رﺷـﺪ ۶۶درﺻـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﮐﺸــﺎورزی رودان ﺑــﻪ روﺳــﯿﻪ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  +ﻓﯿﻠﻢ
ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ رﺋﯿﺲ اداره ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت رودان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اداره ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در
ﺳﺎل  ۹۸دو رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و در ﺑﺤﺚ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۹۹ﮐﻪ رﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﺳﺎل
را ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰار
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه رﺷﺪی ۲۰۰
درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ اداره ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت رودان اﻓﺰود :در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول
ﺳﺎل 58 ،99ﺗﻦ ﻣﺮغ 320 ،ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ 101 ،ﺗﻦ ﺷﮑﺮ 15 ،ﺗﻦ روﻏﻦ و 6ﺗﻦ
ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺬب ﺷﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب اﻗﻼم ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎزرﺳﯽ و
ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم و رﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺳﻪ
3ﻫﺰار و  736ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۲۷۸
ﻣﺎه
ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﻞ و ﺑﻪ ﺗﻌﺰات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و
ارزش اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ  ۷۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺷﺪی  ۱۹درﺻﺪی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی از رﺷﺪ  66درﺻﺪی ﺻﺎدرات در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﺒﺮداد و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺗﻮﻟﯿﺪات رودان در  3ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ
اﻣﺴﺎل ﺻﺎدرات در ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی دو ﻫﺰار و  340ﺗﻦ
ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز آوری داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪی 66
درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدرات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳﯿﻪ
و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه اﯾﺠﺎد  145ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف آن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﮑﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری اﻓﺮاد و
ﻣﻨﺎﺑﻊ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد.

http://www.hormoz.ir/wp-content/uploads/2020/07/540_24_0.87_Ju
l072020.mp4
/اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

