اهداف اتاق بازرگانی خرمشهر
دعوت از همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت حضور در منطقه آزاد
اروند و استفاده بهینه اقتصادی از امتیازات آن به جهت پتانسیل های بسیار
مناسب در این منطقه
اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در شهری که برگ اول زرین
جبهه و جنگ را به نام خود رقم زده قصد راه اندازی قطب صادرات از این
شهرستان در نقطه صفر مرزی شلمچه را دارد.

تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طرحریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب
جهت کمک به توسعه خرمشهر در چهارچوب فلسفه وجودی و رسالت اتاق
بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران.
کمک و مساعدت به افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و
فعاالن اقتصادی استان در بازارهای داخلی و بینالملل از طریق افزایش
کیفیت محصوالت ،کاهش هزینههای تولید ،دستیابی به تکنولوژیهای جدید
و افزایش بهرهوری و کارآیی با فراهمنمودن زمینه الزم جهت
سرمایهگذاریهای مشترک.

اهداف اتاق بازرگانی خرمشهر
کمک به بهبود حلقههای زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی (تولید ،توزیع،
مبادله ،مصرف) جهت گسترش مبادالت تجاری و گسترده بازارهای هدف
صادراتی برای افزایش سرمایهگذاری و تولید ثروت ملی.

ایجاد بانک اطالعاتی در زمینه صنعت و معدن ،کشاورزی ،اقتصاد،
بازاریابی با استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات و تشکیل
کمیسیونهای مختلف بهمنظور مشاوره ،راهنمایی و کمک به امر
سرمایهگذاری و کارآفرینی.
تالش در جهت فراهم نمودن بسترهای مناسب بمنظور ارتقای محیط
کسب و کار

کمک به افزایش فرهنگ اخالق کسب و کار و اصول کلی حقوق تجارت
و حاکیت قانون بر اراده افراد در محیطهای کسب و کار جهت کاهش
هزینههای مبادله و رشد اقتصادی.

اهداف اتاق بازرگانی خرمشهر
اتخاذ سیاستهای دانش محوری و پژوهشی بهمنظور کمک گذر از
بازاریابی سنتی به بازاریابی علمی جهت تطابق کارآمد منابع با
فرصتهای بازارهای هدف داخلی و بینالمللی و نهاینهشدن هرچهبهتر
مدیریت عملیات.

برقراری نظام جامع مدیریت علمی برای برنامهریزی ،اجرا و کنترل و
نظارت بر اهداف عملیاتی ،در راستای تحقق اهداف کالن استراتژیک اتاق
ایران و برنامههای کالن اقتصادی کشور درراستای ایفای نقش ساختار
اتاق ایران بهسوی مدیریت تحولگرای اقتضایی جهت رشد و توسعه
متوازن اقتصادی کشور

برنامه های اتاق بازرگانی خرمشهر
مساعدت و همفکری در راستای راهاندازی پایانه ترانزیت و صادرات جنوب
غرب کشور

همفکری و مساعدت در حمایت از سرمایهگذاری در منطقه آزاد تجاری –
صنعتی اروند

ایجاد و راهاندازی کمیته مشترک اتاقهای بازرگانی داخلی و خارجی

تأسیس اتحادیههای مربوط به صادرات

کمک به ایجاد و راهاندازی آزمایشگاههای کنترل موادغذایی و غیره بهمنظور
ارتقای کیفیت کاالهای صادراتی و رفع مشکالت صادرات به کشور عراق

ایفای نقش مؤثر درخصوصی سازی فعالیت های اقتصادی

برنامه های اتاق بازرگانی خرمشهر
کمک به انتقال دانش فنی و تکنولوژیهای روز از کشورهای توسعه یافته
جهت رقابتپذیر نمودن محصوالت تولیدی کشور

کمک به راهاندازی شرکتهای مادر تخصصی خدمات در زمینه های صادرات
و واردات کاال

دعوت از هیأتهای تجاری سایر کشورها و اعزام هیأتهای تجاری به
کشورهای دیگر در راستای توسعه روابط تجاری فی مابین

تالش در جهت گسترش امنیت اقتصادی وسرمایه گذاری

کمک به فعالشدن کمیتههای تخصصی جهت ارتباط هرچه بهتر بخش
خصوصی با بخش دولتی جهت ایجاد همافزایی برای رشد و توسعه اقتصادی

کمک به طرح توسعه محور مواصالت تجاری جنوب غرب کشور

برنامه های اتاق بازرگانی خرمشهر
کمک به واحدهای تولیدی جهت معرفی محصوالت خود در سطح کشور و
بازار های جهانی بازارشناسی و بازارسازی محصوالت صادراتی

دعوت ،تشویق و ترغیب سرمایهداران بومی خارج از شهرستان جهت
سرمایهگذاری در خرمشهر

همکاری ومراودات دوجانبه باسایراتاق های بازرگانی و تعاون (داخلی و
خارجی)

مشاوره و ارایه نظرات و پیشنهادات سازنده به قوای سهگانه جهت تصویب،
بازبینی و حذف قوانین و مقررات زاید جهت افزایش انگیزه سرمایهگذاری بر
محوریت مدیریت تحولگرای اقتضایی

کمک به حل مشکالت و ارایه مشاوره به فعاالن اقتصادی در زمینههای
مالیاتی ،تأمیناجتماعی ،گمرک ،کار  ،بازاریابی و غیره

برنامه های اتاق بازرگانی خرمشهر
توسعه روابط با تشکل های کارفرمایی و اقتصادی

کمک به افزایش فرهنگ ،اخالق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی و توسعه
پایدار

کمک به فراهم نمودن زمینه الزم جهت سرمایهگذاری خارجی

کمک به اجرای هرچه بهتر اصل  44قانون اساسی و خصوصیسازی به
محوریت عام

برگزاری دورههای مختلف پژوهشی و آموزشی بر مبنای اولویتها و نیازهای
اعضاء و فعاالن اقتصادی

