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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

برگزاری نشست هم اندیشی
تشکل های اتاق بازرگانی تبریز

یونــس ژائلــه در جلســه هــم اندیشــی بــا
روســای تشــکل هــای اتــاق بازرگانــی تبریــز
بــا اشــاره بــه ماهیــت و اهــداف تشــکل هــای
اتــاق گفــت :اتــاق بایــد در کنــار تشــکل هــا
بــوده و وظیفــه یــاری بــه آن هــا را عملــی کنــد
و در مقابــل نیــز تشــکل هــا بایــد در کنــار اتاق

دیدار مدیران اتحادیه
صادرکنندگان فرش دستبافت
آذربایجان شرقی با رییس اتاق

مدیــران اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش
دســتبافت آذربایجــان شــرقی طــی دیــداری
بــا یونــس ژائلــه ،رییــس اتــاق تبریــز بــه بیــان
مباحــث پیــش روی ایــن اتحادیــه پرداختنــد.

مشکالت ناشی از افزایش بهاء گاز
صنایع مورد بررسی قرار گرفت

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
موضــوع بررســی مســائل و مشــکالت ناشــی
از افزایــش بهــاء گاز صنایــع و تبعــات ناشــی
از آن برگــزار شــد.
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برگزاری نشست هم اندیشی تشکل
های اتاق بازرگانی تبریز

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقل از
روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه در
جلســه هــم اندیشــی بــا روســای تشــکل هــای
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه ماهیــت و
اهــداف تشــکل هــای اتــاق گفــت :اتــاق بایــد
در کنــار تشــکل هــا بــوده و وظیفــه یــاری بــه

حضور هیات رییسه اتاق تبریز
در مراسم ملی گرامیداشت
سنگرنشینان اقتصاد کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز ،مراسم
ملی گرامیداشت سنگرنشینان اقتصاد کشور به
مناسبت هفته دفاع مقدس و با مشارکت اتاق
های بازرگانی سراسر کشور و سازمان بسیج
اصناف به صورت ملی برگزار شد.

دیدار مدیران اتحادیه
صادرکنندگان فرش دستبافت
آذربایجان شرقی با رییس اتاق

دیدار مدیران اتحادیه
صادرکنندگان فرش دستبافت
آذربایجان شرقی با رییس اتاق

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از
روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز ،علی
اصغر پور فرشچی زاد ،احد هریسچیان،
میرحیدر حیدری نامی ،محمد فاخری تبریزی
به نمایندگی از اتحادیه صادرکنندگان فرش
دستبافت آذربایجان شرقی طی دیداری با

مدیــران اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش
دســتبافت آذربایجــان شــرقی طــی دیــداری
بــا یونــس ژائلــه ،رییــس اتــاق تبریــز بــه بیــان
مباحــث پیــش روی ایــن اتحادیــه پرداختنــد.

مشکالت ناشی از افزایش بهاء گاز
صنایع مورد بررسی قرار گرفت

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،جلســه
کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا موضــوع
بررســی مســائل و مشــکالت ناشــی از افزایــش
بهــاء گاز صنایــع و تبعــات ناشــی از آن بــر

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

جلسه کمیسیون گمرک ،حمل
و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی
تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کمیســیون گمــرک ،حمــل و نقــل و
ترانزیــت اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا دســتور
جلســه “بررســی مشــکالت و مســائل روز در
حــوزه بازرگانــی خارجــی و حمــل و نقــل
بیــن المللــی “ تشــکیل جلســه داد.

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

مشکل مسیر مواصالتی ارمنستان
تنها به فعاالن حمل و نقل
آذربایجان شرقی ضربه می زند

کمیســیون گمــرک ،حمــل و نقــل و ترانزیــت
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا دســتور جلســه
“بررســی مشــکالت و مســائل روز در حــوزه
بازرگانــی خارجــی و حمــل و نقــل بیــن
المللــی “ تشــکیل جلســه داد.

لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزه های
حقوقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه روز پنــج شــنبه در دیــدار بــا
هیــأت مدیــره کانــون وکالی دادگســتری
آذربایجــان شــرقی در محــل اتــاق بــا تاکیــد
بــر لــزوم ارتبــاط دو جانبــه مابیــن اتــاق تبریــز
و ایــن کانــون و تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع

لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزههای
حقوقی

بــه گــزارش آژانــس خبــری تبریزمــن  ،یونــس
ژائلــه در دیــدار بــا اعضــای هیــأت مدیــره
کانــون وکالی دادگســتری آذربایجــان
شــرقی بــا تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش
خصوصــی گفــت :بایــد در موضــوع انعقــاد
قراردادهــای بخــش خصوصــی ،آمــوزش

حفاظت از منافع بخش خصوصی

آموزش بخش خصوصی در
حوزههای حقوقی ضروری است

لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزههای
حقوقی

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،یونــس ژائلــه
صبــح شــنبه در دیــدار بــا هیــأت مدیــره کانون
وکالی دادگســتری آذربایجــان شــرقی در
محــل اتــاق بــا تاکیــد بــر لــزوم ارتبــاط دو
جانبــه مابیــن اتــاق تبریــز و ایــن کانــون و
تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش خصوصی

یونــس ژائلــه روز شــنبه در دیــدار بــا هیــأت
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان
شــرقی بــر لــزوم ارتبــاط دو جانبــه بیــن اتــاق
تبریــز و ایــن کانــون و حفاظــت از منافــع
بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد و گفــت:
مراکــز داوری در اتــاق هــای بازرگانــی بــه

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا اعضــای هیــأت
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان
شــرقی بــا تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش
خصوصــی گفــت :بایــد در موضــوع انعقــاد
قراردادهــای بخــش خصوصــی ،آمــوزش
هــای الزم حقوقــی داده شــود تــا ایــن افــراد

لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزههای
حقوقی

آموزش بخش خصوصی در
حوزههای حقوقی ضروری است

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا اعضــای هیــأت
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان
شــرقی بــا تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش
خصوصــی گفــت :بایــد در موضــوع انعقــاد
قراردادهــای بخــش خصوصــی ،آمــوزش
هــای الزم حقوقــی داده شــود تــا ایــن افــراد

بــه گــزارش ترجمــان صبــح ،یونــس ژائلــه
روز شــنبه در دیــدار بــا هیــأت مدیــره کانــون
وکالی دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــر
لــزوم ارتبــاط دو جانبــه بیــن اتــاق تبریــز و ایــن
کانــون و حفاظــت از منافــع بخــش خصوصــی
تاکیــد کــرد و گفــت :مراکــز داوری در اتــاق

ضروری است

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزه های
حقوقی

مهــد صنعــت  -یونــس ژائلــه روز پنــج شــنبه
در دیــدار بــا هیــأت مدیــره کانــون وکالی
دادگســتری آذربایجــان شــرقی در محــل
اتــاق بــا تاکیــد بــر لــزوم ارتبــاط دو جانبــه
مابیــن اتــاق تبریــز و ایــن کانــون و تاکیــد بــر
حفاظــت از منافــع بخــش خصوصــی گفــت:
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لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزه های
حقوقی

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی،یونس ژائلــه در دیــدار بــا هیــأت
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان
شــرقی در محــل اتــاق بــا تاکیــد بــر لــزوم
ارتبــاط دو جانبــه مابیــن اتــاق تبریــز و ایــن
کانــون و تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش

ديدار اعضاي محترم هیأت مدیره
با رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و كشاورزي تبریز

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا هیــأت مدیــره
کانــون وکالی دادگســتری آذربایجــان
شــرقی در محــل اتــاق بــا تاکیــد بــر لــزوم
ارتبــاط دو جانبــه مابیــن اتــاق تبریــز و ایــن
کانــون و تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش

4

ضرورت آموزش حوزه های
حقوقی به بخش خصوصی

اقتصــاد آینــده  -رییــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریــز بــر
لــزوم ارائــه آموزشهــای جامــع بــه بخــش
خصوصــی در حوزههــای حقوقــی تاکیــد
کــرد و گفــت :نقــش ایــن آموزشهــا در
موضــوع انعقــاد قراردادهــا حیاتــی اســت.

لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزههای
حقوقی

یونس ژائله در دیدار با اعضای هیأت مدیره
کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی
با تاکید بر حفاظت از منافع بخش خصوصی
گفت :باید در موضوع انعقاد قراردادهای
بخش خصوصی ،آموزش های الزم حقوقی
داده شود تا این افراد بدانند که از همان

لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزه های
حقوقی

وقت نیوز  -رییس کانون وکالی دادگستری
آذربایجان شرقی در دیدار هیات مدیره این
کانون با رییس و هیات مدیره اتاق بازرگانی
 ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز آمادگی
این کانون را جهت ارائه خدمات مشاوره
حقوقی و وکالتی به واحد ها و فعاالن بخش

لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزه های
حقوقی

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا اعضــای هیــأت
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان
شــرقی بــا تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش
خصوصــی گفــت :بایــد در موضــوع انعقــاد
قراردادهــای بخــش خصوصــی ،آمــوزش
هــای الزم حقوقــی داده شــود تــا ایــن افــراد

لزوم ارائه آموزش های جامع
به بخش خصوصی در حوزه های
حقوقی

جلسه کارگروه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برگزار شد

بدون حضور و مشورت با بخش
خصوصی در حوزه های صادراتی
تصمیم گیری نشود

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا هیــأت مدیــره
کانــون وکالی دادگســتری آذربایجــان
شــرقی در محــل اتــاق بــا تاکیــد بــر لــزوم
ارتبــاط دو جانبــه مابیــن اتــاق تبریــز و ایــن
کانــون و تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی
بــا موضــوع بررســی تبعــات حــذف مــاده
( )۱۱دســتورالعمل نحــوه واگــذاری امــوال
مــازاد موسســات اعتبــاری در اصالحیــه ایــن
دســتورالعمل برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در نشســت هماندیشــی روســای
اتاقهــای سراســر کشــور و جمعــی از
صادرکننــدگان و آییــن بازگشــایی مجــازی
پاویــون ایــران در اکســپو  ۲۰۲۰دبــی کــه
بــا حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بدون حضور و مشورت با بخش
خصوصی در حوزه های صادراتی
تصمیم گیری نشود

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه
در نشســت هماندیشــی روســای اتاقهــای
سراســر کشــور و جمعــی از صادرکننــدگان
و آییــن بازگشــایی مجــازی پاویــون ایــران
در اکســپو  ۲۰۲۰دبــی کــه بــا حضــور وزیــر

بدون حضور و مشورت با بخش
خصوصی در حوزه های صادراتی
تصمیم گیری نشود

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،یونــس ژائلــه در نشســت هماندیشــی
روســای اتاقهــای سراســر کشــور و جمعــی
از صادرکننــدگان و آییــن بازگشــایی مجــازی
پاویــون ایــران در اکســپو  ۲۰۲۰دبــی کــه بــا
حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت

بی ثباتی دستورالعمل ها پدر

صادرکنندگان را در می آورد

رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز تاکیــد کــرد
در رابطــه بــا بخشهــای صادراتــی اگــر
تصمیماتــی گرفتــه میشــود کــه بخــش
خصوصــی بایــد آن را اجرایــی کنــد ،همیــن
نماینــدگان بخــش خصوصــی از ابتــدا بایــد
طــرف مشــورتی قــرار بگیرنــد.

ضرورت فعال شدن بخش
اقتصادی در وزارت امور خارجه

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،یونــس ژائلــه
ظهــر یک شــنبه در جمــع خبرنــگاران در محل
اتــاق تبریــز گفــت :در رابطــه بــا بخــش هــای
صادراتــی اگــر تصمیماتــی گرفتــه مــی شــود
کــه بخــش خصوصــی بایــد آن را اجرایــی
کنــد ،همیــن نماینــدگان بخــش خصوصــی از

بدون حضور و مشورت با بخش
خصوصی در حوزه صادراتی
تصمیمگیری نشود

تبریز(پانــا)  -رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
تاکیــد کــرد در رابطــه بــا بخشهــای
صادراتــی اگــر تصمیماتــی گرفتــه میشــود
کــه بخــش خصوصــی بایــد آن را اجرایــی
کنــد ،همیــن نماینــدگان بخــش خصوصــی از
ابتــدا بایــد طــرف مشــورتی قــرار بگیرنــد.

لزوم اخذ مشورت از بخش
خصوصی قبل از تصمیم گیری
دولت

بــه گــزارش قلــم پــرس بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه در نشســت
هماندیشــی روســای اتاقهــای سراســر
کشــور و جمعــی از صادرکننــدگان و آییــن
بازگشــایی مجــازی پاویــون ایــران در اکســپو
 ۲۰۲۰دبــی کــه بــا حضــور وزیــر صنعــت،

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بدون حضور و مشورت با بخش
خصوصی در حوزه های صادراتی
تصمیم گیری نشود

مهــد صنعــت  -یونــس ژائلــه در نشســت
هماندیشــی روســای اتاقهــای سراســر
کشــور و جمعــی از صادرکننــدگان و آییــن
بازگشــایی مجــازی پاویــون ایــران در اکســپو
 ۲۰۲۰دبــی کــه بــا حضــور وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت همــراه بــود ،بــا تاکیــد بــر

در حوزه های صادراتی بدون
مشورت با بخش خصوصی تصمیم
گیری نشود

بــه گــزارش قلــم پــرس بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه در نشســت
هماندیشــی روســای اتاقهــای سراســر
کشــور و جمعــی از صادرکننــدگان و آییــن
بازگشــایی مجــازی پاویــون ایــران در اکســپو
 ۲۰۲۰دبــی کــه بــا حضــور وزیــر صنعــت،

بدون حضور و مشورت با بخش
خصوصی در حوزه صادراتی
تصمیمگیری نشود

یونــس ژائلــه در نشســت هماندیشــی روســای
اتاقهــای سراســر کشــور و جمعــی از
صادرکننــدگان و آییــن بازگشــایی مجــازی
پاویــون ایــران در اکســپو  ۲۰۲۰دبــی کــه
بــا حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
همــراه بــود ،بــا تاکیــد بــر توجــه ویــژه بــه
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

جلسه کارگروه شورای گفتگوی
آذربایجان شرقی برگزار شد

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
موضــوع بررســی مراتــب اعتــراض واحــد
هــای تولیــدی بــه مشــکالت ایجــاد شــده در
خصــوص ضــرورت ثبــت چــک هــای بنفــش
جدیــد در ســامانه صیــاد برگــزار شــد.

جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق
بازرگانی تبریز برگزار شد

جلسه کمیسیون کشاورزی ،صنایع غذایی،
آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با
حضور نمایندگانی از بخش های دولتی و
خصوصی استان در حوزه کشاورزی ظهر
یکشنبه در محل اتاق تبریز برگزار شد.

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،مســعود بنابیــان
ظهــر دوشــنبه در جمــع خبرنــگاران در محــل
اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :موضــوع چــک
هــای بنفــش در صنــف مــا تبدیــل بــه گــره
کــور شــده اســت ،ایــن قانــون یــا بایــد بــه طور
کامــل اجــرا شــود و یــا کال اجــرا نشــود و ایــن

ضرورت انتخاب استانداری
آشنا به حوزه تولید و تجارت در
آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار بازار ،جلسه کمیسیون
کشاورزی ،صنایع غذایی ،آب و محیط
زیست اتاق بازرگانی تبریز ظهر دوشنبه با
پیگیری چندین دستور جلسه در محل اتاق
تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز ،جلسه
کمیسیون کشاورزی ،صنایع غذایی ،آب و
محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با حضور
نمایندگانی از بخش های دولتی و خصوصی
استان در حوزه کشاورزی ظهر یکشنبه در
محل اتاق تبریز برگزار شد.

فعاالن بخش خصوصی برای رفع
مشکالت به یکدیگر یاری رسانند

ابوالفتــح ابراهیمــی در جلســه کمیســیون
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود:
آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت وجــود اتحــاد
و وفــاق در بیــن بخــش هــای مختلــف جامعــه
بــرای رفــع مشــکالت اســت ،عملیاتــی ســازی
طــرح هــای مطالعاتــی نیــز مــی توانــد در رفــع

فعاالن بخش خصوصی برای رفع

فعاالن بخش خصوصی برای حل

فعاالن بخش خصوصی برای رفع

ابوالفتــح ابراهیمــی دوشــنبه شــب در جلســه
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی تبریــز
افــزود :آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت وجــود
اتحــاد و وفــاق در بیــن بخــش هــای مختلــف
جامعــه بــرای رفــع مشــکالت اســت ،عملیاتــی
ســازی طــرح هــای مطالعاتــی نیــز مــی توانــد

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تبریــز بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه
ادامــه راه تولیــد و تجــارت در کشــور ناامیــد
باشــیم ،گفــت :آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت
وجــود اتحــاد و وفــاق در بیــن بخــش هــای
مختلــف جامعــه و همچنیــن عملیاتــی ســازی

بــه گــزارش ترجمــان صبــح ،ابوالفتــح
ابراهیمــی در جلســه کمیســیون کشــاورزی
اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود :آنچــه هــم
اکنــون نیــاز اســت وجــود اتحــاد و وفــاق در
بیــن بخــش هــای مختلــف جامعــه بــرای رفــع
مشــکالت اســت ،عملیاتــی ســازی طــرح های

مشکالت پای کار بیایند
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ثبت چک های بنفش جدید در
سامانه صیاد بر مشکالت بخش
خصوصی افزوده است

جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق
بازرگانی تبریز برگزار شد

مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

مشکالت پای کار بیایند

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

فعاالن بخش خصوصی برای رفع
مشکالت پای کار بیایند

پیــام آذری -ابوالفتــح ابراهیمــی در جلســه
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی تبریــز
افــزود :آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت وجــود
اتحــاد و وفــاق در بیــن بخــش هــای مختلــف
جامعــه بــرای رفــع مشــکالت اســت ،عملیاتــی
ســازی طــرح هــای مطالعاتــی نیــز مــی توانــد

ضرورت انتخاب استانداری با
روحیه و توان یاری بخشی به
بخش خصوصی

فعاالن بخش خصوصی برای حل
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی،ابوالفتح ابراهیمــی ،نائــب رییــس اتــاق
تبریــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه
ادامــه راه تولیــد و تجــارت در کشــور ناامیــد
باشــیم ،گفــت :آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت
وجــود اتحــاد و وفــاق در بیــن بخــش هــای

ذبح دام های ماده در آینده می
تواند مشکل آفرین باشد

رییــس کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع
غذایــی ،آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانی
تبریــز بــا تاکیــد بــر ضــرورت حــل مشــکل
نهــاده هــای دامــی گفــت :ذبــح دام هــای
مــاده دیگــر موضوعــی اســت کــه در آینــده
مــی توانــد مشــکل آفریــن باشــد و بایــد مــورد

فعاالن بخش خصوصی برای حل
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

فعاالن بخش خصوصی برای حل
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

نائــب رییــس اتــاق تبریــز بــا تاکیــد بــر
ضــرورت انتخــاب اســتانداری بــا روحیــه و
تــوان یــاری بخشــی بــه بخــش خصوصــی
اســتان و حــوزه تولیــد و تجــارت گفــت:
مســئوالن دولتــی و فعــاالن بخــش خصوصــی
بایــد پــا بــه پــای یکدیگــر بــرای حــل

مهــد صنعــت -ابوالفتــح ابراهیمــی در جلسـهی
کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع غذایــی ،آب و
محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز کــه بــا
حضــور نمایندگانــی از بخشهــای دولتــی
و خصوصــی اســتان در حــوزه کشــاورزی
برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :اکنــون به انــدازهی

ابوالفتــح ابراهیمــی ،نائــب رییــس اتــاق تبریــز
در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه ادامــه
راه تولیــد و تجــارت در کشــور ناامیــد باشــیم،
گفــت :آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت وجــود
اتحــاد و وفــاق در بیــن بخــش هــای مختلــف
جامعــه و همچنیــن عملیاتــی ســازی طــرح

فعاالن بخش خصوصی برای حل
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

فعاالن بخش خصوصی برای حل
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

نائــب رییــس اتــاق تبریــز بــا تاکیــد بــر
ضــرورت انتخــاب اســتانداری بــا روحیــه و
تــوان یــاری بخشــی بــه بخــش خصوصــی
اســتان و حــوزه تولیــد و تجــارت گفــت:
مســئوالن دولتــی و فعــاالن بخــش خصوصــی
بایــد پــا بــه پــای یکدیگــر بــرای حــل

ابوالفتــح ابراهیمــی ،نائــب رییــس اتــاق تبریــز
در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه ادامــه
راه تولیــد و تجــارت در کشــور ناامیــد باشــیم،
گفــت :آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت وجــود
اتحــاد و وفــاق در بیــن بخــش هــای مختلــف
جامعــه و همچنیــن عملیاتــی ســازی طــرح

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

فعاالن بخش خصوصی برای حل
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

رییــس کمیســیون کشــاورزی ،صنایــع
غذایــی ،آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانی
تبریــز بــا تاکیــد بــر ضــرورت حــل مشــکل
نهــاده هــای دامــی گفــت :ذبــح دام هــای
مــاده دیگــر موضوعــی اســت کــه در آینــده
مــی توانــد مشــکل آفریــن باشــد و بایــد مــورد
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

فعاالن بخش خصوصی برای حل
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تبریــز بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه
ادامــه راه تولیــد و تجــارت در کشــور ناامیــد
باشــیم ،گفــت :آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت
وجــود اتحــاد و وفــاق در بیــن بخــش هــای
مختلــف جامعــه و همچنیــن عملیاتــی ســازی

مشکل واحدهای تملیکی بانکها
و افزایش بهای گاز صنایع روی
میز شورای گفتگو

تبریــز -مشــکالت واحدهــای تملیکــی بانــک
هــا ،اجــرای قانــون جدیــد چــک و افزایــش
بهــای گاز صنایــع مهــم تریــن موضوعــات
مطــرح شــده در هفتــاد و هفتمیــن نشســت
شــورای گفتگــوی آذربایجــان شــرقی بودنــد.

ضرورت آزادسازی نرخ
حاملهای انرژی به صورت
تدریجی

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،هفتــاد و
هفتمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی امــروز
بــا حضــور مســئوالن دولتــی ،قضائــی و بخــش
خصوصــی اســتان برگــزار شــد.
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فعاالن بخش خصوصی برای حل
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تبریــز بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه
ادامــه راه تولیــد و تجــارت در کشــور ناامیــد
باشــیم ،گفــت :آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت
وجــود اتحــاد و وفــاق در بیــن بخــش هــای
مختلــف جامعــه و همچنیــن عملیاتــی ســازی

افزایش نرخ گاز صنایع
غیرمتعارف است

مشکل واحدهای تملیکی بانک ها
و افزایش بهای گاز صنایع بر روی
میز شورای گفتگوی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی
تبریز ،هفتاد و هفتمین نشست شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی با حضور مسئوالن دولتی،
قضایی و بخش خصوصی استان در محل اتاق
تبریز برگزار شد.

فشار ناشی از آزادسازی نرخ
حاملهای انرژی به مردم

محمدرضا پورمحمدی روز شنبه در نشست
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد :با
ارسال پیشنهادات جمع بندی شده به شورای
گفتگوی مرکز و طرح در آن شورا ،موضوع
به گوش دولت و مجلس رسیده و در این

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز
آذربایجــان شــرقی ،اســتاندار آذربایجــان
شــرقی شــب گذشــته در ایــن نشســت ،بــا
اشــاره بــه افزایــش تعرفــه ســوخت و گاز
صنایــع ،افزایــش چنــد برابــری نــرخ گازبهــاء
صنایــع را غیرمتعــارف دانســت و آزادســازی

افزایش چند برابری نرخ گازبهاء
صنایع را غیرمتعارف است  /ضرورت
آزادسازی نرخ حامل های انرژی به
صورت تدریجی

افزایش تعرفه سوخت و گاز صنایع

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
محمدرضــا پورمحمــدی امــروز در هفتــاد
و هفتمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
آذربایجانشــرقی اظهــار داشــت :تنهــا
مصــرف کننــده واقعــی ،فشــار ناشــی از
آزادســای ناگهانــی نــرخ حاملهــای انــرژی

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
یونــس ژائلــه امــروز در هفتــاد و هفتمیــن
نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره ای
بــه افزایــش تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع
اظهــار داشــت :افزایــش هزینــه حامــل هــای

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تعطیلی واحدهای تولیدی در
تملک بانکها

بسیاری از مشکالت بخش
خصوصی ،از واگذاریهای ناقص
به وجود آمده است

تولیدکنندگان واقعی دلسوز
کشور و مردم هستند /تفکر
اقتصاد مقاومتی جواب داده است

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز آذربایجان
شــرقی گفــت :در هــر مــوردی کــه بانــک هــا
بحــث تملــک واحدهــا را انجــام داده انــد،
در غالــب مــوارد نتیجــه خوبــی حتــی بــرای
خــود بانــک هــا در برنداشــته و بــا اقدامــات
انجــام شــده ،واحدهــای صنعتــی و تولیــدی بــه

هفتــاد و هفتمیــن نشســت شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجانشــرقی بــا حضــور اســتاندار،
دادســتان ،مدیــران و فعــاالن بخــش خصوصی
اســتان در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه
تولیدکننــدگان واقعــی دلســوز کشــور و مــردم
هســتند ،گفــت :در تمــام مدتــی کــه در اســتان
مســئولیت داشــتم بــه همــراه مدیــران اجرایــی
تــاش کردیــم تــا موانــع بخــش تولیــد را رفــع
کنیــم کــه نتیجــه آن ارتقــای شــاخصهای

تولیدکنندگان واقعی دلسوز
کشور و مردم هستند /تفکر
اقتصاد مقاومتی جواب داده است

مشکل واحدهای تملیکی بانک ها
و افزایش بهای گاز صنایع بر روی
میز شورای گفتگوی استان

فشار ناشی از افزایش چند برابری
نرخ گازبهاء صنایع تنها متوجه
مصرف کننده خواهد شد

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد و
هفتمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی،
اظهــار داشــت :در چنــد ســال اخیــر شــرایط
ســخت و دشــواری را تجربــه کردیــم کــه

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،هفتــاد و هفتمیــن نشســت شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور مســئوالن
دولتــی ،قضایــی و بخــش خصوصــی اســتان
در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

بــه گــزاش قلــم پــرس ،محمدرضــا
پورمحمــدی در هفتــاد و هفتمیــن نشســت
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر
ضــرورت آزادســازی نــرح جامــل هــای
انــرژی بــه صــورت تدریجــی اظهــار داشــت:

افزایش نرخ حامل های انرژی
مردم را دچار مشکالتی خواهد
کرد

تملک واحدها توسط بانک ها
اغلب منجر به تعطیلی و بیکاری
کارگران شده است

آزادسازی نرخ حامل های انرژی
سبب افزایش قیمت تمام شده
کاالها می شود

رییــس اتــاق بازرگانــی وصنایــع ومعــادن و
کشــاورزی تبریــز گفــت :افزایــش هزینــه
حامــل هــای انــرژی موجــب بــاال رفتــن
هزینــه هــای تولیــد مــی شــود امــا در عیــن
حــال قــدرت خریــد مــردم بــاال نرفتــه و بدیــن
وســیله مــردم دچــار مشــکالتی خواهنــد شــد.

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز آذربایجان
شــرقی گفــت :در هــر مــوردی کــه بانــک هــا
بحــث تملــک واحدهــا را انجــام داده انــد،
در غالــب مــوارد نتیجــه خوبــی حتــی بــرای
خــود بانــک هــا در برنداشــته و بــا اقدامــات
انجــام شــده ،واحدهــای صنعتــی و تولیــدی بــه

اقتصــاد آینــده  -آذربایجــان شــرقی -رییــس
اتــاق تبریــز در هفتــاد و هفتمیــن نشســت
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره ای بــه افزایــش
تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع گفــت :افزایــش
هزینــه حامــل هــای انــرژی موجــب بــاال رفتــن

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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تعطیلی واحدهای تولیدی در
تملک بانکها

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز آذربایجان
شــرقی گفــت :در هــر مــوردی کــه بانــک هــا
بحــث تملــک واحدهــا را انجــام داده انــد،
در غالــب مــوارد نتیجــه خوبــی حتــی بــرای
خــود بانــک هــا در برنداشــته و بــا اقدامــات
انجــام شــده ،واحدهــای صنعتــی و تولیــدی بــه

برگزاری هفتاد و هفتمین نشست
شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی آذربایجان شرقی

پــور محمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی در
هفتــاد و هفتمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان افزایــش
 300درصــدی تعرفــه گاز را بــرای واحدهــای
صنعتــی نامتعــارف خوانــد و گفــت :افزایــش
قیمــت گاز واحدهــای تولیــدی را بــه ویــژه

تعطیلی واحدهای تولیدی در
تملک بانک ها
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بــه گــزارش تبریــز یــازار ،بابــک محبــوب
علیلــو امــروز در هفتــاد و هفتمیــن نشســت
شــورای گفتگــوی آذربایجــان شــرقی بــا
اشــاره بــه دســتور جلســه دوم ایــن نشســت
مبنــی بــر بررســی تبعــات حــذف مــاده ۱۱
دســتورالعمل نحــوه واگــذاری امــوال مــازاد

افزایش نرخ گاز صنایع
غیرمتعارف است

بــه گــزارش نصــر ،محمدرضــا پورمحمــدی
روز شــنبه در نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی
اظهــار امیــدواری کــرد :بــا ارســال پیشــنهادات
جمــع بنــدی شــده بــه شــورای گفتگــوی
مرکــز و طــرح در آن شــورا ،موضــوع بــه

ضرورت آزادسازی نرخ حامل
های انرژی به صورت تدریجی

محمدرضا پورمحمدی امروز در هفتاد
و هفتمین نشست شورای گفتگوی
آذربایجانشرقی اظهار داشت :تنها مصرف
کننده واقعی ،فشار ناشی از آزادسای ناگهانی
نرخ حاملهای انرژی را تحمل خواهد کرد
که امیدواریم با ارسال پیشنهادات جمع بندی

افزایش چند برابری نرخ گازبهاء
صنایع را غیرمتعارف است  /ضرورت
آزادسازی نرخ حامل های انرژی به
صورت تدریجی

بــه گــزارش تبریــز یــازار ،محمدرضــا
پورمحمــدی امــروز در هفتــاد و هفتمیــن
نشســت شــورای گفتگــوی آذربایجانشــرقی
اظهــار داشــت :تنهــا مصــرف کننــده واقعــی،
فشــار ناشــی از آزادســای ناگهانــی نــرخ
حاملهــای انــرژی را تحمــل خواهــد کــرد

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بسیاری از مشکالت بخش
خصوصی ،از واگذاریهای ناقص
به وجود آمده است

هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی با
حضور استاندار ،دادستان ،مدیران و فعاالن
بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی
تبریز برگزار شد.

افزایش تعرفه سوخت و گاز صنایع

یونــس ژائلــه امــروز در هفتــاد و هفتمیــن
نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره ای
بــه افزایــش تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع
اظهــار داشــت :افزایــش هزینــه حامــل هــای
انــرژی موجــب بــاال رفتــن هزینــه هــای تولیــد

افزایش نرخ گاز صنایع
غیرمتعارف است

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از ایرنــا ،محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
آذربایجــان شــرقی اظهــار امیــدواری کــرد:
بــا ارســال پیشــنهادات جمــع بنــدی شــده بــه
شــورای گفتگــوی مرکــز و طــرح در آن

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

فشار اصلی آزادسازی نرخ حامل
های انرژی بر دوش مصرف کننده
نهایی خواهد بود

واگذاری ناقص به بخش خصوصی
عمده مشکل صنایع آذربایجان
شرقی

برگزاری هفتاد و هفتمین نشست
شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از تبریز،پــور
محمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی در
هفتــاد و هفتمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان افزایــش
 ۳۰۰درصــدی تعرفــه گاز را بــرای واحدهــای

رئیــس اتــاق تبریــز بــا اشــاره ای بــه افزایــش
تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع گفــت :افزایــش
هزینــه حامــل هــای انــرژی موجــب بــاال رفتــن
هزینــه هــای تولیــد مــی شــود امــا در عیــن
حــال قــدرت خریــد مــردم بــاال نرفتــه و بدیــن
وســیله مــردم دچــار مشــکالتی خواهنــد شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز،
محمدرضــا پورمحمــدی اســتاندار آذربایجــان
شــرقی در ایــن جلســه اظهــار کــرد :افزایــش
 ۳۰۰درصــدی نــرخ گاز صنایــع کامــا
غیرمتعــارف بــوده و آزادســازی نــرخ
حاملهــای انــرژی بایــد بهصــورت تدریجــی

مشکل واحدهای تملیکی بانکها
و افزایش بهای گاز صنایع بر روی
میز شورای گفتگوی استان

مشکل واحدهای تملیکی بانکها
و افزایش بهای گاز صنایع

مشکالت واحدهای تملیکی بانک
ها ،اجرای قانون جدید چک و
افزایش بهای گاز صنایع مهم

مهــد صنعــت -هفتــاد و هفتمیــن نشســت
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور مســئوالن
دولتــی ،قضایــی و بخــش خصوصــی اســتان
در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

بــه گــزارش آنــاج ،هفتــاد و هفتمیــن نشســت
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور مســئوالن
دولتــی ،قضایــی و بخــش خصوصــی اســتان
در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق
بازرگانــی تبریــز ،هفتــاد و هفتمیــن نشســت
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور مســئوالن
دولتــی ،قضایــی و بخــش خصوصــی اســتان

تولیدکنندگان واقعی دلسوز
کشور و مردم هستند

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت
کشــور ،محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد و
هفتمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی،
اظهــار داشــت :در چنــد ســال اخیــر شــرایط
ســخت و دشــواری را تجربــه کردیــم کــه

توليدكنندگان واقعي دلسوز مردم
هستند /تفكر اقتصاد مقاومتي
جواب داده است

اســتاندار آذربايجانشــرقي بــا بيــان اينكــه
توليدكننــدگان واقعــي دلســوز كشــور و
مــردم هســتند ،گفــت :در تمــام مدتــي كــه
در اســتان مســئوليت داشــتم تــاش كرديــم
تــا موانــع بخــش توليــد را رفــع كنيــم كــه
نتيجــه آن ارتقــاي شــاخصهاي اقتصــادي در

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

تولیدکنندگان واقعی دلسوز
کشور و مردم هستند

بــه گــزارش ایکنــا از آذربایجانشــرقی،
محمدرضــا پورمحمــدی ،اســتاندار
آذربایجانشــرقی ،امــروز ۱۸ ،مهرمــاه ،در
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اظهــار کــرد :در چنــد ســال اخیــر
شــرایط ســخت و دشــواری را تجربــه کردیــم
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فشار آزادسازی حامل های انرژی
بر دوش مصرف کننده

رئیــس اتــاق تبریــز بــا اشــاره ای بــه افزایــش
تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع گفــت :افزایــش
هزینــه حامــل هــای انــرژی موجــب بــاال رفتــن
هزینــه هــای تولیــد مــی شــود امــا در عیــن
حــال قــدرت خریــد مــردم بــاال نرفتــه و بدیــن
وســیله مــردم دچــار مشــکالتی خواهنــد شــد.

فاز دوم پروژه همکاری آموزش
دوگانه شغلی ایران و آلمان در
تبریز عملیاتی می شود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،جلســه برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی
نمــودن آمــوزش حرفــه هــای منتخــب ( رشــته
هــای الکترونیــک و مکانیــک ) در راســتای
پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی
ایــران و آلمــان بــا حضــور علیرضــا مقیــدی،
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آزادسازی نرخ حامل های انرژی
صاحبان صنایع را نگران کرد

رئیــس اتــاق تبریــز بــا اشــاره ای بــه افزایــش
تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع گفــت :افزایــش
هزینــه حامــل هــای انــرژی موجــب بــاال رفتــن
هزینــه هــای تولیــد مــی شــود امــا در عیــن
حــال قــدرت خریــد مــردم بــاال نرفتــه و بدیــن
وســیله مــردم دچــار مشــکالتی خواهنــد شــد.

تفکر اقتصاد مقاومتی همواره
جواب داده است

پــور محمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی در
هفتــاد و هفتمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان افزایــش
 300درصــدی تعرفــه گاز را بــرای واحدهــای
صنعتــی نامتعــارف خوانــد و گفــت :افزایــش
قیمــت گاز واحدهــای تولیــدی را بــه ویــژه

پروژه همکاری آموزش دوگانه
شغلی ایران و آلمان عملیاتی
میشود

فاز دوم پروژه همکاری آموزش
دوگانه شغلی ایران و آلمان در

علیرضا مقیدی روز چهارشنبه در جلسه برنامه
ریزی برای عملیاتی شدن آموزش حرفه های
منتخب در راستای پروژه همکاری آموزش
دوگانه شغلی ایران و آلمان در اتاق بازرگانی
تبریز اظهار کرد :در مرحله اول این پروژه
قصد معرفی طرح به واحدهای تولیدی و

مهــد صنعــت  -جلســه برنامــه ریــزی بــرای
عملیاتــی نمــودن آمــوزش حرفــه هــای
منتخــب (رشــته هــای الکترونیــک و مکانیک)
در راســتای پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانه
شــغلی ایــران و آلمــان بــا حضــور علیرضــا
مقیــدی ،مدیــر پــروژه همــکاری آمــوزش

پروژه همکاری آموزش دوگانه
شغلی ایران و آلمان عملیاتی
میشود

هدف پروژه همکاری آموزش
دوگانه شغلی ایران و آلمان رشد
صنعت همراه با آگاهی است

بــه گــزارش بــازار ،علیرضــا مقیــدی روز
چهارشــنبه در جلســه برنامــه ریــزی بــرای
عملیاتــی شــدن آمــوزش حرفــه هــای منتخــب
در راســتای پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانه
شــغلی ایــران و آلمــان در اتــاق بازرگانــی
تبریــز اظهــار کــرد :در مرحلــه اول ایــن پــروژه

اقتصــاد آینــده -آذربایجــان شــرقی  :مدیــر
پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی
ایــران و آلمــان گفــت :ایــن پــروژه وارد
مرحلــه عملیاتــی شــده اســت و در چنــد اســتان
از جملــه آذربایجــان شــرقی بــه صــورت
نمونــه اجرایــی میشــود.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

فاز دوم پروژه همکاری آموزش
دوگانه شغلی ایران و آلمان در
تبریز عملیاتی می شود

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز،
جلســه برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی نمــودن
آمــوزش حرفــه هــای منتخــب ( رشــته هــای
الکترونیــک و مکانیــک ) در راســتای پــروژه
همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

فاز دوم پروژه همکاری آموزش
دوگانه شغلی ایران و آلمان در
تبریز عملیاتی می شود

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،جلســه برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی
نمــودن آمــوزش حرفــه هــای منتخــب ( رشــته
هــای الکترونیــک و مکانیــک ) در راســتای
پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی
ایــران و آلمــان بــا حضــور علیرضــا مقیــدی،

آینده دانش آموزان در پیوند

صنعت با آگاهی گره خورده است

عصــر آزادی آنالیــن -جلســه ویــژه برنامــه
ریــزی جهــت عملیاتــی نمــودن آمــوزش
حرفــه هــای منتخــب در راســتای پــروژه
همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و
آلمــان در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

آینده دانش آموزان در پیوند
صنعت با آگاهی گره خورده است

علیرضــا مقیــدی روز چهارشــنبه در جلســه
برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی شــدن آمــوزش
حرفــه هــای منتخــب در راســتای پــروژه
همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و
آلمــان در اتــاق بازرگانــی تبریــز اظهــار کــرد:
در مرحلــه اول ایــن پــروژه قصــد معرفــی طرح

فاز دوم پروژه همکاری آموزش
دوگانه شغلی ایران و آلمان در
تبریز عملیاتی می شود

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق
بازرگانــی تبریــز ،جلســه برنامــه ریــزی بــرای
عملیاتــی نمــودن آمــوزش حرفــه هــای
منتخب(رشــته هــای الکترونیــک و مکانیــک)
در راســتای پــروژه همــکاری آمــوزش

پروژه همکاری آموزش دوگانه
شغلی ایران و آلمان عملیاتی
میشود

علیرضــا مقیــدی روز چهارشــنبه در جلســه
برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی شــدن آمــوزش
حرفــه هــای منتخــب در راســتای پــروژه
همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و
آلمــان در اتــاق بازرگانــی تبریــز اظهــار کــرد:
در مرحلــه اول ایــن پــروژه قصــد معرفــی طرح

عزم تبریز برای استقرار نظام
آموزش دوگانه آلمانی

علیرضــا مقیــدی روز چهارشــنبه در جلســه
برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی شــدن آمــوزش
حرفــه هــای منتخــب در راســتای پــروژه
همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و
آلمــان در اتــاق بازرگانــی تبریــز اظهــار کــرد:
در مرحلــه اول ایــن پــروژه قصــد معرفــی طرح

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

عملیاتی فاز دوم پروژه همکاری
آموزش دوگانه شغلی ایران و
آلمان در تبریز

بــه گــزارش قلــم پــرس بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز ،جلســه برنامــه
ریــزی بــرای عملیاتــی نمــودن آمــوزش حرفــه
هــای منتخــب ( رشــته هــای الکترونیــک و
مکانیــک ) در راســتای پــروژه همــکاری
آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و آلمــان

پروژه همکاری آموزش دوگانه
شغلی ایران و آلمان عملیاتی
می شود

جلســه برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی نمــودن
آمــوزش حرفــه هــای منتخــب ( رشــته هــای
الکترونیــک و مکانیــک ) در راســتای پــروژه
همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی ایــران و
آلمــان بــا حضــور علیرضــا مقیــدی ،مدیــر
پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی

دوره های آموزشی وب مارکتینگ
و اصول بازاریابی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
دوره هــای آموزشــی وب مارکتینــگ یــک
و دو و اصــول و فنــون نویــن بازاریابــی یــک
و دو در ادامــه برنامــه هــای آموزشــی اتــاق
بازرگانــی تبریــز طــی روز هــای یکشــنبه تــا
چهارشــنبه هفتــه جــاری در ایــن اتــاق برگــزار
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تولید مشترک بهترین راه گسترش

همکاریهای تجاری ایران و ترکیه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر دینگیــل،
رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری ترکیــه در
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگی
بــرای همــکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه
گفــت :هــم اکنــون ســرمایه گــذاران ترکیــه

تبریز در تجارت ایران و ترکیه
حکم مرکزیت را دارد

دبیــر هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تبریــز کــه
ســابقه ریاســت شــورای مشــترک بازرگانــی
ایــران و ترکیــه را در کارنامــه خــود دارد در
دیــدار بــا رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری
ترکیــه در تبریــز ،تولیــد مشــترک را از بهتریــن
راه هــای گســترش همکاریهــای تجــاری
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تولید مشترک بهترین راه گسترش
همکاریهای تجاری ایران و
ترکیه

مهــد نیــوز -رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر
دینگیــل ،رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری
ترکیــه در تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا
اعــام آمادگــی بــرای همــکاری هــای همــه
جانبــه و دوســویه گفــت :هــم اکنــون ســرمایه
گــذاران ترکیــه ای در اســتان هــای مختلــف

مهمترین مشکل تجارت بین ایران
و ترکیه ،نقل و انتقال پول است

به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز،
رضا کامی در دیدار رایزن بازرگانی
سرکنسولگری ترکیه در تبریز با اعالم
آمادگی برای همکاری های همه جانبه و
 ۲سویه افزود :وجود تحریم ها از جمله
مشکالت موجود در تجارت بین  ۲کشور

تولید مشترک بهترین راه گسترش
همکاریهای تجاری ایران و
ترکیه

مهد صنعت -رضا کامی در دیدار با طاهر
دینگیل ،رایزن بازرگانی سرکنسولگری
ترکیه در تبریز در محل اتاق تبریز با اعالم
آمادگی برای همکاری های همه جانبه و
دوسویه گفت :هم اکنون سرمایه گذاران
ترکیه ای در استان های مختلف و به

مهمترین مشکل تجارت بین ایران
و ترکیه اعالم شد

بــه گــزارش کارگــر آنالیــن  ،دبیــر هیــات
رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر
اینکــه بهتریــن راه گســترش همکارهــای
تجــاری ایــران و ترکیــه تولیــد مشــترک
اســت ،گفــت :مهمتریــن مشــکل در تجــارت
بیــن  ۲کشــور ،نقــل و انتقــال پــول اســت.

تولید مشترک بهترین راه گسترش
همکاریهای تجاری ایران و
ترکیه

تولید مشترک بهترین راه گسترش
همکاریهای تجاری ایران و
ترکیه

هدف تجاری ایران و ترکیه ۳۰
میلیارد دالر است /ضرورت
افزایش مراودات اقتصادی

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر دینگیــل،
رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری ترکیــه در
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگی
بــرای همکاریهــای همــه جانبــه و دوســویه
اظهــار داشــت :هــم اکنــون ســرمایهگذاران

بــه گــزارش تبریــز جــوان ،رضــا کامــی در
دیــدار بــا طاهــر دینگیــل ،رایــزن بازرگانــی
سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز در محــل
اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگــی بــرای
همکاریهــای همــه جانبــه و دوســویه اظهــار
داشــت :هــم اکنــون ســرمایهگذاران ترکیـهای

به گزارش خبرنگار بازار ،رضا کامی شامگاه
دوشنبه در دیدار با طاهر دینگیل ،رایزن
بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در تبریز
در محل اتاق تبریز با اعالم آمادگی برای
همکاری های همه جانبه و دوسویه گفت:
هم اکنون سرمایه گذاران ترکیه ای در استان

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تجار ایران و ترکیه برای گسترش
همکاریهای تجاری برنامه داشته
باشند

تجار ایران و ترکیه برای گسترش
همکاریهای تجاری برنامه داشته
باشند

تولید مشترک بهترین راه گسترش
همکاریهای تجاری ایران و
ترکیه

رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر دینگیــل،
رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری ترکیــه در
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگی
بــرای همــکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه
گفــت :هــم اکنــون ســرمایه گــذاران ترکیــه
ای در اســتان هــای مختلــف و بــه خصــوص

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،طاهــر دینگیــل
در دیــدار بــا رضــا کامــی عضــو هیــأت رئیســه
اتــاق تبریــز ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور
در اتــاق تبریــز ،وجــود بیمــاری کرونــا را
یکــی از دالیــل کاهــش تبــادل و پذیــرش
هیأتهــای تجــاری بیــن دو طــرف دانســته

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از تبریز،طاهــر
دینگیــل رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری
ترکیــه در تبریــز در دیــدار بــا رضــا کامــی
عضــو هیــأت رئیســه اتــاق تبریــز ضمــن ابــراز
خرســندی از حضــور در اتــاق تبریــز ،وجــود

مهمترین مشکل تجارت بین ایران

تولید مشترک بهترین راه گسترش
همکاریهای تجاری ایران و
ترکیه

تولید مشترک بهترین راه گسترش
همکاریهای تجاری ایران و
ترکیه

بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا ،رضــا کامــی
در دیــدار رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری
ترکیــه در تبریــز بــا اعــام آمادگــی بــرای
همــکاری هــای همــه جانبــه و  ۲ســویه
افــزود :وجــود تحریــم هــا از جملــه مشــکالت
موجــود در تجــارت بیــن  ۲کشــور اســت.

بــه گــزارش تبریــز یــازار ،رضــا کامــی در
دیــدار بــا طاهــر دینگیــل ،رایــزن بازرگانــی
سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز در محــل
اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگــی بــرای
همــکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه اظهــار
داشــت :هــم اکنــون ســرمایه گــذاران ترکیــه

بــه گــزارش نصــر ،رضــا کامــی در دیــدار
بــا طاهــر دینگیــل ،رایــزن بازرگانــی
سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز در محــل
اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگــی بــرای
همــکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه
گفــت :هــم اکنــون ســرمایه گــذاران ترکیــه

و ترکیه ،نقل و انتقال پول است

تولید مشترک بهترین راه گسترش
همکاریهای تجاری ایران و
ترکیه

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از خبرگــزاری فــارس ،رضــا کامــی در
دیــدار بــا طاهــر دینگیــل ،رایــزن بازرگانــی
سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز در محــل
اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگــی بــرای
همــکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه اظهــار

تجار ایران و ترکیه برای گسترش
همکاریهای تجاری برنامه داشته
باشند

طاهــر دینگیــل در دیــدار بــا رضــا کامــی
عضــو هیــأت رئیســه اتــاق تبریــز ضمــن ابــراز
خرســندی از حضــور در اتــاق تبریــز ،وجــود
بیمــاری کرونــا را یکــی از دالیــل کاهــش
تبــادل و پذیــرش هیأتهــای تجــاری بیــن
دو طــرف دانســته و گفــت :هــم اکنــون بــا

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

مهمترین مشکل تجارت بین ایران
و ترکیه ،نقل و انتقال پول است

اقتصادگــردان -رضــا کامــی در دیــدار رایــزن
بازرگانــی سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز بــا
اعــام آمادگــی بــرای همــکاری هــای همــه
جانبــه و  ۲ســویه افــزود :وجــود تحریــم هــا
از جملــه مشــکالت موجــود در تجــارت بیــن
 ۲کشــور اســت.

15

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تبریز در تجارت ایران و ترکیه
حکم مرکزیت را دارد

دبیــر هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تبریــز کــه
ســابقه ریاســت شــورای مشــترک بازرگانــی
ایــران و ترکیــه را در کارنامــه خــود دارد در
دیــدار بــا رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری
ترکیــه در تبریــز ،تولیــد مشــترک را از بهتریــن
راه هــای گســترش همکاریهــای تجــاری

مهم ترین مشکل تجارت بین ایران
و ترکیه نقل و انتقال پول است

رضا کامی شامگاه دوشنبه در دیدار با طاهر
دینگیل ،رایزن بازرگانی سرکنسولگری
ترکیه در تبریز در محل اتاق تبریز با اعالم
آمادگی برای همکاری های همه جانبه و
دوسویه گفت :هم اکنون سرمایه گذاران
ترکیه ای در استان های مختلف و به

پیام تبریک رئیس اتاق تبریز به
استاندار جدید آذربایجان شرقی

تولید مشترک راه توسعه همکاری
ایران و ترکیه

تولید مشترک بهترین راه گسترش
همکاری های تجاری ایران و
ترکیه

رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر دینگیــل،
رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری ترکیــه در
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگی
بــرای همکاریهــای همــه جانبــه و دوســویه
اظهــار داشــت :هــم اکنــون ســرمایهگذاران
ترکیــهای در اســتانهای مختلــف و بــه

رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر دینگیــل،
رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری ترکیــه در
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگی
بــرای همکاریهــای همــه جانبــه و دوســویه
اظهــار داشــت :هــم اکنــون ســرمایهگذاران
ترکیــهای در اســتانهای مختلــف و بــه

نقل و انتقال پول بزرگ ترین
مشکل در تجارت با ترکیه

رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر دینگیــل،
رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری ترکیــه در
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــام آمادگی
بــرای همکاریهــای همــه جانبــه و دوســویه
اظهــار داشــت :هــم اکنــون ســرمایهگذاران
ترکیــهای در اســتانهای مختلــف و بــه

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

یونــس ژائلــه ،رییــس اتــاق تبریــز طــی پیامــی نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق تبریــز در
انتصــاب جنــاب آقــای عابدیــن خــرم را بــه هیــات هــای بــدوی و تجدیدنظــر تشــخیص
عنــوان اســتاندار آذربایجــان شــرقی تبریــک مطالبــات تامیــن اجتماعــی اســتان در محــل
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
گفــت.
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

پیام تبریک رئیس اتاق تبریز به

استاندار جدید آذربایجان شرقی

یونــس ژائلــه ،رییــس اتــاق تبریــز طــی پیامــی
انتصــاب جنــاب آقــای عابدیــن خــرم را بــه
عنــوان اســتاندار آذربایجــان شــرقی تبریــک
گفــت.

دوره های آموزشی تدوین
قراردادهای تجاری و آشنایی با
قوانین مالیاتی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
دوره هــای آموزشــی تدویــن قراردادهــای
تجــاری و آشــنایی بــا قوانیــن مالیــات بــر
ارزش افــزوده در ادامــه برنامــه هــای آموزشــی
اتــاق بازرگانــی تبریــز طــی روز هــای یکشــنبه
تــا چهارشــنبه هفتــه جــاری در ایــن اتــاق

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ایلخچی می تواند به قطب تولید
پسته در استان تبدیل شود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای شــورای
اســامی ایلخچــی بــا وی در محــل اتــاق تبریز
بــا اشــاره ای بــه برگــزاری اولیــن جشــنواره
برداشــت پســته گفــت :ایلخچــی از قطــب
هــای تولیــد محصوالتــی همچــون پیــاز در

ایلخچی می تواند به قطب تولید
پسته در استان تبدیل شود

ایلخچی می تواند به قطب تولید
پسته در استان تبدیل شود

یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای شــورای
اســامی ایلخچــی بــا وی در محــل اتــاق تبریــز
بــا اشــاره ای بــه برگــزاری اولیــن جشــنواره
برداشــت پســته گفــت :ایلخچــی از قطــب های
تولیــد محصوالتــی همچــون پیــاز در اســتان
اســت کــه بــا توجــه بــه اجرایــی شــدن الگــوی

ایلخچی قابلیت تبدیل به قطب
تولید پسته آذربایجانشرقی را
دارد

«ایلخچی» قابلیت تبدیل به قطب
تولید پسته آذربایجانشرقی را
دارد

یونــس ژائلــه روز چهارشــنبه در دیــدار
اعضــای شــورای اســامی ایلخچــی بــا وی
در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه برگــزاری
اولیــن جشــنواره برداشــت پســته در ایــن
شــهر ،افــزود :ایلخچــی از قطــب هــای تولیــد
محصوالتــی ماننــد پیــاز در اســتان بــوده کــه

ایلخچی قابلیت تبدیل به قطب
تولید پسته آذربایجانشرقی را
دارد

بــه گــزارش تانیــش نیــوز بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه در دیــدار
اعضــای شــورای اســامی ایلخچــی بــا وی در
محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره ای بــه برگــزاری
اولیــن جشــنواره برداشــت پســته گفــت:
ایلخچــی از قطــب هــای تولیــد محصوالتــی

بــه گــزارش کشــاورزان پــرس بــه نقــل از
بــازار ،یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای
شــورای اســامی ایلخچــی بــا وی در محــل
اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن
جشــنواره برداشــت پســته در ایــن شــهر،
افــزود :ایلخچــی از قطــب هــای تولیــد

بــه گــزارش بــازار ،یونــس ژائلــه در دیــدار
اعضــای شــورای اســامی ایلخچــی بــا وی
در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه برگــزاری
اولیــن جشــنواره برداشــت پســته در ایــن
شــهر ،افــزود :ایلخچــی از قطــب هــای تولیــد
محصوالتــی ماننــد پیــاز در اســتان بــوده کــه بــا

قابلیت تبدیل ایلخچی به قطب
پسته آذربایجان شرقی

ایلخچی می تواند به قطب تولید
پسته در استان تبدیل شود

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
آذربایجان شرقی فراهم می شود

یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای شــورای
شــهر ایلخچــی بــا وی در محــل اتــاق تبریــز
بــا اشــاره ای بــه برگــزاری اولیــن جشــنواره
برداشــت پســته گفــت :ایلخچــی از قطــب
هــای تولیــد محصوالتــی همچــون پیــاز در
اســتان اســت کــه بــا توجــه بــه اجرایــی شــدن

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور
محمدعلــی نصرتــی ،مديرعامــل انجمــن
حمايــت زندانيــان تبريــز بــا اشــاره ای بــه
درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینــه هــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز در واحدهــای

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز ،یونــس
ژائلــه در دیــدار اعضــای شــورای اســامی
ایلخچــی بــا وی در محــل اتــاق تبریــز بــا
اشــاره بــه برگــزاری اولیــن جشــنواره برداشــت
پســته در ایــن شــهر ،افــزود :ایلخچــی از قطــب
هــای تولیــد محصوالتــی ماننــد پیــاز در اســتان

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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فراهم شدن زمینه اشتغال زندانیان
رای باز در آذربایجان شرقی

یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور
محمدعلــی نصرتــی ،مديرعامــل انجمــن
حمايــت زندانيــان تبريــز بــا اشــاره ای بــه
درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینــه هــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز در واحدهــای
تولیــدی اســتان گفــت :ایــن امــر مــی توانــد بــا

اتاق بازرگانی تبریز آماده
همکاری برای اشتغالزایی
زندانیان رایباز است

یونــس ژائلــه روز چهارشــنبه در دیــدار بــا
مدیرعامــل انجمــن حمایــت زندانیــان تبریــز
بــا اشــاره ای بــه درخواســت وی بــرای ایجــاد
زمینــه هــای اشــتغال زندانیــان رای بــاز،
افــزود :ایــن امــر مــی توانــد بــا هماهنگــی
مراجــع قضایــی بــا انجمــن حمایــت از
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زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
آذربایجان شرقی فراهم می شود

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
آذربایجان شرقی فراهم می شود

یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور ســردار
محمدعلــی نصرتــی ،مدیرعامــل انجمــن
حمایــت زندانیــان تبریــز بــا اشــاره ای بــه
درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینــه هــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز در واحدهــای
تولیــدی اســتان گفــت :ایــن امــر مــی توانــد بــا

به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان
شرقی به نقل از روابط عمومی اتاق تبریز،
یونس ژائله در جلسه ای با حضور محمدعلی
نصرتی ،مديرعامل انجمن حمايت زندانيان
تبريز با اشاره ای به درخواست وی برای
ایجاد زمینه های اشتغال زندانیان رای باز در

اتاق بازرگانی تبریز آماده
همکاری برای اشتغالزایی
زندانیان رایباز است

به گزارش ترجمان صبح ،یونس ژائله روز
چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل انجمن
حمایت زندانیان تبریز با اشاره ای به
درخواست وی برای ایجاد زمینه های اشتغال
زندانیان رای باز ،افزود :این امر می تواند با
هماهنگی مراجع قضایی با انجمن حمایت

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
آذربایجان شرقی فراهم میشود

یونــس ژائلــه در جلســهای بــا حضــور
محمدعلــی نصرتــی ،مدیرعامــل انجمــن
حمایــت زندانیــان تبریــز بــا اشــاره بــه
درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینههــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز در واحدهــای
تولیــدی اســتان گفــت :ایــن امــر میتوانــد بــا

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
آذربایجان شرقی فراهم می شود

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
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زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
آذربایجان شرقی فراهم می شود

زمینــه اشــتغال زندانیــان رای بــاز بــا همــکاری
برخــی واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در
اســتان فراهــم مــی شــود.به گــزارش روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه در جلســه
ای بــا حضــور ســردار محمدعلــی نصرتــی،
مدیرعامــل انجمــن حمایــت زندانیــان تبریــز

بــه گــزارش تانیــش نیــوز بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه در جلســه
ای بــا حضــور محمدعلــی نصرتــی ،مدیرعامل
انجمــن حمایــت زندانیــان تبریــز بــا اشــاره ای
بــه درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینــه هــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز در واحدهــای

یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور ســردار
محمدعلــی نصرتــی ،مديرعامــل انجمــن
حمايــت زندانيــان تبريــز بــا اشــاره ای بــه
درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینــه هــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز در واحدهــای
تولیــدی اســتان گفــت :ایــن امــر مــی توانــد بــا

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
آذربایجان شرقی فراهم میشود

یونــس ژائلــه در جلســهای بــا حضــور
محمدعلــی نصرتــی ،مدیرعامــل انجمــن
حمایــت زندانیــان تبریــز بــا اشــاره بــه
درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینههــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز در واحدهــای
تولیــدی اســتان گفــت :ایــن امــر میتوانــد بــا

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
آذربایجانشرقی فراهم میشود

یونــس ژائلــه در جلســهای بــا حضــور
محمدعلــی نصرتــی ،مدیرعامــل انجمــن
حمایــت زندانیــان تبریــز بــا اشــاره بــه
درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینههــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز در واحدهــای
تولیــدی اســتان گفــت :ایــن امــر میتوانــد بــا

لزوم احداث واحدهای بزرگ و
مدرن چرم و کفش در تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور اعضــای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر
وجــود نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم
و کفــش گفــت :از اتحادیــه صادرکننــدگان

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در
آذربایجانشرقی فراهم میشود

مهــد صنعــت -یونــس ژائلــه در جلســهای
بــا حضــور محمدعلــی نصرتــی ،مدیرعامــل
انجمــن حمایــت زندانیــان تبریــز بــا اشــاره
بــه درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینههــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز در واحدهــای
تولیــدی اســتان گفــت :ایــن امــر میتوانــد بــا

جلسه کارگروه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان بــا حضــور
نمایندگانــی از اداره اقتصــاد و دارائــی،
ســازمان صمــت ،کمیســیون هماهنگــی بانــک
هــای اســتان ،اداره گمــرک و اداره میــراث

ساخت واحدهای معتبر برای
برندسازی چرم و کفش تبریز
الزم است

یونــس ژائله روز یکشــنبه در جلســه بــا اعضای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد :از
اتحادیــه صادرکننــدگان چــرم انتظــار داریــم
تدویــن کننــده نقشــه راه چــرم و کفــش تبریــز
باشــد چــرا کــه بــدون راهبردهــای درســت

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق بازرگانی تبریز آماده
همکاری برای اشتغالزایی
زندانیان رایباز است

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا مدیرعامــل انجمــن
حمایــت زندانیــان تبریــز بــا اشــاره ای بــه
درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینــه هــای
اشــتغال زندانیــان رای بــاز ،افــزود :ایــن امــر
مــی توانــد بــا هماهنگــی مراجــع قضایــی
بــا انجمــن حمایــت از زندانیــان و همــت

تحقق  ۷درصدی جذب سرمایه
گذاری خارجی در آذربایجان
شرقی

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی
شــامگاه پنــج شــنبه بــا حضــور نمایندگانــی
از اداره اقتصــاد و دارائــی ،ســازمان صمــت،
کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای اســتان،
اداره گمــرک و اداره میــراث فرهنگــی،

لزوم احداث واحدهای بزرگ و
مدرن چرم و کفش در تبریز

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا
حضــور اعضــای اتحادیــه تولیدکننــدگان
و صادرکننــدگان چــرم آذربایجــان شــرقی
بــا تاکیــد بــر وجــود نقشــه راه بــرای آینــده
صنعــت چــرم و کفــش گفــت :از اتحادیــه
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لزوم احداث واحدهای بزرگ و
مدرن چرم و کفش در تبریز

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریز،
یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور اعضــای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر
وجــود نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم

لزوم احداث واحدهای بزرگ و
مدرن چرم و کفش در تبریز

مدرن چرم و کفش در تبریز

بــه گــزارش قلــم پــرس بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه در جلســه
ای بــا حضور اعضــای اتحادیــه تولیدکنندگان
و صادرکننــدگان چــرم آذربایجــان شــرقی
بــا تاکیــد بــر وجــود نقشــه راه بــرای آینــده
صنعــت چــرم و کفــش گفــت :از اتحادیــه

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط
عمومی اتاق تبریز ،یونس ژائله در جلسه ای
با حضور اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی با تاکید
بر وجود نقشه راه برای آینده صنعت چرم و
کفش گفت :از اتحادیه صادرکنندگان چرم

لزوم احداث واحدهای بزرگ و
مدرن چرم و کفش در تبریز

لزوم احداث واحدهای بزرگ و

اقتصــاد آینــده -آذربایجــان شــرقی :رییــس
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا تاکیــد بــر تبدیــل
کفــش چــرم تبریــز بــه یــک برنــد معتبــر
ملــی گفــت :بایــد شــاهد احــداث و تاســیس
واحدهــای تولیــدی بــزرگ در حــوزه چــرم و
کفــش در آذربایجــان شــرقی باشــیم.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبریز با تاکید بر تبدیل کفش چرم
تبریز به یک برند معتبر ملی گفت :باید شاهد
احداث و تاسیس واحدهای تولیدی بزرگ
در حوزه چرم و کفش در آذربایجان شرقی
باشیم.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه
در جلســه ای بــا حضــور اعضــای اتحادیــه
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان چــرم
آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر وجــود نقشــه
راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش

نقشه راه چرم و کفش تبریز تدوین

ضرورت احداث واحدهای بزرگ و

شده است
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لزوم احداث واحدهای بزرگ و

لزوم احداث واحدهای بزرگ و
مدرن چرم و کفش در تبریز

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی
اتــاق بازرگانــی تبریــز ،یونــس ژائله روز شــنبه
در جلســه بــا اعضــای اتحادیــه تولیدکننــدگان
و صادرکننــدگان چــرم آذربایجــان شــرقی
اظهــار کــرد :از اتحادیــه صادرکننــدگان
چــرم انتظــار داریــم تدویــن کننــده نقشــه راه

مدرن چرم و کفش در تبریز

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریز،یونــس
ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور اعضــای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر وجــود
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش
گفــت :از اتحادیــه صادرکننــدگان چــرم

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

مدرن چرم و کفش در تبریز

لزوم احداث واحدهای بزرگ و
مدرن چرم و کفش در تبریز

مهــد صنعــت -یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا
حضــور اعضــای اتحادیــه تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان چــرم آذربایجــان شــرقی بــا
تاکیــد بــر وجــود نقشــهی راه بــرای آینــده
صنعــت چــرم و کفــش گفــت :از اتحادیــه
صادرکننــدگان چــرم انتظــار داریــم تدویــن

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

کفش چرم تبریز باید به یک برند
معتبر ملی تبدیل شود

یونــس ژائلــه در جلســهای بــا اعضــای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر وجــود
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش
گفــت :از اتحادیــه صادرکننــدگان چــرم
انتظــار داریــم تدویــن کننــده ایــن نقشــه راه

مهاجرت سرمایه گذاران یک

کفش تبریز بدون فناوری های
نوین نابود میشود

بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا ،یونــس ژائلــه
در جمــع اعضــای اتحادیــه تولیدکننــدگان
و صادرکننــدگان چــرم آذربایجــان شــرقی،
بــا تاکیــد بــر وجــود نقشــه راه بــرای آینــده
صنعــت چــرم و کفــش تبریــز ،افــزود :از
اتحادیــه صادرکننــدگان چــرم انتظــار داریــم

لزوم احداث واحدهای بزرگ و
مدرن چرم و کفش در تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور اعضــای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر
وجــود نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم
و کفــش گفــت :از اتحادیــه صادرکننــدگان

ساخت واحدهای معتبر برای
برندسای چرم و کفش الزم است

لزوم تبدیل کفش چرم تبریز به
برند معتبر ملی

یونــس ژائلــه در جلســهای بــا اعضــای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر وجــود
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش
گفــت :از اتحادیــه صادرکننــدگان چــرم
انتظــار داریــم تدویــن کننــده ایــن نقشــه راه

یونــس ژائلــه در جمــع اعضــای اتحادیــه
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان چــرم
آذربایجــان شــرقی ،بــا تاکیــد بــر وجــود
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش
تبریــز ،افــزود :از اتحادیــه صادرکننــدگان
چــرم انتظــار داریــم تدویــن کننــده ایــن نقشــه

یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور اعضای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر
وجــود نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم
و کفــش گفــت :از اتحادیــه صادرکننــدگان
چــرم انتظــار داریــم تدویــن کننــده ایــن نقشــه

لزوم احداث واحدهای بزرگ و
مدرن چرم و کفش در تبریز

کفش تبریز بدون فناوری های
نوین نابود می شود

نشست عمومی اتحادیه کارگزاران
گمرکی آذربایجان شرقی برگزار
شد

یونــس ژائلــه در جلســهای بــا اعضــای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر وجــود
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش
گفــت :از اتحادیــه صادرکننــدگان چــرم
انتظــار داریــم تدویــن کننــده ایــن نقشــه راه

یونــس ژائلــه در جلســهای بــا اعضــای
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر وجــود
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش
گفــت :از اتحادیــه صادرکننــدگان چــرم
انتظــار داریــم تدویــن کننــده ایــن نقشــه راه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
نشســت عمومــی اتحادیــه کارگــزاران امــور
گمرکــی آذربایجــان شــرقی بــا حضــور
حداکثــری کارگــزاران گمرکــی در محــل
اتــاق بازرگانــی تبریــز تشــکیل شــد .رضــا
کامــی ،دبیــر هیــات رییســه اتــاق تبریــز در

ضایعه دردناک است

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

21

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

نشست عمومی اتحادیه کارگزاران
گمرکی آذربایجان شرقی برگزار
شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،نشســت
عمومــی اتحادیــه کارگــزاران امــور گمرکــی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور حداکثــری
کارگــزاران گمرکــی در محــل اتــاق
بازرگانــی تبریــز تشــکیل شــد .رضــا کامــی،

جلسه کمیته معدن کمیسیون
صنعت و معدن اتاق تبریز برگزار
شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
مســعود بنابیــان در جلســه کمیتــه معــدن
کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــا اشــاره بــه نــزول درآمد ســرانه اســتان
در ســطح کشــور ،بــر لــزوم توجــه جــدی
بــه ایجــاد درآمــد و ارزش افــزوده از طریــق

دفتر بناب اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی افتتاح شد

22

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
آییــن افتتــاح دفتــر بنــاب اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ،امــروز بــا
حضــور مظفــر علیخانــی ،معــاون امــور اســتان
هــا و تشــکل هــا و محمــد امیــن جمــاالن،
مدیــر امــور اســتان هــای اتــاق ایــران و دیگــر

جلسه کارگروه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان بــا موضــوع
بررســی مراتــب اعتــراض فعالیــن اقتصــادی
بــه الــزام ارائــه گواهــی مبــدا و گواهــی
بازرســی کاالهــای وارداتــی از ســوی بانــک

جلسه کمیته معدن کمیسیون
صنعت و معدن اتاق تبریز برگزار
شد

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از
روابط عمومی اتاق تبریز ،مسعود بنابیان در
جلسه کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن
اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به نزول درآمد
سرانه استان در سطح کشور ،بر لزوم توجه
جدی به ایجاد درآمد و ارزش افزوده از

دفتر اتاق بازرگانی بناب افتتاح
شد

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق
تبریــز ،آییــن افتتــاح دفتــر اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی شهرســتان
بنــاب ،امــروز بــا حضــور مظفــر علیخانــی،
معــاون امــور اســتان هــا و تشــکل هــا و محمــد

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

جلسه کارگروه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع
« بررسی مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی
مشمولین قانون کار و معافیت این مزایا و حق
بیمه سهم حقوق بگیران از موضوع ماده ()۸۳
قانون مالیات های مستقیم» برگزار شد.

جلسه کمیته معدن کمیسیون
صنعت و معدن اتاق تبریز برگزار
شد

مســعود بنابیــان در جلســه کمیتــه معــدن
کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــا اشــاره بــه نــزول درآمــد ســرانه
اســتان در ســطح کشــور ،بــر لــزوم توجــه
جــدی بــه ایجــاد درآمــد و ارزش افــزوده از
طریــق اســتفاده از پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای

آیین افتتاح اتاق بازرگانی ،صنایع
و کشاورزی شهرستان بناب برگزار
شد

آئیــن افتتــاح دفتــر اتــاق بازرگانــی  ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی شهرســتان بنــاب بــا
حضــور فرمانــدار ،نماینــده مــردم بنــاب در
مجلــس شــورای اســامی ،معــاون اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران و رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و
کشاورزی شهرستان بناب افتتاح
شد

بــه گــزارش صــدای بنــاب ،آئیــن افتتــاح دفتــر
اتــاق بازرگانــی  ،صنایــع ،معادن و کشــاورزی
شهرســتان بنــاب بــا حضــور فرمانــدار ،نماینــده
مــردم بنــاب در مجلــس شــورای اســامی،
معــاون اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران و رئیــس اتــاق بازرگانــی،

تقویت نهادهای رسمی بخشهای
خصوصی موجب توسعه میشود

اتاق بازرگانی بناب گشایش یافت

وقــت نیــوز  -دفتــر اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی شهرســتان بنــاب بــا
حضــور معــاون امــور اســتان هــا و تشــکل
هــای اتــاق ایــران و مســووالن محلی گشــایش
یافــت .

تنها راه نجات کشور حمایت از
بخش خصوصی است  /ضرورت
تکمیل زنجیره تولید فوالد

لزوم ایجاد واحدهای ثبت سفارش
در اتاق بازرگانی بناب ۱۲۰ /هزار
تن صادرات کاال

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بنــاب،
شــهریار فتحــی در مراســم افتتــاح اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
شهرســتان بنــاب بــا بیــان اینکــه ایــن شهرســتان
بــا دارا بــودن یــک شــهرک صنعتــی و  ۲ناحیه
صنعتــی دارای  ۴۲۳واحــد صنعتــی فعــال

شرایط ویژه تبریز در اقتصاد /
مقابله با دولتی شدن واحدهای
خصوصی

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بنــاب،
مظفــر علیخانــی امــروز در مراســم افتتــاح
اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب بــا بیــان
اینکــه فعــاالن بخــش اقتصــادی در قــوت
بخشــیدن بــه مســائل فرهنگــی ،اجتماعــی و
اقتصــادی کشــور نقــش اساســی داشــتهاند؛

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بنــاب،
حجــت االســام محمــد باقریبنابــی در آییــن
افتتــاح اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب ،بــا
بیــان اینکــه تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکالت
در کشــور حمایــت از بخــش خصوصــی
اســت؛ اظهــار داشــت :بایــد بــا کمــک

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بنــاب،
یونــس ژائلــه در مراســم افتتــاح اتــاق
بازرگانــی شهرســتان بنــاب بــا تأکیــد
بــر رویکــرد اتاقهــای بازرگانــی بــرای
مهارتآمــوزی اظهــار کــرد :اتــاق بازرگانــی
بایــد در بحــث آمــوزش پیــش قــدم باشــد تــا

تحرک بخش خصوصی اقتصاد
کشور نیازمند بسترسازی دولت

تحرک بخش خصوصی اقتصاد
کشور نیازمند بسترسازی دولت

دفتر اتاق بازرگانی شهرستان بناب
افتتاح شد

بخــش خصوصــی اقتصــاد کشــور ســهم
مهمــی در تولیــد و اقتصــاد کشــور دارد و بــا
تشــکیل انجمــن هــا و تشــکلهایی همچــون
اتــاق بازرگانــی درصــدد حفــظ موقعیــت
خــود و هــم افزایــی داشــته هایــش در جهــت
توســعه کشــور بــوده اســت امــا در مســیر

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از ایرنــا ،اتــاق هــای بازرگانــی در کشــورمان
یکــی از مهمتریــن ارکان مشــورتی و بهتریــن
جایــگاه بــرای پیگیــری مطالبــات فعــاالن
ش خصوصــی هســتند و بــا
اقتصــادی در بخــ 
ارائــه نظــر مشــورتی بــه قــوای ســه گانــه در

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،آییــن
افتتــاح دفتــر اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی شهرســتان بنــاب ،امــروز بــا
حضــور مظفــر علیخانــی ،معــاون امــور اســتان
هــا و تشــکل هــا و محمــد امیــن جمــاالن،

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

افتتاح دفتر اتاق بازرگانی
شهرستان بناب

اقتصــاد آینــده  -آذربایجــان شــرقی :دفتــر
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
شهرســتان بنــاب بــا حضــور معــاون امــور
اســتان هــا و تشــکل هــای اتــاق ایــران و
مســئوالن اســتانی افتتــاح شــد.

بــه گــزارش تانیــش نیــوز بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،آییــن افتتــاح دفتــر اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
شهرســتان بناب،بــا حضــور مظفــر علیخانــی،
معــاون امــور اســتان هــا و تشــکل هــا و محمــد
امیــن جمــاالن ،مدیــر امــور اســتان هــای اتــاق

لزوم ایجاد واحدهای ثبت سفارش
در اتاق بازرگانی بناب

تقویت نهادهای رسمی بخش
خصوصی موجب توسعه می شود

بــه گــزارش تبریــز جــوان از بنــاب ،شــهریار
فتحــی در آییــن افتتــاح اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی شهرســتان بنــاب
بــا بیــان اینکــه ایــن شهرســتان بــا دارا بــودن
یــک شــهرک صنعتــی و دو ناحیــه صنعتــی
دارای  ۴۲۳واحــد صنعتــی فعــال

به گزارش تبریز جوان از بناب ،مظفر علیخانی
امروز در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی
شهرستان بناب با بیان اینکه فعاالن بخش
اقتصادی در قوت بخشیدن به مسائل فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی کشور نقش اساسی
داشتهاند؛ اظهار داشت :در هر برهه حساس

اتاق بازرگانی بناب افتتاح شد
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دفتر اتاق بازرگانی شهرستان بناب
افتتاح شد

بــه گــزارش انعــکاس بنــاب ،ظهــر امــروز
در آییــن افتتــاح اتــاق بازرگانــی بنــاب
مســئول خانــه صنعــت بنــاب بــا بیــان اینکــه
شهرســتان بنــاب بعــد از تبریــز دومیــن شــهر
صنعتــی اســتان اســت؛ گفــت :اگــر بخواهیــم
در بازارهــای بینالمللــی رقابــت کنیــم بایــد

جذب سرمایه گذار بخش
خصوصی نیازمند تسهیل مقررات
اداری

بــه گــزارش انعــکاس بنــاب ،حجــت االســام
محمــد باقــری بنابــی عصــر پنــج شــنبه در آئین
افتتــاح اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب بــا
بیــان اینکــه تاکنــون آنطــور کــه شــاید و بایــد
مطالبــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص
اصــل  ۴۴تحقــق نیافتــه اســت؛ افــزود:

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

 ۴۲۳واحد صنعتی در بناب فعال
است

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از تبریز ،شهریار فتحی
فرماندار بناب با بیان اینکه این شهرستان با
دارا بودن یک شهرک صنعتی و دو ناحیه
صنعتی دارای  ۴۲۳واحد صنعتی فعال است
گفت :بالغ بر  ۷هزار نفر در واحدهای

ضرورت مقابله با دولتی شدن
واحدهای خصوصی

بــه گــزارش تبریــز جــوان از بنــاب ،یونــس
ژائلــه در مراســم افتتــاح اتــاق بازرگانــی
شهرســتان بنــاب بــا تأکیــد بــر رویکــرد
اتاقهــای بازرگانــی بــرای مهارتآمــوزی
اظهــار کــرد :اتــاق بازرگانــی بایــد در بحــث
آمــوزش پیــش قــدم باشــد تــا بتوانیــم در

تنها راه نجات کشور حمایت از
بخش خصوصی است

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حجــت االســام
محمــد باقــری بنابــی عصــر پنــج شــنبه در آئین
افتتــاح اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب بــا
بیــان اینکــه تاکنــون آنطــور کــه شــاید و بایــد
مطالبــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص
اصــل  ۴۴تحقــق نیافتــه اســت؛ افــزود:

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

 ۴۲۳واحد صنعتی در بناب فعال
است

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،شــهریار فتحــی
عصــر پنــج شــنبه در آئیــن افتتــاح اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
شهرســتان بنــاب بــا بیــان اینکــه ایــن شهرســتان
بــا دارا بــودن یــک شــهرک صنعتــی و دو
ناحیــه صنعتــی دارای  ۴۲۳واحــد صنعتــی

تقویت نهادهای رسمی بخش
خصوصی موجب توسعه می شود

بــه گــزارش تبریــز یــازار از بنــاب ،مظفــر
علیخانــی امــروز در مراســم افتتــاح اتــاق
بازرگانــی شهرســتان بنــاب بــا بیــان اینکــه
فعــاالن بخــش اقتصــادی در قــوت بخشــیدن
بــه مســائل فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
کشــور نقــش اساســی داشــتهاند؛ اظهــار

تنها راه نجات کشور حمایت از
بخش خصوصی است  /ضرورت
تکمیل زنجیره تولید فوالد

حجــت االســام محمــد باقریبنابــی در آییــن
افتتــاح اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب ،بــا
بیــان اینکــه تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکالت
در کشــور حمایــت از بخــش خصوصــی
اســت؛ اظهــار داشــت :بایــد بــا کمــک
همدیگــر مقابــل اتفاقــات ناگــواری کــه

ضرورت مقابله با دولتی شدن
واحدهای خصوصی

بــه گــزارش تبریــز یــازار از بنــاب ،یونــس
ژائلــه در آییــن افتتــاح اتــاق بازرگانــی
شهرســتان بنــاب بــا تأکیــد بــر رویکــرد
اتــاق هــای بازرگانــی بــرای مهارتآمــوزی
اظهــار کــرد :اتــاق بازرگانــی بایــد در بحــث
آمــوزش پیــش قــدم باشــد تــا بتوانیــم در

رشد اقتصادی در سایه حمایت از

تفکر خارج کردن بخش خصوصی
از صحنه باید از ذهنها زدوده
شود

معــاون امــور اســتان هــا و تشــکل هــای اتــاق
ایــران گفــت :اســاس اقتصــاد ایــران ،اقتصــاد
مردمــی اســت و اگــر قــرار باشــد اقتصــاد
مــا رشــد قابــل توجهــی را تجربــه کنــد بایــد
توجــه ویــژه ای بــه بخــش خصوصــی داشــت؛
همانگونــه کــه کشــورهای پیشــرفته کــه

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،مظفــر علیخانــی
عصــر پنــج شــنبه در آییــن افتتــاح اتــاق
بازرگانــی شهرســتان بنــاب بــا بیــان اینکــه
فعــاالن بخــش اقتصــادی در قــوت بخشــیدن
بــه مســائل فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
کشــور نقــش اساســی داشــته انــد؛ افــزود :در

بخش خصوصی امکان پذیر است

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

تحرک بخش خصوصی اقتصاد
کشور نیازمند بسترسازی دولت

پیــام آذری  -بخــش خصوصی اقتصاد کشــور
ســهم مهمــی در تولیــد و اقتصــاد کشــور دارد
و بــا تشــکیل انجمــن هــا و تشــکلهایی
همچــون اتــاق بازرگانــی درصــدد حفــظ
موقعیــت خــود و هــم افزایــی داشــته هایــش
در جهــت توســعه کشــور بــوده اســت امــا

تنها راه نجات کشور حمایت از
بخش خصوصی است

بــه گــزارش تبریــز یــازار از بنــاب ،حجــت
االســام محمــد باقریبنابــی در آییــن افتتــاح
اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب ،بــا بیــان
اینکــه تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکالت در
کشــور حمایــت از بخــش خصوصــی اســت؛
اظهــار داشــت :بایــد بــا کمــک همدیگــر

افزایش بازدهی تولیدات
اقتصادی باتوجه به ظرفیت اتاق
های بازرگانی

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،یونــس ژائلــه
شــامگاه پنــج شــنبه در حاشــیه آییــن افتتــاح
اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب در جمــع
خبرنــگاران بــا تأکیــد بــر رویکــرد اتــاق
هــای بازرگانــی بــرای مهــارت آمــوزی اظهــار
کــرد :اتــاق بازرگانــی بایــد در بحــث آموزش
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دفتر بناب اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی افتتاح شد

آییــن افتتــاح دفتــر بنــاب اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ،امــروز بــا
حضــور مظفــر علیخانــی ،معــاون امــور
اســتانها و تشــکلها و محمــد امیــن
جمــاالن ،مدیــر امــور اســتانهای اتــاق ایــران
و دیگــر مســئوالن اســتانی و شهرســتان بنــاب

تحرک بخش خصوصی اقتصاد
کشور نیازمند بسترسازی دولت

بــه گــزارش ترجمــان صبــح ،اتــاق هــای
بازرگانــی در کشــورمان یکــی از مهمتریــن
ارکان مشــورتی و بهتریــن جایــگاه بــرای
پیگیــری مطالبــات فعــاالن اقتصــادی در
ش خصوصــی هســتند و بــا ارائــه نظــر
بخــ 
مشــورتی بــه قــوای ســه گانــه در جهــت رفــع
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بناب ریتم صادرات آذربایجان
شرقی را سرعت می بخشد

در آییــن افتتــاح دفتــر اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی شهرســتان بناب،
نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ،رئیــس
و اعضــای هیــأت رئیســه اتــاق بازرگانــی
آذربایجــان شــرقی ،رئیــس ســازمان صمــت
آذربایجــان شــرقی ،فرمانــدار ،نماینــده مــردم

تنها راه نجات کشور حمایت از
بخش خصوصی است

دفتر بناب اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان
شرقی ،آیین افتتاح دفتر بناب اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ،امروز با حضور
مظفر علیخانی ،معاون امور استان ها و تشکل
ها و محمد امین جماالن ،مدیر امور استان
های اتاق ایران و دیگر مسئوالن استانی و

بناب ریتم صادرات آذربایجان
شرقی را سرعت می بخشد

حجــت االســام محمــد باقــری بنابــی عصــر
پنــج شــنبه در آئیــن افتتــاح اتــاق بازرگانــی
شهرســتان بنــاب بــا بیــان اینکــه تاکنــون
آنطــور کــه شــاید و بایــد مطالبــات مقــام
معظــم رهبــری در خصــوص اصــل  ۴۴تحقــق
نیافتــه اســت؛ افــزود :مســئولین کشــوری در

در آییــن افتتــاح دفتــر اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی شهرســتان بناب،
نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ،رئیــس
و اعضــای هیــأت رئیســه اتــاق بازرگانــی
آذربایجــان شــرقی ،رئیــس ســازمان صمــت
آذربایجــان شــرقی ،فرمانــدار ،نماینــده مــردم

تحرک بخش خصوصی اقتصاد
کشور نیازمند بسترسازی دولت

فرش تبریز به برند منطقه ای
تبدیل شده است /ضرورت حمایت
از صاحبان صنعت فرش

فرش تبریز به برند منطقه ای
تبدیل شده است /ضرورت حمایت
از صاحبان صنعت فرش

ق هــای بازرگانــی در کشــورمان یکــی از
اتــا 
مهمتریــن ارکان مشــورتی و بهتریــن جایــگاه
بــرای پیگیــری مطالبــات فعــاالن اقتصــادی
ش خصوصــی هســتند و بــا ارائــه نظــر
در بخ ـ 
مشــورتی بــه قــوای ســه گانــه در جهــت رفــع
مشــکالت و دغدغــه هــای بخــش خصوصــی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه مشــورتی جمعــی از تشــکل هــای
حــوزه فــرش اســتان بــا حضــور یوســفیان،
مدیــر تحقیقــات بــازار و ســاماندهی صنــدوق
کارآفرینــی امیــد کشــور ،نماینــده مرکــز ملــی
فــرش و مســئوالن ســازمان صمــت اســتان در

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،رضا یوســفیان
در ایــن جلســه گفــت :فــرش تبریــز بــه عنــوان
برنــد منطقــه ای مطــرح بــوده و بــرای کشــور
اهمیــت ویــژه ای دارد کــه وظیفــه ملــی مــا
اســت کــه در حفــظ ایــن برنــد کــه بخشــی از

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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کاهش شدید قدرت خرید فرش
دستباف در کشور

سهم  ۳۵درصدی
آذربایجانشرقی از تولید و
صادرات فرش دستباف

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،احــد هریســچیان
شــامگاه یــک شــنبه در جلســه بررســی
مشــکالت هنــر صنعــت فــرش تبریــز در محــل
اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه مصــرف
داخلــی فــرش نیــز بــه خاطــر تــوان پاییــن
مالــی کمتــر شــده اســت ،گفــت :فــرش تبریــز

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،غالمعلــی
راســتی در جلســه کمیتــه فــرش اســتان بــر
نقــش هنرمنــدان قالیبــاف اســتان در ارتقــا
جایــگاه فــرش کشــور تاکیــد و اظهــار کــرد:
بــه دلیــل تحریمهــای ظالمانــه و وجــود
یکســری محدودیتهــا صــادرات فــرش

منابع تبصره  ۱۸قانون بودجه
برای شکوفایی صنعت فرش قابل
استفاده است

منابع تبصره  ۱۸قانون بودجه
برای شکوفایی صنعت فرش قابل
استفاده است

ایرنــا -مدیــر تحقیقــات بــازار و ســاماندهی
صنــدوق کارآفرینــی امیــد کشــور بــا اشــاره
بــه برنامــه ریــزی هــای دولــت بــرای حمایــت
از تولیــد و کارآفرینــی گفــت :منابــع خوبــی
در تبصــره  ۱۸قانــون بودجــه بــرای ایــن منظور
پیــش بینــی شــده کــه در بخــش صنعــت فــرش

مدیــر تحقیقــات بــازار و ســاماندهی صنــدوق
کارآفرینــی امیــد کشــور بــا اشــاره بــه برنامــه
ریــزی هــای دولــت بــرای حمایــت از تولیــد و
کارآفرینــی گفــت :منابــع خوبــی در تبصــره
 ۱۸قانــون بودجــه بــرای ایــن منظــور پیــش
بینــی شــده کــه در بخــش صنعــت فــرش هــم

سهم  ۳۵درصدی
آذربایجانشرقی از تولید و
صادرات فرش دستباف

بــه گــزارش تبریــز یــازار ،غالمعلــی راســتی
در جلســه کمیتــه فــرش اســتان کــه بــا حضــور
مدیــر تحقیقــات بــازار صنــدوق کارآفرینــی
امیــد برگــزار شــد ،بر نقــش هنرمنــدان قالیباف
اســتان در ارتقــاء جایــگاه فــرش کشــور تاکیــد
و اظهــار کــرد :بــه دلیــل تحریمهــای ظالمانــه

نشست کارگروه کارشناسی
شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی آذربایجان شرقی
برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،بــا
عنایــت بــه اینکــه برنامهریــزی و تجزیــه و
تحلیــل اقتصــادی مســتلزم در اختیــار داشــتن
آمــار و اطالعــات از شــاخص هــای اقتصــادی
اســت و بــا بررســی شــاخص هــای اقتصــادی
در بــازه هــای مختلــف زمانــی مــی تــوان

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

سهم  ۳۵درصدی
آذربایجانشرقی از تولید و
صادرات فرش کشور

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
غالمعلــی راســتی در جلســه کمیتــه فــرش
اســتان کــه بــا حضــور مدیــر تحقیقــات بــازار
صنــدوق کارآفرینــی امیــد برگــزار شــد ،بــر
نقــش هنرمنــدان قالیبــاف اســتان در ارتقــاء
جایــگاه فــرش کشــور تاکیــد و اظهــار کــرد:

سهم  ۳۵درصدی
آذربایجانشرقی از تولید و
صادرات فرش دستباف

سرپرســت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان آذربایجانشــرقی بــا تاکیــد بــر
ظرفیتهــای بــاالی اســتان در هنر-صنعــت
فــرش ،از ســهم  ۳۵درصــدی اســتان در تولیــد
و صــادرات فــرش کشــور خبــر داد.

نشست کارگروه کارشناسی
شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی آذربایجان شرقی
برگزار شد

دومیــن نشســت کارگــروه کارشناســی
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
آذربایجــان شــرقی بــا موضــوع بررســی
شــاخص هــای اقتصــادی اســتان برگــزار شــد.
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آمادگی بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برای همکاری
اقتصادی با مولداوی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه ویدیوکنفرانســی مابیــن اتــاق بازرگانی
تبریــز و اتــاق بازرگانــی مولــداوی بــا حضــور
نائــب رییــس اتــاق تبریــز و رییــس و نائــب
رییــس اتــاق مولــداوی و نماینــده ســفارت
جمهــوری اســامی ایــران در کیــف اوکرایــن

عزم بخش خصوصی برای تقویت
دیپلماسی اقتصادی تبریز -
مولداوی در پساکرونا

اهمیــت همــکاری بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی بــا کشــورهای اروپایــی
بــر کســی پوشــیده نیســت زیــرا بــا کشــورهای
آذربایجــان و ارمنســتان مــرز مشــترک دارد
کــه بــا واقــع شــدن در مســیر جــاده ابریشــم و
داشــتن موقعیــت ویــژه جغرافیایــی بــه عنــوان

رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع مولــداوی
بــا اعــام اینکــه میــزان تبــادالت تجــاری ایــن
کشــور بــا جمهــوری اســامی ایــران در ســال
گذشــته  ۲میلیــون دالر بــود و در هشــت ماهــه
ابتدایــی ســال جــاری بــه ســه میلیــون دالر
رســیده اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه ظرفیــت

جلسه ویدیوکنفرانسی مابین اتاق بازرگانی
تبریز و اتاق بازرگانی مولداوی با حضور
نائب رییس اتاق تبریز و رییس و نائب رییس
اتاق مولداوی و نماینده سفارت جمهوری
اسالمی ایران در کیف اوکراین برگزار شد.

برای همکاریهای تجاری دارند

آمادگی بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برای همکاری
اقتصادی با مولداوی

به گزارش تانیش نیوز به نقل از روابط
عمومی اتاق تبریز ،جلسه ویدیوکنفرانسی
مابین اتاق بازرگانی تبریز و اتاق بازرگانی
مولداوی با حضور نائب رییس اتاق تبریز و
رییس و نائب رییس اتاق مولداوی و نماینده
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کیف

آمادگی بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برای همکاری
اقتصادی با مولداوی

بــه گــزارش قلــم پــرس ،ابوالفتــح ابراهیمــی
در جلســه ویدیوکنفرانســی مابیــن اتــاق
بازرگانــی تبریــز و اتــاق بازرگانــی مولــداوی
بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای ویــژه اقتصــادی
اســتان آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت:
اســتان آذربایجــان شــرقی در شــمال غــرب

لزوم تبادل دو سویه هیات های

تجاری پس از پایان بیماری کرونا

آمادگی بخش خصوصی آذربایجان
شرقی برای همکاری اقتصادی با
مولداوی

تجاری پس از پایان بیماری کرونا

رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع مولــداوی بــا
تاکیــد بــر لــزوم تبــادل دو ســویه هیــات هــای
تجــاری پــس از پایــان بیمــاری کرونــا گفــت:
امیدواریــم میــزان تبــادل تجــاری مولــداوی
بــا ایــران و بــه خصــوص اســتان آذربایجــان
شــرقی افزایــش یابــد.

بــه گــزارش عصــر دهیــار ،ابوالفتــح ابراهیمــی
در جلســه ویدیوکنفرانســی مابیــن اتــاق
بازرگانــی تبریــز و اتــاق بازرگانــی مولــداوی
بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای ویــژه اقتصــادی
اســتان آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت:
اســتان آذربایجــان شــرقی در شــمال غــرب

بــه گــزارش عصــر دهیــار ،ســرگی ئوهاریــا،
رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع مولــداوی
در جلســه ویدیوکنفرانســی بــا اتــاق بازرگانــی
تبریــز ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای افزایــش
تبــادالت تجــاری بیــن ایــران و مولــداوی
اظهــار داشــت :میــزان تبــادالت تجــاری دو

لزوم تبادل دو سویه هیات های
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ایران و مولداوی ظرفیت بیشتری

آمادگی بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برای همکاری
اقتصادی با مولداوی

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

آمادگی بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برای همکاری
اقتصادی با مولداوی

مهــد صنعــت -جلســه ویدیوکنفرانســی مابیــن
اتــاق بازرگانــی تبریــز و اتــاق بازرگانــی
مولــداوی بــا حضــور نائــب رییــس اتــاق تبریز
و رییــس و نائــب رییــس اتــاق مولــداوی و
نماینــده ســفارت جمهــوری اســامی ایــران
در کیــف اوکرایــن برگــزار شــد.

آمادگی بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برای همکاری
اقتصادی با مولداوی

مهــد نیــوز -جلســه ویدیوکنفرانســی مابیــن
اتــاق بازرگانــی تبریــز و اتــاق بازرگانــی
مولــداوی بــا حضــور نائــب رییــس اتــاق تبریز
و رییــس و نائــب رییــس اتــاق مولــداوی و
نماینــده ســفارت جمهــوری اســامی ایــران
در کیــف اوکرایــن برگــزار شــد.

آمادگی بخش خصوصی
آذربایجان شرقی برای همکاری
اقتصادی با مولداوی

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،جلســه
ویدیوکنفرانســی مابیــن اتــاق بازرگانــی تبریــز
و اتــاق بازرگانــی مولــداوی عصــر امــروز ســه
شــنبه بــا حضــور نائــب رییــس اتــاق تبریــز
و رییــس و نائــب رییــس اتــاق مولــداوی و
نماینــده ســفارت جمهــوری اســامی ایــران

عزم بخش خصوصی برای تقویت

بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت با
حضور مسئوالن دانشگاه آزاد در
اتاق تبریز

اتاق بازرگانی تبریز باید موتور
محرک اقتصاد آذربایجان شرقی
باشد

جلســه ویدیوکنفرانســی مابیــن اتــاق بازرگانی
تبریــز و اتــاق بازرگانــی مولــداوی بــا حضــور
نائــب رییــس اتــاق تبریــز و رییــس و نائــب
رییــس اتــاق مولــداوی و نماینــده ســفارت
جمهــوری اســامی ایــران در کیــف اوکرایــن
برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،بــا
حضــور ملــک نیــا ،مدیــرکل کانونهــای
دانشــگاه ،صنعــت و جامعــه دانشــگاه آزاد
اســامی ،دیوانــدری ،مدیــر نیازســنجی
صنعتــی ایــن دانشــگاه و همچنیــن مســئولین
دانشــگاه ازاد اســامی تبریــز ،موضــوع ارتبــاط

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،عابدیــن خــرم شــامگاه شــنبه در هفتــاد
و هشــتمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان و نخســتین حضــور
خــود در ایــن جلســه در محــل اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،گفــت :اگــر مــی خواهیــم تغییــری در

بخش خصوصی میتواند حرکت
شتابندهای در مسیر توسعه داشته
باشد

شورای گفتگوی دولت وبخش
خصوصی باید خروجی مشخص و
عملیاتی داشته باشد

اتاق بازرگانی تبریز باید موتور
محرک اقتصاد آذربایجان شرقی
باشد

اقتصادآینــده :اســتاندار آذربایجــان شــرقی
تعامــل اثرگــذار دولــت و بخــش خصوصــی
را موتــور محرکــه توســعه اقتصــادی اســتان
دانســت و گفــت :بــا رفــع موانــع تولیــد و
ســرمایهگذاری توســط بخــش دولتــی ،بخــش
خصوصــی میتوانــد حرکــت شــتابندهای در

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،عابدیــن
خــرم شــامگاه شــنبه در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان ،گفــت :اگــر میخواهیــم تغییــری در
حوزههــای مختلــف اســتان و شــاخصهای
کالن اقتصــادی و صنعتــی آذربایجــان شــرقی

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،عابدیــن خــرم
شــنبه شــب در نخســتین حضــور خــود در
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان در محــل اتــاق بازرگانــی
تبریــز ،بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت :ایــن شــورا بایــد

دیپلماسی اقتصادی در پساکرونا

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بخش خصوصی به دلیل دسترسی
نداشتن به شاخصهای دقیق،
امکان برنامهریزی ندارد

نائــب رئیــس اتــاق تبریــز گفــت :یکــی از
مشــکالت مــا جم ـعآوری آمــار و اطالعــات
مربــوط بــه شــاخصهای اثرگــذار در توســعه
اقتصــادی اســتان اســت تــا بخــش خصوصــی
بتوانــد بهدرســتی برنامهریــزی کنــد.

تأکید استاندار بر هدفمندی
جلسات شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی

30

نگرانی فعاالن بخش خصوصی از
مهیا نبودن زیرساخت ها

هفتــاد و هشــتمین نشســت شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی بــه ریاســت عابدیــن
خــرم اســتاندار جدیــد و بــا حضــور نائــب
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،رئیــس کل
دادگســتری آذربایجانشــرقی ،نماینــدگان

قدردانی از استاندار سابق و تأکید
استاندار جدید بر هدفمند شدن
جلسات شورای گفتوگو

تعامل اثرگذار دولت و بخش
خصوصی موتور محرکه توسعه
است

خرم شامگاه شنبه در هفتاد و هشتمین
عابدین ّ
جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی آذربایجان شرقی ،اظهار داشت:
برای رسیدن به شاخصهای اقتصادی مطلوب
و بهبود وضعیت اقتصادی استان ،هیچ راهی
جز تعامل و حرکت رو به رشد مجموعههای

تأکید استاندار بر هدفمندی

جلسات شورای گفتوگوی دولت

خــرم در هفتــاد و هشــتمین جلســه
عابدیــن ّ
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی ،تعامــل
اثرگــذار دولــت و بخــش خصوصــی را
موتــور محرکــه توســعه اقتصــادی اســتان
دانســت و گفــت :بــا رفــع موانــع تولیــد و

استاندار آذربایجان شرقی در نخستین حضور
خود در جلسه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی استان ،بر هدفمند شدن
جلسات این شورا تأکید کرد و گفت :این
شورا باید خروجی مشخص و عملیاتی
داشته و تا حصول نتیجه از سوی مسئوالن

اســتاندار آذربایجانشــرقی در نخســتین
حضــور خــود در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان ،بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت :ایــن شــورا
بایــد خروجــی مشــخص و عملیاتــی داشــته

قدردانی از استاندار سابق و تأکید
استاندار جدید بر هدفمند شدن
جلسات شورای گفتوگو

تأکید استاندار بر هدفمندی جلسات
شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی

قدردانی از استاندار سابق و تأکید
استاندار جدید بر هدفمند شدن
جلسات شورای گفتوگو

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در نخســتین
حضــور خــود در جلســه شــورای گفتوگوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان ،بــر
هدفمنــد شــدن جلســات ایــن شــورا تأکیــد
کــرد و گفــت :ایــن شــورا بایــد خروجــی
مشــخص و عملیاتــی داشــته و تــا حصــول

اســتاندار آذربایجانشــرقی در نخســتین
حضــور خــود در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان ،بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت :ایــن شــورا
بایــد خروجــی مشــخص و عملیاتــی داشــته

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
خــرم در هفتــاد و هشــتمین
شــرقی ،عابدیــن ّ
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی،
تعامــل اثرگــذار دولــت و بخــش خصوصــی
را موتــور محرکــه توســعه اقتصــادی اســتان

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

قدردانی از استاندار سابق و تأکید
استاندار جدید بر هدفمند شدن
جلسات شورای گفتوگو

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در نخســتین
حضــور خــود در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان ،بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت :ایــن شــورا بایــد
خروجــی مشــخص و عملیاتــی داشــته و تــا

اتاق بازرگانی موتور محرک
اقتصاد

اســتاندار آذربایجانشــرقی در نخســتین
حضــور خــود در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان ،بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت :ایــن شــورا
بایــد خروجــی مشــخص و عملیاتــی داشــته

آمادگی اتاق تبریز برای افزایش

همکاریهای اقتصادی با بنگالدش

اقتصــاد آینــده  -آذربایجــان شــرقی  :نائــب
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا
رایــزن بازرگانــی ســفارت بنــگالدش در
کشــورمان بــر آمادگــی اتــاق تبریــز بــرای
افزایــش همکاریهــای اقتصــادی بــا ایــن
کشــور تاکیــد کــرد.

تعامل اثرگذار دولت و بخش
خصوصی موتور محرکه توسعه
اقتصادی آذربایجان شرقی است

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از تبریــز،
خــرم در هفتــاد و هشــتمین جلســه
عابدیــن ّ
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی ،تعامــل
اثرگــذار دولــت و بخــش خصوصــی را موتور
محرکــه توســعه اقتصــادی اســتان دانســت

نگرانی فعاالن بخش خصوصی از
مهیا نبودن زیرساخت ها

هفتــاد و هشــتمین نشســت شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی بــه ریاســت عابدیــن
خــرم اســتاندار جدیــد و بــا حضــور نائــب
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ،رئیــس کل
دادگســتری آذربایجانشــرقی ،نماینــدگان

اعالم آمادگی اتاق تبریز برای
افزایش همکاری های اقتصادی با
بنگالدش

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی
تبریز برای افزایش همکاریهای
اقتصادی با بنگالدش

نائــب رییــس اتــاق تبریــز در دیــدار بــا رایــزن
بازرگانــی ســفارت بنــگالدش در تهــران بــر
آمادگــی اتــاق تبریــز بــرای افزایــش همکاری
هــای اقتصــادی بــا ایــن کشــور تاکیــد کــرد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو
بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
ابوالفتــح ابراهیمــی در دیــدار بــا رایــزن
بازرگانــی ســفارت بنــگالدش در تهــران در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه
آذربایجانشــرقی از مهــم تریــن قطبهــای

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی
تبریز برای افزایش همکاری های
اقتصادی با بنگالدش

اعضــای هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تبریــز
در راســتای سیاســت افزایــش همــکاری هــای
اقتصــادی بــا کشــورهای خارجــی میزبــان
رایــزن بازرگانــی ســفارت بنــگالدش در
کشــورمان بودنــد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی
تبریز برای افزایش همکاریهای
اقتصادی با بنگالدش

ابوالفتــح ابراهیمــی در دیــدار بــا رایــزن
بازرگانــی ســفارت بنــگالدش در تهــران در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه
آذربایجانشــرقی از مهــم تریــن قطبهــای
صنعتــی و کشــاورزی ایــران اســت ،گفــت:
فــرش ،صنایــع غذایــی ،شــیرینی و شــکالت،
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

اتاق بازرگانی تبریز آماده افزایش
همکاریهای اقتصادی با بنگالدش
است

ابوالفتــح ابراهیمــی روز دوشــنبه در دیــدار بــا
رایــزن بازرگانــی ســفارت بنــگالدش بــا بیــان
اینکــه آذربایجــان شــرقی از مهــم تریــن قطــب
هــای صنعتــی و کشــاورزی ایــران اســت،
اظهــار کــرد :فــرش ،صنایــع غذایــی ،شــیرینی
و شــکالت ،صنایــع پاییــن دســتی قطعــه

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی
تبریز برای افزایش همکاریهای
اقتصادی با بنگالدش

مهــد صنعــت  -ابوالفتــح ابراهیمــی در دیــدار
بــا رایــزن بازرگانــی ســفارت بنــگالدش
در تهــران در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز
بــا بیــان اینکــه آذربایجانشــرقی از مهــم
تریــن قطبهــای صنعتــی و کشــاورزی
ایــران اســت ،گفــت :فــرش ،صنایــع غذایــی،
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اعالم آمادگی اتاق بازرگانی
تبریز برای افزایش همکاریهای
اقتصادی با بنگالدش

ابوالفتــح ابراهیمــی در دیــدار بــا رایــزن
بازرگانــی ســفارت بنــگالدش در تهــران در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه
آذربایجانشــرقی از مهــم تریــن قطبهــای
صنعتــی و کشــاورزی ایــران اســت ،گفــت:
فــرش ،صنایــع غذایــی ،شــیرینی و شــکالت،

توانایی آذربایجان شرقی برای

تامین کاالهای وارداتی بنگالدش

به گزارش خبرنگار بازار ،ابوالفتح ابراهیمی
ظهر دوشنبه در دیدار با رایزن بازرگانی
سفارت بنگالدش در تهران در محل اتاق
بازرگانی تبریز با بیان اینکه آذربایجان شرقی
از مهم ترین قطب های صنعتی و کشاورزی
ایران است ،گفت :فرش ،صنایع غذایی،

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی
تبریز برای افزایش همکاریهای
اقتصادی با بنگالدش

آذربایجان شرقی دروازه شاهراه

ابوالفتــح ابراهیمــی در دیــدار بــا رایــزن
بازرگانــی ســفارت بنــگالدش در تهــران در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا بیــان اینکــه
آذربایجانشــرقی از مهــم تریــن قطبهــای
صنعتــی و کشــاورزی ایــران اســت ،گفــت:
فــرش ،صنایــع غذایــی ،شــیرینی و شــکالت،

ابوالفتــح ابراهیمــی روز دوشــنبه در دیــدار بــا
رایــزن بازرگانــی ســفارت بنــگالدش بــا بیــان
اینکــه آذربایجــان شــرقی از مهــم تریــن قطــب
هــای صنعتــی و کشــاورزی ایــران اســت،
اظهــار کــرد :فــرش ،صنایــع غذایــی ،شــیرینی
و شــکالت ،صنایــع پاییــن دســتی قطعــه

دولت موانع پیش روی فعالیت

بخش خصوصی استان همواره
پیشگام عرصههای صنعت و تولید
بوده است

بخش خصوصی را برطرف میکند

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
خــرم در دیــدار اعضــای هیــأت
عابدیــن
ّ
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز و همچنین جمعــی از فعاالن
حــوزه تولیــد و صنعــت اســتان بــا وی ،اظهــار
داشــت :حــوزه اقتصــادی اعــم از تولیــد،

بــه گــزارش ســه شــنبه ایرنــا ،عابدیــن خــرم
در دیــدار اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تبریز
و جمعــی از فعــاالن حــوزه تولیــد و صنعــت
اســتان بــا وی ،افــزود :مســووالن اجرایــی
اســتان بایــد ظرفیــت بخــش خصوصــی را

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

دیپلماسی اقتصادی ایران

بخش خصوصی ،نقطه اتکای ما در
جنگ اقتصادی است

خــرم در دیــدار اعضــای هیــأت
عابدیــن
ّ
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا وی ،اظهــار
داشــت :حــوزه اقتصــادی اعــم از تولیــد،
ســرمایهگذاری ،صــادرات و اشــتغال ،ارتبــاط
مســتقیم بــا عملکــرد بخــش خصوصــی دارد

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

مسووالن اجرایی پاسخگوی
مسائل و مشکالت بخش خصوصی
باشند

بخش خصوصی ،نقطه اتکای ما در
جنگ اقتصادی است

بخش خصوصی ،نقطه اتکای ما در
جنگ اقتصادی است

خــرم در دیــدار اعضــای هیــأت
عابدیــن
ّ
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تبریــز اظهــار کــرد :حــوزهی
اقتصــادی اعــم از تولیــد ،ســرمایهگذاری،
صــادرات و اشــتغال ،ارتبــاط مســتقیمی بــا
عملکــرد بخــش خصوصــی دارد و فعــاالن

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
ــرم در دیــدار اعضــای هیــأت
عابدیــن خُ ّ
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا وی اظهــار
داشــت :حــوزه اقتصــادی اعــم از تولیــد،
ســرمایهگذاری ،صــادرات و اشــتغال ،ارتبــاط

خــرم در دیــدار اعضــای هیــأت
عابدیــن
ّ
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تبریــز اظهــار کــرد :حــوزهی
اقتصــادی اعــم از تولیــد ،ســرمایهگذاری،
صــادرات و اشــتغال ،ارتبــاط مســتقیمی بــا
عملکــرد بخــش خصوصــی دارد و فعــاالن

بخش خصوصی ،نقطه اتکای ما در
جنگ اقتصادی است

بخش خصوصی ،نقطه اتکای ما در

بخش خصوصی آذربایجان شرقی
همواره پیشگام عرصههای صنعت
و تولید است

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
خــرم در دیــدار اعضــای
شــرقی ،عابدیــن
ّ
هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا وی ،اظهــار
داشــت :حــوزه اقتصــادی اعــم از تولیــد،
ســرمایهگذاری ،صــادرات و اشــتغال ،ارتبــاط

خــرم
بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،عابدیــن ّ
عصــر امــروز دوشــنبه در دیــدار اعضــای
هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا وی در محــل
اســتانداری اظهــار داشــت :حــوزه اقتصــادی
اعــم از تولیــد ،ســرمایهگذاری ،صــادرات و

خــرم
بــه گــزارش تبریــز جــوان ،عابدیــن
ّ
در دیــدار اعضــای هیــأت نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تبریــز بــا وی ،اظهــار داشــت :حــوزه اقتصــادی
اعــم از تولیــد ،ســرمایهگذاری ،صــادرات و
اشــتغال ،ارتبــاط مســتقیم بــا عملکــرد بخــش

جنگ اقتصادی است

بخش خصوصی ،نقطه اتکای ما در

شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی باید خروجی عملیاتی
داشته باشد

خــرم
بــه گــزارش ترجمــان صبــح ،عابدیــن ّ
در دیــدار اعضــای هیــأت نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تبریــز اظهــار کــرد :حــوزهی اقتصــادی اعــم
از تولیــد ،ســرمایهگذاری ،صــادرات و
اشــتغال ،ارتبــاط مســتقیمی بــا عملکــرد بخــش

اســتاندار آذربایجانشــرقی در نخســتین
حضــور خــود در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان ،بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت :ایــن شــورا
بایــد خروجــی مشــخص و عملیاتــی داشــته

جنگ اقتصادی است

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

حضور سرکنسول ترکیه در تبریز
در اتاق بازرگانی تبریز

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه
در دیــدار بــا سرکنســول ترکیــه در تبریــز ،بــا
بیــان آمــاری از تجــارت ایــران و ترکیــه در
هفــت ماهــه اول ســال  ،۱۴۰۰از افزایــش ۶۴
درصــدی آن نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

حضور سرکنسول ترکیه در تبریز
در اتاق بازرگانی تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در دیــدار بــا سرکنســول ترکیــه
در تبریــز ،بــا بیــان آمــاری از تجــارت ایــران
و ترکیــه در هفــت ماهــه اول ســال  ،۱۴۰۰از
افزایــش  ۶۴درصــدی آن نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل خبــر داد.

تهاتر کاال ،راهکار مناسبی
برای افزایش مناسبات تجاری و
اقتصادی بین ایران و ترکیه

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز« ،طوفــان
هبــک» در انتهــای ماموریــت خــود در دیــدار
بــا رییــس و اعضــای هیــات رییســه اتــاق
بازرگانــی تبریــز افــزود :اقتصــاد پــرورش
دهنــده سیاســت بــوده و هــر چــه حجــم
تجــاری بیــن  ۲کشــور افزایــش یابــد ،مطمئنــا

اقتصاد پرورش دهنده سیاست
است
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«طوفــان هبــک» در انتهــای ماموریــت
خــود در دیــدار بــا رییــس و اعضــای هیــات
رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود :اقتصــاد
پــرورش دهنــده سیاســت بــوده و هــر چــه
حجــم تجــاری بیــن  ۲کشــور افزایــش یابــد،
مطمئنــا تاثیــر مثبــت در روابــط سیاســی نیــز

افزایش  64درصدی حجم تجارت
بین ایران و ترکیه

«طوفــان هبــک» در پایــان ماموریــت خــود
در دیــدار بــا رییــس و اعضــای هیــات
رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود :اقتصــاد
پــرورش دهنــده سیاســت بــوده و هــر چــه
حجــم تجــاری بیــن  ۲کشــور افزایــش یابــد،
مطمئنــا تاثیــر مثبــت در روابــط سیاســی نیــز

دیپلماسی اقتصادی اتاق بازرگانی
تبریز

«طوفــان هبــک» در پایــان ماموریــت خــود
در دیــدار بــا رییــس و اعضــای هیــات
رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود :اقتصــاد
پــرورش دهنــده سیاســت بــوده و هــر چــه
حجــم تجــاری بیــن  ۲کشــور افزایــش یابــد،
مطمئنــا تاثیــر مثبــت در روابــط سیاســی نیــز

تهاتر کاال راه مناسبی برای
افزایش مناسبات تجاری بین ایران
و ترکیه است

به گزارش پنجشنبه ایرنا« ،طوفان هبک»
در پایان ماموریت خود در دیدار با رییس
و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز
افزود :اقتصاد پرورش دهنده سیاست بوده
و هر چه حجم تجاری بین  ۲کشور افزایش
یابد ،مطمئنا تاثیر مثبت در روابط سیاسی نیز

تهاتر کاال راه مناسبی برای
افزایش مناسبات تجاری بین ایران
و ترکیه است

«طوفان هبک» در پایان ماموریت خود در
دیدار با رییس و اعضای هیات رییسه اتاق
بازرگانی تبریز افزود :اقتصاد پرورش دهنده
سیاست بوده و هر چه حجم تجاری بین ۲
کشور افزایش یابد ،مطمئنا تاثیر مثبت در
روابط سیاسی نیز خواهد داشت.

حضور سرکنسول ایران در ارزروم
در اتاق بازرگانی تبریز

ترکیه شکوفایی اقتصادی خود را

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در دیــدار بــا سرکنســول
جمهــوری اســامی ایــران در ارزروم ترکیــه،
ضمــن اشــاره بــه وضعیــت ســه دهــه قبــل
ترکیــه از لحــاظ اقتصــادی ،بــه نقــش پــر
رنــگ بخــش خصوصــی در شــکوفایی

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا سرکنســول
جمهــوری اســامی ایــران در ارزروم ترکیــه،
ضمــن اشــاره بــه وضعیــت ســه دهــه قبــل
ترکیــه از لحــاظ اقتصــادی ،بــه نقــش پــر رنگ
بخــش خصوصــی در شــکوفایی اقتصــادی در
ایــن کشــور تاکیــد نمــود.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

مدیون بخش خصوصی است

نشریات روابط عمومی اتاق تبریز

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

35

