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اقتصــاد ايران در نيمه دوم دهه ۹۰ بيش از هر زمان ديگری به بازآفريني هويت ها نياز دارد. 
هويتي كه به نســل جوان و تحصيل كرده كشــور بياموزد كه چند نسل قبل و در شرايطي 
سخت تر و پيچيده تر چطور افرادی از ميان توده های جمعيت فقير ايران برخاستند، خالقيت 
به خرج دادند، روی پای خود ايســتادند، ســختي كشيدند و در نهايت كارخانه و صنعتي را 
پايه گذاری كردند كه هيچ توفاني و هيچ نوساني موفق نشد، ريشه های آن را بزند. حداقل از 

پس تمام تندبادهای سهمگين همچنان آن صنعت و كارخانه باقي مانده است. 
امروز كه اقتصاد ايران با فوج جوانان جويای كار مواجه است، احساس نياز به الگوسازی بيش 
از هر زمان ديگری جدی شده اســت. نسل جديد اقتصاد ايران ديگر عالقه ای به استخدام در 
دستگاه های دولتي ندارد و البته بهتر است كه اين روحيه هم تقويت شود چراكه حضور يك 
جوان خوش ذوق و با انگيزه در يك اداره دولتي، نه تنها چشمه های استعداد او را كور مي كند 

كه هزينه های گزافي را نيز روی دست دستگاه اداری كشور مي گذارد. 
در چنين شرايطي، مسوليت بزرگ نهادهای بخش خصوصي مانند اتاق های بازرگاني اين است كه برای جوانان 
جويای نام و كار، انگيزه و الگو بسازند. الگوهايي كه به آنها بياموزد با اتكاء به سه گانه «عقل، علم و اعتدال» در رفتار 
و كردار و همچنين توجه هرچه بيشتر برقدرت خالقه و نيروی جواني مي توان به جای كارمند شدن به كارآفرين 
تبديل شــد. حداقل در دنيای مدرن امروز مشخص شده كه بسياری از جوانان كشور مي توانند با بهره گيری از 

ابزارهای مدرني مانند اينترنت به سرعت با راه اندازی استارت آپي موفق، وارد عرصه كارآفريني شوند. 
بنابراين امروز انگيزه ما روشن است. تقدير از كارآفرينان كشور نه تنها برای دلگرمي دادن به آنها كه برای انگيزه 
بخشي به ديگران. در سرزمين ما كارآفريناني كسب و كار مي كنند كه زندگينامه آنها به معنای واقعي داستاني 
جذاب و خيره كننده از تالش های يك فرد برای طي سفر قهرماني است. كارآفرينان ايران كه موفق شده اند چندين 
هزار اشتغال و ميليون ها دالر صادرات داشته باشند، كم از قهرمانان بزرگ تاريخي ندارند و برهمين اساس هم 
امروز اتاق بازرگاني تهران به مناسبت جشن ۱۳۳ سالگي تاسيس خود، به تقدير از اين افراد مي پردازد تا نشان 
دهد كه هيچ تالشي بدون تقدير باقي نمي ماند و اين بخش خصوصي ايران است كه قدردان زحمات كارآفرينان 

باقي خواهد ماند. 
اما چرا نام حاج حســن امين الضرب برای اين جايزه انتخاب شد؟ حاج حسن امين الضرب، موسس مجلس 
وكالی تجار يعني سلف اصلي اتاق بازرگاني در ايران است. او و فرزندانش را بايد اولين نسل از فعاالن اقتصادی 
مدرن و عالقه مند به توسعه اقتصاد ايران دانست كه هركدام با اقدامي پايه های استواری را در نهاد اقتصاد ايران 
قرار دادند. بنابراين استفاده از نام ايشان به دو منظور صورت مي گيرد. اول آنكه قدرداني از زحمايت كساني باشد 
كه روزگاری در دل روابط سنتي و غيرشفاف، برای اقتصاد ايران نهادهايي مدرن، تخصصي و راهگشا ساختند. دوم 
آنكه نسل جديد اقتصاد ايران مي توانند از همين نام «امين الضرب» به دل تاريخ بروند و با مطالعه دقيق متوجه 

شوند چه تاريخي براين سرزمين رفته و چه مرداني توسعه را در اين كشور پيش برده اند. 
چنين است كه امروز اتاق تهران اولين دوره اهدای جايزه بزرگ امين الضرب را به جشن مي نشيند و اميدوار 
اســت از دل اين نهال كه در اقتصاد ايران مي كارد، جوانه هايي نمايان شــوند كه فردای اقتصاد اين مرز و بوم را 

مي سازند. 
جايزه امين الضرب امروز به پيشكسوتان عرصه اقتصاد تقديم مي شود و اميدواريم كه فردا و در دوره های بعدی 
به جواناني تعلق گيرد كه هزاران شغل، ميليون  ها دالر صادرات و هزار هزار ارزش آفريني برای اين سرزمين به 

ارمغان آورند. 



 
برای انتخابات كارآفرينان برتر جهت اهدای تنديس و لوح امين الضرب، اتاق تهران اقدام به انجام چندين مرحله فرآيند رسمي 
كرد. در گام اول اتاق تهران با نظر اساتيد اقتصادی و همچنين مرور الگوهای جهاني اقدام به استخراج شاخص های شانزده گانه 
برای سنجش عملكرد كارآفرينان كشور كرد. در گام بعدی  فراخواني عمومي به تمامي تشكل های اقتصادی كشور ارائه شد تا آنها 
براساس شاخص های ارائه شده، نفرات برگزيده صنف و تشكل خود را به اتاق تهران معرفي كنند. همزمان با اين اقدام شاخص های 
مورد نظر روی سايت اتاق تهران نيز قرار گرفت تا در صورتي كه كارآفريني عالقه مند به حضور در اين رقابت بود، فرصت مناسب 
را در اختيار داشته باشد. از سوی ديگر اتاق تهران شاخص های مورد نظر را برای گروهي از كارشناسان، پيشكسوتان و فعاالن 

اقتصادی نيز ارسال كرد تا آنها نيز به فراخور شناخت و آگاهي خود، اسامي افراد مورد نظر را به اتاق ارائه دهند. 
در نهايت بيش از ۱۰۰ رزومه كه براساس شاخص های تعيين شده، تكميل شده بود به اتاق تهران رسيد. در اين مرحله، اتاق 
تهران اقدام به پايش رزومه ها و صحت سنجي آنها كرد. در نهايت از رزومه های پايش شده ۶۰ كارآفرين مورد تاييد نهايي قرار 

گرفتند تا در جلسات هيات داوری در مورد آنها بحث و بررسي صورت گيرد. 
اتاق تهران به دليل قصد هيچ گونه دخالتي در روند تعيين افراد را نداشت و برهمين اساس جمعي را به عنوان هيات داوران 
انتخاب كرد. اين جمع متشكل از يك اقتصاددان، دو محقق حوزه كارآفريني، چهار چهره سرشناس تشكلي به نمايندگي از چهار 
رشته صنعت، معدن، كشاورزی و بازرگاني، يك روزنامه نگار و سردبير سرشناس اقتصادی رسانه ها، يك پيشكسوت بودند. اين 
جمع طي برگزاری جلسات متعدد اقدام به بررسي رزومه ها، نقد و اظهار نظر در مورد موضوعات مختلف مورد بحث كردند. در 

نهايت محصول برگزاری نشست های متعدد، انتخاب اسامي ۳۰ كانديدای نهايي برای رای گيری بود. 
پيش از برگزاری جلسه نهايي رای گيری هيات داوران، بارديگر روزمه افراد از طرق مختلف مورد صحت سنجي و بررسي قرار 
گرفت. در نهايت در جلسه رای گيری هيات داوران، اسامي سه نفر به عنوان برندگان تنديس امين الضرب انتخاب شد. همچنين 

چهار كارآفرين ديگر لوح و نشان امين الضرب را دريافت كردند. 
اتاق تهران به منظور تكريم جايگاه تحقيق و پژوهش يك محقق را شايسته دريافت لوح و نشان امين الضرب دانست. همچنين 
يك رسانه براساس معيارهای ارائه شده از سوی وزارت ارشاد به عنوان رسانه برتر و شايسته دريافت لوح و نشان امين الضرب 

انتخاب شد. 
همچنين براســاس تصميم هيات داوران و با توجه به اينكه سالگرد تاسيس ۱۳۳ سالگي اتاق تهران به عنوان اولين دوره 
اهدای تنديس امين الضرب عنوان شده بود، تصميم برآن شد تا از تعدادی پيشكسوت عرصه صنعت و اقتصاد كشور نيز تقدير 

به عمل آيد. 
آنچه بيان شد، شرحي كوتاه براقداماتي بود كه طي مدت يكسال در اتاق تهران به منظور انتخاب كارآفرينان طي شد. الزم به 
يادآوری است اين فرآيند برمحور انتخاب افراد براساس صالحيت ها و شاخص ها صورت گرفته است و اميد است كه تداوم اين راه 

به تقويت روحيه كارآفريني در كشور منجر شود. 





۱۳۳ سال از زماني كه ناصرالدين شاه نامه ای برای تشكيل مجلس وكالی تجار امضا كرد 
مي گذرد. نامه ای كه با آن بخش خصوصي پايگاه و پارلماني پيدا كرد تا بتواند از حق وحقوق 
خود دفاع كند. البته نام مجلس وكالی تجار چند سال بعد از امضای ناصرالدين شاه به اتاق 
تجارت و اتاق بازرگاني تبديل شد و طي سال ها تغييراتي كرد، اما همچنان هم همان پايگاهي 
بود كه فعاالن اقتصادی انتظارش را داشتند. حتي اين اتاق به اندازه ای مهم شد كه در تاريخ از 
آن به عنوان اولين پارلمان رسمي ايران و الگوی مشروطه ياد مي شود. به هرحال هرچه باشد 
پارلمان بخش خصوصي ۲۳ سال قبل از اينكه مظفرالدين شاه به فرمان مشروطيت و تشكيل 
«مجلس شورای ملي» تن دهد، به راه افتاده بود. شايد به همين دليل هم از مجلس وكالی 

تجار به عنوان پيش قدم جنبش مشروطه ياد مي شود.
مشروطه تجار و بخش خصوصي از سال ۱۲۶۳ شروع شد. درست همان زماني كه حاج 
محمدحســن امين الضرب به ناصرالدين شاه نامه نوشت و زبان به شكوه و گاليه باز كرد كه 
وزير تجارت تصميمات نادرســت و به ضرر فعاالن اقتصادی مي گيرد. حتي به اعتقاد تجار، 
وزير ناخلف دربار ناصری به جای حمايت كردن از تاجران راه غلط رفته و بيشتر به سركيسه 

كردن تاجران مي پرداخت.

 
احتماال قبل از دوره ناصری يا حتي قبل از وزير تجارت ناكارآمد دربار هم تاجران مشكالتي 
داشته اند، اما چون سازمان يافته و منسجم نبودند، درنهايت اعتراضي در گستره وسيع به اين 
شكل و نامه نگاری و اعتراض به پادشاه به ذهنشان خطور نمي كرد. به هرحال در دوره قاجار 
بود كه تاجران نزد مقامات دولتي برو و بيايي داشتند و از نفوذ خود استفاده مي كردند. حتي 
گفته مي شود كه آغامحمدخان قاجار دستور داده بود هر كس كه مزاحم تجار شود به شدت 
مجــازات كنند. اما قبل از آن دوران عرصه به تاجران تنگ آمد. چرا تاجران هم از راهزنان و 
دزدان مي كشيدند و هم از سوی حكام اياالت و وابستگان دربار. البته در ميان جايي هم برای 
بيگانگان و تاجران و فرصت طلبان خارجي باقي مانده بود. چرا آن ها هم سعي مي كردند در هر 
فرصتي امتيازهای سياسي- اقتصادی و تجاری بگيرند. امتيازهايي كه درنهايت باعث شد بازار 

تجاری و مالي كشور از دست تجار داخلي خارج شود و به بيگانگان سپرده شود.
ولي درنهايت اين گير و گرفتاری ها به نفع تاجران تمام شد. چراكه آن ها باوجود مشكالت 
و آگاهي پيدا كردن نسبت به آن ها و از طرف ديگر در ارتباط با سيد جمال الدين اسدآبادی و 

طالبوف تبريزی كه خود از بازرگانان بودند به يك آگاهي طبقاتي دست پيدا كردند.
همان زمان ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني و تغيير شــيوه تجارت، از شكل سنتي 
حجره ای به تأســيس شركت ها و اشتغال تجار در اموری كه به تجارت صرف محدود نبود، 
منجر به تأسيس كارخانه ها، تقاضای تأسيس بانك و زمينه ای برای متشكل شدن تجار در 
تشــكل های نو شد كه ديگر به صنف سنتي آن ها شباهتي نداشت. همين مسير هم باعث 
شد كه آن ها فراتر نگاه كنند و به فكر تأسيس تشكل بيفتند و اتاق تجارت و اتاق بازرگاني 

را راه اندازی كنند.

 
كم كم عرضه به تاجران تنگ شــد و مشكالت همين طور پشت سر هم ادامه پيدا كرد. 
مشــكالتي كه درنهايت تاجران را وادار به نوشــتن يك نامه كرد. در اين نامه آن ها اين طور 
نوشتند: «دولتيان هرگونه تعدی كه خواستند كردند؛ مواخذه نشدند و هركه مي گويد، ميرم 
را مي چاپم، انتهــای مراتب مرا معزول مي فرمايند... چرا مال مردم را مي گيرند؟» البته اين 
نامه نگاری ها تنها به اين يك نامه و يك جمله ختم نشد، در اين دوره نامه نگاری های زيادی 

انجام شد. نامه هايي كه نشان از اعتراضات تاجران و البته ناديده گرفتن آن ها از سمت دولت ها 
حكايت دارد.

اما احتماال جرقه اعتراضات از ســال ۱۲۶۱ شروع شده بود. همان زماني كه به پيشنهاد 
ميرزا حسين خان سپهساالر، وزارت تجارت و فالحت تأسيس شد. وزارت خانه ای كه ابتدا قرار 
بود نهاد دولتي برای سامان دادن به امور تجارت و تجار باشد، اما همين نهاد شد بالی جان 
تاجران. چراكه وظيفه اين وزارتخانه دفاع از حقوق گروهي تجار، جلوگيری از دست اندازی و 
تعدی ديوانيان به آن ها، فراهم كردن زمينه توسعه تجارت و حمايت از منافع تاجران بود اما 
عمال به نهادی دولتي برای سركيسه كردن تجار و مدخلي برای ارتزاق متوليان آن بدل شد. 
در زمان تأســيس، قرار بود اين وزارت خانه محلي برای رسيدگي به شكايت تجار باشد و با 
حق الزحمه ای كه از هر طرف دعوی مي گيرد، درآمدی كسب كند؛ اما گويا همين حق الزحمه 
باعث ايجاد مشكالت شــد. چرا در نامه های تاريخي و ثبت شده از آن دوران ذكرشده است 
كه چون منصب وزارت از طريق دادن هديه و پيشكش به دست مي آمد انتظار اصالح از آن 
نمي رفت و بيشتر مايه درآمدی برای شخص متصدی محسوب مي شد تا نهادی برای حل 
مسائل تجار. همين موارد هم درنهايت باعث نامه تاريخي حاج محمدحسن امين الضرب به 
ناصرالدين شاه شــد. نامه ای كه در آن امين الضرب خواستار اصالح امور شده بود. به هرحال 
همين نامه هم باعث شد كه شاه طي فرماني در سال ۱۲۶۳ شمسي، وزير را بركنار و فرمان 

تشكيل مجلس وكالی تجار را صادر كرد.

 
مجلس وكالی تجار نخستين اتاق تجارتي بود كه تجار برای بهره گيری از امتيازات 
اقتصادی و سياسي ايجاد كردند. اساسنامه مجلس وكالی تجار در شش فصل تنظيم 
شــد و رياست آن به محمدحسن امين الضرب كه مشهورترين و شايد ثروتمندترين 
فعال اقتصادی آن دوران بود، سپرده شد. مجلس وكالی تجار توانست به عنوان يك نهاد 
تأثيرگذار در مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادی جامعه ايفای نقش كند و به دفاع 
از تجار و بازرگانان در برابر خطراتي كه متوجه آن ها مي شد مانند مصادره اموال آن ها 

توسط حاكمان بپردازد.
البته گويا محدوده تاثيرات مجلس وكالی تجار تنها به بازار ختم نشد و به نوعي آن ها در 
جنبش مشروطه هم نقش مهمي داشتند؛ اما شكل و شمايل آن بعد از مشروطيت تغيير كرد 
و انجمن تجار در اين دوره شــكل گرفت. پس از جنگ جهاني اول در سال ۱۲۹۸ شمسي 
هيئت اتحاديه تجار با تشكيالت منسجم و سازمان يافته ای به صورت خودجوش در سراسر 
كشور فعال شد. طي زمان تغييرات ديگری هم شامل حال پارلمان فعاالن اقتصادی شد. در 
داخل كشور اولين اتاق تجارت در ۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ خورشيدی در وزارت تجارت و فوايد عامه 
در تهران به رياست حاج حسين آقا مهدوی (امين الضرب) و دبيری ميرزا غالمحسين كاشف 
و ميرزا محمد سپر آغاز به كاركرد. چهار سال بعد، يعني ۱۰ مهرماه ۱۳۰۹ خورشيدی قانون 
اتاق تجارت در ۳۵ ماده تصويب شــد. قانوني كه اجازه تأسيس ۳۶ اتاق جديد در شهرهای 
بزرگ به تناسب نمايندگان از ۶ تا ۱۵ نفر را مي داد. حدود ۱۱ سال بعد يعني در سال ۱۳۲۱، 
قانون جديد تهيه شد و نام اتاق نيز به نام اتاق بازرگاني تغيير كرد. تأسيس اتاق تجارت تهران 
هم در پي ايجاد ســاختار اقتصادی نوين در دوره پهلوی اول به عنوان يكي از اقدامات مهم 

دولت لقب گرفت.
به اين ترتيب از همان اولين نامه ای كه امين الضرب به ناصرالدين شــاه نوشت تا به همين 
امروز كه ۱۳۳ ســال از آن مي گذرد، پارلمان بخش خصوصي فعال بوده و سعي در برطرف 

كردن مشكالت فعاالن اقتصادی داشته است.
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خاندان مير محمدصادقي در اصفهان ۱۳۰۰ به تبار خانوادگي شهره بود. گذشتگان 
آنان جملگي روحانيوني سرشناس بودند. خانواده اصالت خود را از نام هايي آشنا گرفته 
بود. پدر و مادر او هر دو تباری مذهبي داشتند. دومين پسر و چهارمين فرزند خانواده مير 

محمدصادقي نيز به چنين ريشه ای مي باليد.
 متولد ســال ۱۳۱۰ اما ســال های بعد خود داستاني تازه را روايت كرد. عالءالدين از 
سال های ابتدای كودكي راهي بازار شد: «ابتدا در كارخانه ای كارگری مي كردم. بعد راهي 
بازار شدم. در همين سال ها به عضويت انجمن تبليغات اسالمي اصفهان درآمدم.» داستان 
فعاليت های سياسي عالءالدين مير محمدصادقي را بايد از همين ايام آغاز كرد. او با حضور 

در نهادی مذهبي و مبارز در اصفهان وارد دنيايي تازه شد.
اصفهان اما بــرای پرواز قدری كوچك بود. عالءالدين كســب وكار خود را به همراه 
بهاءالدين برادر بزرگ تر خود شــروع كرده بود. هر دو پس از چند ســالي كسب وكار در 
اصفهان تصميمي مشترک مي گيرند. آنان بايد برای آينده برنامه ريزی مي كردند و راهي 
شــهری تازه مي شدند. شهری كه زوياها را به واقعيت نزديك مي ساخت. كسب وكار در 
تهران آغاز راهي تازه بود. مير محمدصادقي ها كسب وكار خود را در حوزه «قماش» آغاز 
كردند. آنان در سرای «حاج حسن» حجره ای برای خود داشتند و تجارت پيشه كردند. 
فعاليت های برادران مير محمدصادقي هرروز گســترش بيشتری مي يافت. قماش تنها 
ابتدای راه بود. اندكي بعد وارد بازارهای تازه شدند. كسب وكار مير محمدصادقي رونقي 
يافته بود. صادرات ســيمان به كويت و بحرين آغازشــده بود. او برای صادرات خود در 

بندرگاه های جنوبي خط حمل و نقل هم راه انداخته بود.
مدرسه رفاه آغاز نهضت مدرسه سازی مير محمدصادقي بود. او به همراه عده ای ديگر 
از فعاالن اقتصادی مدرسه علوی را توسعه مي دهند تا با مرحوم عالمه آشنايي بيشتری 
پيدا كنند. اندكي بعد مدرسه نيكان اضافه مي شود و همچنان نهضت مدرسه سازی ادامه 
مي يابد تا اكنون. هم زمان با اوج گيری انقالب نيازهای مالي بيش از گذشــته در خانواده 
زندانيان سياسي احساس مي شــود. از سوی ديگر فعاليت های اجتماعي نبايد متوقف 
مي شد. نهضت قرض الحســنه ها كليد مي خورد: «روزی مرحوم تقي سيد خاموشي به 
حجره ما آمدند و گفتند، قصد دارند صندوق قرض الحســنه ای را راه اندازی كنند. ايشان 
گفتند نگران روزی هستند كه صندوق با كسری بوجه مواجه شود. به من پيشنهاد دادند 
به اتفاق يكي ديگر از دوستان به عنوان ضمنانت اندوخته ای در اختيار صندوق قرار دهيم.»

اولين صندوق قرض الحســنه اســالمي بانام ذخيره جاويد چنين شــكل مي گيرد. 
عالءالدين مير محمدصادقي به سرعت وارد بازی قرض الحسنه ها مي شود. صندوق ذخيره 

جاويد اندكي بعد تأسيس مي شود و مدام بر تعداد قرض الحسنه ها افزوده مي شود.
مدرسه رفاه اولين محصول فعاليت های فرهنگي همراهان مير محمدصادقي، نخستين 
اقامتگاه امام مي شود. قدم دوم تشكيل دولت موقت است. به فرمان امام مرحوم بازرگان 
هدايت دولت را بر عهده مي گيرد. شاخص ترين وزرای بازرگان از كميته تنظيم اعتصابات 
انتخاب مي شوند. ديگر دليلي برای ادامه فعاليت های كميته تنظيم اعتصابات نبود ولي 
بازهم بايد انديشه ای تازه كرد: «اوضاع كارخانه ها خيلي وخيم بود. پس از ماه ها اعتصاب 
آن ها بايد فعاليت های خود را ازسر مي گرفتند ولي با توجه به شرايط عمومي كشور اقدامي 

سخت بود. به همين دليل تصميم گرفتيم تا كميته ای برای رسيدگي به اوضاع كارخانه ها 
تشكيل دهيم.» عالءالدين مير محمدصادقي به همراه محمود لوالچيان نامه ای برای امام 
مي نويسند. ديدار با امام تنها در اقامتگاه او ميسر بود. اين دو به سختي به ديدار امام مي روند 
ولي در آســتان اتاق امام مرحوم مطهری ايستاده است. او از سال ها قبل عالءالدين مير 
محمدصادقي را مي شناسد. مير محمدصادقي ماجرا را برای مرحوم مطهری بازگو مي كند 
و شهيد مطهری با نامه او به اتاق امام مي رود و با حكم «كميته رسيدگي به امور كارگران و 
كارخانه ها» به نام مير محمدصادقي بيرون مي آيد. نامه تنها يك قيد داشت. كميته جديد 

بايد به تائيد مرحوم آيت اهللا بهشتي و آيت اهللا موسوی اردبيلي هم برسد.
مير محمدصادقي اسامي را ليست مي كند و به ديدار مرحوم بهشتي مي رود. ايشان 
گروهي را تاييد مي كند و مير محمدصادقي را به سوی آيت اهللا موسوی اردبيلي مي فرستند 
تا تائيد ايشان هم اخذ شود. آيت اهللا موسوی اردبيلي هم گروه موردنظر شهيد بهشتي را 
تائيد مي كنند. كميته شكل گرفته بود ولي جايگاهي نداشت. علينقي خاموشي پيشنهاد 

مي دهد، آنان به اتاق بازرگاني ايران بروند و اين خود سرآغاز داستان های تازه مي شود.
عالءالدين مير محمدصادقي پس ازاين اتفاق هم زمان در دو نهاد حضور مي يابد؛ اولي 
همان سازمان اقتصادی اسالمي بود و دومي اتاق بازرگاني كه قلب اقتصاد ايران در روزهای 
انقالبي شــده بود. اندكي بعد دولت موقت كنار مي رود تا بني صدر هدايتگر دولت شود. 
كمي بعدتر بني صدر هم مي رود تا مرحوم رجايــي قدم به ميدان گذارد. دولت رجايي 
برای مير محمدصادقي معنای ديگر داشت. او سال ها در كنار شهيد رجايي بود. از مدرسه 
رفاه گرفته تا ديدارهای متوالي در روزهای انقالب. مرحوم رجايي پيشنهادی تازه به مير 
محمدصادقي ارائه مي دهد. رجايي قصد كرده بود تا وزارت بازرگاني را به عالءالدين مير 
محمدصادقي بسپارد ولي او نمي پذيرد. سرانجام رايزني های بسيار با مخالفت عالءالدين 
مير محمدصادقي و اصرارهای رجايي همراه مي شــود؛ اما بازهم راهكاری تازه به ميان 
كشيده مي شــود: «قرار شد كه من تيمي را مشخص كنم كه به آقای رجايي اطالعات 
اقتصادی بدهند.» جلسات مشــاوران هرروز پس از نماز صبح با حضور مرحوم رجايي 

تشكيل مي شد. وزير بازرگاني هم از طرف همين گروه تعيين شده بود.
مير محمدصادقي سال ها در كنار هاشمي رفســنجاني در نهضت مبارزه كرده بود. 
هاشــمي نيز اكنون رياست مجلس را بر عهد داشت. او در دهه ۶۰ كليد حل معماهای 
بسياری برای مير محمدصادقي و همراهانش بود. ديدارهای دوستانه ميان هاشمي و مير 

محمدصادقي به محفلي برای گاليه از دولت بدل شده بود.
داســتان زندگي مير محمدصادقــي روايتي از يك عمر كارآفريني و مبارزه اســت. 
زندگي نامه او حداقل به ســه بخش متفاوت تقسيم مي شود. او مردی اقتصادی بود كه 
فعاليت های سياسي مي كرد و در امور خيريه و اجتماعي نقشي فعال داشت. عالءالدين 
مير محمد صادقي در دهه هفتم عمر خود همان روال سابق را ادامه مي دهد. او همچنان 
مدرسه مي سازد و زنداني آزاد مي كند و برای قرض الحسنه ها منابع مالي تامين مي كند. 
روايت مير محمدصادقي، قصه نســلي از بازار به شــمار مي آيد كه سال های جواني را به 
دو بخش مبارزه و كار تقسيم كردند. مير محمدصادقي به طور حتم يكي ازاثرگذارترين 

چهره های اقتصادی بخش خصوصي ايران است.
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محسن خليلي فرزند مهندس محمود خليلي بنيان گذار شركت بوتان و صنعت گاز مايع در 
ايران است. ملي شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰ فرصت مناسبي برای تحقق آرزوهای چندساله 
محمود خليلي بود. در همين ســال محسن خليلي موفق شد از دانشكده فني دانشگاه تهران 
فارغ التحصيل شود. محمود خليلي به اتفاق فرزندش محسن خليلي به آمريكا و اروپا سفر كرد و با 
تحوالت صنعت گاز مايع آشنا شد و مقدمات تأسيس شركت بوتان را فراهم آوردند. تا زماني كه 
محمود و محسن خليلي، شركت بوتان را برای عرضه گاز مايع تأسيس نكرده بودند، گاز كشور 
بيهوده مي سوخت و به هدر مي رفت. در سال ۱۳۳۳، با همراهي مهندس محسن خليلي واحد 
كوچكي برای توليد نسل اول محصوالت گازسوز و سيلندرهای گاز در كشور شكل گرفت كه 
به سرعت توسعه يافت، ده سال بعد، شركت مستقل صنعتي بوتان اولين و بزرگ ترين توليدكننده 

لوازم گازسوز و سيلندر گاز در ايران به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز كرد.
محسن خليلي عراقي همان كسي اســت كه برای اولين بار شعله های گاز را در خانه های 
ايراني روشن كرد. او به همراه پدر خالقش كارخانه بوتان را پايه گذاری كرد تا اين برند فراتر از 
يك كارخانه صنعتي عمل كند. گازی كه در فرآيند استخراج نفت در ميدان ها به آتش كشيده 
مي شد، پس از ملي شدن صنعتي برای اولين بار توسط شركت بوتان كه برگرفته از نام شيميايي 
همان گاز بود، به ســيلندر يا كپسول منتقل شد تا برای مصرف خانگي مهيا شود. محصوالت 
گازسوز نظير آبگرمكن نيز در اين گروه صنعتي به توليد رسيد تا رفته رفته بخاری ها، اجاق ها و 
آبگرم كن های نفتي جای خود را به انواع گازی بدهند. محسن خليلي كه با ايده ی پدر توانست 
اين صنعت مهم را پايه گذاری كند در طول اين سال ها دائماً به رشد و توسعه فعاليت های شركت 
پرداخت تا برند بوتان ازجمله نام های آشنای پر قدمت و همچنان پايدار در ميدان اقتصاد باشد. 
اين مســير طوالني كه از ســال ۱۳۳۲ با ايده ی اوليه محمود خليلي آغاز شد، به سادگي طي 
نشــده است. محسن خليلي جوان در سال ۱۳۲۸ وارد دانشگاه تهران شد تا در دانشكده فني 
راه مهندســي در پيش گيرد. در همين ســال های نهضت ملي شدن صنعت نفت به راه افتاد 
تا او و هم دانشــگاهي هايش نيز در متن حوادث آن ســال ها قرار بگيرند: ”دوران تحصيلي من 
هم زمان با دوران بسيار بحراني اما پرافتخار دانشگاه تهران بود. ما دانشجويان افتخار اين را داشتيم 
كه در نهضت ملي شــدن صنعت نفت، خدمات الزم را در قالب دانشجويي به ميهن عزيزمان 
انجام دهيم.“ مرد خستگي ناپذير صنعت ايران را با لقب های بسياری مي شناسند اما همگي او را 
پرچم دار جنبش تشكل گرايي مي دانند. عنوان های او در تشكل های بخش خصوصي آن قدر زياد 
است كه شمارش آن حتي برای خودش ساده نيست. او كه در سال های دانشجويي در انجمن 
اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران عضو شد، شايد تصور نمي كرد سال های بعد، ده ها تشكل و 
انجمن ديگر را تأسيس كند. او سال ۱۳۴۲ سنديكای توزيع كنندگان گاز مايع را تأسيس كرد؛ 
سال ۵۲ به عضويت هيئت مديره سنديكای لوازم خانگي درآمد؛ شورای سازندگان صنايع گازسوز 
را تأسيس كرد؛ عضو هيئت مؤسس انجمن مديران صنايع در سال ۵۹ لقب گرفت؛ در دو نوبت 
نماينده كارفرمايان در شورای عالي كار بود؛ مسئوليت شورای مشاوران وزير صنايع از سال ۸۱ 
تا ۸۴ را بر عهده داشت؛ در اتاق بازرگاني تهران و ايران دهه ها سمت داشته و در چندين تشكل 
ديگر نيز نقش آفريني كرده است. او حتي پست های اجرايي نظير عضويت هيئت امناء صندوق 

تأمين اجتماعي و رياست هيئت مديره كنفدراسيون صنعت ايران را نيز بر عهده داشته است.
مشاركت در پايه ريزی فعاليت صنعت گاز مايع در كشور، كمك به ايجاد مبنايي برای تدوين 

استانداردهای گاز مايع، تهيه و تدوين كتب و سيستم های آموزشي برای دست اندركاران صنعت 
گاز مايع، پايه گذاری ســاخت لوازم گازسوز در كشــور، ايجاد خوداتكايي در فعاليت صنعتي- 
خدماتي گاز مايع، بنيان گذاری ساخت تجهيزات نقل وانتقال مخازن ذخيره سازی و تجهيزات 
تحت فشــار مربوطه، بنيان گذاری فعاليت های فني و مهندسي صنعت گاز مايع، بنيان گذاری 
پژوهشكده صنعتگر و چندين عنوان ديگر در سوابق محسن خليلي نمايان است. لوح های تقدير 
و افتخاراتي كه در طول ۶۰ سال كارآفريني كسب كرده نيز آن چنان ليست بلندی دارد كه ذكر 

آن مقدور نيست.
محســن خليلي كه از او به عنوان پدر صنعت ياد مي شود اين گونه خود را تعريف مي كند: 
”روزی كه بعد از اتمام تحصيالتم پا به حوزه صنعت گذاشتم سهم بخش صنعت در توليد ناخالص 
داخلي ۰.۸ درصد بود اما امروز صنعت ۲۲ درصد GDP كشور را در دست دارد. من افتخار دارم 
كه يكي از اسب های ارابه صنعت كشور باشم.“ پير صنعت ايران اما بعد ۶۰ سال فعاليت همچنان 
دست از كار نكشيده و قصد دارد آرزوی محقق نشده اش را در ميدان صنعت تحقق بخشد. او 
مي خواهد مانيفست بخش خصوصي را برای تعريف رفتار يك فعال اقتصادی طراحي كند: ”در 
مقدمه انقالب ما مانيفستي با عنوان «مختصات رواني شخصيتي انسان صنعتي» تدوين كرديم 
كه مفاهيم فراواني در آن نهفته بود. ما به اندازه كافي دانشگاه داريم كه برای كشور صنعتگر تربيت 
كند ولي تابه حال با آموزش هايي كه رفتار صنعتي را تدوين كرده باشد، برخورد نكرده ام. معتقدم 
كه آموزش باعث تغيير رفتار و بدون شــك عنايت به خود رفتار سبب توسعه و ترقي مي شود. 
هرقدر كه انسان ها فرهيخته تر، عالم تر و كارآزموده تر باشند رفتار بهتری هم خواهند داشت.  رفتار 
بستری است كه ما را به سوی تعالي سير مي دهد. من به دنبال تدوين مانيفست صنعتگران هستم 
كه گرايش اصلي آن رفتار صنعتگری است.“او مي گويد كاش مي شد مانيفست بخش خصوصي 
را با محوريت مهرباني و خردورزی مي نوشتيم: ”روش من در كسب وكار و در زندگي مدارا جويي 
و مهرباني بوده و هست. من به همه آدم ها احترام مي گذارم. من به همه وزيران صنايع احترام 
مي گذارم و آن ها را مي بوسم و اين كار من برخي دوستان را خشمگين مي كند اما من مهرباني با 

مديران و قانون گذاران را يكي از پايه های استوار مانيفست بخش خصوصي مي دانم.“
بوتان اولين شــركتي بود كه راه گاز را به خانه هــای ايراني باز كرد. گازهايي كه در جريان 
استخراج نفت به آتش كشيده مي شد، را از دولت خريداری كرد و در كنار عرضه سيلندر گاز به 
توليد محصوالت گازسوز پرداخت. در طول اين سال ها اما رقبای زيادی با توجه به موفقيت ايده 
خليلي بزرگ، پا به اين ميدان گذاشــتند اما بوتان توانست دائماً خود را به روز كند تا همچنان 
سهم مهمي از بازار داشته باشد. محسن خليلي كسي بود كه در ادامه راه پدر مهم ترين نقش را 
در توسعه شركت و ماندگاری اين برند داشت. نمانام های بزرگي با قدمت های طوالني با شرايطي 
كه پس از انقالب اسالمي ايجاد شد، از بين رفتند و تنها خاطره ای از خود به جا گذاشته اند. كفش 
ملي و بال، خودكار بيك و چندين نام آشنای ديگر در ايران فعاليت داشته اند اما امروز به داليل 
مختلف كه برخي از آن ها به اختيار صاحبان اين برند رقم نخورده است، ديگر حضور ندارند. شايد 
به همين دليل باشد كه محسن خليلي را با لقب اسطوره صنعت مورد خطاب قرار مي دهند چه 
بوتان طي ۶۰ سال فعاليت توانسته همواره در حوزه فعاليت خود موفق ترين باشد و محصوالت 
جديد را به گونه ای وارد بازار ســازد كه شعار ”انتخابي مطمئن“ را در ذهن ها ماندگار سازد. اين 

ماندگاری مداوم اما يك رمز دارد كه آن هم در دستان محسن خليلي است.



حسن تهراني در سال ۱۳۰۸ در خانواده ای مذهبي، خير و كارآفرين متولد شد؛ پدرش حاج 
رضا تهراني بنيانگذار كارخانه تهران بافت (در سال ۱۳۱۷) بود، او اين كارخانه را در خيابان مولوی 
با ماشين های دستي راه اندازی كرده بود. حسن تهراني بعد از پايان تحصيالت ابتدايي و متوسطه 
با شركت در كنكور سراسری در رشته حقوق دانشگاه ملي سابق ( شهيد بهشتي) پذيرفته شد و 
تا سطح دكتری حقوق جزا ادامه تحصيل داد و به عنوان وكيل پايه يك دادگستری مجوز گرفت. 
او دركنار تحصيل از نوجواني در كارخانه كش باف پدرش كار مي كرد و درطول سالياني كه در 
دانشگاه هم درس مي خواند؛ همزمان در كارخانه مشغول فعاليت بود و با پايان تحصيل به صورت 
جدی دركارخانه مشغول به كار شد و بخشي از مسئوليت را برعهده گرفت. با گسترش فعاليت ها 
و توسعه كار، كارخانه تهراني درسال ۱۳۲۸ به خيابان خراسان منتقل شد و پس از آن در سال 
۱۳۳۲ به محل وسيع تری در خيابان ری جنب بيمارستان بازرگانان رفت. عالوه براين در سال 
۱۳۴۳ ماشين های رنگ رزی به كارخانه اضافه و شركت توليدی تهران بافت تاسيس شد. در سال 
۱۳۴۶ كارخانه شركت توليدی تهران باف به كيلومتر ۸ جاده كرج رفت و در زميني به وسعت ۴۰ 
هزار مترمربع و با ۱۲ هزار مترسالن واحد جديدی راه اندازی شد كه پارچه های تار و پودی توليد 
مي كرد؛ كليه ماشين های نساجي اين كارخانه از ماشين های بافندگي «سولزرروتي» سوئيس 
تهيه و نصب شده بودند. راه اندازی اين كارخانه فصل جديدی در توليد پارچه های فاستوني، پرده 
ای و رومبلي در كارخانه تهراني بود و اين مجموعه را به يك شركت توليدی نساجي مدرن تبديل 
كرد. همچنين درسال ۱۳۸۳ حسن تهراني كارخانه ابريشم پود گيتي كه ماشين آالت  نسبتا 
جديدی داشــت را درشهريار خريداری كرد. در كنار فعاليت های صنعتي، توليدی و كارآفريني 
حسن تهراني يك مبارز سياسي همراه انقالب اسالمي و از بنيانگذاران ستاد اقامه نماز در كشور 
بود.او در ســال های جنگ تحميلي نيز فعاليت های گسترده ای برای تامين آذوقه جبهه های 
جنگ انجام مي داد. عالوه براين ها حسن تهراني به عنوان يكي از خيرين برجسته كشور شناخته 
مي شود، او در تاسيس مدارس، مساجد، بيمارستان ها، راه اندازی صندوق های قرض الحسنه و 
تامين جهيزيه زوج های جوان و... گام هايي برداشته است. يكي از ويژگي ديگر او توجه ويژه به 
زندگي كارگرانش و تالش برای حل مشكالت آن ها با پرداخت وام قرض الحسنه، توزيع بن های 
آذوقه و... بوده است.  درسال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و با افزايش مشكالت واحدهای نساجي كشور به 
دليل عدم پرداخت تسهيالت از سوی بانك ها و حمايت های مسئولين، رفته رفته چرخ كارخانه 
های نساجي همچون بافت تهران به سختي چرخيد تا اينكه متاسفانه در نهايت حسن تهراني به 
فكر بستن هردو كارخانه خود با بيش از ۷ دهه فعاليت افتاد. او تمام حساب های بانك ها، كارگران 
و... را تسويه و كارخانه ها را فروخت و خود را بازنشسته كرد. حاج حسن تهراني به عنوان يكي از 

كارآفرينان برتر كشور حاال مدتي است كه در بستر بيماری است.

ابراهيم عسگريان بنيانگذار بزرگ ترين كارخانه توليد شيشه و بلور كشور، 
شركت كاوه متولد سال ۱۳۲۲ در تهران است. او تا كالس ۶ نظام قديم تحصيل 
كرده و از دوران نوجواني جذب توليد و كارهای صنعتي شده است. او در دهه 
های ابتدايي فعاليت های كاری بيشتر تجربه آموخت، مهارت كسب كرد و با 
بازار آشــنايي شد تا اينكه چندسال بعد از پيروزی انقالب اسالمي به فكر راه 
اندازی كارخانه شيشــه و بلور افتاد و از سال ۱۳۶۳ كارخانه كاوه را به عنوان 
اولين واحد صنعتي اين گروه راه اندازی كرد و عمال وارد عرصه صنعت كشور 
شد. واحد توليدی كه باتوجه به نوآوری ها در كشور مورد استقبال قرار گرفت و 
روند رو به افزايش فعاليت آن تا به امروز ادامه داشته كه ماحصل اين تالش ها 
طي سي ساله گذشته احداث و راه اندازي بيش از ۲۰ كارخانه فعال صنعتي- 
توليدی در داخل و خارج از كشور در حوزه های مختلف توليد انواع شيشه و 

بلور بوده است. 
در سايت اين گروه صنعتي نوشته شده است:« در بخش توليد شيشه جام 
اولين كارخانه گروه صنعتي كاوه به نام شركت ساوه جام در سال ۱۳۷۲ وارد 
عرصه توليد شد و در احداث آن از پيشرفته ترين فناوری روز جهاني استفاده 
شد و ماشين آالت از كشور بلژيك وارد كشور شدند. امروزه زنجيره ای گسترده 
از كارخانجات توليد شيشه جام فلوت وابسته به اين گروه در شهرهای ساوه (۳ 
خط توليدی) و همچنين مراغه و شهر دمشق (كشور سوريه) در حال توليد 
است و طرح های ايجادی جديدی نيز در شهر مشهد و كشور قزاقستان در فاز 

آغاز عمليات اجرايي قرار گرفته اند.» 
گروه صنعتي شيشه و بلور كاوه در حال حاضر به عنوان بزرگترين و پيشرفته 
ترين مجموعه توليد شيشــه فلوت در ايران و خاورميانه شناخته مي شود و 
ظرفيت توليد روزانه آن حدود ۳۰۰۰ تن اســت. همچنين در اين مجموعه 
صنعتي كه ابراهيم عسگريان ۳۲ ســال پيش راه اندازی كرده است بيش از 
۸ هزار نفر به صورت مستقيم اشتغال دارند. گروه صنعتي كاوه عالوه بر حوزه 
شيشه و بلور چند سالي است كه وارد صنايع شيميايي و پتروشيمي هم شده 
است و به زودی واحد توليد متانول اين مجموعه نيز در بندر دير( استان بوشهر) 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. دركنار فعاليت های صنعتي و كارآفريني 

ابراهيم عسگريان در امور خيريه نيز حضوری فعال دارد.



عباس سعيدی نژاد، متولد سال ۱۳۱۷ در خانواده ای اصيل در تهران است. او از ۱۷ سالگي 
به شغل خانوادگي اش يعني تجارت كفش پرداخت و پس از چند سال آشنايي با فنون كار 

در كنار پدر و اندوختن تجربه، توليد كفش را به صورت صنعتي از سال ۱۳۴۰ آغاز كرد.
او با راه اندازی كارخانه كفش Camel، به توليد صنعتي و انبوه انواع كفش  زنانه و مردانه، 
چكمه  كشاورزی، كفش ورزشي و... مبادرت ورزيد؛ به طوری كه به قطع، مي توان او را يكي 
از پيشگامان صنعت كفش در ايران دانست. سعيدی نژاد پس از موفقيت در كارخانه كفش 
Camel، فعاليت خود را با تأســيس دو كارخانه ديگر به نام های كفش پيام و كفش زهره 
توسعه داده و تجربه و عالقه او سبب شد تا در تأسيس دو شركت توليدی ديگر به نام های 
كفش اطمينان و كفش نيك، به عنوان سهامدار، مشاركت كند. او همچنين فروش و توزيع 
به شهرستان ها و صادرات به كشورهای ديگر را از دفتر مركزی در بازار بزرگ تهران، مديريت 

مي كرد. 
تأســيس كارخانه توليدی كفش پيام در سال ۱۳۶۰ و بعد از پيروزی انقالب توسط او، در 
سال هايي اتفاق افتاد كه بسياری از كارخانه های توليد كفش كشور مانند كفش ملي، بال، وين 
و... با مديريت ضعيف دولتي شــده خود، دچار مشكالت بودند، در آن زمان، باهمت و پشتكار 
مثال زدني و توجه به تقاضاي بازار، محصوالت كارخانه كفش پيام به سرعت مورد استقبال عموم 
قرار گرفت؛ به طوری كه اين واحد توليدی، چندين سال پياپي به عنوان صادركننده نمونه كشور، 

انتخاب و معرفي شد.
عباس سعيدی نژاد، در دهه ۱۳۷۰، تصميم مهمي گرفت و آن، توسعه فعاليت توليدي خويش 
بــا ورود به صنايع توليد دارويي بود. او تعدادی از كارخانه هــای توليد دارو كه پس از انقالب، 
فعاليتشان متوقف يا ضعيف شده بود، خريداری و شركت های داروسازی تهران شيمي، تهران و 
آفاشيمي را دوباره احيا كرد. اين شركت های قدرتمند داروسازی، هم اكنون با توليد انواع داروها 
ســهم مهمي در توليد داروی كشــور دارند و بخش عظيمي از نياز كشور در حوزه سالمت را 

برطرف مي كنند.
سعيدی نژاد از جواني، همواره دغدغه كمك به مردم جامعه و فعاليت های خيريه را داشته 
اســت؛ چنان كه از آن زمان تاكنون، سهم قابل توجهي از درآمد خود را صرف ساخت مدارس، 
مســاجد و بيمارستان ها و نيز كمك مالي به ازدواج جوانان، معالجه بيماران، آزادی زندانيان و 

...كرده و مي كند. 
عباس سعيدی نژاد، اكنون اگرچه سال هاست مديريت دو بخش كارخانه های توليد كفش و 
توليد دارو را به فرزندان خويش سپرده، اما همچنان هدايت و راهبری اين واحدها را عهده  دارد. 

هم اكنون در مجموعه شركت های او بيش از ۵ هزار نفر مشغول به فعاليت هستند.

عزيز اهللا عالءالديني متولد سال ۱۳۰۹ در فومن است ولي پدر و مادرش طالقاني هستند. ۱۰ ساله 
بود كه پدر به تهران آمد و در بازار يك دهنه مغازه خريد و مشغول بزازی و بنكداری قماش و پارچه 
شد. عزيز اهللا عالءالديني ۱۵،۱۶ ساله بود كه كار در مغازه پدر را شروع كرد و تا سال ۱۳۳۷ يعني 
۲۸ سالگي همراه پدرش بود و بعد خود در سرای عالي در بازار دو حجره خريد و مشغول بنكداری 
قماش شد. او با توجه به تجربه سال ها كار در كنار پدر كم، كم در كنار بنكداری كار را توسعه داد 
و تجارت قماش و پارچه و واردات از كشــورهای ژاپن، كره، آلمان و... را هم شروع كرد و خيلي زود 
توانست دربازار بزازهای تهران اسم و رسمي برای خود پيدا كند و به يكي از تامين كنندگان جنس 
برای بازاريان تبديل شــود. دركنار توسعه كار تجارت پارچه او دوپاساژ بزرگ (پاساژ عالي نو و عالي 
روشن) هم در بازار تهران ساخت و از سال ۱۳۴۴ وارد كارهای صنعتي هم شد. او ابتدا كارخانه لعاب 
را برای توليد قوری و كتری راه اندازی كرد و بعد در سال ۱۳۴۸ با جمع ديگری كارخانه گلبافت را 
تاسيس كرد. حاج عزيز اهللا عالءالديني آن زمان تنها ۳۵ درصد از سهام شركت گلبافت را كه توليد 
كننده پارچه جير، چرم و... بود، در اختيار داشت. دركنار اين ها او ارسال ۱۳۵۰ با حاج اصغر حاجي 
بابا كارخانه ديگری با عنوان شوفاژكار را تاسيس كرد كه توليد كننده ديگ سوفاژ است و عزيز اهللا 
عالءالديني در آن ۲۵ درصد ســهام دارد. با نزديك شــدن به سال های پيروزی انقالب و گسترش 
مبارزات سياسي او كه از جواني و دوران ملي شدن صنعت نفت در بازار فعاليت های سياسي وسيعي 
داشت و با گروه موتلفه همراه بود، به جمع انقالبيون پيوست و حتي برای ديدار با امام خميني به 
عراق و پاريس رفت؛ با پيروزی انقالب او بارديگر تمركز اصلي خود را بر تجارت و صنعت گذاشت و به 
مدت ۶ سال مديرعامل كارخانه شوفاژ كار شد كه خود اين سال ها را ارزشمندترين دوران كاری اش 
مي داند. او مي گويد كه كاركردن در كارخانه با ۷۰۰ كارگر، مهندس و... به او انرژی مضاعف مي داده 
است. عزيز اهللا عالءالديني سال ۱۳۶۵ از كارخانه سوفاژ كار بيرون آمد و بيشتر مشغول فعاليت های 
خيريه شد و موسسه نيكوكاری قائم را در مشهد راه اندازی كرد و عضو هيات مديره و هيات امنای 
آسايشگاه كهريزک شد و حتي چندين سال مديرعامل اين مجموعه بود. عالءالديني ارسال ۱۳۷۵ 
با پيشنهاد خريد سهام بيشتر در شركت گلبافت رو به رو شد؛ او كه از سال های دور با داشتن سهم 
۳۵ درصدی رئيس هيات مديره اين كارخانه بود، ميزان سهام خود را ابتدا تا ۸۰,۵ درصد ارتقاء داد 
و بعد كل سهام اين شركت را خريد و مديريت اين كارخانه را نيز خود بر عهده گرفت؛ سال هايي كه 
تحوالت جديدی در اين كارخانه كليد خورد و عمال اين مجموعه به بزرگترين توليد كننده پتو در 
كشور تبديل شد. به گفته او آن ها در اوج كار در اين مجموعه ۱۷۵۰ نيرو داشتند و يك ميليون ۸۰۰ 
هزار تخته پتو توليد مي كردند. حاج عزيز اهللا عالءالديني حاال درآستانه ۹۰ سالگي همچنان روزانه 
۸ ساعت كار مي كند، به كارخانه گلبافت سر مي زند و از نزديك توليد را دنبال مي كند؛ او همچنين 

فعاليت های گسترده ای در موسسه های خيريه دارد.



اصغر قندچي ســال ۱۳۰۷ در خانواده ای مذهبــي، بازاری و البته تحصيل كرد به دنيا آمد. 
اگرچه پدرش آن زمان وكيل بود ولي او از همان دوران كودكي عالقه چنداني به تحصيل نداشت 
و هميشه از مدرسه فرار مي كرد تا سركارهای فني برود. اصغر قندچي به دليل عالقه زياد به كار 
فني از دوران كودكي جذب كارگاه مكانيكي و آهنگری شــد. او در زمان كودكي و نوجواني در 
گاراژهای مختلف و روی انواع خودورها به خصوص ماشين های سنگين (كاميون و...) كار و تجربه 
كسب كرد تا اينكه خودش در ۱۶، ۱۷ سالگي تعميرگاهي زد و كار مستقلش را شروع كرد. او در 
ابتدا بيشتر ماشين های سبك و سواری تعمير مي كرد ولي كم، كم با توجه به آموخته های قبلي 
و عالقه اش به ماشين های سنگين و كاميون به صورت تخصصي وارد اين كار شد و به بهترين در 
كشور تبديل شد. او گاراژی داشت كه در آن انواع كاميون به خصوص كاميون های ماک را تعمير 
و نسبت به شرايط جاده ها و آب وهوای ايران آن ها را ارتقاء مي داد؛ مثالً رادياتورهای كاميون های 
ماک را بزرگ تر مي كرد و يا موتورها را تغيير مي داد. او در آن سال ها همچنين با توجه به اينكه 
آهنگری را به خوبي مي دانست و فلزات را مي شناخت قطعات خودرو نيزمي ساخت. اما اوج دوران 
كاری اصغر قندچي از زماني شروع شد كه او در اوايل دهه ۴۰ شمسي با رضا نيازمند معاون وزير 
اقتصاد آن دوران و بعد اولين رئيس سازمان نوسازی و گسترش صنايع ايران آشنا شد، در آن زمان 
مسئوالن اقتصادی و صنعتي به دنبال راه اندازی كارخانه های جديد ازجمله خودروسازی در كشور 
بودند و از همين رو آشنايي رضا نيازمند با اصغرقندچي منجر به راه اندازی كارخانه كاميون سازی 
ايران كاوه شد؛ كارخانه ای كه كاميون های ماک در كشور توليد مي كرد و باوجود گذشت سال ها 
همچنان مي توان توليداتش را در جاده های ايران ديد؛ كاميون هايي كه بخشي از بار پيشرفت های 
عمراني دهه های گذشت كشور را بردوش كشيدند. به گفته اصغرقندچي ايران كاوه كار خود را 
با توليد چند كاميون در هفته شروع كرد و تاجايي توسعه پيدا كرد كه روزانه حداقل ۷ كاميون 
توليد مي كرد، البته باگذشــت چند ســال از پيروزی انقالب مسئوالن آن زمان حق مالكيت و 
مديريت كارخانه ايران كاوه را كه اصغرقندچي همچون فرزندش آن را متولد كرده و بزرگ كرده 
بود از او گرفتند و اين كارخانه را تحت نظر ســازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران درآوردند، 
كارخانه ای كه حاال توليداتش به شدت كاهش يافته و متوقف شده است. اصغر قندچي در سال های 
جنگ تحميلي و با توجه به نياز كشور به تعميرات و نگهداری كاميون ها و جابه جايي تجهيزات 
جنگي، آذوقه برای جبهه و... هميشــه همراه با ارتش، بنياد شهيد و... بود و به همين دليل نيز 
بارها تقديرنامه هايي دريافت كرده است. اصغر قندچي حاال در آستانه ۹۰ سالگي به گفته خودش 

همچنان كار مي كند و در حوزه خودرو مشاوره مي دهد.

پيشينه فعاليت های اقتصادی و صنعتي در خانواده سليماني تقريباً به حدود 
۱۱۰ سال پيش بازمي گردد ولي اوج ماجرا به ۵۵ سال قبل مربوط مي شود زماني 
كه نسل دوم اين خانواده شركت صنعتي و توليدی نيك كاال را احداث كردند. علي 
حاج سيدسليمان به همراه برادرانش در سال ۱۳۴۲ به فكر راه اندازی كارخانه ای 
برای توليد انواع لوازم نفت سوز، اجاق گاز مبله و انواع پلوپزهای صنعتي صادراتي 
و كلمن های آب افتاد كه عالوه بر توزيع در بازارهای داخل و شــهرهای مختلف 
هم زمان به كشــورهای حوزه خليج فارس نيز صادر مي شد. سليماني شعار: «اين 
نام نيك است  كه مي ماند» را برای تبليغ محصوالتش انتخاب كرد. كليه توليدات 
اين شركت از سال ۱۳۴۹ تاكنون داراي استاندارد ملي ايرانSIRI  هستند و اين 
كارخانه تاكنون بارها به عنوان «واحد نمونه كيفي استاندارد» شناخته شده و موفق 
به دريافت تنديس ها و لوح های تقدير مختلف شده است. همچنين شركت توليدي 
و صنعتي نيك كاال به لحاظ رعايت سيســتم كيفيتي و داشــتن آزمايشگاه های 
پيشرفته اســتاندارد بين المللي ۱۷۰۲۵ اروپا و نشان اروپايي استاندارد محصول 
«CE» را براي كليه توليدات خود از DVGW آلمان گرفته است و به عنوان اولين 
توليدكننده بخاري گازسوز دودكش دار در خاورميانه، مجوز ورود محصوالت خود 

را به اروپا دريافت كرده است.
بــا ورود گاز به خانه های ايرانيان بعد از پيروزی انقالب و در دهه ۷۰ و با توجه به 
نياز جامعه و البته توصيه مســئولين، مديران شركت نيك كاال و در رأس آن ها علي 
حاج سيدسليمان به فكر توليد انواع وسايل گازی در كنار لوازم نفتي هم افتاد. آن ها با 
توسعه خطوط گاز در كشور و استقبال مردم توليد انواع بخاری های گازی و شومينه را 
گسترش دادند و در سال ۱۳۷۰ يعني ۲۵ سال قبل به فكر توسعه كارخانجات نيك كاال 
افتادند و در منطقه كمال شهر كرج زميني به وسعت ۱۴ هكتار خريداری و در ۹ هكتار 
آن كارخانه جديدی را بنا نهادند كه در حال حاضر حدود ۵۰۰ نفر در آن مشغول به كار 
هستند. اين كارخانه هم اكنون به دنبال توسعه كار و توليد محصوالت جديدی همچون 
اجاق گاز اســت. حاال نسل سوم خانواده سليماني هم پس از اتمام تحصيالت عالي به 
اين مجموعه اضافه شده اند و مديريت بخشي از كار را برعهده گرفته اند. مجموعه صنعتي 
نيك كاال هم اكنون در سال حدود ۱۰۰ ميليارد تومان فروش دارد و ۱۵ درصد توليدات 

اين مجموعه به كشورهای ديگر صادر مي شوند.

      



مهدی حريری سال ۱۳۰۵ در خانواده ای مذهبي و بازرگان در شهر سبزوار به دنيا 
آمد، ۵ ساله بود كه به همراه خانواده به مشهد رفتند؛ پدرش در بازار مشهد با خريد 
مغازه ای تجارت پارچه و قماش را شروع كرد. مهدی حريری در مشهد تا مقطع ديپلم 
درس خواند و همزمان در مغازه پدرش هم كار كرد و بعد برای ادامه زندگي به تهران 
آمد. خود تعريف مي كند در مســير آمدن به تهران هنگامي كه به پدرش گفت كه 
سرمايه برای راه اندازی كار ندارد، پدرش نصحيت مهمي به او كرد كه هميشه آن را 
به گوش سپرده است:« پدرم گفت سرمايه ای به تو مي دهم كه هيچ وقت تمام نمي 
شود؛ گفت هيچ وقت دروغ نگو؛ گفتم اين كه ربطي به پول ندارد و برايم سرمايه نمي 
شــود؛ جواب داد اگر برای مردم ثابت شود كه تو آدم راست و درستي هستي و دروغ 
نمي گويي به تو اعتماد خواهند كرد و اموال همه دست تو خواهد بود. پدرم گفت كه 

بازار بزرگ ترين دانشگاهي است كه من مي توانم در زندگي بروم.»
او با رسيدن به تهران فعاليت در بازار را شروع و به گفته خود مشغول «داللي» شد؛ 
مهــدی حريری برای بازاريان خريد و فروش كاال و اجناس مختلف به خصوص چای 
انجام مي داد و همين شد كه به مرور زمان در زمينه چای تخصص پيدا كرد؛ از طرف 
ديگر او به دليل عملكرد درست و پاک دستي مورد اعتماد بازاريان بود و همين شد كه 
خيلي زود توانست پيشرفت كند و مورد حمايت برخي از بازاريان قرار بگيرد تاجايي كه 
با كمك آن ها حجره كوچكي خريد و كار مستقل خود در زمينه تجارت چای را شروع 
كرد و بعد از چند سال شركت « چای مشك بو» را تاسيس و به يكي از بزرگ ترين 
صادر كنندگان و تجار چای كشور تبديل شد. البته در اين بين نكته مهمي هم وجود 
داشت و آن استعداد بسيار زياد مهدی حريری در تست و تشخيص كيفيت چای بود؛ 
توانايي كه در پيشرفت او در تجارت چای نقشي كليدی داشت. او حتي يك بار كه به 
هند سفر كرده بود رقابت تست چای شركت كرد و در بين ۸۰ نفر كه همگي كارشان 
تست چای بود، نفراول شد. اما دركنار فعاليت های اقتصادی و صادرات آنچه مهدی 
حريری را به يك بازرگان ويژه تبديل كرده است، فعاليت های گسترده در امور خيريه 
اســت. او تاكنون در ساخت درمانگاه ها، مساجد، مدارس و كمك به ايتام، معلوالن، 
بيماران و.... گام های بسياری برداشته است. مهدی حريری هم اكنون با ۹۰ سال سن 
همچنان به عنوان يكي از كارشناسان و تاجران بزرگ چای در كشور شناخته مي شود 

و به گفته خود همچنان سخت كار مي كند.  

من اسداهللا عسگراوالدى هستم و سال ۱۳۱۲ در تهران متولد شدم. خانواده ام متدين و در سطح 
پايين جامعه بودند و با قشر ثروتمندان سروكار نداشتند. شغل پدرم پيشه ورى بود و مغازه عطارى 
داشت. سال ۱۳۳۴ تصميم گرفتم تاجر شوم. به اتاق بازرگانى رفتم كه كارت بازرگانى بگيرم، اما سنم 
اقتضا نمى كرد. چون حداقل بايد ۲۴ ساله مى بودم.نايب رئيس اتاق وقت طبق قانون مى توانست مرا 
امتحان كند. مرحوم عبداهللا توسلى مرا پيش او فرستاده بود. يادم نمى رود ۲۰ سوال از من كرد درباره 
ارز كشورها، حمل جنس و غيره. من به تمام سواالت جواب دادم و آن نايب رئيس به معرف زنگ زد و 
گفت: اين بايد جاى من بنشيند. ۲۵ سال بعد جاى او نشستم. ۲ سال بعد با قسط و تخفيف حجره اى 
به مبلغ ۴ هزار تومان خريدم و رشته خشكبار را انتخاب كردم و هنوز بعد از ۵۴ سال در همين رشته 
هستم. زيره سبز را بسيار دوست داشتم. چون هم سرمايه كمى مى خواست و هم قيمتش ارزان بود. 
از كار در داخل خوشــم نمى آمد مى خواستم صادرات داشته باشم. كار را در سال ۱۳۳۶ و از صفر با 
صادرات زيره شروع كردم و قسطى پنج تن زيره خريدم. اولين مشترى ام در صادرات سنگاپور بود. من 
تاجرم و اصولى دارم؛ يكى از اصولم اين اســت كه هيچ وقت بيش از يك هفتم تنخواهم را به كسى 
نسيه نمى دهم تا اگر پولم را خورد باقى پولم محفوظ بماند. اصل بعدى ام اين است كه سعى كردم هيچ 
وقت بيش از نصف دارايى ام را نسيه نخرم. اصل ديگر اين است كه سعى كردم از بانك ها وام نگيرم. 
بانك ها بسيار سراغ من آمدند اما قبول نمى كردم! در نتيجه شب با خيال راحت به خانه مى رفتم و 
بدهكار نبودم. اگر داشتم مى خريدم و اگر نداشتم، نمى خريدم. سال ۵۵ اگرچه آدم سياسى نبودم به 
نجف خدمت حضرت امام(ره)  رفتم. رفته بودم از ايشان اجازه بگيرم كه در قم كارخانه بزنم و ايشان 
هم مرا راهنمايى كرد. يكى ديگر از اصولم عوض نكردن شريكم است. محمدحسن شمس ۵۰ سال 
شريك من است و هنوز هم شريك هستيم.  بعد از سال ۵۷ امام(ره) به ۸ نفر براى اداره اتاق حكم 
داد كه بنده هم جزوشان بودم. در ۱۰ سال اول حضورم در اتاق از آن آبرو گرفتم و در ۲۰ سال بعد 
به آن آبرو دادم. جالب است بدانيد در اين ۵۴ سال تجارت در دفاترم ضرر ندادم. در ايران ۱۰ كارخانه 
دارم و اظهار فقر نمى كنم. درآمدم و هر چه را دارم اين گونه تقسيم كرده ام:  ۲۰ درصد مال خدا، ۲۰ 
درصد مال انفاق، ۲۰ درصد خرج خانواده و با بقيه اش چيزى مى خرم. من در تجارت به ۳ اصل سخت 
و سفت پايبند هستم: كيفيت، رقابت، خوش قولى، وقتى تعهد مى كردم.  رمز موفقيت بعدها به وجود 
آمد، البته رمز اوليه توكل بر خداوند بود. اين چيزی بود كه بدان اعتقاد داشتم و معتقد بودم كه بايد 
در كار خود صداقت داشته باشم. توفيقم در اين سه كلمه است: زودتر از ديگران مطلع شدم، زودتر از 
ديگران تصميم گرفتم، وقتي تصميم گرفتم با پشتكار عمل كردم صداقت، توكل به خدا و اعتقاد به 
خدا سر جای خودش، از نظر ظاهر امور تجاری و ظاهری اين سه كلمه را برای خود سرمشق قرار دادم. 



علي اكبر رفوگران در ســال  ۱۳۰۹ به دنيا آمد. او چهارمين فرزند خانواده ای مذهبي 
بود و پدرش از بازاری های به نام محســوب مي شــد. شغل اصلي خانوادگي آن ها فروش 
لوازم التحرير بود. در سال ۱۳۲۱ او پس از پايان تحصيل در مقطع ابتدايي وارد بازار و در 
حجره پدرش مشــغول به كار شد و تا سال ۱۳۲۸ و پيش از پوشيدن لباس سربازی به 
مدت هشت سال در كنار پدر و در حوزه كسب وكار تجربه آموخت. در سال ۱۳۳۰ با پايان 
ســربازی علي اكبر رفوگران ازدواج كرد و دوباره در حجره پدرش در بازار مشغول به كار 
شد، البته هميشه منتظر فرصتي برای راه اندازی تجارت خود بود تا اينكه در سال ۱۳۳۲ 
در بازار بين الحرمين پاســاژ مهتاش يك مغازه خريد و به مدت سه سال در آنجا كاركرد. 
البته او چون نمي خواست مشتری های پدرش را جذب كند تالش كرد تا كارهای جديدی 
انجام دهد. ســفارش چاپ عكس برگردان هايي با طرح آيه « فاهللا خيرحافظا و هو ارحم 
الرحمين»، دعای « وان يكاد» و چند طرح ديگر به يك شــركت آلماني برای استفاده در 
ماشــين ها، ميزهای مختلف آيينه، ويترين مغازه ها و... و فروش هزاران عدد از آن ها سود 
بســياری برای او به همراه داشت و باعث شد تا سرمايه مناسبي را برای گسترش كارش 
به دست بياورد. او با پدر و برادرش شركت بازرگاني تأسيس و به واردات كاالهای مختلف 
لوازم التحرير اقدام كرد و دراين بين با مديران شــركت های بزرگ توليد لوازم التحرير در 

جهان آشنا شد. 
باگذشــت چند ســال از واردات انواع لوازم التحير رفوگران به فكر توليد خودنويس 
كه وســيله رايج نوشتن در آن زمان در كشور بود، افتاد ولي به دليل پيچيدگي های كار 
به موفقيت خاصي نرســيد. اما دراين بين او با خودكار بيك فرانســه آشنا شد و توانست 
نمايندگي فروش آن را به مدت ۱۰ سال در اختيار بگيرد و دراين بين به فكر توليد خودكار 
بيك در ايران بيفتد. رفوگران در سال ۱۳۴۲ به همراه پدر و برادرش كارخانه توليد خودكار 
بيك را راه اندازی كردند. بعد از چند سال توليد خودكار بيك علي اكبر رفوگران با پيشنهاد 
خريد كارخانه مداد سوسماری روبه رو شد و اين كارخانه را كه زيان دهه بود، خريداری و 
احيا كرد. در سال ۱۳۷۵ علي اكبر رفوگران با موفقيت در عرصه نوشت افزار تصميم گرفت 
فعاليت خود را به ساير زمينه های توليدی نيز گسترش دهد. او به فكر توليد عطر بيك 
در ايران افتاد و خط توليد عطر بيك را خريداری و در كشور راه اندازی كرد. همچنين در 
سال ۱۳۷۷ رفوگران باهدف تأمين مواد اوليه موردنياز و ايجاد زمينه های صادرات به بازار 
كشورهای همسايه و هم جوار كارخانه توليد نوک خودكار بيك را با مشاركت بيك فرانسه 
در شهرستان فيروزكوه احداث كرد. علي اكبر رفوگران اين روزها با بيش از ۸۴ سال سن و 

باوجود بيماری همچنان به فكر توليد است.

علــي رحيميــان در ســال ١٣٠٠ شمســي در محلــه قديمــي شــاهپور تهران 
متولد شــد؛ پــدرش حاج محمد از بازاريان مشــهور بــود. او دوره ابتدايي را در ســال 
١٣٣٧ و در دبســتان ايمان به پايان  رســاند و درتابســتان همان ســال در دبيرستان 
دارالفنــون بزرگتريــن و بهترين مدرســه آن دوران ثبت نام كرد. او دوران دبيرســتان 
را دراين  مدرســه و دبيرســتان اسالم پشت ســر گذاشت و بعد با شــركت در كنكور 
 سراســری در رشــته دامپزشكي دانشــگاه تهران قبول و فارغ  التحصيل اين رشته شد.

 با پايان تحصيالت عاليه علي رحيميان كه حاال دكتر شده بود به خدمت سربازی رفت 
كه آن زمان برای پزشــكان، دامپزشكان و  دندانسازان يك سال بود و پس از آن برای كار 
در وزارت كشاورزی اقدام كرد ولي كاری از پيش نبرد تا اينكه به شهرداری تهران  رفت و 

ساماندهي كشتارگاه تهران را كه شرايطي بسيار بد داشت، را برعهده گرفت. 
پس ازآن رحيميان وارد صنعت دام و طيور شــد و فعاليت های گســترده ای را در اين 
حوزه انجام داد و  شركت های متعددی را در اين حوزه با كمك دوستان و شركای ديگر راه 
اندازی كرد كه از آن جمله مي توان به شركت اصيل، شركت  مرغداران ايران، شركت سهامي 
خوراک دام پارس، اشراق و... اشاره كرد. همچنين او نخستين دكتر دامپزشكي بود كه خارج 
از كار  دامپزشكي سمت مدير كلي را دريافت كرد و و پست رياست اداره بهداشت و كنترل 
مواد غذايي را برعهده گرفت. عالوه بر كارهای  گسترده در صنعت دام و طيور او وارد صنايع 
غذايي و صنعت توليد روغن نباتي هم شد و توانست مجموعه های بزرگي همچون روغن 
 نباتي قو، پارس و جهان را به همراه ديگر شركا تاسيس كند، مجموعه های صنعتي كه هزاران 

كارگر داشتند و راه اندازی هركدام  تحولي مهم در صنايع غذايي كشور محسوب مي شد.  
فعاليت های صنعتي، پژوهشــي و علمي دكتر علي رحيميــان در طول بيش از ٦٠ 
ســال در حوزه پرورش دام، طيور و آبزيان و  خوراک دام باعث شده از او به عنوان يكي از 
بنيانگذاران نوين اين صنايع در كشور ياد شود، كسي كه در طول اين سال ها در راه اندازی 
 بيش از ده ها شركت به صورت مستقيم و غيرمستقيم نقش داشته و چندين اختراع نيز از 
او به ثبت رسيده است. اين كارآفرين بزرگ كشور در كنار فعاليت های صنعتي، گام  های 
مهمي نيز در حوزه امور خيريه برداشته است كه از آن جمله مي توان به ساخت دبيرستان 
و بيمارستان خيريه  در الوند قزوين در سال۱۳۸۲ اشاره كرد. دكتر رحيميان و مرحومه 
همسرش همچنين يكي از افراد موثر در شكل گيری آسايشگاه سالمندان كهريزک هستند. 
دكتر علي رحيميان در تاسيس و شــكل گيری دبستان علوی با مرحوم برادرش( حاج 
عباس رحيميان اصفهاني) نيز همكاری نزديك داشت و در قبل از انقالب از اعضای هئيت 

امنای اين مدرسه بود.





علي اصغر سعيدی بهمن ماه ١٣٣٦ در تهران محله گرگان، در  خانواده ای متوسط 
با كسب وكار كوچك به دنيا آمد. تحصيالت  دبستان و  دبيرستان را در مدرسه اميد 
فردا و معرفت تهران گذراند و تحصيالت  عاليه را تا مقطع كارشناســي ارشــد در 
رشته جامعه شناسي در دانشگاه  تهران طي كرد. او از سال ١٣٦٣ تا ١٣٧٣ به عنوان 
كارشناس در اداره  بررسي های اقتصادي بانك مركزی  جمهوری اسالمي ايران كار 
كرد و  بخش اجتماعي گزارش اقتصادي اين بانك را تهيه مي كرد. در سال ١٣٧١ 
 برای ادامه تحصيالت  به انگلســتان رفت و در رشــته جامعه شناسي  اقتصادی از 
كالج رويال هالووی دانشــگاه لندن فارغ التحصيل شد. عنوان  پايان نامه دكتري  او 
«موانع جامعه شناختي توسعه اقتصاد بازار در ايران»  بود. او از سال ١٣٧٨ تا سال 
١٣٨٢ در مقام همكار تحقيقاتي درزمينه  تاريخ  شــفاهي اقتصادی ايران در مركز 
مطالعات خاورميانه دانشــگاه لندن  فعاليت مي كرد. در اين مدت به جمع آوری و 
تهيه آرشيو  روايت های  كارآفرينان و مقامات اقتصادی پرداخت. تاكنون چهاركتاب 
در شــرح حال و  كارنامه صنعتگران مدرن دوره پهلوي از او  منتشرشــده است كه 
عبارت اند از   «ســرمايه داری خانوادگي الجوردی و الجورديان» بنيان گذاران گروه 
صنعتي  بهشــهر (جلد اول)، زندگي و  كارنامــه ی رحيم متقي ايرواني، بنيان گذار 
گروه  صنعتي كفش ملي، زندگي و كارنامه ی اقتصادی حاج محمدتقي برخوردار، 
 بنيان گذار شركت  صنعتي پارس الكتريك و پارس توشيبا وزندگي و  كارنامه ی علي 
خسروشاهي، بنيان گذار گروه صنعتي مينو. به عالوه، او  روايت  زندگي مديريتي و 
صنعت گســتری دكتر رضا نيازمند معاون وزير اقتصاد و نخستين رئيس سازمان 
نوسازی و گسترش صنايع ايران را تحت عنوان  «تكنوكراسي و سياست اقتصادی 
به روايت دكتر نيازمند» نيز چاپ  كرده  است. در حال حاضر او مشغول نوشتن جلد 
دوم ســرمايه داری خانوادگي  الجوردی ها كه به زندگي و كارنامه احمد الجوردی 
 اختصاص دارد وزندگي و كارنامه مهندس فضل اهللا رهنما، است. او مقاالتي نيز در 
 مورد كارآفرينان ايراني به انگليسي و فارسي  به چاپ رسانده است. ازجمله، «چرخه 
تعامل اتاق بازرگاني و دولت در دهه ١٣٤٠ شمسي»(به  فارسي) و قدرت بنگاه های 
 خانوادگي در رشد اقتصادی ايران بعد از  جنگ جهاني دوم (به انگليسي). او اخيراً 
كتاب «اصول جامعه شناسي  اقتصادی معاصر»  نوشته ريچارد سوئد برگ و مارك 
گرانووتر را هم به فارسي  برگردانده است.  علي اصغر سعيدی از سال ١٣٨٢ تاكنون 
عضو هيات علمي دانشــگاه تهران اســت و در  حال حاضر مدير گروه برنامه ريزی 

اجتماعي در دانشكده  علوم اجتماعي  است.  

روزنامه دنيای اقتصاد طي ۱۴ سل گذشته يكي از روزنامه های موفق در كسب تيراژ و تاثيرگذاری 
در بين رسانه های كشور بوده است و هميشه به دليل تمركز و كار تخصصي در حوزه اقتصاد، در اين 
بخش حرف اول را در بين روزنامه های سراسری كشور زده است. رسانه ای كه دارای ساختاری حرفه 
ای، منظم و هدفمند است و رشد چشم گير آن در سال های گذشته به خوبي اين موضوع را نشان 
مي دهد؛ روزنامه ای كه با نگاه تحليلي و كمك گرفتن از كارشناسان و تحريريه ای جوان و باتجربه به 
ريشه يابي مشكالت اقتصادی كشور مي پردازد و هميشه از آن به عنوان «صدای فعاالن اقتصادی و 
بخش خصوصي كشور» ياد مي شود.  عليرضا بختياری مديرعامل دنيای اقتصاد در سال ۱۳۸۱ مجوز 
انتشار روزنامه دنيای اقتصاد را دريافت و حدود سه ماه بعد آن را منتشر كرد و با چندسال كار و تالش 
حرفه ای توانست اين روزنامه را به رسانه ای پيشرو در كشور تبديل كند و دركنار روزنامه و با توسعه 
كار موسس يك هلدينگ و مجموعه رسانه ای باشد كه در زير مجموعه خود حاال هفته نامه تجارت 
فردا، روزنامه انگليسي زبان فايننشيال تريبون و سايت خبری اقتصادنيوز را هم دارد. عالوه بر اين ها 
مجموعه رسانه ای دنيای اقتصادی دارای مركز پژوهش ها، انتشارات و مركز همايش ها نيز هست و 
ساالنه چندين سمينار تحليلي و تخصصي روی موضوعات روز اقتصادی كشور با حضور كارشناسان 
داخلي و خارجي و مسئوالن و مقامات كشور، برگزار مي كند. عليرضا بختياری مديرمسئول روزنامه 
دنيای اقتصاد و مديرعامل اين مجموعه را بايد بدون شك يكي از موفق ترين مديران مطبوعاتي در 
چند دهه گذشــته كشور به حساب آورد، مديری كه از هيچ شروع كرد و حاال يك موسسه رسانه 
ای بزرگ را اداره مي كند. او در دهه ۷۰ يكي از مديران وزارت صنايع بود و كار مطبوعاتي اش را به 
گفته خود در مصاحبه با سايت همشهری آنالين از سال ۱۳۶۹ آغاز كرد و به تدريج آن را گسترش 
داد تا اينكه روزنامه دنيای اقتصاد را منتشر كرد. « علت اين كه اين روزنامه را منتشر كردم اين بود 
كه ما اساســا يك روزنامه اقتصادی كه دارای يك تفكر اقتصادی، ديدگاه های مشــخص در بحث 
های اقتصادی و يك انســجام فكری باشد نداشــتيم. احساس مي كردم كه جای چنين روزنامه ای 
خالي است.» خود او گفته:« بخش خصوصي در روزنامه دنيای اقتصاد خيلي پررنگ است و وجود 
روزنامه به اين بخش متكي است كه مي تواند به روزنامه دوام و قوام بدهد و نقطه اتكای ديگر ما هم 
خريداران روزنامه است.» البته دركنار نقش مهم و تاثيرگذار عليرضا بختياری بايد به حضور پررنگ 
علي ميرزاخاني هم دركسب موفقيت دنيای اقتصاد به عنوان سردبير روزنامه اشاره كرد، او از همان 
ابتدا در اين روزنامه به عنوان يكي از اعضا شورای سردبيری حضور داشت و بعد از گذشت حدود يك 
سال مديريت تحريريه را به عنوان سردبير تا به امروز برعهده گرفت. روزنامه دنيای اقتصاد در آخرين 
رتبه بندی مطبوعات كشور كه از سوی معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام شد با 
كسب ۸۱,۶۸ نمره در بين روزنامه های سراسری بعد از روزنامه همشهری در جايگاه دوم ايستاد و در 

بين روزنامه های سراسری بخش خصوصي نيز جايگاه نخست را به دست آورد. 



موسي غني نژاد اهری متولد سال ۱۳۳۰ در تبريز و از اقتصاددانان برجسته 
ايراني است كه طي سال های گذشته فعاليت های علمي و پژوهشي مختلفي در 
حوزه های گوناگون اقتصاد و پژوهش های اقتصادی انجام داده اســت. او ديپلم 
رياضي خود را در ســال ۱۳۴۸ از دبيرستان فردوسي تبريز دريافت كرد و بعد 
با شركت در آزمون دانشگاه توانست در رشته حسابداری دانشگاه تهران قبول 
شود و برای ادامه تحصيل به تهران بيايد. موسي غني نژاد در سال ۱۳۵۲ بعد از 
چهار سال تحصيل در رشته حسابداری فارغ التحصيل اين رشته شد و پس ازآن 
با توجه به عالقه مندی نسبت به علم اقتصاد برای ادامه تحصيل راهي فرانسه شد 
تا اقتصاد بخواند. او در دانشگاه سوربن فوق ليسانس و دكتری خود را در رشته 
اقتصاد توســعه (سال ۱۳۵۷ هم زمان با پيروزی انقالب و سال ۱۳۶۳) دريافت 
كرد. دراين بين موسوی غني نژاد كه به موضوعات ميان رشته ای اقتصاد عالقه مند 
شده بود تصميم گرفت در رشته معرفت شناسي علم اقتصاد نيز دكتری بخواند؛ 
او در بين سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ در دانشگاه سوربن پاريس در اين رشته نيز 
تحصيل كرد ولي درنهايت اين دوره تحصيلي را نيمه تمام گذاشــت و به ايران 

بازگشت.  
با حضور در كشــور، غني نژاد به عضويت هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت 
درآمد (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰) و البته هم زمان برای يك ســال استاد مدعو دانشگاه 
پاريس (۱۳۷۹) هم شد. او همچنين در بين سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ مسئول 
برگزاری دوره مشترک فوق ليسانس اقتصاد و مديريت نفت با IFP  فرانسه بود. 

عالوه براين ها او از سال ۱۳۹۰ تاكنون مشاور اقتصادی اتاق تهران است.
از دكتر غني نژاد تاكنون چندين جلد كتاب منتشرشــده است كه ازجمله 
مي توان به: «معرفت شناســي علم اقتصاد»، « تجددطلبي و توســعه در ايران 
معاصر»، « جامعه مدني ، آزادی ، اقتصاد و سياست»، « انديشه آزادی، نگاهي از 
منظر اقتصاد سياسي به تجربه ايران معاصر، تأليف مشترک با دكتر طبيبيان و 
مهندس عباسي»، «آزادسازی و عملكرد اقتصادی» و «اقتصاد و دولت در ايران» 
كه از سوی اتاق تهران منتشرشده است، اشاره كرد. زمينه علمي موردعالقه دكتر 
غني نژاد فلســفه، معرفت شناسي علم اقتصاد و تاريخ عقايد اقتصادی است. او 
هم اكنون استاد مدعو دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف است و 
با مؤسسات علمي، رسانه ای و پژوهشي مختلفي نيز به عنوان كارشناس برجسته 

اقتصادی همكاری دارد. 

صنعت نوين ايران بانامش گره خورده اســت. هرزمان اسم رضا نيازمند به ميان آيد، مسلما 
در ادامــه آن مرد صنايع نوين ايران هم گفته مي شــود. رضا نيازمند در كتاب خاطراتي كه از 
زندگي اش تحت عنوان «تكنوكراســي و سياست گذاری اقتصادی در ايران» منتشرشده، پدر و 
مــادرش را همداني معرفي مي كند و مي گويد كه خودش به دليل كوچ اجباری خانواده و فرار 
پدرش از دست ماموران رضاشاه در كرمانشاه به دنيا آمده است. پدرش از تجار مشهور همدان 
بوده ولي در كودكي او براثر بيماری سل جانش را از دست مي دهد. رضا نيازمند از شش سالگي 
وارد مدرسه صفوی تهران شد و پس از پايان دوران ابتدايي برای ادامه تحصيل به مدرسه علميه 
و سپس دارالفنون رفت. او درسش را در دانشكده صنعتي ايران و آلمان در رشته مهندسي معدن 
و ذوب فلزات به پايان رساند. مدتي بعد هم برای ادامه تحصيل به امريكا رفت و در رشته مديريت 
صنعتي و حسابداری صنعتي تحصيل كرد؛ اما در نيمه های تحصيل به دليل بيماری مادرش به 
ايران بازگشت و درسش را ناتمام گذاشت. او سال ۱۳۲۹ جذب سازمان برنامه شد و بعد از چند 
سال دوباره برای ادامه تحصيل راهي امريكا شد. نيازمند در سال ۱۳۳۳ در رقابت بورس فولبرات 
آمريكا قبول شد و دوباره راهي اين كشور شود اما بازهم بيماری مادرش مانع از اتمام تحصيلش 
در امريكا شد. او با بازگشت به ايران دوباره به سازمان برنامه رفت. در اين دوره بود كه نيازمند با 
ابوالحسن ابتهاج، پايه گذار برنامه ريزی توسعه در ايران آشنا شد. عملكرد درخشان نيازمند باعث 
شد كه علينقي عاليخاني وزير اقتصاد او را برای معاونت صنايع و معادن در نظر بگيرد. نيازمند در 
اين سمت اقدامات زيادی انجام داد و دهه ۴۰ را برای ايران به دوران شكوفايي و طاليي صنعتي 
شــدن تبديل كرد. دراين بين و هم زمان با معاونت وزارت اقتصاد او دو سال (سال های ۱۳۴۲ و 
۱۳۴۳) نماينده دولت ايران در هيئت مديره سازمان بهره وری آسيايي در توكيو و يك دوره رييس 
اين ســازمان شد و در پايان حضورش در اين سازمان به دليل ايده ها و كارهايش برای توسعه 
صنعتي در آسيا «نشان درجه يك طال» از اين سازمان دريافت كرد. يكي از تحوالت مهم در دهه 
۴۰ تأســيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران از سوی رضا نيازمند بود. در آن سال ها 
ماحصل فعاليت های سازمان گسترش تأسيس چهار كارخانه ماشين سازی اراک، ماشين سازی 
تبريز، تراكتورسازی تبريز و آلومينيوم اراک بود. تقريبا با پايان يافتن دهه ۴۰ رضا نيازمند هم 
از سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران استعفا داد، او ديگر تمايل چنداني به كارهای دولتي 
نداشــت و با اصرار مسئوالن وقت وظيفه تأســيس و راه اندازی شركت معدن مس سرچشمه 
مهم ترين و بزرگ ترين معدن كشور را بر عهده گرفت. پس از پيروزی انقالب رضا نيازمند برای 
سال ها به آمريكا رفت و در آنجا ادامه تحصيل داد و دكتری خود را در رشته مديريت صنعتي (كه 
نيمه كاره مانده بود) و عالوه بر آن در رشته مديريت بازرگاني گرفت. او حاال چند سالي است كه 

دوباره به ايران بازگشته و در خانه ای قديمي اش زندگي مي كند.




