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اتـــاق بازرگانـــى و صنايـــع و معـــادن اســـتان كرمان در 
ســـال1286 هجرى شمســـى تحت نام « اتاق تجارت كرمان»
تاسيس گرديد. اتاق كرمان قديمىترين اتاق كشور است و در واقع 

اولين اعضاى هيات نمايندگان اتاق به شرح زير بودند:
1- ســـيد يحيـــى معيـــن زاده  2- محســـن يزدى 
3- حاجـــى علـــى اصغر يـــزدى 4- آخوند مال يوســـف   
5- حاج امين التجار  6- معاون التجار  7- سيد هاشم معين 

آقا رضا يزدى   – مشيرالتجار 9  – زاده 8
اتاق بازرگانى پس از پيروزى انقالب شـــكوهمند اسالمى 
شـــش دوره انتخابات برگزار نموده و در حال حاضر ششمين 

دوره هيات نمايندگان اتاق در اتاق مشغول فعاليت هستند.
اتاق بازرگانى و صنايع و معادن  مؤسســـه اى غير انتفاعى 
اســـت كه داراى شخصيت حقوقى و استقالل مالى مى باشد. 
هدف اتاق كمك به فراهم آوردن موجبات رشـــد و توسعه 
اقتصاد كشـــور، تبادل افكار و عقايـــد بخش خصوصى در 
زمينههـــاى صنعت و معدن، كشـــاورزى، بازرگانى، فرش و 
گردشگرى مىباشـــد.  اتاق متشكل از يك هيات نمايندگان، 
هيات رييســـه و رييس اســـت كه ازطريق انتخاباتى كه هر 
چهار سال يك بار و همزمان درسراسر كشور برگزار مى شود 

فعاليت مىكند. 
اتاق داراى شـــش كميســـيون به نام هـــاى صنعت و 
بازرگانى  فرش –  گردشـــگرى –  كشـــاورزى –  معدن – 
و بودجه اســـت و درواقع بدنه اصلى اتاق بهمنظور پيشـــبرد 
اهداف و نقطه مطلوب مد نظر اتاق را همين كميســـيون ها

 تشكيل مىدهند. 
توسعه صنعت گردشگرى اگر از مهمترين عناصر موردتوجه 
در سياست گذارى كشورها در قرن حاضر نباشد بىشك يكى 

از پر اهميتترين آن هاســـت و امـــروزه در جهان بهعنوان 
مهمترين بخش درآمدزايى بســـيارى از كشـــورها و در واقع 
ســـومين صنعت پر درآمد دنيا محسوب مىشود. اين در حالى 
است كه 50 درصد درآمد حاصل از اين صنعت به كشورهاى 
آمريكا – انگليس – فرانســـه – ايتاليـــا  - آلمان و اتريش 
سرازير شـــده است و مابقى كشورها تنها به 50 درصد درآمد 
حاصل از صنعت توريسم اكتفا مىكنند و ايران در اين ميان 
با تاكيد بر چشمانداز بيست ساله كشور و سرمايه گذارى سى 
ميليارد دالرى بر آن است سهم خود از بازار جهان گردشگرى 
در ســـال 1404 با جذب حداقل 1/5 درصد تعداد گردشگر 
بينالمللى (20 ميليون نفر) به دو درصد درآمد صنعت توريسم 
جهان برساند. به همين دليل اتاق در راستاى نيل به اهداف و 
با توجه به اين كه توسعه اين صنعت مستلزم محيط و بسترى 
براى رشد اســـت، با تشكيل كميسيون گردشگرى و اعضايى 
متشـــكل از همه دســـت اندركاران اين صنعت با برگزارى 
جلســـاتى در داخل و خارج از كرمان و در مناطق توريستى 
استان من جمله ارگ بم، شـــهداد و ... به بررسى مسائل و 

مشكالت مربوط به آنها مىپردازد. 
- حفظ بناها و آثار تاريخى عالوه بر اين كه نمايانگر تمدن 
و تاريخ پر افتخار ايران و كرمان است زمينهساز رشد و توسعه 
صنعت گردشگرى نيز مى باشد و مشتاقان و عالقمندان را از 
داخل و خارج به ديدار مواريث فرهنگى ديار ما روانه مىدارد. 
همان طور كه واقفايد مهمترين جاذبه گردشگرى كرمان 
ارگ بم بود كه بعد از زلزله به تلى از خاك تبديل شده و پس 
از گذشت 5 سال نه تنها آماده پذيرش توريست نيست بلكه 
تنها درصدى از آن ترميم و بازسازى شده است. لذا برگرداندن 
ارگ بم به حالت اوليه با برگزارى جلســـاتى در فرماندارى بم 

با فرماندار و مدير پروژه ارگ بم از ســـوى كميسيون دنبال 
مىشود. از نظر كميسيون، ارگ بم يك ميراث ملّى و بزرگترين 
جاذبه گردشـــگرى جنوب شرق ايران است كه پيش از زلزله، 
30% از گردشـــگرى خارجى را به خود جلب و جذب مىكرد.
 اگر روند بازســـازى بـــه همين كندى پيـــش رود نه تنها 
به توســـعه اين صنعت كمكى نشده اســـت بلكه ميليونها 
توريســـت را نيز از دســـت داده ايم و به نحوى دچار افت 
در اين صنعت خواهيم شـــد. پروژه ارگ بم يك پروژه ملّى 
اســـت و همه مســـئوالن بايد كمك كنند تا هرچه سريعتر 
ارگ بـــم به حالت اول برگردد. همچنين اين كميســـيون با 
برگزارى جلساتى در شهداد به بررســـى پتانسيلهاى آن و 
مســـائل و مشـــكالت مربوط به اين منطقه پرداخته است.
 دهكده ميمند يكى ديگر از مواريث فرهنگى كشـــور و به 
صورت بالقوه يكى از بزرگترين جاذبه هاى گردشگرى است 
كه مورد غفلت قرار گرفته و كميسيون در نظر دارد در آينده 
نزديك به اين ســـند مدنيت چند هزار ســـاله توجه بيشترى 
معطوف دارد. كليه نتايج حاصل از اين جلسات و جلسات بعدى 

كه در سال جديد برگزار خواهد شد را دنبال خواهيم كرد. 
-  مســـاله ديگر مشكل نبود پيشـــرفت و توسعه صنعت 
گردشـــگرى ، عدم آموزش علمى آن در كشـــور اســـت و 
براى توســـعه صنعت گردشـــگرى عالوه بر سرمايه گذارى 
در اقتصاد بايد در حوزه آموزش نيز ســـرمايه گذارى شـــود.
 حضور بخـــش خصوصى مى تواند تحولـــى را در صنعت 
گردشـــگرى به وجود آورد . اميدواريم با كمك و يارى همه 
بتوانيم در رونق اين صنعت سهمى داشته باشيم. اتاق بازرگانى 
و صنايع و معادن كرمان در انجام رسالت خويش از انجام هيچ 

اقدامى كوتاهى نخواهد كرد.
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