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حيم ْحمِن الَرّ بِْسِم اهلل 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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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

موضوع »ایجاد قطب سوم 
خودروسازی کشور در آذربایجان 

شرقی« بررسی شد

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
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع بررســی عــدم اجــرای تیپ اساســنامه 
همســان شــرکت هــای خدماتــی شــهرک هــا 
و نواحــی صنعتــی در اتــاق تبریــز برگزار شــد.

بر توسعه تجارت الکترونیک در 
پساکرونا تمرکز شود

اســت:  معتقــد  تبریــز  اتــاق  رئیــس 
صادرکننــدگان بایــد خــود را بــرای حضور در 
بازارهــای پســاکرونا آمــاده کننــد و همچنیــن 
نیــز  الکترونیــک  بحــث تجــارت  بایــد در 

شــود. فعالیــت  اصولــی  به صــورت 

کارگروه شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی آذربایجان شرقی 

برگزار شد

دالیل افزایش بی رویه قیمت 
سیمان و مشکالت ناشی از آن 

بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
ــوی  ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ ــز، جلس تبری
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان بــا موضــوع 
بررســی اجــرای مــاده ۲۵ قانــون بهبــود مســتمر 
دوشــنبه چهــار  روز  کار  و  محیــط کســب 

ــز برگــزار شــد. ــاق تبری مــرداد مــاه در ات

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع “ بررســی دالیــل افزایــش بــی رویــه 
قیمــت ســیمان و مشــکالت صنعــت احــداث 

ــا “ برگــزار شــد. ــش قیمــت ه ــن افزای از ای

تبریز و چالش های قطب سوم 
خودروسازی

جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
بازرگانی تبریز ظهر چهارشنبه با دستور 
جلسه »بررسی پیرامون ایجاد قطب سوم 
خودروسازی کشور در استان« با حضور 

مشاورین کمیسیون صنعت و معدن و روسای 
برخی تشکل های تخصصی قطعه  سازی و 

باید به فکر اصول اساسی تجارت 
برای دوران پساکرونا بود/ لزوم 

توسعه تجارت الکترونیک

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــگری  ــی، گردش ــیون کارآفرین ــه کمیس جلس
و اقتصــاد دانــش بنیــان اتــاق بازرگانــی تبریــز 
چهارشــنبه بــا موضــوع بررســی شــتاب دهنــده 
هــای صادراتــی در محــل اتــاق تبریــز برگــزار 

شــد.

موضوع »ایجاد قطب سوم 
خودروسازی کشور در آذربایجان 

شرقی« بررسی شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقل از  
روابــط عمومــی اتــاق تبریز، جلســه کمیســیون 
ــا  ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــدن ات ــت و مع صنع
دســتور جلســه »بررســی پیرامــون ایجــاد قطــب 
ســوم خودروســازی کشــور در اســتان« بــا 
حضــور مشــاورین کمیســیون صنعــت و معــدن 

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
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع بررســی عــدم اجــرای تیپ اساســنامه 
همســان شــرکت هــای خدماتــی شــهرک هــا 
و نواحــی صنعتــی در اتــاق تبریــز برگزار شــد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی 

تبریز ظهر چهارشنبه با دستور جلسه »بررسی 
پیرامون ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور 

در استان« با حضور مشاورین کمیسیون 
صنعت و معدن و روسای برخی تشکل های 
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ضرورت برنامه ریزی برای رونق 
تجارت در دوران پساکرونا

بــه گــزارش خبرنــگار بازار، جلســه کمیســیون 
کارآفرینــی، گردشــگری و اقتصــاد دانــش 
بنیــان اتــاق بازرگانــی تبریــز ظهــر چهارشــنبه 
بــا موضــوع بررســی شــتاب دهنــده هــای 
صادراتــی در محــل اتــاق بازرگانــی تبریــز 

ــد. ــزار ش برگ

رئیس اتاق تبریز: تجارت در 
دوران پساگرونا نیازمند تدبیر 

اساسی است

تبریــز- ایرنــا - رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریز با 
اشــاره بــه اینکــه ارتباطــات تجــاری کشــورها 
بــه جهــت شــیوع کرونــا کاهــش یافتــه اســت، 
گفــت: بایــد بــه فکــر اصــول اساســی تجــارت 
بــرای بعــد از اتمــام ایــن بیمــاری بــوده و 
راهکارهــای جدیــدی بــرای دوران پســاکرونا 

باید به فکر اصول تجارت اساسی 
برای بعد از کرونا باشیم

ــز، یونــس  ــا از تبری ــگار ایلن ــه گــزارش خبرن ب
کارآفرینــی،  کمیســیون  جلســه  در  ژائلــه 
گردشــگری و اقتصــاد دانــش بنیــان اتــاق 
بازرگانــی تبریــز گفــت: صادرکننــدگان بایــد 
ــای  ــور در بازاره ــرای حض ــاده ب ــود را آم خ

جهانــی در دوران بعــد از کرونــا کننــد.

باید به فکر اصول اساسی تجارت 
برای دوران پساکرونا باشیم

باید به فکر اصول اساسی تجارت 
برای دوران پساکرونا باشیم

مهــد صنعــت - یونــس ژائلــه در جلســه ی 
کمیســیون کارآفرینــی، گردشــگری و اقتصــاد 
دانــش بنیــان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تبریــز  کــه بــا موضــوع بررســی 
شــتاب دهنــده هــای صادراتــی در محــل اتــاق 
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــز برگ تبری

تاکیــد  بــا  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
بــر لــزوم اتخــاذ تدابیــر اساســی در حــوزه 
ــرای دوران پســاکرونا گفــت: بایــد  تجــارت ب
ــه ســمت توســعه تجــارت الکترونیــک قــدم  ب

ــود. ــته ش برداش

رئیس اتاق تبریز: تجارت در 
دوران پساگرونا نیازمند تدبیر 

اساسی است

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
اینکــه ارتباطــات تجــاری کشــورها بــه جهــت 
ــت:  ــت، گف ــه اس ــش یافت ــا کاه ــیوع کرون ش
ــرای  ــه فکــر اصــول اساســی تجــارت ب ــد ب بای
بعــد از اتمــام ایــن بیمــاری بــوده و راهکارهای 

ــم. ــرای دوران پســاکرونا بیابی ــدی ب جدی

تجارت در دوران پساگرونا 
نیازمند تدبیر اساسی است

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
اینکــه ارتباطــات تجــاری کشــورها بــه جهــت 
ــت:  ــت، گف ــه اس ــش یافت ــا کاه ــیوع کرون ش
ــرای  ــه فکــر اصــول اساســی تجــارت ب ــد ب بای
بعــد از اتمــام ایــن بیمــاری بــوده و راهکارهای 

ــم. ــرای دوران پســاکرونا بیابی ــدی ب جدی

باید به فکر اصول اساسی تجارت 

برای دوران پساکرونا بود

ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ریی
تجــارت  حــوزه  در  اساســی  تدابیــر  لــزوم 
بــرای دوران پســاکرونا گفــت بایــد بــه ســمت 
ــته  ــدم برداش ــک ق ــارت الکترونی ــعه تج توس

ــود. ش

تجارت در دوران پساکرونا 
نیازمند تدبیر اساسی است

بــه گــزارش ترجمــان صبــح، یونــس ژائلــه در 
جلســه کمیســیون کارآفرینــی، گردشــگری و 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــان ات ــش بنی ــاد دان اقتص
ادامــه داد: صادرکننــدگان بایــد خــود را آماده 
بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی در دوران 

ــا کننــد. بعــد از کرون
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تجارت در دوران پساکرونا 
نیازمند تدبیر اساسی است

قطب سوم خودرو مطالبه روز 

میز تبریز

جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
بازرگانی تبریز ظهر چهارشنبه با دستور 
جلسه »بررسی پیرامون ایجاد قطب سوم 
خودروسازی کشور در استان« با حضور 

مشاورین کمیسیون صنعت و معدن و روسای 
برخی تشکل های تخصصی قطعه  سازی و 

صدور یک هزار و ۱۵۰ کارت 
بازرگانی در سال ۹۹ در تبریز

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تبریــز گفــت: در ســال گذشــته 
یــک هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی 
و ۳۵۰ کارت عضویــت و در ســه مــاه اول 
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی

تجارت در دوران پساکرونا 
نیازمند تدبیر اساسی است

شتاب دهنده های اقتصادی برای 
تقویت اقتصاد استان آذربایجان 

شرقی بکارگیری شود

اســت:  معتقــد  تبریــز  اتــاق  رئیــس 
صادرکننــدگان بایــد خــود را بــرای حضور در 
بازارهــای پســاکرونا آمــاده کننــد و همچنیــن 
نیــز  الکترونیــک  بحــث تجــارت  بایــد در 

شــود. فعالیــت  اصولــی  به صــورت 

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از تبریــز،  
جهــان بعــد از کرونــا پــر خواهــد بــود از 
ــه هایــی کــه بازســازی آن ســالیان ســال  ویران
نــه  ویرانه هایــی  البتــه  می خواهــد،  زمــان 
ــس  ــه از جن ــاک، بلک ــنگ و خ ــس س از جن
ــای  ــا تکانه ه ــیوع کرون ــا ش ــه ب ــادی ک اقتص

کمیته خودرو کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق بازرگانی تبریز برگزار 

شد

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل 
از روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیته 

خودرو کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
بازرگانی تبریز با دستور جلسه »بررسی 
پیرامون ایجاد قطب سوم خودروسازی 

کشور در استان« با حضور جمعی از اعضای 

قدرداني اتاق تبریز از تعامل و 
همراهي اصحاب رسانه استان

نشســت خبــری اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا 
حضــور جمعــی از اعضــای هیــات نماینــدگان 
و هیــات رییســه اتــاق و بــا همراهــی اصحــاب 
رســانه اســتان ظهــر ســه شــنبه در محــل اتــاق 

ــز برگــزار شــد. تبری

کمیته خودرو کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق بازرگانی تبریز برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
جلســه کمیتــه خــودرو کمیســیون صنعــت 
و معــدن اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا دســتور 
ــون ایجــاد قطــب ســوم  جلســه »بررســی پیرام
ــور  ــا حض ــتان« ب ــور در اس ــازی کش خودروس
جمعــی از اعضــای کمیســیون در محــل اتــاق 

قدردانی اتاق تبریز از تعامل و 
همراهی اصحاب رسانه استان

نشســت خبــری اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا 
حضــور جمعــی از اعضــای هیــات نماینــدگان 
و هیــات رییســه اتــاق و بــا همراهــی اصحــاب 
رســانه اســتان ظهــر ســه شــنبه در محــل اتــاق 

ــز برگــزار شــد. تبری

اســت:  معتقــد  تبریــز  اتــاق  رئیــس 
صادرکننــدگان بایــد خــود را بــرای حضور در 
بازارهــای پســاکرونا آمــاده کننــد و همچنیــن 
نیــز  الکترونیــک  بحــث تجــارت  بایــد در 

شــود. فعالیــت  اصولــی  به صــورت 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

صدور بیش از ۱۹۰۰ کارت 
بازرگانی در تبریز

ــتان  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
در تبریــز، نشســت خبــری اتــاق بازرگانــی 
ــات  ــای هی ــی از اعض ــور جمع ــا حض ــز ب تبری
بــا  و  اتــاق  رییســه  هیــات  و  نماینــدگان 
همراهــی اصحــاب رســانه اســتان در محــل 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــاق تبری ات

تالش اتاق بازرگانی تبریز برای 
تقویت ارتباطات خارجی و رونق 

صادرات در دوران پساکرونا

ابوالفتــح  بــازار،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــع  ــنبه در جم ــه ش ــروز س ــر ام ــی عص ابراهیم
خبرنــگاران در محــل اتــاق بازرگانــی، صنایع، 
ــاورزی تبریــز گفــت: در ســه  معــادن و کش
ماهــه اول ســال امســال، ۳۱۹ عــدد کارت 
بازرگانــی صــادر شــده اســت کــه ایــن میــزان 

اتاق تبریز یک هزار و ۹۰۳ فقره 
کارت بازرگانی صادر کرد

بــه گــزارش آذرانجمــن بــه نقــل از ایرنــا، 
ابوالفتــح ابراهیمــی، روز ســه شــنبه در مراســم 
تجلیــل از خبرنــگاران افــزود: در ســال گذشــته 
ــی و  ــره کارت بازرگان ــزار و ۱۵۰ فق ــک ه ی
اول  مــاه  ســه  در  و  عضویــت  کارت   ۳۵۰
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

اتاق تبریز یک هزار و ۹۰۳ فقره 
کارت بازرگانی صادر کرد

اتاق تبریز یک هزار و ۹۰۳ فقره 
کارت بازرگانی صادر کرد

ابوالفتــح ابراهیمــی، روز ســه شــنبه در مراســم 
تجلیــل از خبرنــگاران افــزود: در ســال گذشــته 
ــی و  ــره کارت بازرگان ــزار و ۱۵۰ فق ــک ه ی
اول  مــاه  ســه  در  و  عضویــت  کارت   ۳۵۰
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی

ابوالفتــح ابراهیمــی، روز ســه شــنبه در مراســم 
تجلیــل از خبرنــگاران افــزود: در ســال گذشــته 
ــی و  ــره کارت بازرگان ــزار و ۱۵۰ فق ــک ه ی
اول  مــاه  ســه  در  و  عضویــت  کارت   ۳۵۰
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی

آنچه باعث مشکل می شود، 
عملکرد نامطلوب مسووالن است 

نه حقیقت گویی خبرنگاران

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از تبریــز،  
ابوالفتــح ابراهیمــی  امــروز در مراســم تجلیــل 
از خبرنــگاران اظهــار کــرد: اینکــه می پرســند 
آیــا حقیقــت را همیشــه بایــد گفــت، معتقــدم 
بلــه گفتــن حقیقــت باعــث رشــد و تعالــی 
جامعــه می شــود، بایــد حقیقــت را همیشــه 

گرامیداشت روز خبرنگار در اتاق 
بازرگانی تبریز

مراســم گرامیداشــت روز خبرنــگار بــا حضــور 
ــاق  ــدگان ات ــات نماین ــای هی ــی از اعض جمع
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
تبریــز و فعــاالن رســانه ای آذربایجــان شــرقی 

برگــزار شــد.

یک هزار و ۱۹۰ کارت بازرگانی 
فعال در استان/تقویت ارتباطات 
خارجی از طریق اتاق بازرگانی

ــروز مراســمی در  ــر ام ــاج، ظه ــه گــزارش آن ب
از  تجلیــل  بــرای  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق 
خبرنــگاران و اصحــاب رســانه  بــا حضــور 
ــه  ــات رییس ــدگان و هی ــات نماین ــای هی اعض
اتــاق تبریــز برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
اتــاق  خصــوص  ابراهیمــی در  ابوالفتــح 

آنچه باعث مشکل می شود، 
عملکرد نامطلوب مسووالن است 

نه حقیقت گویی خبرنگاران

بــه گــزارش تبریــز یــازار،  ابوالفتــح ابراهیمــی  
خبرنــگاران  از  تجلیــل  مراســم  در  امــروز 
اظهــار کــرد: اینکــه مــی پرســند آیــا حقیقــت 
ــن  ــه گفت ــدم بل ــت، معتق ــد گف ــه بای را همیش
جامعــه  تعالــی  و  رشــد  باعــث  حقیقــت 
می شــود بایــد حقیقــت را همیشــه گفــت. 
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تجلیل اتاق بازرگانی تبریز از 
خبرنگاران/ بیان احقیقت، موجب 

اعتالی جامعه می شود

دیدار خبرنگاران و مدیران اتاق 
بازرگانی به مناسبت روز خبرنگار

ــبت  ــه مناس ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــران ات مدی
روز خبرنــگار بــا جمعــی از خبرنــگاران دیــدار 
کردنــد و پــس از تبریــک ایــن روز و آرزوی 
موفقیــت بــرای خبرنــگاران حاضــر، بــه شــرح 

عملکــرد ایــن اتــاق پرداختنــد.

صدور نزدیک به دوهزار کارت 
بازگانی تا مردادماه سال جاری

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از تبریــز، ابوالفتــح 
ــگاران  ــل از خبرن ــم تجلی ــی، در مراس ابراهیم
و  هــزار  یــک  گذشــته  ســال  در  افــزود: 
کارت   ۳۵۰ و  بازرگانــی  کارت  فقــره   ۱۵۰
ــز ۳۱۹  ــاه اول امســال نی ــت و در ســه م عضوی
فقــره کارت بازرگانــی و ۹۵ کارت عضویــت 

صدور هزار و ۱۵۰ کارت بازرگانی 
در سال گذشته

بیان حقیقت توسط خبرنگاران 
باعث رشد و تعالی جامعه می 

شود

در  ابراهیمــی  ابوالفتــح   - صنعــت  مهــد 
مراســم تجلیــل از خبرنــگاران ضمــن تبریــک 
روز خبرنــگار افــزود: نایــب رییــس اتــاق 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
ــگاه اصحــاب رســانه  ــه جای ــا اشــاره ب ــز ب تبری
در پیشــرفت جوامــع گفــت: بایــد همیشــه 

ــا در آذربایجــان  ــه گــزازش خبرگــزاری برن ب
شــرقی، ابوالفتــح ابراهیمــی،در آییــن تجلیل از 
خبرنــگاران وی بــا اشــاره بــه نقــش بــی بدیــل 
ــت:  ــدار گف ــعه پای ــق توس ــا در تحق ــانه ه رس
عملکــرد  می شــود،  مشــکل  باعــث  آنچــه 
نامطلــوب مســئوالن اســت نــه حقیقــت گویــی 

تشکیل ۳۳ جلسه شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی 

برای حل مشکالت فعاالن 

 اقتصاد آینده- آذربایجان شرقی : نایب 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی تبریز گفت: در سال گذشته 
۳۳ جلسه شورای گفت و گوی دولت و 

بخش خصوصی برای حل مشکالت فعاالن 
اقتصادی استان تشکیل شد و نتایج این 

اتاق تبریز یک هزار و ۹۰۳ فقره 
کارت بازرگانی صادر کرد

ابوالفتــح  صبــح،  ترجمــان  گــزارش  بــه 
ــل  ــم تجلی ــنبه در مراس ــه ش ــی روز س ابراهیم
ــگاران افــزود: در ســال گذشــته یــک  از خبرن
هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی و ۳۵۰ 
کارت عضویــت و در ســه مــاه اول امســال 
ــی و ۹۵ کارت  ــره کارت بازرگان ــز ۳۱۹ فق نی

حقیقت گویی خبرنگاران باعث 
رشد و تعالی جامعه می شود

از  تجلیــل  مراســم  در  ابراهیمــی،  ابوالفتــح 
خبرنــگاران افــزود: در ســال گذشــته یــک 
هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی و ۳۵۰ 
کارت عضویــت و در ســه مــاه اول امســال 
ــی و ۹۵ کارت  ــره کارت بازرگان ــز ۳۱۹ فق نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص عضوی

خبرنگاران با بیان واقعیت ها 
موجب شفافیت و رفع مشکالت 

می شوند

ــاق بازرگانــی، صنایــع،  ــر هیــأت رئیســه ات دبی
معــادن و کشــاورزی تبریــز گفــت: خبرنگاران 
ــادگی رد  ــه س ــات ب ــار اتفاق ــی از کن ــا تیزبین ب
نمــی شــوند و همیــن امــر موجــب مــی شــود 

ــد. ــان کنن ــت هــا را بی واقعی

آذرقلم: جمعی از اعضای هیات نمایندگان 
اتاق تبریز طی نشستی از تعامل و همراهی 

ایجاد شده میان این مجموعه و اصحاب رسانه 
استان قدردانی کردند. نشست خبری اتاق 

بازرگانی تبریز با حضور جمعی از اعضای 
هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق و با 
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

آنچه باعث مشکل می شود 
عملکرد نامطلوب مسئوالن است نه 

حقیقت گویی خبرنگاران

از  تجلیــل  مراســم  در  ابراهیمــی،  ابوالفتــح 
خبرنــگاران افــزود: در ســال گذشــته یــک 
هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی و ۳۵۰ 
کارت عضویــت و در ســه مــاه اول امســال 
ــی و ۹۵ کارت  ــره کارت بازرگان ــز ۳۱۹ فق نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص عضوی

جامعه مترقی دارای رسانه ها و 

مطبوعات آزاد است

بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  عضــو هیــات 
ــای  ــع ه ــچ جام ــه هی ــان اینک ــا بی ــز ب ــز نی تبری

ــه ــر اینک ــود مگ ــی ش ــی نم مترق
ــد،  ــات آزاد باش ــا و مطبوع ــان هه دارای رس
گفــت: اگــر در کشــورهای توســع ه یافتــه 
مســائلی ماننــد اختــالس، ارتشــا و تخلــف کــم 

آنچه باعث مشکل می شود 
عملکرد نامطلوب مسئوالن است نه 

حقیقت گویی خبرنگاران

از  تجلیــل  مراســم  در  ابراهیمــی،  ابوالفتــح 
خبرنــگاران افــزود: در ســال گذشــته یــک 
هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی و ۳۵۰ 
کارت عضویــت و در ســه مــاه اول امســال 
ــی و ۹۵ کارت  ــره کارت بازرگان ــز ۳۱۹ فق نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص عضوی

خبرنگاران با بیان حقیقت باعث 
رشد و تعالی جامعه می شوند

ثبت ۹۸ شرکت در پنجره ی واحد 
کسب و کار در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

بــه گــزازش قلــم پــرس، ابوالفتــح ابراهیمی،در 
آییــن تجلیــل از خبرنــگاران وی بــا اشــاره بــه 
نقــش بــی بدیــل رســانه هــا در تحقــق توســعه 
پایــدار گفــت: آنچــه باعــث مشــکل می شــود، 
نــه  اســت  مســئوالن  نامطلــوب  عملکــرد 
معتقــدم  و  خبرنــگاران  گویــی  حقیقــت 

ــی،  ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی ــو - نای ــاز اک ی
ــان  ــا بی ــز ب ــاورزی تبری ــادن و کش ــع، مع صنای
ــزار و ۹۰۳  ــک ه ــال ی ــرداد امس ــا م ــه ت اینک
ــاق  ــن ات ــوی ای ــی از س ــره کارت بازرگان فق
ــا ایجــاد  صــادر شــده اســت، تصریــح کــرد: ب
پنجــره  ی واحــد فیزیکــی شــروع کســب و کار 

جامعه مترقی دارای رسانه ها و 

مطبوعات آزاد است

بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  عضــو هیــات 
ــای  ــع ه ــچ جام ــه هی ــان اینک ــا بی ــز ب ــز نی تبری

ــه ــر اینک ــود مگ ــی ش ــی نم مترق
ــد،  ــات آزاد باش ــا و مطبوع ــان هه دارای رس
گفــت: اگــر در کشــورهای توســع ه یافتــه 
مســائلی ماننــد اختــالس، ارتشــا و تخلــف کــم 

جامعه مترقی دارای رسانه ها و 

مطبوعات آزاد است

بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  عضــو هیــات 
ــای  ــع ه ــچ جام ــه هی ــان اینک ــا بی ــز ب ــز نی تبری

ــه ــر اینک ــود مگ ــی ش ــی نم مترق
ــد،  ــات آزاد باش ــا و مطبوع ــان هه دارای رس
گفــت: اگــر در کشــورهای توســع ه یافتــه 
مســائلی ماننــد اختــالس، ارتشــا و تخلــف کــم 

جامعه مترقی دارای رسانه ها و 

مطبوعات آزاد است

بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  عضــو هیــات 
ــای  ــع ه ــچ جام ــه هی ــان اینک ــا بی ــز ب ــز نی تبری

ــه ــر اینک ــود مگ ــی ش ــی نم مترق
ــد،  ــات آزاد باش ــا و مطبوع ــان هه دارای رس
گفــت: اگــر در کشــورهای توســع ه یافتــه 
مســائلی ماننــد اختــالس، ارتشــا و تخلــف کــم 

جامعه مترقی دارای رسانه ها و 

مطبوعات آزاد است

بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  عضــو هیــات 
ــای  ــع ه ــچ جام ــه هی ــان اینک ــا بی ــز ب ــز نی تبری

ــه ــر اینک ــود مگ ــی ش ــی نم مترق
ــد،  ــات آزاد باش ــا و مطبوع ــان هه دارای رس
گفــت: اگــر در کشــورهای توســع ه یافتــه 
مســائلی ماننــد اختــالس، ارتشــا و تخلــف کــم 
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

صدور یک هزار و ۱۵۰ کارت 
بازرگانی در تبریز

صدور یک هزار و ۱۵۰ کارت 
بازرگانی در تبریز

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تبریــز گفــت: در ســال گذشــته 
یــک هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی 
و ۳۵۰ کارت عضویــت و در ســه مــاه اول 
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
اعضــای  حضــور  بــا  تبریــز  اتــاق  واردات 
ــا  ــی و ب ــیوم صادرات ــس کنسرس ــت موس هیئ
موضــوع بررســی نحــوه شــکل گیری حقوقــی 
مالیاتــی  وضعیــت  بررســی  کنسرســیوم، 

تقویت ارتباطات خارجی از طریق 
اتاق تبریز

نسیم فرهنگی در پارلمان بخش 
خصوصی تبریز

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تبریــز گفــت: در ســال گذشــته 
یــک هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی 
و ۳۵۰ کارت عضویــت و در ســه مــاه اول 
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تبریــز گفــت: در ســال گذشــته 
یــک هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی 
و ۳۵۰ کارت عضویــت و در ســه مــاه اول 
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی

صدور یک هزار و ۱۵۰ کارت 
بازرگانی در تبریز

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تبریــز گفــت: در ســال گذشــته 
یــک هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی 
و ۳۵۰ کارت عضویــت و در ســه مــاه اول 
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی

بیان حقیقت توسط خبرنگاران 
باعث رشد و تعالی جامعه می 

شود

از  تجلیــل  مراســم  در  ابراهیمــی،  ابوالفتــح 
خبرنــگاران افــزود: در ســال گذشــته یــک 
هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی و ۳۵۰ 
کارت عضویــت و در ســه مــاه اول امســال 
ــی و ۹۵ کارت  ــره کارت بازرگان ــز ۳۱۹ فق نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص عضوی

صدور یک هزار و ۱۵۰ کارت 
بازرگانی در تبریز

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تبریــز گفــت: در ســال گذشــته 
یــک هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی 
و ۳۵۰ کارت عضویــت و در ســه مــاه اول 
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی

صدور یک هزار و ۱۵۰ کارت 
بازرگانی در تبریز

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تبریــز گفــت: در ســال گذشــته 
یــک هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی 
و ۳۵۰ کارت عضویــت و در ســه مــاه اول 
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی تبریــز گفــت: در ســال گذشــته 
یــک هــزار و ۱۵۰ فقــره کارت بازرگانــی 
و ۳۵۰ کارت عضویــت و در ســه مــاه اول 
ــی و ۹۵  ــز ۳۱۹ فقــره کارت بازرگان امســال نی

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص کارت عضوی
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

هفتاد و پنجمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

ــا در آذربایجــان  ــه گــزارش خبرگــزاری برن ب
ــا  ــه جلســه ۶۳ شــورا ب شــرقی، پیگیــری مصوب
موضــوع “بررســی عــدم تمدیــد توافق نامــه 
مجــوز تغییــر نــام )نقــل و انتقــال( میان شــرکت 
صنــدوق  و  اســتان  صنعتــی  شــهرک های 
و  کشــاورزی”  بخــش  توســعه  از  حمایــت 

ضرورت بررسی اهلیت متقاضیان 
در واگذاری زمین شهرک های 

صنعتی

شــورای  نشســت  پنجمیــن  و  هفتــاد 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
مســئوالن  حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

شــد. برگــزار  تبریــز  اتــاق  محــل  در 

جلسه کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی تبریــز، 
ــی  ــاق بازرگان ــدن ات ــت و مع ــیون صنع کمیس
ــی  ــتور کار » بررس ــا دس ــنبه ب ــز روز یکش تبری
نقــش معــادن در توســعه اقتصــادی اســتان، 
ســونگون  مــس  هــای  ظرفیــت  شناســایی 

هفتاد و پنجمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

هفتاد و پنجمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار، پیگیــری مصوبــه 
ــدم  ــا موضــوع “بررســی ع جلســه ۶۳ شــورا ب
ــل و  ــام )نق ــر ن ــوز تغیی ــه مج ــد توافق نام تمدی
ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــان ش ــال( می انتق
ــت از توســعه بخــش  ــدوق حمای اســتان و صن
جلســه  مصوبــه  همچنیــن  و  کشــاورزی” 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، هفتــاد و پنجمیــن 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.

هفتاد و پنجمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

ــاد و پنجمیــن نشســت شــورای گفتگــوی  هفت
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان عصــر 
شــنبه بــه ریاســت اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
و بــا حضــور مســئوالن دولتــی، قضایــی و 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــی در ات ــش خصوص بخ

ــد. ــزار ش برگ

جلسه کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
اتــاق  معــدن  و  تبریــز، کمیســیون صنعــت 
ــا دســتور کار  ــز روز یکشــنبه ب ــی تبری بازرگان
ــادن در توســعه اقتصــادی  » بررســی نقــش مع
مــس  هــای  ظرفیــت  شناســایی  اســتان، 
ــادی  ــای اقتص ــه ه ــعه مولف ــونگون در توس س

هفتاد و پنجمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

پنجمیــن نشســت  )پانــا( - هفتــاد و  تبریــز 
بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  شــورای 
اســتاندار  ریاســت  بــه  اســتان،  خصوصــی 
مســئوالن  حضــور  بــا  و  آذربایجان شــرقی 
دولتــی، قضایــی و بخــش خصوصــی در اتــاق 

شــد. برگــزار  تبریــز  بازرگانــی 

ضرورت بررسی اهلیت متقاضیان 
در واگذاری زمین شهرک های 

صنعتی

اتــاق  از  نقــل  بــه  بــازار  گــزارش  بــه 
ایــران، هفتــاد و پنجمیــن نشســت شــورای 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  گفت وگــوی 
مســئوالن  حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــی و بخ ــی، قضای دولت

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

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور 
ــای  ــیوم  ه ــری کنسرس ــورای راهب ــای ش اعض

صادراتــی تشــکیل جلســه داد.

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور 
ــای  ــیوم  ه ــری کنسرس ــورای راهب ــای ش اعض

صادراتــی تشــکیل جلســه داد.

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

سرمایه گذاری در صنعت مس، 
شاه کلیدی بر نجات اقتصادی 

آذربایجان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور 
ــای  ــیوم  ه ــری کنسرس ــورای راهب ــای ش اعض

صادراتــی تشــکیل جلســه داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
اتــاق  معــدن  و  تبریــز، کمیســیون صنعــت 
ــا دســتور کار  ــز روز یکشــنبه ب ــی تبری بازرگان
ــادن در توســعه اقتصــادی  » بررســی نقــش مع
مــس  هــای  ظرفیــت  شناســایی  اســتان، 
ــادی  ــای اقتص ــه ه ــعه مولف ــونگون در توس س

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور 
ــای  ــیوم  ه ــری کنسرس ــورای راهب ــای ش اعض

صادراتــی تشــکیل جلســه داد.

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور 
ــای  ــیوم  ه ــری کنسرس ــورای راهب ــای ش اعض

صادراتــی تشــکیل جلســه داد.

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور 
ــای  ــیوم  ه ــری کنسرس ــورای راهب ــای ش اعض

صادراتــی تشــکیل جلســه داد.

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور 
ــای  ــیوم  ه ــری کنسرس ــورای راهب ــای ش اعض

صادراتــی تشــکیل جلســه داد.

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از 
روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیسیون 

صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی 
تبریز با حضور اعضای شورای راهبری 

کنسرسیوم  های صادراتی تشکیل جلسه داد.
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روابط عمومی اتاق بازرگانی تربیز

اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

پیام تبریک رییس اتاق بازرگانی 
تبریز به وزرای اقتصادی و وزیر 

امور خارجه دولت سیزدهم

ــه وزرای حــوزه  ــه طــی نامــه ای ب یونــس ژائل
هــای اقتصــادی و وزیــر امــور خارجــه، ضمــن 
تبریــک انتصــاب و آرزوی موفقیــت بــرای 
ایشــان، فعــاالن بخــش خصوصــی کشــور 
و بــه خصــوص فعــاالن بخــش خصوصــی 
آذربایجــان شــرقی و اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 

شاخص های نامناسب استان در 
گزارش پایش محیط کسب و کار 

بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
جلســه کارگــروه شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی آذربایجان شــرقی، دوشــنبه 
هشــت شــهریور در اتــاق بازرگانــی تبریــز 
ــب  ــای نامناس ــاخص ه ــی آن ش ــزار و ط برگ
ــی  ــش مل ــزارش پای ــرقی در گ ــان ش آذربایج

آذربایجان شرقی در دام کمبود 
نهاده های دامی

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع بررســی دالیــل کمبــود نهــاده هــای 
دام و طیــور و مشــکالت ناشــی از آن نظیــر 
ــت  ــکار جه ــه راه ــتار دام و ارائ ــش کش افزای
بــرون رفــت از مشــکالت ایــن حــوزه برگــزار 

پیام تبریک رییس اتاق بازرگانی 
تبریز به  وزرای اقتصادی و وزیر 

امور خارجه دولت سیزدهم

جلسه کمیسیون صادرات و 
مدیریت واردات اتاق تبریز برگزار 

شد

ــه وزرای حــوزه  ــه طــی نامــه ای ب یونــس ژائل
هــای اقتصــادی و وزیــر امــور خارجــه، ضمــن 
تبریــک انتصــاب و آرزوی موفقیــت بــرای 
ایشــان، فعــاالن بخــش خصوصــی کشــور 
و بــه خصــوص فعــاالن بخــش خصوصــی 
آذربایجــان شــرقی و اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
مدیریــت  و  صــادرات  کمیســیون  جلســه 
واردات اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور 
ــای  ــیوم  ه ــری کنسرس ــورای راهب ــای ش اعض

صادراتــی تشــکیل جلســه داد.

پیام تبریک رییس اتاق بازرگانی 
تبریز به معاون اقتصادی رئیس 

جمهور

دکتــر یونــس ژائلــه، رییــس اتــاق بازرگانــی، 
تبریــز طــی  صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
پیامــی انتصــاب جنــاب آقــای محســن رضایــی 
را بــه عنــوان معــاون محتــرم اقتصــادی رئیــس 
هماهنگــی  عالــی  شــورای  دبیــر  جمهــور، 
ــر ســتاد اقتصــادی  ــوا و دبی اقتصــادی ســران ق

دالیل کمبود نهاده های دام و 
طیور بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع بررســی دالیــل کمبــود نهــاده هــای 
دام و طیــور و مشــکالت ناشــی از آن نظیــر 
ــت  ــکار جه ــه راه ــتار دام و ارائ ــش کش افزای

پیام تبریک رییس اتاق بازرگانی 
تبریز به معاون اقتصادی رئیس 

جمهور

بازرگانــی،  اتــاق  رییــس  ژائلــه،  یونــس 
تبریــز طــی  صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
پیامــی انتصــاب جنــاب آقــای محســن رضایــی 
را بــه عنــوان معــاون محتــرم اقتصــادی رئیــس 
هماهنگــی  عالــی  شــورای  دبیــر  جمهــور، 
ــر ســتاد اقتصــادی  ــوا و دبی اقتصــادی ســران ق

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
زیرســاختی  مشــکالت  بررســی  موضــوع 
ــعه  ــاز توس ــنجانی و ف ــمی رفس ــهرک هاش ش
از  رفــت  بــرون  جهــت  راهــکار  ارائــه  و 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

شاخص های نامناسب استان در 
گزارش پایش محیط کسب و کار 

بررسی شد

 مشکالت زیرساختی حوزه آب 
شهرک هاشمی رفسنجانی بررسی 

شد

 جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع 
بررسی مشکالت زیرساختی شهرک هاشمی 
رفسنجانی و فاز توسعه و ارائه راهکار جهت 

برون رفت از مشکالت موجود شهرک در 
اتاق تبریز برگزار شد.

 مشکالت زیرساختی حوزه آب 
شهرک هاشمی رفسنجانی بررسی 

شد

 جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع 
بررسی مشکالت زیرساختی شهرک هاشمی 
رفسنجانی و فاز توسعه و ارائه راهکار جهت 

برون رفت از مشکالت موجود شهرک در 
اتاق تبریز برگزار شد.

بررسی شاخص های نامناسب 
استان در گزارش پایش محیط 

کسب و کار

شاخص های نامناسب استان در 
گزارش پایش محیط کسب و کار 

بررسی شد

ــرقی  ــان ش ــب آذربایج ــای نامناس ــاخص ه ش
در گــزارش پایــش ملــی محیــط کســب و کار 
در زمســتان ۹۹ بررســی شــد. جلســه کارگــروه 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان آذربایجــان شــرقی در ات
ــب  ــای نامناس ــاخص ه ــی آن ش ــزار و ط برگ

بــر اســاس گــزارش پاییــز ۹۹ کــه بــر پایــه ۲۸ 
مولفــه پیمایشــی و ۴۲ مولفــه آمــاری صــورت 
ــه تابســتان رو  گرفــت، شــرایط پاییــز نســبت ب
ــی  ــدت برخ ــن م ــه در ای ــوده ک ــود ب ــه بهب ب
ــه  کســب و کارهــا رونــق یافتــه و برخــی رو ب
افــول بــوده اســت. بخــش کشــاورزی بهتریــن 

 مشکالت زیرساختی حوزه آب 
شهرک هاشمی رفسنجانی بررسی 

شد

 جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع 
بررسی مشکالت زیرساختی شهرک هاشمی 
رفسنجانی و فاز توسعه و ارائه راهکار جهت 

برون رفت از مشکالت موجود شهرک در 
اتاق تبریز برگزار شد.

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
آذربایجان شرقی برگزار شد

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
زیرســاختی  مشــکالت  بررســی  موضــوع 
ــعه  ــاز توس ــنجانی و ف ــمی رفس ــهرک هاش ش
از  رفــت  بــرون  جهــت  راهــکار  ارائــه  و 
ــز  ــاق تبری ــهرک در ات ــود ش ــکالت موج مش

بررسی شاخص های نامناسب 
استان در گزارش پایش محیط 

کسب و کار

ــرقی  ــان ش ــب آذربایج ــای نامناس ــاخص ه ش
در گــزارش پایــش ملــی محیــط کســب و کار 
در زمســتان ۹۹ بررســی شــد. جلســه کارگــروه 
شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان آذربایجــان شــرقی در ات
ــب  ــای نامناس ــاخص ه ــی آن ش ــزار و ط برگ

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
آذربایجان شرقی برگزار شد

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
زیرســاختی  مشــکالت  بررســی  موضــوع 
رفســنجانی  هاشــمی  شــهرک  آب  حــوزه 

برگــزار شــد.

بــر اســاس گــزارش پاییــز ۹۹ کــه بــر پایــه ۲۸ 
مولفــه پیمایشــی و ۴۲ مولفــه آمــاری صــورت 
ــه تابســتان رو  گرفــت، شــرایط پاییــز نســبت ب
ــی  ــدت برخ ــن م ــه در ای ــوده ک ــود ب ــه بهب ب
ــه  کســب و کارهــا رونــق یافتــه و برخــی رو ب
افــول بــوده اســت. بخــش کشــاورزی بهتریــن 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
آذربایجان شرقی برگزار شد

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع بررســی دالیــل کمبــود نهــاده هــای 
دام و طیــور و مشــکالت ناشــی از آن نظیــر 
ــت  ــکار جه ــه راه ــتار دام و ارائ ــش کش افزای
بــرون رفــت از مشــکالت ایــن حــوزه برگــزار 

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
آذربایجان شرقی برگزار شد

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
ــا  ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــض خصوص و بخ
زیرســاختی  مشــکالت  بررســی  موضــوع 
ــاز  ــنجانی و ف ــمی رفس ــهرک هاش ــرق( ش )ب
توســعه شــهرک و ارائــه راهــکار جهــت بــرون 
رفــت از ایــن مشــکالت موجــود برگــزار شــد.

مشکالت زیرساختی برق شهرک 
هاشمی رفسنجانی بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
ــا  ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــض خصوص و بخ
زیرســاختی  مشــکالت  بررســی  موضــوع 
ــاز  ــنجانی و ف ــمی رفس ــهرک هاش ــرق( ش )ب
توســعه شــهرک و ارائــه راهــکار جهــت بــرون 

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
آذربایجان شرقی برگزار شد

دالیل کمبود نهاده های دام و 
طیور در اتاق تبریز بررسی شد

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع بررســی دالیــل کمبــود نهــاده هــای 
دام و طیــور و مشــکالت ناشــی از آن نظیــر 
ــت  ــکار جه ــه راه ــتار دام و ارائ ــش کش افزای
بــرون رفــت از مشــکالت ایــن حــوزه برگــزار 

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
موضــوع بررســی دالیــل کمبــود نهــاده هــای 
دام و طیــور و مشــکالت ناشــی از آن نظیــر 
ــت  ــکار جه ــه راه ــتار دام و ارائ ــش کش افزای
بــرون رفــت از مشــکالت ایــن حــوزه برگــزار 

مشکالت زیرساختی برق شهرک 
هاشمی رفسنجانی بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
ــا  ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــض خصوص و بخ
زیرســاختی  مشــکالت  بررســی  موضــوع 
ــاز  ــنجانی و ف ــمی رفس ــهرک هاش ــرق( ش )ب
توســعه شــهرک و ارائــه راهــکار جهــت بــرون 

جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
آذربایجان شرقی برگزار شد

ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
ــا  ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــض خصوص و بخ
زیرســاختی  مشــکالت  بررســی  موضــوع 
ــاز  ــنجانی و ف ــمی رفس ــهرک هاش ــرق( ش )ب
توســعه شــهرک و ارائــه راهــکار جهــت بــرون 
رفــت از ایــن مشــکالت موجــود برگــزار شــد.

مشکالت زیرساختی برق شهرک 
هاشمی رفسنجانی بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
ــا  ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــض خصوص و بخ
زیرســاختی  مشــکالت  بررســی  موضــوع 
ــاز  ــنجانی و ف ــمی رفس ــهرک هاش ــرق( ش )ب
توســعه شــهرک و ارائــه راهــکار جهــت بــرون 

مشکالت زیرساختی برق شهرک 
هاشمی رفسنجانی بررسی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــروه ش ــه کارگ جلس
ــا  ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــض خصوص و بخ
زیرســاختی  مشــکالت  بررســی  موضــوع 
ــاز  ــنجانی و ف ــمی رفس ــهرک هاش ــرق( ش )ب
توســعه شــهرک و ارائــه راهــکار جهــت بــرون 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

برنامه راهبردی، الزمه افزایش 
صادرات کشاورزی

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

می رســد نظــر  بــه  و  نداشــته  همخوانــی 

درگیر صادرات ریالی با برخی 
کشورهای همسایه هستیم / 

تاسیس مراکز تجاری در عراق 

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

دولت باید از تقسیم غیر اصولی 
زمین های کشاورزی جلوگیری کند

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

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

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــاورزی اس ــش کش بخ

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

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

جلسه مشترک دفتر توسعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان با روسای 

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

کشاورزی استان برگزار شد.

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

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

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــاورزی اس ــش کش بخ

برنامه راهبردی، الزمه 
افزایش صادرات کشاورزی 

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

می رســد نظــر  بــه  و  نداشــته  همخوانــی 

تعامل برای صادرات تولید مازاد 
بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی

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

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــاورزی اس ــش کش بخ

جلسه مشترک دفتر توسعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان با روسای 

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

کشاورزی استان برگزار شد.
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درگیر صادرات ریالی با برخی 
کشورهای همسایه هستیم

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

نشست مشترک نمایندگان اتاق 
تبریز در هیات های حل اختالف 

مالیاتی استان برگزار شد

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

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم در آذربایجان 

شرقی

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

درگیر صادرات ریالی با برخی 
کشورهای همسایه هستیم

درگیر صادرات ریالی با برخی 
کشورهای همسایه هستیم / 

تاسیس مراکز تجاری در عراق

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

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

برنامه راهبردی، الزمه افزایش 
صادرات کشاورزی

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

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم در آذربایجان 

شرقی

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

درگیر صادرات ریالی با برخی 

کشورهای همسایه هستیم

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

عدم وجود جایگاه قانونی برای 
ایجاد کنسرسیوم/ باید به فکر 

فرهنگ سازی بود

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
کارشناســی  کمیتــه  جلســه  اولیــن  تبریــز، 
کنسرســیوم های  تشــکیل  امکان ســنجی 
صادراتــی در اســتان در محــل اتــاق تبریــز 
برگــزار شــد. رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در 
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه عــدم وجــود جایــگاه 
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لزوم حرکت به سوی افزایش 
صادرات و تولید در بازارهای 

هدف

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

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

برنامه های صادرکنندگان را به 
بهانه تنظیم بازار، مختل نکنیم

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

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

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

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

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

ضرورت تاسیس مرکز تجاری 
ایران در عراق

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

برنامه های صادرکنندگان را به 
بهانه تنظیم بازار، مختل نکنیم

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

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

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

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

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

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

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

صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی به 
کشور عراق« در محل اتاق تبریز برگزار شد.
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نفوذ به بازار عراق مستلزم حمایت 
داخلی و غلبه بر رقبای خارجی

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

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

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

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

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

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

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

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

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

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

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

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

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

الزامات نفوذ به بازار 
عراق

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

بازار عراق فرصت مناسب برای 
افزایش صادرات تجار ایرانی

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

لزوم تدوین نقشه راه برای حوزه 
صادرات آذربایجان شرقی

لزوم تدوین نقشه راه حوزه 
صادرات آذربایجان شرقی

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز 
ــروز در  ــه ام ــس ژائل ــرقی، یون ــان ش آذربایج
جلســه بررســی وضعیــت صــادرات اســتان 
کــه در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه رویکــرد دولــت جدیــد 
ــت  ــه اقتصــادی دول ــم همــکاری بدن امیدواری

منابع بانک های آذربایجان شرقی 
جذب واحدهای تولیدی این 

استان نمی شود

ــه  ــس ژائل ــازار، یون ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
ــت  ــی وضعی ــه بررس ــنبه در جلس ــه ش ــر س ظه
ــای  ــرقی و راهکاره ــان ش ــادرات آذربایج ص
بازرگانــی  اتــاق  محــل  در  کــه  آن  رونــق 
تبریــز برگــزار شــد، گفــت: منابــع بانکــی 
خوبــی در آذربایجــان شــرقی داریــم کــه 

نباید اجازه داد دولت و بخش 
خصوصی مقابل یکدیگر بایستند

نباید اجازه داد دولت و بخش 
خصوصی مقابل یکدیگر بایستند/ 
لزوم تدوین نقشه راه برای حوزه 

صادرات

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه قبــل از ظهــر ســه شــنبه در جلســه 
بررســی وضعیــت صــادرات اســتان کــه در 
ــه  ــا اشــاره ب ــز برگــزار شــد ب ــاق تبری محــل ات
وجــود مشــکالتی در حــوزه تولیــد و ســرمایه 
گــذاری در کشــور گفــت: اخیــرا عواملــی در 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه قبــل از ظهــر ســه شــنبه در جلســه 
بررســی وضعیــت صــادرات اســتان کــه در 
ــه  ــا اشــاره ب ــز برگــزار شــد ب ــاق تبری محــل ات
وجــود مشــکالتی در حــوزه تولیــد و ســرمایه 
گــذاری در کشــور گفــت: اخیــرا عواملــی در 

لزوم تدوین نقشه راه برای حوزه 
صادرات آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان 
شرقی، یونس ژائله قبل از ظهر سه شنبه 

در جلسه بررسی وضعیت صادرات استان 
که در محل اتاق تبریز برگزار شد، اظهار 

داشت: باید شاهد تدوین نقشه راه برای 
حوزه صادرات استان باشیم که با توجه به 

لزوم تدوین نقشه راه برای حوزه 
صادرات آذربایجان شرقی

ــز  ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات ــه رئی ــس ژائل یون
امــروز در جلســه بررســی وضعیــت صــادرات 
اســتان کــه در محــل اتــاق تبریــز برگــزار 
شــدگفت:با توجــه بــه رویکــرد دولــت جدیــد 
ــت  ــه اقتصــادی دول ــم همــکاری بدن امیدواری
و بخــش خصوصــی بیــش از پیــش گســترش 

بخش دولتی نباید بدون مشورت 
با بخش خصوصی برای صادرات 

تصمیم گیری کند

ــا، یونــس ژائلــه، روز ســه  بــه گــزارش ایرن
ــادرات  ــت ص ــی وضعی ــه بررس ــنبه در جلس ش
ــی  ــاق بازرگان آذربایجــان شــرقی در محــل ات
تبریــز، افــزود: بخــش خصوصــی در مســیر 
و  تولیــد  حــوزه  هــای  سیاســت  اجــرای 
صــادرات قــرار دارد بنابرایــن مشــورت بخــش 

بخش دولتی نباید از مشورت با 
بخش خصوصی غافل شود

 اقتصــاد آینــده - آذربایجــان شــرقی : رئیــس 
اتــاق بازرگانــی تبریــز گفــت: نبایــد واقعیــت 
هــا را رهــا کــرده و درگیــر یکســری حواشــی 
ــش  ــه بخ ــار اینک ــویم. در کن ــا ش ــش ه و تن
ــود  ــه خ ــرادات بدن ــع ای ــه رف ــد ب ــی بای دولت
بپــردازد، بخــش خصوصــی نیــز بایــد اقــدام بــه 

یونس ژائله روز سه شنبه، ۱۶ شهریور، 
در جلسه ی بررسی وضعیت صادرات 

آذربایجان شرقی که در محل اتاق تبریز 
برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به رویکرد 

دولت جدید امیدواریم همکاری بدنه ی 
اقتصادی دولت و بخش خصوصی بیش 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

بخش دولتی نباید بدون مشورت 
با بخش خصوصی برای صادرات 

تصمیم گیری کند

 یونــس ژائلــه،در جلســه بررســی وضعیــت 
ــاق  صــادرات آذربایجــان شــرقی در محــل ات
بازرگانــی تبریــز، افــزود: بخــش خصوصی در 
ــد و  مســیر اجــرای سیاســت هــای حــوزه تولی
صــادرات قــرار دارد بنابرایــن مشــورت بخــش 
دولتــی بــا آن بــرای حــل مشــکالت ایــن 

عدم جذب منابع بانکی برای 
واحدهای سرمایه گذاری یک کم 

لطفی بزرگ است

 بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه قبــل از ظهــر ســه شــنبه در 
جلســه بررســی وضعیــت صــادرات اســتان 
کــه در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد، اظهــار 
ــرای  ــن نقشــه راه ب ــد شــاهد تدوی داشــت: بای

ــوزه ح

دولت برای تأمین آب و برق 
شهرک های صنعتی برنامه ریزی 

کند

رئیــس اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه ســفر خــود بــه 
ــن  ــال، گزارشــی از بحــران اقتصــادی ای ونزوئ
ــل  ــن کشــور قب ــه داد و گفــت: ای کشــور ارائ
از بحــران اقتصــادی، پنجمیــن صادرکننــده 
ــده  ــومین صادرکنن ــان، س ــام در جه ــت خ نف
گاز در جهــان، رتبــه اول شــروع کســب وکار 

نباید واقعیت ها را رها کرد / 
کم لطفی بانک ها به واحدهای 

تولیدی

لزوم تدوین نقشه راه برای حوزه 
صادرات آذربایجان شرقی

ــد  ــت: نبای ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
واقعیــت هــا را رهــا کــرده و درگیــر یکســری 
ــار اینکــه  ــا شــویم. در کن ــش ه حواشــی و تن
ــه  ــرادات بدن ــع ای ــه رف ــد ب ــی بای ــش دولت بخ
ــد  ــز بای ــی نی ــش خصوص ــردازد، بخ ــود بپ خ
اقــدام بــه رفــع کاســتی هــا و افزایــش تمرکــز 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، یونــس ژائلــه 
قبــل از ظهــر ســه شــنبه در جلســه بررســی 
محــل  در  کــه  اســتان  وضعیــت صــادرات 
اتــاق تبریــز برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
ــوزه  ــرای ح ــه راه ب ــن نقش ــاهد تدوی ــد ش بای

دولت و بخش خصوصی باید در 
کنار یکدیگر بایستند

ــی  ــه اختالف افکن ــز هرگون ــاق تبری ــس ات رئی
بیــن دولــت و بخــش خصوصــی را نادرســت 
بخــش  و  دولــت  گفــت:  و  کــرد  عنــوان 
ــتند؛  ــر بایس ــل یکدیگ ــد مقاب ــی نبای خصوص
بلکــه بایــد به جــای محکــوم کــردن یکدیگــر، 
دشــمن اصلــی را شناســایی کــرده و بــرای 

هفتاد و ششمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، هفتــاد و ششــمین 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.

لزوم تدوین نقشه راه برای حوزه 

صادرات آذربایجان شرقی

ــنبه،  ــه روز سه ش ــس ژائل ــت - یون ــد صنع مه
ــت  ــی وضعی ــه ی بررس ــهریور، در جلس ۱۶ ش
صــادرات آذربایجان شــرقی کــه در محــل 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــز برگ ــاق تبری ات
توجــه بــه رویکــرد دولــت جدیــد امیدواریــم 
ــت و بخــش  ــه ی اقتصــادی دول همــکاری بدن

لزوم تدوین نقشه راه برای حوزه 

صادرات آذربایجان شرقی

 بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
یونــس ژائلــه قبــل از ظهــر ســه شــنبه در 
جلســه بررســی وضعیــت صــادرات اســتان 
کــه در محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد، اظهــار 
ــرای  ــن نقشــه راه ب ــد شــاهد تدوی داشــت: بای

ــوزه ح
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

دولت باید یاری گر بخش 
خصوصی باشد/ آزادی عمل 

بیشتری به بخش خصوصی بدهیم

دولت یاری گر بخش خصوصی 
باشد، نه رقیب آن!

تأکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
بخــش  یاری گــر  بایــد  دولــت  اینکــه  بــر 
گفــت:  آن،  رقیــب  نــه  باشــد  خصوصــی 
خصوصــی  بخــش  مدیریــت  در  کارآیــی 
بیشــتر اســت و بایــد آزادی عمــل بیشــتری بــه 

ایــن بخــش داده شــود.

ضرورت تسریع در واردات 
کامیون های دست دوم / ایجاد 
کنسرسیوم برای صادرات مواد 

ــوص  ــز در خص ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
بــرای  اســتان  گفتگــوی  شــورای  پیشــنهاد 
تســریع در واردات کامیــون هــای دســت دوم 
گفــت: بــا وجــود مطــرح شــدن ایــن پیشــنهاد 
ارائــه مجوزهــای مربوطــه در شــهرهایی  و 
همچــون تهــران، بــه اســتان آذربایجــان شــرقی 

دولت باید یاری گر بخش 
خصوصی باشد/ آزادی عمل 

بیشتری به بخش خصوصی بدهیم

آزادی عمل بیشتری باید به 
بخش خصوصی داد

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در هفتــاد و 
ششــمین جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت 
شــرقی،  آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و 
مدیریــت  در  خصوصــی  بخــش  افــزود: 
ــوط  ــش مرب ــن بخ ــود ای ــه خ ــه ب ــائلی ک مس
اســت مشــکلی نــدارد و مشــکالت زمانــی 

و  هفتــاد  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــت  ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش ــمین نشس شش
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
ــش  ــی و بخ ــی، قضائ ــئوالن دولت ــور مس حض
تبریــز  اتــاق  محــل  در  اســتان  خصوصــی 

برگــزار شــد.

هفتاد و ششمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی 
اتاق بازرگانی تبریز، هفتاد و ششمین نشست 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی با حضور مسئوالن دولتی، 

قضایی و بخش خصوصی استان در محل اتاق 
تبریز برگزار شد.

دولت یاری گر بخش خصوصی 
باشد

 محمدرضــا پورمحمدی، اســتاندار آذربایجان 
شــرقی، شــامگاه شــنبه، ۲۰ شــهریورماه، در 
و  دولــت  وگــوی  گفــت  شــورای  جلســه 
بخــش خصوصــی اســتان، بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــی  ــش خصوص ــر بخ ــاری گ ــد ی ــت بای دول
باشــد نــه رقیــب آن، گفــت: کارآیــی در 

آزادی عمل بیشتری به بخش 
خصوصی بدهیم

تأکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
بخــش  یاری گــر  بایــد  دولــت  اینکــه  بــر 
گفــت:  آن،  رقیــب  نــه  باشــد  خصوصــی 
خصوصــی  بخــش  مدیریــت  در  کارآیــی 
بیشــتر اســت و بایــد آزادی عمــل بیشــتری بــه 

ایــن بخــش داده شــود.

استاندار آذربایجان شرقی: دولت 
باید یاری گر بخش خصوصی باشد

محمدرضــا  تبریــز،  تابنــاک  گــزارش  بــه 
جلســه  ششــمین  و  هفتــاد  در  پورمحمــدی 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی، افــزود: بخــش 
خصوصــی در مدیریــت مســائلی کــه بــه خــود 
ــدارد  ــکلی ن ــت مش ــوط اس ــش مرب ــن بخ ای

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان 
شرقی، محمدرضا پورمحمدی در هفتاد و 

ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی آذربایجان شرقی، افزود: 

بخش خصوصی در مدیریت مسائلی که به 
خود این بخش مربوط است مشکلی ندارد و 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ضرورت تسریع در واردات 
کامیون های دست دوم / ایجاد 
کنسرسیوم برای صادرات مواد 

ژائلــه  یونــس  یــازار،  تبریــز  گــزارش  بــه 
ــاد و ششــمین نشســت شــورای  ــروز در هفت ام
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
ــز   ــی تبری ــاق بازرگان آذربایجــان شــرقی در ات
بــا اشــاره بــه ســفر خــود بــه ونزوئال، گزارشــی 
ــه داد و   ــور ارائ ــن کش ــادی ای ــران اقتص از بح

ضرورت تسریع در واردات 
کامیون های دست دوم / ایجاد 
کنسرسیوم برای صادرات مواد 

 یونــس ژائلــه امــروز در هفتــاد و ششــمین 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
اتــاق  در  شــرقی  آذربایجــان  خصوصــی 
ــود  ــفر خ ــه س ــاره ب ــا اش ــز  ب ــی تبری بازرگان
ــادی  ــران اقتص ــی از بح ــال، گزارش ــه ونزوئ ب
ــه داد و  اظهــار داشــت: ایــن  ایــن کشــور ارائ

ضرورت تسریع در واردات 
کامیون های دست دوم / ایجاد 
کنسرسیوم برای صادرات مواد 

ــوص  ــز در خص ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات رئی
بــرای  اســتان  گفتگــوی  شــورای  پیشــنهاد 
تســریع در واردات کامیــون هــای دســت دوم 
گفــت: بــا وجــود مطــرح شــدن ایــن پیشــنهاد 
ارائــه مجوزهــای مربوطــه در شــهرهایی  و 
همچــون تهــران، بــه اســتان آذربایجــان شــرقی 

آزادی عمل بیشتری به بخش 
خصوصی بدهیم

دولت باید یاری گر بخش 
خصوصی باشد/ آزادی عمل 

بیشتری به بخش خصوصی بدهیم

تأکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
بخــش  یاری گــر  بایــد  دولــت  اینکــه  بــر 
گفــت:  آن،  رقیــب  نــه  باشــد  خصوصــی 
خصوصــی  بخــش  مدیریــت  در  کارآیــی 
بیشــتر اســت و بایــد آزادی عمــل بیشــتری بــه 

ایــن بخــش داده شــود.

تأکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
بخــش  یاری گــر  بایــد  دولــت  اینکــه  بــر 
گفــت:  آن،  رقیــب  نــه  باشــد  خصوصــی 
خصوصــی  بخــش  مدیریــت  در  کارآیــی 
بیشــتر اســت و بایــد آزادی عمــل بیشــتری بــه 

ایــن بخــش داده شــود.

آزادی عمل بیشتری به بخش 
خصوصی بدهیم

تأکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
بخــش  یاری گــر  بایــد  دولــت  اینکــه  بــر 
گفــت:  آن،  رقیــب  نــه  باشــد  خصوصــی 
خصوصــی  بخــش  مدیریــت  در  کارآیــی 
بیشــتر اســت و بایــد آزادی عمــل بیشــتری بــه 

ایــن بخــش داده شــود.

آزادی عمل بیشتری به بخش 
خصوصی بدهیم

تأکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
بخــش  یاری گــر  بایــد  دولــت  اینکــه  بــر 
گفــت:  آن،  رقیــب  نــه  باشــد  خصوصــی 
خصوصــی  بخــش  مدیریــت  در  کارآیــی 
بیشــتر اســت و بایــد آزادی عمــل بیشــتری بــه 

ایــن بخــش داده شــود.

دولت باید یاری گر بخش 
خصوصی باشد/ آزادی عمل 

بیشتری به بخش خصوصی بدهیم

محمدرضــا  یــازار،  تبریــز  گــزارش  بــه 
جلســه  ششــمین  و  هفتــاد  در  پورمحمــدی 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی، اظهــار داشــت: 
ــه  ــائلی ک ــت مس ــی در مدیری ــش خصوص بخ
ــوط اســت مشــکلی  ــه خــود ایــن بخــش مرب ب

ضرورت تسریع در واردات 
کامیون های دست دوم / ایجاد 
کنسرسیوم برای صادرات مواد 

یونــس ژائلــه امــروز در هفتــاد و ششــمین 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش نشس
اتــاق  در  شــرقی  آذربایجــان  خصوصــی 
بازرگانــی تبریــز بــا اشــاره بــه ســفر خــود 
ــادی  ــران اقتص ــی از بح ــال، گزارش ــه ونزوئ ب
ــن  ــت: ای ــار داش ــه داد و اظه ــور ارائ ــن کش ای
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

ضرورت تسریع در واردات 
کامیون های دست دوم / ایجاد 
کنسرسیوم برای صادرات مواد 

اولیه به ونزوئال

تجاربی برای ونزوئالیی نشدن 

اقتصاد ایران کسب کنیم

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

ضرورت تسریع و ارائه مجوزهای 
الزم در واردات کامیون های دست 

دوم به استان آذربایجان شرقی

ــده- آذربایجــان شــرقی : رئیــس   اقتصــاد آین
ــز در خصــوص پیشــنهاد  ــی تبری ــاق بازرگان ات
ــریع در  ــرای تس ــتان ب ــوی اس ــورای گفتگ ش
واردات کامیــون هــای دســت دوم گفــت: 
بــا وجــود مطــرح شــدن ایــن پیشــنهاد و ارائــه 
مجوزهــای مربوطــه در شــهرهایی همچــون 

سرمایه گذاری در حوزه کشت 
فراسرزمینی اقتصاد را از بن  بست 

خارج می کند

سرمایه گذاری در حوزه کشت 
فراسرزمینی اقتصاد را از بن  بست 

خارج می کند

محمدرضــا  جــوان،  تبریــز  گــزارش  بــه 
جلســه  ششــمین  و  هفتــاد  در  پورمحمــدی 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
خصوصــی آذربایجــان شــرقی، اظهــار داشــت: 
ــه  ــائلی ک ــت مس ــی در مدیری ــش خصوص بخ
ــوط اســت مشــکلی  ــه خــود ایــن بخــش مرب ب

تأکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
بخــش  یاری گــر  بایــد  دولــت  اینکــه  بــر 
گفــت:  آن،  رقیــب  نــه  باشــد  خصوصــی 
خصوصــی  بخــش  مدیریــت  در  کارآیــی 
بیشــتر اســت و بایــد آزادی عمــل بیشــتری بــه 

ایــن بخــش داده شــود.

دیپلماسی تبریز در خدمت روابط 
ایران و ونزوئال

هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با 
حضور مدیران دستگاه های اجرایی، مسئوالن 

قضایی و فعاالن اقتصادی استان در اتاق 
بازرگانی تبریز برگزار شد.

کاهش نرخ بیکاری و افزایش 
صادرات نتیجه همراهی بخش 

خصوصی با دولت است

ــا - اســتاندار آذربایجــان شــرقی  ــز - ایرن تبری
بــا قدردانــی از غیــرت بخــش خصوصــی کــه 
در شــرایط ســخت تحریــم و کرونــا، صنعــت 
ــته اند،  ــه داش ــرپا نگ ــتان س ــد را در اس و تولی
افزایــش  بیــکاری،  نــرخ  کاهــش  افــزود: 
صــادرات و بهبــود فضــای کســب  وکار اســتان 

دولت باید یاری گر بخش 
خصوصی باشد

آذربایجان شــرقی  اســتاندار   - تبریز)پانــا( 
ــر  ــد یاری گ ــت بای ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
بخــش خصوصــی باشــد نــه رقیــب آن، گفــت 
خصوصــی  بخــش  مدیریــت  در  کارآیــی 
بیشــتر اســت و بایــد آزادی عمــل بیشــتری بــه 

ــود. ــش داده ش ــن بخ ای

آزادی عمل بیشتری به بخش 
خصوصی بدهیم

بــه گــزارش پایــگاه خبــری یــاز اکــو بــه نقــل 
ــاد  از ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی، در هفت
گفت وگــوی  شــورای  جلســه  ششــمین  و 
آذربایجــان  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
در  خصوصــی  بخــش  افــزود:  شــرقی، 
ــن بخــش  ــه خــود ای ــت مســائلی کــه ب مدیری

به گزارش تبریز جوان، یونس ژائله امروز 
در هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی 

در اتاق بازرگانی تبریز  با اشاره به سفر خود 
به ونزوئال، گزارشی از بحران اقتصادی این 

کشور ارائه داد و
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هفتاد و ششمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، هفتــاد و ششــمین 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.

افزایش ۶۳ درصدی صادرات از 
آذربایجان شرقی با وجود کرونا 

و تحریم

از  یکــی  نفتــی،  غیــر  صــادرات  افزایــش 
اســتان آذربایجــان  اولویت هــای  مهم تریــن 
ــد و  ــش آن، تولی ــا افزای ــه ب ــت ک ــرقی اس ش
افزایــش  نیــز  ارزی  درآمدهــای  هم چنیــن 
خواهــد یافــت؛ بــه همیــن دلیــل کشــوری کــه 
ــادی  ــای اقتص ــت در حوزه ه ــال موفقی ــه دنب ب

ارزآوری آذربایجان شرقی در 
دوران کرونا و تحریم

از  یکــی  نفتــی،  غیــر  صــادرات  افزایــش 
اســتان آذربایجــان  اولویت هــای  مهم تریــن 
ــد و  ــش آن، تولی ــا افزای ــه ب ــت ک ــرقی اس ش
افزایــش  نیــز  ارزی  درآمدهــای  هم چنیــن 
خواهــد یافــت؛ بــه همیــن دلیــل کشــوری کــه 
ــادی  ــای اقتص ــت در حوزه ه ــال موفقی ــه دنب ب

دیپلماسی تبریز در خدمت روابط 
ایران و ونزوئال

کاهش نرخ بیکاری در سایه 
همراهی بخش خصوصی با دولت 

تحقق یافته است

رئیــس اتــاق تبریــز بــا اشــاره بــه ســفر خــود بــه 
ــن  ــال، گزارشــی از بحــران اقتصــادی ای ونزوئ
ــل  ــن کشــور قب ــه داد و گفــت: ای کشــور ارائ
از بحــران اقتصــادی، پنجمیــن صادرکننــده 
ــده  ــومین صادرکنن ــان، س ــام در جه ــت خ نف
گاز در جهــان، رتبــه اول شــروع کســب وکار 

ــی از  ــا قدردان ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج  اس
غیــرت بخــش خصوصــی کــه در شــرایط 
ســخت تحریــم و کرونــا، صنعــت و تولیــد 
را در اســتان ســرپا نگــه داشــته اند، افــزود: 
ــش صــادرات و  ــکاری، افزای ــرخ بی کاهــش ن
ــایه  ــتان در س ــب  وکار اس ــای کس ــود فض بهب

افزایش ۶۳ درصدی صادرات از 
آذربایجان شرقی با وجود کرونا 

و تحریم

از  یکــی  نفتــی،  غیــر  صــادرات  افزایــش 
اســتان آذربایجــان  اولویت هــای  مهم تریــن 
ــد و  ــش آن، تولی ــا افزای ــه ب ــت ک ــرقی اس ش
افزایــش  نیــز  ارزی  درآمدهــای  هم چنیــن 
خواهــد یافــت؛ بــه همیــن دلیــل کشــوری کــه 
ــادی  ــای اقتص ــت در حوزه ه ــال موفقی ــه دنب ب

افزایش ۶۳ درصدی صادرات از 
آذربایجان شرقی با وجود کرونا 

و تحریم

از  یکــی  نفتــی،  غیــر  صــادرات  افزایــش 
اســتان آذربایجــان  اولویت هــای  مهم تریــن 
ــد و  ــش آن، تولی ــا افزای ــه ب ــت ک ــرقی اس ش
افزایــش  نیــز  ارزی  درآمدهــای  هم چنیــن 
خواهــد یافــت؛ بــه همیــن دلیــل کشــوری کــه 
ــادی  ــای اقتص ــت در حوزه ه ــال موفقی ــه دنب ب

هفتاد و ششمین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

آذربایجان شرقی برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
تبریــز، هفتــاد و ششــمین 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.

افزایش صادرات ۶۳ درصدی در 
آذربایجان شرقی با وجود کرونا

اســتان آذربایجــان شــرقی در چهــار ماهــه 
نخســت ســال جاری بــا وجــود شــیوع ویروس 
کرونــا و تحریم هــای خارجــی توانســته اســت 
افزایــش صــادرات ۶۳ درصــدی از حیــث 
ــت  ــه ثب ــود ب ــه خ ارزش دالری را در کارنام

ــاند. رس
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برگزاری جلسه هم اندیشی تشکل 
های اتاق بازرگانی تبریز

جلسه هماهنگی برگزاری 
نمایشگاه و جشنواره رینوتکس 

۲۰۲۱ برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
اتــاق  رئیــس  نائــب  کمالــی،  عبــاس 
هماهنگــی  جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی 
بــا   ۲۰۲۱ رینوتکــس  نمایشــگاه  برگــزاری 
ابــراز خرســندی از تعییــن اتــاق بــه عنــوان 
مســئول زون نــوآوری هــا و فنــاوری هــای 

آمادگی اتاق تبریز برای همکاری 
در برگزاری جشنواره رینوتکس

اتــاق  رئیــس  نائــب  کمالــی،  عبــاس 
هماهنگــی  جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی 
بــا   ۲۰۲۱ رینوتکــس  نمایشــگاه  برگــزاری 
ابــراز خرســندی از تعییــن اتــاق بــه عنــوان 
مســئول زون نــوآوری هــا و فنــاوری هــای 
ــس ۲۰۲۱،   ــگاه رینوتک ــی نمایش ــع غذای صنای

نشست هم اندیشی تشکل های 
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

نشست هم اندیشی تشکل های 
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

نشســت هــم اندیشــی تشــکل هــای اتــاق 
بازرگانــی تبریــز بــه منظــور بررســی مشــکالت 
و دغدغــه هــای ایــن تشــکل هــا و تعامــل 

ــد. ــزار ش ــتا برگ ــن راس ــازنده در ای س

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
جمعــی از روســای تشــکل، اتحادیــه و انجمــن 
هــای وابســته بــه اتــاق در جلســه ای بــا حضــور 
عبــاس کمالــی، نائــب رییــس اتــاق تبریــز گرد 
ــکل  ــای تش ــه ه ــان دغدغ ــه بی ــده و ب ــم آم ه

ــد. ــور پرداختن هــای مزب

نشست هم اندیشی تشکل های 
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

ــط  ــل از رواب ــه نق ــرس ب ــم پ ــزارش قل ــه گ ب
از روســای  تبریــز، جمعــی  اتــاق  عمومــی 
ــه  ــته ب ــای وابس ــن ه ــه و انجم ــکل، اتحادی تش
اتــاق در جلســه ای بــا حضــور عبــاس کمالــی، 
ــز گــرد هــم آمــده و  ــاق تبری نائــب رییــس ات
ــور  ــای مزب ــکل ه ــای تش ــه ه ــان دغدغ ــه بی ب

جلسه هماهنگی برگزاری 
نمایشگاه و جشنواره رینوتکس 

۲۰۲۱ برگزار شد

و  نمایشــگاه  برگــزاری  هماهنگــی  جلســه 
زون  ویــژه   ۲۰۲۱ رینوتکــس  جشــنواره 
ــی در  ــع غذای ــاوری هــای صنای ــوآوری و فن ن

محــل اتــاق تبریــز برگــزار شــد.

برگزاری جلسه هم اندیشی تشکل 
های اتاق بازرگانی تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تبریــز، 
جمعــی از روســای تشــکل، اتحادیــه و انجمــن 
هــای وابســته بــه اتــاق در جلســه ای بــا حضــور 
عبــاس کمالــی، نائــب رییــس اتــاق تبریــز گرد 
ــکل  ــای تش ــه ه ــان دغدغ ــه بی ــده و ب ــم آم ه

ــد. ــور پرداختن هــای مزب

آمادگی اتاق تبریز برای همکاری 
در برگزاری جشنواره رینوتکس

اتــاق  رئیــس  نائــب  کمالــی،  عبــاس 
هماهنگــی  جلســه  در  تبریــز  بازرگانــی 
بــا   ۲۰۲۱ رینوتکــس  نمایشــگاه  برگــزاری 
ابــراز خرســندی از تعییــن اتــاق بــه عنــوان 
مســئول زون نــوآوری هــا و فنــاوری هــای 
ــس ۲۰۲۱،   ــگاه رینوتک ــی نمایش ــع غذای صنای

ــاق  ــی ات ــط عموم ــو رواب ــزارش یازاک ــه گ ب
تبریــز، جمعــی از روســای تشــکل، اتحادیــه و 
ــه ای  ــاق در جلس ــه ات ــته ب ــای وابس ــن ه انجم
بــا حضــور عبــاس کمالــی، نائــب رییــس اتــاق 
ــه  ــان دغدغ ــه بی ــده و ب ــم آم ــرد ه ــز گ تبری

ــد. ــور پرداختن ــای مزب ــکل ه ــای تش ه
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صنعتگران آذربایجان شرقی در 
شرایط کرونایی و تحریم از هیچ 

تالشی دریغ نکردند

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: علی رغــم اینکــه 
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

صنعتگران آذربایجان شرقی در 
شرایط کرونایی و تحریم از هیچ 

تالشی دریغ نکردند

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: علی رغــم اینکــه 
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

صنعتگران آذربایجان  شرقی در 
شرایط کرونایی و تحریم از هیچ 

تالشی دریغ نکردند

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــه  ــم اینک ــی  رغ ــت: عل ــز گف ــاورزی تبری کش
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

باید قدردان تالش شبانه روزی 
کارآفرینان و صنعتگران استان 

باشیم

صنعتگران آذربایجان  شرقی در 
شرایط کرونایی و تحریم از هیچ 

تالشی دریغ نکردند

 رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: علی رغــم اینکــه 
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــه  ــم اینک ــی  رغ ــت: عل ــز گف ــاورزی تبری کش
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

صنعتگران آذربایجان شرقی در 
شرایط کرونایی و تحریم از هیچ 

تالشی دریغ نکردند

بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی 
در  ژائلــه  یونــس  تبریــز،  بازرگانــی  اتــاق 
معرفــی  دوره ی  هفتمیــن  اختتامیــه   مراســم 
شــرکت های برتــر منطقــه غــرب و شــمالغرب 
ایــن  کــرد:  اظهــار  تــک(  )ایــران  کشــور 
مراســم نشــان می دهــد کــه مــردم در راســتای 

صنعتگران آذربایجان  شرقی در 
شرایط کرونایی و تحریم از هیچ 

تالشی دریغ نکردند

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــه  ــم اینک ــی  رغ ــت: عل ــز گف ــاورزی تبری کش
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

صنعتگران آذربایجان شرقی در 
شرایط کرونایی و تحریم از هیچ 

تالشی دریغ نکردند

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: علی رغــم اینکــه 
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

صنعتگران آذربایجان  شرقی در 
شرایط کرونایی و تحریم از هیچ 

تالشی دریغ نکردند

ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــاز اکــو - رئی ی
تبریــز گفــت: علــی  معــادن و کشــاورزی 
 رغــم اینکــه کرونــا و تحریــم هــای ظالمانــه ی 
دشــمنان، مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار 
ــدی  ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ــت ام داده اس
کشــور را در بــر گیــرد و حتــی در همیــن 
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اتاق تربیز در آیینه رسانه ها

توان و پتانسیل مردم ایران 
تحریم شدنی نیست

کسب رتبه سوم آذربایجان شرقی
در بحث کسب و کار کشور

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: علی رغــم اینکــه 
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

توان و پتانسیل مردم ایران 
تحریم شدنی نیست

باید قدردان تالش شبانه روزی 
کارآفرینان و صنعتگران استان 

باشیم

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: علی رغــم اینکــه 
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: علی رغــم اینکــه 
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

سپاس از تالش صنعتگران 
آذربایجان شرقی

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: علی رغــم اینکــه 
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

باید قدردان تالش شبانه روزی 
کارآفرینان و صنعتگران استان 

باشیم

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز گفــت: علی رغــم اینکــه 
ــمنان،  ــه ی دش ــای ظالمان ــم ه ــا و تحری کرون
مــردم و تّجــار را تحــت فشــار قــرار داده اســت 
ــور را  ــدی کش ــه ناامی ــت ک ــور نیس ــا اینط ام
ــز  ــرایط نی ــن ش ــی در همی ــرد و حت ــر گی در ب

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز بــا اظهــار بــر این کــه تــالش 
و غیــرت کارآفرینــان آذربایجــان، در اقصــی 
نقــاط دنیــا، زبانــزد عــام و خــاص اســت، ابــراز 
صنعتــی  و  تولیــدی  فعالیت هــای  داشــت: 
ــادی،  ــرایط اقتص ــن ش ــود چنی ــا وج ــتان ب اس
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