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چند روز پیش، عنوان »بنیانگذار و پدر علم نوین گردشگری 
جهان« به یک محقق ایرانی رسید؛ به کسی که هم 

رئیس سازمان گردشگری کشور بوده و هم در طول این 
سال ها، کتاب های بسیاری در حوزه صنعت توریسم 
نگاشته است. تئوری پردازی های پروفسور محمدشریف 
ملک زاده در بخش گردشگری و ثبت اولین اختراع او 
در این صنعت، اتحادیه بین المللی رؤسای دانشگاه های 
جهان را واداشت تا به این محقق ایرانی، عنوان »بنیانگذار 
و پدر علم مدیریت نوین گردشگری جهان« را اعطا کند.

پانزدهم اکتبر 2020 )24 مهرماه 99(، سازمان جهاني 
جهانگردي سازمان ملل متحد و دانشگاه هاي معتبر 

جهان، اولین اختراع در صنعت گردشگری و ارائه نظریه 
MFT توسط دکتر ملک زاده را تائید کردند. بسیاری 
از دانشمندان جهان و اساتید حوزه گردشگری کشورهای 
مختلف، حمایت رسمی خود را از نظریه MFT اعالم 
کردند و آن را نقطه عطفی در پیشرفت دانش توریسم 
برشمردند. این اختراع با عنوان »فرآیند مدیریت، کنترل 
ها،  جاذبه  تعیین  با  ویژه  عالیق  با  تورها  انواع  کیفی 
مسیرها، امکانات و شاخص های گردشگری« ثبت شد 
و اساتید صاحب نام دانشگاه ها و مراکز گردشگری مهم 

دنیا همچون خوزه کاستا رئیس دانشکده توسعه و برنامه 
ریزی گردشگری پرتغال، پروفسور دانیل فسن مایر از 
انستیتو گردشگری اریک فیدمن دانشگاه فلوریدا آمریکا، 
دکتر فارگاس سانچز استاد تمام دانشگاه هولوا اسپانیا و 
پروفسور کای چون رئیس دانشکده مدیریت هتلداری و 
گردشگری دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ در روزهای 
گذشته دکتر ملک زاده را به دلیل دریافت اولین جایزه و 
اختراع در صنعت گردشگری تقدیر و لقب »پروفسور و 

پدر علم نوین گردشگري جهان« را به وي اعطا کردند.

یک پروفسور 
ایرانی »پدر علم نوین 
گردشگری جهان« شد

تفاهم نهایی بین گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان منطقه آزاد اروند
گمرکات  کل  رییس  ابالغ  با 
انجام  ایران  اسالمی  جمهوری 
تشریفات و عملیات ورود و خروج 
کاالهای  مسافر،  همراه  کاالی 
و  آالت  ماشین  منطقه،  مصرفی 
واحدهای  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
توسط  اروند  در  حاضر  صنعتی 
صورت  اروند  آزاد  منطقه  گمرک 
روابط  گزارش  به  گیرد.  می 
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی 
نشست  امروز   ، اروند  آزاد  منطقه 
گمرکات  کل  رییس  بین  مشترکی 
معاون  ایران ،  اسالمی  جمهوری 
مدیر  کشور،  گمرک  حقوقی 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  عامل 
کارها  و  کسب  توسعه  معاون  و 

در  سازمان  این  گذاری  سرمایه  و 
مصوبات  شدن  اجرایی  راستای 
گیت  در  کشور  گمرک  استقرار 
خرمشهر  و  آبادان  خروجی  های 
رییس  و  عامل  مدیر  شد.  برگزار 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات 
نشست  این  خصوص  در  اروند 
مهرماه  دهم  در  نشستی  گفت : 
فرماندار  حضور  با  جاری  سال 
سه  و  جمعه  امام  آبادان،  ویژه 
مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
جمهوری  گمرکات  نمایندگان  و 
فرمانداری  محل  در  اسالمی 
کامل  استقرار  برای  آبادان  ویژه 
های  گیت  در  ایران  گمرک 
تشریفات  در  تسهیل  و  خروجی 

اروند  آزاد  منطقه  ورودی  مبادی 
افزود:  زمانی  سمعیل  شد.  برگزار 
شد  توافق  پیشین  نشست  در 
همراه  کاال های  گمرکی  تشریفات 
مصرفی،  کاال های  نیز  و  مسافر 
اولیه  ماشین آالت، قطعات و مواد 
و  تولیدی  واحد های  نیاز  مورد 
به  خروج  تا  ورود  بدو  از  صنعتی، 
آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  عهده 
رییس  کرد:  بیان  وی  باشد.  اروند 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرکات 
به  عنایت  با  امروز  نشست  در  نیز 
کرد  ابالغ   ، گرفته  صورت  توافق 
در  خرمشهر  و  آبادان  گمرک  تا 
مبادی ورودی این دو شهر مستقر 

گردند.

ابالغ  طبق  داشت:  اظهار  زمانی 
این  از  کشور  گمرکات  کل  رییس 
کاالی  گمرکی  تشریفات  پس 
مصرفی  کاالهای  مسافر،  همراه 
مواد  و  آالت  ماشین  منطقه،  در 
تولیدی  واحدهای  نیاز  مورد  اولیه 
آزاد  منطقه  گمرک  توسط  منطقه 

اروند صورت می گیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
اجرایی  با  امیدواریم  گفت :  اروند 
تعامل  ضمن  مصوبات  این  شدن 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
شاهد  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  و 
کاالی  ورود  تشریفات  در  تسهیل 
مورد نیاز مردم منطقه و واحدهای 

باشیم. اروند  صنعتی در 

بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
الملل سازمان منطقه آزاد اروند، متن پیام 

به شرح زیر است:
ُقوا ” ” َواْعَتِصُموا بَِحْبِل الَلّ َجِمیًعا َواَل تََفَرّ
نبی  فرخنده  میالد  ایام  رسیدن  فرا  با 
و  وحدت  نسیم  دیگر  بار  اسالم  مکرم 
اسالمی  امت  میان  در  دوستی  عطر 

وزیدن گرفت.
و  اخوت  همدلی،  نماد  وحدت  هفته 
پیوند  وتحکیم  اسالمی  ملت  یکپارچگی 
برکت  به  است.  یکدیگر  با  مسلمانان 
میالد نور، پیام آورتوحید، رسول وحدت، 
بعثت  با  بودکه  )ص(  محّمد  حضرت 

را  اخوت  پیمان  و  برادری  خویش، شعار 
برای جوامع بشری به ارمغان آمد.

اهانت  کردن  محکوم  ضمن  اینجانب 
و  کریم  قرآن  نورانی  ساحت  به  اخیر 
هفته  فرارسیدن  اکرم)ص(،  رسول 
نور  سراسر  و  خجسته  والدت  و  وحدت 
فخر  للعالمین،  رحمه  المرسلین،  ختم 
عالم و آدم، پیام آور عزت، حضرت محمد 
مصطفی )صلی الل علیه وآله وسلم( و نیز 
)علیه  صادق  جعفر  امام  فرخنده  والدت 
به  ارجمند  هموطنان  تمام  رابه  السالم( 
ویژه اروندنشینان عزیز تبریک و تهنیت 

عرض می کنم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
شده  انجام  های  ریزی  برنامه  طبق  گفت:  اروند،  آزاد 
هواپیمای  فروند  یک  کارون،  هواپیمایی  شرکت  با 
مسافربری فوکر ۱۰۰ برای برقراری پروازهای رفت و 
برگشت مسیر تهران به آبادان در فرودگاه آیت ا... جمی، 
اموربین  به زمین نشست. به گزارش روابط عمومی و 
گذشته  روز  شامگاه  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
هواپیمای فوکر شرکت کارون با ظرفیت ۱۰۰ نفر طی 
مراسم تشریفاتی در فرودگاه آیت ا… جمی آبادان به 
صورت شب خواب، به زمین نشست. قدرت اله طمیمیان 
در  پرواز  این  از  استقبال  آئین  در  که  همراه  هیأت  و 
فرودگاه حضور داشتند ضمن اعالم این خبر، خاطرنشان 
کرد: شرکت هواپیمایی کارون، یک هواپیمای فوکر ۱۰۰ 
را با نام “آبادان” نامگذاری کرده است و به مدت دو روز 
در هفته پروازهای فوق العاده از فرودگاه بین المللی آیت 

ا… جمی آبادان به مقصد تهران در ساعات اولیه صبح 
را در دستور کار خود قرار داده که تأثیر بسزایی در صرفه 
جویی وقت برای مسافران و رفاه حال آنها خواهد داشت. 
طمیمیان در توضیح زمان و روزهای این پرواز توضیح 
داد: این پرواز دو روز در هفته و از روز سه شنبه شب 
از تهران به مقصد آبادان و پس از اقامت کادر پرواز در 
منطقه، ۶:۳۰ صبح چهارشنبه از آبادان به مقصد تهران 
از سر گرفته می شود و جمعه شب از تهران به آبادان و 
شنبه ۶:۳۰ صبح از آبادان به مقصد تهران انجام خواهد 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  شد. 
اروند  حال  رفاه  را  پرواز  این  هدف  اروند  آزاد  منطقه 
نشینان عنوان کرد و افزود: این پرواز در ساعات اولیه 
به  برای رسیدگی و دسترسی مردم  تأخیر  صبح بدون 
فعالیت  پایتخت همچنین  اداری و درمانی در  کارهای 

های اقتصادی تجار و بازرگان برقرار شده است.

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
طبق  گفت:  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 
شرکت  با  شده  انجام  های  ریزی  برنامه 
هواپیمای  فروند  یک  کارون،  هواپیمایی 
برقراری  برای   ۱۰۰ فوکر  مسافربری 
تهران  مسیر  برگشت  و  رفت  پروازهای 
به  جمی،  ا...  آیت  فرودگاه  در  آبادان  به 
زمین نشست. به گزارش روابط عمومی و 
اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  اموربین 
شامگاه روز گذشته هواپیمای فوکر شرکت 
مراسم  طی  نفر   ۱۰۰ ظرفیت  با  کارون 
جمی  ا…  آیت  فرودگاه  در  تشریفاتی 
زمین  به  خواب،  شب  صورت  به  آبادان 

نشست.
که  همراه  هیأت  و  طمیمیان  اله  قدرت 
فرودگاه  در  پرواز  این  از  استقبال  آئین  در 
خبر،  این  اعالم  ضمن  داشتند  حضور 
خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی کارون، 
یک هواپیمای فوکر ۱۰۰ را با نام “آبادان” 
روز  دو  مدت  به  و  است  کرده  نامگذاری 
فرودگاه  از  العاده  فوق  پروازهای  هفته  در 

بین المللی آیت ا… جمی آبادان به مقصد 
تهران در ساعات اولیه صبح را در دستور 
در  بسزایی  تأثیر  که  داده  قرار  خود  کار 
رفاه  و  مسافران  برای  وقت  جویی  صرفه 

حال آنها خواهد داشت.
طمیمیان در توضیح زمان و روزهای این 
در  روز  دو  پرواز  این  داد:  توضیح  پرواز 
هفته و از روز سه شنبه شب از تهران به 
مقصد آبادان و پس از اقامت کادر پرواز در 
منطقه، ۶:۳۰ صبح چهارشنبه از آبادان به 
مقصد تهران از سر گرفته می شود و جمعه 
شب از تهران به آبادان و شنبه ۶:۳۰ صبح 
از آبادان به مقصد تهران انجام خواهد شد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند هدف این پرواز 
و  کرد  عنوان  نشینان  اروند  حال  رفاه  را 
صبح  اولیه  ساعات  در  پرواز  این  افزود: 
دسترسی  و  رسیدگی  برای  تأخیر  بدون 
در  درمانی  و  اداری  کارهای  به  مردم 
اقتصادی  های  فعالیت  همچنین  پایتخت 

تجار و بازرگان برقرار شده است.

و  اطالعات  فناوری  های  زیرساخت  مدیر 
صدور  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  ارتباطات 
4۰ هزار کارت هوشمند شهروندی در منطقه 

خبر داد.
الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد اروند، کمال رضایی اجرای 
پروژه کارت هوشمند شهروندی در منطقه آزاد 
کنار  در  مدیریت  این  اهداف  از  یکی  را  اروند 
ایجاد زیرساخت های فناوری در دوشهرستان 
دو  در  افزود:  و  دانست  خرمشهر  و  آبادان 
هوشمند  کارت  پروژه  مجموعه  گذشته  سال 

شهروندی را در این منطقه شروع کردیم که تا 
کنون حدود ۶۳ هزار خانواده در این حوزه ثبت 
خانواده  هزار   4۰ تعداد،  این  واز  اند  کرده  نام 

موفق به دریافت کارت شده اند.
در  دیگر  خانواده  هزار   ۲۳ اینکه  بیان  با  وی 
نشان  خاطر  هستند،  کارت  این  چاپ  انتظار 
کرد: متاسفانه حدود ۸ماه به دلیل عدم امکان 
واردات ، در تهیه چیپِست کارت شهروندی با 
مشکل مواجه شدیم که با پیگیری های مکرر 
نمودیم  ایجاد  کارت  بدنه  در  که  تغیراتی  و 

موفق به طراحی کارت جدیدی شده ایم.
گذشته  ماه  دو  از  داشت:  اظهار  رضایی 
به  و  شده  آغاز  مجدداً  توزیع  و  چاپ  عملیات 
تحویل  را  کارت  4هزار  حدود  ماهیانه  صورت 
مجموعه پست می دهیم. مدیر زیرساخت های 
منطقه  سازمان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
این  بر  ما  تمام تالش  اروند تصریح کرد:  آزاد 
تحویلی  کارت  میزان  سال  پایان  تا  که  است 
آبادان و  را به باالی ۵۰درصد کل شهروندان 
خرمشهر برسانیم و شروع به خدمات رسانی به 

شهروندان با این کارت نماییم.

سازمان  رقابت  توسعه  و  کار  و  کسب  بهبود  مدیر 
منطقه آزاد اروند گفت: از هیچ تالشی در جهت عدم 

تعطیلی واحدهای کسب و کار دریغ نخواهیم کرد.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد اروند، جبار عبودزاده با اشاره به متضرر شدن 
ویروس  با شیوع  منطقه  کارهای  و  از کسب  بسیاری 
کرونا، اظهار داشت: جلسات بسیاری در رابطه با بحث 
با کرونا و شورای تأمین شهرستان های  ستاد مبارزه 
آبادان و خرمشهر در منطقه تشکیل شد تا زمانی که 
مردم، صاحبان رستوران ها، پاساژها و سایر ارگان ها ی 
منطقه پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، اصناف 
تعطیل نخواهند شد.وی با بیان اینکه مهم ترین ابزار 
پروتکل  اجرای  و  رعایت  کرونا  مهار  و  کنترل  برای 
زیادی  بسیار  تأکید  کرد:  خاطرنشان  است،  بهداشتی 
شده که واحدهای صنفی نظارت کافی را داشته باشند 
با کسانی که این پروتکل ها را رعایت نمی کنند،  و 
برخورد جدی صورت گیرد.مدیر بهبود کسب و کار و 

کرد:  تصریح  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  رقابت  توسعه 
ویروس کرونا بیش از همه بر اقتصاد و کسب و کارها 
تأثیر گذاشته که باید با تدابیر الزم مانع ضرر بیشتر این 
قشر از جامعه شویم؛ در همین راستا سازمان منطقه آزاد 
اروند از هیچ تالشی در جهت عدم تعطیلی واحدهای 

کسب و کار دریغ نخواهد کرد.

و  توسعه کسب  و  گذاری  سرمایه  معاون 
گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
جمهوری  گمرکات  کل  رییس  ابالغ  با 
های  گیت  در  گمرک  ایران،  اسالمی 
خواهد  استقرار  اروند  آزاد  منطقه  خروجی 

یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد اروند در نشست خبری 
با اصحاب رسانی اظهار کرد: رسانه های 
های  گزارش  ارائه  با  منطقه  در  مستقر 
موثری  نقش  خود  نوشتاری  و  تصویری 
اسالمی  جمهوری  گمرک  موافقت  در 
ایران جهت استقرار در گیت های خروجی 
رسانه  اصحاب  داشتند،  اروند  آزاد  منطقه 
باعث شدند مسووالن مستقر در تهران و 
همچنین منطقه آزاد اروند مجاب شوند این 

اقدام صورت گیرند.
وی با اشاره به نقش بسیار موثر نمایندگان 
مردم آبادان و خرمشهر در مجلس شورای 
اسالمی برای استقرار گمرک در گیت های 
آبادان  نماینده مردم  افزود: چهار  خروجی 
اسالمی  شورای  مجلس  در  خرمشهر  و 
نقش  که  مختار  جلیل  آقای  بخصوص 
مهم  خواسته  شدن  عملیاتی  در  پررنگی 
هر  و  داشتند  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
زمان که نمایندگان این دو شهر در کنار ما 

بودند مردم نفع بیشتری را دیدند.
جمهوری  گمرک  کرد:  تصریح  موسوی 
شدن  اجرایی  به  مجاب  ایران  اسالمی 
مقررات   ۲ ماده  چراکه  شدند  قانون 
آزاد  مناطق  گمرکی  واردات  و  صادرات 
کشور تصریح می کند ورود هر نوع کاال 
بجز کاالهای ممنوعه، به مناطق آزاد مجاز 
است و این ماده قانونی تصریح کرده که بر 
اساس آن مردم حاضر در منطقه از مزایای 
کاالی همراه مسافر و کاالی مصرفی در 
منطقه استفاده کنند ولی متاسفانه تا کنون 

گمرک به این قانون تمکین نکرده است.
و  توسعه کسب  و  گذاری  سرمایه  معاون 
گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
جمهوری  گمرکات  کل  رییس  ابالغ  با 
گیت  در  گمرک  استقرار   ، ایران  اسالمی 
های خروجی منطقه آزاد اروند اجرایی می 
شود و امیدواریم گمرک استان خوزستان 
در این زمینه همراهی الزم را داشته باشد 
اجرایی شدن  برای  اروند  آزاد  زیرا منطقه 

این مصوبه کامال آماده است.
ماده  همچنین  کرد:  تصریح  موسوی 
قانونی ۱۷ مقررات صادرات و واردات امور 
گمرکی مناطق آزاد کشور نیز تصریح می 
کند کنترل و نظارت بر ورود و صدور کاال 
از مناطق آزاد به سایر کشورها و سرزمین 

اصلی توسط گمرک منطقه آزاد اروند باید 
صورت گیرد لیکن در حال حاضر گمرک 
آبادان  بنادر  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
دهد  می  انجام  را  امر  این  خرمشهر  و 
که امیدواریم با توجه به این مواد قانونی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران به تعهدات 

خود عمل کند.
گمرک  استقرار  مزایای  افزود:  وی 
های  گیت  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
تامین  فرآیند  تسریع  و  تسهیل  خروجی، 
کاالی مصرفی در منطقه و ورود کاالی 
همراه مسافر می باشد همچنین تامین مواد 
اولیه واحدهای صنعتی در منطقه و ماشین 

آالت را در پی دارد.
و  توسعه کسب  و  گذاری  سرمایه  معاون 
گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
رویکرد سازمان منطقه آزاد اروند در سال 
جهش تولید حمایت از واحدهای صنعتی 
است که بر همین اساس گمرک جمهوری 
اسالمی ایران مجاب شده است این اقدام 

را صورت دهد.
وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات اگر 
گمرک منطقه آزاد اروند نظارت و کنترل 
بر ورود کاال به منطقه را اجرایی کند این 

جهش تسریع خواهد یافت.
و  زمان  مراحل  کاهش  گفت:  موسوی 

هزینه ترخیص کاال یکی از مزیت هایی 
است که با استقرار گمرک در گیت های 
می  صورت  اروند  آزاد  منطقه  خروجی 
صورت  اجرایی  عملیات  این  اگر  و  گیرد 
گیرد مردم منفعت فراوانی می برند و به 
کاالهای ارزان تر دسترسی خواهند یافت.

قاچاق  با  مبارزه  به  ملزم  ما  افزود:  وی 
سازمان یافته کاال هستیم که در صورت 
خروجی  های  گیت  در  گمرک  استقرار 
نظارت و کنترل بر کاالها از این حیث نیز 

شکل بهتری خواهد گرفت.
و  کسب  توسعه  و  گراری  سرمایه  معاون 
گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
وزارت صمت ۸4۹ قلم کاال تحت عنوان 
کاالی همراه مسافر به منطقه آزاد اروند با 

سهمیه ۵۰ میلیون دالر به صورت ساالنه 
روند  شدن  اجرایی  با  که  کرده  تعیین 
استقرار گمرک، کاالی مورد نیاز مردم با 

قیمت مناسب تامین خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به صدور مجوز ۱۳ 
واحد صنعتی در منطقه آزاد اروند از سوی 
کمیسیون ارزش افزوده کشور گفت: این 
نساجی،  تولید المپ،  زمینه  در  واحد   ۱۳
پوشاک، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، 
تولید فیلتر، عایق های رطوبتی، مهره های 
وسایل  و  شیمیایی  محصوالت  فوالدی، 
نقلیه موتوری است که صدور این مجوزها 
باعث می شود واحدهای صنعتی منطقه در 
ورود مواد اولیه مشکالت بسیار کمتری را 

داشته باشند.

توسعه کسب  و  معاون سرمایه گذاری 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و 
چهارم  یک  با  اروند  آزاد  منطقه  گفت: 
کشور  آزاد  مناطق  کل  صادرات 
بزرگترین منطقه آزاد صادراتی است که 
از طریق بنادر آبادان و خرمشهر و مرز 
صورت  صادرات  این  شلمچه  خشک 
عمومی  روابط  گزارش  به  گیرد.  می 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و 
نشست  در  موسوی  علی  سید  اروند، 
داشت:  اظهار  رسانه  اصحاب  با  خبری 
به رغم همه محدودیت های کووید۱۹ 
و تحریم ها در بیشتر مرزهای صادراتی 
کاال و با توجه به چهارماه رکود عمومی 
صادرات  روند  کرونا،  ویروس  از  ناشی 
از منطقه آزاد اروند تعطیل نشد و بنادر 
آبادان و خرمشهر عملکرد قابل قبولی 

در این حوزه داشتند و این امر در حالی 
رشد  کشور  در  که صادرات  خورد  رقم 
مجهزترین  افزود:  داشت.وی  منفی 
اروند  در  کشور  پایانه صادراتی خشک 
پایانه  تنها  اینکه  ضمن  دارد  وجود 
مناطق  سیمان  و  شیالت  صادراتی 
واقع  اروند  آزاد  منطقه  در  کشور  آزاد 
شده است که با این پتانسیل در جهت 
این  از  روان سازی صادرات  و  تسهیل 
انجام  نیز  ای  شایسته  اقدامات  منطقه 
توسعه  و  گذاری  سرمایه  معاون  شد. 
آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب 
های  پایانه  این  کنار  در  گفت:  اروند 
عملیات  همزمان  شناور   ۳۳ صادراتی 
هزار  در سه  را  کاال  بارگیری  و  تخلیه 
خرمشهر  بندر  در  اسکله  متر   ۲۵۰ و 
انجام می دهند که این بندر را پس از 

سال ها فعالیت در زمینه واردات بعنوان 
بندر صادراتی فعال مطرح کرده است. 
موسوی با اشاره به برون سپاری جهت 
از  حمایت  و  کاال  صادرات  در  تسهیل 
افزود:  منطقه  این  در  صادرکنندگان 
اقدام  این  خرمشهر  و  آبادان  بنادر  در 
دولت  گری  تصدی  تا  گرفت  صورت 
ایجاد  بیان  با  برسد.وی  حداقل  به 
شلمچه  مرز  در  پارکینگ  هکتار   ۷۰۰
برای  ری  ایکس  دستگاه  نصب  گفت: 
خودروهای سنگین و سبک در شلمچه 
همچین حمایت تسهیالتی_لجستیکی 
جهت  که  بود  اقداماتی  مرز  این  در 
گرفت. صورت  صادرات  سازی  روان 

کنسولگری  کردن  فعال  گفت:  وی 
ما  رایزنی  همچنین  و  عراق  بصره  در 
شریک  بزرگترین  بعنوان  عراق  در 

تجاری سازمان منطقه آزاد اروند یکی 
شمار  به  سازمان  این  مهم  اقدامات  از 
تاجران  مشکل  رفع  برای  که  رود  می 
صادرات  جهت  گذاران  سرمایه  و 
تصریح  موسوی  است.  گرفته  صورت 
های  اتاق  توان  از  گیری  بهره  کرد: 
همچنین  خرمشهر  آبادان،  بازرگانی 
و  عراق  عمان،  مشترک  های  اتاق 
سازمان  مهم  اقدامات  از  یکی  کویت 
خود   ، آمار  که  است  اروند  آزاد  منطقه 
نشان دهنده تسهیل در صادرات کاال از 
این منطقه به کشورهای عراق، کویت، 
عمان، امارات، قطر و کشورهای بلوک 
شرقی اروپایی می باشد.وی با اشاره به 
برگشت  و  رفت  پروازی  خط  برقراری 
منطقه  در  تهران  به  کارون  هواپیمایی 
آزاد اروند افزود: این خط پروازی پارالل 

بازرگانان  و  تجار  کار  در  تسهیل  برای 
صورت گرفت، البته بدنبال ایجاد کارگو 
هم  کارون  هواپیمایی  شرکت  توسط 
هستیم تا تاجران بتوانند از طریق خط 
دهند. انجام  را  خود  صادرات  هوایی 

توسعه کسب  و  معاون سرمایه گذاری 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و 
گفت: با توجه به پتانسیل های حمل و 
نقلی ، لجستیکی و بنادر که در منطقه 
آزاد اروند وجود دارد می توانیم بهترین 
کریدورهای  ایجاد  برای  را  ظرفیت 
طریق  از  شمال  به  جنوب  صادراتی 
خلیج  حوزه  به   cis کشورهای  اتصال 
افزود:  موسوی  کنیم.  ایجاد  فارس 
بندر  با  خوبی  تعامالت  خوشبختانه 
کاسپین انزلی صورت گرفته تا بتوانیم 

بنادر جنوب به شمال را متصل کنیم.

به مناسبت هفته وحدت ؛

پیام تبریک رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند

از فرودگاه آیت ا… جمی آبادان به تهران ؛

پرواز رفت و برگشت  هواپیمایی کارون برقرار شد

از فرودگاه آیت ا… جمی آبادان به تهران ؛
صدور۴۰ هزارکارت هوشمند شهروندی پرواز رفت و برگشت  هواپیمایی کارون برقرار شد

در منطقه آزاد اروند

روابط عمومی منطقه آزاد اروند

تمام تالش مان این است 
با حفظ پروتکل ها اصناف تعطیل نشوند

استقرار گمرک جمهوری اسالمی ایران در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند

یک چهارم صادرات کاالی مناطق آزاد کشور در اروند


