ــر گون ــن ه را جایگزی

رسانه ها از تولیدکنندگان و سرمایه 

گذاران واقعی حمایت کنند

۶ مهر 1399 12:۰۸



ایسنا/آذربایجان شرقی 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز هــر گونــه تخریــب 
تولیــد و  بــه ضــرر بخــش  تولیدکننــدگان را 
ــث  ــد باع ــت: نبای ــت و گف ــور دانس ــاد کش اقتص

ــویم. ــدگان ش ــردی تولیدکنن دلس

تخریب تولیدکنندگان به ضرر بخش 

تولید و اقتصاد کشور است

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

تبریز - ایرنا 
 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجــان  
ــل  ــراه قاب ــا هم ــانه ه ــه رس ــان اینک ــا بی ــرقی ب ش
ــار  ــتند، اظه ــت هس ــوزه صنع ــرای ح ــی ب اطمینان
ــد پشــتیبان  ــی توان ــز م داشــت: حــوزه صنعــت نی

ــا باشــد. رســانه ه

رسانه ها همراه قابل اطمینانی

 برای بخش صنعت هستند

۵ مهر 1399،  1۶:۰۴

۶ مهر 1399 / 1۰:۰۴

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز هــر گونــه تخریــب 
تولیــد و  بــه ضــرر بخــش  تولیدکننــدگان را 
ــث  ــد باع ــت: نبای ــت و گف ــور دانس ــاد کش اقتص

ــویم. ــدگان ش ــردی تولیدکنن دلس

تخریب تولیدکنندگان به ضرر بخش 

تولید و اقتصاد کشور است

۷ مهر 1399

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اینکــه رســانه هــا  بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی 
همــراه قابــل اطمینانــی بــرای حــوزه صنعــت 
ــد  ــی توان ــز م هســتند، گفــت: حــوزه صنعــت نی

پشــتیبان رســانه هــا باشــد .

به جای تخریب تولیدکنندگان

 از آنان حمایت شود

۵ مهر, 1399 :: 19:۵۸

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز هــر گونــه تخریــب 
تولیدکننــدگان را بــه ضــرر بخــش تولیــد و اقتصاد 
ــد باعــث دلســردی  کشــور دانســت و گفــت: نبای

تولیدکننــدگان شــویم. 

تخریب تولیدکنندگان به ضرر بخش 

تولید و اقتصاد کشوراست

یکشنبه ۶ مهر 1399

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر 
ــدرک  ــه م ــر گون ــگاهی از ه ــه دانش دوری جامع
ــده  گرایــی گفــت: آمــاده اســتفاده از نیروهــای زب
دانشــگاهی در بخــش خصوصــی و حــوزه صنعــت 

ــتیم. ــتان هس اس

آماده استفاده از نیروهای زبده 

دانشگاهی در بخش صنعت هستیم

 شنبه ۵ مهر 1399



بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
ــس  ــه ریی ــس ژائل ــگاران  جــوان از تبریز،یون خبرن
اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و کشــاورزی تبریز  
ــده دانشــگاهی در  گفــت: اســتفاده از نیرو هــای زب
بخــش صنعــت و تولیــد اســتان، نیــاز ایــن حــوزه به 
افــراد متخــص و دانــش آموختــه را تامیــن می کنــد.

بخش صنعت آذربایجان شرقی از 

نیرو های زبده دانشگاهی استقبال می کند

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رییــس 
کشــاورزی تبریــز گفــت: بخــش صنعــت و تولیــد 
از  همــکاری  بــرای  آذربایجان شــرقی  اســتان 
نیروهــای زبــده دانشــگاهی اســتقبال می کنــد.

بخش صنعت آذربایجان شرقی از 

نیروهای زبده دانشگاهی استقبال می کند

۵ مهر 1399،  1۸:29

۰۵ مهر 1399 - 2۰:۰1

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رییــس 
کشــاورزی تبریــز گفــت: بخــش صنعــت و تولیــد 
از  همــکاری  بــرای  آذربایجان شــرقی  اســتان 
نیروهــای زبــده دانشــگاهی اســتقبال می کنــد.

بخش صنعت آذربایجان شرقی از 

نیروهای زبده دانشگاهی استقبال می کند

۰۵ مهر 1399 - 19:31

یونس ژائله، روز شــنبه در جلســه طــرح کارآفرینی 
پویــش دانشــگاه آزاد اســالمی آذربایجــان شــرقی 
در محــل ایــن دانشــگاه افــزود: اســتفاده از نیروهای 
زبــده دانشــگاهی در بخــش صنعــت و تولیــد 
اســتان، نیــاز ایــن حــوزه بــه افــراد متخــص و دانــش 

آموختــه را تامیــن مــی کنــد.

بخش صنعت آذربایجان شرقی از 

نیروهای زبده دانشگاهی استقبال می کند

2۷ سپتامبر 2۰2۰ 

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رییــس 
و  بخــش صنعــت  گفــت:  تبریــز  کشــاورزی 
ــرای همــکاری  ــد اســتان آذربایجان شــرقی ب تولی
از نیروهــای زبــده دانشــگاهی اســتقبال می کنــد.

مدرک گرایی 

بر دانشگاه ها سایه افکنده است

۰۶ مهر 1399

یونــس ژائلــه،  در جلســه طــرح کارآفرینــی 
آذربایجــان  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  پویــش 
شــرقی در محــل ایــن دانشــگاه افــزود: اســتفاده از 
نیروهــای زبــده دانشــگاهی در بخــش صنعــت و 
تولیــد اســتان، نیــاز ایــن حــوزه بــه افــراد متخــص 

ــد. ــی کن ــن م ــه را تامی ــش آموخت و دان

بخش صنعت آذربایجان شرقی از 

نیروهای زبده دانشگاهی استقبال می کند

۰۶ مهر 1399



ــاد  ــزوم ایج ــر ل ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
فرهنــگ حمایــت از ســرمایه گــذاران در شــهر 
ــن  ــرای فعالیــت ای ــز و ایجــاد بســتر مناســب ب تبری

ــرد. ــد ک ــراد تاکی اف

لزوم ایجاد فرهنگ 

حمایت از سرمایه گذار در شهر تبریز

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تبریــز بر 
لــزوم افزایــش همــکاری هــای دو جانبــه مدیریت 
شــهری و فعــاالن بخــش خصوصــی تبریــز تاکیــد 
ــدادی  ــدار تع ــان دی ــش در جری ــونیا اندی کرد.س
ــی و  ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین ــای هی از اعض
مســئوالن شــهری تبریــز در محــل اتــاق بازرگانــی 

بــر لــزوم همــکاری دو جانبــه تاکیــد کــرد.

لزوم همکاری های دو جانبه بین فعاالن 

بخش خصوصی و مدیریت شهری تبریز

پنجشنبه 1۰ مهر 1399

پنجشنبه 1۰ مهر 1399

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رییــس 
کشــاورزی تبریــز گفــت: جــذب ســرمایه گذاران 
ــد  ــهر نیازمن ــن کالنش ــه ای ــی ب ــی و خارج داخل
ــویقی  ــته های تش ــف بس ــان و تعری ــت از آن حمای

اســت. بــرای ســرمایه گذاری 

جذب سرمایه گذاران به تبریز نیازمند 

تعریف بسته های تشویقی است

1۰ مهر 1399،  1۶:3۵

شــهردار تبریــز گفــت: طراحــی مبلمــان شــهری بــا 
ــد  ــز می توان ــی تبری ــای صنعت ــری از برنده بهره گی
فرصتــی بــرای ســرمایه گذاری صاحبــان صنایــع در 

تبریــز باشــد.

بهره گیری از مبلمان شهری

 برای معرفی برندهای صنعتی تبریز

12 مهر 1399 - 1۵:۵2

ــیاری  ــت: بس ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
دیگــر  شــهرهای  در  مــا  ســرمایه گذاران  از 
ــد کــه مهمتریــن دلیــل آن  ســرمایه گذاری کردن
ــه  ــت ک ــرمایه گذاران اس ــا س ــب ب ــار نامناس رفت
در  ســرمایه گذاری  مشــکالت  دارد  ضــرورت 
شــهر و اســتان آسیب شناســی و رفــع گــردد.

ضرورت تسهیل سرمایه گذاری

 در فضاهای شهری

پنجشنبه 1۰ مهر 1399 

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

کــرد.

لزوم همکاری دو جانبه بین فعاالن بخش 

خصوصی و مدیریت شهری تبریز

پنجشنبه 1۰ مهر 1399



شــهردار تبریــز گفــت: طراحــی مبلمــان شــهری بــا 
ــد  ــز می توان ــی تبری ــای صنعت ــری از برنده بهره گی
فرصتــی بــرای ســرمایه گذاری صاحبــان صنایــع در 

تبریــز باشــد.

بهره گیری از مبلمان شهری برای معرفی 

برندهای صنعتی تبریز

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان 
بررســی  جلســه  در  ژائلــه   شــرقی،یونس 
بــا  شــهری  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
ــی از زحمــات شــبانه روزی شــهرداری در  قدردان
ــی شــهر اظهــار داشــت:  زیبایــی، عمــران و آبادان
بایــد رابطــه بیــن ســرمایه گذاری و آبادانــی شــهر 

را بررســی کنیــم.

ضرورت تسهیل سرمایه گذاری

 در فضاهای شهری

1399/۰۷/12

پنجشنبه 1۰ مهر 1399

تبریــز - ایرنــا - رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
جــذب  گفــت:  تبریــز  کشــاورزی  و  معــادن 
ایــن  بــه  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران 
ــف  ــان و تعری ــت از آن ــد حمای ــهر نیازمن کالنش
ــرای ســرمایه گذاری اســت. بســته های تشــویقی ب

جذب سرمایه گذاران به تبریز نیازمند 

تعریف بسته های تشویقی است

1۰ مهر 1399،  1۶:3۵

شــهردار تبریــز گفــت: طراحــی مبلمــان شــهری بــا 
ــد  ــز می توان ــی تبری ــای صنعت ــری از برنده بهره گی
فرصتــی بــرای ســرمایه گذاری صاحبــان صنایــع در 

تبریــز باشــد.

بهره گیری از مبلمان شهری برای معرفی 

برندهای صنعتی تبریز

12 مهر 1399،  13:2۴

شــهردار تبریــز گفــت: طراحــی مبلمــان شــهری 
تبریــز  صنعتــی  برندهــای  از  بهره گیــری  بــا 
ســرمایه گذاری  بــرای  فرصتــی  می توانــد 

صاحبــان صنایــع در تبریــز باشــد.

بهره گیری از مبلمان شهری برای 

معرفی برندهای صنعتی تبریز

پنجشنبه / 1۰ مهر 1399

شــهردار تبریــز گفــت: طراحــی مبلمــان شــهری 
تبریــز  صنعتــی  برندهــای  از  بهره گیــری  بــا 
ســرمایه گذاری  بــرای  فرصتــی  می توانــد 

صاحبــان صنایــع در تبریــز باشــد.

بهره گیری از مبلمان شهری برای معرفی 

برندهای صنعتی تبریز

1۰ مهر 1399 - 1۷:۰2



رییــس اتــاق بازرگانی،صنایع،معــادن و کشــاورزی 
ــی و  ــذاران داخل ــرمایه گ ــذب س ــت: ج تبریزگف
ــت از  ــد حمای ــهر نیازمن ــن کالنش ــه ای ــی ب خارج
آنــان و تعریــف بســته هــای تشــویقی برای ســرمایه 

گــذاری اســت.

ارزش ندادن به سرمایه گذار ،

عامل فرار آنان از آذربایجان شرقی

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندارد  مدیــرکل 
گفتگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز از تدویــن اســتانداردهای الزم بــرای برخــی 
محصــوالت بومــی اســتان همچــون شــیرینی هایی 
چــون ریــس و نوقــا گفتــه و از کســب رتبــه برتــر 
ــوان  ــه عن ــی اســتان ب ــدی و صنعت ــای تولی واحده

ــر داد. ــور خب ــتاندارد کش ــه اس ــای نمون واحده

۶ واحد تولیدی استان 

در جمع واحدهای نمونه استاندارد

چهارشنبه 1۶ مهر 1399

یکشنبه 13 مهر 1399

تبریز - ایرنا
مدیــرکل اســتاندارد آذربایجان شــرقی گفــت: 
براســاس ارزیابــی امســال ســازمان ملــی اســتاندارد 
از بیــن ۲۰ واحــد تولیــدی و صنعتــی نمونــه ملــی، 

۶ واحــد از ایــن اســتان اســت.

۶ واحد نمونه ملی استاندارد کشور از 

آذربایجان شرقی است

1۵ مهر 1399،  12:32

ــی  ــان فرش ــر، ساس ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــان  ــتان آذربایج ــد از اس ــاب ۶ واح ــق رو، انتخ ح
ــان از  ــی را نش ــه مل ــد نمون ــوان واح ــه عن ــرقی ب ش
ــرقی  ــتان آذربایجــان ش ــع اس ــای صنای توانمندی ه
نــام بــرد کــه در تاریــخ اســتاندارد کشــور بی ســابقه 

اســت.

انتخاب ۶ واحد از آذربایجان شرقی

 به عنوان واحد نمونه ملی

2 آبان 1399،  19:1۶

مدیــرکل اســتاندارد آذربایجــان شــرقی انتخــاب 
ــوان  ــرقی بعن ــان ش ــتان آذربایج ــد از اس ۶ واح
ــه ملــی را نشــان از توانمنــدی هــای  واحــد نمون
بــرد  نــام  اســتان آذربایجــان شــرقی  صنایــع 
کــه در تاریــخ اســتاندارد کشــور بــی ســابقه          

ــد. ــی باش م

انتخاب ۶ واحد نمونه ملی از استان، نشان 

از توانمندی های صنایع استان می باشد

 ۰۵ آبان 1399

بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندارد  مدیــرکل 
بیــان اینکــه قصــد داریــم محصــوالت غذایــی 
بومــی اســتان را استانداردســازی کنیــم گفــت: 
اســتاندارهایی را تدویــن و به پژوهشــگاه اســتاندارد 
ایــران ارســال کرده ایــم تــا بعــد از تأییــد در اختیــار 

اتحادیه هــای مربوطــه قــرار دهیــم.

استاندارد جدید برای محصوالت بومی 

آذربایجان شرقی تدوین می شود

2۷ مهر 1399 - 1۸:2۵



 نائــب رییــس و دبیــر کل اتــاق تبریــز با حضــور در 
دفتــر مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش های 
ــت  ــا گرامیداش ــرقی ب ــدس آذربایجان ش ــاع مق دف
نــام و یــاد شــهدای دفــاع مقــدس، از زحمــات 
ــی   ــگاه قدردان ــن جای ــقلی  زاده در ای ــردار عباس س

کردنــد.

موزه دفاع مقدس

 می تواند به نماد شهر تبریز تبدیل شود

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

رییــس هیئــت مدیــره خانــه صنعــت و معــدن 
روابــط  بــا  در گفتگویــی  آذربایجــان شــرقی 
ــن  ــت ای ــز از فعالی ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات عموم
مجموعــه و نحــوه بررســی مشــکالت واحدهــای 

تولیــدی در آن گفــت.

تامین مواد اولیه و مشکالت بانکی، 

دغدغه ای برای واحدهای تولیدی

شنبه 19 مهر 1399

یکشنبه 2۰ مهر 1399

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، جلســه کارگــروه کارشناســی بــا موضــوع 
بررســی دالیــل عــدم اتمــام پــروژه هــای عمرانــی 
ــوی  ــورای گفتگ ــه ش ــت دبیرخان ــه هم ــتان ب اس

ــد. ــزار ش ــتان برگ اس

دالیل عدم اتمام پروژه های عمرانی 

آذربایجان شرقی بررسی شد

چهارشنبه 1۶ مهر 1399

عمرانــی  هــای  پــروژه  اتمــام  عــدم  دالیــل 
آذربایجــان شــرقی بــا حضور تعــدادی از مســئوالن 
ــی  ــاق بازرگان ــی در ات ــی و خصوص ــش دولت بخ

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد برس ــز م تبری

ضرورت همراهی دستگاه های اجرایی

 و نظارتی در تعیین تکلیف پروژه ها

یکشنبه 2۰ مهر 1399

موضــوع  خصــوص  در  کارگروهــی  جلســه 
بررســی مشــکالت بخــش صــادرات کشــاورزی 
نمایندگانــی  باحضــور  ارزی  تعهــدات  و رفــع 
از دســتگاه هــای دولتــی وکارشناســان بخــش 
ــه شــورای گفتگــوی  خصوصــی توســط دبیرخان
ــد. ــتان برگزارش ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول

مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی و 

موضوع رفع تعهد ارزی بررسی شد

پنجشنبه 2۴ مهر 1399

رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی 
و مهندســی آذربایجــان شــرقی، در گفتگــو بــا 
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، بازنگــری 
ــعه  ــد توس ــاه کلی ــی را ش ــای تعامل ــت ه در سیاس
صــادرات در حــوزه کاال و خدمــات و به خصوص 

ــت. ــی دانس ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ص

بازنگری سیاست های تعاملی، شاه کلید 

توسعه صادرات در حوزه کاال و خدمات

 چهارشنبه 23 مهر 1399



اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

ــی  ــات فن ــدگان خدم ــن صادرکنن ــس انجم  ریی
بــرای  شــرقی،گفت:  آذربایجــان  مهندســی  و 
افزایــش صــادرات در حــوزه خدمــات فنــی و 
ــورهای  ــا کش ــتری ب ــاط بیش ــد ارتب ــی بای مهندس

ــد. ــته باش ــود داش ــر وج دیگ

فرصت مناسب برای صادرات خدمات فنی 

و مهندسی به سوریه و عراق وجود دارد

23 مهر 1399،  1۷:19

بررســی  خصــوص  در  کارگروهــی  جلســه 
ــیل  ــتر مس ــی بس ــاره اراض ــت اج ــوع دریاف موض
از معدنــکاران توســط شــرکت آب منطقــه ای 
آذربایجــان شــرقی توســط دبیرخانــه شــورای 
ــت وبخــش خصوصــی اســتان در  گفتگــوی دول

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــل ات مح

بررسی دریافت اجاره اراضی بستر مسیل 

از معدنکاران توسط آب منطقه ای

پنجشنبه 2۴ مهر 1399

موضــوع  خصــوص  در  کارگروهــی  جلســه 
بررســی مشــکالت بخــش صــادرات کشــاورزی 
نمایندگانــی  باحضــور  ارزی  تعهــدات  و رفــع 
از دســتگاه هــای دولتــی وکارشناســان بخــش 
ــه شــورای گفتگــوی  خصوصــی توســط دبیرخان
ــد. ــتان برگزارش ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول

مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی و 

موضوع رفع تعهد ارزی بررسی شد

پنجشنبه 2۴ مهر 1399

رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و 
ــرای  ــه ب ــان اینک ــرقی بابی ــان ش ــی آذربایج مهندس
افزایــش صــادرات در حوزه خدمات فنی و مهندســی 
ــا کشــور های دیگــر وجــود  بایــد ارتبــاط بیشــتری ب
داشــته باشــد گفــت:در کشــور هایی همچون ســوریه 

و عــراق، فرصت هــای خوبــی وجــود دارد.

فرصت مناسب برای صادرات خدمات فنی 

و مهندسی به سوریه و عراق وجود دارد

23 مهر 1399 - 21:۴۰

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
آذربایجــان شــرقی بــه همــراه دبیــر کل اتــاق 
بازرگانــی تبریــز بــه مناســبت روز ملــی صــادرات 
از چندیــن واحــد صنعتــی و تولیــدی فعــال در 
از  و  کــرده  بازدیــد  اســتان  صــادرات  حــوزه 

زحمــات ایــن صنعتگــران قدردانــی کردنــد.

بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی 

منتخب آذربایجان شرقی

سه شنبه 29 مهر 1399

ــدات  ــز، تعه ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نائ
دغدغــه  تریــن  مهــم  از  یکــی  را  ارزی 
صادرکننــدگان دانســته و بــر لــزوم توجــه دولــت 
و بانــک مرکــزی بــه مشــکالت ایــن افــراد تاکیــد 

ــرد. ک

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز:

دولت به بخشنامه های قبلی پشت پا نزند

چهارشنبه 3۰ مهر 1399



اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

ــدات  ــز، تعه ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نائ
دغدغــه  تریــن  مهــم  از  یکــی  را  ارزی 
صادرکننــدگان دانســته و بــر لــزوم توجــه دولــت 
و بانــک مرکــزی بــه مشــکالت ایــن افــراد تاکیــد 

ــرد. ک

هر روز یک دستورالعمل جدید بدون 

پشتوانه صحیح فکری صادر می شود!

شنبه 2 آبان 1399

تعهدات ارزی دغدغه صادرکنندگان

دولت به بخشنامه های قبلی پشت پانزند

چهارشنبه 3۰ مهر 1399

عبــاس کمالــی بــا اشــاره به مشــکالت تعهــد ارزی 
صادرکننــدگان گفــت: مباحــث مربــوط بــه رفــع 
تعهــدات ارزی بــه دغدغه ای بــرای تولیدکنندگان 
ــفانه  ــت. متأس ــده اس ــل ش ــدگان تبدی و صادرکنن
ــه  ــا یکســری تصمیمــات یــک جانب دولتمــردان ب
هــر روز یــک دســتورالعمل جدیــد بدون پشــتوانه 

درســت فکــری صــادر می کننــد.

تعهدات ارزی دغدغه صادرکنندگان

دولت به بخشنامه های قبلی پشت پانزند

3۰ مهر 1399،  13:3۵

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز، بــا اشــاره  بــه 
مشــکالت تعهــد ارزی صادرکننــدگان گفــت: 
بــه  بــه رفــع تعهــدات ارزی  مباحــث مربــوط 
دغدغــه ای بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
بــا  تبدیــل شــده اســت. متأســفانه دولتمــردان 
ــک  ــر روز ی ــه ه ــک جانب ــات ی ــری تصمیم یکس
دســتورالعمل جدیــد بدون پشــتوانه درســت فکری 

صــادر می کننــد. 

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز به همــراه تعــدادی از 
اعضــای هیــات نماینــدگان و دبیــر اتــاق بــا حضــور 
ــرقی،  ــان ش ــی آذربایج ــی انتظام ــر فرمانده در مق
ضمــن تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی، از تالش هــا 
و خدمــات شــبانه  روزی آنــان بــرای اســتقرار 
نظــم و امنیــت در اســتان قدردانــی کردند.

دیدار رییس و اعضای هیات نمایندگان 

اتاق تبریز با فرمانده نیروی انتظامی 

پنجشنبه 1 آبان 1399

شــصت و ســومین جلســه شــورای گفتگــوی 
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص ــت و بخ دول
ــق  ــل تعوی ــی همچــون دالی ــا بررســی موضوعات ب
مشــکالت  و  اســتان  عمرانــی  هــای  پــروژه 

صــادرات بخــش کشــاورزی برگــزار شــد.

شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت 

و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

پنجشنبه 1 آبان 1399

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در جلســه شــورای 
ــار  ــی، اظه ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفت وگ
کــرد: نبایــد بــا یکســری سیاســت های نادرســت 
آســیب هایی بــه بدنــه تولیــد و صنعــت وارد کــرده و 
ــوند. ــرد ش ــدگان دلس ــه تولیدکنن ــم ک کاری کنی

افزایش ۴۰ درصدی صادرات استان

 در شش ماه نخست سال

2 آبان 1399 / ۰۸:۵2



اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
آذربایجــان شــرقی گفــت: در مجمــوع ۱۸۶۰ 
پــروژه نیمــه تمــام عمرانــی در ســطح اســتان وجــود 
پروژه هــای  آن  مــورد  حــدود ۱۱۰۰  کــه  دارد 
ــول  ــن ط ــه میانگی ــود ک ــوب می ش ــاری محس ج

ــت. ــال اس ــاالی ۱۲ س ــا ب ــر آن ه عم

1۸۶۰ پروژه نیمه تمام عمرانی با طول 

عمر باالی 1۲ سال در استان وجود دارد

 2 آبان 1399 / ۰۸:۵۴

دکتــر محمدرضــا پورمحمدی در جلســه شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان، 
ــن  ــات ای ــم جلس ــزاری منظ ــی از برگ ــا قدردان ب
شــورا، گفــت: خوشــبختانه تفاهــم و همدلــی 
بســیار خوبــی در بیــن اعضــای ایــن شــورا وجــود 
دارد کــه امیدواریــم ایــن روحیــه، قوی  تــر از 

ــد. گذشــته اســتمرار یاب

با  تولیدکنندگان

 با لبه نرم قانون رفتار کنیم

پنجشنبه 1 آبان 1399

ــان   ــتاندار آذربایج ــدی، اس ــا پورمحم محمدرض
شــرقی، عصــر روز پنجشــنبه، اول آبان مــاه در 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان،  گفــت: خوشــبختانه تفاهــم و 
همدلــی بســیار خوبــی در بیــن اعضــای ایــن شــورا 
وجــود دارد کــه امیدواریــم ایــن روحیــه، قوی  تــر 

ــد. از گذشــته اســتمرار یاب

اصل ۴۴ دقیق اجرا شود

۰2 آبان 1399 - 1۵:22

صــدور  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
ــادرات و واردات را  ــه ای، ص ــنامه های لحظ بخش
ــور  ــی کش ــارت بین الملل ــه تج ــیب ب ــبب آس س
شــده  ســبب  بخشــنامه ها  گفــت:  و  دانســت 
کننــد  عقب نشــینی  بــزرگ  صادرکننــدگان 
بین المللــی  بازارهــای  در  آبرویشــان  چراکــه 

می شــود. مخــدوش 

صدور بخشنامه های لحظه ای سبب آسیب 

به تجارت بین المللی کشور شده است

۰2 آبان 1399 - 1۰:۰۸

صــدور  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
ــادرات و واردات را  ــه ای، ص ــنامه های لحظ بخش
ــور  ــی کش ــارت بین الملل ــه تج ــیب ب ــبب آس س
شــده  ســبب  بخشــنامه ها  گفــت:  و  دانســت 
کننــد  عقب نشــینی  بــزرگ  صادرکننــدگان 
بین المللــی  بازارهــای  در  آبرویشــان  چراکــه 

می شــود. مخــدوش 

 صدور بخشنامه های لحظه ای صادرات و 

واردات سبب آسیب به تجارت شده است

 2۴ اکتبر 2۰2۰

صــدور  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
ــادرات و واردات را  ــه ای، ص ــنامه های لحظ بخش
ــور  ــی کش ــارت بین الملل ــه تج ــیب ب ــبب آس س
شــده  ســبب  بخشــنامه ها  گفــت:  و  دانســت 
کننــد  عقب نشــینی  بــزرگ  صادرکننــدگان 

می شــود. مخــدوش  آبرویشــان  چراکــه 

صدور بخشنامه های لحظه ای سبب آسیب 

به تجارت بین المللی کشور شده است

جمعه 2 آبان 1399



ــی اســت  ــتان های آذربایجــان شــرقی یکــی از اس
ــام  ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــی از پ ــم عظیم ــه حج ک
عمرانــی را در خــود جــا داده اســت و بســیاری از 
ــاالی ۱۰ ســال داشــته و  ــا عمــری ب ــن طــرح ه ای

ــر تــن آنهــا نشســته اســت. گــرد پیــری ب

گرد پیری بر تن پروژه های نیمه تمام 

آذربایجان شرقی

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها
پنجشنبه ۸ آبان 1399

جلســه کارگــروه کارشناســی بــا موضــوع بررســی 
ــی اســتان  ــروژه هــای عمران دالیــل عــدم اتمــام پ
بــه همــت دبیرخانــه شــورای گفتگــوی اســتان در 

محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

گرد پیری بر تن پروژه های نیمه تمام 

آذربایجان شرقی

 ۰۸ آبان 1399

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، جلســه کارگــروه کارشناســی بــا موضــوع 
بررســی دالیــل عــدم اتمــام پــروژه هــای عمرانــی 
ــوی  ــورای گفتگ ــه ش ــت دبیرخان ــه هم ــتان ب اس

ــد. ــزار ش ــتان برگ اس

گرد پیری بر تن پروژه های نیمه تمام 

آذربایجان شرقی

11 آبان 1399 

بــه  صادراتــی  ویــژه  هــای  فرصــت  وجــود 
کشــورهای همســایه و لــزوم ایجــاد بســتر مناســب 
ــده در  ــرح ش ــوارد مط ــه م ــار از جمل ــرای تج ب
ــود. جلســه میــز اســتانی جمهــوری آذربایجــان ب

فرصت های ویژه صادراتی 

به کشورهای همسایه

سه شنبه ۶ آبان 1399

رد پــای پروژه هــای نیمــه تمــام عمرانــی در جــای 
ــود.  ــده می ش ــرقی دی ــان ش ــتان آذربایج ــای اس ج
ــر  ــه دوم عم ــا ده ــی از آنه ــه برخ ــی ک پروژه های
خــود را گذرانــده و ناامیــد از افتتاح و بهــره برداری 

چشــم بــه راه دهــه ســوم عمــر خــود نیــز هســتند.

گرد پیری بر تن پروژه های نیمه تمام 

آذربایجان شرقی

رد پــای پروژه هــای نیمــه تمــام عمرانــی در جــای 
ــود.  ــده می ش ــرقی دی ــان ش ــتان آذربایج ــای اس ج
ــر  ــه دوم عم ــا ده ــی از آنه ــه برخ ــی ک پروژه های
خــود را گذرانــده و ناامیــد از افتتــاح و بهــره 
ــه راه دهــه ســوم عمــر خــود نیــز  بــرداری چشــم ب
هســتند. طبــق اعالم مســئوالن بیــش از هــزار و ۷۰۰ 
پــروژه نیمــه تمــام عمرانــی در اســتان وجــود دارد.

گرد پیری بر تن پروژه های نیمه تمام 

آذربایجان شرقی

۰۷ آبان 1399 - 13:۰2
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ــز  ــه می ــی در جلس ــاری کهنموی ــی نج محمدعل
ــکالت  ــی مش ــت بررس ــه در جه ــان ک آذربایج
حــوزه صــادرات اســتان بــه جمهــوری آذربایجان 
ــاری  ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــت: ب ــد، گف ــزار ش برگ
از  بســیاری  در  تجــارت  موضــوع  کرونــا، 

کشــورها دچــار مشــکالتی شــده اســت. 

افزایش صادرات نیاز به بسترسازی 

مناسب برای تجار دارد

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

ــت  ــدگار صنع ــره مان ــر و چه ــس صنعتگ از تندی
اصــل«  مقیمــی  »ســید رضــا  مرحــوم  کشــور 
معرفــی  جشــنواره  ســیزدهمین  بــا  همزمــان 
ــرقی در  ــان ش ــتان آذربایج ــر اس ــان برت کارآفرین

گــروه تولیــدی مهــر اصــل رونمایــی شــد.

رونمایی از تندیس پدر صنعت آذربایجان 

در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر 

چهارشنبه ۷ آبان 1399

۶ آبان 1399،  13:۵1

در آئیــن ویــژه ای کــه بمناســبت آغاز ســیزدهمین 
ــا  ــتان ب ــر اس ــان برت ــی کارآفرین ــنواره معرف جش
حضــور نماینــده ولــی فقیــه درآذربایجــان شــرقی، 
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
و ... برگــزار شــد از تندیــس ســید رضــا مقیمــی 
ســلیمی  صنعتــی  شــهرک  ورودی  در  اصــل 

ــد. ــی ش رونمای

تندیس مرد صنعت

شنبه 1۷ آبان 1399

حجــت االســالم والمســلمین ســید محمدعلــی آل 
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــا فع ــدار ب ــم در دی هاش
ــتان  ــه اس ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــن تجلی و آیی
گفــت: صــادرات تجلــی قــدرت و توانمنــدی 
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری اقتصــاد یــک 
ــای  ــود فض ــد و بهب ــه در تولی ــوده و ریش ــور ب کش

دارد. کار  و  کســب 

تولیدکنندگان

مجاهدان واقعی کشور هستند

شنبه 1۰ آبان 1399

هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــاالن  ــه همــراه مســئولین و فع ــز ب کشــاورزی تبری
بخــش خصوصــی اســتان در آییــن تجلیــل از 
صادرکننــدگان نمونــه بــه دیــدار حجــت االســالم 
ــده  والمســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم نماین
ــز  ــری و امــام جمعــه معــزز تبری مقــام معظــم رهب

ــد. رفتن

فعاالن بخش خصوصی، 

سرمایه های مهم کشور

شنبه 1۰ آبان 1399

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

کشــور دانســت.

تولیدکنندگان مجاهدان واقعی هستند

لزوم تولید کاالی داخلی با کیفیت 

1399/۰۸/1۰ 



حجــت االســالم والمســلمین ســید محمدعلی آل 
هاشــم صبــح جمعــه در دیــدار بــا فعــاالن بخــش 
خصوصــی و آئیــن تجلیــل از صادرکننــدگان 
ــدرت  ــی ق ــادرات تجل ــت: ص ــتان گف ــه اس نمون
و توانمنــدی ســخت افــزاری و نــرم افــزاری 
ــوده و ریشــه در تولیــد و  اقتصــاد یــک کشــور ب

ــب و کار دارد. ــای کس ــود فض بهب

تولیدکنندگان مجاهدان واقعی هستند

لزوم تولید کاالی داخلی با کیفیت 

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

 نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا 
ــدگان  ــت از تولیدکنن ــرورت حمای ــه ض ــاره ب اش
در شــرایط کنونــی و تولیــد کاالی داخلــی بــا 
کیفیــت ، فعالیــن بخــش تولیــد و صــادرات را 

ــت. ــور دانس ــی کش ــدان واقع مجاه

تولیدکنندگان مجاهدان واقعی هستند

لزوم تولید کاالی داخلی با کیفیت  

شنبه 1۰ آبان 1399

9 آبان 1399،  12:23

شــرقی،  آذربایجــان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
تولیدکننــدگان را مجاهــدان در راه کشــور دانســت 
و گفــت: دولــت نیــز از ســوی دیگــر وظیفــه ایجــاد 
تنــوع در بازارهــای صادراتــی را بــر عهــده دارد کــه 
قطعــا کشــورهای همســایه، اولویــت بیشــتری دارند.

تولیدکنندگان

 مجاهدان واقعی هستند

شنبه 1۷ آبان 1399

حجــت االســالم والمســلمین ســید محمدعلــی آل 
هاشــم نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی در 
دیــدار بــا فعــاالن بخــش خصوصــی و آئیــن تجلیل 
از صادرکننــدگان نمونــه اســتان گفــت: صــادرات 
تجلــی قــدرت و توانمنــدی ســخت افــزاری و نــرم 
ــه در  ــوده و ریش ــور ب ــک کش ــاد ی ــزاری اقتص اف

تولیــد و بهبــود فضــای کســب و کار دارد.

تولیدکنندگان

مجاهدان واقعی کشور هستند

۰9 آبان 1399 - 1۴:۴1

حجــت االســالم والمســلمین »ســیدمحمدعلی 
از  تجلیــل  مراســم  در  امــروز  هاشــم«  آل 
صادرکننــدگان نمونــه آذربایجــان شــرقی اظهــار 
داشــت: اگــر بــه دنبــال توســعه پایــدار در بخــش 
صــادرات غیرنفتــی هســتیم بایــد بــه فکــر اصــالح 

ــیم. ــا باش ــاخت ه ــر س زی

تولیدکنندگان 

مجاهدان واقعی کشور هستند

11:۴۷ - 1399/۸/1۰

شــرقی،  آذربایجــان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
تولیدکننــدگان را مجاهــدان در راه کشــور دانســت 
و گفــت: دولــت نیــز از ســوی دیگــر وظیفــه ایجــاد 
تنــوع در بازارهــای صادراتــی را بــر عهــده دارد که 
قطعــا کشــورهای همســایه، اولویــت بیشــتری برای 

ــد. تجــارت دارن

تولیدکنندگان، 

مجاهدان راه کشور هستند

1۰ آبان 1399 / 12:۴2



نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و 
امــام جمعــه تبریــز بــا بیــان اینکــه صــادرات 
ــزاری و  ــخت اف ــدی س ــدرت و توانمن ــی ق تجل
نــرم افــزاری اقتصــاد یــک کشــور بــوده و ریشــه 
ــب و کار دارد،  ــای کس ــود فض ــد و بهب در تولی
ــعه  ــدون توس ــی ب ــاد مقاومت ــق اقتص ــت: تحق گف

ــت. ــن اس ــادرات ناممک ص

تحقق اقتصاد مقاومتی بدون توسعه 

صادرات ناممکن است

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و امــام 
ــی  ــادرات تجل ــه ص ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری جمع
نــرم  و  افــزاری  ســخت  توانمنــدی  و  قــدرت 
ــه در  ــوده و ریش ــور ب ــک کش ــاد ی ــزاری اقتص اف
تولیــد و بهبــود فضــای کســب و کار دارد، گفــت: 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــدون توســعه صــادرات 

ــت. ــن اس ناممک

تحقق اقتصاد مقاومتی بدون توسعه 

صادرات ناممکن است 

 11 آبان 1399 - 1۵:۴2

1۰ آبان 1399،  11:۰9

شــرقی،  آذربایجــان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
تولیدکننــدگان را مجاهــدان در راه کشــور دانســت 
و گفــت: دولــت نیــز از ســوی دیگــر وظیفــه ایجــاد 
تنــوع در بازارهــای صادراتــی را بــر عهــده دارد کــه 
قطعــا کشــورهای همســایه، اولویــت بیشــتری دارند.

صنعتگران

 مجاهدان جبهه جنگ اقتصادی هستند

دو شنبه۵ آبان 1399

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و امــام 
ــی  ــادرات تجل ــه ص ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری جمع
نــرم  و  افــزاری  ســخت  توانمنــدی  و  قــدرت 
ــه در  ــوده و ریش ــور ب ــک کش ــاد ی ــزاری اقتص اف
تولیــد و بهبــود فضــای کســب و کار دارد، گفــت: 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــدون توســعه صــادرات            

ــت. ــن اس ناممک

تحقق اقتصاد مقاومتی بدون توسعه 

صادرات ناممکن است 

یکشنبه 11 آبان 1399

از  تجلیــل  مراســم  در  زاده«  امیــن  »حبیــب 
شــرقی  آذربایجــان  نمونــه  صادرکننــدگان 
ــش  ــعه، افزای ــی از ارکان توس ــت: یک ــار داش اظه
صــادرات غیرنفتــی اســت کــه بــه عنــوان یکــی از 
محورهــای جهــش اســتانی مطــرح بــوده و اســتان 
ــز در راســتای هدفگــذاری  آذربایجــان شــرقی نی
در ایــن مســیر اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت.

9۰ درصد صنایع آذربایجان شرقی 

مربوط به بخش خصوصی است

11:۵۶ -1399/۸/1۰

حبیــب امیــن زاده رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت آذربایجــان شــرقی در دیــدار جمعــی از 
ــه در آذربایجــان  ــی فقی ــده ول ــا نماین صنعتگــران ب
ــه  ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــن تجلی ــرقی و آئی ش
افزایــش  از ارکان توســعه،  اســتان گفت:یکــی 

ــت. ــی اس ــادرات غیرنفت ص

9۰ درصد صنایع

 مربوط به بخش خصوصی

۰9 آبان 1399 - 1۴:2۰



از  جمعــی  دیــدار  در  زاده  امیــن  حبیــب 
صنعتگــران بــا نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان 
شــرقی و آئیــن تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه 
ــش  اســتان گفــت: یکــی از ارکان توســعه، افزای
صــادرات غیرنفتــی اســت کــه بــه عنــوان یکــی از 
ــوده اســت. محورهــای جهــش اســتانی مطــرح ب

کشورهای همسایه در اولویت صادرات 

9۰ درصد صنایع مربوط به بخش خصوصی

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

حبیــب امیــن زاده در دیــدار جمعــی از صنعتگــران 
بــا نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و آئیــن 
تجلیــل از صادرکننــدگان نمونه اســتان گفت: یکی 
از ارکان توســعه، افزایــش صــادرات غیرنفتی اســت 
کــه بــه عنــوان یکــی از محورهــای جهــش اســتانی 
مطــرح بــوده و اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز در این 

مســیر اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت.

9۰ درصد صنایع 

مربوط به بخش خصوصی

۰9 آبان 1399 - 13:۰3

1۰ آبان 1399،  11:۰9

نشســت مشــترک نمایندگان اتاق بازرگانــی تبریز در 
هیــات هــای حل اختــالف مالیاتی اســتان بــه صورت 
ویدیوکنفرانســی و بــا حضور نائب رییــس و دبیرکل 
ــأت هــای  ــاق، جمعــی از نماینــدگان و معــاون هی ات

حــل اختــالف مالیاتــی اســتان برگزار شــد.

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز

 در هیات های حل اختالف مالیاتی

چهارشنبه 21 آبان 1399

نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تبریــز در هیــات هــای حــل اختــالف مالیاتــی 
اســتان بــه دلیــل رعایــت دســتورالعمل هــای 
ــا  ــی و ب ــو کنفرانس ــورت ویدئ ــه ص ــتی ب بهداش
ــی  ــاق، جمع ــرکل ات ــس و دبی ــب ریی ــور نائ حض
ــل  ــای ح ــأت ه ــاون هی ــدگان و مع ــن نماین از ای
اختــالف مالیاتــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان          

برگــزار شــد.

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز

 در هیات های حل اختالف مالیاتی

22 آبان 1399 - 13:3۵

ــص  ــت: تخص ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
باالیــی در جوانــان مــا وجــود دارد کــه بایــد از ایــن 
پتانســیل بــه بهترین نحو در راســتای توســعه کشــور 
اســتفاده شــود؛ امــا رونــد دانشــگاه های مــا بــه 
ــای  ــا مهارت ه ــه ای نیســت کــه دانشــجویی ب گون

متناســب بــا نیــاز جامعــه فــارغ التحصیــل کننــد.

دانشگاه ها متناسب با نیاز جامعه

 دانشجو تربیت نمی کنند

22 آبان 1399 / 1۴:۰۶

تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی 
تبریــز و موسســه آمــوزش عالــی نبــی اکــرم )ص( 
ــش  ــاد دان ــکوفایی اقتص ــعه و ش ــتای توس در راس
بنیــان و همچنیــن ارتقــای دانــش عمومــی فعــاالن 
ــای اســتان در  اقتصــادی و مشــارکت دانشــگاه ه

ایــن راســتا منعقــد شــد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری اتاق بازرگانی 

تبریز و دانشگاه نبی اکرم )ص( تبریز

چهارشنبه 21 آبان 1399



ــه  ــم نام ــای تفاه ــم امض ــه در مراس ــس ژائل یون
موسســه  و  بازرگانــی  اتــاق  بیــن  همــکاری 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرم)ع( ب ــی اک ــی نب ــوزش عال آم
دانشــجویان ایــن حــوزه بایــد پــس از دانــش 
ــی  ــارت جهان ــوزه تج ــد در ح ــی بتوانن آموختگ
ــا  ــزود: ب ــد، اف ــی کنن ــش آفرین ــور نق ــرای کش ب
ــان ــاالی جوان ــص ب ــی و تخص ــه توانای ــه ب توج

حوزه تجارت نیاز به تربیت دانشجویانی 

آشنا به زبان تجارت دارد

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

یونــس ژائلــه روز پنجشــنبه در مراســم امضــای 
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اتــاق بازرگانــی و 
ــان  ــا بی ــرم)ع( ب ــی اک ــی نب ــوزش عال ــه آم موسس
اینکــه دانشــجویان ایــن حــوزه بایــد پــس از دانــش 
آموختگــی بتواننــد در حــوزه تجــارت جهانــی برای 

ــد. ــی کنن ــش آفرین ــور نق کش

حوزه تجارت نیاز به تربیت دانشجویانی 

آشنا به زبان تجارت دارد

12 نوامبر 2۰2۰ - 2۰:۵3

22 آبان 1399،  1۰:2۷

بازرگانــی،  اتــاق  و  اکــرم)ص(  نبــی  دانشــگاه 
ــه  ــم نام ــز تفاه ــاورزی تبری ــاون و کش ــع، مع صنای

همــکاری آموزشــی امضــاء کردنــد.
 رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه 
دانشــگاهها بایســتی نقــش علمــی خــود را در 
پیشــبرد اهــداف صنایــع اســتان ایفــاء نماینــد، حــل 
اصولــی مشــکالت فنــی و مدیریتــی صنایــع و 
ــگ  ــکاری تنگاتن ــرو هم ــارت را در گ ــوزه تج ح

دانشــگاه و صنایــع دانســت.

تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی تبریز 

و دانشگاه نبی اکرم)ص( امضاء شد

دوشنبه 2۶ آبان 1399 

تفاهمنامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی تبریــز 
و موسســه آمــوزش عالــی نبــی اکــرم )ص( تبریــز 
ــاط گســترده صنعــت  در راســتای گســترش و ارتب
ــوان یکــی از اهــداف اساســی و  ــه عن و دانشــگاه ب

توســعه ای کشــور منعقــد شــد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری اتاق بازرگانی 

تبریز و دانشگاه نبی اکرم )ص( تبریز

22 آبان 1399 - 19:32

تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی تبریز 
و موسســه آمــوزش عالــی نبــی اکــرم )ص( در 
راســتای توســعه و شــکوفایی اقتصــاد دانــش بنیان و 
همچنیــن ارتقــای دانــش عمومــی فعــاالن اقتصادی 
ــن راســتا  و مشــارکت دانشــگاه هــای اســتان در ای

منعقــد شــد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری اتاق بازرگانی 

تبریز و دانشگاه نبی اکرم )ص( تبریز

22 آبان 1399 - 13:29

نشســت مشــترک نمایندگان اتــاق بازرگانــی تبریز 
در هیــات هــای بــدوی تشــخیص مطالبات ســازمان 
ــت دســتورالعمل  ــل رعای ــه دلی ــن اجتماعــی ب تامی
هــای بهداشــتی بــه صــورت ویدیوکنفرانســی و بــا 
ــی  ــاق، جمع ــرکل ات ــس و دبی ــب ریی ــور نائ حض
ــی  ــن اجتماع ــر کل تأمی ــدگان و مدی ــن نماین از ای

آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.

وبینار مشترک نمایندگان اتاق در هیات های 

بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

شنبه 2۴ آبان 1399



ــوی  ــورای گفتگ ــه ش ــن جلس ــصت و چهارمی ش
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ــتاندار  ــت اس ــا ریاس ــنبه ب ــج ش ــر پن ــرقی عص ش
آذربایجــان شــرقی و بــا پیــش از دســتور بررســی 
ــتان و  ــب و کار اس ــط کس ــش محی ــت پای وضعی
دســتور جلســه بررســی مشــکالت شــهرک هــای 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــی اس صنعت

بررسی وضعیت پایش محیط کسب و کار 

و مشکالت شهرک های صنعتی 

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای 
گفت وگــوی دولت و بخش خصوصــی آذربایجان 
دســتگاه های  هم فکــری  و  همــکاری  شــرقی، 
دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای حــل مشــکالت 

ــد. ــروری خوان ــی را ض ــهرک های صنعت ش

لزوم همکاری و هم فکری دستگاه های 

دولتی و بخش خصوصی برای حل 

مشکالت شهرک های صنعتی

پنجشنبه 29 آبان 1399

 پنجشنبه 29 آبان 1399

در  امــروز  شــامگاه  پورمحمــدی  محمدرضــا 
ــن جلســه شــورای گفتگــوی  شــصت و چهارمی
ــت و بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان  دول
حائــری  آقــای  اخیــرا  کــرد:  اظهــار  شــرقی 
معــاون وزیــر نیــرو قــول داد رقــم ۱۷۶ میلیــارد 
در  توزیــع  پســت  ســه  ایجــاد  بــرای  تومــان 
ــاق  ــن اتف ــوز ای ــه هن ــد ک ــاص یاب ــتان اختص اس

ــت. ــاده اس نیفت

کمبود آب و برق در شهرک های صنعتی 

آذربایجان شرقی

1399-۸-29 2۰:11

و  اهتمــام  بــر  آذربایجان شــرقی  اســتاندار   
پیگیــری مســئوالن اجرایــی بــرای حــل مشــکالت 
شــهرک های صنعتــی اســتان تأکیــد کــرد و گفت: 
موانــع اجــرای تصمیمــات اســتانی در ایــن زمینــه، 

ــود. ــدام ش ــا اق ــع آنه ــرای رف ــایی و ب شناس

استاندار آذربایجان شرقی بر حل 

مشکالت شهرک های صنعتی تاکید کرد

29 آبان 1399،  19:3۰

مرتضــی نیرومنداســکویی عصــر امروز در شــصت 
و چهارمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
در  کــرد:  اظهــار  اســتان  بخــش خصوصــی  و 
مجمــوع یک هــزار و ۱۴۰ مــگاوات بــرق مصرفــی 
ــن  ــه از ای ــت ک ــتان اس ــی اس ــهرک های صنعت ش
رقــم ۷۹۷ مــگاوات تامیــن شــده و ۳۴۳ مــگاوات 

ــاز اســت. دیگــر مــورد نی

مشکل اساسی توسعه آذربایجان شرقی 

کمبود برق است

1399-۸-29 1۷:۴۷

ژائلــه در شــصت و چهارمیــن جلســه  یونــس 
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ش
اســتان آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد: اتــاق 
بازرگانــی ایــران پایــش ملــی محیــط کســب و کار 
ــرقی از ۲۰۵  ــان ش ــده دارد و در آذربایج ــه عه را ب
واحــد نمونــه نظرســنجی شــد کــه ۵۱ درصــد افــراد 

ــد.  ــخ دادن ــنجی پاس ــن نظرس ــه ای ب

وضعیت آذربایجان شرقی در رقابت 

غیرمنصفانه شرکت های دولتی با غیردولتی

پنجشنبه 29 آبان 1399



یونــس ژائلــه در شــصت و چهارمیــن جلســه 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی اســتان آذربایجان شــرقی اظهــار کــرد: 
اتــاق بازرگانــی ایــران پایــش ملــی محیــط کســب 
و کار را بــه عهــده دارد و در آذربایجان شــرقی از 
۲۰۵ واحــد نمونــه نظرســنجی شــد کــه ۵۱ درصــد 

ــد. ــخ دادن ــنجی پاس ــن نظرس ــه ای ــراد ب اف

وضعیت آذربایجان شرقی در رقابت 

غیرمنصفانه شرکت های دولتی با غیردولتی

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

اســتاندار آذربایجــان شــرقي گفــت: شــهرک هــاي 
صنعتــي آذربایجــان شــرقي از مســائل کمبــود بــرق، 
آب و نامناســب بــودن جــاده هــا رنــج مــي برنــد کــه 
هرچنــد الینحــل نیســتند؛ چنــدان ســاده هــم بــه نظر 

ــند. نمي رس

شصت و چهارمین جلسه شوراي گفتگوي 

دولت و بخش خصوصي برگزار شد

29 آبان 1399

1399-۸-29 1۷:۰۷

شــورای  جلســه  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
هم فکــری  و  همــکاری  شــرقی،  آذربایجــان 
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــی و بخ ــتگاه های دولت دس
حــل مشــکالت شــهرک های صنعتــی را ضــروری 
خوانــد و افــزود: نبایــد بعــد از یــک ســال از اتخــاذ 
ــیم و  ــدن آن باش ــرا نش ــاهد اج ــم، ش ــک تصمی ی
مدیــران اســتان بایــد حــل مشــکالت را بــه صورت 

ــد. ــری کنن ــدی پیگی ج

توافق واگذاری زمین های وقفی شهرک 

سرمایه گذاری خارجی الزم االجراست

۰۸:۴2:۵1 ۰1/۰9/1399

ــری  ــر اهتمــام و پیگی اســتاندار آذربایجان شــرقی ب
مشــکالت  حــل  بــرای  اجرایــی  مســئوالن 
شــهرک های صنعتــی اســتان تأکیــد کــرد و از رتبه 
ســوم اســتان از نظــر فضــای کســب وکار در کشــور 

ــر داد. خب

رتبه سوم آذربایجان شرقی از نظر فضای 

کسب وکار در کشور

3۰ آبان 1399،  1۰:1۷

و  همــکاری  شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
بخــش  و  دولتــی  دســتگاه های  هم فکــری 
ــهرک های  ــکالت ش ــل مش ــرای ح ــی ب خصوص
صنعتــی را ضــروری خوانــد و افــزود: مدیــران 
اســتان بایــد حــل مشــکالت را بــه صــورت جــدی 

پیگیــری کننــد.

لزوم همکاری دستگاه های دولتی و بخش 

خصوصی برای حل مشکالت شهرک های صنعتی

3۰ آبان 1399

ــری  ــر اهتمــام و پیگی اســتاندار آذربایجان شــرقی ب
مشــکالت  حــل  بــرای  اجرایــی  مســئوالن 
شــهرک های صنعتــی اســتان تأکیــد کــرد و گفت: 
موانــع اجــرای تصمیمــات اســتانی در ایــن زمینــه، 

ــود. ــدام ش ــا اق ــع آنه ــرای رف ــایی و ب شناس

استاندار آذربایجان شرقی بر حل مشکالت 

شهرک های صنعتی تاکید کرد

29 آبان 1399 - 2۰:۰۴



و  اهتمــام  بــر  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
پیگیــری مســئوالن اجرایــی بــرای حل مشــکالت 
ــرد و از  ــد ک ــتان تأکی ــی اس ــهرک های صنعت ش
رتبــه ســوم اســتان از نظــر فضــای کســب وکار در 

ــر داد. ــور خب کش

رتبه سوم آذربایجان شرقی از نظر بهبود 

فضای کسب وکار در کشور

اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

شــورای  جلســه  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
گفت وگــوی دولــت و بخش خصوصــی آذربایجان 
دســتگاه های  هم فکــری  و  همــکاری  شــرقی، 
دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای حــل مشــکالت 

شــهرک های صنعتــی را ضــروری خوانــد.

استاندار آذربایجان شرقی بر حل 

مشکالت شهرک های صنعتی تاکید کرد

19 نوامبر 2۰2۰

3۰ آبان 1399 - 1۰:۴2

ــوی  ــورای گفتگ ــه ش ــن جلس ــصت و چهارمی ش
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ــتاندار  ــت اس ــا ریاس ــنبه ب ــج ش ــر پن ــرقی عص ش
آذربایجــان شــرقی و بــا پیــش از دســتور بررســی 
ــتان و  ــب و کار اس ــط کس ــش محی ــت پای وضعی
دســتور جلســه بررســی مشــکالت شــهرک هــای 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــی اس صنعت

ضرورت گام بزرگ برای حل مشکالت 

شهرک های  صنعتی

شنبه 1 آذر 1399

ــتان  ــران اس ــه مدی ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
رفــع  و  مصوبــات  پیگیــری  عــدم  بــه  نســبت 
ــران  ــت: مدی ــدار داد و گف ــتان هش ــکالت اس مش
بایــد مشــکالت را پیگیــری کننــد و اگــر بــه نتیجــه 

نمی رســد، بعــد از یک ســال پیگیــری نشــود.

مشکالت و موانع صنایع 

به سرعت رفع شود

29 آبان 1399 - 19:۴3

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
آذربایجــان شــرقی گفت: موانع اجــرای تصمیمات 
اســتانی در ایــن زمینــه، شناســایی و بــرای رفــع آنهــا 

ــدام شــود. اق

تاکید بر حل مشکالت شهرک های صنعتی 

آذربایجان شرقی

29 آبان 1399 - 19:3۴

ــوی  ــورای گفتگ ــه ش ــن جلس ــصت و چهارمی ش
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ــتاندار  ــت اس ــا ریاس ــنبه ب ــج ش ــر پن ــرقی عص ش
آذربایجــان شــرقی و بــا پیــش از دســتور بررســی 
ــتان و  ــب و کار اس ــط کس ــش محی ــت پای وضعی
دســتور جلســه بررســی مشــکالت شــهرک هــای 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــی اس صنعت

معادالت مجهول در شهرک های صنعتی

شنبه 1 آذر 1399



اتاق تبریز درآیینه رسانه ها

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
اینکــه »توســعه  بیــان  بــا  آذربایجــان شــرقی 
ــه رو  ــش روب ــا چال ــرق ب ــود ب ــا کمب ــت ب صنع
اســت« گفــت: ۱۱۰۰ مــگاوات نیــاز صنایــع 
اســتان اســت کــه ۷۹۸ مــگاوات تامیــن شــده و 

ــتیم. ــه رو هس ــود روب ــا کمب ــه ب ــرای بقی ب

توسعه صنعت آذربایجان شرقی با چالش 

جدی »کمبود برق« روبه رو است

29 آبان 1399 - 2۰:۴2 

ــری  ــر اهتمــام و پیگی اســتاندار آذربایجان شــرقی ب
مشــکالت  حــل  بــرای  اجرایــی  مســئوالن 
شــهرک های صنعتــی اســتان تأکیــد کــرد و گفت: 
موانــع اجــرای تصمیمــات اســتانی در ایــن زمینــه، 

ــود. ــدام ش ــا اق ــع آنه ــرای رف ــایی و ب شناس

استاندار آذربایجان شرقی :

تاکیدبرحل مشکالت شهرک های صنعتی
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ــل  ــر اص ــدی مه ــد کارخانجــات تولی ــر تولی مدی
مجموعــه  ایــن  تولیــدی  کاالهــای  گفــت: 
تولیــدی در ســال گذشــته بــه بیــش از ۲۰ کشــور 
اروپایــی و آســیایی همچــون آلمــان، ترکیــه، 
ــا و ... صــادر شــده اســت. روســیه، عــراق، ایتالی

صادرات کاالهای تولیدی کارخانجات 

مهر اصل به بیش از ۲۰ کشور

نخستین تور رسانه ای اتاق تبریز

جهــش تولیــد بــه عنوان شــعار ســال جــاری یکــی از 
مســائل مهــم در اقتصــاد اســت کــه می توانــد چالش 
ــا و  ــروس کرون ــط وی ــا توس ــن روزه ــه ای ــی ک های
اعمــال تحریــم هــای ظالمانــه در اقتصــاد کشــورمان 
ایجــاد شــده اســت را جبــران نمایــد زیــرا حل ریشــه 
ــد دیگــر عرصــه  ای مشــکالت اقتصــادی مــی توان

هــای مهــم کشــور را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده...

جهش تولید، میراث مغز متفکر

 پدر صنعت آذربایجان
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شــرکت مهراصــل در ســال ۹۸، عــالوه بر صــادرات 
۱۲ میلیــون دالری کنســانتره مس انــواع محصوالت 
صنعتــی تولیــد کــرده و همچنیــن ۱۲.۵ میلیــون 
ــیایی و  ــی، آس ــور اروپای ــش از ۲۰ کش ــه بی دالر ب

کشــورهای همجــوار صــادر کــرده اســت.

نسیم رونق صادرات

»مهراصل«

1۴ آبان, 1399

رهبر معظم انقالب اسـالمی )سه شـنبه( در سـخنان زنده و تلویزیونی، با تبریک خجسـته سـالروز میالد پیامبر خاتم 
حضرت محمد مصطفی)صلی اهلل علیه وآله( و والدت حضرت امام جعفر صادق)علیه السـالم( به ملت شـریف ایران و امت 
بزرگ اسـالمی، وحدت جهان اسـالم را عالج واقعی مشـکالت مسلمانان خواندند و با اشاره به سیاست عاقالنه ایستادگی 
در مقابـل زیاده خواهی های آمریکا افزودند: سیاسـت حساب شـده جمهوری اسـالمی بـا رفت و آمد اشـخاص در آمریکا 

تغییری نمی کند.
ایشان همچنین با تأکید بر تحرک و تالش بیشتر مسئوالن در سه زمینه »اقتصاد، امنیت و فرهنگ« گفتند: گرانی های 
اخیر واقعاً توجیهی ندارد و مسئوالن باید با هماهنگی و جدیت این دشواری ها را از زندگی مردم بردارند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در بخش نخسـت سخنانشـان، برخی آیات قرآن کریم درباره نبی مکرم اسـالم را دارای تناسـبی روشن با وضع 
کنونی بشر خواندند و افزودند: خداوند در قرآن می فرماید رنج مردم بر پیامبر سخت و گران، و آن حضرت عمیقاً مشتاق 
و دلسـوز سرنوشـت بشـر است و امروز نیز که جامعه بشری بیش از همیشه، دچار رنج اسـت، روح مطهر رسول اعظم، از 

این درد و رنج بشـر، آزرده اسـت و مانند پدری مهربان، به دنبال هدایت و خوشـبختی جوامع بشری است.
ایشـان با یادآوری سوء اسـتفاده مستکبران از علم و فناوری برای مقاصد شـومی نظیر بی عدالتی، جنگ افروزی، شرارت و 
غـارت منابـع ملتهـا افزودند: فرعون فقط در محدوده مصر بیـداد می کرد اما فرعون امروز جهان یعنی آمریکا با اسـتفاده 
از پیشـرفت های علمی، به کشـورهای دیگر لشکرکشـی می کند و جنگ، ناامنی و تاراج به راه می اندازد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشـاره به دشـمنی و معارضه همه جانبه اسـتکبار و صهیونیزم با اسـالم افزودند: آخرین نمونه این دشـمنی 
خبیثانه، دشـنام به چهره نورانی پیامبر اعظم به زبان کاریکاتور، و حمایت رییس جمهور فرانسـه از این اقدام زشـت بود 

که بار دیگر نشـان داد پشـت سـر این گونه مسـائل دسـت های پنهانی وجود دارد.
ایشـان افزودنـد: می گوینـد یک آدم کشـته شـده اسـت، خـوب بـرای او ابراز تأسـف و محبت کنیـد؛ چرا صریحـاً از آن 
کاریکاتور خبیثانه حمایت می کنید؟ حمایت تلخ و زشـت دولت فرانسـه و برخی کشـورهای دیگر نشان می دهد پشت 
این کارهای موهن، مانند برهه های قبل یک تشـکیالت و برنامه ریزی وجود دارد.رهبر انقالب اسـالمی، اعتراض و خشـم 
سراسـری امت اسـالمی در قبال توهین به ساحت نورانی پیامبر اسـالم را نشان دهنده زنده بودن امت اسالمی برشمردند 
و افزودنـد: البتـه بـر خـالف غالب دولت ها، برخـی دولتمردان جهان اسـالم، باز هم حقارت خود را نشـان دادنـد و به این 
کار زشت اعتراضی نکردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اقدام دولت فرانسه در ربط دادن حمایت از این کاریکاتور 
اهانت آمیز به آزادی بیان و حقوق بشـر افزودند: دولتی این ادعا را می کند که خشـن ترین و وحشـی ترین تروریسـت های 
جهـان را کـه دستشـان به خـون هزاران نفر از مـردم و دهها تن از مقامات ایرانی آلوده اسـت در کشـور خود جـا داده، در 
طول جنگ تحمیلی بیشترین حمایت ها را از گرگ خونخواری مثل صدام به عمل آورده و در شنبه های اعتراض، مردم 

کشـور خود را سـرکوب می کند و همزمان دم از آزادی و حقوق بشـر می زند.

دفاع دولت فرانسه از وحشی گری فرهنگی روی دیگر سکه دفاع از منافقین و صدام است
رهبر انقالب اسالمی دفاع رئیس جمهور و دولت فرانسه از وحشی گری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن کاریکاتوریست، 
و دفاع آن کشور از منافقین و صدام را دو روی یک سکه دانستند و افزودند: ماجرای اخیر که در سالهای قبل نیز در قالب 
اهانت به قرآن و پیامبر عزیزاسـالم در آمریکا و کشـورهای اروپایی تکرار شـد، نشـان دهنده ذات ظلمانی و وحشی  تمدن 
غرب است.ایشـان تأکید کردند: البته همچنانکه رجاله های مکه و طائف در صدر اسـالم نتوانسـتند نام مقدس پیامبر را 
پنهان کنند، امروز نیز این تالشـهای شـوم راه به جایی نمی برد و نمی تواند بر شـرافت، جاللت و عظمت خاتم المرسلین 
هیچ خدشه ای وارد کند.رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین اهمیت درک نشده هفته وحدت، 
حوادث خونین برخی کشورهای اسالمی نظیر سوریه، عراق، لیبی، یمن و افغانستان را یادآوری کردند و افزودند: آن زمان 
کـه امـام راحل عظیم الشـأن ایام میالد پیامبر خاتم را هفته وحدت اعالم کرد، خیلی ها عمق و اهمیت این اقـدام را درک 
نکردند اما امروز روشـن شـده که وحدت جهان اسـالم چقدر گران قیمت اسـت و اگر محقق شـده بود، می توانسـت مانع 
وقوع بسیاری از اختالفات و جنگ های خونین در منطقه شود.ایشان در همین زمینه، اقدام خبیثانه برخی کشورها را در 
عادی سـازی رابطه با رژیم غاصب صهیونیسـتی به شـدت مورد انتقاد قرار دادند و افزودند: این افراد فاسـد از کار ذلیالنه 
خود ابراز خرسـندی و به آن افتخار هم می کنند اما بدانند که کوچک تر از آن هسـتند که به مسـئله فلسـطین پایان 

دهند و بدون تردید رژیم غاصب، قاتل و جنایتکار از بین می رود و فلسـطین از آن فلسـطینیان می شود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: متأسفانه آن روز، اهمیت ابتکار امام بزرگوار یعنی »اتحاد مذاهب اسالمی در جهت گیریهای 
کلی« به درسـتی درک نشـد اما دشـمن با فهم خطر این سیاست در کم کردن نفوذش، برنامه های عملیاتی برای مقابله 
با آن طراحی و اجرا کرد.ایشان، »راه اندازی مراکز تولید اندیشه های ضدتقریبی«، »ایجاد گروههای تکفیری مثل داعش« 
و »به جان هم انداختن افراد غافل« را از جمله برنامه های عملیاتی دشمن برای خنثی کردن وحدت دانستند و افزودند: 
البته گناه برخی از دولتهای منطقه و رؤسای آنها که از گروههای تروریستی پشتیبانی مالی و تسلیحاتی کردند، از افرادی 
کـه بـا تعصب و جهالت به این گروهها پیوسـتند بیشـتر اسـت و در این قضیه جـرم اصلی را آمریکایی ها و سـعودی ها 
مرتکب شدند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، جرم دیگر آمریکایی ها را لشکرکشی به کشورهای مسلمان مانند افغانستان و 
سوریه خواندند و گفتند: در عراق جوانان با غیرت اجازه نفوذ به آمریکایی ها نخواهند داد چرا که نتیجه حضور آمریکا در 

هر نقطه از جهان چیزی جز ایجاد ناامنی، تخریب، جنگ داخلی و مشغول سـازی دولتها نبوده اسـت.
ایشـان عـالج حـوادث تلـخ جهـان اسـالم همچون »جنـگ پنج سـاله در یمن و بمبـاران قسـاوت آمیز مردم به دسـت 
سـعودی ها« و یـا » دهن کجـی چنـد دولت ذلیل به امت اسـالمی با نادیده انگاری مسـئله فلسـطین« را در گروی اتحاد 

و  دانسـتند  مسـلمانان 
تأکیـد کردنـد: گرفتاریها و 
مشکالت دولتها و ملتهای 
تـا  کشـمیر  از  اسـالمی 
لیبـی بـه برکـت وحـدت 
برطـرف  اسـالمی  امـت 
خواهد شـد. رهبـر انقالب 
اسـالمی در بخش دیگری 
از سخنانشـان بـا اشـاره به 
۱۳ آبـان و سـالگرد اقـدام 

دانشجویان خط امام در تسخیر النه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ گفتند: این روز مظهر استکبارستیزی ملت ایران و 
آن کار دانشـجویان، اقدامـی نمادیـن و بجـا در مبـارزه بـا اسـتکبار بـود.

ایشـان رژیم اسـتکباری آمریکا را جامع صفات زشـت مانند جنگ افروزی، تروریسـت و تروریسـت پروری، مداخله گری، 
فساد و انحصارطلبی دانستند و افزودند: اقدام دانشجویان در مقابله با چنین پدیده ای، عین عقالنیت بود و تسلیم شدن 
و زیـر بـار زور رفتن ضد عقالنیت اسـت.رهبر انقالب اسـالمی حرکت انقالبی دانشـجویان در ۱۳ آبـان را حرکتی دفاعی 
و کامـاًل عقالنـی خواندنـد و گفتند: ما شـروع کننده اقـدام در مقابل آمریکایی ها نبودیم بلکه بعد از پیـروزی انقالب، آنها 
بودنـد کـه بـا صدور قطعنامه در کنگره، راه اندازی گروههای تروریسـتی، طراحی و حمایت از کودتا و تمهیدات گسـترده 
جاسوسی در سفارت خود، دشمنی با ملت ایران را شروع کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برخی تصور می کنند 
که اگر دولتی تسـلیم خواسـته ها و سیاسـت های آمریکا شـود، سـود و بهره خواهد برد درحالی که دولت های تسـلیم در 
برابرزورگویی هـای آمریـکا، بیشـترین ضربه را خورده اند و گرفتاری های آنها بیشـتر شـده است.ایشـان با تأکید بر اینکه 
سیاسـت جمهـوری اسـالمی ایران در قبال آمریکا، حساب شـده و مشـخص اسـت و بـا رفت وآمد اشـخاص تغییر پیدا 
نمی کنـد، خاطـر نشـان کردند: ممکن اسـت با آمدن یا نیامـدن یک فرد اتفاقاتی بیفتد امـا به ما هیچ ارتباطی نـدارد و 
در سیاسـت جمهوری اسـالمی هیچ تاثیری نخواهد داشت. رهبر انقالب اسالمی اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی خواندند 
و افزودند: رییس جمهوری که اکنون بر سـر کار اسـت و قرار اسـت انتخابات را برگزار کند می گوید این، متقلبانه ترین 
انتخابـات آمریـکا اسـت و رقیـب او هم می گوید، ترامپ قصد تقلب وسـیع دارد.حضـرت آیت اهلل خامنه ای ایـن وضع را 
نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسـی دانسـتند و گفتند: جدای از اینکه چه کسـی در آمریکا بر سـر کار بیاید، اوضاع 
کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخالقی در آمریکا است و این، موضوعی است که صاحبان فکر و اندیشه 
در آمریکا به آن اذعان می کنند.ایشـان سـرانجام چنین نظام سیاسـی را اضمحالل و انهدام خواندند و تأکید کردند: البته 
اگر برخی بر سـر کار بیایند این انهدام زودتر انجام خواهد شـد و اگر برخی دیگر به قدرت برسـند ممکن اسـت قدری به 
تاخیر بیفتد اما سرنوشـت محتوم، نابودی اسـت.رهبر انقالب اسالمی علت اصلی دشمنی آمریکا با نظام اسالمی ایران را 
زیر بار سیاست های ظالمانه نرفتن و به رسمیت نشناختن سلطه آنها دانستند و تأکید کردند: این دشمنی ادامه خواهد 
داشـت و تنها راه برطرف کردن آن، این اسـت که طرف مقابل از این تصور که بتواند به ملت و دولت ایران ضربه اساسـی 
وارد کند، مأیوس شـود.حضرت آیت اهلل خامنه ای، مایوس شـدن دشـمن را منوط به قوی شـدن و تقویت ابزارهای قدرت 
واقعی دانسـتند و گفتند: البته ملت ایران واقعاً و انصافاً در برابر فشـارها و مشـکالت خوب ایستادگی کردند اما برای قوی 

شـدن، مسـئوالن باید در سـه بخِش اقتصاد، امنیت و فرهنگ، تحرک بیشـتر و جدی تری داشته باشند.

گرانی های اخیر هیچ توجیهی ندارد و باید با مدیریت هماهنگ دستگاهها عالج شود
ایشـان درخصـوص مقولـه اقتصاد خاطر نشـان کردند: در زمینـه اقتصاد به هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باشـد البته این 
به معنای ارتباط نداشـتن با خارج نیسـت بلکه ارتباط باید باشـد ولی به دنبال عالج مشـکالت در داخل باشـیم و یکی از 

راه حل هـای اصلی هم افزایش تولید اسـت.
رهبـر انقـالب اسـالمی افزودنـد: در زمینه اقتصاد باید یک تالش برنامه ریزی شـده و سـازمان یافته انجـام گیرد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی ها 
هستند، گفتند: بسیاری از گرانی های اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاههای مربوطه هرچه زودتر عالج 
شوند.ایشـان، گرانـی گوشـت، مـرغ، گوجه تا پوشـک بچـه را برغم موجود بودن جنـس و کاال، گرانی هـای بی مبنا و 
بی دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی ها و مشکالت، با هماهنگی دستگاهها قابل حل هستند و باید مشکالت 
از جلوی پای مردم برداشـته شـود.رهبر انقالب اسـالمی درخصوص مقوله امنیت گفتند: برای تأمین امنیت خارجی 
و طمع نکردن دشـمنان، باید ابزارهای دفاعی همچون موشـک، پهپاد و هواپیما همچنان تقویت شـوند و برای تأمین 
امنیت داخلی نیز دستگاههای مربوطه مراقب مسئله نفوذ باشند. ایشان در خصوص فرهنگ نیز مسئوالن فرهنگی 

را به تالش هوشمندانه فراخواندند.

جنگ در همسایگی ما هر چه زودتر تمام شود؛ تروریستهااگر به مرزها  نزدیک شوند برخورد قاطع می شود
ایشـان در بخش پایانی سخنانشـان، به جنگ اخیر میان ارمنسـتان و جمهوری آذربایجان اشـاره کردند و با تأکید بر 
اینکـه ایـن موضـوع حادثه ای تلخ و تهدیدکننده امنیت منطقه اسـت، گفتند: این درگیری نظامی بایـد هرچه زودتر 
تمام شـود؛ البته همه سـرزمین های جمهوری آذربایجان که به وسـیله ارمنسـتان تصرف شـده باید آزاد شـود و به 
آذربایجـان برگردد.حضـرت آیت اهلل خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این سـرزمینها و رعایت مرزهای بین المللی 
از جانـب دو طـرف را نیـز مـورد تأکید قـرار دادند و افزودند: تروریسـت هایی که براسـاس گزارش هـای قابل اطمینان 
وارد منطقـه شـده اند، نبایـد بـه هیچ وجه نزدیک مـرز ایران شـوند و اگر آنها نزدیک مرز شـوند، قطعـاً برخورد قاطع 
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 گزارش »مهدتمدن« به بهانه روز دانش آموز؛

جدال دانش آموزان استثنایی 
با آموزش مجازی

اتفاق عجیب در فوتبال بانوان؛ 

دختران بوشهری 
پاسوز اختالفات مدیران

 زیبایی های بی نهایت آذربایجان غربی ؛

آتشکده ای که نماد
 وحدت بود
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صفحه   4

رهبر معظم انقالب اسالمی:

گرانی های اخیر توجیه ندارد
حضرت آیت اهلل خامنه ای : سیاست حساب شده جمهوری اسالمی با رفت و آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند

 تولیدکنندۀ تبریزِی سیستم های تهویه، تبرید و لوله های مسی، صادرکنندۀ نمونۀ آذربایجان شرقی شد

ونق بر صادراِت »مهر اصل«  نسیم ر
3

1

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

 آمریکای دو قطبی آبستن خشونت
حامیان »جو بایدن« و »دونالد ترامپ« اعالم کرده اند اگر نامزد مورد نظرشان شکست 

بخورد، نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت

 »مهدتمدن« گزارش می دهد

و همچنان بر مدار کاهش قیمت  خودر
بازاِر بدون مشتری خودرو

 شاهد به صف شدن فروشندگان است

 »کلید به کلید« دولت از یادها رفت!

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

 مخالفان اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب آن در خانۀ ملت را شتاب زده تفسیر می کنند

نقشه مجلس 11ُام برای انتخابات 1400
 برخی از نمایندگان اصولگرا در مجلس،

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

2

3

7
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وادادگی دولت در قبال مشـکالت و گرفتاری های اقتصادی در سـال های اخیر 
بر هیچکس پوشـیده نیسـت. هر چند توطئـه ها و تحریم هـای ناجوانمردانه، 
وابسـتگی اقتصاد کشـور به نفت، غارت بیت المال توسط برخی از افراد صاحب 
نفـوذ، رفتارهـای هیجانـی مـردم در قبال اقتصـاد و ... در بروز چنین شـرایطی 
تاثیرگـذار بـوده انـد، ولـی بایـد دولت باید مسـئولیت سـوء تدبیـر و مدیریت 
ضعیفـش را در ایـن مقولـه بپذیـرد چرا کـه در ابتدایـی ترین امـوری که باید 
دخالـت مـی کـرد و یا نبایـد دخالت می کـرد، منفعل و کمرنگ عمـل کرده 
اسـت. بر اسـاس مفاد قانون اساسی و مصوبات جلسـات و نشست ها و کارگروه 
هـای تخصصی وظیفه هر شـخص، نهاد و سـازمانی مشـخص اسـت و بدون تردیـد این همه بی نظمی 
و شـلختگی در اقتصـاد، یـا ماحصـل عدم آگاهی از شـرح وظایف محوله یـا عدم توانایـی در انجام وظیفه 

مشـخص شـده اسـت که در هر دو حالـت افراد باید مـورد مواخذه قـرار گیرند.
دردمندانـه در شـرایط کنونی که مردم به حل نسـبی یا مقطعی مشـکالت نیاز دارنـد دولتمردان تنها به 
صورت یک سـخنگو یا رمزگشـا از دالیل بروز مشـکالت رونمایی کرده و بااعالم لیسـتی از باید ها و نباید 
هـا کـه خود مسـئول اجرای تک تک آنها هسـتند، داشـتن دو دسـت بـرای حل این معضـالت را کافی 

نمی دانند!
فـی المثـل یکي از مسـئوالن اخیـراً علت کمیاب و گران شـدن روغن نباتي را ناشـي از ترخیص نشـدن 
روغن نباتـي از گمـرک به دلیل مسـائل ارزي عنوان کرده اسـت. پیـش از این نیز، بارها و بارها، مسـئوالن 
محتـرم در خصـوص گراني هاي فوق تصور کاالهاي مختلـف از جمله خودرو، لوازم خانگي، ماسـک، مواد 
غذایـي، گوجه فرنگـي، کـره، مـرغ و تخم مرغ، برنج، بلیت هواپیمـا و هر آنچه که ما مایحتاج اسـت مردم 
اسـت، اسـتدالل هـا و دالیـل عجیـب و غریبی عنـوان کرده اند که نه کارشناسـی شـده و نه قابل بـاور و 
پذیـرش هسـتند! از گرم و سـرد شـدن هـوا و کاهش نـزوالت جوی گرفته تا عرق سـوز شـدن رانندگان 

کامیـون و تنـگ و گشـاد بودن شـلوار کارگران کارخانجـات و هزار و یـک دلیل ریز و درشـت دیگر ...
جالـب تـر اینکـه در اعالم دلیل گرانی ها و مشـکالت اقتصادی به وجود آمده هیچگاه مسـئولی به عنوان 
مقصر معرفی نمی شـود و سـخنی از سـوء مدیریت و نبود تدبیر در بروز مشـکالت اخیر سخنی به میان 
آورده نمی شـود. اسـتعفا و برکناری هم در این شـرایط ذنب الیغفر شـمرده می شود و اصالً صالح نیست!
البته شـاید مسـئوالن منتظر تشـکر و قدردانی از سـوی مردم نیز باشـند که علل اتفاقات فوق الذکر را نزد 
خود محرمانه نگه نمي دارند و به صورت شـفاف اطالع رسـانی می کنند. حتماً بعد از این اطالع رسـانی 
دقیق انتظار دارند مردم شـرایط را درک کنند و همزمان فرزندان خود را نیز قانع کنند و آنها هم با نشـان 

دادن الیک و تکان دادن سرشـان، مشـغول درس خواندن با نرم افزار شـاد شـوند! 
ذکر این نکته ضروری اسـت که دانسـتن یا کشـف این اطالعات اظهر من الشمسی که دولت در خصوص 
دالیـل گرانـی ها و مشـکالت به وجود آمده منتشـر می سـازد چندان دشـوار نیسـت و نیاز بـه هوش یا 
فراسـت باالیـی نـدارد. حتی سـرایدار قراردادی مدرسـه ما با 70 سـال سـن نیز از همـه این دالیل مطلع 
اسـت. خواسـته اصلـی مردم از دولتمردان و مسـئوالن حل مشـکالت یا دسـتکم کم رنگ کـردن اثرات 
این گرانی ها و دشـواری ها اسـت که زندگی را برای بسـیاری دشـوار و در مقاطعی ناممکن سـاخته است.
مسـئوالنی که برای تصدی پسـت های مختلف در پاسـتور و بهشـت و مناصب پائین تر در اسـتان ها و 
شهرسـتان هـا از سـالها قبـل البی گری های مختلـف را آغاز می کننـد و به هر دسـتاویزی برای تصدی 
یک پسـت دسـت می آویزند، امروز باید در قبال مشـکالت ریز و درشـت به وجود آمده پاسـخگو باشـند 

نه سخنگو!
اداره مملکت با راهبرد »۵ چرا« تویودای ژاپنی میسـر نیسـت که مسـئوالن بیایند و در پاسـخ به پرسش 
در خصـوص دلیـل گراني، کمبود کاال و علت کم شـدن کاال، کمبـود ارز و دلیل کمبود ارز، تحریم و دلیل 
تحریـم هـا، توطئـه خارجي و دلیـل ناامني و جـرم را ، بیکاري و بي پولي عنوان کننـد و بعد هم به خاطر 
شـفافیت در ارائه پاسـخ های مسـتدل و منطقی به پرسـش های مطرح شـده نمره عالی دریافت کنند و 

مـردم دوباره به آنهـا رای دهند!
ای کاش فرصتـی پیـش مـی آمد و دولتمـردان همزمان با اعـالم دالیل به وجود آمدن شـرایط اقتصادی 
موجود ، دسـتکم اصل سـوم قانون اساسـي جمهوري اسـالمي ایران را مرور می کردند و به وظایف دولت 

از منظر قانون می نگریستند! 

گزارش    سرمقاله    

وحید حاج سعیدی

ورت دخالت دولت در امور اقتصادی! رهبر معظم انقالب اسالمی:ضر

گرانی های اخیر توجیه ندارد
سیاست حساب شده جمهوری اسالمی با رفت و آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند

•  دده قورقود کتابی )دوردونجی بولوم(
• »کرونا«دان باشقا هر شئی وار ایدی

• واختسیز گؤروش)شعر(
• جان آراسیندا)شعر(

• »ایکی کمال« عمارتی
  •  “İki kəmal” imarəti

مهد تمدن -  ون تورکجه صحیفه سی8

تولیــد«  »جهــش  عنــوان  بــه  کــه  ســالی  در 
نامگــذاری شــده اســت، بــی شــک فعــاالن حــوزه 
تولیــد و صــادرات را می تــوان پرچمــداران اقتصاد 
کشــور دانســت کــه بــا وجــود تمامــی ســختی های 
ــن  ــرای چندی ــتغالزایی ب ــر اش ــالوه ب ــود، ع موج
ــور            ــرای کش ــم ب ــی ه ــر، ارزآوری باالی ــزار نف ه

دارنــد.

 صادرات ۲۵ میلیون دالری 

مجموعه مهر اصل

1۴ آبان 1399،  11:2۷

ــل  ــر اص ــدی مه ــات تولی ــد کارخانج ــر تولی مدی
گفــت: واحــد تولیــدی کارخانجــات مهــر اصــل 
ــه  ــد نمون ــوان واح ــه عن ــال ب ــر س ــال ۸۸ ه از س
کشــور مطــرح شــده اســت و در ســال گذشــته ۲۵ 
میلیــون دالر صــادرات بــه ۲۰ کشــور خارجــی و 

همســایه داشــتیم.

صادرات ۲۵ میلیون دالری

 به ۲۰ کشور خارجی

دوشنبه 12 آبان 1399

اولیــن تــور رســانه ای بازدیــد از واحدهــای صنعتــی 
برتــر آذربایجان شــرقی در ســالی کــه بــه نــام ســال 
»جهــش تولیــد« مزیــن شــده، برگــزار شــد. در ایــن 
بازدیــد کــه جمعــی از خبرنــگاران و عکاســان 
ــای  ــتند از بخش ه ــور داش ــتان حض ــانه های اس رس

مختلــف کارخانجــات مهراصــل بازدیــد شــد.

صادرات ۲۵ میلیون دالری مهراصل 

در سال 9۸

12 آبان 1399 - 9:2۷



مدیرتولیــد کارخانجــات تولیدی شــرکت مهراصل 
عنــوان کــرد: متاســفانه امــروزه بیــش از   تحریــم های 
ــدگان را  ــی تولیدکنن ــای داخل ــم ه ــی تحری خارج
ــد  ــیه بازدی ــم در حاش ــد فخی ــد. امی ــی کن ــت م اذی
ــه  ــرد: مجموع ــار ک ــل اظه ــات مهراص از کارخانج
صنعتــی و معدنــی مهراصــل در ســال ۱۳۶۹ از ســوی 

ســیدرضا مقیمــی اصــل راه انــدازی شــده...

تحریم های داخلی

 تولیدکنندگان کشور را اذیت می کند

نخستین تور رسانه ای اتاق تبریز

گزارش تصویری
1۴ آبان 1399 / 1۰:۵3
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گزارش تصویری

گزارش تصویری
گزارش تصویری



خربنــگاران شــبکه بــرون مــرزی هیســپان تــی وی بــا 

ــز  ــی تربی ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــی رواب هامهنگ

بــرای تهیــه گــزارش از واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 

ــن  ــه و ضم ــور یافت ــد حض ــز در 8 واح ــب تربی منتخ

ــد. ــا مســئوالن واحدهــا گفتگــو کردن ــه گــزارش ب تهی

حضور هیسپان تی وی در تبریز



انتشار هفتمین شماره 
نشریه اتاق تبریز


