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رونمائی از طراحی 
جدید سایت اتاق 
 بازرگانی خرمشهر

مرحله نخست از طراحی سایت اتاق 
بازرگانی خرمشهر با ظاهری نوین و متنوع 
و با اضافه کردن بخش های متعدد و 
 متنوع رومنائی شد.

در طراحی جدید سایت اتاق سعی شده 
است ابزار و خدمات و نیازهای اعضا و 
مخاطبین با سهولت هر چه بیشرت در 
 دسرتس قرار بگیرد.

  بخش های جدید این طراحی شامل :
 اخبار اقتصادی
 رستیرت خربهای کشور
   رادیو مجازی
  اخبار 60 ثانیه
   فصلنامه بیان
 تحقیقات و پژوهش
 مرکز داوری
 و ... می باشد.

 آدرس وبسایت اتاق خرمشهر : 

 www.khccima.ir
خواهشمند است نظرات 
خویش پیرو بهبود بخش 
های سایت و افزودن موارد 
دلخواه را از طریق ارسال  پیام، 
با ما در میان بگذارید.

 w w w . k h c c i m a . i r
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 نتایج انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق خرمشهر

رگانیخرمشهر باز اتاق  نمایندگان  هیات  معرفی 

پایی پاویون اتاق خرمشهر در نمایشگاه ساختمان ایران در بغداد  بر

یه یابی به سور ی_ بازار فراخوان اعزام هیات تجار

ودی از سر گرفته می شود  دست در  ز شلمچه بز یان از مر صادرات آبز

دست و پا به پای هم در مسیر توسعه اقتصادی استان و کشور

wto ویه داوری سازمان جهانی تجارت حل و فصل اختالفات تجاری بر مبنای ر

ی که بازار را در دست خود گرفته است ز، ابزار ار

خرمشهر ، مقاومت و زخم جنگ

درخواست اتاق خرمشهر مبنی بر رفع مصوبه ممنوعیت صادرات خرما

 پیشنهاد ارائه بسته حمایتی برای واردات زغال چوب طبیعی

زی را خواهان شد  اتاق خرمشهر لغو شرایط جدید صادرات محصوالت کشاور

ی دو سر برد وپا؛ باز گسترش تجارت با ار

راعة و المناجم في مدینة خرمشهر غرفة تجارة، صناعة، ز

وند الحرة للتجارة میناء خرمشهر  منطقة أر

راعیة، صید و تربیة األسماك أمكانات الز

فهرست
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شاخص دیگر ارزشــمند در این مسیر؛ 

مثبــت شــدن تــراز تجــاری، از طریق 

گســرش میــزان صــادرات کاالهــای 

ایرانــی با کیفیــت به بازار کشــورهای 

هــدف خواهد بــود. ارزآوری در رشایط 

ســخت کنونی ناشــی از تحریــم از هر 

ســوی رضوری ترین اقــدام اقتصادی 

جهت مقابلــه با حمالت دشــمنان در 

جنــگ اقتصــادی حــال حارض اســت 

و توســعه صــادرات کاالهــای تولیدی 

داخل کشــور نیــز مهم ترین ابــزار در 

فراهم منودن این مهم است.

تاثیــر افزایش صــادرات در اهرم های 

مهــم اقتصادی کشــور چون؛ توســعه 

اشتغال، گسرش چرخه ی اقتصادی، 

افزایش دامنــه ی تقاضا برای کاالهای 

واحدهــای صنعتــی، تأمیــن ارز برای 

واردات کاالهــی اساســی و مــورد نیاز 

کشور و رشــد فزاینده ی درآمد خالص 

ملی بر هیچ کس پوشیده نیست.

از ایــن رو دو کالف در هــم تنیــده ی 

صنعــت و بازرگانی کشــور ابزاری مهم 

در بهبــود کارایی ریســان خــروج از 

تنگناهــای تحریم به شــار میرود که 

در سایه ی رونق تولید و بهبود کیفیت 

کاالهای ملی میرس خواهد شد.

بــا عنایت بــه آنچــه گفته شــد تاثیر و 

اهمیــت "رونــق تولیــد" و نامگــذاری 

حکیانه امســال با این عنوان از سوی 

مقام معظــم رهربی بیش از پیش برای 

مــا منود پیــدا میکند . از ایــن رو اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 

خرمشــهر با هدف حایت از صنعت و 

تولید ملی و به پشتوانه ی آن توسعه ی 

صادرات کاالهــای داخلی به بازارهای 

کشــور همســایه به ویژه عــراق بعنوان 

بزرگرین رشیک تجاری کشــور، برنامه 

ریــزی مدونی در بهبود رشایط صنعتی 

و اقتصــادی منطقــه و همچنین رونق 

تولیــد و رفع موانــع و چالش های این 

مســیر را در دستور کار خود قرار داده، 

تــا از این طریــق در یاری رســاندن به 

عبور از گذر بحران تحریم و جنگ های 

اقتصــادی ظاملانــه گام هــای موثر و 

مهمــی را به منایندگی از فعاالن بخش 

خصوصی بردارد.

  کلید رشــد و رونــق اقتصادی هر 
کشــور، در گشــودن درهای صنعت 
و تولیــد نهفته اســت. رمــزی که با 
درایت همیشگی مقام معظم رهربی 

در شعال امسال دیده شده است.
رونــق تولید، اهرمــی در جهت حرکت 
چرخ های اقتصادی هر کشــور و بهبود 
روند رشــد و توســعه یافتگی شــاخص 
های مهم تجاری و اقتصادی به شــار 

میرود.
نگاهی سطحی به نقش صنعت اهمیت 
این عرصه ی مهم را در شــاخص های 
مهــم اقتصــادی به وضــوح منایان می 

سازد؛
شــاخص بهبود سطح اشــتغال، اولین 
عاملی که با گسرش واحدهای صنعتی 
و توســعه ی تولید نقش مهم خویش را 
به منایش خواهد گذاشت. رشد میزان 
اشــتغال و در پیامــد آن کاهــش نــرخ 
بیکاری در جامعه؛ بهبود قدرت خرید، 
رشــد میزان تقاضای کاالهای اساسی 
و مرصفی، افزایش ســطح رفاه، توسعه 
صنعــت گردشــگری داخلــی و تعادل 
عرضع و تقاضا در بازارهای کاالی ملی 

را به همراه خواهد داشت.

 ارزآوری در 
شرایط سخت 

کنونی ناشی 
از تحریم از هر 
سوی ضروری 

ترین اقدام 
اقتصادی جهت 
مقابله با حمالت 

دشمنان در 
جنگ اقتصادی 
حال حاضر است

رونق تولید، ریسمانی برای عبور از تنگناهای تحریم
هانی فیصلی

مدیر مسئول نرشیه و رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر
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سابقه تأســیس اتاق های بازرگانی 
در جهــان بــه بیــش از ۴۰۰ ســال 
پیــش برمی گــردد. هــدف از ایجاد 
اتــاق ها بــر این پایــه اســتوار بوده 
اســت که فعاالن اقتصادی، تشکلی 
مســتقل از دولت بــرای همفکری و 
همکاری داشته باشند و از آن طریق 
بتوانند مجتمعاً گفتانی برای بیان 
مشــکالت و ارائــه نظــرات و راه حل 

برای آنها با دولت را به وجود آورند.
و  بازرگانــی  اتاق هــای  ســابقه 
گســردگی آنها در جهان از شــهرها 
و اســتان ها گرفته تا سطح ملی این 
نهاد را به نهادی فراگیر و باالدســتی 
نسبت به سایر تشکل ها بدل منوده 
اســت و بدین ترتیب سایر تشکلها و 
انجمن هــای کارفرمایــی را زیر چر 
خود قرارداده اســت. با وقوع انقالب 
هــای صنعتــی در غــرب و اهمیــت 
یافــن روز افزون تولیــدات صنعتی 
در مقایســه با تولیدات دست ساز و 
پیشــه وری، بخش صنعــت ماهیت 
مستقل خود را از بازرگانی شناسایی 
منود و بــه تدریــج اتاق های صنعت 
در کنــار اتاق های بازرگانی به وجود 
آمدنــد. در جریان تکامــل نهادهای 
بخــش خصوصــی و احســاس نیاز 
فعاالن اقتصادی به یکپارچگی برای 
تقویــت اثرگــذاری و گفتان خود با 

کامران مالکیان

رسدبیر نرشیه و دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر

دوره نهم اتاق بازرگانی؛ 
دوره ی بیم و امید

دولت، اتاقهــای بازرگانی و اتاقهای 

صنایع در اکرث کشــورها با هم ادغام 

شدند و تحت نام اتاق های بازرگانی 

و صنایــع دورۀ جدیدی از فعالیت را 

آغاز منودند.

ســازمان های  امــروز  اتاق هــای 

باالدســتی و فراگیر بخش خصوصی 

هســتند کــه مأموریت های خــود را 

بهبــود محیــط کســب و کار ملی از 

طریــق ایجاد گفتان بــا حاکمیت، 

توسعه کســب و کار اعضاء از طریق 

بیــن  و  داخلــی  روابــط  گســرش 

املللی)شبکه سازی( و تسهیل  نقش 

آفرینی فعاالن اقتصادی در معادالت 

داخلی و خارجــی و همینطور رابطه 

آنها بــا جامعــه پیرامون خــود، قرار 

داده اند.

در رشایــط دشــوار اقتصــادی امروز 

کشــور، اتاق بازرگانی دو نیاز اصلی 

دارد. یــک نیاز در مورد الگوی رابطه 

اتــاق بازرگانی با فعــاالن اقتصادی 

اســت و یک نیاز در مورد رابطه اتاق 

بازرگانی و حاکمیت.

در مورد رابطه اتاق بازرگانی و فعاالن 

اقتصــادی، بایــد بیش از هــر زمان 

دیگــری این رابطــه را تبدیل به یک 

رابطــه فراگیر و مولد کنیم و در مورد 

اتاق بازرگانی با حاکمیت، الزم است 

اتاق ســخنگویی رصیح تر و مقتدرتر 

و در عیــن حال تعامــل پذیرتر برای 

فعــاالن بخــش خصوصــی در برابر 

حاکمیت باشد.

اصلی تریــن مســئله امــروز بخــش 

خصوصــی در ایــن رشایــط یافن و 

پیشنهاد کردن راه حل های عملیاتی 

به حاکمیت برای تصمیم گیری های 

و  سیاســت ها  اتخــاذ  و  صحیــح 

راهربدهــای مناســب بــرای عبور از 

بحران هــای اقتصــادی پیــش روی 

کشور اســت. برای انجام این کار به 

مشارکت فعال و فراگیر همه فعاالن 

بخش خصوصی نیاز داریم.

فراگیر بودن رابطه اتاق و اعضا به این 

معناست که باید در مدیریت فرآیندها 

و ساختارهای اتاق متهیداتی در نظر 

گرفت که امکان استفاده حداکرثی 

اتاق از خــرد جمعی فعــاالن بخش 

خصوصی را فراهم آورد.

بایــد مطمنئ شــد که متــام فعاالن 

اقتصادی و به ویژه اعضای اتاق های 

بازرگانی در مورد هر تصمیم و تحول 

مهمی که در فضای اقتصاد کشــور 

بــا آن مواجــه هســتیم، می تواننــد 

نظرات و نیازهای خود را به رسعت و 

سادگی با منایندگان خود در هیات 

منایندگان اتاق های شهرســتان ها و 

اتاق ایران در میان بگذارند تا از این 

طریق صدایشــان به گــوش مدیران 

حاکمیتی و سیاستگذاران برسد.

همچنین باید مطمنئ شد شفافیت 

رویه های اطالع رسانی و تصمیم گیری 

در مــورد کلیــه فعالیت هــای اتــاق 

فعــاالن  نظــرات  دریافــت  امــکان 

اقتصادی و اعضــای اتاق ها در روند 

تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های 

کلیدی اتــاق را ایجــاد می کند. در 

واقع برای ایجاد یــک ارتباط فراگیر 

بــا اعضا، تحول نظــام ارتباطی اتاق 

باید تبدیل به بخشــی از راهربدهای 

اساسی مدیریت اتاق شود.

در رشایط ســخت اقتصادی و دوران 

حســاس تحریــم، دوره نهــم اتــاق 

های بازرگانــی نیز آغاز شــد و دوره 

ای رسشــار از بیم و امیــد در فراروی 

منتخبین فعاالن اقتصــادی بعنوان 

پارملــان بخــش خصوصــی وجــود 

خواهد داشــت. بیم از عدم مدیریت 

صحیح بحــران اقتصادی ناشــی از 

تحریــم و امید بــه همراهی با بخش 

خصوصی و تدبیر مناسب جهت گذر 

از دوره جنگ های اقتصادی.

بــا ایــن دیــد ، فعالیت چهار ســاله 

اتــاق  جدیــد  مناینــدگان  هیئــت 

بازرگانی خرمشــهر در دوره نهم آغاز 

شــده اســت و نیل به ســوی بهبود 

وضعیت اقتصادی منطقه ، انعکاس 

جامع و کامل نظــرات و آرای فعاالن 

اقتصادی عضو اتــاق، رفع قوانین و 

آئیــن نامه های مخل و توســعه همه 

جانبه تجــارت و صنعــت منطقه در 

برنامــه هــای اتاق خرمشــهر در این 

دوره خواهد بود.

کالم اول
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  به گــزارش روابــط عمومی اتاق 

بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی 

نظارت  انجمــن  رییس  خرمشــهر، 

بر انتخابات هیــات منایندگان این 

اتــاق بیان منود : در رقابتی ســامل 

از بیــن ۴۰ کاندیــدای انتخابــات 

نهمین دوره هیئت منایندگان اتاق 

خرمشهر پس از شارش آرا و تأیید 

هیئت نظارت اســامی 15 عضو راه 

یافته به هیئت منایندگان مشخص 

شدند.

عوض زاده افــزود: از مجموع 639  

واجد رشایط رای دادن، تعداد 5۰5  

نفر دراین انتخابات رشکت کردند.

ایشــان اظهــار داشــت: در گــروه 

بازرگانی؛

آقایان هانــی فیصلی ،کاظم بهران 

احمــدی ، محمــد جــواد مومــن ، 

فاضل شنیور و عبدالرضا رسیح زاده

 در بخش صنعــت ؛ آقایان مرتضی 

جزایــری اصــل، امیــن فرطوســی 

، عبــود طیبــی ، امیــر خلفــی و 

عبداملنعم کعبی نژاد

در بخش کشــاورزی آقایــان طاهر 

ســلیانی، احمد رشیفات ، محمد 

عسکری صابر 

و در بخــش معــدن آقایــان ســید 

مصطفی موسوی و سعید حمداوی 

حائز اکرثیت قاطع آرا شدند.

هیــات  نشســت  اولیــن  در 

منایندگان اتاق خرمشهر و برای 

دوره ای چهــار ســاله رئیــس و 

هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی 

خرمشهر مشخص شد.

نخستین جلســه هیات منایندگان 

دوره نهــم اتاق بازرگانی خرمشــهر 

روزهــای پایانــی ســال 97 پــس 

از ابــالغ اعتبارنامــه هــای اعضای 

جدیــد هیات مناینــدگان این اتاق 

از سوی انجمن نظارت بر انتخابات 

اتاق های رسارس کشــور و با حضور 

اعضای جدید برگزار شــد و رئیس و 

هیات رئیســه جدید اتاق خرمشهر 

بــرای دوره ای چهار ســاله معرفی 

گردید.

بــر ایــن اســاس و بــا رای 1۴ نفر 

اعضای حارض هیات منایندگان در 

این نشست، هانی فیصلی بار دیگر 

و با احراز متامی آرا به عنوان رئیس 

انتخاب شــد، همچنین بــا اجاع 

کل حارضین آقایان سید مصطفی 

موســوی بعنوان نایــب رئیس اول، 

مرتضی جزایــری اصل نایب رئیس 

دوم، طاهــر ســلیانی خزانه دار و 

عبود طیبی به عنوان منشی هیئت 

رییسه برای دوره چهار ساله انتخاب 

شدند.

از مجموع 639  
واجد شرایط 

رای دادن، تعداد 
505  نفر دراین 

انتخابات شرکت 
کردند

نتایج انتخابات نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر اعالم شد
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هیات نمایندگان
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

هانی فیصلی، رئیس 

عبود طیبی- منشی هیئت رئیسه

سید مصطفی موسوی-نائب رئیس اول

طاهر سلیمانی-خزانه دار

مرتضی جزایری اصل-نائیب رئیس دوم

 رئیس اتاق بازرگانی از سال 1395 تا کنون در دو دوره هشتم و نهم  عضو هیات های نمایندگان اتاق خرمشهر و 

اتاق ایران در دو دوره از سال 78 تا کنون   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 وکویت  عضو 

کمیته اقتصادی استانداری خوزستان

 نائب رئیس اول اتاق خرمشهر در دوره هشتم  مدیرعامل شرکت کشت وصنعت نورهان اروند  مدیر عامل 

بازرگانی موسوی  مسول دفتر شلمچه در دوره هـــفتم  صادر کننده نمونه در سال 90 و 93  رئیس و نائب 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی اســتان خوزستان  رئیس کمیسیون گردشگری دوره های 

هشتم و نهم 

  3 دوره عضو هیئت نمایندگان اتاق خرمشهر  نائب رئیس اتاق خرمشهر در دوره هفتم و نهم  مدیر عامل 

شرکت نخل گستر خرمشهر  رئیس انجمن صنفی شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و خدماتی خرمشهر  

فعالیت بازرگانی از سال 80 تا کنون از گمرکات خرمشهر و شلمچه  رئیس کمیسیون آموزش در دوره های هفتم و 

هشتم و نهم  صادرات به کشورهای عراق و کویت  تولیدکننده مبلمان شهری  فعال در زمینه بورس

  مدیرعامل شرکت بازرگانی نوید کرخه خوزستان  4 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 

  تولید کننده مواد صنعتی – شیمیایی از سال 1359 تا کنون  مدیر عامل شرکت تعاونی الکل سازی خرمشهر 

 مدیر عامل کارخانجان تولیدی الکل و فرآورده های شیمیائی خرمشهر  تولیدکننده الکل صنعتی – سرکه – ژل 

آتش زا – ژل شستشو – ژل های آرایشی و بهداشتی  صادرکننده نمونه سال 87 – صنعتگر نمونه سال 89
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عبدالمنعم کعبی نژاد

عبدالرضا سریح زاده 

احمد شریفات

امین فرطوسی

امیر خلفی

 از سال 67 مدیر شعبات کشتیرانی در بنادر بوشهر – بندرعباس – چابهار - بندر امام خرمشهر – آبادان – و جزیره کیش  

مدیریت دفاتر کشتیرانی کویت به عراق به مدت 32 سال  سابقه الیروبی اروند رود  سابقه فضاسازی سازمان بنادر و حمل 

و نقل دریائی  اولین شرکت کشتیرانی پس از جنک تحمیلی در خرمشهر  آوردم اولین کشتی اقیانوس پیما در خرمشهر  

دارنده فعالیت بازرگانی از سال 79 تا کنون  فعال نمونه اقتصادی برتر منطقه آزاد اروند  شرکت کشتیرانی برتر منطقه آزاداروند

  3دوره عضو هیئت نمایندگان اتاق خرمشهر  24 سال فعالیت بازرگانی  مدیرعامل شرکت پرورش ماهی اخوان نثر خرمشهر 

 صادر کننده نمونه   در سال های  84 تا 86  رئیس هیئت سوارکاری آبادان و نائیب رئیس هیئت سوارکاری خرمشهر 

رئیس اتاق تعاون خرمشهر  مدیر عامل شرکت تالش کاران غرب کارون  عضو هیئت رئیسه اتحادیه آبزیان پرورش اتحادیه 

خرمشهر  رئیس کارگروه شیالت در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خرمشهر 

  از  ســال 84 وارد عرصه ی تجارت شده  صادرکننده خشکبار از سال 85  صادرکننده مصالح ساختمانی به 

کشــورهای کویت و عراق  واردکننده کاالی یدکی و جانبی خودروهای سواری و سنگین  واردکننده کاالهای 

اساسی و پوشاک

 سابقه 11 سال فعالیت تجاری با کشورهای اروپا بویژه اتریش و چک  فعال در حوزه های نفتی و پتروشیمی  فعال در حوزه 

گردشگری  دارای دفتر فعال بازرگانی در چک  نماینده دو شرکت فعال بازرگانی از کشورهای  چک و اسلواکی  کارآفرین 

نمونه منطقه در سال های 96 و 97  فعال در زمینه نصب و راه اندازی شهربازی در کشور های عراق و افغانستان  واردکننده 

قطعات خودروهای دیزلی  مدیر و مالک مجتمع تفریحی و شهربازی سندباد  دکترای روابط بین الملل 

 

 سال های 92 و 97 به عنوان صادرکننده نمونه منطقه آزاد اروند  دارای مدارک اموزشی بین المللی تجارت و بازرگانی 

 دارای فعالیت صادراتی مواد ساختمانی ، کلینکر و مواد اولیه پتروشیمی   مدیر عامل شرکت حافظان تابان  نماینده 

چند کارخانه تولیدی سیمان ایران در سال های گذشته  تجارت و بازرگانی از طریق مرزهای زمینی و دریائی با کشورهای 

حوزه خلیج فارس  فعال اقتصادی در عرصه صادرات بیش از 100 هزار تن کلینکر از بندر خرمشهر به کشور عراق و کویت
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محمد جواد مومن 

محمد عسکری صابر

کاظم بهران احمدی

سعید حمداوی

فاضل شنیور

 مشــاور شهرداری اهواز   مدیر عامل شرکت های زیبا نمای خوزستان، بیان سیات کارون، حمل و نقل دریای لواء 

برافراشته جنوب ، بازرگانی مؤمن  عضو دوره هفته هیات های نمایندگان خرمشهر و ایران  عضو کمیسیون عمران 

و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران  رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی اتاق خرمشهر  مدیر امور بین 

الملل اتاق خرمشهر در دوره هفتم  عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان  صادرات به کشورهای عراق و عمان

 فعالیت بازرگانی در بندر خرمشهر از سال 1379  فعالیت صادرات در مرز شلمچه از سال   دو دوره عضو هیات 

نمایندگان اتاق خرمشهر1386  مدیرعامل شرکت بازرگانی احمدی  از اولیت فعاالن اقتصادی بندر خرمشهر پس 

از جنگ تحمیلی   دارندگان کارت حق العمل کاری

  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 
 صادرات میوه و تره بار-کولر آبی و آب گرم کن، خشکبار و سنگ به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس  صادر کننده 
نمونه استانی در سال 86  مدیر عامل شرکت بازرگانی شنیور  صادرکننده مواد غذائی از سال 56 از گمرکات  مسئول امور 
گمرکی شرکت کالی ماکس در گمرک بندر امام خمینی تا سال 59  صادرکننده سنگ به کویت از سال 60 در گمرک بوشهر 

  مدیر عامل خدمات بازرگانی سیمرغ اروند  فعالیت تجاری از سال 65 تا کنون در زمینۀ صادرات مواد غذایی 

به کشورهای حوزه ی خلیج  واردکننده لوازم خانگی به کشور  دو دوره عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق 

خرمشهر  رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق خرمشهر

  فعالیت بازرگانی از سال 87  سه دوره مسئول اتحادیه فرش و لوازم خانگی  یک دوره بازرس اتحادیه فرش 

استان  تولیدکننده محصوالت کشاورزی 
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   بــه گفته رئیس اتاق خرمشــهر، 

هم زمــان بــا برگــزاری منایشــگاه 

ســاختان  صنعــت  اختصاصــی 

جمهوری اســالمی ایران در بغداد، 

اتاق خرمشهر نیز نسبت به برپایی 

پاویون اختصاصی در این منایشگاه 

و اعزام هیات تجاری به عراق اقدام 

کرده است.

رئیس اتاق خرمشهر با بیان این خرب، 

گفت: اتاق خرمشــهر نیــز در کنار 

سایر رشکت های صنعتی ساختانی 

کشــور و بــا هــدف معرفــی بهر و 

گســرده تر توانایی های کشــورمان 

در صنعــت ســاختان و به منظــور 

حایت از فعاالن این صنعت، اقدام 

به برپایی پاویون اختصاصی در این 

منایشگاه کرده است.

پاویــون  افــزود:  فیصلــی  هانــی 

اختصاصــی اتــاق خرمشــهر از 2 

اردیبهشــت و هم زمــان بــا افتتاح 

منایشگاه در مســاحتی بالغ بر 5۰ 

مر و با معرفی مستقیم محصوالت 

5 رشکت برتر صنعت ســاختان و 

حضــور بیش از 2۰ فعال اقتصادی 

این عرصه در منایشگاه اختصاصی 

صنعت ســاختان ایــران در بغداد 

فعالیت می کند.

به گفته او، این اقدام اتاق خرمشهر 

بــا اعطــای تســهیالت و امتیازات 

مناســب به رشکت های همــراه و با 

هدف رونق صادرات این محصوالت 

و در پــی آن رونــق تولیــد و بهبود 

فضای کســب وکار صــورت خواهد 

گرفت.

همچنیــن  داد:  ادامــه  فیصلــی 

هم زمــان بــا ایــن پاویــون؛ هیاتی 

تجــاری متشــکل از اعضای هیئت 

اتــاق  دو  اعضــای  و  مناینــدگان 

خرمشــهر و آبادان از 1 اردیبهشت 

توســط اتاق بازرگانی خرمشــهر به 

عراق اعزام شده اند.

رئیس اتاق خرمشــهر ترصیح کرد: 

دیدار و رایزنی بــا رایزنان بازرگانی 

دو کشــور ایران و عراق، نشست با 

برخی از مســئوالن دولتی و بخش 

 B2B خصوصی عراق و نشست های

بازرگانــان و فعاالن اقتصــادی در 

کنــار حضور و بازدید از منایشــگاه 

صنعت ســاختان ایــران در بغداد 

از برنامه هــای ایــن هیئــت تجاری 

خواهد بود.

فیصلــی در پایان ترصیح کرد: اتاق 

خرمشــهر برنامه های ســال جاری 

خویــش را با رویکــرد بهبود رشایط 

صادرات کاالی ایرانی و رونق تولید 

در دستور کار خویش قرار داده تا از 

این مسیر به بهبود رشایط اقتصادی 

و وضعیت کســب وکار کشور کمک 

کند و اعزام هیات تجاری و معرفی 

تولیدکننــدگان صنعت  محصوالت 

ساختان ایران به فعاالن اقتصادی 

کشــور عــراق اولین اقــدام در این 

راستاست.

صنعــت  اختصاصــی  منایشــگاه 

اســالمی  جمهــوری  ســاختان 

ایــران در بغــداد از 2 اردیبهشــت 

آغاز به کار کــرده و فعالیت آن تا 6 

اردیبهشت ماه ادامه داشت.

اتاق خرمشهر نیز در 
کنار سایر شرکت های 

صنعتی ساختمانی کشور 
و با هدف معرفی بهتر و 
گسترده تر توانایی های 

کشورمان در صنعت 
ساختمان و به منظور 
حمایت از فعاالن این 

صنعت، اقدام به برپایی 
پاویون اختصاصی در این 

نمایشگاه کرده است

رئیس اتاق خرمشهر خبر داد:
برپایی پاویون اتاق خرمشهر در نمایشگاه ساختمان

 ایران در بغداد
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فراخوان اعزام هیات تجاری_ بازاریابی به سوریه

به سرپرســتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
خرمشــهر و با همکاری ســازمان منطقه آزاد اروند و اتاق 
بازرگانی آبادان، در نظر است هیات مشترک تجاری- بازاریابی 
در راستای توسعه مناســبات اقتصادی و تجاری و تقویت 
بازار صادراتی محصوالت تولید داخل و همچنین همزمان با 
برگزاری پنجمین نمایشــگاه بین المللی بازسازی سوریه به 

شهر دمشق اعزام گردد.
نمایشگاه مذکور با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران 
در مرکز نمایشگاههای بین المللی دمشق برگزار خواهد شد.

پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه ) دمشق (
25 تا 28 شــهریور 1398، 16 تا 19 سپتامبر 2019 دمشق

5th  International Trade Exhibition for Rebuilding Syria The

چرا سوریه؟

 ارتباط سیاسی اسرتاتژیک با ایران 

 بعد از جنگ کلیه زیر ســاختهای این کشور آسیب جدی 

دیده و نیاز به بازسازی دارد  

 تعرفه های پایین گمرکی برای ایران ) 4 درصد(

 عدم حضور رقبای منطقه ای  ایران در سوریه

زیر مجموعه های منایشگاهی:

 ساختامن و کلیه زیر مجموعه های وابسته                                                                                                   

 برق و انرژی، انرژی های تجدید پذیر، آب، تصفیه آب

 نفت و گاز و پرتوشیمی

 حمل و نقل ، صنایع هوایی و دریایی 

 کشاورزی، ماشین آالت مرتبط و صنایع غذایی و بسته بندی 

 صنایع کوچک و متوسط 

 خودرو های سبک و سنگین و قطعات یدکی

 رشکت های دانش بنیان 

  تجهیزات بیامرستانی و دارو 

 ماشین آالت سنگین , خودرو و تجهیزات وابسته 

 صنعت پالستیک , چاپ و بسته بندی 

 ICTصنعت پرتوشیمی 

 ارتباطات و فناوری اطالعات 

 سیستم های امنیتی و اطفای حریق

برنامه های اعزام:    

  بازدید منایشگاهی

  جلسه با اتاق صنایع و بازرگانی دمشق 

  دیدار با سفیر

پکیج سفر:

  اقامت در هتل 5 ستاره ایبال به همراه صبحانه، ناهار، شام

  بلیط رفت و برگشت

  ویزا

  ترانسفر فرودگاهی

مهلت ثبت نام تا 1398/04/31 و ظرفیت 15 نفر،  اولویت با افرادی که زودتر ثبت نام خود را کامل کرده اند. 

در صورتی که درخواست کننده بیش از ظرفیت تعیین شده باشد از بین درخواست کنندگان گزینش صورت می پزیرد.  برای ثبت نام و کسب 

اطالعات بیشرت به واحد بین امللل اتاق خرمشهر مراجعه منوده و یا با شامره 53534082-061 داخلی 6 متاس حاصل فرمایید.
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  به گــزارش ایرنا هانی فیصلی با 

بیان اینکه تالش می شود تا از ماه 

آینده صادرات آبزیان از مرز شلمچه 

آغــاز شــود افــزود:در ســفر اخیر 

اعضای هیات تجاری اتاق بازرگانی 

خرمشــهر به بغــداد در نشســتی 

ضمن مذاکره با مســئوالن ذیربط 

عراقی و مسئوالن دیپلاتیک ایران 

در عراق ممنوعیت صادرات آبزیان 

به عراق لغو شد.

وی اظهــار داشــت: در پــی ایــن 

نشســت و با ابالغ وزارت کشاورزی 

عراق از صــادرات آبزیــان ایران به 

عــراق رفع ممنوعیت بــه عمل آمد 

و در هفتــه آینده امــکان صادرات 

آبزیان منجمد از طریق مرز شلمچه 

فراهم می شود.

فیصلی افزود: طاهر ســلیانی به 

آبزیان  عنــوان صادرکننده منونــه 

از مدتــی پیــش و بــه منایندگــی 

و  پــرورش  اقتصــادی  فعــاالن  از 

تکثیر آبزیان خرمشــهر پیگیر رفع 

ممنوعیت صادرات ماهی به عراق 

بود.

به گزارش ایرنا در 2 ســال گذشته 

1۰ هزار تن ماهی گرمابی پرورشی 

بــه ارزش 12۰ میلیون دالر از مرز 

شلمچه به کشور عراق صادر شد اما 

پس از اعــال ممنوعیت صادرات 

ماهی به این کشور متوقف شد.
در سفر اخیر اعضای 

هیات تجاری اتاق 
بازرگانی خرمشهر به 

بغداد در نشستی ضمن 
مذاکره با مسئوالن 

ذیربط عراقی و 
مسئوالن دیپلماتیک 

ایران در عراق 
ممنوعیت صادرات 

آبزیان به عراق لغو شد

رئیس اتاق خرمشهر خبر داد:
صادرات آبزیان از مرز شلمچه 

بزودی از سر گرفته می شود
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 خوزســتان، بی شک قلب تپنده 

اقتصاد کشــور بــه شــار میرود. 

خوزســتانی که خــون خویش را از 

طریق شاهرگ های حیاتی کشور 

به کالبــد اقتصــادی ایــران عزیز 

تزریــق مینایــد. از جایــگاه مهم 

اقتصادی این منطقه غنی منیتوان 

به سادگی چشم پوشی منود.

وجود ذخایــر انرژی چــون نفت و 

گاز، واحدهــای متعــدد و متنــوع 

صنعــت پروشــیمی، صنایع فوالد 

پهنــاور  هــای  زمیــن  قدرمتنــد، 

کشــاورزی و محصوالت متنوع آن 

که ســهم بزرگــی از رسانــه تولید 

کشــاورزی کشــور را در برمیگــرد، 

در کنار راه هــای ترانزیتی متعدد 

هــا،  رودخانــه  چــون  متنــوع  و 

خلیــج فــارس، راه هــای زمینــی 

بــه کشــورهای مجــاور، راه آهن و 

فرودگاه های متعــدد بین املللی 

همگی بخشــی از قدرت اقتصادی 

این استان به شار میروند.

در کنار این همه ظرفیت بی نظیر، 

بسر گردشــگری مناسب، بنادر و 

زیرســاخت های تجــاری قدرمتند 

و ظرفیت های صنعتی و بازرگانی 

بلقــوه ای کــه همچنــان مغفــول 

مانده همگی اهرمــی برای تبدیل 

خوزســتان بــه قطــب اقتصــادی 

خاورمیانه است.

سهم کالن استان از تولید ناخالص 

و درآمد ملی کشــور نیــاز به برنامه 

ریزی مــدون و هاهنگ در جهت 

بهــره بهینــه از ظرفیت هــای این 

اســتان را دارد . شــاید که با کمی 

تالش و تفکر بیشر بتوان عالوه بر 

درآمدزایی فزون تربرای کشورمان، 

دســتی نیز به رس و روی معیشیتی 

و اشتغال مردمان این دیار کشید. 

در کنار متامی خصوصیات طبیعی 

و زیرساختی ، فرصت بهره بردن از 

ســه اتاق بازرگانی، با ســاختاری 

مســتقل و دیرینه ای غنی، مزیتی 

است که تنها اســتان خوزستان از 

آن منتفع است.

از این رو نیــاز اتحاد بیش از پیش 

فعــاالن بخــش خصوصی اســتان 

و  ســاماندهی  جهــت  خوزســتان 

یکپارچگــی حرکت های اقتصادی 

خویش به ســوی پیرشفت و بهبود 

صنعتــی  و  بازرگانــی  وضعیــت 

خوزســتان باید مــورد توجــه قرار 

میگرفــت کــه هیئت رئیســه های 

ســه اتاق بازرگانی خرمشهر، اهواز 

و آبــادان با نشســت اخیر خویش 

بر همدلی و اتحــاد خویش جهت 

رونــق تولیــد و توســعه اقتصادی 

خوزســتان و هدایت فعالیت های 

بخــش خصوصــی بــه ســوی قله 

اقتصادی کشــور به عنوان هدفی 

متعالی صحه گذاشتند.

از سوی دیگر سبد رای منایندگان 

رای   25 بــا  خوزســتان  اســتان 

مســتقل و ۴ رای از تشــکل های 

تهــران  اســتان  از  پــس  ملــی، 

موثرتریــن نقش در تعیین مســیر 

حرکتی پارملــان بخش خصوصی 

در انتخابــات پیش روی اتاق ایران 

خواهد بود که عالوه بر ایجاد توان 

مضاعف در ترسیم راه رشد اقتصاد 

ملــی، امکان حفظ منافع اســتان 

خوزســتان در زمینه های گوناگون 

فعالیــت های اقتصــادی را ممکن 

می سازد.

 پارملــان هــای بخــش خصوصی 

اســتان، ضمن تاکید بر استقالل 

هر ســه اتاق بازرگانی خوزســتان 

بــر همدلــی، همراهــی و یکرنگی 

در توســعه اقتصاد کشور و استان 

تاکید میکنند. به امید رشد فزاینده 

متامــی شــاخص هــای اقتصادی 

استان و کشــور، فعاالن اقتصادی 

خوزســتان دســت در دست و پا به 

پای هم به پیش خواهند رفت.

بخش خصوصی  خوزستان؛
 دست در دست و پا به پای هم در مسیر 

توسعه اقتصادی استان و کشور
سید مصطفی موسوی

نایب رییس اتاق بازرگانی خرمشهر
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شــدن«   »جهانــی   

عنــوان  بــه   ،)Globalization(

رونــدی از دگرگونــی، از مرزهــای 

سیاســت و اقتصاد فراتر می رود و 

علم، فرهنگ و َســبک زندگی را در 

بر می گیــرد. از این جهت، جهانی 

شــدن پدیده ای چند ُبعدی است 

که قابل ترّسی به اشکال گوناگون 

اقتصــادی،  اجتاعــی،  عمــل 

حقوقــی،  سیاســی، 

فرهنگی، نظامی، فناوری 

و همچنیــن عرصه هــای 

زیســت  اجتاعی همچون  عمــل 

محیطی اســت. یکی از مهم ترین 

آیتــم هــای تأثیــر گــذاری فرآیند 

»جهانــی شــدن«، اثرگــذاری بــر 

اقتصاد داخلی کشــورها است که 

توســط ســازمان های بین املللی 

انجــام مــی گیــرد؛ این ســازمان 

هــا وظیفــه های مشــخصی طبق 

اساســنامه )منشــورهای تشکیل( 

خــود دارند و عضویــت در هر یک 

از آنهــا مطابــق مقــررات داخلــی 

آنهــا خواهد بــود. در حال حارض، 

اقتصادی  بین املللی  سازمان های 

و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم 

 ،)IMF( پــول صندوق بین املللی 

بانــک جهانــی )WB( و ســازمان 

جهانــی تجــارت )WTO(، نقــش 

مهم و قابل توجهی را در پیشربد و 

د فرآیند جهانی شدن  قتصــا ا

یــن برعهــده گرفته اند.  ا

ســه 

بــا  ســازمان 

الــزام آور  توصیه هایــی که بســیار 

هســتند، اقتصادهــای ملــی را به 

ســمت اقتصاد جهانی و حضور در 

آن هدایــت می مناینــد. بطوری 

کــه نظــم نوین 

اقتصاد  آتی 

جهانــی در 

چارچــوب 

ف  ا هــد ا

موافقــت  مأموریت هــای  و 

نامه عمومی تعرفــه و تجارت گات 

و ســازمان تجــارت جهانــی قابل 

)ســازمان  بــود.  خواهــد  تبییــن 

 World Trade جهانــی تجارت یــا

انگلیســی،  بــه   Organization

یک ســازمان بین املللی است که 

قوانیــن جهانی تجــارت را  تنظیم 

و اختالفــات بین اعضــاء را حل و 

فصــل می کنــد. اعضای ســازمان 

تجارت جهانی کشورهایی هستند 

کــه موافقت نامه هــای »حدود 3۰ 

موافقت نامه« این سازمان را امضاء 

کرده انــد. مقــر ســازمان تجــارت 

جهانی در ژنو، ســویس قرار دارد. 

تا ســال 2۰16، 16۴ کشور عضو 

این ســازمان شــده اند، افغانستان 

در  حــال حــارض جدیدترین عضو 

این ســازمان محســوب می شود(. 

به همین مناســبت، باید گفت که 

یکی از ســازمان هایی کــه امروزه 

نقش مهمی در تســهیل 

مــراودات  و  معامــالت 

تجاری را در سطح کالن 

)بیــن املللــی( به عهــده گرفته 

است، ســازمان جهانی تجارت می 

باشد. 

»ســازمان جهانی تجارت«، نهادي 

بــن املليل اســت كــه بــا قواعد 

تجاري بــن املليل رس وكار دارد. 

هدِف غایی اين سازمان عبارتست 

از تســهيل تجــارت بن كشــورها 

از طريــق ايجاد رشايــط منصفانه 

و عادالنــه بــراي رقابــت تجاری و 

ایجاِد سازوکارهای حل  همچنین، 

اختالف میــان اعضاء می باشــد. 

در راســتاي اين اهداف، ســازمان 

جهانــی تجــارت، كشــورها را بــه 

مذاكــره بــراي كاهش تعرفــه ها و 

رفع ســاير موانــع تجــارت ترغيب 

كــرده و از آنهــا مي خواهــد قواعد 

مشريك را در مورد تجارت كاالها 

و خدمــات اجــراء كننــد. یکی از 

ایــن مزایا، حل و فصــل اختالفات 

تجاری میان اعضاء به وسیله »نهاد 

داوری« خواهــد بــود کــه توســط 

خودِه ســازمان )شــورای عمومی( 

انجام خواهد گرفت. قابل ذکر می 

باشد که در مقابل، اعضاي سازمان 

قوانــن،  مؤظفنــد  نیــز  مذکــور، 

مقــررات و رويه هاي مــيل خود را 

كاماًل با مفاد ايــن موافقت نامه ها 

هاهنگ ســازند. هاهنگ شدن 

قواعــد و مقــررات كليــه كشــورها 

دربارة تجارت كاال و خدمات باعث 

تسهيل تجارت مي گردد. همچنن 

باعث مي شــود كه مقــررات ميل، 

موانعي غريرضوري براي تجارت به 

وجود نياورده و صــادرات و واردات 

هيچ كشــوري به وســيله 

ايجــاد تعرفه هــاي باالتر 

و يا ســاير موانــع فرا 

راه تجــارت دچار 

وقفــه نگردد. هر 

چنــد پيوســن به 

سازمان جهاين تجارت 

ممكن است براي كشورها 

رضوري نباشــد، ويل مزايا 

و فوايــد نظام چند جانبه تجاري 

كــه در ســازمان جهــاين تجارت و 

موافقــت نامه هــاي آن تبلور يافته 

است، فقط به اعضاي اين سازمان 

تعلق مي گريد. 

با این اوصاف، باید بیان داشت که 

از اصــول بنیادی ســازمان جهانی 

تجــارت، حــل و فصــل اختالفات 

از طریــق مشــاوره و تبــادل نظر، 

به جــای رســیدگی های ترافعی و 

قضایی است. }گسردگی روزافزون 

و پیچیدگــی روابط تجــاري میان 

کشــورها و افزایــش احتــال بروز 

اختالف میان کشــورها باعث شــد 

حل و فصل اختالفات تجاری بر مبنای رویه 
 wto داوری سازمان جهانی تجارت

کامل حمید

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مشاور حقوقی در حوزه تجارت بین امللل مشاور حقوقی در حوزه تجارت بین امللل
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ســازمان جهانی تجــارت به منظور 

اختالفــات  بــروز  از  جلوگیــري 

تجاري گذشــته و حل و فصل این 

اختالفات، دســت به نــوآوري زده 

و مکانیــزم نســبتًا دقیقی را جهت 

رســیدگی و حل و فصل اختالفات 

میان اعضاء تعبیه مناید. در واقع، 

ایجــاد ســاز و کاري چنــد جانبــه 

و قدرمتنــد بــراي حــل و فصــل 

اختالفــات که برخــی ضعف هاي 

قبلــی »گات« را برطرف کند، یکی 

از جدیدترین اهداف مذاکرات دور 

اروگوئه بــود{. موضــوع اختالفات 

بین اعضای سازمان، معمواًل ناشی 

از تخلــف از ترتیبــات حل و فصل 

یا کاهش تعرفه ها اســت، که چون 

همه کشــورهای عضو از آن مترضر 

می شــوند، بنابراین، حــل و فصل 

آن از طریــق مشــارکت همگانی را 

ایجاب می مناید. نظام حل و فصل 

اختالف در ســازمان، مشــتمل بر 

چهار مرحله است: در مرحله اول، 

در صورت بروز اختالف بین اعضای 

سازمان، کشــور مربوط درخواست 

مشــورت می کند و سایر کشورهای 

عضــو، باید ظرف ده روز وارد شــور 

شــوند و با ُحســن نّیت، ظرف سی 

روز در خصــوص موضــوع اظهــار 

نظر منایند. اگر از مشــورت جویی 

از اعضــاء نتیجه ای حاصل نشــود 

یا عضــو متخلف )کشــور خاطی( 

جوابی ندهد یا در روند مشورت ها 

مشــارکت نکنــد. در مرحلــه دوم، 

کشور متقاضی )شاکی(، می تواند 

درخواست کند که هیئت رسیدگی 

این درخواســت،  تشــکیل شــود. 

معمواًل پذیرفته می شــود، مگر این 

که شورای عمومی به اتفاق آراء، آن 

را الزم نداند. هیئت های رسیدگی، 

ســه عضو دارند کــه متخّصص در 

مربوط(  )کاالی  اختــالف  موضوع 

می باشــند، اّما هیچ  یــک از آن ها 

به صــورت مناینــده طرفین، عمل 

منی کنند و اســتقالل عمل دارند. 

هیئت رســیدگی، پس از بررســی 

موضــوع، به ویژه بررســی واقعیات 

گزارشــی تهیــه می کنــد و به رکن 

حــل اختــالف تســلیم می مناید. 

در مرحلــه ســوم، چنانچه 

هیئت  گزارش 

مــورد 

ض  ا عــر ا

باشــد، می توان 

از آن اســتیناف خواســت کــه بــه 

ارجاع  استیناف  )تجدیدنظر(  رکن 

می شود. رکن اســتیناف، متشّکل 

از هفت نفر اســت که در مســائل 

بین امللــل، صاحب نظــر  تجــارت 

می باشــند و ســه نفــر از آن هــا با 

قید قرعه انتخاب می شــوند. رکن 

اســتیناف، بیشــر بــه جنبه های 

حقوقــی موضوع می پــردازد و باید 

ظرف نــود روز، نظر خــود را بدهد 

تــا در رکــن حــل اختــالف مطرح 

شود. رعایت و اجرای تصمیم رکن 

پیچیده ای  زمان بندی  اســتیناف، 

اختــالف  حــل  رکــن  کــه  دارد 

بــر آن نظــارت می کنــد. هــرگاه 

کشــور خاطی، تصمیــم مذکور را 

اجــرا نکند، رکــن حــل اختالف؛ 

یعنی شــورای عمومــی، می تواند 

ضانت های اجراهایی را به صورت 

مجــازات، علیــه او وضــع و اعال 

کند که عبارت است از: محرومیت 

بعضــی از ترتیبــات داخــل گات، 

تعلیــق امتیازات تعرفه ای یا ســایر 

تعّهدات عضو زیــان دیده یا اجازه 

اقدامــات تالفی آمیز علیه کشــور 

که  خاطی 

روند  این 

واقع  در 

حلــه  مر

چهارم نظام حــل و فصل اختالف 

در گات به شــار مــی رود. البّتــه 

تصمیم گیری در شــورای عمومی، 

محتــاج اتفاق آرا اســت کــه خود، 

در جهت تأمین چند جانبه ماندن 

گات می باشد. 

در مجموع می توان گفت سیستم 

حل و فصل اختالفات در ســازمان 

جهانی تجارت که نســبت به روش 

هــاي قبلــی و بــه ویــژه در گات، 

کامل تر می باشــد، در قالب اجزاء 

نظــام حقوقــی یعنی بســیاري از 

موافقــت نامــه هاي این ســازمان، 

پیش بینی شــده است و با توجه به 

رعایت برخی اصول نظیر مشورت، 

و  مؤثربــودن  رسعــت،  انصــاف، 

پذیرش متقابل و پیش بینی نحوة 

اســتیناف خواهــی و چگونگی 

اجراي احکام صادره توسط 

و  اختــالف  حــل  رکــن 

هاي  شــیوه  همچنین 

جربان خسارت از یک 

ســو و توجه به وضعیت 

خاص کشورهاي در حال 

توســعه از ســوي دیگر و 

بــه عــالوه ایجــاد رابطه 

اي مناســب بــا ترتیبات 

منطقه اي، رشایط بسیار 

مناســبی را جهت حل و 

فصــل درونی اختالفــات میان این 

اعضاء پیش بینی منوده اســت که 

بــا توجه به تعــداد اعضاء، ســطح 

و گســردگی و پیچیدگــی روابــط 

میان اعضاء، در نوع خود متکامل، 

پیرشفتــه و کــم نظیر می باشــد و 

ارزیابــی عملکرد این سیســتم نیز 

از عالقه کشــورهاي عضو ســازمان 

جهانی تجارت نســبت به استفاده 

از این نظام و مؤثر و مفید بودن آن 

حکایت دارد.
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   ریســک ناشی از نوســانات نرخ 

ارز از جملــه مقوالتــی اســت کــه 

همــواره بــه عنــوان مشــکلی برای 

بخــش  اقتصادکشــورها،خصوصاً 

تجــارت خارجی مطرح می باشــد و 

اهمیت این موضوع به قدری اســت 

که ایــن ریســک بعضاً زیــان های 

ســنگین و غیــر قابل جربانــی را به 

صادرکننــدگان وارد می مناید. نرخ 

ارز متغیری اســت که بیش از سایر 

متغیرهــا با بخش خارجــی اقتصاد 

ارتباط مســتقیم و تنگاتنــگ دارد. 

ارزش پــول کشــورها نــه تنها تحت 

تاثیر سیاست های اقتصادی داخل 

هر کشــور قرار دارد، بلکه نوسانات 

ارزی در بازارهــای جهانــی نیــز بر 

ارزش پــول و بــه تبع آن بــر تجارت 

خارجی آنها موثر میباشــد، نرخ ارز 

یکی از مهمرین متغیرها در تعیین 

قیمت واردات و صادرات می باشــد 

و نوســانات آن باعــث تغییراتی در 

قیمت آن هــا می شــود ودر نتیجه 

میزان تجارت خارجی را افزایش و یا 

کاهش می دهد. عدم تطابق پولی 

)ارزی( ریسکهای سیستاتیک را در 

اقتصادهای در حال ظهور از طریق 

آســیب پذیــری تراز آنها نشــان می 

دهد. همچنین به عنوان یک عامل 

کلیدی آسیب پذیر، منجر به بحران 

در اقتصادهای در حال ظهورگردیده 

اســت. اگر چه می توانــد از طریق 

منابــع مالــی محــدود رشکتهــای 

)کوچک و متوسط(و رسمایه گذاری 

در ســبد مالی به عنوان موتور رشد 

اقتصادی کشور های در حال ظهور 

باشد.

رونــد مــاه به  مــاه آمارهــای تجارت 

خارجی ایران از ابتدای سال گذشته 

تا کنون نشــان می دهــد که قبل از 

شوک های مقرراتی، صادرات کشور 

بــه لحاظ ارزشــی روند صعــودی را 

ثبت کرده است؛ اما به محض صدور 

دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها 

مختلــف برای صــادرات، ایــن روند 

متوقــف شــده و صادرات کشــور از 

مــاه آبان به بعد با افت روبه رو شــده 

اســت. در عین حال، نوســان ارزی 

نیز اثر خود را بر واردات کشور نشان 

داده اســت؛ به طوری کــه با افزایش 

نرخ ارز در سال جاری، واردات اقالم 

غیررضور رصفــه اقتصــادی خود را 

از دســت داده است. در عین حال، 

قرار گرفن برخی اقــالم وارداتی در 

لیســت ممنوعه نیــز ارزش واردات 

کشــور را در ســال جاری به نسبت 

ســال گذشــته در ســطح کمــری 

قرار داده اســت. اگرچه در ماه های 

ابتدایی بحران دالر، نوسانات ارزی 

بــه نفع صــادرات و بــه رضر واردات 

عمل کرده، اما به واسطه شوک های 

مقرراتــی و محدودیت هــای تجاری 

در داخل کشــور و تنگناهای ناشی 

از تحریم هــای بین املللــی، ارزش 

صادرات و واردات کشور در چند ماه 

اخیر نســبت به ســال های گذشته 

کاهش یافته و نبض تجارت خارجی 

ایران کندتر شده است.

در ایــن بین فعــاالن اقتصادی یک 

نگاهی تحلیلی به نوسانات نرخ دالر در ماه های اخیر
ارز، ابزاری که بازار را در دست خود گرفته است

کامل هاللی مطلق

مدیر روابط عمومی اتاق خرمشهر



19

گاهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر   بهار 1398

راهکار بــرای کنرل قیمــت ارز در 

کشــور پیشــنهاد مــی کننــد؛ آنها 

معتقدنــد اگــر امــکان واردات کاال 

بــدون انتقــال ارز به کشــور فراهم 

شود، حداقل از این طریق کاال وارد 

کشور شده و به فروش می رسد و در 

این حالت الزامی هم وجود ندارد که 

نقدینگی از داخل کشور خارج شود.

در حالیکــه از فروردیــن ماه ســال 

جــاری طبــق بخشــنامه ای که از 

سوی دولت صادر شد، مقرر شد هر 

فردی که قصد واردات کاال به داخل 

کشــور را دارد، باید از طریق سایت 

نیــا و واریز ریال معادل با ارز آن به 

حســاب بانک مرکزی، اقدام به این 

کار کنــد. به بیان ســاده طبق این 

بخشــنامه دولت اعالم کــرد که هر 

فردی می خواهد کاالیی را از خارج 

وارد کنــد، ارز الزم را بایــد از دولت 

خریداری کنــد و در غیر این صورت 

اجازه ترخیص کاالهای وارداتی داده 

نخواهد شد.

امــا قبــل از هر چیــز بایــد ببینیم 

دلیل باال بودن قیمت ارز در کشــور 

چیســت. امروزه یکی از دالیلی که 

موجب شــده تا نرخ ارز در کشــو ما 

به سمت باال سوق پیدا کند، همین 

مانعــت از واردات اســت در حالی 

کــه تجار ایرانــی می تواننــد بدون 

اینکــه ارز را از بانک مرکزی بگیرند، 

کاال وارد کشــور کنند و بفروشــند و 

سپس با نرخ ارز آزاد از طریق رصافی 

پرداخــت کنند اما بانــک مرکزی با 

بســن راه واردات کاال بدون انتقال 

ارز، این مشکالت را در کشور ایجاد 

کرده است.

دوم ایــن کــه باال بــودن قیمت ارز 

در کشــور ما شــاید ناشــی از این 

سیاست اشتباه بانک مرکزی است 

که مــی خواهــد با این سیاســت، 

ارزهــای خود را با نرخ های باالتر از 

مرنخ مصوب بودجه ساالنه بفروشد 

و از این طریق درصدد آن اســت تا 

کــرسی بودجه خود را از این طریق 

جــربان کند؛ که البته این تنها یک 

احتال است در حالیکه بارها همه 

اقتصاددانــان نیز اعالم کرده اند که 

نرخ دالر باید در بازار و توسط عرضه 

و تقاضا تعیین شــود نه به واســطه 

دستور دولت.

اما کنرل و کاهش اساسی و پایدار 

نــرخ ارز و اجــرای دقیــق و اصولی 

تک نرخــی کردن قیمت ارز نیازمند 

فاکتورهای اساســی اســت تا نتایج 

مثبتی در بر داشــته باشد که عمده 

تریــن آن ها شــامل ثبــات و امنیت 

سیاســی و اقتصادی کشور، ذخایر 

ارزی کافــی بانــک مرکــزی، مترکز 

بر بخش صــادرات به عنوان یکی از 

ارکان اساســی تاثیرگــذار بر کنرل 

نــرخ و همچنین کنــرل نقدینگی 

ریالی در جامعه است.

در نهایــت باید دید در ســال جدید 

چه اتفاقی رخ می دهد، از آن جایی 

که رشایط مشخص نیست منی توان 

برآورد درســتی از نرخ دالر در آینده 

داشــت، با این حال انتظار می رود 

دولت بازار را در دســت گرفته تا نرخ 

واقعی ارز اعال شود.

 باال بودن قیمت ارز در 
کشور ما شاید ناشی 

از این سیاست اشتباه 
بانک مرکزی است 

که می خواهد با این 
سیاست، ارزهای خود 
را با نرخ های باالتر از 
منرخ مصوب بودجه 

ساالنه بفروشد و از این 
طریق درصدد آن است 

تا کسری بودجه خود 
را از این طریق جبران 

کند
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 سوم خرداد، روز مقاومت و پیروزی؛  

چه وجه تسمیه زیبائی

بی شــک یکی از پیــروزی های بی 

انقــالب  شــار دوران شــکوهمند 

اســالمی؛ که عزت، کرامت و بزرگی 

را به کشور عطا منود سوم خرداد می 

باشد.

روزی کــه قلب ایران، غــرور ایران، و 

نگین ایران را باز به کالبد وطن پیوند 

زد. قلبــی کــه در چهل و پنــج روز ، 

بی ســالح و با دستان خالی معنای 

مقاومــت در برابــر ایادی تــا دندان 

مسلح دژخیان را معنا منود.

اصاًل نام خرمشهر عجین شده است 

با مقاومت.!!!  …….

جنــگ  دوران  در  کــه  مقاومتــی 

تحمیلی، عــزت و افتخار را به اعاق 

روحان پیوند زده بود،

چــه کســی منیدانــد کــه پایتخت 

تجــاری آن روزهای ایران که نه، قلب 

اقتصادی منطقــه چگونه زخم های 

خود را با مرهمــی از خون جوانانش 

التیام داد. جوانانی که غیور بودندن و 

َمرد . ایستادند تا خاکشان در دست 

دیگــری و غریب نــرود و چه عزتی و 

غروری داشت مقاومت آن روزها برای 

ما.

چه کســی منی داند که این عزت و 

غرور باز در ســوم خــرداد و این بار با 

غیرت جوانان ایــران بزرگان تکرار 

شد. و چه زیبا برگی از تاریخ ایران را 

درخشان و ماندگار رقم زدند.

اما چه کسی میدانســت که پس از 

سال ها، نشــان زخم های جنگ بر 

پیکره ی خرمشهر همچنان ماندگار 

باشداقتصاد، عمران و رونق خرمشهر 

همچنــان زخمــی از جنگ اســت . 

پایتخــت تجاری ایران از ســال های 

رونقــش فاصله گرفت امــا باز هم در 

برابر رشایط ســخت اقتصادی و دور 

ماندن از رشایط رونق خویش ، مقاوم 

و پابرجا ایستاده است . 

هنوز مقاومت حرف اول این شــهر را 

میزند. خرمشــهر همچنان رسپا اما 

خسته است . نیاز به گسرش امید در 

دل مردمانش بیش از هر زمان دیگری 

به چشم می آید.

خرمشــهر همچنان ذاتاً خرم است، 

اما هنوز رنج ها، زخم ها و بخیه های 

جنگ را برتن خود احساس می کند.

در آســتانه ی این روز بــزرگ همه را 

به همتی ســرگ جهــت همدلی و 

همراهی در مســیر زدودن زخم های 

خرمشــهر دعوت می کنیم . مدیران 

دولتی و حکومتی، فعاالن اقتصادی 

و مردم؛ همه با هم باید خرمشــهر را 

آباد کنیم.

آزادســازی  بــاد ســالروز  خجســته 

خرمشهر

یادداشت ویژه

خرمشهر ، مقاومت و زخم جنگ
هانی فیصلی

رئیس اتاق خرمشهر
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 در پــی مصوبــه اخیــر ســتاد 

تنظیــم بــازار کشــور مبنــی بــر 

ممنوعیت صــادرات خرما؛ رئیس 

اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن 

و کشــاورزی خرمشــهر با ارسال 

نامــه ای به اتاق ایران خواســتار 

پیگیری رفــع ممنوعیت صادرات 

این محصول کشاورزی شد.

بــه گــزارش روابط عمومــی اتاق 

خرمشــهر؛ هانی فیصلــی در این 

درخواســت ضمن تاکیــد بر عدم 

تاثیــر پذیری بــازار داخلــی این 

کاال از اعال محدودیت صادرات 

بــرای ایــن محصول کشــاورزی، 

بــه وضعیــت خســارات وارده بــر 

اســتان  کشــاورزی  محصــوالت 

خوزســتان بــر اثر ســیل اشــاره 

شــده و ادامه روند صادرات خرما 

را مرهمــی بر از بین رفن ســایر 

محصوالت زمینداران و کشاورزان 

این استان برشمرده است.

رئیس اتاق خرمشــهر در من این 

نامه آورده است:

با عنایت به این که در حال حارض 

بازار داخلــی خرما بــا هیچ گونه 

محدودیــت و کمبــودی در زمینه 

عرضــه خرمــا مواجه منی باشــد 

و از طــرف دیگــر نیــز خرماهای 

صادراتی )از جمله خرمای سایر( 

در دسته ی خرماهای دارای بازار 

تقاضــا در داخل کشــور  نبوده و 

تنها در مــوارد صنعتی و صادرات 

به بازارهای خارج از کشــور مورد 

استفاده قرار میگرفته،  ممنوعیت 

توجیهــی  کاال  ایــن  صــادرات 

و  بــازار  تنظیــم  در  اقتصــادی 

متعادل منــودن قیمــت نخواهد 

داشت.

مزید اســتحضار خواهــد بود که 

عمده خرمای صادراتی در استان 

های جنوبی بویژه خوزستان تولید 

شده و همچنین نظر به وقوع سیل 

در این مناطق و تحمیل رضرهای 

هنگفت به بخش کشاورزی برای 

فعاالن این عرصــه؛ منع صادرات 

ایــن نــوع محصــول کشــاورزی 

موجب فشــاری مضاعف بر پیکره 

صنعت کشاورزی و نخلداران این 

استان شــده و اندک امید فعاالن 

بهبــود رشایط  بــرای  اقتصــادی 

اقتصادی را از بین خواهد برد.

از ســوی دیگر نیز میتوان اذعان 

داشت که این اقدام تنها فرصتی 

برای کشــورهای رقیــب در جهت 

تصاحــب بازارهای کشــور هدف 

قــرار خواهــد داد کــه ایــن مورد 

منافی شعار ســال مبنی بر رونق 

تولیــد و تقویت صادرات کاالهای 

غیر نفتی کشور و رونق اقتصادی 

در رشایط ســخت و محدودکننده 

ی تحریم می باشد.

از این رو تقاضامند اســت دستور 

فرمائیــد پیگیــری الزم در زمینــه 

لغو مصوبه منــع صادرات خرما را 

مبذول فرمــوده و این اتــاق را از 

نتایج حاصله مطلع منایند.

درخواست اتاق خرمشهر مبنی بر 
رفع مصوبه ممنوعیت صادرات خرما

منع صادرات این نوع 
محصول کشاورزی 

موجب فشاری مضاعف 
بر پیکره صنعت 

کشاورزی و نخلداران 
این استان شده و اندک 

امید فعاالن اقتصادی 
برای بهبود شرایط 
اقتصادی را از بین 

خواهد برد
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پیگیری لغو 
ممنوعیت واردات 

تخم مرغ در عراق از 
سوی اتاق خرمشهر 

از سوی اتاق خرمشهر مطرح شد؛
 پیشنهاد ارائه بسته حمایتی برای واردات 

زغال چوب طبیعی

 علیرغــم مصوبه اخیــر وزارت صنعــت معدن و 

تجــارت مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات تخم مرغ 

خوراکی، شــاهد آن هســتیم که همچنان واردات 

تخم مرغ ایرانی از سوی جانب عراقی با ممنوعیت 

مواجه است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشــهر؛ 

تخم مرغ خوراکی ایرانــی علیرغم اخذ مجوزهای 

اســتاندارد و بهداشــت از ســوی مراکــز و مراجع 

ذیربط به جهت صــادرات و همچنین عاری بودن 

از هر گونه نشانه های بیاری، همچنان نتوانسته 

مجــوز الزم برای لغو ممنوعیــت واردات به عراق را 

اخذ مناید.

از این رو و با توجه به حجم باالی مورد تقاضای بازار 

عــراق برای این محصول و همچنین کیفیت باال و 

قیمت پایین تخم مرغ ایرانی در مقایســه با رقبای 

فعال در کشــور عــراق از جمله ترکیــه و اوکراین؛ 

اتاق بازرگانی خرمشهر با ارسال نامه ای خواستار 

پیگیری لغو ممنوعیــت واردات تخم مرغ ایرانی از 

جانب کشور عراق شد.

در رشایط سخت تحریم و با وجود رشکای محدود 

تجاری ، اســتفاده از فرصت های پــر بازده گامی 

مهم در رونــق تولید و حایــت از کاالی ایرانی را 

در پی خواهد داشــت. حجم بــاالی تقاضای بازار 

عــراق در مورد کاالی تخم مرغ و به رصفه تر بودن 

آن برای مرصف کنندگان عراق نسبت به کاالهای 

مشابه ترکیه ای و اوکراینی موجود در این بازار، بی 

شک رغبت و متایل بازرگانان عراق برای خرید این 

محصول از تولیدکنندگان ایرانی را بیشــر منوده 

است.

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر 

با رســال نامه ای بــه وزارت صنعت معــدن و تجارت، 

سازمان توســعه تجار و اتاق ایران؛ خواستار تخصیص 

بسته حایتی به منظور واردات زغال چوب شده است.

بــه گزارش روابط عمومی اتاق خرمشــهر؛ در این نامه 

ضمــن اشــاره به قطع درختــان و از بین بردن بســر 

طبیعی و زیســت محیطــی در مراتع و جنــکل ها به 

منظــور تولید زغال اذعان شــده اســت: کشــور ما به 

دالیــل متعــددی چون آلودگــی هوا و کمبــود رسانه 

زیست محیطی برای شهروندان نیازمند گسرش بسر 

درختان و مراتع نباتات اســت، بی شک قطع درختان 

و تولید زغال الزم برای مرصف داخلی و پوشــش بازار 

تقاضای کشــور ، هزینه ای بیش از عواید حاصله را به 

جامعه تحمیل خواهد منود.

در بخش های دیگری از این درخواســت عنوان شده 

اســت: قطع درختان و جنگل خواری از ســوی افراد 

ســودجو یکی از معضالت در حیطــه منابع طبیعی و 

محیط زیست به شا رفته و کمبود عرضه چوب و زغال 

در کشور بی شک عاملی انگیزشی برای گسرش این 

گونه  فعالیت های مخرب خواهد بود.

 از ســوی دیگر ایجاد کارآفرینی و زمینه اشــتغال غیر 

کاذب بــا واردات زغــال مــی تواند عامــل موثری در 

تقویت ورود این کاال به کشور باشد.  از انجائیکه حفظ 

منابع طبیعی و محیط زیســت، اشــتغالزایی و بهبود 

فضای کســب و کار ســامل ، حایــت از واردات زغال 

چــوب طبیعی و چوب مــورد مــرصف در تامین زغال 

الزم و رضوری به نظر میرسد و همچنین مرصف زغال 

های فرشده غیر اســتاندارد عاملی در ایجاد رضرهای 

جســانی در مصارف داخلی به شــار میــرود، اتاق 

خرمشهر پیشــنهاد میناید که واردات کاالهای فوق 

از طریق تخصیــص ارز دولتی و نیائی مورد حایت 

قرار گیرد.
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مــاه  اردیبهشــت  اواخــر   

وزارت  ســوی  از  دســتورالعملی 

صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور 

مبنی بر رشایط جدید صادرات مواد 

غذائی و محصوالت کشاورزی ابالغ 

گردید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتاق 

خرمشهر؛مطابق اعالم وزیر صنعت، 

معــدن و تجــارت صــادرات برخی 

بازرگانــی  بــا کارت  تنهــا  کاالهــا 

صاحبان واقعی کاالها یا منایندگان 

قانونــی و رســمی آنهــا امکان پذیر 

است.

تاکیــد  دســتورالعمل  ایــن  در 

»کاالهــای  اســت:  شــده 

صادراتی  کشاورزی«،»محموله های 

میوه و تره بار« و »محصوالت غذایی« 

رصفــا در گمرکات اســتانی پس از 

صــدور گواهــی قرنطینــه و تایید و 

و شــاخص های  ارزیابــی ضوابــط 

بســته بندی از ســوی وزارت جهاد 

کشــاورزی و گمرکات امکان اظهار 

آنهــا وجــود دارد. همچنیــن ایــن 

محصــوالت نباید در گمرکات مرزی 

کشور ارزیابی، اظهار و پلمب شوند، 

چراکــه گمرکات مــرزی رصفا معرب 

خــروج کاالهــای مذکور هســتند. 

ضمن اینکــه صــادرات محصوالت 

غذایــی فقــط توســط واحدهــای 

تولیدی یا مناینده ویژه واحد مربوطه 

)تنهــا بــا داشــن کارت بازرگانی 

صاحبــان واقعــی کاال یــا مناینده 

رسمی آنها( امکان پذیر است.

از ایــن رو اتاق بازرگانی خرمشــهر 

با رســال نامه ای بــه وزارت صمت، 

گمــرک جمهــوری اســالمی ایران 

مرتبــط  هــای  ســازمان  دیگــر  و 

درخواســت لغو این ابالغیه را اعالم 

منود. ایــراد خســارات و زیان های 

جــربان ناپذیــر بــه تولیدکنندگان 

و صــادرات کننــدگان محصــوالت 

کشاورزی، به رصفه نبودن صادرات، 

ایجاد خلل در سیستم حمل و نقل، 

بــروز خلــل در روند امــور گمرکات 

استان ها و فراهم آوردن بسر جهت 

اســتفاده از کارت های اجاره ای از 

مهم ترین دالیل اتاق خرمشــهر در 

لغو این ابالغیه بوده است.

در منت این نامه آمده است:

اتــاق  کــه  میرســاند  باســتحضار 

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 

کشاورزی خرمشــهر پس از بررسی 

بطــن موضــوع و احــراز نواقــص و 

ایــرادات ذاتی و اجرائی در دســتور 

العمل صدراألشاره، اعالم میدارد که 

بنا به دالیل ذیل اجرای بند مذکور 

عــالوه بر فقدان نتیجــه مثربخش، 

رشایــط را بــرای ایــراد زیــان های 

جربان ناپذیر  بــه تولیدکنندگان و 

کشاورزان فراهم می آورد که دالیل 

این مدعا در زیر می آید:

با عنایت به ُبعد مسیر تولیدکنندگان 

میــوه و تــره بــار )کــه عمدتــاً در 

فعالیــت  دور  هــای  شهرســتان 

مینایند( با مراکز اســتانها، حمل 

و نقــل محصوالت کشــاورزی با دو 

مسیره شدن )محل تولید – گمرک 

مرکز اســتان – گمرک مــرز( مواجه 

خواهد شــد که این امــر دلیلی بر 

افزایش کرایه حمل بار و متعاقب آن 

باال رفن قیمت متام شــده خواهد 

شــد. کــه نتیجتــاً رصفه صــادرات 

کاالهای کشــاورزی تولید داخل را 

پایین آورده و رغبت و متایل فعاالن 

اقتصــادی جهــت ارزآوری از ایــن 

محصوالت را کاهش میدهد.

با توجه به نزدیک شــدن فصل گرما 

و همچنیــن چیرگی حمل ســنتی 

کاالها بوســیله کامیــون های فاقد 

رسدخانه؛ این دســتور العمل سبب 

خروج بخش عظیمی از رانندگان و 

کامیون های سیســتم حمل و نقل 

کشور خواهد شد.

عدم کافــی بودن تعداد خودروهای 

سیســتم حمل و نقل یخچــال دار 

برای حمل میــوه و تره بار که باعث 

ایجاد انحصار، افزایش هزینه حمل 

کاال و بوجــود آوردن عدم تعادل در 

سیستم حمل و نقل میگردد.

عدم وجود کافی کارگاه های بسته 

بندی و توزیع یکنواخت و مناســب 

آن در ســطح کشور که باعث ماندن 

اتاق خرمشهر لغو شرایط جدید صادرات 
محصوالت کشاورزی را خواهان شد

با توجه به نزدیک شدن 
فصل گرما و همچنین 
چیرگی حمل سنتی 

کاالها بوسیله کامیون 
های فاقد سردخانه؛ 

این دستور العمل سبب 
خروج بخش عظیمی از 
رانندگان و کامیون های 

سیستم حمل و نقل 
کشور خواهد شد
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  در ســال رونــق تولید و در رشایط ســخت 
اقتصادی ناشــی از تحریم ها ؛ رفع مصوبات، 
آئیــن نامــه ها و قوانیــن مخل در امر توســعه 
تجــاری و بهبود رشایط تولیــد در کنار از بین 
بردن موانع توسعه تجارت بیش از همیشه مهم 

و ورضوری است.
از ایــن رو و در پی افزایــش تعرفه های تخلیه، 
بارگیــری و انبــارداری ســال 98 در محدوده 
پارک لجســتیک شــلمچه کــه توســط اداره 
ترانزیــت و حمل و نقــل ســازمان منطقه آزاد 
ارونــد ابالغ گردیــد؛ اتاق بازرگانــی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی خرمشهر با ارسال نامه ای 
ضمن اشاره به پیامدهای منفی این مصوبه در 
حجم معامالت تجاری و میزان صادرات در مرز 
تجاری شــلمچه، خواهان تغییــر و تعدیل این 

تعرفه ها شد.
در این نامه آمده است: 

در حالــی کــه تعرفــه هــای جدید بــه جهت 
افزایــش خــارج از عرف ســبب تحمیل هزینه 
های غیر موجه به فعــاالن اقتصادی خصوصا 
صادرکنندگان خواهد شد که این امر در بهای 
متام شــده کاال تاثیری دو چندان داشته و نه 
تنها باعث عدم حفظ فضای رقابت سامل بلکه 
باعث اعــراض و نارضایتــی صادرکنندگان و 
فعاالن مرز شلمچه شده است. فلذا مستدعی 
است جهت حل مشکل و رسیدگی به اعراض 
صادرکننــدگان و تعدیــل تعرفــه های مصوب 
این موضوع در جلســه آتی کمیسیون نظارت 

بر سازمان های صنفی خرمشهر مطرح گردد.

اعتراض اتاق 
خرمشهر به افزایش 
تعرفه های بارگیری 

ویژه

کاالهــای 

بــر  کشــاورزی 

روی زمیــن هــای زراعی 

و ایــراد تلفــات و رضر وزیــان به 

کشاورزان خواهد شد.

طبق تجربیات شــاهد خواهیم بود که بســیاری از 

کاالها به دالیل مختلف از مرز عودت داده شده، در 

صورتی که اظهار آن در مرکز اســتان صورت گرفته 

است. نحوه ی برگشت کاال فرآیند طوالنی فراوانی 

را به دنبال خواهد داشــت که بــه طور حتم باعث 

آسیب در کاالی مربوطه خواهد شد.

با توجه به تعدد مرزها و گمرگات خروجی در برخی 

اســتاها از یک سو و همچنین کمبود نیروی کافی 

در گمــرکات مراکز اســتانها از ســوی دیگر، عمل 

کردن به این دستورالعمل باعث هجوم به گمرکات 

مرکز اســتان و در پی آن تراکــم و کمبود زمان الزم 

جهــت صــدور اظهارهــا و ارزیابی کاالهــا خواهد 

شــد که بارزترین تبعات ناشــی از آن عالوه بر ایراد 

خســارات متعدد حمل و نقــل و تخلیه و بارگیری، 

فاسد شدن کاالهای کشاورزی خواهد بود.

دوری ارگان هــا و ســازمان هــای ناظــر از قبیــل 

قرنطینه و اســتاندارد و همچنیــن تراکم کاالها بی 

شــک باعــث کندی در رونــد اظهــار کاال در مرکز 

استان خواهد شد.

هانگونه که مســتحرض می باشــید حســب روند 

معمول و جاری در صادرات محصوالت کشــاورزی، 

فرآیندهــای تولید و صادرات این گونه کاالها کامال 

از هم جدا بوده و بدلیل این که بیشر کارخانجات 

مواد غذائــی در زمره  SME  ) کارگاه های صنعتی 

کوچک و متوســط( می باشــد، لذا ایجــاد رشایط 

صــادرات یکســویه هــر دو گــروه تولیدکننــده و 

صادرکننده را منتفع نخواهد ســاخت و بطور حتم 

اختالل در سیستم صادرات را باعث خواهد شد.

برخی از خریداران محصوالت کشاورزی در استان 

های مرزی خریــد خویش را به صــورت اعتباری و 

سیســتم بانکی انجام میدهند که بی شــک اظهار 

کاالها در مراکز اســتان ها طبق روال دستورالعمل 

موصــوف باعث ایجــاد فرآینــد کارت هــای اجاره 

ای بــرای صــادرات محصوالت کشــاورزی خواهد 

شــد . از طرف دیگر نیــز اگر خریــدار قصد اظهار 

کاالی تولیدی خویش را داشــته باشد می بایستی 

مکانیسم و سیستم زائدی را در سایر استانها ایجاد 

مناید که قطعا مشــکالتی را در آینده ایجاد خواهد 

منود.

لذا باســتناد موارد فوق که قســمتی از مشــکالت 

مربوطــه ی احصایی و پیش بینی شــده اســت؛ از 

حرضتعالی تقاضا میگردد دستور فرمائید، پیگیری 

الزم در زمینــه عدم اجرای دســتورالعمل موصوف 

مبذول گرددقرار گیرد.
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گسترش تجارت با اروپا؛ بازی دو سر برد

 توسعه اقتصاد در جهان امروز، بدون بهره جسن 

از ابــزار اقتصــاد بین امللل و توســعه روابط تجارت 

جهانــی هدفی عبــث و تالشــی بیهــوده را به ارث 

خواهد گذاشــت. در این بیــن اما جهان نوین امروز 

 رقابت ها را افزایش و انحصار را محدود ساخته است.

دنیــای امروز با ابزار نویــن و کاربردی خویش تا حد 

زیــادی فاصلــه مرزها را کاهــش و تــوان ارتباطات 

بین امللل برای هر انســان و هــر فرهنگی را فراهم 

آورده اســت . در دنیایی که با ابزار ســهل الحصول 

و ارتباطــات آن امکان برقراری ارتباطات تجاری را تا 

هــزاران کیلومر فراهم آورده، رقابت به شــدت معنا 

پیدا کرده و بهره جســن از هــر توان و موقعیتی در 

توســعه روابــط اقتصادی مهــم و حیاتی به شــار 

میــرود. از ایــن رو نبایــد گزینــه هــای ارتباطــات 

 تجاری بــا هر کشــوری را به راحتی از دســت داد.

اروپا و فرصت های تجاری آن، گزینه ای مهم و مفید 

برای کشور عزیزمان در گذر از بحران تحریم و همچنین 

توسعه تجاری به شار میرود.  متایل کشورهای قاره 

سبز جهت توسعه و برقراری روابط تجاری را میتوان 

 با ظهــور پدیده ای   به نام اینســتکس ملس منود.

چهارچوب تبادالت اینستکس را منحرصا منیتوان به 

تبادل مالی کاهش داد . ایستکس سیستمی است 

بــرای روابط تجــاری در دو محور تبــادل کاال و پول 

است که با افزودن اعضای آن میتوان به راحتی فشار 

ناشــی از تحریم را از دوش مردم ایران بردارد. و این 

 نشانه ای از توان تبادل تجاری بیشر با اروپا است. 

از ســوی دیگــر مترکز تجــارت ایران با کشــورهای 

محدود همسایه بی شک منیتواند نیازهای اساسی 

کشــور را تامیــن و مبادالت موثــر بازرگانــی را رقم 

بزند. بهره بردن از توان و متایل کشــورهای اروپایی 

میتوانــد عــالوه بر بهبــود عرضه کاالهای اساســی 

و مــواد اولیه مورد نیــاز صنایع مختلف کشــور، در 

دوره زمانــی طوالنــی تــر بــا تلطیف فضــای روابط 

سیاســی، ارتباطــات بیــن املللی کشــورمان را در 

زمینه های دیپلاســی، اقتصادی، رسمایه گذاری 

 مشــرک و گردشــگری متقابل افزایش خواهد داد.

به اســتناد تجربه چندین ســاله خویش در فعالیت 

های اقتصادی با کشورهای چک، اسلواکی و اتریش 

میتوان به جرات اذعان منایم که میل به توسعه روابط 

تجاری در فعاالن اقتصادی کشــورهای اروپا آنچنان 

فراوان است که با بهره از فرصت های آن و همچنین 

ایجاد فضای اعتاد بیشر از طریق تبادالت تجاری 

صادقانه و ســامل میتوان روز بــه روز بر نرخ تعامالت 

تجاری و رسمایه گذاری مشــرک بــا رشکا و فعاالن 

اقتصادی اروپایی افزود. پهنا و گسره وسیع دامنه ی 

فعالیت و تقاضا در بازارهای اروپا توان حضور گسرده 

و موثر ایرانیان در اروپا و توسعه مبادالت تجاری را به 

صورت بالقوه در خود جای نهاده است. پهنه ی بازار 

های عرضه و تقاضا نســبت به بازارهای کشــورهای 

همسایه و حوزه خلیج فارس زمینه ی ایجاد ارتباطات 

تجاری موثرتــر و ماندگارتر را بوجود آورده اســت. از 

این رو و با کاربرد ابزارهای مختلفی چون دیپلاسی 

موثــر، دانش تجــارت بیــن املللی، بهــره گیری از 

بازراشناســی و نیــاز بازار و همچنیــن رونق تولید و 

عرضه کاالهای با کیفیت میتوان آینده روشنی را در 

 توسعه روابط تجاری با کشورهای اروپایی متصور شد.

بــا توجه به آنچه گفته شــد انتظار میــرود گرایش و 

ســوی حرکت تجارت بین امللل کشور را با نگرشی 

وســیع تر، در دوران تحریم به سوی کشورهای اروپا 

نیز برد. ذهنیت عدم وجود توان و امکان الزم در دور 

زدن تحریم از طریق کشورهای اروپایی به گواه تجربه 

خویــش، ذهنیتی صحیــح نخواهد بــود. تنها باید 

فضای کار را به شکلی کارشناسانه و با تدبیر و مطالعه 

 کافی پیش برد تا از گزندهای احتالی در امان بود.

البتــه که این مدعــا به ایــن معنا نخواهــد بود که 

در ســایه گســرش روابط تجــاری با اروپــا ، روابط 

اقتصــادی خویــش بــا رشکای فعلی و کشــورهای 

همســایه را در حیطه فراموشی فرانهیم، بلکه عالوه 

بر حفظ بازارهای فعلی باید سعی و تالش خویش در 

گسرش روابط اقتصادی و تجاری با دامنه ی وسیع 

تری از کشــورهای جهان را در دستور کار قرار دهیم 

تا عالوه بر دسرســی با بازارهای وســیع تر و متنوع 

تر، توان فزایتده تــری در گذر از بحران تحریم برای 

خویش فراهم آوریم.

امین فرطوسی

دکرتی روابط بین امللل
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غرفة تجارة، صناعة، زراعة و املناجم يف مدينة خرمشهر

  إن هــذه الغرفة بوصفها ممثاًل 

للقطاع الخاص، سعت دوماً التباع 

نظام اداري ثابت و مستقر ، يسري 

وفق القوانن الجارية و املعمول 

بها دون هــدر يف الوقت و املال 

و ذلــك عــرب تجنبهــا الصيغــة 

البريوقراطيــة يف العمــل . فهي 

االن تقدم افضــل الخدمات اىل 

اعضائها يف الغرفة و كافة التجار.

إن املزايــا التي ترتب لحصول 

التجار عىل هويــة غرفة التجارة 

ميكن تلخيصها مباييل :

اإلستشــارية  الخدمــات   -1

فيــا يتعلق بالتجــارة الدولية و 

املعامالت الجمركية

اإلستشــارية  الخدمــات   -2

الربوتوكولية التي يتطلبها العمل 

التجاري من حيث اإلدارة

التجــار  توعيــة  و  تثقيــف   -3

بالجهــات و الدوائر ذات العالقة 

الرضائــب  كادارة  بنشــاطهم، 

– دائــرة الضــان اإلجتاعــي- 

منطقة اروند الحرة للتجارة

۴- ايجاد شبكة من العالقات بن 

التجار االعضاء و التجار االجانب 

مــن خــالل عقــد اجتاعــات 

مشــركة و كذلــك التواصل مع 

التجــارة  غــرف  املعينــن يف 

االخرى يف ايــران باإلضافة اىل 

االرتباط بغرف تجــارة املناطق 

الحدوديــة و ذلــك بهدف خلق 

و توســيع الفــرص املتاحــة اما 

مهم لعقــد الصفقــات التجارية 

مبا يتالئــم مــع تخصصهم يف 

التصدير

5- اعطــاء خدمــات استشــارية 

للتجار فيا يخص منح تأشريات 

الدخول للدول االجنبية و تقديم 

كافــة الخدمــات اإلعالمية عرب 

دائرة العالقات الدولية يف الغرفة

6- إصدار شهادة املبدأ و شهادة 

التوقيع و تأييــد العقود املوقعة 

بن التجار

7- تقديــم الخدمــات الخاصــة 

يف  الغرفــة  اعضــاء  لحضــور 

املعارض الداخلية و الخارجية.

8- الحضــور الناجــح و الفعــال 

لرفع  الخاصة  يف اإلجتاعــات 

الخالفات الناشئة بن مسئويل 

الدوائر الحكومية و األعضاء

اإلستشــارية  الخدمــات   -9

القانونية

1۰- خدمــات التحكيــم و حل 

الخالفات بن األعضاء

11- االعالم عرب أحدث املجالت 

و النرشيات فيا يخص القوانن 

و اإلجراءات الجديدة و آخر اخبار 

غــرف التجارة التــي هي موضع 

اهتام االعضاء

الدراســة  و  املطالعــة   -12

املســتمرة لنمط اسلوب تقديم 

الخدمات و تحسينها

13-  عقد ندوات و تشكيل فرق 

لتلبية حاجات  عمل متخصصة 

التجار فيا يتعلق برفع مستوي 

الوعي و الثقافة

1۴- تقديم الخدمات املتطورة و 

توسيعها بإستمرار
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ميناء خرمشهر

 منطقة أروند الحرة للتجارة

  تقع میناء خرمشهر فی منطقة 

اروند الحره للتجارة فی شال غرب 

الخلیج الفارسی و فی جنوب غرب 

محافظــة خوزســتان و ذلک علی 

مســاحة تصل الی 173 کیلومراً 

مربعاً فــی نقطة التقاء نهری اروند 

و کارون ، ولها حدود مشــرکة مع 

العراق و الکویت.

ميناء خرمشــهر تبــدو متکاملة و 

هــی تضم ثالثة أقســام أساســیة 

املدن الصناعیة فی خرمشــهر  و 

الشالمچة و جزیره مینو . 

من أهم املزایا التی تتمتع بها ميناء 

خرمشهر، هی توفر املیاه العذبة و 

وجود أنهار ک)بهمنشــیر ، کارون 

و ارونــد( إضافــة الــی االمکانات 

االخری کالنقل و املواصالت عرب 

الطرق املبلطة و ســلک الحدید ، 

کذلک النقل البحری و الجوی من 

و الی املنطقة ، یضاف الی ذلک 

مطار آبادان.

املزیة االخری لهذه امليناء ، قرص 

املسافة عن دول الجوار.

نظــراً ملــا تتمتــع بــه محافظــة 

خوزســتان مــن قابلیــات و مزایا 

خاصــة کتوفــر 6۰% مــن املیاه 

العذبة االیرانیة ضمن مسهول هذه 

املنطقــة . کذلک وجــود ارايض 

زراعیــة خصبــة و نشــاط زراعي 

منتظــم و احتوائهــا علــی معظم 

االحتیاطــي النفطــي ، باالضافة 

الی کونهــا منطفة حدودیة ترتبط 

باالعراق من خدال منفذ الشالمچة 

. إن وجود مطارات دولیة يف هذه 

املحافظة جعلها تکتسب افضلیة 

و مزایا خاصة مقارنة ببقیة مناطق 

ایران 

إن مينــاء خرمشــهر و الواقعة يف 

محافظة خوزســتان ، لها امکانات 

و الطاقــات املمیــزة يف ترانزیت 

البضائع الی العــراق من مختلف 

البلــدان ، من بینهــا دول منطقة 

الخلیج الفاريس و دول رشق آسیا 

و القوقاز

و مبا أن السوق العراقیة يف الوقت 

الراهن بإشد الحاجة الی االستیراد 

من الدول االقلیمیــة ، فان وجود 

ميناء خرمشــهر بجوار هذا البلد و 

التی تضم طاقات ترانزیتیة هائلة ، 

تکون أفضل خیار يف هذه املجال 

لــدول منطقــة الخلیــج و منطقة 

القوقاز يف الرانزیت .
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أمكانات الزراعية، صيد و تربية األسامك

  إن مــدن آبادان و خرمشــهر من أهم 

املدن االیرانیة التی تتمتع بوفرة املیاة 

و التــی تجعــل منها اراضٍی مســتعدة 

لتوسیع القطاع الزراعي . لهذه املناطق 

ممیــزات خاصــة يف زراعــة املحاصیل 

الصیفیة و کذلــک الحبوب و املنتجات 

الزیتیة . إن معظم االرايض القابلة للزارعة 

فی آبادان والجزء القلیل يف خرمشهر قد 

خصصت لزراعة اشجار الفواکه و النخیل 

. فالتخیل یحتل املســاحة االوسع من 

يف آبــادان یلی بعد ذلک زراعة اشــجار 

العنب او الکروم 

اما يف خرمشهر فهناک مساحة متواضعة 

یمکن مالحظتها و هي مخصصة لزراعة 

املحضیــات و العنــب . وجــود بعــض 

البساتین املزروعة باشجار املوز ، السدر 

، الرمان و التین ، یظهران هذه املنطقة 

لها القابلیة املناسبة يف زراعة محاصیل 

الحارة املعتدلة 

و بســبب الظــروف املناخیة املناســبة 

لهذة املنطقة ، فان االمکانیة قامئة فیها 

لزراعة و جني و بعض املحاصیل مرتین 

يف العام الواحد

و  کارون  الثــالث  االنهــار  وجــود  إن 

بهمنشیر و اروند ، قد عملت علی تطویر 

الزراعــة بصــورة جزریة فتنفیــذ مرشوع 

الــري املتکامل يف آبادان و خرمشــهر 

، ســیجعل االف الهکتــارات مــن هــذه 

االريض صالحة للزراعة 

التمور 

تعد التمور من أهــم املحاصیل الزراعة 

يف املنطقة الحارة من آســیا الوســطی 

و  للمکونهــا  نظــراً  و  الفاکهــة  فهــذه 

خصوصیتهــا ، یمکــن اعتبارهــا فاکهة 

فریــدة من نوعهــا بین الفواکــه وتحتل 

مکانه خاصة يف تنمیــة الصلدرلت بین 

املحاصیل الزراعیة 

إن ایــران هــي مــن أهــم املناطق يف 

العامل التي تتوفر فیها الظروف املناخیة 

املناســبة لزراعة النخیــل حیث تحتل 

خرمشــهر القطــب االســاس يف هــذا 

املجــال و مــن أهــم اصنــاف النخیل 

املنتــرشة فیهــا : الســعمران – الربیــم 

الدیري- الحالوي – الخرضاوي – الربحي 

– القنطار والزهدي 

و کل صنــف منــه یحتــوي علــی قیمة 

غذائیة خاصة به متیز عن سایر االصناف 

إن االرايض املزروعة يف خرمشهر تصل 

الی 3782 هکتاراً 

تدخل التمور يف انتاج بعض الصناعات 

کالبسکویت ، الدبس ، والخبز املحلی 

التمــور املصدرة ذات اصنــاف متعددة 

و متنوعة لکن االســواق العاملیة تفضل 

صنف الســعمران و الــذی یتمیز بنکهة 

مرغوبة و بقیمة غذائیة عالیة 

عملیــة تصنیــع التمــور منذ االســتالم 

املحصــول حتی تعبئتة یمــر باملراحل 

التالیة:

االرشاف و الرقابــة – التعقیــم – تنظیــم 

الرطوبــة املناســبة – الفرز و التقســیم 

– الــوزن و التعبئــه و من تــم النقل الی 

املخازن اطربدق

تعمــل فی خرمشــهر حالیــاً 1۰ معامل 

للتعبئة ، جمیعهــا حائزه علی مجوز من 

دائرة الصناعات التحویلیة .

إن الــرشکات التــی تعمــل فــی مجال 

تصدیر التمور ، تصدر کل منها ما یقارب 

5۰۰ الی 7۰۰ طن ســنویاً و ذلک عرب 

املعامل الفعالة حیــث بعض منها عضو 

فی غرفة تجــارة خرمشــهر و اهم الدول 

املســتوردة لتمور خوزســتان هی کندا 

، اســرالیا ، املانیــا ، بریطانیا ، جنوب 

افریقیا و اخیراً االمارات العربیه املتحدة

االسامک

تعد املیــاه الســاحلیه لخوزســتان من 

أغنــی املناطق من حیث تنــوع الحیاة 

البحریــه . إن وجود مناطق صید بحذیه 

و مصــادر املیــاه العذبــه أوجــد ارضیة 

مناسبة لربیة الســاک و جذب رؤوس 

الموال الالزمة لإلستثار يف هذا القطاع 

. فعملية تنمية الحافظة تستند اىل عىة 

مزايا مــن بينها الــرثوة البحرية، تربية 

األســاك، و الؤراعة. حيث بدأ اإلهتام 

يف العقــد اإلخري لتطوير هذه االمكانات 

و توســعتها، اذ امتلت الرثوة الســمكية 

املكانة املناسبة يف هذا املجال.

أن مىينــة خرمشــهر هي مــن أهم مدن 

محافظة خوزســتان التي لهــا طاقات و 

قابليات اســتثنائيه يف مجــال الزراعة و 

الصناعة باالضافة اىل متيزها يف جذب 

االســتثارات الخاصة يف مشاريع تربية 

اإلساك.

يف  األســاك  تربيــة  عمليــة  تجــري 

خرمشــهر ب 7۰ حوضاً بصــورة فعالة و 

جميع األشخاص املستسمرين فيها هم 

اعضاء يف الغرفة التجارة خرمشهر.

إن صــادرات هذه االحواض تبلغ ســنويًا 

تصــدر  طــن  الــف   5۰ اىل  بــن 3۰ 

جميعها اىل العراق عرب منفذ الشالمجة 

الحدودي.

توفر الظروف و األرضية املناســبة لهذه 

األنشــطه يجــب ان يكون عامــاًل محفزاً 

لتوســيع هــذه الصناعة بشــكل فعال و 

داوم.
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امکانات السیاحیة 
  إن الخصوصیة التی تتمیز بها هذه املنطقة من 

حیث املوقع و االمکانــات املتاحة فیها منحتها 

ممیزة خاصة 

يف املجال السیاحي یمکن االشارة الیها مبایيل 

1- تنفیــذ و ســیارة القوانیــن و الظوابــط الخاصة 

باملناطــق التجاریــة و الصناعیــة الحــرة ، خدمة 

للسیاحة و االستثامر و التجارة   

2-  قرب منطقة اروند الحرة الی أهم املناطق ذات 

الکثافة السکانیة يف ایران مقارنة ببقیة املناطق 

الحرة 

3- ســهولة الوصــول الــی االنهار الخالبــة و ذات 

املمیزة املالحیة 

4- مجاورتها مع الدول الواقعه يف شــامل الخلیج 

الفــاريس و من ضمنهــام العراق الــذی هو بأمس 

الحاجة الی الخدمات و البضائع املصدرة

5- ســهولة حصول الســائحین و املسافرین علی 

البضائــع املرغوبــة اثناء التســوق ضمن ســواق 

املنطقة الحرة 

6- التمنــع بجاملیة الطبیعة حول ضفــاف اروند ، 

کارون و بهمنشــیر و کذلک الجزر املحیطیة بها 

خاصة جزیرة مینو 

7- أمکانیة السفر الی کافة مناطق ایران عرب الطرق 

الربیة و الخطوط الجویة و البحریة و کذلك سلک 

الحدید 

8- وجود أهم و أضخم املناطق الصناعیة و البحریة 

و النفطیة يف هذه املنطقة و التی تعد من أقدامها 

يف ایران 

9- االنشــطة الجامعیة و موسسات التعليم العايل 

املوجــودة يف املنطقــة و التــي تعترب مــن أهم 

املراکز العلمیــة علی الصعید الوطني و العاملي ، 

کجامعة صناعة النفط ، و جامعة العلوم و املهارات 

البحریة  

10- نظراً لعدم توفر االمکانات و البنیة التخصصیة 

و الطهارة الطبیة بین الدول الجوار ســیام العراق ، 

فــان تقدیم هذه الخدمات يف املنطقة و بامثان و 

أجود مناسبة یعد من أهم عوامل تشجیع السیاحة 

الطبیة 

11- العــادات و التقالید املشــرتکه بین ابناء هذه 

املناطق و التعایش الســلمي القائم فیها وخصلة 

حسن الضیافة البناء الجنوب 
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 یکی از فعال ترین صادرکنندگان به کشور عراق در زمینه مواد معدنی

 همراه: 09168333919
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Effective advertising

تــبـلیغات محیـطـی
بـــرنـــدیــنـــگ
مـشاوره تبـلـیـغـاتی

مجری
 تبلیغات

 در فرودگاه
 بین المللی

 آبادان

@parnianinegaran www.parniian.com



     وبسایت:

http://khccima.ir

     کانال تلگرام:

t.me/khccima

     کانال پیام رسان سروش:

Http://Sapp.ir/khccima

     کانال پیام رسان روبیکا:

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




