ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘــﻪ آزاد ﻗﺸــﻢ:
ـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
ـﺘﻀﻌﻔﺎن ﺳـ
ـﺎد ﻣﺴـ
ﺑﻨﯿـ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮورش  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﻣﻀﺎ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ،
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح را در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ و اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در ﻗﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ.
ﻣﻮﻣﻨﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺎرج ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ
و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺎﻣﯿﻦ
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺑﻨﺪ  ۱۱ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﺮورش  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺎز و در
ﯾﮏ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات و اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻣﻀﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ و
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﻗﺸﻢ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن در اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮح و واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،در ﻫﻤﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری و ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در

اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۱۱اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

وزﯾـﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸـﺎورزی :ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در
ﻗﻔﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
وزﯾﺮﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ در آﺑﻬﺎی ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻣﻬﺮ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺰرﻋﻪ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ روﺳﺘﺎی ﮔﺮزه ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در
ﻗﻔﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در
ﻗﻔﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻦ
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺮای ﺳﺎل
 ۹۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻢ در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﯾﻨﮑﻪ دوﻃﺮح ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای
راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر وزﯾـﺮ ﮐﺸـﺎورزی؛ ﻣﺤـﻮﻃﻪ
ﺧﺸﮑـﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ ﻣﺰرﻋـﻪ ﭘـﺮورش
ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ،
ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻌﺎون آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺷﯿﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﻓﺎز اول ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:
ﻇﺮﻓﺖ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﻮری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻓﺎز اول ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺼﻮب
ﮐﻪ ﻗﺴﻂ اول  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

