گفت و گوی «اقتصاد کرمان» با علی اکبر نظریان
پیشکسوت اقتصادی استان کرمان

یک عمر تالش و
آزادگی

*تنهاآرزویم عاقبت به خیری مردم است
اقتصاد کرمان :از بچگی همراه پدر روانه بازار کسب و کار شده
و از همان روزها ،الفبای فعالی�ت اقتصادی را در محضر پدری
سختکوش و بازاری آموخته اس�ت .علی اکبر نظریان پس از
آن ،س�الها در میانه میدان فعالیت اقتصادی اس�تان بوده تا
امروز که در شمار موس�پید کردههای این عرصه است .او که
سالها در ش�ورای اصناف حضور و مسئولیت داشته از بانیان
اتاق بازرگانی کرمان نیز هست .یکسال بعد از روزی که او را
در جریان برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاق کرمان دیدیم
در عصری زمس�تانی با او که حرفهایش و رفتارش س�رمای
دیماه را از خاطر آدم میبرد ،در دفتر کارش در ابتدای خیابان
شریعتی که هنوز در سن باال هم از صبح زود به عادت سالیانش
در آن حضور پیدا میکند ،همکالم شدیم تا تصویری از زندگی
مردی امیدوار و پرنش�اط که کار را مایه اعتبار آدمی و عاقبت
به خیری مردم ایران را تنها آرزوی خود میداند ،به مخاطبان
اقتصاد کرمان ارائه دهیم.
این پیشکسوت اقتصادی استان در مورد شکل گیری اتاق بازرگانی کرمان گفت:
دکتر بهرامی استاندار وقت کرمان ،جمعی از ما را انتخاب کرد تا اتاق را راه اندازی
کنیم .نظریان که از همراهان اتاق کرمان در دهه ه��ای اخیر بوده و همچنان
دلبسته این نهاد بخش خصوصی است ،از شادروان حاج احمد کامیابی در اتاق
کرمان به نیکی یاد کرده و خدمات او را می ستاید .وی از سختیهایی سخن می
گویدکه برای گرفتن زمین کنونی اتاق کرمان  ،متحمل شده اند .نظریان که عضو
شورای اصناف نیز بوده ،می گوید :در یک اتاق کوچک و محقر  ،در خیابان صمصام
(فلسطین کنونی ) که تهی از هر گونه امکاناتی بود کار اتاق بازرگانی شروع شد.
وی در مورد نیروهای شاغل در اتاق می گوید :ش��ادروان حجازی(داماد عباس
اژدری)کارمند بازنشسته دارائی  ،اصغر عسجدی و رضا اسماعیلی بودند و اتاق
در آن زمان فعالیت بسیار کمی داش��ت ،آنگونه که در مدت چند سال  ،تنها 42
کارت بازرگانی صادر کرده بود .به گفته نظریان ،دارایی اتاق هم دو عدد میز چوبی
و یکی دو عدد صندلی و یک عدد قالی کرمانی بوده و از نظر مالی هم شرایط به
گونه ای بوده که پولی برای پرداخت اجاره ساختمان هم وجود نداشته است.
نظریان یادآور می شود :وضعیت نابسامان اتاق ،مسئوالن وقت اتاق را به فکر تهیه
وجهی برای ساخت بنای جدید واداشت و در نهایت زمینی که اکنون ساختمان
اتاق در آن قرار دارد از اداره کل اوقاف جدا شد و پس از پرداخت مبلغی به ورثه
متولی و انجام امور قانونی ،کار ساخت بنا آغاز شد.
او میگوید :من ،عباس اژدری و علی ارجمن��د کرمانی در تهیه زمین اتاق نقش
داشتیم .نظریان میافزاید :س��رانجام در سال  1365ساختمان اتاق آماده شد و
مورد اس��تفاده قرار گرفت .وی گفت :آقای محمد کامیابی در دورهای ریاس��ت
اتاق را بر عهده داش��تند و بنده هم در چند دوره مس��ئولیت ات��اق کرمان را بر
عهده داشتم و آن زمان هم که مسئولیت در اتاق داشتیم هیچ حقوقی دریافت
نمیکردیم و این در قبل و بعد از انقالب هم ادامه داشت و هزینه اتاق از عضویت
تجار و بازرگانان تامین شده است .وی افزود:در دوره مسئولیت بنده که انقالب
به تازگی اتفاق افتاده بود برای ادامه تجارت در بعضی بخشها مشکالتی داشت
و اشاره کنم که در قبل از انقالب تاجران اندکی فعال بودند که عموما در زمینه
فرش و پسته تجارت میکردند .وی ادامه داد :در زمان جنگ به اتفاق مسئوالن

سایر اتاقهای بازرگانی استانها از آبادان هم که مرکز تجارت بود بازدید کردیم
که واقعا صدمات فراوانی دیده بود و چهره شهر به کلی تغییر کرده بود.
علیاکبر نظریان در مورد عملکرد اتاق کرمان گفت :اتاق در حال حاضر به دنیا
متصل است و همه از عملکرد رئیس فعلی اتاق ،بسیار راضی هستند و خوشبختانه
به جایگاه بسیار خوبی رسیده است.
وی اظهار کرد :از محس��ن جاللپور رییس اتاق بازرگانی ایران و کرمان بسیار
سپاسگزارم که تاجران کرمانی را به همگان شناساندند و باید از وی تقدیر کرد
چرا که زحمات فراوانی کش��یدند تا تاجران و بازرگانان کرمانی جایگاه خود را
پیدا کنند .وی اشارهای به انتخابات اتاق بازرگانی در سال گذشته داشت و افزود:
انتخابات شایس��تهای در اتاق بازرگانی برگزار شد و خوشبختانه اعضای خوبی
هم انتخاب شدهاند .این پیشکسوت اقتصادی استان در بخش دیگری از گفت و
گوی خود در مورد آب و مشکالت مربوط به کمبود آب در استان ،بیان کرد :آب،
سیاست نمیشناس��د و با توجه به این که جمعیت کرمان از دورههای گذشته
تا امروز بس��یار افزایش داشته است مس��ئله آب حائز اهمیت است و مردم باید
صرفهجویی کنند ،طرحهای انتقال آب هم در استان کرمان کلید خورده است
که از جمله اقدامات مهم برای استان کرمان به شمار میروند .وی همچنین گفت:
هیچ زمان آرزوی خاصی نداشتهام وتنها دوست دارم که همواره در حال فعالیت
باشم .وی ادامه داد :نمیتوان همیشه از دولت انتظار داشت که کاری انجام دهد و
ما باید به دولت کمک کنیم و خودمان هم فعالیتمان را افزایش دهیم .وی تاکید
کرد :جوان ما ،نباید بیکار باش��د و بدانند که با راهاندازی یک کسب وکار نه تنها
یک فرد بلکه تمام خانواده در کار شما سهیم هستند و خیر شما به جمع زیادی
میرسد .وی افزود :صبحهای خیلی زود از خواب بیدار میشوم و بعد از صبحانه
به محل کارم میآیم ،من در تمام عمر خود تا به امروز صبحهای خیلی زود از خانه
بیرون میآیم .وی اضافه کرد :عالقه دارم تا فعالی��ت کاری خود را ادامه دهم و
گاهی دوستان و همکاران گذشته خود را میبینم و با آنان به گفت و گو مینشینم
که اصلیترین سرمایهام همین دوستان و اطرافیانم هستند.
وی در پایان گفت :آرزوی من سعادت مردم است و اینکه جوانان شاغل شوند و
مشکل بیکاری رفع ش��ود .برای خودم و همه مردم هم آرزو دارم تا عاقبت بخیر
شویم.
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