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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

297 خبر

تعداد رسانه ها

65 رسانه
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بازار ایرنا یازاکو اقتصاد 
اینده

پیام آذری  عصر 
ازادی

برنا قلم پرس فارس

خبرسازترین منابع خبری

45%

24%

15%

13%
3%

اخبار درج شده بھ تفکیک منبع خبری

پایگاه خبری

خبرگزاری

روزنامھ

اتاق تبریز و ایران

ارگان دولتی
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

حضور هیات رییسه اتاق تبریز 
در مراسم ملی گرامیداشت 

سنگرنشینان اقتصاد کشور

دیدار مدیران اتحادیه 
صادرکنندگان فرش دستبافت 

آذربایجان شرقی با رییس اتاق 

فــرش  صادرکننــدگان  اتحادیــه  مدیــران 
ــداری  ــی دی ــرقی ط ــان ش ــتبافت آذربایج دس
بــا یونــس ژائلــه، رییــس اتــاق تبریــز بــه بیــان 
ــد. ــه پرداختن ــن اتحادی مباحــث پیــش روی ای

جلسه کمیسیون گمرک، حمل 
و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی 

تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــل و  ــل و نق ــرک، حم ــیون گم ــه کمیس جلس
ــتور  ــا دس ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــت ات ترانزی
ــائل روز در  ــکالت و مس ــی مش ــه “بررس جلس
حــوزه بازرگانــی خارجــی و حمــل و نقــل 

ــه داد. ــکیل جلس ــی “ تش ــن الملل بی

برگزاری نشست هم اندیشی تشکل 
های اتاق بازرگانی تبریز

 برگزاری نشست هم اندیشی 
تشکل های اتاق بازرگانی تبریز

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

 یونــس ژائلــه در جلســه هــم اندیشــی بــا 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان روســای تشــکل هــای ات
ــا اشــاره بــه ماهیــت و اهــداف تشــکل هــای  ب
ــار تشــکل هــا  اتــاق گفــت: اتــاق بایــد در کن
بــوده و وظیفــه یــاری بــه آن هــا را عملــی کنــد 
و در مقابــل نیــز تشــکل هــا بایــد در کنــار اتاق 

دیدار مدیران اتحادیه 
صادرکنندگان فرش دستبافت 

آذربایجان شرقی با رییس اتاق 

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از 
روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، علی 
اصغر پور فرشچی زاد، احد هریسچیان، 

میرحیدر حیدری نامی، محمد فاخری تبریزی 
به نمایندگی از اتحادیه صادرکنندگان فرش 

دستبافت آذربایجان شرقی طی دیداری با 

مشکالت ناشی از افزایش بهاء گاز 
صنایع مورد بررسی قرار گرفت

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه 
ــه  ــز، جلس ــاق تبری ــی ات ــط عموم ــل از رواب نق
کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا موضــوع 
بررســی مســائل و مشــکالت ناشــی از افزایــش 
ــر  ــی از آن ب ــات ناش ــع و تبع ــاء گاز صنای به

دیدار مدیران اتحادیه 
صادرکنندگان فرش دستبافت 

آذربایجان شرقی با رییس اتاق 

فــرش  صادرکننــدگان  اتحادیــه  مدیــران 
ــداری  ــی دی ــرقی ط ــان ش ــتبافت آذربایج دس
بــا یونــس ژائلــه، رییــس اتــاق تبریــز بــه بیــان 
ــد. ــه پرداختن ــن اتحادی مباحــث پیــش روی ای

مشکالت ناشی از افزایش بهاء گاز 
صنایع مورد بررسی قرار گرفت

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
ــائل و مشــکالت ناشــی  موضــوع بررســی مس
ــات ناشــی  ــع و تبع ــاء گاز صنای ــش به از افزای

ــد. ــزار ش از آن برگ

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

اصناف به صورت ملی برگزار شد.
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

بــه گــزارش آژانــس خبــری تبریزمــن ، یونــس 
ــره  ــأت مدی ــای هی ــا اعض ــدار ب ــه در دی ژائل
آذربایجــان  دادگســتری  وکالی  کانــون 
شــرقی بــا تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش 
ــاد  ــوع انعق ــد در موض ــت: بای ــی گف خصوص
آمــوزش  خصوصــی،  بخــش  قراردادهــای 

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

ــأت  ــای هی ــا اعض ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان 
شــرقی بــا تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش 
ــاد  ــوع انعق ــد در موض ــت: بای ــی گف خصوص
آمــوزش  خصوصــی،  بخــش  قراردادهــای 
ــراد  ــن اف ــا ای ــود ت ــی داده ش ــای الزم حقوق ه

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

ــج شــنبه  ــه روز پن ــس ژائل مهــد صنعــت - یون
ــون وکالی  ــره کان ــأت مدی ــا هی ــدار ب در دی
محــل  در  شــرقی  آذربایجــان  دادگســتری 
ــه  ــاط دو جانب ــزوم ارتب ــر ل ــد ب ــا تاکی ــاق ب ات
مابیــن اتــاق تبریــز و ایــن کانــون و تاکیــد بــر 
ــع بخــش خصوصــی گفــت:  حفاظــت از مناف

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

مشکل مسیر مواصالتی ارمنستان 
تنها به فعاالن حمل و نقل 

آذربایجان شرقی ضربه می زند

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

 کمیســیون گمــرک، حمــل و نقــل و ترانزیــت 
بــا دســتور جلســه  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق 
ــوزه  ــائل روز در ح ــکالت و مس ــی مش “بررس
بیــن  نقــل  و  و حمــل  بازرگانــی خارجــی 

المللــی “ تشــکیل جلســه داد.

آموزش بخش خصوصی در 
حوزه های حقوقی ضروری است

ــأت  ــا هی ــدار ب ــنبه در دی ــه روز ش ــس ژائل یون
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان 
ــزوم ارتبــاط دو جانبــه بیــن اتــاق  ــر ل شــرقی ب
تبریــز و ایــن کانــون و حفاظــت از منافــع 
تاکیــد کــرد و گفــت:  بخــش خصوصــی 
ــه  ــی ب ــای بازرگان ــاق ه ــز داوری در ات مراک

آموزش بخش خصوصی در 
حوزه های حقوقی ضروری است

ــه  ــس ژائل ــح، یون ــان صب ــزارش ترجم ــه گ ب
روز شــنبه در دیــدار بــا هیــأت مدیــره کانــون 
وکالی دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــر 
لــزوم ارتبــاط دو جانبــه بیــن اتــاق تبریــز و ایــن 
کانــون و حفاظــت از منافــع بخــش خصوصــی 
تاکیــد کــرد و گفــت: مراکــز داوری در اتــاق 

حفاظت از منافع بخش خصوصی 

ضروری است

ــه  ــس ژائل ــازار، یون ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
صبــح شــنبه در دیــدار بــا هیــأت مدیــره کانون 
دادگســتری آذربایجــان شــرقی در  وکالی 
ــاط دو  ــزوم ارتب ــر ل ــد ب ــا تاکی ــاق ب ــل ات مح
جانبــه مابیــن اتــاق تبریــز و ایــن کانــون و 
تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش خصوصی 

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

ــأت  ــای هی ــا اعض ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان 
شــرقی بــا تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش 
ــاد  ــوع انعق ــد در موض ــت: بای ــی گف خصوص
آمــوزش  خصوصــی،  بخــش  قراردادهــای 
ــراد  ــن اف ــا ای ــود ت ــی داده ش ــای الزم حقوق ه
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

ــأت  ــای هی ــا اعض ــدار ب ــه در دی ــس ژائل یون
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان 
شــرقی بــا تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش 
ــاد  ــوع انعق ــد در موض ــت: بای ــی گف خصوص
آمــوزش  خصوصــی،  بخــش  قراردادهــای 
ــراد  ــن اف ــا ای ــود ت ــی داده ش ــای الزم حقوق ه

بدون حضور و مشورت با بخش 
خصوصی در حوزه های صادراتی 

تصمیم گیری نشود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه در نشســت هم اندیشــی روســای 
از  جمعــی  و  کشــور  سراســر  اتاق هــای 
ــازی  ــایی مج ــن بازگش ــدگان و آیی صادرکنن
پاویــون ایــران در اکســپو ۲۰۲۰ دبــی کــه 
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت  ــا حضــور وزی ب

ضرورت آموزش حوزه های 
حقوقی به بخش خصوصی

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

 اقتصــاد آینــده - رییــس اتــاق بازرگانــی، 
بــر  تبریــز  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
ــش  ــه بخ ــع ب ــای جام ــه آموزش ه ــزوم ارائ ل
تاکیــد  حقوقــی  در حوزه هــای  خصوصــی 
کــرد و گفــت: نقــش ایــن آموزش هــا در 
موضــوع انعقــاد قراردادهــا حیاتــی اســت.

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
هیــأت  بــا  دیــدار  در  ژائلــه  شــرقی،یونس 
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــاق ب ــل ات ــرقی در مح ش
ــن  ــز و ای ــاق تبری ــن ات ــه مابی ــاط دو جانب ارتب
کانــون و تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش 

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

یونس ژائله در دیدار با اعضای هیأت مدیره 
کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی 

با تاکید بر حفاظت از منافع بخش خصوصی 
گفت: باید در موضوع انعقاد قراردادهای 

بخش خصوصی، آموزش های الزم حقوقی 
داده شود تا این افراد بدانند که از همان 

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
شــرقی  آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و 
بــا موضــوع بررســی تبعــات حــذف مــاده 
)۱۱( دســتورالعمل نحــوه واگــذاری امــوال 
ــن  ــه ای ــاری در اصالحی ــات اعتب ــازاد موسس م

دســتورالعمل برگــزار شــد.

دیدار اعضاي محترم هیأت مدیره 
با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزي تبریز

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا هیــأت مدیــره 
آذربایجــان  دادگســتری  وکالی  کانــون 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــاق ب ــل ات ــرقی در مح ش
ــن  ــز و ای ــاق تبری ــن ات ــه مابی ــاط دو جانب ارتب
کانــون و تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش

لزوم ارائه آموزش های جامع 
به بخش خصوصی در حوزه های 

حقوقی

یونــس ژائلــه در دیــدار بــا هیــأت مدیــره 
آذربایجــان  دادگســتری  وکالی  کانــون 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــاق ب ــل ات ــرقی در مح ش
ــن  ــز و ای ــاق تبری ــن ات ــه مابی ــاط دو جانب ارتب
کانــون و تاکیــد بــر حفاظــت از منافــع بخــش

وقت نیوز - رییس کانون وکالی دادگستری 
آذربایجان شرقی در دیدار هیات مدیره این 

کانون با رییس و هیات مدیره اتاق بازرگانی 
، صنایع ، معادن و کشاورزی تبریز  آمادگی 

این کانون را جهت ارائه خدمات مشاوره 
حقوقی و وکالتی به واحد ها و فعاالن بخش 
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بدون حضور و مشورت با بخش 
خصوصی در حوزه های صادراتی 

تصمیم گیری نشود

نشســت  ژائلــه در  یونــس  مهــد صنعــت - 
سراســر  اتاق هــای  روســای  هم اندیشــی 
ــن  ــدگان و آیی ــی از صادرکنن ــور و جمع کش
بازگشــایی مجــازی پاویــون ایــران در اکســپو 
ــت،  ــر صنع ــور وزی ــا حض ــه ب ــی ک ۲۰۲۰ دب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــود، ب ــراه ب ــدن و تجــارت هم مع

در حوزه های صادراتی بدون 
مشورت با بخش خصوصی تصمیم 

گیری نشود

ــط  ــل از  رواب ــه نق ــرس ب ــم پ ــزارش قل ــه گ ب
عمومــی اتــاق تبریــز، یونــس ژائلــه در نشســت 
سراســر  اتاق هــای  روســای  هم اندیشــی 
ــن  ــدگان و آیی ــی از صادرکنن ــور و جمع کش
بازگشــایی مجــازی پاویــون ایــران در اکســپو 
ــت،  ــر صنع ــور وزی ــا حض ــه ب ــی ک ۲۰۲۰ دب

بدون حضور و مشورت با بخش 
خصوصی در حوزه صادراتی 

تصمیم گیری نشود

یونــس ژائلــه در نشســت هم اندیشــی روســای 
از  جمعــی  و  کشــور  سراســر  اتاق هــای 
ــازی  ــایی مج ــن بازگش ــدگان و آیی صادرکنن
پاویــون ایــران در اکســپو ۲۰۲۰ دبــی کــه 
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت  ــا حضــور وزی ب
ــه  ــژه ب ــه وی ــر توج ــد ب ــا تاکی ــود، ب ــراه ب هم

ضرورت فعال شدن بخش 
اقتصادی در وزارت امور خارجه

بدون حضور و مشورت با بخش 
خصوصی در حوزه های صادراتی 

تصمیم گیری نشود

ــه  ــس ژائل ــازار، یون ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
ظهــر یک شــنبه در جمــع خبرنــگاران در محل 
اتــاق تبریــز گفــت: در رابطــه بــا بخــش هــای 
صادراتــی اگــر تصمیماتــی گرفتــه مــی شــود 
ــی  ــد آن را اجرای ــی بای ــش خصوص ــه بخ ک
کنــد، همیــن نماینــدگان بخــش خصوصــی از 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، یونــس ژائلــه 
اتاق هــای  نشســت هم اندیشــی روســای  در 
ــدگان  ــی از صادرکنن ــور و جمع ــر کش سراس
و آییــن بازگشــایی مجــازی پاویــون ایــران 
ــر  ــا حضــور وزی ــی کــه ب در اکســپو ۲۰۲۰ دب

بدون حضور و مشورت با بخش 
خصوصی در حوزه صادراتی 

تصمیم گیری نشود

ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــا( - ریی تبریز)پان
بخش هــای  بــا  رابطــه  در  کــرد  تاکیــد 
ــود  ــه می ش ــی گرفت ــر تصمیمات ــی اگ صادرات
ــی  ــد آن را اجرای ــی بای ــش خصوص ــه بخ ک
کنــد، همیــن نماینــدگان بخــش خصوصــی از 

ــد. ــرار بگیرن ــورتی ق ــرف مش ــد ط ــدا بای ابت

لزوم اخذ مشورت از بخش 
خصوصی قبل از تصمیم گیری 

دولت

ــط  ــل از  رواب ــه نق ــرس ب ــم پ ــزارش قل ــه گ ب
عمومــی اتــاق تبریــز، یونــس ژائلــه در نشســت 
سراســر  اتاق هــای  روســای  هم اندیشــی 
ــن  ــدگان و آیی ــی از صادرکنن ــور و جمع کش
بازگشــایی مجــازی پاویــون ایــران در اکســپو 
ــت،  ــر صنع ــور وزی ــا حض ــه ب ــی ک ۲۰۲۰ دب

بدون حضور و مشورت با بخش 
خصوصی در حوزه های صادراتی 

تصمیم گیری نشود

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــه در نشســت هم اندیشــی  ــس ژائل شــرقی، یون
ــی  ــور و جمع ــر کش ــای سراس ــای اتاق ه روس
از صادرکننــدگان و آییــن بازگشــایی مجــازی 
ــا  ــی کــه ب ــران در اکســپو ۲۰۲۰ دب ــون ای پاوی
حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 

بی ثباتی دستورالعمل ها پدر 
صادرکنندگان را در می آورد

ــرد  ــد ک ــز تاکی ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
اگــر  صادراتــی  بخش هــای  بــا  رابطــه  در 
بخــش  کــه  می شــود  گرفتــه  تصمیماتــی 
ــن  ــد، همی ــی کن ــد آن را اجرای خصوصــی بای
ــد  ــدا بای ــی از ابت ــش خصوص ــدگان بخ نماین

طــرف مشــورتی قــرار بگیرنــد.



6
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی تبریز برگزار شد

فعاالن بخش خصوصی برای رفع 
مشکالت به یکدیگر یاری رسانند

کمیســیون  جلســه  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود: 
ــاز اســت وجــود اتحــاد  ــون نی ــم اکن آنچــه ه
و وفــاق در بیــن بخــش هــای مختلــف جامعــه 
بــرای رفــع مشــکالت اســت، عملیاتــی ســازی 
طــرح هــای مطالعاتــی نیــز مــی توانــد در رفــع 

فعاالن بخش خصوصی برای رفع 
مشکالت پای کار بیایند

ابوالفتــح  صبــح،  ترجمــان  گــزارش  بــه 
ابراهیمــی در جلســه کمیســیون کشــاورزی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود: آنچــه هــم 
ــاق در  ــاز اســت وجــود اتحــاد و وف ــون نی اکن
بیــن بخــش هــای مختلــف جامعــه بــرای رفــع 
مشــکالت اســت، عملیاتــی ســازی طــرح های 

ثبت چک های بنفش جدید در 
سامانه صیاد بر مشکالت بخش 

خصوصی افزوده است

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
آذربایجان شرقی برگزار شد

ــان  ــازار، مســعود بنابی ــگار ب ــه گــزارش خبرن ب
ظهــر دوشــنبه در جمــع خبرنــگاران در محــل 
اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: موضــوع چــک 
ــره  ــه گ ــل ب ــا تبدی ــف م ــش در صن ــای بنف ه
کــور شــده اســت، ایــن قانــون یــا بایــد بــه طور 
کامــل اجــرا شــود و یــا کال اجــرا نشــود و ایــن 

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع بررســی مراتــب اعتــراض واحــد 
ــه مشــکالت ایجــاد شــده در  ــدی ب هــای تولی
خصــوص ضــرورت ثبــت چــک هــای بنفــش 

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــامانه صی ــد در س جدی

ضرورت انتخاب استانداری 
آشنا به حوزه تولید و تجارت در 

آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار بازار، جلسه کمیسیون 
کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط 

زیست اتاق بازرگانی تبریز ظهر دوشنبه با 
پیگیری چندین دستور جلسه در محل اتاق 

تبریز برگزار شد.

فعاالن بخش خصوصی برای حل 
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــه  ــد ب ــان اینکــه نبای ــا بی ــز ب و کشــاورزی تبری
ــد  ــد و تجــارت در کشــور ناامی ــه راه تولی ادام
باشــیم، گفــت: آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت 
ــای  ــش ه ــن بخ ــاق در بی ــاد و وف ــود اتح وج
ــی ســازی  ــن عملیات مختلــف جامعــه و همچنی

جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی تبریز برگزار شد

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

یکشنبه در محل اتاق تبریز برگزار شد.

فعاالن بخش خصوصی برای رفع 
مشکالت پای کار بیایند

ــه  ــب در جلس ــنبه ش ــی دوش ــح ابراهیم ابوالفت
ــز  ــی تبری کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگان
ــاز اســت وجــود  افــزود: آنچــه هــم اکنــون نی
اتحــاد و وفــاق در بیــن بخــش هــای مختلــف 
جامعــه بــرای رفــع مشــکالت اســت، عملیاتــی 
ســازی طــرح هــای مطالعاتــی نیــز مــی توانــد 

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه 
کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با حضور 

نمایندگانی از بخش های دولتی و خصوصی 
استان در حوزه کشاورزی ظهر یکشنبه در 

محل اتاق تبریز برگزار شد.
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ذبح دام های ماده در آینده می 
تواند مشکل آفرین باشد

صنایــع  کشــاورزی،  کمیســیون  رییــس 
غذایــی، آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانی 
ــکل  ــل مش ــرورت ح ــر ض ــد ب ــا تاکی ــز ب تبری
نهــاده هــای دامــی گفــت: ذبــح دام هــای 
ــده  ــاده دیگــر موضوعــی اســت کــه در آین م
مــی توانــد مشــکل آفریــن باشــد و بایــد مــورد 

فعاالن بخش خصوصی برای حل 
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

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

فعاالن بخش خصوصی برای حل 
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

صنایــع  کشــاورزی،  کمیســیون  رییــس 
غذایــی، آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانی 
ــکل  ــل مش ــرورت ح ــر ض ــد ب ــا تاکی ــز ب تبری
نهــاده هــای دامــی گفــت: ذبــح دام هــای 
ــده  ــاده دیگــر موضوعــی اســت کــه در آین م
مــی توانــد مشــکل آفریــن باشــد و بایــد مــورد 

فعاالن بخش خصوصی برای حل 
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

فعاالن بخش خصوصی برای رفع 
مشکالت پای کار بیایند

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
شــرقی،ابوالفتح ابراهیمــی، نائــب رییــس اتــاق 
تبریــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه نبایــد بــه 
ــد  ــد و تجــارت در کشــور ناامی ــه راه تولی ادام
باشــیم، گفــت: آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت 
ــای  ــش ه ــن بخ ــاق در بی ــاد و وف ــود اتح وج

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

فعاالن بخش خصوصی برای حل 
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

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

فعاالن بخش خصوصی برای حل 
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

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

ضرورت انتخاب استانداری با 
روحیه و توان یاری بخشی به 

بخش خصوصی

بــر  تاکیــد  بــا  تبریــز  اتــاق  رییــس  نائــب 
ــه و  ــا روحی ــتانداری ب ــاب اس ــرورت انتخ ض
تــوان یــاری بخشــی بــه بخــش خصوصــی 
اســتان و حــوزه تولیــد و تجــارت گفــت: 
مســئوالن دولتــی و فعــاالن بخــش خصوصــی 
حــل  بــرای  یکدیگــر  پــای  بــه  پــا  بایــد 

فعاالن بخش خصوصی برای حل 
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

بــر  تاکیــد  بــا  تبریــز  اتــاق  رییــس  نائــب 
ــه و  ــا روحی ــتانداری ب ــاب اس ــرورت انتخ ض
تــوان یــاری بخشــی بــه بخــش خصوصــی 
اســتان و حــوزه تولیــد و تجــارت گفــت: 
مســئوالن دولتــی و فعــاالن بخــش خصوصــی 
حــل  بــرای  یکدیگــر  پــای  بــه  پــا  بایــد 
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

مشکل واحدهای تملیکی بانک ها 
و افزایش بهای گاز صنایع بر روی 

میز شورای گفتگوی استان

فشار ناشی از آزادسازی نرخ 
حاملهای انرژی به مردم

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

افزایش تعرفه سوخت و گاز صنایع

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
یونــس ژائلــه امــروز در هفتــاد و هفتمیــن 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
ــاره ای  ــا اش ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج خصوص
بــه افزایــش تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع  
ــای  ــل ه ــه حام ــش هزین ــت: افزای ــار داش اظه

فعاالن بخش خصوصی برای حل 
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

فعاالن بخش خصوصی برای حل 
مشکالت یکدیگر پای کار بیایند

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــه  ــد ب ــان اینکــه نبای ــا بی ــز ب و کشــاورزی تبری
ــد  ــد و تجــارت در کشــور ناامی ــه راه تولی ادام
باشــیم، گفــت: آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت 
ــای  ــش ه ــن بخ ــاق در بی ــاد و وف ــود اتح وج
ــی ســازی  ــن عملیات مختلــف جامعــه و همچنی

نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــه  ــد ب ــان اینکــه نبای ــا بی ــز ب و کشــاورزی تبری
ــد  ــد و تجــارت در کشــور ناامی ــه راه تولی ادام
باشــیم، گفــت: آنچــه هــم اکنــون نیــاز اســت 
ــای  ــش ه ــن بخ ــاق در بی ــاد و وف ــود اتح وج
ــی ســازی  ــن عملیات مختلــف جامعــه و همچنی

افزایش نرخ گاز صنایع 
غیرمتعارف است

محمدرضا پورمحمدی روز شنبه در نشست 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد: با 
ارسال پیشنهادات جمع بندی شده به شورای 

گفتگوی مرکز و طرح در آن شورا، موضوع 
به گوش دولت و مجلس رسیده و در این 

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

صورت تدریجی

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
امــروز در هفتــاد  پورمحمــدی  محمدرضــا 
گفتگــوی  شــورای  نشســت  هفتمیــن  و 
تنهــا  داشــت:  اظهــار  آذربایجان شــرقی 
از  ناشــی  فشــار  واقعــی،  کننــده  مصــرف 
ــرژی  ــای ان ــرخ حامل ه ــی ن ــای ناگهان آزادس

مشکل واحدهای تملیکی بانک ها 
و افزایش بهای گاز صنایع روی 

میز شورای گفتگو

تبریــز- مشــکالت واحدهــای تملیکــی بانــک 
ــش  ــک و افزای ــد چ ــون جدی ــا، اجــرای قان ه
بهــای گاز صنایــع مهــم تریــن موضوعــات 
مطــرح شــده در هفتــاد و هفتمیــن نشســت 
شــورای گفتگــوی آذربایجــان شــرقی بودنــد.

ضرورت آزادسازی نرخ 
حامل های انرژی به صورت 

تدریجی

و  هفتــاد  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
هفتمیــن نشســت شــورای گفتگــوی دولــت و 
ــروز  بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی ام
بــا حضــور مســئوالن دولتــی، قضائــی و بخــش 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــی اس خصوص

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
تبریز، هفتاد و هفتمین نشست شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی با حضور مسئوالن دولتی، 

قضایی و بخش خصوصی استان در محل اتاق 
تبریز برگزار شد.
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تولیدکنندگان واقعی دلسوز 
کشور و مردم هستند/ تفکر 

اقتصاد مقاومتی جواب داده است

ــه  ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
تولیدکننــدگان واقعــی دلســوز کشــور و مــردم 
هســتند، گفــت: در تمــام مدتــی کــه در اســتان 
مســئولیت داشــتم بــه همــراه مدیــران اجرایــی 
تــالش کردیــم تــا موانــع بخــش تولیــد را رفــع 
کنیــم کــه نتیجــه آن ارتقــای شــاخص های 

فشار ناشی از افزایش چند برابری 
نرخ گازبهاء صنایع تنها متوجه 

مصرف کننده خواهد شد

محمدرضــا  پــرس،  قلــم  گــزاش  بــه 
پورمحمــدی در هفتــاد و هفتمیــن نشســت 
بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  شــورای 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج خصوص
نــرح جامــل هــای  ضــرورت آزادســازی  
انــرژی بــه صــورت تدریجــی اظهــار داشــت: 

آزادسازی نرخ حامل های انرژی 
سبب افزایش قیمت تمام شده 

کاالها می شود

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

بسیاری از مشکالت بخش 
خصوصی، از واگذاری های ناقص 

به وجود آمده است

تعطیلی واحدهای تولیدی در 
تملک بانک ها

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

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز آذربایجان 
 شــرقی گفــت: در هــر مــوردی کــه بانــک هــا 
بحــث تملــک واحدهــا را انجــام داده انــد، 
ــرای  ــی ب ــی حت ــه خوب ــوارد نتیج ــب م در غال
ــات  ــا اقدام ــته و ب ــا در برنداش ــک ه ــود بان خ
انجــام شــده، واحدهــای صنعتــی و تولیــدی بــه 

مشکل واحدهای تملیکی بانک ها 
و افزایش بهای گاز صنایع بر روی 

میز شورای گفتگوی استان

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
شــرقی، هفتــاد و هفتمیــن نشســت شــورای 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
مســئوالن  حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

تملک واحدها توسط بانک ها 
اغلب منجر به تعطیلی و بیکاری 

کارگران شده است

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز آذربایجان 
 شــرقی گفــت: در هــر مــوردی کــه بانــک هــا 
بحــث تملــک واحدهــا را انجــام داده انــد، 
ــرای  ــی ب ــی حت ــه خوب ــوارد نتیج ــب م در غال
ــات  ــا اقدام ــته و ب ــا در برنداش ــک ه ــود بان خ
انجــام شــده، واحدهــای صنعتــی و تولیــدی بــه 

تولیدکنندگان واقعی دلسوز 
کشور و مردم هستند/ تفکر 

اقتصاد مقاومتی جواب داده است

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــاد و  شــرقی، محمدرضــا پورمحمــدی در هفت
هفتمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
شــرقی،  آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و 
ــرایط  ــر ش ــال اخی ــد س ــت: در چن ــار داش اظه
ســخت و دشــواری را تجربــه کردیــم کــه 

افزایش نرخ حامل های انرژی 
مردم را دچار مشکالتی خواهد 

کرد

ــادن و  ــع ومع ــی وصنای ــاق بازرگان ــس ات ریی
کشــاورزی تبریــز گفــت: افزایــش هزینــه 
رفتــن  بــاال  موجــب  انــرژی  هــای  حامــل 
ــن  ــا در عی ــود ام ــی ش ــد م ــای تولی ــه ه هزین
حــال قــدرت خریــد مــردم بــاال نرفتــه و بدیــن 
وســیله مــردم دچــار مشــکالتی خواهنــد شــد.
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بسیاری از مشکالت بخش 
خصوصی، از واگذاری های ناقص 

به وجود آمده است

افزایش تعرفه سوخت و گاز صنایع

یونــس ژائلــه امــروز در هفتــاد و هفتمیــن 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
ــاره ای  ــا اش ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج خصوص
بــه افزایــش تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع 
ــای  ــل ه ــه حام ــش هزین ــت: افزای ــار داش اظه
انــرژی موجــب بــاال رفتــن هزینــه هــای تولیــد 

افزایش نرخ گاز صنایع 
غیرمتعارف است

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
ــا، محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت  از ایرن
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
ــرد:  ــدواری ک ــار امی ــرقی اظه ــان ش آذربایج
ــه  ــدی شــده ب ــا ارســال پیشــنهادات جمــع بن ب
آن  در  طــرح  و  مرکــز  شــورای گفتگــوی 

افزایش نرخ گاز صنایع 
غیرمتعارف است

تعطیلی واحدهای تولیدی در 
تملک بانک ها

ــدی  ــا پورمحم ــر، محمدرض ــزارش نص ــه گ ب
گفتگــوی  شــورای  نشســت  در  شــنبه  روز 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی 
اظهــار امیــدواری کــرد: بــا ارســال پیشــنهادات 
جمــع بنــدی شــده بــه شــورای گفتگــوی 
مرکــز و طــرح در آن شــورا، موضــوع بــه 

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز آذربایجان 
 شــرقی گفــت: در هــر مــوردی کــه بانــک هــا 
بحــث تملــک واحدهــا را انجــام داده انــد، 
ــرای  ــی ب ــی حت ــه خوب ــوارد نتیج ــب م در غال
ــات  ــا اقدام ــته و ب ــا در برنداش ــک ه ــود بان خ
انجــام شــده، واحدهــای صنعتــی و تولیــدی بــه 

ضرورت آزادسازی نرخ حامل 
های انرژی به صورت تدریجی

محمدرضا پورمحمدی امروز در هفتاد 
و هفتمین نشست شورای گفتگوی 

آذربایجان شرقی اظهار داشت: تنها مصرف 
کننده واقعی، فشار ناشی از آزادسای ناگهانی 

نرخ حامل های انرژی را تحمل خواهد کرد 
که امیدواریم با ارسال پیشنهادات جمع بندی 

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

صورت تدریجی

محمدرضــا  یــازار،  تبریــز  گــزارش  بــه 
هفتمیــن  و  هفتــاد  در  امــروز  پورمحمــدی 
نشســت شــورای گفتگــوی آذربایجان شــرقی 
اظهــار داشــت: تنهــا مصــرف کننــده واقعــی، 
نــرخ  ناگهانــی  آزادســای  از  ناشــی  فشــار 
ــرد  ــد ک ــل خواه ــرژی را تحم ــای ان حامل ه

برگزاری هفتاد و هفتمین نشست 
شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی آذربایجان شرقی

پــور محمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی در 
ــن نشســت شــورای گفتگــوی  ــاد و هفتمی هفت
ــش  ــتان افزای ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول
3۰۰ درصــدی تعرفــه گاز را بــرای واحد هــای 
ــد و گفــت: افزایــش  صنعتــی نامتعــارف خوان
ــژه  ــه وی ــدی را ب ــای تولی ــت گاز واحد ه قیم

تعطیلی واحدهای تولیدی در 
تملک بانک ها

ــوب  ــک محب ــازار، باب ــز ی ــزارش تبری ــه گ ب
علیلــو امــروز در هفتــاد و هفتمیــن نشســت 
بــا  شــورای گفتگــوی آذربایجــان شــرقی 
ــت  ــن نشس ــه دوم ای ــتور جلس ــه دس ــاره ب اش
ــاده ۱۱  ــذف م ــات ح ــی تبع ــر بررس ــی ب مبن
ــازاد  ــوال م ــذاری ام ــوه واگ ــتورالعمل نح دس

 هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با 

حضور استاندار، دادستان، مدیران و فعاالن 
بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی 

تبریز برگزار شد.
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

واگذاری ناقص به بخش خصوصی 
عمده مشکل صنایع آذربایجان 

شرقی

تبریــز،  از  ایلنــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
محمدرضــا پورمحمــدی اســتاندار آذربایجــان 
ــن جلســه اظهــار کــرد: افزایــش  شــرقی در ای
کامــال  صنایــع  گاز  نــرخ  درصــدی   3۰۰
نــرخ  آزادســازی  و  بــوده  غیرمتعــارف 
ــد به صــورت تدریجــی  ــرژی بای حامل هــای ان

مشکالت واحدهای تملیکی بانک 
ها، اجرای قانون جدید چک و 

افزایش بهای گاز صنایع مهم

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان 
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق 
ــت  ــن نشس ــاد و هفتمی ــز، هفت ــی تبری بازرگان
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
مســئوالن  حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

تولیدکنندگان واقعی دلسوز 
کشور و مردم هستند

آذربایجان شــرقی،  از  ایکنــا  گــزارش  بــه 
اســتاندار  پورمحمــدی،  محمدرضــا 
در  مهرمــاه،   ۱۸ امــروز،  آذربایجان شــرقی، 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اظهــار کــرد: در چنــد ســال اخیــر 
شــرایط ســخت و دشــواری را تجربــه کردیــم 

فشار اصلی آزادسازی نرخ حامل 
های انرژی بر دوش مصرف کننده 

نهایی خواهد بود

برگزاری هفتاد و هفتمین نشست 
شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی آذربایجان شرقی

ــه افزایــش  ــا اشــاره ای ب ــز ب ــاق تبری رئیــس ات
تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع گفــت: افزایــش 
هزینــه حامــل هــای انــرژی موجــب بــاال رفتــن 
ــن  ــا در عی ــود ام ــی ش ــد م ــای تولی ــه ه هزین
حــال قــدرت خریــد مــردم بــاال نرفتــه و بدیــن 
وســیله مــردم دچــار مشــکالتی خواهنــد شــد. 

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
تبریز،پــور  از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  محمــدی 
ــن نشســت شــورای گفتگــوی  ــاد و هفتمی هفت
ــش  ــتان افزای ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول
3۰۰ درصــدی تعرفــه گاز را بــرای واحد هــای 

مشکل واحدهای تملیکی بانک ها 
و افزایش بهای گاز صنایع

بــه گــزارش آنــاج، هفتــاد و هفتمیــن نشســت 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
مســئوالن  حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

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

تولیدکنندگان واقعي دلسوز مردم 
هستند/ تفکر اقتصاد مقاومتي 

جواب داده است

اســتاندار آذربایجان شــرقي بــا بیــان اینکــه 
و  کشــور  دلســوز  واقعــي  تولیدکننــدگان 
ــه  ــي ک ــام مدت ــت: در تم ــتند، گف ــردم هس م
ــم  ــالش کردی ــتم ت ــئولیت داش ــتان مس در اس
ــه  ــم ک ــع کنی ــد را رف ــش تولی ــع بخ ــا موان ت
نتیجــه آن ارتقــاي شــاخص هاي اقتصــادي در 

مشکل واحدهای تملیکی بانک ها 
و افزایش بهای گاز صنایع بر روی 

میز شورای گفتگوی استان

نشســت  هفتمیــن  و  هفتــاد  مهــد صنعــت- 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
مســئوالن  حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

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

تولیدکنندگان واقعی دلسوز 
کشور و مردم هستند

ــانی وزارت  ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
کشــور، محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد و 
هفتمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
شــرقی،  آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و 
ــرایط  ــر ش ــال اخی ــد س ــت: در چن ــار داش اظه
ســخت و دشــواری را تجربــه کردیــم کــه 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تفکر اقتصاد مقاومتی همواره 
جواب داده است

فاز دوم پروژه همکاری آموزش 
دوگانه شغلی ایران و آلمان در 

ــرای  ــزی ب ــه ری ــه برنام ــت - جلس ــد صنع مه
هــای  حرفــه  آمــوزش  نمــودن  عملیاتــی 
منتخــب )رشــته هــای الکترونیــک و مکانیک( 
در راســتای پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانه 
ــا  ــور علیرض ــا حض ــان ب ــران و آلم ــغلی ای ش
مقیــدی، مدیــر پــروژه همــکاری آمــوزش 

فاز دوم پروژه همکاری آموزش 
دوگانه شغلی ایران و آلمان در 

تبریز عملیاتی می شود

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
ــی نمــودن  ــرای عملیات ــزی ب ــه ری جلســه برنام
ــه هــای منتخــب ) رشــته هــای  ــوزش حرف آم
الکترونیــک و مکانیــک ( در راســتای پــروژه 
ــران و  ــغلی ای ــه ش ــوزش دوگان ــکاری آم هم

آزادسازی نرخ حامل های انرژی 
صاحبان صنایع را نگران کرد

فشار آزادسازی حامل های انرژی 
بر دوش مصرف کننده

ــه افزایــش  ــا اشــاره ای ب ــز ب ــاق تبری رئیــس ات
تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع گفــت: افزایــش 
هزینــه حامــل هــای انــرژی موجــب بــاال رفتــن 
ــن  ــا در عی ــود ام ــی ش ــد م ــای تولی ــه ه هزین
حــال قــدرت خریــد مــردم بــاال نرفتــه و بدیــن 
وســیله مــردم دچــار مشــکالتی خواهنــد شــد. 

ــه افزایــش  ــا اشــاره ای ب ــز ب ــاق تبری رئیــس ات
تعرفــه ســوخت و گاز صنایــع گفــت: افزایــش 
هزینــه حامــل هــای انــرژی موجــب بــاال رفتــن 
ــن  ــا در عی ــود ام ــی ش ــد م ــای تولی ــه ه هزین
حــال قــدرت خریــد مــردم بــاال نرفتــه و بدیــن 
وســیله مــردم دچــار مشــکالتی خواهنــد شــد. 

پروژه همکاری آموزش دوگانه 
شغلی ایران و آلمان عملیاتی 

می شود

علیرضا مقیدی روز چهارشنبه در جلسه برنامه 
ریزی برای عملیاتی شدن آموزش حرفه های 

منتخب در راستای پروژه همکاری آموزش 
دوگانه شغلی ایران و آلمان در اتاق بازرگانی 

تبریز اظهار کرد: در مرحله اول این پروژه 
قصد معرفی طرح به واحدهای تولیدی و 

هدف پروژه همکاری آموزش 
دوگانه شغلی ایران و آلمان رشد 

صنعت همراه با آگاهی است

ــر  ــرقی : مدی ــان ش ــده- آذربایج ــاد آین  اقتص
پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی 
وارد  پــروژه  ایــن  آلمــان گفــت:  و  ایــران 
مرحلــه عملیاتــی شــده اســت و در چنــد اســتان 
بــه صــورت  شــرقی  آذربایجــان  از جملــه 

نمونــه اجرایــی می شــود.

فاز دوم پروژه همکاری آموزش 
دوگانه شغلی ایران و آلمان در 

تبریز عملیاتی می شود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
ــی  ــرای عملیات ــزی ب ــه ری ــه برنام ــز، جلس تبری
نمــودن آمــوزش حرفــه هــای منتخــب ) رشــته 
ــتای  ــک ( در راس ــک و مکانی ــای الکترونی ه
پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی 
ــدی،  ــا حضــور علیرضــا مقی ــران و آلمــان ب ای

پروژه همکاری آموزش دوگانه 
شغلی ایران و آلمان عملیاتی 

می شود

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

پــور محمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی در 
ــن نشســت شــورای گفتگــوی  ــاد و هفتمی هفت
ــش  ــتان افزای ــی اس ــش خصوص ــت و بخ دول
3۰۰ درصــدی تعرفــه گاز را بــرای واحد هــای 
ــد و گفــت: افزایــش  صنعتــی نامتعــارف خوان
ــژه  ــه وی ــدی را ب ــای تولی ــت گاز واحد ه قیم
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

عملیاتی فاز دوم پروژه همکاری 
آموزش دوگانه شغلی ایران و 

آلمان در تبریز

ــط  ــل از رواب ــه نق ــرس ب ــم پ ــزارش قل ــه گ ب
عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، جلســه برنامــه 
ریــزی بــرای عملیاتــی نمــودن آمــوزش حرفــه 
ــک و  ــای الکترونی ــته ه ــب ) رش ــای منتخ ه
همــکاری  پــروژه  راســتای  در   ) مکانیــک 
آلمــان  و  ایــران  شــغلی  دوگانــه  آمــوزش 

پروژه همکاری آموزش دوگانه 
شغلی ایران و آلمان عملیاتی 

می شود

 جلســه برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی نمــودن 
ــای  ــه هــای منتخــب ) رشــته ه ــوزش حرف آم
الکترونیــک و مکانیــک ( در راســتای پــروژه 
ــران و  ــغلی ای ــه ش ــوزش دوگان ــکاری آم هم
ــر  ــدی، مدی ــا مقی ــور علیرض ــا حض ــان ب آلم
پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی 

دوره های آموزشی وب مارکتینگ 
و اصول بازاریابی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــک  ــگ ی ــی وب مارکتین ــای آموزش دوره ه
ــی یــک  و دو و اصــول و فنــون نویــن بازاریاب
ــاق  ــی ات ــای آموزش ــه ه ــه برنام و دو در ادام
ــا  ــنبه ت ــای یکش ــی روز ه ــز ط ــی تبری بازرگان
چهارشــنبه هفتــه جــاری در ایــن اتــاق برگــزار 

فاز دوم پروژه همکاری آموزش 
دوگانه شغلی ایران و آلمان در 

تبریز عملیاتی می شود

فاز دوم پروژه همکاری آموزش 
دوگانه شغلی ایران و آلمان در 

تبریز عملیاتی می شود

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

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــی  ــرای عملیات شــرقی، جلســه برنامــه ریــزی ب
نمــودن آمــوزش حرفــه هــای منتخــب ) رشــته 
ــتای  ــک ( در راس ــک و مکانی ــای الکترونی ه
پــروژه همــکاری آمــوزش دوگانــه شــغلی 
ــدی،  ــا حضــور علیرضــا مقی ــران و آلمــان ب ای

پروژه همکاری آموزش دوگانه 
شغلی ایران و آلمان عملیاتی 

می شود

علیرضــا مقیــدی روز چهارشــنبه در جلســه 
برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی شــدن آمــوزش 
پــروژه  راســتای  در  منتخــب  هــای  حرفــه 
ــران و  ــغلی ای ــه ش ــوزش دوگان ــکاری آم هم
آلمــان در اتــاق بازرگانــی تبریــز اظهــار کــرد: 
در مرحلــه اول ایــن پــروژه قصــد معرفــی طرح 

عزم تبریز برای استقرار نظام 
آموزش دوگانه آلمانی

علیرضــا مقیــدی روز چهارشــنبه در جلســه 
برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی شــدن آمــوزش 
پــروژه  راســتای  در  منتخــب  هــای  حرفــه 
ــران و  ــغلی ای ــه ش ــوزش دوگان ــکاری آم هم
آلمــان در اتــاق بازرگانــی تبریــز اظهــار کــرد: 
در مرحلــه اول ایــن پــروژه قصــد معرفــی طرح 

 آینده دانش آموزان در پیوند 

صنعت با آگاهی گره خورده است

ــه  ــژه برنام ــه وی ــن- جلس ــر آزادی آنالی عص
آمــوزش  نمــودن  ریــزی جهــت عملیاتــی 
پــروژه  راســتای  در  منتخــب  هــای  حرفــه 
ــران و  ــغلی ای ــه ش ــوزش دوگان ــکاری آم هم
آلمــان در اتــاق بازرگانــی تبریــز برگــزار شــد.

آینده دانش آموزان در پیوند 
صنعت با آگاهی گره خورده است 

علیرضــا مقیــدی روز چهارشــنبه در جلســه 
برنامــه ریــزی بــرای عملیاتــی شــدن آمــوزش 
پــروژه  راســتای  در  منتخــب  هــای  حرفــه 
ــران و  ــغلی ای ــه ش ــوزش دوگان ــکاری آم هم
آلمــان در اتــاق بازرگانــی تبریــز اظهــار کــرد: 
در مرحلــه اول ایــن پــروژه قصــد معرفــی طرح 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و 

ترکیه

مهم ترین مشکل تجارت بین ایران 
و ترکیه اعالم شد

ــات  ــر هی ــن ،  دبی ــر آنالی ــزارش کارگ ــه گ ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــه ات رییس
همکارهــای  گســترش  راه  بهتریــن  اینکــه 
مشــترک  تولیــد  ترکیــه  و  ایــران  تجــاری 
اســت، گفــت: مهم تریــن مشــکل در تجــارت 

ــت. ــول اس ــال پ ــل و انتق ــور، نق ــن ۲ کش بی

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

به گزارش خبرنگار بازار، رضا کامی شامگاه 
دوشنبه در دیدار با طاهر دینگیل، رایزن 
بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در تبریز 

در محل اتاق تبریز با اعالم آمادگی برای 
همکاری های همه جانبه و دوسویه گفت: 

هم اکنون سرمایه گذاران ترکیه ای در استان 

تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و 

ترکیه

تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و ترکیه

ــا طاهــر  مهــد نیــوز- رضــا کامــی در دیــدار ب
دینگیــل، رایــزن بازرگانــی سرکنســولگری 
ترکیــه در تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا 
ــه  ــای هم ــکاری ه ــرای هم ــی ب ــالم آمادگ اع
جانبــه و دوســویه گفــت: هــم اکنــون ســرمایه 
ــف  ــای مختل ــه ای در اســتان ه گــذاران ترکی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر دینگیــل، 
ــه در  ــولگری ترکی ــی سرکنس ــزن بازرگان رای
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــالم آمادگی 
بــرای همــکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه 
ــه  ــذاران ترکی ــرمایه گ ــون س ــم اکن ــت: ه گف

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

به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، 
رضا کامی در دیدار رایزن بازرگانی 

سرکنسولگری ترکیه در تبریز با اعالم 
آمادگی برای همکاری های همه جانبه و 

۲ سویه افزود: وجود تحریم ها از جمله 
مشکالت موجود در تجارت بین ۲ کشور 

تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و 

ترکیه

ــی در  ــا کام ــوان، رض ــز ج ــزارش تبری ــه گ ب
ــی  ــزن بازرگان ــل، رای ــر دینگی ــا طاه ــدار ب دی
سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز در محــل 
بــرای  آمادگــی  اعــالم  بــا  تبریــز  اتــاق 
همکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه  اظهــار 
داشــت: هــم اکنــون ســرمایه گذاران ترکیــه ای 

تبریز در تجارت ایران و ترکیه 
حکم مرکزیت را دارد

دبیــر هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تبریــز کــه 
ــی  ــترک بازرگان ــورای مش ــت ش ــابقه ریاس س
ــود دارد در  ــه خ ــه را در کارنام ــران و ترکی ای
ــولگری  ــی سرکنس ــزن بازرگان ــا رای ــدار ب دی
ترکیــه در تبریــز، تولیــد مشــترک را از بهتریــن 
راه هــای گســترش همکاری هــای تجــاری 

تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و 

ترکیه

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر دینگیــل، 
ــه در  ــولگری ترکی ــی سرکنس ــزن بازرگان رای
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــالم آمادگی 
ــویه   ــه و دوس ــه جانب ــای هم ــرای همکاری ه ب
ــرمایه گذاران  ــون س ــم اکن ــت: ه ــار داش اظه

مهد صنعت- رضا کامی در دیدار با طاهر 
دینگیل، رایزن بازرگانی سرکنسولگری 

ترکیه در تبریز در محل اتاق تبریز با اعالم 
آمادگی برای همکاری های همه جانبه و 
دوسویه گفت: هم اکنون سرمایه گذاران 

ترکیه ای در استان های مختلف و به 
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تجار ایران و ترکیه برای گسترش 
همکاری های تجاری برنامه داشته 

باشند

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
تبریز،طاهــر  از  باشــگاه خبرنــگاران جــوان 
بازرگانــی سرکنســولگری  دینگیــل رایــزن 
ــی  ــا کام ــا رض ــدار ب ــز  در دی ــه در تبری ترکی
عضــو هیــأت رئیســه اتــاق تبریــز ضمــن ابــراز 
خرســندی از حضــور در اتــاق تبریــز، وجــود 

تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و 

ترکیه

ــی در دیــدار  ــا کام ــر، رض ــزارش نص بــه گ
بازرگانــی  رایــزن  دینگیــل،  طاهــر  بــا 
سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز در محــل 
بــرای  آمادگــی  اعــالم  بــا  تبریــز  اتــاق 
دوســویه  و  جانبــه  همــه  هــای  همــکاری 
ــه  ــذاران ترکی ــرمایه گ ــون س ــم اکن ــت: ه گف

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

اقتصادگــردان- رضــا کامــی در دیــدار رایــزن 
بازرگانــی سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز بــا 
ــه  ــای هم ــکاری ه ــرای هم ــی ب ــالم آمادگ اع
ــا  ــم ه ــود تحری ــزود: وج ــویه اف ــه و ۲ س جانب
از جملــه مشــکالت موجــود در تجــارت بیــن 

۲ کشــور اســت.

تجار ایران و ترکیه برای گسترش 
همکاری های تجاری برنامه داشته 

باشند

تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و 

ترکیه

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

رضــا کامــی در دیــدار بــا طاهــر دینگیــل، 
ــه در  ــولگری ترکی ــی سرکنس ــزن بازرگان رای
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــالم آمادگی 
بــرای همــکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه 
ــه  ــذاران ترکی ــرمایه گ ــون س ــم اکن ــت: ه گف
ــوص  ــه خص ــف و ب ــای مختل ــتان ه ای در اس

تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و 

ترکیه

بــه گــزارش تبریــز یــازار، رضــا کامــی در 
ــی  ــزن بازرگان ــل، رای ــر دینگی ــا طاه ــدار ب دی
سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز در محــل 
بــرای  آمادگــی  اعــالم  بــا  تبریــز  اتــاق 
همــکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه  اظهــار 
ــه  داشــت: هــم اکنــون ســرمایه گــذاران ترکی

تجار ایران و ترکیه برای گسترش 
همکاری های تجاری برنامه داشته 

باشند

 طاهــر دینگیــل در دیــدار بــا رضــا کامــی 
عضــو هیــأت رئیســه اتــاق تبریــز ضمــن ابــراز 
خرســندی از حضــور در اتــاق تبریــز، وجــود 
بیمــاری کرونــا را یکــی از دالیــل کاهــش 
تبــادل و پذیــرش هیأت هــای تجــاری بیــن 
ــا  ــون ب ــم اکن ــت: ه ــته و گف ــرف دانس دو ط

مهم ترین مشکل تجارت بین ایران 

و ترکیه، نقل و انتقال پول است

بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا، رضــا کامــی 
ــولگری  ــی سرکنس ــزن بازرگان ــدار رای در دی
ــرای  ــی ب ــالم آمادگ ــا اع ــز ب ــه در تبری ترکی
ســویه   ۲ و  جانبــه  همــه  هــای  همــکاری 
افــزود: وجــود تحریــم هــا از جملــه مشــکالت 

ــت. ــور اس ــن ۲ کش ــارت بی ــود در تج موج

تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و 

ترکیه

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه 
ــی در  ــا کام ــارس، رض ــزاری ف ــل از خبرگ نق
ــی  ــزن بازرگان ــل، رای ــر دینگی ــا طاه ــدار ب دی
سرکنســولگری ترکیــه در تبریــز در محــل 
بــرای  آمادگــی  اعــالم  بــا  تبریــز  اتــاق 
همــکاری هــای همــه جانبــه و دوســویه اظهــار 
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تولید مشترک بهترین راه گسترش 
همکاری های تجاری ایران و 

ترکیه

پیام تبریک رئیس اتاق تبریز به 
استاندار جدید آذربایجان شرقی

یونــس ژائلــه، رییــس اتــاق تبریــز طــی پیامــی 
ــه  ــرم را ب ــن خ ــای عابدی ــاب آق ــاب جن انتص
ــک  ــرقی تبری ــان ش ــتاندار آذربایج ــوان اس عن

گفــت.

دوره های آموزشی تدوین 
قراردادهای تجاری و آشنایی با 

قوانین مالیاتی برگزار شد

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

تولید مشترک راه توسعه همکاری 
ایران و ترکیه

تبریز در تجارت ایران و ترکیه 
حکم مرکزیت را دارد

ــل،  ــر دینگی ــا طاه ــدار ب ــی در دی ــا کام  رض
ــه در  ــولگری ترکی ــی سرکنس ــزن بازرگان رای
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــالم آمادگی 
ــویه   ــه و دوس ــه جانب ــای هم ــرای همکاری ه ب
ــرمایه گذاران  ــون س ــم اکن ــت: ه ــار داش اظه
بــه  و  مختلــف  اســتان های  در  ترکیــه ای 

دبیــر هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تبریــز کــه 
ــی  ــترک بازرگان ــورای مش ــت ش ــابقه ریاس س
ــود دارد در  ــه خ ــه را در کارنام ــران و ترکی ای
ــولگری  ــی سرکنس ــزن بازرگان ــا رای ــدار ب دی
ترکیــه در تبریــز، تولیــد مشــترک را از بهتریــن 
راه هــای گســترش همکاری هــای تجــاری 

نقل و انتقال پول بزرگ ترین 
مشکل در تجارت با ترکیه

ــل،  ــر دینگی ــا طاه ــدار ب ــی در دی ــا کام  رض
ــه در  ــولگری ترکی ــی سرکنس ــزن بازرگان رای
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــالم آمادگی 
ــویه   ــه و دوس ــه جانب ــای هم ــرای همکاری ه ب
ــرمایه گذاران  ــون س ــم اکن ــت: ه ــار داش اظه
بــه  و  مختلــف  اســتان های  در  ترکیــه ای 

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
ــل  ــتان در مح ــی اس ــن اجتماع ــات تامی مطالب

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ات

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

 رضا کامی شامگاه دوشنبه در دیدار با طاهر 
دینگیل، رایزن بازرگانی سرکنسولگری 

ترکیه در تبریز در محل اتاق تبریز با اعالم 
آمادگی برای همکاری های همه جانبه و 
دوسویه گفت: هم اکنون سرمایه گذاران 

ترکیه ای در استان های مختلف و به 

پیام تبریک رئیس اتاق تبریز به 
استاندار جدید آذربایجان شرقی

یونــس ژائلــه، رییــس اتــاق تبریــز طــی پیامــی 
ــه  ــرم را ب ــن خ ــای عابدی ــاب آق ــاب جن انتص
ــک  ــرقی تبری ــان ش ــتاندار آذربایج ــوان اس عن

گفــت.

ــل،  ــر دینگی ــا طاه ــدار ب ــی در دی ــا کام  رض
ــه در  ــولگری ترکی ــی سرکنس ــزن بازرگان رای
تبریــز در محــل اتــاق تبریــز بــا اعــالم آمادگی 
ــویه   ــه و دوس ــه جانب ــای هم ــرای همکاری ه ب
ــرمایه گذاران  ــون س ــم اکن ــت: ه ــار داش اظه
بــه  و  مختلــف  اســتان های  در  ترکیــه ای 
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»ایلخچی« قابلیت تبدیل به قطب 
تولید پسته آذربایجان شرقی را 

دارد

دیــدار  در  چهارشــنبه  روز  ژائلــه  یونــس 
ــا وی  ــی ب ــالمی ایلخچ ــای شــورای اس اعض
ــا اشــاره بــه برگــزاری  در محــل اتــاق تبریــز ب
ایــن  در  پســته  برداشــت  جشــنواره  اولیــن 
شــهر، افــزود: ایلخچــی از قطــب هــای تولیــد 
ــوده کــه  ــاز در اســتان ب ــد پی ــی مانن محصوالت

ایلخچی قابلیت تبدیل به قطب 
تولید پسته آذربایجان شرقی را 

دارد

ــدار  ــه در دی ــس ژائل ــازار، یون ــزارش ب ــه گ ب
ــا وی  ــی ب ــالمی ایلخچ ــای شــورای اس اعض
ــا اشــاره بــه برگــزاری  در محــل اتــاق تبریــز ب
ایــن  در  پســته  برداشــت  جشــنواره  اولیــن 
شــهر، افــزود: ایلخچــی از قطــب هــای تولیــد 
محصوالتــی ماننــد پیــاز در اســتان بــوده کــه بــا 

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

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

ایلخچی می تواند به قطب تولید 
پسته در استان تبدیل شود

ایلخچی می تواند به قطب تولید 
پسته در استان تبدیل شود

یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای شــورای 
اســالمی ایلخچــی بــا وی در محــل اتــاق تبریــز 
ــنواره  ــن جش ــزاری اولی ــه برگ ــاره ای ب ــا اش ب
برداشــت پســته گفــت: ایلخچــی از قطــب های 
ــتان  ــاز در اس ــون پی ــی همچ ــد محصوالت تولی
اســت کــه بــا توجــه بــه اجرایــی شــدن الگــوی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای شــورای 
اســالمی ایلخچــی بــا وی در  محــل اتــاق تبریز 
ــنواره  ــن جش ــزاری اولی ــه برگ ــاره ای ب ــا اش ب
برداشــت پســته گفــت: ایلخچــی از قطــب 
هــای تولیــد محصوالتــی همچــون پیــاز در 

ایلخچی قابلیت تبدیل به قطب 
تولید پسته آذربایجان شرقی را 

دارد

بــه گــزارش کشــاورزان پــرس بــه نقــل از 
اعضــای  دیــدار  در  ژائلــه  یونــس  بــازار، 
ــل  ــا وی در مح ــی ب ــالمی ایلخچ ــورای اس ش
ــن  ــزاری اولی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــز ب ــاق تبری ات
شــهر،  ایــن  در  پســته  برداشــت  جشــنواره 
تولیــد  هــای  قطــب  از  ایلخچــی  افــزود: 

ایلخچی می تواند به قطب تولید 
پسته در استان تبدیل شود

یونــس ژائلــه در دیــدار اعضــای شــورای 
ــز  ــاق تبری ــل ات ــا وی در مح ــی ب ــهر ایلخچ ش
ــنواره  ــن جش ــزاری اولی ــه برگ ــاره ای ب ــا اش ب
برداشــت پســته گفــت: ایلخچــی از قطــب 
هــای تولیــد محصوالتــی همچــون پیــاز در 
اســتان اســت کــه بــا توجــه بــه اجرایــی شــدن 

ایلخچی می تواند به قطب تولید 

پسته در استان تبدیل شود

ــط  ــل از رواب ــه نق ــوز ب ــش نی ــه گــزارش تانی ب
عمومــی اتــاق تبریــز، یونــس ژائلــه در دیــدار 
اعضــای شــورای اســالمی ایلخچــی بــا وی در  
محــل اتــاق تبریــز بــا اشــاره ای بــه برگــزاری 
گفــت:  پســته  برداشــت  جشــنواره  اولیــن 
ــی  ــد محصوالت ــای تولی ــب ه ــی از قط ایلخچ

قابلیت تبدیل ایلخچی به قطب 
پسته آذربایجان شرقی

ــز، یونــس  ــا از تبری ــگار ایلن ــه گــزارش خبرن ب
ژائلــه در دیــدار اعضــای شــورای اســالمی 
ایلخچــی بــا وی در محــل اتــاق تبریــز بــا 
اشــاره بــه برگــزاری اولیــن جشــنواره برداشــت 
پســته در ایــن شــهر، افــزود: ایلخچــی از قطــب 
هــای تولیــد محصوالتــی ماننــد پیــاز در اســتان 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

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

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

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

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

فراهم شدن زمینه اشتغال زندانیان 
رای باز در آذربایجان شرقی

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

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

اتاق بازرگانی تبریز آماده 
همکاری برای اشتغالزایی 

زندانیان رای باز است

به گزارش ترجمان صبح، یونس ژائله روز 
چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل انجمن 

حمایت زندانیان تبریز با اشاره ای به 
درخواست وی برای ایجاد زمینه های اشتغال 
زندانیان رای باز،  افزود: این امر می تواند با 

هماهنگی مراجع قضایی با انجمن حمایت 

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

ــط  ــل از رواب ــه نق ــوز ب ــش نی ــه گــزارش تانی ب
عمومــی اتــاق تبریــز، یونــس ژائلــه در جلســه 
ای بــا حضــور محمدعلــی نصرتــی، مدیرعامل 
انجمــن حمایــت زندانیــان تبریــز  بــا اشــاره ای 
ــرای ایجــاد زمینــه هــای  ــه درخواســت وی ب ب
واحدهــای  در  بــاز  رای  زندانیــان  اشــتغال 

اتاق بازرگانی تبریز آماده 
همکاری برای اشتغالزایی 

زندانیان رای باز است

یونــس ژائلــه روز چهارشــنبه در دیــدار بــا 
ــز  ــان تبری ــت زندانی ــن حمای ــل انجم مدیرعام
بــا اشــاره ای بــه درخواســت وی بــرای ایجــاد 
بــاز،   رای  زندانیــان  اشــتغال  هــای  زمینــه 
ــی  ــا هماهنگ ــد ب ــی توان ــر م ــن ام ــزود: ای اف
از  حمایــت  انجمــن  بــا  قضایــی  مراجــع 

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

زمینــه اشــتغال زندانیــان رای بــاز بــا همــکاری 
در  صنعتــی  و  تولیــدی  واحدهــای  برخــی 
ــط  ــزارش رواب ــود.به گ ــی ش ــم م ــتان فراه اس
عمومــی اتــاق تبریــز، یونــس ژائلــه در جلســه 
ــی،  ــی نصرت ــردار محمدعل ــور س ــا حض ای ب
ــز  ــان تبری ــت زندانی ــن حمای ــل انجم مدیرعام

به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان 
شرقی به نقل از روابط عمومی اتاق تبریز، 

یونس ژائله در جلسه ای با حضور محمدعلی 
نصرتی، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان 

تبریز با اشاره ای به درخواست وی برای 
ایجاد زمینه های اشتغال زندانیان رای باز در 
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اتاق بازرگانی تبریز آماده 
همکاری برای اشتغالزایی 

زندانیان رای باز است

یونــس ژائلــه  در دیــدار بــا مدیرعامــل انجمــن 
حمایــت زندانیــان تبریــز بــا اشــاره ای بــه 
درخواســت وی بــرای ایجــاد زمینــه هــای 
ــر  ــن ام ــزود: ای ــاز،  اف ــان رای ب اشــتغال زندانی
مــی توانــد بــا هماهنگــی مراجــع قضایــی 
زندانیــان و همــت  از  انجمــن حمایــت  بــا 

تحقق ۷ درصدی جذب سرمایه 
گذاری خارجی در آذربایجان 

شرقی

جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــور نمایندگان ــا حض ــنبه ب ــج ش ــامگاه پن ش
ــت،  ــازمان صم ــی، س ــاد و دارائ از اداره اقتص
کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای اســتان، 
فرهنگــی،  میــراث  اداره  و  گمــرک  اداره 

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
بــا  ای  جلســه  در  ژائلــه  یونــس  شــرقی، 
تولیدکننــدگان  اتحادیــه  اعضــای  حضــور 
و صادرکننــدگان چــرم آذربایجــان شــرقی 
ــده  ــرای آین ــه راه ب ــود نقش ــر وج ــد ب ــا تاکی ب
صنعــت چــرم و کفــش گفــت: از اتحادیــه 

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

مهــد صنعــت- یونــس ژائلــه در جلســه ای 
ــل  ــی، مدیرعام ــی نصرت ــور محمدعل ــا حض ب
ــاره  ــا اش ــز ب ــان تبری ــت زندانی ــن حمای انجم
ــای  ــاد زمینه ه ــرای ایج ــت وی ب ــه درخواس ب
واحدهــای  در  بــاز  رای  زندانیــان  اشــتغال 
ــا  تولیــدی اســتان گفــت: ایــن امــر می توانــد ب

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

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
حضــور  بــا  اســتان  خصوصــی  بخــش  و 
دارائــی،  و  اقتصــاد  اداره  از  نمایندگانــی 
ســازمان صمــت، کمیســیون هماهنگــی بانــک 
ــراث  ــرک و اداره می ــتان، اداره گم ــای اس ه

ساخت واحدهای معتبر برای 
برندسازی چرم و کفش تبریز 

الزم است

یونــس ژائله روز یکشــنبه در جلســه بــا اعضای 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
از  اظهــار کــرد:  چــرم آذربایجــان شــرقی 
ــم  ــدگان چــرم انتظــار داری ــه صادرکنن اتحادی
تدویــن کننــده نقشــه راه چــرم و کفــش تبریــز 
ــت  ــای درس ــدون راهبرده ــه ب ــرا ک ــد چ باش

زمینه اشتغال زندانیان رای باز در 
آذربایجان شرقی فراهم می شود

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

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور اعضــای 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
بــر  تاکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  چــرم 
ــده صنعــت چــرم  ــرای آین وجــود نقشــه راه ب
ــدگان  ــه صادرکنن ــت: از اتحادی ــش گف و کف
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

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

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

ــا  مهــد صنعــت- یونــس ژائلــه در جلســه ای ب
حضــور اعضــای اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
ــا  ــرقی ب ــان ش ــرم آذربایج ــدگان چ صادرکنن
ــده  ــرای آین ــه ی راه ب ــود نقش ــر وج ــد ب تاکی
صنعــت چــرم و کفــش گفــت: از اتحادیــه 
ــن  ــم تدوی ــار داری ــرم انتظ ــدگان چ صادرکنن

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

ــط  ــل از  رواب ــه نق ــرس ب ــم پ ــزارش قل ــه گ ب
عمومــی اتــاق تبریــز، یونــس ژائلــه در جلســه 
ای بــا حضور اعضــای اتحادیــه تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان چــرم آذربایجــان شــرقی 
ــده  ــرای آین ــه راه ب ــود نقش ــر وج ــد ب ــا تاکی ب
صنعــت چــرم و کفــش گفــت: از اتحادیــه 

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

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تبریز با تاکید بر تبدیل کفش چرم 
تبریز به یک برند معتبر ملی گفت: باید شاهد 

احداث و تاسیس واحدهای تولیدی بزرگ 
در حوزه چرم و کفش در آذربایجان شرقی 

باشیم.

ضرورت احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

ــس  ــا از تبریز،یون ــگار ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
اعضــای  حضــور  بــا  ای  جلســه  در  ژائلــه 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر وجــود 
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش 
چــرم  صادرکننــدگان  اتحادیــه  از  گفــت: 

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

ــس  ــرقی: ریی ــان ش ــده- آذربایج ــاد آین  اقتص
ــل  ــر تبدی ــد ب ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ات
کفــش چــرم تبریــز بــه یــک برنــد معتبــر 
ــد شــاهد احــداث و تاســیس  ــی گفــت: بای مل
واحدهــای تولیــدی بــزرگ در حــوزه چــرم و 

ــیم. ــرقی باش ــان ش ــش در آذربایج کف

نقشه راه چرم و کفش تبریز تدوین 

شده است

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

به گزارش عصر دهیار به نقل از  روابط 
عمومی اتاق تبریز، یونس ژائله در جلسه ای 

با حضور اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی با تاکید 

بر وجود نقشه راه برای آینده صنعت چرم و 
کفش گفت: از اتحادیه صادرکنندگان چرم 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور اعضــای 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
بــر  تاکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  چــرم 
ــده صنعــت چــرم  ــرای آین وجــود نقشــه راه ب
ــدگان  ــه صادرکنن ــت: از اتحادی ــش گف و کف

لزوم تبدیل کفش چرم تبریز به 
برند معتبر ملی

 یونــس ژائلــه در جلســه ای بــا حضــور اعضای 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
بــر  تاکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  چــرم 
ــده صنعــت چــرم  ــرای آین وجــود نقشــه راه ب
ــدگان  ــه صادرکنن ــت: از اتحادی ــش گف و کف
چــرم انتظــار داریــم تدویــن کننــده ایــن نقشــه 

نشست عمومی اتحادیه کارگزاران 
گمرکی آذربایجان شرقی برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــور  ــزاران ام ــه کارگ ــی اتحادی ــت عموم نشس
حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان  گمرکــی 
حداکثــری کارگــزاران گمرکــی در محــل 
ــا  ــد. رض ــکیل ش ــز تش ــی تبری ــاق بازرگان ات
ــز در  ــاق تبری ــه ات ــات رییس ــر هی ــی، دبی کام

کفش تبریز بدون فناوری های 
نوین نابود می شود

کفش چرم تبریز باید به یک برند 
معتبر ملی تبدیل شود

بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا، یونــس ژائلــه 
در جمــع  اعضــای اتحادیــه تولیدکننــدگان 
ــرقی،  ــان ش ــرم آذربایج ــدگان چ و صادرکنن
ــده  ــرای آین ــه راه ب ــود نقش ــر وج ــد ب ــا تاکی ب
از  افــزود:  صنعــت چــرم و کفــش تبریــز، 
ــم  ــدگان چــرم انتظــار داری ــه صادرکنن اتحادی

اعضــای  بــا  جلســه ای  در  ژائلــه  یونــس 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر وجــود 
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش 
چــرم  صادرکننــدگان  اتحادیــه  از  گفــت: 
ــه راه  ــن نقش ــده ای ــن کنن ــم تدوی ــار داری انتظ

ساخت واحدهای معتبر برای 
برندسای چرم و کفش الزم است

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

کفش تبریز بدون فناوری های 
نوین نابود می شود

اعضــای  بــا  جلســه ای  در  ژائلــه  یونــس 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر وجــود 
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش 
چــرم  صادرکننــدگان  اتحادیــه  از  گفــت: 
ــه راه  ــن نقش ــده ای ــن کنن ــم تدوی ــار داری انتظ

مهاجرت سرمایه گذاران یک 

ضایعه دردناک است

اعضــای  بــا  جلســه ای  در  ژائلــه  یونــس 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر وجــود 
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش 
چــرم  صادرکننــدگان  اتحادیــه  از  گفــت: 
ــه راه  ــن نقش ــده ای ــن کنن ــم تدوی ــار داری انتظ

لزوم احداث واحدهای بزرگ و 
مدرن چرم و کفش در تبریز

اعضــای  بــا  جلســه ای  در  ژائلــه  یونــس 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
چــرم آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر وجــود 
نقشــه راه بــرای آینــده صنعــت چــرم و کفــش 
چــرم  صادرکننــدگان  اتحادیــه  از  گفــت: 
ــه راه  ــن نقش ــده ای ــن کنن ــم تدوی ــار داری انتظ
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کمیته معدن کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تبریز برگزار 

شد

معــدن  در جلســه کمیتــه  بنابیــان  مســعود   
ــی  ــاق بازرگان ــدن ات ــت و مع ــیون صنع کمیس
تبریــز بــا اشــاره بــه نــزول درآمــد ســرانه 
اســتان در ســطح کشــور، بــر لــزوم توجــه 
ــزوده از  ــد و ارزش اف ــاد درآم ــه ایج ــدی ب ج
طریــق اســتفاده از پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای 

آیین افتتاح اتاق بازرگانی، صنایع 
و کشاورزی شهرستان بناب برگزار 

شد

ــر اتــاق بازرگانــی ، صنایــع،  آئیــن افتتــاح دفت
بــا  بنــاب  و کشــاورزی شهرســتان  معــادن 
ــاب در  ــردم بن ــده م ــدار، نماین ــور فرمان حض
اتــاق  معــاون  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
ایــران و رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع ، 

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

نشست عمومی اتحادیه کارگزاران 
گمرکی آذربایجان شرقی برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
موضــوع  بــا  اســتان   خصوصــی  بخــش  و 
ــادی  ــن اقتص ــراض فعالی ــب اعت ــی مرات بررس
گواهــی  و  مبــدا  گواهــی  ارائــه  الــزام  بــه 
ــک  ــی از ســوی بان بازرســی کاالهــای واردات

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

جلسه کمیته معدن کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تبریز برگزار 

شد

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از 
روابط عمومی اتاق تبریز، مسعود بنابیان در 

جلسه کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به نزول درآمد 
سرانه استان در سطح کشور، بر لزوم توجه 

جدی به ایجاد درآمد و ارزش افزوده از 

دفتر اتاق بازرگانی بناب افتتاح 
شد

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان 
شــرقی بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق 
ــی،  ــاق بازرگان ــر ات ــاح دفت ــن افتت ــز، آیی تبری
شهرســتان  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
ــی،  ــر علیخان ــور مظف ــا حض ــروز ب ــاب، ام بن
معــاون امــور اســتان هــا و تشــکل هــا و محمــد 

جلسه کمیته معدن کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تبریز برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
معــدن  کمیتــه  جلســه  در  بنابیــان  مســعود 
ــی  ــاق بازرگان ــدن ات ــت و مع ــیون صنع کمیس
تبریــز بــا اشــاره بــه نــزول درآمد ســرانه اســتان 
در ســطح کشــور، بــر لــزوم توجــه جــدی 
ــق  ــزوده از طری ــد و ارزش اف ــاد درآم ــه ایج ب

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

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــی،  ــاق بازرگان ــاب ات ــر بن ــاح دفت ــن افتت آیی
بــا  امــروز  کشــاورزی،  و  معــادن  صنایــع، 
حضــور مظفــر علیخانــی، معــاون امــور اســتان 
هــا و تشــکل هــا و محمــد امیــن جمــاالن، 
مدیــر امــور اســتان هــای اتــاق ایــران و دیگــر 

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع 
» بررسی مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی 

مشمولین قانون کار و معافیت این مزایا و حق 
بیمه سهم حقوق بگیران از موضوع ماده )۸3( 

قانون مالیات های مستقیم« برگزار شد.
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لزوم ایجاد واحدهای ثبت سفارش 
در اتاق بازرگانی بناب/ ۱۲۰ هزار 

تن صادرات کاال

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بنــاب، 
اتــاق  افتتــاح  مراســم  در  فتحــی  شــهریار 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
شهرســتان بنــاب بــا بیــان اینکــه ایــن شهرســتان 
بــا دارا بــودن یــک شــهرک صنعتــی و ۲ ناحیه 
فعــال  صنعتــی  واحــد   ۴۲3 دارای  صنعتــی 

شرایط ویژه تبریز در اقتصاد / 
مقابله با دولتی شدن واحدهای 

خصوصی

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

دفتر اتاق بازرگانی شهرستان بناب 
افتتاح شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه 
ــن  ــز، آیی ــاق تبری ــی ات ــط عموم ــل از رواب نق
افتتــاح دفتــر اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
بــا  بنــاب، امــروز  و کشــاورزی شهرســتان 
حضــور مظفــر علیخانــی، معــاون امــور اســتان 
هــا و تشــکل هــا و محمــد امیــن جمــاالن، 

اتاق بازرگانی بناب گشایش یافت
اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و 
کشاورزی شهرستان بناب افتتاح 

شد

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

ــت . یاف

بــه گــزارش صــدای بنــاب، آئیــن افتتــاح دفتــر 
اتــاق بازرگانــی ، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
شهرســتان بنــاب بــا حضــور فرمانــدار، نماینــده 
مــردم بنــاب در مجلــس شــورای اســالمی، 
معــاون اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــی،  ــاق بازرگان ــس ات ــران و رئی کشــاورزی ای

تنها راه نجات کشور حمایت از 
بخش خصوصی است / ضرورت 

تکمیل زنجیره تولید فوالد

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بنــاب، 
حجــت االســالم محمــد باقری بنابــی در آییــن 
ــا  ــاب، ب ــتان بن ــی شهرس ــاق بازرگان ــاح ات افتت
بیــان اینکــه تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکالت 
خصوصــی  بخــش  از  حمایــت  کشــور  در 
کمــک  بــا  بایــد  داشــت:  اظهــار  اســت؛ 

تحرک بخش خصوصی اقتصاد 
کشور نیازمند بسترسازی دولت

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
ــا، اتــاق  هــای بازرگانــی در کشــورمان  از ایرن
یکــی از مهم تریــن ارکان مشــورتی و بهتریــن 
فعــاالن  مطالبــات  پیگیــری  بــرای  جایــگاه 
ــا  ــتند و ب ــی هس ــش  خصوص ــادی در بخ اقتص
ــه در  ــه گان ــوای س ــه ق ــورتی ب ــر مش ــه نظ ارائ

تقویت نهادهای رسمی بخش های 
خصوصی موجب توسعه می شود

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از بنــاب، 
مظفــر علیخانــی امــروز در مراســم افتتــاح 
اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب بــا بیــان 
اینکــه فعــاالن بخــش اقتصــادی در قــوت 
ــی و  ــی، اجتماع ــائل فرهنگ ــه مس ــیدن ب بخش
ــی داشــته اند؛  ــادی کشــور نقــش اساس اقتص

تحرک بخش خصوصی اقتصاد 
کشور نیازمند بسترسازی دولت

ســهم  اقتصــاد کشــور  بخــش خصوصــی   
ــا  ــد و اقتصــاد کشــور دارد و ب مهمــی در تولی
ــون  ــکل هایی همچ ــا و تش ــن ه ــکیل انجم تش
اتــاق بازرگانــی درصــدد حفــظ موقعیــت 
خــود و هــم افزایــی داشــته هایــش در جهــت 
توســعه کشــور بــوده اســت امــا در مســیر 
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۴۲۳ واحد صنعتی در بناب فعال 
است

ضرورت مقابله با دولتی شدن 
واحدهای خصوصی

ــس  ــاب، یون ــوان از بن ــز ج ــزارش تبری ــه گ ب
بازرگانــی  اتــاق  افتتــاح  مراســم  در  ژائلــه 
رویکــرد  بــر  تأکیــد  بــا  بنــاب  شهرســتان 
بــرای مهارت آمــوزی  اتاق هــای بازرگانــی 
ــد در بحــث  ــی بای ــاق بازرگان اظهــار کــرد: ات
آمــوزش پیــش قــدم باشــد تــا بتوانیــم در 

تنها راه نجات کشور حمایت از 
بخش خصوصی است

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حجــت االســالم 
محمــد باقــری بنابــی عصــر پنــج شــنبه در آئین 
ــا  ــاب ب ــتان بن ــی شهرس ــاق بازرگان ــاح ات افتت
بیــان اینکــه تاکنــون آنطــور کــه شــاید و بایــد 
ــوص  ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــات مق مطالب
افــزود:  اســت؛  نیافتــه  تحقــق   ۴۴ اصــل 

دفتر اتاق بازرگانی شهرستان بناب 
افتتاح شد

افتتاح دفتر اتاق بازرگانی 

شهرستان بناب

ــه نقــل از روابــط  ــه گــزارش  تانیــش نیــوز ب ب
عمومــی اتــاق تبریــز، آییــن افتتــاح دفتــر اتــاق 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
ــی،  ــر علیخان ــور مظف ــا حض ــتان بناب،ب شهرس
معــاون امــور اســتان هــا و تشــکل هــا و محمــد 
امیــن جمــاالن، مدیــر امــور اســتان هــای اتــاق 

ــر  ــرقی: دفت ــان ش ــده - آذربایج ــاد آین  اقتص
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
شهرســتان بنــاب بــا حضــور معــاون امــور 
اســتان هــا و تشــکل هــای اتــاق ایــران و 

ــد. ــاح ش ــتانی افتت ــئوالن اس مس

تقویت نهادهای رسمی بخش 
خصوصی موجب توسعه می شود

به گزارش تبریز جوان از بناب، مظفر علیخانی 
امروز در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی 

شهرستان بناب با بیان اینکه فعاالن بخش 
اقتصادی در قوت بخشیدن به مسائل فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی کشور نقش اساسی 
داشته اند؛ اظهار داشت: در هر برهه حساس 

جذب سرمایه گذار بخش 
خصوصی نیازمند تسهیل مقررات 

اداری

بــه گــزارش انعــکاس بنــاب، حجــت االســالم 
محمــد باقــری بنابــی عصــر پنــج شــنبه در آئین 
ــا  ــاب ب ــتان بن ــی شهرس ــاق بازرگان ــاح ات افتت
بیــان اینکــه تاکنــون آنطــور کــه شــاید و بایــد 
ــوص  ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــات مق مطالب
افــزود:  اســت؛  نیافتــه  تحقــق   ۴۴ اصــل 

لزوم ایجاد واحدهای ثبت سفارش  
در اتاق بازرگانی بناب

ــهریار  ــاب، ش ــوان از بن ــز ج ــزارش تبری ــه گ ب
بازرگانــی،  اتــاق  افتتــاح  آییــن  در  فتحــی 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی شهرســتان بنــاب 
ــودن  ــا دارا ب ــتان ب ــن شهرس ــه ای ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــه صنعت ــی و دو ناحی ــهرک صنعت ــک ش ی

ــال ــی فع ــد صنعت دارای ۴۲3 واح

اتاق بازرگانی بناب افتتاح شد

بــه گــزارش انعــکاس بنــاب، ظهــر امــروز 
بنــاب  بازرگانــی  اتــاق  افتتــاح  آییــن  در 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاب ب ــت بن ــه صنع ــئول خان مس
ــهر  ــن ش ــز دومی ــد از تبری ــاب بع ــتان بن شهرس
صنعتــی اســتان اســت؛ گفــت: اگــر بخواهیــم 
ــد  ــم بای ــت کنی ــی رقاب ــای بین الملل در بازاره

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از تبریز، شهریار فتحی 

فرماندار بناب با بیان اینکه این شهرستان با 
دارا بودن یک شهرک صنعتی و دو ناحیه 

صنعتی دارای ۴۲3 واحد صنعتی فعال است 
گفت: بالغ بر ۷ هزار نفر در واحد های 
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تحرک بخش خصوصی اقتصاد 
کشور نیازمند بسترسازی دولت

پیــام آذری - بخــش خصوصی اقتصاد کشــور 
ســهم مهمــی در تولیــد و اقتصــاد کشــور دارد 
تشــکل هایی  و  هــا  انجمــن  تشــکیل  بــا  و 
بازرگانــی درصــدد حفــظ  اتــاق  همچــون 
ــش  ــته های ــی داش ــم افزای ــود و ه ــت خ موقعی
در جهــت توســعه کشــور بــوده اســت امــا 

تنها راه نجات کشور حمایت از 
بخش خصوصی است

ــت  ــاب، حج ــازار از بن ــز ی ــزارش تبری ــه گ ب
ــاح  ــن افتت ــی در آیی االســالم محمــد باقری بناب
اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب، بــا بیــان 
ــکالت در  ــت از مش ــرون رف ــا راه ب ــه تنه اینک
کشــور حمایــت از بخــش خصوصــی اســت؛ 
اظهــار داشــت: بایــد بــا کمــک همدیگــر 

افزایش بازدهی تولیدات 
اقتصادی باتوجه به ظرفیت اتاق 

های بازرگانی

ــه  ــس ژائل ــازار، یون ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
ــاح  ــن افتت ــیه آیی ــنبه در حاش ــج ش ــامگاه پن ش
اتــاق بازرگانــی شهرســتان بنــاب در جمــع 
اتــاق  بــر رویکــرد  بــا تأکیــد  خبرنــگاران 
هــای بازرگانــی بــرای مهــارت آمــوزی اظهــار 
کــرد: اتــاق بازرگانــی بایــد در بحــث آموزش 

تنها راه نجات کشور حمایت از 
بخش خصوصی است / ضرورت 

تکمیل زنجیره تولید فوالد
۴۲۳ واحد صنعتی در بناب فعال 

است

حجــت االســالم محمــد باقری بنابــی در آییــن 
ــا  ــاب، ب ــتان بن ــی شهرس ــاق بازرگان ــاح ات افتت
بیــان اینکــه تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکالت 
خصوصــی  بخــش  از  حمایــت  کشــور  در 
کمــک  بــا  بایــد  داشــت:  اظهــار  اســت؛ 
کــه  ناگــواری  اتفاقــات  مقابــل  همدیگــر 

ــی  ــهریار فتح ــر، ش ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
اتــاق  افتتــاح  آئیــن  در  شــنبه  پنــج  عصــر 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
شهرســتان بنــاب بــا بیــان اینکــه ایــن شهرســتان 
بــا دارا بــودن یــک شــهرک صنعتــی و دو 
دارای ۴۲3 واحــد صنعتــی  ناحیــه صنعتــی 

ضرورت مقابله با دولتی شدن 
واحدهای خصوصی

ــس  ــاب، یون ــازار از بن ــز ی ــزارش تبری ــه گ ب
بازرگانــی  اتــاق  افتتــاح  آییــن  در  ژائلــه 
رویکــرد  بــر  تأکیــد  بــا  بنــاب  شهرســتان 
ــوزی  ــرای مهارت آم ــی ب ــای بازرگان ــاق ه ات
ــد در بحــث  ــی بای ــاق بازرگان اظهــار کــرد: ات
آمــوزش پیــش قــدم باشــد تــا بتوانیــم در 

تفکر خارج کردن بخش خصوصی 
از صحنه باید از ذهن ها زدوده 

شود

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار، مظفــر علیخانــی 
اتــاق  افتتــاح  آییــن  در  شــنبه  پنــج  عصــر 
بازرگانــی شهرســتان بنــاب بــا بیــان اینکــه 
ــیدن  ــوت بخش ــادی در ق ــش اقتص ــاالن بخ فع
ــادی  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــائل فرهنگ ــه مس ب
ــد؛ افــزود: در  کشــور نقــش اساســی داشــته ان

تقویت نهادهای رسمی بخش 
خصوصی موجب توسعه می شود

بــه گــزارش تبریــز یــازار از بنــاب، مظفــر 
اتــاق  افتتــاح  مراســم  در  امــروز  علیخانــی 
بازرگانــی شهرســتان بنــاب بــا بیــان اینکــه 
ــیدن  ــوت بخش ــادی در ق ــش اقتص ــاالن بخ فع
ــادی  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــائل فرهنگ ــه مس ب
اظهــار  داشــته اند؛  اساســی  نقــش  کشــور 

رشد اقتصادی در سایه حمایت از 
بخش خصوصی امکان پذیر است

معــاون امــور اســتان هــا و تشــکل هــای اتــاق 
ــران، اقتصــاد  ــران گفــت: اســاس اقتصــاد ای ای
مردمــی اســت و اگــر قــرار باشــد اقتصــاد 
ــد  ــد بای ــه کن ــل توجهــی را تجرب ــا رشــد قاب م
توجــه ویــژه ای بــه بخــش خصوصــی داشــت؛ 
کــه  پیشــرفته  کشــورهای  کــه  همانگونــه 
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دفتر بناب اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی افتتاح شد

بناب ریتم صادرات آذربایجان 
شرقی را سرعت می بخشد

بازرگانــی،  اتــاق  دفتــر  افتتــاح  آییــن  در 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی شهرســتان بناب، 
ــس  ــران، رئی ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نائ
بازرگانــی  اتــاق  و اعضــای هیــأت رئیســه 
ــت  ــازمان صم ــس س ــرقی، رئی ــان ش آذربایج
آذربایجــان شــرقی، فرمانــدار، نماینــده مــردم 

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

از صاحبان صنعت فرش

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، رضا یوســفیان 
در ایــن جلســه گفــت: فــرش تبریــز بــه عنــوان 
برنــد منطقــه ای مطــرح بــوده و بــرای کشــور 
ــا  ــی م ــه مل ــه وظیف ــژه ای دارد ک ــت وی اهمی
اســت کــه در حفــظ ایــن برنــد کــه بخشــی از 

بناب ریتم صادرات آذربایجان 
شرقی را سرعت می بخشد

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

بازرگانــی،  اتــاق  دفتــر  افتتــاح  آییــن  در 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی شهرســتان بناب، 
ــس  ــران، رئی ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نائ
بازرگانــی  اتــاق  و اعضــای هیــأت رئیســه 
ــت  ــازمان صم ــس س ــرقی، رئی ــان ش آذربایج
آذربایجــان شــرقی، فرمانــدار، نماینــده مــردم 

ــی،  ــاق بازرگان ــاب ات ــر بن ــاح دفت ــن افتت  آیی
بــا  امــروز  کشــاورزی،  و  معــادن  صنایــع، 
امــور  معــاون  علیخانــی،  مظفــر  حضــور 
امیــن  محمــد  و  تشــکل ها  و  اســتان ها 
جمــاالن، مدیــر امــور اســتان های اتــاق ایــران 
و دیگــر مســئوالن اســتانی و شهرســتان بنــاب 

تنها راه نجات کشور حمایت از 
بخش خصوصی است

ــر  ــی عص ــری بناب ــد باق ــالم محم ــت االس حج
ــی  ــاق بازرگان ــاح ات ــن افتت ــنبه در آئی ــج ش پن
تاکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  بنــاب  شهرســتان 
آنطــور کــه شــاید و بایــد مطالبــات مقــام 
معظــم رهبــری در خصــوص اصــل ۴۴ تحقــق 
ــوری در  ــئولین کش ــزود: مس ــت؛ اف ــه اس نیافت

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

از صاحبان صنعت فرش

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

تحرک بخش خصوصی اقتصاد 
کشور نیازمند بسترسازی دولت

بــه گــزارش ترجمــان صبــح، اتــاق  هــای 
ــن  ــی از مهم تری ــورمان یک ــی در کش بازرگان
بــرای  جایــگاه  بهتریــن  و  مشــورتی  ارکان 
در  اقتصــادی  فعــاالن  مطالبــات  پیگیــری 
بخــش  خصوصــی هســتند و بــا ارائــه نظــر 
مشــورتی بــه قــوای ســه گانــه در جهــت رفــع 

تحرک بخش خصوصی اقتصاد 
کشور نیازمند بسترسازی دولت

 اتــاق  هــای بازرگانــی در کشــورمان یکــی از 
مهم تریــن ارکان مشــورتی و بهتریــن جایــگاه 
بــرای پیگیــری مطالبــات فعــاالن اقتصــادی 
ــه نظــر  ــا ارائ در بخــش  خصوصــی هســتند و ب
مشــورتی بــه قــوای ســه گانــه در جهــت رفــع 
مشــکالت و دغدغــه هــای بخــش خصوصــی 

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان 
شرقی، آیین افتتاح دفتر بناب اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی، امروز با حضور 

مظفر علیخانی، معاون امور استان ها و تشکل 
ها و محمد امین جماالن، مدیر امور استان 
های اتاق ایران و دیگر مسئوالن استانی و 
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سهم ۳۵ درصدی 
آذربایجان شرقی از تولید و 

صادرات فرش کشور

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز، 
غالمعلــی راســتی در جلســه کمیتــه فــرش 
اســتان کــه بــا حضــور مدیــر تحقیقــات بــازار 
ــر  ــد برگــزار شــد، ب ــی امی ــدوق کارآفرین صن
ــاء  ــتان در ارتق ــاف اس ــدان قالیب ــش هنرمن نق
جایــگاه فــرش کشــور تاکیــد و اظهــار کــرد: 

سهم ۳۵ درصدی 
آذربایجان شرقی از تولید و 

صادرات فرش دستباف

سرپرســت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــر  تاکیــد  بــا  آذربایجان شــرقی  اســتان 
ظرفیت هــای بــاالی اســتان در هنر-صنعــت 
فــرش، از ســهم 3۵ درصــدی اســتان در تولیــد 

ــر داد. ــور خب ــرش کش ــادرات ف و ص

نشست کارگروه کارشناسی 
شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی آذربایجان شرقی 
برگزار شد

کارشناســی  کارگــروه  نشســت  دومیــن 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
بررســی  موضــوع  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
شــاخص هــای اقتصــادی اســتان برگــزار شــد.

سهم ۳۵ درصدی 
آذربایجان شرقی از تولید و 

صادرات فرش دستباف

کاهش شدید قدرت خرید فرش 
دستباف در کشور

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

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

منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه 
برای شکوفایی صنعت فرش قابل 

استفاده است

مدیــر تحقیقــات بــازار و ســاماندهی صنــدوق 
ــا اشــاره بــه برنامــه  کارآفرینــی امیــد کشــور ب
ریــزی هــای دولــت بــرای حمایــت از تولیــد و 
ــره  ــی در تبص ــع خوب ــت: مناب ــی گف کارآفرین
ــش  ــور پی ــن منظ ــرای ای ــه ب ــون بودج ۱۸ قان
بینــی شــده کــه در بخــش صنعــت فــرش هــم 

نشست کارگروه کارشناسی 
شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی آذربایجان شرقی 
برگزار شد

ــا  ــز، ب ــاق تبری ــه گــزارش روابــط عمومــی ات ب
عنایــت بــه اینکــه برنامه ریــزی و تجزیــه و 
ــتن  ــار داش ــتلزم در اختی ــادی مس ــل اقتص تحلی
آمــار و اطالعــات از شــاخص هــای اقتصــادی 
ــا بررســی شــاخص هــای اقتصــادی  اســت و ب
در بــازه هــای مختلــف زمانــی مــی تــوان 

منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه 
برای شکوفایی صنعت فرش قابل 

استفاده است

ــاماندهی  ــازار و س ــات ب ــر تحقیق ــا- مدی ایرن
ــا اشــاره  ــد کشــور ب ــی امی ــدوق کارآفرین صن
بــه برنامــه ریــزی هــای دولــت بــرای حمایــت 
ــی  ــع خوب ــی گفــت: مناب ــد و کارآفرین از تولی
در تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه بــرای ایــن منظور 
پیــش بینــی شــده کــه در بخــش صنعــت فــرش 

سهم ۳۵ درصدی 
آذربایجان شرقی از تولید و 

صادرات فرش دستباف

ــتی  ــی راس ــازار، غالمعل ــز ی ــزارش تبری ــه گ ب
در جلســه کمیتــه فــرش اســتان کــه بــا حضــور 
ــی  ــدوق کارآفرین ــازار صن ــات ب ــر تحقیق مدی
امیــد برگــزار شــد، بر نقــش هنرمنــدان قالیباف 
اســتان در ارتقــاء جایــگاه فــرش کشــور تاکیــد 
و اظهــار کــرد: بــه دلیــل تحریم هــای ظالمانــه 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای همکاری 

اقتصادی با مولداوی

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای همکاری 

اقتصادی با مولداوی

ــی  ــح ابراهیم ــرس، ابوالفت ــم پ ــزارش قل ــه گ ب
اتــاق  مابیــن  ویدیوکنفرانســی  جلســه  در 
بازرگانــی تبریــز و اتــاق بازرگانــی مولــداوی 
ــادی  ــژه اقتص ــای وی ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ب
اســتان آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت: 
ــرب  ــمال غ ــرقی در ش ــان ش ــتان آذربایج اس

لزوم تبادل دو سویه هیات های 
تجاری پس از پایان بیماری کرونا

ــا،  ــار، ســرگی ئوهاری ــه گــزارش عصــر دهی ب
ــداوی  ــع مول ــی و صنای ــاق بازرگان ــس ات ریی
در جلســه ویدیوکنفرانســی بــا اتــاق بازرگانــی 
ــرای افزایــش  ــراز امیــدواری ب تبریــز ضمــن اب
تبــادالت تجــاری بیــن ایــران و مولــداوی 
ــاری دو  ــادالت تج ــزان تب ــت: می ــار داش اظه

ایران و مولداوی ظرفیت بیشتری 
برای همکاری های تجاری دارند

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای همکاری 

اقتصادی با مولداوی

ــداوی  ــع مول ــی و صنای ــاق بازرگان ــس ات  ریی
بــا اعــالم اینکــه میــزان تبــادالت تجــاری ایــن 
کشــور بــا جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 
گذشــته ۲ میلیــون دالر بــود و در هشــت ماهــه 
ابتدایــی ســال جــاری بــه ســه میلیــون دالر 
ــت  ــه ظرفی ــا توجــه ب رســیده اســت، گفــت: ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
جلســه ویدیوکنفرانســی مابیــن اتــاق بازرگانی 
تبریــز و اتــاق بازرگانــی مولــداوی بــا حضــور 
ــب  ــس و نائ ــز و ریی ــاق تبری ــس ات ــب ریی نائ
رییــس اتــاق مولــداوی و نماینــده ســفارت 
جمهــوری اســالمی ایــران در کیــف اوکرایــن 

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای همکاری 

اقتصادی با مولداوی

به گزارش تانیش نیوز به نقل از روابط 
عمومی اتاق تبریز، جلسه ویدیوکنفرانسی 
مابین اتاق بازرگانی تبریز و اتاق بازرگانی 

مولداوی با حضور نائب رییس اتاق تبریز و 
رییس و نائب رییس اتاق مولداوی و نماینده 

سفارت جمهوری اسالمی ایران در کیف 

آمادگی بخش خصوصی آذربایجان 
شرقی برای همکاری اقتصادی با 

مولداوی

بــه گــزارش عصــر دهیــار، ابوالفتــح ابراهیمــی 
اتــاق  مابیــن  ویدیوکنفرانســی  جلســه  در 
بازرگانــی تبریــز و اتــاق بازرگانــی مولــداوی 
ــادی  ــژه اقتص ــای وی ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ب
اســتان آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت: 
ــرب  ــمال غ ــرقی در ش ــان ش ــتان آذربایج اس

عزم بخش خصوصی برای تقویت 
دیپلماسی اقتصادی تبریز - 

مولداوی در پساکرونا

خصوصــی  بخــش  همــکاری  اهمیــت 
ــی  ــورهای اروپای ــا کش ــرقی ب ــان ش آذربایج
بــر کســی پوشــیده نیســت زیــرا بــا کشــورهای 
ــترک دارد  ــرز مش ــتان م ــان و ارمنس آذربایج
کــه بــا واقــع شــدن در مســیر جــاده ابریشــم و 
ــه عنــوان  داشــتن موقعیــت ویــژه جغرافیایــی ب

لزوم تبادل دو سویه هیات های 

تجاری پس از پایان بیماری کرونا

رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع مولــداوی بــا 
تاکیــد بــر لــزوم تبــادل دو ســویه هیــات هــای 
تجــاری پــس از پایــان بیمــاری کرونــا گفــت: 
ــداوی  ــاری مول ــادل تج ــزان تب ــم می امیدواری
ــان  ــتان آذربایج ــوص اس ــه خص ــران و ب ــا ای ب

ــد. شــرقی افزایــش یاب

جلسه ویدیوکنفرانسی مابین اتاق بازرگانی 
تبریز و اتاق بازرگانی مولداوی با حضور 

نائب رییس اتاق تبریز و رییس و نائب رییس 
اتاق مولداوی و نماینده سفارت جمهوری 

اسالمی ایران در کیف اوکراین برگزار شد.
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای همکاری 

اقتصادی با مولداوی

جلســه  بــازار،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ویدیوکنفرانســی مابیــن اتــاق بازرگانــی تبریــز 
و اتــاق بازرگانــی مولــداوی عصــر امــروز ســه 
ــز  ــاق تبری ــس ات ــب ریی ــور نائ ــا حض ــنبه ب ش
ــداوی و  ــاق مول ــس ات ــب ریی ــس و نائ و ریی
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــفارت جمه ــده س نماین

اتاق بازرگانی تبریز باید موتور 
محرک اقتصاد آذربایجان شرقی 

باشد

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

اتاق بازرگانی تبریز باید موتور 
محرک اقتصاد آذربایجان شرقی 

باشد

ــرم  ــن خ ــازار، عابدی ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
شــنبه شــب در نخســتین حضــور خــود در 
جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــی  ــاق بازرگان ــل ات ــتان در مح ــی اس خصوص
ایــن  بــر هدفمنــد شــدن جلســات  تبریــز، 
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت: ایــن شــورا بایــد 

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای همکاری 

اقتصادی با مولداوی

آمادگی بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی برای همکاری 

اقتصادی با مولداوی

ــن  ــی مابی ــه ویدیوکنفرانس ــوز- جلس ــد نی مه
بازرگانــی  اتــاق  و  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق 
مولــداوی بــا حضــور نائــب رییــس اتــاق تبریز 
ــداوی و  ــاق مول ــس ات ــب ریی ــس و نائ و ریی
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــفارت جمه ــده س نماین

ــد. ــزار ش ــن برگ ــف اوکرای در کی

مهــد صنعــت- جلســه ویدیوکنفرانســی مابیــن 
بازرگانــی  اتــاق  و  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق 
مولــداوی بــا حضــور نائــب رییــس اتــاق تبریز 
ــداوی و  ــاق مول ــس ات ــب ریی ــس و نائ و ریی
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــفارت جمه ــده س نماین

ــد. ــزار ش ــن برگ ــف اوکرای در کی

بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت با 
حضور مسئوالن دانشگاه آزاد در 

اتاق تبریز

ــا  ــز، ب ــاق تبری ــه گــزارش روابــط عمومــی ات ب
نیــا، مدیــرکل کانون هــای  حضــور ملــک 
دانشــگاه، صنعــت و جامعــه دانشــگاه آزاد 
نیازســنجی  مدیــر  دیوانــدری،  اســالمی، 
ــئولین  ــن مس ــگاه و همچنی ــن دانش ــی ای صنعت
دانشــگاه ازاد اســالمی تبریــز، موضــوع ارتبــاط 

شورای گفتگوی دولت وبخش 
خصوصی باید خروجی مشخص و 

عملیاتی داشته باشد

عابدیــن  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
شــورای  جلســه  در  شــنبه  شــامگاه  خــرم 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
ــری در  ــم تغیی ــر می خواهی ــت: اگ ــتان، گف اس
حوزه هــای مختلــف اســتان و شــاخص های 
کالن اقتصــادی و صنعتــی آذربایجــان شــرقی 

عزم بخش خصوصی برای تقویت 

دیپلماسی اقتصادی در پساکرونا

جلســه ویدیوکنفرانســی مابیــن اتــاق بازرگانی 
تبریــز و اتــاق بازرگانــی مولــداوی بــا حضــور 
ــب  ــس و نائ ــز و ریی ــاق تبری ــس ات ــب ریی نائ
رییــس اتــاق مولــداوی و نماینــده ســفارت 
جمهــوری اســالمی ایــران در کیــف اوکرایــن 

برگــزار شــد.

بخش خصوصی می تواند حرکت 
شتابنده ای در مسیر توسعه داشته 

باشد

 اقتصادآینــده: اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــذار دول ــل اثرگ تعام
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــه توس ــور محرک را موت
دانســت و گفــت: بــا رفــع موانــع تولیــد و 
ســرمایه گذاری توســط بخــش دولتــی، بخــش 
ــتابنده ای در  ــت ش ــد حرک ــی می توان خصوص
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تعامل اثرگذار دولت و بخش 
خصوصی موتور محرکه توسعه 

است

تأکید استاندار بر هدفمندی 
جلسات شورای گفت وگوی دولت 

نخســتین  در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
شــورای  جلســه  در  خــود  حضــور 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان، بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن 
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت: ایــن شــورا 
ــته  ــی داش ــخص و عملیات ــی مش ــد خروج بای

قدردانی از استاندار سابق و تأکید 
استاندار جدید بر هدفمند شدن 

جلسات شورای گفت وگو

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــتمین  ــاد و هش ــّرم در هفت ــن خ ــرقی، عابدی ش
و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  جلســه 
شــرقی،  آذربایجــان  خصوصــی  بخــش 
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــذار دول ــل اثرگ تعام
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــه توس ــور محرک را موت

نگرانی فعاالن بخش خصوصی از 
مهیا نبودن زیرساخت ها

بخش خصوصی به دلیل دسترسی 
نداشتن به شاخص های دقیق، 

امکان برنامه ریزی ندارد

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

نائــب رئیــس اتــاق تبریــز گفــت: یکــی از 
ــار و اطالعــات  ــا جمــع آوری آم مشــکالت م
ــه شــاخص های اثرگــذار در توســعه  مربــوط ب
اقتصــادی اســتان اســت تــا بخــش خصوصــی 

بتوانــد به درســتی برنامه ریــزی کنــد.

قدردانی از استاندار سابق و تأکید 
استاندار جدید بر هدفمند شدن 

جلسات شورای گفت وگو

استاندار آذربایجان شرقی در نخستین حضور 
خود در جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان، بر هدفمند شدن 
جلسات این شورا تأکید کرد و گفت: این 

شورا باید خروجی مشخص و عملیاتی 
داشته و تا حصول نتیجه از سوی مسئوالن 

تأکید استاندار بر هدفمندی جلسات 
شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی

نخســتین  در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
شــورای  جلســه  در  خــود  حضــور 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان، بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن 
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت: ایــن شــورا 
ــته  ــی داش ــخص و عملیات ــی مش ــد خروج بای

تأکید استاندار بر هدفمندی 
جلسات شورای گفت وگوی دولت 

و بخش خصوصی

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

قدردانی از استاندار سابق و تأکید 
استاندار جدید بر هدفمند شدن 

جلسات شورای گفت وگو

نخســتین  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
حضــور خــود در جلســه شــورای گفت وگوی 
بــر  اســتان،  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
ــد  ــورا تأکی ــن ش ــات ای ــدن جلس ــد ش هدفمن
کــرد و گفــت: ایــن شــورا بایــد خروجــی 
مشــخص و عملیاتــی داشــته و تــا حصــول 

عابدین خّرم شامگاه شنبه در هفتاد و هشتمین 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی آذربایجان شرقی،  اظهار داشت: 
برای رسیدن به شاخص های اقتصادی مطلوب 

و بهبود وضعیت اقتصادی استان، هیچ راهی 
جز تعامل و حرکت رو به رشد مجموعه های 
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نگرانی فعاالن بخش خصوصی از 

مهیا نبودن زیرساخت ها

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

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی 
تبریز برای افزایش همکاری های 

اقتصادی با بنگالدش

اکــو  یــاز  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
اتــاق تبریــز،  بــه نقــل از روابــط عمومــی 
رایــزن  بــا  دیــدار  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح 
ــران در  ــگالدش در ته ــفارت بن ــی س بازرگان
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــل ات مح
آذربایجان شــرقی از مهــم تریــن قطب هــای 

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی 
تبریز برای افزایش همکاری های 

اقتصادی با بنگالدش

رایــزن  بــا  دیــدار  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح   
ــران در  ــگالدش در ته ــفارت بن ــی س بازرگان
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــل ات مح
آذربایجان شــرقی از مهــم تریــن قطب هــای 
ــت:  ــت، گف ــران اس ــاورزی ای ــی و کش صنعت
ــع غذایــی، شــیرینی و شــکالت،  فــرش، صنای

تعامل اثرگذار دولت و بخش 
خصوصی موتور محرکه توسعه 

اقتصادی آذربایجان شرقی است

قدردانی از استاندار سابق و تأکید 
استاندار جدید بر هدفمند شدن 

جلسات شورای گفت وگو

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

نخســتین  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
شــورای  جلســه  در  خــود  حضــور 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان، بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن 
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت: ایــن شــورا بایــد 
ــا  ــته و ت ــی داش ــخص و عملیات ــی مش خروج

اعالم آمادگی اتاق تبریز برای 
افزایش همکاری های اقتصادی با 

بنگالدش

نائــب رییــس اتــاق تبریــز در دیــدار بــا رایــزن 
ــر  ــران ب ــگالدش در ته ــفارت بن ــی س بازرگان
آمادگــی اتــاق تبریــز بــرای افزایــش همکاری 

هــای اقتصــادی بــا ایــن کشــور تاکیــد کــرد.

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی 
تبریز برای افزایش همکاری های 

اقتصادی با بنگالدش

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

ــد. ــورمان بودن کش

اتاق بازرگانی موتور محرک 

اقتصاد

نخســتین  در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
شــورای  جلســه  در  خــود  حضــور 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان، بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن 
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت: ایــن شــورا 
ــته  ــی داش ــخص و عملیات ــی مش ــد خروج بای

آمادگی اتاق تبریز برای افزایش 
همکاری های اقتصادی با بنگالدش

ــب  ــرقی : نائ ــان ش ــده - آذربایج ــاد آین  اقتص
ــا  ــدار ب ــز در دی ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
در  بنــگالدش  ســفارت  بازرگانــی  رایــزن 
ــرای  ــز ب ــاق تبری ــی ات ــر آمادگ ــورمان ب کش
ایــن  بــا  اقتصــادی  افزایــش همکاری هــای 

کشــور تاکیــد کــرد.
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توانایی آذربایجان شرقی برای 
تامین کاالهای وارداتی بنگالدش

آذربایجان شرقی دروازه شاهراه 
دیپلماسی اقتصادی ایران

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

بخش خصوصی، نقطه اتکای ما در 

جنگ اقتصادی است

هیــأت  اعضــای  دیــدار  در  خــّرم  عابدیــن 
صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  نماینــدگان 
معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا وی، اظهــار 
تولیــد،  از  اعــم  اقتصــادی  داشــت: حــوزه 
ســرمایه گذاری، صــادرات و اشــتغال، ارتبــاط 
ــی دارد  ــش خصوص ــرد بخ ــا عملک ــتقیم ب مس

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی 
تبریز برای افزایش همکاری های 

اقتصادی با بنگالدش

اتاق بازرگانی تبریز آماده افزایش 
همکاری های اقتصادی با بنگالدش 

است

رایــزن  بــا  دیــدار  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح   
ــران در  ــگالدش در ته ــفارت بن ــی س بازرگان
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــل ات مح
آذربایجان شــرقی از مهــم تریــن قطب هــای 
ــت:  ــت، گف ــران اس ــاورزی ای ــی و کش صنعت
ــع غذایــی، شــیرینی و شــکالت،  فــرش، صنای

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

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی 
تبریز برای افزایش همکاری های 

اقتصادی با بنگالدش

رایــزن  بــا  دیــدار  در  ابراهیمــی  ابوالفتــح   
ــران در  ــگالدش در ته ــفارت بن ــی س بازرگان
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــل ات مح
آذربایجان شــرقی از مهــم تریــن قطب هــای 
ــت:  ــت، گف ــران اس ــاورزی ای ــی و کش صنعت
ــع غذایــی، شــیرینی و شــکالت،  فــرش، صنای

دولت موانع پیش روی فعالیت 
بخش خصوصی را برطرف می کند

ــرم  ــن خ ــا، عابدی ــنبه ایرن ــه ش ــزارش س ــه گ ب
ــاق  ــدگان ات ــات نماین ــای هی ــدار اعض در دی
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تبریز 
ــت  ــد و صنع ــوزه تولی ــاالن ح ــی از فع و جمع
اســتان بــا وی، افــزود: مســووالن اجرایــی 
اســتان بایــد ظرفیــت بخــش خصوصــی را 

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی 
تبریز برای افزایش همکاری های 

اقتصادی با بنگالدش

مهــد صنعــت - ابوالفتــح ابراهیمــی در دیــدار 
بنــگالدش  ســفارت  بازرگانــی  رایــزن  بــا 
در تهــران در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز 
مهــم  از  آذربایجان شــرقی  اینکــه  بیــان  بــا 
کشــاورزی  و  صنعتــی  قطب هــای  تریــن 
ایــران اســت، گفــت: فــرش، صنایــع غذایــی، 

بخش خصوصی استان همواره 
پیشگام عرصه های صنعت و تولید 

بوده است

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

به گزارش خبرنگار بازار، ابوالفتح ابراهیمی 
ظهر دوشنبه در دیدار با رایزن بازرگانی 

سفارت بنگالدش در تهران در محل اتاق 
بازرگانی تبریز با بیان اینکه آذربایجان شرقی 
از مهم ترین قطب های صنعتی و کشاورزی 

ایران است، گفت: فرش، صنایع غذایی، 
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بخش خصوصی، نقطه اتکای ما در 
جنگ اقتصادی است

هیــأت  اعضــای  دیــدار  در  خــّرم  عابدیــن 
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
و کشــاورزی تبریــز اظهــار کــرد: حــوزه ی 
تولیــد، ســرمایه گذاری،  از  اعــم  اقتصــادی 
صــادرات و اشــتغال، ارتبــاط مســتقیمی بــا 
عملکــرد بخــش خصوصــی دارد و فعــاالن 

بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
همواره پیشگام عرصه های صنعت 

و تولید است

ــّرم  ــن خ ــازار، عابدی ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
اعضــای  دیــدار  امــروز دوشــنبه در  عصــر 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات ــأت نماین هی
ــل  ــا وی در مح ــز ب ــاورزی تبری ــادن و کش مع
ــادی  ــوزه اقتص ــت: ح ــار داش ــتانداری اظه اس
ــادرات و  ــرمایه گذاری، ص ــد، س ــم از تولی اع

حضور سرکنسول ترکیه در تبریز 
در اتاق بازرگانی تبریز

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، یونــس ژائلــه 
در دیــدار بــا سرکنســول ترکیــه در تبریــز، بــا 
ــه در  ــران و ترکی ــارت ای ــاری از تج ــان آم بی
ــش ۶۴  ــال ۱۴۰۰، از افزای ــه اول س ــت ماه هف
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی آن نس درص

مسووالن اجرایی پاسخ گوی 
مسائل و مشکالت بخش خصوصی 

باشند

بخش خصوصی، نقطه اتکای ما در 
جنگ اقتصادی است

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

هیــأت  اعضــای  دیــدار  در  خــّرم  عابدیــن 
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
و کشــاورزی تبریــز اظهــار کــرد: حــوزه ی 
تولیــد، ســرمایه گذاری،  از  اعــم  اقتصــادی 
صــادرات و اشــتغال، ارتبــاط مســتقیمی بــا 
عملکــرد بخــش خصوصــی دارد و فعــاالن 

بخش خصوصی، نقطه اتکای ما در 
جنگ اقتصادی است

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
شــرقی، عابدیــن خــّرم در دیــدار اعضــای 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات ــأت نماین هی
معــادن و کشــاورزی تبریــز بــا وی، اظهــار 
تولیــد،  از  اعــم  اقتصــادی  داشــت: حــوزه 
ســرمایه گذاری، صــادرات و اشــتغال، ارتبــاط 

شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی باید خروجی عملیاتی 

داشته باشد

نخســتین  در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
شــورای  جلســه  در  خــود  حضــور 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
اســتان، بــر هدفمنــد شــدن جلســات ایــن 
شــورا تأکیــد کــرد و گفــت: ایــن شــورا 
ــته  ــی داش ــخص و عملیات ــی مش ــد خروج بای

بخش خصوصی، نقطه اتکای ما در 
جنگ اقتصادی است

بــه گــزارش تبریــز جــوان، عابدیــن خــّرم 
ــاق  ــدگان ات ــأت نماین ــای هی ــدار اعض در دی
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
تبریــز بــا وی، اظهــار داشــت: حــوزه اقتصــادی 
ــادرات و  ــرمایه گذاری، ص ــد، س ــم از تولی اع
ــا عملکــرد بخــش  ــاط مســتقیم ب اشــتغال، ارتب

بخش خصوصی، نقطه اتکای ما در 
جنگ اقتصادی است

ــّرم  ــن خ ــح، عابدی ــان صب ــزارش ترجم ــه گ ب
ــاق  ــدگان ات ــأت نماین ــای هی ــدار اعض در دی
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
ــار کــرد: حــوزه ی اقتصــادی اعــم  ــز اظه تبری
و  صــادرات  ســرمایه گذاری،  تولیــد،  از 
اشــتغال، ارتبــاط مســتقیمی بــا عملکــرد بخــش 
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تهاتر کاال راه مناسبی برای 
افزایش مناسبات تجاری بین ایران 

و ترکیه است

تهاتر کاال راه مناسبی برای 
افزایش مناسبات تجاری بین ایران 

و ترکیه است

 »طوفان هبک« در پایان ماموریت خود در 
دیدار با رییس و اعضای هیات رییسه اتاق 

بازرگانی تبریز افزود: اقتصاد پرورش دهنده 
سیاست بوده و هر چه حجم تجاری بین ۲ 
کشور افزایش یابد، مطمئنا تاثیر مثبت در 

روابط سیاسی نیز خواهد داشت.

ترکیه شکوفایی اقتصادی خود را 
مدیون بخش خصوصی است

سرکنســول  بــا  دیــدار  در  ژائلــه  یونــس 
ــه،  ــران در ارزروم ترکی جمهــوری اســالمی ای
ضمــن اشــاره بــه وضعیــت ســه دهــه قبــل 
ترکیــه از لحــاظ اقتصــادی، بــه نقــش پــر رنگ 
بخــش خصوصــی در شــکوفایی اقتصــادی در 

ــود. ــد نم ــور تاکی ــن کش ای

افزایش 6۴ درصدی حجم تجارت 
بین ایران و ترکیه

حضور سرکنسول ترکیه در تبریز 
در اتاق بازرگانی تبریز

»طوفــان هبــک« در پایــان ماموریــت خــود 
هیــات  اعضــای  و  رییــس  بــا  دیــدار  در 
رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود: اقتصــاد 
پــرورش دهنــده سیاســت بــوده و هــر چــه 
ــد،  ــن ۲ کشــور افزایــش یاب حجــم تجــاری بی
ــز  ــی نی ــط سیاس ــت در رواب ــر مثب ــا تاثی مطمئن

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه در دیــدار بــا سرکنســول ترکیــه 
ــران  ــاری از تجــارت ای ــان آم ــا بی ــز، ب در تبری
ــال ۱۴۰۰، از  ــه اول س ــت ماه ــه در هف و ترکی
ــدت  ــه م ــبت ب ــدی آن نس ــش ۶۴ درص افزای

ــر داد. ــل خب ــال قب ــابه س مش

دیپلماسی اقتصادی اتاق بازرگانی  
تبریز

»طوفــان هبــک« در پایــان ماموریــت خــود 
هیــات  اعضــای  و  رییــس  بــا  دیــدار  در 
رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود: اقتصــاد 
پــرورش دهنــده سیاســت بــوده و هــر چــه 
ــد،  ــن ۲ کشــور افزایــش یاب حجــم تجــاری بی
ــز  ــی نی ــط سیاس ــت در رواب ــر مثب ــا تاثی مطمئن

حضور سرکنسول ایران در ارزروم 
در اتاق بازرگانی تبریز

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

تهاتر کاال، راهکار مناسبی 
برای افزایش مناسبات تجاری و 

اقتصادی بین ایران و ترکیه

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

اقتصاد پرورش دهنده سیاست 
است

ماموریــت  انتهــای  در  هبــک«  »طوفــان   
ــات  ــس و اعضــای هی ــا ریی ــدار ب خــود در دی
رییســه اتــاق بازرگانــی تبریــز افــزود: اقتصــاد 
پــرورش دهنــده سیاســت بــوده و هــر چــه 
ــد،  ــن ۲ کشــور افزایــش یاب حجــم تجــاری بی
ــز  ــی نی ــط سیاس ــت در رواب ــر مثب ــا تاثی مطمئن

به گزارش پنجشنبه ایرنا، »طوفان هبک« 
در پایان ماموریت خود در دیدار با رییس 

و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز 
افزود: اقتصاد پرورش دهنده سیاست بوده 

و هر چه حجم تجاری بین ۲ کشور افزایش 
یابد، مطمئنا تاثیر مثبت در روابط سیاسی نیز 

روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز
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