رﺋﯿـﺲ اﺗـﺎق ﺗـﺒﺮﯾﺰ :ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑـﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮق و ﮔﺎز در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی
دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﺻﻨﺎﯾﻊ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻨﻮان ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان؛ ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﻪزودی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ ،در ﻫﺸﺘﺎدﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۱رﺷﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺮدارﯾﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ
اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و روﺳﺎی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﺑﻨﺪ.

او اداﻣﻪ داد :در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﺪﻟﯽ دوﻟﺖ و
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
رﺷﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮﺑﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮدهاﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دارد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ از
ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ژاﺋﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دو ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد.
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺟﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و
ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪ زد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
آورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در دﺳﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

