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 با کارآفرینان ایرانی           

 مقدمه

 اند یدهین عقبر ادیدگاه هایی وجود دارد که آموزش کارآفرینی را کمی زیر سوال می برد. برخی 

این ی حدود بتوان تا. شاید و در کالس تدریس نمود کارآفرینی را آموزش داد فرآیند که نمی توان

ه آنان چ ویم کهشکه با کمی مطالعه درباره سرگذشت کارآفرینان متوجه می  چرادیدگاه را تایید نمود 

ار پر بار شته بسیز گذانشان  ،اندازه انسان هایی بزرگ بوده اند. درواقع این بزرگ بودن حال و اکنون آنان

ان را نش نفریناکارآ همیت بزرگی و پر فراز و نشیبی دارد که تعریف و بیان آن هیچ وقت نمی تواند ا

  دهد.

ود را وهای خمکسب وکار هستند. آنان  ان دور و درازصیقل خورده روزگار انسان هایکارآفرینان 

وزد که ی آمبه ما م این بزرگواران به قول معروف در آسیاب سفید نکرده اند. کمی مطالعه سرگذشت

 جاییر . اگر ده اندی خود با ناهمواری ها مبارزه کردبرای شایسته این نام بزرگ شدن چه میزان در زندگ

و  ز بزرگیای ا درباره کارآفرینی صحبت می شود و مثالی از  یک کارآفرین زده خواهد شد، تنها سایه

گر را که اضعیت چشنیدن کی بود مانند دیدن تمثیلی است برای این وارزش آفرینی آنان بیان شده است. 

لم نمی اد و معرف استحنید خواهید دید که با ک فرینان مطالعهآتنها برخی از کارشما این مجموعه را برای 

 نان بر زبان آورد.آه ای از توانایی ها و ظرفیت های مّتوان حتی شِ

ردن به پی ب نامیده اند تا همگی تشویق به کشورهای صنعتی عصر حاضر را عصر طالیی کارآفرینی

وره هایی دچند سالی است که های کشور نیز  در دانشگاه کهچندسالی است  فرینی شوند.آارزش کار

. شود گزار میوکار برکارآفرینی و مهارت های کسبورود به دنیای  جهتبرای آماده سازی دانشجویان 

الت حا که چر ؛است دانشجویانما معتقدیم مطالعه سرگذشت کارآفرینان خود باالترین آموزش برای 

ی را ایی هایتوان خواننده ایجاد می نماید به طوری که به راحتی درک چه داستانی آن احساس ملموسی در

 انشاا.... باید برای کارآفرینی شدن آموخت. امید که مثمر ثمر باشد.

 مصطفی امانی

 98ماه بهمن 
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 بنیان گذار برند گراد :محسن اصفهانیان

ریزی وشلوار مردانه برنامههستید و برای خرید یک دست کتاگر جزو طبقه متوسط جامعه 

می  "ایکات " یا "ماکسیم"، "گراد " ،"هاکوپیان"  های تولید داخل را احتماالاید، بهترین مارککرده

 "گراد "وشلوارهای توانید از قیمت مناسب و تنوع محصول در کترسد نمیدانید. اما به نظر می 

 پوشی کنید.چشم

این نام باستانی  اند.کردهای بوده است که ایرانیان باستان بر تن میجامه "گراد" به چه معناست؟گراد 

 برند برگزید.  برای این -مدیر عامل – "محسن اصفهانیان "را 

 نام: محسن اصفهانیان 

  :1370سال تاسیس گراد 

  نام شرکت: گراد آفرینwww.gerad.ir 

 شرت، کروات، پاپیون، جوراب، شلوار، پیراهن، تی محصوالت: انواع پوشاک مردانه کت و

 .های زمستانیلباس زیر، کیف، کفش، کمربند، دکمه سردست و انواع لباس

 -دی مومح  به همراه -مدیر عامل -محسن اصفهانیان  .ابتدای راه بود و آموزش و تحقیق 1376سال 

هی نقاط کارخانه های مطرح جهان رارای آموختن طراحی و تکنولوژی روز دنیا در ب -عضو هیات مدیره

برای  ت پوشاکن صنعآموختن دانش نوی  گوناگون دنیا شد. )کشورهایی مثل آمریکا، ایتالیا، آلمان( و با

او از بدو  کشور به ایران بازگشت.  صنعت پوشاکپایه گذاری روال جدیدی در تولید و بومی کردن 

ای گونهای برای آموزش پرسنل داشت، بهریزی گستردههنامگذاری برای افزایش میزان تولید، برسرمایه

ترین انستیتیوهای مد و های آموزشی مختلفی در معروفهای گراد، دورهکه تعداد زیادی از تکنیسین

 اند.در آلمان گذرانده "مولر "پوشاک از جمله موسسه معروف 

کارگر و  400  به نحوی که گسترش داد  1383را تا سال  "گراد آفرین "اصفهانیان، خط تولید 

به   وشلوار مردانه تولید می کردند. وی بعدها تعداد کارگران شرکت رادست کت 300تکنیسین، روزانه 

وار در این کارخانه امکان پذیرشود. امروزه، وشلدست کت 400ودوز نفر رسانید تا ظرفیت دوخت 600

وشلواراست هزار دست کت 150ه گراد، فراتر از گویند، فروش ساالنگونه که مدیران گراد آفرین میآن

هاکوپیان، دومین  گراد پس از پذیر شده است.که ازطریق افزایش شیفت کاری کارگران امکان

افزاری هاکوپیان، خط تولید و توان نرمتولیدکننده تمام صنعتی پوشاک درایران است که البته درمقایسه با 

شما به هر شکل و سایزی در  گراد: هر آنچه از طرح و رنگ بخواهید. تری نیز دارد.افزاری مدرنو سخت

 گنجید!گراد می
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راین، بناب تنظیم کرده است  گراد، سایزبندی محصوالت خود را براساس متد موسسه مولرآلمان،

وشلوار تولید گروه سایزی، کت9درصد مردان ایرانی در  95نخستین تولیدکننده ایرانی است که برای 

براساس متد  -هاکوپیان-د. ادعای مدیران شرکت گراد آفرین این است که تولیدکننده رقیب آنهاکنمی

و نده قدیمیکند اما تعداد سایزهای گراد، سه برابر این تولیدکنوشلوار تولید میمولر، تنها در سه سایز کت

ای زهرت، انداد یا در هرصوایپرطرفدار است. بنابراین اگر خیلی چاق هستید یا خیلی کوتاه آفریده شده 

 وشلوار برازنده شما درمیان محصوالت گراد موجود است !طور قطع، کتفرد دارید، بهمنحصربه

 ر عین اصالتبا نام های کهن در جستجوی محبوبیت د  گراد جامه ای

ام ن -طور مثال، ایساتیسهای ایران باستان نامگذاری شده است بهمحصوالت گراد، براساس نام

ختیاری و بنام رشته کوهی در استان چهارمحال  -و کالردر -ه معنی نیرومندب -سورنیا  -یزدقدیمی

و کهن بر  یمیهای قدوشلوارهای گراد حک شده است. هرچند نامهایی از این دست، بر کتنام

ساله  50 اله تاس 18محصوالت گراد گذاشته شده اما نکته مهم این است که تولیدات گراد، برای افراد 

 شود.سایز به خریداران عرضه می 9طراحی شده و همان گونه که اشاره شد، در 

 نانو گراد

 ه تولیدوفق بدر راستای ارتقای سطح کیفی و نزدیک شدن به استانداردهای روز دنیا این شرکت م

ر باکتریال شده است. الیاف به کاپوشاک با خاصیت ضدلک، ضدآب، ضدحساسیت، ضدتعریق و آنتی

های پودر ورفته در این پوشاک نشأت گرفته از طبیعت است و با استفاده از آن، مصرف سرانه آب 

وشلوارهای یابد که این مساله افزایش عمر پوشاک را به همراه دارد. به جز کتشوینده کاهش می

ه ود دارد کهای گراد وجهای نانو در فروشگاهمعروف به نانو گراد، دیگر پوشاک نانو، ازجمله جوراب

 ارد.های معمولی، بوی بسیار کمتری دنسبت به جوراب

ت ا کیفیارتق راه گراد برند گراد در سایت رسمی شرکت، این گونه خود را معرفی می نماید:

ه ی است کی کسانگراد برندی خوشنام و قابل اطمینان برای تمام.تامین آراستگی جامعهزندگی از طریق 

 اندیشند. به آراستگی و پوشش خود می

راحی نوین ط ی هایما از قبل به نیازهای مشتریان خود توجه داریم و با نوآوری و بکارگیری فن آور

ت رین قیمتناسب و تولید، جدیدترین پوشاک و محصوالت مکمل مورد نیاز آنان را با برترین کیفیت و م

  یم.ها و هماهنگ با شایسته ترین مدهای منتخب، در اختیار آنان قرار می ده
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را از  تریانگراد، سازمانی تعالی خواه و استراتژی محور است که خلق ارزش و تامین رضایت مش

 یابی بهی دستطریق ارائه محصوالتی با کیفیت برتر و هماهنگ با مدهای منتخب جستجو می کند و برا

 ی ها رایستگاآن، از یک سو با ایجاد شرایط مطلوب کاری، فرصت الزم برای کسب مهارت ها و بروز ش

نها آمعنوی  ادی ومبرای کارکنانش فراهم می آورد و ارتقا کیفیت زندگی ایشان را از طریق تامین حقوق 

  .جستجو می کند و از سویی دیگر روابطی پایدار با تأمین کنندگان را تعقیب می نماید

 ر ایجاددراد ی گرعایت نظم، شایسته ساالری، احترام به کرامت انسانی و صداقت از جمله باورها

ام به احتر محیطی مناسب برای پرورش و توسعه است، این درحالی است که احترام به محیط زیست را

 رهنگی وفهای  خود تلقی می کند و نسبت به وارثان آتی آن احساس مسؤولیت کرده، به قوانین و ارزش

معه که به فراد جاامی اتم اده می کند.اجتماعی احترام گذاشته و از پتانسیل های آن به طور هوشمندانه استف

ی مشتریان دهند مشتریان امروز و فردای گراد هستند و برای دستیابی و توسعهآراستگی خود اهمیت می

ف ر انعطارا د پایدار، ضمن استفاده مستمر از فن آوری های نوین و علوم مدیریت، شایستگی های خود

ادف با واره مترتا نشان گراد هم» محصوالت جستجو می کند، پذیری، نوآوری هوشمندانه و کیفیت برتر 

 «نوآوری، خوشنامی و اعتماد باشد.

 بنیان گذار برند گلستان :محمد رضا گرامی

یشیده ی اندهمواره برای جلب رضایت مشتری به ارائه محصول با کیفیت در کنار تنوع و گستردگ

 ایم.

 گلستان : برای زندگی امروز 

  رضا، نام خانوادگی : گرامی، محل تولد : یزدنام : سید محمد 

  درش کارپان ، در یک خانواده ی سنتی در استان یزد و در محله ی دریان نو متولد شد. در آن زم

سالگی  16سن  تا  شت و عالقه زیادی داشت که فرزندانش تحصیالت عالیه داشته باشند.صادرات چای دا

بعد از   یل شد.کشور رفت و در رشته کامپیوتر مشغول به تحصدر ایران بود و بعد از آن به خارج از 

 خت.مدیریت بازرگانی به تحصیل پردا انقالب درس را رها کرد و به ایران آمد و در رشته

ابتدا کار تجارت و بازرگانی را با واردات شروع می کند ، سپس وارد عرصه تولید می شود. و   او

او در ادامه فعالیت ها یش،   و را به سوی صادرات پسته می کشاند.مشکالت ناشی از تامین منابع ارزی ا
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با توجه به   ب تعطیل شده بود به کارخانه چای گلستان تبدیل کرد ومرغداری سیمرغ را که بعد از انقال

 نیاز باراز به فکر تولید چای کیسه ای افتاد.

ه امروز و تا ب ارد شدوبسته بندی با کیفیت باال نیز  ها، در زمینه صنعت برنج و عالوه بر این فعالیت

عال وفقیت فمه با گلستان هم چنین درزمینه زعفران و ادویه جات، انواع کنسرو، دمنوش و غذا های آماد

 50ین ه در اگلستان ، پس از نیم قرن تالش همچنان می کوشد تا با کمک تجربیات اندوخته شد است.

  آن ا کیفیتنو و ب بازار همچنان منتظر محصوالت  و با کیفیت تولید نمایدو سال کاالهایی قابل اعتماد

 است.

 بنیان گذار برند بوتان :محمود خلیلی

یج شکل های دهه چهل که به نحوی روند توسعه صنعتی نیز در ایران به تدرمحمود خلیلی در سال

 ازل مردم برساند. او با دریافتبه من شناخت، موفق شد گاز راسی گاز را نمیگرفت هنگامی که کمی

 .نمود امتیاز توزیع و عرضه گاز مایع از شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت بوتان را تأسیس

یرا اخ ست.ااصیل است، جسور است، پیشرو است، توانمن، ماندگار و برجسته  یک انتخاب مطمئن!

  ناسیمشان می آن را با برند بوتمراسم صدمین سالگرد تولد محمود خلیلی، بنیانگذار شرکتی که ما 

اال کوزیع یک شود که جامعه بیشتر به نحوه تولید و تبرگزار شد. در واقع مراسمی از این دست باعث می

جمع  ت پدر بههای پایانی حیامنصوره خلیلی فرزند اول او که در سال آن هم با چنین قدمتی ارج بگذارد.

حریر سال تولد پدر کتابی به رشته ت ر صدمیندرسم یادبود اندرکاران شرکت بوتان پیوست، به دست

 نماید.درآورده که سرنوشت پر فراز و نشیب پدر را در آن منعکس می

 نام: محمود 

 نام خانوادگی: خلیلی 

  1284تاریخ تولد: اردیبهشت 

 محل تولد: تهران 

 و سنتی عتت، کم بضاای پر جمعیآقا شیخ محمود خلیلی، فرزند شیخ رمضانعلی خلیلی، در خانواده

 د.ار کار ششغل آینده او نشد و وارد باز در تهران متولد شد. او ابتدا تدریس می کرد ، اما معلمی

های ماشین و های سنگین تا پر کردن باتریاو درطی زندگی پر فراز و نشیب خود ، از تعمیر ماشین

س اداره کل برق تهران شد. حتی ریی از حفاری تا وارد کردن پمپ پیرلس آمریکایی روزگار گذراند.
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سازی. اما هیچکدام نام او را ماندگار اندازی کرد و بر هه ای کارخانه چینیزمانی گاو داری بزرگی راه

او به این اندیشه  های دهه چهل این نام جاودانه شد.نکرد. تا زمانیکه با تاسیس شرکت گاز بوتان در سال

ه بدهد، لذا وارد حوزه حفاری شد و جهت ماموریتی به خوزستان افتاد که حفاری را در مملکت توسع

گیرد. او بیش از سی سال است که به درود حیات گفته سوزد و در هوا اوج میرفت و دید گازهایی می

 های مردمان این دیار است.اما نام او همچنان ورد زبان

ریج شکل ز در ایران به تدتی نیه نحوی روند توسعه صنعهای دهه چهل که بمحمود خلیلی در سال 

ت شناخت ، موفق شد گاز را به منازل مردم برساند. او با دریافگرفت هنگامی که کسی گاز را نمیمی

او  د.س نموامتیاز توزیع و عرضه گاز مایع از شرکت نفت ایران و انگلیس ، شرکت بوتان را تأسی

که قصد  ز کارهاییابود. بسیار دقیق بود و برای خیلی ی باالیی برخوردار العاده باهوش بود و از گیرایفوق

 فری به آمریکاسوی پیش از خوزستان، در   کرد.یها قبل تحقیق و مطالعه مانجام آن را داشت از ماه

های منظم و های تمیزی وجود دارد که بدون آنکه اطراف خود را کثیف کند با شعلهمشاهده کرد اجاق

 وراند.ر می پرسا در رکنند . از آن زمان ایده تولید لوازم خانگی گاز سوز می موازی غذا را در آن طباخی

واری وفاژ دیشازی، گامروزه بوتان همچنان در زمره برترین برند ها ی ایرانی در زمینه آبگرمکن دیواری 

ی اصل ماعی ازکیفیت، محیط زیست، نیروی انسانی و فعالیت های اجت  گازی ، کولر گازی و ... است.

 ترین تعهدات بوتان است.

 (توبوسى در جاده موفقیت)ا بنیان گذار برند سیر و سفرحسن مومنی: 

در این  دهه 4ز ابیش  را راه انداخته، جذاب است. او« سیر و سفر»سیر و سفر در خاطرات مردى، که 

 60 ولدو هنوز هم عاشق اتوبوس است به طورى که خانواده اش هم کیک ت بخش فعالیت کرده است

ه موقعى ک از یدخودش مى گو سالگى او را شبیه اتوبوس ساختند تا او همیشه با آرزویش هم آ وا باشد.

 محصل بوده مشق شب را روى میز شرکت مسافربرى انجام مى داده است.

 ،نام : حسن 

 نام خانوادگی: مؤمنى 

 محل تولد: نائین 

  : 1326تاریخ تولد 

، با توجه به شرایط بد اتوبوس های بین شهری، تصمیم گرفتم شرکت 69...در مردادماه سال » 

اتوبوس رانی با استانداردهای بهتر تاسیس کنم. بعد از تصمیم و چهار ماه و تالش، نهایتاً توانستم مجوز راه 
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دو، یک مغازه میوه فروشى با   جا نمى داد. سر انجام  را بگیرم. ولى شهردارى به ما« سیر و سفر»اندازى 

د آن را برا یشروع کار تا پیش از اینکه اینجا راه بیفت  متر جا در ترمینال شرق ، پیدا کردم و خواستمسه 

به ما خندیدند و گفتند با دو متر جا مى خواهى چه کار کنى؟ گفتم: مى خواهم ثابت کنم که  .اجاره کنم

 .ام بدهداگر کسى بخواهد کارى انجام بدهد با دو متر جا هم مى تواند انج

و  مظندر عین حال  ما در تجهیز اتوبوس ها سعى کردیم از امکانات مناسب تر و بهترى استفاده کنیم،

 10زی با نورو به کار بردیم. بعدها به ترمینال بیهقی رفتیم و اولین سرویس های  انضباط خاصی هم

یراز، د، شمشه  یر هایبه پالک هم نرسید و با پالک موقت کار می کرد در مس  دستگاه اتوبوس که

یر و س»برى حسن مؤمنى در حال حاضر صاحب شرکت مسافر «اصفهان، رشت و تبریز آغاز بکار کرد....

 است. VIPبوس هاى و همچنین سیر و سفر فرودگاه امام)ره( و سازنده اتو« رویال سفر ایرانیان»و « سفر

د نباش ارى که هدف و عالقهمى شود گفت رمز موفقیت ما عالقه و پشتکار بوده است. در ک»

ه اى را یده تازکه ا پیشرفت به وجود نمى آید. هر کسى در فعالیتى که انجام مى دهد باید هدفش این باشد

ه پهن ره اى کین سفبه جلو ببرد و کار را به روز کند و کیفیت کارش را افزایش بدهد. در ضمن اگر در ا

 «نفر هم دعایمان کنند کافى است. 10  می شود

 موفق ترین تاجر فرشاحد عظیم زاده: 

د در این نقل قول تردی«. فرش دستباف در دنیا« بیزینس من»احد عظیم زاده هستم، موفق ترین »

ین نتوان کرد. او چنان با قاطعیت از کار و تجارت خودش دفاع می کند که ناخودآگاه مخاطب را به ا

 واقعیت می رساند که فرش عظیم زاده در عرصه تجارت یك استثناء است. 

نی عیت کنوا موقی زندگی مشقت بار این تاجر فرش را در نظر بگیریم و آن را باگر نخستین سال ها

بور ه، مجاش قیاس کنیم، شگفت زده خواهیم شد. کسی که در هفت سالگی و از همان روز اول مدرس

رین بزرگ ت کی ازمی شود پشت دار قالی بنشیند، اکنون با اتکا به خالقیت و کار طاقت فرسای خودش، ی

را تکان  ن بازارد، ایرش در دنیا است و به قول خودش هربار که برای خرید به بازار تبریز می روتاجران ف

و  یده شدهان تنمی دهد.آن هم در هنگامه ای که بحران در تار و پود تولید و تجارت فرش دستباف ایر

 درصدی صادرات این محصول ملی در ماه اول سال جاری است.33آمار رسمی دال بر کاهش 

 متن گفت وگو با احد عظیم زاده را بخوانید.
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دیریت آقای عظیم زاده! چند سالی است که بحران فرش دستباف ایران را به گردن مسوال: 

ادرات لید و صرا توغیرعلمی در داخل و فرصت طلبی رقبا در خارج می اندازند. واقعا از نظر جنابعالی چ

ات ا تولیدبقابت رت به این حال و روز افتاده که قدرت فرش دستباف ایرانی با آن قدمت و اصالت و ابه

 باسمه ای پاکستان را هم از دست داده است؟

 هم کشورمانسدر حال حاضر درصد بازار های جهانی فرش در اختیار ایران بود. 68پیش از انقالب  –

 درصد است.22از این بازار 

شد هم یفیت رکه به لحاظ کمیت و کبه نظر من تولید فرش دستباف نه تنها افت نکرده، بلسوال: 

 یران کهاا از داشته است. اما چرا برخی کشور ها با سابقه صدسال تولید فرش دستباف، گوی رقابت ر

 ند؟ هزار ساله دارد، ربوده ا3سابقه ای 

 ته غافلین نکااین روند چند دلیل دارد که یکی از آن دالیل، فرصت طلبی رقبای خارجی است. از  –

که  ی دانندم. همه فرش تولیدی رقبای ما هنوز در بازار های جهانی امتحان پس نداده استنباشیم که 

 30ات 5از  یرانیافرش دستباف ایرانی اعتبار جهانی دارد. در موزه های مشهور دنیا، هر قطعه فرش 

ای ما که هاریابی ا بازمیلیون دالر قیمت دارد. بنابراین از برلیان، مرغوب تر و گران تر است. اما آی

ون چنه.  عمدتا از سوی کارشناسان دولتی صورت می گیرد، حرفه ای و جامع است؟ من می گویم

قعیت ها ا با واه بعضککارشناسان دولتی، تجربه این کار را ندارند. چیز هایی در دانشگاه خوانده اند 

د. در ی شناسنموبی خبه  تناسب ندارد. نه اطالعات کامل در زمینه فرش ایران دارند و نه بازار ها را

ند. رسان نتیجه برخی اوقات فقط پیشنهاد های غلط می دهند و به این صنعت ملی آسیب هم می

ه نی شوند تفع مبافندگان فرش با خون جگر تولید می کنند اما چون پای عرضه می لنگد نه آنها من

 صادرکنندگان.

ند خالی می کن ی یکی دارند میدان راهزار نفر بافنده فرش داریم که یک400 میلیون و 2حدود 

د پناه ه اعتیابیگر، دو احتماال برای کاریابی یا باید به سوی میادین پارس جنوبی بروند یا در حالت 

ی کند. محمایت  اما دولت مدعی است که از این صنعت اقتصاد کشور نیست.ببرند. آیا این بازی با 

ریق طرش از فحتی اخیرا طرح تبلیغات ماهواره ای مراکز مختلفی هم به همین منظور تاسیس شده 

 ت.شده اس داده کانال های پربیننده خارجی مطرح گردیده و ظاهرا اعتبار کالنی هم به آن اختصاص

ت ملی ات صنعدولت چگونه حمایت می کند؟ تلویزیون ملی کشور که باید رسانه اصلی تبلیغسوال: 

 فرش باشد، چه کار کرده است؟ 
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درصد تبلیغات 50سازمان توسعه تجارت، دو سال پیش رسما اعالم کرد که این سازمان  معاون سابق –

ال ساده در تقبل می کند. شرکت فرش عظیم ز« جام جم»برون مرزی فرش ایران را از طریق شبکه 

لی فرش یغ داخ، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان )بله تومان، نه ریال!( به تبل1384

نجام صاص داد. این کاری بود که خودم برحسب ضرورت برای شناخت این صنعت ادستباف اخت

مان هما، در و سی دادم و انتظار یارانه هم از دولت نداشتم. اما از سوی دیگر، طبق صورتحساب صدا

ه ان توسعید سازممیلیون تومان تبلیغات برون مرزی داشته ام که علی الظاهر نصف آن را با780سال 

های  ل می کرد. اما از شما چه پنهان که بعد از هشت ماه دوندگی و گرفتاریتجارت تقب

را « ام جمج»درصد مبلغ کل صورتحساب 10بوروکراسی اداری، قرار شد این سازمان فقط پرداخت 

ست به صورت علی میلیون تومان قرار ا30میلیون تومان! خالصه از این رقم هم 180تقبل کند. یعنی 

م یز معلوچهیچ  د و مابقی به بودجه سال آینده واگذار شده است که البته هنوزالحساب پرداخت شو

بلیغات گفت تنیست. آیا این است حمایت های دولتی؟ من تا کی می توانم از جیبم هزینه های هن

ز بودجه تبلیغات درصد هزینه تبلیغات را هم بپردازد با50فرش ایرانی را بپردازم؟ حتی اگر دولت 

بوده  84ال سمیلیون تومان در 600رجی شرکت فرش عظیم زاده، بیش از یک میلیارد و داخلی و خا

 .باشد است که فکر نمی کنم خود دولت هم این مقدار برای تبلیغ فرش ایرانی هزینه کرده

رشد ادیران آیا این فرصت به شما داده شده که مستقیما درباره مسائل کار خود با مسوال:   

 ؟ا واقعا از این ماجرا خبر ندارندبرقرار کنید. شاید آنهوزارتخانه ارتباط 

ت که خیر. تا به حال حتی یک جلسه رسمی در این خصوص برگزار نشده. االن چهار ماه اس –

رگان یک باز م. مناتقاضای مالقات با وزیر بازرگانی کرده ام اما هنوز موفق به دیدار ایشان نشده 

 .رگانی به رویم باز باشد، اما این طور نیستموفق هستم و باید در وزارتخانه باز

 ند و بااکرده  برگردیم به این نکته مهم که می گویند رقبا طرح های فرش ایرانی را سرقتسوال: 

 ت؟کپی از روی آنها، محصوالت خود را به نام ایران صادر می کنند. آیا واقعا چنین اس

م زاده رش عظیفشناسنامه صادر می شد. ما در شرکت بله، باید از مدت ها پیش، برای فرش ایرانی  –

 م. دکتری کنیماین کار را کرده ایم و فرش را با شناسنامه اش که حکم پاسپورت را دارد، صادر 

ر نمی صف، دیگواین  میرکاظمی، وزیر محترم بازرگانی از این ایده ما استقبال کرد و آن را ستود. با

 شود در بازار جهانی تقلب کرد.
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یران، ااه در در زمینه برگزاری نمایشگاه ها چه نظری دارید. آیا ساختار دولتی نمایشگال: سو

 مقتضیات جهانی را دارد؟

ت ان اسشرکت سهامی فرش ایران که برگزار کننده اصلی نمایشگاه های تخصصی فرش در کشورم –

ایه اشت و مداسف تجای  با این مقوله بیگانه است. نمایشگاهی که پارسال در تهران برگزار شد واقعا

ن آخیر  آبروریزی بود، اگر این شرکت نمی تواند مجری نمایشگاهی خوبی باشد بهتر است از

ه بلم آشکار ظهزار تومان سود می برند که چی؟ این حمایت از صادرکننده نیست. 20بگذرد. متری 

مثل  د کهیگر داراو است. خدمات فاقد کیفیت به صادرکنندگان و مهمانان خارجی هم حکایتی د

اه مایشگروز روشن است. سالن ها گرم است، کولر کار نمی کند، آسفالت و چمن محوطه های ن

ت و و منظم اسچرا در نمایشگاه های خارج از کشور همه چیز مرتب  …درب و داغان است و

ردن کبرپا ا بد که بهترین خدمات را به مهمانان و بازدیدکنندگان می دهند؟ به هرحال آنها می دانن

 چند غرفه، نمایشگاه برگزار نمی شود.

یک با مل نزدیک سوال دیگر، باتوجه به تجربه دیدار شما از نمایشگاه های خارجی و تعاسوال: 

 د؟ی گیربازارهای جهانی بیشترین استقبال خریداران از کدام نوع فرش دستباف ایرانی صورت م

رش فن است. ت همیزی هستم، این ادعا رادارم. واقعیفرش تبریز. نه اینکه فکر کنید چون خودم تبری –

 که فقط ا استهتبریز از نظر طراحی و رنگ آمیزی بسیار متنوع و خالقانه است. فرش نائینی سال 

رده کافت  پنج ، شش رنگ دارد. فرش اصفهان هم قبل از انقالب، وضعیت بهتری داشت اما حاال

 ست.ا، متاسفانه تنوع تولید از بین رفته چون تنوع ندارد. جاهای دیگر هم، همین طور

 اشته؟گران ترین فرشی که تا به حال به مشتریان خارجی فروخته اید چقدر ارزش دسوال: 

 وخته ام...میلیون تومانی هم فر200درست یادم نیست. من فرش یک میلیون تومانی فروخته ام.  –

 چندتا فروشگاه در ایران و خارج دارید؟سوال: 

م( جشگاه )جام در توکیو هم انبار فرش دارم، در همین فرو فروشگاه بزرگ فرش دارم. 2در تهران  –

 مرغوب ترین فرش ها و تابلوهای دستباف ایران را می توانید ببینید.

 شوند، در بازارهای داخلی اوضاع چگونه است، فرش های نفیس چگونه قیمت گذاری میسوال: 

 آیا معیار حرفه ای وجود دارد؟
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 ارند.اه من همه فرش ها کدگذاری شده اند و قیمت های کارشناسی شده و مشخص ددر فروشگ –

ارجی، خریان طبق خرید، با سود منصفانه قیمت گذاری کرده ایم. تخفیف هم می دهیم، هم به مشت

ه بع ارادقط تافهم به خریداران داخلی، یک مساله این است که قیمت فرش دستباف در بازار داخلی 

ستیم، هارجی خخارجی ها بارها به من گفته اند مثال در فالن بازار، چون دیدند  فروشنده است.

ا را قیمت ه ویرند گقیمت ها را باال بردند. درحالی که نباید این طور باشد. دالل ها، کمیسیون می 

 باال می برند.

 شما خودتان این همه فرش های نفیس را از کجا خریداری می کنید؟سوال: 

له آمده که زلز ن استتلف. عمدتا از بازار تبریز. هر وقت به بازار تبریز می روم مثل ایاز جاهای مخ –

 باشد. سه، چهارمیلیارد تومان فرش می خرم و آن بازار را تکان می دهم.

 چند تاجر فرش در ایران این قدر قدرت خرید دارند؟ سوال: 

 می خواستم با می کنند. سال گذشته کارگر و بافنده در آنجا کار 700خودم هم کارخانه دارم که  –

است  نسان آناکافی نیست. « پول»این صنعت خداحافظی کنم اما بعد به این نتیجه رسیدم که فقط 

 که مثل درخت سایه داشته باشد.

ترین  ، موفقو اینکه چه شد که تاجر فرش شدید آن هم به قول خودتان از خودتان بگوییدسوال: 

 تاجر فرش در دنیا.

ا از دست دادم رکیلومتری تبریز. هفت ساله بودم که پدرم  20ه من روستای اسفنجان است در زادگا –

 ت سالو همین مصیبت باعث شد که از پشت میز کالس اول، یکراست بروم پشت دار قالی. هف

شب ها  کردم. با فقر و رنج زیاد زندگی کردم و خرج و مخارج خانواده ام را تامین فرش بافتم.

ش. از ار فرواندم و روزها کار می کردم. از چهارده سالگی به بعد، شدم فروشنده سیدرس می خ

ز زی. افروش هر فرش دستباف یک تومان دستم می آمد تا بعدها که انقالب شد و رفتم سربا

 ا کنم وست وپخدمت نظام که برگشتم، چند سفر خارجه رفتم و توانستم مشتریانی قابل اطمینان د

ندازی ز راه اتبری ت تجاری من بود. تا بعد که یک کارخانه در اسفنجان و یکی هم دراین آغاز فعالی

 کردم.

 سرمایه را از کجا آوردید؟سوال: 
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هزار 60دم، هزار تومان هم از یکی از بستگانم قرض کر 20هزار تومان سرمایه داشتم. 20خودم  –

ی مجارت از هستم، ریسک تتومان هم وام بانکی گرفتم. خالصه، ریسک کردم. من آدمی ریسک ب

رد گفرش  کنم. به پیشنهاد یک مشتری خارجی برای اولین بار در ایران شروع کردم به تولید

ا ادرات رقیق صدستباف تا اینکه پایم به کشورهای اروپایی باز شد و شدم تاجر فرش. اگر آمار د

علوم ن وقت مآند، ده، جا نزناعالم کنند و پیمان فروش ها و دالل ها، خودشان را به عنوان صادرکنن

 می شود که صادرکننده نمونه کشوری در زمینه فرش دستباف چه کسی است.

ظیم زاده میلیون دالر فرش به خارج صادر شده، سهم شرکت فرش ع 400حدود  84در سال سوال: 

 از این میزان صادرات چه قدر بوده است؟

میلیون  8ش از، بی1384نمونه کشوری در سال آمار صادرات صادرکننده  هزاردالر. 840میلیون و 5 –

الر فرش میلیون د2، 1382دالر بوده که یک رقم غیرواقعی است چون همین صادرکننده در سال

ک ی، 84صادر کرده بود. آیا جای تعجب ندارد که با وجود بحران صادرات فرش در سال 

ه؟ آیا جز چگونه بررسی شددرصدی 400میلیون دالر صادرات داشته است. این رشد  8صادرکننده 

 ای گمرکهزیابی ضمن اینکه من ار این بوده که از طریق پیمان فروشی، به این رقم نائل شده اند؟

شان عی را نواق ارد و صادراترا دقیق نمی دانم بنابراین این آماری که اعالم می شود جای سوال د

 نمی دهد.
 موسس شرکت کالهن.به: مهرداد گورامصاح

 (که برند ساختن را به دنیا آموخت مردی)موسس کاله ی سلیمانی: لغالمع

وقفه و خالقانه است. با او در شرایطی ساله و اهل آمل است. او نتیجه یك عمرکار و تالش بی 61

های حادثه تصادف خودرو، برسرکار آمده ها درمان جراحتمصاحبه کردیم که به تازگی و پس از ماه

  جوش.فعال و پرجنب و بود، اما همانند گذشته

 پشتکار و جدیت دور اندیشانه

وقفه و خالقانه است. با او در شرایطی ساله و اهل آمل است. او نتیجه یک عمرکار و تالش بی 61

های حادثه تصادف خودرو، برسرکار آمده ها درمان جراحتمصاحبه کردیم که به تازگی و پس از ماه

این کشور نیازمند "ورزد و اعتقاد دارد جوش. به کارش عشق میجنب وبود، اما همانند گذشته فعال و پر

آن اهمیت و یا به   تولید و صنعت است. ما چند دانشگاه صنعتی داریم بدون اینکه صنعت داشته باشیم

گوید، از تدریس خصوصی و های او هزاران نکته است. ازشکست و تلخ کامی میگفته "بدهیم .
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اعتنایی ها ومهم تر از همه بیها، نامرادیکارگران با درآمد تدریس. از عدم همراهیپرداخت دستمزد 

 گوید.های راه میخودش به ناهمواری

نبال منابع ده و به نداختکارآفرین ایرانی است. فکر و ایده نو را در تولید به کار ا سلیمانی نمونه یک 

رد. حال غوش بگیدر آ کرده تا توانسته است موفقیت را مالی و تجهیز رفته، خطر را پذیرفته، جانانه تالش

جا جا و آندهد. به اینکه اندکی گشایش ملی پیدا کرده، فرصتی را برای دیدن و کاویدن از دست نمی

های صنعت ها جلوترند خبر بگیرد. نمایشگاههای مشابه در کشورهایی که در این حوزهرود تا از روندمی

خواند. با مشاوران مدیریت نیز بیگانه نیست. از های مدیریتی میدهد. کتابیمربوطه را از دست نم

شوند هایی که زیر نظر او تولید و پخش میکند. مجموعه فراوردههای مدیریت به خوبی استفاده میآموزه

یمانی زا نیست. با غالمعلی سلشویم آیا این همه تنوع گرفتاریکه گاه نگران میبسیار متنوع است طوری

 در دفتر کارش در خیابان آذربایجان گفت و گو کردیم. 84در پاییز 

 لطفا خودتان را معرفی کنید.سوال: 

 ا درآمل گذراندمردر شهرستان آمل. دوره دبستان و دبیرستان  1325/  25/3غالمعلی سلیمانی متولد  –

رشته  م و دره ملی شدبعد به تهران آمدم. دو سال پشت کنکور ماندم. پس از آن وارد دانشگا و 

 شگاه راه دانریاضی تحصیل کردم. از سال دوم دانشگاه مشغول به کار شدم از همان سال هم شهری

م ههارم چخودم پرداخت کردم. پدرم بابت این موضوع یک سال با من قهر کرد. از سال سوم و 

گفت: می ا کهویان راولین کسی بودم که به دانشگاه ملی شهریه ندادم. خدا رحمت کند پروفسور پ

دهم. با بدهی؟ گفتم: پول ندارم چه کار کنم، حاضر نیستم کار کنم و پول شهریه چرا شهریه نمی

؟ ار کردیچه ک این همه پول نفت چه اثری دارد که من شهریه بپردازم یا نپردازم ؟گفت: سال قبل

 بینم، حاال من بایدنمی گیری؟ گفتم: صالحگفتم: سال قبل از بانک گرفتم. گفت: چرا االن نمی

کنید. یرداخت مپویان بمانم یا بروم؟ گفت: بمان. بعد گفتم: استاد شما ماهیانه سیصد تومان به دانشج

ری؟ هریه بگیدانم تو آمدی شهریه بپردازی یا شامکان دارد به من هم این پول را بدهید؟ گفت: نمی

 ن نیز بپردازد.با این وجود پذیرفت ماهیانه آن سیصد تومان را به م

ها هم دادم. بقیه روزسرا درس میرفتم دانشکردم. یک روز میدر دوران سربازی هم کار می

ها شرکتی راه انداختیم و تالش کردیم پروفورم بفروشیم. کردم. همان روزتدریس خصوصی می

ر برای اقالمی تآوردیم. آن زمان پروفورم را بیشرفتیم و نشانی به دست میهای مختلف میسفارت

 رفت. خواستند که در ساختمان به کار میمی
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کی همان که به صورت جدی کار را شروع کردم، دو شرکت تاسیس کردم. ی 57تا  50از سال 

یی و مریکاشرکت پروفورم و شرکت دیگری هم به نام مارکتینگ سرویس. اند. ریسرچ که با یک آ

ان های شرکت دیگر را نیز جبرداشت و هزینه یک هندی تاسیس کرده بودم. این شرکت درآمدی

ند . گرفتیم. خالصه انقالب که شد آن دو از ایران رفتکرد. و برای بقیه مخارج از بانک وام میمی

گذراندم و هم ها عمال سود آوری نداشتند . با تدریس خصوصی، هم امورخودم را میشرکت

 دادم.حقوق کارمندان را می

م بود، علی شرکت کاله کارم را شروع کردم. این مکان مال خواهر، در مکان ف1356سال 

هی ز شما ماخواستند این جا را ماهی هفده تومان اجاره بدهند. به خواهرم گفتم این مکان را امی

ردازی ؟ توانی این کرایه را بپمگر تو پول داری؟ چه طور می کنم. گفتند:بیست تومان اجاره می

 پردازم.آورم و کرایه شما را میپول در میکنم گفتم: نه، کار می

ش ردم . پخکبینید از خواهرم اجاره کردم و از صفر شروع باالخره همین مکانی را که امروز می

 آن زمان سازی گیالن آغاز کردم. قضیه از این قرار بود کهسوسیس و کالباس را با شرکت کالباس

فت ومان. حتی هروفورم گرفته بودیم کیلویی هفت تتومان بود و ما از چین پ 28پودر سیر کیلویی 

 بول کردقیالن . شرکت گسیر بیاورم و کار را راه بیندازمهزار تومان هم نداشتم که یک تن پودر 

وز مدیر ها تحویل دادیم . بعد یک رپنج تن درخواست بدهد و ما پنج تن برایش آوردیم و به آن

ت: تو م. گفا من کار کنی. گفتم: من خودم شرکت دارشرکت گیالن آمد و گفت اال و بال باید ب

ای دومرتبه به من زنگ زدی که یک گیر و سالمی هستی . حدود دوسال و نیم حداقل هفتهآدم پی

فتم: گهایت حتما باید با من کار کنی. گیریتن یا پنج تن پودر سیر بفروشی. به خاطر این کار و پی

 د. گفت:ن هم خوب نبویلی ندارد آن را ول کنم. البته وضعماکنم دلمن شرکت دارم. خودم کار می

نجاه کار پجا پنجاه میننه، حتما باید با من کار کنید. در نهایت با آنها به توافق رسیدیم که با هم ه

نم. کتامین  داخل کنیم. قرار شد پخش گیالن را راه بیندازیم. در ضمن خرید موادشان را از خارج و

 پخش با خواهیم درهزار تومان به من بدهند . دو سه ماهی که گذشت گفتند نمی قرار شد ماهی ده

 شما شریک باشیم.

مدت دو ماهی که آن جا بودم تولید کارخانه سه برابر شد. قبال هر روز چهار تن تولید 

د کردند، اما ما چهار تن را به دوازده تن رساندیم. قبل از آن یک وانت جنس می آوردیم قرار بومی

می فروختیم. کارگرها را  آمد و مایک هفته ای بفروشیم. حاال هر روز یک کامیون جنس می

پخش  تشویق می کردم روز و شب کار کنند و دست مزدشان را هم خودم می دادم. آن طرف در

سود می بردم و روزی پنج تومان یا ده تومان به کارگرها می دادم و آن ها هم می ماندند و کار 

د. میکائیلیان شریکی داشت که می گفت در این کارخانه یا جای این آدم است یا جای من. کردنمی
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شما انتخاب کنید. این آقایی که این جوری کار می کند دو روز دیگر صاحب این کارخانه است. 

من نمی توانم این موضوع را تحمل کنم. در نهایت، من با آن ها حساب و کتاب کردم و از هم جدا 

اما بعد از فوت میکائیلیان همسر ایشان دوباره سراغ من آمد و گفت، شما باید در تولید به ما  شدیم.

کمک کنید و بدون این که شریکش متوجه شود من در تولید با ایشان پانزده در صد سهیم شدم و 

کار را شروع کردیم. ظرفیت کارخانه را همان دوازده تن حفظ کردم. چون وضع مالی ام خوب 

 آن ده هزار تومان را هم از آن ها نمی گرفتم. بود، شده

ن با ئیلیاآن زمان آن ها یک سری دستگاه هایی داشتند که نصب نکرده بودند و همسر میکا

ود. شریکش سر این موضوع اختالف داشت. شریک میکائیلیان نمی خواست دستگاه ها نصب ش

وانیم تشد. می الن باکارخانه که حتما نباید در گیهمسر میکائیلیان به من گفت ،چه کار کنیم. گفتم: 

، ای پیچکرکت هشدر آمل کارخانه بزنیم. مجوز گرفتیم و من با یکی از دوستانم که تجربه کار در 

و می تک به و یک و یک را داشت صحبت کردم و از او خواستم با ما کار کند . گفتم هر چه پیچ

 ن.من کار کد بیش تر می دهم بیا با در ص 25دهد من 

دوست  وکنم  در نهایت رضایت آن آقا را گرفتم، اما بعد خانمشان گفتند من آمل زندگی نمی

ن برای م سازی دارم تهران بمانم. ایشان در وزارت صنایع کار می کرد گفتم شما یک مجوز کالباس

ی به ی فرزندزگتا در تهران بگیر آن وقت ما هم می آییم تهران. این خانم شیرازی بود و خداوند به

ن ها به دیدن آ برای آن ها داده بود و مادرشان برای مراقبت از فرزند ایشان به تهران آمده بود. من

ت دارد و ه مراقبیاج بمنزلشان رفتم و دیدم این خانم تا چند روز دیگر باید سر کار برود و نوزاد احت

شیراز  رگردیبکنی. تو می توانی  به هر حال اوضاع حسابی ناجور است. گفتم چرا با خودت لج می

م جوز همدر وزارت صنایع کار کنی مادرت هم از پدرت و هم از بچه ات نگه داری کند و یک 

م. ی کنیمبرای ما می گیری ما هم می آییم آنجا و یک کارخانه سوسیس و کالباس سازی درست 

ا برای م د کهی سراغ نداریمن آنجا نماینده پخشی داشتم که با او تماس گرفتنم و گفتم شما جای

 م رفتیمشریک ومن . گفتند من خودم یک جایی دارم. من می خواهم شیراز کارخانه بزنم اجاره کنید

یم. هام بدهازی س. خالصه قرار شد که به اندازه اجاره قانونی محل پخش کننده شیرو محل را دیدیم

خانه را دو کار ید درکه تجربه کار و تول ماشین ها را از کارخانه گیالن برداشتیم و آن دوستم را هم

ا را هماشین  وخریم داشت مدیر تولید کردیم. حاال کارخانه آماده بود، اما پولی نداشتیم که گوشت ب

ان یکائیلیمیکان راه بیندازیم. از هر که می شناختیم پول قرض گرفتم و گوشت خریدم. فردی از نزد

هم ی خوامتو در سوسیس و کالباس سازی استادی من  در کارخانه اش کار می کرد. به او گفتم

ه گفتم کراهایی ن ماجبیایی شیراز و این کاری را که بلدی به ما یاد بدهی او هم قبول کرد. تمامی ای

 قبل از انقالب اتفاق افتاد.
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نده خش کنپاوایل انقالب بود. یک روز ساعت شش صبح داشتم می رفتم دفتر که یکی از این 

د توی زگرد به نام شاطر حسین جلوی من را گرفت و سالم کرد. گفتم چه طوری؟ ها ی دوره 

نیا دلو به قگفت من، نه تا بچه داشتم دیروز خانمم یک دو  سرش و گفت بدبخت شدم. گفتم چرا؟

چه  بچه را ده تاآورد، حاال شدند یازده تا. تو هم که سوسیس کالباس نداری من مانده ام این یاز

شده  اراحتن. گفتم خدا بزرگ است، ناراحت نباش. اما واقعیتش برای شاطر حسین طوری سیر کنم

ا من ودم بببودم. همان موقع یکی از مشتری هایم که برایش دو دستگاه همبرگرزنی وارد کرده 

ن و کا رد رتماس گرفت و گفت من این دو دستگاه را نمی خواهم. هر جور که می توانی این ها 

فتند گ. می رست. ساعت هشت بود و از گیالن هم سوسیس و کالباس نیامده بودپولش را برایم بف

زی گوشت نیست. عصر رفتم یک چرخ گوشت خریدم و تصمیم گرفتم در همین دفتر همبرگرسا

آدم  شتم. بابردا راه بیندازم. آن دو دستگاه همبرگر ساز را هم که برای مشتری آورده بودم ،خودم

ند ادم بدهیی را ار کرده بودند صحبت کردم و از آنها خواستم همبرگر سازهایی که در این زمینه ک

برگر عدد هم 197تعداد  کارگر 4. روز اول از ساعت شش صبح تا ساعت دوازده شب به کمک 

د جلوی آمدن زدیم. سوسیس و کالباس کم بود. امثال شاطر حسین هم تعدادشان زیاد بود،آنها می

 رهمبرگر را د براین،تازه می بردند و حتی به سردخانه هم نمی بردیم. بناشرکت و همبرگر ها را تازة 

 همین شرکت راه انداختیم و سوسیس و کالباس در شیراز راه افتاد.

 از پدر و مادر و خانواده خود بگویید.سوال: 

 یش ازبمن در یک خانواده صد درصد مذهبی بزرگ شدم. پدرم وکیل دادگستری بود. آن زمان  –

نه ب خاپدرم از مکت الس درس نبود. مادرم هم همان چهار کالس درس را خوانده بود.چهار ک

 ر تهراندده و شروع کرده بود چون علم و درس جدید در آن زمان نبود. بعد از مکتب به تهران آم

 درسش را تمام کرده بود. ابتدا معلمم بود و بعد وکیل دادگستری شد.

 شما فرزند چندم هستی ؟سوال: 

 پدرم دهم و از مادرم اول .از  –

 چند خواهر و برادر دارید ؟سوال: 

کترند. من کوچ مه ازبرادرانم همه در سنین پایین فوت کردند. االن دو برادر و دو خواهر دارم. که ه –

 دیر عامل فراورده های گوشتی آمل و دیگری مدیر عامل کاله است .یک برادر، م
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یمانی. علی سلت محور همه فعالیت ها یک نفر بوده، غالموقتی شما صحبت میکنید معلوم اسسوال: 

 از کی حس کردید نمی توانید با دیگری کار کنید؟ 

. همه نیستند ل کارمن همیشه حس می کردم می توانم با دیگران کار کنم. اما این جا آدم ها خیلی اه –

ثال موند. ششریکم آدم ها یی که ابتدا کار را با من شروع کردند، به زور مجبورشان می کردم 

اد د پیشنهار کنکموقعی که همبرگر سازی را شروع کردم از یکی از دوستانم خواستم بیاید و با من 

ر فت اگگکردم پنجاه در صد بیش از کار سابقش به او حقوق بدهم و در سود هم شریکش کنم. 

دریس تفتم می ر نتوانی پولم را بپردازی چه؟ البته درست میگفت ،چون آن موقع پولی نداشتم.

 خصوصی می کردم تا سر ماه بتوانم پول ایشان را بپردازم .

 پس رشته ریاضی خاصیتش همین است؟سوال: 

ا ره راهی چد که نه. دو خاصیت دارد. اول این که سلول های مغزی آدم را باز می کند. آدم می دان –

 باید برود . البته به دیگران جسارت نمی کنم.

 رم پاسخ سوال قبل را بشنوم.من هنوز منتظسوال: 

الن اایم که سی هاز کالس هشت و نه به این فکر بودم که کار آزاد داشته باشم. آن موقع به هم کال –

ر دخریم و باکسی بعضی از آن ها همکاران من هستند، می گفتم ما می توانیم با دو هزارتومان یک ت

وستانم کی از دکه ی ر را بکنیم. به ویژه اینشهر آمل با هم کار کنیم. آن موقع می توانستیم این کا

 ند و میندیدخبه من می   وضع خوبی داشت و می توانست این پول را فراهم کند. اما همکالسیهایم

 گفتند توخل شدی.

زرگ بای مرفه وادهر می کردم که باید کار کنم. با این که در خانبعد در دانشگاه هم به این فک

ود. می بخالف مین فکر می کردم که باید کسب وکار راه بیندازم. پدرم شده بودم، اما مرتب به ا

عتقاد اا من گفت آدم باید عالم باشد. باید درس بخواند. چون خودش عاشق درس خواندن بود. ام

ن ه بر ایعالو نداشتم که آدم باید فقط درس بخواند. می گفتم آدم باید زندگی کند. برای زندگی

 هست، نیاز به پول هم هست. که نیاز به فکر و عقل

برای به دست آوردن پول هم باید کار کرد. بنا بر این همیشه به این فکر می کردم که چه 

کاری باید انجام دهم. آن موقع که دانشجو بودم بیش از ماهی هزار تومان در آمد داشتم. سیصد 

کردم. ماهی سیصد تومان  تومان از دانشگاه میگرفتم . هفته ای دو روز هم در یک مدرسه کار می

هم آن جا در آمد داشتم. ماهی ششصد یا هفتصد تومان هم تدریس خصوصی می کردم. خالصه 
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وضعم از بقیه دانشجو ها بهتر بود. چون عقیده داشتم باید پول در بیاورم تا بهتر زندگی کنم. از همان 

ند باید یک طوری آن ها را موقع می گفتم با کسانی که کار می کنم حتما نباید پول داشته باش

شریک کنم. می گفتم شما شریک شوید این حقوقتان این هم حق شراکتتان. دیگر هر روز نمی 

آمدند به من بگویند حقوقمان کم است. در واقع، هر چه در آمد بهتر بود دریافتی آنها هم بهتر بود. 

داشتند. البته برای شریک کردن آدم  آن ها را با عالقه آوردم. تولید را به آن هایی سپردم که تجربه

ها هم منطقی داشتم، همه این افراد را بر اساس روابط و برخوردهایی که داشتم به خوبی می شناختم. 

بر اساس این شناخت هر کدام از آن ها را برای کاری انتخاب می کردم و در کار با او شریک می 

 بودند. شدم. همه این افراد پیش از شراکت مشاوران من هم

ی منعت را ص، هم در واقع، من هم دستگاه ها و هم بازار را می شناختم، هم نیازها را می دیدم

نگ ارکتیشناختم. از بین سی تا چهل صنعت مختلف صنایع گوشتی را انتخاب کردم. آن شرکت م

 نایعن صود. مسرویس اند. ریسرچ خیلی به من کمک کرد. با این که بورس، بورس راه و ساختمان ب

 بانتخا شت راچون می دیدم آینده بهتری دارد. از صنایع غذایی هم گو  .غذایی را انتخاب کردم

 .کردم. چون سوددهی بیش تری داشت

ره از ات مدیشما از یک مقطعی باالخره تشکیل هیات مدیره دادید. چند نفر از اعضای هیسوال: 

 خانواده شما هستند؟

کردیم مثل شرکت سولیکو یا دمس یا شرکت تهران، میروزهای اول که شرکتی را تاسیس  –

یم، س کردبراساس شرکایی که داشتیم اعضای هیات مدیره تشکیل می شد. شرکت آمل را که تاسی

 دیم. درشدیره چون برادرم آمل بود من و دو تن از برادرانم و یکی از دوستانمان اعضای هیات م

م صلی خودادار  غریبه بودند. در کاله هم چون سهام بوشهر هم هیات مدیره چهار نفره بود که همه

م ما تصمیادند. اعضای هیات مدیره غیر از خودم، دو تن از برادرانم و یکی از دوستانم بو  بودم

 گیرنده در همه این شرکت ها خودم هستم.

 نفر چهارم در هیات مدیره چه می کند؟سوال: 

کلیه  ی دهند.جام م. کل کارهای مربوط به شرکت را اندر واقع، کار خانه ها دو نفره اداره می شوند –

ات ط تصمیماد فقبرنامه ریزی، بازاریابی، فروش، خرید ماشین آالت با خودم بوده و هست. این افر

 من را اجرا می کنند.
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ا رخاصی  چرا؟ چه فلسفه ای دارید که نمی خواهید هر یک از اعضای هیات مدیره حوزهسوال: 

    اداره کنند؟

ر را انیم کاا بتوموقعی هست که کار تازه شروع می شود. ما نه امکانات و نه بودجه ای داریم ت یک –

عنی یردم. کبر اساس روال مهندسان مشاور تنظیم کنیم. هر واحدی که شروع کردم از صفر شروع 

ه زینقل هاا حد بحتی زمینش را قسطی می خریدم. ماشین را هم دست دوم می خریدم. تمام این ها را 

ا . اما بل کنممی خریدم. به این راه حل ها هم خودم می رسیدم. ممکن بود توزیع را به کسی محو

ای این رفتم برمی گ نظر من با دستور من و با برنامه من انجام می شد. این همه مسئولیت را به عهده

اساس  ا برر که بتوانم کار را جمع کنم. اما امروزکه این شرکت ها شکل گرفته است، شرکت ها

نا فرد آش ید یکمی کنم. یعنی می گویم در اعضای هیات مدیره با  سیستم های مدیریتی نوین اداره

کدام  ن ها هرتم. آریابی یا تولید وجود داشته باشد. خودم هم هسبه امور مالی، فردی آشنا به بازا

نار مه جا کم. هدام می کنیک رای دارند، خودم دو رای. چون آن ها را از بین نیرو های جوان استخ

و از  در صد آن ها فوق لیسانس هستند 99آدم های قدیمی یک آدم جدید استخدام می کنم. 

ید علم جد ها و دانشگاه های معتبر فارغ التحصیل شده اند. چون می خواهم از ترکیب تجربه قدیمی

 کنم.بهره وری خوبی داشته باشم. این روش را هشت نه سالی هست که پیاده می 

 ؟بینید چه چشم اندازی برای این مجموعه دارید؟ برای نسل آینده آن را چه طور میسوال: 

الن برم. اها را در حد شرکت های صاحب نام اروپایی امریکایی پیش ب من می خواهم این شرکت –

ا هر نم. بکدارم با شرکت های بزرگی چون نستله، دنون، کمپینا، بل، هوخلند و امی صحبت می 

تجربه  ما بهم در زمینه ای خاص برای سرمایه گذاری صحبت می کنم. من محتاج پول نیستم، اکدا

 ا را بهمموعه دویست ساله آنها نیاز دارم. این شرکت ها پس از بررسی هایی که انجام دادند مج

جایی ه ت سال به بیسعنوان بهترین در ایران تشخیص دادند. این برای من افتخار است که بعد از پانزد

ع که ابدام، بلرسیدم که شرکتی اروپایی ما را قبول دارد. توزیع و فروش را از جایی کپی نکردی

ر را این کا ما مااکردیم. پیش از ما هیچ کس در ایران لبنیات را در سراسر ایران توزیع نمی کرد، 

گرفتیم  در نظر ودمانخانجام دادیم. از ابتدا روی کیفیت کار کردیم. استاندارد کیفی را از اول برای 

ست که وری اطکه حتی از استاندارد کیفی در ایران هم با ال تر بود. یعنی کیفیت محصوالت ما 

تی که ما های اروپایی می بینند. با امکانات و تجهیزات و ماشین آالها آن را در حد استاندارداروپایی

یم و ولید کنتین جا را بااین کیفیت در اکار میکنبم در تصور اروپایی ها نیست که بتوانیم محصوالت 

 برایشان شگفت آور است.
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ین ه اید اکر کردفبه هر حال مسئله جانشین واقعیتی است که نمی توان از آن فرار کرد. آیا سوال: 

 سازمان باید بعد از شما هم حداقل به خوبی االن بچرخد؟

هایی که می همجموع موضوع فکر کرده ام. اینصد در صد باید بهتر از االن باشد. از روز اول به این  –

 قایان میآآورم و تحویل یکی از سازم هیچ کدام را برای خودم نمی سازم. این ها را به وجود می

دیف دوم امروز ما در ر  اندازی کردیمدهم. اگر دیروز من با کمک دوستان، کارخانه ای را راه

چهار  ه را باا کالکارخانه را اداره می کنند. اگر م هستیم. ردیف اول مدیران جوانی هستند که این

ر ردیف دهد، ما ده می لیتر شیر راه انداختیم و امروز با چهار صد تن شیر و ده تن پنیر به کارش ادام

ت. صد تر اسمدوم هستیم و مدیران جوان این کار را ادامه می دهند. روش ما مثل دوی چهار صد 

تر سوم ماید صد با هم د متر دوم کار را به مدیران جوان سپردیم. و آن همتر اول را ما رفتیم، برای ص

ای ن شرکتهد، چورا به دیگران بسپرند. اما شرکت باید به صورت عمودی باال برود. من حیفم می آی

م را جموعه انم. ماروپایی رشدشان از من هم بیش تر است. من می خواهم شتابم را از آنها بیش تر ک

 ن دنبال نو آوری و تاسیس شرکت های جدید هستم.بهتر کنم. م

 شرایط وارد شدن به بورس را دارد؟ ،آیا ضوابط کالهسوال: 

 من نمی خواهم وارد بورس بشوم. –

 خواهید شرکت را سهامی عام کنید؟نمیسوال: 

الر ارزش ا دیلیاردهمن م نه. من نیازی به پول ندارم. من نیاز به اطالعات و نو آوری دارم. این ها برای –

احدهای نم. وکدارد. من به کمک این اطالعات می توانم بقیه واحد ها را بهتر بسازم و راهبری 

 جدید را با اصول اروپایی بسازم.

 ضعف های عمده نظام سیاست گذار ما کجاست؟ سوال: 

تا به  من وارد این مقوالت نمی شوم کاری به این ها ندارم. هر چه باشد من مسائلم را حل می کنم و –

حال هم همین اتفاق افتاده است. بگذارید مثالی برای شما بزنم. دولت و وزیر صنایع وقت گفت به 

تو ارز نمی دهم. می خواستم کارخانه لبنی آمل را راه بیندازم. از وزیر وقت در خواست ارز برای 

ارز آزاد ماشین های وارد کردن ماشین آالت کردم اما نپذیرفتند. این موضوع مرا نا امید نکرد. با 

دست دوم خریدم و کارم را راه انداختم . یک روز همان آقای وزیر، کارخانه دارها را جمع کرد تا 

نسبت به ارزی که از دولت گرفته بودند پاسخ گو باشند. من یک کارتن همراه خودم به جلسه برده 
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که تولید کرده بودیم به ایشان  بودم. وقتی نوبت به من رسید کارتن را باز کردم و انواع پنیری را

نشان دادم: پنیر گودا، پارمسان، پروسس. پرسید اینها چیست؟ گفتم مگر نمی خواهید پنیر تولید 

کنید. من بدون ارز دولتی این پنیرها را تولید کرده ام. این آدم یک مرتبه رنگ و رویش عوض شد 

واهم. گفتم شما ارز را به این ها . اخالقش عوض شد و گفت آقایان من فردی مثل ایشان می خ

از من می خواهید؟ گفت چه می خواهید؟ گفتم ارز، مجوز. به من دویست هزار دالر   دادید، کار را

یاورم. به هر حال من با هرسازی که بزنند می رقصم تا بدهید که این سه ماشینی که احتیاج دارم ب

آوردن نیست که بگویم برای من می ارزد یا  بتوانم مشکلم را حل کنم . هدف دارم و هدفم پول در

نمی ارزد. هدف من ایجاد کار است. ایجاد صنعت است. بقای کشور را در صنعت می بینم نه 

 تجارت، متأسفانه مملکت به سمت تجارت پیش می رود.

. ی نداردها هماهنگتنوع محصول شما زیاد است. حتی محصوالتی که با سلیقه و ذایقه ایرانیسوال: 

صول ولید محبه ت به همین دلیل بخشی از محصوالت شما با استقبال عمومی مواجه نمی شود. با چه نگاهی

 جدید می پردازید؟

بعضی  ید کنم.ا تولمن از ابتدا دنبال نوآوری بودم. هرچیزی که در اروپا می دیدم می خواستم این ج –

یمه . ما جری کردلت نوآوری جریمه ماز محصوالتم مورد استقبال هم واقع نمی شد. دولت ما را به ع

اما من  ردیم.را هم قبول می کردیم. جنس ما را حراج کردند به این علت که جنس نو تولید می ک

ین اکردم.  ید میباز هم جنس نو تولید می کردم. سهمیه من را قطع کردند. اما باز هم جنس نو تول

 5/2قع است می خوردیم. ماست آن مویک خواسته است. یادم می آید روزی در شرکت داشتیم م

ط کردم مخلو درصد چربی بود که صنایع شیر تولید می کرد. روی میز مقداری خامه بود. با ماست

 نی؟ گفتکولید دیدم چیز جالب و خوشمزه ای است به مدیر تولید گفتم فردا باید ماست خامه ای ت

شود  زی مییک کمی هم خامه می ری ماست خامه ای چیه؟ گفتم: هیچی چربی شیر را باال می بری

ست کارخانه ما درصد داشت به بچه ها گفتم ما 5/2ماست خامه ای. چون صنایع شیر ) پگاه ( ماست 

ین ه هم همچکید باید حداقل سه درصد چربی داشته باشد. ما باید فرق داشته باشیم. در مورد ماست

ال طول سز یک تولید کنیم. شاید بیش ا اتفاق افتاد. فکرکردم چرا نباید ماست سنتی خودمان را

 کشید تا ما توانستیم تولید ماست چکیده را ماشینی کنیم.

واقعیت این است که برایم مهم نبود بازار این را قبول می کد یا نه. من تولید و نوآوری را 

ان دوست دارم. فکرمی کنم هرکس ذایقه ای دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد همه از پنیر فتا خوشش

بیاید. من عشقم تولید و نوآوری است. این تنوع تولید باعث ضرر من هم می شود. اما برایم مهم 

 نیست. ضرر را هم قبول می کنم تا لذت ببرم.
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 )آیس پك(کارآفرین برتر بخش خدمات:بابك بختیاری

 پك ایرانیاننام شرکت: آیس 

 پك و فرانشایز محصوالتوکار: تهیه بستنی آیسموضوع کسب 

نی ان نوجوااز دور دار است.در تهران به دنیا آمدم. پدرم شغل آزاد دارد و مادرم خانه 1357در سال 

روی مدرسه محله بهزیادی به کسب درآمد فراوان داشتم به طوری که دور از چشم خانواده روعالقه 

ر، یک روز هنگام کافروختم. مخالفت خانواده به آنجا رسید که کردم و کیک و نوشابه میبساط پهن می

جعفر بنر مدرسه موسیدوران دبیرستان را د 1357با دیدن خانواده، فرار را بر قرار ترجیح دادم. در سال 

له فراوان لیل مشغا به دتهران به پایان رساندم. همان سال در رشته عمران وارد دانشگاه شدم، اما بعده )ع(

 دیپلم گرفتم.مدرک فوق واحد درسی ترک تحصیل کردم و 110پس از اتمام 

اه با کمک خانواده یک دستگ 1376وکار من از آنجا شروع شد که در اوایل سال داستان کسب

پس از  کردم.ار میکپیکان به مبلغ دومیلیون تومان خریدم و یک روز در میان با یکی از دوستانم با آن 

، اری قرضام و مقدو همکاری شوهرخالهمدتی به دلیل عالقه زیاد به فروش مواد غذایی با فروش پیکان 

بدهی  سال، با برگر را در پاساژ گلستان راه انداختم. اما به دلیل مشکالت مالی فراوان بعد از یککنج

نه کمتر ی با هزیاندازی کسب و کاردومیلیون تومانی مجبور به کنار گذاشتن این کار شدم. لذا به فکر راه

ها نیز از دانستم بچهبیرستان عالقه زیادی به خوردن ساندویچ داشتم و میاز آنجا که از دوران د افتادم.

 برند.خوردن ساندویچ در مدرسه لذت می

ا به کنم و ای را برای مدت یک سال تحصیلی اجارپس از مذاکره با مدیران سه مدرسه توانستم بوفه

ها را مدرسه فه اینهزار تومان، بوسرمایه بسیار اندک، سه یخچال دست دوم و کهنه و با مبلغ صدوپنجاه 

گری ل کار دیاندازی کردم. این کار درآمد خوبی داشت. در تابستان به دلیل تعطیلی مدارس به دنباراه

 بودم.

ا رسوده یک روز پدرم به دلیل تعویض لوازم اداری محل کار خود از من خواست تا لوازم فر

وبی از خرآمد وفق به فروش آنها شدم. وقتی دیدم دبفروشم، من هم در مدت کوتاهی با قیمت مناسب م

ریق شود به دست آورد به خرید و فروش لوازم دست دوم روی آوردم به طوری که از طاین راه می

کردم و پس از آن های روزنامه لوازم دست دوم خریداری کرده و در طبقه دوم خانه رنگ میآگهی

 کردم.وارد بازار می
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شتن یان گذادر م فه مدارس را تعطیل کردم و طرح ساخت میز تحریر را با پدرمبا شروع این کار، بو

تا  ادم.شت سر نههای پیشین در زمینه فروش میز تحریر پیشرفت زیادی را در این کار پو با تکیه بر تجربه

رف مدت ظم در آنجا که مرکز میزهای کامپیوتر رادر خیابان ولیعصر با همکاری یک شریک راه انداخت

شتن برای تجربگی و عجله داشعب از مرکز میزهای کامپیوتری را ایجاد کردم اما به دلیل بی 2کوتاهی 

 انگاری در برخورد با شریکم دچار مشکل شده و ورشکست شدم.پیشرفت در اثر سهل

 ری جدیدو کا از آنجا بود که تنها راه پرداختن دیون خود را در پرورش یک فکر خالقانه و کسب

ا اینج رساند.می به ذهنم خطور کرد که مواد غذایی را به شهروندان« سوپر خونه سرویس»ه ایده دیدم ک

به  آنها بود که تصمیم گرفتم برای جلب نظر تولید کنندگان محصوالت مختلف برای پخش محصوالت

ها ر را راها این کبه دلیل نداشتن زمان کافی برای پرداختن بدهی درب منازل در روزنامه آگهی بدهم.

ه ق شود کتواند موفکردم و به فکر راه انداختن کاری دیگر افتادم همیشه با خودم می گفتم کاری می

مارتیز وز یا اسمها را با هم زدن رقیق می کردم و با از دوران کودکی بستنی ای نو در برداشته باشد.ایده

 بردم.خوردم خیلی از این کار لذت میزدم و میهم می

والت ه محصکرفتم این کار را در مقیاس بزرگ عملی کنم. با تکیه بر تجارب کار قبلی تصمیم گ

 نم.کدم عرضه شد به این فکر افتادم که یک بستنی متفاوت برای مرمختلف برای توزیع به من پیشنهاد می

با تر، حاوی میوه که رفت. تصمیم گرفتم بستنی بسازم رقیقفکر متفاوت بودن از ذهنم بیرون نمی

های اولیه گیری این ایده در ذهنم نمونهپس از شکل بشود آن را نوشید. بندی کردن آن از طریق نیبسته

رو شد. روبه ل خوبیایده با استقبا آن را آماده کردم و برای امتحان به اعضای فامیل و آشنایان دادم.

وان بندی کننده لیم دستگاه بستهانستوجوی فراوان توتصمیم گرفتم ایده خود را عملی کنم. پس از جست

 شدم. ه آیس پکاندازی اولین شعبو نی مخصوص که بتواند بستنی در آن جریان یابد را یافته و آماده راه

ی پروراندم به همین منظور روی تابلوانداز جهانی شدن محصول را در ذهنم میاز همان روز نخست چشم

های دیگر کانو بعد از سنجش توان بالقوه بازار در م اولین مغازه خود نوشتم آیس پک شعبه مرکزی

شعبه در  10شعبه در ایران و  120اکنون بالغ بر اندازی کردم تا آنجا که همشعبات دوم و سوم و ... را راه

 باشد.کویت، مالزی، دبی و هند در حال فعالیت می

 5000فعالیت هستند و حدود نفر به طور مستقیم در شعبات آیس پک مشغول  1200در حال حاضر 

آقای بختیاری مدیر دبیرستان  باشد.های ستادی، تامین مواد اولیه و توزیع آن مینفر نیز مشغول فعالیت

تشکیل گروه آموزشی  داند.جعفر )ع( تهران و آقای تجردی را تاثیرگذار در پیشرفت خود میموسی ابن
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کارهای مهمی است که در این شرکت صورت برای آموزش فروشندگان و پرسنل آیس پک از دیگر 

 پذیرد.می

 وترین مشکل آقای بختیاری حفظ حقوق مالکیت معنوی برای نام تجاری و محصول خود را مهم

ت به واسطه محصول جهانی خود ایشان امیدوار اس داند.های شرکت میچالش پیش روی فعالیت

 ات کند. جهانیان اثب های ایران و ایرانی را به همهتوانایی

 ترین فروشنده ایرانیموفقبرند بیژن،  :بیژن پاکزاد

العاده پولدار، برای خرید لباس، عطر و های فوقاید که انسانآیا تا به حال به این موضوع اندیشیده

یا  "رونئیبسلطان "یا  "ملکه انگلیس"ادی مانند روند؟ منظورمان افرلوازم آرایشی به کدام مغازه می

تر سیار کمروی زمین ب و امثالهم است ! به هر حال شاید تعداد پولدارهای "گیتسبیل"و  "زپرنس چارل"

 اد را همهای عادی و متوسط باشد اما درمقابل، قدرت خرید و توان پول خرج کردن این افراز انسان

ا را ات آنهرشتوان نادیده گرفت و اگر کسی بتواند نظر این مشتریان را به سوی خود جلب کند و سفانمی

  ازد.سوتمندتر تواند فرد را از همه ثربگیرد، مسلماً ثروت کالنی را به دست خواهد آورد. ثروتی که می

دارترین ساکنین ترین اقالم و سفارشات، برای پولکنندگان گرانبیژن پاکزاد، یکی از این عرضه

درسه ملد شد. جهت تحصیل به ر تهران متوالعاده پولدار دروی زمین است. او در یک خانواده فوق

 "پرنس ریتر"های بزرگ مانند رفت و در آنجا با شاهزاده " Le Rosey"پولدارهای سوئیس، یعنی 

شکار  ایی وهمکالس شد. درحقیقت تعداد زیادی از مشتریانش را بیژن در همان مدرسه سوئیسی شناس

برای  توان نظر آنها راو به چه شکلی می های پولدار چگونه استی آدمکرد. او همانجا دریافت که سلیقه

طرها عاش از فروش اکنون درآمد ساالنه "بیژن پاکزاد"خرید و سفارش اجناس به سوی خود جلب کرد. 

ترین و وهمیلیون دالر در سال است و صاحب یکی از با شک 300بیش از  " DNA"های و ادکلن

به  این فروشگاه، فقط به روی مشتریان خاص وترین فروشگاههای نیویورک است که درب قیمتگران

نی که شود. بیژن دارای یک هواپیمای جت خصوصی نیز هست. آن دسته از مشتریاسفارش آنها باز می

، عطر و س، تی شرترود و برای آنها مدل لبا و بیایند، او شخصاً به نزد ایشان میتوانند به فروشگاه انمی

ام او نه داشتن ارها و توانگرهای دنیا بفرین واقعی است و خیلی از پولدآکند. او یک پول.... طراحی می

 .ای داشته باشیمکنند. اجازه دهید تا با بیژن مصاحبههای خویش افتخار میروی عطر خود یا لباس

 گیرم.ای یاد میراز نیرومندی و جوان ماندن من در این است که هر روز چیز تازه
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 نر شدی؟هباره تبدیل به یک اسطوره در جهان مد و  اد که تو یکبیژن چه اتفاقی افتسوال: 

خواست من شوم. پدرم میکردم فرد مشهوری میراستش را بخواهید از همان کودکی احساس می –

 ای بدان نداشتم، همه شوق من بهام مهندسی بود که هیچ عالقهدکتر یا وکیل شوم. رشته تحصیلی

 در آنجا وپرداختم. از سوئیس به آمریکا رفتم ناپذیری بدان میجانب طراحی بود و با عالقه وصف

ا به رروپا ادر رشته بازاریابی به تحصیل پرداختم و همانجا این فکر در من قوت گرفت که مد 

 آمریکا بکشانم.

 های متفاوت را بسوی خود جلب کنی ؟ چگونه موفق شدی اعتماد این همه آدمسوال: 

تی حبوده است. مشتریانم. هدف من همیشه شناختن مشتری و توقعات اوتک با اهمیت دادن به تک –

ان مثال شناسم. به عنوتک آنها را میامروز نیز با اینکه تعداد مشتریان بسیار زیاد شده است، من تک

طراحی  فردی لباس یک ستاره سینما باید با یک قاضی دادگاه متفاوت باشد، وقتی لباس را برای

ون اند با این مضمجوکی ساخته نم که او در آن لباس چه خواهد کرد. در مورد منکنم، باید بدامی

 ."شوندشوند و مانند کری گرانت خارج میافراد مانند وودی آلن داخل فروشگاه می"

 درچه سالی اولین نمایشگاه مد را برگزار کردی ؟سوال: 

 اه دارایرتیب دادم. نمایشگبا کمک مالی یکی از هموطنانم نمایشگاهی مجلل ت 1976در سال  –

 "ارلوسخوان ک"میزهایی از سنگ مرمر کمیاب و لوسترهایی گران قیمت بود و افرادی مانند 

 پادشاه اسپانیا، شاه اردن و سلطان بروئنی را به خود جلب نمود.

 اولین برخورد کارگزاران تو پس از ورود مشتری چگونه است؟سوال: 

داشته  گفت وگو ورند و سپس با اوآر پرسشی ابتدا از او پذیرایی بعمل ام قبل از همن از آنها خواسته –

 اس موردوع لبباشند. از عالیق وسوابق و اهدافش اطالع حاصل نمایند و از این طریق بتوانند ن

 ز من لباسارییس جمهور سابق آمریکا  "رونالد ریگان" اش را طراحی کنند، مثالً هنگامی کهعالقه

گر ای هم جین را با آستری از پوست مینک برایش طراحی کردم. البته گاه گرم خواست، پارچه

 یروم.مافراد قادر به حضور در فروشگاه نباشند، من به همراه خیاطان خود به نزد آنان 

 کنی؟هایت را از کجا تامین میپارچهسوال: 
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ورد نظر م، لباسی از پارچه اند. من ابتدا قبل از سفارشهای معتبر که قبال آزمایش شدهاز تولیدکننده –

ید کننده ا به تولرپوشم تا کیفیت آن را بررسی کنم و اگر مقبول افتاد، تا سه برابر هزینه اصلی را می

های کار من کنم تا حقوق انحصاری آن کاال را تضمین نماید. این یکی از مشخصهپرداخت می

ارها ک، این نهم. شاید در نظر برخیاست و دلیل آنهم اهمیتی است که به کیفیت کاالی خود می

 روی جلوه کند.زیاده

 اید؟در مورد عطریات چه توفیقی به دست آوردهسوال: 

 800های زیادی طول کشید تا من عطری را درست کنم که متفاوت باشد، حتی طرح شیشه آن سال –

 که مخصوصاً نویسی شد تا اینکه مورد قبول من واقع شد. من عطر زنانه نمی خواستم،بار پیش

ا ه بویی رچهای من همگی مردانه هستند. از همین رو با زنان بسیاری مصاحبه کردم تا بدانم لباس

که جایزه اسکار  عطر مردانه بیژن را تولید کنم 1988پسندند و نهایتاً موفق شدم در سال برای مرد می

ردانی پاس قد م و بههم تولید کردنیویورک را برای بهترین عطر دریافت کرد. البته بعدها عطر زنانه 

ر در یک جمله بگو برای پول کا اند، به ایشان تقدیم نمودم. از زنانی که همواره حامی من بوده

برم. من به یتولیداتی منحصر به فرد دارم لذت م من از اینکه ;کنی یا عشق ؟ البته عشق به کارمی

 ورزم.دهم چون به کارم عشق میرا انجام میکارکردن هفت روز هفته نیاز ندارم، اما این کار 

ز جامعه کنی؟ خریداران تو قشر خاصی ابیژن ! تو برای آدمهای معمولی، محصول تولید نمیسوال: 

امعه را اص از جبقه خطهستند که شاید تعداد آنها در کل دنیا به بیست و پنج هزار نفر هم نرسد. چرا این 

 ای؟ب کردهبه عنوان مشتریان اصلی خود انتخا

لی اند، اما خیهای بیژن گران قیمتاین مساله چندان هم درست نیست. هر چند عطرهای بیژن یا لباس –

 های معتبر کشورشان خریداری کنند. من برایتوانند آن را در مغازههای معمولی هم می از انسان

شود کسانی را که خیلی میام، اما این دلیل نای باز کردههای روی زمین حساب جداگانهپولدارترین

رک و ر نیویوای بیژن، دهای زنجیره پولدار نیستند درنظر نگیرم. بسیاری از بازدیدکنندگان فروشگاه

 در دنیا از طبقه عادی و نسبتاً مرفه جامعه هستند.

 تیجه چه میدانی؟نالعاده کنونی خود را موفقیت فوقسوال: 

ی من در علم شیمی است و در سال یی، تخصص و عالقههای طالنتیجه مطالعه، تأمل و شکار فرصت –

به نام  "DNA"های را به خاطر عرضه عطرها و ادکلن "lg Nobel"موفق شدم جایزه  1981
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های جادویی، ابتدا برای مردان و بعد برای زنان خودم بگیرم. من با عرضه این عطرها و ادکلن

از این راه به ثروتی رویایی دست یابم. درحال  توانستم معنای عطر واقعی را به مردم بشناسانم و

میلیون دالر است ،  300حاضر درآمد ساالنه من از بابت فروش عطرهای بیژن در سطح جهان، قریب 

حال آنکه در آمد حاصل از طراحی لباس، یک دهم آن یعنی سی میلیون دالر در سال است. من به 

ای را به ذهن و دل یک انسان الهام کند، به سراغ ایده ،"کائنات "این اصل معتقدم که اگر قرار باشد 

رود که آمادگی علمی و ذهنی پذیرش آن الهام را داشته باشد. من از همان دوران انسانی می

گشتم و عطرها و ادکلن های تحصیلی به دنبال عرضه محصولی به رقیب و گران قیمت می

"DNA" جست وجوی آن سپری ساختم. در حال  ام را درهای جوانیهمان چیزی است که سال

ام تا آنها از همین االن که حاضر موسسه بزرگ تولید عطرهای بیژن را به نام سه فرزندم نموده

 ام، مدیریت و راهبری بزرگترین و ثروتمندترین شرکت عطر سازی دنیا را بیاموزند. زنده

اده زمین آم پولدارترین ساکنین رویگویند فروشگاهی قصرمانند داری که آن را برای  میسوال: 

 خواهند از آن جا بخرند. چه شد که به فکرای تا برای ساعتی در سکوت و آرامش هز چه را مینموده

 ساختن این فروشگاه قصر مانند افتادی؟

آفرینی ای بزرگ شدم که فرهنگ پول سازی و پولام و در خانوادهشم اقتصادی! من یک تاجرزاده –

ست و اای از طال جاری های من به جای خون، رودخانه بود. بر این باورم که در رگدر آن غالب 

دانم و بر این ها می سیار گرانباند. من خودم را بهای وجود من از الماس ساخته شدهتک سلولتک

تماً حد کند، ی خریاعتقادم که اگر یکی از پولدارهای دنیا به نیویورک بیاید و بخواهد از فروشگاه

ی خرید باید این خرید از فروشگاه من صورت گیرد. یک سفارش چهار صد هزار دالری، حداقل

باز کردن  دانند چه موقع از من،است که من از مشتریانم انتظار دارم و مشتریان من نیز خوب می

درب آن  روزی فعال است امادرب فروشگاه را تقاضا کنند. فروشگاه بیژن هر چند به صورت شبانه

 شوند.شود. دیوارهای سفید این فروشگاه هر هفته رنگ میط به روی مشتریان خاصی باز میفق

 آیا ثروت پدری در موفقیت شما تاثیری داشته است ؟سوال: 

بینم بیشتر از ثروت پدر، خالقیت، نوآوری و خوداتکایی خودم کنم، میاالن که به گذشته نگاه می –

های دیگر هم داشتند اما پسر ها را خیلیهر حال ثروت پاکزادی به را در این جایگاه قرارداده است.

کنم، بلکه هیچکدام از آنها بیژن نشد. اکنون من درموسساتم کارمندان ثروتمند را استخدام نمی

وجوی افراد خالق و توانمند هستم. تجربه به من ثابت نموده است که این افراد روز در جستشبانه
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توانند شرایط رفتاری و صور، ثروت و مکنت را به دست خواهند آورد و میدر کمترین زمان قابل ت

 .های روی زمین را پیدا کنندذهنی الزم، برای برخورد با پولدارترین

 ای چیست ؟ترین محصولی که عرضه کردهجدیدترین ایده وخالقانهسوال: 

ی دارد. من هم یک عطر خم زیادوگوید: زندگی پیچ المثل فارسی به خاطر دارم که مییک ضرب –

 "Bijan with a Twist"ام به نام های عالم ساختهترین رایحهبخشپرپیچ وخم با بهترین و الهام

تر بوی عطر و از همه مهم ترجمه کرد. طراحی شکل ظاهری شیشه "بیژن پرپیچ وخم"توان آن را می

های متضاد بگویم معجونی از رایحهتوانم به جرات بخش این عطر که میآور و آرامانگیز، هیجاندل

وست ی محصوالتم بیشتر درا از همه "بیژن پر پیچ و خم"اما خواستنی است، باعث شده تا من 

 بدارم.

 اری ؟یامی دپبرای ایرانیانی که عالقه مندند، مانند تو در دریای ثروت شنا کنند، چه سوال: 

ذاشتن به ثروت را در خود ایجاد نمایید. پول اول باید لیاقت و شایستگی حفظ، نگهداری و احترام گ –

شود که آنها به راحتی به و به تبع آن خریداران پولدار، وطن و ملیت خاصی ندارند. ثروت باعث می

احترامی کنید، زمین کوچ کنند. بنابراین اگر به پول بیترین نقطه کرهترین و آرامترین، مطمئنامن

شروط برایش تعیین کنید، به پول توهین کنید و آن را در جای  برای آن خط و نشان بکشید، شرط و

لیاقتی خود را درحفظ نامناسب و برای خرید آشغال خرج کنید، خب طبیعی است که با اینکار بی

آید! نباید هم بیاید. اصالً چرا باید ثروت سراغ کسی پول ثابت نموده و پول و ثروت سراغ شما نمی

اش ا دارد! کدام پدیده عالم را سراغ دارید چنین باشد که پول دومیاش ربرود که قصد نابودی

های پولدار دوست ندارند همه ثروتشان را صرف کمک به دیگران کنند. خیلی از آنها آدم باشد؟

ها خواهند با ثروت خود بهتریناند، از زندگی لذت ببرند. آنها میمایلند با ثروتی که به دست آورده

ها ترین انسانترین یا تمیزترین و با تیزهوشین احترام را دریافت کنند. با مودبرا بخرند. بهتر

مندند هایی که عالقه و همه آدم "بیژن"خور باشند. خوب طبیعی است اینجا همان جایی است که دم

مانند او در دریای ثزوت شنا کنند، وارد عمل شوند. به خاطر دارم روزی یکی از میلیونرهای 

یی برای خرید به قصر فروشگاهی من در نیویورک آمد. او در فضای آرام و دلنشینی که من، آفریقا

ناپذیری اجناس داخل ام، قدم زد و با شوق وصفحساب شده در تمام فروشگاه ایجاد کرده

های نفیس استفراغ کرد. ها و فرشفروشگاه را بازدید نمود. ناگهان حالش به هم خورد وروی پله

وکارکنان فروشگاه بالفاصله چهره درهم کشیدند و خواستند واکنش نشان دهند که با  خدمتکاران

نگاهی سریع به همه آنها گفتم که حق ندارند چنین کنند. وقتی بازدید تمام شد و آن میلیونر با یک 
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. ها را تمیز کنندپله و فرشهزار دالری از فروشگاه خارج شد، از خدمتکاران خواستم راه 200خرید 

تواند به آنها گفتم که مشتری وقتی وارد مغازه میشود، درحقیقت صاحب آن است، چرا که بالقوه می

 هر کاالیی را بخرد. این حق مشتری است و باید به این حق او احترام گذاشت.

 برید؟آیا از زندگی لذت میسوال: 

 ری کهآن را هر طوچرا نه؟ اگر لذت نبرم چه کنم؟ زندگی من مال خودم است و دوست دارم  –

 میخواهم احساس کنم. چرا نباید چنین کنم؟

 ممکن است یک نمونه از شیوه تبلیغات خود را بیان کنی؟سوال: 

 رد جوانیشود: یکی بود یکی نبود، در سرزمینی دور میکی از آخرین تبلیغات من اینطور آغاز می –

 کرد که به کیفیت عشق می ورزید. زندگی می

 شما برای خوانندگان موفقیت در ایران چیست ؟ آخرین پیامسوال: 

 توانید برایهای من در اروپا، آمریکا و نیویورک است، اما میدرست است که کارخانجات و مغاره –

 تی بیژنینترنادیدن محصوالت بیژن، بدون هیچ محدودیتی، مستقیماً از داخل منزل وارد فروشگاه 

(www.bijan.comشوید و آخرین محصوالت ب )ت ا صحبیژن را آنجا ببینید. دوست دارم با شم

 کنم و نظرتان را در مورد محصوالت خودم بیشتر بدانم.

 سید محمد هاشمی: شرکت کاچیران

 نام و نام خواندگی: سید محمد هاشمی 

 نام محصول: انواع مختلف چرخ خیاطی 

 شرکت: کاچیران 

 تحصیالت: لیسانس اقتصاد 

م. تحصیالت ابتدایی را در اراک گذراندم و سپس با خانواده به در اراک به دنیا آمد 1326در سال 

ران کودکی سر کش و لجباز بودم. هر چیزی که از لحاظ خودم انجام دادنش درست در دو تهران آمدم.

اصوالً آدم خاصی  بود روی آن پا فشاری می کردم خیلی حساس بودم و طبیعتاً زود هم عصبی می شدم.

 15خواندم افکاری در ذهنم بود که همیشه نسبت به سنم طبیعی نبوده یعنی اگر  بودم. زمانی که درس می

ساله بودم افکاری داشتم که آن زمان مرا از سایرین جدا می کرد و همین باعث می شد که در حین 
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تحصیل با وجود اینکه وضع خانواده ام خوب بود همیشه در حال کار و فعالیت بودم و دوست داشتم 

 را اثبات کنم و برای موفقیت از دیگران کمک نگیرم.وجود خودم 

برای نیاز  حصیل،در دوران ت دوران دانشگاه را در رشته اقتصاد در دانشگاه ملی آن زمان گذراندم.

یقات ه ی تحقزمین مالی کار نمی کردم و بیشتر برای تجربه به فعالیت می پرداختم. ویزیتور بودم و در

زیتور نوان ویبه ع وو همیشه سعی می کردم با افراد موفق تماس داشته باشم  بازاریابی هم مدارکی داشتم

 نظراتشان را می پرسیدم و همین باعث موفقیتم شد.

ل بود از خدمت سا 60بعد از اتمام درس به علت اینکه تنها پسر خانواده بودم و سن پدرم باالی 

سالگی  24سرمایه ای جمع نمودم و در سن سربازی معاف شدم لذا خیلی زود شروع به کار کردم و 

ز ادر یکی مدم. پدر جوانی مدتی را در انگلیس گذراندم و بعد به ایران آ ازدواج کرده و مستقل شدم.

رد که کنهاد دوستانم کارش واردات لوازم خانگی و چرخ خیاطی بود به همین خاطر دوستم به من پیش

ه ن سرماین زماآدات چرخ خیاطی و لوازم خانگی کردیم در این کار را ادامه دهیم و ما شروع کار وار

 نداشتیم ولی نیروی کار داشتیم.

وژه ین پربا شروع جنگ تصمیم گرفتم با تأسیس یک شرکت که خودم عضو هیئت مدیره آن بودم ا

ا از رولوژی در موفقیت من دو عامل وجود داشت یکی عامل علمی که تالش کردیم تکن را پیاده کنم.

ح را ین طررکت آلمانی خریدای کنیم و بر مبنای این تکنولوژی، ماشین آالت و سخت افزار ایک ش

تی ها و سخ آماده کردیم و علت ایمان و اغتقاد به خدا بود که به ما کمک کرد در برابر مشکالت

 مقاومت کنیم.

نمی  ما قرار رها پول و تهسیالت الزم در اختیا داشتیم و به همین دلیل بانک Financeما مشکل 

یم بدون توانست وردیم دادند و می خواستند جلوی اعتبارات ما را بگیرند ولی به هر حال ما شروع به کار ک

ری که م به طوبرسی کمک از آنها، تولید را راه اندازی کنیم و به سطح باالیی برسانیم و به خود کفایی

 اشد.لمان ببرابر با کیفیت تولیدات آاز قطعات چرخ خیاطی را خودمان بسازیم که کیفیت آن  90%

در کار ما کیفیت محصوالت باال بود ولی قیمت آن ارزان نبود. ما سعی کردیم محصوالتی را تولید 

ما  کنیم که هم کیفیت باال داشته باشد و هم ارزان قیمت باشد و توانستیم به این هدف دست یابیم.

از کار مهندسی معکوس بسیار نتیجه گرفتیم و زمان را  توانستیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم. ما

من تنها کاری که در مهندسی معکوس می کنم این است که قطعات را بهینه می کنم یعنی قطعات  کشتیم.

 چرخ خیاطی که پنج سال پیش ساخته شده را باز می کنم و این قطعات را بهینه سازی می نمایم.
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ینکه اه دلیل بت را ی کنیم و زمان را از دست ندهیم. طرح بلند مدما باید در کوتاه مدت برنامه ریز

سال آینده جواب  4تکنولوژی روز به روز در حال تغییراست نمی پسندم، چون اگر ایده ای دارید که تا 

ی شود. معوض  می دهد ایده مطلوبی نیست زیرا تا آن زمان تحوالت صنعتی گسترش می یابد و همه چیز

دم ولی شواجه مان باید کوتاه و به سرعت باشد.من بارها در جوانی با شکست مالی مدر کار صنعتی ز

 .مقاومت کردم و موفق هم شدم

و  اده استیش ندکارخانه ی ما ده سال است که راه اندازی شده و تا به حال یک ریال سود به شرکا

ال قط یک سفاید شبرده است.  هر چه سود داشتیم در خودش ذخیره شده سرمایه را برای ادامه ی کار باال

ت ر این اسدا هم مسود به شرکاء دادیم ولی خیلی سالها پول هم از آنها گرفته ایم و علت موفقیت  10%

 .که بخش خصوصی است و سود تقسیم نمی شود

 بهروز فروتن: شرکت بهروز

 نام و نام خانوادگی: بهروز فروتن 

  و محصوالت متنوع غذایینام محصول: انواع سس ها، ترشیجات، کنسروجات 

 شرکت: بهروز 

 تحصیالت: لیسانس مدیریت 

م. در سن ده در تهران متولد شدم و در امیریه ی تهران بزرگ شد 1324من بهروز فروتن در سال 

ازنشسته آمدم ب دنیا سالگی پدرم را از دست دادم. ایشان رئیس اداره ی آگاهی بود البته زمانی که من به

ه باشد. ار داشتهر کن باید جوچیزی که از پدرم به یاد دارم این است که میگفت انسا شده بودند. مهمترین

صرار اایشان  ن حالدر زمانی که ایشان در قید حیات بودند ما از نظر مالی چندان مشکلی نداشتیم با ای

رهنگ کار فبا  که ن بودداشتند ما در ایام تعطیل کار کنیم. مهم نبود چه کاری انجام می دهیم بلکه مهم ای

 آشنا شویم.

از بچگی سختی زندگی را ناخواسته حس کردم قبل از اینکه زندگی را ببینم سختی زندگی برایم 

با وجود اینکه بچه  نمایان شد به همین دلیل احساس می کنم یک حالت خود ساختگی خاص دارم.

ها شکالت و اسباب بازی می فروختم. بعد  ضعیفی بودم، اول کارهای شخصی انجام می دادم مثالً تابستان

به دنبال کار فنی رفتم و اکثر مواقع درآمدم را برای مسائل تحصیلی یا هزینه ی روزمره مصرف می کردم 

بیشتر درآمدم را هم به مادرم می دادم تا برایم پس انداز کند. پس از فوت پدرم خیلی از امکانات از ما 
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عاطفه ای که داشت سرپرستی ما را به عهده گرفت. مادرم را هم پانزده گرفته شد ولی مادرم با گذشت و 

   سال پیش از دست دادم.

م، ل کاردر هر حال با همه ی مشکالتی که بود من هم درس خواندم و هم کار کردم و از حاص

شود مگر  وفق نمیانی مدرسم را ادامه دادم. مادرم در این کار مرا بسیار تشویق کردند به نظر من هیچ انس

ند که اد می کایج  یاتشویق، انگیزه و قدرت و روحیه اینکه تشویق بشود و یا خودش را باور داشته باشد. 

ک یه بودم ت دادانسان بیش از توان جسمی اش کار کند. من وضعیت استثنایی داشتم چون پدرم را از دس

وقعیت را ردم و ممی ب ن بهترین بهره رامقدار فکرم جلوتر از ذهنم بود. از درک مفاهیم و راهنمایی دیگرا

 لو می رفتم.خوب می سنجیدم و ج

ادند. دی می یک دوره ی شبانه روزی در اداره وزارت کشاورزی و صنایع معادن بود که دیپلم فن

فتم ره انجا م و باگر چه جدا شدن از خانواده خیلی سخت بود ولی چون من به کار فنی خیلی عالقه داشت

م و ان رفتمدل سازی و ریخته گری درس خواندم بعد به کالسهای شبانه دانشگاه تهرو در رشته ی 

 ار کنم.کوزها لیسانس مدیریت گرفتم. به این دلیل کالسهای شبانه را انتخاب کردم که می خواستم ر

من از تمام  سپس معلم آزاد شدم و مدتی بعد امتیاز یک دبیرستان را خریدم و شروع به کار کردم.

ذت لوبی ها خم از ایی که در دوران زندگی ام انجام دادم راضی هستم سختیها را پذیرفتم تا بتوانکاره

ت که سی اسکببرم. موفقیت های من از ال به الی شکست ها و سختی ها به دست آمده است. یک مدیر 

 .شکل را باید حل کند و متعهد باشدبپذیرد م

ولی  ی دادممغذایی درست می کردم و به فروشگاهها من کارم را از درون خانه شروع کردم مواد 

دریج با تردم به روع کشآنها کاالهای من را نمی خریدند. باالخره خانه ام را فروختم و با پول آن کار را 

نقطه از کشور  نفر پرسنل داریم و شش 1000نفر از بستگانم شریک شدم. در حال حاضرما نزدیک به  11

ن م و بدونداشت من در مورد صنایع غذایی اطالعات فنی بهروز کار می کنند. تحت لیسانس صنایع غذایی

 ختی کارسه از داشتن سرمایه و امکانات کار را شروع کردم و جلو رفتم و رمز موفقیت من این بود ک

 می شوم.  لذت می بردم و از حضور پر تالش همکارانم و بودن در بین آنها خوشحال

دش را باور داشت موفق می شود. اگر به خودت احترام گذاشتی و کسی خومن فکر می کنم هر 

برای باورت ایستادگی کردی و در مقابل اشتباهت عذر خواهی کردی خودت را شناخته ای. ما باید سعی 

کنیم نکات منفی و مثبت خودمان را بشناسیم و خودمان را باور داشته باشیم. من زندگی را اول در ذهنم 

اگر ایرادی داشت آن را تغییر می دهم یعنی روی حرفهایم متعصب نیستم و پذیرای ترسیم می کنم و 

حرفهای دیگران هستم تکامل را در خودم نمی بینم بلکه در جمع می بینم. ما نباید کار را عار بدانیم 
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م و سال پیش کار را بازی می دانستم و این کارها را انجام می داد 45ارزش کار باید مهم باشد. من در 

 امروز هم همین کار را انجام می دهم چون امروز هم کار را بازی می دانم.

 سید محمد رضا گرامی: شرکت گلستان

 نام و نام خانوادگی: سید محمد رضا گرامی 

 نام محصول: چای، برنج و پسته و صادرات آن به کشورهای خارجی 

 شرکت: گلستان 

 مدیریت بازرگانی تحصیالت: لیسانس 

 ورم کار مان پدخانواده ی سنتی در استان یزد و در محله ی دریان نو متولد شدم. در آن زدر یک 

ت شرک یک  صادرات چای را داشت و یک شرکت مرغداری هم به نام سیمرغ تاسیس کرده بود که با

ه د وعقیده باشنپدرم عالقه زیادی داشت که فرزندانش تحصیالت عالیه داشت آمریکایی همکاری می کرد.

ا ه آمریکبحصیل تداشت اگر شرایط خوب تحصیل در ایران نبود به خارج بروند در نتیجه همه ی ما برای 

 رفتیم.

ازظهر بح و بعدسالگی در ایران بودم و بعد از آن به خارج از کشور رفتم درآنجا ص 16من تا سن 

عد از بدم. شتحصیل  کار می کردم و شبها در یک رستوران مشغول بودم. در رشته کامپیوتر مشغول به

 رداختم.حصیل پمدیریت بازرگانی به ت به ایران آمدم و مجداً در رشته درس را رها کردم و  انقالب

ه داشتم وهایی کز آرزامن بیشتر دنبال کار تجارت و تلفیق کار با سیستم مکانیزه با کامپیوتر بودم و 

دش این خو رم کهشده با تکنیک روز در آو این بود که کاری را در ایران به صورت کامپیوتری و تلفیق

تازه  ان آمدمه ایربوقتی  گرایشی را در من ایجاد کرده بود که به دنبال رشته دوم یعنی کامپیوتر بروم.

لی وپردازم نها بآنفس بودم بنابراین پنج ماه سعی کردم با مشکالتی که وجود داشت آشنا شوم و به حل 

نجامید می ا گر می خواستم به عمق مسائل پی ببرم یک سال به طولمشکالت به حدی پیچیده بود که ا

ت ن فعالیمند و این بود که با برادر و پدرم به توافق رسیدم که خودشان راه حل مشکالت را پیدا کن

 جدیدی را آغاز کنم.

آن زمان شرکت گلستان به خاطر محدودیت واردات، فعالیتش متوقف شده بود و نمی توانست کار 

بندی چای را انجام دهد و یک شرکت دیگری هم بود که ما از نظر اجرایی زیاد در آن دخیل  بسته

کامیون حمل  500نبودیم، ولی از نظر مالی به آنها متعهد بودیم که شرکت ایران سرعت بود و نزدیک به 

د که به خاطر و نقل داشت که مواد اولیه را از بنادر به کارخانه ها می بردند و مشکل آنها هم این بو
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شلوغی انقالب، راننده کامیونها کار را تعطیل کرده بودند و کسی نبود که به شرکت نظم بدهد بنابراین 

حل مشکل از عهده ی من خارج است ونمی توانم بر این مشکل فائق آیم پس به دنبال   من متوجه شدم

 یک کار جدید و نو رفتم.

 م قرارشروع کردم ولی متوجه شدم که واردات هکار تجارت و بازرگانی را در سطح واردات 

خود  ختیارار بگیرد و دولت تصمیم گرفته که بخش واردات را نیز در نیست در دست بخش خصوصی قرا

ه در هایی ک حدودیتمآن زمان به دلیل  بگیرد، آن را نیز فوراَ رها کردم و به دنبال کار تولیدی رفتم.

 فتم.به چای تی بک احساس می شد، به دنبال کار چای رصادرات چای وجود داشت و نیازی که 

ن آای از  تفادهیکی از ماشین آالت فرسوده ای که در شرکت چای گلستان باقی مانده بود و هیچ اس

بار بود که ه در اناولی نمی شد، به مدت سه ماه تعمیر کردیم و دستگاه را به راه انداختیم مقداری هم مواد

 د.ه ما شبازار عرضه کردیم بالفاصله تقاضای زیادی برای تولید عمده ببسته بندی کرده و به 

یل می ی تشکاز جمله مصرف کننده های عمده ی این چای را، ارگانهای هواپیمایی کشوری و ارتش

ی جوابگو یم کهدادند که برای مصرف روزانه در جبهه استفاده می کردند که ما ظرف سه ماه متوجه شد

تهایی محدودی وجه بهو تصمیم گرفتیم دستگاه دیگری را وارد کنیم ولی با ت هیم بود. تقاضای بازار نخوا

ا برای رارز  که وزارت صنایع از نظر ارزی داشت و ارز را به کاالهای ضروری تخصیص می دادند این

ی من ست ولاورود این دستگاه اختصاص ندادند و عنوان کردند که چای کیسه ای جزء کاالهای لوکس 

 این اعتقاد موافق نبودم بنابراین تصمیم گرفتیم از روی این دستگاه کپی کنیم. با

ی طعات کپقی آن این دستگاه شبها تولید می کرد و روزها قطعات دستگاه را باز می کردیم و از رو

 می کردیم.

ولی  بود.یز ار آمدو سال طول کشید که دو دستگاه را کپی برداری کنیم نتیجه ی این کار برای من افتخ

اصل از حارز  مشکلی که داشتیم کاغذ فیلتر این دستگاه باید از خارج وارد می شد که وزارت صنایع

ه را رات پستز صاداخرید اینها را به ما نمی داد پس ما تصمیم گرفتیم که پسته صادر کنیم و ارز حاصل 

اهها ی دستگ ه توسعهببودیم که دوباره بعد از آن دو سالی از نظر مواد اولیه تامین  کاغذ فیلتر بخریم.

سته پصادرات  دیم.دستگاه کپی کردیم و کار را توسعه دادیم و به موفقیت رسی 70، 60پرداختیم و حدود 

دش ا به خورادرت صرا بیشتر کردیم تا جایی که از نظر مواد اولیه تامین شدیم و پسته حجم باالیی از 

 اشتیم.اختصاص داد به صورتی که مازاد ارز د
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الک مراحتی از  ، صادرات پسته به صورتی بود که دیگر نمی توانستیم پسته را به67در اواخر سال 

قالمی از جمله ا نیم.کآن خریداری کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم کاالهای مورد نیاز پسته کاران را وارد 

ی کردیم. وارد م ت بارات پسته، وانکه پسته کار نیاز داشت وانت بار بود. به همین دلیل ما در ازای صادر

آزاد شد.  مقررات خاص خودش را پیدا کرد و تبدیل به واردات 70تا اینکه واردت خودرو از سال 

که برای کار بل ی پستهما نه تنها برا بنابراین ما عالوه بر واردات وانت، شروع به واردات سواری کردیم.

شی و تسوبیالیت ما در خودرو باعث شد نمایندگی میمردم عادی هم خودرو وارد می کردیم. این فع

ه به کدادند  ما می از آن پس ما به مردم ماشین می دادیم و مردم یک پیش پرداخت به هیوندا را بگیریم.

 ادیم.واسطه ی آن پسته وارد می کردیم و پول آن را به کارخانه میتسوبیشی و هیوندا می د

ی گرفتیم و مماشین را از مردم پولش را  6000ی که حدود کار ما یک جریان چرخشی داشت تا جای

 وکردیم  یل میپسته می خریدیم و به خارج می فرستادیم و پول ناشی از فروش پسته را به ماشین تبد

ه ما در آن زمان ، دولت جلوی واردات ماشین را گرفت ک74اوایل سال  اینجا به مردم تحویل می دادیم.

اشت و دسیاری بودیم که مجبور شدیم ماشین ها را برگردانیم. این کار ضرر ماشین وارد کرده ب 6000

 ی نبود.اده ابحران شدیدی برای تجارت ما بود چون فروش این تعداد ماشین در خارج از کشور کار س

که توانستیم  78ال ما هر چه ملک و زمین و .... داشتیم فروختیم تا پول مردم را بدهیم تا اواخر س

شین ها ین ماشین ها را به صورت اوراقی بفروشیم که برادر کوچکم سهم بسیاری در فروش اآخرین ما

 داشت که متاسفانه در اثر این کار در خارج از کشور بیمار شد و در گذشت.

 رستوران های زنجیره ای هایدا :علی فرزامی

های رنگارنگ تورانآوریم که هیچ خبری از این همه رسسال قبل برگردیم، به یاد می 10اگر به 

داشتنی چند ساندویچ فروشی خیلی معمولی با تنوع غذایی گاهی دوستونبود، حتی در پایتخت بزرگ

ها در روزها به دلیل تعدد رستورانهای اصلی شهر که اینخورد. حتی در خیابانمحدود به چشم می

بلوهای زرد، نارنجی و بنفش با تاهای رانشوند هم اثری از رستورکینگی مبدل میهای تعطیل به پاشب

اد رستوران سال پیش که هنوز خبری از این تعد10شود که نقاشی رنگارنگ نبود. قصه از اینجا شروع می

ریک یک ش جورواجور نبود، یک جوان بیست و چند ساله به تنهایی و بدون کمک خانواده همراه با

ی آن ع غذاهاها و تنوز گذشت چند سال تعداد شعبهشعبه اول ساندویچ هایدا را افتتاح کرد. حاال بعد ا

 افزایش پیدا کرده است.
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های زیادی برای ها وبرنامههای هایدا است. طرحساله و اهل اردبیل مدیرکل شعبه 37علی فرزامی 

تر شدن شتیتر و بهداآینده دارد که بیشتر در راستای اشتغال آفرینی و توسعه کارش است. او به مدرن

ارایه  یان خودز به مشتریشد و به امید روزی است که بتواند غذایی با کیفیت و طمعی بهتر از امرواندمی

ویل راچ نشگاهکند. علی فرزامی در راستای شغل خود مدرک کارشناسی را در رشته صنایع غذایی از دا

که دلیل اینم، بهوگو منتظر ماندیآمریکا گرفته است. باوجود مشغله زیاد او مدت زیادی را برای گفت

 دیگران باشد. تواند الگوی خوبی برایپیشرفت و رشد کارش می

 آخرین بار کی غذای هایدا را خوردید؟سوال: 

 دو روز پیش ناهار. –

 چی خوردید؟سوال: 

 ژامبون مرغ تنوری هایدا. –

 کالباس بازید؟سوال: 

 تقریباً. –

 کالباس از کجا آمده؟سوال: 

 دانم.شناسند. اما اینطور نیست. بیشتر از این نمیها میارمنیدر ایران کالباس را به نام  –

 کند.معاشرت برگزار میهایی برای طرز برخورد با مشتری و آدابایم هایدا کالسشنیدهسوال: 

 بله. –

 چه کسی معلم است؟سوال: 

 مهندس کنترل کیفیت داریم که این کارها برعهده اوست. –

 زدید؟ چند سال پیش کلنگ هایدا راسوال: 

 سال. 10 –
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 با چند شعبه؟سوال: 

 با یک شعبه در خیابان شریعتی مقابل یخچال –

 آن موقع خیابان شریعتی به اندازه االن رستوران نداشت؟سوال: 

 اریم.دسال پیش خیلی تعداد رستوران کم بود، اما االن هم همان اندازه مشتری  10بله.  –

 ی بودید؟قبل از افتتاح هایدا مشغول به چه کارسوال: 

 بار است.شغل پدری ما ترهسوال: 

 سرمایه اولیه را از کجا آوردید؟سوال: 

اصلی  بار، را به همراه برادرانم شروع کردیم. شغلای از پدرم نگرفتم. بارفروشی و ترههیچ سرمایه –

ماه دوم  6کرد و ماه اول سال را در اردبیل کشاورزی می 6سال پیش  40پدرم کشاورزی است از 

 دهیم.بار بود. هنوز هم ما آن کار را ادامه میسال را در تهران در کار تره

 جالب است که بدانم چه شد که به فکر ارایه این نوع ساندویچ افتادید؟سوال: 

ه فروشی کاری شبیه هایدا ارایرفتم آنجا دو ساندویچوقتی سرباز بودم به خیابان لویزان که می –

خورم. آنجا فکر هایدا به ذهنم یمخیلی دوست دارم همیشه از غذای آنجا دادند. چون ژامبون می

 رسید.

 ژامبون خیلی دوست دارید؟ ظاهراًسوال: 

 من عاشق ژامبون هستم. هر روز صبح، ظهر، شب. –

 اضافه وزن پیدا نکردید؟سوال: 

 چرا، دکتر گفت یا باید ژامبون نخوری یا ورزش کنی. –

 کردید؟کدام را انتخاب سوال: 

 دهم ورزش کنم.ترجیح می –
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 این عالقه شما به نفع هایدا است؟سوال: 

شم بله، بهترین آزمایش برای کیفیت غذا، خوردن آن است، اگر احساس رضایت داشته با –

 مشتریان هم از غذا راضی هستند.احتماالً

 ولی شاید شما به نوع غذای خودتان عادت کردید؟سوال: 

 عادت باشد. سیگار که نیست. کنم براینه، فکر نمی –

 هداشتی است؟بکنید که غذای شما شما تضمین صددرصد میسوال: 

 بله، صددرصد. –

 یعنی هیچ مورد تخلفی ندیدید یا کسی ناراضی نبوده است؟سوال: 

وقت کنیم. بنابر این هیچمیصورت روزانه تهیه تا به حال خیر، اما خب احتمال دارد. سس را به –

رادهایی شود. به هر حال ممکن است اید. کاهو هم همیشه با مواد ضدعفونی شسته میشومسموم نمی

 هداشتی بهترین باشیم.کنیم از نظر بهم وجود داشته باشد. سعی می

 دهید؟چه اقداماتی از نظر بهداشتی انجام میسوال: 

 کند.های مختلف را کنترل میای سه بار شعبهمهندس بهداشت داریم که هفته –

 از بازدهی کارتان راضی هستید؟ال: سو

های مکنم که این تعداد مشتری خوب دارم. همه آنها آدصددرصد. بیشتر از آن خدا را شکر می –

 خوبی هستند.

 سال پیش کار هایدا شروع شد، این روند چگونه ادامه پیدا کرد؟ 10از سوال: 

 ما سال اول ضرر دادیم.ارفته گسترش پیدا کرد. کار رفته –

 خیلی زیاد ضرر دادید؟ال: سو

 میلیون تومان، پول کمی نبود. 18سال پیش 10 –
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 با چقدر سرمایه شروع کردید؟سوال: 

 میلیون شد که با یکی از دوستانم شریک شدم. 50اولین شعبه با وسایل حدود  –

 چرا ضرر دادید؟سوال: 

ا صورت بود که جنس باین  خواستیم بازار را بگیریم، یعنی مشتری جمع کنیم، البته ضرر ما بهمی –

 فروختیم.تر میکیفیت را با قیمت ارزان

 اولین ساندویچ قیمتش چقدر بود؟سوال: 

مان تو 180تومان بود. هر ساندویچ حدوداً  200که یک ساندویچ معمولی تومان، درصورتی 160 –

 فروختیم.تر میشد که آنرا ارزانبرای ما تمام می

 بعد چه شد؟سوال: 

کم اشتیم کمدبار جبران کردیم. البته تعدادی هم شریک گرفتیم. اما چون فروش زیادی تره با درآمد –

تومان  180یچ به سوددهی رسید و سال دوم یک شعبه دیگر در ولیعصر باز کردیم و قیمت هر ساندو

 شد.

 فروش نبودید؟گرانسوال: 

 آید.به دست می با گرانی موافق نیستم. با تعدادی مشتری، فروش زیاد و سودآوری –

 در حال حاضر در تهران هایدا چند شعبه دارد؟سوال: 

 شعبه گرم. 3شعبه ساندویچ سرد داریم و  11 –

 کنید؟را کنترل مینکنید، کیفیت آها را از کجا تهیه میژامبونسوال: 

آینده رکنند اما ددهیم، زیر نظر ما تهیه میکننده میهای تولیدبله، طبق دستوری که به کارخانه –

 اندازی کنیم.تصمیم داریم که یک کارخانه تولید ژامبون راه

 های گرم کمتر است؟چرا تعداد شعبهسوال: 
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رید خخواهد و ملک هم خیلی گران است و تا سال گذشته برای به دلیل اینکه فضای بیشتری می –

 گونه تسهیالتی استفاده نکردیم.ها از هیچشعبه

 ؟ایدامسال وام گرفتهسوال: 

 خیلی کم –

ا بود ام یگر همدچه روشی داشتید که از رقیبانتان پیشی گرفتید؟ همزمان با شما چند شعبه سوال: 

 اند؟یشرفت نکردهپکدام از آنها به اندازه شما هیچ

که مشتری ضرر ببیند تا ما وقت به دنبال سود زیاد نبودم به صورتیگویم هیچاین را از صمیم قلب می –

دانند که کیفیت غذا ها بهتر از من میها اجناس را تهیه کنم. مشتریبهترین کارخانهسود کنیم. از 

ییر را خورند. بعضی از آنها کوچکترین تغچطور است. بعضی از آنها هر روز از غذای هایدا می

 شما تغییر کرده است. گویند امروز مزه سسزنند میفهمند به ما زنگ میمی

رم. دوست دا ستند و من هم آنها راواقعاً ما را دوست دارند. آنها نعمت ههایی داریم که مشتری

شوند. گاهی کر میبعضی از آنها همیشه نسبت به غذاها و کار توجه دارند و کوچکترین مساله را متذ

 یدا را دوست دارند.کنم آنها به اندازه من هافکر می

ت و قیم هستید که چون مردم از کار این موضوع برای شما خیلی لذت بخش است. معتقدسوال: 

 اید؟غذاهای شما راضی هستند، پیشرفت کرده

 کامالً، واقعاً درآمد بابرکتی داریم. –

 ر نکرده است؟سال پیش که شروع کارتان بود تغیی 10در حال حاضر کیفیت ساندویچ شما با سوال: 

 ا کرده است.فزایش پیدها مقدار کمی اتفاوت چندانی نداشته است. وزن ژامبون –

دهند. که هر کسی تمایل دارد از سس استفاده کند یا صورت بسته بندی نمیچرا سس را بهسوال: 

ریان از مشت بعضی اینکه هر دو مدل یعنی با سس، بدون سس را آماده داشته باشید. این انتقادی است که

 دارند؟

فرمول مخصوصی دارد. البته ساندویچ کنیم ها استفاده میفکر بدی نیست. سسی که ما برای ساندویچ –

 ها موجود است.بدون سس هم در شعبه
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 سس ساندویچ هایدا چه ویژگی دارد؟سوال: 

کرده به دونالد کار میرا یک دکتر ایرانی که قبالً در مکبا ژامبون خوشمزه تر است. طرز تهیه آن –

 ما داده است.

 کنید؟از سس رژیمی استفاده نمیسوال: 

دهند. یهای تولیدکننده سس به ما پیشنهاد سس رژیمی معمولی است. خیلی از کارخانهخیر، سس م –

 درصورت حمایت دولت قصد دارم کارخانه سس و نان و ژامبون هم دایر کنم.

 نان ساندویچ هایدا مخصوص است؟سوال: 

 کنند.کنم. حجم آن کمی بیشتر است و مخصوص ما درست میاز نان فرانسوی استفاده می –

 ها چند شعبه دارید؟در شهرستانسوال: 

 شعبه داریم. 37در کل ایران  –

 در دوبی هم شعبه دارید؟سوال: 

 اند.نه، فقط از روی اسم ما تقلید کرده –

 کنید؟در خارج از کشور هم شعبه افتتاح میسوال: 

 کنیم.احتماالً تا چند وقت دیگر در اروپا یک شعبه افتتاح می –

 انتخاب کردید؟چرا آنجا را سوال: 

یچ گوید که اروپا ایرانی زیاد دارد و قیمت ساندوکند و میدختر یکی از دوستانم آنجا زندگی می –

ایران  ای را ازتوانیم بازار خوبی داشته باشیم. البته موادغذهم خیلی گران است. با فروش ارزان می

 بریم.می

 ها؟در روز چقدر درآمد دارید، از کل شعبهسوال: 
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؟ االن توانم پول خرج کنمتوانم بگویم، متغیر است. اما مگر من چقدر مینمی هستیم. اما دقیقاً راضی –

 شود.کارمند دارم که زندگی آنها از این کار تامین می 400حدود 

 اید؟تا حاال کارمندی را اخراج کردهسوال: 

کنند یمدلیل جوانی اشتباهاتی ها به ام بعضی وقتسال اخراج نکرده10تا حاال کارمندی را در این  –

 کنم با صحبت مشکل را برطرف کنم.اما سعی می

دهند، می کنید چه جوابیاگر کسی از آنها بپرسد که از کارفرمای خود راضی هستند، فکر میسوال: 

 اصوالً کارمندان همیشه از کارفرمایان ناراضی هستند؟

 ام که ناراضی باشند.تا حاال نشنیده –

 گیرند رضایت دارند؟حقوقی که میاز سوال: 

 کنم راضی باشند.فکر می –

 گیرید؟چه امکاناتی برای کارگران درنظر میسوال: 

 جای خواب، امکانات بهداشتی، لباس و برنامه غذایی متنوع. –

 االن کارگر ده سال پیش شما چقدر امکانات دارد؟سوال: 

 نداز.اخانه، ماشین و موبایل دارند، البته با مقداری پس –

 کارمندان متاهل امکانات بیشتری دارند؟سوال: 

بته این کنم آن را حل کنم. البله، اگر کسی بخواهد ازدواج کند یا مشکلی داشته باشد سعی می –

ا چه ها بدانند که شما و یا امثال شماین خیلی خوب است که آدم ها گفتن ندارد.اتفاقاًحرف

کنند اگر کسی در کارش ذهنیت همه منفی است و فکر میبرخوردی با اطرافیانشان دارند. اصوالً

ود خریف از ترسم تعشاید اینطور باشد. اما می پیشرفت کرده حتماً سر دیگران را کاله گذاشته است.

 باشد.

 ریزی دارید؟گذارید برای رسیدگی به این مسایل و یا چه برنامهچقدر وقت میسوال: 
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 دهد.را به من انتقال می هر شعبه یک مدیر دارد که مسایل –

 کارگرهای شما بیشتر از شهر خودتان هستند؟سوال: 

تر ا راحترنگین نه، حس ناسیونالیستی ندارم. همه ایران را دوست دارم. اما کارگران آذری کار س –

 دهند.انجام می

 کنید؟خود شما در روز چند ساعت کار میسوال: 

 کنم.ساعت هم کار می 20ها ساعت نیست. بعضی وقت 15کمتر از  –

 ست؟گیرید به نسبت جاهای دیگر بیشتر احقوقی که در نهایت برای کارگران در نظر میسوال: 

 بله. –

 بیمه هم دارید؟سوال: 

کنم که کارگرها را راضی نگه شود. سعی میسال کارکند بیمه می 3هر کارگری که تعهد بدهد  –

 دارم.

 از هایدابرگر بگویید.سوال: 

ها را همراه امبونشعبه در تهران داریم. ژ 3سال پیش هایدابرگر افتتاح کردم. در حال حاضر از یک  –

نوع  5دابرگر دهیم. نان و سس آن با ساندویچ سرد هایدا متفاوت است. در هایپنیر درون فر قرار می

شوند که شامل )برگر زغالی، صورت زغالی و بدون روغن درست میهمبرگر داریم که به

نوع هم  3شود و دو نوع هم سوسیس و برگر و مخصوص هایدا میبرگر، چیزبرگر، دوبلقارچ

 شود.ژامبون تنوری داریم که در تنور پخته می

 ایران هایدا چرا ادامه پیدا نکرد؟سوال: 

اشت و درفتاری یلی گقرار بود غذاهای ایرانی را در این شعبه تهیه کنیم و به مشتریان بدهیم. اما خ –

 خواست. یک ماه پس از شروع کار ناراحتی قلبی گرفتم.رسیدگی وقت خیلی زیادی می

 ها در کجا است؟شعبه آبمیوه و بستنی هم دارد. شعبه  هایداسوال: 
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 اج دارد.شتی احتیشعبه در تهران داریم. آبمیوه و بستنی دقت و توجه بیشتری از جهت بهدا 3فعالً  –

 کنیم.هتری تهیه میریم اجناس را با قیمت و کیفیت ببار سردخانه داچون در کار تره

 چند نوع آبمیوه دارید؟سوال: 

صورت آزمایشی طعم تنوع زیادی دارد. بستنی هم یک نوع سنتی مخصوص درست کردیم که به –

های ما شود. اما آبمیوهکنند. اگر مورد پسند قرار گرفت تولید آن شروع میآن را مردم امتحان می

 شود.صورت طبیعی تهیه میهبکامالً

ه نه فودها ارایه نداده است. البتصورت فستچرا تا به حال کسی در ایران غذاهای سنتی را بهسوال: 

 کند؟وردن پشیمان میخها که آدم را از غذا فروشیهای بعضی از ساندویچوالویهمثل کوکوسبزی

ترین دلیل کنم. اما عمدهتا فعالیت دهم که در همین راسگیری است. ترجیح میکار سخت و وقت –

 فود این است که جای زیادی را احتیاج دارد وصورت آماده یا فستعملی نشدن غذاهای ایرانی به

 ملک خیلی گران است.

 کنید؟های جدیدی که قصد افتتاح دارید چقدر نوآوری ایجاد میدر شعبهسوال: 

بندی هم چشم مشتری است. البته طرز بسته تهیه غذا در جلوی های جدید همه مراحلدر شعبه –

 کنیم که با مد روز دنیا پیش برویم.کند. سعی میمقداری فرق می

 روید رستوران است؟که میاحتماالً اگر به خارج از ایران سفر کنید اولین جاییسوال: 

 م.بینروم و روش کارشان را میهای معروف در دنیا میبله، همینطور است. به رستوران –

 دهید؟هایدا را تا چند شعبه گسترش میسوال:  

 تم. قصد دارمشعبه در سطح ایران. البته بیشتر به دنبال ایجاد کارخانه سس و نان هس 50تا حدوداً  –

 انواع نان و کیک را برای همه مصارف تولید کنم.

 دانید؟بزرگترین راز موفقیت را چه میسوال: 

 پشتکار و صداقت –
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 ها از کار شراکتی ناراضی هستند.تان شریک دارید؟ خیلی از آدمدرکارهایسوال: 

 گذشت خیلی مهم است. –

 ؟اد داریدکنید؟ چقدر به کار آنها اعتمبرای کنترل کار از چه سیستم مدیریتی استفاده میسوال: 

باشند اشتهکنم از آنها کمک بگیرم. اولین خصوصیاتی که کارکنان باید دبرادر دارم که سعی می 5 –

ا یرا و این است که سیگار نکشند. خیلی از مدیران شعبه دارای تحصیالت باال در سطح دکت

 کارشناسی ارشد هستند.

ضیح اید، در آن زمینه توشما در رشته دیگری هم به تازگی فعالیت خود را شروع کردهسوال: 

 بدهید.

 .های کنکور هستیمبه کمک یکی از دوستانم در حال برگزاری کالس –

 با چه قصدی این کار را شروع کردید؟ سوال:

ستم که فرهنگی خیلی عالقه دارم و به دنبال این هها به دنبال پول باشند. اما من به کارشاید خیلی –

یلی خرای من باما  یک کار نو انجام دهم. از بهترین استادان استفاده کنم، کمترین سود را هم ببرم

لی ی من خیار برااین کالس کنکور باشد. ارزش روانی این کارزش دارد که بیشترین تعداد قبولی از 

 مهم است.

قه شما کنید؟ با توجه به عالکننده یک فیلم بشوید قبول میاگر به شما پیشنهاد بدهند که تهیهسوال: 

 در زمینه کارهای فرهنگی.

ای ی را برقته وبه فیلم اصالً عالقه ندارم، ولی عاشق روزنامه خواندن هستم. قبل از خواب همیش –

 دهم.خواندن روزنامه اختصاص می

 کالس کنکور شما در حال حاضر چند شعبه دارد؟سوال: 

رد. کیفیت شعبه. اما تا چند سال آینده در تمام مناطق ایران کالس کنکور دایر خواهم ک 2فعالً  –

د شته باشننداا برگزاری آن خیلی اهمیت دارد. اگر افرادی واقعاً توانایی پرداخت هزینه کالس ر

 کنیم.مراعاتشان را می
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 بینید؟سال آینده خودتان را در کجا می 10در سوال: 

دهم اول باشم. اگر بتوانم، دوست کنم در هر کاری که انجام میخیلی فکرها دارم، ولی سعی می –

استفاده ها سوء هزار کارمند داشته باشم نه اینکه از آن 500خواهد روزی دارم کارآفرینی کنم دلم می

گی به زند توانمکنم، با هم کار کنیم و برای آنها شهرک مسکونی درست کنم. به هرحال از اینکه ب

 شوم.دیگران کمک کنم خیلی خوشحال می

 پول چقدر برای شما اهمیت دارد؟سوال: 

 ها، صداقت و گذشت، قبل از پولدر مرحله سوم زندگی است. دوست داشتن و محبت بین آدم –

قدر چهایی د. پول برای گردش سرمایه و ایجاد اشتغال خوب است. مگر یک آدم به تناهمیت دار

 احتیاج به پول دارد؟

 (مصاحبه: آقای مهدی رحمانی)

 برترین بانوی کارآفرین قمراحله فدائیان: 

. م: با اجرای طرحی فعالیت کشاورزی زنان روستایی قم را علمی ساختبرترین بانوی کارآفرین قم

فدائیان مدیرعامل شرکت کشت سپید قم که کارآفرین برتر استان قم در بخش کشاورزی در راحله 

سومین جشنواره کارآفرینان برتر شناخته شده است ، می گوید: با اجرای طرحی فعالیت کشاورزی 

ظهار ااین کارآفرین در ادامه در گفت و گو با خبرنگاران  زنان روستایی را در این استان علمی کردم.

های کشاورزی زنان های این شرکت برای نخستین بار در استان قم، فعالیتداشت: با اجرای طرح

هشتاد و سه با  گوید: فعالیت من از سال فدائیان می شود.روستایی استان به صورت علمی انجام می

 های اجرایی شدم.آموزش زنان روستایی استان آغاز گردید و بتدریج وارد فعالیت

های مختلف های آموزشی در رشتهزاید: در زمان حاضر عالوه بر برگزاری دورهافرافرین میاین کا

ماهیان  های عملی در زمینه کشت زعفران، پرورش ماهیان گرم آبی و سردابی ،بخش کشاورزی، فعالیت

 زینتی ، گیاهان دارویی و ... در حال اجرا است.

وی در مورد  های آتی این شرکت است.یی از برنامهفدائیان گفت: ساماندهی تولیدات زنان روستا

هایی برای فعالیت زنان -موانع و مشکالت کارآفرینی اظهار داشت: در ابتدای کار سختی ها و محدودیت 

در روستاهای استان وجود داشت،اما اکنون وضعیت تغییر کرده است و همکاری شرکت با شوراها بسیار 

خش کشاورزی استان قم ادامه داد: با توجه به اینکه برای محصوالت باشد کارآفرین برتر بمطلوب می
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زنان روستایی همیشه مشتری وجود دارد، درآمد انها از فعالیت های کشاورزی بهبود پیدا کرده است، اما 

 کند.شرکت درآمد زیادی کسب نمی

ر کرد ن آن تشکهای سازمان جهاد کشاورزی استان قم به ویژه بخش ترویج و امور زناوی از کمک

دویست نفر به  و گفت: با علمی شدن فعالیت کشاورزی زنان روستایی استان قم در مجموع برای حدود 

 است. ل افزایشحاها ، میزان اشتغال نیز در طور مستقیم اشتغال ایجاد شده که با توجه به گسترش فعالیت

پنج کیلوگرم  بیست تا بیست و ین فدائیان افزود: در حال حاضر به ازای هر کندوی زنبور عسل ب

مه داد: وی ادا .شود که با افزایش تعداد کندوها میزان تولید عسل رو به افزایش خواهد بودعسل تولید می

ش ر کارشناسان بخز کردم که با توجه به نظده هزار مترمربع آغا در استان قم کشت زعفران را در سطح 

ز استان توان در آینده برای صادرات این محصول امطلوب می کشاورزی استان مبنی بر شرابط اقلیمی

 ..کشاورزی در رشته گیاه پزشکی استراحله فدائیان فارغ التحصیل بخش  امیدوار بود.

  طراح لباس و پارچه :آزاده یاسمن

 .سالگی است و می خواهد پارچه و انواع بافت قدیمی و سنتی ایران را احیا کند 30در آستانه 

فارغ التحصیل رشته طراحی پارچه و لباس از دانشگاه هنر است و این روزها دومین  یاسمن، آزاده

 ته ازنمایشگاه لباس های سنتی زنانه خود را بر پا کرده است. او که جاجیم بافی را در دانشگاه آموخ

سیرم از بافتن لذت می بردم اما بعد از مدتی م»انگیزه خود برای دوخت این لباس ها می گوید: 

مشخص شد، بافتن در ایران قدمت هزار ساله دارد، یافته های باستان شناسان نشان می دهد که در 

و  لرستان الیاف کتان دور دسته خنجر و چاقویی که قدمتی شش هزار ساله داشته کشف شده، در اساطیر

 « افسانه ها نیز از جمشید به عنوان مخترع کرباس، رنگ و بافت پارچه یاد شده است.

ها به  و نساج نده هابا این همه پیشینه تاریخی به باف»یاسمن از وضعیت نساجی ایران گالیه می کند: 

ان خلق د که توده انجز کار با ماشین چیز دیگری نیاموخته اند. لباس های ما تبدیل به اشیایی بی روح ش

رچه زخیمی جاجیم پا»ست: مثل نقاشی ا برای او بافتن،« آثار و اشیا زنده و اصیل را از ایرانیان گرفته است.

 ی بافم،ماجیم جاست از تار و پود که هر دو از رنگ های متفاوت برخوردارند. حدود پنج سال است که 

ه اشتم. بدتیاج اما جاجیم پارچه زخیمی است که برای تهیه لباس مناسب نیست، من پارچه ظریف تری اح

یفیت را که کند، چهای موجود در بازار قابل استفاده نبود همین دلیل ابریشم را انتخاب کردم. ابریشم

 ند. اینی دادمنازلی داشتند، چیزی شبیه به لنگ های یزدی که آب می رفتند و آهار خود را از دست 

 «ن سوزن به راحتی سوراخ می شوند.ابریشم ها با فرو رفت
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: می شود بافته تراکم بیش ترییاسمن این را دلیل طراحی پارچه ای ابریشمی می داند که حاال با 

ده دار اشان عهکه در این حرفه سنتی در حال از بین رفتن است و من مدام نگرانم اگر چند بافنده پیری ک»

دگیری د به یاقه منبافتن ابریشم های سفارشی من هستم از دنیا بروند باید چه کنم، چرا که هیچ کس عال

آنکه  عالوه بر»وید: داعی خود برای تقویت کیفیت، ابریشم می گاو از شیوه اب« بافت این پارچه ها نیست.

ی رنگ ها شم دربافت پارچه متراکم شده، شیوه رنگرزی این پارچه را نیز تغییر داده ام. کالف ابری

های  از رنگ نام دارد، باعث ایجاد سایه روشن« ابرش»مختلف فرو می رود این شیوه از رنگرزی که 

 «مختلف پارچه می شود.

دو  به مدت»یاسمن سرمایه اش را به سختی و با کمک خانواده اش فراهم کرده است، می گوید: 

ارچه پتوانند ها ب سال پارچه های استادان ابریشم باف را می خریدم ولی لباسی با آن نمی دوختم تا آن

ال سه رسند، حابآل ه مورد نظر را تهیه کنند. آن زمان فکر می کردند پنج سال الزم است تا به نتیجه اید

ی ارچه هااو پ «سال گذشته و او معتقد است پارچه های ابریشمی به کیفیت اصلی خود نزدیک شده اند.

ر هفیت پارچه قیمت هزار تومان خریداری می کرد اما با بهتر شدن کی 10ابریشمی را تا سال گذشته متری 

 هزار تومان افزایش یافته است. 40متر ابریشم به 

یمت ایش قز علت های گران بودن لباس های عرضه شده در این نمایشگاه را همین افزاو یکی ا

لید می رچه تودر گذشته از یک کیلو کالف ابریشم یک کیلو و چهارصد گرم پا»پارچه عنوان می کند: 

اضر سه شاگرد و او که در حال ح« گرم پارچه به دست می آید. 700شد؛ اما االن از هر یک کیلو کالف 

ی کند ؛ سعی مدارد بافنده جاجیم باف و سه بافنده ابریشم که در کاشان کار می کنند را در استخدام سه

م می و ابریشرای ابابتدا لباس ها را طراحی کند و بعد پارچه ها را سفارش دهد. سه پیرمرد کاشانی که 

ه از ام گرفتیی الهلباس هااو در اولین نمایشگاه خود « بافند فقط طبق سفارش های او ابریشم می بافند.

ان از قطعات ریخ ایراز تا لباس در این دوره»دوره های باستانی ایرانیان از دوره ماد تا مغول را عرضه کرد: 

این  وانستتمربع و مستطیل پارچه تشکیل می شد و همگی گشاد بودند و هرکس با هر اندازه ای می 

 «لباس ها را بپوشد.

و « خفتان»باس ها با نگرشی جهانی، پارچه ها و لباس را طراحی می کند. او با الهام از نام این ل

دو نوع لباس از دوره هخامنشیان در نمایشگاه پیشین او ارایه شدند که مورد استقبال بسیاری از « کندیز»

لباس ایرانی فقط، لباس نیست که با دوخت چند بوته جقه بر سر »زنان قرار گرفتند. یاسمن معتقد است: 

در نمایشگاه « ستین یا یقه خلق شود. لباس ایرانی باید از نخ، پارچه، مدل و نام ایرانی برخوردار باشد.آ
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فعلی آزاده یاسمن، لباس ها با الهام از دوره مغول طراحی و دوخته شده اند، لباس هایی که به اندازه قامت 

 د.انسان اند و برای اولین بار با ورود مغوالن در ایران مرسوم شدن

فیقی ه او تلایشگااو خود را متعلق به همه اقوام ایرانی می داند برای همین لباس های رنگارنگ نم

ان با ربایجاست از مدل ها، رنگ ها و فرم های مختلف لباس های اقوام ایرانی، دامن های ترک آذ

عی ست و او وت اسباالپوش های قشقایی تلفیق شده اند، لباس کردهای آذربایجان با کردهای قوچان متفا

شاد،  وبیعی طکرده از همه عناصر برجسته این لباس ها استفاده کند. لباس ها رنگی است، رنگ های 

شود.  ده میبنفش، سبز، قرمز، آبی با طیف های مختلف مسی و آجری. در کم تر لباسی رنگ سیاه دی

 ده، اگرروه بویاه همیشه مکرنگ در سرتاسر تاریخ ایران ستوده شده و رنگ س»یاسمن توضیح می دهد: 

ه های ه دوررنگ در زندگی نباشد، درک انسان از محیط اطراف آسیب می بیند، رنگ ها متعلق به هم

ده گاه آزانمایش لباس هایی که در دومین« تاریخی اند و هیچ رنگی منحصر به دوره تاریخی خاصی نیست.

 ومان کمتهزار د، قیمت این لباس ها از صدیاسمن عرضه می شود، از جنس ابریشم یا جاجیم ظریف هستن

، شلوار، باالپوش هزار تومان خواهد شد. دامن 500تر نیست. تهیه یک دست لباس زنانه سنتی بیش تر از 

اند: ن نمی دا گرارهای رنگی و انواع شال و روسری در این نمایشگاه عرضه می شود. یاسمن این لباس ها 

ی است ن و ذوقی زماشوند، باید بهای میراث کشور را پرداخت، این بها این لباس ها باید گران تر عرضه»

تماعی االی اجبطبقه  به اعتقاد او این لباس ها متعلق به« که صرف بخشیدن روح به این لباس ها شده است.

ع از ر اجتماتایین پاست. فرآیند مدسازی همیشه با استقبال از سوی طبقه ثروتمند آغاز می شود و طبقات 

 «ن شیوه پیروی خواهند کرد.آ

 زنان او تا به حال در طرح ویژه وزارت کشور برای مدل سازی شرکت نکرده است. جشنواره

ه های نها نمونت»ت: سرزمین من به اعتقاد این طراح لباس خالی از ریشه ها و اصالت لباس های ایرانی اس

ر کنار د« نند.می ک این لباس ها استقبال غربی را با بوته جقه تزیین می کنند و انتظار دارند مردم از

یوه می که شد فیلنمایشگاه لباس های سنتی و ایرانی، فیلمی نیز در سالن سینمای کاخ ملت، پخش می شو

وه ها آشنا این شی نی باهای بافت ابریشم و جاجیم را نشان می دهد و عالقه مندان به لباس های سنتی و ایرا

 وقدیمی  ه هایها و روستاهای مختلف کشور سفر می کنند تا انواع پارچمی شوند. او و همسرش به شهر

ر نتی کشوسهای  سنتی یا شیوه بافت آن ها را پیدا کنند، شاید بتوانند از فراموش شدن انواع پارچه

 جلوگیری کنند.
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 یار: صنایع غذایی آآفاق ساالری نصرآباد

 :مجتمع صنایع غذایی آریا عنوان شرکت 

  کار: تولید محصوالت غذاییموضوع کسب و 

ر رشته در شهر همدان متولد شدم. متاهل هستم و همسرم دارای درجه دکتری د 1338در سال 

به  1350ل موفق به اخذ دیپلم در دانشسرای مقدماتی یزد شدم و در سا 1347باشد. در سال ادبیات می

التحصیل فارغ صفهاندانشسرای عالی ا عنوان اولین نفر در مقطع کاردانی در رشته علوم تجربی، ریاضی از

به  1373 هرستان نیریز یزد مشغول به کار شدم و تا سالشآموزگار در  -به عنوان مدیر 1347از سال  .شدم

 .عنوان مدیر مدارس در مقاطع مختلف شهرستان یزد مشغول به کار بودم

های عالیتفو به همین دلیل رغم عدم نیاز مالی، عالقه شدیدی به کار داشتم از دوران جوانی، به

ازنشسته شدم به هنگامی که ب ،1373دادم.در سال مختلف، مانند گلسازی، گلدوزی و خیاطی را انجام می

رفتیم گصمیم تدلیل عالقه به کار و همچنین اتمام تحصیالت فرزندم در رشته بهداشت صنایع غذایی، 

ر را که د هرستان بواناتنیم.برای این کار، شاندازی کیک کسب و کار خانوادگی در صنایع غذایی راه

د ر می باشترین مناطق کشوشمال شرق استان فارس قرار دارد و از لحاظ امکانات رفاهی یکی از محروم

های مینزدایی انتخاب کردیم. داشتن زرا جهت توسعه کسب و کار روستایی و اشتغالزایی و محرومیت

وده بو کار  ل کسبی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در انتخاب محکشاورزی و توان بالقوه برای دامپرور

بل از قیل شیر، های دامی از قباست. به دلیل فاصله زیاد این منطقه با کارخانجات صنایع دامی، فرآورده

دست  شد و این امر باعث شده بود که مردم منطقه کم کم از این کار نیزرسیدن به محل فاسد می

نجام اخانه را های لبنی، کارهای ساخت و ساز کارخذ موافقت اصولی برای تولید فرآوردهبردارند.پس از ا

از وجود دارد. اما با سماه از سال امکان ساخت و  6دادیم. در این منطقه به دلیل سرمای بیش از حد، تنها 

این کارخانه ر موفق به تولید کیک و شیرینی د 1382مشکالت فراوان اینکار نیز انجام شد و در سال 

 .شدیم

نفر به طور غیر مستقیم مشغول به  10طور مستقیم و نفر به 50از زمان آغاز به کار این کارخانه حدود 

 ی تولیدنجدهاککار شدند. از دیگر نکات حائز اهمیت در محصوالت ما این است که ما با استفاده از 

دنی، با به مواد افزو چنین بدون نیازکنیم، همشده توسط کشاورزان منطقه، شکالت صبحانه تهیه می

ین اهم برای کنیم. از دیگر نکات ماستفاده از شهد خرما بیسکویت آرد جو را همراه با سبوس تولید می

 .منطقه امکان کشت کنجد است
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حصول که با کشت این م .این منطقه شرایط آب و هوایی مناسبی برای کشت گل محمدی دارد

ه مردم منطقه تا قبل از نکته قابل ذکر اینک .کنیمهیه میجات را نیز خودمان تنیگالب الزم برای تهیه شیری

ردن و کریختند اما با آموزش روستاییان امکان خشک این گل محمدی را گل زائدی دانسته و دور می

ت یکی از عالوه بر این به واسطه تحقیقا .ایمرا برایشان فراهم ساختهگیری و حتی کشت آنگالب

ر این کند، متوجه شدیم که امکان کشت زعفران نیز ددانم که در رشته گیاه شناسی تحصیل میفرزن

 ه بیشترهر چ منطقه وجود دارد و طرحی داریم که با آموزش کشت زعفران به مردم منطقه، امکان رشد

ن خود های همسر و فرزنداها و تالشمنطقه را موجب شویم.خانم ساالری موفقیت خود را مرهون حمایت

م استان با پشتکار و امیدواری همواره موجبات موفقیت ایشان را فراه داند که در دورترین نقطهمی

ای نزدیک مجتمع خدمات کسب و کار خود در آینده ساختند.خانم ساالری در نظر دارد جهت توسعه

 .کنداد میایج نفر شغل 500رفاهی را برای رونق کسب و کار در منطقه احداث کند که حداقل برای 

 سیده فاطمه مقیمی: اولین مدیر زن شرکت بین المللی حمل و نقل

سیده فاطمه مقیمی، اولین بانوی زن ایرانی است که توانست یك شرکت بین المللی حمل و   

 ه ایننقل را به نام خود ثبت کند. در زمانی که انجام این کار بسیار دشوار می نمود و باورهای جامع

جام نا به هنجاری می پنداشت او توانست با روحیه خستگی ناپذیر و ایمان قوی آن را به انهنجار را 

یت او کسی است که نه فقط فعل خواستن بلکه فعل توانستن را برای خود صرف کند و این موفق برساند.

 را مرهون تالش ها و پیگیری ها خود و حمایت های همه جانبه همسر خود می داند.

و تاکنون یی که اسمت ها در اختیار زنان و دختران جوان قرار دهد. که دوست دارد تجربیات خود رازنی مهربان 

دوازده  مللی،داشته و دارد سه دوره عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین ال

و  مهسال عضویت و ریاست بخش حل اختالف و رسیدگی به شکایات تجار و شرکت ها و تجار با 

این پرونده ها را با  %95... است که برای او جای بسی افتخار است که توانسته بیش از رانندگان از تجار و 

 صلح وسازش طرفین مختومه کند.

 نانزاو همچنین عضو انجمن های دوستی ایران و کشورهای مختلف و مدیرعامل انجمن ملی 

یئت هو تنها بانوی عضو جنوب است. ا -الکارآفرین وعضو گروه مطالعاتی و تحقیقاتی کریدور شم

 نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران است.

 رزومه ای از زندگی اقتصادی خودتان شرح دهید.سوال: 
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زمینه  مان درزشخصی و فکری بود و اینکه تا آن لیل تأخیر در اخذ مجوز ثبت شرکت، سلیقه های د –

برای  منوعیتیکه م ازار کار نشده بود. با وجود اینکه درقانون ذکر نشدهحمل و نقل هیچ زنی وارد ب

 دربسته قت بهوثبت یک شرکت حمل و نقل بین المللی برای بانوان وجود دارد. بعد از دو سال هر 

شرکت حمل و  توانستم 1363اجعه به نهادهای مختلف درسال مر می خوردم از پنجره وارد می شدم.

 برسانم. نقل خود را به ثبت

قل را مل و نمدیریت یک شرکت بین المللی ح دراین صورت شما اولین زن ایرانی هستید کهسوال: 

د نسته ایور تواتصادی بر زندگی خانوادگی شما چگونه بود وچطتأثیر فعالیت های اق. به عهده گرفتید

 فعالیت های اقتصادی و امور زندگی را با هم بیامیزید؟

هنگ را هما ای خودهبا برنامه ریزی دقیق و تنظیم برنامه می توان همه برنامه اما من تصور می کنم  –

اس یشه احسلی همن از منزل کار نمی کند وکرد. چه بسا خانم خانه داری که درخانه است و در بیرو

انه ون از خم بیرمی کند از انجام کارهای خانه عقب افتاده است. من به عنوان زنی که تا دیرهنگا

ارد ورزده ند به صورت مرتب و منظم کار منزل را انجام می دهم. بطوریکه اگر کسی سکارمی ک

 اگر ارم کهدبه همین دلیل اعتقاد  خانه ام شود محال است که با خانه ای نامرتب روبرو شود.

عیین تر ساعت دد را مدیریت زمان و زمان بندی داشته باشیم راحتر می توانیم برنامه ها و کارهای خو

 انجام دهیم. شده

 نید؟نقش خانواده ها را در امر کارآفرینی چگونه ارزیابی ک سوال: 

ست اانواده مان خبنابراین اگر کاری را شروع می کنیم در ابتدا باید به پایه و اساس زندگی که ه –

 ا حمایتتشود  کارآفرین بخواهد وارد بازار کار توجه داشته باشیم. از طرفی اگر کسی به عنوان

مه شغل هدر  ند.اپذیرنده را به همراه نداشته باشد موفق نمی شود. بنابراین این دومقوله تفکیک خانوا

گر ازدم  ها و تجربیات کاری زنان درجامعه این مسأله مصداق دارد. حتی آن معلمی که مثال

آل  یط ایدهشرا تواند آن همکاری همسر و فرزندان خود را در انجام امور زندگی نداشته باشد، نمی

 کار می ز منزلپس خانمی که در بیرون ا و مطلوب را که در نظر همه خانواده ها است ایجاد کند.

 ارد.دکند زمانی که وارد منزل می شود انتظار همکاری از سوی فرزندان و همسر خود را 

 ؟رت گرفته استآیا تاکنون بررسی هایی درخصوص پیشینه کارآفرینی درایران صوسوال: 
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 پذیرفتهننجام یق و بررسی درمورد پیشینه کارآفرینی درایران به صورت جدی و عملی اتاکنون تحق –

یج امعه راجر در است. باید در نظرداشت که مقوله کارآفرینی با فرهنگ کارآفرینی در چند سال اخی

 ایدش  ه است.نبود ی به این نامشده است. اگر چه در سالیان دور هم کارآفرینی زنان وجود داشته ول

 وب میکارآفرین محس نام آن جسارت بوده است! به عقیده من هرکس که به کاری مشغول است

ی ممیده شود. حتی آن خانمی که خانه دار است هم به عنوان یک نیروی انسانی کارآفرین نا

 ها کارآفرینی را چگونه تعریف می کنند؟  شود.باید دید که انسان

کنم، جسارت و شکستن قیود می دانم. من کارآفرینی را نو آفرینی تعریف می 

ر باور دا که کارآفرینی زنان از دو مؤلفه تشکیل شده است. یکی سنت شکنی یک سری قیده اصوالً

ه برز فکر ه و طجامعه معمول نبوده و دیگری ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای دیگران که این نگا

لی دار قا بل، یکبوده است. مثالً نسل های قکارآفرینی در قدیم هم وجود داشته ولی بسیار محدود 

گه می نزنده  می کردند و هم هنر فرش باقی را می زدند و چند نفر با بافتن آن هم امرار معاش

داری فی، دامرش بافداشتند. تا اینکه کسی پیدا شد که تصمیم گرفت این هنر و کار خود را که مثالً 

محصول  هم از در بیرون از خانه عرضه کند تا دیگرانو یا کشاورزی و هر کار رایج آن زمان را 

 شد. وارد کارش بهره مند شوند و به این صورت بود که کم کم کارآفرینی زنان به متن جامعه

 داشت ازنگاهی درمورد حرفه من هم همین اتفاق افتاد. درمقوله حمل و نقل، یک زن اصالً جای

رایط همین ش ن تصدیق پایه یک رانندگی همدرمورد گرفت طرفی ممنوعیت قانونی هم نداشت.

ندگی گرفتم با تصمیم به گرفتن گواهینامه پایه یک ران 1366حکمفرما بود. زمانی که من در سال 

 ولین میز مسئمن به شدت برخورد شد و حدود دو سال پرونده من را مرجوع می کردند. زمانی که ا

می  تواند! ن نمیزه به من چیست؟ می گفتند: چون پرسیدیم دلیل امتناع شما از دادن این گواهی نام

 پرسیدم: چرا؟ دلیل قانونی این نتوانستن چیست؟

ر دند و کمن می دیدم که سلیقه و طرز فکر آن مسئول است که این ممنوعیت را ایجاد می 

ی شاربا پاف الخرههیچ جای قانون دلیلی برای اخذ نکردن این اعتبار توسط یک خانم وجود ندارد. با

گی ک رانندایه ییری که داشتم توانستم آن ها را مجاب کرده و گواهی نامه پروحیه خستگی ناپذ  و

 را بگیرم.

بی می ه ارزیان چگونشرایط جامعه ایران را بعد از پیروزی انقالب اسالمی برای کارآفرینی زناسوال: 

 کنید؟
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ه و تحول شدیار مسبکارآفرینی زنان به عقیده من جامعه ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی در زمینه  –

نوان، یسیم بابلفنی خیلی از مسائل برای زنان پذیرفته شده است. از جمله اخیراً سرویس های تاکسی ت

 استفاده از دختران جوان در طرح های آماری و غیره ...

 دانم مرهان و ضمن اینکه دنیا در حال پیشرفت و تعالی است. در این پیشرفت و تعالی، هم زن

ا تمام به باید . بلکند و دیگر نمی توان انسان ها را در خانه و محله و شهر خود محصور کردسهیم هست

 پیشرفت ر ایناگ دنیا در ارتباط بود که این همان بحث جهانی شدن است که امروزه مطرح می شود.

ستند که هها  انس، اناررا در صدر کارها بخواهیم قرار دهیم برای تحقق آن ابزار الزم داریم. این ابز

ر تی درنظجنسی برای ورود به کار باید به سالح مهارت مجهز باشند. اینجاست که دیگر نباید فرق

 گرفته شود بلکه باید قابلیت ها، استعدادها و مطالعات انسانها مطرح می شود.

 ید؟نکچه برنامه ها و پروژه هایی در مورد کارآفرینی زنان و جوانان دنبال می سوال: 

حصیالت تی که دغدغه مهم دیگر ما، اشتغال جوانان است. ما تالش می کنیم که به جوانان و زنان –

وانند م تا بتا کنیدانشگاهی دارند و حتی آنهایی که به دانشگاه نرفته اند عامل خود باوری را الق

ن ا یک مکابکه م توانایی های خودشان را شناسایی کنند. ما باید به جوانان و زنان خود یاد بدهی

 و نباید به زنا کوچک وبا سرمایه اندک و ابزار اولیه هم می توان پیشرفت کرد و قطعاً موفق شد.

 جوانان آموخت که با خودباوری و قدرت ریسک پذیری می توان هر سدی را شکست.

 ستید؟ازهمکاری با چه نهادهایی مثل دانشگاه ها و یا وزارتخانه ها بهره مند هسوال: 

نها آزنان، ومن و همکارانم این است که با ایجاد انگیزه و تحرک و خودباوری در دختران هدف  –

 بتوانند قابلیت های خود را شناخته و به کار گیرند.

 شما چند فرزند دارید؟ و در چه مقطعی تحصیل می کنند؟سوال: 

 خترمو د مهندسی عمرانمن یک فرزند پسر و یک فرزند دختر دارم. پسرم دانشجوی سال آخر –

 امسال در مقطع پیش دانشگاهی تحصیل می کند.

 چقدر خانواده و مخصوصاً همسرتان در موفقیت شما نقش داشته اند؟سوال: 

صد درصد. من در طول سالیانی که به کار مشغول بودم بارها و بارها دلسرد و ناامید می شدم که  –

من هر روز خود را قوی تر و   ویق می کرد.به ادامه راه تش همسرم همیشه به من امید می داد و من را
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واین قوت و قدرت را بعد از لطف خداوند   قدرتمند تر از روز قبل می بینم چون به آینده امیدوارم

ما با هیچ ارگان یا سازمان دولتی به صورت مستمر در ارتباط نیستم. چون  مدیون همسرم هستم.

ادل نظریات و تجربیات وجود ندارد. به طور مثال من تخانه ها مرکزی مهیا شده تبمتأسفانه در وزار

چندین بار با دانشگاه ها و آموزش و پرورش مکاتبه داشتم تا فرصتی را در اختیار من قرار دهند تا به 

صورت رایگان در زنگ های تفریح و زمان های کوتاه تجربیات انجمن را در اختیار آنها قراردهم 

 که متأسفانه استقبال نشد!

ال ن درحاز اصلی ترین کارهای در دست اقدام ما، بحث فرهنگی مستند سازی است. چو یکی

ر یار مثمنی بسحاضر اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین زنان وشناسایی کارآفرینان دراین مقطع زما

باشد  داشتهثمر است. خانواده رکن اصلی یک جامعه است. اگر کسی بر اصول خانواده اعتقادی ن

ریت هم مدی وم ثبت هبه اصل جامعه هم اعتقاد پایدار داشته باشد. بله. درنظر بگیرید که نمی تواند 

ه و ز خاناشرکت حمل ونقل بین المللی. من منافاتی درعملکرد و یا کارکرد یک زن در بیرون 

ا انم هخپذیرش مسئولیت درمنزل نمی بینم. درطول سنوات گذشته یک سری شغل های خاص برای 

 تعداد بود، مثل شغل معلمی چرا که اینطور تصور می شد یک معلم خانم هر روزتعریف شده 

م را ه ساعات مشخصی سر کار است و سه ماه تابستان را استراحت می کند و تعطیالت نوروز

بخش ترجمه  دریک شرکت حمل و نقل بین المللی ابتدا در 1358درکنار خانواده است. من درسال 

ره دم دوری کارم را شروع کردم که مدت سه سالی که درآن شرکت بوو بعد در بخش کامیون دا

تقل تصمیم گرفتم به صورت مس 1361کارآموزی برای من محسوب می شد. تا اینکه در سال 

 کارکنم که این تصمیم تا مرحله اجرایی شدن دو سال طول کشید. 

 صنعت هتلداری کارآفرین،حسین ثابت

چهره ای موفق است و از معدود ایرانیانی است که توانسته شخصی است که در جهان هتلداری 

 وتخت در جزایر قناری اسپانیا  5000خود را در میان هتلداران جهان مطرح کند. وی دارای بیش از 

متولد مشهد. نمی توانی  او مهندس حسین ثابت است. چندین هتل و پارک مدرن در ایران است.

ور است با حافظه ای قوی. شعر بلند عقاب دکتر خانلری را با ش سنش را حدس بزنی . یك پارچه انرژی

ن واند. در مشهد درس خوانده. نهج البالغه را خوب می شناسد. از قرآو احساسی میهن پرستانه می خ

ین نمونه می دهد و به شش زبان زنده دنیا حرف می زند. او یك ایرانی مسلمان است که به ذره ذره ا

اتاقش جمع و جور است و مثل تمامی هتل بزرگ داریوش روح  ورزد.خاک اهورایی عشق می 

 ش برجسته ها و تصاویر هخامنشی موج می زند.ایرانی به وسیله، نق
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تل ساخت ه ام بهحسین ثابت ابتدا اقد حسین ثابت شعر می خواند . از عرفان می گوید و از ایران.

ل هر ادی ساعسوئیت های ان در زمان های  .بزرگ داریوش نمود )این هتل مجلل ترین هتل کشور است(

وی  ره داده میشود.هزار تومان هر شب اجا 800 – 700و .. تا  هزار تومان و در ایام عید نوروز 400شب 

 نمود. ر کیشدپس از ان اقدام به ساخت پارک دلفین ها و پارک شیرها و چندین پروژه تفریحی دیگر 

ه قدام بسال از فعالیت پروژه هایش تصمیم گرفت تنها هتل دار کیش شود و ا پس از مدت یک

البته برخی هتل . مان به باالمیلیارد تو 9- 8قیمت های تقریبی هر هتل هتل آماده دیگر کرد با  6خرید 

 ق شدمان موفزاین  حسین ثابت در داران زیر بار این کار نرفته و وی نتوانست به این آرزوی خود برسد.

یا را ی اسپانل دارچند هتل نیز در جزایر قناری اسپانیا تاسیس کند و هم اکنون نیز بزرگترین شرکت هت

 .حب است و خود وی نیز در یکی از دو جزیره اختصاصی خود در اسپانیا زندگی می کندصا

خت وچک، تآقای ثابت هتل داریوش با این همه مجسمه، نقش برجسته و تصاویر بزرگ و کسوال: 

ه یکی های خلیج فارس. در این هتل دو مورد مد نظر بود مشید کوچک و مدرنی است در دل آبج

ا رمت دوم ما قساصاد و دیگری مطرح کردن فرهنگ و هنر ایرانی. من با اقتصادش کاری ندارم مساله اقت

 در مطرح کردن هویت ایرانی، سیاسی کار است یا عاشق ؟ "ثابت"نمی دانم که 

یگری دن و آتان گفتید ساختن هتل دو وجه دارد. یکی سرمایه گزاری و بازدهی همانطور که خود –

 .هویت بخشی به یک فرهنگ است. فرهنگ ایرانی

 .ی گردد ممه بر ثابت عاشق ایران است یا دیدگاه سیاسی دارد. که البته هر دو به یک سرچشسوال: 

 جنبه سیاسی و عشقی به یک فرهنگ ؟

ر صفحه اول سالگی اش را در تخت جمشید د 21داریوش را که عکسی از او دفترچه راهنما ی هتل  –

ن مازد. س: عشق. عشق ناممکن را ممکن می می دهد و شعری می خواند، میگوید نشان  چاپ شده

که  خته امسالگی گفتم روزی تخت جمشید را می سازم. امروز آن را در قالب یک هتل سا 21در 

ابت ث کند. یش میید و مقابل آن فرهنگ زانو می زند و آن را ستایک مقام عالی رتبه اسپانیا می آ

 می دهد ایی کهاثبات حرفش از گنجینه شعر فارسی به خوبی استفاده می کند. بیشتر نمونه هبرای 

 عاشقانه و اجتماعی است .

 د ؟کردی شما که در خارج ایران آدم موفقی هستند چرا پس از موفقیت به ایران توجه سوال:



    

 

 

 با کارآفرینان ایرانی           

ت از ز مملکحتی یک سانتی متر ا سال جنگ را ما نبودیم. جوانان ما جنگیدند و نگذاشتندهشت  –

، به یرانیادست برود. ما چه کار کردیم؟ من امروز آمده ام برای خدمت به ایران، به فرهنگ 

من می  فرهنگ اسالمی. انتظاری هم ندارم. نمی خواهم حتی یک دسته گل برای من بیاورید.

م. من ناسانر که جوانان، ایران را نگاه داشتند من هویت ایران را به جهان بشخواهم همانطو

می  ریده ام کهپروانه که برخی از آنها نسلشان منقرض شده برای ایران خ 30،000کلکسیونی شامل 

واند توزه می مر یک دانم تا سیصد سال دیگر هم سرمایه اولیه اش بر نمی گردد، اما این پروانه ها د

ما در م کنم اتقدی ه ای باشد برای جلب توریست. من حاظرم این مجموعه ی بی نظیر را به ایرانانگیز

 ها همامنگی داشته باشد.  جایی که با این رنگ ها، دانش، نوع زندگی و ارزش آن

شی و ویت بخهمن می خواستم بپرسم آیا شما تنها از طریق هتل و هتلداری می خواهید به سوال: 

 دازید یا برنامه های دیگری هم دارید ؟گسترس آن بپر

طرح و مدرن مهتل  7نه. فقط به هتل و هتلداری فکر نمی کنم . شما می بینید که در کیش کنار  –

ر در خاورمیانه متر مربع که برای اولین با 640000پارک دلفین ها را ساخته ام. پارکی با وسعت 

انی یان ایره مربکاب دنیا و نمایش دلفین هایی ساخته شده با مجموعه ای از پرندگان و گیاهان نای

ا به دنیا ر ن قفسدارند، یا در همین رابطه برای نمایش هزاران پرنده از گونه های مختلف بزرگتری

نی مجموعه دید . اینزیست طبیعی زندگی اشان ساخته ایممتر ( مطابق با محیط  400*  550ابعاد ) 

 را پایین آورده است . درجه دمای جزیره 3تا  2از طرف دیگر 

 ن فرهنگید و آاآقای ثابت من بر می گردم روی هویت ایرانی که شما بیشتر به آن پرداخته سوال: 

 و هنر قبل از اسالم است . برای بعد از اسالم چکار کردید ؟

لسفه و فدب ، ااسالم یک دین برتر است. من نهج البالغه را حفظ هستم. نهج البالغه دنیایی از  –

 سالم راابعد  وقرآن که جهانی دیگر دارد. ایران قبال فرهنگ و هنر خودش را داشته  یب است.ترت

ه اال بودنی وهم انسا  پذیزفته چون به فرامین و مقررات آن نیازمند بوده است. حضرت محمد )ص(

دینی م لیر تعار کنادکه خداوند بر اساس توانایی هایش او را به پیامبری برگزید. او به امر اقتصاد 

ه نتیج توجه داشت و حج توانست از همان آغاز تا امروز وضعیت مادی و اقتصادی مکه و در

م ندادیم. ضا انجامام راعربستان را بهبود بخشد. اما ما در ایران تفکر اسالمی را مثال در مورد زیارت 

جه پول ر نتیو داسالم از اشخاص دعوت می کند که به حج بیایند که استطاعت مادی داشته باشند 

 م .ی کنیخرج کنند. در حالی که ما زیارت امام رضا را حج فقرا می نامیم و رویش تبلیغ م
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 چرا شما که مشهدی هستید برنامه هایی برای مشهد ندارید ؟سوال: 

نا به هایم ب رنامهبداشتم و دارم. از سالهای گذشته سعی داشتم کار بزرگی در مشهد انجام دهم. اما  –

ی ک آلمانیوز با مورد تصویب قرار نگرفت . امروز هم برای فردوسی برنامه دارم. همین امردالیلی 

مه ن مجسمعدن شناس قرار مالقات دارم تا بزرگترین سنگ را به مشهد حمل کنیم، برای ساخت

رای یم را بمه هافردوسی، کسی که زبان و هویت ایرانی را زنده نگاه داشت. امیدوارم بتوانم برنا

 سی به پایان برسانم و مسئولین در این امر کمک کنند .فردو

 میانه شما با روزنامه نگاران چگونه است ؟سوال: 

ه می صفحه خاطره دارم. در آلمان که درس می خواندم برای گذران زندگی روزنام 700من  –

را  این من تقداناطالعی نداشتم . من . از روزنامه نگاریفروختم ولی بعد همان روزنامه را خریدم

وختم و ها آممطرح کردند. من بهترین مفسران وخبره های هر بخشی را دور هم جمع کردم و از آن

 تجربه کسب کردم . اعتقاد دارم تجربه از علم و ثروت باالتر است.

 حرف آخرتان ؟سوال: 

می  نشان جه کنید که سه انگشت خودتان راتو  وقتی با انگشت به طرف دیگری نشان می روید، –

ر در به غم کهد. اول باید تکلیف خودتان را مشخص کنید. عمر دنیا کوتاه است. عشق آن نیست د

 شقامصمم باش. ع حق الناس را دست نزن. ": را در سردر دفتر آلمانم نوشته اماین   غمخواری برد.

ست آدم ابرخی می گویند خوب  "فرار می گذارد  تصمیمت باش. آن وقت است که محال پا به

 .وتمندباشد اما سالم باشد. اما من اعتقاد دارم آدم باید هم سالم باشد و هم ثر فقیر

  eBay بنیانگذار سایت حراج اینترنتی :پیر امیدیار

در دورانى که دیگر کمتر از معجزه اقتصاد نوین یاد مى شود، یك ایرانى مقیم آمریکا باعث شده 

آینده آن حفظ شود. طى دهه نود چنان اقتصاد  تا هنوز هم اعتبار دست اندرکاران اقتصاد نوین و

نوین همه کس و همه چیز را متوجه خود ساخت که همگان باور کردند به زودى ساختارهاى سنتى 

اقتصاد و صنعت تحت تاثیر آن بسیار کم رنگ و کم رونق خواهند شد. رشد سرسام آور اینترنت و 

در بین مدیران و فعاالن اقتصادى ایجاد کرد.  شرکت هاى نوپاى اینترنتى حتى نوعى فرهنگ جدید را

این فرهنگ از پوشش و لباس گرفته تا نحوه حرف زدن و فکر کردن را تحت تاثیر خود قرار مى داد. 

به عنوان مثال در بسیارى از شرکت هاى نوین و نوپا لباس رسمى از کت و شلوار و کراوات به یك تى 

 شرت و شلوار ساده بدل شد. 
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 خانه و سنتى مدیران شرکت هاى اینترنتى که یک شبه ثروتمند شده بودند معتقد بودند بین فضاى

ن تا بدی باشد محیط شرکت نباید مرزى گذاشت و لباس خانه و محل کار باید تا حد ممکن نزدیک به هم

ریاست  ر دوراند. درونباز میان رفته و مرزهاى کار و اداره از میان « بقیه زندگى»ترتیب مرز میان کار و 

ندانى ن خبر چاکنو جمهورى بیل کلینتون رشد بسیار باال و بى سابقه بورس این تحول را مضاعف کرد. اما

گرى ر کس دیاز ه از آن سروصداها و جار و جنجال هاى خیره کننده نیست. با این حال پیر امیدیار بیش

یت هادن سایان نن مرد ایرانى االصل با بنباعث مى شود تا تصور گذشته از اقتصاد نوین حفظ شود. ای

 به یکى از سردمداران اقتصاد نوین بدل شده است. EBayحراج اینترنتى 

 ؟قصه از کجا شروع شد

م در یک اتاق ه EBayهمانند بسیارى از داستان هاى موفقیت آمیز در رشته اینترنت داستان سایت 

راغت فوقات ابرنامه سازى رایانه اى است در  نشیمن آغاز شد. پیر امیدیار که تخصص وى در زمینه

رس خویش و در اتاق نشیمن خانه اش چند سایت اینترنتى را تحت یک مجموعه واحد و با آد

www.ebay.com شد  النىگرد آورده و اداره مى کرد. یک بار وقتى که تعطیالت آخر هفته اش طو

حاصل  وداد  دهد. وى این کار را انجام تصمیم گرفت جایى را براى برگزارى حراج در اینترنت شکل

ن کسوراخ  نامید. براى آنکه کارایى سایت خود را امتحان کند یک دستگاه« حراج شبکه»کارش را 

دالر حراج شد.  14لیزرى را که ایراد فنى هم داشت به حراج گذاشت دو هفته بعد این دستگاه به قیمت 

ر سال داتفاق  . اینو رسماً سایت مذکور آغاز به کار کرد بدین ترتیب اولین کاال در این سایت حراج شد

رایط سال پدید آمد که وضعیت فعلى آن با ش EBayروى داد و از آن به بعد چنان رشدى در  1995

ا همان نام تا مدتى ب 1995اصالً قابل مقایسه نیست. سایت مذکور پس از شکل گیرى در سال  1995

امید. ایده تشکیل ن EBayاز مدتى امیدیار نامش را تغییر داد و آن را فعالیت مى کرد. پس « حراج شبکه»

ازارى بى توان ترنت ماز طریق این»این سایت به گفته خود امیدیار خیلى ساده و البته ایده آلیستى بود: 

خیراً ا« د.کامل و جامع ایجاد کرد که در آن وضعیت عرضه و تقاضا براى همگان شفاف و روشن باش

یزى استم چمى خو»ى از امیدیار چاپ شده که وى طى آن با یادآورى آن دوران مى گوید: مصاحبه ا

به .« ده باشدف کننمتفاوت انجام داده باشم تا هر فرد خود به تنهایى بتواند هم تولیدکننده و هم مصر

که در آن ساخته  منتشر« من EBayتازگى هم یک نویسنده آمریکایى به نام آدام کوهن کتابى را با نام )

 به رموز موفقیت امیدیار و سایتش پرداخته است. 

به اعتقاد کوهن، امیدیار خیلى زود دریافت که ایده ساده اش یعنى همان چیزى که چند سطر باالتر 

از آن یاد کردیم مى تواند بسیار موفقیت آمیز باشد و ثروت کالنى را نصیب وى سازد. او ابتدا کارش را 
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کردن اوقات فراغت انجام مى داد اما همین سرگرمى بدل به شرکتى با رشد فوق براى تفریح و سپرى 

صورت گرفت شرکت به حدى رشد کرده  1995العاده باال شد. دو سال بعد از آنکه اولین حراج در سال 

 بازدید مى کردند. EBayبود که روزانه بیش از یک میلیون نفر از سایت 

 بزرگترین فروشگاه دنیا

ه در چى را کت اینترنتى و سایت آن به حدى باال است که امروز دیگر هیچ فروشگاهرشد این شر

مى جهان ن ت هاىمیان سایت هاى حراج اینترنتى و چه در میان لیست بزرگترین فروشگاه ها و سوپرمارک

در آن  روش کاالفید و توان با آن مقایسه کرد. هیچ فروشگاهى را نمى توان در دنیا پیدا کرد که میزان خر

به  EBayال در سایت میلیون عدد کا 12به اندازه این سایت اینترنتى باشد. امروز به طور متوسط روزانه 

میلیون  144 میلیون نفر است. به عبارت دیگر 144هم  EBayفروش مى رود. تعداد مشتریان ثبت شده 

 ومیدیار اى اههترین سال نفر از مردم کره زمین مشتریان رسمى و دائم آن محسوب مى شوند. یکى از ب

ال س. در آن بود که در آن سال باالترین رشد این فروشگاه اینترنتى به دست آمد 1997سایتش سال 

 همچنین اولین مدیران شرکت منصوب شدند.

ارد را و امیدیار در همین سال هم تصمیم گرفت که براى تداوم رشد شرکتش مدیران با تجربه

EBay  یک یک شر را بر عهده گیرد. او در تاسیس شرکت« رئیس در سایه»کرده و خود نقش مشاور و

 ى بسیاریده وزیرک هم داشت: جف اسکول. اسکول نیز این دیدگاه امیدیار را قبول داشت که اگرچه ا

. این دو ندام دها انجخوب بوده اما آنها خود به تنهایى نمى توانند در اقتصاد پررقابت امروز هر کارى ر

ى که مگ ورا بر عهده دارد.  EBayمدیرى را به ریاست شرکت خویش برگزیدند که هنوز هم ریاست 

یت وارد بورس را با موفق EBay 1998ویتمن نام دارد اندکى پس از آغاز ریاست خود، توانست در سال 

در آن زمان  بر کرد.در بورس ثروت بنیانگذار آن یعنى امیدیار را چند برا EBayسازد. حضور موفق 

  بود. دیگر ایده ساده مرد جوان موجب پدید آمدن بزرگترین فروشگاه و مرکز حراج دنیا شده

آدام کوهن که براى نوشتن کتاب خود اجازه یافته بود تمامى سوراخ ها و گوشه هاى نادیده شرکت 

را مورد بررسى قرار دهد، در کتاب خود مصاحبه هاى متعددى با امیدیار و تعداد زیادى از پرسنل شرکت 

ین اقدامات نتیجه انجام داده و حتى نظرات سرمایه گذاران را هم جویا شده است. وى در پایان تمامى ا

یکى از کم تنش ترین هاى  EBayمى گیرد که در میان شرکت هاى بزرگ دنیا، نهاد اداره کننده سایت 

آنهاست. او یکى از دالیل این امر را نوع نگاه و رفتار مدیریتى امیدیار مى داند. وى خود نیز طى مدت 

و سایت وى بدل شده است. لذا تقریباً  تحقیقات خویش به یکى از شیفتگان و طرفداران سرسخت امیدیار

 صفحه است صرف تعریف و تمجید از مرد جوان شده است. 300تمام کتابش که بیش از 
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 مشابهت با بیل گیتس

رم نغول  بسیارى معتقدند آن کارى که امیدیار انجام مى دهد نمونه مشابهى است با عملکرد

ند و ر مى کنایانه سیسافت. هر دوى اینها در عالم رمایکرو -زى دنیا یعنى بیل گیتس و شرکت وىافزارسا

هر  ز بهیگاه نیین جاهر دو نیز انحصارگرند. گیتس در رشته نرم افزارسازى قدرت بالمنازع دنیاست و از ا

خص شو  EBay ولو با شیوه هاى نه چندان اخالقى. مخالفان سایت -وسیله اى که شده دفاع مى کند

تى ود که حمى ش ز آن پول و مسائل مادى است و آنقدر بر این امر اصرارامیدیار هم مى گویند همه چی

گفت  حاضرند برخى موضوعات و پیش شرط هاى الزم را نادیده بگیرند. در حال حاضر مى توان

EBay ى فعالیتبرا تنها سایت جدى حراج در اینترنت است و سایرین در مقابل آن به هیچ وجه مجالى 

ن انسا: »بدهد ابل این مخالفان بارها کوشیده با یک عبارت خاص و کلى جوابندارند. امیدیار در مق

خواهد  ز خوباساساً موجود خوبى است. اگر به او فرصت خوب عمل کردن داده شود عموماً رفتارش نی

ک پند اخالقى یوى همین عبارت را هم به صورت  EBayدر بسیارى از صفحات اینترنتى مرتبط با « بود.

 ى از صفحه آورده ا ست.در گوشه ا

 زندگى خصوصى

به تن  اس سادهاً لبامیدیار به رغم مشابهت در رفتار به بیل گیتس برخى ویژگى هاى جالب دارد. غالب

یراهن ست. پدارد و در اغلب عکس هایى که از وى به چاپ مى رسد کراوات و کت و شلوار نپوشیده ا

ایت وین. در سدرست مثل مدیران اقتصاد ن -هستندمى ظاهراً لباس هاى محبوبش معمولى و کاپشن چر

ا چنین ودش رخاینترنتى شخصى خویش که در آن با مخاطبان و عالقه مندان پیغام رد و بدل مى کند، 

بداع اسطه اومن بیشتر عمرم فردى طرفدار تکنولوژى بوده ام. اگرچه شهرتم به »معرفى کرده است: 

EBay .است، اما سعى ام بر آن است که دنیا را به مکانى بهتر بدل کنم» 

امیدیار در حال حاضر ثروتمندترین ایرانى است و در لیست ثروتمندترین ساکنان آمریکا هم مکان 

بیست و هفتم را به خود اختصاص داده است. البته به رغم بحث ایرانى بودن وى، تنها یکى از والدینش 

دش هم در پاریس به دنیا آمده. اول خرداد او سى و هفتمین سال تولدش را جشن ایرانى است و خو

یعنى زمانى که خانواده اش در پاریس زندگى مى کردند، به دنیا آمد. پس از آن  1967گرفت. در سال 

پدرش براى تحصیل در رشته فیزیک عازم مریلند آمریکا شد تا در دانشگاه جان هاپکینز رشته محبوبش 

بال کند. پیر امیدیار که به همراه پدر و مادرش به آمریکا رفته بود طى دوران دبیرستان عاشق رایانه را دن

فارغ التحصیل شود. پس از « تافتس»در رشته رایانه از دانشگاه  1988شد. باالخره هم توانست در سال 

همین دوران با خانمى مشغول به کار شد. طى  -ازنده رایانهس -(Appleفارغ التحصیلى در شرکت اپل )
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به نام پامال آشنا شد و مدتى بعد هم با وى ازدواج کرد. جالب است بدانید که خانم پامال نیز فامیل خود را 

به امیدیار تغییر داده است. این زوج همانند بیل گیتس و همسرش اعالم کرده اند که قصد دارند طى سال 

نها گفته اند که تا بیست سال آینده به جز یک درصد هاى آینده بخش عمده ثروت خود را خرج کنند. آ

از ثروتشان بقیه آن را خرج مى کنند. امیدیار چندان عالقه اى به موضوعات سیاسى ندارد و معموالً در 

مورد ایران نیز اظهارنظر چندانى نمى کند. او چند سال قبل بخشى از ثروت خود را در سایت گوگل که 

دنیاست سرمایه گذارى کرد. چند ماه قبل ورود موفق گوگل به بورس  بزرگترین موتور جست وجوى

باعث شد تا از این رهگذر نیز مبلغ کالن دیگرى نصیبش شده و باز هم بر ثروتش افزوده شود. مى گویند 

 کسى تاکنون چهره او را بدون ریش ندیده است.

 شرکت پادیسان :محمود خراسانی

 :محمود خراسانی نام نام خانوادگی 

 نام محصول: اجاق گاز 

 :پادیسان شرکت 

 :فوق لیسانس مدریت تحصیالت 

 

و از   ارمدتی حمود خراسانی مدیر اجرایی گروه صنعتی پادیسان هستم، فوق لیسانس مدریت صنعم

، ولد شدمصفهان متابه گروه صنعتی پادیسان پیوستم. در خانواده نسبتاً مرفه مذهبی در  1373حدود سال 

اشتیم درتباط ادر اصفهان گذراندم، پدرم تاجر خشکبار بود و با خارج از کشور هم دوران تحصیل را 

ر حین دو  دمرا در تهران گذارن چون پدرم محصوالتش را به خارج هم صادر می کرد. دوران دانشگاه

تمام عد از ابو   تحصیل در یکی از کارخانه های اطراف تهران در سمت امور مالی آن کار می کردم

یس در ه تدربت برای خدمت سربازی به اصفهان اعزام شدم و در اصفهان در حین سربازی شروع تحصیال

ت ه کار تجاربو در تهران   ربازی به تهران آمدمد از پایان سؤسسات آموزش عالی نمودم و بعیکی از م

 مشغول شدم. 

رزی و دامداری مشغول و به کار کشاو  با شروع جنگ، احساس کردم که باید به کار تولید بپردازم

شدم. در عین حال گروه صنعت و صادرات را دنبال می کردم تا این که گروه پا دیسان از من دعوت به 

این شرکت شریک شدم و مدریت آنجا را به من سپردند. اگر چه که در یک  همکاری کرد و تقریباً با

و در   و از بچگی همراه پدرم به بازار می رفتمخانه مرفه به دنیا آمدم اما خانواده ام با کار بزرگ شده بود 

نمی بازار اصفهان کار می کردم و کار را عبادت می دانستم و حتی خرج دانشگاه را خودم در می آوردم. 

توان شانس را مالک برای موفقیت دانست. آنچه که در تولید می تواند عامل مؤفقیت باشد، پشتکار و 
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می تواند سرنوشت خودش را رقم بزند. قبل از فعالیتم در شرکت و انسان خودش  برنامه ریزی است

می خواهد و  پادیسان در یک شرکت خانوادگی فعالیت داشتم ولی پادیسان چون سرمایه گذاری وسیعی

این کاری نیست که بتوان با سرمایه مختصر انجام داد و باید شرکت را جمعی اداره کرد. در پادیسان تمام 

اختیار خودم است چون عالوه بر این که در قسمت هیئت مدیره و اجرایی هستم از  تصمیم گیری ها در

تمام آقایان برای کار وکالت دارم. اگر روزی این اختیارات را بگیرند بعید می دانم که در اینجا بمانم. از 

دست کار  و معتقدم که  پرسنلم بسیار راضی هستم، از طرفی خودم حق و منافع متقابل را رعایت می کنم

گری که کار می کند را باید بوسید و وقتی بعضی از جوانان را می بینم که کار می کنند واقعاً لذت می 

راه چاره ای اندیشید و نباید از شکست فرار کرد چون به هر حال راه برم. اگر دچار مشکل شویم باید 

بهترین نحو انجام داد. از جمله  حلی برای هر مشکل وجود دارد با مشورت و تدبیر می توان کار را به

اولین نو آوری هایی که دراین زمینه انجام دادم: بهینه کردن سوخت است طوری که حرارت زیاد داشته 

 باشددر حالی که کمترین انرژی را مصرف کند.

ز استفاده اه با کدومین مسئله افزایش حجم فر و تولید گرمایی بهتر است. کارهای پیچیده ای نبود 

ا ک گلز تاهری یما تقریباً همه ی موارد را بهینه کردیم از شکل ظ دسین با تجربه قابل حل است.مهن

اه و ا دانشگب. ما کیفیت آن، و تقریباً می توان گفت که اجاق گاز ما در سطح جهانی دارای اعتبار است

اط منطقی و ارتب باشد و سعی ما بیشتر بر این است که اطالعات ما به روز  اساتید مختلف در ارتباط هستیم

قاد ونه انتگا هر ببین ما و دانشگاه وجود داشته باشد. شعار اصلی ما این است که حق با مشتری است و 

 اقعاًوئلی که ه مساو ب  و پیشنهاد وانتقاد را به کمیته های فنی ارجاع می دهیم  می کنممنطقی برخورد 

ن ر از ایگر غیاجنبه عملی دارند عمل می کنیم. رکن اصلی کار ما کیفیت بهتر و قیمت مطلوب تر است 

و در   یماط هستبر ارتباشد از رقبا عقب می مانیم. ما دارای واحد تحقیقات هم هستیم ما با دنیای خارج د

ون همه هیم چدو تغییر می   نمایشگاههای خرج از کشور هم کار شرکت می کنیم، ایده ها را می گیریم

 .نداریم ختیارااین ایده ها قابل پیاده شدن در ایران نیست به این دلیل که تکنولوژی الزم را در 

ی فروش قاً براا مطلختیار داریم، مما در مورد بازار یابی هم افرادی که تجربه کاری دارند را در ا

به ما  یرنند وگی می کنند و سلیقه ها را از مشتر کارکنان ما به کسبه مراجعه می  بازار یابی نمی کنیم

هر  یه مالی. توجمنتقل می کنند و واحد های بازار یابی و تحقیقات به صورت مکتوب با هم درارتباطند

نجا آد ودر بودجه بندی به هیئت مدیره ارجاع داده می شوپروژه را قسمت مدریت انجام می دهد و 

برای  باشد و رتباطااد دارم که حتماً بین دانشگاه و یک مؤسسه صنعتی تصویب و اقدام می گردد. من اعتق

ملکت دانشجویان، کارخانجات یک دانشگاه عملی محسوب می شود. جوانان به عنوان نوک هرم م

 .رسند هستند فقط کافیست که جذب شوند و بعد خودشان راه را پیدا می کنند و به موفقیت می
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 ه پدیده فکرآزمندیان: موسس علیرضا دکتر

  علیرضا :نام 

 نام خانوادگی: آزمندیان 

 نام محصول: تکنولوژی فکر 

 :موسسه پدیده فکر شرکت 

 :دکتری مهندسی صنایع تحصیالت 

اشتم فیزیک ومکانیک من خوب بود دوست دهمیشه می خواستم مهندس شوم چون در دبیرستان 

مین به پدرم کاتب جزبود برای هما چون در خانواده فقیری بزرگ شدیم و  مهندس مکانیک شوم.

م ی خواندمدرس  قهرمانان و افراد بنام فکر نمی کردم اما از نظر اخالقی چون در مدرسه مذهبی علوی

ه ایران مریکا به از آاین ایده ای بود ک دوست داشتم، که االن هم تقریباَ به همان خواسته ام رسیده ام.

 م گرفتمتصمی وتکنولوژی فکر را هم دنبال می کردم   حثآوردم چون من در آمریکا در کنار تحصیل، ب

 تمام نمایم، رهبریکه آنرا هم به ایران بیاورم من دوست دارم برای خودم کار کنم ودیگران را هدایت و

م انموده  ختیارامدیریت را خودم در مجموعه ام انجام می دهم البته مسئولیتی به افراد دیگر تفویض 

ودم می ادر خریت می باشد توانایی این مدیریت می باشد توانایی این مدیریت وچون رشته خودم مدیر

یریت اس مدبینم وحتی در شرکتها وصنایع مدیریت را تدریس می کنم زیرا که تکنولوژی فکر بر اس

 وخصوصاَ خود مدیریتی می باشد.

شکالت ما و ستهبا توجه به اینکه در کشور ما موانع و مشکالت بسیار زیاد است گاهی وقتها شک

 بایستد ند کوهبحث تکنولوژی فکر همین است که انسان موفق در برابر این مشکالت مان پیش می آید و

 وآنها را حل نماید.

  دوجود آمهنم باولین جرقه این ایده در ایران با خواندن کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید در ذ

ی زیبا ها هدف سته بادیدم چگونه جوانی دیپلمه توان "زبینآنتونی را "ودرآمریکا با مشاهده وارتباط با 

ره مشاو  وبا ا جامعه آمریکا را به سمت و سوی خوبی پیش ببرد و حتی کلینتن رئیس جمهور آمریکا هم

سال 12 بعد از وردم ک  کند در نتیجه از کتابها و نوارهایی استفاده کردم و باافراد موفق آمریکایی صحبت

برگردم  ه ایرانبنم واتی رسیدن به این مرحله طی کردم به این نتیجه رسیدم که حاال می تمام تالشم را برا

 واین ایده راپیاده کنم.

سال 6دلیل اینکه از بین ایده های دیگر من این ایده را دنبال کنم یکی نیاز خودم ودیگری چون قبالَ 

فکر می تواند در تولید انگیزه وعشق برای   در ایران خبرنگار بودم می دانستم که االن بحث تکنولوژی
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وآرامش برساند البته بحث شهرت و ثروت طلبی انسان را نباید از   ه موفقیتافراد مؤثر باشد و آنها را ب

بودم وحتی   مثبت نگری در بین مردم کشورم  نظر دور داشت ولی من بجز این بدنبال اشاعه فرهنگ

کنم بطور رایگان می باشد در کل کار فرهنگی سود چندانی ندارد  بسیاری از سمینارهایی که برگزار می

مالی مانند هزینه تبلیغاتی که سالی چند صد میلیون برای آنها هزینه می کنیم اصالَ نمی دانیم های  ریسک

که این بازگشتی دارد یا خیر؟ مجردالحال بودن افراد تنگ نظر در بسیاری ازسازمانها همه جزء ریسکهای 

ا بود که با صبر و شکیبایی حل شدند. به نظر من خودباوری بهترین نیرو برای کار آفرینی است و کاری م

کسانی که خودشان را باور ندارند روی گنج مخفی نشسته اند و همین عدم باور آنها این گنج را پنهان 

 ساخته است.
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