اﺳـﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠـﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺧـﺒﺮ
داد :ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ
ﺳﻮم ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر
ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺪاﺑﺨﺶ دﯾﺸﺐ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم
ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و اﻓﺘﺘﺎح روﯾﺪاد ﺗﺒﺮﯾﺰ  ۲۰۱۸ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎ دو روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ دﮐﺘﺮ واﻋﻈﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻌﺪادی از وزرا ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﯿﻢ؛ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ دﮐﺘﺮ واﻋﻈﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات را ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ اذﻋﺎن داﺷﺖ :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ
و ﻧﯿﻢ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه روی ﭘﺮوژهﻫﺎی راهآﻫﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ -ﺗﺒﺮﯾﺰ،
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ،و ﻃﺮح ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺳﻮم ﺧﻮردور ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر
اﺻﺮار و ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺴﻮول ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﻗﻮلﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻗﺒﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﺒﺮﯾﺰ -ﻣﺮﻧﺪ -ﺑﺎزرﮔﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه؛ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ در
اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ
ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪ
اول ﭘﺮوژه از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎ ﻣﺮﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاﺑﺨﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در رﺗﺒﻪ  ۶ﮐﺸﻮر ﻗﺮار
دارد؛ در اﺳﺘﺎن  ۸۸ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﯾﻢ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎن از ﺷﺸﻢ ﺑﻪ دوم
ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و
ﻧﻮآوری  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻋﻄﺎء ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺮای ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﺮﺻﻪ

داﻧﺶﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم دارﯾﻢ ،اﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻨﺪوق
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻧﻮآوری اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻌﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﯾﻢ از
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺴﻮول اداﻣﻪ داد :ﺻﻨﺪوق ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻧﻮآوری ﯾﮏ ﺑﺮج ﻓﻨﺎوری در
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط
ﺗﻤﻠﯿﮏ در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  ۴۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاﺑﺨﺶ اداﻣﻪ داد :ﻃﯽ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاری،
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﭼﻨﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪای از وزرا
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺎری و ﮐﻢ ﺑﻮدن
ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذوب ﻣﺲ در ﺳﻮﻧﮕﻮن و ﺷﻬﺮک ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ
دﺳﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
وی اﻓﺰود :ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
اﺗﻮﺑﺎن ﻣﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﯿﺮﻧﺪ.

