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وزیر صمت در اتاق تبریز

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

در سفری دو روزه؛

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

ــرد. ــوزه ک ــن ح ــه ای ــایانی ب ش

وزیر صنعت، معدن و تجارت

 در اتاق بازرگانی تبریز

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

صادرات استان 

امسال ۵۰ درصد افزایش یافته است

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

ــت. ــت داش ــر صم ــت از وزی درخواس

۱۰ خواسته مهم رییس اتاق 

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

ــم. مــی  دهی

وزیر صمت در اتاق بازرگانی تبریز:

 قوانین مزاحم باید حذف شوند

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

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

ــت. ــد اس ــارت و  تولی تج

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی 

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

برگــزار شــد.. تبریــز  بازرگانــی  اتــاق 

گزارش تصویری سفر

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

جنگ تمام عیار برای رفع نابرابری 

و تبعیض در حوزه فوالد

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

همدلی و هم  افزایی،

 رمز موفقیت آذربایجان شرقی

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

خواســته اصلــی اســتان مــی باشــد .

رتبه یک آذربایجان شرقی 

در زمینه تولید مواد فوالدی
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه فعالیت 
۱3 واحــد خودروســازی در ایــن اســتان، گفــت: 
ــن  ــات خــودروی کشــور در ای 3۵ درصــد قطع
اســتان تولید می شــود. محمدرضــا پورمحمدی، 
بیــان کــرد: هیاتــی کــه امــروز بــه همــراه وزیــر 
ــی  ــزو عال ــد ج ــور یافتن ــتان حض صمــت در اس

رتبــه تریــن هیــات هــا بــه شــمار مــی رونــد.

تولید 3۵ درصد قطعات خودروی 

کشور در آذربایجان شرقی

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

اولیــه کارخانجــات اســت.

روند رو به رشد صادرات و تامین 

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

ــت. ــور یاف ــز حض تبری

حضور معاون وزیر و رئیس کل سازمان 

توسعه تجارت ایران در آذربایجان شرقی

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

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

مبارزه با نابرابری در اقتصاد فوالد 

تقویت می شود

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

ایــن ویــروس وارد میــدان شــده

آذربایجان شرقی قطب تامین دستگاه 

تولید ماسک کشور است

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

تولید خودرو در نیمه دوم امسال 

۵۰ درصد افزایش می یابد

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

محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

گزارش تصویری 

جلسه شورای گفت و گوی دولت و 

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

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

گزارش تصویری سفر وزیر صمت

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

تشکیل ستاد صادرات به مناطق آزاد 

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

ــم. ــرده ای ــوب ک مص

۱۱ هزار پهنه ی معدنی غیر فعال

 در کشور وجود دارد

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

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

است.

مسئوالن باید مشکالت بخش خصوصی 

و موانع تولید را رفع کنند

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

فعــاالن اقتصــادی اســت.

با تمام توان آماده کمک به فعاالن 

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

ــه نخالــه و عصــاره تقســیم بندی کرده انــد. را ب

فقط نخاله های معادن

 نصیب آذربایجان شرقی می شود

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

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

ضرورت توجه ویژه وزارت صمت 

به کارخانجات آذربایجان شرقی

۱۳ دی ۱۳۹۹ / ۱۱:۲۶ ۱۳ دی ۱۳۹۹ / ۰۸:۴۲ ۱۳ دی ۱۳۹۹ / ۰۸:۵۹
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ایســنا/ وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــا اشــاره بــه گرانــی مجــدد خودروهــای 
ــرد:  ــوان ک ــر، عن ــای اخی ــی در هفته ه داخل
ــی  ــل اصل ــت، عام ــورای رقاب ــری ش بی تدبی
ــز  ــی نی ــی اســت و در روزهــای آت ــن گران ای
ــای  ــر شــدن قیمــت خودروه شــاهد متعادل ت

ــود. ــم ب ــی خواهی داخل

بی تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی 

گرانی اخیر خودرو در کشور است

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

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

گزارش تصویری سفر وزیر صنعت، 

معدن و تجارت به آذربایجان شرقی

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

ــد. ــه شــدت برخــورد کن ــن بخــش ب ســیاه ای

انتقاد از وزارت صمت در تعلل معرفی 

هیات مدیره ماشین سازی تبریز

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

ــس رســید. ــب مجل ــه تصوی در ســال ۱3۰۷ ب

مشکالت شهرک های صنعتی

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

بــه وجــود آمــده اســت.

افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را 

هدفگذاری کرده ایم

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

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

ــتیم. ــار هس ــز پرافتخ تبری

بی نصیبی آذربایجان از سرمایه گذاری 

۵.4 میلیارد یورویی ایمیدرو

۱۳۹۹-۱۰-۱۲   ۲۰:۳۲ ۱۳۹۹-۱۰-۱۲   ۲۳:۱۴ ۱۳۹۹-۱۰-۱۲   ۱۰:۲۲
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 علیرضــا رزم حســینی در ابتــدای ســفر خــود به 
ــی  ــاق بازرگان اســتان آذربایجــان شــرقی در ات
ــار  ــگاران، اظه ــا خبرن ــو ب ــز در گفت وگ تبری
ــت،  ــای دول ــن کاره ــی از مهمتری ــت: یک داش
ــه  ــت ک ــات اس ــه کارخانج ــواد اولی ــن م تأمی
ابــالغ سیاســت های جدیــد صادراتــی، کمــک 

ــه ایــن حــوزه کــرد. شــایانی ب

تامین مواد اولیه کارخانجات با ابالغ 

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

تولید 3۵ درصد قطعات خودرو کشور 

در آذربایجان 

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

ــد. ــه نفــع توســعه اســتان گام بردارن ب

قول وزیر صمت برای اجرایی کردن 

نفلین سینیت سراب

 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت طــی ســفری 
دو روزه ۱3 دی ۱3۹۹ چندیــن پــروژه بــزرگ در 
شهرســتان بناب و شبســتر در آذربایجان شرقی را 
افتتــاح کــرد. ایــن اســتان ۴ هــزار واحــد صنعتــی 
فعــال را بــا اشــتغال مســتقیم ۱۲۰ هــزار نفــر و بــا 
حجــم ســرمایه گــذاری ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان 

در خــود جــای داده اســت.

گزارش تصویری سفر وزیر صمت

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

ــود. ــتان نمی ش ــن اس ای

توزیع منابع مالی و بانکی کشور بین 

استان های مختلف ناعادالنه است

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

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

روند ترخیص کاالهای مانده در 

گمرکات کشور تسریع می شود

۱۲ دی ۱۳۹۹،  ۱۸:۱۹ ۱۲ دی ۱۳۹۹،  ۱۸:۵۷ ۱۳۹۹-۱۰-۱۴
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یونــس ژائلــه شــامگاه جمعــه، در نشســت 
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش 
بــا  کــه  شــرقی  آذربایجــان  خصوصــی 
ــی  ــاق بازرگان ــت، در ات ــر صم ــور وزی حض
تبریــز برگــزار شــد، اظهــار کــرد: آذربایجــان 
بحــث  در  قدیمــی  اســتان های  از  شــرقی 

تجــارت و تولیــد اســت

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی 

بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران است

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

ــود. ــن ش ــتان تعیی ــان و ارمنس آذربایج

تبریز 

مرکز صادرات به حوزه قفقاز است

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

ــت. ــده اس ــل نش ــتان تعطی اس

۱۰۰ واحد تولیدی غیرفعال 

به چرخه تولید بازگشت

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

نابرابری و تبعیض اقتصادی 

در حوزه فوالد

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

ــی دارد. ــای قدردان ج

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی 

بزرگ سر راه سرمایه گذار است

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

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

کشــاورزی اســت.

رتبه دوم کشور در توسعه

 واحدهای تولیدی را داریم

۱۳ دی ۱۳۹۹  ۱۳ دی ۱۳۹۹  ۱۳ دی ۱۳۹۹ 

۱۲ دی ۱۳۹۹،  ۱۳۱۹:۱۲ دی ۱۳۹۹،  ۱۳۹:۰۷ دی ۱۳۹۹،  ۹:۲۵
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علیرضــا رزم حســینی در دیــدار بــا حجــت 
ــده  ــی آل هاشــم نماین االســالم ســید محمدعل
ــاره  ــا اش ــرقی، ب ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ول
بــه نقــش آذربایجــان  شــرقی در بســیاری از 
برهه هــای حســاس و تاریخــی انقالب اســالمی 
از  باقی مانــده  مــدت  در  امیدواریــم  افــزود: 
ــی از  ــم بخش ــم، بتوانی ــت دوازده ــت دول فعالی

ــم. ــع کنی ــتان را رف ــکالت اس مش

بی تدبیری شورای رقابت 

عامل اصلی گرانی خودرو در کشور

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

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

افزایش ۵۰ درصدی صادرات 

غیرنفتی آذربایجان شرقی

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

ــن شــود. تعیی

آذربایجان شرقی نقش بسیار مهمی 

در توسعه صادرات دارد

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

ــد لحــاظ شــود. ــتان ها بای ســرمایه اس

نخاله های معادن آذربایجان برای 

استان است و عصاره برای دیگران

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

ســرمایه گــذاران اســت.

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی 

بزرگ در راه سرمایه گذار است

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

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

صادرات استان امسال

 ۵۰ درصد افزایش یافته است

۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۱ ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹ 
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ــاد  ــا انتق ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــش  ــادی در بخ ــض اقتص ــری و تبعی از نابراب
بــرای اصــالح آن  فــوالد کشــور گفــت: 
جنــگ تمام عیــار بــا رانت خــواران داریــم 
کــه رســانه هــم دارنــد امــا بخشــی از اقدامات 
ــه  ــا حصــول نتیجــه ادام ــم و ت را آغــاز کردی

می دهیــم.

قوانین مزاحم 

به نفع توسعه کشور حذف شود

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

و صــادرات اســتان کاهــش نیافــت.

افزایش ۵۰ درصدی صادرات 

غیرنفتی استان آذربایجان شرقی

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

ــدارد. ــدرو ن ــی ایمی ــرمایه گذاری معدن س

بهره برداری از نفلین سینیت سراب 

همچنان معطل نامه دولت است

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

مانــع رشــد صنعــت و تولیــد دانســت. 

بخش تولید 

اسیر مانع تراشی های سیستم اداری

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

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

قول وزیر صمت برای اجرایی کردن 

نفلین سینیت سراب

علیرضا رزم حســیني، در جلســه شــوراي گفتگو 
ــن و  ــري در قوانی ــاف پذی ــاد انعط ــزوم ایج ــر ل ب
مقــررات تاکیــد و اظهــار کرد: نماینــدگان باید به 

نفع توســعه اســتان گام بردارنــد. وي افزود: 
بــراي توســعه صــادرات بــه آذربایجــان و 

ارمنســتان ســتاد صادرات کشــور را 
در اســتان آذربایجــان شــرقي قــرار 

ــي دهیم. م

قول وزیر براي اجرایي کردن

 نفلین سینیت سراب

۱۳ دي ۱۳۹۹ ۱۰:۳۷:۱۱ ۱۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۷ ۱۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۸
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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، با بیــان اینکه 
ایــران معــادن بــزرگ و مهمــی دارد، گفت: ۱۱ 

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

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

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

وجود ۱۱ هزار پهنه معدنی در کشور

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

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

آذربایجان شرقی

 قطب صادراتی ایران

رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی 
گفــت: در ســال ۱3۹۸بــه میــزان ۵.۴ میلیــارد 
ــره  ــه به ــور ب ــی در کش ــع معدن ــورو صنای ی
آذربایجــان  ظاهــرا  کــه  رســیده  بــرداری 
شــرقی از ایــن میــزان ســرمایه گــذاری کامــال 
داوودی  است.یوســف  بــوده  نصیــب  بــی 
اظهــار کــرد: مــا بــا تمــام تــوان آمــاده کمــک 

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

بی نصیبی آذربایجان از سرمایه 

گذاری ۵.4 میلیارد یورویی ایمیدرو

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

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

ــد. ــتان گام بردارن اس

لزوم تکمیل زنجیره فوالد

 در آذربایجان شرقي

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

ــت. ــا اس ــه ه ــه کارخان ــواد اولی م

برای راه اندازی خودروسازی 

در آذربایجان شرقی آمادگی داریم

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

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

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

۱۰ خواسته مهم رئیس اتاق بازرگانی 

تبریز از وزیر صمت

۱۳ دی ۱۳۹۹  ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵:۰۷ ۱۳ دي ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۸:۴۶

۱۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۲۱۸:۳۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۳۱۸:۳۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۹
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ــه  ــا اشــاره ب ــدن و تجــارت ب ــر صنعــت، مع وزی
ظرفیــت هــای بــزرگ و مهم اقتصــادی و صنعتی 
ــان  ــت: آذربایج ــرقی گف ــان ش ــتان آذربایج اس
شــرقی قطــب صادراتــی ایــران اســت.  علیرضــا 
رزم حســینی با اشــاره بــه اینکه آذربایجان شــرقی 

اســتانی صنعتــی و از بزرگتریــن اســتان های ...

تبریز 

مرکز صادرات به حوزه قفقاز است

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

برای اصالح وضعیت بخش فوالد

جنگ تمام عیار با رانت خواران داریم

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

انحصار خودرو باید در کشور

 شکسته شود

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

تداوم روند مثبت صادراتی کشور

 تا پایان سال

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

وزیر صمت در اتاق تبریز:

شتاب توسعه با تنقیح قوانین

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

اقتصــادی در ایــن اســتان نیــز دیــدار کنــد

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

نظام باید به کارآفرینان ارج نهد

۱۵ دي ۱۳۹۹ ۱۰:۳۷:۱۱ ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹ 

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۴ دی ۱۳۹۹
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معاونان وزیر صمت در اتاق تبریز

جلســه بررســی مشــکالت صادرکننــدگان 
آذربایجــان شــرقی پیــرو مــوارد مطــرح شــده 
و  دولــت  گفتگــوی  شــورای  نشســت  در 
بخــش خصوصــی اســتان، بــا حضــور معــاون 
ــس  ــارت و رئی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران و جمعــی 
اتــاق  محــل  در  اســتان  صادرکننــدگان  از 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی تبری بازرگان

نشست بررسی مشکالت صادرکنندگان 

آذربایجان شرقی برگزار شد

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

ــوی هســتیم. ــاق ق ــد ات نیازمن

صادرات ریالی،

 ارزش افزوده ای برای کشور ندارد

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

حــل مشــکالت ایــن حــوزه تشــکیل شــد.

بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و 

صنعتی با حضور معاونان وزیر صمت

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

صادرات ریالی، ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد

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

صادرات ریالی ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد

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

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

بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی 

می شــود. برگــزار 

عدم ثبات قوانین و مشکالت حمل و 

نقل از چالش های مهم صادرکنندگان

۱۳ دی ۱۳۹۹،  ۱۸:۱۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹،  ۱۸:۱۷ ۱۳ دی ۱۳۹۹
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رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران 
گفــت: صــادرات وقتــی محقــق مــی شــود کــه 
ــر  ــد، اگــر در براب ــه کشــور بیاوری ارز خارجــی ب
صــادرات، ریــال دریافت شــود، ارزش افــزوده ای 
نخواهــد داشــت. حمید زادبوم در جلســه بررســی 
مشــکالت صادرکننــدگان آذربایجان شــرقی در 
محــل اتــاق بازرگانــی تبریز بــا بیان اینکــه اقتصاد 

قــوی نیازمنــد بخــش خصوصــی قــوی اســت

صادرات ریالی ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد

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

ــم. ــی کنی ــتان معرف ارمنس

عدم ثبات قوانین و مشکالت حمل و 

نقل از چالش های مهم صادرکنندگان

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

برگــزار شــد.

صادرات ریالی، ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد؛ ارزآوری کنید

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

ارزش افــزوده ای نخواهــد داشــت.

صادرات ریالی ارزش افزوده ای

 برای کشور ندارد

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

کشــور نخواهــد داشــت. 

صادرات ریالی، ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد؛ ارزآوری کنید

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

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

صادرات ریالی، ارزش افزوده ای 

برای کشور ندارد

۱۳ دی ۱۳۹۹  ۱۴ دی ۱۳۹۹  ۱۴ دی ۱۳۹۹
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افتتاح خطوط جدید شیرین عسل

در دومیــن روز از ســفر وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــه آذربایجــان شــرقی و در آخرین 
ســاعات حضــور او در ایــن اســتان، طرح هــای 
ــع غدایــی شــیرین عســل  توســعه گــروه صنای
خطــوط  شــامل  طرح هــا  شــد.این  افتتــاح 
ــی، کیــک، شــیر،  ــد دراژه شــکالتی، تاف تولی
ترمــو  پالســتیکی،   تتراپــک، ورق  آبمیــوه 

ــگ و ظــروف پالســتیکی اســت. فمین

طرح های توسعه گروه صنایع غذایی 

شیرین عسل در شبستر افتتاح شد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــه  ــران ب ــی ای ــع غذای ــاالنه صنای ــادرات س ص
پنــج میلیــارد دالر رســیده اســت و افزایــش آن 
ــز دور از ذهــن نیســت. ــارد دالر نی ــا ۱۰ میلی ت

علیرضــا رزم حســینی در مراســم افتتاح طرح و 
فــراورده هــای جدیــد شــرکت شــیرین عســل 
ــران  ــی در ای ــواد غذای ــع م ــار کــرد: صنای اظه

ــدا کــرده. ــی پی توســعه و پیشــرفت خوب

سهم صنایع غذایی ایران از صادرات 

کشور پنج میلیارد دالر است

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
صــادرات ســاالنه صنایــع غذایــی ایــران بــه پنج 
میلیــارد دالر رســیده اســت و افزایــش آن تا ۱۰ 
ــت.علیرضا  ــن نیس ــز دور از ذه ــارد دالر نی میلی
رزم حســینی روز شــنبه در مراســم افتتــاح طرح 
و فــراورده هــای جدید شــرکت شــیرین عســل 
ــران  ــی در ای ــواد غذای ــع م ــرد: صنای ــار ک اظه

توســعه و پیشــرفت خوبــی پیــدا کــرده .

سهم صنایع غذایی ایران از صادرات 

کشور پنج میلیارد دالر است

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت عصــر شــنبه 
۱3 دی مــاه در آئیــن افتتــاح طرح هــای توســعه 
گــروه صنایــع غذایــی شــیرین عســل بــا تاکیــد 
بــر اینکــه وظیفــه شــرعی اســت بــه کارآفرینان 
ــع  ــا صنای ــور م ــزود: در کش ــم، اف ــک کنی کم
غذایــی پتانســیل باالیــی دارد، به طوریکــه بالــغ 
ــت  ــه برک ــه ب ــم ک ــارد دالر داری ــج میلی ــر پن ب

وجــود و تــالش مجاهــدان اقتصــادی اســت.

بیش از ۵ میلیارد دالر 

صادرات غذایی داریم

در دومیــن روز از ســفر وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــه آذربایجــان شــرقی و در آخرین 
ســاعات حضــور او در ایــن اســتان، طرح هــای 
ــع غدایــی شــیرین عســل  توســعه گــروه صنای
افتتــاح شــد. ایــن طرح هــا شــامل خطــوط 
ــی، کیــک، شــیر،  ــد دراژه شــکالتی، تاف تولی
ترمــو  پالســتیکی،   تتراپــک، ورق  آبمیــوه 

فمینــگ و ظــروف پالســتیکی اســت.

طرح های توسعه گروه صنایع غذایی 

شیرین عسل در شبستر افتتاح شد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، از صــادرات 
۵ میلیــارد دالری صنایــع غذایــی در کشــور 
خبــر داد و گفــت: در گام دوم انقــالب بــه 
خانوارهــای  بــرای  قــوی  اقتصــادی  دنبــال 
رزم  هســتیم.علیرضا  روســتایی  و  شــهری 

حســینی اظهــار داشــت: ظرفیت و پتانســیل 
بــرای صــادرات صنایــع غذایــی تــا ۱۰ 
ــد. ــر می باش ــکان پذی ــز ام ــارد دالر نی میلی

صادرات ۵ میلیارد دالری

 صنایع غذایی از کشور

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹
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وزیــر صمــت، از صــادرات ۵ میلیــارد دالری 
صنایــع غذایــی در کشــور خبــر داد و گفــت: در 
گام دوم انقــالب بــه دنبــال اقتصــادی قــوی بــرای 
خانوار شــهری و روســتایی هســتیم. علیرضــا رزم 
 حســینی در مراســم افتتــاح خطــوط یــک واحــد 
تولیــدی مــواد غذایــی در شبســتر اظهــار داشــت: 
ظرفیت و پتانســیل بــرای صــادرات صنایع غذایی 

تــا ۱۰ میلیــارد دالر امــکان پذیــر مــی باشــد.

صادرات ۵ میلیارد دالری صنایع 

غذایی از کشور

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از صــادرات 
۵ میلیــارد دالری صنایــع غذایــی در کشــور 
خبــر داد.علیرضا رزم حســینی در مراســم افتتاح 
خطــوط تولیــد جدیــد مجموعه شــیرین عســل، 
افــزود: ظرفیــت و پتانســیل بــرای صــادرات 
صنایــع غذایــی تــا ۱۰ میلیــارد دالر نیــز امــکان 
ــت  ــه برک ــم ب ــن مه ــه ای ــد ک ــی باش ــر م پذی

ــر اســت. مجاهــدان اقتصــادی امــکان پذی

صادرات ۵ میلیارد دالری 

صنایع غذایی در کشور

صنعــت،  وزیــر  حســینی  رزم  علیرضــا 
افتتــاح  مراســم  در  تجــارت،  و  معــدن 
مــواد  تولیــدی  واحــد  یــک  خطــوط 
ــارد  ــی در شبســتر از صــادرات ۵ میلی غذای
دالری صنایــع غذایــی در کشــور خبــر داد 
ــال  ــه دنب ــالب ب ــت: در گام دوم انق و گف
اقتصــادی قــوی بــرای خانوارهــای شــهری 

هســتیم. روســتایی  و 

صادرات ۵ میلیارد دالری

 صنایع غذایی ازکشور

در دومیــن روز از ســفر وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــه آذربایجــان شــرقی و در آخرین 
ســاعات حضــور او در ایــن اســتان، طرح هــای 
ــع غدایــی شــیرین عســل  توســعه گــروه صنای
خطــوط  شــامل  طرح هــا  شــد.این  افتتــاح 
ــی، کیــک، شــیر،  ــد دراژه شــکالتی، تاف تولی
ترمــو  پالســتیکی،   تتراپــک، ورق  آبمیــوه 

ــگ و ظــروف پالســتیکی اســت فمین

طرح های توسعه گروه صنایع غذایی 

شیرین عسل در شبستر افتتاح شد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
صــادرات ســاالنه صنایــع غذایــی ایــران بــه پنج 
میلیــارد دالر رســیده اســت و افزایــش آن تا ۱۰ 
ــت.علیرضا  ــن نیس ــز دور از ذه ــارد دالر نی میلی
رزم حســینی روز شــنبه در مراســم افتتــاح طرح 
و فــراورده هــای جدید شــرکت شــیرین عســل 
ــران  ــی در ای ــواد غذای ــع م ــرد: صنای ــار ک اظه

توســعه و پیشــرفت خوبــی پیــدا کــرده 

سهم صنایع غذایی ایران از صادرات 

کشور پنج میلیارد دالر است

گفــت:  تجــارت  و  معــدن  وزیــر صنعــت، 
صــادرات ســاالنه صنایــع غذایــي ایــران بــه پنــج 
ــا  ــش آن ت ــت و افزای ــیده اس ــارد دالر رس میلی

۱۰میلیــارد دالر نیــز دور از ذهــن نیســت.
علیرضا رزم حســیني روز شــنبه در مراســم افتتاح 
طــرح و فــراورده هــاي جدیــد شــرکت شــیرین 

ــي در  ــواد غذای ــع م عســل اظهــار کــرد: صنای
ایــران توســعه و پیشــرفت خوبــي پیــدا کــرده

سهم صنایع غذایي ایران از صادرات 

کشور پنج میلیارد دالر است

۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹
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در دومیــن روز از ســفر وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــه آذربایجــان شــرقی و در آخرین 
ســاعات حضــور او در ایــن اســتان، طرح هــای 
ــع غدایــی شــیرین عســل  توســعه گــروه صنای
افتتــاح شــد. ایــن طرح هــا شــامل خطــوط 
ــی، کیــک، شــیر،  ــد دراژه شــکالتی، تاف تولی
ترمــو  پالســتیکی،   تتراپــک، ورق  آبمیــوه 

فمینــگ و ظــروف پالســتیکی اســت.

افتتاح طرح های توسعه گروه صنایع 

غذایی شیرین عسل در شبستر

ــا  ــردار دله ــهادت س ــالگرد ش ــا س ــان ب همزم
ــتای  ــلیمانی و در راس ــم س ــاج قاس ــهید ح ش
ــا  ــروز ب ــد؛ ام ــش تولی ــعار جه ــه ش ــل ب عم
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــور وزی حض
ــع  ــروه صنای ــد گ ــوط تولی ــاح خط ــن افتت آیی
ــغ  ــرمایه ای بال ــا س ــل ب ــیرین عس ــی ش غذای
ــا اشــتغالزایی  ــال و ب ــارد ری ــر ۲۸ هــزار میلی ب
۱۱۰۰ نفــر در شهرســتان شبســتر برگــزار شــد.

افتتاح خطوط تولید گروه صنایع 

غذایی شیرین عسل در شبستر

گفــت:  تجــارت  و  معــدن  وزیــر صنعــت، 
صــادرات ســاالنه صنایــع غذایــی ایــران بــه پنــج 
میلیــارد دالر رســیده اســت و افزایــش آن تــا ۱۰ 

ــت. ــن نیس ــز دور از ذه ــارد دالر نی میلی
علیرضا رزم حســینی روز شــنبه در مراســم افتتاح 
طــرح و فــراورده هــای جدیــد شــرکت شــیرین 
ــی در  ــواد غذای ــع م ــرد: صنای ــار ک ــل اظه عس

ایــران توســعه و پیشــرفت خوبــی پیــدا کــرده

سهم صنایع غذایی ایران از صادرات 

کشور پنج میلیارد دالر است

وزیــر صمــت در مراســم افتتــاح خطــوط تولیــد 
ــادرات  ــل، از ص ــیرین عس ــه ش ــد مجموع جدی
۵ میلیــارد دالری صنایــع غذایــی در کشــور 
ادامــه  در  رزم  حســینی  علیرضــا  داد.  خبــر 
ســخنان خــود، افــزود: ظرفیــت و پتانســیل بــرای 
صــادرات صنایــع غذایــی تــا ۱۰ میلیــارد دالر نیز 
امــکان پذیــر مــی باشــد کــه ایــن مهم بــه برکت 

ــر اســت. مجاهــدان اقتصــادی امــکان پذی

صادرات ۵ میلیارد دالری 

صنایع غذایی در کشور

ــارد دالری  ــادرات ۵ میلی ــت، از ص ــر صم وزی
صنایــع غذایــی در کشــور خبــر داد و گفــت: در 
گام دوم انقــالب بــه دنبــال اقتصــادی قــوی برای 
خانوار شــهری و روســتایی هســتیم. علیرضا رزم 
 حســینی اظهار داشــت: ظرفیــت و پتانســیل برای 
صــادرات صنایــع غذایــی تــا ۱۰ میلیــارد دالر نیز 
امــکان پذیــر مــی باشــد کــه ایــن مهم بــه برکت 

مجاهــدان اقتصــادی امــکان پذیــر اســت.

صادرات ۵ میلیارد دالری

 صنایع غذایی کشور

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، از صــادرات 
۵ میلیــارد دالری صنایــع غذایــی در کشــور 
خبــر داد و گفــت: در گام دوم انقــالب بــه 
خانوار هــای  بــرای  قــوی  اقتصــادی  دنبــال 
رزم  علیرضــا  هســتیم.  و روســتایی  شــهری 

حســینی در مراســم افتتــاح خطــوط یــک 
ــتر  ــی در شبس ــواد غذای ــدی م ــد تولی واح

ــیل... ــت و پتانس ــت: ظرفی ــار داش اظه

صادرات ۵ میلیارد دالری

 صنایع غذایی از کشور

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹

 ۱۳ دی ۱۴۱۳۹۹ دی ۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي ۱۳۹۹
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بازدید وزیر صمت از تراکتورسازی تبریز

وزیــر صمــت از خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، 
موتــور ســازی و کارگاه تســت موتــور مجموعه 
تراکتورســازی تبریــز بازدیــد کرد.علیرضــا رزم 
حســینی در بازدیــد از مجموعه صنعتــی تراکتور 
ســازی تبریــز، در جمــع خبرنــگاران، اظهــار 
ــه کارخانجــات، یکــی  ــواد اولی ــن م کــرد: تامی
از مهمتریــن کارهایــی اســت کــه دولــت اخیــرا 

انجــام داد.

بازدید وزیر صمت از مجموعه صنعتی 

تراکتورسازی تبریز

ــن  ــارت در اولی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
برنامــه کاری خــود در روز دوم ســفر به اســتان 
ــز  ــازی تبری ــرقی، از تراکتورس ــان ش آذربایج
بازدیــد بــه عمــل آورد . علیرضا رزم حســینی از 
خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، موتــور ســازی 
و کارگاه تســت موتــور بازدیــد به عمــل آورد 
و بــا کارگــران، دســت انــدرکاران و مدیــران 

تراکتــور ســازی بــه گفتگــو پرداخــت.

بازدید وزیر صمت از مجموعه صنعتی 

تراکتورسازی تبریز

ــن  ــارت در اولی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
برنامــه کاری خــود در روز دوم ســفر به اســتان 
تبریــز  تراکتورســازی  از  آذربایجان شــرقی، 
ــه عمــل آورد . علیرضــا رزم حســینی  بازدیــد ب
از خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، موتورســازی 
و کارگاه تســت موتــور بازدیــد به عمــل آورد 
ــران  ــت اندرکاران و مدی ــران، دس ــا کارگ و ب

ــت. ــو پرداخ ــه گفت وگ ــازی ب تراکتورس

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت 

از مجموعه صنعتی تراکتورسازی

وزیــر صمــت از خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، 
موتــور ســازی و کارگاه تســت موتــور مجموعه 
تراکتورســازی تبریــز بازدیــد کرد.علیرضــا رزم 
حســینی در بازدیــد از مجموعه صنعتــی تراکتور 
ســازی تبریــز، در جمــع خبرنــگاران، اظهــار 
ــه کارخانجــات، یکــی  ــواد اولی ــن م کــرد: تامی
از مهمتریــن کارهایــی اســت کــه دولــت اخیــرا 

انجــام داد.

بازدید وزیر صنعت از مجموعه صنعتی 

تراکتورسازی تبریز

وزیــر صمــت در اولین برنامه کاری خــود در روز 
دوم ســفر بــه اســتان آذربایجــان شــرقی ، از گروه 
صنعتــی تراکتورســازی تبریــز بازدیــد بــه عمــل 
ــد ،  ــوط تولی ــینی از خط ــا رزم حس آورد.علیرض
مونتــاژ ســاخت تراکتور و شــرکت موتورســازان 
گــروه صنعتــی تراکتورســازی تبریــز بازدیــد بــه 
عمــل آورد و بــا کارگــران و مدیــران گــروه بــه 

گفتگــو پرداخــت .

بازدید وزیر صنعت ، معدن و تجارت 

از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

روز  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت  وزیــر 
بــه آذربایجــان شــرقی از  دوم ســفر خــود 

کــرد. بازدیــد  تبریــز  تراکتورســازی 
رزم حســینی از خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، 
موتور ســازی و کارگاه تســت موتور  شــرکت 

ــا  ــرد و ب ــد ک ــز بازدی ــازی تبری تراکتورس
ــران  ــدرکاران و مدی ــت ان ــران، دس کارگ

ــه گفتگــو پرداخــت. ــور ســازی ب تراکت

بازدید وزیر صمت از مجموعه صنعتی 

تراکتورسازی تبریز

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹

۱۳ دی ۱۳۱۳۹۹ دی ۱۳۹۹شنبه ۱۳ دي ۱۳۹۹
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 علیرضــا رزم حســینی وزیــر صمــت در دومین 
روز کاری ســفر خــود بــه آذربایجــان شــرقی 
از شــرکت تراکتورســازی تبریــز بازدیــد کرد.

صبــح روز شــنبه وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت از شــرکت تراکتورســازی تبریــز 
و  مشــکالت  جریــان  در  و  کــرد  بازدیــد 
ــی  ــادر صنعت ــه م ــن مجموع ــای ای ــیل ه پتانس

قــرار گرفــت.

وزیر صمت از شرکت تراکتورسازی 

تبریز بازدید کرد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در اولیــن 
برنامــه کاری خــود در روز دوم ســفر بــه اســتان 
ــز  ــازی تبری ــرقی، از تراکتورس ــان ش آذربایج
بازدیــد بــه عمــل آورد .علیرضــا رزم حســینی از 
خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، موتــور ســازی 
و کارگاه تســت موتــور بازدیــد بــه عمــل آورد 
ــران  ــدرکاران و مدی ــت ان ــران، دس ــا کارگ و ب

ــه گفتگــو پرداخــت. تراکتــور ســازی ب

بازدید وزیر صنعت از مجموعه صنعتی 

تراکتورسازی تبریز

وزیــر صمــت از خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، 
موتــور ســازی و کارگاه تســت موتــور مجموعه 
تراکتورســازی تبریــز بازدیــد کرد.علیرضــا رزم 
حســینی در بازدیــد از مجموعه صنعتــی تراکتور 
ســازی تبریــز، در جمــع خبرنــگاران، اظهــار 
ــه کارخانجــات، یکــی  ــواد اولی ــن م کــرد: تامی
از مهمتریــن کارهایــی اســت کــه دولــت اخیــرا 

انجــام داد.

بازدید وزیر صنعت از مجموعه صنعتی 

تراکتورسازی تبریز

ــوط  ــارت از خط ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
تولیــد، ســالن مونتــاژ، موتــور ســازی و کارگاه 
ــز  ــور مجموعــه تراکتورســازی تبری تســت موت
بازدیــد کــرد و با کارگران، دســت انــدرکاران و 
مدیــران ایــن شــرکت بــه گفت وگــو پرداخــت. 
علیرضــا رزم حســینی  اظهــار کــرد: تامیــن مــواد 
اولیــه کارخانجــات، یکی از مهمتریــن کارهایی 

اســت کــه دولــت اخیــرا انجــام داد .

بازدید وزیر صنعت از مجموعه صنعتی 

تراکتورسازی تبریز

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در اولیــن 
برنامــه کاری خــود در روز دوم ســفر بــه اســتان 
ــز  ــازی تبری ــرقی، از تراکتورس ــان ش آذربایج
ــینی  ــا رزم حس ــل آورد . علیرض ــه عم ــد ب بازدی
از خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، موتور ســازی 
و کارگاه تســت موتــور بازدیــد بــه عمــل آورد 
ــران  ــدرکاران و مدی ــت ان ــران، دس ــا کارگ و ب

تراکتــور ســازی بــه گفتگــو پرداخــت.

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت 

از مجموعه صنعتی تراکتورسازی 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در اولیــن 
برنامــه کاری خــود در روز دوم ســفر بــه اســتان 
تبریــز  تراکتورســازی  از  آذربایجان شــرقی، 
ــینی  ــا رزم حس ــل آورد . علیرض ــه عم ــد ب بازدی
از خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، موتورســازی 
و کارگاه تســت موتــور بازدیــد بــه عمــل آورد 

ــران  ــت اندرکاران و مدی ــران، دس ــا کارگ و ب
تراکتورســازی بــه گفت وگــو پرداخــت.

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت 

از مجموعه صنعتی تراکتورسازی 

۱۳ دی ۱۳۹۹  ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹

یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۴ دی ۱۳۹۹ 

پایگاه خبری تحلیلی نما
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وزیــر صمــت از خطــوط تولیــد، ســالن مونتــاژ، 
موتــور ســازی و کارگاه تســت موتــور مجموعه 
تراکتورســازی تبریــز بازدیــد کرد.علیرضــا رزم 
حســینی در بازدیــد از مجموعه صنعتــی تراکتور 
ســازی تبریــز، در جمــع خبرنــگاران، اظهــار 
ــه کارخانجــات، یکــی  ــواد اولی ــن م کــرد: تامی
از مهمتریــن کارهایــی اســت کــه دولــت اخیــرا 

انجــام داد.

بازدید وزیر صنعت از مجموعه صنعتی 

تراکتورسازی تبریز

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در روز 
دوم ســفر خــود بــه آذربایجــان شــرقی، از 

تراکتورســازی تبریــز بازدیــد کــرد.
 علیرضــا رزم حســینی از خطــوط تولید، ســالن 
مونتــاژ، موتــور ســازی و کارگاه تســت موتور 
ــران،  ــا کارگ ــرد و ب ــد ک ــرکت بازدی ــن ش ای
دســت انــدرکاران و مدیــران تراکتــور ســازی 

بــه گفتگــو پرداخــت.

بازدید وزیر صمت از مجموعه صنعتی 

تراکتورسازی تبریز

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در روز 
دوم ســفر خــود بــه آذربایجــان شــرقی، از 

تراکتورســازی تبریــز بازدیــد کــرد.
علیرضــا رزم حســینی از خطــوط تولیــد، ســالن 
مونتــاژ، موتــور ســازی و کارگاه تســت موتور 
ــران،  ــا کارگ ــرد و ب ــد ک ــرکت بازدی ــن ش ای
دســت انــدرکاران و مدیــران تراکتــور ســازی 

ــه گفتگــو پرداخــت. ب

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت 

از مجموعه صنعتی تراکتورسازی

تولیــد،  خطــوط  از  رزم حســینی  علیرضــا   
ــت  ــازی و کارگاه تس ــاژ، موتورس ــالن مونت س
موتــور بازدیــد بــه عمــل آورد و بــا کارگــران، 
ــه  دســت اندرکاران و مدیــران تراکتورســازی ب
ــد، از  ــن بازدی گفت وگــو پرداخــت. وی در ای
نزدیــک در جریــان رونــد تولیــد ایــن مجتمــع 
صنعتــی قــرار گرفــت و بــرای پیگیــری و حــل 

ــن... برخــی مســائل و مشــکالت ای

بازدید وزیر صمت از مجموعه 
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علیرضــا رزم حســینی، وزیــر صمــت از کارخانــه 
بــزرگ تراکتورســازی ایران در تبریــز بازدید کرد. 
رزم حســینی در این بازدید از خطوط تولید، ســالن 
ــور  ــت موت ــازی و کارگاه تس ــور س ــاژ ، موت مونت
ــت  ــران، دس ــا کارگ ــل آورد و ب ــه عم ــد ب بازدی
انــدرکاران و مدیــران تراکتــور ســازی بــه گفتگــو 
پرداخــت و بــرای پیگیــری و حل برخی مســائل و 
مشــکالت ایــن واحد تولیــدی ، قــول مســاعد داد.

بازدید وزیر صمت از مجموعه 

تراکتورسازی تبریز

ــه  ــد از مجموع ــینی در بازدی ــا رزم حس علیرض
صنعتــی تراکتــور ســازی تبریــز، در جمــع 
ــه  ــواد اولی ــن م ــرد: تامی ــار ک ــگاران، اظه خبرن
کارخانجــات، یکــی از مهمتریــن کارهایــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــام داد و ب ــرا انج ــت اخی ــه دول ک

مشــکالتی کــه در نتیجــه تحریم هــا ایجــاد 
ــد  ــه تعه ــی ک ــود، صادرکنندگان ــده ب ش
ارزی داشــتند از محــل واردات کاالهای...

بازدید وزیر صنعت از مجموعه 

صنعتی تراکتورسازی تبریز

۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹

۱۳ دی ۱۳۱۳۹۹ دی ۱۳۹۹شنبه ۱۳ دي ۱۳۹۹
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