بازاریان کرمان بودند ،به گونهای که محسن جالل پور برای
اثبات قدمت تجارت در خانوادهاش ،کارت بازرگانی پدر که
تاریخ سال  1338بر روی آن حک شده بود را به همه نشان
داد .البته این شهرت تنها به دلیل تجارت گسترده نبود بلکه
خانواده جالل پور بسیار مردمدار بوده و جد پدری محسن،
در زمان جنگ مس��ئولیت توزیع غله در کرمان را بر عهده
داشته است .رویکرد وی موجب شد تا در آن زمان ،توزیع غله
به بهترین نحو انجام شده و کرمان جزو شهرهایی باشد که
مردم کمترین آسیب را از کمبودهای جنگ در آن احساس
کردهاند.پدر وی نیز به تناسب فعالیت پدرش وارد کار تجارت
کرک و پشم شد .پسته و واردات ادویه دیگر شغلهایی بود
که حاج حسین آن را انتخاب کرد و توانست به مرکز عمده
فروش ادویهجات در کرمان تبدیل شود.
مردی از جنس کویر
سرسختی و مقاومت جزو صفات مردمان کویر ذکر شده است و جاللپور به خوبی
این خصلت را در خود پرورش داده است .با وجود اینکه پدری تاجر داشت اما از
همان ابتدا تالش کرد تا روی پای خود بایستد .تالش و پیگیری در کار موجب شد
تا وی بتواند اولین صادرکننده مغز پسته سبز ایران در دنیا شناخته شود .کسب
ک چهارم محصول
مقام نخست در صادرات مغز پسته سبز ایران و صادر کردن ی 
پسته مغز سبز دنیا توسط شرکت وی مانع از این نشد که وی فعالیت اقتصادی
خود را تنها به حوزه پسته محدود کند .سیمان ممتازان و طرحهای صنعتی دیگر
گام دیگری در جهت توسعه فعالیت اقتصادی بود اما خیلی زود مشکالت یکی
بعد از دیگری رخ نمود و تحریمها او را دچار مش��کل کرد .به همین دلیل وقتی
گفته میشود که وی مشکالت ناشی از تحریمها را با گوشت و پوست خود لمس
میکند،سخن گزافی گفته نشده است .رئیس پارلمان بخش خصوصی به خوبی
آن روزهای سخت را به تصویر کشیده و میگوید «:با وجود سرمایهگذاری سنگین
مالی ،بهطور کامل در این کارخانه هم شکست خوردم.یعنی نتوانستم به خاطر
تحریمها ماشینآالت مربوط به آن را وارد کشور کنم».البته این شکست تنها به
حضور در صنعت سیمان خالصه نشد کما اینکه حضور وی در صنعت استیل و
نساجی هم چندان سودده نبود و با ضرر و زیان مالی همراه شد .با این حال تصمیم
گرفت تا بازهم فعالیتهای خود را توس��عه دهد .به همین دلیل ضمن ورود به
بخش معدن از سال هشتاد،فعالیت در معادن مس را در اولویت کاری خود قرار
داد زیرا بر این باور است که بازار پسته در آینده از سکه خواهد افتاد .وی در عین
حال دستی هم بر کشاورزی دارد کما اینکه  400هکتار از زمینهای کشاورزی
و باغات پستهای که از پدرش به ارث رسیده است را اداره و مدیریت میکند.
معتمد تجار
فعالیت گس��ترده جاللپور در عرص��ه تجارت کرمان از وی فردی س��اخت که
میتواند اتاق بازرگانی استان را به خوبی هدایت کند ،به همین دلیل در چند دوره
متوالی به عنوان رئیس اتاق کرمان انتخاب شد .و برای چهارمین بارهم توانست
اعتماد همه اعضای اتاق را به خود جلب کند .بدین ترتیب میتوان این ارزیابی را
داشت که سنگ بنای حضور در راس اتاق بازرگانی ایران خیلی پیشتر در کرمان
گذاشته شده بود .اعتماد فراگیر تنها در اتاق کرمان رخ نداد بلکه وی در اتاق ایران
هم توانست اعتماد بازرگانان و تجار را جلب کند و به حاکمیت  35ساله راست
سنتی در اتاق ایران پایان دهد .همه چیز از آن روز یکشنبه شروع شد .روزی که
کسی باور نداشت معادالت دیگری رقم خواهد خورد 24 .خرداد ماه سال  94جز
نخستین سالهایی بود که مصاف بازرگانان و تجار برای راهیابی به اتاق ایران به
درون جامعه هم کشیده شده بود .بسیاری از مردم با دقت و حساسیت انتخابات
پارلمان بخش خصوصی را دنبال میکردند و میخواستند بدانند که چه فردی
بر ریاست اتاق تکیه خواهد زد .زمانی که 424نفر در طبقه دهم ساختمان 175
خیابان طالقانی گرد هم جمع شدند کس��ی فکر نمی کرد که اعضای فعلی اتاق
ناچار خواهند ش��د تا جای خود را به جوانترها و تحصیلکردههایی بدهند که در
حجرههای بازار دنبال این هستند تا طرحی نودراندازند .افرادی که میخواهند
نگاه سنتی حاکم را تغییر بدهند .افرادی که MBAخوانده و تالش دارند تا اتاق
بازرگانی را به جایگاه اصلی خود در تعامالت اقتصادی برسانند .کمتر کسی گمان

میبرد که افراد فعلی برنده انتخابات باشد .مهمتر اینکه بتوانند انسجام خوبی هم
در هیات رئیسه شکل بدهند .جاللپور با مهرعلیزاده برای ریاست اتاق به مصاف
هم رفتند .در ابتدای جلس��ه،جاللپور با لهجه کرمانی از دغدغههایش گفت و
اینکه دولت نباید بنگاهداری کند .از س��ویی بر این نکت��ه تاکید کرد که فضای
اقتصادی باید عاری از رانت و توصیههای دوس��تانه باشد .در نهایت مهرعلیزاده
به تشریح برنامههای خود پرداخت .اما در یک حرکت پیشبینی نشده ،ناگهان
مهرعلیزاده اس��تعفا داد و جاللپور به عنوان تنها کاندیدا توانست با  354رای،
اعتماد اکثریت اعضای اتاق ایرن را به خود جلب کند .بررسی تبار و تعلقات فکری
محسن جالل پور و سایر اعضای اتاق ایران نشان از آن دارد که این بار موتلفه دو
دستی اتاق ایران را تحویل تفکر نزدیک به کارگزاران سازندگی داده است .به نظر
میرسد که این بار نمایندگان بخش خصوصی با دقت و هدف ،اعضای اتاق ایران
از جمله رئیس و نایب رئیس را انتخاب کردند تا هماهنگی بیشتر شده و میزان
موفقیت افزایش یابد.
دوری از انفعال
شاید بتوان به جرات گفت که ترکیب این بار اتاق ایران بسیاری را امیدوار کرده
است که شاید این بار اتاق ایران بتواند به گونهای عمل کرده که از حالت منفعالنه
خارج شده و در عرصه اقتصاد به صورت فعال ظاهر شود .این رویکرد را میتوان
از البه الی سخنان محسن جالل پور  52ساله استخراج کرد .جالل پور در مدت
زمانی که بر ریاست اتاق ایران تکیه زده است تالش نموده به گونهای رفتار کند
تا بخش دولتی ،بخش خصوصی را جدی گرفته و سایه خود را کمتر بر سر بخش
خصوصی بگستراند .گویا این بار جاللپور تصمیم گرفته است تا فضای فعالیت در
بخش خصوصی را اصالح کند .به همین دلیل در هر مناسبتی ،از فرصت استفاده
کرده و ضمن انتقاد از اینکه بسیاری از واگذاریها به بخش غیرخصوصی انجام
شده اس��ت از دولت میخواهد تا فضا را رقابتپذیر،شفاف و بدون رانت کند و از
همه مهمتر به بخش خصوصی اعتماد کند .این همان دل نگرانی بود که فرزند
حاج حس��ین در تمام ثانیهها و لحظات سفر ریاس��ت جمهموری به اروپا،آن را
حس میکرد.
نفسهای به شماره افتاده
مهمترین دل مش��غولی بخش خصوصی و صنعت در ای��ن دوران فارغ از رکود،
فشارهایی است که بابت مالیات به این بدنه نحیف وارد میشود .به هر حال بخش
خصوصی با نفسهای بریده بریده تالش دارد که سر پا بایستد و در این بین اعمال
برخی از فشارها از سوی سازمان تامین اجتماعی و  ...اندک توان باقی مانده را از
این بخش گرفته است .همین موجب شد که رئیس اتاق ایران که خود را متولی
فعالیت و تحرک حوزه صنعت،معدن  ،کشاورزی و بازرگانی کشور میداند،سکوت
را کنار گذاشته و به اقتصاد نیوز بگوید «:در حال حاضر بیش از  10برابر آنچه به
تامین اجتماعی بدهکاریم از دولت طلب داریم و این موضوع باید حل ش��ود تا
فشار سازمان تامین اجتماعی به صنایع کاهش یابد ».وی مدینه فاضله خود را به
این صورت ترسیم کرده که دولت باید حداقلی و بخش خصوصی باید حداکثری
باشد .جاللپور در عین حال از بنگاهداری گسترده دولت انتقاد کرد و گفت«:باید
اندازه دولت مشخص شود و این گونه که نمیشود دولتی روی کار بیاید که هیچ
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