ﻟـﺰوم ﺗﺴـﺮﯾﻊ در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮔـﺬر از
ﺻﺎدرات ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ /ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﺎورهای ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﺮای اﺻﻼح ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻫـﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺳﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ،
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای
اﺻﻼح ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺒﺮ داد،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اداره ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر در ﮔﺮو ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺑﺨﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎب آوری ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻮک ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت،
رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ و اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را درک ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ
زﻣﺎﻣﺪاران و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺪاری از اﻧﻘﻼب ﺧﻮن دادﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺮا و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ اﻧﻘﻼب را ﺧﻮب ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
اﻣﯿﺪواری روزﻫﺎی اول اﻧﻘﻼب در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﻪ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮدم از اﻧﻘﻼب دﻓﺎع ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮ
ﮔﯿﺮی از ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ،اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود،
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﺗﺎق ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﺎﻻن در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
راه اﻧﺪازی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،راه اﻧﺪازی ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺪرن و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد.
ﻫﻤﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ
ﯾﮑﺴﺎل آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

