ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد ي و ﺗﻮ ﺳـﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑ ﻊ ا ﺳـﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﯽ از آﻏﺎز ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ از  24ا ﺳﻔﻨﺪ در  122ﻏﺮﻓﻪ در
ﺳ ﻄﺢ اﯾﻦ ا ﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ و ﮐﻤﺒﻮد ي در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎ ي ا ﺳﺎ ﺳ ﯽ در ا ﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳـﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷـﺮﻗﯽ از آﻏﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿـﺪ از  24اﺳﻔﻨﺪ در 122
ﻏﺮﻓﻪ در ﺳـﻄﺢ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﯿـﭻ ﻣﺸـﮑﻞ و ﮐﻤﺒﻮدي در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿـﺪ و ﮐﺎﻻﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﯽ در اﺳـﺘﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﻋﻠﯽ ﻧﻮاداد در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑـﺎزار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ،اﻓﺰود 32 :ﻏﺮﻓﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺧﺘﺼـﺎص دارد و
ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در 21ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وي ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻗﺪام ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وي ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳـﺘﺎن ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻋﯿـﺪ ﻧﻮروز اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﮐﻤﺒﻮدي در اﺳـﺘﺎن ﻧـﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻧﻮاداد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﻮه ﺷﺐ ﻋﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﻮه و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم اراﯾﻪ ﮐﺮد.
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