ب ِْس ِم َ ّ
من ال َّرحيم
الل ال َّر ْح ِ
ون«
»ن َوال ْ َق َل ِم َو َما یَ ْس ُط ُر َ

جهان امروز جهان ارتباطات و رسان ه هاست و زندگی در عصر حاضر بدون رسانه و خبر قابل تصور نیست .در چنین زمانه
ای ،خبرنگاران و اصحاب رسانه بهمثابه سفیران عرصه دانایی و روایت گران صادق و امین مردم نقشی بیبدیل در افزایش
سطح آگاهی و تقویت امید ،نشاط و بالندگی در جامعه ایفا می کنند.
با توجه به اهمیت ویژه بخش اقتصادی در جامعه کنونی و نقش بسزای آن در زندگی مردم ،حضور و روشنگری اصحاب
رسانه در این حوزه اهمیت و نمود ویژه ای دارد .در این میان ،اتاق های بازرگانی نیز به دلیل به دوش کشیدن وزنه ای
سنگین در حوزه اقتصادی ،نیازمند یاری بیشتر اصحاب رسانه در پوشش اخبار و آگاهی بخشی در این حوزه هستند.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز در رویکردی جدید در پی افزایش ارتباط با رسانه های آذربایجان شرقی
اعم از رسانه های برخط و نشریات چاپی بوده و سعی در استفاده از توان رسانه ای استان در آگاهی بخشی حوزه های
اقتصادی دارد.
در این راستا ،روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز اقدام به انتشار ویژه نامه « اتاق تبریز در آیینه رسانه ها» کرده و طی آن
اخبار منتشره شده اتاق در رسانه های استانی و کشوری را به ترتیب زمان انتشار کنار یکدیگر گرد آورده است تا عالوه
بر نمایان ساختن گستره فعالیت خبری اتاق ،گامی برای قدردانی و دیده شدن زحمات و تالش های فعاالن عرصه خبر در
پوشش اخبار اتاق بردارد.
در این فرصت ضمن قدردانی از تمامی تالش های اصحاب رسانه استان در همکاری نزدیک با اتاق بازرگانی تبریز ،از
نشریات و رسانه هایی که قادر به مشاهده و رصد اخبار آن ها در حوزه اتاق بازرگانی تبریز نشده و الجرم موفق به
آوردن متن مطالب آن ها در این ویژه نامه نشده ایم ،می خواهیم با ارسال لینک و یا تصویری از نشریه خود به واحد
روابط عمومی ،ما را در پربار کردن این ویژه نامه یاری کنند.
امیدوارم با استعانت از الطاف الهی ،بهرهگیری از سرمای ه ها و ظرفیتهای گرانسنگ جامعه اقتصادی کشور و
همکاریهای ارزنده اصحاب محترم رسانه ،بتوانیم بیشاز پیش در مسیر توسعه و تعالی ایران اسالمی و کمک به حل
مشکالت و مسائل اساسی جامعه و مردم ،گامهای مؤثرتری برداریم.

فائزه زنجانی
مسئول روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

امکان سنجی ایجاد خوشه تولید
و صادرات پوشاک در آذربایجان
شرقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان بــا حضــور
نمایندگانــی از کمیســیون کارآفرینــی،
گردشــگری و اقتصــاد دانــش بنیــان اتــاق
تبریــز ،انجمــن نســاجی و پوشــاک اســتان،

نشست مشترک صادرکنندگان
صنعت فرش در اتاق تبریز برگزار
شد

بــا هــدف بررســی مشــکالت صــادر کننــدگان
فــرش و بازنگــری در اهــداف اســتراتژیک
ایــن صنعــت در اســتان نشســتی بــا حضــور
فعــاالن ایــن صنعــتمعاونــت مدیــر کل امــور
اقتصــادی اســتانداری و رییــس اداره فــرش
اســتان و مســولین اتــاق تبریــز برگــزار شــد.
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امکان سنجی ایجاد خوشه تولید
و صادرات پوشاک در آذربایجان
شرقی

امکان سنجی ایجاد خوشه تولید
و صادرات پوشاک در آذربایجان
شرقی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،جلســه
کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان بــا حضــور نمایندگانــی
از کمیســیون کارآفرینــی ،گردشــگری و
اقتصــاد دانــش بنیــان اتــاق تبریــز ،انجمــن

در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی آذربایجان شرقی ،موضوع
امکان سنجی ایجاد خوشه تولید و صادرات
پوشاک در استان مطرح شد.به گزارش
روابط عمومی اتاق تبریز ،جلسه کارگروه
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

نشست مشترک صادرکنندگان
صنعت فرش در اتاق تبریز برگزار
شد

موانع توسعه صنعت گردشگری در

با هدف بررسی مشکالت صادر کنندگان
فرش و بازنگری در اهداف استراتژیک این
صنعت در استان نشستی با حضور فعاالن
این صنعتمعاونت مدیر کل امور اقتصادی
استانداری و رییس اداره فرش استان و
مسولین اتاق تبریز برگزار شد.

آذربایجان شرقی بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
کمیتــه گردشــگری کمیســیون کارآفرینــی،
اقتصــاد دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا موضــوع بررســی موانــع
توســعه صنعــت گردشــگری در اســتان
تشــکیل جلســه داد.

موانع توسعه صنعت گردشگری در
آذربایجان شرقی بررسی شد

بررسی موانع توسعه صنعت
گردشگری در آذربایجان شرقی

موانع توسعه صنعت گردشگری در

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،کمیتــه
گردشــگری کمیســیون کارآفرینــی ،اقتصــاد
دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــا موضــوع بررســی موانــع توســعه
صنعــت گردشــگری در اســتان تشــکیل جلســه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
کمیتــه گردشــگری کمیســیون کارآفرینــی،
اقتصــاد دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا موضــوع بررســی موانــع
توســعه صنعــت گردشــگری در اســتان
تشــکیل جلســه داد.

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی
اتــاق بازرگانــی تبریــز ،کمیتــه گردشــگری
کمیســیون کارآفرینــی ،اقتصــاد دانــش بنیان و
گردشــگری اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا موضوع
بررســی موانــع توســعه صنعــت گردشــگری
در اســتان تشــکیل جلســه داد.
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کمیتــه گردشــگری کمیســیون کارآفرینــی،
اقتصــاد دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا موضــوع بررســی موانــع
توســعه صنعــت گردشــگری در اســتان
تشــکیل جلســه داد.

کمیتــه گردشــگری کمیســیون کارآفرینــی،
اقتصــاد دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا موضــوع بررســی موانــع
توســعه صنعــت گردشــگری در اســتان
تشــکیل جلســه داد .در ابتــدای جلســه ،مهــدی
قهرمانــی ،دبیــر کل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا
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توســعه صنعــت گردشــگری در اســتان
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کمیتــه گردشــگری کمیســیون کارآفرینــی،
اقتصــاد دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا موضــوع بررســی موانــع
توســعه صنعــت گردشــگری در اســتان
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کمیتــه گردشــگری کمیســیون کارآفرینــی،
اقتصــاد دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا موضــوع بررســی موانــع
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کمیتــه گردشــگری کمیســیون کارآفرینــی،
اقتصــاد دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا موضــوع بررســی موانــع
توســعه صنعــت گردشــگری در اســتان
تشــکیل جلســه داد .در ابتــدای جلســه ،مهــدی
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موضوع « الزام استفاده از خدمات
مجریان ذیصالح برای تمامی
ساختمان ها» بررسی شد

«نحوه عملیاتی سازی طرح های
سرمایه گذاری فرصت محور و
مزیت محور استان» بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان بــا حضــور
نمایندگانــی از دادگســتری ،معاونــت
هماهنگــی امــور عمرانــی ،اداره کل راه
و شهرســازی ،نظــام مهندســی ســاختمان،

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه توســعه و آینــده پژوهــی
کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا موضــوع « بررســی نحــوه
عملیاتــی نمــودن طــرح هــای ســرمایه گــذاری
فرصــت محــور و مزیــت محــور اســتان بــر

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

آذربایجانشرقی بررسی شد

آذربایجانشرقی بررسی شد

نحوه عملیاتی سازی طرح های
سرمایه گذاری فرصت محور و
مزیت محور بررسی شد

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،جلســه کارگــروه
توســعه و آینــده پژوهــی کمیســیون بهبــود
محیــط کســب و کار اتــاق بازرگانــی تبریــز
بــا موضــوع « بررســی نحــوه عملیاتــی نمــودن
طــرح هــای ســرمایه گــذاری فرصــت محــور
و مزیــت محــور اســتان بــر اســاس ســند
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نحوه عملیاتی سازی طرح های
سرمایه گذاری فرصت محور و
مزیت محور بررسی شد

جلســه کارگــروه توســعه و آینــده پژوهــی
کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــا موضــوع « بررســی نحــوه
عملیاتــی نمــودن طــرح هــای ســرمایه گــذاری
فرصــت محــور و مزیــت محــور اســتان بــر
اســاس ســند آمایــش ســرزمینی» صبــح امــروز

کمبود گاز ،دغدغه جدید صنایع
آذربایجانشرقی

بــه گــزارش دوشــنبه ایرنــا ،فعــاالن بخــش
تولیــد و صنعــت در آذربایجــان شــرقی مــی
گوینــد کــه اوالً توزیــع انــرژی در اســتان
هــا بایــد بــا لحــاظ واقعیــت هــای حاکــم بــر
منطقــه صــورت گیــرد؛ دوم اینکــه مواجهــه
آنــان بــا چالــش کمبــود بــرق در تابســتان و
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چالش های صنایع استان به دلیل
قطعی گاز بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور دبیــر شــورای گفتگــو و نمایندگانــی
از دادگســتری اســتان ،هماهنگــی امــور
اقتصــادی اســتانداری ،شــرکت گاز ،انجمــن

کمبود گاز ،دغدغه جدید صنایع
آذربایجانشرقی

بیداری آذربایجان به نقل از ایرنا :فعاالن
بخش تولید و صنعت در آذربایجان شرقی
می گویند که اوالً توزیع انرژی در استان ها
باید با لحاظ واقعیت های حاکم بر منطقه
صورت گیرد؛ دوم اینکه مواجهه آنان با
چالش کمبود برق در تابستان و گاز در

مسئوالن دولتی بر سر راه بخش
خصوصی مانع ایجاد نکنند /زمینه
ساز فرار سرمایه گذاران از استان
نشوید

مسئوالن دولتی در مسیر بخش
خصوصی مانع ایجاد نکنند

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در مراســم گرامیداشــت روز
ملــی صنعــت و معــدن در مرکــز همایــش
هــای بیــن المللــی خــاوران تبریــز گفــت:
بخــش خصوصــی کشــور بــا اراده فوالدیــن
خــود نشــان داده کــه در ایــن جنــگ

یونــس ژائلــه در مراســم گرامیداشــت روز
ملــی صنعــت و معــدن در مرکــز همایشهــای
بینالمللــی خــاوران تبریــز گفــت :بخــش
خصوصــی کشــور بــا اراده فوالدیــن خــود
نشــان داده کــه در ایــن جنــگ اقتصــادی ،کار
بســیار بزرگــی کــرده اســت .در آذربایجــان

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

چالش صنایع آذربایجان شرقی به
دلیل قطعی گاز /احتمال تعطیلی
واحدهای فوالدی

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی آذربایجان شرقی صبح
پنج شنبه با حضور دبیر شورای گفتگو و
نمایندگانی از دادگستری استان ،هماهنگی
امور اقتصادی استانداری ،شرکت گاز،
انجمن فوالد  ،انجمن متالوژی ،انجمن

کمبود گاز ،دغدغه جدید صنایع
آذربایجانشرقی

پیــام آذری -فعــاالن بخــش تولیــد و صنعــت
در آذربایجــان شــرقی مــی گوینــد کــه اوالً
توزیــع انــرژی در اســتان هــا بایــد بــا لحــاظ
واقعیــت هــای حاکــم بــر منطقــه صــورت
گیــرد؛ دوم اینکــه مواجهــه آنــان بــا چالــش
کمبــود بــرق در تابســتان و گاز در زمســتان،

مسئوالن دولتی بر سر راه بخش
خصوصی مانع ایجاد نکنند

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه
در مراســم گرامیداشــت روز ملــی صنعــت و
معــدن در مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی
خــاوران تبریــز گفــت :بخــش خصوصــی
کشــور بــا اراده فوالدیــن خــود نشــان داده کــه

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

رشد صنعتی کشور طی سال
جاری/آذربایجان شرقی قطب
صنعت و معدن ایران

مسئوالن دولتی زمینه ساز فرار
سرمایه گذاران از استان نشوید

کندی حرکت در ریل صنعت با
مانع تراشی مسئوالن دولتی

یونــس ژائلــه اظهــار کــرد :بــا تــاش بخــش
خصوصــی در هفــت مــاه امســال از ۵۴
درصــد رشــد صادراتــی در آذربایجــان شــرقی
برخــوردار شــدیم ،امــا بخــش صنعــت و تولید
اســتان بایــد از حمایــت و پشــتوانه بیشــتر
برخــوردار باشــد.

یونــس ژائلــه در مراســم گرامیداشــت روز
ملــی صنعــت و معــدن در مرکــز همایــش
هــای بیــن المللــی خــاوران تبریــز گفــت:
بخــش خصوصــی کشــور بــا اراده فوالدیــن
خــود نشــان داده کــه در ایــن جنــگ
اقتصــادی ،کار بســیار بزرگــی کــرده اســت.

یونــس ژائلــه در مراســم گرامیداشــت روز
ملــی صنعــت و معــدن در مرکــز همایــش
هــای بیــن المللــی خــاوران تبریــز گفــت:
بخــش خصوصــی کشــور بــا اراده فوالدیــن
خــود نشــان داده کــه در ایــن جنــگ
اقتصــادی ،کار بســیار بزرگــی کــرده اســت.

مشکل عدم امکان اخذ کارت
بازرگانی توسط شرکت های پارک
علم و فناوری بررسی شد

مشکل عدم امکان اخذ کارت
بازرگانی توسط شرکتهای پارک
علم و فناوری بررسی شد

بررسی مشکل عدم امکان اخذ
کارت بازرگانی توسط شرکت های
پارک علم و فناوری

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
موضــوع بررســی « عــدم امــکان اخــذ کارت
بازرگانــی توســط شــرکت هــای مســتقر
پــارک علــم و فنــاوری بــه دلیــل عــدم ارائــه

عدم امکان اخذ کارت بازرگانی
توسط شرکت های پارک علم و
فناوری

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،جلســه
کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی ظهــر یــک
شــنبه بــا موضــوع بررســی « عــدم امــکان
اخــذ کارت بازرگانــی توســط شــرکت هــای
مســتقر پــارک علــم و فنــاوری بــه دلیــل عــدم

در کارگــروه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی،
موضــوع «عــدم امــکان اخــذ کارت بازرگانــی
توســط شــرکتهای مســتقر پــارک علــم و
فنــاوری» بررســی شــد.

مشکل عدم امکان اخذ کارت
بازرگانی توسط شرکتهای پارک
علم و فناوری بررسی شد

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
موضــوع بررســی « عــدم امــکان اخــذ کارت
بازرگانــی توســط شــرکت هــای مســتقر
پــارک علــم و فنــاوری بــه دلیــل عــدم ارائــه
کدرهگیــری اجــاره نامــه از ســوی ایــن

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
موضــوع بررســی « عــدم امــکان اخــذ کارت
بازرگانــی توســط شــرکت هــای مســتقر
پــارک علــم و فنــاوری بــه دلیــل عــدم ارائــه
کدرهگیــری اجــاره نامــه از ســوی ایــن

جلسه کارشناسی کمیته معدن اتاق
تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
نصیــر نــوری در جلســه کارشناســی کمیتــه
معــدن کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق
بازرگانــی تبریــز گفــت :هرگونــه برنامــه
ریــزی بــرای رفــع مشــکالت و معضــات هــر
بخــش اقتصــادی مســتلزم اطــاع از داده هــا و
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ضرورت بهروز رسانی دادهها و
وضعیت معادن آذربایجان شرقی

استراتژیهای توسعه معادن و
صنایع معدنی آذربایجانشرقی
در حال تدوین است

جلسه کارشناسی کمیته معدن اتاق

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،جلســه
کارشناســی کمیتــه معــدن کمیســیون صنعــت
و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز صبــح امــروز
ســه شــنبه بــا موضــوع بروزرســانی گــزارش
هــا و پژوهــش هــای موجــود و مرتبــط بــا
وضعیــت ،ظرفیــت و پتانســیل هــای معــادن

یوسف محمدزاده ،روز سه شنبه در جلسه
کارشناسی کمیته معدن کمیسیون صنعت و
معدن اتاق بازرگانی تبریز با ارایه گزارشی
از مراحل تدوین این برنامه افزود :در ترسیم
چشم انداز توسعه معادن و صنایع معدنی،
مسوولیت هایی متوجه دستگاه های اجرایی

تدوین زمینههای توسعه معادن و

نماینــده دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری آذربایجانشــرقی گفــت:
زمینههــای توســعه معــادن و صنایــع معدنــی
اســتان بــرای معرفــی ظرفیتهــای ایــن حــوزه
در حــال تدویــن اســت.

استراتژیهای توسعه معادن و
صنایع معدنی آذربایجانشرقی
در حال تدوین است

بــه گــزارش اخبارفلــزات ،یوســف محمــدزاده
نماینــده دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری آذربایجانشــرقی در جلســه
کارشناســی کمیتــه معــدن کمیســیون صنعــت
و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا ارائــه
گزارشــی از مراحــل تدویــن ایــن برنامــه،

نماینــده دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری آذربایجانشــرقی گفــت:
اســتراتژیهای توســعه معــادن و صنایــع
معدنــی اســتان بــرای معرفــی ظرفیتهــای
ایــن حــوزه در حــال تدویــن اســت.

جلسه کارشناسی کمیته معدن اتاق

دالیل عدم صدور پروانه بهره
برداری برای شرکت های پارک
علم و فناوری بررسی شد

نصیــر نــوری در جلســه کارشناســی کمیتــه
معــدن کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق
بازرگانــی تبریــز گفــت :هرگونــه برنامــه
ریــزی بــرای رفــع مشــکالت و معضــات هــر
بخــش اقتصــادی مســتلزم اطــاع از داده هــا و
وضعیــت بــه روز آن هــا اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
دالیــل عــدم صــدور پروانــه بهــره بــرداری
بــرای شــرکت هــای فنــاور مســتقر در پــارک
علــم و فنــاوری اســتان بــا حضــور نمایندگانــی
از امــور عمرانــی اســتانداری ،ســازمان صمت،
اداره مســکن و شهرســازی ،پــارک علــم و

تبریز برگزار شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،نصیــر نــوری
در جلســه کارشناســی کمیتــه معدن کمیســیون
صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز
گفــت :هرگونــه برنامــه ریــزی بــرای رفــع
مشــکالت و معضــات هــر بخــش اقتصــادی

زمینههای توسعه معادن و صنایع
معدنی آذربایجانشرقی در حال
تدوین است

تبریز برگزار شد
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صنایع معدنی آذربایجانشرقی

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

شورای گفتگو قرارگاه جذب

سرمایه و رفع موانع حوزه تولید

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
هفتــاد و نهمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی بــا حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی،
بخــش خصوصــی و جمعــی از نماینــدگان
مــردم اســتان در مجلــس شــورای اســامی در

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

هفتاد و نهمین نشست شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برگزار شد

فعاالن بخش خصوصی بستر
مناسبی برای حضور در اقتصاد
جهانی فراهم کنند

استاندار آذربایجان شرقی :دولت
همراه تولیدکنندگان و بازرگانان
است

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،هفتــاد
و نهمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و جمعــی از نماینــدگان مــردم

بــه گــزارش یکشــنبه ایرنــا ،عابدیــن خــرم،
در هفتــاد و نهمیــن جلســه شــورای گفــت
و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
از کارآفرینــان و فعــاالن بخــش خصوصــی
خواســت تــا بــا جــرات و جســارت و بــا
بهرهگیــری از فرصتهــای موجــود،

استاندار آذربایجان شرقی :دولت

شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی آذربایجانشرقی تشکیل
جلسه داد

دولت همراه و همیار
تولیدکنندگان و بازرگانان است

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا ســیما مرکــز
ـرم در هفتــاد و
اذربایجــان شــرقی ،عابدیــن خـ ّ
نهمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی ،اظهــار
داشــت :کارآفرینــان بــرای پیشــرفت و رفــع
چالشهــای اقتصــادی ،چــارهای جــز اتــکا بــه

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان در
تبریــز ،هفتــاد و نهمیــن جلســه شــورای گفـت
و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی با دســتور
جلســه « ارائــه گــزارش عملکــرد شــورای
گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان در شــش مــاه نخســت ســال جــاری» در

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر
اینکــه شــورای گفتوگــو بایــد بــه قــرارگاه
جــذب ســرمایه و مانعزدایــی از تولیــد و
صــادرات تبدیــل شــود ،گفــت :دولــت در این
راه پرچالــش ،همــراه و همیــار تولیدکننــدگان
و بازرگانــان اســت و بســترها را بــرای فعالیــت

اعمال محدودیت در سهمیه گاز
صنایع استانها عادالنه باشد

اعمال محدودیت در سهمیه گاز

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در خصــوص
موضــوع گاز صنایــع گفــت :متأســفانه بــا
توجــه بــه آمــار مشــاهده میشــود کــه میــزان
ســهمیهها بــر اســاس عدالــت تقســیم نشــده
اســت .اســتان آذربایجــان شــرقی بــا توجــه بــه
شــرایط ویــژه آب و هوایــی ،نبایــد بــا اعمــال

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از اتــاق ایــران،
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در خصــوص
موضــوع گاز صنایــع گفــت :متأســفانه بــا
توجــه بــه آمــار مشــاهده میشــود کــه میــزان
ســهمیهها بــر اســاس عدالــت تقســیم نشــده
اســت .اســتان آذربایجــان شــرقی بــا توجــه بــه

همیار تولیدکنندگان

صنایع استانها عادالنه باشد

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
خــرم در هفتــاد و نهمیــن
شــرقی،عابدین
ّ
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی ،اظهــار
داشــت :کارآفرینــان بــرای پیشــرفت و رفــع
چالشهــای اقتصــادی ،چــارهای جــز اتــکا بــه

دولت همراه و همیار
تولیدکنندگان و بازرگانان است

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر
اینکــه شــورای گفتوگــو بایــد بــه قــرارگاه
جــذب ســرمایه و مانعزدایــی از تولیــد و
صــادرات تبدیــل شــود ،گفــت :دولــت در این
راه پرچالــش ،همــراه و همیــار تولیدکننــدگان
و بازرگانــان اســت و بســترها را بــرای فعالیــت
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

فعاالن بخش خصوصی وارد
عرصه اقتصاد مرزی ،منطقهای و
بینالمللی شوند

عابدیــن خــرم ،در هفتــاد و نهمیــن جلســه
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان از کارآفرینــان و فعــاالن
بخــش خصوصــی خواســت تــا بــا جــرات و
جســارت و بــا بهرهگیــری از فرصتهــای
موجــود ،وارد عرصــه اقتصــاد مــرزی،

شورای گفتوگو ،قرارگاه جذب
سرمایه و مانعزدایی از تولید
باشد

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر
اینکــه شــورای گفتوگــو بایــد بــه قــرارگاه
جــذب ســرمایه و مانعزدایــی از تولیــد و
صــادرات تبدیــل شــود ،گفــت :دولــت در این
راه پرچالــش ،همــراه و همیــار تولیدکننــدگان
و بازرگانــان اســت و بســترها را بــرای فعالیــت

چرا آذربایجان شرقی باید در
اولویت مازوت سوزی باشد؟

چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه اســتان نــه تنهــا
در انتهــای خــط انتقــال گاز قــرار دارد ،بلکــه
بــا وجــود ســرما خیزتریــن منطقــه ،بــه عنــوان
اولیــن اســتان در اعمــال محدودیــت گاز نیــز
مطــرح شــده اســت؟
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شورای گفتوگو ،قرارگاه جذب
سرمایه و مانعزدایی از تولید
باشد

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر
اینکــه شــورای گفتوگــو بایــد بــه قــرارگاه
جــذب ســرمایه و مانعزدایــی از تولیــد و
صــادرات تبدیــل شــود ،گفــت :دولــت در این
راه پرچالــش ،همــراه و همیــار تولیدکننــدگان
و بازرگانــان اســت و بســترها را بــرای فعالیــت

ضرورت پاالیش جدی در عرصه
فرهنگ عمومی اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز،
عابدین خُ ّرم در هفتاد و نهمین جلسه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی ،اظهار داشت :کارآفرینان
برای پیشرفت و رفع چالشهای اقتصادی،
چارهای جز اتکا به دیدگاه امیدوارانه و

ضرورت پاالیش جدی در عرصه
فرهنگ عمومی اقتصاد کشور

به گزارش کاف نیوز ،عابدین خُ ّرم در هفتاد
و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی آذربایجان شرقی ،اظهار
داشت :کارآفرینان برای پیشرفت و رفع
چالشهای اقتصادی ،چارهای جز اتکا به
دیدگاه امیدوارانه و روحیه با نشاط ندارند که

چرا آذربایجان شرقی باید در
اولویت مازوت سوزی باشد؟!

چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه اســتان نــه تنهــا
در انتهــای خــط انتقــال گاز قــرار دارد ،بلکــه
بــا وجــود ســرما خیزتریــن منطقــه ،بــه عنــوان
اولیــن اســتان در اعمــال محدودیــت گاز نیــز
مطــرح شــده اســت؟

هفتاد و نهمین نشست شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برگزار شد

دانش در فرایند تولیدات با کیفیت
ستون تحریم ها را بی اثر می کند

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر
اینکــه شــورای گفتوگــو بایــد بــه قــرارگاه
جــذب ســرمایه و مانعزدایــی از تولیــد و
صــادرات تبدیــل شــود ،گفــت :دولــت در این
راه پرچالــش ،همــراه و همیــار تولیدکننــدگان
و بازرگانــان اســت و بســترها را بــرای فعالیــت

عابدیــن خــرم ،در هفتــاد و نهمیــن جلســه
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان از کارآفرینــان و فعــاالن
بخــش خصوصــی خواســت تــا بــا جــرات و
جســارت و بــا بهرهگیــری از فرصتهــای
موجــود ،وارد عرصــه اقتصــاد مــرزی،

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

چرا آذربایجان شرقی باید در
اولویت مازوت سوزی باشد؟

چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه اســتان نــه تنهــا
در انتهــای خــط انتقــال گاز قــرار دارد ،بلکــه
بــا وجــود ســرما خیزتریــن منطقــه ،بــه عنــوان
اولیــن اســتان در اعمــال محدودیــت گاز نیــز
مطــرح شــده اســت؟

تدوین برنامه استراتژیک
خودروی آذربایجانشرقی
ضروری است

مســعود بنابیــان ،روز چهارشــنبه در جلســه
کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه حــوزه
پژوهــش و تحقیــق در ایــن حــوزه ،افــزود :در
ســال هــای اخیــر بــه ایــن حــوزه بهــای الزم
داده نشــده اســت و انجــام پژوهــش مربوطــه

جلسه کمیسیون صنعت و معدن
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

مســعود بنابیــان در جلســه کمیســیون صنعــت
و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه
اینکــه بــه حــوزه پژوهــش و تحقیق بهــای الزم
داده نشــده اســت ،گفــت :اســتان آذربایجــان
شــرقی دارای ظرفیــت ویــژه ای در صنعــت
قطعــه ســازی و خودروســازی بــوده و تدویــن

جلسه کمیسیون صنعت و معدن
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
مســعود بنابیــان در جلســه کمیســیون صنعــت
و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره
بــه اینکــه بــه حــوزه پژوهــش و تحقیــق
بهــای الزم داده نشــده اســت ،گفــت :اســتان
آذربایجــان شــرقی دارای ظرفیت ویــژه ای در

تدوین برنامه استراتژیک
خودروی آذربایجانشرقی
ضروری است

رئیــس کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق
بازرگانــی تبریــز گفــت :بــا توجــه بــه ظرفیــت
ویــژه آذربایجانشــرقی در حــوزهی صنعــت
قطعهســازی و خودروســازی ،تدویــن برنامــه
اســتراتژیک خــودروی اســتان ضــروری
اســت.

بررسی مشکالت حوزه مسکن و
پیمانکاری در کمیته صنعت احداث
اتاق تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
کمیتــه صنعــت احــداث کمیســیون بهبــود
محیــط کســب و کار اتــاق تبریــز بــا موضــوع
بررســی مشــکالت شــرکت هــای ســازنده
مســکن در ارتبــاط بــا تبصــره  ۱۰مــاده ۵۳
قانــون مالیــات هــای مســتقیم و همچنیــن

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

برنامه استراتژیک برای توسعه
صنعت خودرو آذربایجان تدوین
شود

مســعود بنابیــان در حاشــیه جلســه کمیســیون
صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز در
گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار بــا اشــاره بــه اینکــه
بــه حــوزه پژوهــش و تحقیــق بهــای الزم
داده نشــده اســت ،گفــت :اســتان آذربایجــان
شــرقی دارای ظرفیــت ویــژه ای در صنعــت

تدوین برنامه استراتژیک
خودروی آذربایجانشرقی
ضروری است

مســعود بنابیــان ،روز چهارشــنبه در جلســه
کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه حــوزه
پژوهــش و تحقیــق در ایــن حــوزه ،افــزود :در
ســال هــای اخیــر بــه ایــن حــوزه بهــای الزم
داده نشــده اســت و انجــام پژوهــش مربوطــه

بررسی مشکالت حوزه مسکن و
پیمانکاری در کمیته صنعت احداث
اتاق تبریز

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،کمیتــه
صنعــت احــداث کمیســیون بهبــود محیــط
کســب و کار اتــاق تبریــز بــا موضــوع بررســی
مشــکالت شــرکت هــای ســازنده مســکن در
ارتبــاط بــا تبصــره  ۱۰مــاده  ۵۳قانــون مالیــات
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بررسی مشکالت حوزه مسکن و
پیمانکاری آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،کمیتــه صنعــت
احــداث کمیســیون بهبــود محیــط کســب و
کار اتــاق تبریــز عصــر پنــج شــنبه بــا موضــوع
بررســی مشــکالت شــرکت هــای ســازنده
مســکن در ارتبــاط بــا تبصــره  ۱۰مــاده ۵۳
قانــون مالیــات هــای مســتقیم و همچنیــن

بهره برداری مناسبی از
معافیت های قانونی مالیاتی در
آذربایجان شرقی نشده است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیــات هــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری و مدیــر کل امــور مالیاتــی

مشکل زایی برای واحدهای
تولیدی موجب فرار سرمایه
میشود
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یونــس ژائلــه ،روز شــنبه در جلســه بررســی
مســایل و مشــکالت اعضــای هیــات هــای
حــل اختــاف مالیاتــی اســتان افــزود:
مشــکالت مالیاتــی از جملــه ایــن مــوارد
اســت کــه در ایــن اســتان از لحــاظ اســتفاده
از معافیــت هــای قانونــی مالیاتــی ،کمتریــن

بررسی مشکالت حوزه مسکن و
پیمانکاری در کمیته صنعت احداث
اتاق تبریز

بررسی مشکالت حوزه مسکن و
پیمانکاری در کمیته صنعت احداث
اتاق تبریز

کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط
کسب و کار اتاق تبریز عصر پنج شنبه با
موضوع بررسی مشکالت شرکت های
سازنده مسکن در ارتباط با تبصره  ۱۰ماده ۵۳
قانون مالیات های مستقیم و همچنین بررسی
مشکالت اسناد خزانه اسالمی در حوزه

کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط
کسب و کار اتاق تبریز عصر پنج شنبه با
موضوع بررسی مشکالت شرکت های
سازنده مسکن در ارتباط با تبصره  ۱۰ماده ۵۳
قانون مالیات های مستقیم و همچنین بررسی
مشکالت اسناد خزانه اسالمی در حوزه

آذربایجان شرقی کمترین بهره
برداری را از معافیت های قانونی
مالیاتی داشته است

بهرهبرداری مناسبی از
معافیتهای قانونی مالیاتی در
آذربایجانشرقی انجام نشده

به گزارش خبرنگار بازار ،جلسه بررسی
مسائل و مشکالت اعضای هیات های حل
اختالف مالیاتی شامگاه جمعه با حضور
معاون قضائی رئیس کل دادگستری ،مدیرکل
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و
مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی و

جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیاتهــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری و مدیــر کل امــور مالیاتــی
آذربایجانشــرقی و جمعــی از نماینــدگان

مشکل زایی برای واحدهای
تولیدی موجب فرار سرمایه
میشود

بــه گــزارش پایــگاه خبــری امیــن ارســباران
از تبریــز ،یونــس ژائلــه ،روز شــنبه در جلســه
بررســی مســایل و مشــکالت اعضــای هیــات
هــای حــل اختــاف مالیاتــی اســتان افــزود:
مشــکالت مالیاتــی از جملــه ایــن مــوارد
اســت کــه در ایــن اســتان از لحــاظ اســتفاده

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

ایجاد مشکل برای واحدهای
تولیدی موجب فرار سرمایه از
استان آذربایجان شرقی میشود

یونــس ژائلــه ،در جلســه بررســی مســایل و
مشــکالت اعضــای هیــات هــای حــل اختالف
مالیاتــی اســتان افــزود :مشــکالت مالیاتــی از
جملــه ایــن مــوارد اســت کــه در ایــن اســتان
از لحــاظ اســتفاده از معافیــت هــای قانونــی
مالیاتــی ،کمتریــن بهــره بــرداری انجــام شــده

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بهرهبرداری مناسبی از
معافیتهای قانونی مالیاتی در
آذربایجانشرقی انجام نشده

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز،
جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیاتهــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی

آذربایجان شرقی کمترین سهم را
از معافیت مالیاتی دارد

بهرهبرداری مناسبی از
معافیتهای قانونی مالیاتی در
آذربایجانشرقی انجام نشده
است

جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیاتهــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری و مدیــر کل امــور مالیاتــی
آذربایجانشــرقی و جمعــی از نماینــدگان

بهرهبرداری مناسبی از
معافیتهای قانونی مالیاتی در
آذربایجانشرقی انجام نشده

یونــس ژائلــه در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه
نتایــج پایــش محیــط کســب و کار اســتان
گفــت :واحدهــای صنعتــی کــه در ایــن
پایــش شــرکت کــرده انــد ،شــکایت باالیــی
از فشــار مالیاتــی داشــته انــد کــه بایــد بــه ایــن
دغدغــه رســیدگی شــود .بــا توجــه بــه کاهــش

جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیاتهــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری و مدیــر کل امــور مالیاتــی
آذربایجانشــرقی و جمعــی از نماینــدگان

بهرهبرداری مناسبی از
معافیتهای قانونی مالیاتی در
آذربایجانشرقی انجام نشده
است

بهرهبرداری مناسبی از
معافیتهای قانونی مالیاتی در
آذربایجانشرقی انجام نشده
است

جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیاتهــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری و مدیــر کل امــور مالیاتــی
آذربایجانشــرقی و جمعــی از نماینــدگان

جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیاتهــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری و مدیــر کل امــور مالیاتــی
آذربایجانشــرقی و جمعــی از نماینــدگان

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بهرهبرداری مناسبی از
معافیتهای قانونی مالیاتی در
آذربایجانشرقی انجام نشده
است

جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیاتهــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری و مدیــر کل امــور مالیاتــی
آذربایجانشــرقی و جمعــی از نماینــدگان

بهرهبرداری مناسبی از
معافیتهای قانونی مالیاتی در
آذربایجانشرقی انجام نشده
است

جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیاتهــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری و مدیــر کل امــور مالیاتــی
آذربایجانشــرقی و جمعــی از نماینــدگان

بهرهبرداری مناسبی از
معافیتهای قانونی مالیاتی در
آذربایجانشرقی انجام نشده
است

جلســه بررســی مســائل و مشــکالت اعضــای
هیاتهــای حــل اختــاف مالیاتــی بــا حضــور
معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری،
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری و مدیــر کل امــور مالیاتــی
آذربایجانشــرقی و جمعــی از نماینــدگان
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کسب رتبه اول کشوری شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی توانســت بــا
کســب حداکثــر امتیــاز از معیارهــای مــورد
نظــر در در دســتورالعمل ارزیابــی و پایــش
عملکــرد شــوراهای اســتانی ،رتبــه اول کشــور

کسب رتبه اول کشوری شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی توانست با کسب
حداکثر امتیاز از معیارهای مورد نظر در
در دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد
شوراهای استانی ،رتبه اول کشور را کسب
کرده و جایگاه اول کشوری را به دست

نشست مشترک نمایندگان اتاق
تبریز در هیات های تشخیص
مطالبات تامین اجتماعی استان
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نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق تبریــز در
هیئــت هــای بــدوی و تجدیدنظــر تشــخیص
مطالبــات تامیــن اجتماعــی آذربایجــان شــرقی
بــا حضــور جمعــی از ایــن نماینــدگان و الهــام
دوســت ،رئیــس اداره وصــول حــق بیمــه اداره
کل تامیــن اجتماعــی اســتان در محــل اتــاق

کسب رتبه اول کشوری شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

کسب رتبه اول کشوری شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقل از
روابــط عمومــی اتــاق تبریز ،شــورای گفتگوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی توانســت بــا کســب حداکثــر امتیــاز از
معیارهــای مــورد نظــر در در دســتورالعمل
ارزیابــی و پایــش عملکــرد شــوراهای اســتانی،

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی توانست با کسب
حداکثر امتیاز از معیارهای مورد نظر در
در دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد
شوراهای استانی ،رتبه اول کشور را کسب
کرده و جایگاه اول کشوری را به دست

بررسی مشکالت قانون مالیاتهای
مستقیم سازندگان مسکن
آذربایجانشرقی

ضرورت حل مشکالت قانون
مالیاتهای مستقیم سازندگان
مسکن در آذربایجانشرقی

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز ،جلسه
کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی استان به منظور بررسی مشکالت
سازندگان مسکن استان در خصوص تبصره
 ۱۰ماده  ۵۳قانون مالیات های مستقیم در اتاق
تبریز برگزار شد.

نشست مشترک نمایندگان اتاق
تبریز در هیات های تشخیص
مطالبات تامین اجتماعی استان

نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق تبریــز در
هیئــت هــای بــدوی و تجدیدنظــر تشــخیص
مطالبــات تامیــن اجتماعــی آذربایجــان شــرقی
بــا حضــور جمعــی از ایــن نماینــدگان و الهــام
دوســت ،رئیــس اداره وصــول حــق بیمــه اداره
کل تامیــن اجتماعــی اســتان در محــل اتــاق

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،جلســه کارگــروه
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
اســتان بــه منظــور بررســی مشــکالت
ســازندگان مســکن اســتان ظهــر امــروز یــک
شــنبه در خصــوص تبصــره  ۱۰مــاده ۵۳
قانــون مالیــات هــای مســتقیم در محــل اتــاق

بررسی تبعات حذف برخی از
پوشش بیمه نامه های مسئولیت
مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان بــه منظــور بررســی
تبعــات ناشــی از حــذف برخــی از پوشــش
هــای مربــوط بــه بیمــه نامــه هــای مســئولیت
مدنــی کارفرمــا در قبــال کارکنــان در محــل

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بررسی تبعات حذف برخی از
پوشش بیمه نامه های مسئولیت
مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،جلســه
کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان بــه منظــور بررســی تبعــات
ناشــی از حــذف برخــی از پوشــش هــای
مربــوط بــه بیمــه نامــه هــای مســئولیت مدنــی

بررسی تبعات حذف برخی از
پوشش بیمه نامههای مسئولیت
مدنی کارفرما در قبال کارکنان

تبعــات ناشــی از حــذف برخی از پوشـشهای
مربــوط بــه بیمــه نامههــای مســئولیت مدنــی
کارفرمــا در قبــال کارکنــان در جلســه
کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجانشــرقی مــورد بررســی
قــرار گرفــت.

بررسی تبعات حذف برخی از
پوشش بیمه نامههای مسئولیت
مدنی کارفرما در قبال کارکنان

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجانشــرقی بــه
منظــور بررســی تبعــات ناشــی از حــذف
برخــی از پوشــشهای مربــوط بــه بیمــه
نامههــای مســئولیت مدنــی کارفرمــا در قبــال
کارکنــان در محــل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،

الیحه بودجه  ۱۴۰۱در اتاق
بازرگانی تبریز بررسی و تحلیل
شد

دغدغه عمده فعاالن اقتصادی در
بودجه سال آینده ،مالیات است

دغدغه عمده فعاالن اقتصادی در
بودجه سال آینده مالیات است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
نشســت تحلیــل و بررســی الیحــه بودجــه ســال
 ۱۴۰۱بــا حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی ،نماینــدگان مــردم اســتان
در مجلــس شــورای اســامی و رئیــس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان

ســید محمدرضــا میرتــاج الدینــی روز
پنجشــنبه در نشســت تحلیــل و بررســی الیحــه
بودجــه ســال  ۱۴۰۱در اتــاق بازرگانــی تبریــز
گفــت :در خصــوص بودجــه ،نماینــدگان
پیشــنهادهای خــود را بــه کمیســیون هــای
تخصصــی مــی دهنــد کــه از هفتــه آینــده

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،ســید
محمدرضــا میرتــاج الدینــی در نشســت تحلیل
و بررســی الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۱در
اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :در خصــوص
بودجــه ،نماینــدگان پیشــنهادهای خــود را بــه
کمیســیونهای تخصصــی میدهنــد کــه از

الیحه بودجه  ۱۴۰۱با حضور
نمایندگان مجلس شورای
اسالمی و فعاالن بخش خصوصی
آذربایجان شرقی بررسی شد

دغدغه عمده فعاالن اقتصادی در
بودجه سال آینده مالیات است

عمده دغدغه فعاالن اقتصادی در

جلســهی بررســی الیحــهی بودجــهی ســال
 ۱۴۰۱بــا حضــور نماینــدگان مــردم آذربایجان
شــرقی در مجلــس شــورای اســامی ،رئیــس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و فعــاالن
بخــش خصوصــی اســتان در اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز برگــزار

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو ســید
محمدرضــا میرتــاج الدینــی در نشســت تحلیل
و بررســی الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۱در
اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :در خصــوص
بودجــه ،نماینــدگان پیشــنهادهای خــود را بــه
کمیســیونهای تخصصــی میدهنــد کــه از

بــه گــزارش خبرنــگار رکنــا از تبریــز ،ســید
محمدرضــا میرتــاج الدینــی ،در جلســه
بررســی الیحــه بودجــه ۱۴۰۱در جمــع فعالیــن
اقتصــادی آذربایجــان شــرقی ،گفــت :در
خصــوص بودجــه ،نماینــدگان پیشــنهادهای
خــود را بــه کمیســیون هــای تخصصــی مــی

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بودجه آینده ،مالیات است
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

عدم همراهی برخی از بانک های

خصوصی در راستای توسعه استان

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز،
داود بهبــودی در جلســه بررســی الیحــه
بودجــه ۱۴۰۱در جمــع فعالیــن اقتصــادی
آذربایجــان شــرقی ،بــا اشــاره بــه عملکــرد
کالن کل اســتان افــزود :آذربایجــان شــرقی
ســال گذشــته از لحــاظ اقتصــادی رتبــه هشــتم

الیحه بودجه  ۱۴۰۱در اتاق
بازرگانی تبریز بررسی و تحلیل
شد

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز ،نشســت
تحلیــل و بررســی الیحــه بودجــه ســال
 ۱۴۰۱بــا حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی ،نماینــدگان مــردم اســتان
در مجلــس و رئیــس ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی اســتان توســط مرکــز پژوهــش

14

عمده دغدغه فعاالن اقتصادی در
بودجه آینده ،مالیات است

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز ،ســید
محمدرضــا میرتــاج الدینــی ،در جلســه
بررســی الیحــه بودجــه ۱۴۰۱در جمــع فعالیــن
اقتصــادی آذربایجــان شــرقی ،گفــت :در
خصــوص بودجــه ،نماینــدگان پیشــنهادهای
خــود را بــه کمیســیون هــای تخصصــی مــی

لزوم ارائه راهکار جدید در
خصوص تسهیالت و مالیات
تولیدکنندگان و واحد های

نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو نیز
با اشاره به اهمیت تبیین مشکالت مختلف
صنعتگران و ارائه راهکاری برای رفع موانع
تولید گفت :در خصوص تسهیالت و مالیات
باید راهکارهایی ارائه شود تا تولیدکنندگان
حمایت شوند.

تاب آوری بخش خصوصی
آذربایجان شرقی بیشتر از سایر
استان ها است

نسبت تسهیالت بانکی به سپرده
در آذربایجان شرقی کاهش یافته
است

به گزارش بازار ،روحاهلل متفکر آزاد در
جمع فعاالن بخش خصوصی تبریز با اشاره
به نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده
اظهار کرد :یکی از نقاط قوت بودجه سال
آینده این است که میزان درآمدها و هزینه ها
در حوزه عمومی کشور ۲۸ ،درصد باالنس

بــه گــزارش بــازار ،یونــس ژائلــه در جمــع
خبرنــگاران گفــت :اکنــون تمــام منابــع بانــک
هــا بــرای پرداخــت حقــوق کارکنــان و یارانــه
از ســوی دولــت جــذب شــده اســت کــه
طبیعتــا در اســتان بــا ایــن کمبــود منابــع نــه تنهــا
مگاپــروژه ای اجــرا نمــی شــود بلکــه اگــر

ژائله :موافق حذف یارانه هستیم

الیحه بودجه  ۱۴۰۱در اتاق
بازرگانی تبریز بررسی و تحلیل
شد

آسیب پذیری واحدهای کوچک
استان با اجرای قانون حذف
یارانهها

ولی زمان و شرایط مناسب نیست

نشســت تحلیــل و بررســی الیحــه بودجــه ســال
 ۱۴۰۱بــا حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی ،نماینــدگان مــردم اســتان
در مجلــس شــورای اســامی و رئیــس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان
توســط مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز و

جلســهی بررســی الیحــهی بودجــهی ســال
 ۱۴۰۱بــا حضــور نماینــدگان مــردم آذربایجان
شــرقی در مجلــس شــورای اســامی ،رئیــس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و فعــاالن
بخــش خصوصــی اســتان در اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز برگــزار

بــه گــزارش قلــم پــرس بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،نشســت تحلیــل و
بررســی الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۱بــا حضــور
فعــاالن بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی،
نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس شــورای
اســامی و رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

دیدگاههای فعاالن بخش
خصوصی در خصوص سهم
آذربایجان شرقی از بودجه

الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۱و جایــگاه
توســعهای آذربایجــان شــرقی در ایــن بودجــه
بــا حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی،
مســووالن دولتــی و نماینــدگان اســتان در
مجلــس شــورای اســامی و رئیــس ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان توســط

موانع استانی و فراگیر کسب و کار
بررسی شد

در بودجه  1401از نظرات بخش
خصوصی استفاده شود

الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۱و جایــگاه
توســعهای آذربایجــان شــرقی در ایــن بودجــه
بــا حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی،
مســووالن دولتــی و نماینــدگان اســتان در
مجلــس شــورای اســامی و رئیــس ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان توســط

غفلت از ایجاد ارزش افزوده از
طریق فرآوری مواد معدنی در
آذربایجان شرقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار
و صنعــت احــداث بــه منظــور بررســی موانــع
اســتانی و فراگیــر کســب و کار بــا حضــور
فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان در اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

حســن صدیقــی در گفتگــو بــا خبرنگار بــازار،
بــا اشــاره بــه ایــن کــه از  ۶۸نــوع مــواد معدنــی
موجــود در کشــور  ۵۲ ،نــوع آن در اســتان
کشــف شــده اســت ،افــزود :بــا توجــه بــه ایــن
کــه بــه لحــاظ تنــوع مــواد معدنــی اســتا ِن برتــر
کشــور هســتیم چــرا بایــد از ایجــاد ارزش

تصمیمات خلق الساعه زمینه ساز
عدم توفیق در جذب سرمایه
گذاری

رفع موانع کسب و کار ،پیش نیاز
رونق تولید و توسعه صادرات

محمدعلــی ســلطانی در گفتگــو بــا خبرنــگار
بــازار بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتعالم هــای
متعــدد و بــی مــورد موجــب انصــراف ســرمایه
گــذار از ســرمایه گــذاری خــود مــی شــود،
اظهــار کــرد :مــوارد متعــددی گــزارش شــده
کــه واحدهــای صنعتــی بــرای توســعه واحــد

فعــاالن بخش خصوصــی در آذربایجانشــرقی
میگوینــد رونــق تولیــد و توســعه صــادرات
از ضرورتهــای اقتصــاد پویاســت و ایــن
مهــم بــدون رفــع موانــع کســب و کار محقــق
نمیشــود؛ موضوعــی کــه دغدغــه دولــت و
بخــش خصوصــی اســت.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

برگزاری کارگاه آموزشی
صادرات مرکبات در شهرستان
بناب

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
کارگاه آموزشــی صــادرات مرکبــات ویــژه
فعــاالن حــوزه کشــاورزی بــا حضــور فعــاالن
بخــش خصوصــی شهرســتان بنــاب برگــزار
شــد.

افزایش بهره وری در تمامی
صنایع ضروری است /لزوم
استفاده از نظرات بخش خصوصی

جلســه کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار
و صنعــت احــداث تبریــز صبــح امــروز جمعــه
در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــه منظــور
بررســی موانــع اســتانی و فراگیــر کســب و کار
بــا حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان
آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.

باید به فکر تولیدی باشیم که
صادرات در پی داشته باشد

جلســه کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار
و صنعــت احــداث بــه منظــور بررســی موانــع
اســتانی و فراگیــر کســب و کار بــا حضــور
فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان در اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

رفع موانع کسب و کار ،پیش نیاز
رونق تولید و توسعه صادرات

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از ایرنــا ،توســعه بخــش خصوصــی در یــک
اقتصــاد بــازار محــور ،بــر مجموعـــه پیچیـــده
ای از قـــوانین ،زیرســـاخت هـــای گســترده
فیزیکــی و نهــادی ،محیــط بــا ثبــات اقتصــاد
کالن ،توســعه بازارهــای مالــی ،جــذب

سرمایهگذاری برای کشتهای
جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایــی،
آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز با
دســتور جلســه بررســی ســرمایهگذاری بــرای
کش ـتهای جایگزیــن و ایجــاد کمربنــد ســبز
در اطــراف دریاچــه ارومیــه در اتــاق تبریــز
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موانع استانی و فراگیر کسب و کار

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،جلســه
کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار و
صنعــت احــداث بــه منظــور بررســی موانــع
اســتانی و فراگیــر کســب و کار بــا حضــور
فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان در اتــاق

جلســه کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار
و صنعــت احــداث بــه منظــور بررســی موانــع
اســتانی و فراگیــر کســب و کار بــا حضــور
فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان در اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

بررسی شد

بررسی شد

سرمایهگذاری برای کشتهای
جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه

سرمایهگذاری برای کشتهای
جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار بازار ،جلسه کمیسیون
کشاورزی ،صنایع غذایی ،آب و محیط
زیست اتاق بازرگانی تبریز عصر شنبه با
دستور جلسه بررسی سرمایهگذاری برای
کشتهای جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه در اتاق بازرگانی تبریز

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،جلســه
کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایــی ،آب
و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا
دســتور جلســه بررســی ســرمایهگذاری بــرای
کش ـتهای جایگزیــن و ایجــاد کمربنــد ســبز

سرمایهگذاری برای کشتهای
جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه

سرمایهگذاری برای کشتهای
جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایی،
آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز با
دســتور جلســه بررســی ســرمایهگذاری بــرای
کش ـتهای جایگزیــن و ایجــاد کمربنــد ســبز
در اطــراف دریاچــه ارومیــه در اتــاق تبریــز
برگــزار شــد.

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایی،
آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز با
دســتور جلســه بررســی ســرمایهگذاری بــرای
کش ـتهای جایگزیــن و ایجــاد کمربنــد ســبز
در اطــراف دریاچــه ارومیــه در اتــاق تبریــز
برگــزار شــد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

سرمایهگذاری برای کشتهای
جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایی،
آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز با
دســتور جلســه بررســی ســرمایهگذاری بــرای
کش ـتهای جایگزیــن و ایجــاد کمربنــد ســبز
در اطــراف دریاچــه ارومیــه در اتــاق تبریــز
برگــزار شــد.
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سرمایهگذاری برای کشتهای
جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایی،
آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز با
دســتور جلســه بررســی ســرمایهگذاری بــرای
کش ـتهای جایگزیــن و ایجــاد کمربنــد ســبز
در اطــراف دریاچــه ارومیــه در اتــاق تبریــز
برگــزار شــد.

بررسی چالش ها و راهکارهای
توسعه گردشگری آذربایجان
شرقی

سرمایهگذاری برای کشتهای
جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایی،
آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز با
دســتور جلســه بررســی ســرمایهگذاری بــرای
کش ـتهای جایگزیــن و ایجــاد کمربنــد ســبز
در اطــراف دریاچــه ارومیــه در اتــاق تبریــز
برگــزار شــد.

ضرورت حذف مالیات بر ارزش
افزوده از صنوف گردشگری/
دولت حمایتی از فعاالن صنعت

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان بــه منظــور بررســی
چالشهــای حــوزه گردشــگری و ارائــه
راهکارهایــی بــرای توســعه آن و بــا حضــور
فعــاالن بخــش خصوصــی و کارشناســان

محمــد عالقــه بنــد در گفتگــو بــا خبرنــگار
بــازار گفــت :متاســفانه حــوزه گردشــگری
از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا بــا مشــکالت
بســیاری مواجــه شــده و از ســوی دولــت
حمایــت الزم بــرای ایــن حــوزه صــورت
نگرفتــه اســت.

لزوم ایجاد زمینه های همکاری
برای افزایش تجارت میان ایران
و بالروس

افزایش تجارت ایران و بالروس
از مسیر سرمایهگذاری مشترک
محقق میشود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس در
تهــران بــا اشــاره به ایــن کــه آذربایجان شــرقی
قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران اســت،
گفــت :بــاروس دارای صنایــع قدرتمنــدی
ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات بــوده و ایــن

رئیــس اتــاق تبریــز بــا تأکیــد بــر لــزوم ایجــاد
زمینههــای همــکاری بــرای افزایــش تجــارت
دوجانبــه میــان ایــران و بــاروس گفــت:
آذربایجــان شــرقی توانایــی تأمیــن بســیاری
از کاالهــای وارداتــی بــه بــاروس را دارد و
در مقابــل بخشــی از نیــاز صنایــع اســتان نیــز از

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

سرمایهگذاری برای کشتهای
جایگزین و ایجاد کمربند سبز در
اطراف دریاچه ارومیه

جلســه کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایی،
آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز با
دســتور جلســه بررســی ســرمایهگذاری بــرای
کش ـتهای جایگزیــن و ایجــاد کمربنــد ســبز
در اطــراف دریاچــه ارومیــه در اتــاق تبریــز
برگــزار شــد.

عدم سرمایهگذاری شرکت های
هواپیمایی در خصوص کارگو

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،رضــا فرشــیدفر
ظهــر امــروز یــک شــنبه در جلســه کارگــروه
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق
بازرگانــی تبریــز گفــت :از ســال  ۹۳کارگــو
در فــرودگاه وجــود دارد و اســناد آن موجــود

ایجاد زمینه های همکاری برای
افزایش تجارت میان ایران و
بالروس الزم است

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر
بــاروس در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن
کــه آذربایجــان شــرقی قطــب صنعتــی و
کشــاورزی ایــران اســت ،گفــت :بــاروس
دارای صنایــع قدرتمنــدی ماننــد صنعــت

17

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

لزوم ایجاد زمینه های همکاری
برای افزایش تجارت میان ایران
و بالروس

رئیــس اتــاق تبریــز بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد
زمینــه هــای همــکاری بــرای افزایــش تجــارت
میــان دو کشــور ایــران و بــاروس اظهــار
کــرد :آذربایجــان شــرقی توانایــی تامیــن
بســیاری از کاالهــای وارداتــی بــه بــاروس
را دارد.

ضرورت ایجاد زمینههای همکاری
برای افزایش تجارت میان ایران
و بالروس

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
لــزوم ایجــاد زمینــه هــای همــکاری بــرای
افزایــش تجــارت میــان ایــران و بــاروس
گفــت :آذربایجــان شــرقی توانایــی تامیــن
بســیاری از کاالهــای وارداتــی بــه بــاروس
را دارد.

18

سرمایهگذاری در بالروس را دارد

آذربایجان شرقی توانایی تامین
کاالهای مورد نیاز بالروس را
دارد

آذربایجان شرقی آمادگی

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز بــا اشــاره بــه توانمندیهــای
اســتان در صــادرات کاالهــای انرژیبــر
بــه بــاروس ،افــزود :در صــورت وجــود
زمینههــای ســرمایهگذاری جــذاب در
بــاروس ،آذربایجــان شــرقی آمادگــی

به گزارش ترجمان صبح ،یونس ژائله در
دیدار با سفیر بالروس در ایران با اشاره به
این که آذربایجان شرقی قطب صنعتی و
کشاورزی کشور است ،گفت :بالروس
دارای صنایع قدرتمندی مانند صنعت نساجی
و لبنیات بوده و این استان مشتری برخی مواد

آذربایجان شرقی توانایی تامین
کاالهای مورد نیاز بالروس را
دارد

لزوم ایجاد زمینه های همکاری
برای افزایش تجارت میان ایران
و بالروس

یونس ژائله روز یکشنبه در دیدار با
سفیر بالروس در ایران با اشاره به این که
آذربایجان شرقی قطب صنعتی و کشاورزی
کشور است ،گفت :بالروس دارای صنایع
قدرتمندی مانند صنعت نساجی و لبنیات بوده
و این استان مشتری برخی مواد اولیه تولیدی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس
ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس در تهــران
بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان شــرقی
قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران اســت،
گفــت :بــاروس دارای صنایــع قدرتمنــدی

لزوم ایجاد زمینه های همکاری
برای افزایش تجارت میان ایران
و بالروس

لزوم ایجاد زمینه های همکاری
برای افزایش تجارت میان ایران
و بالروس

مهــد نیــوز -یونــس ژائلــه در دیــدار بــا
ســفیر بــاروس در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن
کــه آذربایجــان شــرقی قطــب صنعتــی و
کشــاورزی ایــران اســت ،گفــت :بــاروس
دارای صنایــع قدرتمنــدی ماننــد صنعــت
نســاجی و لبنیــات بــوده و ایــن اســتان مشــتری

بــه گــزارش مهــد صنعــت ،یونــس ژائلــه در
دیــدار بــا ســفیر بــاروس در تهــران بــا اشــاره
بــه ایــن کــه آذربایجــان شــرقی قطــب صنعتــی
و کشــاورزی ایــران اســت ،گفــت :بــاروس
دارای صنایــع قدرتمنــدی ماننــد صنعــت
نســاجی و لبنیــات بــوده و ایــن اســتان مشــتری

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

آذربایجان شرقی توانایی تامین
کاالهای مورد نیاز بالروس را
دارد

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

آذربایجان شرقی توانایی تامین
کاالهای مورد نیاز بالروس را
دارد

یونــس ژائلــه روز یکشــنبه در دیــدار بــا
ســفیر بــاروس در ایــران بــا اشــاره بــه ایــن
کــه آذربایجــان شــرقی قطــب صنعتــی و
کشــاورزی کشــور اســت ،گفــت :بــاروس
دارای صنایــع قدرتمنــدی ماننــد صنعــت
نســاجی و لبنیــات بــوده و ایــن اســتان مشــتری

آمادگی آذربایجان شرقی برای
سرمایهگذاری در بالروس

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز ،یونــس
ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس در تهــران،
بــا بیــان اینکــه آذربایجــان شــرقی قطــب
صنعتــی و کشــاورزی ایــران اســت ،اظهــار
کــرد :بــاروس دارای صنایــع قدرتمنــدی
ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات اســت و

آذربایجان شرقی توانایی تامین
کاالهای مورد نیاز بالروس را
دارد

لزوم ایجاد زمینه های همکاری
برای افزایش تجارت میان ایران
و بالروس

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
لــزوم ایجــاد زمینــه هــای همــکاری بــرای
افزایــش تجــارت میــان دو کشــور ایــران و
بــاروس اظهــار کــرد :آذربایجــان شــرقی
توانایــی تامیــن بســیاری از کاالهــای مــورد
نیــاز بــاروس را دارد.

رئیــس اتــاق تبریــز بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد
زمینــه هــای همــکاری بــرای افزایــش تجــارت
میــان دو کشــور ایــران و بــاروس اظهــار
کــرد :آذربایجــان شــرقی توانایــی تامیــن
بســیاری از کاالهــای وارداتــی بــه بــاروس
را دارد.

تبریز برای تولید مشترک
خودروهای سنگین با بالروس
آماده است

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه

تبریز برای تولید مشترک
خودروهای سنگین با بالروس
آماده است

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

سفیر بالروس در تهران :حجم
مراودات تجاری بین دو کشور
پایین است

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،دیمیتــری کالتســوف در دیــدار بــا
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،ضمــن ابــراز
خوشــحالی از حضــور در اتــاق تبریــز افــزود:
بــرای توســعه همــکاری هــا ابتــدا بایــد کاالهــا
و روشهــای تجــارت را مشــخص کنیــم.

تبریز برای تولید مشترک
خودروهای سنگین با بالروس
آماده است

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه

تبریز برای تولید مشترک
خودروهای سنگین با بالروس
آماده است

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه
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تبریز برای تولید مشترک
خودروهای سنگین با بالروس
آماده است

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه

لزوم ایجاد زمینه های همکاری
برای افزایش تجارت میان ایران
و بالروس

20

تجارت پویا از آذربایجان شرقی
تا ماگیلوف

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه

آذربایجان شرقی توانایی تامین
کاالهای مورد نیاز بالروس را
دارد

روابط تبریز و بالروس عمیق تر
می شود

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه

«رفع ابهام از مصادیق مزایای
رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون
کار» ابالغ ملی شد

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بــاروس
در تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه آذربایجــان
شــرقی قطــب صنعتــی و کشــاورزی ایــران
اســت ،گفــت :بــاروس دارای صنایــع
قدرتمنــدی ماننــد صنعــت نســاجی و لبنیــات
بــوده و ایــن اســتان مشــتری برخــی مــواد اولیــه

طــی مصوبــه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی،
پیگیــری هــای ایــن اســتان در خصــوص
موضــوع «رفــع ابهــام از مصادیــق مزایــای
رفاهــی و انگیزشــی مشــمولین قانــون کار»
توســط معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری

بررسی مشکالت ناشی از کاهش
۳۰درصدی برق صنایع استان در
زمستان۱۴۰۰

بررسی مشکالت ناشی از کاهش
۳۰درصدی برق صنایع استان در
زمستان۱۴۰۰

واحدهای فوالدی آذربایجان
شرقی در صورت تداوم قطع برق
مجبور به تعطیلی میشوند

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان بــه منظــور بررســی
مشــکالت ناشــی از کاهــش ۳۰درصــدی بــرق
صنایــع اســتان در زمســتان  ۱۴۰۰در اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

یــاز اکــو  -مشــکالت ناشــی از کاهــش ۳۰
درصــدی بــرق صنایــع آذربایجــان شــرقی در
زمســتان ۱۴۰۰در جلســه کارگــروه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

کریــم رحیمــی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار
در خصــوص قطــع بــرق واحدهــای فــوالدی
گفــت :در صنایــع فــوالدی کاهــش مصــرف
روزانــه امــکان پذیــر نیســت .رئیــس هیــات
مدیــره انجمــن فــوالد آذربایجــان شــرقی
ســپس گفــت :متاســفانه فشــار چنــد برابــری

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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کاهش  ۳۰درصدی سهمیه برق
چالش زمستانی صنایع آذربایجان
شرقی

کاهش  ۳۰درصدی سهمیه برق
چالش زمستانی صنایع آذربایجان
شرقی

ایجاد مشکالت متعدد درپی
کاهش ۳۰درصدی برق
صنایع آذربایجان شرقی طی
زمستان۱۴۰۰

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی
ظهــر ســه شــنبه بــه منظــور بررســی مشــکالت
ناشــی از کاهــش ۳۰درصــدی بــرق صنایــع
اســتان در زمســتان  ۱۴۰۰در اتــاق بازرگانــی
تبریــز برگــزار شــد.

بــه گــزارش ایرنــا ،مســئول دبیرخانــه شــورای
گفــت و گــوی اســتان روز ســه شــنبه در ایــن
جلســه بــا بیــان این کــه نامه ای از طــرف توزیع
بــرق تبریــز بــرای ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت و شــهرک هــای صنعتــی مبنــی بــر
اولویــت بنــدی و کاهــش  ۳۰درصــدی بــرق

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن فــوالد
آذربایجــان شــرقی در ایــن جلســه گفــت:
فشــار چنــد برابــری بــر واحدهــای فــوالدی
تحمیــل مــی شــود و بــا ادامــه ایــن رویــه بــا
بحــران جــدی مواجــه خواهیــم شــد.

کاهش  30درصدی سهمیه برق
چالش زمستانی صنایع آذربایجان
شرقی

کاهش  30درصدی سهمیه برق
چالش زمستانی صنایع آذربایجان
شرقی

کاهش  30درصدی سهمیه برق
چالش زمستانی صنایع آذربایجان
شرقی

مشــکالت ناشــی از کاهــش  ۳۰درصــدی
بــرق صنایــع آذربایجــان شــرقی در
زمســتان ۱۴۰۰در جلســه کارگــروه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

کاهش  30درصدی سهمیه برق
چالش زمستانی صنایع آذربایجان
شرقی

مشــکالت ناشــی از کاهــش  ۳۰درصــدی
بــرق صنایــع آذربایجــان شــرقی در
زمســتان ۱۴۰۰در جلســه کارگــروه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

مشــکالت ناشــی از کاهــش  ۳۰درصــدی
بــرق صنایــع آذربایجــان شــرقی در
زمســتان ۱۴۰۰در جلســه کارگــروه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

کاهش  30درصدی سهمیه برق
چالش زمستانی صنایع آذربایجان
شرقی

مشــکالت ناشــی از کاهــش  ۳۰درصــدی
بــرق صنایــع آذربایجــان شــرقی در
زمســتان ۱۴۰۰در جلســه کارگــروه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

مشــکالت ناشــی از کاهــش  ۳۰درصــدی
بــرق صنایــع آذربایجــان شــرقی در
زمســتان ۱۴۰۰در جلســه کارگــروه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

کاهش  30درصدی سهمیه برق
چالش زمستانی صنایع آذربایجان
شرقی

مشــکالت ناشــی از کاهــش  ۳۰درصــدی
بــرق صنایــع آذربایجــان شــرقی در
زمســتان ۱۴۰۰در جلســه کارگــروه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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لزوم توسعه روابط تجاری میان
ایران و ترکیه با رفع موانع
دوسویه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در ارتبــاط تصویــری بــا ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در آنــکارا در
محــل اســتانداری آذربایجــان شــرقی اظهــار
داشــت :برگــزاری چنیــن جلســاتی فرصــت
بســیار خوبــی بــرای تبــادل افــکار بیــن تجــار و

لزوم توسعه روابط تجاری ایران و
ترکیه با رفع موانع دوسویه

رئیــس اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه وجــود
ظرفیــت هــای زیــاد دو کشــور ایــران و ترکیــه
افــزود :موانعــی در کشــور ترکیــه بــرای
تجــار ایرانــی و همچنیــن موانعــی در ایــران
بــرای تجــار تــرک وجــود دارد کــه بایــد بــا
برگــزاری جلســات کارشناســی درصــدد حــل

لزوم استقرار مراکز تجاری تبریز
در ترکیه
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یونس ژائله در ارتباط تصویری با سفیر
جمهوری اسالمی ایران در آنکارا در محل
استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت:
برگزاری چنین جلساتی فرصت بسیار خوبی
برای تبادل افکار بین تجار و مسئوالن عالی
رتبه کشور به ویژه وزارت امور خارجه است.

ضرورت توسعه روابط تجاری
میان ایران و ترکیه با رفع موانع
دوسویه

یونــس ژائلــه عصــر امــروز دوشــنبه در ارتبــاط
تصویــری بــا ســفیر جمهــوری اســامی ایــران
در آنــکارا در محــل اســتانداری آذربایجــان
شــرقی اظهــار داشــت :برگــزاری چنیــن
جلســاتی فرصــت بســیار خوبــی بــرای تبــادل
افــکار بیــن تجــار و مســئوالن عالــی رتبــه

لزوم توسعه روابط تجاری میان
ایران و ترکیه با رفع موانع
دوسویه

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وجود
ظرفیت های زیاد دو کشور ایران و ترکیه
افزود :موانعی در کشور ترکیه برای تجار
ایرانی و همچنین موانعی در ایران برای تجار
ترک وجود دارد که باید با برگزاری جلسات
کارشناسی درصدد حل این مشکالت باشیم.

لزوم توسعه روابط تجاری میان
ایران و ترکیه با رفع موانع
دوسویه

لزوم استقرار مراکز تجاری تبریز

عصر آزادی آنالین بر اساس گزارش روابط
عمومی اتاق تبریز ،یونس ژائله در ارتباط
تصویری با سفیر جمهوری اسالمی ایران در
آنکارا در محل استانداری آذربایجان شرقی
اظهار داشت :برگزاری چنین جلساتی فرصت
بسیار خوبی برای تبادل افکار بین تجار و

یونس ژائله در ارتباط تصویری با سفیر
جمهوری اسالمی ایران در آنکارا در محل
استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت:
برگزاری چنین جلساتی فرصت بسیار خوبی
برای تبادل افکار بین تجار و مسئوالن عالی
رتبه کشور به ویژه وزارت امور خارجه است.

لزوم استقرار مراکز تجاری تبریز
در ترکیه

یونس ژائله در ارتباط تصویری با سفیر
جمهوری اسالمی ایران در آنکارا در محل
استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت:
برگزاری چنین جلساتی فرصت بسیار خوبی
برای تبادل افکار بین تجار و مسئوالن عالی
رتبه کشور به ویژه وزارت امور خارجه است.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

در ترکیه

لزوم استقرار مراکز تجاری تبریز
در ترکیه

یونس ژائله در ارتباط تصویری با سفیر
جمهوری اسالمی ایران در آنکارا در محل
استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت:
برگزاری چنین جلساتی فرصت بسیار خوبی
برای تبادل افکار بین تجار و مسئوالن عالی
رتبه کشور به ویژه وزارت امور خارجه است.

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

لزوم توسعه روابط تجاری میان
ایران و ترکیه

مشکالت صنعت فرش آذربایجان
شرقی در اتاق تبریز بررسی شد

مشکالت صنعت فرش آذربایجان
شرقی در اتاق تبریز بررسی شد

یونس ژائله در ارتباط تصویری با سفیر
جمهوری اسالمی ایران در آنکارا در محل
استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت:
برگزاری چنین جلساتی فرصت بسیار خوبی
برای تبادل افکار بین تجار و مسئوالن عالی
رتبه کشور به ویژه وزارت امور خارجه است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،بــا
توجــه بــه شــرایط امــروز فــرش در کشــور کــه
بــه نســبت ســال هــای قبــل ،کمترین صــادرات
را داشــته و پیــرو دســتور اســتاندار آذربایجــان
شــرقی و نــگاه ریاســت اتــاق تبریــز نســبت بــه
حضــور اتــاق در کنــار اتحادیــه هــای مختلــف

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،بــا توجــه
بــه شــرایط امــروز فــرش در کشــور کــه بــه
نســبت ســال هــای قبــل ،کمتریــن صــادرات
را داشــته و پیــرو دســتور اســتاندار آذربایجــان
شــرقی و نــگاه ریاســت اتــاق تبریــز نســبت بــه

توسعه صنعت فرش
آذربایجانشرقی مستلزم
بهرهگیری از ظرفیتهای آن است

توسعه صنعت فرش
آذربایجانشرقی مستلزم
بهرهگیری از ظرفیتهای آن است

توسعه صنعت فرش
آذربایجانشرقی مستلزم
بهرهگیری از ظرفیتهای آن است

بــه گــزارش چهارشــبه ایرنــا ،یونــس ژائلــه،
شــامگاه ســه شــنبه در جلســه رســیدگی بــه
مشــکالت صنعــت فــرش آذربایجــان شــرقی
بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه صنعــت فــرش در
حــوزه هــای صادراتــی افــزود :بــرای توســعه
ایــن صنعــت ،اقدامــات الزم از ســوی اتــاق

توسعه صنعت فرش
آذربایجانشرقی مستلزم
بهرهگیری از ظرفیتهای آن است

بــه گــزارش کاف نیــوز ،یونــس ژائلــه،
شــامگاه ســه شــنبه در جلســه رســیدگی بــه
مشــکالت صنعــت فــرش آذربایجــان شــرقی
بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه صنعــت فــرش در
حــوزه هــای صادراتــی افــزود :بــرای توســعه
ایــن صنعــت ،اقدامــات الزم از ســوی اتــاق

پیــام آذری -یونــس ژائلــه ،در جلســه
رســیدگی بــه مشــکالت صنعــت فــرش
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه
صنعــت فــرش در حــوزه هــای صادراتــی
افــزود :بــرای توســعه ایــن صنعــت ،اقدامــات
الزم از ســوی اتــاق بازرگانــی تبریــز انجــام

ضرورت گسترش دیپلماسی
اقتصادی آذربایجانشرقی با
محوریت کشورهای همسایه

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت :بــا
توجــه بــه سیاســت دولــت ســیزدهم بــرای
گســترش ارتبــاط بــا کشــورهای همســایه،
رویکــرد نمایندگیهــای جمهــوری اســامی
ایــن کشــورها بایــد تحــرک در حــوزهی
دیپلماســی اقتصــادی باشــد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

باشــگاه خبرنــگاران جــوان تبریــز  -ژائلــه
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در جلســه
رســیدگی بــه مشــکالت صنعــت فــرش
آذربایجــان شــرقی گفــت :بــرای توســعه
ایــن صنعــت اقدامــات الزم از ســوی اتــاق
بازرگانــی تبریــز انجــام شــده و در ایــن راســتا

صادرات فرش تبریز نسبت به سال
های گذشته به کمترین میزان
رسیده است

یونــس ژائلــه ،رییــس اتــاق تبریــز در ایــن
جلســه بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه صنعــت
فــرش در حــوزه هــای صادراتــی گفــت:
بــرای توســعه ایــن صنعــت ،اقدامــات الزم از
ســوی اتــاق تبریــز و بهــره گیــری از ظرفیــت
هــای شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
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توسعه صنعت فرش استان نیازمند
بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای
این صنعت است

توسعه صنعت فرش
آذربایجانشرقی مستلزم
بهرهگیری از ظرفیتهای آن است

توسعه صنعت فرش
آذربایجانشرقی مستلزم
بهرهگیری از ظرفیتهای آن است

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز ،یونــس
ژائلــه ،در جلســه رســیدگی بــه مشــکالت
صنعــت فــرش آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه
جایــگاه ویــژه صنعــت فــرش در حــوزه هــای
صادراتــی افــزود :بــرای توســعه ایــن صنعــت،
اقدامــات الزم از ســوی اتــاق بازرگانــی تبریــز

پیام آذری -یونس ژائله ،در جلسه رسیدگی
به مشکالت صنعت فرش آذربایجان شرقی با
اشاره به جایگاه ویژه صنعت فرش در حوزه
های صادراتی افزود :برای توسعه این صنعت،
اقدامات الزم از سوی اتاق بازرگانی تبریز
انجام شده و در این راستا باید از ظرفیت

بــا توجــه بــه شــرایط امــروز فــرش در کشــور
کــه بــه نســبت ســال هــای قبــل ،کمتریــن
صــادرات را داشــته و پیــرو دســتور اســتاندار
آذربایجــان شــرقی و نــگاه ریاســت اتــاق تبریز
نســبت بــه حضــور اتــاق در کنــار اتحادیــه
هــای مختلــف حــوزه فــرش ،جلســه ای بــا

 35درصد صادرات فرش دستباف
کشور را آذربایجان شرقی تامین
می کند

 35درصد صادرات فرش دستباف
کشور را آذربایجان شرقی تامین
می کند

یونــس ژائلــه ،در جلســه رســیدگی بــه
مشــکالت صنعــت فــرش آذربایجــان شــرقی
بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه صنعــت فــرش در
حــوزه هــای صادراتــی افــزود :بــرای توســعه
ایــن صنعــت ،اقدامــات الزم از ســوی اتــاق
بازرگانــی تبریــز انجــام شــده و در ایــن راســتا

یونــس ژائلــه ،در جلســه رســیدگی بــه
مشــکالت صنعــت فــرش آذربایجــان شــرقی
بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه صنعــت فــرش در
حــوزه هــای صادراتــی افــزود :بــرای توســعه
ایــن صنعــت ،اقدامــات الزم از ســوی اتــاق
بازرگانــی تبریــز انجــام شــده و در ایــن راســتا

 35درصد صادرات فرش دستباف
کشور را آذربایجان شرقی تامین
می کند

اولین جلسه مرکز پژوهش های
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

یونــس ژائلــه ،در جلســه رســیدگی بــه
مشــکالت صنعــت فــرش آذربایجــان شــرقی
بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه صنعــت فــرش در
حــوزه هــای صادراتــی افــزود :بــرای توســعه
ایــن صنعــت ،اقدامــات الزم از ســوی اتــاق
بازرگانــی تبریــز انجــام شــده و در ایــن راســتا

اولیــن جلســه بحــث و بررســی مرکــز پژوهــش
هــای اتــاق بازرگانــی تبریــز عصــر امــروز بــا
موضــوع بررســی علمــی الیحــه بودجــه ۱۴۰۱
و مزایــا و معایــب حــذف ارز ترجیحــی بــا
حضــور تعــدادی از اعضــای هیــات علمــی
مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز ،اســاتید

بــه گــزارش ترجمــان صبــح ،یونــس ژائلــه ،در
جلســه رســیدگی بــه مشــکالت صنعــت فــرش
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه
صنعــت فــرش در حــوزه هــای صادراتــی
افــزود :بــرای توســعه ایــن صنعــت ،اقدامــات
الزم از ســوی اتــاق بازرگانــی تبریــز انجــام

بررسی مشکالت صنعت فرش

آذربایجان شرقی در اتاق تبریز
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

ارتباط دو جانبه و مستمر علم
و صنعت در آذربایجان شرقی
ضروری است

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،اولیــن جلســه
بحــث و بررســی مرکــز پژوهــش هــای اتــاق
بازرگانــی تبریــز عصــر امــروز بــا موضــوع
بررســی علمــی الیحــه بودجــه  ۱۴۰۱و
مزایــا و معایــب حــذف ارز ترجیحــی بــا
حضــور تعــدادی از اعضــای هیــات علمــی

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

وقتی تولیدکنندگان از کمبود
کارگر مینالند و جوانان از نبود
کار /حلقه مفقوده کجاست؟

وقتی تولیدکنندگان از کمبود
کارگر مینالند و جوانان از نبود
کار /حلقه مفقوده کجاست؟

یونــس ژائلــه ،رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
در گفتوگــو بــا خبرنــگار فــارس در تبریــز
توضیــح میدهــد :فــرض کنیــد یــک کارگــر
ســاده جوشــکاری داریم،اگــر مــا بــرای ایــن
کارگــر برنامــه آموزشــی چنــد ماهــه ارائــه
کردیــم و تبدیــل بــه یــک جوشــکار حرفـهای

یــک تولیدکننــده باســابقه بــا بیــان اینکــه در
حــال حاضــر بــا کمبــود شــدید نیــروی کار
مواجهیــم ،ادامــه میدهــد :یکــی از وظایــف
اداره کار افزایــش مهــارت نیــروی انســانی
متخصــص و ماهــر اســت کــه گویــا ایــن
وظیفــه را بــه کلــی فرامــوش کــرده اســت.

سه کارگروه ویژه میان دولت و
بخش خصوصی برای پیشبرد امور
اقتصادی تشکیل میشود

سه کارگروه ویژه میان دولت و
بخش خصوصی برای پیشبرد امور
اقتصادی تشکیل میشود

در چارچــوب سلســله نشســتهای مجــازی
رئیــس اتــاق ایــران بــا هیــات نماینــدگان
اتاقهــای اســتانی ،نشســت بــا اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق تبریــز برگــزار شــد .در ایــن
دیــدار عــاوه بــر رئیــس ،دبیــرکل و معــاون
اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران نیــز

در چارچــوب سلســله نشســتهای مجــازی
رئیــس اتــاق ایــران بــا هیــات نماینــدگان
اتاقهــای اســتانی ،نشســت بــا اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق تبریــز برگــزار شــد .در ایــن
دیــدار عــاوه بــر رئیــس ،دبیــرکل و معــاون
اســتانها و تشــکلهای اتــاق ایــران نیــز

تشکیل سه کارگروه ویژه میان
دولت و بخش خصوصی برای
پیشبرد امور اقتصادی

تشکیل کمیته مشترک بین اتاق
بازرگانی ایران با قوه قضائیه/
بخش خصوصی با هجمههای
زیادی روبهرو است

غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در
نشســت مجــازی بــا اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق تبریــز اظهــار کــرد وگفــت
 :اولیــن کارگــروه مربــوط بــه بررســی و
تعییــن تکلیــف طرحهــای نیمهتمــام در

در چارچــوب سلســله نشســتهای مجــازی
رئیــس اتــاق ایــران بــا هیــات نماینــدگان
اتاقهــای اســتانی ،عصــر امــروز شــنبه نشســت
بــا اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تبریــز
برگــزار شــد.در ایــن دیــدار عــاوه بــر رئیــس،
دبیــرکل و معــاون اســتانها و تشــکلهای

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

وقتی تولیدکنندگان از کمبود
کارگر مینالند و جوانان از نبود
کار /حلقه مفقوده کجاست؟

یــک تولیدکننــده باســابقه بــا بیــان اینکــه در
حــال حاضــر بــا کمبــود شــدید نیــروی کار
مواجهیــم ،ادامــه میدهــد :یکــی از وظایــف
اداره کار افزایــش مهــارت نیــروی انســانی
متخصــص و ماهــر اســت کــه گویــا ایــن
وظیفــه را بــه کلــی فرامــوش کــرده اســت.

تشکیل سه کارگروه ویژه میان
دولت و بخش خصوصی برای
پیشبرد امور اقتصادی

باشــگاه خبرنــگاران جــوان تبریــز -
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معادن و کشــاورزی ایران در نشســت
مجــازی بــا اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق
تبریــز اظهــار کــرد وگفــت  :اولیــن کارگــروه
مربــوط بــه بررســی و تعییــن تکلیــف

حضورفعال اتاق ایران در روند
بررسی بودجه ۱۴۰۱

باشــگاه خبرنــگاران جوان تبریــز  -محمدرضا
رمضانــی دبیــرکل اتــاق ایــران بــه بودجــه
ســال آینــده و تشــکیل ســتادی در اتــاق ایــران
بــا محوریــت مرکــز پژوهشهــای اتــاق
اشــاره کــرد و گفــت :نقطهنظــرات بخــش
خصوصــی طــی گزارشهایــی بــه مجلــس
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سه کارگروه ویژه میان دولت و
بخش خصوصی برای پیشبرد امور
اقتصادی تشکیل میشود

بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج آذربایجــان
شــرقی ،غالمحســین شــافعی در نشســت
مجــازی بــا اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق
تبریــز بــا اشــاره بــه نشســت خــود بــا معــاون
اول رئیــس جمهــور اظهــار داشــت :در ایــن
نشســت مقــرر شــد ســه کارگــروه ویــژه میــان

دستیابی به رشد اقتصادی ۸

درصدی دور از دسترس نیست

اســتاندار آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه
هدفگــذاری رشــد اقتصــادی هشــت
درصــدی در بودجــهی ســال  ۱۴۰۱اظهــار
کــرد :بــا اهتمــام فعــاالن بخــش خصوصــی و
رفــع موانــع از ســوی دســتگاههای اجرایــی،
دســتیابی بــه ایــن هــدف دور از دســترس

حذف ناگهانی ارز  ۴۲۰۰تومانی

صنایع را با مشکل مواجه میکند

26

رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت
بــرای حــذف ارز چهــار هــزار و  ۲۰۰تومانــی
گفــت :انتشــار ایــن خبــر تنــش کاذبــی در
بــازار ایجــاد کــرده اســت و حــذف ناگهانــی
و بــدون برنامــه ریــزی آن بســیاری از صنایــع

هشتادمین نشست شورای گفتگوی

سه کارگروه ویژه میان دولت و
بخش خصوصی برای پیشبرد امور
اقتصادی تشکیل میشود

آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،در
چارچــوب سلســله نشســتهای مجــازی
رئیــس اتــاق ایــران بــا هیــات نماینــدگان
اتاقهــای اســتانی ،نشســت بــا اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق تبریــز برگــزار شــد .در ایــن

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز،
هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور
مسئوالن دولتی ،قضایی ،بخش خصوصی و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل
اتاق تبریز برگزار شد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز :حذف
ناگهانی ارز  ۴۲۰۰تومانی صنایع
را با مشکل مواجه میکند

هدفگذاری ساخت  ۲۰۰هزار

مسکن در استان را محقق میکنیم

یونس ژائله ،روز شنبه در هشتادمین جلسه
شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی استان آذربایجان شرقی با بیان
اینکه انتشار این خبر موجب احتکار برخی
کاالها و بروز مشکالت جدی در تامین مواد
اولیه صنایع غذایی و تبدیلی شده است،

خــرم
بــه گــزارش یکشــنبه ایرنــا ،عابدیــن ّ
در نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی با اشــاره
بــه هدفگــذاری رشــد اقتصــادی هشــت
درصــدی در بودجــهی ســال  ۱۴۰۱اظهــار
کــرد :بــا اهتمــام فعــاالن بخــش خصوصــی و

صنایع با چالش تأمین انرژی

رفع موانع فعالیت بخش خصوصی
برای دستیابی به رشد اقتصادی/
جذب سرمایه در بخشهای

مواجه هستند

رئیــس اتــاق تبریــز ابــراز امیــدواری کــرد:
بــهزودی بــا سیاســتی کــه دولــت جدیــد در
پیــش گرفتــه ،در زمینــه تعامــل با دنیــا و ارتباط
بــا کشــورهای خارجــی بتوانیــم چشــمانداز
جدیــدی در توســعه و رشــد اقتصــادی کشــور
داشــته باشــیم.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز ،عابدیــن
ـرم در جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
خـ ّ
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی ،بــا
اشــاره بــه کســب رتبــه برتــر کشــوری توســط
ایــن شــورا ،گفــت :بــرای حفــظ ایــن رتبــه
کــه مهمتــر از کســب آن اســت ،بایــد مســائل

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

حذف ناگهانی ارز  4200تومانی

صنایع را با مشکل مواجه میکند

یونــس ژائلــه ،روز شــنبه در هشــتادمین جلســه
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا بیــان
اینکــه انتشــار ایــن خبــر موجــب احتــکار
برخــی کاالهــا و بــروز مشــکالت جــدی در
تامیــن مــواد اولیــه صنایــع غذایــی و تبدیلــی

هدفگذاری ساخت  ۲۰۰هزار
مسکن در آذربایجانشرقی/
جذب سرمایه در بخشهای

اســتاندار آذربایجانشــرقی بــر رفــع موانــع
فعالیــت بخــش خصوصــی بــرای دســتیابی
بــه رشــد اقتصــادی هدفگذاریشــده در
اســتان ،جــذب ســرمایهگذاری ایــن بخــش
در حوزههــای مزیــتدار اســتان را ضــروری
دانســت و بــر اهتمــام ســرمایهگذاران بخــش

حذف ناگهانی ارز  ۴۲۰۰تومانی

صنایع را با مشکل مواجه میکند

بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج از آذربایجــان
شــرقی ،یونــس ژائلــه در هشــتادمین جلســه
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا
اشــاره بــه برنامــه دولــت بــرای حــذف ارز
چهــار هــزار و  ۲۰۰تومانــی اظهــار داشــت:

دستیابی به رشد اقتصادی ۸

درصدی دور از دسترس نیست

اســتاندار آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه
هدفگــذاری رشــد اقتصــادی هشــت
درصــدی در بودجــهی ســال  ۱۴۰۱اظهــار
کــرد :بــا اهتمــام فعــاالن بخــش خصوصــی و
رفــع موانــع از ســوی دســتگاههای اجرایــی،
دســتیابی بــه ایــن هــدف دور از دســترس

بررسی مشکالت کاهش
 30درصدی برق صنایع
آذربایجانشرقی

بــه گــزارش پانــا بــه نقــل از روابــط عمومــی
اســتانداری آذربایجــان شــرقی ،اســتاندار
عصــر روز گذشــته در ایــن نشســت گفــت:
بــرای حــل ایــن موضــوع قــرار شــده اســت
بخــش خصوصــی بــا تولیــد  200مــگاوات
بــرق ،در تامیــن بــرق مــورد نیــاز اســتان قــدم

حذف ناگهانی ارز ترجیحی صنایع
آذربایجانشرقی را دچار مشکل
میکند

ضرورت رفع موانع فعالیت بخش
خصوصی برای دستیابی به رشد
اقتصادی

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
یونــس ژائلــه عصــر امــروز در هشــتادمین
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان اظهــار کــرد :بعــد
از اســتقرار دولــت جدیــد شــاهد اتفاقــات
مثبتـی در اقتصــاد کشــور هســتیم و امیدواریــم

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،عابدیــن
خــرم شــامگاه شــنبه در جلســه شــورای
ّ
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی ،بــا اشــاره بــه کســب
رتبــه برتــر کشــوری توســط ایــن شــورا،
گفــت :بــرای حفــظ ایــن رتبــه کــه مهمتــر از

هشتادمین نشست شورای گفتگوی
آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریز،
هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

حذف ناگهانی ارز  ۴۲۰۰تومانی

صنایع را با مشکل مواجه میکند

بــه گــزارش تبریــز جــوان ،یونــس ژائلــه
عصــر امــروز در هشــتادمین جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان اظهــار کــرد :بعــد از اســتقرار دولــت
جدیــد شــاهد اتفاقــات مثبتــی در اقتصــاد
کشــور هســتیم و امیدواریــم پیشــرفت
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

هدفگذاری رشد اقتصادی ۸

درصدی در آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
خــرم در جلســه شــورای
شــرقی ،عابدیــن
ّ
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی ،بــا اشــاره بــه کســب
رتبــه برتــر کشــوری توســط ایــن شــورا،
گفــت :بــرای حفــظ ایــن رتبــه کــه مهمتــر از

رفع موانع فعالیت بخش خصوصی
برای دستیابی به رشد اقتصادی
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بررسی مشکالت کاهش برق
صنایع آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما
مرکــز آذربایجــان شــرقی ،اســتاندار عصــر
روز گذشــته در ایــن نشســت گفــت :بــرای
حــل ایــن موضــوع قــرار شــده اســت بخــش
خصوصــی بــا تولیــد  200مــگاوات بــرق ،در
تامیــن بــرق مــورد نیــاز اســتان قــدم هایــی

به گزارش خبرنگار بازار ،هشتادمین نشست
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی شامگاه شنبه با حضور
مسئوالن دولتی ،قضایی ،بخش خصوصی و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل
اتاق تبریز برگزار شد.

حذف ناگهانی ارز  ۴۲۰۰تومانی
صنایع را با مشکل مواجه میکند

دستیابی به رشد اقتصادی ۸

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر
رفــع موانــع فعالیــت بخــش خصوصــی
بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی
هدفگذاریشــده در اســتان ،جــذب
ســرمایهگذاری ایــن بخــش در حوزههــای
مزیــتدار اســتان را ضــروری دانســت و بــر

به گزارش ترجمان صبح ،یونس ژائله با بیان
اینکه انتشار این خبر موجب احتکار برخی
کاالها و بروز مشکالت جدی در تامین مواد
اولیه صنایع غذایی و تبدیلی شده است،
افزود :حذف ارز ترجیحی باید با مصوبه
مجلس و در سال آینده اجرایی شود.

برگزاری هشتادمین نشست
شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی استان آذربایجان شرقی

بررسی مشکالت کاهش برق
صنایع آذربایجان شرقی

عابدیــن خــرم اســتاندار در هشــتادمین
نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی ،اتــاق
بارزگانــی بعنــوان قــرارگاه اقتصــادی اســتان
یــاد کــرد وگفــت  :تــاش بــر ایــن اســت تــا
برنامــه ریزیهــای الزم بــرای توســعه اســتان

چالش صنایع آذربایجان شرقی
در تامین انرژی برق و گاز/
بررسی تاثیر منفی حذف ارز

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما
مرکــز آذربایجــان شــرقی ،اســتاندار عصــر
روز گذشــته در ایــن نشســت گفــت :بــرای
حــل ایــن موضــوع قــرار شــده اســت بخــش
خصوصــی بــا تولیــد  200مــگاوات بــرق ،در
تامیــن بــرق مــورد نیــاز اســتان قــدم هایــی

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

درصدی دور از دسترس نیست

بــه گــزارش آژانــس خبــری تبریزمــن،
ـرم در هشــتادمین جلسـهی شــورای
عابدیــن خـ ّ
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور مســئولین
اســتانی ،نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس
شــورای اســامی و فعالیــن بخــش خصوصــی

توسعه و رشد اقتصادی کشور در
نتیجه تعامل با دنیا

بــه گــزارش مهــد نیــوز ،یونــس ژائلــه در
هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی افزود:
در بودجــه ســال  ۱۴۰۱رشــدی بــرای کشــور
در نظــر گرفتــه شــده کــه در ایــن زمینــه
بایــد بــرای رشــد اســتان نیــز قــدم هایــی را

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

توسعه و رشد اقتصادی کشور در
نتیجه تعامل با دنیا

بــه گــزارش مهــد صنعــت ،یونــس ژائلــه در
هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی افزود:
در بودجــه ســال  ۱۴۰۱رشــدی بــرای کشــور
در نظــر گرفتــه شــده کــه در ایــن زمینــه
بایــد بــرای رشــد اســتان نیــز قــدم هایــی را

حذف ناگهانی ارز  ۴۲۰۰تومانی

اتاق تبریز قرارگاه اقتصادی استان
است

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

حذف ناگهانی و بدون برنامه
ریزی آسیب جدی به بسیاری
از صنایع کشاورزی ،غذایی و
تبدیلی می زند

رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت
بــرای حــذف ارز چهــار هــزار و  ۲۰۰تومانــی
گفــت :انتشــار ایــن خبــر تنــش کاذبــی در
بــازار ایجــاد کــرده اســت و حــذف ناگهانــی
و بــدون برنامــه ریــزی آن بســیاری از صنایــع

صنایع را با مشکل مواجه میکند

هشتادمین نشست شورای گفتگوی
آذربایجان شرقی برگزار شد

چالش صنایع آذربایجان شرقی

رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت
بــرای حــذف ارز چهــار هــزار و  ۲۰۰تومانــی
گفــت :انتشــار ایــن خبــر تنــش کاذبــی در
بــازار ایجــاد کــرده اســت و حــذف ناگهانــی
و بــدون برنامــه ریــزی آن بســیاری از صنایــع

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،هشــتادمین
نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا حضــور
مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش خصوصــی
و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

ضرورت رفع موانع فعالیت بخش
خصوصی برای دستیابی به رشد
اقتصادی

ورق های سرد در گلوی صنایع

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد
بــر ضــرورت رفــع موانــع فعالیــت بخــش
خصوصــی بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی
هــدف گــذاری شــده در اســتان ،جــذب
ســرمایه گــذاری ایــن بخــش در حــوزه هــای
مزیــت دار را ضــروری دانســت.

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

گیر کرد

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

در تامین انرژی

رتبه برتر کشوری برای شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

رتبه برتر کشوری برای شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

رتبه برتر کشوری برای شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

رتبه برتر کشوری برای شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.
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رتبه برتر کشوری برای شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

افزایش میزان صادرات
آذربایجان شرقی

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

برنامه های رشد اقتصادی
آذربایجان شرقی در حوزه آب و
کشاورزی بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه بررســی برنامــه هــای رشــد اقتصــادی و
مگاپــروژه هــای آذربایجــان شــرقی در حــوزه
هــای آب و کشــاورزی قبــل از ظهــر یکشــنبه
در اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

افزایش میزان صادرات
آذربایجان شرقی

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

افزایش میزان صادرات
آذربایجان شرقی

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

برنامه های رشد اقتصادی
آذربایجان شرقی در حوزه آب و
کشاورزی بررسی شد

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،جلســه بررســی
برنامــه هــای رشــد اقتصــادی و مگاپــروژه
هــای آذربایجــان شــرقی در حــوزه هــای آب
و کشــاورزی ظهــر یــک شــنبه در محــل اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

برنامه های رشد اقتصادی
آذربایجان شرقی در حوزه آب و
کشاورزی بررسی شد

جلســه بررســی برنامــه هــای رشــد اقتصــادی و
مگاپــروژه هــای آذربایجــان شــرقی در حــوزه
هــای آب و کشــاورزی ظهــر یــک شــنبه در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

ضعف ارتباط بین صنعتگران و
فناوران چالش اصلی اقتصاد
فناور و نوآور است

عبدالرضــا فــاح روز دوشــنبه در جلســه
توســعه اقتصــاد فنــاور و نــوآور آذربایجــان
شــرقی در اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود :ایجاد
ارتبــاط دوطرفــه و ســودآور بیــن بنــگاه هــای
صنعتــی و بنــگاه هــای فنــاور از مهــم تریــن
ابزارهــای توســعه تعامــل میــان صنعتگــران و

ضعف ارتباط بین صنعتگران و
فناوران چالش اصلی اقتصاد
فناور و نوآور است

بــه گــزارش تابــان خبــر ،عبدالرضــا فــاح روز
دوشــنبه در جلســه توســعه اقتصــاد فنــاور و
نــوآور آذربایجــان شــرقی در اتــاق بازرگانــی
تبریــز افــزود :ایجــاد ارتبــاط دوطرفــه و
ســودآور بیــن بنــگاه هــای صنعتــی و بنــگاه
هــای فنــاور از مهــم تریــن ابزارهــای توســعه

اولین جلسه «توسعه اقتصاد فن
آور و نوآور» در اتاق تبریز
برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
اولیــن جلســه « توســعه اقتصــاد فــن آور،
نــوآور» بــه منظــور ایجــاد ارتباطــی پایــدار
بیــن بخــش خصوصــی و حــوزه هــای فنــاور
اســتان در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

اولین جلسه «توسعه اقتصاد فن
آور و نوآور» در اتاق تبریز
برگزار شد

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق
تبریــز ،اولیــن جلســه «توســعه اقتصــاد فــن
آور ،نــوآور» بــه منظــور ایجــاد ارتباطــی
پایــدار بیــن بخــش خصوصــی و حــوزه هــای
فنــاور اســتان در محــل اتــاق تبریــز برگــزار

بررسی برنامه های رشد اقتصادی
و مگاپروژه های آذربایجان
شرقی در حوزه های آب

برنامــه هــای رشــد اقتصــادی و مگاپــروژه
هــای آذربایجــان شــرقی در حــوزه هــای آب
و کشــاورزی در اتــاق تبریــز بررســی شــد.
جلســه بررســی برنامــه هــای رشــد اقتصــادی
و مگاپــروژه هــای آذربایجــان شــرقی در
حــوزه هــای آب و کشــاورزی در اتــاق تبریــز

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

برگزاری اولین جلسه توسعه
اقتصاد فن آور و نوآور

بــه گــزارش عصــرآزادی آنالیــن بــه نقــل از
روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،اولیــن جلســه «
توســعه اقتصــاد فــن آور ،نــوآور» بــه منظــور
ایجــاد ارتباطــی پایــدار بیــن بخــش خصوصــی
و حــوزه هــای فنــاور اســتان در محــل اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

برگزاری جلسه «توسعه اقتصاد فن
آور و نوآور» در اتاق بازرگانی
تبریز

پیشــران اقتصــاد ،اولین جلســه « توســعه اقتصاد
فــن آور ،نــوآور» بــه منظــور ایجــاد ارتباطــی
پایــدار بیــن بخــش خصوصــی و حــوزه هــای
فنــاور اســتان در محــل اتــاق تبریــز برگــزار
شــد.

برنامه های رشد اقتصادی
آذربایجان شرقی در حوزه آب و
کشاورزی بررسی شد

بــه گــزارش خبرنــگار ایانــا در آذربایجــان
شــرقی ،جلســه بررســی برنامــه هــای رشــد
اقتصــادی و مگاپــروژه هــای آذربایجــان
شــرقی در حــوزه هــای آب و کشــاورزی قبــل
از ظهــر یکشــنبه در اتــاق تبریــز برگــزار شــد.
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برنامه های رشد اقتصادی
آذربایجان شرقی در حوزه آب و
کشاورزی بررسی شد

بــه گــزارش آدینــه پــرس :جلســه بررســی
برنامــه هــای رشــد اقتصــادی و مگاپــروژه
هــای آذربایجــان شــرقی در حــوزه هــای آب
و کشــاورزی قبــل از ظهــر یکشــنبه در اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

کمیسیون صادرات و مدیریت
واردات اتاق تبریز برگزار شد

تبریــز -مشــکالت و موانــع ایفــای تعهــدات
ارزی صادرکننــدگان ،تــراز تجــاری ایــران بــا
کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
و راهکارهــای حفــظ و ارتقــای صــادرات بــه
ایــن کشــورها در جلســه کمیســیون صــادرات
و مدیریــت واردات مــورد بررســی قــرار

صادرات تنها راه حفظ حیات
تجاری بخش خصوصی است

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــدن و
کشــاورزی تبریــز بــا تاکیــد بــر لــزوم ورود
جــدی بخــش خصوصــی بــه مقولــه صــادرات
گفــت :صــادرات تنهــا راه حفــظ حیــات
تجــاری بخــش خصوصــی اســت.
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برگزاری اولین جلسه توسعه
اقتصاد فن آور و نوآور

اولیــن جلســه «توســعه اقتصــاد فــن آور،
نــوآور» بــه منظــور ایجــاد ارتباطــی پایــدار
بیــن بخــش خصوصــی و حــوزه هــای فنــاور
اســتان در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز مطرح
کرد :ضرورت حل مشکالت
زیرساختی صادرات

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر این که
دولت و بخش خصوصی هر کدام وظایفی در
توسعه صادرات دارند ،افزود :حل مشکالت
زیرساختی از قبیل افزایش توان ناوگان حمل
و نقل صادراتی مانند اصالح تعرفه واردات
کامیون به ویژه کامیون های یخچال دار،

صادرات تنها راه حفظ حیات
تجاری بخش خصوصی است

بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج آذربایجــان
شــرقی ،یونــس ژائلــه ،در جلســه کمیســیون
صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق تبریــز
بــا تاکیــد بــر لــزوم ورود جــدی بخــش
خصوصــی بــه مقولــه صــادرات ،اظهــار
داشــت :صــادرات تنهــا راه حفــظ حیــات

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

کمیسیون صادرات و مدیریت

واردات اتاق تبریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز ،جلسه
کمیسیون صادرات و مدیریت واردات
به منظور بررسی مشکالت و موانع ایفای
تعهدات ارزی صادرکنندگان و بررسی تراز
تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه
اقتصادی اوراسیا و راهکارهای حفظ و

صادرات تنها راه حفظ حیات
تجاری بخش خصوصی است

یونــس ژائلــه ،روز دوشــنبه در جلســه
کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات اتاق
تبریــز افــزود :در ایــن زمینــه الزم اســت نســبت
بــه متحــد کــردن صادرکننــدگان ،تدویــن
برنامــه جامــع صادراتــی ،عــدم محدودیــت
مقاصــد صادراتــی بــه چنــد کشــور و تــاش

کمیسیون صادرات و مدیریت

واردات اتاق تبریز برگزار شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،جلســه
کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات بــه
منظــور بررســی مشــکالت و موانــع ایفــای
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان و بررســی تراز
تجــاری ایــران بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ضرورت الزام شرکت کشتیرانی به
ارائه خدمات برای توسعه مقاصد
جدید صادراتی

بــه گــزارش خبرنــگار بازار ،جلســه کمیســیون
صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــه منظــور بررســی مشــکالت و موانــع
ایفــای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان و
بررســی تــراز تجــاری ایــران بــا کشــورهای
عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و

لزوم ورود جدی بخش خصوصی
به مقوله صادرات

صادرات تنها راه حفظ حیات
تجاری بخش خصوصی است

مهــد صنعــت -یونــس ژائلــه در جلســهی
کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات
اتــاق تبریــز ضمــن اعــام ایــن خبــر اظهــار
کــرد :در ایــن زمینــه الزم اســت نســبت
بــه متحــد کــردن صادرکننــدگان ،تدویــن
برنام ـهی جامــع صادراتــی ،عــدم محدودیــت

ارایه نقشه راه مناسب برای
افزایش صادرات به کشورهای
عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا

صادرات تنها راه حفظ حیات
تجاری بخش خصوصی است

مهــد نیــوز -یونــس ژائلــه در جلســهی
کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات
اتــاق تبریــز ضمــن اعــام ایــن خبــر اظهــار
کــرد :در ایــن زمینــه الزم اســت نســبت
بــه متحــد کــردن صادرکننــدگان ،تدویــن
برنام ـهی جامــع صادراتــی ،عــدم محدودیــت

کمیسیون صادرات و مدیریت

واردات اتاق تبریز برگزار شد

رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــدن و
کشــاورزی تبریــز بــا تاکیــد بــر لــزوم ورود
جــدی بخــش خصوصــی بــه مقوله صــادرات،
گفــت :صــادرات تنهــا راه حفــظ حیــات
تجــاری بخــش خصوصــی اســت.

مشــکالت و موانــع ایفــای تعهــدات ارزی
صادرکننــدگان ،تــراز تجــاری ایــران بــا
کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
و راهکارهــای حفــظ و ارتقــای صــادرات بــه
ایــن کشــورها در جلســه کمیســیون صــادرات
و مدیریــت واردات مــورد بررســی قــرار

مشــکالت و موانــع ایفــای تعهــدات ارزی
صادرکننــدگان ،تــراز تجــاری ایــران بــا
کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
و راهکارهــای حفــظ و ارتقــای صــادرات بــه
ایــن کشــورها در جلســه کمیســیون صــادرات
و مدیریــت واردات مــورد بررســی قــرار

مشکالت مرتبط با قانون مشاغل
سخت و زیان آور در اتاق تبریز
بررسی شد

مشکالت مرتبط با قانون مشاغل
سخت و زیان آور در اتاق تبریز
بررسی شد

نتایج بررسی های مرکز پژوهش
اتاق تبریز می تواند فرصت طالیی
برای مسئوالن باشد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
کارگروهــی در ارتبــاط بــا مســائل و
مشــکالت مرتبــط بــا مشــاغل ســخت و زیــان
آور بــا حضــور نائــب رییــس اتــاق تبریــز و
جمعــی از فعــاالن بخــش خصوصــی در ایــن
اتــاق برگــزار شــد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،کارگروهــی
در ارتبــاط بــا مســائل و مشــکالت مرتبــط بــا
مشــاغل ســخت و زیــان آور بــا حضــور نائــب
رییــس اتــاق تبریــز و جمعــی از فعــاالن بخــش
خصوصــی در ایــن اتــاق برگــزار شــد.

عابدیــن خــرم در جلســه مرکــز پژوهــش هــای
اتــاق تبریــز بــا موضــوع بررســی بودجــه ۱۴۰۱
در محــل ایــن اتــاق ،اظهــار داشــت :ثبــات
و رشــد اقتصــادی ،کاهــش تــورم ،افزایــش
اشــتغال و تولیــد و جلوگیــری از کســری
بودجــه از اهــداف کالن بودجــه ســال آینــده

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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دومین جلسه مرکز پژوهش های
اتاق تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
دومیــن جلســه مرکــز پژوهــش هــای اتــاق
تبریــز ظهــر چهارشــنبه بــا موضــوع بررســی
بودجــه  ،۱۴۰۱مزایــا و معایــب آن بــا
حضــور تعــدادی از اعضــای هیــات علمــی
مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز ،اســاتید

بزرگترین مشکل مدیریت

اقتصادی کشور نبود ثبات است

ـرم
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،عابدیــن خـ ّ
در جلســه تبییــن الیحــه بودجــه  ۱۴۰۱بــرای
بازرگانــان و فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان
کــه بــه همــت مرکــز پژوهشهــای اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،از اســاتید
دانشــگاه ،بازرگانــان و صاحبنظــران مرکــز

معادن مس هیچگونه

ارزش افزوده برای مردم
آذربایجانشرقی ندارد
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رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه
اجــرای مگاپروژههــای زنجیــره تولیــد تاثیــر
بســزایی در رشــد اقتصــادی اســتان خواهــد
داشــت ،گفــت :متاســفانه منابــع اصلــی
ســرمایه ملــی کنســانتره از اســتان خــارج
میشــود و هیچگونــه ارزش افــزودهای بــرای

اجرای مگاپروژه های زنجیره
تولید تاثیر بسزایی در رشد
اقتصادی آذربایجان شرقی دارد

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،دومیــن جلســه
مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز ظهــر
چهارشــنبه بــا موضــوع بررســی بودجــه ،۱۴۰۱
مزایــا و معایــب آن بــا حضــور تعــدادی از
اعضــای هیــات علمــی مرکــز پژوهــش هــای
اتــاق تبریــز ،اســاتید دانشــگاهی ،رییــس اتــاق

مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی
تبریز عارضه های احتمالی بودجه
 ۱۴۰۱را احصاء کند

خرم روز
به گزارش خبرنگار ایرنا ،عابدین ّ
چهارشنبه در جلسه تبیین الیحه بودجه ۱۴۰۱
برای بازرگانان و فعاالن بخش خصوصی
آذربایجان شرقی که به همت مرکز
پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد،
اظهار داشت :ثبات و رشد اقتصادی ،کاهش

بزرگترین تهدید بخش تولید
سپردهگذاری سرمایه واحدهای
تولیدی در بانکهاست

اســتاندار آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه
اینکــه ریســکپذیری در بیــن مدیــران مــا
بــه شــدت پاییــن اســت،گفت :متاســفانه
برخــی شــرکتهای بــزرگ بــه جــای توســعه
تولیــد ،ســرمایههای خــود را در بانکهــا
ســپردهگذاری کردهانــد کــه ایــن بزرگتریــن

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بزرگترین مشکل مدیریت

اقتصادی کشور نبود ثبات است

باشگاه خبرنگاران جوان تبریز  -عابدین
خرم استاندار آذربایجانشرقی در جلسه تبیین
ّ
الیحه بودجه  ۱۴۰۱برای بازرگانان و فعاالن
بخش خصوصی استان که به همت مرکز
پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد،
از اساتید دانشگاه ،بازرگانان و صاحبنظران

معادن مس هیچگونه

ارزش افزوده برای مردم

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه
اجــرای مگاپروژههــای زنجیــره تولیــد تاثیــر
بســزایی در رشــد اقتصــادی اســتان خواهــد
داشــت ،گفــت :متاســفانه منابــع اصلــی
ســرمایه ملــی کنســانتره از اســتان خــارج
میشــود و هیچگونــه ارزش افــزودهای بــرای

بررسی و تبیین اهداف الیحه
بودجه  /1401رویکرد دولت
سیزدهم ،ثبات و رشد اقتصادی

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از اســاتید
دانشــگاه ،بازرگانــان و صاحبنظــران مرکــز
پژوهشهــای اتــاق بازرگانــی تبریــز خواســت
عارضههــای احتمالــی بودجــه  1401را احصــا
و راهکارهایــی کــه میتوانــد در ســطح ملــی
تاثیرگــذار باشــد را ارایــه کننــد.

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بزرگترین تهدید بخش تولید
سپردهگذاری سرمایه واحدهای
تولیدی در بانکهاست

اســتاندار آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه
اینکــه ریســکپذیری در بیــن مدیــران مــا
بــه شــدت پاییــن اســت،گفت :متاســفانه
برخــی شــرکتهای بــزرگ بــه جــای توســعه
تولیــد ،ســرمایههای خــود را در بانکهــا
ســپردهگذاری کردهانــد کــه ایــن بزرگتریــن

معادن مس هیچگونه
ارزش افزوده برای مردم
آذربایجانشرقی ندارد

بــه گــزارش تبریــز یــازار از تبریــز ،یونــس
ژائلــه در دومیــن جلســه مرکــز پژوهشهــای
اتــاق تبریــز بــا موضــوع بررســی بودجــه
 ۱۴۰۱و بــا حضــور اســتاندار آذربایجــان
شــرقی اظهــار داشــت :بــا وجــود ایــن کــه
آذربایجــان شــرقی از قطبهــای فــرش دنیــا

دومین جلسه مرکز پژوهش های
اتاق تبریز برگزار شد

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق
تبریــز ،دومیــن جلســه مرکــز پژوهــش هــای
اتــاق تبریــز ظهــر چهارشــنبه بــا موضــوع
بررســی بودجــه  ،۱۴۰۱مزایــا و معایــب آن
بــا حضــور تعــدادی از اعضــای هیــات علمــی

بزرگترین تهدید بخش تولید
سپردهگذاری سرمایه واحدهای
تولیدی در بانکهاست

اســتاندار آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه
اینکــه ریســکپذیری در بیــن مدیــران مــا
بــه شــدت پاییــن اســت،گفت :متاســفانه
برخــی شــرکتهای بــزرگ بــه جــای توســعه
تولیــد ،ســرمایههای خــود را در بانکهــا
ســپردهگذاری کردهانــد کــه ایــن بزرگتریــن

استاندار آذربایجان شرقی:
رویکرد دولت سیزدهم ،ثبات و
رشد اقتصادی است

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
ـرم در جلســه تبییــن الیحــه
شــرقی،عابدین خـ ّ
بودجــه  1401بــرای بازرگانــان و فعــاالن
بخــش خصوصــی اســتان کــه بــه همــت مرکــز
پژوهشهــای اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار
شــد ،اظهــار داشــت :ثبــات و رشــد اقتصــادی،

بزرگترین مشکل مدیریت

اقتصادی کشور ،بیثباتی است

خــرم روز چهارشــنبه ۲۲ ،دیمــاه،
عابدیــن
ّ
در جلســهی مرکــز پژوهشهــای اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تبریــز کــه با موضــوع «بررســی بودجــه »۱۴۰۱
برگزارشــد ،بــا بیــان اینکــه ثبــات و رشــد
اقتصــادی ،کاهــش تــورم ،افزایــش تولیــد و

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

معادن مس هیچگونه
ارزش افزوده برای مردم
آذربایجانشرقی ندارد

بــه گــزارش تبریــز جــوان از تبریــز ،یونــس
ژائلــه در دومیــن جلســه مرکــز پژوهشهــای
اتــاق تبریــز بــا موضــوع بررســی بودجــه
 ۱۴۰۱و بــا حضــور اســتاندار آذربایجــان
شــرقی اظهــار داشــت :بــا وجــود ایــن کــه
آذربایجــان شــرقی از قطبهــای فــرش دنیــا

نتایج بررسی های مرکز پژوهش
اتاق تبریز می تواند فرصت طالیی
برای مسئوالن باشد

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی ،عابدیــن خــرم در جلســه مرکــز
پژوهــش هــای اتــاق تبریــز بــا موضــوع
بررســی بودجــه  ۱۴۰۱در محــل ایــن اتــاق،
اظهــار داشــت :ثبــات و رشــد اقتصــادی،
کاهــش تــورم ،افزایــش اشــتغال و تولیــد و

استاندار آذربایجان شرقی:
رویکرد دولت سیزدهم ،ثبات و
رشد اقتصادی است

ـرم در جلســه تبییــن الیحــه بودجــه
عابدیــن خـ ّ
 1401بــرای بازرگانــان و فعــاالن بخــش
خصوصــی اســتان کــه بــه همــت مرکــز
پژوهشهــای اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار
شــد ،اظهــار داشــت :ثبــات و رشــد اقتصــادی،
کاهــش تــورم ،افزایــش اشــتغال و تولیــد و
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نقاط ضعف بودجه باید برجسته و
مطرح شود

بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج آذربایجــان
شــرقی ،یونــس ژائلــه در دومیــن جلســه
مرکــز پژوهشهــای اتــاق تبریــز بــا موضــوع
بررســی بودجــه  ۱۴۰۱و بــا حضــور اســتاندار
آذربایجانشــرقی ،اظهــار داشــت :بــا وجــود
اینکــه آذربایجانشــرقی از قطبهــای فــرش

مشکل مدیریت اقتصادی کشور،
بی ثباتی است

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز ،عابدیــن
خــرم ،در جلســه مرکــز پژوهشهــای اتــاق
ّ
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تبریــز کــه با موضــوع «بررســی بودجــه »۱۴۰۱
برگزارشــد ،بــا بیــان اینکــه ثبــات و رشــد
اقتصــادی ،کاهــش تــورم ،افزایــش تولیــد و

معادن مس هیچگونه
ارزش افزوده برای مردم
آذربایجانشرقی ندارد
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رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه
اجــرای مگاپروژههــای زنجیــره تولیــد تاثیــر
بســزایی در رشــد اقتصــادی اســتان خواهــد
داشــت ،گفــت :متاســفانه منابــع اصلــی
ســرمایه ملــی کنســانتره از اســتان خــارج
میشــود و هیچگونــه ارزش افــزودهای بــرای

اجرای مگاپروژههای زنجیره
تولید تأثیر بسزایی در رشد
اقتصادی استان آذربایجان شرقی

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :بــا وجود
اینکــه آذربایجــان شــرقی از قطبهــای فــرش
دنیــا اســت ،ولــی مشــکالت ایــن صنعــت در
بودجــه ســال آینــده فرامــوش شــده و مســائل
مختلــف بــرای ســاماندهی ایــن حــوزه بــه
هیــچ عنــوان مــد نظــر گرفتــه نشــده اســت.

نتایج بررسی های مرکز پژوهش
اتاق تبریز می تواند فرصت طالیی
برای مسئوالن باشد

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از
روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز ،عابدین
خرم در جلسه مرکز پژوهش های اتاق
بازرگانی تبریز با موضوع بررسی بودجه
 ۱۴۰۱در محل این اتاق ،اظهار داشت :ثبات
و رشد اقتصادی ،کاهش تورم ،افزایش

معادن مس هیچگونه
ارزش افزوده برای مردم
آذربایجانشرقی ندارد

رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه
اجــرای مگاپروژههــای زنجیــره تولیــد تاثیــر
بســزایی در رشــد اقتصــادی اســتان خواهــد
داشــت ،گفــت :متاســفانه منابــع اصلــی
ســرمایه ملــی کنســانتره از اســتان خــارج
میشــود و هیچگونــه ارزش افــزودهای بــرای

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اجرای مگاپروژه های زنجیره
تولید تاثیر بسزایی در رشد
اقتصادی استان خواهد داشت

به گزارش مهد صنعت ،یونس ژائله با اشاره
به اهمیت اجرای مگاپروژه های مخلتف برای
تکمیل زنجیره تولید در رشد و شکوفایی
استان افزود :اجرای زنجیره تولید صنایع چرم
و کفش که در تبریز قدمتی  ۱۰۰ساله دارند و
همچنین مگاپروژه های صنایع غذایی ،پروژه

اهمیت تعریف مگاپروژهها برای

بهبود وضعیت اقتصادی استانها

یونــس ژائلــه در دومیــن جلســه مرکــز
پژوهشهــای اتــاق تبریــز بــا موضــوع
بررســی بودجــه  ۱۴۰۱کــه بــا حضــور
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همــراه بــود،
گفــت :بــا وجــود ایــن کــه آذربایجــان شــرقی
از قطبهــای فــرش دنیــا اســت ،مشــکالت

دومین جلسه مرکز پژوهش های
اتاق تبریز برگزار شد

دومیــن جلســه مرکــز پژوهــش هــای اتــاق
تبریــز ظهــر چهارشــنبه بــا موضــوع بررســی
بودجــه  ،۱۴۰۱مزایــا و معایــب آن بــا
حضــور تعــدادی از اعضــای هیــات علمــی
مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز ،اســاتید
دانشــگاهی ،رییــس اتــاق تبریــز و همچنیــن

نشریات روابط عمومی اتاق تبریز

آدرس :تبریز ،خیابان ارتش شمالی ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز
تلفن)۰۴۱( ۳۵۲۶۴۱۱3 :
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