ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐـﺎل ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ
اﺳـﺎس زﯾﺴـﺖ ﺑـﻮم ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﺷﻮد/ﺗﺤﻘﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن
به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون
کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در سومین روز از هفته جهانی
کارآفرینی از مجتمع پتروصنعت گامرون و مجتمع تولیدی و فراوری
خرما بن جنوب واقع در شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس بازدید کرد
و ضمن تبریک هفته کارآفرینی از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات و
همچنین روند کار این مجموعه ها قرار گرفت.
وی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻦ ﺟﻨﻮب در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس زﯾﺴﺖ
ﺑﻮم ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺮﻣﺎ
ﺑﻦ ﺟﻨﻮب اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺣﺮف ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ دارد و اﻣﺮوز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﺷﺖ،
ﻓﺮاوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮود.
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﻓﺰود :اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻬﺮه وری در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه روش ﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آن در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻬﺮه وری ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﯿﻼت ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮﻣﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪل
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز
ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺤﻮه ﮐﺸﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﯾﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺮﻣﺎ ﺧﯿﺮ زﻧﺠﯿﺮه ارزش اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ از ﺣﺎﻣﺪ واﺣﺪی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺎﻣﺮون و ﺣﺴﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻦ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

