اﻋﺘﺒــﺎر دوم ﻃﺮحﻫــﺎی اﺷﺘﻐــﺎل
ﭘﺎﯾـﺪار روﺳـﺘﺎﯾﯽ دیﻣـﺎه ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻣﯽﺷﻮد
][ad_1

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺟﻤﺸﯿﺪ اﻧﺼﺎری ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز
در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﮑﻒ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دوم
ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زودی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶرو اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰درﺻﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﮐﺸﻮر از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺤﺚ واردات ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آرﺗﻤﯿﺎ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ آب آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮان آرﺗﻤﯿﺎ را در
اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ اﻓﺰود :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ در
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آبﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﭼﻮن درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ آب آن ﺣﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻓﺸﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﻤﺎﺷﺎت را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن
ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻤﺎﺷﺎت ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ و دﺷﻮاریﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
اﻧﺼﺎری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮای روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﺮای
ﻋﺒﻮر از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ،ﻣﺘﻔﺎوت و ﺧﺎص اﺳﺖ
ﭼﻮن ﻣﺒﺎدﻻت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
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ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﯽﺷﮏ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮزی
ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را دارﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای
را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺒﻮر از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﺮورت ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ
اﻧﺼﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻼشﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی را

دﯾﺪه اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮزی
وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه و در ﻻﯾﺤﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ
ﯾﮏ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰درﺻﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ اﺟﺎزه ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت
واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺪن ﻃﻼی
زرهﺷﻮران ﺗﮑﺎب ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ»ﮐﺎﻫﻦرﺑﺎ« در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ در ﻇﺮف دو ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﮑﺎب و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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