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شناسه خبر 124146 :

جلسه هماهنگی انتخاب صادرکنندگان

وزیر صنعت باید بروکراسیهای

لزوم کاهش بوروکراسیهای

نمونه سال  ۹۹برگزار شد

حاکم بر این وزارتخانه را سبکتر کند

سنگین وزارت صمت

جلســه هماهنگــی انتخــاب صادرکننــدگان
نمونــه ســال  ۹۹بــا حضــور رییــس اتــاق
بازرگانــی تبریــز ،مدیــرکل دفتــر هماهنگــی
امــور اقتصــادی اســتانداری آذربایجــان
شــرقی و کارشناســانی از دســتگاه هــای
اجرایــی مربوطــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز
برگــزار شــد.

یونــس ژائلــه ،رئیــس اتــاق تبریــز بــه «پایــگاه
خبــری اتــاق ایــران» میگویــد :علیرضــا رزم
حســینی ،وزیــر جدیــد صنعــت فــردی بســیار
فعــال اســت؛ تجربــه و شــیوه مدیریــت قبلــی
او ایــن را تأییــد میکنــد .در ایــن شــرایط
حســاس کشــور و وضعیــت صنعــت ،معــدن
و تجــارت فــردی فعــال مثــل رزم حســینی را
نیــاز داشــتیم.

یونــس ژائلــه رییــس اتــاق تبریــز میگویــد:
بارهــا دربــاره رویههــای غلــط در حــوزه
کاری وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
تذکــر کتبــی و شــفاهی دادهایــم و انتظــار
داریــم در ایــن مــدت باقیمانــده وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه نــگاه بخــش
خصوصــی توجــه کنــد تــا بــا کمــک هــم از
ایــن گــذر دشــوار عبــور کنیــم.

پنجشنبه  6آذر ۱۳۹۹

شنبه  ۱۵آذر ۱۳۹۹

 ۱۵آذر ۱۳۹۹

بدون بخش خصوصی فعال،

نیاز صنایع آذربایجان شرقی

نیاز صنایع آذربایجان شرقی

توسع اقتصادی ممکن نیست!

به نیروی انسانی ماهر و کارآمد

به نیروی انسانی ماهر و کارآمد

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

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا رییــس دانشــگاه
فنــی و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی گفــت:
یکــی از بزرگتریــن معضــات صنایــع
اســتان را مــی تــوان کمبــود نیــروی انســانی
ماهــر و کارآمــد دانســت کــه در ایــن راســتا
از دانشــگاه هــای اســتان انتظــار داریــم
نســبت بــه تربیــت دانشــجویان مــورد نیــاز
اقــدام کننــد.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان
شــرقی ،اظهــار کــرد :یکــی از بزرگتریــن
معضــات صنایــع اســتان را میتــوان کمبــود
نیــروی انســانی ماهــر و کارآمــد دانســت کــه
در ایــن راســتا از دانشــگاه هــای اســتان انتظــار
داریــم نســبت بــه تربیــت دانشــجویان
مــورد نیــاز بخــش صنعــت اقــدام کنند.
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 ۱۵آذر ۹۹

 ۱۵آذر ۱۳۹۹

صنایع آذربایجانشرقی به نیروی

نیاز صنایع آذربایجانشرقی

نیاز صنایع آذربایجان شرقی

انسانی ماهر و کارآمد نیاز دارد

به نیروی انسانی کارآمد

به نیروی انسانی ماهر و کارآمد

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان
شــرقی ،یکــی از بــزرگ تریــن معضــات
صنایــع اســتان را کمبــود نیــروی انســانی ماهــر
و کارآمــد دانســت و گفــت :در ایــن راســتا از
دانشــگاه هــای اســتان انتظــار داریــم نســبت بــه
تربیــت دانشــجویان مــورد نیــاز اقــدام کننــد.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان
شــرقی ،یکــی از بــزرگ تریــن معضــات
صنایــع اســتان را کمبــود نیــروی انســانی ماهــر
و کارآمــد دانســت و گفــت :در ایــن راســتا از
دانشــگاه هــای اســتان انتظــار داریــم نســبت بــه
تربیــت دانشــجویان مــورد نیــاز اقــدام کننــد.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان
شــرقی ،یکــی از بــزرگ تریــن معضــات
صنایــع اســتان را کمبــود نیــروی انســانی ماهــر
و کارآمــد دانســت و گفــت :در ایــن راســتا از
دانشــگاه هــای اســتان انتظــار داریــم نســبت بــه
تربیــت دانشــجویان مــورد نیــاز اقــدام کننــد.

 ۱۵آذر ۱۳۹۹

 16آذر

نیاز صنایع آذربایجان شرقی
به نیروی انسانی ماهر
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجــان
شــرقی ،اظهــار کــرد :یکــی از بزرگتریــن
معضــات صنایــع اســتان را میتــوان کمبــود
نیــروی انســانی ماهــر و کارآمــد دانســت کــه
در ایــن راســتا از دانشــگاه هــای اســتان انتظــار
داریــم نســبت بــه تربیــت دانشــجویان مــورد
نیــاز بخــش صنعــت اقــدام کننــد.

شنبه  ۲۲آذر ۱۳۹۹

 ۲۲آذر ۱۳۹۹

فرصت های جدید برای ورود ایران

فرصت جدید برای ورود ایران به

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

بازارهای ارمنستان وآذربایجان

جلســه بررســی ظرفیــت هــای مــرزی آذربایجان
شــرقی و مشــکالت و موانــع موجــود در راســتای
افزایــش ارتباطات تجاری با کشــورهای همســایه
در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز به همت شــورای
گفتگــوی دولت و بخش خصوصــی آذربایجان
شــرقی و بــا حضــور دبیــرکل اتــاق ،دبیــر میــز
آذربایجــان و ارمنســتان و مدیــران گمــرک هــا و
پایانــه هــای مــرزی اســتان برگــزار شــد.

جلســه بررســی ظرفیتهــای مــرزی آذربایجــان
شــرقی و مشــکالت و موانــع موجود در راســتای
افزایــش ارتباطــات تجــاری بــا کشــورهای
همســایه در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگزار
شــد .دبیــرکل اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن
جلســه بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامــه ریــزی الزم و
طراحــی برنامههــای جایگزیــن برای حضــور در
بــازار کشــورهای همســایه بــه خصــوص ...
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 ۲۴آذر ۱۳۹۹

 ۲۴آذر ۱۳۹۹

 ۲۴آذر ۱۳۹۹

مسیر ورود به بازار آذربایجان

وزارت خارجه مسیر ورود به بازار

لزوم بهره مندی از بازگشایی

و ارمنستان باید هموار شود

آذربایجان و ارمنستان را هموار کند

خط ریلی جلفا  -نخجوان  -ارمنستان

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را
بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :وزارت
امــور خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات
مســیر ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی
را بــه جمهــوری هــای آذربایجان و ارمنســتان
همــوار کنــد .مهــدی قهرمانــی در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه همچــون جمهــوری آذربایجــان...

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را
بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.

 ۲۴آذر ۱۳۹۹

 ۱۲دی ،۱۳۹۹ ۲۰:۲۴

 ۲6آذر ۱۳۹۹

وزارت خارجه مسیر ورود به بازار

فرصت های جدید برای ورود ایران

فرصت های جدید برای ورود ایران

آذربایجان و ارمنستان را هموار کند

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :وزارت
امــور خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات
مســیر ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی
را بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد .مهــدی قهرمانــی در جلســه
بررســی فرصــت هــای جدیــد بــرای ورود
ایــران بــه بازارهــای کشــورهای همســایه
همچــون جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان...

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را
بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را بــه
جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
 ۲6آذر ۱۳۹۹

 ۲6آذر ۱۳۹۹

 ۲6آذر ۱۳۹۹

فرصت های جدید برای ورود ایران

فرصت جدید ورود محصوالت ایران

فرصت جدید ورود محصوالت ایرانی

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را
بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را
بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را
بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.

 ۲6آذر ۱۳۹۹

 ۲6آذر ۱۳۹۹

 ۲6آذر ۱۳۹۹

فرصت جدید ورود محصوالت ایران

فرصت جدید ورود محصوالت ایران

فرصت جدید ورود محصوالت ایران

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

به بازارهای ارمنستان و آذربایجان

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را
بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را
بــه جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.

دبیــر اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
کارشناســی بررســی فرصــت هــای جدیــد
بــرای ورود ایــران بــه بازارهــای کشــورهای
همســایه شــمالی گفــت :وزارت امــور
خارجــه از طریــق انتقــال اطالعــات مســیر
ورود تجــار و ســرمایه گــذاران ایرانــی را بــه
جمهــوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان
همــوار کنــد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
چهارشنبه  ۲۶آذر ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۷آذر ۱۳۹۹

شنبه  ۲۹آذر ۱۳۹۹

جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق

نشست هم اندیشی فعاالن بخش

مهم ترین مسئولیت اجتماعی فعاالن

بازرگانی تبریز برگزار شد

خصوصی و روسای بانک ملی برگزار شد

اقتصادی بحث اشتغالزایی است

جلســه کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا حضــور فعــاالن ایــن
حــوزه و بــا بررســی وضعیــت صنایــع و
واحدهــای تولیــدی در بحــران کرونــا و
همچنیــن مباحــث مربــوط بــه قانــون جدیــد
صــدور چــک در محــل اتــاق بازرگانــی
برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،نشســت هــم اندیشــی جمعــی از فعاالن
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی و
روســای بانــک ملــی ایــران بــا حضــور رییــس
و نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،عضــو
هیــات مدیــره و معــاون شــعب بانــک ملــی
ایــران در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
مســئول ســازمان بســیج اصنــاف ،بازاریــان و
فعــاالن اقتصــادی ســپاه عاشــورا در محــل اتــاق
بازرگانــی تبریــز گفــت :اتــاق تــاش دارد تــا
صاحبــان صنایــع را دور یکدیگــر جمع کــرده و
در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعی خــود در
بحــث اشــتغالزایی ،موثــر واقــع شــود.

شنبه  ۲۹آذر ۱۳۹۹

شنبه  ۲۹آذر ۱۳۹۹

شنبه  ۲۹آذر ۱۳۹۹

آمادگی آذربایجان شرقی برای

گزارش تصویری

بخش خصوصی در توسعه روابط با

توسعه مراودات اقتصادی با همسایه ها

شصت و پنجمین نشست شورای گفتگو

همسایهها اهتمامجدیداشتهباشد

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

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

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
پنجمیــن جلســه شــورای گفتوگــو ،بــا بیــان
اینکــه مســئولیت توســعه روابــط بــا کشــورهای
همجــوار بــه اســتان آذربایجــان شــرقی ســپرده
شــده اســت ،آمادگــی اســتان را بــرای
مشــارکت در بازســازی مناطق آزادشــده
قرهبــاغ و توســعه مــراودات اقتصــادی بــا
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 ۲۹آذر ۱۳۹۹

 ۲۹آذر ۱۳۹۹

شنبه  ۲۹آذر ۱۳۹۹

درد اساسی صنعت آذربایجان شرقی

بروکراسی اداری سختگیرانه درد

بروکراسی اداری سختگیرانه درد

بروکراسی اداری سختگیرانه است

اساسی صنعت آذربایجان شرقی است

اساسی صنعت آذربایجان شرقی است

رئیــس اتــاق بازرگانی تبریز در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی،درد
اساســی صنعــت اســتان آذربایجــان شــرقی را
بروکراســی اداری ســختگیرانه دانست و گفت:
صنایــع اســتان قــادر بــه تامیــن خواســتههای
بانکهــا نبــوده و امــکان دریافــت تســهیالت
نقدینگــی و توســعه نیســتند.

رئیــس اتــاق بازرگانی تبریز در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی،درد
اساســی صنعــت اســتان آذربایجــان شــرقی را
بروکراســی اداری ســختگیرانه دانست و گفت:
صنایــع اســتان قــادر بــه تامیــن خواســتههای
بانکهــا نبــوده و امــکان دریافــت تســهیالت
نقدینگــی و توســعه نیســتند.

رئیــس اتــاق بازرگانی تبریز در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی،درد
اساســی صنعــت اســتان آذربایجــان شــرقی را
بروکراســی اداری ســختگیرانه دانست و گفت:
صنایــع اســتان قــادر بــه تامیــن خواســتههای
بانکهــا نبــوده و امــکان دریافــت تســهیالت
نقدینگــی و توســعه نیســتند.

 ۳۰آذر ۱۳۹۹

 ۳۰آذر ۱۳۹۹

 ۳۰آذر ۱۳۹۹

ديدار با مسئوالن و فعاالن اقتصادي

ناوگان حمل ونقل باری،فرسوده و

ضرورت فعالتر شدن بخش خصوصی

آذربايجان و ارمنستان

قدیمی بهانه ای برای افزایش کرایه ها

برای توسعه همکاری با همسایه ها

محمدرضــا پورمحمــدي در شــصت و پنجميــن
جلســه شــوراي گفتوگــوي دولــت و بخــش
خصوصــي اســتان ،بــا بيــان اينكــه مســئوليت
توســعه روابــط بــا كشــورهاي همجــوار به اســتان
آذربايجــان شــرقي ســپرده شــده اســت ،آمادگي
اســتان را بــراي مشــاركت در بازســازي مناطــق
آزادشــده قرهبــاغ اعــام كــرد.

بــه گفتــه مســئوالن  ۳۰درصــد از نــاوگان بــاری
کشــور ،فرســوده و قابــل اســقاط بــوده کــه ســهم
آذربایجــان شــرقی از ایــن فرســودگی حــدود ۴۰
درصــد اســت .بــر اســاس برخــی پژوهشهــا،
کامیونهــای فرســوده در کشــور ســاالنه ۹۶۰
میلیــون لیتــر ســوخت مــازاد مصــرف میکننــد
کــه در جــای خــود رقــم بســیار بزرگــی اســت.

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و پنجمیــن
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان ،بــا بیــان اینکــه مســئولیت
توســعه روابــط بــا کشــورهای همجوار به اســتان
آذربایجان شــرقی ســپرده شــده اســت ،آمادگی
اســتان را بــرای مشــارکت در بازســازی مناطــق
آزادشــده قرهبــاغ اعــام کــرد.
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 ۳۰آذر ۱۳۹۹

 ۳۰آذر ۱۳۹۹

 ۳۰آذر ۱۳۹۹

آمادگی آذربایجان شرقی برای

تنها  2درصد بازار جمهوری

آمادگی آذربایجانشرقی برای

بازسازی مناطق آزادشده قرهباغ

آذربایجان در اختیار ایران است

بازسازی مناطق آزادشده قرهباغ

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه
مســئولیت توســعه روابــط بــا کشــورهای
همجــوار بــه آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده
اســت ،آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت
در بازســازی مناطــق آزادشــده قرهبــاغ و
توســعه مــراودات اقتصــادی بــا کشــورهای
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان اعــام
کــرد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در شــصت
و پنجمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان بــا اشــاره
بــه پایــان مناقشــه قرهبــاغ و ضــرورت
مشــارکت فعــال در توســعه مناســبات
اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای هممــرز بــا
اســتان ،اهتمــام جــدی بخــش خصوصــی
اســتان را در ایــن زمینــه خواســتار شــد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه
مســئولیت توســعه روابــط بــا کشــورهای
همجــوار بــه آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده
اســت ،آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت
در بازســازی مناطــق آزادشــده قرهبــاغ و
توســعه مــراودات اقتصــادی بــا کشــورهای
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان اعــام
کــرد.

 28آذر 1399

 03دی 1399

شنبه  29آذر 1399

آمادگی آذربایجان شرقی برای

کمبودوفرسودگیناوگانحملونقلبار،

تنها  2درصد بازار جمهوری

بازسازی مناطق آزادشده قرهباغ

تولیدوصنعتکشورراتهدیدمیکند

آذربایجان در اختیار ایران است

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
پنجمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولت
و بخــش خصوصــی اســتان ،بــا اشــاره بــه
پایــان مناقشــه قرهبــاغ و ضــرورت مشــارکت
فعــال در توســعه مناســبات اقتصــادی ایــران
بــا کشــورهای هممــرز بــا اســتان ،اهتمــام
جــدی بخــش خصوصــی اســتان را در ایــن
زمینــه خواســتار شــد.

رئیــس اتــاق تبریز بــا اشــاره کمبود ،فرســودگی
و عمــر بــاالی نــاوگان حملونقــل بار در کشــور
و بهخصــوص اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت:
در صــورت تــداوم ایــن وضعیــت ،موضــوع
نــاوگان بــار در آینــده نزدیــک میتوانــد
بحرانــی جدیــد بــرای بخــش تولیــد و صنعــت
کشــور ایجــاد کنــد و از هماکنــون بایــد بــرای
رفــع آن چارهاندیشــی کــرد.

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و پنجمین
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان ،بــا بیــان اینکــه مســئولیت
توســعه روابــط بــا کشــورهای همجــوار بــه
اســتان آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده اســت،
آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت در
بازســازی مناطــق آزادشــده قرهبــاغ
اعــام کــرد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
 ۳۰آذر ۱۳۹۹

 ۳۰آذر ۱۳۹۹

 ۳۰آذر ۱۳۹۹

فعالتر شدن بخش خصوصی برای

اعالم آمادگی استاندار آذربایجان

فعالتر شدن بخش خصوصی برای

توسعه همکاری با کشورهای همسایه

شرقی برای بازسازی قرهباغ

توسعه همکاری با کشورهای همسایه

اســتاندار آذربایجانشــرقی در شــصت و
پنجمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان بــا اشــاره بــه
پایــان مناقشــه قرهبــاغ و ضــرورت مشــارکت
فعــال در توســعه مناســبات اقتصــادی ایــران بــا
کشــورهای هممــرز بــا اســتان ،اهتمــام جــدی
بخــش خصوصــی اســتان را در ایــن زمینــه
خواســتار شــد.

محمدرضــا پورمحمدی در شــصت و پنجمین
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان ،بــا اشــاره بــه پایــان
مناقشــه قرهبــاغ و ضــرورت مشــارکت فعــال
در توســعه مناســبات اقتصــادی ایــران بــا
کشــورهای هممــرز بــا اســتان ،اهتمــام جــدی
بخــش خصوصــی اســتان را در ایــن زمینــه
خواســتار شــد.

اســتاندار آذربایجانشــرقی در شــصت و
پنجمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان ،بــا اشــاره بــه
پایــان مناقشــه قرهبــاغ و ضــرورت مشــارکت
فعــال در توســعه مناســبات اقتصــادی ایــران
بــا کشــورهای هممــرز بــا اســتان ،اهتمــام
جــدی بخــش خصوصــی اســتان را در ایــن
زمینــه خواســتار شــد.

 ۲دی ۱۳۹۹

 30آذر 1399

 30آذر 1399

ناوگان حمل ونقل باری،فرسوده و

اعالم آمادگی آذربایجان شرقی

آمادگی آذربایجان شرقی برای

قدیمی بهانه ای برای افزایش کرایه

برای مشارکت در بازسازی قرهباغ

مشارکت در بازسازی قرهباغ

بــه گفتــه مســئوالن  ۳۰درصــد از نــاوگان بــاری
کشــور ،فرســوده و قابــل اســقاط بــوده که ســهم
آذربایجــان شــرقی از این فرســودگی حــدود ۴۰
درصد اســت.
بــر اســاس برخــی پژوهشهــا ،کامیونهــای
فرســوده در کشــور ســاالنه  ۹۶۰میلیــون لیتــر
ســوخت مــازاد مصــرف میکننــد کــه در جــای
خــود رقــم بســیار بزرگــی اســت.

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
پنجمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان ،بــا
بیــان اینکــه مســئولیت توســعه روابــط بــا
کشــورهای همجــوار بــه اســتان آذربایجــان
شــرقی ســپرده شــده اســت ،آمادگــی اســتان
را بــرای مشــارکت در بازســازی مناطــق
آزادشــده قرهبــاغ اعــام کــرد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه
مســئولیت توســعه روابــط بــا کشــورهای
همجــوار بــه آذربایجــان شــرقی ســپرده
شــده اســت ،آمادگــی اســتان را بــرای
مشــارکت در بازســازی مناطــق آزادشــده
قرهبــاغ و توســعه مــراودات اقتصــادی
بــا کشــورهای جمهــوری آذربایجــان و
ارمنســتان اعــام کــرد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
سه شنبه  2دی 1399

 30آذر 1399

 30آذر 1399

ناوگان حمل ونقل باری،فرسوده و

آمادگی آذربایجان شرقی برای

اعالم آمادگی مشارکت

قدیمی بهانه ای برای افزایش کرایه

مشارکت در بازسازی قرهباغ

در بازسازی منطق آزاد شده قرهباغ

بــه گفتــه مســئوالن  ۳۰درصــد از نــاوگان
بــاری کشــور ،فرســوده و قابــل اســقاط
بــوده کــه ســهم آذربایجــان شــرقی از ایــن
فرســودگی حــدود  ۴۰درصــد اســت .بــر
اســاس برخــی پژوهشهــا ،کامیونهــای
فرســوده در کشــور ســاالنه  ۹۶۰میلیــون لیتــر
ســوخت مــازاد مصــرف میکننــد کــه در
جــای خــود رقــم بســیار بزرگــی اســت.

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
پنجمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولت
و بخــش خصوصــی اســتان ،بــا اشــاره بــه
پایــان مناقشــه قرهبــاغ و ضــرورت مشــارکت
فعــال در توســعه مناســبات اقتصــادی ایــران
بــا کشــورهای هممــرز بــا اســتان ،اهتمــام
جــدی بخــش خصوصــی اســتان را در ایــن
زمینــه خواســتار شــد.

محمدرضــا پورمحمدی در شــصت و پنجمین
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان ،بــا بیــان اینکــه مســئولیت
توســعه روابــط بــا کشــورهای همجــوار
بــه اســتان آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده
اســت ،آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت در
بازســازی مناطــق آزادشــده قرهبــاغ و توســعه
مــراودات اقتصــادی اعــام کــرد.

 ۰۲دی ۱۳۹۹

 1دی ۱۳۹۹

 1دي ۱۳۹۹

ناوگان حمل ونقل باری ،فرسوده و

تامین نیاز واحدهای تولیدی

بررسی ظرفیت ها و چالش های

قدیمی بهانه ای برای افزایش کرایه

از بورس

مناطق مرزی آذربایجان شرقی

بــه گفتــه مســئوالن  ۳۰درصــد از نــاوگان باری
کشــور ،فرســوده و قابــل اســقاط بــوده کــه
ســهم آذربایجــان شــرقی از ایــن فرســودگی
حــدود  ۴۰درصــد اســت.
بــر اســاس برخــی پژوهشهــا ،کامیونهــای
فرســوده در کشــور ســاالنه  ۹۶۰میلیــون لیتــر
ســوخت مــازاد مصــرف میکننــد کــه در
جــای خــود رقــم بســیار بزرگــی اســت.

بــه گفتــه مســئوالن  ۳۰درصــد از نــاوگان بــاری
کشــور ،فرســوده و قابــل اســقاط بــوده که ســهم
آذربایجــان شــرقی از این فرســودگی حــدود ۴۰
درصد اســت.
بــر اســاس برخــی پژوهشهــا ،کامیونهــای
فرســوده در کشــور ســاالنه  ۹۶۰میلیــون لیتــر
ســوخت مــازاد مصــرف میکننــد کــه در جــای
خــود رقــم بســیار بزرگــی اســت.

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و پنجمین
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی ،بــا بیــان اینکــه مســئولیت توســعه
روابــط بــا کشــورهای همجــوار بــه اســتان
آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده اســت،
آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت در
بازســازی مناطــق آزادشــده قرهبــاغ و
توســعه مــراودات اقتصــادی اعــام کرد.

10

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
 2دی ۱۳۹۹

ظرفیت مغفول اقتصادی
مرزها
محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
پنجمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولت
و بخــش خصوصــی اســتان ،بــا اشــاره بــه
پایــان مناقشــه قرهبــاغ و ضــرورت مشــارکت
فعــال در توســعه مناســبات اقتصــادی ایــران
بــا کشــورهای هممــرز بــا اســتان ،اهتمــام
جــدی بخــش خصوصــی اســتان را در ایــن
زمینــه خواســتار شــد.

 2دی ۱۳۹۹

 2دی ۱۳۹۹

لزوم مشارکت بیشتر بانک ها
در ارائه تسهیالت به صاحبان صنایع
محمدرضــا پورمحمدی در شــصت و پنجمین
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان ،بــا بیــان اینکــه مســئولیت
توســعه روابــط بــا کشــورهای همجــوار
بــه اســتان آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده
اســت ،آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت در
بازســازی مناطــق آزادشــده قرهبــاغ و توســعه
مــراودات اقتصــادی اعــام کــرد.

يکشنبه  ۳۰آذر ۱۳۹۹

 2دی ۱۳۹۹

آمادگی آذربایجان شرقی برای
بازسازی مناطق آزادشده قره باغ
محمدرضــا پورمحمدی در شــصت و پنجمین
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان ،بــا بیــان اینکــه مســئولیت
توســعه روابــط بــا کشــورهای همجــوار
بــه اســتان آذربایجــان شــرقی ســپرده شــده
اســت ،آمادگــی اســتان را بــرای مشــارکت در
بازســازی مناطــق آزادشــده قرهبــاغ و توســعه
مــراودات اقتصــادی اعــام کــرد.

 1دی 1399

فعالتر شدن بخش خصوصی برای

دیدار با خانواده

دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز با

توسعه همکاری با کشورهای همسایه

شهدای مدافع سالمت استان

خانواده شهدای مدافع سالمت استان

اســتاندار آذربایجانشــرقی در شــصت
و پنجمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان ،بــا
بیــان اینکــه مســئولیت توســعه روابــط بــا
کشــورهای همجــوار بــه اســتان آذربایجــان
شــرقی ســپرده شــده اســت ،آمادگــی اســتان
را بــرای مشــارکت در بازســازی مناطــق
آزادشــده قرهبــاغ اعــام کــرد.

یونــس ژائلــه رئیــس ،ابوالفتــح ابراهیمــی
نائــب رئیــس و مهــدی قهرمانــی دبیــرکل
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــه مناســبت والدت
حضــرت زینــب (س) و روز پرســتار در
منــزل چهــار نفــر از شــهدای مدافــع ســامت
اســتان حضــور یافتــه و ضمــن دیــدار و
عــرض تســلیت  ،از خانــواده ایــن شــهدا
قدردانــی کردنــد.

یونــس ژائلــه رئیــس ،ابوالفتــح ابراهیمــی
نائــب رئیــس و مهــدی قهرمانــی دبیــرکل
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــه مناســبت والدت
حضــرت زینــب (س) و روز پرســتار در
منــزل چهــار نفــر از شــهدای مدافــع ســامت
اســتان حضــور یافتــه و ضمــن دیــدار و
عــرض تســلیت  ،از خانــواده ایــن شــهدا
قدردانــی کردنــد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
دوشنبه  ۱دي ۱۳۹۹

دوشنبه  ۱دي ۱۳۹۹

سه شنبه  ۲دي ۱۳۹۹

دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز با

دیدار رییس اتاق بازرگانی تبریز با

دوره های آموزشی ویژه همکاران

خانواده شهدای مدافع سالمت استان

خانواده شهدای مدافع سالمت استان

اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود

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

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

واحــد آمــوزش اتــاق بازرگانــی تربیــز در
راســتای افزایــش توانمنــدی همــکاران ایــن
اتــاق ،چندیــن دوره آموزشــی ویــژه همــکاران
را برگــزار مــی کنــد .دوره ارزیابــی عملکــرد
کارکنــان یکــی از ایــن دوره هــای آموزشــی
اســت کــه طــی ســه جلســه برگــزار مــی شــود.

سه شنبه  ۲دي ۱۳۹۹

چهارشنبه  ۳دي ۱۳۹۹

 ۱دی ۱۳۹۹

شروع دوره های آموزشی

دستگاه دیپلماسی زمینه حضور ایران

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور

اخذ کارت بازرگانی در اتاق تبریز

در بازسازی قرهباغ را فراهم کند

ایران در بازسازی قرهباغ فراهم کند

دوره هــای آموزشــی ،توجیهــی و تکمیلــی
صــدور کارت بازرگانــی بــرای متقاضیــان
ایــن کارت در محــل اتــاق تبریــز شــروع شــده
اســت .هــر کــدام از دوره هــای آموزشــی ۱۰
نفــره و در  ۱۶ســاعت در حــوزه هــای امــور
بازرگانــی ،مالیاتــی ،گمرکــی ،بیمــه و تامیــن
اجتماعــی برگــزار مــی شــود.

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

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد
بــر توانمنــدی هــای اقتصــادی ،تجــاری و
مهندســی شــرکت هــای ایــن مجموعــه ،گفت:
بخــش خصوصــی تبریــز آمادگــی الزم بــرای
بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری
آذربایجــان را دارد ،امــا تحقــق آن نیازمنــد
فراهــم شــدن زمینــه اســت.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
 2دی ۱۳۹۹

 2دی ۱۳۹۹

 02دی 1399

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور

ایران در بازسازی قرهباغ فراهم کند

ایران در بازسازی قرهباغ فراهم کند

ایران در بازسازی قرهباغ فراهم کند

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
توانمنــدی هــای اقتصــادی ،تجاری و مهندســی
شــرکت هــای ایــن مجموعــه ،گفــت :بخــش
خصوصــی تبریــز آمادگــی الزم و کافــی
بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری
آذربایجــان را دارد ،امــا تحقــق آن نیازمنــد
فراهــم شــدن زمینه توســط دســتگاه دیپلماســی
کشــورمان اســت.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
توانمنــدی هــای اقتصــادی ،تجاری و مهندســی
شــرکت هــای ایــن مجموعــه ،گفــت :بخــش
خصوصــی تبریــز آمادگــی الزم و کافــی
بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری
آذربایجــان را دارد ،امــا تحقــق آن نیازمنــد
فراهــم شــدن زمینه توســط دســتگاه دیپلماســی
کشــورمان اســت.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
توانمنــدی هــای اقتصــادی ،تجاری و مهندســی
شــرکت هــای ایــن مجموعــه ،گفــت :بخــش
خصوصــی تبریــز آمادگــی الزم و کافــی
بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری
آذربایجــان را دارد ،امــا تحقــق آن نیازمنــد
فراهــم شــدن زمینه توســط دســتگاه دیپلماســی
کشــورمان اســت.

 2دی ۱۳۹۹

چهارشنبه  ۳دي ۱۳۹۹

 2دی ۱۳۹۹

دستگاه دیپلماسی زمینه را برای حضور

شرکتهای فنی و مهندسی تبریز

شرکت های فنی و مهندسی تبریز

ایران در بازسازی قرهباغ فراهم کند

آماده مشارکت در بازسازی قرهباغ

مشتاق مشارکت در بازسازی قره باغ

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
توانمنــدی هــای اقتصــادی ،تجاری و مهندســی
شــرکت هــای ایــن مجموعــه ،گفــت :بخــش
خصوصــی تبریــز آمادگــی الزم و کافــی
بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده جمهــوری
آذربایجــان را دارد ،امــا تحقــق آن نیازمنــد
فراهــم شــدن زمینه توســط دســتگاه دیپلماســی
کشــورمان اســت.

محمدعلــی نجــاری کهنمویــی ،رییــس هیات
مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی
و مهندســی و رییــس میــز آذربایجــان اتــاق
بازرگانــی تبریــز توانمنــدی هــای شــرکت
هــای فنــی و مهندســی آذربایجــان شــرقی
و تبریــز را بســیار بــاال توصیــف کــرده و
گفــت :ایــن مجموعــه آمــاده مشــارکت و
حضــور در بازســازی مناطــق قــره بــاغ اســت.

رییــس هیــات مدیــره انجمــن صادرکنندگان
خدمــات فنــی و مهندســی و رییــس میــز
آذربایجــان اتــاق بازرگانــی تبریــز توانمنــدی
هــای شــرکت هــای فنــی و مهندســی
آذربایجــان شــرقی و تبریــز را بســیار بــاال
توصیــف کــرده و گفــت :ایــن مجموعــه
آمــاده مشــارکت و حضــور در بازســازی
مناطــق قــره بــاغ اســت.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
شنبه  ۱۳دي ۱۳۹۹

چهارشنبه  ۳دي ۱۳۹۹

 06دی 1399

شرکتهای فنی و مهندسی تبریز

لزوم تالش برای افزایش مبادالت

افزایش مبادالت تجاری با ارمنستان

آماده مشارکت در بازسازی قرهباغ

تجاری با ارمنستان

برای جایگزینی ترکیه

محمدعلــی نجــاری کهنمویــی ،رییــس هیات
مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی
و مهندســی و رییــس میــز آذربایجــان اتــاق
بازرگانــی تبریــز توانمنــدی هــای شــرکت
هــای فنــی و مهندســی آذربایجــان شــرقی
و تبریــز را بســیار بــاال توصیــف کــرده و
گفــت :ایــن مجموعــه آمــاده مشــارکت و
حضــور در بازســازی مناطــق قــره بــاغ اســت.

جلســه کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــا بررســی موضــوع نیازمنــدی،
پتانســیل و ظرفیــت هــای اســتان بــرای افزایش
مــراودات اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه و
به خصــوص دو کشــور جمهــوری آذربایجان
و ارمنســتان در محــل اتــاق تبریــز برگزار شــد.
بررســی پتانســیل و ظرفیــت هــای این بــازار از
جملــه مباحــث مطــرح شــده بــود.

مبــادالت تجــاری بــا ارمنســتان و بررســی
نیازمنــدی ،پتانســیل و ظرفیتهــای ایــن بــازار
ازجملــه مباحــث مطــرح شــده در جلســه
کمیســیون صــادرات اتــاق تبریــز بــود .در این
جلســه ،بــا اشــاره بــه تحریــم قریبالوقــوع
کاالهــای تــرک در کشــور ارمنســتان،
بــر لــزوم تــاش بــرای افزایــش مبــادالت
تجــاری بــا ایــن کشــور تأکیــد شــد.

پنجشنبه  ۴دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۴دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۴دي ۱۳۹۹

بررسی راهکارهای توسعه همکاری

بررسی راهکارهای توسعه همکاری

آمادگی آذربایجان شرقی

اقتصادی با جمهوری آذربایجان

اقتصادی با جمهوری آذربایجان

برای بازسازی جمهوری آذربایجان

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت ســرمایه
گــذاران و بخــش خصوصــی اســتان در
بازســازی منطقــه قــره بــاغ و همچنیــن توســعه
همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی ایــران بــا
آذربایجــان بررســی شــد.

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت
ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی اســتان
در بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن
توســعه همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت ســرمایه
گــذاران و بخــش خصوصــی اســتان در
بازســازی منطقــه قــر ه بــاغ و همچنیــن
توســعه همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

14

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
 ۰۵دی ۱۳۹۹

 ۰۵دی ۱۳۹۹

 ۰۵دی ۱۳۹۹

آمادگی فعاالن تجاری و اقتصادی

آمادگی فعاالن تجاری و اقتصادی

بررسی راهکارهای توسعه همکاری

تبریز برای حضور در آذربایجان

تبریز برای حضور در آذربایجان

اقتصادی با جمهوری آذربایجان

ســفیر کشــورمان در جمهــوری آذربایجــان
گفــت :نــام ایــران در جمهــوری آذربایجــان
بــا نــام تبریــز شــناخته میشــود و در کشــور
آذربایجــان آمادگــی بــرای حضــور فعــاالن
تجــاری و اقتصــادی تبریــز وجــود دارد.ســید
عبــاس موســوی در ارتبــاط تصویــری بــا
اســتاندار آذربایجانشــرقی ،اظهــار کــرد :موانــع
توســعه روابــط ،در حــال رفــع شــدن اســت.

ســفیر کشــورمان در جمهــوری آذربایجــان
گفــت :نــام ایــران در جمهــوری آذربایجــان
بــا نــام تبریــز شــناخته میشــود و در کشــور
آذربایجــان آمادگــی بــرای حضــور فعــاالن
تجــاری و اقتصــادی تبریــز وجــود دارد.ســید
عبــاس موســوی در ارتبــاط تصویــری بــا
اســتاندار آذربایجانشــرقی ،اظهــار کــرد :موانــع
توســعه روابــط ،در حــال رفــع شــدن اســت.

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت
ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی اســتان
در بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن
توســعه همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

پنجشنبه  ۴دي ۱۳۹۹

 08دی 1399

 08دی 1399

راهکارهای توسعه همکاری با

راهکارهای توسعه همکاریهای

بررسی راهکارهای توسعه همکاریها

جمهوری آذربایجان بررسی شد

اقتصادی با آذربایجان بررسی شد

با جمهوری آذربایجان

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت ســرمایه
گــذاران و بخــش خصوصــی اســتان در
بازســازی منطقــه قــر ه بــاغ و همچنیــن توســعه
همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی ایــران بــا
آذربایجــان بررســی شــد.

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت ســرمایه
گــذاران و بخــش خصوصــی اســتان در
بازســازی منطقــه قــر ه بــاغ و همچنیــن توســعه
همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی ایــران بــا
آذربایجــان بررســی شــد.

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت ســرمایه
گــذاران و بخــش خصوصــی اســتان در
بازســازی منطقــه قــر ه بــاغ و همچنیــن توســعه
همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی ایــران بــا
آذربایجــان بررســی شــد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
 ۴دی ۱۳۹۹

 ۴دی ۱۳۹۹

 ۴دی ۱۳۹۹

ایجاد شهرک صنعتی و بازارچه

آمادگی فعاالن تجاری و اقتصادی

تبریز آماده کمک به بازسازی مناطق

مشترک در مرز ایران و آذربایجان

تبریز برای حضور در آذربایجان

آزاد شده جمهوری آذربایجان است

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت
ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی اســتان
در بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن
توســعه همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

ســفیر کشــورمان در جمهــوری آذربایجــان
گفــت :نــام ایــران در جمهــوری آذربایجــان بــا
نــام تبریــز شــناخته میشــود و در ایــن کشــور
آمادگــی بــرای حضــور فعــاالن تجــاری و
اقتصــادی تبریــز وجــود دارد .ســید عبــاس
موســوی در ارتبــاط تصویــری بــا اســتاندار
آذربایجانشــرقی ،اظهــار کــرد :موانــع توســعه
روابــط ،در حــال رفــع شــدن اســت.

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

 ۴دی ۱۳۹۹

 ۴دی ۱۳۹۹

 ۴دی ۱۳۹۹

بررسی راهکارهای توسعه همکاری

ضرورت بسترسازی برای افزایش ارتباط

مراودات تجاری ایران و جمهوری

اقتصادی با جمهوری آذربایجان

تجار استان و جمهوری آذربایجان

آذربایجان رضایت بخش نبوده است

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت
ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی اســتان در
بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن توســعه
همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی ایــران بــا
آذربایجــان بررســی شــد.

محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه ویدیــو
کنفرانســی مدیــران بخــش دولتــی و خصوصــی
اســتان بــا ســفیر ایــران در جمهــوری آذربایجــان
بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد شــرایط مناســب
بــرای ارتبــاط بیــن فعــاالن اقتصــادی اســتان بــا
جمهــوری آذربایجــان گفــت :در ایــن راســتا
جلســه ویدیوکنفرانســی بــا حضــور تجار اســتان
و جمهــوری آذربایجــان برگــزار میشــود.

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت
ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی اســتان
در بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن
توســعه همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
 ۰۴دی ۱۳۹۹

 ۰۴دی ۱۳۹۹

پنجشنبه  4دی 1399

همکاری با جمهوری آذربایجان

ضرورت افزایش ارتباط تجار استان

مراودات تجاری ایران و جمهوری

توسعه می یابد

و جمهوری آذربایجان

آذربایجان رضایت بخش نبوده است

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در باکــو
در دیــدار بــا اســتاندار آذربایجــان شــرقی و
مســووالن و فعــاالن اقتصــادی اســتان کــه
بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد،
جزییــات بســترهای مشــارکت فعــاالن تجــاری
و اقتصــادی کشــورمان در مناطــق آزاد شــده
جمهــوری آذربایجــان در جنــگ قــره بــاغ را
تشــریح کــرد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در جلســه
ویدیــو کنفرانســی مدیــران بخــش دولتــی و
خصوصــی اســتان بــا ســفیر ایــران در جمهوری
آذربایجــان بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد شــرایط
مناســب بــرای ارتبــاط بیــن فعــاالن اقتصــادی
اســتان بــا جمهــوری آذربایجــان گفــت :در این
راســتا هفتــه آینــده ،جلســه ویدیوکنفرانســی بــا
حضــور تجــار اســتان برگــزار میشــود.

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

 ۴دی ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۰۴دی ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۰۴دی ۱۳۹۹

راهکارهای مشارکت آذربایجان شرقی

توسعه همکاری ایران

راهکارهایتوسعههمکاریاقتصادی

دربازسازی قره باغ بررسی شد

با جمهوری آذربایجان

با جمهوری آذربایجان بررسی شد

در ارتبــاط تصویــری مســووالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران درجمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت ســرمایه
گــذاران و بخــش خصوصــی اســتان در
بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن توســعه
همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی ایــران بــا
آذربایجــان بررســی شــد.

در ارتبــاط تصویــری مســووالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران درجمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت ســرمایه
گــذاران و بخــش خصوصــی اســتان در
بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن توســعه
همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی ایــران بــا
آذربایجــان بررســی شــد.

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت
ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی اســتان
در بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن
توســعه همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
پنجشنبه  4دی 1399

 6دی 1399

پنجشنبه  4دی 1399

ایجاد شهرک صنعتی و بازارچه

ایجاد شهرک صنعتی و بازارچه

تبریز،

مشترک در مرز ایران و آذربایجان

مشترک در مرز ایران و آذربایجان

میان بُر توسعه روابط با باکو

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت
ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی اســتان
در بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن
توســعه همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت
ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی اســتان
در بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن
توســعه همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

در ارتبــاط تصویــری مســئوالن و فعــاالن
اقتصــادی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،راهکارهــای مشــارکت
ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی اســتان
در بازســازی منطقــه قرهبــاغ و همچنیــن
توســعه همکاریهــا و مبــادالت اقتصــادی
ایــران بــا آذربایجــان بررســی شــد.

 ۸دی ۱۳۹۹

يکشنبه  ۷دي ۱۳۹۹

دوشنبه  ۸دي ۱۳۹۹

حضور هیات نمایندگان اتاق تبریز

رتبه هفتم آذربایجان شرقی در سهم

رتبه و سهم آذربایجان شرقی در

در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

درآمدی و هزینه ای الیحه بودجه ۱۴۰۰

الیحه بودجه  ۱۴۰۰مناسب است

دهمیــن نشســت از دور نهــم هیــات
نماینــدگان اتــاق ایــران کــه بــا حضــور
علیرضــا رزمحســینی ،وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت و معاونــان ایــن وزارتخانــه
برگــزار شــد ،بــه بحــث دربــاره مشــکالت
روز اقتصــاد ایــران از جملــه الیحــه بودجــه
،۱۴۰۰مشــکالت ســامانه جامــع تجــارت،
الیحــه تجــارت و ...اختصــاص داشــت.

جلســه تبییــن و تشــریح مــواد و تبصــره
هــای الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــرای
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی،
تعــدادی از اعضــای هیــات نماینــدگان
و جمعــی از اعضــای کمیســیون هــای
تخصصــی اتــاق بازرگانــی در محــل اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

جلســه تبییــن و تشــریح مــواد و تبصــره
هــای الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــرای
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی،
تعــدادی از اعضــای هیــات نماینــدگان و
جمعــی از اعضــای کمیســیون هــای
تخصصــی اتــاق بازرگانــی در محــل
اتــاق تبریــز برگــزار شــد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
 ۸دی ۱۳۹۹

 ۸دی ۱۳۹۹

 ۸دی ۱۳۹۹

رتبه و سهم آذربایجان شرقی در

رتبه هفتم آذربایجان شرقی در سهم

آذربایجانشرقی رتبه هفتم درآمد

الیحه بودجه  ۱۴۰۰مناسب است

درآمدی و هزینه ای الیحه بودجه

و هزینه بودجه سال آینده را دارد

جلســه تبییــن و تشــریح مــواد و تبصــره
هــای الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــرای
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی،
تعــدادی از اعضــای هیــات نماینــدگان
و جمعــی از اعضــای کمیســیون هــای
تخصصــی اتــاق بازرگانــی در محــل اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

جلســه تبییــن و تشــریح مــواد و تبصــره
هــای الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــرای
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی،
تعــدادی از اعضــای هیــات نماینــدگان
و جمعــی از اعضــای کمیســیون هــای
تخصصــی اتــاق بازرگانــی در محــل اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

داوود بهبــودی در جلســه تبییــن و تشــریح مــواد
و تبصــره هــای الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــرای
فعالیــن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی افــزود:
ســهم اســتان هــای مختلــف کشــور بــه جــز
تهــران از کل درآمدهــای اســتانی در الیحــه
بودجــه احصــاء شــده اســت کــه در ایــن میــان،
آذربایجــان شــرقی بــا ســهم تقریبــی  ۲.۶درصــد
در ردیــف هفتــم کشــوری قــرار گرفتــه اســت.

 ۸دی ۱۳۹۹

 ۸دی ۱۳۹۹

 ۸دی ۱۳۹۹

آذربایجانشرقی رتبه هفتم درآمد

رتبه هفتم آذربایجان شرقی در سهم

آذربايجانشرقي رتبه هفتم درآمد و

و هزینه بودجه سال آینده را دارد

درآمدی و هزینه ای الیحه بودجه

هزينه بودجه سال آينده را دارد

جلســه تبییــن و تشــریح مــواد و تبصــره
هــای الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــرای
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی،
تعــدادی از اعضــای هیــات نماینــدگان
و جمعــی از اعضــای کمیســیون هــای
تخصصــی اتــاق بازرگانــی در محــل اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

جلســه تبییــن و تشــریح مــواد و تبصــره
هــای الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــرای
فعالیــن اقتصــادی اســتان بــا حضــور رییــس
ســازمان برنامــه بودجــه آذربایجــان شــرقی،
تعــدادی از اعضــای هیــات نماینــدگان
و جمعــی از اعضــای کمیســیون هــای
تخصصــی اتــاق بازرگانــی در محــل اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

رئيــس ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي
آذربايجانشــرقي در جلســه تبيين و تشــريح مواد
و تبصــره هــاي اليحــه بودجــه ســال  1400بــراي
فعاليــن اقتصادي آذربايجان شــرقي گفت :ســهم
اســتان هــاي مختلف کشــور بــه جز تهــران از کل
درآمدهــاي اســتاني در اليحــه بودجــه احصــاء
شــده اســت کــه در ايــن ميــان ،آذربايجــان
شــرقي بــا ســهم تقريبــي 2.6درصــد ...
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
چهارشنبه  ۱۰دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۱۱دي ۱۳۹۹

 ۱۲دی ۱۳۹۹

برگزاری جلسه کارگروه شورای

بررسی پروژه امحای پسماند شهری

نمایندگان مجلس بر طرح امحای پسماند

گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

تبریز با تکنولوژی های پیشرفته جهانی

تبریز با فناوری آلمان تاکید کردند

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی بــا موضــوع بررســی تعقیــب مالیاتــی
کارگــزاران گمرکــی بــه جهــت بدهــی
مالیاتــی کارت هــای بازرگانــی بــا حضــور
نماینــدگان اداره کل امــور مالیاتــی ،بازرســی
کل ،گمــرک ،اتحادیــه کارگــزاران امــور
گمرکــی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع
غذایــی ،آب و محیــط زیســت اتــاق تبریــز
بــا موضــوع بررســی اجــرای پــروژه امحــای
پســماند شــهری بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی
آلمانــی و تولیــد انــرژی بــرق از اســتحصال
آن در کالنشــهر تبریــز بــا حضــور تعــدادی از
نماینــدگان مجلــس ،اعضــای شــورای شــهر ،
جمعــی از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع
غذایــی ،آب و محیــط زیســت اتــاق تبریــز
بــا موضــوع بررســی اجــرای پــروژه امحــای
پســماند شــهری بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی
آلمانــی و تولیــد انــرژی بــرق از اســتحصال
آن در کالنشــهر تبریــز بــا حضــور تعــدادی از
نماینــدگان مجلــس ،اعضــای شــورای شــهر ،
جمعــی از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

 ۱۲دی ۱۳۹۹

1399/10/14

 ۱۴دی ۱۳۹۹

نمایندگان مجلس بر طرح امحای پسماند

آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست

تبریز با فناوری آلمان تاکید کردند

یکی از معضالت جهانی است

یکی از معضالت جهانی است

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع
غذایــی ،آب و محیــط زیســت اتــاق تبریــز
بــا موضــوع بررســی اجــرای پــروژه امحــای
پســماند شــهری بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی
آلمانــی و تولیــد انــرژی بــرق از اســتحصال
آن در کالنشــهر تبریــز بــا حضــور تعــدادی از
نماینــدگان مجلــس ،اعضــای شــورای شــهر ،
جمعــی از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع
غذایــی ،آب و محیــط زیســت اتــاق تبریــز
بــا موضــوع بررســی اجــرای پــروژه امحــای
پســماند شــهری بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی
آلمانــی و تولیــد انــرژی بــرق از اســتحصال
آن در کالنشــهر تبریــز بــا حضــور تعــدادی از
نماینــدگان مجلــس ،اعضــای شــورای شــهر ،
جمعــی از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایع غذایی،
آب و محیــط زیســت اتــاق تبریــز بــا موضــوع
بررســی اجــرای پروژه امحای پســماند شــهری
بــا پیشــرفته تریــن تکنولــوژی آلمانــی و تولیــد
انــرژی بــرق از اســتحصال آن در کالنشــهر
تبریــز بــا حضــور تعــدادی از نماینــدگان
مجلــس ،اعضــای شــورای شــهر  ،جمعــی
از اعضــای اتــاق تبریــز برگــزار شــد.
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
جمعه  ۱۲دي ۱۳۹۹

جمعه  ۱۲دي ۱۳۹۹

جمعه  ۱۲دي ۱۳۹۹

در سفری دو روزه؛

وزیر صنعت ،معدن و تجارت

صادرات استان

وزیر صمت مهمان آذربایجان شرقی

در اتاق بازرگانی تبریز

امسال  ۵۰درصد افزایش یافته است

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ســفری
دو روزه ،مهمــان اســتان آذربایجــان شــرقی
مــی شــود تــا ضمــن بهــره بــرداری و بازدیــد
از چنــد طــرح صنعتــی ،بــا تولیدکننــدگان و
فعــاالن اقتصــادی در ایــن اســتان نیــز دیــدار
کنــد و از نزدیــک در جریــان مســائل تولیــد
و مشــکالت واحدهــای صنعتــی قــرار گیــرد.

علیرضــا رزم حســینی در ابتــدای ســفر خــود
بــه آذربایجــان شــرقی در اتــاق بازرگانــی
تبریــز در گفتگــو بــا خبرنــگاران ،گفــت:
یکــی از مهمتریــن کارهــای دولــت ،تأمیــن
مــواد اولیــه کارخانجــات اســت کــه ابــاغ
سیاســتهای جدیــد صادراتــی ،کمــک
شــایانی بــه ایــن حــوزه کــرد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از افزایــش ۵۰
درصــدی صــادرات غیرنفتــی اســتان در ســال
جــاری خبــر داد و بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
موفقیــت بهرغــم تمامــی مشــکالت و تحریمهــا
بــه دســت آمــده اســت ،افــزود :بــا وجــود تمامی
نامالیمــات و فشــارهای اقتصــادی ،حتــی یــک
واحــد تولیــدی در اســتان تعطیــل نشــده اســت.

شنبه  ۱۳دي ۱۳۹۹

شنبه  ۱۳دي ۱۳۹۹

شنبه  ۱۳دي ۱۳۹۹

وزیر صمت در اتاق بازرگانی تبریز:

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی

بازرگانی تبریز از وزیر صمت

قوانین مزاحم باید حذف شوند

بزرگ در راه سرمایه گذار است

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در نشســت
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی ۱۰ ،خواســته مهــم را بــا وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت مطــرح کرد.یونــس
ژائلــه در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی چندیــن
درخواســت از وزیــر صمــت داشــت.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا انتقــاد
از نابرابــری و تبعیــض اقتصــادی در بخــش
فــوالد کشــور گفــت :بــرای اصــاح آن،
ت خــواران داریــم
جنــگ تمامعیــار بــا رانــ 
کــه رســانه هــم دارنــد امــا بخشــی از اقدامات
را آغــاز کردیــم و تــا حصــول نتیجــه ادامــه
ی دهیــم.
مـ 

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،مشــکالت
زیرســاختی شــهرک هــای صنعتــی را
مانعــی ســخت در راه فعالیــت ســرمایه
گــذاران دانســت.
یونــس ژائلــه ،اظهــار کــرد :آذربایجــان
شــرقی از اســتان هــای قدیمــی در بحــث
تجــارت و تولیــد اســت.

 ۱۰خواسته مهم رییس اتاق
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جمعه  ۱۲دي ۱۳۹۹

 13دی 1399

1399/۱۰/۱2

گزارش تصویری سفر

جنگ تمامعیار برای رفع نابرابری

م افزایی،
همدلی و ه 

وزیر صمت به آذربایجان شرقی

و تبعیض در حوزه فوالد

رمز موفقیت آذربایجان شرقی

شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا حضــور
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در محــل
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد..

علیرضــا رزم حســینی عصــر جمعــه در
جریــان ســفر بــه تبریــز در نشســت شــورای
گفتوگــوی آذربایجــان شــرقی ،از واگــذاری
ســتاد مدیریــت صــادرات ایــران بــه جمهــوری
آذربایجــان و ارمنســتان بــه اســتان آذربایجــان
شــرقی خبــر داد و گفــت :بــا ایــن اقــدام تــاش
میکنیــم تــا توســعه صــادرات و ســرعت
صــادرات بــه ایــن دو کشــور افزایــش یابــد.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در دیــدار
بــا امــام جمعــه تبریــز و نماینــده ولــی فقیــه در
آذربایجــان شــرقی ،همدلــی و هــمافزایــی
میــان مــردم و مســئوالن را رمــز موفقیــت اســتان
آذربایجــان شــرقی دانســت .علیرضــا رزم
حســینی ،افــزود :ایــن همدلــی وهــم افزایــی بــا
محوریــت امــام جمعــه تبریــز بــه وجــود آمــده .

1399/۱۰/۱2

1399/۱۰/۱2

1399/۱۰/۱2

تولید  35درصد قطعات خودروی

روند رو به رشد صادرات و تامین

در زمینه تولید مواد فوالدی

کشور در آذربایجان شرقی

مواد اولیه کارخانجات

رئیس ســازمان صمــت اســتان آذربایجان شــرقی
بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای بــزرگ صنعتــی و
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 .

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه فعالیت
 13واحــد خودروســازی در ایــن اســتان ،گفــت:
 35درصــد قطعــات خــودروی کشــور در ایــن
اســتان تولید می شــود .محمدرضــا پورمحمدی،
بیــان کــرد :هیاتــی کــه امــروز بــه همــراه وزیــر
صمــت در اســتان حضــور یافتنــد جــزو عالــی
رتبــه تریــن هیــات هــا بــه شــمار مــی رونــد.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از رونــد
رو بــه رشــد تــراز صــادرات و همچنیــن
تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجــات بــا ابالغیــه
هــای جدیــد ســتاد اقتصــادی دولــت خبــر
داد .علیرضــا رزم حســینی ،افــزود :یکــی
از مهمتریــن کارهــای دولــت ،تأمیــن مــواد
اولیــه کارخانجــات اســت.

رتبه یک آذربایجان شرقی
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 ۱۲دی ،۱۳۹۹ ۲۱:۰۲

 ۱۲دی ،۱۳۹۹ ۲۱:۱۵

حضور معاون وزیر و رئیس کل سازمان

مبارزه با نابرابری در اقتصاد فوالد

آذربایجانشرقی قطب تامین دستگاه

توسعه تجارت ایران در آذربایجان شرقی

تقویت میشود

تولید ماسک کشور است

معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران کــه بــه همــراه وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــه اســتان آذربایجــان
شــرقی ســفر کــرده اســت ،در نشســت بــا
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی اســتان
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق بازرگانــی
تبریــز حضــور یافــت.

بــه گــزارش ایرنــا ،علیرضــا رزم حســینی
در نشســت بــا تجــار و صاحبــان صنایــع
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
ایجــاد شــده در ایــن بخــش آغــاز شــود.

بــه گــزارش ایرنا ،حبیــب امیــن زاده عصر جمعه
در نشســت وزیــر صمــت بــا تولیدکننــدگان و
فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی در اتــاق
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

شنبه  13دي ۱۳۹۹

 ۱۲دی ،۱۳۹۹ ۲۲:۵۳

تولید خودرو در نیمه دوم امسال
 ۵۰درصد افزایش می یابد
ایرنــا -وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت با اشــاره
بــه ســیر صعــودی تولیــد خــودرو در مــاه هــای
اخیــر اعــام کــرد :افزایــش  ۵۰درصــدی تولیــد
خــودرو را در شــش ماهــه دوم در دســتور کار
داریــم .علیرضــا رزم حســینی جمعــه شــب در
دیــدار بــا امــام جمعــه تبریــز افــزود :بــه دنبــال
شکســتن گام بــه گام انحصــار خودروها هســتیم.

 ۱۲دی ،۱۳۹۹ ۲۰:۲۴

 ۱۳دی ،۱۳۹۹ ۲۲:۳۲

گزارش تصویری

گزارش تصویری سفر وزیر صمت

جلسه شورای گفت و گوی دولت و

به آذربایجان شرقی

بخش خصوصی با حضور وزیر صمت
ایرنــا -تبریــز -جلســه شــورای گفــت و گوی
دولــت و بخــش خصوصــی بــا حضــور وزیــر
صنعــت ْ معــدن و تجــارت عصــر جمعــه در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

ایرنــا  -تبریــز  -وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت روز شــنبه در ســفر خــود بــه
اســتان آذربایجــان شــرقی از کارخانــه
تراکتورســازی تبریــز بازدیــد و همچنیــن
طــرح مجتمــع فــوالد آذرحدیــد بنــاب و
کارخانــه فــرآوری کشــمش ایــن شــهر
را افتتــاح کــرد.
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 ۱۳دی ،۱۳۹۹ ۱۶:۰۵

 ۱۲دی ۲۲:۳۳ / ۱۳۹۹

 ۱۲دی ۲۲:۴۵ / ۱۳۹۹

تشکیل ستاد صادرات به مناطق آزاد

 ۱۱هزار پهنهی معدنی غیر فعال

مسئوالن باید مشکالت بخش خصوصی

شده جمهوری آذربایجان در تبریز

در کشور وجود دارد

و موانع تولید را رفع کنند

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
اعــام کــرد :بــا دســتور وزیــر صمــت ،ســتاد
توســعه صــادرات بــه مناطــق آزاد شــده
جمهــوری آذربایجــان در تبریــز تشــکیل
شــد.حمید زادبــوم افــزود :در ایــن ســتاد بــه جز
آذربایجــان شــرقی ،اســتانهای آذربایجــان
غربــی ،اردبیــل و زنجــان نیــز عضــو هســتند.

ایســنا/وزیر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا
اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر  ۱۱هــزار
پهن ـهی معدنــی غیــر فعــال در کشــور وجــود
دارد ،تاکیــد کــرد :در بحــث معادن ،نــه تنها در
آذربایجــان شــرقی بلکــه در ســطح ملــی عقــب
افتادگــی هایــی وجــود دارد و در همیــن راســتا
مصــوب کــرده ایــم.

ایســنا /رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنعــت ،معــدن
و کشــاورزی تبریــز گفــت :مســئوالن کشــور
در قــوای ســه گانــه بایــد مشــکالت بخــش
خصوصــی و موانــع تولیــد را رفــع کننــد.
یونــس ژائلــه اظهــار کــرد :آذربایجان شــرقی ،از
اســتان هــای قدیمــی در بحــث تجــارت و تولیــد
است.

 ۱۳دی ۰۸:۴۲ / ۱۳۹۹

با تمام توان آماده کمک به فعاالن
اقتصادی آذربایجان شرقی هستیم
ایســنا /رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی
در مجلس شــورای اســامی گفت :ما نمایندگان
اســتان اعــام میکنیــم کــه بــا تمــام تــوان آمــاده
کمــک بــه فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی
هســتیم .یوســف داودی ،اظهــار کــرد :کشــور
مــا بیشــتر از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد فعالیــت
فعــاالن اقتصــادی اســت.

 ۱۳دی ۰۸:۵۹ / ۱۳۹۹

 ۱۳دی ۱۱:۲۶ / ۱۳۹۹

فقط نخالههای معادن

ضرورت توجه ویژه وزارت صمت

نصیب آذربایجان شرقی میشود

به کارخانجات آذربایجان شرقی

ایســنا /نماینده مــردم کلیبــر ،خداافریــن و هوراند
در مجلــس شــورای اســامی گفــت :نخالــه های
معــادن آذربایجــان شــرقی بــرای اســتان میمانــد
و عصــاره اش بــرای دیگــران اســت .حســین
حاتمــی ،اظهــار کــرد :در تقســیمبندی معــدن که
در شــاکله کشــور اتفاق افتاده ،معــادن آذربایجان
را بــه نخالــه و عصــاره تقســیمبندی کردهانــد.

ایســنا/نماینده ولــی فقیــه در آذربایجــان
شــرقی و امــام جمعــه تبریــز گفــت :بــا توجــه
بــه ســابقه درخشــان آذربایجــان شــرقی در
حــوزه تولیــد و صنعــت و کارخانجاتــی
چــون ماشــین ســازی ،کارخانجــات ایــن
اســتان نیــاز بــه توجــه بیشــتری از ســوی
وزارت صمــت را دارنــد.
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 ۱۳دی ۱۱:۵۶ / ۱۳۹۹

 ۱۲دی ،۱۳۹۹ ۲۱:۰۲

۱399-۱۰-۱2 ۲۳:۲۲

بی تدبیری شورای رقابت ،عامل اصلی

گزارش تصویری سفر وزیر صنعت،

انتقاد از وزارت صمت در تعلل معرفی

گرانی اخیر خودرو در کشور است

معدن و تجارت به آذربایجان شرقی

هیات مدیره ماشین سازی تبریز

ایســنا /وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا اشــاره بــه گرانــی مجــدد خودروهــای
داخلــی در هفتههــای اخیــر ،عنــوان کــرد:
بیتدبیــری شــورای رقابــت ،عامــل اصلــی
ایــن گرانــی اســت و در روزهــای آتــی نیــز
شــاهد متعادلتــر شــدن قیمــت خودروهــای
داخلــی خواهیــم بــود.

وزیــر صمــت ،در جریــان ســفر دو روزه
خــود بــه آذربایجــان شــرقی ضمــن بازدیــد
از واحدهــای صنعتــی تعــدادی از واحدهــای
صنعتــی شهرســتان بنــاب خطــوط تولیــد
جدیــد صنایــع غذایــی شــیرین عســل در
شهرســتان شبســتر را نیــز افتتــاح کــرد.

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا
انتقــاد از گرانــی خــودرو گفــت :کیفیــت
برخــی از خودروهــای داخلــی در شــان مــردم
ایــران اســامی نیســت و بایــد وزارت صمــت بــا
سواســتفادهکنندگان بــازار خــودرو و بازارهــای
ســیاه ایــن بخــش بــه شــدت برخــورد کنــد.

۱399-۱۰-۱2 23:14

۱399-۱۰-۱2 20:32

افزایش  ۵۰درصدی تولید خودرو را

بینصیبیآذربایجانازسرمایهگذاری

مانعی بزرگ در راه سرمایهگذار

هدفگذاری کردهایم

 5.4میلیارد یورویی ایمیدرو

یونــس ژائلــه در نشســت شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجانشــرقی،
اظهــار کــرد :آذربایجانشــرقی از اســتانهای
قدیمــی در بحــث تجــارت و تولیــد اســت
بهطوریکــه در ســال ۱۲۸۹شمســی اتــاق بازرگانی
بــرای اولیــن بــار در تبریــز تاســیس شــد کــه بعدها
در ســال  ۱۳۰۷بــه تصویــب مجلــس رســید.

علیرضــا رزم حســینی در دیــدار با امــام جمعه
تبریــز و نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
شــرقی ،همدلــی و هــمافزایــی میــان مــردم و
مســئوالن را رمــز موفقیــت اســتان آذربایجــان
شــرقی دانســت .وی افــزود :ایــن همدلــی
وهــم افزایــی بــا محوریــت امــام جمعــه تبریــز
بــه وجــود آمــده اســت.

یوســف داوودی در جلســه شــورای گفــت
وگــوی اســتان کــه بــا حضــور وزیــر
صمــت در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار
شــد ،اظهــار کــرد :مــا بــا تمــام تــوان آمــاده
کمــک بــه صاحبــان صنایــع کل اســتان
از دورافتــاده تریــن روســتای اســتان تــا
تبریــز پرافتخــار هســتیم.

۱399-۱۰-۱2 10:۲۲

مشکالت شهرکهای صنعتی
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تامین مواد اولیه کارخانجات با ابالغ

تولید  35درصد قطعات خودرو کشور

قول وزیر صمت برای اجرایی کردن

سیاستهای جدید اقتصادی دولت

در آذربایجان

نفلین سینیت سراب

علیرضــا رزم حســینی در ابتــدای ســفر خــود به
اســتان آذربایجــان شــرقی در اتــاق بازرگانــی
تبریــز در گفتوگــو بــا خبرنــگاران ،اظهــار
داشــت :یکــی از مهمتریــن کارهــای دولــت،
تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجــات اســت کــه
ابــاغ سیاسـتهای جدیــد صادراتــی ،کمــک
شــایانی بــه ایــن حــوزه کــرد.

محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای
گفــت وگــوی اســتان کــه بــا حضــور وزیــر
صمــت برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :از حــدود
 25مــاه 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.

وزیــر صمــت گفــت :پــروژه نفلیــن ســینیت
ســراب اجرایــی خواهــد شــد .علیرضــا رزم
حســینی ،در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی
بــر لــزوم ایجــاد انعطــاف پذیــری در قوانیــن و
مقــررات تاکیــد و اظهــار کــرد :نماینــدگان باید
بــه نفــع توســعه اســتان گام بردارنــد.

1399-۱۰-۱4

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

 ۱۲دی ،۱۳۹۹ ۱۸:۵۷

 ۱۲دی ،۱۳۹۹ ۱۸:۱۹

توزیع منابع مالی و بانکی کشور بین

روند ترخیص کاالهای مانده در

استانهای مختلف ناعادالنه است

گمرکات کشور تسریع میشود

حســین حاتمــی در جلســه شــورای گفــت و
گــوی دولــت و بخــش خصوصــی کــه در محل
اتــاق بازرگانــی تبریــز و بــا حضــور علیرضــا رزم
حســینی وزیر صنعــت ،معــدن و تجــارت برگزار
شــد ،گفــت :منابــع بانکــی و پولــی آذربایجــان
شــرقی از رهگــذر ارزش افــزوده بیشــتر نصیــب
ایــن اســتان نمیشــود.

علیرضــا رزم حســینی در جمــع خبرنــگاران در
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
از اولویتهــای مــا اســت و در آینــده شــاهد
رســوب کاالهــا نخواهیــم بــود.
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 ۱۳دی ،۱۳۹۹ ۹:۲۵

 ۱۳دی ،۱۳۹۹ ۹:۰۷

 ۱۲دی ،۱۳۹۹ ۱۹:۱۲

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی

تبریز

 ۱۰۰واحد تولیدی غیرفعال

بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران است

مرکز صادرات به حوزه قفقاز است

به چرخه تولید بازگشت

یونــس ژائلــه شــامگاه جمعــه ،در نشســت
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا
حضــور وزیــر صمــت ،در اتــاق بازرگانــی
تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :آذربایجــان
شــرقی از اســتانهای قدیمــی در بحــث
تجــارت و تولیــد اســت

علیرضــا رزمحســینی در نشســت شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
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
عنــوان مرکــز صــادرات بــه جمهوریهــای
آذربایجــان و ارمنســتان تعییــن شــود.

محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای
گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی،
گفــت :بــا اینکــه شــاهد شــیوع ویــروس
کرونــا در کشــور هســتیم و مشــکالت
تحریمــی نیــز واحدهــای صنعتــی و تولیــدی
را بــا چالشهایــی مواجــه کــرده اســت ولــی
طــی دو ســال گذشــته هیــچ واحــد تولیــدی
اســتان تعطیــل نشــده اســت.

 13دی 1399

 13دی 1399

 13دی 1399

نابرابری و تبعیض اقتصادی

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی

رتبه دوم کشور در توسعه

در حوزه فوالد

بزرگ سر راه سرمایه گذار است

واحدهای تولیدی را داریم

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،از
واگــذاری ســتاد مدیریــت صــادرات ایــران
بــه جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان بــه
اســتان آذربایجــان شــرقی خبــر داد و گفــت:
بــا ایــن اقــدام تــاش میکنیــم تــا توســعه
صــادرات و ســرعت صــادرات بــه ایــن دو
کشــور کــه بــازار بزرگــی بــرای ایــران و
محــل ترانزیــت اقــام صادراتــی اســت...

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
برداشــته شــده و همیــن کــه بتوانیــم مــواد
اولیــه را بــه راحتــی وارد کنیــم و از خــان
هــای پــر تعــداد بانــک مرکــزی رهــا شــویم،
جــای قدردانــی دارد.

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت وزیــر
صمــت بــا تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی
آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز برگــزار
شــد ،گفــت :ایــن اســتان از جملــه اســتانهای
مهــم کشــور بــه لحــاظ قابلیتهــای
صنعتــی ،تولیــدی ،خدماتــی و
کشــاورزی اســت.
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۱۲:۱۶:۴۳ 1399/۱۰/۱۳

۱۱:۵۶:۴۹ 1399/۱۰/۱۳

۱۲:۰۴:۰۲ 1399/۱۰/۱۳

بیتدبیری شورای رقابت

افزایش  ۵۰درصدی صادرات

آذربایجان شرقی نقش بسیار مهمی

عامل اصلی گرانی خودرو در کشور

غیرنفتی آذربایجان شرقی

در توسعه صادرات دارد

علیرضــا رزم حســینی در دیــدار بــا حجــت
االســام ســید محمدعلــی آل هاشــم نماینــده
ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی ،بــا اشــاره
بــه نقــش آذربایجــا ن شــرقی در بســیاری از
برهههــای حســاس و تاریخــی انقالب اســامی
افــزود :امیدواریــم در مــدت باقیمانــده از
فعالیــت دولــت دوازدهــم ،بتوانیــم بخشــی از
مشــکالت اســتان را رفــع کنیــم.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از افزایــش ۵۰
درصــدی صــادرات غیرنفتــی اســتان در
ســال جــاری خبــر داد و بــا اشــاره بــه اینکــه
ایــن موفقیــت بهرغــم تمامــی مشــکالت و
تحریمهــا بدســت آمــده اســت ،افــزود :در
چنــد ســال اخیــر بــا وجــود تمامــی نامالیمــات
و فشــارهای اقتصــادی ،حتــی یــک واحــد
تولیــدی در اســتان تعطیــل نشــده اســت.

وزیــر صمــت ،نقــش آذربایجــان شــرقی را
در توســعه صــادرات غیرنفتــی بســیار مهــم
خوانــد و بــا اشــاره بــه همســایگی ایــن اســتان
بــا چنــد کشــور ،گفــت :در وزارت صمــت
مقــرر شــده کــه ایــن اســتان و شــهر صنعتــی
و تجــاری تبریــز بــه عنــوان مرکــز صــادرات
بــه جمهوریهــای آذربایجــان و ارمنســتان
تعییــن شــود.

 13دی 1399

 13دی 13:49 - 1399

 13دی 13:51 - 1399

نخالههای معادن آذربایجان برای

مشکالت شهرک های صنعتی مانعی

صادرات استان امسال

استان است و عصاره برای دیگران

بزرگ در راه سرمایه گذار است

 ۵۰درصد افزایش یافته است

نماینــده مــردم کلیبــر ،خداافریــن و هورانــد در
مجلــس شــورای اســامی گفــت :نخالــه هــای
معــادن آذربایجــان شــرقی بــرای اســتان میمانــد
و عصــاره اش بــرای دیگــران اســت .وی بــا
اشــاره بــه ترکیــب ناعادالنــه هیــات مدیرههــای
شــرکت هایــی مثــل ایــدرو و ایمیــدرو افــزود:
در تقســیم هیــات مدیرههــا ،منابــع ،دادههــا و
ســرمایه اســتانها بایــد لحــاظ شــود.

یونــس ژائلــه ،در نشســت شــورای گفــتو
گــوی دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان
شــرقی کــه بــا حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن
وتجــارت در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز برگــزار شــد،
اظهــار کــرد :مشــکالت زیرســاختی شــهرک
هــای صنعتــی مانعــی ســخت در راه فعالیــت
ســرمایه گــذاران اســت.

ســتاندار آذربایجــان شــرقی از افزایــش ۵۰
درصــدی صــادرات غیرنفتــی اســتان در ســال
جــاری خبــر داد و بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
موفقیــت بـ ه رغم تمامــی مشــکالت و تحریمها
بــه دســت آمــده اســت ،افــزود :در چنــد ســال
اخیــر بــا وجــود تمامــی نامالیمــات و فشــارهای
اقتصــادی ،حتــی یــک واحــد تولیــدی در
اســتان تعطیــل نشــده اســت.
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 ۱۲دی ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۹

 ۱۲دی ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۹

 ۱۲دی ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹

قوانین مزاحم

افزایش  ۵۰درصدی صادرات

بهرهبرداری از نفلین سینیت سراب

به نفع توسعه کشور حذف شود

غیرنفتی استان آذربایجان شرقی

همچنان معطل نامه دولت است

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا انتقــاد
از نابرابــری و تبعیــض اقتصــادی در بخــش
فــوالد کشــور گفــت :بــرای اصــاح آن
جنــگ تمامعیــار بــا رانتخــواران داریــم
کــه رســانه هــم دارنــد امــا بخشــی از اقدامات
را آغــاز کردیــم و تــا حصــول نتیجــه ادامــه
میدهیــم.

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

رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی
در جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی کــه بــا حضــور وزیــر
صنعــت برگــزار شــد بــا انتقــاد از اینکــه «آغــاز
فعالیــت معــدن مهــم نفلیــن ســینیت ســراب
یکســال اســت کــه معطــل نامــه دولــت اســت»
گفــت :اســتان آذربایجــان شــرقی ســهمی از
ســرمایهگذاری معدنــی ایمیــدرو نــدارد.

 ۱۲دی ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹

 ۱۲دی ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۹

 ۱۳دي ۱۰:۳۷:۱۱ ۱۳۹۹

بخش تولید

قول وزیر صمت برای اجرایی کردن

قول وزير براي اجرايي كردن

اسیر مانعتراشیهای سیستم اداری

نفلین سینیت سراب

نفلين سينيت سراب

نماینــده مــردم مراغــه در مجلــس بــا تأکیــد بــر
اینکــه «نیــاز به انقــاب اداری در کشــور داریم»
گفــت :بروکراســی زیــاد و مانعتراشــیهای
سیســتم اداری ،بخــش تولیــد را زمینگیــر
کــرده اســت .علی علیــزاده ،در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی بروکراســی را بزرگتریــن
مانــع رشــد صنعــت و تولیــد دانســت.

وزیــر صمــت گفــت :پــروژه نفلیــن ســینیت
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
پذیــری در قوانیــن و مقــررات تاکیــد کــرد.

عليرضــا رزم حســيني ،در جلســه شــوراي
گفتگــو بــر لــزوم ايجــاد انعطــاف پذيــري
در قوانيــن و مقــررات تاكيــد و اظهــار كــرد:
نماينــدگان بايــد بــه نفــع توســعه اســتان
گام بردارنــد .وي افــزود :بــراي توســعه
صــادرات بــه آذربايجــان و ارمنســتان
ســتاد صــادرات كشــور را در اســتان
آذربايجــان شــرقي قــرار مــي دهيــم.
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 ۱۳دی ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۹

 ۱۲دی ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۹

 ۱۲دی ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۹

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

آذربایجان شرقی

بی نصیبی آذربایجان از سرمایه

وجود  ۱۱هزار پهنه معدنی در کشور

قطب صادراتی ایران

گذاری  ۵.۴میلیارد یورویی ایمیدرو

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،با بیــان اینکه
ایــران معــادن بــزرگ و مهمــی دارد ،گفت۱۱ :
هــزار پهنــه معدنی در کشــور وجــود دارد.
رزمحســینی در دیــدار بــا فعــاالن تجــاری،
صنعتــی و اقتصــادی آذربایجان شــرقی در اتاق
بازرگانــی تبریــز گفــت :در حــوزه اکتشــاف،
اســتخراج و بهــره بــرداری از معــادن کشــور
عقــب ماندگــی هــای اساســی وجــود دارد.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره
بــه ظرفیــت هــای بــزرگ و مهــم اقتصــادی
و صنعتــی اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت:
آذربایجــان شــرقی قطــب صادراتــی ایــران
اســت .علیرضــا رزم حســینی بــا اشــاره بــه
اینکــه آذربایجــان شــرقی اســتانی صنعتــی و از
بزرگتریــن اســتانهای صــادر کننــده کشــور
اســت ،گفــت :مــا بــا سیاســت هــای...

رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی
گفــت :در ســال ۱۳۹۸بــه میــزان  ۵.۴میلیــارد
یــورو صنایــع معدنــی در کشــور بــه بهــره
بــرداری رســیده کــه ظاهــرا آذربایجــان
شــرقی از ایــن میــزان ســرمایه گــذاری کامــا
بــی نصیــب بــوده است.یوســف داوودی
اظهــار کــرد :مــا بــا تمــام تــوان آمــاده کمــک
بــه صاحبــان صنایــع کل اســتان هســتیم.

 13دي 12:58:46 - 1399

 ۱۳دی ۱۲:۲۵:۰۷ ۱۳۹۹

 13دی 1399

لزوم تكميل زنجيره فوالد

برای راه اندازی خودروسازی

 ۱۰خواسته مهم رئیس اتاق بازرگانی

در آذربايجان شرقي

در آذربایجان شرقی آمادگی داریم

تبریز از وزیر صمت

وزیــر صمــت گفــت :پــروژه نفلیــن ســینیت
ســراب اجرایــی خواهــد شــد؛ كار را شــروع
مــی كنیــم ،مصوبــه هیــات دولــت را هــم در
دســتور كار قــرار میدهیــم و میگیریــم.
علیرضــا رزم حســینی برلــزوم ایجــاد انعطــاف
پذیــری در قوانیــن و مقــررات تاكیــد و
اظهــار كــرد :نماینــدگان بایــد بــه نفــع توســعه
اســتان گام بردارنــد.

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

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در نشســت
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی ۱۰ ،خواســته مهــم را بــا وزیر
صنعــت ،معــدن و تجــارت مطــرح کــرد.
یونــس ژائلــه در جلســه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی
چندیــن درخواســت از مقــام وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت داشــت .
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 14دی ۱۳۹۹

 14دی ۱۳۹۹

 14دی ۱۳۹۹

تبریز

برای اصالح وضعیت بخش فوالد

انحصار خودرو باید در کشور

مرکز صادرات به حوزه قفقاز است

جنگ تمام عیار با رانت خواران داریم

شکسته شود

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا انتقــاد از
نابرابــری و تبعیــض اقتصــادی در بخــش فوالد
کشــور گفــت :بــرای اصــاح آن جنــگ
تمامعیــار بــا رانتخــواران داریــم کــه رســانه
هــم دارنــد امــا بخشــی از اقدامــات را آغــاز
کردیــم و تــا حصــول نتیجــه ادامــه میدهیــم.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در حاشــیه
ســفر خــود بــه تبریــز از آمادگی ایــن وزارتخانه
بــرای راه انــدازی یــک خودروســازی بــا
مشــارکت ســازمان توســعه ای ایــدرو و بخــش
خصوصــی توانمنــد خبــر داد .علیرضــا رزم
حســینی گفــت :یکــی از مهمتریــن کارهــای...

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه
ظرفیــت هــای بــزرگ و مهم اقتصــادی و صنعتی
اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت :آذربایجــان
شــرقی قطــب صادراتــی ایــران اســت .علیرضــا
رزم حســینی با اشــاره بــه اینکه آذربایجان شــرقی
اســتانی صنعتــی و از بزرگتریــن اســتانهای ...

 ۱3دی ۱۳۹۹

 ۱4دی ۱۳۹۹

 ۱5دي ۱۰:۳۷:۱۱ ۱۳۹۹

تداوم روند مثبت صادراتی کشور

وزیر صمت در اتاق تبریز:

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

تا پایان سال

شتاب توسعه با تنقیح قوانین

نظام باید به کارآفرینان ارج نهد

وزیــر صمــت ،نقــش آذربایجــان شــرقی را
در توســعه صــادرات غیرنفتــی بســیار مهــم
خوانــد و بــا اشــاره بــه همســایگی ایــن اســتان
بــا چنــد کشــور ،گفــت :در وزارت صمــت
مقــرر شــده کــه ایــن اســتان و شــهر صنعتــی و
تجــاری تبریــز بــه عنــوان مرکــز صــادرات...

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا انتقــاد از
نابرابــری و تبعیــض اقتصــادی در بخــش فوالد
کشــور گفــت :بــرای اصــاح آن جنــگ
تمامعیــار بــا رانتخــواران داریــم کــه رســانه
هــم دارنــد امــا بخشــی از اقدامــات را آغــاز
کردیــم و تــا حصــول نتیجــه ادامــه میدهیــم.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ســفری دو
روزه ،مهمــان اســتان آذربایجــان شــرقی مــی
شــود تــا ضمــن بهــره بــرداری و بازدیــد از چند
طــرح صنعتــی ،بــا تولیدکننــدگان و فعــاالن
اقتصــادی در ایــن اســتان نیــز دیــدار کنــد
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شنبه  ۱۳دي ۱۳۹۹

شنبه  ۱۳دي ۱۳۹۹

 14دی ۱۳۹۹

نشست بررسی مشکالت صادرکنندگان

صادرات ریالی،

بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و

آذربایجان شرقی برگزار شد

ارزش افزوده ای برای کشور ندارد

صنعتی با حضور معاونان وزیر صمت

جلســه بررســی مشــکالت صادرکننــدگان
آذربایجــان شــرقی پیــرو مــوارد مطــرح شــده
در نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان ،بــا حضــور معــاون
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس
کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران و جمعــی
از صادرکننــدگان اســتان در محــل اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
گفــت :صــادرات وقتــی محقــق مــی شــود
کــه ارز خارجــی بــه کشــور بیاوریــد ،اگــر در
برابــر صــادرات ،ریــال دریافــت شــود ،ارزش
افــزوده ای نخواهــد داشــت.حمید زادبــوم
گفــت :بــرای بخــش خصوصــی قــوی نیــز
نیازمنــد اتــاق قــوی هســتیم.

نشســت طــرح مشــکالت واحدهــای صنعتــی
اســتان بــا حضــور قبــادی ،معــاون بازرگانــی
داخلــی وزارت صمــت و تابــش ،معــاون وزیر
و رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان
در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد .ایــن
جلســه بــه منظــور پیگیــری درخواســت هــای
بخــش خصوصــی از وزیــر صنعــت مبنــی بــر
حــل مشــکالت ایــن حــوزه تشــکیل شــد.

 ۱۳دی ۱۳۹۹

 ۱۳دی ،۱۳۹۹ ۱۸:۱۷

 ۱۳دی ۱۳۹۹۱۸:۱۹ ،

صادرات ریالی ،ارزش افزودهای

صادرات ریالی ارزش افزوده ای

عدم ثبات قوانین و مشکالت حمل و

برای کشور ندارد

برای کشور ندارد

نقل از چالشهای مهم صادرکنندگان

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا
بیــان اینکــه فــروش ریالــی یکــی از مشــکالت
حــوزه صــادرات اســت ،گفــت :صــادرات
وقتــی محقــق میشــود کــه ارز خارجــی بــه
کشــور بیاوریــد ،اگــر در برابــر صــادرات ،ریال
دریافــت شــود ،ارزش افــزودهای نخواهــد
داشــت .حمیــد زادبــوم بــا بیــان اینکــه اقتصــاد
قــوی نیازمنــد بخــش خصوصــی قــوی اســت

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
گفــت :صــادرات وقتــی محقــق مــی شــود
کــه ارز خارجــی بــه کشــور بیاوریــد ،اگــر در
برابــر صــادرات ،ریــال دریافــت شــود ،ارزش
افــزوده ای نخواهــد داشــت .حمیــد زادبــوم
در جلســه بررســی مشــکالت صادرکننــدگان
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد
قــوی نیازمنــد بخــش خصوصــی قــوی اســت

یونــس ژائلــه در نشســت معــاون وزیــر صنعت،
معــدن و تجــارت و رئیس کل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران بــا صادرکننــدگان اســتان در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت:
ایــن جلســه پیــرو جلســه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی
برگــزار میشــود.
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 ۱۴دی ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۹

 ۱۴دی ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹

 ۱۴دی ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹

صادرات ریالی ارزش افزوده ای

عدم ثبات قوانین و مشکالت حمل و

صادرات ریالی ،ارزشافزودهای

برای کشور ندارد

نقل از چالشهای مهم صادرکنندگان

برای کشور ندارد؛ ارزآوری کنید

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
گفــت :صــادرات وقتــی محقــق مــی شــود کــه
ارز خارجــی بــه کشــور بیاوریــد ،اگــر در برابــر
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

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،عــدم ثبــات
قوانیــن و مشــکالت مربــوط بــه حمــل و نقــل
کاالهــای صادراتــی را از چالشهــای مهــم
صادرکننــدگان دانســت .یونــس ژائلــه در
جمــع خبرنــگاران گفــت :بایــد تبریــز را بــه
عنــوان مرکــز تجــارت شــمالغرب و مرکــز
تجــارت بــا ترکیــه ،جمهــوری آذربایجــان و
ارمنســتان معرفــی کنیــم.

جلســه بررســی مشــکالت صادرکننــدگان
آذربایجــان شــرقی پیــرو مــوارد مطــرح شــده
در نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان ،بــا حضــور معــاون
وزیــر و رئی ـسکل ســازمان توســعه تجــارت
ایــران و جمعــی از صادرکننــدگان اســتان
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق تبریــز
برگــزار شــد.

 14دی 1399

 14دی 1399

 13دی 1399

صادرات ریالی ارزش افزودهای

صادرات ریالی ،ارزشافزودهای

صادرات ریالی ،ارزشافزودهای

برای کشور ندارد

برای کشور ندارد؛ ارزآوری کنید

برای کشور ندارد

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در
جلســه بررســی مشــکالت صادرکننــدگان
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه فــروش
ریالــی یکــی از مشــکالت حــوزه صــادرات
اســت ،گفــت :صــادرات وقتــی محقــق
میشــود کــه ارز خارجــی بــه کشــور بیاوریــد،
اگــر در برابــر صــادرات ،ریــال دریافت شــود،
ارزش افــزودهای نخواهــد داشــت.

رئیــسکل ســازمان توســعه تجــارت ایــران
در جلســه بررســی مشــکالت صادرکننــدگان
آذربایجــان شــرقی میگویــد :صــادرات وقتی
محقــق میشــود کــه در قبــال فــروش کاال و
خدمــات ،ارز خارجــی بــه کشــور وارد کنــد؛
بــر ایــن اســاس اگــر در برابــر صــادرات،
ریــال دریافــت شــود ،ارزشافــزودهای بــرای
کشــور نخواهــد داشــت.

معــاون وزیــر و رئیــسکل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران در جلســه بررســی مشــکالت
صادرکننــدگان آذربایجــان شــرقی گفــت:
صــادرات وقتــی محقــق میشــود کــه در قبــال
فــروش کاال و خدمــات ،ارز خارجــی بــه کشــور
وارد کنــد؛ بر این اســاس اگــر در برابر صــادرات،
ریــال دریافــت شــود ،ارزشافــزودهای بــرای
کشــور نخواهــد داشــت.
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يکشنبه  ۲۱دي ۱۳۹۹

دوشنبه  ۱۵دي ۱۳۹۹

شنبه  ۲۰دي ۱۳۹۹

جلسه هم اندیشی دانشگاه و صنعت

برگزاری جلسه کارگروه شورای

آمادگی آذربایجان شرقی برای

در اتاق تبریز برگزار شد

گفتگوی دولت و بخش خصوصی

افزایش همکاری با جمهوری نخجوان

نائــب رییــس اتــاق بازرگانی تبریز در جلســه هم
اندیشــی صنعــت و دانشــگاه بــا بیــان اینکــه اتــاق
تبریــز بــه دنبــال تغییر و تحــول اساســی و حرکت
بــه ســمت ایجــاد ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه
اســت ،گفــت :متاســفانه هــم اکنــون دانشــگاه
هــای مــا بیشــتر بــر روی مباحــث نظــری تمرکــز
داشــته و در راســتای مهــارت آمــوزی و آمــوزش
عملــی نتوانســته انــد کار چندانــی انجــام دهنــد.

پیرو مصوبه شــصت و ســومین نشســت شــورای
گفتگــو ،دومیــن جلســه کارگــروه کارشناســی
شــورای گفتگــو در ارتبــاط بــا طــرح هــای
عمرانــی نیمــه تمــام و بالتکلیــف اســتان ،بــا
حضــور نمایندگانی از ســازمان مدیریت و برنامه
ریــزی اســتان ،معاونــت عمرانــی اســتانداری و
تشــکل هــای صنفی حــوزه صنعــت احــداث در
محــل اتــاق تبریــز تشــکیل شــد.

راهکارهــای افزایــش ارتباطــات تجــاری و
اقتصــادی مابیــن اســتان آذربایجــان شــرقی
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز
بررســی شــد .رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن
اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.

 ۲۱دی ۱۳۹۹

یکشنبه  ۲۱دی ۱۳۹۹

 ۲۱دی ۱۳۹۹

زمینه افزایش همکاری

آمادگی آذربایجان شرقی برای

لزوم افزایش تبادالت تجاری

با جمهوری نخجوان فراهم است

افزایش همکاری با جمهوری نخجوان

آذربایجان شرقی با نخجوان

سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در
نخجــوان بــا اشــاره بــه پیشــینه همــکاری
هــای اقتصــادی بیــن جمهــوری نخجــوان و
اســتان آذربایجــان شــرقی ،گفــت :بــا توجــه
بــه اشــتراکات بــاالی فرهنگــی در ایــن دو
منطقــه و فضــای ایجــاد شــده پــس از مناقشــه
قــره بــاغ ،زمینــه افزایــش همــکاری هــا
فراهــم اســت.

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
سرکنســول ایــران در نخجــوان از اعــام آمادگــی
فعــاالن اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.
یونــس ژائلــه در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه
ارتباطــات فرهنگی خوبــی بین آذربایجان شــرقی
و جمهــوری نخجــوان وجــود دارد ،گفــت :بایــد
فرصتهــای ســرمایه گــذاری در جمهــوری...

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
سرکنســول ایــران در نخجــوان از اعــام آمادگــی
فعــاالن اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.
یونــس ژائلــه در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه
ارتباطــات فرهنگــی خوبــی بیــن آذربایجــان
شــرقی و جمهــوری نخجــوان وجــود دارد،
گفــت :باید فرصتهــای ســرمایه گــذاری...
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 ۲۱دی ۱۳۹۹

 ۲۱دی ۱۳۹۹

 ۲۱دی ۱۳۹۹

لزوم افزایش تبادالت تجاری

اعالم آمادگی

اعالم آمادگی برای افزایش همکاری

آذربایجان شرقی با نخجوان

برای افزایش همکاری با نخجوان

با جمهوری نخجوان

راهکارهــای افزایــش ارتباطــات تجــاری و
اقتصــادی مابیــن اســتان آذربایجــان شــرقی
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز
بررســی شــد .رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن
اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.

راهکارهــای افزایــش ارتباطــات تجــاری و
اقتصــادی مابیــن اســتان آذربایجــان شــرقی
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز
بررســی شــد .رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن
اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.

راهکارهــای افزایــش ارتباطــات تجــاری و
اقتصــادی مابیــن اســتان آذربایجــان شــرقی
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز
بررســی شــد .رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن
اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.

 ۲۱دی ۱۳۹۹

 ۲۱دی ۱۳۹۹

 ۲2دی ۱۳۹۹

زمینه افزایش همکاری با جمهوری

اعالم آمادگی برای افزایش همکاری

همکاریاقتصادیآذربایجانشرقیبا

نخجوان فراهم است

با جمهوری نخجوان

جمهورینخجوانمیتواندگسترشیابد

راهکارهــای افزایــش ارتباطــات تجــاری و
اقتصــادی مابیــن اســتان آذربایجــان شــرقی
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز
بررســی شــد .رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن
اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.

راهکارهــای افزایــش ارتباطــات تجــاری و
اقتصــادی مابیــن اســتان آذربایجــان شــرقی
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز
بررســی شــد .رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن
اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.

راهکارهــای افزایــش ارتباطــات تجــاری و
اقتصــادی مابیــن اســتان آذربایجــان شــرقی
و جمهــوری نخجــوان بــا حضــور سرکنســول
ایــران در نخجــوان در محــل اتــاق تبریــز
بررســی شــد .رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
در ایــن دیــدار از اعــام آمادگــی فعــاالن
اقتصــادی اســتان بــرای افزایــش همــکاری
اقتصــادی بــا جمهــوری نخجــوان خبــر داد.

35

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
دوشنبه  ۲۲دي ۱۳۹۹

يکشنبه  ۲۱دي ۱۳۹۹

دوشنبه  ۲۲دي ۱۳۹۹

حمایت و مشوق های دولت برای

حضور در صحنه بازسازی قره باغ نیاز

 ۲صادرکننده ممتاز و  ۴صادرکننده

فعاالن گردشگری محقق نشده است

به مدیریت واحد و تخصصی دارد

نمونه ملی از استان آذربایجان شرقی

فعــاالن حــوزه گردشــگری اســتان بــر لــزوم
حمایــت و تحقــق مشــوق هــای دولتــی
بــرای فعــاالن گردشــگری تاکیــد کردنــد.
جلســه کمیتــه گردشــگری کمیســیون اقتصــاد
دانــش بنیــان ،کارآفرینــی و گردشــگری بــا
محوریــت «ضــرورت برنامــه ریــزی بــرای رونق
گردشــگری اســتان در دوران کرونا و پساکرونا»
برگــزار شــد.

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در نشســت
کمیتــه اقتصــادی مــراودات و همــکاری بــا
جمهــوری آذربایجــان ،بــا تاکیــد بــر اینکــه
بــرای حضــور در بازســازی مناطــق آزاد شــده
قــره بــاغ بایــد بــا مدیریــت واحــد و تخصصــی
وارد عرصــه شــد ،اظهــار داشــت :در ایــن
زمینــه انتظــارات بخــش خصوصــی نیز توســط
دولــت بایــد در اولویــت قــرار گرفتــه...

در بیــن شــرکت هــای تجلیــل شــده ،نــام دو
صادرکننــده ممتــاز و ۴صادرکننــده نمونــه ملی از
اســتان آذربایجــان شــرقی بــه چشــم مــی خــورد.
شــرکت های شــکوه بنــاب و تراکتورســازی ایران
بــه عنــوان صادرکننــدگان ممتــاز ملــی و شــرکت
هــای مهــر اصــل ،پتروشــیمی تبریــز ،فــوالد مهــر
ســهند و کاوه ســودا بــه عنــوان صادرکننــدگان
نمونــه ملــی مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

سه شنبه  ۲۳دي ۱۳۹۹

سه شنبه  ۲۳دي ۱۳۹۹

چهارشنبه  ۲۴دي ۱۳۹۹

بررسی شیوه نامه ساماندهی

دوره آموزشی مدیریت اثربخشی

مشکالت ثبت تعاونی های تامین نیاز

عرضه و تقاضای زنجیره فوالد

جلسات در اتاق تبریز برگزار شد

بررسی شد

موضــوع بررســی شــیوه نامــه ســاماندهی
عرضــه و تقاضــای زنجیــره فــوالد در دو
جلســه کارگــروه ویــژه شــورا (بــا حضــور
معاونیــن وزارت صمــت ،مســئولین اســتانی
و بخــش خصوصــی) و جلســه کارگــروه
تخصصــی شــورای اســتان (بــا حضــور
نماینــدگان ســازمان صمــت و انجمــن فــوالد
اســتان) طــرح موضــوع شــد.

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

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی اســتان بــا
حضــور نماینــدگان ثبــت اســتان ،اداره تعــاون،
کار ورفــاه اجتماعــی ،اتــاق تعــاون و انجمــن
پلیمر پالســتیک اســتان تشــکیل شــد و ایــرادات
ثبــت شــرکت هــای تعاونی نیــاز در ســامانه اداره
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی مورد بررســی قرار
گرفــت و مقــرر شــد پیشــنهادات کارگروه
در جلســه آتــی شــورا طــرح شــود.

36

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

تقدیر از خدمات مدیر کل سابق حفاظت

دفتر اتحادیه اوراسیا در تبریز

انعقادتفاهمنامههمکاریبرایایجاددفتر

محیط زیست آذربایجان شرقی

تأسیس شود

نمایندگیاتاقتبریزدرمنطقهآزادارس

طــی مراســمی در محــل اتــاق بازرگانــی تبریز
توســط فعــاالن بخــش خصوصــی از زحمــات
حمیــد قاســمی ،مدیــر کل ســابق حفاظــت
محیــط زیســت اســتان قدردانــی شــد .علــی
جهانگیــری ،معــاون هماهنگی امــور اقتصادی
و توســعه منابــع اســتانداری آذربایجــان شــرقی
در ایــن مراســم ،مدیریــت در حــوزه حفاظــت
محیــط زیســت را بســیار حســاس عنــوان کــرد

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت فــوق
العــاده شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران
در ارمنســتان و در محــل اتــاق بازرگانــی
تبریــز برگــزار شــد ،گســترش ارتباطــات بــا
کشــورهای همســایه را از اولویتهــای اصلــی
اســتان برشــمرد و گفــت :مســئولیت توســعه
مناســبات بــا کشــورهای همســایه...

تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای
ایجــاد دفتــر نمایندگــی اتــاق در منطقــه آزاد
ارس در محــدوده جلفــا و محــدوده نــوردوز
جهــت ارائــه خدمــات صــدور گواهــی
مبــدا ،صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی و
عضویــت در محــدوده هــای تفاهــم نامــه و
ســایر خدمــات مرتبــط بــه فعــاالن...

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

آمادگیفعاالناقتصادیآذربایجانشرقی

بازار ارمنستان

خالءثبتسفارش

برایحضوردربازارکشورارمنستان

یک فضای رقابتی است

 ۲۸۰ميليون دالري بازار ارمنستان

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز از آمادگــی
فعــاالن اقتصــادی آذربایجــان شــرقی بــرای
افزایــش ارتباطــات تجــاری و حضــور در
بازارهــای کشــور ارمنســتان خبــر داد.
یونــس ژائلــه در نشســت فــوقالعــاده شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان کــه بــا حضور ســفیر ایــران در ارمنســتان
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد... :

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان
گفــت :بــازار ارمنســتان یــک فضــای رقابتــی
اســت کــه بایــد بــه صــورت حرفــه ای وارد
عمــل شــویم و قــرار نیســت ایــن بــازار را دو
دســتی بــه مــا تقدیــم کننــد .عبــاس ظهــوری
در نشســت فــوق العــاده شــورای گفــت وگوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی
کــه در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و...

ســفير ايــران در ارمنســتان از خــاء ثبــت
ســفارش  ۲۸۰ميليــون دالري ارمنســتان بــه
دليــل خــروج يــك كشــور از ايــن بــازار خبــر
داد و گفــت :ورود تجــار ايــران بــه ايــن بــازار
رفتــار حرف ـه اي و رقابتــي مــي طلبــد.
عبــاس ظهــوري در نشســت فوقالعــاده
شــوراي گفتگــوي دولــت و بخــش
خصوصــي اســتان اظهــار كــرد...:
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پنجشنبه  25دي 1399

1399/۱۰/26

 27دی 1399

آماده توسعه مناسبات با کشورهای

بازار ارمنستان یک فضای رقابتی است،

برای حضور در بازار رقابتی

همسایه هستیم

باید بهصورت حرفهای وارد عمل شویم

ارمنستان ،حرفهای عمل کنید

محمدرضا پورمحمدی در نشســت ویژه بررســی
توســعه ارتباطــات با ارمنســتان کــه در محــل اتاق
بازرگانــی تبریز برگزار شــد ،گســترش ارتباطات
بــا کشــورهای همســایه را از اولویتهــای اصلــی
اســتان برشــمرد و گفــت :مســئولیت توســعه
مناســبات کشــورمان بــا کشــورهای همســایه
از ســوی مســئوالن ارشــد دولــت بــه اســتان
آذربایجــانشــرقی واگــذار شــده اســت.

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان
گفــت :بــازار ارمنســتان یــک فضــای رقابتــی
اســت کــه بایــد بــه صــورت حرفــهای وارد
عمــل شــویم و قــرار نیســت ایــن بــازار را
دودســتی بــه مــا تقدیــم کنند.آقــای ظهــوری
در نشســت فوقالعــاده شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی
کــه در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و...

عبــاس ظهــوری ،ســفیر جمهــوری اســامی
ایــران در ایــروان در نشســت فوقالعــاده
شــورای گفتوگــوی اســتان آذربایجــان
شــرقی ،ضمــن تشــریح شــرایط بــازار کشــور
ارمنســتان ،بــه فعــاالن اقتصــادی توصیــه
کــرد بــرای حضــور در ایــن بــازار رقابتــی،
حسابشــده و بهصــورت حرفــهای وارد
عمــل شــوند.

 ۲۵دی ۱۳۹۹

 ۲۵دی ۱۳۹۹

 ۲۵دی ۱۳۹۹

ضرورت توسعه مناسبات اقتصادی و

دفتر اتحادیه اوراسیا

قهر ارمنستان با ترکیه

تجاری ایران با ارمنستان

در تبریز تأسیس شود

فرصتی برای فعاالن اقتصادی ایرانی

عباس بدخشــان ظهوری در نشســت ویژه بررســی
توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان کــه در محــل اتاق
بازرگانــی تبریــز برگزار شــد ،شــرط ورود بــه بازار
کشــورهای همســایه را رفتــار حرف ـهای و رقابتــی
دانســت و گفــت :اگــر بخواهیــم عــدد حجــم
مبــادالت  ۴۰۰میلیون دالری بین ایران و ارمنســتان
را بــه دو برابــر برسـانیم باید ســاز و کارهــای الزم را
در مبــادی پولــی و بانکــی ایجــاد کنیم.

محمدرضــا پورمحمدی در نشســت ویژه بررســی
توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان کــه در محــل اتاق
بازرگانــی تبریــز برگزار شــد ،گســترش ارتباطات
بــا کشــورهای همســایه را از اولویتهــای اصلــی
اســتان برشــمرد و گفــت :مســئولیت توســعه
مناســبات کشــورمان بــا کشــورهای همســایه از
ســوی مســئوالن ارشــد دولت به اســتان آذربایجان
شــرقی واگــذار شــده اســت.

محســن نریمــان در نشســت فوقالعــاده
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران
در ارمنســتان ،برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
مــا بــه علــت وضعیــت خــاص پیــش آمــده
تماسهــای ممتــدی بــا ســفیران کشــور در
آذربایجــان و ارمنســتان بــرای برقــراری
مناســبات اقتصــادی و دیپلماتیک داشــتیم.
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پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

صادرات  324میلیون دالری

احداث بازارچه مشترک مرزی بین

خالء ثبت سفارش 280میلیون دالری

ایران به ارمنستان در سال 2019

آذربایجانشرقی و ارمنستان

بازارارمنستان

یونــس ژائلــه در نشســت فــوقالعــاده شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران در ارمنســتان
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :تنهــا راه ورود ایــران
بــه کشــور ارمنســتان و اتحادیه اوراســیا از اســتان
آذربایجانشــرقی اســت کــه یکــی از مســیرهای
مهــم ترانزیتــی کریــدور خلیج فــارس بــه دریای
ســیاه و روســیه محســوب میشــود.

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت فوقالعــاده
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان که بــا حضور ســفیر ایــران در
ارمنســتان ،برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :گســترش
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه یکــی از
اصلیتریــن اولویتهــای اســتان اســت کــه
خوشــبختانه مســوولیت افزایــش بیــش از پیــش
ارتباطــات در شــمالغرب کشــور...

عبــاس ظهــوری در نشســت فوقالعــاده
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان اظهــار کــرد :ارمنســتتان
قدمتــی  ۳هــزار ســاله دارد و  450ســال اســت
کــه ارامنــه در تمــام نقــاط ایــران هموطــن
کلیســاهای مــا هســتند؛ ایــن عقبــه تاریخــی و
ظرفیتهــای گفتمانــی کــه وجــود دارد زمینــه
را بــرای بســیار از کارهــا فراهــم میکنــد.

 ۲۵دی ۱۳۹۹

 ۲6دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

دفتر اتحادیه اوراسیا

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز

دفترنمایندگیاتاقبازرگانیتبریز

در تبریز تأسیس شود

در ارس فعال میشود

در ارس فعال میشود

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت فوقالعــاده
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان که بــا حضور ســفیر ایــران در
ارمنســتان ،برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :گســترش
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه یکــی از
اصلیتریــن اولویتهــای اســتان اســت کــه
خوشــبختانه مســوولیت افزایــش بیــش از پیــش
ارتباطــات در شــمالغرب کشــور...

تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اتــاق بازرگانــی
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای ایجــاد
دفتــر نمایندگــی اتــاق در ایــن منطقــه آزاد
تجــاری صنعتــی منعقــد شــد.
ایــن تفاهــم نامــه همــکاری بیــن یونــس ژائلــه
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محســن
نریمــان مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد
ارس امضــا شــد.

تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اتــاق بازرگانــی
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای ایجــاد
دفتــر نمایندگــی اتــاق در ایــن منطقــه آزاد
تجــاری صنعتــی منعقــد شــد.
ایــن تفاهــم نامــه همــکاری بیــن یونــس ژائلــه
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محســن
نریمــان مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد
ارس امضــا شــد.
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 ۲۵دی ۱۳۹۹

 ۲۵دی ۱۳۹۹

 ۲۵دی ۱۳۹۹

بازار ارمنستان یک فضای رقابتی است

آذربایجان شرقی

دولت ارمنستان باید امنیت سرمایه

و باید بهصورت حرفه ای وارد شویم

دریچهی ورود به اوراسیا است

گذاران ما را تأمین کند

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان
گفــت :بــازار ارمنســتان یــک فضــای رقابتــی
اســت و بایــد حرفــه ای وارد شــویم و قــرار
نیســت ایــن بــازار را دو دســتی بــه مــا تقدیــم
کنند.عباس بدخشــان ظهــوری در نشســت فوق
العــاده شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز

محمدرضاپورمحمــدی در نشســت فــوق
العــاده شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان
و تعــدادی از مدیــران و فعــاالن اقتصــادی
اســتان در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
گســترش ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز گفت:دولــت ارمنســتان بایــد
امنیــت ســرمایه گــذاران مــا را تأمیــن کنــد و هیــچ
نگرانــی از ایــن بابــت وجــود نداشــته باشــد.
یونــس ژائلــه در نشســت فــوق العــاده شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی کــه با حضور ســفیر جمهوری
اســامی ایــران در ارمنســتان..،

 ۲۵دی ۱۳۹۹

 ۲۵دی ۱۳۹۹

 ۲۵دی ۱۳۹۹

آذربایجانشرقی برای ایجاد بازارچه

بستر افزایش سه برابری حجم مبادالت

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز

مشترک مرزی با ارمنستان آماده است

اقتصادی ایران و ارمنستان فراهم است

در ارس فعال میشود

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه
اولویــت هــای ایــن اســتان بــرای گســترش
مــراودات بیــن المللــی ،گفــت :ایــن اســتان
بــرای ایجــاد بازارچــه مــرزی اقتصــادی و
صنعتــی مشــترک بــا ارمنســتان آمــاده اســت.
محمدرضــا پورمحمــدی ،روز پنجشــنبه در
نشســت فوقالعــاده شــورای گفــت و گــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان با حضــور..

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

تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اتــاق بازرگانــی
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای
ایجــاد دفتــر نمایندگــی اتــاق در ایــن منطقــه
آزاد تجــاری صنعتــی منعقــد شــد.
ایــن تفاهــم نامــه همــکاری بیــن یونــس
ژائلــه رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محســن
نریمــان مدیــر عامــل ســازمان منطقــه
آزاد ارس امضــا شــد.
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 ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

دفتر اتحادیه اوراسیا

دفتر اتحادیه اوراسیا

آذربایجانشرقی

در تبریز تأسیس شود

در تبریز تأسیس شود

دریچهی ورود به اوراسیا است

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس
دفتــر اتحادیــه کشــورهای اوراســیا در تبریــز
شــد و گفــت :آذربایجــان شــرقی ،دروازه
دسترســی ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا اســت.
محمدرضــا پورمحمــدی در جمــع مدیــران
اقتصــادی اســتان در تبریــز ،گســترش
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه را از
اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد.

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس
دفتــر اتحادیــه کشــورهای اوراســیا در تبریــز
شــد و گفــت :آذربایجــان شــرقی ،دروازه
دسترســی ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا اســت.
محمدرضــا پورمحمــدی در جمــع مدیــران
اقتصــادی اســتان در تبریــز ،گســترش
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه را از
اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد.

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس
دفتــر اتحادیــه کشــورهای اوراســیا در تبریــز
شــد و گفــت :آذربایجــان شــرقی ،دروازه
دسترســی ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا اســت.
محمدرضــا پورمحمــدی در جمــع مدیــران
اقتصــادی اســتان در تبریــز ،گســترش
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه را از
اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد.

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  ۲۵دي ۱۳۹۹

تاسیسدفتراتحادیهاوراسیادرتبریزجهت

بررسی زمینه های همکاری

آذربایجانشرقی

توسعهارتباطاتباکشورهایمنطقه

آذربایجان شرقی و ارمنستان

دریچهی ورود به اوراسیا است

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس
دفتــر اتحادیــه کشــورهای اوراســیا در تبریــز
شــد و گفــت :آذربایجــان شــرقی ،دروازه
دسترســی ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا اســت.
محمدرضــا پورمحمــدی در جمــع مدیــران
اقتصــادی اســتان در تبریــز ،گســترش
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه را از
اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد.

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس
دفتــر اتحادیــه کشــورهای اوراســیا در تبریــز
شــد و گفــت :آذربایجــان شــرقی ،دروازه
دسترســی ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا اســت.
محمدرضــا پورمحمــدی در جمــع مدیــران
اقتصــادی اســتان در تبریــز ،گســترش
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه را از
اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد.

اســتاندار آذربایجان شــرقی خواســتار تأســیس
دفتــر اتحادیــه کشــورهای اوراســیا در تبریــز
شــد و گفــت :آذربایجــان شــرقی ،دروازه
دسترســی ایــران بــه اتحادیــه اوراســیا اســت.
محمدرضــا پورمحمــدی در جمــع مدیــران
اقتصــادی اســتان در تبریــز ،گســترش
ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه را از
اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد.
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جمعه  26دی 1399

پنجشنبه  25دی

ضرورت توسعه مناسبات اقتصادی

احداث بازارچه مشترک مرزی بین

صادرات  324میلیون دالری ایران

و تجاری ایران با ارمنستان

آذربایجانشرقی و ارمنستان

به ارمنستان در سال 2019

عبــاس بدخشــان ظهــوری در جلســه ای بــا
حضــور اســتاندار آذربایجــان شــرقی در تبریــز،
شــرط ورود بــه بــازار کشــورهای همســایه را
رفتــار حرفـهای و رقابتــی دانســت و گفــت :اگــر
بخواهیــم عــدد حجــم مبــادالت  ۴۰۰میلیــون
دالری بیــن ایــران و ارمنســتان را بــه دو برابــر
برســانیم بایــد ســازو کارهــای الزم را در مبــادی
پولــی و بانکــی ایجــاد کنیــم.

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
فوقالعــاده شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان کــه بــا حضور ســفیر
ایــران در ارمنســتان ،برگــزار شــد ،اظهــار کرد:
گســترش ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه
یکــی از اصلیتریــن اولویتهــای اســتان
اســت کــه خوشــبختانه مســوولیت افزایــش
بیــش از پیــش ارتباطــات...

یونــس ژائلــه در نشســت فــوقالعــاده شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران در ارمنســتان
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :تنهــا راه ورود ایــران
بــه کشــور ارمنســتان و اتحادیــه اوراســیا از اســتان
آذربایجانشــرقی اســت کــه یکــی از مســیرهای
مهــم ترانزیتــی کریــدور خلیــج فــارس بــه دریــای
ســیاه و روســیه محســوب میشــود.

 14ژانویه 2021

 25دی 1399

 25دی 1399

بازار ارمنستان یک فضای رقابتی است

خواستار تأسیس دفتر اتحادیهکشورهای

انتظار داریم دفتر اتحادیه اوراسیا

و باید بهصورت حرفه ای وارد شویم

اوراسیا در تبریز هستیم

در استان ،تأسیس شود

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان
گفــت :بــازار ارمنســتان یــک فضــای رقابتــی
اســت و بایــد حرفــه ای وارد شــویم و قــرار
نیســت ایــن بــازار را دو دســتی بــه مــا تقدیــم
کننــد .عباس بدخشــان ظهــوری روز پنجشــنبه
در نشســت فــوق العــاده شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی
کــه در اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و...

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
ویــژه بررســی توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان،
گســترش ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه
را از اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد و
گفت :مســئولیت توســعه مناســبات کشــورمان
بــا کشــورهای همســایه از ســوی مســئوالن
ارشــد دولــت بــه اســتان آذربایجــانشــرقی
واگــذار شــده اســت.

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
ویــژه بررســی توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان،
گســترش ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه
را از اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد و
گفت :مســئولیت توســعه مناســبات کشــورمان
بــا کشــورهای همســایه از ســوی مســئوالن
ارشــد دولــت بــه اســتان آذربایجــان
شــرقی واگــذار شــده اســت.
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 25دي 1399
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آذربايجان شرقي ،دروازه دسترسي

آمادگی فعاالن اقتصادی آذربایجان

دفترنمایندگیاتاقبازرگانیتبریز

ايران به اتحاديه اوراسياست

شرقی برای حضور در بازار ارمنستان

در ارس فعال می شود

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
ویــژه بررســی توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان،
گســترش ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه
را از اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد و
گفت :مســئولیت توســعه مناســبات کشــورمان
بــا کشــورهای همســایه از ســوی مســئوالن
ارشــد دولــت بــه اســتان آذربایجــانشــرقی
واگــذار شــده اســت.

یونــس ژائلــه در نشســت فــوقالعــاده شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران در ارمنســتان
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :تنهــا راه ورود ایــران
بــه کشــور ارمنســتان و اتحادیه اوراســیا از اســتان
آذربایجانشــرقی اســت کــه یکــی از مســیرهای
مهــم ترانزیتــی کریــدور خلیج فــارس بــه دریای
ســیاه و روســیه محســوب میشــود.

تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای ایجاد
دفتــر نمایندگــی اتــاق در منطقــه آزاد ارس در
محــدوده جلفــا و محــدوده نــوردوز جهــت
ارائــه خدمــات صــدور گواهــی مبــدا ،صــدور
و تمدیــد کارت بازرگانــی و عضویــت در
محــدوده هــای تفاهــم نامــه و ســایر خدمــات
مرتبــط بــه فعــاالن تجــاری منعقــد شــد.

یکشنبه  28دی 1399

یکشنبه  28دی 1399

 ۲7دي ۱۳۹۹

آمادگیفعاالناقتصادیآذربایجانشرقی

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز

اراده تبریز

برایحضوردربازارکشورارمنستان

در ارس فعال می شود

برای توسعه روابط با ارمنستان

یونــس ژائلــه در نشســت فــوقالعــاده شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان کــه بــا حضــور ســفیر ایــران در ارمنســتان
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :تنهــا راه ورود ایــران
بــه کشــور ارمنســتان و اتحادیه اوراســیا از اســتان
آذربایجانشــرقی اســت کــه یکــی از مســیرهای
مهــم ترانزیتــی کریــدور خلیج فــارس بــه دریای
ســیاه و روســیه محســوب میشــود.

تفاهــم نامــه همــکاری مابیــن اتــاق بازرگانــی
تبریــز و ســازمان منطقــه آزاد ارس بــرای ایجاد
دفتــر نمایندگــی اتــاق در منطقــه آزاد ارس در
محــدوده جلفــا و محــدوده نــوردوز جهــت
ارائــه خدمــات صــدور گواهــی مبــدا ،صــدور
و تمدیــد کارت بازرگانــی و عضویــت در
محــدوده هــای تفاهــم نامــه و ســایر خدمــات
مرتبــط بــه فعــاالن تجــاری منعقــد شــد.

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
ویــژه بررســی توســعه ارتباطــات بــا ارمنســتان،
گســترش ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه
را از اولویتهــای اصلــی اســتان برشــمرد و
گفت :مســئولیت توســعه مناســبات کشــورمان
بــا کشــورهای همســایه از ســوی مســئوالن
ارشــد دولــت بــه اســتان آذربایجــانشــرقی
واگــذار شــده اســت.

43

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها
 ۲7دي ۱۳۹۹

 ۲7دي ۱۳۹۹

پنجشنبه  25دی

آذربایجان شرقی برای ایجاد بازار

آذربایجان شرقی برای ایجاد بازار

نشست هیات رییسه اتاق تبریز با سازمان

مشترک مرزی با ارمنستان آماده است

مشترک مرزی با ارمنستان آماده است

کارآفرینان جمهوری آذربایجان

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
فوقالعــاده شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان کــه بــا حضور ســفیر
ایــران در ارمنســتان ،برگــزار شــد ،اظهــار کرد:
گســترش ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه
یکــی از اصلیتریــن اولویتهــای اســتان
اســت کــه خوشــبختانه مســوولیت افزایــش
بیــش از پیــش ارتباطــات...

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
فوقالعــاده شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان کــه بــا حضور ســفیر
ایــران در ارمنســتان ،برگــزار شــد ،اظهــار کرد:
گســترش ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه
یکــی از اصلیتریــن اولویتهــای اســتان
اســت کــه خوشــبختانه مســوولیت افزایــش
بیــش از پیــش ارتباطــات...

نشســت اعضــای هیــات رییســه ،دبیــرکل و
مدیــر امــور بیــن الملــل اتــاق بازرگانــی تبریــز و
دبیــر میــز آذربایجــان بــا اعضــای کنفدراســیون
ملــی ســازمان هــای کارآفرینــان جمهــوری
آذربایجــان و برخــی فعــاالن اقتصــادی ایــن
کشــور بــه صــورت وبینــار برگــزار شــده و
طرفیــن در ایــن وبینــار بــر افزایــش همــکاری
هــای دو جانبــه تاکیــد کردنــد.

 ۲۵دی ۱۳۹۹

 ۲۶دی ۱۳۹۹

 25دی 1399

نشست وبیناری بخش های خصوصی

نشست وبیناری بخش های خصوصی

نشست وبیناری بخش های خصوصی

ایران وجمهوری آذربایجان برگزار شد

ایران وجمهوری آذربایجان برگزار شد

ایران وجمهوری آذربایجان برگزار شد

نشســت بخــش هــای خصوصــی ایــران و
جمهــوری آذربایجــان بــه ریاســت یونــس ژائله
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محمــد موســی
اف رییــس کنفدراســیون ملــی کارآفرینــان
جمهــوری آذربایجــان روز پنجشــنبه بــه
صــورت وبینــاری برگــزار شــد .در ایــن دیــدار
کــه نماینــدگان بخــش خصوصــی ایــران و
جمهــوری آذربایجــان حضــور داشــتند...

نشســت بخــش هــای خصوصــی ایــران و
جمهــوری آذربایجــان بــه ریاســت یونــس ژائله
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محمــد موســی
اف رییــس کنفدراســیون ملــی کارآفرینــان
جمهــوری آذربایجــان روز پنجشــنبه بــه
صــورت وبینــاری برگــزار شــد .در ایــن دیــدار
کــه نماینــدگان بخــش خصوصــی ایــران و
جمهــوری آذربایجــان حضــور داشــتند...

نشســت بخــش هــای خصوصــی ایــران و
جمهــوری آذربایجــان بــه ریاســت یونــس ژائله
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و محمــد موســی
اف رییــس کنفدراســیون ملــی کارآفرینــان
جمهــوری آذربایجــان روز پنجشــنبه بــه
صــورت وبینــاری برگــزار شــد .در ایــن دیــدار
کــه نماینــدگان بخــش خصوصی ایــران و
جمهــوری آذربایجــان حضــور داشــتند...
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برگزاری وبینار بخش های خصوصی

برگزاری وبینار بخش های خصوصی

شصتوهشتمینشورایگفتگویدولت

ایران و جمهوری آذربایجان

ایران و جمهوری آذربایجان

و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

نشســت بخــش هــای خصوصــی ایــران و
جمهــوری آذربایجــان بــه ریاســت”یونس
ژائلــه” رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و
“محمــد موســی اف ” رییــس کنفدراســیون
ملــی کارآفرینــان جمهــوری آذربایجــان روز
پنجشــنبه بــه صــورت وبینــاری برگــزار شــد.
در ایــن دیــدار کــه نماینــدگان بخــش
خصوصــی ایــران و جمهــوری آذربایجــان...

نشســت بخــش هــای خصوصــی ایــران و
جمهــوری آذربایجــان بــه ریاســت”یونس
ژائلــه” رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز و
“محمــد موســی اف ” رییــس کنفدراســیون
ملــی کارآفرینــان جمهــوری آذربایجــان روز
پنجشــنبه بــه صــورت وبینــاری برگــزار شــد.
در ایــن دیــدار کــه نماینــدگان بخــش
خصوصــی ایــران و جمهــوری آذربایجــان...

شــصت و هشــتمین نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی با
حضــور جمعــی از مســئوالن و همچنیــن فعــاالن
بخــش خصوصی اســتان با پیــش از دســتور «طرح
موضــوع مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل
قطعــی هــای اخیر بــرق و بررســی تعقیــب مالیاتی
کارگــزاران امــور گمرکــی بــه جهــت بدهــی
مالیاتــی صاحبــان کاال» برگــزار شــد.

شنبه  ۲۷دي ۱۳۹۹

 ۲۷دی ۱۳۹۹

 ۲7دي ۱۳۹۹

گزارشتصویرینشستشورایگفتگوی

انتقاد اتاق بازرگانی تبریز

قطعی برنامهریزیشده

دولتوبخشخصوصیآذربایجانشرقی

از قطع برق بدون اطالع قبلی

برق نداریم

شــصت و هشــتمین نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی با
حضــور جمعــی از مســئوالن و همچنیــن فعــاالن
بخــش خصوصی اســتان با پیــش از دســتور «طرح
موضــوع مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل
قطعــی هــای اخیر بــرق و بررســی تعقیــب مالیاتی
کارگــزاران امــور گمرکــی بــه جهــت بدهــی
مالیاتــی صاحبــان کاال» برگــزار شــد.

یونــس ژائلــه در شــصت و هشــتمین
نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور
جمعــی از مســئوالن و همچنیــن فعــاالن بخش
خصوصــی اســتان بــا پیــش از دســتور « طــرح
موضــوع مشــکالت واحدهــای تولیــدی
بــه دلیــل قطعیهــای اخیــر بــرق و بررســی
تعقیــب مالیاتــی کارگــزاران امــور گمرکــی...

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
هشــتمین جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی ،بــا
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه اســتان ،اظهــار داشــت :مقــرر شــد
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک مــاه از
ســوی وزارت صمــت پیگیــری شــود..
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قطعی برنامهریزیشده

قطعی برنامهریزیشده

قطع برق صنایع بدون اطالع قبلی

برق نداریم

برق نداریم

توجیهپذیرنیست

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
هشــتمین جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجانشــرقی ،بــا
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه اســتان ،اظهــار داشــت :مقــرر شــد
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک ماه از ســوی
وزارت صمــت پیگیــری شــود...

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
هشــتمین جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجانشــرقی ،بــا
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه اســتان ،اظهــار داشــت :مقــرر شــد
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک ماه از ســوی
وزارت صمــت پیگیــری شــود...

رئیــس اتــاق تبریــز در نشســت شــورای
گفتوگــوی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه
قطــع ناگهانــی بــرق در روزهــای اخیــر گفــت:
صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی در فصل
تابســتان اقــدام مراعات وضــع موجــود را کردند
و گاه بــه خاطــر کمبــود بــرق ،فعالیــت خطــوط
تولیــدی آنهــا قطــع یــا محــدود شــد؛ امــا اکنــون
در میانــه زمســتان بــا قطــع بیبرنامــه بــرق...

 ۲7دی ۱۳۹۹

 ۲7دی ۱۳۹۹

 29دی 1399

اجازه تولید ،انتقال و فروش برق به

قطعیبرنامهریزیشده

اتاق بازرگانی و بخش خصوصی پیشروی

بخش خصوصی داده شود

برق نداریم

تحقق پروژههای مهم صنعتی استان

رئیــس اتــاق تبریــز در نشســت شــورای
گفتوگــوی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه
قطــع ناگهانــی بــرق در روزهــای اخیــر گفــت:
صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی در فصل
تابســتان اقــدام مراعات وضــع موجــود را کردند
و گاه بــه خاطــر کمبــود بــرق ،فعالیــت خطــوط
تولیــدی آنهــا قطــع یــا محــدود شــد؛ امــا اکنــون
در میانــه زمســتان بــا قطــع بیبرنامــه بــرق...

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
هشــتمین جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجانشــرقی ،بــا
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه اســتان ،اظهــار داشــت :مقــرر شــد
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک ماه از ســوی
وزارت صمــت پیگیــری شــود...

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
هشــتمین جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجانشــرقی ،بــا
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه اســتان ،اظهــار داشــت :مقــرر شــد
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک مــاه از
ســوی وزارت صمــت پیگیــری شــود...
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 ۲۸دی ۱۳۹۹

 ۲۸دی ۱۳۹۹

اتاق بازرگانی و بخش خصوصی پیشرو

کرونا کمترین عارضه را در بخشهای

قطعی برق خسارت زیادی به واحدهای

تحقق پروژههای مهم صنعتی استان

تولیدی و صنعتی استان ایجاد کرد

صنعتیواردمیکند

محمدرضــا پورمحمــدی در شــصت و
هشــتمین جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجانشــرقی ،بــا
اشــاره بــه ســفر اخیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه اســتان ،اظهــار داشــت :مقــرر شــد
رونــد اجــرای مصوبــات و توافقــات صــورت
گرفتــه در ایــن ســفر بعــد از یــک ماه از ســوی
وزارت صمــت پیگیــری شــود...

محمدرضا پورمحمدی در شــصت و هشــتمین
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی ،بــا اشــاره بــه
ســفر اخیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــه اســتان ،گفــت :مقــرر شــد رونــد اجــرای
مصوبــات و توافقــات صــورت گرفتــه در
ایــن ســفر بعــد از یــک مــاه از ســوی وزارت
صمــت پیگیــری شــود کــه الزم اســت...

یونسژائلهدرشــصتوهشتمینشورایگفتگوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
اشــاره بــه قطــع ناگهانــی بــرق و آســیب هــای وارد
شــده طی آن بــه واحدهای صنعتی و تولیــدی اظهار
کــرد :صاحبان صنایع و واحدهای تولیــدی در فصل
تابســتان اقـدام بــه مراعــات وضع موجــود کــرده و به
خاطر کمبــود برق ،فعالیت خطوط تولیدی خــود را
متوقــفویــامحــدودکردند.

 ۲۷دی ۱۳۹۹

 ۲۷دی ۱۳۹۹

 30دي ۱۳۹۹

احیای۵۶واحدتولیدیتعطیلشدهدر

قطعی برق «برنامهریزی شده» در استان

بیت کوین بازی

آذربایجانشرقیتوسطدستگاهقضایی

آذربایجان شرقی نخواهیم داشت

در النه مرغ ها

موســی خلیــل اللهــی در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
کــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد،
بــا بیــان اینکــه هــر فــرد ولــو یــک شــغل
ایجــاد کنــد بایــد دســت او را بوســید ،اظهــار
داشــت :کارفرمایــان و تولیدکننــدگان عــزت
و معیشــت شــاغالن را تامیــن میکننــد کــه
بســیار ارزشــمند اســت.

محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
کــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد،
بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل کمبــود بــرق ،بــه
صــورت کشــوری و سراســری اســت اظهــار
داشــت :علــل کمبــود بــرق بایــد بررســی شــود
تــا بــرای رفــع آن تــاش کنیــم و واحدهــای
تولیــدی و صنعتــی بــا از بیــن رفتــن مــواد ...

شــصت و هشــتمین نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی با
حضــور جمعــی از مســئوالن و همچنیــن فعــاالن
بخــش خصوصی اســتان با پیــش از دســتور «طرح
موضــوع مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل
قطعــی هــای اخیر بــرق و بررســی تعقیــب مالیاتی
کارگــزاران امــور گمرکــی بــه جهــت بدهــی
مالیاتــی صاحبــان کاال» برگــزار شــد.
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يکشنبه  ۲۸دي ۱۳۹۹

اجازه تولید ،انتقال و فروش برق

قطع برق بدون اطالع قبلی،

احیای۵۶واحدتولیدیتعطیلشدهدر

به بخش خصوصی داده شود

توجیه پذیر نیست

آذربایجانشرقیتوسطدستگاهقضایی

رئیــس اتــاق تبریــز در نشســت شــورای
گفتوگــوی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه
قطــع ناگهانــی بــرق در روزهــای اخیــر گفــت:
صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــدی در فصل
تابســتان اقــدام مراعات وضــع موجــود را کردند
و گاه بــه خاطــر کمبــود بــرق ،فعالیــت خطــوط
تولیــدی آنهــا قطــع یــا محــدود شــد؛ امــا اکنــون
در میانــه زمســتان بــا قطــع بیبرنامــه بــرق...

یونــس ژائلــه در شــصت و هشــتمین نشســت
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور جمعــی از
مســئوالن و همچنیــن فعــاالن بخــش خصوصی
اســتان بــا پیــش از دســتور ” طــرح موضــوع
مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل قطعی
هــای اخیــر بــرق و بررســی تعقیــب مالیاتــی
کارگــزاران امــور گمرکــی...

موســی خلیــل اللهــی در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
کــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد،
بــا بیــان اینکــه هــر فــرد ولــو یــک شــغل
ایجــاد کنــد بایــد دســت او را بوســید ،اظهــار
داشــت :کارفرمایــان و تولیدکننــدگان عــزت
و معیشــت شــاغالن را تامیــن میکننــد کــه
بســیار ارزشــمند اســت.

 ۲9دي ۱۳۹۹

 ۲۵دی ۱۳۹۹

سه شنبه  ۳۰دي ۱۳۹۹

سه شنبه  ۳۰دي ۱۳۹۹

در شورای دولت و بخشخصوصی؛

جلسه ستاد پشتیبانی سالمت در اتاق

پنجره واحد کسب و کار فرصتی

واکنش صنایع به قطع برق

بازرگانی تبریز برگزار شد

برای فعاالن اقتصادی استان

شــصت و هشــتمین نشســت شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخشخصوصــی
آذربایجــان شــرقی بــا دســتور کار بررســی
مشــکالت واحدهــای تولیــدی بهدلیــل
قطعیهــای اخیــر بــرق ،بررســی تعقیــب مالیاتی
کارگــزاران امــور گمرکــی بهدلیــل بدهــی
مالیاتــی صاحبــان کاال ،بررســی شــیوهنامه
ســاماندهی عرضــه و تقاضــای زنجیــره فــوالد...

جلســه ســتاد پشــتیبانی ســامت (کرونــا) بــا
حضــور جمعــی از اعضــای ســتاد پشــتیبانی
مدافعــان ســامت آذربایجانشــرقی ،ابراهیمــی
نائــب رییــس و قهرمانــی دبیــر کل اتاق تبریــز در
محــل اتاق برگزار شــد.در ابتدای جلســه محســن
ایرانــزاد ،رئیس ســتاد پشــتیبانی مدافعان ســامت
آذربایجانشــرقی گزارشــی از مجمــوع اقدامــات
انجــام شــده توســط ایــن ســتاد ارائــه داد.

پنجــره واحــد فیزیکــی شــروع کســب و کار
آذربایجــان شــرقی ،بــا ارائــه خدماتــی ویــژه
فرصتــی بــرای فعــاالن اقتصــادی اســتان فراهم
کــرده اســت .جلســه گــزارش عملکــرد پنجره
واحــد کســب و کار اتــاق تبریــز بــا حضــور
عبــاس کمالــی ،نائــب رییــس اتــاق تبریــز و
جمعــی از مســئوالن مربوطــه در محــل
اتــاق برگــزار شــد.

48

آیینه رسانه ها
ویژه حضور وزیر صمت در اتاق تبریز
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