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

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

فائزه زنجانی
مسئول روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز

1

تعداد اخبار

تعداد رسانه ها

 294خبر

 57رسانه

اخبار درج شده به تفکیک منبع خبری

9% 1%

پایگاه خبری

15%

خبرگزاری
اتاق تبریز و ایران

49%

روزنامه
ارگان دولتی

26%

1

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی
کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز
برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
کارگــروه صنایــع لبنــی و تبدیلــی کمیســیون
کشــاورزی ،صنایــع غذایــی ،آب و محیــط
زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور
اعضــای ایــن کارگــروه برگــزار شــد.

بهره مندی از ظرفیت بخش
خصوصی آذربایجان شرقی برای
تحقق رشد اقتصادی  ۸درصدی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبریز گفت :اگر رئیس جدید
سازمان صمت استان بتواند واگنهای از هم
گسسته را وصل کرده و زنجیرهی تولید را به
حرکت در بیاورد ،میتوانیم شاهد تحقق رشد ۸
درصدی در استان باشیم که در این مسیر باید از

لزوم بازگرداندن وحدت
به جامعه تولید و صنعت
آذربایجانشرقی

2

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
یونــس ژائلــه رئیــس اتــاق بازرگانــی
تبریــز امــروز در مراســم تکریــم و تودیــع
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
آذربایجانشــرقی اظهــار کــرد :در راســتای
خدمــات افــرادی چــون جعفــر راســتی ،ســابق

ضرورت جبران آثار حذف ارز
ترجیحی در صنایع لبنی

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،جلســه کارگــروه
صنایــع لبنــی و تبدیلــی کمیســیون کشــاورزی،
صنایــع غذایــی ،آب و محیــط زیســت اتــاق
بازرگانــی تبریــز ظهــر امــروز شــنبه در محــل
اتــاق بازرگانــی تبریــز و بــا حضــور اعضــای
ایــن کارگــروه برگــزار شــد.

کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی
کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز
برگزار شد

کارگــروه صنایــع لبنــی و تبدیلــی کمیســیون
کشــاورزی ،صنایــع غذایــی ،آب و محیــط
زیســت اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور
اعضــای ایــن کارگــروه برگــزار شــد.

بهره مندی از ظرفیت بخش
خصوصی آذربایجان شرقی برای
تحقق رشد اقتصادی  ۸درصدی

ضرورت بهره مندی از ظرفیت
بخش خصوصی برای تحقق رشد
اقتصادی  ۸درصدی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبریز گفت :اگر رئیس جدید
سازمان صمت استان بتواند واگنهای از هم
گسسته را وصل کرده و زنجیرهی تولید را به
حرکت در بیاورد ،میتوانیم شاهد تحقق رشد ۸
درصدی در استان باشیم که در این مسیر باید از

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،یونــس ژائلــه
ظهــر شــنبه در آئیــن تکریــم و معارفــهی
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد :مــا بــه یــک
برنامـهی جامــع در صنعــت کشــور نیــاز داریــم
چــرا کــه تاکنــون نتوانســتهایم بــا وجــود

از ظرفیت بخش خصوصی
آذربایجان شرقی در تحقق رشد
اقتصادی  ۸درصدی استفاده شود

ایســنا/آذربایجان شــرقی رئیــس اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تبریــز گفــت :اگــر آقــای پرنیــان ،رئیــس
جدیــد ســازمان صمــت اســتان ،بتوانــد
واگنهــای از هــم گسســته را وصــل کــرده
و زنجیــرهی تولیــد را بــه حرکــت در بیــاورد،

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

جایگاه آذربایجانشرقی در نقشه
اقتصادی کشور مشخص شود

اقتصــاد آینــده  -آذربایجــان شــرقی  :رئیــس
اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :وقتــی کل
بودجــه ســال آینــده تنهــا معــادل منابــع یــک
شــرکت بینالمللــی خارجــی اســت ،ایــن
یعنــی مــا از ظرفیتهــای صنعتــی و تولیــدی
بــه درســتی اســتفاده نکردهایــم و کشــور

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

کشور نیازمند برنامه جامع
صنعت است

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبریز گفت :اگر رئیس جدید
سازمان صمت استان بتواند واگنهای از هم
گسسته را وصل کرده و زنجیرهی تولید را به
حرکت در بیاورد ،میتوانیم شاهد تحقق رشد ۸
درصدی در استان باشیم که در این مسیر باید از

دومین نشست «توسعه اقتصاد
فن آور و نوآور» در اتاق تبریز
برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی
آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی بــه منظــور « بررســی نحــوه
رســیدگی و اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده
از اعضــای اتحادیــه کشــوری آسانســور و پلــه
برقــی توســط مامــوران امــور مالیاتــی» در اتــاق

دومین نشست «توسعه اقتصاد
فن آور و نوآور» در اتاق تبریز
برگزار شد

انتقاد فعاالن صنف آسانسور و
پله برقی از اخذ مالیات بر ارزش
افزوده

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،جلســه کارگــروه
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
ظهــر یــک شــنبه بــه منظــور «بررســی نحــوه
رســیدگی و اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده
از اعضــای اتحادیــه کشــوری آسانســور و پلــه
برقــی توســط مامــوران امــور مالیاتــی» در اتــاق

نگاهی بر اقتصاد کالن از دریچه
چشم مدیران کسب و کارها

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

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

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــه منظــور بررســی مباحثــی
از اقتصــاد کالن و بودجــه در  ۱۲مــاه آینــده
بــا حضــور اســتاد حســین عبــده تبریــزی بــه
عنــوان مهمــان ایــن کمیســیون در اتــاق تبریــز

نگاهی بر اقتصاد کالن از دریچه

نگاهی بر اقتصاد کالن از دریچه

رشد اقتصادی و تورم در سال
آینده متاثر از توافقات بینالمللی
است

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،جلســه
کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی
تبریــز بــه منظــور بررســی مباحثــی از اقتصــاد
کالن و بودجــه در  ۱۲مــاه آینــده بــا حضــور
اســتاد حســین عبــده تبریــزی بــه عنــوان مهمان

بــه گــزارش عصــرآزادی آنالیــن بــه نقــل از
روابــط عمومــی اتــاق تبریز ،جلســه کمیســیون
صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــه
منظــور بررســی مباحثــی از اقتصــاد کالن و
بودجــه در  ۱۲مــاه آینــده بــا حضــور اســتاد
حســین عبــده تبریــزی بــه عنــوان مهمــان ایــن

بــه گــزارش ایرنــا ،حســین عبــده تبریــزی کــه
روز ســه شــنبه در کمیســیون صنعــت و معــدن
اتــاق تبریــز ســخنرانی مــی کــرد در بخشــی از
صحبــت هــای خــود افــزود :در ســال ۲۰۲۱
بعــد از شــرایط کرونــا ،نــرخ هــای رشــد در
دنیــا ،نــرخ هــای رشــد بــاال و قابــل مالحظــه

چشم مدیران کسب و کارها

چشم مدیران کسب و کارها

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

بررسی درخواست حذف عوارض
تابلوهای تبلیغاتی صنوف وابسته به
گردشگری

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی اســتان
بــه منظــور بررســی درخواســت حــذف
عــوارض تابلوهــای تبلیغاتــی صنــوف وابســته
بــه گردشــگری در اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

ارتباطات اقتصادی آذربایجان
شرقی و بنگالدش باید افزایش
یابد

ایســنا/آذربایجان شــرقی رئیــس اتــاق
بازرگانــی تبریــز در دیــدار بــا ســفیر بنگالدش
در تهــران بــا اشــاره بــه حجــم پاییــن مبــادالت
تجــاری دو کشــور ایــران و بنــگالدش،
بــر لــزوم افزایــش ارتباطــات اقتصــادی
آذربایجــان شــرقی و کشــور بنــگالدش تاکیــد

لزوم افزایش ارتباطات تجاری
آذربایجان شرقی و بنگالدش

4

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریز،
یونــس ژائلــه ظهــر امــروز در دیــدار بــا ســفیر
بنــگالدش در تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا
اشــاره بــه لــزوم افزایــش تجــارت دو جانبــه
میــان اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــگالدش

لزوم افزایش ارتباطات تجاری
آذربایجان شرقی و بنگالدش

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه ظهــر امــروز در دیــدار بــا ســفیر
بنــگالدش در تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا
اشــاره بــه لــزوم افزایــش تجــارت دو جانبــه
میــان اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــگالدش
گفــت :حجــم تجــارت میــان ایــن دو کشــور

لزوم افزایش ارتباطات تجاری
آذربایجان شرقی و بنگالدش

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان
شرقی ،یونس ژائله در دیدار با سفیر بنگالدش
در تهران در محل اتاق تبریز با اشاره به
لزوم افزایش تجارت دو جانبه میان استان
آذربایجان شرقی و بنگالدش گفت :حجم
تجارت میان این دو کشور در حال حاضر

لزوم افزایش ارتباطات تجاری
آذربایجان شرقی و بنگالدش

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،یونــس ژائلــه
ظهــر امــروز در دیــدار بــا ســفیر بنــگالدش
در تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره
بــه لــزوم افزایــش تجــارت دو جانبــه میــان
اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــگالدش گفــت:
حجــم تجــارت میــان ایــن دو کشــور در حــال

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

ایجاد خط مستقیم کشتیرانی به
تسهیل روابط تجاری ایران و
بنگالدش کمک میکند

رئیس اتاق تبریز با اشاره به لزوم افزایش
تجارت دوجانبه میان استان آذربایجان
شرقی و بنگالدش در تهران گفت :حجم
تجارت میان این دو کشور در حال حاضر
پایین است که باید در این راستا به کمک
یکدیگر ،شاهد باال رفتن این میزان باشیم.

سفیر بنگالدش افزایش همکارهای
تجاری با آذربایجانشرقی را
خواستار شد

بــه گــزارش ایرنــا “ ،گوســال اعظــم ســارکر”
روز پنجشــنبه در دیــدار بــا رییــس اتــاق
بازرگانــی تبریــز ،بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیــت
هــای الزم بــرای تولیــد مشــترک میــان ۲
کشــور ایــران و بنــگالدش گفــت :امــکان
تولیــد در بنــگالدش و صــادرات مجــدد

لزوم افزایش ارتباطات تجاری
آذربایجان شرقی و بنگالدش

یونــس ژائلــه ظهــر امــروز در دیــدار بــا ســفیر
بنــگالدش در تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا
اشــاره بــه لــزوم افزایــش تجــارت دو جانبــه
میــان اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــگالدش
گفــت :حجــم تجــارت میــان ایــن دو کشــور
در حــال حاضــر پاییــن اســت کــه بایــد در ایــن

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ارتباطات اقتصادی آذربایجان
شرقی و بنگالدش باید افزایش
یابد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز ،یونــس ژائلــه
در دیــدار بــا ســفیر بنــگالدش در تهــران کــه
در محــل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه

تاکید بر لزوم افزایش ارتباطات
تجاری آذربایجان شرقی و
بنگالدش

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بنــگالدش
در تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره
بــه لــزوم افزایــش تجــارت دو جانبــه میــان
اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــگالدش گفــت:
حجــم تجــارت میــان ایــن دو کشــور در حــال
حاضــر پاییــن اســت کــه بایــد در ایــن راســتا

امکان سنجی گسترش روابط
بنگالدش و آذربایجان شرقی

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بنــگالدش
در تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره
بــه لــزوم افزایــش تجــارت دو جانبــه میــان
اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــگالدش گفــت:
حجــم تجــارت میــان ایــن دو کشــور در حــال
حاضــر پاییــن اســت کــه بایــد در ایــن راســتا

لزوم افزایش ارتباطات تجاری
آذربایجان شرقی و بنگالدش

گوســال اعظــم ســارکر در دیــدار بــا رییــس
اتــاق بازرگانــی تبریــز ،بــا اشــاره بــه وجــود
ظرفیــت هــای الزم بــرای تولیــد مشــترک
میــان  ۲کشــور ایــران و بنــگالدش گفــت:
امــکان تولیــد در بنــگالدش و صــادرات
مجــدد موجــود بــوده و بــا توجــه بــه تعرفــه

لزوم افزایش ارتباطات تجاری
آذربایجان شرقی و بنگالدش

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بنــگالدش
در تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره
بــه لــزوم افزایــش تجــارت دو جانبــه میــان
اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــگالدش گفــت:
حجــم تجــارت میــان ایــن دو کشــور در حــال
حاضــر پاییــن اســت کــه بایــد در ایــن راســتا

جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب
و کار و صنعت احداث اتاق تبریز
برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کمیســیون بهبــود محیــط کســب و
کار و صنعــت احــداث بــه منظــور بررســی
تاثیــر بهبــود فضــای کســب و کار اســتان در
ســرمایه گــذاری و رشــد اقتصــادی و بررســی
آخریــن گــزارش پایــش محیــط کســب و کار

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

افزایش تجارت همراه با مشارکت
در تولید

بــه گــزارش عصــر آزادی آنالیــن بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه
ظهــر امــروز در دیــدار بــا ســفیر بنــگالدش
در تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره
بــه لــزوم افزایــش تجــارت دو جانبــه میــان
اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــگالدش گفــت:

افزایش تجارت همراه با
مشارکت در تولید

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا ســفیر بنــگالدش
در تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره
بــه لــزوم افزایــش تجــارت دو جانبــه میــان
اســتان آذربایجــان شــرقی و بنــگالدش گفــت:
حجــم تجــارت میــان ایــن دو کشــور در حــال
حاضــر پاییــن اســت کــه بایــد در ایــن راســتا

جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب
و کار و صنعت احداث اتاق تبریز
برگزار شد

بــه گــزارش عصــر آزادی آنالیــن بــه نقــل از
روابــط عمومــی اتــاق تبریز ،جلســه کمیســیون
بهبــود محیــط کســب و کار و صنعــت احداث
بــه منظــور بررســی تاثیــر بهبــود فضــای کســب
و کار اســتان در ســرمایه گــذاری و رشــد
اقتصــادی و بررســی آخریــن گــزارش پایــش
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

بهبود فضای کسب و کار
آذربایجانشرقی از چه عواملی
متاثر است؟

تبریــز  -ایرنــا  -بهبــود فضــای کســب و کار
آذربایجانشــرقی بــه عنــوان یکــی از الزامــات
غیرقابــل اغمــاض تحقــق رشــد اقتصــادی
هشــت درصــدی ،از متغیرهــای مختلفــی متاثــر
میباشــد کــه افزایــش اختیــاران مدیــران
اســتانی بانکهــا ،شــفافیت ،ســواد اقتصــادی،

انعقاد قراردادهای ترجیحی،
تسهیلگر کشاورزی
فراسرزمینی است

یونــس ژائلــه در گفتوگــو بــا تبریــز جــوان
در تشــریح وضعیــت فعلــی فعالیتهــای
کشــاورزی فراســرزمینی اظهــار کــرد :در
حــال حاضــر بهخاطــر برخــی اختالفــات
منطقــهای و تنــش در روابــط بــا همســایگان
ماننــد آنچــه کــه در مــورد جمهــوری

افزایش تاسیس داروخانههای
جدید در کشور /متضرر شدن
صنف داروخانه داران
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بــازار؛ گــروه اســتان هــا :آییننامــه جدیــد
تاســیس ،ارائــه خدمــات و اداره داروخانههــا
عصــر یک شــنبه در جلســه «کمیته کارشناســی
بخــش دارویــی و بهداشــتی» کمیســیون بهبــود
محیــط کســب و کار و صنعــت احــداث در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز مــورد بررســی

جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب
و کار و صنعت احداث اتاق تبریز
برگزار شد

جلســه کمیســیون بهبــود محیــط کســب و
کار و صنعــت احــداث بــه منظــور بررســی
تاثیــر بهبــود فضــای کســب و کار اســتان در
ســرمایه گــذاری و رشــد اقتصــادی و بررســی
آخریــن گــزارش پایــش محیــط کســب و کار
اســتان و فرصــت هــا و تهدیدهــای مربوطــه و

انعقاد قراردادهای ترجیحی،
تسهیلگر کشاورزی
فراسرزمینی است

یونــس ژائلــه در تشــریح وضعیــت فعلــی
فعالیتهــای کشــاورزی فراســرزمینی اظهــار
کــرد :در حــال حاضــر بهخاطــر برخــی
اختالفــات منطقــهای و تنــش در روابــط
بــا همســایگان ماننــد آنچــه کــه در مــورد
جمهــوری آذربایجــان رخ داد ،موضــوع

بررسی جوانب یک آیین نامه
جدید در کمیته تخصصی
کمیسیون کسب و کار اتاق تبریز

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،جلســه «کمیتــه
کارشناســی بخــش دارویــی و بهداشــتی»
کمیســیون بهبــود محیــط کســب و کار و
صنعــت احــداث اتــاق بازرگانــی تبریــز بــه
منظــور بررســی آییننامــه جدیــد تاســیس،

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

انعقاد قراردادهای ترجیحی،
تسهیلگر کشاورزی
فراسرزمینی است

رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت :موضوع
قراردادهای ترجیحی از زمینههای تسهیل
کشاورزی فراسرزمینی است و با امضا چنین
قراردادهایی با کشورهای همسایه و حتی
کشورهای غیر همجوار ،زمینه حضور مطمئن
فعاالن این بخش بیش از پیش فراهم میشود.

بررسی جوانب یک آیین نامه
جدید در کمیته تخصصی
کمیسیون کسب و کار اتاق تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه «کمیتــه کارشناســی بخــش دارویــی و
بهداشــتی» کمیســیون بهبــود محیــط کســب و
کار و صنعــت احــداث اتــاق بازرگانــی تبریــز
بــه منظــور بررســی آییننامــه جدیــد تاســیس،
ارائــه خدمــات و اداره داروخانههــا برگــزار

جلسه ستاد اقتصاد فن آور و
نوآور اتاق تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه ســتاد اقتصــاد فــن آور و نــوآور اتــاق
تبریــز بــا موضــوع بررســی چارچــوب اولیــه
هــاب صادراتــی هایتــک ،وضعیــت شــرکت
هــای دانــش بنیــان آذربایجــان شــرقی و
همچنیــن برگــزاری رویــداد شــتاب بخشــی
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جلسه ستاد اقتصاد فن آور و
نوآور اتاق بازرگانی تبریز
برگزار شد

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،جلســه ســتاد
اقتصــاد فــن آور و نــوآور اتــاق تبریــز عصــر
امــروز دوشــنبه بــا موضــوع بررســی چارچوب
اولیــه هــاب صادراتــی هایتــک ،وضعیــت
شــرکت هــای دانــش بنیــان آذربایجــان
شــرقی و همچنیــن برگــزاری رویــداد شــتاب

جلسه کمیسیون کارآفرینی،
اقتصاد دانش بنیان و گردشگری
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

جلسه کمیسیون کارآفرینی،
اقتصاد دانش بنیان و گردشگری
اتاق تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
ســونیا اندیــش در جلســه کمیســیون
کارآفرینــی ،اقتصــاد دانــش بنیــان و
گردشــگری اتــاق تبریــز در خصــوص طــرح
« ارتقــای جایــگاه تحقیــق ،توســعه و نــوآوری
در صنعــت کشــور» گفــت :ایــن طــرح بــا

بررسی تبعات افزایش قیمت
گاز برای قطعه سازان خودرو و
واحدهای متالورژی

جلسه کمیسیون کارآفرینی،
اقتصاد دانش بنیان و گردشگری
اتاق تبریز برگزار شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،ســونیا اندیــش
در جلســه کمیســیون کارآفرینــی ،اقتصــاد
دانــش بنیــان و گردشــگری اتــاق تبریــز در
خصــوص طــرح « ارتقــای جایــگاه تحقیــق،
توســعه و نــوآوری در صنعــت کشــور» گفــت:

تبعات منفی افزایش قیمت گاز
برای قطعه سازان و واحدهای
متالورژی

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،ســونیا اندیــش
عصــر چهارشــنبه در جلســه کمیســیون
کارآفرینــی ،اقتصــاد دانــش بنیــان و
گردشــگری اتــاق تبریــز در خصــوص طــرح
«ارتقــای جایــگاه تحقیــق ،توســعه و نــوآوری
در صنعــت کشــور» گفــت :ایــن طــرح بــا

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کمیســیون صنعــت و معــدن بــه منظــور
بررســی تبعــات افزایــش قیمــت گاز بــرای
قطعــه ســازان خــودرو و واحدهــای متالــورژی
در اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

بــازار؛ گــروه اســتان هــا :جلســه کمیســیون
صنعــت و معــدن بــه منظــور بررســی تبعــات
افزایــش قیمــت گاز بــرای قطعــه ســازان
خــودرو و واحدهــای متالــورژی عصــر امــروز
پنــج شــنبه در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار
شــد

تبعات منفی افزایش قیمت گاز
برای قطعه سازان و واحدهای
متالورژی

بررسی تبعات افزایش قیمت
گاز برای قطعه سازان خودرو و
واحدهای متالورژی

هشتاد و یکمین نشست شورای
گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار
شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،جلســه
کمیســیون صنعــت و معــدن بــه منظــور
بررســی تبعــات افزایــش قیمــت گاز بــرای
قطعــه ســازان خــودرو و واحدهــای متالــورژی
در اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
هشــتاد و یکمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی
بــا حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی ،بخــش
خصوصــی و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری تحلیلــی نفــت آرا،
جلســه کمیســیون صنعــت و معــدن بــه منظــور
بررســی تبعــات افزایــش قیمــت گاز بــرای
قطعــه ســازان خــودرو و واحدهــای متالــورژی
عصــر امــروز پنــج شــنبه در اتــاق بازرگانــی
تبریــز برگــزار شــد

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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ضرورت رفع مشکالت مربوط
به کمبود برق و زیرساخت های
شهرک های صنعتی

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،هشــتاد و یکمیــن
نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی عصــر امــروز
شــنبه بــا حضــور مســئوالن دولتــی ،قضایــی،
بخــش خصوصــی و نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی در محــل اتــاق بازرگانــی

هشتاد و یکمین نشست شورای
گفتگوی آذربایجان شرقی
برگزار شد

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

ضرورت تشکیل کارگروهی برای
اجرای فرامین رهبر انقالب در
استان/بازار آخر سال نباید دچار
تالطم شود
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بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز ،عابدیــن
ـرم در جلسـه شــورای گفتوگــوی دولــت
خـ ّ
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا
انتقــاد از عــدم حصــول نتیجـه مصوبــات ایــن
شــورا اظهــار کــرد :قبــل از بــرج هشــت ،ســه
جلســه و بعــد از بــرج هشــت تاکنــون چهــار

برگزاری هشتاد و یکمین نشست
شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،هشــتاد و یکمیــن نشســت شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور مســئوالن
دولتــی ،قضایــی ،بخــش خصوصــی و
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در

لزوم پیگیری جدی مصوبات
شورای گفتگوی بخش خصوصی
ازسوی مدیران ذیربط

به گزارش خبرگزاری مهر ،هشتاد و
یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی آذربایجان شرقی عصر
امروز شنبه با حضور مسئوالن دولتی،
قضائی ،بخش خصوصی و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

جلسات شورای گفتوگو برای رفع
موانع باشد نه رفع تکلیف

اســتاندار آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد:
صــرف برگــزاری جلســات شــورای
گفتوگــو کافــی نیســت و بایــد مصوبــات
ایــن شــورا توســط مســئوالن اجرایــی ذیربــط
بــه طــور جــدی پیگیــری و بــه نتایــج عملیاتــی
منجــر شــود.
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ن شرقی:
استاندار آذربایجا 
جلسات شورای گفتوگو برای رفع
موانع باشد نه رفع تکلیف

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان
خرم در هشتادویکمین
شرقی ،عابدین ّ
جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی استان ،اظهار داشت :در سال
جاری ،هفت جلسه این شورا برگزار شده ،اما
مصوبات و نتایج این جلسات ،در حد انتظار و

پیگیری جدی مصوبات از سوی
مدیران ذیربط

اســتاندار آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد:
صــرف برگــزاری جلســات شــورای
گفتوگــو کافــی نیســت و بایــد مصوبــات
ایــن شــورا توســط مســئوالن اجرایــی ذیربــط
بــه طــور جــدی پیگیــری و بــه نتایــج عملیاتــی
منجــر شــود.

لزوم پیگیری جدی مصوبات شورا
از سوی مدیران و مسئوالن

اقتصــاد آینــده  -آذربایجــان شــرقی  :هشــتاد
و یکمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی در
اتــاق تبریــز برگــزار شــد .هشــتاد و یکمیــن
نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا حضــور
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لزوم پیگیری جدی مصوبات
شورای گفتگوی بخش خصوصی
ازسوی مدیران ذیربط

بــه گــزارش کاف نیــوز ،عابدیــن خــرم عصــر
دیــروز در هشــتادویکمین جلســه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
اظهــار کــرد :در  ۱۱مــاه جــاری هفــت جلســه
شــورا در اتــاق تبریــز برگــزار شــده امــا
مصوبــات ایــن جلســات نتایــج شــاخص و

هشتاد و یکمین نشست شورای
گفتگوی آذربایجان شرقی
برگزار شد

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

لزوم پیگیری جدی مصوبات
شورای گفتگوی بخش خصوصی
ازسوی مدیران ذیربط

ــرم در
بــه گــزارش عصرتبریــز ،عابدیــن خُ ّ
جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان اظهــار کــرد :در  ۱۱مــاه
جــاری هفــت جلســه شــورا در اتــاق تبریــز
برگــزار شــده اســت.

لزوم پیگیری مصوبات شورای
گفتگوی آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما
ـرم در
مرکــز آذربایجــان شــرقی ،عابدیــن خـ ّ
هشــتادویکمین جلســه شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان ،اظهــار
داشــت :در ســال جــاری ،هفــت جلســه ایــن
شــورا برگــزار شــده ،امــا مصوبــات و نتایــج

مردم از تفاوت و افزایش قیمت ها

اهم مباحث نشست شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

ـرم عصــر روز
بــه گــزارش آنــاج ،عابدیــن خـ ّ
شــنبه ۲۳ ،بهمنمــاه در جلســهی شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی بــا انتقــاد از عــدم حصــول
نتیجــهی مصوبــات ایــن شــورا اظهــار کــرد:
قبــل از بــرج هشــت ،ســه جلســه و بعــد از

هشــتاد و یکمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی بــه ریاســت عابدیــن خــرم اســتاندار،
رئیــس کل دادگســتری ،نائــب رئیــس اتــاق
بازرگانــی تبریــز ،فعــاالن اقتصــادی و مدیــران
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در اتــاق

ناراضی هستند

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

لزوم پیگیری مصوبات شورای
گفتگوی آذربایجان شرقی

نائــب رییــس اتــاق تبریــز بــر لــزوم پیگیــری
مصوبــات شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی از ســوی مســئوالن دولتــی و
اجرایــی شــدن آن تاکیــد کــرد.

لزوم پیگیری جدی مصوبات
شورای گفتگوی دولت با بخش
خصوصی از سوی مدیران

باشــگاه خبرنــگاران جــوان تبریــز  -هشــتاد و
یکمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی عصــر
امــروز شــنبه بــا حضــور مســئوالن دولتــی،
قضائــی ،بخــش خصوصــی و نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد.

عدم حصول نتیجه مصوبات شورا
صدای استاندار را درآورد

هشــتاد و یکمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی بــه ریاســت عابدیــن خــرم اســتاندار،
رئیــس کل دادگســتری ،نائــب رئیــس اتــاق
بازرگانــی تبریــز ،فعــاالن اقتصــادی و مدیــران
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در اتــاق
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

مشکالت اخذ ویزای تجاری برای
فعاالن اقتصادی ایرانی حل شود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
عبــاس کمالــی در دیــدار بــا ســفیر جمهــوری
آذربایجــان در تهــران در محــل اتــاق تبریــز
بــا اشــاره بــه جایــگاه آذربایجــان شــرقی بــه
عنــوان قطــب صنعتــی ایــران گفــت :میــزان
مــراودات تجــاری بیــن دو کشــور بســیار پایین

مشکل صدور ویزا برای مسافران
هوایی ایران حل می شود

بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج آذربایجــان
شــرقی ،علــی علیــزاده ،در دیــدار بــا فعــاالن
بخــش خصوصــی تبریــز بــا بیــان اینکــه در ۲
هفتــه آینــده از تهــران بــه باکــو پــرواز مســتقیم
انجــام خواهــد شــد ،افــزود :امیــد اســت پــرواز
تبریــز  -باکــو برقــرار شــود.
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مشکالت اخذ ویزای تجاری
برای فعاالن اقتصادی ایرانی در
جمهوری آذربایجان حل شود

ایســنا/آذربایجان شــرقی نائــب رئیــس اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تبریــز مشــکالت مرتبــط بــا اخــذ ویــزا بــرای
فعــاالن اقتصــادی ایرانــی در جمهــوری
آذربایجــان را از مشــکالتی برشــمرد کــه بایــد
در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن حــل شــود.

میزان مراودات تجاری ایران و
جمهوری آذربایجان بسیار
پایین است

مشکالت اخذ ویزای تجاری برای
فعاالن اقتصادی ایرانی حل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز ،عباس
کمالی در دیدار با سفیر جمهوری آذربایجان
در تهران در محل اتاق تبریز با اشاره به
جایگاه آذربایجان شرقی به عنوان قطب
صنعتی ایران گفت :میزان مراودات تجاری
بین دو کشور بسیار پایین است که با توجه

موافقتنامه تجارت ترجیحی میان
ایران و آذربایجان /برقراری
پرواز تبریز  -باکو

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز،
عباس کمالی در دیدار با سفیر جمهوری
آذربایجان در تهران در محل اتاق تبریز با
اشاره به جایگاه آذربایجانشرقی به عنوان
قطب صنعتی ایران اظهار کرد :میزان مراودات
تجاری بین دو کشور بسیار پایین است که با

ســفیر جمهــوری آذربایجــان در ایــران،
گفــت :مراحــل انعقــاد موافقتنامــه تجــارت
ترجیحــی میــان جمهــوری آذربایجــان و
جمهــوری اســامی ایــران در حــال طــی
شــدن اســت کــه بــا امضــای آن مطمئنـاً حجــم
مبــادالت تجــاری دو کشــور افزایــش قابــل

میزان مراودات تجاری ایران و
جمهوری آذربایجان بسیار پایین
است

میزان مراودات تجاری ایران و
جمهوری آذربایجان بسیار پایین
است

مشکل صدور ویزا برای مسافران
هوایی ایران به جمهوری
آذربایجان حل میشود

بــه گــزارش قلــم پــرس از تبریــز ،عبــاس
کمالــی در دیــدار بــا ســفیر جمهــوری
آذربایجــان در تهــران در محــل اتــاق تبریــز
بــا اشــاره بــه جایــگاه آذربایجــان شــرقی بــه
عنــوان قطــب صنعتــی ایــران اظهــار کــرد:
میــزان مــراودات تجــاری بیــن

بــه گــزارش تبریــز یــازار ،عبــاس کمالــی در
دیــدار بــا ســفیر جمهــوری آذربایجــان در
تهــران در محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه
جایــگاه آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان قطــب
صنعتــی ایــران اظهــار کــرد :میــزان مــراودات
تجــاری بیــن دو کشــور بســیار پاییــن اســت

بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا ،علی علیــزاده،
در دیــدار بــا اعضــای اتــاق بازرگانــی تبریــز
بــا بیــان اینکــه در  ۲هفتــه آینــده از تهــران
بــه باکــو پــرواز مســتقیم انجــام خواهــد شــد،
افــزود :امیــد اســت پــرواز تبریــز  -باکــو
برقــرار شــود.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

مشکل صدور ويزا براي مسافران
هوايي ايران حل مي شود

علــي عليــزاده ،در ديــدار بــا فعــاالن بخــش
خصوصــي تبريــز بــا بيــان اينکــه در  2هفتــه
آينــده از تهــران بــه باکــو پــرواز مســتقيم
انجــام خواهــد شــد ،افــزود :اميــد اســت پــرواز
تبريــز  -باکــو برقــرار شــود.

مشکالت صادرکنندگان

آذربایجانشرقی بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کمیســیون صــادرات و مدیریــت
واردات اتــاق تبریــز بــه منظــور بررســی
مشــکالت صادرکننــدگان اســتان برگــزار
شــد.

ضرورت حل مشکالت اخذ ویزای
تجاری برای فعاالن اقتصادی
ایران

بــازار؛ گــروه اســتان هــا :ســفیر جمهــوری
آذربایجــان در تهــران روز یــک شــنبه بــا
حضــور در اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا عبــاس
کمالــی نائــب رییــس اتــاق تبریــز و دیگــر
فعــاالن اقتصــادی ایــن اتــاق دیــدار و گفتگــو
کــرد.

جلسه کارگروه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی استان
برگزار شد

تالش برای حل مشکالت اخذ
ویزای تجاری برای فعاالن
اقتصادی ایران

عبــاس کمالــی در دیــدار بــا ســفیر جمهــوری
آذربایجــان در تهــران در محــل اتــاق تبریــز
بــا اشــاره بــه جایــگاه آذربایجــان شــرقی بــه
عنــوان قطــب صنعتــی ایــران گفــت :میــزان
مــراودات تجــاری بیــن دو کشــور بســیار
پاییــن اســت کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای

صادرکنندگان برگزیده
آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰
معرفی شدند

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان بــا حضــور
نمایندگانــی از ســازمان محیط زیســت اســتان،
شــرکت آب و فاضــاب اســتان ،شــرکت
شــهرک هــای صنعتــی اســتان ،فرمانــداری
بنــاب ،اداره محیــط زیســت شهرســتان بنــاب،

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجــان شــرقی
در ســال  ۱۴۰۰طــی مراســمی بــا حضــور
مســئوالن کشــوری و اســتانی در ســالن
پتروشــیمی تبریــز معرفــی و تجلیــل شــدند.

برای وابسته نشدن کشور به
اقتصاد نفتی باید از صادرکنندگان
حمایت شود

بانکها حمایت الزم را از بخش
تولید داشته باشند /ضرورت
تعامل بخش خصوصی و دولت

گاه به جای حل مشکل ،شاهد
مشکل آفرینی برای فعاالن بخش
تولید هستیم

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
حجــت االســام و المســلمین ســید محمدعلــی
آل هاشــم عصــر پنــج شــنبه در مراســم
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان
آذربایجــان شــرقی گفــت :نگاهــی بــه
موقعیــت ژئوپلیتیــک کشــور نشــان میدهــد

خــرم عصــر پنــج شــنبه در همایــش
عابدیــن ّ
تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه اســتان گفت:
دولــت ســیزدهم کارش را در شــرایطی شــروع
کــرد کــه در بســیاری از شــاخصها وضعیــت
خوبــی نداشــتیم و اگــر در ســالهای گذشــته،
ســرمایهگذاران بــرای رفــع مشــکالت خــود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
ســیدمحمدرضا میرتــاج الدینــی عصــر پنــج
شــنبه در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان
برگزیــده اســتان آذربایجــان شــرقی افــزود:
هــدف گــذاری بودجــه  ۱۴۰۱بســیار عالــی
بــوده بــه طــوری کــه رشــد اقتصــادی ۸

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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باید با حمایت دولت و مجلس
مشکالت رفع تعهدات ارزی
مرتفعتر شود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
مظفــر علیخانــی عصــر پنــج شــنبه در مراســم
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان
آذربایجــان شــرقی گفــت :شــهر تبریــز هــم
از لحــاظ صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی،
گردشــگری و هــم از لحــاظ علــم و ادب

صادرکنندگان برگزیده
آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰
معرفی شدند

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجــان
شــرقی در ســال  ۱۴۰۰طــی مراســمی بــا
حضــور مســئوالن کشــوری و اســتانی در
ســالن پتروشــیمی تبریــز معرفــی و تجلیــل
شــدند.

افزایش  ۴۲درصدی صادرات
غیرنفتی آذربایجانشرقی در ۱۰
ماهه نخست سالجاری
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بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
شــرقی ،ابوالفتــح ابراهیمــی در مراســم
تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان
آذربایجــان شــرقی ضمــن قدردانــی از
صنعتگــران اســتان افــزود :امــروز در ایــن
شــرایط کرونایی،شــاهد قدردانــی از بزرگانــی

افزایش  ۴۲درصدی صادرات
غیرنفتی آذربایجانشرقی در ۱۰
ماهه نخست سالجاری

آذربایجان شرقی در تعداد
واحدهای صنعتی رتبه چهار کشور
را دارد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
ابوالفتــح ابراهیمــی روز پنــج شــنبه در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن قدردانــی
از صنعتگــران اســتان افــزود :امــروز در ایــن
شــرایط کرونایی،شــاهد قدردانــی از بزرگانــی

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز ،صابر
پرنیان در مراسم تجلیل از صادرکنندگان
برگزیده استان آذربایجان شرقی افزود :نحوه
انتخاب برگزیدگان در دو محور شاخص
عمومی و اختصاصی در قالب دو کمیته
متشکل از اتاق بازرگانی ،خانه صنعت،

برای وابسته نشدن کشور به
اقتصاد نفتی باید از صادرکنندگان
حمایت شود

بانکها حمایت الزم را از بخش

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان
شرقی ،حجت االسالم و المسلمین سید
محمدعلی آل هاشم در مراسم تجلیل از
صادرکنندگان برگزیده استان آذربایجان
شرقی گفت :نگاهی به موقعیت ژئوپلیتیک
کشور نشان میدهد که حدود  ۴۰۰میلیون

بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا در آذربایجــان
ـرم در همایــش تجلیــل از
شــرقی ،عابدیــن خـ ّ
صادرکننــدگان نمونــه اســتان گفــت :دولــت
ســیزدهم کارش را در شــرایطی شــروع کــرد
کــه در بســیاری از شــاخصها وضعیــت
خوبــی نداشــتیم و اگــر در ســالهای گذشــته،

صادرکنندگان برگزیده

آذربایجانشرقی معرفی شدند

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجانشــرقی
در ســال  ۱۴۰۰طــی مراســمی بــا حضــور
مســووالن کشــوری و اســتانی در ســالن
پتروشــیمی تبریــز معرفــی و تجلیــل شــدند.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

تولید داشته باشند

صنعت آذربایجان متصل به
رانت نیست

بــه گــزارش خبرگــزاری فارس از تبریــز ،صابر
پرنیــان در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان
برگزیــده آذربایجانشــرقی بــا بیــان اینکــه
از اســتاندار محتــرم آذربایجانشــرقی هــم
تشــکر ویــژه دارم کــه در ایــن مــدت حمایــت
ویــژهای از صنعــت و رفــع موانــع داشــتهاند،

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

اقتصاد دولتی آفت تولید است/
بازار  400میلیونی صادراتی
کشورهای همسایه

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
حجتاالســام و المســلمین ســیدمحمدعلی
آلهاشــم در مراســم تجلیــل از صادرکنندگان
برگزیــده اســتان آذربایجانشــرقی اظهــار
کــرد :نگاهــی بــه موقعیــت ژئوپلیتیــک کشــور
نشــان میدهــد کــه حــدود  ۴۰۰میلیــون نفــر

افزایش  40درصدی صادرات
ایران /مشکالت رفع تعهدات
ارزی مرتفع شود

معــاون امــور اســتانها و تشــکلهای اتــاق
ایــران بــا اشــاره بــه افزایــش بیــش از 40
درصــدی صــادرات طــی چنــد مــاه گذشــته،
گفــت :بایــد بــا حمایــت دولــت و مجلــس
مشــکالت رفــع تعهــدات ارزی مرتفعتــر
شــود.

صادرکنندگان نمونه آذربایجان
شرقی تجلیل شدند

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،امــام جمعــه
تبریــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه نقــش
صــادرات در رشــد اقتصــادی کشــورها بــر
همــگان آشــکار اســت ،اظهــار کــرد :دولــت
و صادرکننــدگان بایــد بــرای قطــع وابســتگی
اقتصــاد کشــور بــه نفــت دســت در دســت هــم

صادرکنندگان برگزیده
آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰
معرفی شدند

بازگشت  ۴۵واحد صنعتی راکد به

افزایش  ۴۲درصدی صادرات
غیرنفتی استان /تولیدکنندگان و
مشکالت صادرات در تبریز

بــه گــزارش آناج،صادرکننــدگان برگزیــده
آذربایجــان شــرقی در ســال  ۱۴۰۰طــی
مراســمی بــا حضــور مســئوالن کشــوری و
اســتانی در ســالن پتروشــیمی تبریــز معرفــی و
تجلیــل شــدند.

خــرم ،عصــر
بــه گــزارش آناج،عابدیــن
ّ
امــروز در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان
برگزیــده آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت:
رویکــرد دولــت ســیزدهم اســتفاده از هم ـهی
توانمندیهــای داخــل بــرای حمایــت
از کســانی اســت کــه در فضــای تولیــد،

بــه گــزارش آنــاج ،ابوالفتــح ابراهیمــی،
نائــب رئیــس اتــاق تبریــز در مراســم تجلیــل
از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان اظهــار
داشــت :امــروز شــاهد حضــور کســانی هســتیم
کــه در دوران ســخت تحریمهــا افتخار کشــور
و منطقــه هســتند ،امــروز بعــد از ســالها تحریــم

صادرکنندگان نمونه آذربایجان

افزایش  ۴۲درصدی صادرات
غیرنفتی آذربایجانشرقی در ۱۰
ماهه نخست سالجاری

برای رفع وابستگی کشور به
اقتصاد نفتی باید از صادرکنندگان
حمایت شود

مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور معــاون اتــاق
بارگانــی ایــران و مســووالن دولتــی و فعــاالن
اقتصــادی بخــش خصوصــی اســتان در تبریــز
برگــزار شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
ابوالفتــح ابراهیمــی در مراســم تجلیــل از
صادرکننــدگان برگزیــده اســتان آذربایجــان
شــرقی ضمــن قدردانــی از صنعتگــران اســتان
افــزود :امــروز در این شــرایط کرونایی،شــاهد

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل ازروابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
حجــت االســام ســید محمدعلــی آل هاشــم
در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیده
اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت :نگاهــی بــه
موقعیــت ژئوپلیتیــک کشــور نشــان میدهــد

شرقی تجلیل شدند

چرخه تولید

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

صادرکنندگان برگزیده و ممتاز
آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰
معرفی شدند

بــه گــزارش شــاتا ،صابــر پرنیــان ،در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه از اســتاندار
محتــرم آذربایجانشــرقی تشــکر ویــژه
دارم کــه در ایــن مــدت حمایــت ویــژهای
از صنعــت و رفــع موانــع داشــتهاند ،عنــوان

صادرکنندگان برتر استان

آذربایجان شرقی را بشناسید

صادرکنددگان نمونه آذربایجان
شرقی تجلیل شدند

ملت و اقشار آسیب پذیر بوده اند

14

ایســنا/آذربایجان شــرقی معــاون اســتانها
و تشــکلهای اتــاق بازرگانــی ایــران
گفت:صادرکننــدگان در کنــار ســرمایه
گــذاری ،تولیــد و صــادرات ،بــا پرداخــت
مالیــات و انجــام مســئولیتهای اجتماعــی
خــود یــار دولــت ،ملــت و اقشــار آســیبپذیر

آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز ،امــام
جمعــه تبریــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه
نقــش صــادرات در رشــد اقتصــادی کشــورها
بــر همــگان آشــکار اســت ،اظهــار کــرد:
دولــت و صادرکننــدگان بایــد بــرای قطــع
وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت دســت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو،
مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده
آذربایجان شرقی بعدازظهر امروز پنجشنبه ۵
اسفند  ۱۴۰۰در سالن پتروشیمی تبریز برگزار
شد.

مشکالت رفع تعهدات ارزی باید با

بازار  ۶۰۰میلیون نفری کشورهای
همسایه بهترین مقصد
صادراتی است

حمایت دولت و مجلس مرتفع شود

یــاز اکــو  -در آییــن تجلیــل از به گزارش خبرنگار بازار ،مظفر علیخانی صبح
صادرکننــدگان برگزیــده اســتان در ســال  ،۹۹جمعه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان
از صادرکننــدگان نمونــه ملــی و اســتانی در برگزیده استان آذربایجان شرقی در محل
ســالن پتروشــیمی تبریــز تجلیــل شــد .مجتمع پتروشیمی تبریز گفت :شهر تبریز
هم از لحاظ صنعت ،معدن ،کشاورزی،
گردشگری و هم از لحاظ علم و ادب و

صادرکنندگان همواره یار دولت،

تقدیر از صادرکنندگان نمونه در

صنعت آذربایجان شرقی همیشه
خودساخته بوده و متصل به رانت
نیست

ایســنا/آذربایجان شــرقی رئیــس ســازمان
صنعــت ،معــدن وتجــارت آذربایجــان شــرقی
گفــت :صنعــت آذربایجــان شــرقی صنعتــی
خودســاخته بــوده کــه متصــل بــه رانــت نیســت
و صنعتگــران آذربایجــان شــرقی نیــز همــواره
بــا کار و تــاش در خدمــت تولیــد و صنعــت

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

تبریــز -میرتــاج الدینــی ،نماینــده مــردم
تبریــز ،اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :بــازار  ۶۰۰میلیــون نفــری
کشــورهای همســایه بهتریــن مقصــد صادراتــی
اســت.

مسئوالن همهجانبه از بخش
خصوصی حمایت میکنند

ایســنا/آذربایجان شــرقی نماینــده مــردم
تبریــز ،آذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :بخــش خصوصــی مطمئــن
باشــد کــه همــه مســئوالن از تولیدکننــدگان
حمایــت میکننــد.

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

قدردان تعصب و علقه
سرمایهگذاران آذربایجان شرقی
نسبت به استان باشیم

ایســنا/آذربایجان شــرقی اســتاندار آذربایجــان
شــرقی گفــت :در طــول چنــد مــاه اخیــر
بیــشاز  ۴۵واحــد صنعتــی راکــد در اســتان
بــه چرخــه تولیــد بازگشتهاســت و در ایــن
مــدت بــا بی ـشاز  ۲۵۰ســرمایهگذار جلســاتی
را تشــکیل داده و بــه بحــث و گفتوگــو

افزایش  ۴۰درصدی صادرات
ایران /مشکالت رفع تعهدات
ارزی مرتفع شود

باشــگاه خبرنــگاران جــوان تبریــز -آقــای
مظفــر علیخانــی گفــت :شــهر تبریــز هــم
از لحــاظ صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی،
گردشــگری و هــم از لحــاظ علــم و ادب
و فرهنــگ و هنــر جــزو افتخــارات کشــور
اســت.

تجلیل از صادرکنندگان نمونه
آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما؛ مرکــز
آذربایجــان شــرقی بــه همــت تولیــد کننــدگان
اســتانی ،در  ۱۰ماهــه امســال یــک میلیــارد
و  ۳۵۰میلیــون دالر صــادارت غیــر نفتــی از
گمــرکات اســتان صــورت گرفتــه اســت.

دولت باید از صادرکنندگان که
سربازان جنگ اقتصادی هستند،
حمایت کند

ایســنا/آذربایجان شــرقی نماینــده ولیفقیــه در
آذربایجــان شــرقی بــر لــزوم حمایــت دولــت
از صادرکننــدگان کــه ســربازان جنــگ
اقتصــادی کشــور هســتند ،تاکیــد کــرد.

آماده سازی  ۵۰هکتار مزرعه

صادرکنندگان نمونه آذربایجان
شرقی تجلیل شدند

بــه گــزارش روز پنجشــنبه ایرنــا ،امــام جمعــه
تبریــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه نقــش
صــادرات در رشــد اقتصــادی کشــورها بــر
همــگان آشــکار اســت ،اظهــار کــرد :دولــت
و صادرکننــدگان بایــد بــرای قطــع وابســتگی
اقتصــاد کشــور بــه نفــت دســت در دســت هــم

خورشیدی در آذربایجانشرقی

صنعت آذربایجانشرقی ،صنعتی
خودساخته بوده که متصل به رانت
نیست

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از آمــاده ســازی
بیــش از  ۵۰هکتــار مزرعــه خورشــیدی بــرای
رفــع نیــاز صنایــع و واحدهــای تولیــدی
اســتان خبــر داد و گفــت :در پنــج مــاه اخیــر
بیــش از  ۴۵واحــد تولیــدی راکــد در اســتان
بــا اشــتغالزایی بیــش از یــک هــزار و  ۳۰۰نفــر

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن وتجــارت
آ ذ ر با یجا ن شــر قی  ،گفت  :صنعت
آذربایجانشــرقی ،صنعتــی خودســاخته بــوده
کــه متصــل بــه رانــت نیســت و صنعتگــران
اســتان نیــز همــواره بــا کار و تــاش
در خدمــت تولیــد و صنعــت بودهانــد.

وابستگی به نفت ،بالی جان

مشکالت رفع تعهدات ارزی با

اقتصاد  /به شعار سال عمل نشد

حمایت دولت و مجلس مرتفع شود

بــه گــزارش تبریــز بیــدار ،در ایــن مراســم
ابوالفتــح ابراهیمــی نائــب رئیــس اتــاق
بازرگانــی تبریــز بــه رتبــه صــادرات اســتان در
کشــور اظهــار داشــت :امــروز پــس از ســال هــا
تحریــم بــرای چندمیــن بــار مــا صنعتگرانــی را
شــاهدیم کــه توانســتند نــام اســتان مــا را پــر

معــاون امــور اســتانها و تشــکلهای اتــاق
ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بــا حمایــت
دولــت و مجلــس مشــکالت رفــع تعهــدات
ارزی مرتفــع شــود ،گفــت :رونــق تولیــد،
اشــتغالزایی ،تولیــد و توزیــع ثــروت،
برقــراری عدالــت اجتماعــی ،گســترش رفــاه

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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استاندار آذربایجان شرقی:

احیای  45واحد تولیدی راکد

ـرم در
بــه گــزارش تبریــز یــازار ،عابدیــن خـ ّ
همایــش تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه
اســتان آذربایجــان شــرقی ،اظهــار کــرد:
دولــت ســیزدهم کارش را در شــرایطی شــروع
کــرد کــه در بســیاری از شــاخصها وضعیــت
خوبــی نداشــتیم و اگــر در ســالهای گذشــته،

آماده سازی  5۰هکتار مزرعه
خورشیدی در آذربایجانشرقی/
احیا  45واحد راکد تولیدی

ـرم در
بــه گــزارش تبریــز جــوان ،عابدیــن خـ ّ
همایــش تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه
اســتان آذربایجــان شــرقی ،اظهــار کــرد:
دولــت ســیزدهم کارش را در شــرایطی شــروع
کــرد کــه در بســیاری از شــاخصها وضعیــت
خوبــی نداشــتیم و اگــر در ســالهای گذشــته،
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افزایش  40درصدی صادرات
ایران /مشکالت رفع تعهدات
ارزی مرتفع شود

بــه گــزارش تبریــز یــازار ،مظفــر علیخانــی در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
اســتان آذربایجانشــرقی اظهــار کــرد:
شــهر تبریــز هــم از لحــاظ صنعــت ،معــدن،
کشــاورزی ،گردشــگری و هــم از لحــاظ علــم
و ادب و فرهنــگ و هنــر جــزو افتخــارات

آل هاشم :اقتصاد دولتی آفت
تولید است

به گزارش تبریز جوان ،حجتاالسالم
و المسلمین سیدمحمدعلی آلهاشم در
مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده
استان آذربایجانشرقی اظهار کرد:
نگاهی به موقعیت ژئوپلیتیک کشور نشان
میدهد که حدود  ۴۰۰میلیون نفر جمعیت

دولت باید از صادرکنندگان که
سربازان جنگ اقتصادی هستند،
حمایت کند

دولت بر حمایت از تولید داخل و

حجتاالســام و المســلمین ســید محمدعلــی
آلهاشــم ،عصــر پنجشــنبه ،پنجــم اســفندماه،
در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیده
آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد :نــگاه بــه
موقعیــت ژئوپلیتیــک جمهــوری اســامی
ایــران نشــان میدهــد کــه حــدود  400میلیــون

بــه گــزارش ایکنــا از آذربایجانشــرقی،
عابدیــن خــرم ،اســتاندار آذربایجانشــرقی
عصــر روز پنجشــنبه ،پنجــم اســفندماه ،در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه
اســتان ،رویکــرد دولــت ســیزدهم را اســتفاده
از همــه توانمنــدی هــای کشــور بــرای ایجــاد

افزایش صادرات اهتمام دارد

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بازار  400میلیونی صادراتی
کشورهای همسایه

به گزارش تبریز یازار ،حجتاالسالم و
المسلمین سیدمحمدعلی آلهاشم در مراسم
تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان
آذربایجانشرقی اظهار کرد :نگاهی به موقعیت
ژئوپلیتیک کشور نشان میدهد که حدود ۴۰۰
میلیون نفر جمعیت اطراف ایران ساکن هستند

صادرکنندگان آذربایجانی
قهرمانان جنگ اقتصادی

مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
ســال  ۱۴۰۰آذربایجــان شــرقی بــا حضــور
معــاون امــور اســتان هــای اتــاق بازرگانــی
ایــران ،اســتاندار و نماینــده ولــی فقیــه در
آذربایجــان شــرقی ،نماینــدگان مجلــس،
جمعــی از فعــاالن اقتصــادی اســتان و البتــه

وابستگی اقتصاد به نفت از

بزرگترین مشکالت جامعه است

بــه گــزارش ایکنــا از آذربایجانشــرقی،
حجتاالســام والمســلمین ســیدمحمدعلی
آلهاشــم ،نماینــده ولیفقیــه در اســتان و
امامجمعــه تبریــز ،عصــر روز پنجشــنبه ،پنجــم
اســفندماه در مراســم تجلیــل از صادرکنندگان
نمونــه اســتان ،بــا بیــان اینکــه نقــش صــادرات

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

رویکرد دولت سیزدهم استفاده
از همه توانمندیها برای ایجاد
اشتغال پایدار است

خــرم عصــر امــروز در همایــش
عابدیــن
ّ
تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه اســتان،
خاطرنشــان کــرد :دولــت ســیزدهم کارش
را در شــرایطی شــروع کــرد کــه در بســیاری
از شــاخصها وضعیــت خوبــی نداشــتیم و
اگــر در ســالهای گذشــته ،ســرمایهگذاران

افزایش  ۴۲درصدی صادرات
غیرنفتی آذربایجانشرقی در ۱۰
ماهه نخست سالجاری

بــه گــزارش مهــد نیــوز ،ابوالفتــح ابراهیمــی در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن قدردانــی
از صنعتگــران اســتان افــزود :امــروز در ایــن
شــرایط کرونایــی مــا شــاهد قدردانــی از
بزرگانــی هســتیم کــه ایــن بــزرگان در جبهــه

افزایش  ۴۲درصدی صادرات
غیرنفتی آذربایجانشرقی در ۱۰
ماهه نخست سالجاری

بــه گــزارش مهــد صنعــت ،ابوالفتــح ابراهیمــی
در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیده
اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن قدردانــی از
صنعتگــران اســتان افــزود :امــروز در ایــن
شــرایط کرونایــی مــا شــاهد قدردانــی از
بزرگانــی هســتیم کــه ایــن بــزرگان در جبهــه

ضرورت استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی

بــه گــزارش مهــد نیــوز ،مظفــر علیخانــی در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن تبریــک روز
ملــی صــادرات افــزود :تبریــز هــم از لحــاظ
صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی ،گردشــگری و
هــم از لحــاظ علــم و ادب و فرهنــگ و هنــر

حمایت همهجانبه از بخش
خصوصی

بــه گــزارش مهــد نیــوز ،ســیدمحمدرضا
میرتــاج الدینــی در مراســم تجلیــل از
صادرکننــدگان برگزیــده اســتان آذربایجــان
شــرقی افــزود :هــدف گــذاری بودجــه ۱۴۰۱
بســیار عالــی بــوده بــه طــوری کــه رشــد
اقتصــادی  ۸درصــد بــا ســرمایه گــذاری ۴.۵

حمایت همهجانبه از بخش
خصوصی

بــه گــزارش مهــد صنعــت ،ســیدمحمدرضا
میرتــاج الدینــی در مراســم تجلیــل از
صادرکننــدگان برگزیــده اســتان آذربایجــان
شــرقی افــزود :هــدف گــذاری بودجــه ۱۴۰۱
بســیار عالــی بــوده بــه طــوری کــه رشــد
اقتصــادی  ۸درصــد بــا ســرمایه گــذاری ۴.۵

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

رتبه چهار آذربایجانشرقی در
تعداد واحدهای صنعتی

بــه گــزارش مهــد نیــوز ،صابــر پرنیــان در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
اســتان آذربایجــان شــرقی افــزود :نحــوه
انتخــاب در دو محــور شــاخص عمومــی و
اختصاصــی در قالــب دو کمیتــه متشــکل از
اتــاق بازرگانــی ،خانــه صنعــت ،اســتانداری،

آل هاشم :لزوم حمایت از
صادرکنندگان

بــه گــزارش مهــد نیــوز ،حجــت االســام و
المســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
اســتان آذربایجــان شــرقی افــزود :نگاهــی بــه
موقعیــت ژئوپلیتیــک کشــور نشــان میدهــد
کــه حــدود  ۴۰۰میلیــون نفــر جمعیــت اطــراف

ضرورت استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی

بــه گــزارش مهــد صنعــت ،مظفــر علیخانــی در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن تبریــک روز
ملــی صــادرات افــزود :تبریــز هــم از لحــاظ
صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی ،گردشــگری و
هــم از لحــاظ علــم و ادب و فرهنــگ و هنــر
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رتبه چهار آذربایجان شرقی در
تعداد واحدهای صنعتی

بــه گــزارش مهــد صنعــت ،صابــر پرنیــان در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
اســتان آذربایجــان شــرقی افــزود :نحــوه
انتخــاب در دو محــور شــاخص عمومــی و
اختصاصــی در قالــب دو کمیتــه متشــکل از
اتــاق بازرگانــی ،خانــه صنعــت ،اســتانداری،

صادرکنندگان آذربایجانی
قهرمانان جنگ اقتصادی

مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
ســال  ۱۴۰۰آذربایجــان شــرقی بــا حضــور
معــاون امــور اســتان هــای اتــاق بازرگانــی
ایــران ،اســتاندار و نماینــده ولــی فقیــه در
آذربایجــان شــرقی ،نماینــدگان مجلــس،
جمعــی از فعــاالن اقتصــادی اســتان و البتــه

مشکالت صادرکنندگان

آذربایجانشرقی بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کمیســیون صــادرات و مدیریــت
واردات اتــاق تبریــز بــه منظــور بررســی
مشــکالت صادرکننــدگان اســتان برگــزار
شــد.
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لزوم حمایت از صادرکنندگان

بــه گــزارش مهــد صنعــت ،حجــت االســام
و المســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم در
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده
اســتان آذربایجــان شــرقی افــزود :نگاهــی بــه
موقعیــت ژئوپلیتیــک کشــور نشــان میدهــد
کــه حــدود  ۴۰۰میلیــون نفــر جمعیــت اطــراف

صادرکنندگان نمونه آذربایجان
شرقی تجلیل شدند

صادرکننــدگان برگزیــده آذربایجــان شــرقی
در ســال  ۱۴۰۰طــی مراســمی بــا حضــور
مســئوالن کشــوری و اســتانی در ســالن
پتروشــیمی تبریــز معرفــی و تجلیــل شــدند.

آماده سازی  50هکتار مزرعه
خورشیدی در آذربایجان شرقی

مصوبات پرثمر مالیاتی برای
واحدهای فوالدی در کمیسیون
صادرات اتاق تبریز

خــرم در همایــش تجلیــل از
عابدیــن
ّ
صادرکننــدگان نمونــه اســتان آذربایجــان
شــرقی ،اظهــار کــرد :دولــت ســیزدهم کارش
را در شــرایطی شــروع کــرد کــه در بســیاری
از شــاخصها وضعیــت خوبــی نداشــتیم و
اگــر در ســالهای گذشــته ،ســرمایهگذاران

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
ســید یوســف حســینی ،رئیــس کمیســیون
صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق بازرگانــی
تبریــز در ایــن جلســه گفــت :الزم اســت
مشــوق هــا و تســهیالت قانونــی بــرای حمایــت
از صادرکننــدگان از جملــه اســترداد مالیــات

ضرورت ارائه مشوق و تسهیالت
قانونی برای حمایت از
صادرکنندگان

صنعت فوالد آذربایجان شرقی
 ۵۰۰۰میلیارد ریال مالیات ارزش
افزوده مسترد نشده دارد

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،صبــح امــروز
دوشــنبه بــا حضــور مدیــرکل هماهنگــی
اقتصــادی اســتانداری و معــاون اداره کل
امورمالیاتــی اســتان بــه عنــوان نماینــده تــام
االختیــار و همچنیــن رئیــس انجمــن تولیــد
کننــدگان فــوالد اســتان تصمیمــات مســاعدی

کریــم رحیمــی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار
بــه تشــریح پتانســیل تولیــد فــوالد اســتان و
کشــور پرداخــت و گفــت :ایــران در طــی یک
دهــه ،از واردکننــده فــوالد بــه صادرکننــده
آن تبدیــل شــده اســت .ســاالنه  ۳۰میلیــون
تــن تولیــد فــوالد را در کشــور داریــم و ۱۰

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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مصوبات پرثمر مالیاتی برای
واحدهای فوالدی در کمیسیون
صادرات اتاق تبریز

مصوبات پرثمر مالیاتی برای
واحدهای فوالدی در کمیسیون
صادرات اتاق تبریز

ســید یوســف حســینی ،رئیــس کمیســیون
صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق بازرگانــی
تبریــز در ایــن جلســه گفــت :الزم اســت
مشــوق هــا و تســهیالت قانونــی بــرای حمایــت
از صادرکننــدگان از جملــه اســترداد مالیــات
بــر ارزش افــزوده صــادرات در اســرع وقــت

ســید یوســف حســینی ،رئیــس کمیســیون
صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق بازرگانــی
تبریــز در ایــن جلســه گفــت :الزم اســت
مشــوق هــا و تســهیالت قانونــی بــرای حمایــت
از صادرکننــدگان از جملــه اســترداد مالیــات
بــر ارزش افــزوده صــادرات در اســرع وقــت

مشکل معافیت مالیاتی واحدهای
تولیدی شهرک صنعتی آخوال
حل شد

مشکل معافیت واحدهای تولیدی
شهرک صنعتی آخوال حل شد

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،بــر اســاس اعــام
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی ،شــهرک
صنعتــی آخــوال بــه دلیــل عــدم ایجاد شــهرک
توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی و شــرکت
شــهرک هــای صنعتــی جــزو نواحــی صنعتــی
محســوب نمــی شــود تــا از معافیــت مناطــق

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت
شــهركهاي صنعتــي آذربايجــان شــرقي بــه
نقــل از اتــاق بازرگانــي تبريــز ،بــر اســاس
اعــام شــرکت شــهرک هــای صنعتــی،
شــهرک صنعتــی آخــوال بــه دلیــل عــدم ایجاد
شــهرک توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی و

فعاالن بخش خصوصی تبریز
خواستار شفاف سازی نحوه
محاسبه نرخ قبوض گاز شدند

افزایش نرخ گاز واحدهای قطعه
سازی به ضرر مصرف کننده
نهایی است

بــازار؛ گــروه اســتان هــا :مراتــب اعتــراض
صاحبــان بنگاههــای صنعتــی و خدماتــی بــه
نحــوه محاســبه قبــوض گاز مصرفــی در جلســه
کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.

یونــس اکبرپــور پایــدار در گفتگــو بــا
خبرنــگار بــازار افــزود :افزایــش قیمــت گاز
بــدون برنامــه ریــزی ،باعــث شــده اســت
اعضــای انجمــن ســازندگان قطعــات خــودرو
در آذربایجــان شــرقی نتواننــد ایــن افزایــش
را بــه قیمــت تمــام شــده محصــوالت خــود

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

مشکل معافیت واحدهای تولیدی
شهرک صنعتی آخوال حل شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
بــر اســاس اعــام شــرکت شــهرک هــای
صنعتــی ،شــهرک صنعتــی آخــوال بــه دلیــل
عــدم ایجــاد شــهرک توســط ســازمان جهــاد
کشــاورزی و شــرکت شــهرک هــای صنعتــی
جــزو نواحــی صنعتــی محســوب نمــی شــود

بررسی اعتراض صاحبان
بنگاههای صنعتی و خدماتی به
افزایش قیمت گاز مصرفی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی بــه منظــور بررســی اعتراض
صاحبــان بنگاههــای صنعتــی و خدماتــی بــه
نحــوه محاســبه قبــوض گاز مصرفــی در اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.

بررسی اعتراض صاحبان بنگاه
های صنعتی و خدماتی به نحوه
محاسبه قبوض گاز مصرفی

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی بــه منظــور بررســی اعتراض
صاحبــان بنگاههــای صنعتــی و خدماتــی بــه
نحــوه محاســبه قبــوض گاز مصرفــی در اتــاق
تبریــز برگــزار شــد.
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واکاوی شیوهنامه جدید بررسی
صالحیت اشخاص حقوقی طراح و
ناظر ساختمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کمیتــه صنعــت احــداث کمیســیون
بهبــود محیــط کســب و کار بــه منظور بررســی
شــیوه نامــه جدیــد تشــخیص صالحیــت
اشــخاص حقوقــی طــراح و ناظــر در محــل
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

بررسی طرحهای نوآورانه

جایگزینی خوراک دام و طیور

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه کمیســیون کشــاورزی
اتــاق تبریــز بــه منظــور بررســی چهــار طــرح
نوآورانــه جایگزینــی خــوراک دام و طیــور
و همچنیــن بررســی پیشــنهاد خانــه کشــاورز
اســتان مبنــی بــر تاســیس تشــکل تجــار محلــی

بــازار؛ گــروه اســتان هــا :جلســه کمیتــه صنعت
احــداث کمیســیون بهبود محیط کســب و کار
بــه منظور بررســی شــیوه نامــه جدید تشــخیص
صالحیــت اشــخاص حقوقــی طــراح و ناظر در
محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

جلسه کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود
محیط کسب و کار به منظور بررسی شیوه
نامه جدید تشخیص صالحیت اشخاص
حقوقی طراح و ناظر در محل اتاق بازرگانی
تبریز برگزار شد.

حمایت از طرحها و محصوالت
نوآورانه در تامین نیازهای
واحدهای دامی

تولید خوراک دام با استفاده از
پسماندهای کشاورزی در تبریز

بازار؛ گروه استان ها :جلسه کارگروه
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز به
منظور بررسی چهار طرح نوآورانه جایگزینی
خوراک دام و طیور و همچنین بررسی
پیشنهاد خانه کشاورز استان مبنی بر تاسیس
تشکل تجار محلی کشاورزی ظهر امروز

رضــا موقــر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
بــازار گفــت :بــا همــکاری چندیــن ســاله
متخصصــان شــیمی ،بیوتکنولــوژی و فیزیــک،
محصــول نوآورانــه تولیــد خــوراک دام از ۹
نــوع پســماند باغــی و زراعــی را بــا فرمــول
ابداعــی و اســتفاده از ترکیبــات معیــن و حجــم

بررسی موضوع عدم الزام حذف

عدم تسویه مطالبات داروخانهها
از سوی تامین اجتماعی /خبری
از وام ۴۰۰میلیونی نشد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی بــه منظــور بررســی موضــوع
عــدم الــزام حــذف کامــل نســخههای کاغــذی
و عــدم تســویه مطالبــات داروخانههــا از
ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی در اتــاق

بــازار؛ گــروه اســتان هــا :جلســه کارگــروه
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــه منظــور
بررســی موضــوع عــدم الــزام حــذف کامــل
نســخههای کاغــذی و عــدم تســویه مطالبــات
داروخانههــا از ســوی ســازمان تامیــن

کامل نسخههای کاغذی
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واکاوی شیوهنامه جدید بررسی
صالحیت اشخاص حقوقی طراح و
ناظر ساختمان
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عدم تسویه مطالبات داروخانهها
از سوی تامین اجتماعی /خبری
از وام ۴۰۰میلیونی نشد

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــه
منظــور بررســی موضــوع عــدم الــزام حــذف
کامــل نســخههای کاغــذی و عــدم تســویه
مطالبــات داروخانههــا از ســوی ســازمان
تامیــن اجتماعــی عصــر دوشــنبه در محــل

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ملزم نبودن پزشکان به حذف
نسخه کاغذی موجب زیان
داروخانهها شده است

تبریــز  -ایرنــا  -رئیــس مجمــع انجمــن
داروســازان ایــران و رئیــس انجمــن
داروســازان آذربایجانشــرقی گفــت :عــدم
الــزام پزشــکان بــه حــذف نســخههای
کاغــذی موجــب متضــرر شــدن داروخانههــا
و صــرف وقــت و هزینــه زیــاد بــرای ایــن

عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شدهی خود در
سال ۱۴۰۰

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از اصحــاب
رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای
بازرگانــی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی
در تمامــی کشــورهای جهــان فعالیــت

اتاق بازرگانی تبریز  ۱۹هزار و

 ۴۳۶فقره گواهی مبدا صادر کرد

یونــس ژائلــه ،روز پنجشــنبه در گفــت و گــو
بــا خبرنــگاران افــزود :ایــن گواهــی هــا بــرای
صــدور بیــش از  ۷۸۲هــزار و  ۳۷۲تــن کاالی
صادراتــی بــه ارزش  ۴۲۴میلیــون و  ۱۸۷هــزار
و  ۴۰۸دالر در حــوزه هــای مختلــف صــادر
کــرده اســت.

ملزم نبودن پزشکان به حذف
نسخه کاغذی موجب زیان
داروخانهها شده است

بــه گــزارش خبرآنالیــن از تبریــز ،حجــت اهلل
یزدانشــناس در جلســه کارگــروه شــورای
گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی
در تبریــز کــه بــه موضــوع بررســی عــدم الــزام
حــذف کامــل نســخههای کاغــذی اختصــاص
داشــت ،اظهــار کــرد :بــا الــزام ســازمان تامیــن

تضعیف اتاق بازرگانی ،تضعیف
بخش خصوصی است

ایســنا/آذربایجان شــرقی رئیــس اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تبریــز گفــت :متاســفانه در ســالیان گذشــته
بــا تصویــب قانــون چهــار در هــزار و افزایــش
درآمدهــای اتــاق بازرگانــی در کشــور ،ایــن
درآمدهــا صــرف مباحــث بنیادینــی همچــون

عملکرد موفق اتاق بازرگانی تبریز
در سال / ۱۴۰۰باید قدردان
کارآفرینان استان باشیم

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز،
یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از اصحــاب
رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای
بازرگانــی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی
در تمامــی کشــورهای جهــان فعالیــت

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بررسی عدم الزام حذف کامل
نسخه های کاغذی

حجــت اهلل یزدانشــناس در جلســه
کارگــروه شــورای گفــت و گــوی دولــت و
بخــش خصوصــی در تبریــز کــه بــه موضــوع
بررســی عــدم الــزام حــذف کامــل نســخههای
کاغــذی اختصــاص داشــت ،اظهــار کــرد :بــا
الــزام ســازمان تامیــن اجتماعــی ،داروخانــه هــا

افزایش یک میلیون تومانی سرانه
درآمد در آذربایجانشرقی/
ایجاد  15هزار شغل جدید در

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
یونــس ژائلــه پنجشــنبه در جمــع خبرنــگاران
اظهــار داشــت :ســال  ۱۴۰۰در کمیســیون
هــای مشــورتی اتــاق بازرگانــی تبریــز ۴۵
جلســه تشــکیل و از ایــن طریــق  ۸۱۵مشــورت
نیــز بــه ســرمایه گــذاران و تولیــد کننــدگان

عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شدهی خود
در سال

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق
تبریــز ،یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از
اصحــاب رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش
اتــاق هــای بازرگانــی در بهبــود وضعیــت
اقتصــادی گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

ژائله مطرح کرد :غفلت از نقش
اتاق های بازرگانی در تدوین
نقشه راه تولید و صنعت کشور

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
برنــا در آذربایجــان شــرقی ،یونــس ژائلــه،
در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهــار کــرد:
طــرح برخــی اظهــار نظــر هــا در راســتای
حــذف بودجــه اتــاق بازرگانــی نبایــد منجــر
بــه تضعیــف اتــاق بازرگانــی شــود.

افزایش یک میلیون تومانی سرانه
درآمد کارگران

رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تبریــز گفــت :فعالیتهــای موثــر
ایــن اتــاق در ســال جــاری منجــر بــه افزایــش
رفــاه عمومــی و افزایــش درآمــد ســرانه در
اســتان شــده اســت.

بــه گــزارش آرمــان تبریــز ،یونــس ژائلــه در
جمــع تعــدادی از اصحــاب رســانه اســتان
بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای بازرگانــی در
بهبــود وضعیــت اقتصــادی گفــت :هــم اکنــون
اتــاق هــای بازرگانــی در تمامــی کشــورهای
جهــان فعالیــت کــرده و نقــش بســیار باالیــی

عدم قدردانی از بخش خصوصی
روند مهاجرت سرمایه گذار را به
تهران افزایش داده است

به گزارش مهرتبریز ،یونس ژائله در جمع
تعدادی از اصحاب رسانه استان با اشاره به
نقش اتاق های بازرگانی در بهبود وضعیت
اقتصادی گفت :هم اکنون اتاق های بازرگانی
در تمامی کشورهای جهان فعالیت کرده و
نقش بسیار باالیی نیز در اقتصاد کشورهای

اتاق بازرگانی  ۱۵هزار شغل
جدید در تبریز ایجاد کرد

رییــس اتــاق تبریــز عملکــرد ایــن اتــاق را در
ســال جــاری خــوب توصیــف کــرد و گفــت:
هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی در تمامــی
کشــورهای جهــان فعالیــت کــرده و نقــش
بســیار باالیــی نیــز در اقتصــاد کشــورهای
خــود دارنــد .در کشــور ایــران نیــز اتــاق هــای

یونــس ژائلــه پنجشــنبه در جمــع خبرنــگاران
اظهــار داشــت :ســال  ۱۴۰۰در کمیســیون
هــای مشــورتی اتــاق بازرگانــی تبریــز ۴۵
جلســه تشــکیل و از ایــن طریــق  ۸۱۵مشــورت
نیــز بــه ســرمایه گــذاران و تولیــد کننــدگان
داده شــده و در همیــن مــدت  ۱۷هیــات در

شدهاش به خوبی عمل کرده است

عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شدهی خود در
سال ۱۴۰۰

عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شدهی خود در
سال ۱۴۰۰

بــه گــزارش عصرتبریــز بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه در جمــع
تعــدادی از اصحــاب رســانه اســتان بــا اشــاره
بــه نقــش اتــاق هــای بازرگانــی در بهبــود
وضعیــت اقتصــادی گفــت :هــم اکنــون اتــاق
هــای بازرگانــی در تمامــی کشــورهای جهــان

مهــد صنعــت ،یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی
از اصحــاب رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش
اتــاق هــای بازرگانــی در بهبــود وضعیــت
اقتصــادی گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای
بازرگانــی در تمامــی کشــورهای جهــان
فعالیــت کــرده و نقــش بســیار باالیــی نیــز در

مهــد نیــوز ،یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از
اصحــاب رســانه اســتان بــا اشــاره به نقــش اتاق
هــای بازرگانــی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی در
تمامــی کشــورهای جهــان فعالیــت کــرده و
نقــش بســیار باالیــی نیــز در اقتصاد کشــورهای

اتاق تبریز به وظایف تعریف
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عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شدهی خود در
سال ۱۴۰۰

عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شدهی خوددر
سال ۱۴۰۰

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

باید قدردان کارآفرینان و فعاالن
اقتصادی باشیم

ایجاد  ۱۵هزار شغل مستقیم و
افزایش یک میلیونی سرانه درآمد
کارگری توسط بخش خصوصی

صدور  ۱۹هزار و  ۴۳۶فقره
گواهی مبدا توسط اتاق بازرگانی
تبریز

بــه گــزارش تبریــز بیــدار  ،ظهــر پنجشــنبه،
یونــس ژائلــه در نشســت هــم اندیشــی بــا
اصحــاب رســانه بــا برشــمردن فعالیــت هــای
اتــاق بازرگانــی تبریــز اظهــار داشــت :قــرار
بــود بخــش هــای بازرگانــی در خــارج از
کشــور فعــال شــود امــا مــورد غفلــت واقــع

بــه گــزارش قلــم پــرس :یونــس ژائلــه در
نشســتی بــا اصحــاب رســانه ضمــن اشــاره
بــه تاریــخ تاســیس اتــاق بازرگانــی تبریــز از
ســال  ۱۲۸۶اظهــار داشــت :اتــاق بازرگانــی
تبریــز از همــان دوره هــای اول نقــش تاریخــی
در اقتصــاد داشــته امــا متاســفانه در حــال

بــه گــزارش عصــر دهیــار :یونــس ژائلــه در
نشســتی بــا اصحــاب رســانه ضمــن اشــاره
بــه تاریــخ تاســیس اتــاق بازرگانــی تبریــز از
ســال  ۱۲۸۶اظهــار داشــت :اتــاق بازرگانــی
تبریــز از همــان دوره هــای اول نقــش تاریخــی
در اقتصــاد داشــته امــا متاســفانه در حــال

عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شدهی خود در
سال ۱۴۰۰

صدور یا تمدید یک هزار و ۱۰۰
کارت بازرگانی/گالیه استاندار از
مدیران دولتی به حق است

صدور یا تمدید یک هزار و ۱۰۰
کارت بازرگانی/گالیه استاندار از
مدیران دولتی به حق است

اقتصــاد آینــده  -آذربایجــان شــرقی  :رییــس
اتــاق تبریــز گفــت :اتــاق تبریــز در ســال ۱۴۰۰
توانســت بــه وظایــف تعریــف شــده خــود بــه
درســتی عمــل کــرده و عملکــرد خوبــی در
ایــن زمینــه داشــته باشــد.

بــه گــزارش آنــاج ،یونــس ژائلــه ،رئیــس
اتــاق بازرگانــی تبریــز در نشســت خبــری بــا
اصحــاب رســانه در گزارشــی از عملکــرد یک
ســال اخیــر اتــاق بازرگانــی اظهــار داشــت:
هیئــت مدیــره اتــاق بازرگانــی متشــکل از ۱۵
نفــر در بخشهــای مختلــف هســتند ،در طــول

بــه گــزارش شــبکه اطــاع رســانی راه دانــا؛
بــه نقــل از آنــاج ،یونــس ژائلــه ،رئیــس
اتــاق بازرگانــی تبریــز در نشســت خبــری بــا
اصحــاب رســانه در گزارشــی از عملکــرد یک
ســال اخیــر اتــاق بازرگانــی اظهــار داشــت:
هیئــت مدیــره اتــاق بازرگانــی متشــکل از ۱۵

تضعیف اتاق بازرگانی ،تضعیف
بخش خصوصی است /باید
قدردان کارآفرینان و فعاالن

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تبریــز گفــت :متاســفانه در
ســالیان گذشــته بــا تصویــب قانــون چهــار
در هــزار و افزایــش درآمدهــای اتــاق
بازرگانــی در کشــور ،ایــن درآمدهــا صــرف
مباحــث بنیادینــی همچــون تجــارت و توســعه

ایجاد  ۱۵هزار شغل مستقیم و
افزایش یک میلیونی سرانه درآمد
کارگری توسط بخش خصوصی

یونــس ژائلــه پنجشــنبه در جمــع خبرنــگاران
اظهــار داشــت :ســال  ۱۴۰۰در کمیســیون
هــای مشــورتی اتــاق بازرگانــی تبریــز ۴۵
جلســه تشــکیل و از ایــن طریــق  ۸۱۵مشــورت
نیــز بــه ســرمایه گــذاران و تولیــد کننــدگان
داده شــده و در همیــن مــدت  ۱۷هیــات در

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

ایجاد  ۱۵هزار شغل مستقیم و
افزایش یک میلیونی سرانه درآمد
کارگری توسط بخش خصوصی

یونــس ژائلــه پنجشــنبه در جمــع خبرنــگاران
اظهــار داشــت :ســال  ۱۴۰۰در کمیســیون
هــای مشــورتی اتــاق بازرگانــی تبریــز ۴۵
جلســه تشــکیل و از ایــن طریــق  ۸۱۵مشــورت
نیــز بــه ســرمایه گــذاران و تولیــد کننــدگان
داده شــده و در همیــن مــدت  ۱۷هیــات در

23

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شدهی خود در
سال ۱۴۰۰

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،یونــس ژائلــه
در جمــع تعــدادی از اصحــاب رســانه اســتان
بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای بازرگانــی در
بهبــود وضعیــت اقتصــادی گفــت :هــم اکنــون
اتــاق هــای بازرگانــی در تمامــی کشــورهای

باید قدردان کارآفرینان و فعاالن
اقتصادی باشیم

24

مخالفت با تاسیس بانک خصوصی

آخرین اقدامات صورت گرفته در
اتاق بازرگانی تبریز

بــه گــزارش بــازار ،یونــس ژائلــه در گفــت
و گــو بــا خبرنــگاران افــزود :ایــن گواهــی
هــا بــرای صــدور بیــش از  ۷۸۲هــزار و ۳۷۲
تــن کاالی صادراتــی بــه ارزش  ۴۲۴میلیــون
و  ۱۸۷هــزار و  ۴۰۸دالر در حــوزه هــای
مختلــف صــادر کــرده اســت.

به گزارش خبرنگار بردباری نیوز ،یونس ژائله
در جمع تعدادی از اصحاب رسانه استان با
اشاره به نقش اتاق های بازرگانی در بهبود
وضعیت اقتصادی گفت :هم اکنون اتاق های
بازرگانی در تمامی کشورهای جهان فعالیت
کرده و نقش بسیار باالیی نیز در اقتصاد

در آذربایجان شرقی

دفاع از کارنامه پارلمان بخش
خصوصی تبریز

عملکرد موفق در عمل به وظایف
تعریف شده خود در سال 1400

یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از اصحــاب
رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای
بازرگانــی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی
در تمامــی کشــورهای جهــان فعالیــت
کــرده و نقــش بســیار باالیــی نیــز در اقتصــاد

یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از اصحــاب
رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای
بازرگانــی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی
در تمامــی کشــورهای جهــان فعالیــت
کــرده و نقــش بســیار باالیــی نیــز در اقتصــاد

یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از اصحــاب
رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای
بازرگانــی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی
در تمامــی کشــورهای جهــان فعالیــت
کــرده و نقــش بســیار باالیــی نیــز در اقتصــاد

عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شده خود در
سال 1400

نباید موجبات فرار سرمایه گذار

عملکرد موفق اتاق تبریز در عمل
به وظایف تعریف شده خود در
سال 1400

یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از اصحــاب
رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای
بازرگانــی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی
در تمامــی کشــورهای جهــان فعالیــت
کــرده و نقــش بســیار باالیــی نیــز در اقتصــاد

یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از اصحــاب
رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای
بازرگانــی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی
در تمامــی کشــورهای جهــان فعالیــت
کــرده و نقــش بســیار باالیــی نیــز در اقتصــاد

یونــس ژائلــه در جمــع تعــدادی از اصحــاب
رســانه اســتان بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق هــای
بازرگانــی در بهبــود وضعیــت اقتصــادی
گفــت :هــم اکنــون اتــاق هــای بازرگانــی
در تمامــی کشــورهای جهــان فعالیــت
کــرده و نقــش بســیار باالیــی نیــز در اقتصــاد

را فراهم آورد

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

لزوم پیگیری مستمر مصوبات

شورای گفتگو توسط بخش دولتی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
خــرم در هشــتاد و دومیــن نشســت
عابدیــن ّ
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
اســتان گفــت :شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان بــرکات زیــادی دارد
و فــارغ از جنبــه کمــی کــه یکــی از موفقیــت

 ۴۰درصد از ذخایر معدنی

آذربایجان شرقی راکد است

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،عابدیــن خــرم
گفــت :طــی حــدود  ۵مــاه اخیــر مطالعــات
عمیقــی در حــوزه آســیب شناســی اســتان در
حوزههــای گوناگــون بــه انجــام رســید تــا
شــناخت کاملــی از شــرایط اقتصــادی ،امنیتــی
و ســرمایه گــذاری و تحلیــل وضــع موجــود

بازگشایی خط ریلی جلفا-

جمهوری آذربایجان و روسیه

بــه گــزارش پایــگاه خبــری حقایــق قفقــاز،
دکتــر یونــس ژائلــه در هشــتاد و دومیــن
نشســت شــورای گفتگــوی آذربایجــان شــرقی
اظهــار کــرد« :جنــگ روســیه و اوکرایــن
موجــب افزایــش قیمــت مــواد نفتــی ،گاز
و ســایر کاالهــای اساســی در بســیاری از

افزایش  ۵۷درصدی حقوق
کارگران چالشی جدید برای
واحدهای تولیدی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
یونــس ژائلــه در هشــتاد و دومیــن نشســت
شــورای گفتگــوی آذربایجــان شــرقی گفــت:
جنــگ روســیه و اوکرایــن موجــب افزایــش
قیمــت مــواد نفتــی ،گاز و ســایر کاالهــای
اساســی در بســیاری از کشــورها شــده و

افزایش  ۵۷درصدی حقوق
کارگران چالشی جدید برای
واحدهای تولیدی

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،یونــس
ژائلــه شــامگاه شــنبه در هشــتاد و دومیــن
نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی در محــل
اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت :جنــگ روســیه
و اوکرایــن موجــب افزایــش قیمــت مــواد

اتصال خط آهن جلفا  -نخجوان
جزو اولویتهای تجاری است

اتصال خط آهن جلفا  -نخجوان

تبریــز -ایرنــا -رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز
بــا تاکیــد بــر بازگشــایی مجــدد خــط ریلــی
جلفــا گفــت :اتصــال خــط جلفــا بــه خــط
آهــن شــمال غــرب و راه آهــن آذربایجــان و
روســیه جــزو اولویــت هــای توســعه تجــاری
اســت تــا حتــی اگــر از طریــق دریــا بــرای

بــه گــزارش خبرآنالیــن از تبریــز ،یونــس
ژائلــه در هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای
گفتگــوی آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد:
جنــگ روســیه و اوکرایــن موجــب افزایــش
قیمــت مــواد نفتــی ،گاز و ســایر کاالهــای
اساســی در بســیاری از کشــورها شــده و

استاندار آذربایجان شرقی بر
لزوم پیگیری مصوبات شورای
گفتوگو تاکید کرد

ـرم روز شــنبه در هشــتاد و دومیــن
عابدیــن خـ ّ
نشســت شــورای گفــت وگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان گفــت :شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان بــرکات زیــادی دارد و فــارغ از جنبــه
کمــی کــه یکــی از موفقیــت تریــن جلســات

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

جزو اولویتهای تجاری است

هیچ جلسهای به اندازه شورای
گفتوگوی بخش خصوصی و
دولت ،اصرار بر حل مشکالت
آذربایجان شرقی ندارد

ایســنا/آذربایجان شــرقی اســتاندار آذربایجــان
شــرقی تاکیــد کــرد :هیــچ جلســه و نشســتی
بهانــدازهی نشســت شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اصــرار بــر
حــل مشــکالت اقتصــادی اســتان نــدارد و
دولــت خــود را موظــف بــه اســتقبال از ایــن
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لزوم پیگیری مستمر مصوبات

شورای گفتگو توسط بخش دولتی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،عابدیــن
خــرم در هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای
ّ
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
گفــت :شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان بــرکات زیــادی دارد

بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا-
جمهوری آذربایجان و روسیه

بــه گــزارش کاف نیــوز ،یونــس ژائلــه در
هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی
آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد :جنــگ
روســیه و اوکرایــن موجــب افزایــش قیمــت
مــواد نفتــی ،گاز و ســایر کاالهــای اساســی
در بســیاری از کشــورها شــده و نــرخ بعضــی

اتصال خط آهن جلفا  -نخجوان
جزو اولویت های تجاری است
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بــه گــزارش آدینــه پــرس :یونــس ژائلــه
شــامگاه شــنبه در هشــتاد و دومیــن نشســت
شــورای گفتگــوی آذربایجــان شــرقی اظهــار
کــرد :جنــگ روســیه و اوکرایــن موجــب
افزایــش قیمــت مــواد نفتــی ،گاز و ســایر
کاالهــای اساســی در بســیاری از کشــورها

بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا

 -جمهوری آذربایجان و روسیه

بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا-
جمهوری آذربایجان و روسیه

بــه گــزارش تبریــز جــوان ،یونــس ژائلــه در
هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی
آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد :جنــگ
روســیه و اوکرایــن موجــب افزایــش قیمــت
مــواد نفتــی ،گاز و ســایر کاالهــای اساســی
در بســیاری از کشــورها شــده و نــرخ بعضــی

به گزارش افق نیوز ،دکتر یونس ژائله در
هشتاد و دومین نشست شورای گفتگوی
آذربایجان شرقی اظهار کرد :جنگ روسیه
و اوکراین موجب افزایش قیمت مواد نفتی،
گاز و سایر کاالهای اساسی در بسیاری از
کشورها شده و نرخ بعضی کاالها نسبت به

بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا-
جمهوری آذربایجان و روسیه

میانگین تکمیل پروژههای ملی

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز ،یونس
ژائله در هشتاد و دومین نشست شورای
گفتگوی آذربایجان شرقی اظهار کرد :جنگ
روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت
مواد نفتی ،گاز و سایر کاالهای اساسی در
بسیاری از کشورها شده و نرخ بعضی کاالها

افزایش  ۵۷درصدی حقوق
کارگران چالشی جدید برای
واحدهای تولیدی

بــه گــزارش مهــر تبریــز ،یونــس ژائلــه در
هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی
آذربایجــان شــرقی گفــت :جنــگ روســیه
و اوکرایــن موجــب افزایــش قیمــت مــواد
نفتــی ،گاز و ســایر کاالهــای اساســی در
بســیاری از کشــورها شــده و نــرخ بعضــی

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

 ۱۷.۵سال است

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
خــرم در هشــتاد و دومیــن نشســت
عابدیــن ّ
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان اظهــار کــرد :شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان بــرکات زیــادی دارد و فــارغ از جنبــه

لزوم پیگیری مستمر مصوبات

شورای گفتگو توسط بخش دولتی

خــرم در
بــه گــزارش مهرتبریــز ،عابدیــن
ّ
هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان گفــت:
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان بــرکات زیــادی دارد و
فــارغ از جنبــه کمــی کــه یکــی از موفقیــت

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

افزایش  ۵۷درصدی حقوق
کارگران چالشی جدید برای
واحدهای تولیدی

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
برنــا در آذربایجــان شــرقی ،یونــس ژائلــه در
هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی
آذربایجــان شــرقی گفــت :جنــگ روســیه
و اوکرایــن موجــب افزایــش قیمــت مــواد
نفتــی ،گاز و ســایر کاالهــای اساســی در

لزوم پیگیری مستمر مصوبات

شورای گفتگو توسط بخش دولتی

بــه گــزارش خبرنــگار بردبــاری نیــوز ،عابدیــن
خــرم در هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای
ّ
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
گفــت :شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی اســتان بــرکات زیــادی دارد
و فــارغ از جنبــه کمــی کــه یکــی از موفقیــت

افزایش  ۵۷درصدی حقوق
کارگران چالشی جدید برای
واحدهای تولیدی در سال آینده

اقتصــاد آینــده  -آذربایجــان شــرقی :
رییــس اتــاق تبریــز گفــت :بحــث افزایــش
 ۵۷درصــدی حقــوق کارگــران ،حرکــت
و چالــش جدیــدی در بــازار و واحدهــای
تولیــدی ایجــاد خواهــد کــرد.

لزوم پیگیری مستمر مصوبات

شورای گفتگو توسط بخش دولتی

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
ـرم در
برنــا در آذربایجــان شــرقی ،عابدیــن خـ ّ
هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان گفــت:
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان بــرکات زیــادی دارد و

میانگین تکمیل پروژه های ملی
 17.5سال است

خــرم
بــه گــزارش تبریــز یــازار ،عابدیــن
ّ
در هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان اظهــار کــرد :شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان بــرکات
زیــادی دارد و فــارغ از جنبــه کمــی کــه

پیگیری مصوبات شورای
گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی

اقتصــاد آینــده  -آذربایجــان شــرقی  :اســتاندار
آذربایجــان شــرقی بــر لــزوم پیگیــری
مصوبــات شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی توســط مدیــران دولتــی
و همچنیــن بخــش خصوصــی بــه صــورت
مســتمر تاکیــد کــرد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

افزایش  ۵۷درصدی حقوق
کارگران چالشی جدید برای
واحدهای تولیدی

بــه گــزارش خبرنــگار بردبــاری نیــوز ،یونــس
ژائلــه در هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای
گفتگــوی آذربایجــان شــرقی گفــت :جنــگ
روســیه و اوکرایــن موجــب افزایــش قیمــت
مــواد نفتــی ،گاز و ســایر کاالهــای اساســی
در بســیاری از کشــورها شــده و نــرخ بعضــی

بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا-
جمهوری آذربایجان و روسیه

بــه گــزارش تبریــز یــازار ،یونــس ژائلــه در
هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای گفتگــوی
آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد :جنــگ
روســیه و اوکرایــن موجــب افزایــش قیمــت
مــواد نفتــی ،گاز و ســایر کاالهــای اساســی
در بســیاری از کشــورها شــده و نــرخ بعضــی

لزوم پیگیری مستمر مصوبات

شورای گفتگو توسط بخش دولتی

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریز،
خــرم در هشــتاد و دومیــن نشســت
عابدیــن ّ
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
اســتان گفــت :شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان بــرکات
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اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

افزایش  ۵۷درصدی حقوق
کارگران چالشی جدید برای
واحدهای تولیدی

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق
تبریــز ،یونــس ژائلــه در هشــتاد و دومیــن
نشســت شــورای گفتگــوی آذربایجــان شــرقی
گفــت :جنــگ روســیه و اوکرایــن موجــب
افزایــش قیمــت مــواد نفتــی ،گاز و ســایر

نرخ برخی از کاالهای اساسی در
کشورهای مختلف افزایش بسیاری
داشته است

مهــد صنعــت ،یونــس ژائلــه ضمــن تبریــک
بــه مناســبت فــرا رســیدن ســال جدیــد افــزود:
طبیعتــا هــر تهدیــدی فرصتــی را نیــز ایجــاد
مــی کنــد بنــا بــر ایــن در ایــن زمینــه بایــد بــه
ایــن فرصــت هــا اهمیــت دهیــم و از فرصــت
هــای تجــاری بــه وجــود آمــده بــه نحــو

آخرین جلسه شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی در سال
جاری
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عصــر امــروز آخریــن جلســه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان در ســال جــاری بــه ریاســت اســتاندار
آذربایجانشــرقی بــا محوریــت کاهــش گاز
بهــای مصرفــی بخــش تولیــد و صنعــت در
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا-
جمهوری آذربایجان و روسیه

بــه گــزارش قلــم پــرس از تبریــز ،یونــس
ژائلــه در هشــتاد و دومیــن نشســت شــورای
گفتگــوی آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد:
جنــگ روســیه و اوکرایــن موجــب افزایــش
قیمــت مــواد نفتــی ،گاز و ســایر کاالهــای
اساســی در بســیاری از کشــورها شــده و

میانگین تکمیل پروژههای ملی
 ۱۷.۵سال است

به گزارش قلم پرس از تبریز ،عابدین
خرم در هشتاد و دومین نشست شورای
ّ
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
اظهار کرد :شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی استان برکات زیادی دارد
و فارغ از جنبه کمی که یکی از موفقیت

نرخ برخی از کاالهای اساسی در
کشورهای مختلف افزایش بسیاری
داشته است

لزوم پیگیری مصوبات تا دستیابی

مهد نیوز ،یونس ژائله ضمن تبریک به
مناسبت فرا رسیدن سال جدید افزود :طبیعتا
هر تهدیدی فرصتی را نیز ایجاد می کند
بنا بر این در این زمینه باید به این فرصت
ها اهمیت دهیم و از فرصت های تجاری
به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنیم.

مهــد نیــوز  -عابدیــن خــرم گفــت :گفــت:
فــارق از نتیجــه و برخــی از انتظاراتــی کــه
وجــود دارد ایــن جلســات از لحــاظ کمــی
یکــی از موفقتریــن جلســاتی اســت کــه
برگــزار مــی شــود.

زمان نامناسب حذف ارز
 4200تومانی

عصــر امــروز آخریــن جلســه شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان در ســال جــاری بــه ریاســت اســتاندار
آذربایجانشــرقی بــا محوریــت کاهــش گاز
بهــای مصرفــی بخــش تولیــد و صنعــت در
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

به نتیجه مطلوب

افزایش  ۵۷درصدی حقوق
کارگران چالشی جدید برای
واحدهای تولیدی

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق
تبریــز ،یونــس ژائلــه در هشــتاد و دومیــن
نشســت شــورای گفتگــوی آذربایجــان شــرقی
گفــت :جنــگ روســیه و اوکرایــن موجــب
افزایــش قیمــت مــواد نفتــی ،گاز و ســایر

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

انتخاب اعضای هیات مدیره
اتحادیه صادرکنندگان فرش
آذربایجان شرقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
مجمــع عمومــی شــعبه اتحادیــه صادرکنندگان
فــرش ایــران در اســتان آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور اعضــای اتحادیــه در محــل اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن وکشــاورزی تبریــز
تشــکیل یافــت.

انتخاب اعضای هیات مدیره
اتحادیه صادرکنندگان فرش
آذربایجان شرقی

مجمــع عمومی شــعبه اتحادیــه صادرکنندگان
فــرش ایــران در اســتان آذربایجــان شــرقی بــا
حضــور اعضــای اتحادیــه در محــل اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن وکشــاورزی تبریــز
تشــکیل یافــت.

فعالیت جدی بخش خصوصی در
آذربایجان شرقی

خــرم
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،عابدیــن ّ
شــامگاه روز چهارشــنبه در جلســهی فــوق
العــاده شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور
محســن رضایــی معــاون اقتصــادی رئیــس
جمهــوری در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار

انتخاب اعضای هیات مدیره
اتحادیه صادرکنندگان فرش
آذربایجان شرقی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه
نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،مجمــع
عمومــی شــعبه اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش
ایــران در اســتان آذربایجــان شــرقی بــا حضــور
اعضــای اتحادیــه در محــل اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن وکشــاورزی تبریــز تشــکیل

صنعتسازی باید در کشور
رواج یابد /از پیشنهادات بخش
خصوصی استقبال می کنیم

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
محســن رضایــی عصــر روز چهارشــنبه در
جلسـهی فــوق العــادهی شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی کــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار
شــد ،اظهــار کــرد :تجــارت نقــش مهمــی در

اقتصاد کشور از سیاست جدا
شود/ضرورت فروش دالر نفتی به
دیگر بانکها

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محســن رضایــی
عصــر چهارشــنبه در جلســه شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی
در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت۵۸ :
درصــد از ســپردههای مــردم آذربایجــان
شــرقی در بانکهــا بــه تهــران مــیرود؛ ایــن

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

انتخاب اعضای هیات مدیره
اتحادیه صادرکنندگان فرش
آذربایجان شرقی

بــه گــزارش ســرویس اقتصــادی عصــرآزادی
آنالیــن ،مجمــع عمومــی شــعبه اتحادیــه
صادرکننــدگان فــرش ایــران در اســتان
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور اعضــای
اتحادیــه در محــل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز تشــکیل یافــت.

فعالیت جدی بخش خصوصی در
استان /اتاق بازرگانی تبریز از
فعالترین اتاق های کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز،
خــرم عصــر روز چهارشــنبه در
عابدیــن
ّ
جلسـهی فــوق العــادهی شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی کــه بــا حضــور معــاون اقتصــادی
رئیــس جمهــوری در اتــاق بازرگانــی تبریــز

بخش دولتی استان تمام قد در
کنار بخش خصوصی است

بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج آذربایجــان
شــرقی ،عابدیــن خــرم در جلســه فوقالعــاده
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور برگــزار
شــد ،اتــاق بازرگانــی تبریــز را یکــی از
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ضرورت ترویج صنعتسازی
در کشور /از پیشنهادات بخش
خصوصی استقبال میکنیم

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار ،محســن رضایــی
عصــر روز چهارشــنبه در جلســه فــوق
العــادهی شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :تجــارت نقــش مهمــی در تولیــد درآمــد

سرمایههای معادن بزرگ
آذربایجان شرقی بهجای تهران
در داخل استان استفاده شود

ایســنا/آذربایجان شــرقی اســتاندار آذربایجــان
شــرقی گفــت :ظرفیــت و ســرمایهی معــادن
بــزرگ اســتان بایــد در داخــل همیــن اســتان
اســتفاده شــود چــرا کــه نقــش مهمــی در
گــردش مالــی اســتان دارد.

صنعتسازی باید در کشور
رواج یابد /از پیشنهادات بخش
خصوصی استقبال می کنیم
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بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز،
محســن رضایــی در جلســهی فــوق العــادهی
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:

استاندار آذربایجان شرقی :بخش
دولتی تمامقد در کنار بخش
خصوصی است

خــرم شــامگاه
بــه گــزارش ایرنــا ،عابدیــن ّ
چهارشــنبه در جلســه فوقالعــاده شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور معــاون
اقتصــادی رئیــس جمهــور ،برگــزار شــد،
اتــاق بازرگانــی تبریــز را یکــی از فعالتریــن

تمامی پیشنهادات فعاالن بخش
خصوصی را با آغوش باز
میپذیریم

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون اقتصادی رئیس
جمهوری گفت :از هر پیشنهاد بخش خصوصی
باآغوش باز استقبال میکنیم ولی قرار نیست به
همهی صنایع نسخهی واحدی ارائه دهیم چراکه
هر صنعت نسخهی خاص خود را میطلبد.

رشد اقتصادی باالی  7درصد
در آذربایجانشرقی /دیپلماسی
مرزی باید فعال شود

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
عابدیــن خــرم عصــر امــروز در جلســه فــوق
العــاده شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان کــه بــا حضــور معــاون
اقتصــادی رئیــس جمهــور برگــزار شــد ،اتــاق
بازرگانــی تبریــز را یکــی از فعالتریــن اتــاق

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

معاون رییس جمهور :اقتصاد باید
از سیاست جدا شود

محسن رضایی شامگاه چهارشنبه در شورای
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
استان آذربایجان شرقی با استماع سخنان و
مشکالت مطروحه توسط تولیدکنندگان
و کارآفرینان اظهار کرد :تک تک مسایل
مطرح شده را یادداشت کردم و موارد

اتاق بازرگانی تبریز از فعالترین
اتاق های کشور

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز ،عابدیــن
خــرم عصــر در جلســهی فــوق العــادهی
ّ
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری در اتــاق

رضایی :پروژه راهآهن میانه /
تبریز نقش بیبدیلی در کاهش
بیکاری منطقه دارد

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،
محســن رضایــی شــامگاه امــروز در جلســه
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان بــا اشــاره بــه قانــون
تجــارت ،قوانیــن و مقــررات اقتصــادی اظهــار
کــرد :گام اول اصــاح اقتصــادی تصویــب

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

رشد اقتصادی باالی  ۷درصد
در آذربایجانشرقی /دیپلماسی
مرزی باید فعال شود

بــه گــزارش تبریــز جــوان ،عابدیــن خــرم
عصــر امــروز در جلســه فــوق العــاده شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
کــه بــا حضــور معــاون اقتصــادی رئیــس
جمهــور برگــزار شــد ،اتــاق بازرگانــی تبریــز
را یکــی از فعالتریــن اتــاق هــای کشــوربرش

صنعتسازی باید در کشور
رواج یابد /از پیشنهادات بخش
خصوصی استقبال می کنیم

بــه گــزارش عصرتبریــز بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،محســن رضایــی عصــر
روز چهارشــنبه در جلســهی فــوق العــادهی
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:

بخش دولتی استان تمامقد در
کنار بخش خصوصی است

خــرم
بــه گــزارش تابنــاک تبریز،عابدیــن
ّ
عصــر امــروز در جلســه فوقالعــاده شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور معــاون
اقتصــادی رئیــس جمهــور برگــزار شــد،
اتــاق بازرگانــی تبریــز را یکــی از فعالتریــن

از هر پیشنهاد بخش خصوصی
باآغوش باز استقبال میکنیم

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز،
محســن رضایــی عصــر روز چهارشــنبه۲۵ ،
اســفندماه ،در جلسـهی فــوق العــادهی شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق بازرگانــی
تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :تجــارت

اتاق بازرگانی تبریز از فعالترین

تمامی پیشنهادات فعاالن بخش
خصوصی را با آغوش باز
میپذیریم

خــرم در
بــه گــزارش مهــر تبریــز ،عابدیــن ّ
جلسـهی فــوق العــادهی شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی
کــه بــا حضــور معــاون اقتصــادی رئیــس
جمهــوری در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار
شــد ،اظهــار کــرد :اتــاق بازرگانــی تبریــز

بــه گــزارش نصــر ،محســن رضایــی عصــر
روز چهارشــنبه ۲۵ ،اســفندماه ،در جلســهی
فــوق العــادهی شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه
در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :تجــارت نقــش مهمــی در تولیــد درآمــد

اتاق های کشور

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق بازرگانی تبریز از فعالترین
اتاق های کشور است

ـرم عصــر
بــه گــزارش عصرتبریــز ،عابدیــن خـ ّ
روز چهارشــنبه در جلســهی فــوق العــادهی
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری در اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:

از پیشنهادات بخش خصوصی
استقبال می کنیم

بــه گــزارش مهــر تبریــز ،محســن رضایــی
عصــر روز چهارشــنبه در جلســهی فــوق
العــادهی شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :تجــارت نقــش مهمــی در تولیــد درآمــد

سرمایههای معادن بزرگ
آذربایجان شرقی بهجای تهران
در داخل استان استفاده شود

ـرم عصــر روز
بــه گــزارش نصــر ،عابدیــن خـ ّ
چهارشــنبه ۲۵ ،اســفند مــاه ،در جلسـهی فــوق
العــادهی شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا
حضــور معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری
در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد،
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استاندار آذربایجان شرقی :بخش
دولتی استان تمامقد در کنار
بخش خصوصی است

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
خــرم
برنــا در آذربایجــان شــرقی ،عابدیــن
ّ
در جلســه فوقالعــاده شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی
کــه بــا حضــور معــاون اقتصــادی رئیــس
جمهــور برگــزار شــد ،اتــاق بازرگانــی تبریــز

صنعتسازی باید در کشور
رواج یابد /از پیشنهادات بخش
خصوصی استقبال می کنیم

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریز،
محســن رضایــی عصــر روز چهارشــنبه در
جلســ ه فــوق العــادهی شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی کــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
برنــا در آذربایجــان شــرقی ،محســن
رضایــی در جلس ـهی فــوق العــادهی شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق بازرگانــی
تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :تجــارت

به گزارش تبریز یازار ،عابدین خرم عصر
امروز در جلسه فوق العاده شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی استان که با حضور
معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد،
اتاق بازرگانی تبریز را یکی از فعالترین
اتاق های کشوربرشمرد و اظهار کرد :تولید

فعالیت جدی بخش خصوصی در
استان /اتاق بازرگانی تبریز از
فعالترین اتاق های کشور

به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان
شرقی به نقل از روابط عمومی اتاق تبریز،
خرم عصر روز چهارشنبه در جلسهی
عابدین ّ
فوق العادهی شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با
حضور معاون اقتصادی رئیس جمهوری

فعالیت جدی بخش خصوصی در

صنعتسازی باید در کشور
رواج یابد /از پیشنهادات بخش
خصوصی استقبال میکنیم

ـرم در جلس ـهی فــوق
مهــد نیــوز ،عابدیــن خـ ّ
العــادهی شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا
حضــور معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری
در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد،
اظهــار کــرد :اتــاق بازرگانــی تبریــز یکــی از

مهــد نیــوز ،محســن رضایــی در جلسـهی فــوق
العــادهی شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در
اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :تجــارت نقــش مهمــی در تولیــد درآمــد
ملــی کشــور دارد و در صــورت تقویــت

استان
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معاون اقتصادی رئیس جمهور در
اتاق تبریز :صنعتسازی باید در
کشور رواج یابد

رشد اقتصادی باالی  7درصد
در آذربایجانشرقی /دیپلماسی
مرزی باید فعال شود

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

بخش دولتی استان تمامقد در
کنار بخش خصوصی است

خــرم عصــر امــروز در جلســه
عابدیــن
ّ
فوقالعــاده شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی
کــه بــا حضــور معــاون اقتصــادی رئیــس
جمهــور برگــزار شــد ،اتــاق بازرگانــی تبریــز
را یکــی از فعالتریــن اتاقهــای کشــور

فعالیت جدی بخش خصوصی در
استان /اتاق بازرگانی تبریز از
فعالترین اتاق های کشور

خــرم در جلســهی
مهــد صنعــت ،عابدیــن
ّ
فــوق العــادهی شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه بــا
حضــور معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری
در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد،
اظهــار کــرد :اتــاق بازرگانــی تبریــز یکــی از

اتاق تبریز در آیینه رسانه ها

بخش دولتی استان تمامقد در
کنار بخش خصوصی است

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت :بخــش
دولتــی اســتان تمامقــد در کنــار بخــش
خصوصــی اســت تــا ایــن اســتان همانطــور
کــه انتظــار مــیرود نگیــن درخشــان حــوزه
تولیــد ،ســرمایهگذاری و رشــد اقتصــادی در
کشــور باشــد.

تجارت نقش مهمی در تولید،

ترانزیت و درآمد کشور دارد

بــه گــزارش تبریــز بیــدار  ،محســن رضایــی
در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی در
مــورد وضعیــت راه آهــن تبریز-میانــه اظهــار
داشــت  :اگــر ایــن ریــل پنــج ســال قبــل تمــام
میشــد میتوانســتیم تولیــدات تبریــز را تــا

صنعتسازی باید در کشور
رواج یابد /از پیشنهادات بخش
خصوصی استقبال میکنیم

مهــد صنعــت ،محســن رضایــی در جلســهی
فــوق العــادهی شــورای گفتوگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه
در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :تجــارت نقــش مهمــی در تولیــد درآمــد
ملــی کشــور دارد و در صــورت تقویــت

رضایی :وزارت اقتصاد حق ندارد
دالرهای نفتی را به بانک مرکزی
بفروشد

بــه گــزارش قلــم پــرس از تبریــز ،محســن
رضایــی شــامگاه امــروز در جلســه شــورای
گفــت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اســتان بــا اشــاره بــه قانــون تجــارت ،قوانیــن
و مقــررات اقتصــادی اظهــار کــرد :گام اول
اصــاح اقتصــادی تصویــب ضوابــط جدیــد

برنامه ریزی برای رشد اقتصادی
 ۷درصد در سالهای آینده

بــه گــزارش تبریــز بیــدار  ،عابدیــن خــرم
عصــر روز چهارشــنبه در شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان
شــرقی اظهــار داشــت  :اتــاق بازرگانــی تبریــز،
یکــی از از فعــال تریــن اتــاق هــای بازرگانــی
کشــور مــی باشــد

رفع کسری بودجه از سال /۱۴۰۵
فروش دالرهای نفتی به بانک
مرکزی دلیل تورم است

بخش دولتی بدون سنگ اندازی
در کنار بخش خصوصی خواهد
بود

بــه گــزارش آنــاج ،محســن رضایــی در
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و
بخــش خصوصــی آذربایجانشــرقی در اتــاق
بازرگانــی تبریــز اظهــار داشــت :خوشــبختانه
خــرم بســیار پیگیــر حــل مشــکالت
آقــای ّ
بخــش خصوصــی هســتند و قطعــا مســائل

ـرم در جلســه
بــه گــزارش آنــاج ،عابدیــن خـ ّ
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان اظهــار داشــت :یکــی از
فعالتریــن اتاقهــای بازرگانــی کشــور و
حقیقتــا بخــش خصوصــی فعــال و جــدی را
داریــم کــه حرکــت جــدی را در حــوزه رشــد

لزوم به ثبات رسیدن اقتصاد کشور
با کمک بخش خصوصی

رضایــی در نشســت شــورای گفتگــوی دولــت
و بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی
گفــت :تجــارت نقــش مهمــی در تولیــد و
ترانزیــت و درآمــد ملــی دارد و اگــر کشــور
صــادرات محــور باشــد درآمــد ملــی از
ترانزیــت هــم افزایــش مییابــد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

باید  ۶۰درصد سپردهها به استان
اختصاص یابد

بــه گــزارش تانیــش نیــوز بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تبریــز ،محســن رضایــی در
جلسـهی فــوق العــادهی شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان
شــرقی کــه در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار
شــد ،اظهــار کــرد :تجــارت نقــش مهمــی در
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اتاق بازرگانی تبریز از فعالترین
اتاق های کشور است

بــه گــزارش تانیــش نیــوز بــه نقــل از روابــط
ـرم عصــر در
عمومــی اتــاق تبریــز ،عابدیــن خـ ّ
جلسـهی فــوق العــادهی شــورای گفتوگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی
کــه بــا حضــور معــاون اقتصــادی رئیــس
جمهــوری در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار

در صنعت سازی حرفی برای گفتن
نداریم

محســن رضایــی در جلســ ه فــوق العــاد ه
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،افــزود:
تجــارت نقــش مهمــی در تولیــد درآمــد
ملــی کشــور دارد و در صــورت تقویــت
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باید صنعتسازی در کشور با

حضور کارآفرینان رواج یابد

محســن رضایــی در جلســ ه فــوق العــاد ه
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،افــزود:
تجــارت نقــش مهمــی در تولیــد درآمــد
ملــی کشــور دارد و در صــورت تقویــت

میزبانی اتاق بازرگانی تبریز از
معاون اقتصادی رییس جمهور

محســن رضایــی در جلس ـهی فــوق العــادهی
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی آذربایجــان شــرقی کــه در اتــاق
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
تجــارت نقــش مهمــی در تولیــد درآمــد
ملــی کشــور دارد و در صــورت تقویــت

تربیز
بازرگانیتربیز
اتاقبازرگانی
عمومیاتاق
روابطعمومی
روابط

از پیشنهادات بخش خصوصی
استقبال می کنیم

اقتصاد آینده  -آذربایجان شرقی  :معاون
اقتصادی رئیس جمهور گفت :از هر پیشنهاد
بخش خصوصی با آغوش باز استقبال
میکنیم ولی قرار نیست به همهی صنایع
نسخهی واحدی ارائه دهیم.

پیام نوروزی رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبریز

یونــس ژائلــه رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تبریــز بــه مناســبت
آغــاز ســال  ۱۴۰۱بــه تمامــی تولیدکننــدگان،
تجــار ،بازرگانــان و فعالیــن اقتصــادی
اســتان آذربایجــان شــرقی تبریــک گفــت.

نشریات روابط عمومی اتاق تبریز

آدرس :تبریز ،خیابان ارتش شمالی ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز
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