سال  94و مردی از خطه کرمان که «رئیس اتاق بازگانی ایران» شد

نمایی متفاوت از ملک التجار ایران
قاب تلویزیون در س��فر ریاست جمهوری به ایتالیا
و فرانسه این بار تنها به دولتمردان اختصاص پیدا
نکرد بلکه مردانی از جنس دیگر هم در این س��فر
حضور داشتند که به خوبی توانستند جایگاه خود
را به رخ بخش دولتی بکش��ند .اگ��ر بخش دولتی
مرتب با مقام��ات عالیرتبه سیاس��ی دیدارهایی
*
معصومه ستوده
داش��ت همپای آن بخش خصوصی هم توانس��ت
توانمندیهای خود را اثبات کند .حضور هیاتی بلندپایه از تجار ایرانی در س��فر
اخیر موجب شد تا بس��یاری از کارشناسان سیاسی این س��فر را بیش از اینکه
سیاسی ارزیابی کنند ،سفری در راستای اهداف بخش خصوصی دانسته و برنده
این سفر را بخش خصوصی بدانند .در راس این هیات تجاری فردی قرار داشت
که حضورش در راس اتاق بازگانی ایران یک ساله هم نشده بود و آن فرد کسی
نبود جز "محسن جاللپور".
جاللپور دربوته آزمون
محسن جاللپور در مدت حضورش در کنار دولتمردان در ایتالیا و فرانسه تالش
داشت تا ثابت کند که بخش خصوصی بسیار توانمند و قدرتمند ظاهر شده است.
به همین دلیل در توصیف آن ساعات و ثانیهها به این نکته اکتفا کرد که چقدر
مضطرب بوده است زیرا نگران بوده که مبادا بخش خصوصی در میدان رقابت با
بخش دولتی کم بیاورد.
این سخن را فردی به زبان میآورد که تجارت با پوست وگوشت وی عجین شده
است .جالل پور  52ساله در حالی بر ریاست اتاق ایران تکیه زد که بسیاری این
نگرانی را داشتند که مبادا جاللپور در شرایط حساس��ی که کشور قرار گرفته
است و به قولی دوران پسابرجام را تجربه میکند ،نتواند تحرک و توان الزم را به
بخش خصوصی بدهد .البته وی نیز به خوبی میدانست که در چه شرایطی در
راس پارلمان بخش خصوصی ایران قرار گرفته اس��ت .به هر حال رویکرد دولت
احمدینژاد در هشت سال گذشته موجب شده بود تا رشد اقتصادی کشور منفی
ش��ده و ایران با حجمی از نقدینگی روبرو شود
که از ابت��دای تمام دولتها تاکن��ون ،در ایران
بیسابقه بود .اعمال سیاستهای نادرست در
دولت احمدینژاد ،بس��یاری از صنایع ایران را
به ورطه ورشکستی کش��انده و از مدار فعالیت
اقتصادی خارج کرده بود .به همین دلیل نجات
اقتصاد از شرایط کنونی ،ایجاد تحرک در عرصه
اقتصادی و کاهش تورم در دس��تور کار دولت
روحانی قرار گرفت .به محض انتش��ار اس��امی
کاندیداهای اتاق بازگانی ایران ،این سوال بارها
توس��ط افکار عمومی مطرح شد که آیا محسن
جاللپور به عنوان یک��ی از کاندیداهای مطرح،
میتواند دولت را در این ش��رایط یاری رسانده
و بازوی دولت محسوب ش��ود .به عبارت دیگر
میتواند سیاس��تهایی را در دوران بعد از رفع
تحریمها در داخل اتاق ایران ب��ه کار بگیرد تا
وضعیت صنعت ایران متحول شود.
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بزرگ شده بازار
مروری کوتاه بر زندگی محسن جاللپور نشان
میدهد که وی ب��ه خوبی مقتضیات ب��ازار را
میشناسد .درست در ش��رایطی که در تجارت
شکست خورده است بار دیگر توانسته ،بلند شده

و قد علم کند.از افتادن،ساختن را تجربه کرده است .به همین دلیل بسیاری بر این
باور هستند جاللپور فردی نیست که به راحتی قافیه را ببازد که اگر اینطور بود
نمیتوانست سالها به عنوان صادر کننده نمونه استانی و کشوری شناخته شود.
حضور وی در بازار به چند سال اخیر خالصه نمیش��ود و به قولی در رده تازه به
دوران رسیدههای یک شبه پولدار شده ،قرار نمیگیرد .وی در حال حاضر نزدیک
به چهار دهه است که خم و چم بازار را میشناسد.البته بماند که اولین حضور وی
در بازار به زمانی بازمیگردد که شش ساله بوده و همراه پدر به حجرهاش میرفت
و همان زمان احساس کرد که چقدربا آنجا احساس قرابت میکند .این احساس
قرابت در او آنقدر قوی بود که همزمان با دریافت لوح تقدیر از دست شهید رجایی
وزیر آموزش و پرورش همچنان به رفت و آمد خود به ب��ازار ادامه داد .تحصیل
در دانشگاه در رشته مهندسی موجب نشد تا وی از کار در بازار کرمان صرفنظر
کند .بعید به نظر میرس��د که فردی باور کند رئيس انجمن پس��ته ايران از بدو
تاسيس تاكنون ،کار خود را از یک زیرپله شروع کرده است زیرپلهای که سنگ
بنای تجارت وی را بنیان گذاشت و راه او را برای دستیابی به ریاست اتاق بازرگانی
ایران هموار کرد .او در تمام سالهایی که در فکر گسترش تجارت بود این سخن
پدر بازرگانش را آویزه گوش کرده بود که برای موفقیت باید از کارهای کوچک
شروع کرد .خرده کاسب پسته که کارش را از دردهه  60آغاز کرد بعد از گذشت
چهار س��ال وارد کار تجارت پس��ته به صورت
کالن ش��د .تجارت کالنی که س��ود سرشاری
را برای او ب��ه ارمغ��ان آورد .وی در مصاحبه با
هفتهنامه تجارت فردا گفته است «:در طول 34
سال گذشته بیش از  100هزار تن پسته صادر
کردهام و بیش از یک میلی��ارد دالر ارزآوری را
در کارنامه خود به ثبت رساندهام .من همیشه
و در بدترین زمانها چه در زمان جنگ و چه در
زمان تحریمها همیشه در بازار حضور داشتم».
احتمال دارد که بسیاری حضور وی را در بازار
با توجه به شغل پدر و پدربزرگش که از تاجران
بنام و معروف کرمان بودند ،امری طبیعی بدانند
اما واقعیت این است که پسران زیادی بودند که
راه پدر را نرفتند و با وجود برخورداری از سرمایه
هنگفت ،نتوانس��تند کارنامه قابل قبولی ارائه
کنند و تازه ثروت پدر را بر باد دادند.
مشی سازگار با بازار
محس��ن فرزند حاج حس��ین جاللپور را همه
میشناسند .این ش��ناخت نه به واسطه حضور
در راس اتاق بازگانی بلکه به دلیل انتس��اب به
خانوادهای بازرگان و خوش��نام کرمانی است.
حاج حسین و پدر حاج حسین همه از تاجران و

