رﺋﯿـﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ،
ـﺒﺮﯾﺰ۴۵ :
ـﺎورزی ﺗـ
ـﺎدن و ﮐﺸـ
ﻣﻌـ
درﺻﺪ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ارز دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ۴۵
درﺻﺪ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارز دوﻟﺘﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ ارز آزاد
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
ـﺎن،
ـﻌﻮد ﺑﻨﺎﺑﯿـ
ـﺮاه ﻣﺴـ
ـﻪ ﻫﻤـ
ـﺒﺮﯾﺰ ﺑـ
ـﺎورزی ﺗـ
ـﺎدن و ﮐﺸـ
ـﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـ
ﺻـ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺪی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ،
ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﺸﻨﻮاره
ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

وی در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و

ﻓﻌـﺎﻻن ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی اﺳـﺘﺎن اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﺎرﻫـﺎ ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺆوﻻن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻃﯽ آن،
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی اﺣﺼﺎ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ژاﺋﻠﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ:
اﻣﺴﺎل ۴۵ ،درﺻﺪ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ارز دوﻟﺘﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ ارز
آزاد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻟﺰوم ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﮑﺎری
دوﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن آﻣﺎده
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﻧﺠـﺎم ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑـﺮای واردات ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺴﺆوﻻن دوﻟﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ اﺳﺘﺎن
ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
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