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دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ96013114380 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ:

ﭘﻮﺷﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺸﻢ ﺗﺎ  3ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪیﻫﺎی ﭘﻮﺷﺎک در ﻗﺸﻢ ،ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﭘﻮﺷﺎک ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻗﺸﻢ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ) 30ﻓﺮوردﯾﻦ(
در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺎوﻧﮕﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻬﺎر

واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻻی ﻗﺸﻢ در دﺳﺖ

اﺣﺪاث اﺳﺖ و ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

وی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  47روﺳﺘﺎی ﺟﺰﯾﺮه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم
ﺟﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه

داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ راهﻫﺎ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ 53ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎن و آﻣﻮزش ﺟﺰﯾﺮه ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی ﻗﺸﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺑﯿﺶ از  200ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ  84ﻫﺰار
ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻬﻢ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺻﯿﺎدان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ از اﻗﺘﺼﺎد روزاﻧﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﺮروﻧﻖ و دارای ارزش اﻓﺰوده دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

وی از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﮐﺸﺎورزی و ﺿﺮورت ورود ﺗﻌﺎون داران ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود 270 :ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و ﺻﺎدرات

ﺧﯿﺎر ،ﮔﻮﺟﻪ ،ﻓﻠﻔﻞ ،ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﺰﯾﺮه ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﻣﻨﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ،ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﺰﯾﺮه اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ

ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻮروزی از ﺧﺮﯾﺪ ارزان ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ در دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﻗﺸﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺸﻢ ﺑﺮای ورود ﺗﻌﺎون داران ،اﻓﺰود :در ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل  642ﻫﺰار
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه وارد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن از ﺧﺮﯾﺪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺸﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻧﺎن در ﺟﺰﯾﺮه ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﻮﻣﻨﯽ ،ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎن را از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﺎرﺳﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ  53ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎن13 ،

ﻫﺘﻞ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺰﯾﺮه اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل  16ﻫﺘﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ.
آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺒﺮ داد و

اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد آﻣﺎدﮔﯽ دارد در ﺑﺤﺚ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺧﺪﻣﺎت

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺷﯿﻼت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزﻫﻬﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.

1 of 2

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای اداره اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در اداره

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺳﻬﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺘﺎورد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ 33

درﺻﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  500ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻌﺎون ﮔﺮای اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی
دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ رﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰﯾﺮه و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ و ﮐﻼن ﻧﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮﻣﻨﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ را ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن آﻧﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺗﻔﮑﺮﺗﻌﺎون ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد راه ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮی از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮑﺮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﺎق

ﺗﻌﺎون ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﻼت،

ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻗﺸﻢ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﺑﺎﻻی آﻧﺎن ،آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻮﻣﻨﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ روﺣﯿﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،اﯾﻦ

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺎون داران ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  30ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﺷﺪ ﻗﺸﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﯽ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ،ﻟﻮح ﺳﭙﺎﺳﯽ از ﻃﺮف اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺸﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪراﻧﯽ از زﺣﻤﺎت وی

در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
http://www.isna.ir/news/96013114380/
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