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حيم ْحمِن الَرّ بِْسِم الَلّ الَرّ

«ن َوالَْقَلِم َوَما یَْسُطُروَن»

جهان امروز جهان ارتباطات و رسانه  هاست و زندگی در عصر حاضر بدون رسانه و خبر قابل تصور نيست. در چنين زمانه 
 ای، خبرنگاران و اصحاب رسانه به  مثابه سفيران عرصه دانایی و روایت گران صادق و امين مردم نقشی بی  بدیل در افزایش 

سطح آگاهی و تقویت اميد، نشاط و بالندگی در جامعه ایفا می  کنند.

با توجه به اهميت ویژه بخش اقتصادی در جامعه کنونی و نقش بسزای آن در زندگی مردم، حضور و روشنگری اصحاب 
رسانه در این حوزه اهميت و نمود ویژه ای دارد. در این ميان، اتاق های بازرگانی نيز به دليل به دوش کشيدن وزنه ای 
سنگين در حوزه اقتصادی، نيازمند یاری بيشتر 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 آیينه رسانه ها» کرده و طی آن 
اخبار منتشره شده اتاق در رسانه های استانی و کشوری را به ترتيب زمان انتشار کنار یکدیگر گرد آورده است تا عالوه 

بر نمایان ساختن گستره فعاليت 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 خواهيم با ارسال لينک و یا تصویری از نشریه خود به واحد 
روابط عمومی، ما را در پربار کردن این ویژه نامه یاری کنند.

 
اميدوارم با استعانت از الطاف الهی، بهره گيری از سرمایه  ها و ظرفيت های گران  سنگ جامعه اقتصادی کشور و 

همکاری های ارزنده اصحاب محترم رسانه، بتوانيم بيش  از پيش در مسير توسعه و تعالی ایران اسالمی و کمک به حل 
مشکالت و مسائل اساسی جامعه و مردم، گام های مؤثرتری برداریم.

فائزه زنجانی

مسئول روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
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تعداد اخبار
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

برنامه راهبردی، الزمه افزایش 
صادرات کشاورزی

کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  میــزان 
جایــگاه  بــه  توجــه  بــا  آذربایجان شــرقی 
کشــوری ایــن اســتان از نظــر میــزان تولیــدات 
ایــن بخــش و دارا بــودن رتبه هــای اول تــا 
محصــول   ۲۱ تولیــد  در  کشــوری  ششــم 

می رســد نظــر  بــه  و  نداشــته  همخوانــی 

درگیر صادرات ریالی با برخی 
کشورهای همسایه هستیم / 

تاسیس مراکز تجاری در عراق 

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
بشــیر جعفــری، در جلســه مشــترک دفتــر 
توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــا روســای کمیســیون های کشــاورزی  اســتان ب
تســلط  عــدم  بــه  اشــاره  بــا  صــادرات  و 
در  هــدف  بازارهــای  بــر  سیســتماتیک 

دولت باید از تقسیم غیر اصولی 
زمین های کشاورزی جلوگیری کند

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

بازرگانــی  توســعه  دفتــر  مشــترک  جلســه 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا روســای 
بــا  کمیســیون های کشــاورزی و صــادرات 
ــازاد  ــدات م ــادرات تولی ــل در ص ــدف تعام ه

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــاورزی اس ــش کش بخ

ــز،  ــاق تبری ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
بازرگانــی  توســعه  دفتــر  مشــترک  جلســه 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا روســای 
بــا  کمیســیون های کشــاورزی و صــادرات 
ــدات  ــازاد تولی ــادرات م ــل در ص ــدف تعام ه

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

جلسه مشترک دفتر توسعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان با روسای 

کمیسیون های کشاورزی و صادرات با هدف 
تعامل در صادرات تولیدات مازاد بخش 

کشاورزی استان برگزار شد.

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

بازرگانــی  توســعه  دفتــر  مشــترک  جلســه 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا روســای 
بــا  کمیســیون های کشــاورزی و صــادرات 
ــازاد  ــدات م ــادرات تولی ــل در ص ــدف تعام ه

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــاورزی اس ــش کش بخ

برنامه راهبردی، الزمه 
افزایش صادرات کشاورزی 

کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  میــزان 
جایــگاه  بــه  توجــه  بــا  آذربایجان شــرقی 
کشــوری ایــن اســتان از نظــر میــزان تولیــدات 
ایــن بخــش و دارا بــودن رتبه هــای اول تــا 
محصــول   ۲۱ تولیــد  در  کشــوری  ششــم 

می رســد نظــر  بــه  و  نداشــته  همخوانــی 

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

بازرگانــی  توســعه  دفتــر  مشــترک  جلســه 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا روســای 
بــا  کمیســیون های کشــاورزی و صــادرات 
ــازاد  ــدات م ــادرات تولی ــل در ص ــدف تعام ه

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــاورزی اس ــش کش بخ

جلسه مشترک دفتر توسعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان با روسای 

کمیسیون های کشاورزی و صادرات با هدف 
تعامل در صادرات تولیدات مازاد بخش 

کشاورزی استان برگزار شد.
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

درگیر صادرات ریالی با برخی 
کشورهای همسایه هستیم

بشــیر جعفــری، در جلســه مشــترک دفتــر 
توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــا روســای کمیســیون های کشــاورزی  اســتان ب
تســلط  عــدم  بــه  اشــاره  بــا  صــادرات  و 
در  هــدف  بازارهــای  بــر  سیســتماتیک 
همســایگان  ســایر  و  اوراســیا  کشــورهای 

نشست مشترک نمایندگان اتاق 
تبریز در هیات های حل اختالف 

مالیاتی استان برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
تبریــز در هیــات هــای حــل اختــاف مالیاتــی 
اســتان بــه منظــور ایجــاد فضــای هــم فکــری و 
ــود در  ــای موج ــه ه ــکات و دغدغ ــع مش رف

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم در آذربایجان 

شرقی

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــه عــدم وجــود  ــا اشــاره ب ــز ب کشــاورزی تبری
ایجــاد کنسرســیوم  بــرای  قانونــی  جایــگاه 
در آذربایجــان شــرقی بــر لــزوم توجیــه و 
ــی و  ــت جمع ــت حرک ــازی جه ــگ س فرهن
ــرای تحقــق ایــن امــر تاکیــد کــرد گروهــی ب

درگیر صادرات ریالی با برخی 
کشورهای همسایه هستیم

درگیر صادرات ریالی با برخی 
کشورهای همسایه هستیم / 

تاسیس مراکز تجاری در عراق

بشــیر جعفــری، در جلســه مشــترک دفتــر 
توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــا روســای کمیســیون های کشــاورزی  اســتان ب
تســلط  عــدم  بــه  اشــاره  بــا  صــادرات  و 
در  هــدف  بازارهــای  بــر  سیســتماتیک 
همســایگان  ســایر  و  اوراســیا  کشــورهای 

بشــیر جعفــری، در جلســه مشــترک دفتــر 
توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــا روســای کمیســیون های کشــاورزی  اســتان ب
تســلط  عــدم  بــه  اشــاره  بــا  صــادرات  و 
در  هــدف  بازارهــای  بــر  سیســتماتیک 
همســایگان  ســایر  و  اوراســیا  کشــورهای 

برنامه راهبردی، الزمه افزایش 
صادرات کشاورزی

کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  میــزان 
جایــگاه  بــه  توجــه  بــا  آذربایجان شــرقی 
کشــوری ایــن اســتان از نظــر میــزان تولیــدات 
ایــن بخــش و دارا بــودن رتبه هــای اول تــا 
محصــول   ۲۱ تولیــد  در  کشــوری  ششــم 
می رســد. نظــر  بــه  و  نداشــته  همخوانــی 

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم در آذربایجان 

شرقی

اتــاق  رئیــس  شــرقی  ایســنا/آذربایجان 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریز 
ــی  ــگاه قانون ــود جای ــدم وج ــه ع ــاره ب ــا اش ب
آذربایجــان  در  کنسرســیوم  ایجــاد  بــرای 
ــازی  ــگ س ــه و فرهن ــزوم توجی ــر ل ــرقی ب ش
جهــت حرکــت جمعــی و گروهــی بــرای 

درگیر صادرات ریالی با برخی 

کشورهای همسایه هستیم

توســعه  از  حمایــت  صنــدوق  مدیرعامــل 
بــا  آذربایجان شــرقی  کشــاورزی  بخــش 
بیــان اینکــه هــم اکنــون مــا درگیــر صــادرات 
ریالــی بــا برخــی کشــورهای همســایه هســتیم، 
گفــت: هرگــز بــه فکرمــان نرســیده اســت کــه 
ــورهای  ــود را در کش ــاری خ ــز تج ــد مرک بای

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم/ باید به فکر 

فرهنگ سازی بود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
کارشناســی  کمیتــه  جلســه  اولیــن  تبریــز، 
کنسرســیوم های  تشــکیل  امکان ســنجی 
صادراتــی در اســتان در محــل اتــاق تبریــز 
برگــزار شــد. رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در 
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه عــدم وجــود جایــگاه 
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم/ باید به فکر 

فرهنگ سازی بود

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم در آذربایجان 

بــه گــزارش تریبــون تبریــز، اولیــن جلســه 
تشــکیل  امکان ســنجی  کارشناســی  کمیتــه 
در  اســتان  در  صادراتــی  کنسرســیوم های 
ــد.  ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ــل ات مح
بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  ژائلــه،  یونــس 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز در ابتــدای 

فرهنگ سازی برای حرکت جمعی 
و ایجاد کنسرسیوم ضروری است

رئیــس اتــاق تبریــز بــا انتقــاد از نبــود جایــگاه 
قانونــی بــرای ایجــاد کنسرســیوم در قانــون 
تجــارت، گفــت: بحــث ایجــاد کنسرســیوم و 
ــال ها  ــادرات را از س ــد و ص ــای تولی زنجیره ه
قبــل از مراجــع رســمی پــی گیــری کرده ایــم 
کاالیــی  گــروه  دو  بــرای  اول  وهلــه  در  و 

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم/ باید به فکر 

فرهنگ سازی بود

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم در آذربایجان 

شرقی

ــه  ــن جلس ــازار، اولی ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
تشــکیل  امکان ســنجی  کارشناســی  کمیتــه 
اســتان  در  صادراتــی  کنسرســیوم های 
آذربایجــان شــرقی عصــر پنــج شــنبه در محــل 

اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.
ــی تبریــز در ایــن جلســه  رئیــس اتــاق بازرگان

جلســه  اولیــن  یــازار،  تبریــز  گــزارش  بــه 
تشــکیل  امکان ســنجی  کارشناســی  کمیتــه 
در  اســتان  در  صادراتــی  کنسرســیوم های 
محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد، رئیــس اتــاق 
ــه  ــا اشــاره ب بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه ب

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم

از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
کارشناســی  کمیتــه  جلســه  اولیــن  تبریــز، 
کنسرســیوم های  تشــکیل  امکان ســنجی 
صادراتــی در اســتان در محــل اتــاق تبریــز 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــد، رئی ــزار ش برگ
در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه عــدم وجــود 

فرهنگ سازی برای حرکت جمعی 
و ایجاد کنسرسیوم ضروری است

رئیــس اتــاق تبریــز بــا انتقــاد از نبــود جایــگاه 
قانونــی بــرای ایجــاد کنسرســیوم در قانــون 
تجــارت، گفــت: بحــث ایجــاد کنسرســیوم و 
ــال ها  ــادرات را از س ــد و ص ــای تولی زنجیره ه
قبــل از مراجــع رســمی پــی گیــری کرده ایــم 
کاالیــی  گــروه  دو  بــرای  اول  وهلــه  در  و 

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم

اولیــن جلســه کمیتــه کارشناســی امکان ســنجی 
تشــکیل کنسرســیوم های صادراتــی در اســتان 
ــس  ــد. رئی ــزار ش ــز برگ ــاق تبری ــل ات در مح
اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه با اشــاره 
بــه عــدم وجــود جایــگاه قانونــی بــرای ایجــاد 
کنسرســیوم در قانــون تجــارت اظهــار داشــت: 

مهم ترین عامل نفوذ در بازارهای 
جهانی قیمت و کیفیت کاالی 

صادراتی است

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریز،اولیــن 
امکان ســنجی  کارشناســی  کمیتــه  جلســه 
تشــکیل کنسرســیوم های صادراتــی در اســتان 
در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  ژائلــه،  یونــس 
بــا  تبریــز   کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 

اولین جلسه کمیته کارشناسی امکان سنجی 
تشکیل کنسرسیوم های صادراتی در استان 
در محل اتاق تبریز برگزار شد. رئیس اتاق 

بازرگانی تبریز در این جلسه با اشاره به عدم 
وجود جایگاه قانونی برای ایجاد کنسرسیوم 
در قانون تجارت اظهار داشت: بحث ایجاد 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

جلسه کارگروه کارشناسی شورای 
گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، جلســه کارگــروه کارشناســی شــورای 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
بــا موضــوع » بررســی  آذربایجــان شــرقی 
مراتــب اعتــراض واحدهــای تولیــدی بــه الــزام 
ــاوت  ــه التف ــت ماب ــه پرداخ ــزی ب ــک مرک بان

جمهوری آذربایجان جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای هدف 

صادراتی دارد

احصــای  جلســه  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
مشــکات تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان 
ــرای  ــده ب ــادر ش ــوز ص ــه مج ــاره ای ب ــا اش ب
بخــش  توســط  کرونــا  واکســن  واردات 
بخــش  فعــاالن  کــرد:  اظهــار  خصوصــی 
خصوصــی اســتان مــاه هــا قبــل بــرای واردات 

 جمهوری آذربایجان جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای هدف 

صادراتی دارد

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
شــرقی، ابوالفتــح ابراهیمــی در جلســه احصــای 
مشــکات تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان 
ــرای  ــده ب ــادر ش ــوز ص ــه مج ــاره ای ب ــا اش ب
بخــش  توســط  کرونــا  واکســن  واردات 
خصوصــی گفــت: فعــاالن بخــش خصوصــی 

قیمت و کیفیت عامل نفوذ در 
بازارهای جهانی

تولیدکنندگان انگیزه ای برای 
حضور در بازار جهانی ندارند

رئیــس اتــاق تبریــز بــا انتقــاد از نبــود جایــگاه 
قانونــی بــرای ایجــاد کنسرســیوم در قانــون 
تجــارت، گفــت: بحــث ایجــاد کنسرســیوم و 
ــال ها  ــادرات را از س ــد و ص ــای تولی زنجیره ه
قبــل از مراجــع رســمی پــی گیــری کرده ایــم 

ــی ــرای دو گــروه کاالی ــه اول ب و در وهل

اولین جلسه کمیته کارشناسی امکان سنجی 
تشکیل کنسرسیوم های صادراتی در استان 
در محل اتاق تبریز برگزار شد. رئیس اتاق 

بازرگانی تبریز در این جلسه با اشاره به عدم 
وجود جایگاه قانونی برای ایجاد کنسرسیوم 
در قانون تجارت اظهار داشت: بحث ایجاد 

جمهوری آذربایجان جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای هدف 

صادراتی دارد

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
ابوالفتــح ابراهیمــی چهارشــنبه در ابتدای جلســه 
احصــای مشــکات تجــارت بــا جمهــوری 
آذربایجــان بــا اشــاره ای بــه مجــوز صــادر 
ــط  ــا توس ــن کرون ــرای واردات واکس ــده ب ش
بخــش  فعــاالن  گفــت:  خصوصــی  بخــش 

جمهوری آذربایجان جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای هدف 

صادراتی دارد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب از گ
تبریــز، ابوالفتــح ابراهیمــی ظهــر چهارشــنبه در 
ــارت  ــکات تج ــای مش ــه احص ــدای جلس ابت
بــا جمهــوری آذربایجــان بــا اشــاره ای بــه 
ــن  ــرای واردات واکس ــده ب ــادر ش ــوز ص مج

جمهوری آذربایجان جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای هدف 

صادراتی دارد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، ابوالفتــح ابراهیمــی ظهــر چهارشــنبه در 
ابتــدای جلســه احصــای مشــکات تجــارت بــا 
جمهــوری آذربایجــان بــا اشــاره ای بــه مجــوز 
ــا  ــن کرون ــرای واردات واکس ــده ب ــادر ش ص
توســط بخــش خصوصــی گفــت: فعــاالن 

مجوز واردات واکسن کرونا به 
بخش خصوصی داده نشد

احصــای  جلســه  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
مشــکات تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان 
ــدور  ــرای ص ــت ب ــت دول ــه موافق ــاره ب ــا اش ب
مجــوز واردات واکســن کرونــا توســط بخــش 
خصوصــی، افــزود: امیــد اســت بــا مجــوز 
شــرکت  مشــکات  دارو،  و  غــذا  ســازمان 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

مجوز واردات واکسن کرونا به 
بخش خصوصی داده نشد

جلسه کارگروه کارشناسی شورای 
گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
ــراض  ــب اعت ــی مرات ــوع » بررس ــز، موض تبری
ــرگ  ــه اخــذ ســند تــک ب ــن اقتصــادی ب فعالی
تمدیــد  و  صــدور  هنــگام  فعالیــت  محــل 
ــروه  ــه کارگ ــی دو جلس ــی« ط کارت بازرگان
و  دولــت  گفتگــوی  شــورای  کارشناســی 

جلسه احصای مشکالت تجارت با 
جمهوری آذربایجان برگزار شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
ــای  ــات احص ــله جلس ــه از سلس ــن جلس دومی
مشــکات تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان 
بــا حضــور فعــاالن حــوزه صــادرات اســتان در 
دو بخــش محصــوالت کشــاورزی و خشــکبار 

جمهوری آذربایجان جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای هدف 

صادراتی دارد

جمهوری آذربایجان جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای هدف 

صادراتی دارد

احصــای  جلســه  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
مشــکات تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان 
ــرای  ــده ب ــادر ش ــوز ص ــه مج ــاره ای ب ــا اش ب
بخــش  توســط  کرونــا  واکســن  واردات 
بخــش  فعــاالن  کــرد:  اظهــار  خصوصــی 
خصوصــی اســتان مــاه هــا قبــل بــرای واردات 

ــی  ــح ابراهیم ــوز، ابوالفت ــزارش آران نی ــه گ ب
در جلســه احصــای مشــکات تجــارت بــا 
جمهــوری آذربایجــان بــا اشــاره ای بــه مجــوز 
ــا  ــن کرون ــرای واردات واکس ــده ب ــادر ش ص
توســط بخــش خصوصــی اظهــار کــرد: فعاالن 

جمهوری آذربایجان جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای هدف 

صادراتی دارد

ابتــدای  در  چهارشــنبه  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
بــا  تجــارت  مشــکات  احصــای  جلســه 
جمهــوری آذربایجــان بــا اشــاره ای بــه مجــوز 
ــا  ــن کرون ــرای واردات واکس ــده ب ــادر ش ص
توســط بخــش خصوصــی گفــت: فعــاالن 
ــل  ــا قب ــاه ه ــز م ــتان نی ــی اس ــش خصوص بخ

جلسه احصای مشکالت تجارت با 
جمهوری آذربایجان برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، دومیــن جلســه از سلســله جلســات 
احصــای مشــکات تجــارت بــا جمهــوری 
حــوزه  فعــاالن  حضــور  بــا  آذربایجــان 
ــوالت  ــش محص ــتان در دو بخ ــادرات اس ص
چــرم  همچنیــن  و  خشــکبار  و  کشــاورزی 

جمهوری آذربایجان جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای هدف 

صادراتی دارد
بــه گــزارش تبریــز یــازار، ابوالفتــح ابراهیمــی 
احصــای  جلســه  ابتــدای  در  چهارشــنبه 
مشــکات تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان 
ــرای  ــده ب ــادر ش ــوز ص ــه مج ــاره ای ب ــا اش ب
بخــش  توســط  کرونــا  واکســن  واردات 
خصوصــی گفــت: فعــاالن بخــش خصوصــی 

جلسه کارگروه کارشناسی شورای 
گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
شــورای  کارشناســی  کارگــروه  جلســه 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  
ــکات  ــوع »مش ــا موض ــرقی ب ــان ش آذربایج
انجــام  خصــوص  در  تولیــدی  واحدهــای 
معاینــات دوره ای مرکــز بهداشــت محیــط در 

ابوالفتح ابراهیمی در جلسه احصای مشکات 
تجارت با جمهوری آذربایجان با اشاره به 
موافقت دولت برای صدور مجوز واردات 

واکسن کرونا توسط بخش خصوصی، افزود: 
امید است با مجوز سازمان غذا و دارو، 

مشکات شرکت های بخش خصوصی برای 
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

مشکالت صادرکنندگان به 
جمهوری آذربایجان پیگیری 

می شود

ابوالفتــح  صبــح،  ترجمــان  گــزارش  بــه 
ابراهیمــی روز چهارشــنبه در دومیــن جلســه از 
سلســله جلســات احصــای مشــکات تجــارت 
ــاالن  ــا حضــور فع ــا جمهــوری آذربایجــان ب ب
حــوزه صــادرات اســتان افــزود: فعــاالن حــوزه 
مــی  آذربایجــان  بــه جمهــوری  صــادرات 

جلسه کارگروه کارشناسی شورای 
گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار 

شد

شــورای  کارشناســی  کارگــروه  جلســه 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
بــا موضــوع » بررســی  آذربایجــان شــرقی 
مشــکات ناشــی از ابــاغ بخشــنامه وزارت 
صمــت در خصــوص تفویــض اختیــار صــدور 
معافیــت ماشــین آالت دســت دوم مــورد نیــاز 

ضرورت افزایش همکاری های 
تجاری قزاقستان و آذربایجان 

شرقی

مجیــد  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
صمــدزاده صابــر بــا حضــور در اتــاق بازرگانی 
تبریــز و در دیــدار بــا نایــب رئیــس و دبیــر کل 
اتــاق از ظرفیت هــای قزاقســتان بــه عنــوان 
ــازار هــدف صادراتــی ســخن گفــت، ادامــه  ب
ــا جمعیــت حــدود ۱۹  داد: کشــور قزاقســتان ب

مشکالت صادرکنندگان به 
جمهوری آذربایجان پیگیری 

می شود

مشکالت صادرکنندگان به 
جمهوری آذربایجان پیگیری 

می شود

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز، ابوالفتــح ابراهیمــی 
ــله  ــه از سلس ــن جلس ــنبه در دومی روز چهارش
بــا  تجــارت  مشــکات  احصــای  جلســات 
جمهــوری آذربایجــان بــا حضــور فعــاالن 
حــوزه صــادرات اســتان افــزود: فعــاالن حــوزه 

در  چهارشــنبه  روز  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
ــای  ــات احص ــله جلس ــه از سلس ــن جلس دومی
مشــکات تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان 
ــتان  ــادرات اس ــوزه ص ــاالن ح ــور فع ــا حض ب
افــزود: فعــاالن حــوزه صــادرات بــه جمهــوری 
ــکات  ــال مش ــا انتق ــد ب ــی توانن ــان م آذربایج

مشکالت صادرکنندگان به 
جمهوری آذربایجان پیگیری 

می شود

ــن  ــح ابراهیمــی روز چهارشــنبه در دومی ابوالفت
جلســه از سلســله جلســات احصــای مشــکات 
ــا حضــور  ــا جمهــوری آذربایجــان ب تجــارت ب
فعــاالن حــوزه صــادرات اســتان افــزود: فعــاالن 
حــوزه صــادرات بــه جمهــوری آذربایجــان می 
تواننــد بــا انتقال مشــکات و دغدغــه های خود 

ضرورت افزایش همکاری های 
تجاری قزاقستان و آذربایجان 

شرقی

بــه گــزارش ترجمــان صبــح، مجید صمــدزاده 
صابــر بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی تبریــز و در دیــدار بــا 
نائــب رئیــس و دبیــر کل اتــاق تبریــز بــا اشــاره 
ــازار  ــوان ب ــه عن ــای قزاقســتان ب ــت ه ــه ظرفی ب
ــا  ــتان ب ــرد: قزاقس ــار ک ــی اظه ــدف صادرات ه

مشکالت صادرکنندگان به 
جمهوری آذربایجان پیگیری 

می شود

در  چهارشــنبه  روز  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
ــای  ــات احص ــله جلس ــه از سلس ــن جلس دومی
مشــکات تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان 
ــتان  ــادرات اس ــوزه ص ــاالن ح ــور فع ــا حض ب
افــزود: فعــاالن حــوزه صــادرات بــه جمهــوری 
ــکات  ــال مش ــا انتق ــد ب ــی توانن ــان م آذربایج

ضرورت افزایش همکاری 
های تجاری قزاقستان و استان 

آذربایجان شرقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، مجیــد صمــدزاده صابــر ظهــر امــروز بــا 
ــا نائــب  حضــور در اتــاق تبریــز و در دیــدار ب
رییــس و دبیــر کل اتــاق از ظرفیــت هــای 
ــی  ــدف صادرات ــازار ه ــوان ب ــه عن ــتان ب قزاقس
ــتان  ــور قزاقس ــه داد: کش ــه و ادام ــخن گفت س
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ضرورت افزایش همکاری های 
تجاری قزاقستان و آذربایجان 

شرقی

ضرورت افزایش همکاری های 
تجاری قزاقستان و آذربایجان 

شرقی

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در قزاقســتان 
هــای  همــکاری  افزایــش  ضــرورت  بــر 
تجــاری ایــن کشــور و اســتان آذربایجــان 
ــر  شــرقی تاکیــد کــرد. مجیــد صمــدزاده صاب
بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن 
و کشــاورزی تبریــز و در دیــدار بــا نائــب 

ضرورت افزایش همکاری های 
تجاری قزاقستان و آذربایجان 

شرقی

ــدزاده  ــد صم ــازار، مجی ــز ی ــزارش تبری ــه گ ب
صابــر ظهــر امــروز بــا حضــور در اتــاق تبریــز 
و در دیــدار بــا نائــب رییــس و دبیــر کل اتــاق 
ــازار  ــوان ب ــه عن ــتان ب ــای قزاقس ــت ه از ظرفی
ــه داد:  ــه و ادام ــخن گفت ــی س ــدف صادرات ه
 ۱۹ بــا جمعیــت حــدود  قزاقســتان  کشــور 

سفیر ایران: زمینه اجرای طرح 
های مشترک تولیدی با قزاقستان 

فراهم است

ضرورت افزایش همکاری های 
تجاری قزاقستان و آذربایجان 

شرقی

مجیــد  ایرنــا،  پنجشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
اتــاق  در  حضــور  بــا  صابــر  صمــدزاده 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
ــر  ــس و دبی ــب رئی ــا نائ ــدار ب ــز و در دی تبری
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــاق ب ــن ات کل ای
ــی  ــدف صادرات ــازار ه ــوان ب ــه عن ــتان ب قزاقس

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
بــا  امــروز  ظهــر  صابــر  صمــدزاده  مجیــد 
ــا نائــب  حضــور در اتــاق تبریــز و در دیــدار ب
رییــس و دبیــر کل اتــاق از ظرفیــت هــای 
ــی  ــدف صادرات ــازار ه ــوان ب ــه عن ــتان ب قزاقس

ضرورت افزایش همکاری 
های تجاری قزاقستان و استان 

آذربایجان شرقی

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز، مجیــد صمــدزاده 
صابــر ظهــر امــروز بــا حضــور در اتــاق تبریــز 
و در دیــدار بــا نائــب رییــس و دبیــر کل اتــاق 
ــازار  ــوان ب ــه عن ــتان ب ــای قزاقس ــت ه از ظرفی
ــه داد:  ــه و ادام ــخن گفت ــی س ــدف صادرات ه
 ۱۹ بــا جمعیــت حــدود  قزاقســتان  کشــور 

ضرورت افزایش همکاری های 
تجاری قزاقستان و آذربایجان 

شرقی

ــاق  ــور در ات ــا حض ــر ب ــدزاده صاب ــد صم مجی
بازرگانــی تبریــز و در دیــدار بــا نایــب رئیــس 
و دبیــر کل اتــاق از ظرفیت هــای قزاقســتان بــه 
عنــوان بــازار هــدف صادراتــی ســخن گفــت، 
جمعیــت  بــا  قزاقســتان  کشــور  داد:  ادامــه 
حــدود ۱۹ میلیــون، بــازار بزرگــی را در اختیار 

استقبال تجار آذربایجان شرقی 
برای افزایش همکاری های 

تجاری با کشور قزاقستان
ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــور  ــا حض ــر ب ــدزاده صاب ــد صم ــرقی، مجی ش
در اتــاق تبریــز و در دیــدار بــا نائــب رییــس و 
دبیــر کل اتــاق از ظرفیــت هــای قزاقســتان بــه 
ــه  ــی ســخن گفت ــازار هــدف صادرات ــوان ب عن
و ادامــه داد: کشــور قزاقســتان بــا جمعیــت 

ضرورت افزایش همکاری های 
تجاری قزاقستان و آذربایجان 

شرقی

صمــدزاده  خبر،مجیــد  ارک  گــزارش  بــه 
صابــر بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی تبریــز و 
ــاق  ــر کل ات ــس و دبی ــب رئی ــا نای ــدار ب در دی
از ظرفیت هــای قزاقســتان بــه عنــوان بــازار 
ــه داد:  ــت، ادام ــخن گف ــی س ــدف صادرات ه
 ۱۹ بــا جمعیــت حــدود  قزاقســتان  کشــور 

مجید صمدزاده صابر با حضور در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و 
در دیدار با نائب رئیس و دبیر کل اتاق تبریز 

با اشاره به ظرفیت های قزاقستان به عنوان 
بازار هدف صادراتی اظهار کرد: قزاقستان 

با جمعیت حدود ۱۹ میلیون، بازار بزرگی را 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

مشکالت تجارت با جمهوری 
آذربایجان احصا شد

ــای  ــات احص ــله جلس ــه از سلس ــومین جلس س
مشــکات تجــارت بــا جمهــوری آذربایجــان 
ــتان  ــادرات اس ــوزه ص ــاالن ح ــور فع ــا حض ب
در ســه بخــش محصــوالت پتروشــیمی، مــواد 
ــده  ــزار ش ــتیک برگ ــر و پاس ــیمیایی، پلیم ش
ــکات و  ــان مش ــه بی ــوزه ب ــن ح ــاالن ای و فع

مشکالت تجارت با جمهوری 
آذربایجان احصا شد

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز، ســومین جلســه از 
سلســله جلســات احصــای مشــکات تجــارت 
ــاالن  ــا حضــور فع ــا جمهــوری آذربایجــان ب ب
بخــش  ســه  در  اســتان  صــادرات  حــوزه 
شــیمیایی،  مــواد  پتروشــیمی،  محصــوالت 
ــاالن  ــده و فع ــزار ش ــتیک برگ ــر و پاس پلیم

وزارت نیرو در زمینه تأمین برق با 
صنایع همکاری کند

اتــاق  رئیــس  نائــب  ابراهیمــی،  ابوالفتــح 
ــه  ــز در ابتــدای ایــن جلســه از کســب رتب تبری
ســوم کشــوری در شــش ماهه دوم ســال ۹۹ 
توســط شــورای گفت وگــوی اســتان خبــر 
ــا  داد و گفــت: ایــن امتیازدهــی و رتبه بنــدی ب
ــوا، جلســات  ــداد جلســات، محت ــه تع توجــه ب

مشکالت تجارت با جمهوری 
آذربایجان احصا شد

نگاه تبریز به آسیای میانه از 
پنجره قزاقستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، ســومین جلســه از سلســله جلســات 
احصــای مشــکات تجــارت بــا جمهــوری 
حــوزه  فعــاالن  حضــور  بــا  آذربایجــان 
صــادرات اســتان در ســه بخــش محصــوالت 
و  پلیمــر  شــیمیایی،  مــواد  پتروشــیمی، 

مجید صمدزاده صابر با حضور در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و 
در دیدار با نائب رئیس و دبیر کل اتاق تبریز 

با اشاره به ظرفیت های قزاقستان به عنوان 
بازار هدف صادراتی اظهار کرد: قزاقستان 

با جمعیت حدود ۱۹ میلیون، بازار بزرگی را 

طی جلسه ای؛ مشکالت تجارت با 
جمهوری آذربایجان احصا شد

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
ــای  ــات احص ــله جلس ــه از سلس ــومین جلس س
ــا جمهــوری آذربایجــان  مشــکات تجــارت ب
ــتان  ــادرات اس ــوزه ص ــاالن ح ــور فع ــا حض ب
در ســه بخــش محصــوالت پتروشــیمی، مــواد 
ــده  ــزار ش ــتیک برگ ــر و پاس ــیمیایی، پلیم ش

هفتاد و سومین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، هفتــاد و ســومین نشســت شــورای 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
ــور  ــا حض ــنبه ب ــر ش ــرقی عص ــان ش آذربایج
مســئوالن دولتــی، قضایــی و بخــش خصوصی 
ــد . ــزار ش ــز برگ ــاق تبری ــل ات ــتان در مح اس

مشکالت تجارت با جمهوری 

آذربایجان احصا شد

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
شــرقی، ســومین جلســه از سلســله جلســات 
احصــای مشــکات تجــارت بــا جمهــوری 
حــوزه  فعــاالن  حضــور  بــا  آذربایجــان 
صــادرات اســتان در ســه بخــش محصــوالت 
و  پلیمــر  شــیمیایی،  مــواد  پتروشــیمی، 

جلسه کارگروه کارشناسی شورای 
گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
شــورای  کارشناســی  کارگــروه  جلســه 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  
بــا موضــوع » بررســی  آذربایجــان شــرقی 
مراتــب اعتــراض فعالیــن اقتصــادی بــه قطعــی 
هــای اخیــر بــرق در اســتان و مشــکات اخــذ 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تاکید استاندار آذربایجان 
شرقی بر استفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر

ضرورت همکاری وزارت نیرو با 
صنایع در زمینه تامین برق

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ســومین  و  هفتــاد  تبریــز،  بازرگانــی  اتــاق 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا حضــور 
مســئوالن دولتــی، قضایــی و بخــش خصوصی 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــاق تبری ــل ات ــتان در مح اس

ضرورت فراهم شدن امکان 
سرمایه  گذاری بخش خصوصی در 
ایجاد نیروگاه های مقیاس  کوچک

ــه  ــا اشــاره ای ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــای  ــرق واحده ــی ب ــی از قطع ــکات ناش مش
تولیــدی و مشــکات اخــذ مجوزهــای احداث 
ــا  ــی، ب ــهرک های صنعت ــرق در ش ــروگاه ب نی
قدردانــی از همراهــی صنایــع و واحدهــای 
تولیــدی بــرای صرفه جویــی در مصــرف بــرق 

تاکید استاندار آذربایجان  شرقی 
بر استفاده از انرژی های نو

هفتاد و سومین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی آذربایجان شرقی 
برگزار شد

صداوســیمای  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
آذربایجــان شــرقی، پــور محمــدی در هفتــاد و 
ســومین جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
ــه  ــرقی ک ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص و بخ
ــی و  ــتگاه های اجرای ــران دس ــور مدی ــا حض ب
نماینــدگان بخــش خصوصــی اســتان برگــزار 

هفتــاد و ســومین جلســه شــورای گفت وگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی 
بــه ریاســت اســتاندار آذربایجــان شــرقی و بــا 
و  اجرایــی  دســتگاه های  مدیــران  حضــور 
نماینــدگان بخــش خصوصــی اســتان برگــزار 

ضرورت همکاری وزارت نیرو با 
صنایع در زمینه تامین برق

اتــاق  رییــس  نائــب  ابراهیمــی،  ابوالفتــح 
ــه  ــز در ابتــدای ایــن جلســه از کســب رتب تبری
ــه دوم ســال ۹۹  ســوم کشــوری در شــش ماه
ــط شــورای گفتگــوی اســتان خبــر داد  توس
ــا  ــدی ب ــه بن ــی و رتب ــن امتیازده ــت: ای و گف
ــوا، جلســات  ــداد جلســات، محت ــه تع توجــه ب

هفتاد و سومین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی آذربایجان شرقی 
برگزار شد

ــه  ــن جلس ــوز، در ای ــاری نی ــزارش بردب ــه گ ب
ــای  ــرق واحده ــی ب ــی از قطع ــکات ناش مش
مجوزهــای  اخــذ  مشــکات  و  تولیــدی 
شــهرک های  در  بــرق  نیــروگاه  احــداث 

صنعتــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ایــن خصوص 

ضرورت فراهم شدن امکان 
سرمایه  گذاری بخش خصوصی در 
ایجاد نیروگاه های مقیاس  کوچک

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــاد و  شــرقی، محمدرضــا پورمحمــدی در هفت
ســومین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
ــه  ــرقی ادام ــان ش ــی آذربایج ــش خصوص بخ
ــول  ــرق در ط ــی ب ــکل قطع ــاد مش ــا ایج داد: ب
ــم  ــط تصمی ــه ذیرب ــای گذشــته، کمیت ــه ه هفت

ضرورت همکاری وزارت نیرو با 
صنایع در زمینه تامین برق

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز، هفتــاد و ســومین 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا حضــور 
مســئوالن دولتــی، قضایــی و بخــش خصوصی 

ــز برگــزار شــد . ــاق تبری اســتان در محــل ات
ابوالفتــح ابراهیمــی، نائــب رییــس اتــاق تبریــز 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از تبریز،پور محمدی 

استاندار آذربایجان شرقی در هفتاد و سومین 
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور 
مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ضرورت همکاری وزارت نیرو با 
صنایع آذربایجان شرقی

مهــد صنعــت - ابوالفتــح ابراهیمــی، نائــب 
رییــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن جلســه 
بــا  نیــرو  وزارت  همــکاری  ضــرورت  بــر 
ــد  ــرق تاکی ــن ب ــه تامی ــتان در زمین ــع اس صنای
کــرد و افــزود: در ایــن شــرایط کــه صنایــع بــه 
صــورت داوطلبانــه، مصــارف خــود را کاهش 

هفتاد و سومین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی آذربایجان شرقی 
برگزار شد

هفتــاد و ســومین جلســه شــورای گفت وگــوی 
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
آذربایجــان  اســتاندار  ریاســت  بــه  شــرقی 
شــرقی و بــا حضــور مدیــران دســتگاه های 
خصوصــی  بخــش  نماینــدگان  و  اجرایــی 
اســتان برگــزار شــد.در ایــن جلســه مشــکات 

لزوم پیگیری و داشتن برنامه 
ریزی جهت تامین برق مورد نیاز

ــاد و ســومین نشســت شــورای گفتگــوی   هفت
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
شــرقی عصــر شــنبه بــا حضــور مســئوالن 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد .

امکان سرمایه گذاری بخش 
خصوصی درایجاد نیروگاه های 

مقیاس  کوچک فراهم شود

امکان سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در ایجاد نیروگاه های 

مقیاس  کوچک فراهم شود

بــر  تاکیــد  بــا  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر، گفت: 
ــی در  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــکان س ام
در  کوچــک  مقیــاس   نیروگاه هــای  ایجــاد 
اســتان فراهــم شــود. محمدرضــا پورمحمــدی 
ــاد و ســومین جلســه شــورای گفــت  و  در هفت

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از ایرنــا، محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد و 
ســومین جلســه شــورای گفــت  و گــوی دولت 
و بخــش خصوصــی اســتان بــا قدردانــی از 
ــرای  همراهــی صنایــع و واحدهــای تولیــدی ب
ــری  ــرق و جلوگی ــرف ب ــی در مص صرفه جوی

هفتاد و سومین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

ــوی  ــورای گفتگ ــت ش ــومین نشس ــاد و س هفت
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 
عصــر شــنبه بــا حضــور مســئوالن دولتــی، 
ــی و بخــش خصوصــی اســتان در محــل  قضای

ــز برگــزار شــد. ــاق تبری ات
ابوالفتــح ابراهیمــی، نائــب رییس اتــاق تبریز در 

چراغ انتقادها به خاموشی برق 
صنایع روشن شد

ــاد و ســومین نشســت شــورای گفتگــوی   هفت
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
شــرقی عصــر شــنبه بــا حضــور مســئوالن 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد .

امکان سرمایه گذاری بخش 
خصوصی درایجاد نیروگاه های 

مقیاس  کوچک فراهم شود

ــا  ــا، محمدرض ــنبه ایرن ــزارش روز یکش ــه گ ب
جلســه  ســومین  و  هفتــاد  در  پورمحمــدی 
شــورای گفــت  و گــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان بــا قدردانــی از همراهــی 
بــرای  تولیــدی  واحدهــای  و  صنایــع 
ــری  ــرق و جلوگی ــرف ب ــی در مص صرفه جوی

لزوم فراهم شدن امکان سرمایه 
 گذاری بخش خصوصی در ایجاد 

نیروگاه های مقیاس  کوچک

ــه  ــن جلس ــرقی در ای ــان ش ــتاندار آذربایج اس
قطعــی  از  ناشــی  بــه مشــکات  اشــاره  بــا 
مشــکات  و  تولیــدی  واحدهــای  بــرق 
بــرق  نیــروگاه  احــداث  مجوزهــای  اخــذ 
از  قدردانــی  بــا  صنعتــی،  شــهرک های  در 
ــرای  همراهــی صنایــع و واحدهــای تولیــدی ب
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

نشست شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق 
تبریز در هیات های تشخیص 

مطالبات تامین اجتماعی استان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق 
ــر  ــدوی و تجدیدنظ ــای ب ــات ه ــز در هی تبری
تشــخیص مطالبــات تامیــن اجتماعــی اســتان بــا 
ــاق  ــل ات ــات در مح ــن هی ــای ای ــور اعض حض
تبریــز برگــزار شــده و طــی آن اعضــا بــه هــم 

دولت سیزدهم در برابر 
دیدگاه های کارشناسی گوش شنوا 

داشته باشد

مدینــه فاضلــه بخــش خصوصــی را نمی  تــوان 
ــران  ــت ای ــه و کل مل ــع جامع ــدای از مناف ج
دانســت و بایــد تاکیــد کــرد کــه آنچــه امــروز 
تحقــق  بــرای  اقتصــادی  فعــاالن  و  مــردم 
ــه  ــه ب ــد توج ــال می کنن ــادی دنب ــعه اقتص توس
زیرســاخت های تولیــد و تجــارت بــا رویکــرد 

تاکید بر استفاده از انرژی های نو
نشست شورای گفتگوی دولت و 

بخش خصوصی برگزار شد

ــاد و ســومین نشســت شــورای گفتگــوی   هفت
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
شــرقی عصــر شــنبه بــا حضــور مســئوالن 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد .

ــاد و ســومین نشســت شــورای گفتگــوی   هفت
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
شــرقی عصــر شــنبه بــا حضــور مســئوالن 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد .

نشست شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی برگزار شد

ــاد و ســومین نشســت شــورای گفتگــوی   هفت
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
شــرقی عصــر شــنبه بــا حضــور مســئوالن 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد .

نشست مشترک نمایندگان اتاق 
تبریز در هیات های تشخیص 

مطالبات تامین اجتماعی

ــز در  ــاق تبری ــدگان ات نشســت مشــترک نماین
ــخیص  ــر تش ــدوی و تجدیدنظ ــای ب ــات ه هی
ــا حضــور  ــن اجتماعــی اســتان ب ــات تامی مطالب
ــاق تبریــز  ــات در محــل ات ــن هی ــای ای اعض
هــم  بــه  اعضــا  آن  طــی  و  شــده  برگــزار 
اندیشــی و بررســی قوانیــن و دســتورالعمل 

نشست شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی برگزار شد

ــاد و ســومین نشســت شــورای گفتگــوی   هفت
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
شــرقی عصــر شــنبه بــا حضــور مســئوالن 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد .

نشست مشترک نمایندگان اتاق 
تبریز در هیات های تشخیص 

مطالبات تامین اجتماعی استان

ــز در  ــاق تبری ــدگان ات نشســت مشــترک نماین
ــخیص  ــر تش ــدوی و تجدیدنظ ــای ب ــات ه هی
ــا حضــور  ــن اجتماعــی اســتان ب ــات تامی مطالب
ــاق تبریــز  ــات در محــل ات ــن هی ــای ای اعض
هــم  بــه  اعضــا  آن  طــی  و  شــده  برگــزار 
اندیشــی و بررســی قوانیــن و دســتورالعمل 

ــاد و ســومین نشســت شــورای گفتگــوی   هفت
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
شــرقی عصــر شــنبه بــا حضــور مســئوالن 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد .
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

مروری بر خواسته های بخش 
خصوصی از رئیس جمهور آینده

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان 
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق 
در  ابراهیمــی  ابوالفتــح  تبریــز،  بازرگانــی 
ــته  ــریح خواس ــا تش ــگاران ب ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــور  ــس جمه ــی از ریی ــش خصوص ــای بخ ه
آینــده گفــت: اتــاق بازرگانــی در مرحلــه 

مروری بر خواسته های بخش 
خصوصی از رئیس جمهور آینده

ــس  ــاب رئی ــه انتخ ــی در مرحل ــاق بازرگان  ات
موفقیــت  آرزوی  ضمــن  جدیــد،  جمهــور 
بــرای رئیــس جمهــور آتــی بــر انتظــارات 
ــان  ــز مکــررا بی ــًا نی ــی خــود چنانچــه قب قانون
کــرده اســت، تاکیــد مــی کنــد. مدینــه فاضلــه 
بخــش خصوصــی را نمــی  تــوان جــدای از 

ستفاده ابزاری از بازار بورس کاال 
نباید تداوم یابد

ــته های  ــریح خواس ــا تش ــی ب ــح ابراهیم ابوالفت
ــده  ــور آین ــس جمه ــی از رئی ــش خصوص بخ
اظهــار کرد:اتــاق بازرگانــی در مرحلــه انتخاب 
آرزوی  ضمــن  جدیــد،  جمهــور  رئیــس 
ــی  ــر انتظــارات قانون ــرای ایشــان، ب موفقیــت ب
ــرده  ــان ک ــررا بی ــز مک ــًا نی ــه قب ــود چنانچ خ

خواسته های بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی از رئیس جمهور 

آینده

خواسته های بخش خصوصی از 
رئیس جمهور آینده /استفاده 

ابزاری از بازار بورس کاال نباید 
تداوم یابد

در  پنجشــنبه  روز  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
گفت وگــو بــا خبرنــگاران اظهــار کــرد: اتــاق 
بــرای  موفقیــت  آرزوی  ضمــن  بازرگانــی 
ــی  ــر انتظــارات قانون ــد ب رئیــس جمهــور جدی
ــرده  ــان ک ــررا بی ــز مک ــًا نی ــه قب ــود چنانچ خ

می کنــد. تاکیــد  اســت، 

امــروز  در گفت وگــو  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
بــا خبرنــگار  فــارس در تبریــز، بــا تشــریح 
رئیــس  از  خصوصــی  بخــش  خواســته های 
ــی  ــاق بازرگان ــار کرد:ات ــده اظه ــور آین جمه
ــد،  ــور جدی ــس جمه ــاب رئی ــه انتخ در مرحل
ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای ایشــان، بــر 

خواسته های بخش خصوصی از 
رئیس جمهور آینده /استفاده 

ابزاری از بازار بورس کاال نباید 
تداوم یابد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل از 
فــارس، ابوالفتــح ابراهیمــی امــروز، بــا تشــریح 
رئیــس  از  خصوصــی  بخــش  خواســته های 
ــی  ــاق بازرگان ــار کرد:ات ــده اظه ــور آین جمه
ــد،  ــور جدی ــس جمه ــاب رئی ــه انتخ در مرحل
ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای ایشــان، بــر 

مروری بر خواسته های بخش 
خصوصی از رییس جمهور آینده

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
شــرقی،  ابوالفتــح ابراهیمــی در گفتگــو بــا 
ــا تشــریح خواســته هــای بخــش  ــگاران ب خبرن
ــده گفــت:  ــس جمهــور آین خصوصــی از ریی
ــس  ــاب رئی ــه انتخ ــی در مرحل ــاق بازرگان ات
موفقیــت  آرزوی  ضمــن  جدیــد،  جمهــور 

خواسته های بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی از رئیس جمهور 

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
ــح  ــوان از تبریز،ابوالفت ــگاران ج ــگاه خبرن باش
بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  نائــب  ابراهیمــی 
تبریــز   کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
گفت:اتــاق بازرگانــی ضمــن آرزوی موفقیت 
ــارات  ــر انتظ ــد ب ــور جدی ــس جمه ــرای رئی ب

مروری بر خواسته های بخش 
خصوصی از رییس جمهور آینده

بــه گــزارش بردبــاری نیوز،ابوالفتــح ابراهیمــی 
در گفتگــو بــا خبرنــگاران بــا تشــریح خواســته 
ــور  ــس جمه ــی از ریی ــش خصوص ــای بخ ه
آینــده گفــت: اتــاق بازرگانــی در مرحلــه 
ضمــن  جدیــد،  جمهــور  رئیــس  انتخــاب 
آرزوی موفقیــت بــرای رئیــس جمهــور آتــی 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

مروری بر خواسته های بخش 
خصوصی از رییس جمهور آینده

مشکالت ناشی از عدم اجرای 
کامل قانون مالیات بر ارزش 

افزوده بررسی شد

بــه گــزارش روابط عمومــی اتاق تبریز، جلســه 
گفتگــوی   شــورای  کارشناســی  کارگــروه 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی 
بــا موضــوع » بررســی مشــکات ناشــی از 
عــدم اجــرای کامــل قانــون مالیــات بــر ارزش 
افــزوده « دوشــنبه هفتــم تیرمــاه در اتــاق تبریــز 

دفاع از واحدهای تولیدی حمایت 
از اشتغال پایدار است

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز، ابوالفتــح ابراهیمــی در 
نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا هیــات 
ــان  ــا بی ــتان ب ــی اس ــاف مالیات ــل اخت ــای ح ه
ــه منظــور ایجــاد فضــای  اینکــه ایــن نشســت ب

خواسته های بخش خصوصی از 
زبان نائب رئیس اتاق بازرگانی 

تبریز

نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز: 
خواسته های بخش خصوصی از 

رییس جمهور آینده

 ابوالفتــح ابراهیمــی در گفتگــو بــا خبرنــگاران 
ــی  ــش خصوص ــای بخ ــته ه ــریح خواس ــا تش ب
اتــاق  گفــت:  آینــده  جمهــور  رییــس  از 
بازرگانــی در مرحلــه انتخــاب رئیــس جمهــور 
جدیــد، ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای رئیــس 

 ابوالفتــح ابراهیمــی در گفتگــو بــا خبرنــگاران 
ــی  ــش خصوص ــای بخ ــته ه ــریح خواس ــا تش ب
اتــاق  گفــت:  آینــده  جمهــور  رییــس  از 
بازرگانــی در مرحلــه انتخــاب رئیــس جمهــور 
جدیــد، ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای رئیــس 

دولت سیزدهم و اینده بخش 
خصوصی

 ابوالفتــح ابراهیمــی در گفتگــو بــا خبرنــگاران 
ــی  ــش خصوص ــای بخ ــته ه ــریح خواس ــا تش ب
اتــاق  گفــت:  آینــده  جمهــور  رییــس  از 
بازرگانــی در مرحلــه انتخــاب رئیــس جمهــور 
جدیــد، ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای رئیــس 

دفاع از واحدهای تولیدی حمایت 
از اشتغال پایدار است

ابوالفتــح ابراهیمــی، شــامگاه ســه شــنبه در 
نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا هیــات 
ــان  ــا بی ــتان ب ــی اس ــاف مالیات ــل اخت ــای ح ه
ــه منظــور ایجــاد فضــای  اینکــه ایــن نشســت ب
هــم فکــری و رفــع مشــکات و دغدغــه هــای 

مروری بر خواسته های بخش 
خصوصی از رییس جمهور آینده

بــه گــزارش آرمــان تبریــز، ابوالفتــح ابراهیمــی 
در گفتگــو بــا خبرنــگاران بــا تشــریح خواســته 
ــور  ــس جمه ــی از ریی ــش خصوص ــای بخ ه
آینــده گفــت: اتــاق بازرگانــی در مرحلــه 
ضمــن  جدیــد،  جمهــور  رئیــس  انتخــاب 
آرزوی موفقیــت بــرای رئیــس جمهــور آتــی 

نشست مشترک نمایندگان اتاق 
تبریز در هیات های حل اختالف 

مالیاتی استان برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
تبریــز در هیــات هــای حــل اختــاف مالیاتــی 
اســتان بــه منظــور ایجــاد فضــای هــم فکــری و 
ــود در  ــای موج ــه ه ــکات و دغدغ ــع مش رف

به گزارش مهر تبریز، ابوالفتح ابراهیمی در 
گفتگو با خبرنگاران با تشریح خواسته های 

بخش خصوصی از رییس جمهور آینده 
گفت: اتاق بازرگانی در مرحله انتخاب رئیس 

جمهور جدید، ضمن آرزوی موفقیت برای 
رئیس جمهور آتی بر انتظارات قانونی خود 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

امکان تشکیل کنسرسیوم های 
صادراتی در آذربایجان شرقی 

بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
ــوع  ــا موض ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان واردات ات
کنسرســیوم های  تشــکیل  »امکان ســنجی 
ــز  ــاق تبری ــل ات ــتان« در مح ــی در اس صادرات

برگــزار شــد.

امکان سنجی تشکیل 
کنسرسیوم های صادراتی در 

آذربایجان شرقی

در  صادراتــی  کنسرســیوم های  تشــکیل 
کمیســیون  جلســه  در  شــرقی  آذربایجــان 
اتــاق  واردات  مدیریــت  و  صــادرات 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 

شــد. بررســی  تبریــز 

به بهانه تنظیم بازار، برنامه های 
صادرکنندگان را مختل نکنیم/ 
ضرورت تاسیس مرکز تجاری 

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز، جلســه کمیســیون 
کشــاورزی، صنایــع غذایــی، آب و محیــط 
ــوع  ــا موض ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــت ات زیس
»بررســی موانــع توســعه صــادرات محصــوالت 
ــراق« در  ــور ع ــه کش ــاورزی ب ــی و کش غذای

ــز برگــزار شــد. ــاق تبری محــل ات

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
آذربایجان شرقی برگزار شد

دفاع از واحدهای تولیدی حمایت 
از اشتغال پایدار است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
ــوی  ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ ــز، جلس تبری
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
و  مســائل  بررســی  موضــوع  بــا  شــرقی 
گمــرک  در  صادرکننــدگان  مشــکات 
ــازرگان(  ــدا گمــرک ب ــه )مب ــوالغ ترکی گورب

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
نشســت مشــترک نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز در هیــات 
هــای حــل اختــاف مالیاتــی اســتان بــه منظــور 
ایجــاد فضــای هــم فکــری و رفــع مشــکات و 

امکان سنجی تشکیل 
کنسرسیوم های صادراتی در 

آذربایجان شرقی

بــه گــزارش ترجمــان صبــح، در ابتدای جلســه، 
کمیســیون  رئیــس  حســینی،  یوســف  میــر 
صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریــز در ارتبــاط 
ــیوم و  ــث کنسرس ــت بح ــرورت و اهمی ــا ض ب
اســتفاده  و  صــادرات  بحــث  در  هم افزایــی 

به بهانه تنظیم بازار، برنامه های 
صادرکنندگان را مختل نکنیم/ 
ضرورت تاسیس مرکز تجاری 

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
کشــاورزی،  کمیســیون  جلســه  شــرقی، 
ــاق  ــت ات ــط زیس ــی، آب و محی ــع غذای صنای
ــع  ــا موضــوع »بررســی موان ــز ب ــی تبری بازرگان
و  غذایــی  محصــوالت  صــادرات  توســعه 
کشــاورزی بــه کشــور عــراق« در محــل اتــاق 

امکان سنجی تشکیل 
کنسرسیوم های صادراتی در 

آذربایجان شرقی

تشــکیل  شــرقی  ایســنا/آذربایجان 
آذربایجــان  در  صادراتــی  کنسرســیوم های 
و  صــادرات  کمیســیون  جلســه  در  شــرقی 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــت واردات ات مدیری
معــادن و کشــاورزی تبریــز بررســی شــد.

ابتــدای جلســه، میــر یوســف حســینی،  در 

به بهانه تنظیم بازار، برنامه های 
صادرکنندگان را مختل نکنیم/ 
ضرورت تاسیس مرکز تجاری 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
جلســه کمیســیون کشــاورزی، صنایــع غذایــی، 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــط زیســت ات آب و محی
بــا موضــوع »بررســی موانــع توســعه صــادرات 
ــه کشــور  محصــوالت غذایــی و کشــاورزی ب

ــز برگــزار شــد. ــاق تبری عــراق« در محــل ات
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

لزوم حرکت به سوی افزایش 
صادرات و تولید در بازارهای 

هدف

به بهانه تنظیم بازار، برنامه های 
صادرکنندگان را مختل نکنیم/ 
ضرورت تاسیس مرکز تجاری 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه 
ــه  ــز، جلس ــاق تبری ــی ات ــط عموم ــل از رواب نق
ــی، آب  ــع غذای ــاورزی، صنای ــیون کش کمیس
ــا  ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــت ات ــط زیس و محی
ــادرات  ــعه ص ــع توس ــی موان ــوع »بررس موض
ــه کشــور  محصــوالت غذایــی و کشــاورزی ب

برنامه های صادرکنندگان را به 
بهانه تنظیم بازار، مختل نکنیم

ــدل، در  ــازار، قاســم قوی ــز ی ــه گــزارش تبری ب
ــس کمیســیون کشــاورزی  ــدای جلســه رئی ابت
اتــاق  بــا تشــریح اهمیــت و ویژگی هــای بــازار 
عــراق اظهــار داشــت: صــادرات و تولیــد جــدا 
ــوده بلکــه ایــن ۲ حلقه هــای توامــان  از هــم نب
ــی  ــی و مذهب ــاظ سیاس ــراق از لح ــتند. ع هس

به بهانه تنظیم بازار، برنامه های 
صادرکنندگان را مختل نکنیم/ 
ضرورت تاسیس مرکز تجاری 

باید با تامین برنامه ای نسبت به 
حمایت از کشاورزان اقدام شود

ــط  ــه نقــل از رواب ــار ب ــه گــزارش عصــر دهی ب
کمیســیون  جلســه  تبریــز،  اتــاق  عمومــی 
کشــاورزی، صنایــع غذایــی، آب و محیــط 
ــوع  ــا موض ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــت ات زیس
»بررســی موانــع توســعه صــادرات محصــوالت 
ــراق« در  ــور ع ــه کش ــاورزی ب ــی و کش غذای

بــه گــزارش عصــر دهیــار، مصطفــی قنبــری در 
جلســه کمیســیون کشــاورزی، صنایــع غذایــی، 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــط زیســت ات آب و محی
بــا موضــوع »بررســی موانــع توســعه صــادرات 
ــه کشــور  محصــوالت غذایــی و کشــاورزی ب

ضرورت تاسیس مرکز تجاری 
ایران در عراق

قاســم قویــدل، رئیــس کمیســیون کشــاورزی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز، در ابتــدای ایــن جلســه 
بــا تشــریح اهمیــت و ویژگــی هــای بــازار 
عــراق گفــت: صــادرات و تولیــد جــدا از 
هــم نبــوده بلکــه ایــن دو، حلقــه هــای توامــان 
ــی  ــراق از لحــاظ سیاســی و مذهب هســتند و ع

برنامه های صادرکنندگان را به 
بهانه تنظیم بازار، مختل نکنیم

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
رئیــس  جلســه  ابتــدای  در  قویــدل،  قاســم 
تشــریح  بــا  اتــاق   کشــاورزی  کمیســیون 
ــار  ــراق اظه ــازار ع ــای ب ــت و ویژگی ه اهمی
داشــت: صــادرات و تولیــد جــدا از هــم نبــوده 
بلکــه ایــن ۲ حلقه هــای توامــان هســتند. عــراق 

اختالل در برنامه های 
صادرکنندگان به بهانه تنظیم 
بازار/ ضرورت تاسیس مرکز 

بــه گــزارش خبرنــگار بازار، جلســه کمیســیون 
کشــاورزی، صنایــع غذایــی، آب و محیــط 
ــنبه  ــح ش ــز صب ــی تبری ــاق بازرگان ــت ات زیس
بــا موضــوع »بررســی موانــع توســعه صــادرات 
ــه کشــور  محصــوالت غذایــی و کشــاورزی ب
تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  محــل  در  عــراق« 

نفوذ به بازار عراق مستلزم حمایت 
داخلی و غلبه بر رقبای خارجی

رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــراق فرص ــازار ع ــه ب ــان اینک ــا بی ــز ب تبری
ــد و  ــش تولی ــرای افزای ــبی را ب ــه مناس و زمین
صــادرات تجــار ایرانــی بــه ایــن کشــور فراهــم 
ــه  ــتر ب ــوذ بیش ــرای نف ــت: ب ــت، گف ــرده اس ک
ــع  ــت و رف ــت دول ــد حمای ــازار نیازمن ــن ب ای

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی 
اتاق تبریز، جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع 

غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
تبریز با موضوع »بررسی موانع توسعه 

صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی به 
کشور عراق« در محل اتاق تبریز برگزار شد.
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

نفوذ به بازار عراق مستلزم حمایت 
داخلی و غلبه بر رقبای خارجی

قاســم قویــدل، روز شــنبه در جلســه کمیســیون 
کشــاورزی، صنایــع غذایــی، آب و محیــط 
ــوع  ــا موض ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــت ات زیس
»بررســی موانــع توســعه صــادرات محصــوالت 
ــا  ــراق« ب ــور ع ــه کش ــاورزی ب ــی و کش غذای
اشــاره بــه اهمیــت و ویژگــی هــای بــازار عراق 

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــراق فرص ــازار ع ــه ب ــان اینک ــا بی ــز ب تبری
ــد و  ــش تولی ــرای افزای ــبی را ب ــه مناس و زمین
صــادرات تجــار ایرانــی بــه ایــن کشــور فراهــم 
ــه  ــتر ب ــوذ بیش ــرای نف ــت: ب ــت، گف ــرده اس ک
ــع  ــت و رف ــت دول ــد حمای ــازار نیازمن ــن ب ای

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــراق فرص ــازار ع ــه ب ــان اینک ــا بی ــز ب تبری
ــد و  ــش تولی ــرای افزای ــبی را ب ــه مناس و زمین
صــادرات تجــار ایرانــی بــه ایــن کشــور فراهــم 
ــه  ــتر ب ــوذ بیش ــرای نف ــت: ب ــت، گف ــرده اس ک
ــع  ــت و رف ــت دول ــد حمای ــازار نیازمن ــن ب ای

نفوذ به بازار عراق مستلزم حمایت 
داخلی و غلبه بر رقبای خارجی

به بهانه تنظیم بازار، برنامه های 
صادرکنندگان را مختل نکنیم/ 
ضرورت تاسیس مرکز تجاری 

قاســم قویــدل، روز شــنبه در جلســه کمیســیون 
کشــاورزی، صنایــع غذایــی، آب و محیــط 
ــوع  ــا موض ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــت ات زیس
»بررســی موانــع توســعه صــادرات محصــوالت 
ــا  ــراق« ب ــور ع ــه کش ــاورزی ب ــی و کش غذای
اشــاره بــه اهمیــت و ویژگــی هــای بــازار 

بــه گــزارش تبریــز جــوان، قاســم قویــدل، در 
ــس کمیســیون کشــاورزی  ــدای جلســه رئی ابت
اتــاق  بــا تشــریح اهمیــت و ویژگی هــای بــازار 
عــراق اظهــار داشــت: صــادرات و تولیــد جــدا 
ــوده بلکــه ایــن ۲ حلقه هــای توامــان  از هــم نب
ــی  ــی و مذهب ــاظ سیاس ــراق از لح ــتند. ع هس

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــراق فرص ــازار ع ــه ب ــان اینک ــا بی ــز ب تبری
ــد و  ــش تولی ــرای افزای ــبی را ب ــه مناس و زمین
صــادرات تجــار ایرانــی بــه ایــن کشــور فراهــم 
ــه  ــتر ب ــوذ بیش ــرای نف ــت: ب ــت، گف ــرده اس ک
ــع  ــت و رف ــت دول ــد حمای ــازار نیازمن ــن ب ای

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــراق فرص ــازار ع ــه ب ــان اینک ــا بی ــز ب تبری
ــد و  ــش تولی ــرای افزای ــبی را ب ــه مناس و زمین
صــادرات تجــار ایرانــی بــه ایــن کشــور فراهــم 
ــه  ــتر ب ــوذ بیش ــرای نف ــت: ب ــت، گف ــرده اس ک
ــع  ــت و رف ــت دول ــد حمای ــازار نیازمن ــن ب ای

الزامات نفوذ به بازار 
عراق

رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــراق فرص ــازار ع ــه ب ــان اینک ــا بی ــز ب تبری
ــد و  ــش تولی ــرای افزای ــبی را ب ــه مناس و زمین
صــادرات تجــار ایرانــی بــه ایــن کشــور فراهــم 
ــه  ــتر ب ــوذ بیش ــرای نف ــت: ب ــت، گف ــرده اس ک
ــع  ــت و رف ــت دول ــد حمای ــازار نیازمن ــن ب ای

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــراق فرص ــازار ع ــه ب ــان اینک ــا بی ــز ب تبری
ــد و  ــش تولی ــرای افزای ــبی را ب ــه مناس و زمین
صــادرات تجــار ایرانــی بــه ایــن کشــور فراهــم 
ــه  ــتر ب ــوذ بیش ــرای نف ــت: ب ــت، گف ــرده اس ک
ــع  ــت و رف ــت دول ــد حمای ــازار نیازمن ــن ب ای
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موتوژن و تراکتورسازی با مشکل 
تامین ورق مواجه هستند

استاندار آذربایجان شرقی: بخش 
تولید پیشران توسعه است

محمدرضــا پورمحمــدی روز شــنبه در دیــدار 
بــا جوانــان نخبــه صنعــت اســتان اظهــار کــرد: 
آذربایجــان شــرقی از اســتان هــای صنعتــی 
بــا  را  اگــر صنایــع خــود  و  بــوده  کشــور 
ــه  ــد از چرخ ــق نده ــای روز تطبی ــاوری ه فن

ــد. ــد مان ــب خواه ــی عق رقابت

سرمایه گذاری در بخش تولید، 
پیشران توسعه است

شــنبه  روز  پورمحمــدی  دکتــر محمدرضــا 
ــتان،  ــت اس ــه صنع ــان نخب ــا جوان ــدار ب در دی
ــتان  ــرقی از اس ــان ش ــت: آذربایج ــار داش اظه
هــای صنعتــی کشــور بــوده و اگــر صنایــع 
خــود را بــا فنــاوری هــای روز تطبیــق ندهــد از 

ــد. ــد مان ــب خواه ــی عق ــه رقابت چرخ

موتوژن و تراکتورسازی با مشکل 
تامین ورق مواجه هستند

مشکالت تامین ورق فوالدی واحد 
های تولیدی استان بررسی شد

شــورای  کارشناســی  کارگــروه  جلســه   
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  
بــا موضــوع » بررســی  آذربایجــان شــرقی 
مشــکات تامیــن مــواد اولیــه )ورق فــوالدی( 
واحــد هــای تولیــدی اســتان « شــنبه دوازدهــم 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، بــه 
گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، جلســه 
گفتگــوی   شــورای  کارشناســی  کارگــروه 
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
شــرقی بــا موضــوع » بررســی مشــکات تامیــن 

تجلیل از جوانان کارآفرین و 
صنعتگر منتخب آذربایجان شرقی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، ظهــر امــروز بــه مناســبت روز صنعــت 
و معــدن، جمعــی از جوانــان کارآفریــن و 
صنعتگــر منتخــب اســتان بــه همــت اتــاق 
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــز و س ــی تبری بازرگان
و تجــارت اســتان توســط اســتاندار آذربایجــان 

استاندار آذربایجان 
شرقی:سرمایه گذاری در بخش 

تولید پیشران توسعه است

محمدرضــا پورمحمــدی روز شــنبه در دیــدار 
بــا جوانــان نخبــه صنعــت اســتان اظهــار کــرد: 
آذربایجــان شــرقی از اســتان هــای صنعتــی 
بــا  را  اگــر صنایــع خــود  و  بــوده  کشــور 
ــه  ــد از چرخ ــق نده ــای روز تطبی ــاوری ه فن

ــد. ــد مان ــب خواه ــی عق رقابت

موتوژن و تراکتورسازی با مشکل 
تامین ورق مواجه هستند

شــورای  کارشناســی  کارگــروه  جلســه   
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  
بــا موضــوع » بررســی  آذربایجــان شــرقی 
مشــکات تامیــن مــواد اولیــه )ورق فــوالدی( 
واحــد هــای تولیــدی اســتان « شــنبه دوازدهــم 

سرمایه گذاری در بخش تولید 
پیشران توسعه است

محمدرضــا  تبریــز،  تابنــاک  گــزارش  بــه 
ــان  ــا جوان ــدار ب پورمحمــدی روز شــنبه در دی
نخبــه صنعــت اســتان اظهــار کــرد: آذربایجــان 
ــوده  ــی کشــور ب ــای صنعت ــتان ه شــرقی از اس
ــا فنــاوری هــای روز  و اگــر صنایــع خــود را ب
تطبیــق ندهــد از چرخــه رقابتــی عقــب خواهــد 

شــورای  کارشناســی  کارگــروه  جلســه   
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  
بــا موضــوع » بررســی  آذربایجــان شــرقی 
مشــکات تامیــن مــواد اولیــه )ورق فــوالدی( 
واحــد هــای تولیــدی اســتان « شــنبه دوازدهــم 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

در دوران کرونا / هیچ واحد 
تولیدی در آذربایجان شرقی 

تعطیل نشده است

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
محمدرضــا پورمحمــدی روز شــنبه در دیــدار 
بــا جوانــان نخبــه صنعــت اســتان اظهــار کــرد: 
آذربایجــان شــرقی از اســتان هــای صنعتــی 
بــا  را  اگــر صنایــع خــود  و  بــوده  کشــور 
ــه  ــد از چرخ ــق نده ــای روز تطبی ــاوری ه فن

برای پیشرفت باید در بخش تولید 
سرمایه گذاری شود

محمدرضــا    ، نیــوز  وقــت  گــزارش  بــه   
ــان  ــا جوان ــدار ب پورمحمــدی روز شــنبه در دی
نخبــه صنعــت اســتان اظهــار کــرد: آذربایجــان 
ــوده  ــی کشــور ب ــای صنعت ــتان ه شــرقی از اس
ــا فنــاوری هــای روز  و اگــر صنایــع خــود را ب
تطبیــق ندهــد از چرخــه رقابتــی عقــب خواهــد 

سرمایه گذاری در بخش تولید 
پیشران توسعه است

محمدرضــا پورمحمــدی روز شــنبه در دیــدار 
بــا جوانــان نخبــه صنعــت اســتان اظهــار کــرد: 
آذربایجــان شــرقی از اســتان هــای صنعتــی 
بــا  را  اگــر صنایــع خــود  و  بــوده  کشــور 
ــه  ــد از چرخ ــق نده ــای روز تطبی ــاوری ه فن

ــد. ــد مان ــب خواه ــی عق رقابت

سرمایه گذاری در بخش تولید، 
پیشران توسعه است

سرمایه گذاری در بخش تولید 
پیشران توسعه و پیشرفت است

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 
التحصیــان  فــارغ  تــوان  از  بایــد  اینکــه 
دانشــگاهی در صنعــت بهــره منــد شــد، تاکیــد 
کــرد اگــر بــه دنبال توســعه و پیشــرفت هســتیم 
ــرد. ــرمایه گذاری ک ــد س ــش تولی ــد در بخ بای

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــدی در دیــدار  ــا پورمحم ــرقی، محمدرض ش
بــا جوانــان نخبــه صنعــت اســتان اظهــار کــرد: 
آذربایجــان شــرقی از اســتان هــای صنعتــی 
بــا  را  اگــر صنایــع خــود  و  بــوده  کشــور 
ــه  ــد از چرخ ــق نده ــای روز تطبی ــاوری ه فن

هیچ واحد تولیدی در 
آذربایجان شرقی تعطیل نشده 

است

محمدرضــا  عصرتبریــز،  گــزارش  بــه 
پورمحمــدی روز شــنبه در دیدار با جوانان نخبه 
صنعــت اســتان اظهــار کــرد: آذربایجان شــرقی 
از اســتان های صنعتــی کشــور بــوده و اگــر 
ــق  ــای روز تطبی ــا فناوری ه ــود را ب ــع خ صنای
ندهــد از چرخــه رقابتــی عقــب خواهــد مانــد..

سرمایه گذاری در بخش تولید 
پیشران توسعه است

آذربایجان شــرقی،  از  ایکنــا  گــزارش  بــه 
اســتاندار  پورمحمــدی،  محمدرضــا 
 ۱۲ شــنبه،  روز  عصــر  آذربایجان شــرقی، 
ــت  ــه صنع ــان نخب ــا جوان ــدار ب ــاه، در دی تیرم
ــرد: آذربایجــان شــرقی از  اســتان، اظهــار ک
اگــر  و  بــوده  کشــور  صنعتــی  اســتان های 

هیچ واحد تولیدی در آذربایجان 

شرقی تعطیل نشده است

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمدرضــا 
ــان  ــا جوان ــدار ب پورمحمــدی روز شــنبه در دی
نخبــه صنعــت اســتان اظهــار کــرد: آذربایجــان 
شــرقی از اســتان های صنعتــی کشــور بــوده 
ــای روز  ــا فناوری ه ــود را ب ــع خ ــر صنای و اگ
تطبیــق ندهــد از چرخــه رقابتــی عقــب خواهــد 

استاندار آذربایجان شرقی: بخش 
تولید پیشران توسعه است

محمدرضــا  ترجمــان صبــح،  گــزارش  بــه 
ــان  ــا جوان ــدار ب پورمحمــدی روز شــنبه در دی
نخبــه صنعــت اســتان اظهــار کــرد: آذربایجــان 
ــوده  ــی کشــور ب ــای صنعت ــتان ه شــرقی از اس
ــا فنــاوری هــای روز  و اگــر صنایــع خــود را ب
تطبیــق ندهــد از چرخــه رقابتــی عقــب خواهــد 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بررسی تخصصی موضوع رمز 
ارزها در اتاق تبریز

امضای تفاهمنامه همکاری میان 
اتاق تبریز و کنفدراسیون ملی 

کارآفرینان جمهوری آذربایجان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
ــان  ــترک  می ــکاری مش ــه هم ــز، تفاهمنام تبری
اتــاق تبریــز و کنفدراســیون ملــی ســازمان 
کارآفرینــان جمهــوری آذربایجــان بــا حضــور 
علــی جهانگیــری، معــاون هماهنگــی امــور 
و  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  اقتصــادی 

همکاری های اقتصادی اتاق تبریز 
و جمهوری آذربایجان افزایش 

می یابد

روابــط  شــنبه  ســه  روز  گــزارش  بــه 
ــه  ــز، تفاهمنام ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات عموم
همــکاری مشــترک اتــاق بازرگانــی تبریــز 
و کنفدراســیون ملــی ســازمان کارآفرینــان 
علــی  حضــور  بــا  آذربایجــان  جمهــوری 
امــور  هماهنگــی  معــاون  جهانگیــری، 

بررسی تخصصی موضوع رمز 
ارزها در اتاق تبریز

بررسی تخصصی موضوع رمز 
ارزها در اتاق تبریز

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــدن  ــت و مع ــیون صنع ــه کمیس ــرقی، جلس ش
ــاق  ــل ات ــا در مح ــوع رمزارزه ــا موض ــاق ب ات
بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد. در ابتــدای 
جلســه، مســعود بنابیــان، رئیــس کمیســیون 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــا  ــاق ب ــدن ات ــت و مع ــیون صنع ــه کمیس جلس
موضــوع رمزارزهــا در محــل اتــاق بازرگانــی 
تبریــز برگــزار شــد. در ابتــدای جلســه، مســعود 
ــدن  ــت و مع ــیون صنع ــس کمیس ــان، رئی بنابی

رمز ارزها ابزار مناسبی برای دور 
زدن تحریم ها نیست

حســن فــرج اللهــی در نشســت کمیســیون 
ــع و  ــی، صنای ــاق بازرگان ــدن ات ــت و مع صنع
ــانی  ــزود: کس ــز اف ــاورزی تبری ــدن و کش مع
کــه اســتفاده از رمــز ارزهــا را بــرای دور زدن 
ــت را  ــد، واقعی ــی کنن ــج م ــا تروی ــم ه تحری

وارونــه جلــو می دهنــد.

امضای تفاهمنامه همکاری میان 
اتاق تبریز و کنفدراسیون ملی 

کارآفرینان جمهوری آذربایجان

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
شــرقی، تفاهمنامــه همــکاری مشــترک  میــان 
اتــاق تبریــز و کنفدراســیون ملــی ســازمان 
کارآفرینــان جمهــوری آذربایجــان بــا حضــور 
علــی جهانگیــری، معــاون هماهنگــی امــور 
و  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  اقتصــادی 

بررسی تخصصی موضوع رمز 
ارزها در اتاق تبریز

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
اتــاق تبریــز،  از گــزارش روابــط عمومــی 
ــا  ــاق ب ــدن ات ــت و مع ــیون صنع ــه کمیس جلس
موضــوع رمزارزهــا در محــل اتــاق بازرگانــی 
تبریــز برگــزار شــد. در ابتــدای جلســه، مســعود 

امضای تفاهمنامه همکاری میان 
اتاق تبریز و کنفدراسیون ملی 

کارآفرینان جمهوری آذربایجان

تفاهمنامــه  نیــوز،  بردبــاری  گــزارش  بــه 
و  تبریــز  اتــاق  میــان  مشــترک  همــکاری 
کارآفرینــان  ســازمان  ملــی  کنفدراســیون 
علــی  حضــور  بــا  آذربایجــان  جمهــوری 
امــور  هماهنگــی  معــاون  جهانگیــری، 
و  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  اقتصــادی 

بــه گــزارش بردبــاری نیــوز، جلســه کمیســیون 
صنعــت و معــدن اتــاق بــا موضــوع رمزارزهــا 
در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد. 
در ابتــدای جلســه، مســعود بنابیــان، رئیــس 
ــا  ــز ب ــاق تبری ــدن ات ــت و مع ــیون صنع کمیس



21
روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

 همکاری های اقتصادی اتاق تبریز 
و جمهوری آذربایجان افزایش 

می یابد

ــط  ــه نقــل از رواب ــرس ب ــه پ ــه گــزارش آدین ب
ــه  ــز، تفاهمنام ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات عموم
همــکاری مشــترک اتــاق بازرگانــی تبریــز 
و کنفدراســیون ملــی ســازمان کارآفرینــان 
علــی  حضــور  بــا  آذربایجــان  جمهــوری 
امــور  هماهنگــی  معــاون  جهانگیــری، 

دیپلماسی پویای تبریز در 
باکو

میــان  مشــترک   همــکاری  تفاهمنامــه   
اتــاق تبریــز و کنفدراســیون ملــی ســازمان 
کارآفرینــان جمهــوری آذربایجــان بــا حضــور 
علــی جهانگیــری، معــاون هماهنگــی امــور 
و  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  اقتصــادی 
جمشــید برزگــر، عضــو هیــات نماینــدگان 

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای افزایش 

ارتباطات تجاری با ماگیلوف 

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز، جلســه وبینــاری مابیــن 
بازرگانــی  اتــاق  و  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق 
بــا حضــور  بــاروس  و صنایــع ماگیلــوف 
جمعــی از مســئوالن اتــاق تبریــز و فعــاالن 
ــاق  ــران ات ــرقی، مدی ــان ش ــادی آذربایج اقتص

 همکاری های اقتصادی اتاق تبریز 
و جمهوری آذربایجان افزایش 

می یابد

همکاری های اقتصادی اتاق تبریز 
و جمهوری آذربایجان افزایش 

می یابد

بــه گــزارش تبریــز اول از روابــط عمومــی 
تفاهمنامــه  تبریــز،  بازرگانــی  اتــاق 
همــکاری مشــترک اتــاق بازرگانــی تبریــز 
و کنفدراســیون ملــی ســازمان کارآفرینــان 
علــی  حضــور  بــا  آذربایجــان  جمهــوری 
امــور  هماهنگــی  معــاون  جهانگیــری، 

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
تبریز،ایــن  از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
ــه منظــور افزایــش همکاری هــای  ــه ب تفاهمنام
ــی  ــیون مل ــز و کنفدراس ــاق تبری ــادی ات اقتص
ــان  ــوری آذربایج ــان جمه ــازمان کارآفرین س
نهــاد  ایــن دو  تعامــات  افزایــش  نحــوه  و 

امضای تفاهمنامه همکاری میان 
اتاق تبریز و کنفدراسیون ملی 

کارآفرینان جمهوری آذربایجان

ــه  ــوز، تفاهمنام ــگار صریرنی ــزارش خبرن ــه گ ب
و  تبریــز  اتــاق  میــان  مشــترک   همــکاری 
کارآفرینــان  ســازمان  ملــی  کنفدراســیون 
علــی  حضــور  بــا  آذربایجــان  جمهــوری 
جهانگیــری، معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی و جمشــید برزگــر.

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای افزایش 

ارتباطات تجاری با ماگیلوف 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، جلســه وبینــاری مابیــن اتــاق بازرگانــی 
ــوف  ــع ماگیل ــی و صنای ــاق بازرگان ــز و ات تبری
بــاروس ظهــر پنــج شــنبه بــا حضــور جمعــی 
ــادی  ــاالن اقتص ــز و فع ــاق تبری ــئوالن ات از مس
آذربایجــان شــرقی، مدیــران اتــاق ماگیلوف و 

امضای تفاهمنامه همکاری میان 
اتاق تبریز و کنفدراسیون ملی 

کارآفرینان جمهوری آذربایجان

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه 
بازرگانــی  اتــاق  عمومــی  روابــط  از  نقــل 
ــان  ــترک  می ــکاری مش ــه هم ــز، تفاهمنام تبری
اتــاق تبریــز و کنفدراســیون ملــی ســازمان 
کارآفرینــان جمهــوری آذربایجــان بــا حضــور 
علــی جهانگیــری، معــاون هماهنگــی امــور 

حضور مسئوالن سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور در اتاق تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مهــدی اقبــال، معــاون امور اســناد و ســردفتران 
کشــور،  امــاک  و  اســناد  ثبــت  ســازمان 
ســعادتیان مدیــر کل دفتــر نظــارت بــر اجــرای 
اســناد رســمی ســازمان و کشــاورز، مدیــر کل 
ثبــت شــرکت ها و موسســات غیــر تجــاری 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

آمادگی برای افزایش ارتباطات 
تجاری ایران با ماگیلوف بالروس

صنایع آذربایجان شرقی با کمبود 
۱۰ هزار مگاواتی برق مواجه 

هستند

ــس  ــوز، یون ــه راهبردنی ــه گــزارش روز جمع ب
ژائلــه در جلســه  فوق العــاده بررســی مشــکات 
ــار  ــع آذربایجان شــرقی اظه ــرق صنای ــی ب قطع
کــرد: بــا توجــه بــه این کــه در ســال های قبــل 
ــم،  ــه بودی ــرق مواج ــی ب ــکل قطع ــا مش ــز ب نی
ســوال اصلــی ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل 

صنایع آذربایجان شرقی با کمبود 
۱۰ هزار مگاواتی برق مواجه 

هستند

ــه  ــس ژائل ــا، یون ــه ایرن ــزارش روز جمع ــه گ ب
مشــکات  بررســی  فوق العــاده  جلســه   در 
ــار  ــع آذربایجان شــرقی اظه ــرق صنای ــی ب قطع
کــرد: بــا توجــه بــه این کــه در ســال های قبــل 
ــم،  ــه بودی ــرق مواج ــی ب ــکل قطع ــا مش ــز ب نی
ســوال اصلــی ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل 

آمادگی برای افزایش ارتباطات 
تجاری ایران با ماگیلوف بالروس

آمادگی بخش خصوصی برای 
افزایش ارتباطات تجاری با 

ماگیلوف بالروس

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، جلســه 
وبینــاری مابیــن اتــاق بازرگانــی تبریــز و اتــاق 
ــا  ــاروس ب ــوف ب ــع ماگیل ــی و صنای بازرگان
حضــور جمعــی از مســئوالن اتــاق تبریــز و 

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
بازرگانــی  اتــاق  مابیــن  وبینــاری  جلســه 
ــع ماگیلــوف  ــی و صنای ــاق بازرگان ــز و ات تبری
ــی  ــور جمع ــا حض ــنبه ب ــر پنجش ــاروس ظه ب
ــز و فعــاالن اقتصــادی  ــاق تبری از مســووالن ات

تولید و مصرف برق در آذربایجان 
شرقی نامتوازن است

ــر  ــه، محمدباق ــه راهبردنام ــزارش جمع ــه گ ب
هنربــر  در نشســت فوق العــاده بــا موضــوع 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  »بررســی 
ــارش  ــزان ب ــرد: می ــان ک ــرقی« بی آذربایجان ش
هــای امســال در آذربایجــان شــرقی ۲۸ درصــد 
و روان آب هــا و آب ســد هــا ۴۰ درصــد 

توازنی بین تولید و مصرف برق 
وجود ندارد

پنجشــنبه)۱7  عصــر  هنربــر  محمدباقــر 
بــا موضــوع  فوق العــاده  تیــر( در جلســه ی 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  »بررســی 
ــدادی  ــور تع ــا حض ــه ب ــرقی« ک آذربایجان ش
از مســئولین و صاحبــان صنایــع حســاس و پــر 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــتان در ات ــرف اس مص

مشکالت قطعی برق صنایع 
آذربایجان شرقی در اتاق تبریز 

بررسی شد
اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  تبریــز، 
ــور  ــا حض ــه ای ب ــی جلس ــرقی ط آذربایجان ش
صنایــع  صاحبــان  و  مســئولین  از  تعــدادی 
حســاس و پــر مصــرف اســتان در اتــاق تبریــز 

باید برای آینده برق کشور برنامه 
جدی داشته باشیم

تیــر(  پنجشــنبه)۱7  عصــر  ژائلــه  یونــس 
موضــوع  بــا  فوق العــاده  جلســه ی  در 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  »بررســی 
ــدادی  ــور تع ــا حض ــه ب ــرقی« ک آذربایجان ش
از مســئولین و صاحبــان صنایــع حســاس و پــر 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــتان در ات ــرف اس مص

ــاری  ــه وبین ــوان، جلس ــز ج ــزارش تبری ــه گ ب
مابیــن اتــاق بازرگانــی تبریــز و اتــاق بازرگانی 
ــاروس ظهــر پنجشــنبه  ــوف ب ــع ماگیل و صنای
بــا حضــور جمعــی از مســووالن اتــاق تبریــز و 
ــران  ــاالن اقتصــادی آذربایجان شــرقی، مدی فع
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تفاوت ۱۵ هزار مگاواتی بین 
تولید و مصرف برق در آذربایجان 

شرقی

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از تبریز،روشــن 
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــی مدیرعام میان
بــا  فوق العــاده  جلســه ی  در  آذربایجــان 
موضــوع »بررســی مشــکات قطعــی بــرق 
صنایــع آذربایجان شــرقی« کــه بــا حضــور 

باید برای آینده برق کشور برنامه 
جدی داشته باشیم

تیــر(  پنجشــنبه)۱7  عصــر  ژائلــه  یونــس 
موضــوع  بــا  فوق العــاده  جلســه ی  در 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  »بررســی 
ــدادی  ــور تع ــا حض ــه ب ــرقی« ک آذربایجان ش
حســاس  صنایــع  صاحبــان  و  مســئولین  از 
و پــر مصــرف اســتان در اتــاق بازرگانــی، 

نبود توازن در تولید و مصرف برق 
آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
آذربایجــان  اســتانداری  عمومــی  روابــط 
میــزان  افــزود:  هنربــر  محمدباقــر  شــرقی، 
شــرقی  آذربایجــان  در  امســال  بارش هــای 
۲۸ درصــد و روان آب هــا و آب ســدها ۴۰ 
ــه و دمــای هــوای اســتان  درصــد کاهــش یافت

باید برای آینده برق کشور برنامه 
جدی داشته باشیم

تولید و مصرف برق در آذربایجان 
شرقی نامتوازن است

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از تبریز،یونــس 
ژائلــه رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
 ۱7( پنجشــنبه  عصــر  تبریــز  کشــاورزی  و 
بــا موضــوع  فوق العــاده  تیــر( در جلســه ی 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  »بررســی 

محمدباقــر  ایرنــا،  جمعــه  گــزارش  بــه 
هنربــر  در نشســت فوق العــاده بــا موضــوع 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  »بررســی 
ــارش  ــزان ب ــرد: می ــان ک ــرقی« بی آذربایجان ش
هــای امســال در آذربایجــان شــرقی ۲۸ درصــد 
و روان آب هــا و آب ســد هــا ۴۰ درصــد 

توازنی بین تولید و مصرف برق 
وجود ندارد

پنجشــنبه)۱7  عصــر  هنربــر  محمدباقــر 
موضــوع  بــا  فوق العــاده  جلســه ی  در  تیــر( 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  »بررســی 
آذربایجان شــرقی« کــه بــا حضــور تعــدادی 
حســاس  صنایــع  صاحبــان  و  مســئولین  از 
و پــر مصــرف اســتان در اتــاق بازرگانــی، 

نبود توازن تولید و مصرف برق در 
آذربایجان شرقی

ــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما؛ مرکــز   ب
ــر افــزود:  آذربایجــان شــرقی، محمدباقــر هنرب
آذربایجــان  در  امســال  بارش هــای  میــزان 
آب  و  روان آب هــا  و  درصــد   ۲۸ شــرقی 
ســد ها ۴۰ درصــد کاهــش یافتــه و دمــای 
ــل ۴.۵  ــال قب ــه س ــبت ب ــز نس ــتان نی ــوای اس ه

نبود توازن تولید و مصرف برق در 

آذربایجان شرقی

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اســتانداری آذربایجــان شــرقی، محمدباقــر 
ــال در  ــای امس ــزان بارش ه ــزود: می ــر اف هنرب
ــا  آذربایجــان شــرقی ۲۸ درصــد و روان آب ه
یافتــه و  و آب ســدها ۴۰ درصــد کاهــش 
دمــای هــوای اســتان نیــز نســبت بــه ســال 

تولید برق بسیار کمتر از مصرف 
آن در کشور است

بــه گــزارش وقــت نیــوز،  روشــن میانــی 
جلســه ی  در  تیــر(   ۱7  ( پنجشــنبه  عصــر 
ــرق  ــی ب ــکات قطع ــی مش ــاده  بررس فوق الع
در واحدهــای تولیــدی اســتان گفــت : تفــاوت 
بیــن  تولیــد بــرق و مصــرف آن در کشــور 
ــت  ــگاوات اس ــزار م ــدود ۱۵ ه ــددی در ح ع
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مشکالت قطعی برق صنایع 
آذربایجان شرقی در اتاق تبریز 

بررسی شد

بررسی مشکالت قطعی برق صنایع 
آذربایجان شرقی در اتاق تبریز

ــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذرباجــان  ب
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  تبریــز، 
ــور  ــا حض ــه ای ب ــی جلس ــرقی ط آذربایجان ش
صنایــع  صاحبــان  و  مســئولین  از  تعــدادی 
حســاس و پــر مصــرف اســتان در اتــاق تبریــز 

کمبود ۱۰هزار مگاواتی برق 
در آذربایجان شرقی

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
اینکــه اســتاندار آذربایجــان شــرقی دلســوزانه 
پیگیــر موضــوع بــرق اســت، گفــت: ســال 
ــگاوات  ــدار ۱۲۰ م ــه مق ــود ب ــرار ب ــته ق گذش
ــد  ــتان تولی ــی اس ــهرک های صنعت ــرق در ش ب
نیــز  نیــروگاه  احــداث  شــود حتــی محــل 

صنایع آذربایجان شرقی با کمبود 
۱۰ هزار مگاواتی برق مواجه 

هستند

تولید و مصرف برق در آذربایجان 
شرقی نامتوازن است

بــه گــزارش تابــان خبــر، یونــس ژائلــه در 
ــی  ــکات قطع ــی مش ــاده بررس ــه  فوق الع جلس
ــرد:  ــار ک ــرقی اظه ــع آذربایجان ش ــرق صنای ب
ــز  ــل نی ــال های قب ــه در س ــه این ک ــه ب ــا توج ب
بــا مشــکل قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال 

محمدباقــر  خبــر،  تابــان  گــزارش  بــه 
هنربــر  در نشســت فوق العــاده بــا موضــوع 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  »بررســی 
ــارش  ــزان ب ــرد: می ــان ک ــرقی« بی آذربایجان ش
هــای امســال در آذربایجــان شــرقی ۲۸ درصــد 

صنایع آذربایجان شرقی با کمبود 
۱۰ هزار مگاواتی برق مواجه 

هستند

فوق العــاده  جلســه   در  ژائلــه  یونــس 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
این کــه در ســال های قبــل نیــز بــا مشــکل 
قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل ایــن مشــکل 

چرا عده ای مخالف تولید ۱۲۰ 
مگاوات برق در شهرک های 

صنعتی استان هستند؟

در  برنــا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــه  ــه در جلس ــس ژائل ــرقی، یون ــان ش آذربایج
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
آذربایجان شــرقی گفــت: تصــور اینکــه بــا 
و  تولیــدی  مراکــز  و  کارخانه هــا  تعطیلــی 
ــه  صنعتــی چــه مشــکاتی در شــهر و اســتان ب

باید برای آینده برق کشور برنامه 
جدی داشته باشیم

یونــس  صبــح،  ترجمــان  گــزارش  بــه 
ــه ی  ــر( در جلس ــنبه)۱7 تی ــر پنجش ــه عص ژائل
ــکات  ــی مش ــوع »بررس ــا موض ــاده ب فوق الع
ــه  ــرقی« ک ــع آذربایجان ش ــرق صنای ــی ب قطع
ــان  ــئولین و صاحب ــدادی از مس ــور تع ــا حض ب

تکلیف بخش خصوصی برای ورود 
به موضوع »تولید برق« مشخص 

شود

یونــس ژائلــه در جلســه بررســی مشــکات 
قطعــی بــرق صنایــع آذربایجان شــرقی گفــت: 
تصــور اینکــه بــا تعطیلــی کارخانه هــا و مراکــز 
تولیــدی و صنعتــی چــه مشــکاتی در شــهر و 
اســتان بــه وجــود خواهــد آمــد، بســیار دشــوار 

اســت.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، مشــکات 
قطعــی بــرق صنایــع آذربایجان شــرقی طــی 
ــئولین  ــدادی از مس ــور تع ــا حض ــه ای ب جلس
و صاحبــان صنایــع حســاس و پــر مصــرف 
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استاندار آذربایجان شرقی 
دلسوزانه پیگیر موضوع برق است

صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات 
ــور  ــا حض ــه ای ب ــی جلس ــرقی ط آذربایجان ش
صنایــع  صاحبــان  و  مســئولین  از  تعــدادی 
حســاس و پــر مصــرف اســتان در اتــاق تبریــز 

شــد. بررســی 

استاندار آذربایجان شرقی 
دلسوزانه پیگیر موضوع برق است

فوق العــاده  جلســه   در  ژائلــه  یونــس 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
این کــه در ســال های قبــل نیــز بــا مشــکل 
قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل ایــن مشــکل 

چالش تامین برق برای صنعت 
آذربایجان شرقی

فوق العــاده  جلســه   در  ژائلــه  یونــس 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
این کــه در ســال های قبــل نیــز بــا مشــکل 
قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل ایــن مشــکل 

زمین گیری صنعت آذربایجان 
توسط برق

تولید و مصرف نامتوازن برق در 
آذربایجان شرقی

فوق العــاده  جلســه   در  ژائلــه  یونــس 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
این کــه در ســال های قبــل نیــز بــا مشــکل 
قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل ایــن مشــکل 

فوق العــاده  جلســه   در  ژائلــه  یونــس 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
این کــه در ســال های قبــل نیــز بــا مشــکل 
قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل ایــن مشــکل 

استاندار آذربایجان شرقی 
دلسوزانه پیگیر موضوع برق است

صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات 
ای  جلســه  طــی  آذربایجان شــرقی 
و  مســئولین  از  تعــدادی  حضــور  بــا 
مصــرف  پــر  و  حســاس  صنایــع  صاحبــان 
شــد.. بررســی  تبریــز  اتــاق  در  اســتان 

صنایع آذربایجان شرقی با کمبود 
برق مواجه هستند

فوق العــاده  جلســه   در  ژائلــه  یونــس 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
این کــه در ســال های قبــل نیــز بــا مشــکل 
قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل ایــن مشــکل 

استاندار آذربایجان شرقی 
دلسوزانه پیگیر موضوع برق است

فوق العــاده  جلســه   در  ژائلــه  یونــس 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
این کــه در ســال های قبــل نیــز بــا مشــکل 
قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل ایــن مشــکل 

استاندار آذربایجان شرقی 
دلسوزانه پیگیر موضوع برق است

فوق العــاده  جلســه   در  ژائلــه  یونــس 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
این کــه در ســال های قبــل نیــز بــا مشــکل 
قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل ایــن مشــکل 
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کمیته کارشناسی امکان سنجی 
تشکیل کنسرسیوم های صادراتی 
در آذربایجان شرقی برگزار شد

ــان  ــا در آذربایج ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
سیدیوســف  جلســه،  ابتــدای  در  شــرقی، 
و  صــادرات  کمیســیون  رئیــس  حســینی، 
مدیریــت واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا 
اشــاره بــه اینکــه در جلســه گذشــته، شــش 
نفــر بــه عنــوان اعضــای هیئــت موســس جهــت 

تشکیل کنسرسیوم ها مشکل 
صادرات شرکت های کوچک را 

برطرف می کند

سیدیوســف  نیــوز،  اگزیــم  گــزارش  بــه 
کمیتــه  جلســه  در  شــنبه  روز  حســینی، 
تشــکیل  ســنجی  امــکان  کارشناســی 
کنسرســیوم هــای صادراتــی در آذربایجــان 
ــاره  ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــرقی در ات ش
ــزرگ مشــکلی در  ــه اینکــه شــرکت هــای ب ب

صادرات، اساس توسعه اقتصادی 
است/ ضرورت تقویت مناسبات با 

کشورهای همسایه

هفتــاد  در  پورمحمــدی  محمدرضــا  دکتــر 
شــورای گفت وگــوی  جلســه  و چهارمیــن 
ــان  ــا بی ــتان، ب ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول
اینکــه توســعه مناســبات اقتصــادی و تجــاری 
محوریــت  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
آذربایجــان شــرقی در ســال ۱۴۰۰ نیــز بــا 

کمیته کارشناسی امکان سنجی 
تشکیل کنسرسیوم های صادراتی 
در آذربایجان شرقی برگزار شد

استاندار آذربایجان شرقی 
دلسوزانه پیگیر موضوع برق است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
جلســه »کمیتــه کارشناســی امــکان ســنجی 
در  صادراتــی  هــای  کنسرســیوم  تشــکیل 
اســتان« بــا موضــوع تعییــن برنامــه هیئــت 
موســس کنسرســیوم صادراتــی در اتــاق تبریــز 

فوق العــاده  جلســه   در  ژائلــه  یونــس 
صنایــع  بــرق  قطعــی  مشــکات  بررســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
این کــه در ســال های قبــل نیــز بــا مشــکل 
قطعــی بــرق مواجــه بودیــم، ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه چــرا بــرای حــل ایــن مشــکل 

تشکیل کنسرسیوم ها مشکل 
صادرات شرکت های کوچک را 

برطرف می کند

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز، سیدیوســف حســینی، 
کارشناســی  کمیتــه  جلســه  در  شــنبه  روز 
امــکان ســنجی تشــکیل کنسرســیوم هــای 
اتــاق  صادراتــی در آذربایجــان شــرقی در 
بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت 

اعطای امتیازهای مالیاتی و 
بیمه ای در مقابل قطعی برق 

واحدهای صنعتی

بــه قطعــی  بــا اشــاره  اتــاق تبریــز  رئیــس 
بــرق واحدهــای صنعتــی و تولیــدی اســتان 
آذربایجــان شــرقی گفــت: قطعــی بــرق منجــر 
بــه فلــج شــدن صنایــع اســتان می شــود و 
ــن  ــرق در ای ــا قطعــی ب ــرار اســت ب ــا اگــر ق ام
بخــش مواجــه شــویم بایــد یکســری امتیــازات 

تشکیل کنسرسیوم ها مشکل 
صادرات شرکت های کوچک را 

برطرف می کند
سیدیوســف حســینی، روز شــنبه در جلســه 
ــکیل  ــنجی تش ــکان س ــی ام ــه کارشناس کمیت
کنسرســیوم هــای صادراتــی در آذربایجــان 
ــاره  ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــرقی در ات ش
ــزرگ مشــکلی در  ــه اینکــه شــرکت هــای ب ب

هفتاد و چهارمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
ــورای  ــت ش ــن نشس ــاد و چهارمی ــز، هفت تبری
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
ــور  ــا حض ــنبه ب ــر ش ــرقی عص ــان ش آذربایج
مســئوالن دولتــی، قضایــی و بخــش خصوصی 

ــد ــزار ش ــز برگ ــاق تبری ــل ات ــتان در مح اس
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قطعی برق منجر به فلج شدن 
صنایع استان می شود/ضرورت 

تعریف امتیارات ویژه برای صنایع

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
و  هفتــاد  نشســت  ژائلــه  یونــس  شــرقی، 
چهارمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی در 
اتــاق بازرگانــی تبریــز اظهــار کــرد: اگــر 
قطعــی بــرق اتفاقــی خــارج از اراده باشــد 

توسعه صادرات یکی از الزامات 
توسعه کشور

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
تبریز،پــور  از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
محمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی عصــر 
ــن جلســه نشســت  ــاد و چهارمی ــروز در هفت ام
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
ــط  ــا رواب ــز گفــت: م ــی تبری ــاق بازرگان در ات

افزایش مبادالت ساالنه تجاری 
ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دالر

روابــط  از  نقــل  بــه  بــازار  گــزارش  بــه 
ــا  ــز، محمدرض ــی تبری ــاق بازرگان ــی ات عموم
و  گفــت  شــورای  جلســه  در  پورمحمــدی 
گــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان 
اظهــار کــرد: روابــط اقتصــادی، فرهنگــی 
ــت  ــور دوس ــا کش ــی ب ــیار خوب ــی بس و سیاس

استاندار: شاخص های اقتصادی 
آذربایجان  شرقی مثبت است

هفتاد و چهارمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

محمدرضــا پورمحمــدی شــامگاه شــنبه در 
هفتــاد و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی 
ــعه  ــتان، توس ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول
صــادرات را یکــی از اصلــی تریــن مولفــه های 
رشــد اقتصــادی در جوامــع برشــمرد و تأکیــد 
کــرد: ایــن موضــوع بــرای اســتانی چــون 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
هفتــاد و چهارمیــن نشســت شــورای گفتگــوی 
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ــا حضــور مســئوالن دولتــی، قضایــی  شــرقی ب
و بخــش خصوصــی اســتان در محــل اتــاق 

ضرورت تقویت مناسبات با 
کشورهای همسایه

اســتاندار آذربایجــان شــرقی، توســعه صــادرات 
ــد  ــای رش ــه ه ــن مولف ــی تری ــی از اصل را یک
تأکیــد  و  برشــمرد  جوامــع  در  اقتصــادی 
بــرای اســتانی چــون  ایــن موضــوع  کــرد: 
بــا  همســایگی  در  کــه  شــرقی  آذربایجــان 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــایه ق ــور همس ــن کش چندی

توافق ایران و ترکیه برای افزایش 
مبادالت ساالنه تجاری و بازرگانی

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
در  امــروز  پورمحمــدی عصــر  محمدرضــا 
جلســه شــورای گفــت و گــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان اظهــار کــرد: روابــط 
ــی  اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی بســیار خوب
بــا کشــور دوســت و بــرادر ترکیــه داریــم 

ضرورت تقویت مناسبات با 

کشورهای همسایه

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
شــرقی، محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد 
شــورای گفت وگــوی  جلســه  و چهارمیــن 
ــان  ــا بی ــتان، ب ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول
اینکــه توســعه مناســبات اقتصــادی و تجــاری 
محوریــت  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 

وقتی قطعی برق صنایع را فلج 
می کند!

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
یونــس ژائلــه رئیــس اتــاق بازرگانــی در هفتــاد 
و چهارمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولت 
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی در 
ــرق  ــی ب ــه قطع ــاره ای ب ــا اش ــت ب ــن نشس ای
ــار  ــتان اظه ــدی اس ــی و تولی ــای صنعت واحده
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برق نباشد مالیات هم نگیرید/
فشار به بخش تولید، کاهش یابد

توافق ایران و ترکیه برای افزایش 
مبادالت ساالنه تجاری و بازرگانی

بــه گــزارش مشــرق، محمدرضــا پورمحمــدی 
عصــر امــروز در جلســه شــورای گفــت و 
گــوی دولــت و بخــش خصوصــی اظهــار 
ــط اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی  کــرد: رواب
بســیار خوبــی بــا کشــور دوســت و بــرادر 
ترکیــه داریــم و همــکاری هــای مطلوبــی بیــن 

قطعی برق منجر به فلج شدن 
صنایع استان می شود

تبریــز،  از  ایلنــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
و  هفتــاد  در  پورمحمــدی  محمدرضــا 
چهارمیــن جلســه شــورای گفــت وگــوی 
ــعه  ــتان، توس ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول
صــادرات را یکــی از اصلــی تریــن مولفــه 
هــای رشــد اقتصــادی در جوامــع برشــمرد 

اختصاص بودجه برای اتصال راه 
آهن جلفا به چشمه ثریا

استاندار: شاخص های اقتصادی 
آذربایجان  شرقی مثبت است

محمدرضــا  دکتــر  نوبــر،  گــزارش  بــه 
پورمحمــدی در هفتــاد و چهارمیــن جلســه 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
مناســبات  توســعه  اینکــه  بیــان  بــا  اســتان، 
اســامی  جمهــوری  تجــاری  و  اقتصــادی 

محمدرضــا پورمحمــدی شــامگاه شــنبه در 
هفتــاد و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی 
ــعه  ــتان، توس ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول
صــادرات را یکــی از اصلــی تریــن مولفــه های 
رشــد اقتصــادی در جوامــع برشــمرد و تأکیــد 

ضرورت تقویت مناسبات با 
کشورهای همسایه

محمدرضــا  ترجمــان صبــح،  گــزارش  بــه 
پورمحمــدی در هفتــاد و چهارمیــن جلســه 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی اســتان، بــا بیــان اینکــه توســعه 
جمهــوری  تجــاری  و  اقتصــادی  مناســبات 
آذربایجــان  محوریــت  بــا  ایــران  اســامی 

ضرورت تقویت مناسبات با 
کشورهای همسایه

توســعه  شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
صــادرات را یکــی از اصلــی تریــن مولفــه 
هــای رشــد اقتصــادی در جوامــع برشــمرد 
ــتانی  ــرای اس ــوع ب ــن موض ــرد: ای ــد ک و تأکی
چــون آذربایجــان شــرقی کــه در همســایگی 
قــرار گرفتــه  بــا چندیــن کشــور همســایه 

ضرورت تقویت مناسبات اقتصادی 
آذربایجان شرقی با کشورهای 

همسایه
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
اســتانداری آذربایجــان شــرقی، محمدرضــا 
پورمحمــدی در هفتــاد و چهارمیــن جلســه 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی اســتان، بــا بیــان اینکــه توســعه 

وقتی قطعی برق صنایع را فلج 
می کند!

بــه گــزارش تبریــز یــازار، یونــس ژائلــه رئیــس 
اتــاق بازرگانــی در هفتــاد و چهارمیــن نشســت 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
ــا اشــاره  آذربایجــان شــرقی در ایــن نشســت ب
بــرق واحدهــای صنعتــی و  بــه قطعــی  ای 

ــدی اســتان اظهــار تولی

بــه گــزارش نوبــر بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز، هفتــاد و چهارمیــن 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
خصوصــی آذربایجــان شــرقی عصــر شــنبه بــا 
ــش  ــی و بخ ــی، قضای ــئوالن دولت ــور مس حض
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هفتاد و چهارمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
ــورای  ــت ش ــن نشس ــاد و چهارمی ــز، هفت تبری
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
ــور  ــا حض ــنبه ب ــر ش ــرقی عص ــان ش آذربایج
مســئوالن دولتــی، قضایــی و بخــش خصوصی 

ــد ــزار ش ــز برگ ــاق تبری ــل ات ــتان در مح اس

ضرورت تقویت مناسبات با 

کشورهای همسایه

محمدرضــا پورمحمــدی عصــر دیــروز در 
هفتــاد و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی 
ــا اشــاره  ــت و بخــش خصوصــی اســتان ب دول
ــت:  ــه، گف ــران و ترکی ــه ای ــط دیرین ــه رواب ب
بــرای مبــادالت  ســقف توافــق دو کشــور 
ــا  ــت ام ــارد دالر اس ــاالنه 3۰ میلی ــاری س تج

شرکت های برتر غرب و شمال 
غرب کشور در تبریز معرفی می 

شوند

ــا  ــت ب ــنبه در نشس ــر روز پنجش ــواد جهانگی ج
خبرنــگاران اظهــار کــرد: معرفــی شــرکت 
هــای برتــر یــاد شــده بــا مشــارکت اتــاق 
ــا  ــود . وی ب ــی ش ــزار م ــز برگ ــی تبری بازرگان
ــرکت  ــاب ش ــای انتخ ــاخص ه ــه ش ــاره ب اش

ــی ــد و بازده ــه داد: رش ــر ادام ــای برت ه

تشکیل کمیته تخصصی برای توسعه 
مبادالت تجاری با ترکیه

قطعی برق منجر به فلج شدن 
صنایع استان می شود

محمدرضــا    ، نیــوز  وقــت  گــزارش  بــه 
و  هفتــاد  در  دیــروز  عصــر  پورمحمــدی 
چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان بــا اشــاره بــه روابــط 
دیرینــه ایــران و ترکیــه، گفــت: ســقف توافــق 
دو کشــور بــرای مبــادالت تجــاری ســاالنه 3۰ 

یونــس ژائلــه در هفتــاد و چهارمیــن جلســه 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
ــار  ــرق و آث ــی ب ــاد از قطع ــن انتق ــتان ضم اس
ــه داد:  ــر صنعــت اســتان ، ادام ــار آن ب ــان ب زی
اگــر قطعــی بــرق اتفاقــی خــارج از اراده باشــد 
پــس بایــد در مقابــل آن یکســری امتیــازات از 

تسهیل صادرات در گرو تقویت 
دیپلماسی تبریز

محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد و چهارمین 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان، بــا بیــان اینکــه توســعه 
جمهــوری  تجــاری  و  اقتصــادی  مناســبات 
آذربایجــان  محوریــت  بــا  ایــران  اســامی 
جدیــت. بــا  نیــز   ۱۴۰۰ ســال  در  شــرقی 

هفتمین دوره ایران تک مرداد ماه 
در تبریز برگزار خواهد شد

اتــاق  رییــس  نایــب  ابراهیمــی،  ابوالفتــح 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
ــت  ــر( در نشس ــنبه)۲۴ تی ــروز پنجش ــز ام تبری
خبــری هفتمیــن دوره ایران تــک اظهــار کــرد: 
ــز  ــران و تبری ــی ای ــاق بازرگان ــاش ات ــام ت تم

حمایــت از واحــد هــای تولیــدی،

ضرورت تقویت مناسبات با 

کشورهای همسایه

محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد و چهارمین 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان، بــا بیــان اینکــه توســعه 
جمهــوری  تجــاری  و  اقتصــادی  مناســبات 
آذربایجــان  محوریــت  بــا  ایــران  اســامی 

ــت ــا جدی ــز ب ــال ۱۴۰۰ نی ــرقی در س ش

هفتمین دوره طرح »ایران تک« 
برگزار می شود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــری طــرح  ــح ابراهیمــی در نشســت خب ابوالفت
ــران و  ــی ای ــاق بازرگان ــران تــک گفــت: ات ای
تبریــز بــه عنــوان مرکــز و محــل مشــاوره ســه 
ــدی،  ــای تولی ــت از واحده ــف اس ــوه مکل ق
صنعتــی و تجــاری و مراکــزی کــه در راه 
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هفتمین دوره ایران تک مرداد ماه 
در تبریز برگزار خواهد شد

برترین شرکت های غرب و شمال 
غرب کشور در تبریز معرفی می 

شوند

بــه گــزارش بــازار، جــواد جهانگیــر در تبریــز 
اظهــار کــرد: معرفــی شــرکت هــای برتــر یــاد 
شــده بــا مشــارکت اتــاق بازرگانــی تبریــز 
برگــزار مــی شــود . وی بــا اشــاره بــه شــاخص 
هــای انتخــاب شــرکت هــای برتــر ادامــه داد: 
رشــد و بازدهــی، اثربخشــی در بازارهــای بیــن 

آغوش گرم تبریز برای برترین 
های غرب و شمالغرب ایران

اتــاق  رییــس  نایــب  ابراهیمــی،  ابوالفتــح   
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
دوره  هفتمیــن  خبــری  نشســت  در  تبریــز 
ــاق  ــاش ات ــام ت ــرد: تم ــار ک ــک اظه ایران ت
ــد  ــت از واح ــز حمای ــران و تبری ــی ای بازرگان
هــای تولیــدی، صنعــت، تجــاری و مراکــز 

۵۳۰ شرکت در هفتمین دوره 
معرفی برترین شرکت های غرب 

کشور ثبت نام کردند

شرکت های برتر غرب و شمال 
غرب کشور در تبریز معرفی 

می شوند

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
ــد  ــز، مجی ــوان از تبری ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــی  ــن دوره معرف ــی هفتمی ــر علم ــرزاده دبی باق
ــمال  ــرب و ش ــه غ ــرکت های منطق ــن ش برتری
ــرکت  ــش از ۵3۰ ش ــت: بی ــور گف ــرب کش غ

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
تبریز،جــواد  از  باشــگاه خبرنــگاران جــوان 
مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل  جهانگیــر 
صنعتــی کشــور  گفــت: معرفــی شــرکت های 
برتــر یــاد شــده بــا مشــارکت اتــاق بازرگانــی 

هفتمین دوره ایران تک مرداد ماه 
در تبریز برگزار خواهد شد

ابوالفتــح  صبــح،  ترجمــان  گــزارش  بــه 
ابراهیمــی، نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی، 
ــروز  ــز ام ــاورزی تبری ــادن و کش ــع، مع صنای
پنجشــنبه)۲۴ تیــر( در نشســت خبــری هفتمیــن 
دوره ایران تــک اظهــار کــرد: تمــام تــاش 
حمایــت  تبریــز  و  ایــران  بازرگانــی  اتــاق 

هفتمین دوره طرح رتبه بندی 
شرکت های برتر منطقه شمال 

غرب و غرب کشور

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز، ابوالفتــح 
ابراهیمــی، نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریز در نشســت 
خبــری هفتمیــن دوره ایران تــک اظهــار کــرد: 
ــز  ــران و تبری ــی ای ــاق بازرگان ــاش ات ــام ت تم
ــت،  ــدی، صنع ــای تولی ــد ه ــت از واح حمای

شایسته ساالری از شعار به عمل 
تبدیل شود / ضعف مدیریتی در 

کشور یک چالش اساسی است
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،  
ــا  ــو ب ــروز در گفت وگ ــی ام ــح ابراهیم ابوالفت
ــی  ــاق بازرگان ــت:  ات ــار داش ــگاران اظه خبرن
ایــران و تبریــز بــه عنــوان مرکــز و محــل 
ــز  ــا تجهی ــت ب ــف اس ــوه مکل ــه ق ــاوره س مش

شایسته ساالری از شعار به عمل 
تبدیل شود / ضعف مدیریتی در 

کشور یک چالش اساسی است

بــه گــزارش تبریــز یــازار،  ابوالفتــح ابراهیمــی 
ــار  ــگاران اظه ــا خبرن ــو ب ــروز در گفت وگ ام
تبریــز  و  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  داشــت:  
ــوه  ــه ق ــاوره س ــل مش ــز و مح ــوان مرک ــه عن ب
مکلــف اســت بــا تجهیــز بــه ســاح و صــاح 
روز از واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و تجــاری 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از  روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، ابوالفتــح 
ابراهیمــی در نشســت خبــری طــرح ایــران 
ــز  ــران و تبری ــی ای ــاق بازرگان تــک گفــت: ات
ــوه  ــه ق ــاوره س ــل مش ــز و مح ــوان مرک ــه عن ب
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انتقاد از نبود قانون ثبت 
کنسرسیوم های صادراتی در 

آذربایجان شرقی

ــون ثبــت کنسرســیوم هــای  ــود قان انتقــاد از نب
صادراتــی و لــزوم اســتفاده از تجربیــات موفــق 
در زمینــه تشــکیل ایــن نــوع مجموعــه هــا، از 
ــه  ــده در جلس ــرح ش ــوارد مط ــن م ــم تری مه
ــکیل  ــنجی تش ــکان س ــی ام ــه کارشناس کمیت
کنسرســیوم هــای صادراتــی اتــاق بازرگانــی، 

انتقاد از نبود قانون ثبت 
کنسرسیوم های صادراتی در 

آذربایجان شرقی

ســید یوســف حســینی، رئیــس کمیســیون 
صــادرات و مدیریــت واردات اتــاق بازرگانــی 
ــکان  ــی ام ــه کارشناس ــه کمیت ــز در جلس تبری
ــی  ــای صادرات ــیوم ه ــکیل کنسرس ســنجی تش
بــا موضــوع »تعییــن الگــوی کاری کنسرســیوم 
ــی و  ــارب داخل ــه تج ــه ب ــا توج ــی ب صادرات

نشست مشترک نمایندگان اتاق 
تبریز در هیات های تشخیص 

مطالبات تامین اجتماعی برگزار 
شد

ــز در  ــاق تبری ــدگان ات نشســت مشــترک نماین
ــخیص  ــر تش ــدوی و تجدیدنظ ــای ب ــات ه هی
ــل  ــتان در مح ــی اس ــن اجتماع ــات تامی مطالب

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ات

انتقاد از نبود قانون ثبت 
کنسرسیوم های صادراتی/ 

تجربیات موفق الگو قرار داده 
شوند

در انتظار ایران تک هفتم

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
جلســه کمیتــه کارشناســی امــکان ســنجی 
بــا  صادراتــی  هــای  کنسرســیوم  تشــکیل 
موضــوع تعییــن الگــوی کاری کنسرســیوم 
ــی و  ــارب داخل ــه تج ــه ب ــا توج ــی ب صادرات
خارجــی، بررســی هزینــه و فایــده، بخــش 

 ابوالفتــح ابراهیمــی در نشســت خبــری طــرح 
ــران و  ــی ای ــاق بازرگان ــران تــک گفــت: ات ای
تبریــز بــه عنــوان مرکــز و محــل مشــاوره ســه 
ــدی،  ــای تولی ــت از واحده ــف اس ــوه مکل ق
صنعتــی و تجــاری و مراکــزی کــه در راه 

انتقاد از نبود قانون ثبت 
کنسرسیوم های صادراتی در 

آذربایجان شرقی

حســینی،  یوســف  ســید   - صنعــت  مهــد 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  رئیــس 
جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  واردات 
کمیتــه کارشناســی امــکان ســنجی تشــکیل 
کنسرســیوم هــای صادراتــی بــا موضــوع »تعیین 
الگــوی کاری کنسرســیوم صادراتــی بــا توجــه 

انتقاد از نبود قانون ثبت 
کنسرسیوم های صادراتی در 

آذربایجان شرقی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه 
ــس  ــینی، رئی ــف حس ــید یوس ــل از ایسنا،س نق
کمیســیون صــادرات و مدیریــت واردات اتاق 
بازرگانــی تبریــز در جلســه کمیتــه کارشناســی 
امــکان ســنجی تشــکیل کنسرســیوم هــای 
ــن الگــوی کاری  ــا موضــوع »تعیی ــی ب صادرات

انتقاد از نبود قانون ثبت 
کنسرسیوم های صادراتی در 

آذربایجان شرقی

ــون ثبــت کنسرســیوم هــای  ــود قان انتقــاد از نب
صادراتــی و لــزوم اســتفاده از تجربیــات موفــق 
در زمینــه تشــکیل ایــن نــوع مجموعــه هــا، از 
ــه  ــده در جلس ــرح ش ــوارد مط ــن م ــم تری مه
ــکیل  ــنجی تش ــکان س ــی ام ــه کارشناس کمیت
کنسرســیوم هــای صادراتــی اتــاق بازرگانــی، 

انتقاد از نبود قانون ثبت 
کنسرسیوم های صادراتی در 

آذربایجان شرقی

ــون ثبــت کنسرســیوم هــای  ــود قان انتقــاد از نب
صادراتــی و لــزوم اســتفاده از تجربیــات موفــق 
در زمینــه تشــکیل ایــن نــوع مجموعــه هــا، از 
ــه  ــده در جلس ــرح ش ــوارد مط ــن م ــم تری مه
ــکیل  ــنجی تش ــکان س ــی ام ــه کارشناس کمیت
کنسرســیوم هــای صادراتــی اتــاق بازرگانــی، 
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دالیل افزایش بی رویه قیمت 
سیمان و مشکالت ناشی از آن 

بررسی شد

دالیل افزایش بی رویه قیمت 
سیمان و مشکالت ناشی از آن 

بررسی شد

اوضاع اقتصادی سازمان تامین 
اجتماعی تابعی از وضعیت 

اقتصادی در جامعه است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
ــوی  ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ ــز، جلس تبری
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
شــرقی بــا موضــوع “ بررســی دالیــل افزایــش 
بــی رویــه قیمــت ســیمان و مشــکات صنعــت 
ــا “  ــت ه ــش قیم ــن افزای ــی از ای ــداث ناش اح

جلســه هــم اندیشــی بــا نماینــدگان کارفرمایان 
در هیــات هــای تشــخیص مطالبــات تامیــن 
حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اجتماعــی 
مدیــرکل، معــاون منابــع بیمــه ای، روســای 
ادارات وصــول حــق بیمــه و بازرســی از دفاتــر 
قانونــی اداره کل اســتان و رییــس موسســه 
ــن اجتماعــی اســتان در محــل  حسابرســی تامی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع ” بررســی دالیــل افزایــش بــی رویــه 
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