تاریخچه اتاق خرمشهر
گذری بر اتاق بازرگانی خرمشهر

با نگاهی اجمالی و زودگذر بر تاریخچه خرمشهر  ،قطب تجاری ایران می توان
گفت که این شهر قبل از جنگ با داشتن مهم ترین بندر در کشور سبب جذب
نیروها از سراسر کشور بوده و عالوه بر آن با وجود گمرک بزرگ و فعال توانسته بود
خرمشهر را به قطب اشتغال تبدیل نماید.
خرمشهر به عنوان یکی از نقاط سرسبز کشور و شهری خرم به عنوان منطقه ای
جهت تردد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی بوده است.
کارون در وسط شهر و زیبایی های آن با عبور کشتی های غول پیکر چشم هر
نظاره گری را به خود جلب می کرد.
در شهری که محل تردد مدام و بی وقفه بازرگانان و تجار برجسته بود؛ اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خرمشهر در سال  1311هجری شمسی و با
همت جمعی از بازرگانان با نام اتاق تجارت خرمشهر به عنوان سومین اتاق
بازرگانی کشور تأسیس گردید .این اتاق محل مالقات و تعامل تجار بزرگ داخلی و
خارجی و همچنین هماهنگ کننده روابط بخش خصوصی بوده و می باشد.
در سال  1345هجری شمسی و بموجب تصویب قانون اتاق های بازرگانی به نام
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن خرمشهر تغیییر نام یافت.

تاریخچه اتاق خرمشهر
ویژگیهای اقلیمی شهر خرمشهر که در کنار رود کارون و اروند واقع گردیده ،با
وجود آب شیرین این دو رود و پر آبی کانال اروند موجبات وسعت صادرات و
واردات را در مهم ترین بندرگاه فراهم نموده اتاق خرمشهر را به یکی از مهم ترین
اتاق های بازرگانی کشور تبدیل کرد.
با شروع جنگ تحمیلی اتاق بازرگانی خرمشهر فعالیت خود را در شهرهای همجوار
پی گرفته و در پایان دوره دفاع مقدس و از سال  1371مجدداً به خرمشهر منتقل
گشته و در ساختمانی استیجاری بر حاشیه رودخانه کارون فعالیت خود را آغاز
نمود.
هم اکنون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خرمشهر در ساختمانی در
شأن و جایگاه بازرگانان این شهر در مساحتی بالغ بر  2100متر مربع زیر بنا در
بلوار ساحلی شهید بایندر واقع شده است  .همجواری با چندین کشور از حوزه
خلیج فارس و وجود بازارهای مستعد کشورهای همسایه از جمله عراق و تأکیر
نظام و دولت بر صادرات غیر نفتی ،در حال حاضر اتاق بازرگانی خرمشهر به عنوان
قطب ارتباط تجاری بین بازرگانان وداخل و خارج کشور می باشد.

