
فصلنامه اقتصادی، خبری، تحلیلی، پژوهشی و اطالع رسانی
اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی خرمشــهر
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هانی فیصلی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر:

همراهی مداوم و بدون غرض ورزی تنها سالح 
جهت خنثی نمودن دسیسه های دشمنان

 با نگاهی به عملکرد 24 ماهه اتاق بازرگانی خرمشهر

»بیان« نام باستانی شهرستان خرمشهر است
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برای درج آگهی در

 فصلنامه بیان با ما 

تماس بگیرید:

 0937 
 536

3637

اپلیکیشن "اتاق خرمشهر"
قابلیت نصب بر تلفن های هوشمند اندروید

قابل نصب از برنامه 
" بــــــــــــــازار"    و    "مــــــــــــــایکت"

آخریــن اخبــار و رویدادهای تجــاری و اقتصادی، عملکــرد اتاق و 
ســمینارهای آموزشــی را از طریق اتاق خرمشــهر مطلع شــوید.

اتــاق خرمشــهر، دریچــه ای بــه جهــان امروز
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برای درج آگهی در

 فصلنامه بیان با ما 

تماس بگیرید:

 0937 
 536

3637

فصلنامه اقتصادی، خبری، تحلیلی، پژوهشی و اطالع رسانی بیان

»بیان« نام باستانی شهرستان خرمشهر است

سال اول _ شماره اول _ تابستان 97

ق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
متیاز: اتا

صاحب ا

مدیر مسئول: هانی فیصلی

سردبیر: کامران مالکیان

مدیر فنی و اجرایی : کمال هاللی مطلق

د کارگر 
طراحی و چاپ: میال

ت پرنیان نگاران اروند
 شرک

0916 332 5411 

4
5
6
7
8
13

14
15
16
17

19
20
21
22
25
27
28

29
30

نخست سخن 

سردبیر سخن 

معرفی هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق خرمشهر

خرمشهر یک  استراتژ موقعیت های  مزایاو 

گزارش تحلیلی- خبری  از نشست هم اندیشی با صادرکنندگان

وند ی منطقه آزاد ار ی همایش فرصت های سرمایه گذار برگزار

زی خرمشهر رگانی صنایع، معادن و کشاور ویکرد جهانی اتاق باز ر

وسیه اعزام شد ی اتاق خرمشهر به ر هیات تجار

ییس جمعیت بانوان جنوب عراق به خرمشهر سفر ر

رگانی خرمشهر ین اقدامات بین المللی اتاق باز مهمتر

اتاق و آموزش

کسب رتبه برتر دوم در بین اتاق های سراسر کشور

رگانی خرمشهر سمینارهای برگزار شده اتاق باز

ر، پیگیری های مداوم نشست های مکر

ینه ای برتر در پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه تعامل، گز

خبرنگاران؛ تالشگران پنهان عرصه های اقتصادی و اجتماع

مجمع عمومی انجمن صادرکنندگان و ترخیص کاران شلمچه

رگان خرمشهر افتتاح دفتر کانون زنان باز

ین اقدامات دیگر اتاق در 24 ماه اخیر برخی از مهم تر

فهرست
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 سخن اول

در رشایط ســخت کنونی اقتصاد کشور؛ 

همــت، همیاری و همفکری تنها ســاح 

جهــت خنثــی منــودن دسیســه هــای 

دشــمنان در خلق فشــارها و تنگناهای 

اقتصادی اســت. آن هم در سالیانی که 

همگی شاهد بوده ایم تأکید مقام معظم 

رهربی بر موضوعات اقتصادی و حامیت 

از تولید داخلی قرار دارد.

حال که ارشــاد الزم جهت انتخاب مسیر 

در اختیار قرار گرفته شــده، ما نیز باید با 

همتی ســرگ، همراهی مــداوم و بدون 

غرض ورزی و همفکــری با رویکردی عام 

املنفعــه، در کنار یکدیگر، قــدم به قدم 

به حصول اقتصادی پویا و مســتقل گام 

برداریم.

ارتقــا  بــا  آن  پیمــودن  کــه  مســیری 

فعالیت های بخش های مختلف اقتصاد 

امکان پذیر خواهد بود.

بــا  و...  صــادرات  بازاریابــی،  تولیــد، 

بکارگیــری ابــزاری چــون رایزنی هــای 

دیپلامســی های  ایجــاد  و  بین املللــی 

قدرمتنــد، اســتقال صنعــت، تقویــت 

پایه هــای تجاری همگی باید در خدمت 

اعطای جایــگاه کنونــی اقتصاد بیامر 

کشور به کار گرفته شوند.

در مســیر ارتقای فعالیت های اقتصادی 

منطقــه نیز، اقدام هامهنگ و یکدســت 

دســتگاه های دولتی و بخش خصوصی 

الزمۀ بهبود رشایط سخت حاکم بر محیط 

شاید درهر 
نقطه ای از کشور، 
نگاهی به آینده و 
حرکتی به سوی 

رونق بیشتر 
هدف قرار داده 

شود، اما در 
خرمشهر و بدلیل 

عوامل جبری و 
عقب افتادگی 

حاصل از ان دید 
غالب، بازگشت 

به گذشته و 
حصول پویائی 
پیش از جنگ 
تحمیلی حاکم 

است

کســب و کار و فعالیــت هــای صنعتی و 

بازرگانی خواهد بود.

خرمشهر، به جهت ایســتایی بیش از دو 

دهه خویــش، بدلیل ســال هــای دفاع 

مقــدس و دوران بازاســازی پــس از آن، 

نیــاز به رسعتی چنــد برابر جهت حرکت 

به ســوی رونق اقتصادی ســابق خویش 

است!

شــاید در هر نقطه ای از کشــور، نگاهی 

به آینده و حرکتی به ســوی رونق بیشــر 

هدف قرار داده شــود، اما در خرمشهر و 

بدلیــل عوامــل جربی و عقــب افتادگی 

حاصــل از آن دیــد غالــب، بازگشــت به 

گذشــته و حصول پویائی پیش از جنگ 

تحمیلی حاکم است. در این دورۀ سخت 

اقتصادی، خرمشهر چشم انتظار همدلی 

و همتی مضاعف جهت ترسیع در ایجاد 

تحــرک هــای اقتصــادی اســت، امری 

کــه با توجه بــه همجواری با کشــورهای 

اصلــی رشیک در امر تجارت دور از ذهن 

منی رسد.

پتانسیل و ظرفیت های متعدد و بی شامر 

این منطقه در گسرش صنایع گوناگون، 

وجود بسر فعالیت در زمینه های مختلف 

بازرگانــی از طریــق مســیرهای حمل و 

نقل مختلف، قابلیت توســعه کشاورزی و 

بویــژه آبزیان، وجود صنایــع خرد و کان 

منحرص به فرد، همگی نشانه ای از توان 

ایجــاد رونــق در خرمشــهر علیرغم همۀ 

محرومیت ها و انحصار موجود است.

هانی فیصلی

مدیر مسئول نرشیه و رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر

هیات رئیسه فعلی اتاق بازرگانی خرمشهر 

از زمان آغاز فعالیت خویش همواره سعی 

داشــته با همراهی هیــات منایندگان و 

اعضای خود، در مســیر رفع موانع رشــد 

و توســعه اقتصادی این شهرســتان گام 

بــردارد و 24 ماه از مســیر گذشــت. 24 

ماه فعالیت، با هــدف خدمت به اقتصاد 

خرمشهر...

در این مسیر دســتاوردها و فعالیت های 

کــم نظیــری صــورت گرفــت کــه قطعا 

همراهی مســئولین در آن بی تاثیر نبوده 

است.

معرفــی  جهــت  بــه  حــارض  مجموعــه 

امکانــات،  فعالیت هــا،  ظرفیت هــا، 

زیرســاخت ها، توان اقتصــادی منطقه و 

همچنین انعکاس بخشی از عملکرد اتاق 

خرمشهر به فعاالن اقتصادی و شهروندان 

در قالب ماهنامه انتشار خواهد یافت که 

شامره اول آن با همت و تاشی مستمر در 

دست شام بزرگواران است.

در شامره اول ترجیح دادیم به جهت تنویر 

افکار و آگاهی شــام عزیزان خاصه ای از 

مهــم ترین عملکــرد و رویدادهــای اتاق 

بازرگانی خرمشــهر در زمان هیات رئیسه 

فعلــی را در قالــب 24 مــاه فعالیــت به 

آگاهی برسانیم.

باشد که از این طریق بتوانیم دست های 

بیشــری را بــرای یاری در طــی منودن 

مســیر بهبــود رشایط اقتصــادی منطقه 

همراه خویش منائیم.

همتی سترگ، همراهی مداوم و بدون غرض ورزی تنها سالح 
جهت خنثی نمودن دسیسه های دشمنان

کلالم اول
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 در فضای رسانه ای موجود، با ابزارهای 

متنوع خربی در فضای مجازی، افزایش 

رسعت انتقال خربها و همچنین گســرۀ 

پهنــاور آن در میــان شــهروندان؛ امکان 

انتشــار مطالــب خــاف واقــع و ســوء 

استفاده های هدفمند بسیار فراهم تر از 

قبل است.

از ایــن رو ایجاد مراجــع و منابع متقن و 

قابــل اعتامد در انتشــار مطالب، ابزاری 

رضوری جهــت جلوگیری از ایجاد بســر 

و فضــای الزم در انحــراف اخبار متقن و 

صحیح به شامر میرود.

اتــاق بازرگانــی خرمشــهر در دو ســال 

گذشــته و از طریق افزایــش کمی منابع 

رســانه ای خــود در فضای مجــازی و با 

باال بردن ســطح کیفی این شــبکه های 

اطاع رسانی؛ سعی در انکاس صحیح و 

بــه موقع اخبار، عملکرد و آئین نامه های 

اقتصادی داشــته تــا از این طریق ضمن 

گسترش فضای 
اطالع رسانی، 

انعکاس عملکرد، 
ارائه گزارش های 

تحلیلی، ارائه 
سوال های 

تخصصی از 
مسئولین و 

انتشار مطالب 
آموزشی از 
اصلی ترین 

اهداف و ارکان 
ماهنامه حاضر 

خواهد بود

کامران مالکیان

رسدبیر نرشیه و دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر

منابع متقن انتشار مطالب، ابزاری ضروری 
جهت جلوگیری از انحراف اخبار

افزایش ســطح اگاهی فعاالن اقتصادی 

موجبات رونق فعالیــت های تجاری انها 

را بوجود آورد.

در ادامــه این مســیر و در گامــی دیگر، 

اتاق خرمشهر تصمیم به تدوین و انتشار 

مجله ای با نام “بیان” منوده تا به شکلی 

دیگــر و در قالب رســانه های نوشــتاری 

نیز مطالــب مورد نظر خویش را به اطاع 

مخاطبان خویش برساند.

گســرش فضای اطاع رسانی، انعکاس 

عملکــرد، ارائه گــزارش هــای تحلیلی، 

ارائه ســوال های تخصصی از مســئولین 

و انتشــار مطالب آموزشی از اصلی ترین 

اهــداف و ارکان ماهنامــه حارض خواهد 

بود.

انتشــار این مجله در اتاق های بازرگانی 

رسارس کشــور، محافــل و نشســت های 

ســندیکای های  خصوصــی،  بخــش 

اقتصادی، منایشــگاه هــای بین املللی 

و فعــاالن عرصــه بازرگانــی و صنعــت و 

کشاورزی صورت خواهد گرفت.

در گام هــای آتی و از شــامره هــای بعد 

نیز تاش در جهت  ویراســن بخشــی از 

مطالب این ماهنامه به زبان های عربی و 

انگلیسی صورت خواهد گرفت تا از طریق 

ارســال به اتاق های بازرگانی کشورهای 

همجوار و طرف تعامل، ضمن معرفی بهر 

پتانسیل و ظرفیت های اقتصادی کشور 

و منطقــه آزاد ارونــد، فعــاالن اقتصادی 

برجســته را نیز بــه طرف هــای فعال در 

دیگر کشورها معرفی منائیم.

ما در این مســیر نیازمند همراهی متامی 

فرهیختگان، اســاتید و صاحــب نظران، 

اعضــا و فعــاالن اقتصــادی هســتیم تا 

بتوانیــم گامی مهــم و مفیــد در معرفی 

منطقه خویش به سایر استان ها و کشورها 

برداشته و  نیرو انگیزشی در مسیر پویائی 

اقتصاد را صورت دهیم.

کلالم اول
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ثامر جاسمی نژاد دریس،نائب رئیس دوم

شهرام زکی

سید مصطفی موسوی، نائب رئیس اول

طاهر سلیمانی

 رئیس انجمن حق العمل کاران و ترخیص کاران خرمشهر  آغاز فعالیت بازرگانی از سال 70 با 
صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی  و واردات لوازم آرایشی و خرازی  مدیرعامل شرکت 

کیمیا کاران آبادان

هانی فیصلی، رئیس 

 رئیس اتاق بازرگانی از سال 1395 تاکنون  از سال 78 تاکنون فعالیت گمرکی و ترخیص کاال 
 از سال 82 فعالیت بازرگانی و صادرات مصالح ساختمانی و تره بار به عراق  وارد کننده لوازم 

خانگی به کشور  رئیس اتاق مشترک ایران و کویت

 19 سال فعالیت بازرگانی  و صادرات مصالح ساختمانی  مدیر عامل شرکت اتحاد تجارت اروند 
 صادر کننده نمونه در سال های 83 و 82

 نائب رئیس اول اتاق خرمشهر در دوره هشتم  مدیرعامل شرکت کشت وصنعت نورهان اروند  
مدیر عامل بازرگانی موسوی  مسول دفتر شلمچه در دوره هـفتم  صادر کننده نمونه در سال 90، 93 

95 و 96 نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان خوزستان

 مدیرعامل شرکت بازرگانی نوید کرخه خوزستان   3 دوره عضو هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه 
اتاق خرمشهر  رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی پرورش ماهی دشت گل خواجه   صادرکننده 
نمونه استان در سال 83.و84و 85 ، 95 و 96  فعال استانی در زمینه صادرات به عراق و کشورهای 

خلیج فارس   تولید کننده در بخش آبزیان و وارد کننده قطعات خودرو از امارات

کلالم اول
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بیژن ستاره آسمان

 3دوره عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر  مدیرعامل تعاونی گاز و کارخانۀ اکسیژن خرمشهر  عضو و سهام دار شرکت تعاونی سهامی 
خاص صحرای خرمشهر  عضو هیات امنای شهرک صنعتی خرمشهر   عضو خانه صنعت استان خوزستان  مدیرعامل شرکت ستاره درخشان 

اروند  نائب رئیس شرکت صنعتگران اروند  20سال سابقۀ فعالیت بازرگانی

جمال عطیه بچاری

 4دوره عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر  18 سال فعالیت بازرگانی  منشی هیات رئیسه در دوره های ششم هفتم و هشتم

ماجد مطوریان پور

 3دوره عضو هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق خرمشهر  مدیرعامل شرکت میالد مسعود اروند تولیدکننده و دارای کارگاه بسته بندی 
خرما از سال 74 تا کنون  صادرات فوالد و مصالح ساختمانی  صادرکننده نمونه در سال های 93 و92

احمد شریفات

 3دوره عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر  24 سال فعالیت بازرگانی  مدیرعامل شرکت پرورش ماهی اخوان نثر خرمشهر  صادر کننده 
نمونه در سال های  84 تا 86  رئیس هیات سوارکاری آبادان و نائیب رئیس هیات سوارکاری خرمشهر  رئیس کمیته زیبایی اسب خرمشهر  

مدیرعامل بزرگترین پایانه آبزیان در مرز شلمچه  مدیر عامل شرکت تالش کاران غرب کارون  عضو هیات رئیسه اتحادیه آبزیان پرورش اتحادیه 
خرمشهر  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خرمشهر

سعید حمداوی

 مدیر عامل خدمات بازرگانی سیمرغ اروند  فعالیت تجاری از سال 65 تاکنون در زمینۀ صادرات مواد غذایی به کشورهای حوزه ی خلیج
 واردکننده لوازم خانگی به کشور

محمد حدادیان

 عضو هیئت نمایندگان اتاق خرمشهر در دوره های هفتم و هشتم  بازرگان فعال در زمینه ترخیص کاال   مشاور بازرگانی در منطقه آزاد 
اروند  شروع فعالیت از سال 1378 در امر ترخیص کاال از گمرکات سراسر کشور

فاضل شنیور

 از اولین فعالین اقتصادی و صادرکنندگان از مرز شلمچه در خرمشهر  فعالیت تجاری از سال 1353 در زمینه صادرات خشکبار-نمک-مصالح 
ساختمانی-مواد شوینده و مواد غذایی  به اروپا  واردات آهن آالت و لوازم خانگی و کپسول اکسیژن از چین  صادرات میوه و تره بار-کولر آبی 

و آب گرم کن به عراق و امارات  صادر کننده نمونه استانی در سال 86  مدیر عامل شرکت امین شنیور اروند

مرتضی جزایری اصل

 2 دوره عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر   نائب رئیس اتاق خرمشهر در دوره هفتم   رئیس کمیسیون آموزش اتاق خرمشهر 

سید احمد حسینی فر

 رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر از سال 1393 تا 1395   عضو اتاق خرمشهر از سال 2005 تا کنون  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره  شرکت 
اعتدال اروند  آغاز فعالیت تجاری از سال 74 تاکنون در زمینه های واردات و  صادرات  و تهیه تجهیزات صنایع نفت، گاز، حفاری و پتروشیمی 

و صادرات قیر به اروپا

جواد سعیدی حیزانی

 30 سال سابقه ی کار تجاری و فعالیت در زمینۀ تولید شرینیجات و فروش خشکبار  واردات مبلمان-جرثقیل-ماشین آالت سنگین و سبک از 
امارات و چین  صادرات سوفال)صنایع دستی(-خشکبار و شیرینی جات به عراق و امارات از سال 2002  مدیرعامل شرکت کارون خوشۀ اروند 

کلالم اول
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مزایا  و موقعیت های 
استراتژیک خرمشهر

موقعیت جغرافیائی

خرمشهر به جهت واقع شدن در 

مجاورت خلیج فارس و کشور عراق، 

از اهمیت استراتژیک اقتصادی، 

تجاری و سیاسی ویژه ای برخوردار 

است. این شهر در انتهایی ترین 

نقطه استان خوزستان قرار گرفته و 

اسکله های آن در کرانه های رودخانۀ 

اروندرود جای گرفته است.

شینه ی تجاری
پی

وگرفتن 
ن پهل

ی و در جریا
هر در سال 1308 خورشید

نخستین اسکلۀ خرمش

لۀ بزرگ دیگر 
ت 6 اسک

ه برداری رسید. با ساخ
به بهر

 اقیانوس پیما 
ک فروند

ی

یز در سال 1334 خورشیدی 
درود، ساختمان این بندر ن

ی ارون
 کرانه ها

در

شهر، طول اسکلۀ 
عه در خرم

د. با اجرای طرح های توس
ث گردی

احدا

د. با 
به 19 اسلکه رسی

تر و تعداد اسکله های آن 
ن به 1350 م

آ

هر در سال 1371 خورشیدی، 
ی از اسکلۀ چهارم خرمش

ه بردار
بهر

در به سمت 
ار از این بن

ی با 85 تن ب
نخستین کشتی های بار

د که نخستین 
د. در همین سال بو

ت درآمدن
ت به حرک

کوی

 وارد 
ده عربی

ت متح
ز امارا

ن بار ا
 160 ت

کشتی تجاری با

لو گرفت. 
 و در آن په

خرمشهر شده

شهر(
خرم

ی 
ق بازرگان

ت و اعتبار )اتا
قدم

س 
سی

سال 1311 تا
شهر که در 

خرم
ی 

ق بازرگان
اتا

ن 
صنایع،معاد

ی ،
ق بازرگان

ن اتا
سومی

ت، 
س

شده ا

ق 
ن اتا

ی رود ای
شمار م

شور به 
ی ک

شاورز
و ک

ی و 
ج

خار
ی و 

خل
گ دا

جار بزر
ی ت

حل تالق
م

ش 
خ

ط ب
گ کننده رواب

ن هماهن
چنی

هم

شد.
ی با

ی بوده و م
ص

صو
خ

راه تجاری
شاه 

ار نوع حمل 
ترکیبی )چه

و نقل 
ه از حمل 

ورداری منطق
برخ

ه را 
ی( این منطق

و ریل
دریایی 

ی ، 
ی ، زمین

هوای
و نقل 

ت.  
اده اس

رار د
انزیتی ق

ظ تر
ی از لحا

وقعیت ممتاز
در م

ی از 
انزیت

ت تر
پایلو

ن به 
شهرستا

ل این 
ن تبدی

توا

ن به همسایگان 
ل ایرا

ه در شما
شورهای همسای

ک

ت؛ 
 کوی

د عراق و
ج فارس مانن

ر در خلی
مجاو

ی و 
صاد

ن اقت
ش توا

افزای
ل در 

مزیتی بی بدی

در دل 
د را 

صادرات مجد
از ریق 

درآمدزایی 

اده است.
رار د

قه ق
این منط

قطب بالقوه صنعتی

سایت صنعتی خرمشهر به مساحتی بالغ بر 3600 هکتار ، شامل 

شهرک صنعتی با وسعت 1200 هکتار ، منطقه ویژه اقتصادی سابق 

با وسعت 160 هکتار و ما بقی اراضی موجود که در اختیار منطقه 

آزاد بوده و آماده واگذاری می باشد .این سایت با دیواری 

به طول 24 کیلومتر کامال فنس کشی شده است و مزیت 

اصلی آن ، امکان استقرار گمرک و بهره مندی واحد های 

تولیدی مستقر از مزایای منطقه آزاد می باشد. صنایع 

فوالد، کشتی سازی، تولید لوازم یدکی خودرو، گوشی 

های هوشمند و ... از بزرگترین صنایع فعال در 

خرمشهر می باشند.

ی
صنعت

ی 
مزایا

ق آزاد
ی مناط

ی قانون
ستفاده کامل از مزایا

ک و ا
ستقرار گمر

 ا

 
سته و گارد 

ی مدار ب
ن ها

ب دوربی
ص

ق ن
ت از طری

جاد امنی
 ای

ی
حراست

 
ی مورد نیاز

ن انرژ
ق و تامی

وجود نیروگاه بر

 
ی 

شهر و مرز زمین
ی خرم

ی به بندر کانتینر
 نزدیک

چه
شلم

 

صال به 
ی مهم از جمله ات

ی پروژه ها
ش بین

 پی

شور
ی ک

شبکه ریل
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وجود سه رودخانه پر آب 
کشور مانند کارون، بهمنشیر، 

و اروند رود باعث تحول 
اساسی در کشاورزی منطقه 

شده است. 
تولید خرما، پرورش آبزیان 

و صنایع نیشکر از مهم ترین 
بخش های کشاورزی 

خرمشهر به شمار می روند.

شینه ی تجاری
پی

وگرفتن 
ن پهل

ی و در جریا
هر در سال 1308 خورشید

نخستین اسکلۀ خرمش

لۀ بزرگ دیگر 
ت 6 اسک

ه برداری رسید. با ساخ
به بهر

 اقیانوس پیما 
ک فروند

ی

یز در سال 1334 خورشیدی 
درود، ساختمان این بندر ن

ی ارون
 کرانه ها

در

شهر، طول اسکلۀ 
عه در خرم

د. با اجرای طرح های توس
ث گردی

احدا

د. با 
به 19 اسلکه رسی

تر و تعداد اسکله های آن 
ن به 1350 م

آ

هر در سال 1371 خورشیدی، 
ی از اسکلۀ چهارم خرمش

ه بردار
بهر

در به سمت 
ار از این بن

ی با 85 تن ب
نخستین کشتی های بار

د که نخستین 
د. در همین سال بو

ت درآمدن
ت به حرک

کوی

 وارد 
ده عربی

ت متح
ز امارا

ن بار ا
 160 ت

کشتی تجاری با

لو گرفت. 
 و در آن په

خرمشهر شده

ی
 آب

اه
و ر

هر 
ش

رم
خ

د 
خو

در 
را 

گ 
زر

ی ب
ه 

کل
س

2 ا
0 

در
 بن

ن
 ای

زه
رو

ام

ه 
 ک

ی
های

ی 
شت

 ک
اع

تف
 ار

ثر
اک

حد
و 

ه 
اد

 د
ی

جا

د. 
س

ی ر
 م

تر
 م

6 
به

د، 
یرن

ی گ
 م

لو
په

ن 
ر آ

د

تا 
 4

00
0 

ی
ه 

خلی
ن ت

وا
ه ت

زان
رو

هر 
ش

رم
خ

د.
دار

را 
ار 

ن ب
6 ت

00
0

راه تجاری
شاه 

ار نوع حمل 
ترکیبی )چه

و نقل 
ه از حمل 

ورداری منطق
برخ

ه را 
ی( این منطق

و ریل
دریایی 

ی ، 
ی ، زمین

هوای
و نقل 

ت.  
اده اس

رار د
انزیتی ق

ظ تر
ی از لحا

وقعیت ممتاز
در م

ی از 
انزیت

ت تر
پایلو

ن به 
شهرستا

ل این 
ن تبدی

توا

ن به همسایگان 
ل ایرا

ه در شما
شورهای همسای

ک

ت؛ 
 کوی

د عراق و
ج فارس مانن

ر در خلی
مجاو

ی و 
صاد

ن اقت
ش توا

افزای
ل در 

مزیتی بی بدی

در دل 
د را 

صادرات مجد
از ریق 

درآمدزایی 

اده است.
رار د

قه ق
این منط

قطب بالقوه صنعتی

سایت صنعتی خرمشهر به مساحتی بالغ بر 3600 هکتار ، شامل 

شهرک صنعتی با وسعت 1200 هکتار ، منطقه ویژه اقتصادی سابق 

با وسعت 160 هکتار و ما بقی اراضی موجود که در اختیار منطقه 

آزاد بوده و آماده واگذاری می باشد .این سایت با دیواری 

به طول 24 کیلومتر کامال فنس کشی شده است و مزیت 

اصلی آن ، امکان استقرار گمرک و بهره مندی واحد های 

تولیدی مستقر از مزایای منطقه آزاد می باشد. صنایع 

فوالد، کشتی سازی، تولید لوازم یدکی خودرو، گوشی 

های هوشمند و ... از بزرگترین صنایع فعال در 

خرمشهر می باشند.

قه
ط

من
ی 

ورز
شا

 ک
ب

قل

ه 
ر ب

شو
ب ک

ر آ
ی پ

ها
هر

 ش
له

جم
از 

هر 
ش

رم
 خ

ن و
ادا

 آب
ی

ها
هر

ش

ه 
حی

 نا
ن

 ای
د .

تن
س

 ه
ی

ورز
شا

ی ک
ها

ت 
الی

فع
ش 

تر
س

ت گ
جه

 و 
ی

یر
س

رم
ی گ

یز
جال

ت 
وال

ص
ح

ع م
نوا

ت ا
ش

ظ ک
حا

ه ل
ب

د 
دا

تع
س

ی ا
غن

 رو
ی

ها
ه 

دان
 و 

ت
وبا

حب
ت 

جا
ی 

یف
ص

ی 
ه ا

هد
شا

ل م
قاب

ار 
قد

ر م
شه

رم
 خ

 در
د .

دار
ی 

سب
منا

ن 
 ای

ی
ها

غ 
 با

در
گر 

دی
ی 

ها
وه 

می
 و 

ور
نگ

 ، ا
ت

کبا
مر

ت .
س

ه ا
مد

ل آ
عم

ه 
ن ب

ستا
هر

ش
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اســراتژی ترین  از  یکــی   شــلمچه 

نقــاط اســتان خوزســتان در توســعه 

بازرگانــی بــه شــامر مــی رود. پس از 

رکــود متامدی پس از جنــگ، فعالیت 

تجــاری در منطقــه شــلمچه از ســال 

۱۳۸2 بــا اســتقرار بازارچه مــرزی از 

رس گرفتــه شــد.در ســال ۱۳۸4 و با 

اعــامل قوانین مناطق آزاد، وارد مرحله 

 جدیدی شــد و رونق دو چندان گرفت.

ایجــاد  و  بسرســازی  از  پــس 

انجــام  جهــت  الزم  زیرســاخت های 

فعالیت هــای تجاری در ســال ۱۳۸۶ 

ایــن فعالیــت ها رســاًم تحــت عنوان 

مدیریــت  شــلمچه  تجــاری  ترمینــال 

می شــود. ولــی آیــا  انتظــارات بخش 

خصوصــی در رونــق بیشــر و فعالیت 

پویا تــر و فعال تر رویدادهای تجاری در 

این مرز به حصول نشست؟

قطعا پاسخ این سوال منی تواند مثبت 

باشد.

اتــاق بازرگانی خرمشــهر از آبــان ماه 

ســال ۱۳95 تاکنون )پــس از انتخاب 

هیات رئیسه فعلی( بررسی راهکارهای 

رونق فعالیت های تجاری در شــلمچه 

قــرار  خویــش  کاری  اولویــت  در  را 

داده اســت و در این مســیر با تشکیل 

جلســات متعــدد شــورای گفت وگوی 

دولت و بخــش خصوصی، کمیته های 

اقتصادی و نشســت های هم اندیشــی 

و همچنین ســفرهای مکرر به اســتان 

برصه عــراق و تهران جهت رفع موانع و 

مرز بین المللی 
شلمچه با توجه 

به زیر ساخت های 
مناسب خویش 

و قرار گرفتن 
در محدوده 
منطقه آزاد 

اروند و همچنین 
همجواری با 
استان بصره 

عراق به عنوان 
پایتخت اقتصادی 

این کشور با 
بازاری فعال و 

پویا،  پتانسیل 
تبدیل شدن به 
مهم ترین مرز 
زمینی کشور 

را در خود جای 
داده است

موارد مخل در امر تجارت این مرز مهم 

کشــور، سعی در افزودن رسعت حرکت 

شلمچه به ســوی رونق و پویائی منود. 

در آخرین گام از این مسیر نیز نشست 

هم اندیشی با صادرکنندگان شلمچه با 

حضور مدیر میز عراق در ازمان توســعه 

تجارت کشور رخ داد که صادرکنندگان 

حارض در این نشست مشکات خویش 

را جهت انعکاس به مقامات کشوری به 

اطاع ایشان رساندند.

در ایــن نشســت اذعان شــد کــه مرز 

بــه  توجــه  بــا  شــلمچه  بین املللــی 

زیر ســاخت های مناسب خویش و قرار 

گرفن در محــدوده منطقــه آزاد اروند 

و همچنیــن همجواری با اســتان برصه 

عراق به عنــوان پایتخت اقتصادی این 

کشــور با بازاری فعال و پویا، پتانسیل 

تبدیل شــدن به مهم تریــن مرز زمینی 

کشور را در خود جای داده است.

عمده ترین مشکات طرح شده در این 

نشست را می توان به دو بخش داخلی 

و خارجــی )بخش عراق( تقســیم منود 

که مهم ترین آنها عبارت بودند از:

الف( مشکات داخلی:

طوالنی بودن زمــان ورود کامیون های 

عراقی بین ۸0 تا ۱00 کامیون در روز

عدم تکمیل زیرســاخت الزم و مناسب 

جهت ایجاد امنیت برای صادرات.

صــدور مانیفســت برای کاالهــای غیر 

تزانزیتــی و همچنیــن انحصادر صدور 

آن در ید یک رشکت.

عــدم تطابق ســاعات کاری گمرک دو 

طرف و تاخیر در گشــودن دروازه های 

تجاری )باألخص در ۶ ماه اول ســال و 

با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور(

عدم وجــود مدیریت متمرکز و مدیریت 

چندگانــه در پایانــه تجاری شــلمچه و 

همچنیــن عدم اجرای مصوبه شــورای 

امنیت ملی در نحوه ســاماندهی مرزی 

شلمچه.

ورود افراد کارگر منا به محوطه بارانداز 

تجاری و ســلب امنیت و آرامش در این 

محوطه توسط ایشان.

تاخیر در خروج کامیون ها از مرز

عدم امکان خروج خودروهای ترانزیتی

مامنعت از صادرات ماهی به عراق.

عــدم صــدور ویــزای متعــدده بــرای 

بازرگانــان ایرانی با توجــه به نیاز عبور 

مکرر از مرزها.

واگذاری نامناسب غرفه های بازرگانان 

در سایت تجاری شلمچه و بهره برداری 

از آنها به شــکل اجباری در ایام اربعین 

توسط ارگان های نظامی- انتظامی.

ب( مشکات جانب عراقی:

۱- عــدم الــزام به اخــذ گواهی BV در 

متامــی مرزهــا و همچنین عــدم تایید 

گواهی BV به دلیل تحریم های ایران

2- امــکان اعــام تناژهــای باالتــر در 

باســکول هــای مرزهای دیگــر که این 

امر ســبب افزایش هزینه های گمرکی 

در شلمچه نســبت به دیگر مرزها شده 

گزارش تحلیلی- خبری از نشست 
هم اندیشی با صادرکنندگان شلمچه

نگاهی به تجارت
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است.

۳- انحصار گروه هــای ترخیص کار در 

مرز شلمچه.

4- تفاوت نرخ های کرایه حمل بار.

میــان  مناســب  تضمیــن  ایجــاد   -5

اخــذ  جهــت  طــرف  دو  بازرگانــان 

مطالبات.

۶- صــدور بخشــنامه های آنــی و عدم 

اطاع رســانی مناسب و به روز از سوی 

ادارات عراقی.

بازرگانــان در قســمت  ورود و خــروج 

گمرک عراق که از طریق گیت مشرک 

با سایر مسافران عراقی صورت می گیرد

بازرگانــی  اتــاق  ســوی  از  همچنیــن 

خرمشــهر راهکارهایی جهت برون رفت 

از وضعیــت رکــود فعلــی مطرح شــد؛ 

مهم ترین این موارد عبارتند از:

خرید دو دســتگاه »ایکس ری« کنرل 

خودروهــا کــه بازرســی را بــه صورت 

اتوماتیــک انجام داده و نیازی به انجام 

بازرســی طاقت فرســای هنــگ مرزی 

نداشــته و در نهایت منجر به ترسیع در 

تردد کامیون های حمل بار می گردد.

یــگان  و  انتظامــی  نیــروی  اســتقرار 

حفاظــت گمرک به صــورت دامئی در 

شلمچه جهت تقویت امنیت.

مکاتبه الزم و رایزنی ويژه با دولت عراق 

جهــت بازمنودن همزمــان دروازه های 

مرز و تغییر ساعات کاری انجام گیرد.

ســازماندهی کارگرهــا با لبــاس فرم و 

کارت تــردد ويژه و خــاص تحت کنرل 

رشکت هایی از بخش خصوصی.

وارد منــودن بخــش خصوصــی با عقد 

قراردادهای خاص و الزم جهت ایجاد و 

یکي از مهم ترین 
اقداماتي که 

براي نخستین بار 
صورت گرفته 

ایجاد درب 
خروجی دوم 

و اولویت بندی 
آن جهت 

خروج کاالهای 
فاسدشدنی و 

تفکیک صفوف 
خروج کامیون ها 

به دو گروه 
کاالهای مقاوم و 
فاسدشدنی است

تأسیس زیرساخت های الزم، تأسیسات 

اینرنــت، رسویــس های بهداشــتی و 

دیگر امکانات رفاهی و الزم دیگر.

نــرخ  در  انســجام  و  کاهــش  جهــت 

کرایه های کامیون هــای طرف عراقی، 

ایجاد اتحادیه ای در کشــور عراق برای 

حمــل و نقل همچنین نرخ بندی کرایه 

به استناد مسیر حمل و نقل.

مذاکره با مسئولین عراقی در خصوص 

 BV رفع مــوارد اخذ گواهی بهداشــت

از تجار و بازرگانــان ایرانی جهت عبور 

کاالها با ایجاد نشســت ها و جلســات 

مشرک.

ایجاد درب خروجی دوم و اولویت بندی 

آن جهت خروج کاالهای فاسد شدنی و 

تفکیــک صفوف خروج کامیون ها به دو 

گروه کاالهای مقاوم و فاسدشدنی.

ایجــاد ارتبــاط بیــن اســتانداری های 

جهــت  بــرصه  و  خوزســتان  اســتان 

بروزرســانی اطاعات و بخشــنامه های 

فی مابین و اطاع رســانی بــه موقع به 

سازمان های مربوطه و بازرگانان.

ایجاد مدیریت واحــد و متمرکز در مرز 

شــلمچه و فعالیــت متامــی واحدهای 

فعال در مرز شــلمچه توســط مدیریت 

واحد.

احداث اســراحتگاه برای بازرگانان و 

رانندگان.

 بومی ســازی مرز شــلمچه مثل ســایر 

مرزها.

اســتقرار دفر اتاق بازرگانی خرمشهر 

به عنــوان مســئول CIP پایانــه مرزی 

شلمچه.

در انتهــای ایــن نشســت نیــز آقــای 

رضــا زاده، مدیر میز عراق در ســازمان 

توســعه تجــارت ضمــن جمــع بندی 

مطالــب، آمادگــی انعــکاس آنهــا بــه 

مســئولین و تاش در راستای رفع آنها 

را به حارضین داد.

قابل ذکر اســت مهم ترین نشست های 

24 مــاه گذشــته در رابطــه بــا رفــع 

معضات شــلمچه را می تــوان به موارد 

ذیل خاصه منود:

نشســت هیــأت رئیســه بــا جمعــی از 

بازرگانــان فعــال در شــلمچه جهــت 

از  رفــت  بــرون  راهکارهــای  بررســی 

معضات شلمچه )آبان 95(.

برگزاری اولین نشســت کمیته اقتصادی 

با موضوع صادرات از شلمچه )آذر 95(.

اتاق خرمشــهر،  نشســت چهارجانبــه 

اداره صمــت خرمشــهر، هنــگ مرزی 

و ســازمان منطقــه آزاد ارونــد جهــت 

بررسی راهکارهای گشایش مرز تجاری 

شلمچه )آذر 95(.

نشســت هیات رئیســه اتاق با فرمانده 

هنــگ مــرزی جهــت رفــع معضــات 

دروازه های خروجی مرز تجاری شلمچه 

)دی 95(.

نشست مشــرک چهارجانبه بین اتاق 

خرمشــهر،  صمــت  اداره  خرمشــهر، 

سازمان منطقه آزاد اروند و رئیس توسعه 

تجــارت خارجی اســتان خوزســتان با 

هدف رفع معضات و بررسی مشکات 

صادرات از مرز شلمچه )بهمن 95(.

شــورای  نشســت  اولیــن  برگــزاری 

گفت وگــوی دولت و بخــش خصوصی 

خرمشــهر بــا موضــع رفــع مشــکات 

نگاهی به تجارت
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صادرکنندگان در شلمچه )بهمن 95(.

برگزاری جلســه بــا گمرک شــلمچه و 

ادارات مربوطــه جهت تشــکیل پنجره 

واحد تجاری در شلمچه )اسفند 95(.

صادرکننــدگان  بــا  جلســه  برگــزاری 

شــلمچه درخصــوص تعییــن تکلیــف 

جدیــد  تجــاری  غرفه هــای  وضعیــت 

االحداث )اسفند 95(.

برگزاری نشســت مشــرک بــا فعاالن 

موضــوع  بــا  شــلمچه  در  اقتصــادی 

واگذاری امتیاز ســالن تجاری شلمچه 

)اسفند 95(.

برگزاری جلســه با رسکنسول جمهوری 

اسامی ایران و وابســته تجاری وزارت 

امــور خارجه درخصوص بررســی و رفع 

موانــع صــادرات غیرنفتــی بــه عــراق 

)اسفند 95(.

برگــزاری مجمــع عمومــی مؤسســین 

صادرکنندگان و ترخیص کاران شلمچه 

)فروردین 9۶(.

نشســت هیات رئیســه اتاق با سازمان 

منطقــه آزاد ارونــد – بــا حضــور نائب 

رئیس اتــاق خرمشــهر و مدیر ســایت 

تجاری شلمچه – فعال منودن مرز بین 

املللی شلمچه در روزهای جمعه برای 

کاالهای فاسد شدنی )شهریور 9۶(.

نشســت تخصصی بررســی مســائل و 

مشکات شــلمچه – هیات رئیسه اتاق 

خرمشهر، مدیر سایت تجاری شلمچه، 

رئیس گمرک شلمچه و بازرگانان فعال 

)مهر 9۶(.

نشســت هیات رئیســه اتاق بــا رئیس 

اتاق مشــرک ایران و عراق و مسئولین 

ســازمان منطقه آزاد ارونــد – با حضور 

نائب رئیس اتاق خرمشهر و مدیر سایت 

تجاری شلمچه – رفع مشکات تجاری 

مرز بین املللی شلمچه )مهر 9۶(.

نشســت با مســئولین منطقه آزاد اروند 

جهــن صــدور کارت هــای تــردد ویژه 

بازرگانان در ایام اربعین حسینی جهت 

عبور به مرز شلمچه )آبان 9۶(.

رایزنــی بــا مســئوالن منطقــه جهــت 

اســتمرار فعالیت هــای بازرگانــی مرز 

شلمچه در ایام اربعین )آبان 9۶(.

کمیته اقتصادی خرمشــهر بــه منظور 

بررســی معضــات و مســائل بازرگانی 

شلمچه ) آذر 9۶(.

برگــزاری اولین کارگــروه رفع معضات 

تجاری در مرز شلمچه با حضور مدیران 

متامی دســتگاه هــای دخیــل در امر 

بازرگانی )آذر 9۶(.

بازرگانــی  اتــاق  مشــرک  نشســت 

خرمشهر و ســازمان منطهقه آزاد اروند 

بــا بازرگانــان عراقــی جهــت اجــرای 

بهر قوانیــن گمرک عراقی و بررســی 

مشــکات موجــود در بارانــداز تجاری 

شلمچه )دی 9۶(.

نشســت مشــرک بــا ســازمان منطقه 

آزاد ارونــد و بازرگانــان فعــال ایرانــی 

در شــلمچه به همــت اتــاق بازرگانی 

خرمشهر )دی 9۶(.

نشســت با رسکنســول گر محــرم ج ا 

ایــران در بــرصه جهت رفع مشــکات 

بازرگانــان ایرانــی فعــال در تجارت با 

برصه )دی 9۶(.

نشســت با اســتاندار بــرصه جهت رفع 

معضات بازرگانی با استان برصه )دی 

.)9۶

نشســت با هیئت رئیســه اتــاق صنایع 

برصه )دی 9۶(.

نشســت با مدیر گمرکات جنوبی عراق 

جهت رفع مشــکات موجود در اعامل 

تعرفه های گمرکی )دی 9۶(.

معــاون  بــا  اتــاق  مشــرک  نشســت 

اقتصادی اســتانداری خوزســتان پیرو 

مشــکات امنیتــی شــلمچه )فروردین 

.)97

برگــزاری نشســت تخصصــی پیگیری 

مشــکات امنیتــی شــلمچه )فروردین 

.)97

نشســت هم اندیشــی ریاســت اتاق با 

منایندگان بازرگانان شلمچه جهت رفع 

معضات صــادرات و عمده مشــکات 

مدیریتی در این مرز  )اردیبهشت 97(.

با صادرکنندگان  نشست هم اندیشــی 

مرز شلمچه با حضور مدیر میز عراق در 

سازمان توسعه تجارت کشور )تیر 97(.

یکي دیگر از 
اقدامات صورت 
گرفته نشست 

هیات رئیسه 
اتاق با رئیس 
اتاق مشترک 

ایران و عراق و 
مسئولین سازمان 

منطقه آزاد 
اروند  با حضور 

نائب رئیس 
اتاق خرمشهر 
و مدیر سایت 

تجاری شلمچه 
به منظور  رفع 

مشکالت تجاری 
مرز بین المللی 

شلمچه است

نگاهی به تجارت
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خرمشــهر  بازرگانــی  اتــاق   رئیــس 

هــای  فرصــت  هامیــش  برگــزاری  از 

رسمایه گذاری و توامنندی های صادراتی 

جمهــوری اســامی ایــران بــا محوریت 

منطقه آزاد اروند خرب داد.

به گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی 

خرمشــهر؛ هانــی فیصلی ضمــن اعام 

این خرب افزود: منطقــه آزاد اروند دارای 

ظرفیــت هــا و ویژگی های ویــژه جهت 

توسعه زمینه های مختلف رسمایه گذاری 

می باشــد. وجود بســر مناسب توسعه 

صنعتی و رسمایه گذاری، راه های متنوع 

ترانزیتــی و  حمــل و نقــل بین املللی، 

زیر ســاخت الزم و متنوع توسعه تجاری و 

زمینه های گردشگری گوناگون از جمله 

مزیــت هــای منطقه آزاد اروند به شــامر 

مــی رود، کــه تاکنون به شــکل بهینه از 

آنها بهره برداری نشــده اســت. از این رو 

بر آن شــدیم که با توجه به همجواری با 

کشور عراق هامیشی را به منظور معرفی 

ظرفیــت هــای مختلــف رسمایه گذاری 

منطقه و توســعه سطح و میزان صادرات 

به کشور عراق را برگزار منائیم.

وجود بستر 
مناسب توسعه 

صنعتی و 
سرمایه گذاری، 
راه های متنوع 

ترانزیتی و حمل 
و نقل بین المللی، 

زیرساخت 
الزم و متنوع 

توسعه تجاری 
و زمینه های 
گردشگری 

گوناگون از جمله 
مزیت های منطقه 

آزاد اروند به 
شمار می رود، که 
تاکنون به شکل 

بهینه از آنها 
بهره برداری نشده 

است

هانی فیصلی خبر داد: 

برگزاری همایش فرصت های 
سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند

وی افــزود: ایــن هامیــش بــا همکاری 

اســتانداری خوزستان، ســازمان منطقه 

آزاد ارونــد و بســیاری از دســتگاه های 

حکومتــی و بخش خصوصی برپا خواهد 

شد.

خصوصــی  بخــش  پارملــان  رئیــس 

خرمشــهر عنوان کرد: تبیین چشم انداز 

و فرصت های صــادرات و رسمایه گذاری 

بازارهــای هدف کشــور عــراق، معرفی 

اولویــت ها و فرصت های رسمایه گذاری 

در منطقــه آزاد ارونــد در بخــش هــای 

مختلف صنعتــی، معدنی، ســاختامن، 

انــرژی، حمــل و نقل، گردشــگری و...، 

ایجاد بسر مناسب جهت ارتباط مستمر 

فعاالن اقتصادی ایــران و عراق و معرفی 

رشکت ها و موسســات رسمایه گذاری به 

دارندگان پروژه هــای رسمایه گذاری در 

منطقــه آزاد اروند از اهــداف اصلی این 

هامیش خواهد بود.

این هامیش با حضــور فعاالن اقتصادی 

کشور عراق و انجام کارگاه های آموزشی 

موازی و برپایی منایشگاه مرتبط در سال 

جاری برگزار خواهد شد.

 دو هامیش ملی "فرصت های رسمایه گذاری 

در منطقــه آزاد اروند" و "توســعه صــادرات به 

عراق" برای اولین بار و به همت اتاق بازرگانی 

خرمشهر در سال ۱۳97 برگزار خواهند شد.

ایــن دو هامیش با حضور مقامــات عالی رتبه 

دولتــی و تعداد زیادی از مهامنــان خارجی و 

بــا همکاری و حامیت دســتگاه های منطقه و 

رشکت های تولیدی و خدماتی بزرگ کشــور، 

نیمه دوم سال در تهران برگزار خواهند شد.

رونق اقتصادی منطقه آزاد اروند و توسعه میزان 

و حجم مبادالت تجاری با کشور عراق اهداف 

اصلی این دو برنامه ملی است.

معرفــی مزایــا و ظرفیت های بالقــوه و بالفعل 

فرصت هــای  معرفــی  ارونــد،  آزاد  منطقــه 

رسمایه گذاری متقابل منطقه آزاد اروند و کشور 

عراق، بررســی راه های توسعه صادرات از مرز 

شلمچه و دیگر مرزهای جنوبی با عراق، واکاوی 

مسیر انجام پروژه های مشرک اقتصادی ایران 

و عراق، توسعه تجارت با کشورهای حوزه خلیج 

فارس از جملــه عامن، قطر، کویــت و امارات 

از مهم تریــن برنامه هــای تدوین شــده در این 

هامیش ها است. 

اتاق بازرگانی خرمشــهر با برنامه ریزی و انجام 

مقدمــات این دو هامیش و ضمن دعوت بیش 

از ۱00 فعال اقتصادی از کشورهای همسایه 

سعی در برگزاری این دو مراسم ملی به بهرین 

نحو و با باالترین کیفیت ممکن دارد.

در کنــار ایــن دو هامیش و به منظــور نتیجه 

گیری بهــر در فعالیت های اقتصادی منطقه، 

در ســال ۱۳97 تعداد ۶ منایشگاه تخصصی 

نیز در مرکز منایشــگاه های بین املللی منطقه 

آزاد اروند توسط اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار 

خواهد شد.

معرفــی فرصــت هــای گردشــگری، صنایــع 

ســاختامن، مواد غذائی، خودرو، نفت و انرژی 

موضوعــات این منایشــگاه هــای بین املللی 

خواهند بود.

اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 

خرمشــهربا همتی باال در برگزاری برنامه های 

ملــی و بین املللــی، گامی بــزرگ در ورود به 

بازارهای جهانی و توسعه دروازه های اقتصادی 

بین املللــی خواهد برداشــت. بــه امید بهبود 

روزافزون رشایط اقتصادی منطقه و کشور.

رونق اقتصادی منطقه آزاد 
اروند ازطریق حجم مبادالت 

تجاری با کشور عراق

نگاه

نگاهی به تجارت
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اعزام 
هیات های 

تجاری

تفاهم 
 نامه های 

بین المللی 

پذیرش 
هیئت های 

تجاری

عمان مهر ماه 96- بصره عراق دی ماه 96 فروردین و تیر 97

قطر آبان ماه 96- کویت بهمن ماه96 - روسیه - شهریور 97

امضای تفاهم نامه مشترک با اتاق بازرگانی بصره 

 امضای تفاهم نامه مشترک با اتاق صنایع بصره 

 تفاهم نامه با جمعیت بانوان عراق

سفیر عراق در فروردین ماه 96 -  مشاور رئیس جمهور ارمنستان در دی ماه 96
 سفیر عمان در آذر ماه 96 -هیات مالزی و کره اسفند 95- استاندار بصره خرداد 96

 رایزن بازرگانی ج-الف ایران در روسیه اردیبهشت 97- هیات سرمایه گذاری بصره فروردین 97

 هیات بازرگانان استان نجف آذر 96- هیئت بانوان جنوب عراق - تیر 97

استقبال از سرمایه گذارانی از کشورهای آلمان، عراق، هند

رویکرد جهانی اتاق بازرگانی
صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر 

)عملکرد بین المللی(

محوریت تفاهم نامه ها: آموزش، رفع مشکالت بازرگانان، توسعه 

تجارت و برگزاری های نمایشگاه های مشترک

همراهی با هیات های تجاری اتاق ایران به اتریش، اسپانیا، تایوان

شرکت در نمایشگاه های بین المللی:
تجارت کشورهای اسالمی-کویت، مواد غذایی-قطر، گردشگری-تهران 

- صنایع خوزستان و معرفی سرمایه گذاری ایران - کیش

فراســوی مرزها
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اعزام هیئت تجاری اتاق خرمشهر
 به روسیه

 همزمان با منایشــگاه مواد غذائی مســکو؛ 

هیئتی متشکل از بازرگانان، فعاالن اقتصادی 

و اعضــای اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 

کشــاورزی خرمشهر به رسپرستی نائب رئیس 

این اتاق به کشور روسیه اعزام شد.

به گــزارش روابط عمومی اتاق خرمشــهر این 

هیئــت با هــدف توســعه مــراودات تجاری و 

رسمایــه گــذاری منطقــه با کشــور روســیه و 

بررســی راه اندازی مســیر ترانزیتی شامل به 

جنوب، از تاریخ 25 الی 29 شــهریور ماه در 

شــهرهای مسکو و ســن پرزبورگ حارض و با 

مسئولین تجاری و نهادهای بخش خصوصی 

این دو شهر دیدار و گفتگو منود.

جلســه بــا رئیس بخــش همکاری هــای بین 

امللل اتــاق بازرگانی و صنایع مســکو جناب 

آقای ماروزف یوری نیکوالوویج، بازدید از غرفه 

های منایشگاه صنایع غذائی مسکو، دیدار با 

کاردار اول ســفارت ایران در مسکو، بازدید از 

فود سیتی ، دیدار با بازرگانان کاالهای ایرانی 

در زمینه مواد غذایی و جلسه با اتاق بازرگانی 

ســن پرزبورگ و دیــدار با نائــب رئیس اول 

آن اتــاق از مهم ترین برنامــه های این هیئت 

تجاری بود.

رئیس اتاق خرمشــهر در ترشیــح برنامه های 

ایــن هیئت اعــام کرد:  در نشســت با رئیس 

بخــش همکاری های بین امللل اتاق مســکو 

کــه با حضور رایزن بازرگانی ایران در روســیه 

جناب آقــای دکر پرند برگــزار گردید، ضمن 

معرفــی امکانات منطقــه آزاد اروند، در رابطه 

با افتتاح خط ترانزیتی شــامل-جنوب به بندر 

خرمشهر جهت  حمل و نقل کاالهای وارداتی 

کشورهای حوزه خلیج فارس از روسیه و امکان 

پیگیری صادرات مجــددکاال از این طریق، با 

به دســت آوردن رشیک تجــاری از طرف اتاق 

مسکو به تفاهامت اولیه دست پیدا شد.

هانــی فیصلــی همچنین به نشســت با نائب 

رئیــس اتاق بازرگانی ســن پرزبورگ اشــاره 

منود و گفت: در ابتدای این جلسه و از سوی 

جانب روسی امکانات تجاری و اقتصادی سن 

پرزبــورگ معرفــی و عاقه منــدی بازرگانان 

روســی بــه واردات کاالهایــی نظیــر خرما –

ســبزیجات – میــوه – نخ و محصــوالت اولیه 

پروشیمی از ایران و همچنین آمادگی جهت 

صادرات دارو از سن پرزبورگ به عنوان یکی 

از قطب های داروسازی روسیه اعام گردید.

وی ادامــه داد: اتــاق خرمشــهر نیــز در این 

نشســت ضمن معرفی فرصت ها و پتانســیل 

های منطقه آزاد اروند و همچنین برخورداری 

از مزایا و تســهیات ویژه ایــن منطقه، از اتاق 

ســن پرزبورگ برای اعزام گروهی متشــکل 

از تجار و فعــاالن اقتصادی آن کشــور جهت 

بازدیــد از خرمشــهر و مذاکــره بــا اتــاق این 

شهرستان دعوت به عمل آورد.

رئیــس اتــاق بازرگانــی خرمشــهر در بخش 

دیگــری از صحبت های خویــش اعام کرد : 

اتــاق خرمشــهر بعنوان اتاق معیــن تجارت با 

تونس به دنبال طی منودن مسیرهای توسعه 

تجاری با کشــور تونس می باشــد که یکی از 

ایــن راه ها اعزام و پذیرش هیات های تجاری 

از سوی دو کشــور خواهد بود. از این رو و در 

پائیز امســال هیئتی تجاری به کشــور تونس 

اعزام خواهد شد.

 فیصلــی ادامــه داد: همچنیــن هیئت های 

تجاری به دو کشــور عامن و کویت و برگزاری 

پاویون جمهوری اســامی ایران در منایشگاه 

ایــن کشــور از دیگر برنامه هــای بین املللی 

پاییز ســال جاری به حساب خواهد آمد که با 

هــدف بهبود رشایط اقتصــادی منطقه با این 

کشــور و رفع موانع توســعه روابــط بازرگانی 

صورت خواهد پذیرفت.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در پایان ضمن 

اشاره به رشایط ســخت اقتصادی کشور بیان 

منود: امیدواریم با توســعه روابط اقتصادی با 

کشــورهای محدود موجــود در دوران تحریم، 

بتوانیم مقداری از سنگینی فشار اقتصادی به 

کشور عزیزمان را کاهش دهیم.

فراســوی مرزها
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 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشــهر؛ 

اســتان های جنوب عراق و خرمشــهر دارای رشایط 

اقلیمی و فرهنگی مشابهی هستند از این رو فعالیت 

های اقتصادی این دو منطقــه نیز با تاثیر پذیری از 

این رشایط قابلیت توســعه همه جانبه را دارد. از این 

رو اتاق بازرگانی خرمشهر با هدف توسعه همه جانبه 

روابط خود با اســتان هــای جنوبی عــراق و پس از 

نشست های مکرر با دستگاه های مختلف خصوصی 

و دولتی استان برصه؛ این بار با دعوت از مجمع بانوان 

جنوب عراق نشستی را با مسئولین و فعاالن آن برگزار 

منود. 

بر اســاس این گــزارش؛ نائب رئیس اتــاق بازرگانی 

خرمشهر ضمن اشاره به تناسب های زیاد خرمشهر با 

استان های عراق چون زبان، دین، مذهب و فرهنگ 

مشــرک؛ اضافه منود: بهره مندی از این تناســبات 

در راستای توســعه همکاری های علمی، آموزشی و 

اقتصادی از برنامه های اتاق خرمشهر می باشد.

ســید مصطفی موســوی گفــت: با حامیــت های 

صورت گرفته از کانون زنان بازرگان خرمشهر اکنون 

اعضای این کانون به گروهی از قدرمتندترین فعاالن 

اقتصادی خرمشــهر تبدیل شــده اند از آن ســو نیز 

مجمع بانوان جنوب عراق با نفود و اثربخشی باالی 

خویش توان توسعه همکاری های دو جانبه را میان 

بانوان دو منطقه دارد.

وی افزود: به دنبال افزایش نــرخ ارز و کاهش ارزش 

پول کشور ؛ فشار و سختی هایی برای تولیدکنندگان 

و فعاالن اقتصادی بوجود آمده که این سختی ها در 

سوی مقابل فرصت هایی را برای همتایان و همکاران 

در کشورهای همجوار فراهم آورده تا با نرخی کمر و 

قابل رقابت تر و همچنین سودی فراگیرتر نسبت به 

واردات کاالهای تولید شده واحدهای ایرانی اقدام و 

هر دو طرف را از این مورد منتفع منایند.

موســوی در بخش دیگــری از صحبت های خویش 

گفــت: اتــاق بازرگانی خرمشــهر در دو ســال اخیر 

همکاری و تعامل خویش با اتــاق اصناف و اتحادیه 

های آن را گسرش داده است تا از این طریق به بهبود 

رشایط کسب و کار منطقه یاری مناید.

ایشــان ادامــه داد: تولیــدی های پوشــاک یکی از 

اتحادیه های پر تعامل با اتاق خرمشهر بوده که نظر 

بــه وجود واحدهای تولیدی متعــدد و با کیفیت و با 

ارایه کاالهایی با هزینه های کمر و مناسب تر امکان 

بســط و گسرش صادرات پوشــاک به عراق را دارد. 

تولید پوشاک کار و فرم های متنوع اداری و مدارس 

در کمیتی باال و با کیفیتی کم نظیر از توان این بخش 

اقتصادی منطقه است.

این مقام بیان کرد: از ســوی دیگر و با تکیه بر متدن 

بزرگ و پیشینه بی نظیر ایران و با تولید صنایع دستی 

متنــوع و با طرح های باســتانی؛ امکان گســرش 

مــراودات و معرفی صنایع دســتی منحرص بفرد و با 

کیفیت منطقه به کشور عراق وجود دارد.

نائــب رییس اتــاق بازرگانی خرمشــهر در پایان نیز 

خاطر نشان کرد: برگزاری منایشگاه دایمی از صنایع 

محلی منطقه در برصه؛ معرفی کارشناسان الزم جهت 

همکاری در صنایع مختلف عراق و برگزاری دوره های 

آموزشــی خاص تخصص های مورد نیــاز در عراق از 

موارد پیشنهادی اتاق بازرگانی خرمشهر جهت توسعه 

روابط تجاری میان دو طرف است.

رییس جمعیت بانوان جنوب عراق:

آمادگی برگزاری منایشگاه و کارگاه آموزشی ویژه 

فعاالن خرمشهری در برصه  را داریم

رییس جمعیت بانوان جنوب عراق نیز در این نشست 

با تاکید بر نزدیکی فرهنگ و زبان و مذهب استانهای 

جنوب عراق و خرمشهر بیان منود: با وجود بازار آزاد 

و رقابت پذیــر عراق بویژه در بــرصه، عاقه و اولویت 

جمعیت فعاالن اقتصادی بر توسعه و گسرش روابط 

اقتصادی با همتایان ایرانی است.

وفیقه مومن افزود: توسعه همکاری ها با رویکرد بهره 

مندی از تجارت دو طرف و ســود دو جانبه اقتصادی 

باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان منود : جمعیت بانــوان جنوب عراق عاقه 

مند به برگزاری منایشگاه و بازارچه دامئی مشرک در 

برصه  می باشد.

این مقام مســئول تاکید کرد: با وجود خودکفایی و 

قدرت صنایع مختلف در ایران، قسمتی از منایشگاه 

های برگزار شده از محصوالت ایرانی در برصه بدلیل 

ســو مدیریت و عدم هامهنگی کافی موفقیت آمیز 

نبــود. قیمت باالی کاالهای به منایش گذاشــته در 

کنار عدم تخصصی بودن منایشگاه های برگزار شده 

دلیلی بر این امر بوده است.

مومــن در پایان اعام کرد: آمادگی الزم جهت برنامه 

ریزی و هامهنگی جهت برپایی منایشگاه کاالهای 

ایرانــی را در آخرین ماه از ســال جــاری میادی در 

مرکز شــهر برصه را داریم. پیشنهاد میکنیم در کنار 

این منایشگاه کارگاه های آموزشی از صنایع دستی 

و منتخب ایرانی را نیز داشته باشیم.

شهربانو اسامعیلی:

در زمینه صنایع دستی قدرت کافی جهت رقابت 

در جهان را داریم

رییس کانون زنان بازرگان خرمشهر نیز ضمن اشاره 

به ظرفیت های متنوع منطقه اروند بیان منود: یکی از 

ویژگی های منطقه آزاد اروند ظرفیت باال در کشاورزی 

بوده که امکان توســعه رسمایه گذاری های مشرک 

جهت توسعه کشت و زراعت و احداث کارخانه های 

مواد غذایی جهت صادرات به کشــورهای مختلف را 

دارد.

شهربانو اســامعیلی گفت: در زمینه صنایع دستی 

قدرت کافی جهت منایش کیفیت باالی محصوالت 

این شاخه به جهان را داریم. ایجاد زیر ساخت های 

الزم جهت فعالیت های کارگاه های صنایع دســتی 

و رشکت های گردشــگری در اســتان بــرصه یکی از 

اهداف کانون جهت تقویت زمینه فعالیت اقتصادی 

اســت. اسامعیلی ضمن اشاره به ایجاد رشکت های 

دو ملیتی و اســتقرار آنها در مرز جهت انجام فعالیت 

های بازرگانی مشرک و توسعه محور  به عنوان  یکی 

از برنامه های مفید مشــرک؛ بیان منود: همکاری 

جهــت مدیریــت پســامند و بازیافت آنها، توســعه 

صنایــع و واحدهای تولیدی مرتبــط با کمبودهای 

مشــرک دو منطقه چــون آب رشب معدنی، تعامل 

در توســعه صنعت گردشگری بویژه در حوزه سامت 

از پیشــنهادهای کانون در توســعه روابط اقتصادی 

متقابل است.

در ادامه این نشست مناینده سازمان فنی و حرفه ای 

آمادگی خود را جهت در اختیار گذاشــن 5 کارگاه 

آموزشی  در رشته های صنایع غذایی، صنایع دستی، 

معامری، یارانه و الکرونیک به حرفه آموزان عراقی را 

اعام منود.

در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری میان کانون 

زنــان بازرگانی خرمشــهر و جمعیت بانــوان جنوب 

عراق در زمینه های اقتصادی، آموزشــی، فرهنگی و 

گردشگری به امضا رسید.

با دعوت رسمی اتاق بازرگانی خرمشهر

سفر رییس جمعیت بانوان جنوب عراق در راس هیئتی عالیرتبه 
به خرمشهر

فراســوی مرزها
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تشویق سرمایه گذاران خارجی
 رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر: نیاز اقتصاد منطقه،  افزایش رسمایه گذاری در زمینه های مختلف به منظور افزایش 

رشد اقتصادی مستمر و همچنین تحرک بخشی صادرات می باشد.

آقــای هانــی فیصلی با بیان اینکه نیاز اقتصاد منطقه،  افزایش رسمایه گذاری در زمینه های مختلف به منظور افزایش 

رشــد اقتصادی مســتمر و همچنین تحرک بخشــی صادرات بوده عنوان منود: یکی از برنامه های هیات رئیسه جدید 

اتاق بازرگانی خرمشهر جذب رسمایه های داخلی و خارجی و تشویق رسمایه گذاران جهت ورود به خرمشهر می باشد.

 توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و عراق
  اتاق بازرگانی خرمشهر با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری با استان برصه عراق میزبان روسا و اعضای اتاق های 

بازرگانی صنایع و بازرگانی برصه بود.

اتاق های بازرگانی و صنایع برصه به در قالب دو هیات تجاری با رسپرســتی ماجد رشــک عبدالله رئیس اتاق صنایع 

برصه و حسن حامدی رئیس اتاق بازرگانی برصه با استقبال مسئولین اتاق بازرگانی خرمشهر وارد این شهرستان شده 

و نشست های مشرکی را با طرف ایرانی خود برگزار منودند.

اعزام هیات تجاری به عمان
   اعزام هیات تجاری به عامن همزمان با منایشگاه مواد غذایی مسقط صورت گرفته و اتاق خرمشهر با راه اندازی غرفه 
در این منایشــگاه سعی در شناســاندن ظرفیت های رسمایه گذاری و پتانسیل های صنعتی – کشاورزی و گردشگری 

منطقه به رسمایه گذاران و فعاالن اقتصادی عامنی منود. از دیگر اهداف این هیئت: تحقیق در زمینه های راه اندازی 

مناطق آزاد و تسهیل رسمایه گذاری و مراودات تجاری در آن و واکاوی رشایط صادرات کاالها ایرانی به عامن.

 رابطه خرمشهر و بصره چیزی فراتر از برادری است
  اســتاندار برصه کشــور عراق در قالب هیئتی از مســئولین این استان با حضور در خرمشــهر نشست مشرکی را با 

مسئولین اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار منود.

این نشست با حضور رئیس ،اعضا هیئت منایندگان و مسئولین منطقه آزاد اروند و شهرستان خرمشهر و به میزبانی اتاق 

خرمشهر برگزار گردید.

 اعزام اعضای هیات تجاری اتاق بازرگانی خرمشهر به استان بصره
  اتاق بازرگانی خرمشــهر با اعزام هیات تجاری به اســتان برصه عراق در جهت گسرش روابط تجاری ایران و عراق پا 

نهاد.

پس از پیگیری های مکرر هیاتی تجاری متشــکل از هیئت رئیســه و برخی از اعضای هیئت منایندگان اتاق بازرگانی 

خرمشهر به استان برصه اعزام شد.

اتاق بازرگانی خرمشهر میزبان هیات تجاری از کشور مالزی
 هیئت عالی رتبه ای از کشور مالزی به ریاست رئیس اتاق بازرگانی کواالالمپور امروز از خرمشهر بازدید به عمل 

آوردند.

براساس این گزارش این هیات در ابتدای سفر خود به خرمشهر از بندر و امکانات تجاری خرمشهر بازدید به عمل آورده 

و پس از آن با حضور در اتاق بازرگانی خرمشهر، نشست مشرکی را با مسئولین این اتاق برگزار منودند.

مهم ترین اقدامات بین المللی اتاق بازرگانی خرمشهر

فراســوی مرزها
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راه های توسعه تجارت با روسیه
 نشســت اتاق بازرگانی خرمشــهر با رایزن بازرگانی جمهوری اسامی ایران در روســیه جهت بررسی راه های توسعه 

تجارت با روسیه برگزار گردید.

در سال حامیت از کاالی ایرانی، یکی از بهرین روش های حامیت از تولید و کاالی داخلی، توسعه صادرات از طریق 

رفع معضات بازرگانی و بهبود فضای بازاریابی خواهد بود. از این رو برنامه ریزی و فعالیت در مسیر معرفی کاالی ایرانی 

به جهان، اقدام الزم و رضوری در بهبود وضعیت صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.

 نشست اتاق بازرگانی خرمشهر با رئیس دانشگاه ایرانشناسی ارمنستان
 در نشســت اتاق بازرگانی خرمشهر با رئیس دانشگاه ایرانشناسی ارمنستان مطرح شد: خوزستان، رسزمینی رسشار 

از ظرفیت های مختلف است.

با هدف توســعه روابط کشور ارمنستان و استان خوزستان؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر میزبان 

مشاور رئیس جمهور و رئیس دانشگاه دولتی ایرانشناسی کشور ارمنستان بود.

سفیر عمان و رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در بندر خرمشهر
  با توجه به مشرکات، دینی، فرهنگی و زبانی استان خوزستان با کشور عامن و همچنین وجود متایل دو جانبه در 

جهت گسرش مراودات تجاری دو طرف؛ سفیر محرم سلطنت عامن به استان خوزستان سفر منود.

با توجه به اهمیت و موقعیت اسراتژی استان خوزستان در توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس 

و وجود ظرفیت ها و پتانسیل های ناب این منطقه، سعود بن احمد الربوانی، سفیر محرم کشور عامن در ایران به این 

اســتان اسراتژیک کشورمان ســفر منوده و نظر به اهمیت و نقش خرمشهر و زیر ساخت های آن در رشد شاخص های 

اقتصادی؛ از این شهرستان بازدید به عمل آورد.

سفر نائب رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر به استان بصره
  نائب رئيس و دبیر کل اتاق بازرگانی خرمشهر به استان برصه عراق سفر کرده و نشست مشرکی با رسکنسول محرم 

جمهوری اسامی ایران در این استان برگزار کردند.

نائب رئيس و دبیر کل اتاق بازرگانی خرمشهر ضمن سفر با استان برصه عراق؛ نشست مشرکی با رسکنسول جمهوری 

اسامی ایران در برصه، رئیس اتحادیه فعاالن اقتصادی و رئیس اتاق صنایع برصه داشتند.

 راه های رفع معضالت تجاری و توسعه مبادالت عراق و ایران
  با دعوت اتاق بازرگانی خرمشــهر از ســفیر محرم جمهوری عراق در ایران؛ نشســتی با حضور اعضا هیئت رئیسه و 
هیئت منایندگان اتاق خرمشهر و مسئولین اجرایی این شهرستان و با هدف رفع معضات و مشکات تجارت در شلمچه 

و بررسی راه های گسرش سطح معامات و مبادالت تجاری دو طرف برگزار گردید.

اعزام هیات تجاری اتاق بازرگانی خرمشهر به قطر با هدف توسعه مراودات تجاری
   با توجه به اشراکات فراوان و پتانسیل های توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان خرمشهر و دوحه؛ اتاق بازرگانی 
خرمشــهر هیئت تجاری عالی رتبه ای را به کشــور قطر اعزام منود. هانی فیصلی، رئیس اتاق خرمشهر ضمن اعام خرب 

فوق بیان منود: خرمشهر دارای ظرفیت های گسرده و بی مانند در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله صنایع غذایی 

و محصوالت کشاورزی است. امتیازات و ویژگی های منحرص به فرد این شهرستان در کنار راه های ارتباطی و ترانزیتی 

متنوع دریایی، هوایی، زمینی و ریلی این منطقه را می تواند به بزرگ ترین گلوگاه تجاری منطقه تبدیل مناید.

فراســوی مرزها
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 برگزاری 29 دوره 
آموزشی تخصصی با 

محوریت کسب و کار 
 تعداد شرکت کنندگان: 

3199 نفر
 مجموع ساعات دوره ها:

 202 ساعت
 گستردگی دوره ها: 

 برگزاری 15 دوره 19768 نفر/ ساعت
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242 نفر
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تفاهم نامه مشترک با 

سازمان منطقه آزاد 
اروند و اتاق های اصناف 
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بــا  خرمشــهر  بازرگانــی  اتــاق    

برگزاری دوره های  آموزشی متعدد، 

جــذب  و  آمــوزش  فضــای  بهبــود 

جامعه هدف؛ موفق به کســب مقام 

دوم برتر در بیــن اتاق های رسارس 

کشور شد.

 

بــه گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی 

خرمشــهر؛ موسســه آمــوزش و پژوهش 

اتــاق بازرگانــی ایــران، پس از بررســی 

شاخص های مهم آموزشی و عملکرد اتاق 

های رسارس کشور در این زمینه، با ارسال 

تقدیرنامه ای، اتاق بازرگانی خرمشــهر را 

موسسه آموزش 
و پژوهش  اتاق 
بازرگانی ایران 

، پس از بررسی 
شاخص های مهم 

آموزشی و عملکرد 
اتاق های سراسر 

کشور در این زمینه، 
با ارسال تقدیر نامه 

ای، اتاق بازرگانی 
خرمشهر را حائز 

رتبه برتر دوم کشور 
دانست

حائز رتبه برتر دوم کشور دانست.

رئیس کمیسیون آموزش اتاق خرمشهر 

ضمــن اعــام خرب فــوق ، بیــان منود: 

فضــای  بهبــود  راســتای  در  تــاش 

آموزشــی، ارتقای ســطح علمی فعاالن 

زمینه هــای اقتصادی مختلــف، علمی 

منــودن فعالیت هــا و ترســیم فرهنــگ 

بکارگیری از آموزه های نوین؛ از اهداف 

مهم اتاق بازرگانی خرمشــهر در مسیر 

آموزش اعضا و فعاالن اقتصادی منطقه 

بوده است.

مرتضــی جزایــری اصــل افــزود: اتاق 

خرمشــهر با برگزاری ۱۸ دوره تا ســال 

در  را  نفر/ســاعت  تعــداد 2400   ،9۶

برنامه های آموزشــی خود تحت پوشش 

قرار داد. 

ایشــان در پایان کســب مقام دوم اتاق 

خرمشــهر در میان اتاق رسارس کشــور 

را نشــانه ای از عملکــرد مثبــت اتــاق 

خرمشــهر در زمینه آمــوزش عنوان کرد 

و گفــت: کســب این مقام در کشــور با 

وجــود امکانــات باال و تجهیــزات نوین 

ســایر نقاط کشور نشــان از عزم و اراده 

ی واالی اتاق خرمشهر در ارائه خدمات 

آموزشــی به اعضا و متقاضیان این اتاق 

دارد.

پس از برگزاری دوره های آموزشی متعدد؛

اتاق بازرگانی خرمشهر موفق به کسب رتبه برتر دوم در بین 
اتاق های سراسر کشور شد

آموزش و پژوهش
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 مدیریــت تبلیغــات، فرآینــد بازاریابــی و 

مبادالت

تاریخ 95/0۸/۱۳ استاد: قاسم زاده

 شناخت راه های موثر در تجارت با عراق

تاریخ 95/۱0/09 استاد نجات نیا

 نحوه نــگارش قراردادهای تجاری به زبان 

انگلیسی

تاریخ 95/۱۱/0۱ استاد عاوش

 دوره های برگزار شده واحد آموزش سال 96

کشــف فرصــت، خلــق ثــروت بــا ایجــاد 

کارآفرینی و ارزش آفرینی

تاریخ 9۶/0۱/۳۱ استاد محمود زاده

 آشــنایی با قانون مالیات های مســتقیم و 

ارزش افزوده و نحوه تنظیم اظهارنامه

تاریــخ 9۶/02/2۱ اســتاد خواجــه عطــاری و 

نصیریان

 دوره تخصصی نتورک مارکتینگ و 

نورو مارکتینگ

تاریخ 9۶/0۳/02 استاد وحید خدری کیا

 مدیریت بســته بندی در فرآیند بازاریابی 

و صادرات

تاریخ 9۶/04/24 استاد قاسم زاده

و  تولیــد  آموزشــی  ســمینار  نخســتین   

اشتغال در صنعت زالو

تاریخ 9۶/05/09 اساتید خانه زالو ایران

 آمــوزش رسمایــه گذاری در بــورس )دوره 

پیرشفته(

تاریخ 9۶/05/24 استاد محمد حسین صدرایی

 فروش و بازاریابی

تاریخ 9۶/07/۱9 استاد علیرضا پنکه ساز

 حسابداری عمومی رشکت ها

تاریخ 9۶/07/20 استاد محمد صادق حیدریان

 آشنایی با بورس کاال و انرژی

تاریخ 9۶/09/۱2 استاد محمد جواد امیری

SME آشنایی با بازارهای 

تاریخ 9۶/09/۱۳ استاد محمد جواد امیری

 اختالفات مــوردی در روش های پرداخت 

بین املللی و چگونگی حل و فصل آن

تاریخ 9۶/09/۱9 استاد اسامعیل محققی

 آشنایی با قانون کار

تاریخ 9۶/09/25 استاد غامعباس بهرامی

 جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار

تاریخ 9۶/۱0/۱۳ استاد حنطوش زاده

 مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 1 و 2

تاریخ 9 و 9۶/۱2/۱0 استاد مینا عاوش

 نکات طالیی و کاربردی در عقود تجاری

تاریخ 9۶/۱2/۱9 استاد کامران مالکیان

 جنبه حقوقی و کیفری چک

تاریخ 9۶/۱2/۱2 استاد کامران مالکیان

 دوره های برگزار شده واحد آمورش سال 97

نحوه تجارت و رسمایه گذاری در روسیه

تاریخ 97/02/۱2 استاد فرهادپرند

 کشت گیاهان دارویی

تاریخ 97/02/۱0 استاد آرزو جاملی

 آموزش تنظیــم و ثبت معاوالت فصلی در 

سامانه امور مالیاتی

تاریخ 97/02/24 استاد رضا فاح نژاد

 آشنایی با سامانه جامع ثبت سفارش

تاریخ 97/0۳/۳۱ استاد رضا فرهانی

 آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران

تاریخ 25 و 97/04/2۶ استاد مظهر نارصی

 اصول و روش های البی گری در تشکل ها

تاریخ 97/05/۱۳ استاد وحید خدری کیا

 آشنایی با اصول تجارت با کشور کویت

تاریــخ 2۱/0۶/97 مــدرس: اســتاد عبداالمیر 

ربیهاوی

سمینارهای برگزار شده در 20 ماه گذشته 
توسط اتاق بازرگانی خرمشهر

آموزش و پژوهش
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  همــواره یکــی از راه های رفع معضات 

و مشــکات موجود در زمینه های مختلف 

اقتصــادی، دعوت از مســئولین حکومتی 

دخیل در امور و بیــان معضات به صورت 

مستقیم و بررســی راهکارهای الزم جهت 

رفع آنها می باشد.

از ایــن رو هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانی 

خرمشهر در  دو ســال گذشته با رویکردی 

مدبرانــه و با ایجاد فضای آرام و گســرش 

همدلــی میان بخــش خصوصی و ســایر 

دســتگاه هــای دولتــی؛ ضمن برگــزاری 

نشســت های مکــرر در قالب کمیته های 

اقتصادی و شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی ســعی در بیان معضات فعاالن 

اقتصادی، واکاوی در راه های برون رفت از 

مشکات و در نتیجه آن ایجاد اقتصادی پویا 

و مولد در منطقه داشته است.

راهی که با همراهی مناینده مردم خرمشهر 

در مجلس شورای اســامی، فرماندار ویژه 

خرمشهر، مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و 

روسای سایر دستگاه های حکومتی ،  منجر 

به موفقیت هایی در اخذ امتیــازات ویژه و 

رفع بســیاری از موانع پیــش روی فعاالن 

اقتصادی در زمینه های مختلف شده است.

 در این نشســت هــا حوزه هــای مختلف 

فعالیت هــای اقتصادی چون صــادرات، 

واردات، صنعت و تولید، کشاورزی، پرورش 

آبزیــان، گردشــگری و رسمایــه گــذاری و 

اقتصاد بانــوان با مطرح منودن مســائلی 

چون مشــکات مالیاتی، تعارض قوانین و 

بخشنامه ها و شــیوه های عملیاتی، عدم 

وجود مدیریت های واحد و متمرکز، تداخل 

بیش از 10 معضل 
اساسی در 

صادرات از مرز 
شلمچه در این 
نشست مطرح 

شد و بزرگ ترین 
خروجی 

این جلسه 
تشکیل پنجره 

واحد تجارت 
فرامرزی در 

شلمچه و تمرکز 
فعالیت های 

اقتصادی مرتبط 
با صادرات در آن 

بوده است

نشست های مکرر، پیگیری های مداوم
وظایف دســتگاه های دولتــی، کمبود زیر 

ســاخت های الزم ، نبود نقدینگی و ... به 

چالش کشــیده شــده و راه حل های رفع 

نواقص مطــرح و تصمیامت مناســب و به 

موقعی جهت رفع مشکات برگزیده شد.

بد نیســت در این بخش نگاهی به خاصه 

عملکرد شــورای گفتگــوی دولت و بخش 

خصوصــی و کمیته اقتصادی شهرســتان 

انداخته و بخشــی از نتایج حاصل شده را 

بررسی منائیم.

  در تاریخ 4 آذر ســال 95 اولین نشست 

کمیته اقتصادی در اتاق بازرگانی خرمشهر 

با موضوع بررسی معضات صادرکنندگان 

شلمچه تشکیل شــد. بیش از ۱0 معضل 

اساســی در صادرات از مرز شلمچه در این 

نشست مطرح شد و بزرگرین خروجی این 

جلسه تشکیل پنجره واحد تجارت فرامرزی 

در شلمچه و مترکز فعالیت های اقتصادی 

مرتبط با صادرات در آن بوده است . اما این 

آخرین نشست کمیته اقتصادی با موضوع 

شلمچه نبود. شلمچه موضوع یکی دیگر از 

نشست های کمیته اقتصادی قرار گرفت که 

اخذ مجوز کدهای وارداتی از این مرز نتیجه 

مفید این نشست بود.

  آذر ماه 95 شاید پر ترافیک ترین تاریخ 

در برگزاری نشست های کمیته اقتصادی 

بوده است. بررسی معضات سایت صنعتی 

و صنعتگران فعــال در آن که منجر به رفع 

معضل برق و بهبود مســیرهای مواصاتی 

درون سایت شــد از بهرین نتایج حاصل 

در این نشست بود. بررسی مشکات آبزی 

پروران نیز از دیگر جلسات کمیته اقتصادی 

در ایــن ماه بود. نشســتی کــه پراکندگی 

مشــکات آن سبب تشکیل اولین نشست 

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با 

این موضوع شد.

  اولین نشست شورای گفتگوی دولت و 

بخش خصوصی با موضوع بررسی معضات 

آبزی پروران خرمشــهر شــکل گرفت. رفع 

معضــات بــرق و پســاب هــای مجتمع 

هــای پرورش آبزیان در کنار بررســی نحوه 

تســهیات و یا تقســیط بدهی واحدهای 

فعــال در آن نتایــج حاصــل شــده از این 

نشست بوده است.

  کمیتــه های اقتصــادی در ســال 95 

با موضوع فعالیت های اقتصــادی بانوان 

و موانــع پیــش روی آنها ادامــه یافت. که 

اختصاص زمین مناســب جهــت احداث 

بازارچه بانوان در کنار بررســی راهکارهای 

الزم در رفع موانع توقف فعالیت واحدهای 

تولیدی بانوان از نتایج حاصل شده از این 

نشست بوده است.

  نشســت بعــدی کمیته اقتصــادی در 

بهمن 95 و با موضوع واردات در خرمشهر 

و معضــات پیش روی آنها پیگیری شــد. 

که رفع معضات سامانه جامع گمرکی در 

خرمشهر و تشکیل دومین نشست شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی حاصل 

این نشست بود.

  دومین نشســت شورای گفتگوی دولت 

و بخــش خصوصی خرمشــهر بــا موضوع 

بررســی معضات مالیاتی واردکنندگان و 

ســایر فعاالن اقتصادی خرمشهر با حضور 

مسئولین عالیرتبه اســتانی در اسفند 95 

تعامل و نشست ها
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برگزار شــد. نشســتی که صحبــت از درد 

مشــرک بســیاری از فعــاالن اقتصــادی 

میگفــت. پیگیــری معضــات مالیاتی با 

تشــکیل کارگروه های تخصصی از نتایج 

حاصله این نشست بود.

  در آخریــن نشســت کمیتــه اقتصادی 

در ســال 95 ؛ موضــوع رسمایه گــذاری و 

معضات پیش روی آن مطرح شد و نتیجه 

آن تســهیل امور رسمایه گــذاران و احداث 

بازار خودرو با جذب رسمایه های الزم بود.

  در ســال 9۶ نیــر کمیتــه اقتصــادی 

خرمشهر با موضوع بررسی معضات صنایع 

دریائی آغاز شد که بررسی تشکیل شهرک 

اختصاصی صنایع دریائی و رفع معضات 

صنایع فعال در این حوزه در دستور کار قرار 

گرفت.

در نشست 
خرداد ماه کمیته 
اقتصادی موضوع 
واردات عام کاال 

به منطقه آزاد 
اروند بررسی 

شد و روش های 
اعمال این طرح 

به تصویب 
رسید و جهت 

نتیجه گیری 
بهتر بررسی 

موارد به شورای 
گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی 

واگذار گردید

  بررسی معضات رسمایه گذاری در زمینه 

های گردشــگری موضوع نشســت بعدی 

کمیته اقتصادی خرمشهر در سال 9۶ بود. 

موضوعی که با حضور مسئولین شهرستان 

و رئیس کمیسیون گردشــگری اتاق ایران 

بررســی و برگــزاری هامیش هــای ملی با 

موضوعات گردشــگری آبی و روستائی در 

دستور کار قرار گرفت.

  در نشســت خــرداد مــاه 9۶ کمیتــه 

اقتصادی موضوع واردات عام کاال به منطقه 

آزاد اروند بررســی شــد و روش های اعامل 

این طرح به تصویب رســید و جهت نتیجه 

گیری بهر بررسی موارد به شورای گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی واگذار گردید.

  نشست شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصــی بعــدی بــا تعییــن چهارچوب 

مشــخص جهت صدور کارت های واردات 

عام کاال به منطقه آزاد اروند  برگزار و تسهیل 

در امر واردات به منظور حصول سقف تعیین 

شده منطقه در واردات کاال مصوب شد.

و بخــش    شــورای گفتگــوی دولــت 

خصوصی نشست بعدی خود را در تیر ماه 

9۶ و به منظور بررســی معضات صادرات 

از خرمشهر تشکیل داد و موارد مطرح شده 

در امر صادرات از بندر و شــلمچه از جمله 

مشــکات حمل و نقل و ترانزیت، مبالغ و 

تعرفه های نامتعارف و ... مطرح و راه های 

رفع این معضات بررسی و تصمیم مناسب 

اخذ گردید.

  نشســت کمیته اقتصادی خرمشهر در 

مرداد ماه 9۶ با موضوع پرورش و تکثیر زالو 

و راه های جذب رسمایه های آن برگزار شد.

تعامل و نشست ها
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  نشست دیگر کمیته اقتصادی در شهریور 

ماه 9۶  و به منظور بررسی نحوه بکارگیری 

نیروی کار خرمشهری در پروژه های معرفی 

شــده در کشــور عراق اختصاص یافت که 

منجــر به معرفــی بیــش از 50 متخصص 

خرمشهر جهت اشتغال به رسمایه گذاران 

عراقی شد.

  در مهــر 9۶ نیــز دو نشســت کمیتــه 

اقتصادی و شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی با موضوع رفع معضات شلمچه 

و راه هــای مســاعدت تکیه هــای اربعین 

حسینی در خرمشــهر با رویکرد اقتصادی 

و عــدم جلوگیری از فعالیت تجاری صورت 

گرفت.

  در آذر مــاه 9۶ نیز ترافیک نشســت ها 

بیش از دیگر ماه ها بود. در ابتدا نشســت 

کمیتــه اقتصادی به منظور بررســی و رفع 

معضات بازرگانی در مرز شــلمچه صورت 

گرفت. دومین نشست کمیته اقتصادی در 

ایــن ماه با موضوع بررســی راه های بهبود 

فضــای کســب و کار در خرمشــهر صورت 

گرفــت که تقویت مجتمع ارونــد و احداث 

مجتمعی دیگر از خروجی های این نشست 

بود. 

  اما در آذرماه9۶ نشســت شورای گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی نیز با موضوع پرداخت 

تسهیات کم بهره به طرح های اشتغال فراگیر 

بررســی و مقرر شــد به طــرح هــای برگزیده 

تســهیات ویــژه ای پرداخــت و از این طریق 

سطح اشتغال در شهرستان را گسرش داد.

  نشســت بعــدی کمیتــه اقتصــادی با 

حضور فرمانداران شهرستان های خرمشهر 

و دزفول به منظور گســرش فعالیت های 

اقتصادی در خرمشــهر و رشکــت رسمایه 

گذاران و فعاالن اقتصادی اســتان در این 

شهرستان برگزار گردید.

  برگزاری شــورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی در اســفند ماه9۶ با حضور رئیس 

سازمان توسعه تجارت استان به منظور بهبود 

فضــای فعالیت هــای بازرگانی شهرســتان 

خرمشهر و منطقه آزاد اروند از دیگر جلسات 

اتــاق بــرای بهبــود فضــای فعالیــت های 

اقتصادی در این منطقه بود.

  نشست های سال 97 کمیته اقتصادی 

و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

خرمشهر با موضوع بررسی امنیت در بارانداز 

تجاری در دو نشســت مختلــف با حضور 

مسئولین شهرســتانی و استانی آغاز شد و 

موارد امنیتی الزم جهت برقراری امنیت الزم 

جهت کلیه فعاالن اقتصادی ایرانی و عراقی 

حارض در مرز شلمچه به تصویب رسید.

  دومین نشست سال 97 شورای گفتگو 

به بررســی مجــدد معضات و مشــکات 

واردکننــدگان- ترخیصگــران و عدم ثبت 

ســفارش و ترخیص کاالهای آنان به دلیل 

صدور بخشنامه های آنی و غیر کارشناسی 

اختصاص یافت. 

  در نشســت کمیتــه اقتصــادی تیــر 

ماه97 نیز معضات مرز تجاری شــلمچه 

به حضور مسئولین ذیربط دولتی وفعاالن 

بخش خصوصی بررسی و راهکارهای رفع 

مشکات و ساماندهی بهر تجارت از مرز 

شلمچه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

  در دو نشســت دیگر شــورای گفتگوی 

خرمشــهر  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 

موضوعــات صنعت و تعاونــی ها با حضور 

فعــاالن ایــن دو عرصــه به نقــد و چالش 

کشیده شد که مصوبات مناسبی نیز جهت 

ساماندهی مشکات این دو قرش اقتصادی 

منطقه اخذ گردید.

  آخرین نشست شورای گفتگوی دولت 

و بخــش خصوصــی در ایــن 24 ماه به 

بررسی معضات ورود گردشگران خارجی 

بــدون نیاز به اخذ روادید بــه منطقه آزاد 

ارونــد اختصــاص یافت که ســاماندهی 

گردگشگری در منطقه با ارائه پکیج های 

مناســب ، احــداث بازارچه هــای ویژه و 

تشکیل جلسات کارگوه های مختلف در 

این رابطه مهم ترین مصوبات این نشست 

به شامر میرود.

بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 

خصوصــی جهــت تبــادل نظــر بخش 

خصوصی با دولت، بررســی و رفع موانع 

کســب و کار و همچنیــن اتخاذ تصمیم 

مؤثر برای اقتصــادی الزم در چهارچوب 

قوانین و مقررات بوجود آمده است.

در خرمشــهر نیز بــا عنایت به اســتقرار 

معاونــت اســتانداری و فرمانــداری ویژه 

شــورای  تشــکیل  امــکان  شهرســتان 

گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصی 

و برگــزاری نشســت هــای تخصصــی و 

مکرر آن فراهم اســت که تا پیش از روی 

کار هیئت رئیســه جدید اتــاق بازرگانی 

خرمشــهر بهره مندی از ایــن مهم مورد 

غفلــت بخش خصوصی بعنوان دبیر این 

شورا قرار گرفته بود.

بــا روی کار آمدن هیئت رئیســه جدید و 

با پیگیری مســتمر و از ۱۶ ماه گذشــته 

بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 

و  همــکاری  بــا  خرمشــهر  خصوصــی 

همراهی مناینده محرم مردم خرمشــهر 

در مجلــس شــورای اســامی و معــاون 

محرم استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر 

تشکیل و ۱۱ نشست تخصصی به صورت 

برنامه ریزی شــده و جهت بررسی موارد 

کان اقتصادی شهرستان برگزار گردید.

در این ۱۱ نشست موارد مهم اقتصادی 

منطقــه به صورت تخصصــی و با حضور 

مســئولین مرتبط اســتان و شهرســتان 

مــورد بررســی و موانع آنها شناســائی تا 

راهکارهای مربوط به آن تعیین گردد.

در همین مدت اتاق بازرگانی خرمشــهر 

در کنار شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی میزبانــی از کمیته اقتصادی 

خرمشــهر را جهــت بررســی معضــات 

اقتصــادی شهرســتان به صــورت خرد و 

با واکاوی جزئیــات را بر عهده گرفت که 

حاصــل این مــورد نیز برگــزاری بیش از 

40 نشســت تخصصی کمیته اقتصادی 

خرمشهر در 20 ماه اخیر بوده است.

تشکیل شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی 

خرمشهر

ویژه
تعامل و نشست ها
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 اتــاق بازرگانی خرمشــهر در 20 ماه 

گذشــته تعامل و رایزنی با سازمان ها و 

دســتگاه های مختلف را یکی از اولویت 

های کاری خود قرار داده اســت. ایجاد 

تفاهم الزم در مسیر رفع موانع پیرشوی 

اقتصاد منطقــه اولین هــدف از تعامل 

اتاق با دستگاه های مختلف است.

از ایــن رو و با نگاهی برنامه محور، اتاق 

بازرگانی خرمشهر تدوین و انعقاد تفاهم 

نامه های رشته های مختلف فعالیتی را 

با ســازمان منطقه آزاد ارونــد به عنوان 

والــی و گردانــده ی اصلی چــرخ های 

اقتصــادی منطقه مد نظر قــرار داده و 

در این مسیر، انجام مطالعات، پژوهش 

و تحقیقــات الزم در طــول چنــد ماه را 

جهت اطمینان از حصــول نتایج بهینه 

در دستور کار قرار داد.

حاصل این تاش در اســفند ماه 9۶ با 

امضــای تفاهم نامه ای جامع و شــمول 

محور در شــاخه های مختلف اقتصادی 

و اجتامعی به بار نشست.

اسفند سال گذشته تفاهم نامه مشرک 

اتــاق  و  ارونــد  آزاد  منطقــه  ســازمان 

بازرگانی خرمشهر در چند محور آموزش 

تخصصــی،  هــای  آمــوزش  همگانــی، 

گســرش تجارت بیــن امللــل، تقویت 

صنعــت و بهبود فضای کســب و کار به 

نتیجه رسید.

• از بندهــای مهــم ایــن تفاهــم نامــه 

مشــارکت اتاق و ســازمان منطقــه آزاد 

اروند در برگزاری 40 ســمینار آموزشی 

و چندیــن کارگاه آموزشــی تخصصــی 

در اسفند سال 
گذشته تفاهم 
نامه مشترک 

سازمان منطقه 
آزاد اروند و 

اتاق بازرگانی 
خرمشهر در 

چند محور 
آموزش همگانی، 

آموزش های 
تخصصی، 

گسترش تجارت 
بین الملل، 

تقویت صنعت 
و بهبود فضای 
کسب و کار به 

نتیجه رسید

تعامل، گزینه ای برتر در پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه

در ســال 97 با رویکرد گســرش شیوه 

هــای نوین اقتصادی و پرورش نیروهای 

متخصص بود.

ارتقای سطح فرهنگی، آشنائی با شیوه 

های صحیح و نوین در کارهای تجاری و 

اقتصادی، تربیت نیروهای متخصصص 

به منظــور بهبود بهره وری و ســودآوری 

بیشر در محیط محدود کاری از اهداف 

این بند در تفاهم نامه مذکور بود.

• از ســوی دیگــر، بند دیگــری از  این 

تفاهــم نامه را برگزاری منایشــگاه های 

تخصصــی بــا هــدف معرفــی کاالهای 

تولید شــده به متقاضیان داخلی و بین 

املللی تشکیل داده است

طبق ایــن بنــد از تفاهم نامــه، اتاق با 

مشــارکت ســازمان منطقــه آزاد ارونــد 

مرکــز  در  را  تخصصــی  منایشــگاه   ۶

منایشــگاه های بین املللی منطقه آزاد 

ارونــد برگزار خواهد منــود که هر کدام 

از ایــن منایشــگاه ها به منظــور معرفی 

صنایــع منطقه و کاالهــای تولیدی آنها 

به فعاالن اقتصادی و خریداران خارجی 

برگزار خواهد شد.

رویکــرد اتاق برگــزاری بــا کیفیت این 

منایشــگاه های با رشکت متامی صنایع 

معترب و بزرگ منطقه و کشــور با دعوت 

از بازرگانان بازارهای پر بازده کشورهای 

همجــوار از جمله عراق، کویت، عامن و 

قطر می باشد.

• در بخش دیگری از تفاهم نامه منعقد 

شــده میان اتاق و ســازمان منطقه آزاد 

اروند اعزام هیات های تجاری مشــرک 

به منظور بازاریابی و توسعه صادرات مد 

نظر قرار گفته شد.

تقویت بنیان هــای دروازه های تجاری 

خرمشــهر و گســرش میزان صــادرات 

کاالها از مرزهای این شهرستان در کنار 

تقویت زمینه هــای بازرگانی میان تجار 

ایــران و کشــورهای هدف، مهــم ترین 

عوامــل در انعقاد این بنــد از تفام نامه 

بود.

در دنیــای امــروز توســعه تجــارت بین 

امللل بدون گسرش تعامل و دیدارهای 

دو جانبــه و ایجاد فضــای رایزنی های 

دوستانه و منایان ساخن حسن نیت در 

تعامــل های اقتصادی غیــر قابل انجام 

اســت. پس اعــزام و همچنیــن پذیرش 

هیات های تجاری می تواند گامی مهم 

در بهبود فضای تجاری منطقه به شامر 

آید .

• توســعه همــکاری های مشــرک در 

زمینــه بهبود فضــای فعالیتــی صنایع 

تولیدی، خدماتی و گردشــگری منطقه 

از دیگــر مفاد تفــام با ســازمان منطقه 

آزاد ارونــد که مــی توان به وســیله آنها 

تداوم حرکت چرخه اقتصادی منطقه را 

بــا رسعتی فزون تر و به شــکلی بینه تر 

متصور شد.

تفاهــم نامــه میان اتــاق و اتــاق های 

بازرگانــی و صنایع برصه؛ ســندی دیگر 

در بهبــود فضــای اقتصاد بیــن امللل 

منطقه 

اتــاق بازرگانــی خرمشــهر بــا دعوت از 

مســئولین اتاق های بازرگانی و صنایع 

بــرصه اقدام به تدویــن و امضای تفاهم 

نامه مشرک با این اتاق ها منود:

در این تفاهم نامه بر گســرش تعامات 

دوجانبــه و توســعه مــراودات تجاری با 

از بیــن بردن موانع موجود تاکید شــده 

است.

مهــم ترین مواد این تفاهم نامه شــامل 

موارد ذیل است : 

• برگزاری هامیش های مشرک جهت 

معرفــی فرصــت هــای رسمایــه گذاری 

متقابل و معرفی رشکــت های بازرگانی 

و صنعتــی معتمد بــه یکدیگــر در این 

هامیش ها

• گســرش تعامل و همکاری دو طرف 

در زمینــه هــای اقتصــادی، بازرگانی ، 

صنایع و رسمایه گذاری

• آماده سازی بســر همکاری دوجانبه 

میان فعاالن اقتصادی دو کشــور با رفع 

تعامل و نشست ها
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در دنیای امروز 
توسعه تجارت 

بین الملل بدون 
گسترش تعامل 
و دیدارهای دو 
جانبه و ایجاد 
فضای رایزنی 

های دوستانه و 
نمایان ساختن 

حسن نیت 
در تعامل های 
اقتصادی غیر 

قابل انجام است

تعامل و نشست ها

موانع احتاملی موجود در این مسیر

• هامهنگــی و تعامل هر یک از طرفین 

در رشکــت در هامیش هــا، هیئت های 

تجــاری ، منایشــگاه هــا و دوره هــای 

اموزشی طرف مقابل

عقــو  جهــت  الزم  بســر  ایجــاد   •

قراردادهــای تجاری متقــن و قانونی با 

تشکیل کارگروه حقوقی دو طرف

• تشــکیل دبیرخانه مشــرک هامیش 

های بین املللی میان دو استان

• معرفی نیروهای متخصص توسط اتاق 

خرمشهر و همچنین فراهم منودن بسر 

الزم جهــت امــوزش هــای تخصصی به 

نیروهای عراقی

تعامــل و تفاهــم بــا بخــش خصوصی 

برصه در راســتای بهبــود فضای تجاری 

و رسمایه گذاری میان فعاالن اقتصادی 

از اصلی ترین برنامه های تدوین شــده 

در اجرای این تفاهم نامه است که اتاق 

بازرگانی خرمشهر با دیدی آینده نگرانه 

اقدام به تدوین آن منــوده تا با توجه به 

رشایط فعلــی اقتصاد کشــور بتوان راه 

های مناسبی در بهبود فضای اقتصادی 

منطقه بوجود آورد.

و در ادامــه مســیر توســعه و گســرش 

تعامــل هــای هدفمند، اتــاق بازرگانی 

خرمشــهر همچنــان در حــال مطالعــه 

و رایزنــی در تدویــن تفاهــم نامه های 

مشرک با ســازمان های داخلی و بین 

املللــی جهــت بهبــود فضــای اقتصاد 

منطقه اســت که با قطعــا از این طریق 

عــاوه بر بهبود فضــا و رشایط همکاری 

های اقتصاد، توســعه و رونق خرمشــهر 

عزیز و خوزستان بزرگ را رقم بزند.

تفاهــم نامــه کانــون زنــان بــازرگان و 

جمعین بانوان فعال جنوب عراق

ایــن تفاهم نامه در راســتای گســرش 

تعامل دوطرف در

•  راه اندازی بازارچه دامئی محصوالت 

صنایــع دســتی هرنمنــدان ایرانــی در 

برصه،

•  ایجــاد بســر الزم جهــت صــادرات 

کاالهای تولیدی بانوان فعال اقتصادی 

خرمشهری،

• برگزاری کارگاه های آموزشــی صنایع 

مختلــف بــرای بانــوان عراقی توســط 

اساتید خرمشهری 

• توســعه بســر گردشــگری و بهبــود 

فضای همکاری دوجانبه در انجام پروژه 

های مشرک

به امضــای رئیس کانون زنــان بازرگان 

خرمشهر و رئیس جمعیت بانوان جنوب 

عراق رسید.

تفاهم نامه همکاری اتاق های کرج و 

خرمشهر 

با دعوت اتاق خرمشهر، هیئتی بلندپایه 

از مســئولین اقتصــادی و فعاالن بخش 

خصوصــی اســتان الــربز بــه منطقــه 

آزاد اروند ســفر کــرده و از ظرفیت ها و 

پتانســیل ایــن منطقه بازدیــد به عمل 

آوردند.

در حاشیه این نشست و پس از برگزاری 

نشستی تخصصی؛ تفاهم نامه همکاری 

میــان اتاق هــای بازرگانی خرمشــهر و 

الــربز و در راســتای همفکری در جهت 

تقویــت  و  اقتصــادی  توســعه  و  رشــد 

مناســبات تجــاری فعــاالن اقتصادی و 

ایجاد بسر مناسب جهت صادرات کاال 

به کشــورهای همجوار جنوبی از طریق 

مرزهای آبی و زمینی خرمشــهر به امضا 

دو طرف رسید.

مهــم ترین مفاد این تفاهم نامه عبارتند 

از:

• همــکاری در جهت رفع مشــکات و 

چالــش هــای بازرگانــان، صنعتگران، 

کشــاورزان و فعاالن اقتصادی عضو دو 

اتاق

منایشــگاه  برگــزاری  در  مشــارکت   •

هــای بازرگانــی و تخصصــی داخلــی 

و  ســمینارها  همچنیــن  و  خارجــی  و 

هامیش هــای مربوط بــه فعالیت های 

بازرگانی، صنعتی، معدنی ، کشــاورزی 

و گردشگری دو اتاق

• شناســائی، ایجاد و توســعه بازارهای 

صادراتــی بــرای واحدهــای صنعتی و 

تجــاری با مترکــز بر کنرسســیوم های 

صادراتی و واحدهای کوچک و متوسط

جلســات  و  هــا  نشســت  برگــزاری   •

بازاریابی بیــن بازرگانان و کارفرمایان و 

مشــریان خارجی و تأمیــن کنندگان و 

تولیدکنندگان داخلی دو اتاق

• برگزاری دوره های آموزشــی مشرک 

صنعتــی،  تجــاری،  هــای  حــوزه  در 

کشاورزی و گردشگری جهت اعضاء دو 

اتاق

• فراهــم منودن بســر مناســب جهت 

رسمایــه گذاری در شــهرک ها و نواحی 

صنعتــی و حــوزه هــای گردشــگری و 

کشاورزی

• کمک به ســاماندهی صادرات بخش 

صنایع کوچک و متوسط

• همــکاری و تعامل دو طرف برای بهره 

برداری بهینه از فرصت های بین املللی 

در زمینــه صــادرات و توســعه صنایــع 

کوچک و متوسط

توســعه همکاری  و روابط دوجانبه اتاق 

خرمشــهر با سایر دســتگاه های دولتی 

و نهادهای بخــش خصوصی در اقصی 

نقــاط کشــور از مهم تریــن برنامه های 

هیئــت رئیســه ایــن اتاق در گســرش 

مــراودات تجاری، صنعتی و کشــاورزی 

به شــامر میرود کــه گام اول آن امضای 

تفاهــم نامه با اتــاق الربز بــوده و امید 

اســت با ایــن قدم ســیر مســیر تحول 

اقتصــادی خرمشــهر رسیــع تــر انجام 

گردد.
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 در آستانه ۱7 مرداد، روز خربنگار؛ نشست رسانه 

ای ریاســت اتاق بازرگانی خرمشهر و آیین تجلیل 

از خربنگاران فعال رســانه های عمومی منطقه در 

ســالن اجتامعات اتاق بازرگانی خرمشــهر برگزار 

گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشــهر، 

رییس پارملان بخش خصوصی این شهرستان در 

ابتدای این نشســت ضمن تربیک روز خربنگار به 

کلیه فعاالن رســانه ای و عرصه های اطاع رسانی 

گفت : خربنگاران همواره در سخت ترین رشایط و 

با کمرین امکانات و درآمد ســعی در روسن سازی 

افکار عمومی و بازتــاب حقیقت محور رخدادهای 

مختلف جامعه هستند.

هانــی فیصلی افزود: نقش خربرســانی و انعکاس 

صحیــح و درســت اخبــار و رویدادها و مشــکات 

اقتصــادی نقشــی مهم در روشــن ســازی اذهان 

عمومی ، اطاع رسانی به مسئولین و رفع معضات 

دارد. از ایــن رو خربنــگاران را میتــوان بعنــوان 

تاشگران پنهان عرصه های اقتصادی و اجتامعی 

به شــامر آورد. تقدیر و تجلیل از تاش و مقام این 

بخــش مهم از جامعــه هیچ گاه بــه راحتی امکان 

پذیــر نخواهد بود و فراهم آوردن رشایط معیشــتی 

و برآوردن نیازهــای ابتدایی زندگی این قرش نباید 

بیش از این مغفول مباند.

رییس اتاق بازرگانی خرمشهر در بخش دیگری از 

این نشست به ترشیح فعالیت های این نهاد بخش 

خصوصی در 20 ماه گذشته پرداخت و بیان منود: 

از زمــان روی کار آمــدن هیئت رییســه فعلی اتاق 

خرمشهر، هدفگذاری و برنامه ریزی الزم جهت رفع 

معضات اقتصادی خرمشهر بوجود آمد که با تاش 

ها و پیگیری های مستمر نتایج مثبتی نیز حاصل 

گردید.

وی در ترشیح فعالیت های صورت گرفته گفت: با 

توجه به وجود فرمانداری ویژه و معاون اســتانداری 

در خرمشهر امکان تشکیل شورای گفتگوی دولت 

و بخــش خصوصی فراهم آمده بــود که تا پیش از 

روی کار آمدن هیئت رییســه جدید اتاق، تشکیل 

هانی فیصلی: خبرنگاران؛ تالشگران پنهان عرصه 
های اقتصادی و اجتماع

ایــن نهاد مهــم اقتصادی مغفول مانــده بود که با 

درخواست های مکرر موفق به راه اندازی جلسات 

شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی از 

انتهای سال 95 شدیم. ۱۱ نشست از این شورا با 

هدف رفع معضات زمینه های مختلف اقتصادی 

خرمشــهر تا کنون برگــزار شــده و در بخش های 

مختلــف مصوبات و تصمیامت مفیــدی در جهت 

رفع موانع و نواقص موجود در رشــته های مختلف 

اقتصادی خرمشهر به دست آمده است.

فیصلی افزود: به موازات شــورای گفتگوی دولت و 

بخش خصوصی، میزبانی و برگزاری نشست های 

کمیته اقتصادی خرمشــهر به منظور بررسی و رفع 

موارد خرد اقتصادی شهرســتان نیز در دستور کار 

اتاق بازرگانی خرمشــهر قرار گرفت که در 20 ماه 

اخیر بیش از ۳0 جلســه از این کمیته با همکاری 

مناینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسامی 

و دیگر مسئولین دولتی منطقه برگزار و موضوعات 

مهم اقتصادی خرمشهر مورد بررسی و واکاوی قرار 

گرفت.

رییس پارملان بخش خصوصی خرمشهر ،

- پذیرش چهار هیئت تجاری و حکومتی از عراق،

- میزبانــی از هیئــت هــای تجاری از کشــورهای 

مالزی، کره و ارمنستان،

- دعوت و برگزاری نشســت با ســفرای کشورهای 

عراق و عامن،

- اعــزام هیئت های تجاری به کشــورهای کویت، 

عامن، قطر و عراق،

- مشارکت در 4 منایشگاه بین املللی تخصصی و 

5 هامیش منطقه ای،

- امضای ســه تفاهم نامه بین املللی و یک تفاهم 

نامه منطقه ای

- و برگزاری بیش از 40 دوره آموزشی تخصصی را از 

دیگر دستاوردهای اتاق بازرگانی خرمشهر در این 

دوره بیان منود.

ایشان همچنین

- برگــزاری دو هامیش ملی بــا موضوعات معرفی 

توامنندی های منطقه آزاد اروند و گسرش تجارت 

با کشور عراق با حضور مقامات کشوری و مهامنان 

خارجی،

-  اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به گرجستان 

، روسیه، تونس و کویت

-  و برگزاری ۶ منایشــگاه تخصصی در منطقه آزاد 

ارونــد را از برنامه های اتاق بازرگانی خرمشــهر تا 

پایان سال برشمرد.

هانــی فیصلی در پاســخ بــه ســواالت خربنگاران 

حارض در نشست،ضمن اذعان به مشکات عديده 

اقتصادی و تجاری در منطقه بیان منود: مشکات 

و معضات موجود در منطقه را می توان به دو بخش 

داخلی و خارجی تقسیم منود.

ایــن مقــام مســئول در ترشیح ایــن مــورد افزود: 

صدور بخشــنامه ها و آیین نامــه های نا متعارف و 

غیرکارشناســی، عــدم وجود مدیریــت یکپارچه و 

متمرکــز و دوگانگي قوانین در منطقــه آزاد اروند، 

نوســانات ارزی و اقتصادی و لغــو و یا عدم اجرای 

صحیح قوانین، معافیت ها و امتیازات خاص تجاری 

منطقه از مهم ترین عوامــل موثر داخلی در ایجاد 

مشکات اقتصادی منطقه می باشند.

فیصلی ادامه داد : در بخش خارجی نیز وجود گروه 

هــای انحصــاری اقتصادی در مرزهای مشــرک، 

دخالــت های گــروه های سیاســی مختلف، عدم 

اجرای یکپارچه و هامهنگ قوانین گمرکی کشــور 

عــراق در مرز شــلمچه و اعامل قوانیــن مخل در 

گسرش همکاری های دو جانبه از موارد تاثیر گذار 

بر روابط تجاری فعاالن اقتصادی منطقه می باشد.

 فیصلــی همچنیــن بــه نشســت اخیــر بــا دکر 

نهاوندیــان، معــاون اقتصادی ریاســت جمهوری 

اشــاره کرد و گفت: در این نشست مشکات مهم 

اقتصادی منطقه به معاون رییس جمهور منعکس 

گردیــد و راهکارهایی چون ایجاد کارگروه و رایزنی 

بین املللــی جهت الیروبــی ارونــد رود به منظور 

ورود شــناورهای با تنــاژ باال و رفع موانــع در اجرا 

و تخصیص مشــوق هــای تجــاری، معافیت های 

گمرکــی و امتیازات افتصادی در خرمشــهر جهت 

رفع معضات موجود مطرح گردید.
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با هدف تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل شد

اولین مجمع عمومی انجمن صادرکنندگان 
و ترخیص کاران شلمچه

 عــرص امروز و به ریاســت آقای هانی 

فیصلــی و با حضــور ناظرین ســازمان 

منطقه آزاد اروند و اداره صنعت معدن و 

تجارت خرمشهر؛ اولین مجمع عمومی 

انجمــن صادرکنندگان و ترخیص کاران 

شــلمچه به عنوان یکی از تشــکل های 

اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار گردید.

بازرگانــی خرمشــهر در  اتــاق  رئیــس 

ایــن مجمــع ضمن اشــاره بــه اهمیت 

تشــکل ها به عنــوان بــازوان توامنند و 

پویــای اتــاق هــای بازرگانی، توســعه 

صادراتی منطقه، تعامل بهر بازرگانان 

و خریداران کاال، هامهنگی بهینه بین 

رابطین اقتصــادی و ایجاد ارتباط موثر 

و مقیــد فعاالن اقتصــادی و اتاق های 

بازرگانی را از مهم ترین و رضوری ترین 

دالیل تشکیل انجمن ها برشمرد.

هانی فیصلــی، ضمن ابــراز امیدواری 

تقویــت و کیفــی ســازی روابــط اتاق 

خرمشــهر بــا بازرگانان با شــکل گیری 

اتحادیــه هــا افــزود: اتــاق بازرگانــی 

خرمشهر خود را مکلف به ارائه خدمات 

بهینــه و نوین به فعــاالن اقتصادی در 

چارچــوب قوانیــن دانســته و تشــکیل 

تشکل ها را راهی مفید و ایده آل جهت 

ارائه این گونه خدمات دانست.

 فیصلــی در پایــان ضمــن اعام هدف 

اقتصــادی  مشــرک همگــی فعــاالن 

خرمشــهر بــه ایجــاد رونق و خــروج از 

رکــود اقتصــادی در ایــن شهرســتان 

گفت: امیدواریم با تعامل متامی ارکان 

اقتصــادی بــه اهــداف و برنامــه های 

توســعه تجاری و رونق روزافزون منطقه 

جامه عمل برسانیم.

رئیــس اداره صنعــت معــدن و تجــارت 

خرمشهر نیز در این نشست ضمن اشاره 

به تکیــه و بنا نهادن توســعه اقتصادی 

منطقه با کمک کار گروهی توســط اتاق 

بازرگانی خرمشهر گفت: ریاست و هیئت 

رییســه اتاق خرمشهر با گام های ارزنده 

و مثبت کمکی موثر به توســعه صادرات 

منطقــه داشــته و همگــی امیدواریــم 

خروجی این انجمن تسهیل امر صادرات 

و رونــق تجــاری شــلمچه و در پیامد آن 

پیرشفت روزافزون خرمشهر باشد.

در ادامــه این نشســت و بــا رای گیری 

انجمــن  از اعضــای مجمــع عمومــی 

صادرکنندگان و ترخیص کاران شلمچه 

اساســنامه این انجمن تصویب و اعضا 

هیــات مدیره آن بــه رشح ذیل انتخاب 

شدند:

حوزه صادرات نهاده های کشاورزی، 

تره بار و آبزیان: 

۱_ سید مصطفی موسوی با ۳۶ رای

2_ طاهر سلیامنی با ۳4 رای

حوزه صادرات مواد غذایی :

۱_ احمد حزباوی 27 رای

2_ فرید فاضلی 25 رای 

حوزه صادرات مصالح ســاختامنی و 

مواد معدنی:

۱_ مهدی ثامری نیا 2۸ رای

2_ ماجد مطوریان پور 25 رای

گروه ترخیص کاران:

علیرضا عجاج ۱۱ رای

همچنیــن هــادی نائلی بــا ۱9 رای به 

عنوان بازرس انجمن انتخاب شد.

 انتخابات کمیســیون هــای این اتــاق با حضور 

منایندگان و داوطلبان برگزار و ترکیب جدید هیات 

رئیســه کمیســیون ها تا پایان دوره هشــتم هیات 

منایندگان اتاق خرمشهر تعیین گردید.

براســاس گزارش روابط عمومــی و امور بین امللل 

اتاق بازرگانی خرمشهر انتخابات ۶ کمیسیون از 7 

کمیسیون اتاق خرمشهر برگزار و ترکیب هیات رئیسه 

آنها به رشح ذیل برگزیده شد :

کمیسیون حقوق و رسمایه گذاری

رئیس: هانی فیصلی به عنوان

نائب رئیس اول: عبدالرضا ضعیف نژاد

نائب رئیس دوم: مرتضی جزایری اصل

 کمیسیون آموزش )کارآفرینی، آموزش و رشکت های 

دانش بنیان(:

رئیس: مرتضی جزایری اصل

نائب رئیس اول:سید مصطفی موسوی

نائب رئیس دوم: طاهر سلیامنی به ترتیب به عنوان 

نائب رئیس اول و دوم 

کمیسیون بازرگانی داخلی :

رئیس: آقای جواد سعیدی حیزانی

نائب رئیس اول: سید احمد حسینی فر

نائب رئیس دوم : احمد رشیفات

کمیسیون گردشگری، اقتصاد هرن و اقتصاد ورزش :

رئیس : سید مصطفی موسوی

نائب رئیس اول: ثامرجاسمی نژاد

نائب رئیس دوم: شهرام زکی

 کمیسیون تجارت ) گمرک، مدیریت واردات، حمل 

و نقل و ترانزیت و توسعه صادرات(:

رئیس: سعید حمداوی

نائب رئیس اول: فاضل شنیور

نائب رئيس دوم: ثامر جاسمی نژاد دریس

کمیسیون کشاورزی )آب، منابع طبیعی و اقتصاد 

سبز(:

رئیس: احمد رشیفات

نائب رئيس اول: ماجد مطوریان پور

 نائب رئیس دوم: جواد سعیدی حیزانی

 شایان ذکر است به حد نصاب نرسیدن حارضین در 

نشست کمیسیون صنعت انتخابات این کمیسیون 

لغو و به اولین زمان ممکن موکول گردید.

با تصمیم هیات نمایندگان و با هدف 
پویائی و ساماندهی و فعالیت بیشتر 

کمیسیون های تخصصی اتاق 
بازرگانی خرمشهر در دوره 

هشتم انتخابات کمیسیون ها
برگزار گردید

ویژه
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 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق 

بازرگانی خرمشــهر؛ با حضــور مناینده 

محرم مردم خرمشــهر و مینوشــهر در 

مجلس شــورای اســامی واعضا هیئت 

منایندگان اتاق بازرگانی خرمهر  ، دفر 

کانون زنان بازرگان خرمشهر به صورت 

رسمی افتتاح شد.

براســاس این گزارش در حاشیه افتتاح 

دفــر ایــن کانــون، نائب رئیــس اتاق 

بازرگانی خرمشهر در مصاحبه با روابط 

عمومی ایــن اتاق ضمــن اعام مطلب 

فوق افزود: دفری را جهت آغاز فعالیت 

های کانون زنان بازرگان در ســاختامن 

اتاق بازرگانی خرمشــهر در نظر گرفتیم 

و آنــرا تــا اوج گرفن فعالیــت کانون و 

سایر تشــکل های دیگر اتاق در اختیار 

آنها قرار خواهیم داد.

موســوی بیان کرد: به پــاس زحامت و 

جهــت تقدیر از تــاش هــای مناینده 

محرم مردم خرمشهر در مجلس شورای 

اســامی تصمیــم گرفتیــم اولین دفر 

مربوط به تشــکل ها را بــا حضور آقای 

سامری افتتاح منائیم.

نائــب رئیس اتــاق بازرگانی خرمشــهر 

گفت: تشکل ها بازوان قدرت اتاق های 

بازرگانی بوده و نقش بسزایی در نیل به 

اهداف تعیین شده  و ترسیم مسیر منو 

و رشد اقتصادی هر منطقه ای دارند. از 

این رو اتاق بازرگانــی از رشوع فعالیت 

هیئت رئیســه جدید به طور مجدانه در 

صدد پویایی و فعالیت بیشــر، منظم و 

هامهنگ تشکل ها می باشد.

عبداهلل سامری 
افزود: جهت 

پیگیری فعالیت 
و رفع مشکالت 

بانوان، یکی 
از اعضا هیات 

رئیسه این کانون 
را به عنوان 

مشاور خود در 
امور بانوان فعال 
در زمینه اقتصاد 
منصوب می کنیم 

تا مشکالت به 
صورت آنی رفع 
شده و معضالت 
سریع تر برطرف 

شوند

همچنین مناینده محرم مردم خرمشهر 

در مجلس شورای اســامی در حاشیه 

افتتــاح دفــر کانــون زنــان بــازرگان 

خرمشــهر و با مصاحبه با روابط عمومی 

اتــاق بازرگانی خرمشــهر اعــام کرد: 

مسئولین فعلی اتاق بازرگانی خرمشهر 

توانائــی و اراده الزم جهــت پویائــی و 

گسرش فعالیت های اقتصادی بانوان 

این شهرستان را دارند. از حرکت شکل 

گرفته و تأسیس و فعالیت کانون بانوان 

بــازرگان و فعــال اقتصادی خرمشــهر 

تقدیر و تشــکر میکنیــم و حامیت خود 

را جهت گســرش فعالیت بانوان اعام 

می منائیم.

عبدالله ســامری افزود: جهت پیگیری 

فعالیت و رفع مشــکات بانــوان، یکی 

از اعضا هیئت رئیســه ایــن کانون را به 

عنوان مشــاور خود در امور بانوان فعال 

در زمینــه اقتصــاد منصــوب می کنیم 

تا مشــکات به صــورت آنی رفع شــده 

و معضــات رسیــع تــر برطرف شــوند. 

مشــاوران ما اختیار تــام جهت پیگیری 

الزم تا حل مشکل را خواهند داشت.

ایــن مقام مســئول بیان منــود: هدف 

اصلی ما در خرمشــهر توسعه بازرگانی 

شهر و برگرداندن ســطح تجاری سابق 

بــه این منطقه می باشــد. در این رابطه 

الیروبی ارونــد را از اولویــت های خود 

قرار داده ایم.

ســامری گفت: احیای خرمشهر و رونق 

تجاری آن با الیروبی اروند شکل میگیرد 

و ایــن رشط اول و الزم جهــت توســعه 

بازرگانی منطقه است و لزوم انجام این 

امر پیش از ســایر اقدامــات اقتصادی 

نظیــر راه اندازی منطقــه آزاد تجاری به 

وضوح قابل مشــاهده است. با الیروبی 

ارونــد می تــوان متام اشــتغال و رونق 

اقتصادی سابق را به شهر بازگرداند.

مناینده خرمشهر اضافه منود: به استناد 

قــرارداد ۱975 الجزایــر میــان ایران و 

عراق هر کدام از دوطرف می توانند سه 

بار درخواست الیروبی را به طرف مقابل 

ارائه منوده و در صــورت عدم انجام هر 

کشــور می تواند به تنهایی نیمه نزدیک 

اروند را الیروبی منایند. با پیگیری های 

صــورت گرفته دولت نیز پای کار آمده و 

به صورت مجدانه اراده الیروبی اروند را 

دارد. اما تنها مشکل پیش روی این امر 

مغروقه های اروند می باشد که این امر 

نیز در حال رفع است.

همچنین سامری در رابطه با منطقه آزاد 

اروند گفت: مشــکات عدیده ای جهت 

راه اندازی کامل منطقه آزاد اروند وجود 

دارد که از جمله آنها می توان به وجود 5 

راه مواصاتی این منطقه و نیاز به نصب 

۱0 دســتگاه ایکــس ری  خودرویی در 

ورودی و خروجی این راه ها اشاره کرد. 

مشــکلی که در حال حــارض توان الزم 

جهت رفع آن توســط منطقــه آزاد اروند  

وجود ندارد. مشکل دیگر نیز عدم وجود 

بانک هــای ارزی و بین املللی اســت. 

ورود رسمایــه گذاران بین املللی به این 

منطقه با رشط وجود این گونه بانک ها 

میرس می باشد.

دفتر کانون زنان بازرگان خرمشهر به صورت رسمی افتتاح شد 

کمیسیون و تشکلها
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دی و اسفند 95
 پیگیــری اخــذ تخفیف و بخشــودگی جرائم 

مالیاتی اعضا در نشســت با مدیر کل ســازمان 

امــور ملیاتی اســتان و مدیــر مالیاتــی وزارت 

دارائی 

آذر 95
 نشســت هــای مکــرر بــا رسمایــه گــذاران 

داخلی و خارجی جهت تقویت زیرساخت های 

صنعتی، اقتصدی و گردشگری خرمشهر

 رایزنی با آقای ترکان، رئیس وقت شورایعالی 

مناطق آزاد کشــور جهت رفع معضات تجاری 

خرمشهر

آذر 95
 راه اندازی مجدد مرکز داوری اتاق

آذر 95
 فعالیت مجدد واحــد صدور گواهی مبدا در 

شلمچه

دی 95
 افتتاح دفر کانون زنان بازرگان خرمشهر

 برگزاری نشســت مشــرک با دو اتــاق اتاق 

بازرگانی دیگر اســتان جهــت انجام پروژه های 

مطالعاتی مشرک و پیاده سازی آنها

بهمن 95
 ارائه گــزارش مشــکات تجــاری و صنعتی 

خرمشهر به دکر جهانگیری، معاون اول رئیس 

جمهور

اسفند95
 برگــزاری نشســت بــا رسکنســول جمهوری 

اسامی ایران در برصه

 فروردین 96
انجمــن  موســس  مجمــع  برگــزاری   

صادرکنندگان و ترخیص کاران شلمچه

برخی از مهم ترین اقدامات دیگر اتاق در 24 ماه اخیر
اردیبهشت و خرداد 96

 رایزنــی بــا روســای ســازمان امــور مالیاتی 

و ســازمان توســعه تجــارت اســتان جهت رفع 

معضات اعضا

مرداد 96
 همــکاری در برگــزاری هامیــش تجلیــل از 

فعالین گردشگری منطقه آزاد اروند

شهرویر 96
 نشست با رئیس اتاق مشرک ایران و عراق

مهر 96
 همکاری با دانشگاه های منطقه در برگزاری 

طــرح هــای مشــرک و همچنیــن برگــزاری 

ســمیناربه پشــتوانه حامیت دیپلامتیک کشور 

هندوستان

آبان 96
 تشــکیل کارگــروه رفع معضــات تجاری در 

خرمشهر با حضور مدیران  دستگاه های دخیل

آذر 96
 همکاری در برگزاری هامیش صلح و دوستی 

با کشورهای جهان

دی 96
 نشســت بــا مدیــران بخــش هــای مختلف 

اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند

 همکاری در برگزاری و رشکت در منایشــگاه 

صنعت ســاختامن – مرکز منایشــگاه های بین 

املللی منطقه آزاد

بهمن 96
 مشــارکت در برگــزاری پنجمیــن هامیــش 

تجلیل از صادرکنندگان منونه منطقه آزاد اروند

اسفند 96
 مشــارکت در برگزاری اولیــن هامیش بانوی 

شایسته اروند

 نشســت مشــرک با معاون رسمایه گذاری و 

توسعه کســب و کار سازمان منطقه آزاد اروند و 

رئیس سازمان توسعه تجارت استان خوزستان

 اخذ گواهی اســتاندارد بین املللی ISO به 

دلیل بهبود کیفیت مدیریت

فروردین 97
 راه انــدازی نرم افزار ویژه اتاق خرمشــهر بر 

روی گوشی های همراه

اردیبهشت 97
 نشســت با مدیر کل ســازمان امــور مالیاتی 

استان خوزستان 

 برگزاری منایشگاه گیاهان داروئی

تیر 97
 مشــارکت در برگــزاری هامیــش تجلیــل از 

صنعتگران منونه منطقه آزاد اروند 

مرداد 97
 نشست پایش کارت های بازرگانی با حضور 

مسئولین سازمان های مرتبط

 امضــای تفاهــم نامه همکاری میــان کانون 

زنــان بــازرگان و جمعیت بانوان فعــال جنوب 

عراق

 برگــزاری نشســت رســانه ای رئیــس اتاق و 

تجلیل از خربنگاران و فعاالن رسانه ای منطقه 

همزمان با روز خربنگار 

شهریور 97
 برگزاری نشست میز تخصصی آبزیان استان 

خوزستان 

مهر 97
 برگزاری نشســت مشــرک اقتصادی استان 

الــربز و منطقه آزاد ارونــد و امضای تفاهم نامه 

همکاری میان دو اتاق کرج و خرمشهر

 برگزاری هامیش تجلیل از نیروی انتظامی 
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Http://rubika.ir/khccima

     صفحه رسمی اینستاگرام:

https://www.instagram.com/khccima_official

     صفحه توییتر:

https://www.twitter.com/khccima

     تلفن تماس: 53534080-83  /  061-53534212-14
     نمابر )فکس(: 061-53534079

     کانال پیام رسان ایتا:

Http://eitaa.com/khccima

نــی گا ر ز ق با تا طی ا تبا ر ی ا ه ها ا ر
صناییــع، معادن و کشــاورزی خرمشــهر


