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چه خوب گفتهاند پيشينيان ما كه «انسان به اميد و كار» 
زنده اســت؛ دو نكته مهمي كه به نظر ميرسد برای عبور 
كشــور از روزهای ســخت كنوني بايد تك، تك ما بيش از 
گذشته به آنها رجوع كنيم؛ به قول وحشي بافقي: « به هر 
كاری كه همت بسته گردد/ اگر خاری بود، گل دسته گردد»

راز توســعه و پيشــرفت هر جامعهای به ميــزان اميد 
اجتماعي و تالش و كار در آن كشــور وابسته است، همان 
رموز موفقيتي كه ميبينيم بعد از گذشت چند دهه از جنگ 
جهاني كشــوری همچون ژاپن را كه به ويرانهای بدل شده 
بود به يكي از توسعهيافتهترين و صنعتيترين سرزمينهای 
جهان بدل كرده است. امروز جامعه جوان ايران كه بيش از 
۵۰ درصد آن زير ۳۰ سال سن دارند و ۱۱ ميليون نفرشان تحصيلكرده دانشگاهي 
هستند، بيش از هرزماني پتانسيلهای الزم برای توسعه را در اختيار دارد. ايجاد فضای 
اميد و نشاط عمومي و تشويق جامعه به تالش جمعي و البته بسترسازی برای حضور 
فعال كارآفرينــان بهخصوص كارآفرينان جوان و خالق، ميتواند به ســاخت ايراني 
توسعهيافته در آيندهای نزديك منجر شود. اما از سوی ديگر همين پتانسيل جوان اگر 
مورد بيمهری و بيتوجهي قرار گيرد ميتواند همچون سونامي بذر نااميدی را در كشور 

كشت دهد و آيندهای تاريك را برای ايران رقم بزند. 
«اميد و كارآفريني» بايد به شــعار اصلي كشور و بخش خصوصي بدل شود. حاال 
زمان آن فرارســيده اســت كه دولت و حاكميت كار را به دست مردم، فعاالن بخش 
خصوصي و كارآفرينان بسپارد و با بسترسازی مناسب زمينه فعاليت آنها را فراهم كند 
تا هم شاهد شكلگيری اميد اجتماعي در جامعه باشيم و هم افزايش اعتماد عمومي؛ 
اگر مردم و كارآفرينان نقش خود در جامعه را پررنگ ببينيد و متوجه شوند كه دولت 
بســترهای حضور فعال آنها را فراهم كرده است حتماً بيش از گذشته پا به ميدان 
خواهند گذاشت و آيندهای درخشان را با دلسوزی برای كشور رقم ميزنند. صاحبان 
كســبوكار همچون بسياری از دلسوزان كشور با تمام توان در جستوجوی راهحلي 
برای توسعه اقتصادی ايران هستند و همين ميل دروني است كه آنها را درصحنه كار 

و تالش نگهداشته است. 
دراينبين اتاق تهران بهعنوان نماينده فعاالن بخش خصوصي با برگزاری سومين 
دوره اهدای جايزه امين الضرب به كارآفرينان برتر كشور به دنبال ترويج گفتمان اميد، 
كار و كارآفريني اســت، ســه حلقهای كه اگر در كنار هم قرار بگيرند هر«نشدی» را 
«شد» خواهند كرد. هدف متعالي ما اين است كه با اهدا اين جايزه به جامعه، حاكميت 
و حتي خود صاحبان كسبوكار يادآور شويم كه بخش خصوصي ايران چه خواستگاه 
ويژه و ريشــههای عميقي دارد و ميتواند برای گذشتن از گردنههای سخت همچون 

تحريمهای بينالمللي و نابسامانيها و تالطمهای اقتصادی ياور اصلي كشور باشد. 



كميته اجرائي و سياست گذاری سومين مراسم اعطای نشان ملي امين الضرب 
از بهمن ماه ســال گذشته به رياست مسعود خوانساری رئيس اتاق بازرگاني، 

صنايع، معادن و كشاورزی تهران انتخاب شد. 
اين كميته شــامل چهار عضو تخصصي برای رســيدگي به امور اجرائي و 
سياســت گذاری بود. كميته طي دوره فشــرده بررســي و برگزاری جلسات 
كارشناسي با اهل فن و همچنين مطالعه الگوهای بين المللي در زمينه تقدير از 

كارآفرينان ۱۰ فرم شاخص را در حوزه های زير طراحي كرد: 
 شاخص صنعت

 شاخص تجارت 
 شاخص بانك و بيمه
 شاخص كشاورزی 
 شاخص حمل و نقل

 شاخص شركت های استارت آپي 
 شاخص بخش خدمات 

 شاخص برای اقتصاددانان 
 شاخص برای پژوهشگران 

 شاخص برای پيشكسوتان و چهره های مؤثر دولتي 
اين شاخص ها مشخص مي كرد كه كارآفرينان براساس چه معيارهايي 
مي توانند در داوری اعطای نشــان ملي امين الضرب شركت كنند. پس از 
برگزاری جلسات كارشناسي و بحث و اعالم نظر در مورد كيفيت شاخص ها، 
فراخوان عمومي برای ثبت نام كارآفرينان در اين مراسم از شهريور ماه آغاز 

شد و به دليل استقبال فعاالن اقتصادی تا ۱۵ آبان ماه تمديد شد. 
در اين مرحله بيش از ۲۳۶ كارآفرين از طريق ســايت اتاق تهران ثبت نام 
كردند. همچنين ۶۰ كارآفرين نيز از طريق تشــكل های بخش خصوصي برای 

داوری به دبيرخانه مراسم امين الضرب معرفي شدند. 
دبيرخانــه مراســم امين الضرب به جهت تمركز بيشــتر بــرای انتخاب 
شايسته ترين افراد به مطالعه و بررســي تمامي جوايزی كه از سال ۱۳۷۶ تا 
۱۳۹۷ در اقتصاد ايران به شــركت ها و بنگاه های بخش خصوصي اعطا شده، 
پرداخــت و درنهايت ۳۰ مجموعه ديگر نيز برای بررســي و داوری دعوت به 

مشاركت شدند. 
دبيرخانه مراســم امين الضــرب از ۱۶ آبان ماه تا ۵ آذر مــاه ۱۳۹۷ اقدام 
به دســته بندی و بررســي امتيازهای بنگاه ها كرد و در فاز اول از ميان ۲۶۰ 
بنگاه بخش  خصوصي، ۵۰ بنگاه كه بيشــترين امتياز را در داوری ها به دست 

آورده بودند به مرحله بعدی راه يافتند. 
در مرحله دوم بررسي ها بازهم براساس معيارها و شاخص های تعيين شده 
و بررسي سوابق مالي و اقتصادی شركت ها ۲۲ شركت به مرحله نهايي داوری 

راه يافتند. اين ۲۲ شركت باالترين امتيازها را كسب كرده و همچنين از نظر 
ســالمت رفتاری اقتصادی (بدهي بانكي، گمركي، مالياتي و. . .) در شــرايط 

مطلوبي قرار داشتند. 
اما دبيرخانه مراســم اعطای نشان ملي امين الضرب و همچنين اتاق تهران 

معتقد به اصول داوری برمحور دو اصل است: 
الف: انتخاب شايسته ترين ها براساس نظر داوران 

ب: جلوگيــری از هرگونــه البــي و دخالت های بيرون از حــوزه داوری و 
شاخص گذاری 

برهمين اساس دبيرخانه مراسم اقدام به انتخاب ۱۵ داور خوش نام، شناخته 
شــده، متخصص و فعال در بخش خصوصي برای بررســي های نهايي كرد. به 
جهت جلوگيری از تأثيرگذاری اظهارنظرهای عمومي برذهن داوران، دبيرخانه 
مكانيزمي را برمبنای مدل مرســوم داوری های جهاني (مانند اســكار و نوبل) 
طراحي كرد كه در اين روش هرگونه امــكان اثرگذاری متقابل داوران برروی 
نظرات هم از ميان مي رفت. به اين ترتيب پس از گفت وگو با داوران بسته های 
حاوی اســامي نهايي به همراه شيوه نامه انتخاب افراد در پاكت های پلمب شده 
برای ۱۵ داور ارسال شد. به اين ترتيب هيچ كدام از داوران از اسامي ديگر داوران 
اطالعي نداشــتند و اظهارنظر آنها تنها براساس مطالعه شاخص ها، شناخت از 
افراد و بررسي های شــخصي صورت مي گرفت. داوران طي مدت زمان تعيين 

شده از ميان تمام گزينه های موجود و در چهار فرم جداگانه اقدام به انتخاب 
اول: دو نفر برنده تنديس امين الضرب به عنوان عالي ترين جايزه اين مراسم 

دوم: چهار نفر برنده نشان امين الضرب به عنوان جايزه دوم اين مراسم 
سوم: دو محقق و پژوهشگر اقتصادی برنده نشان امين الضرب به عنوان جايزه 
دوم اين مراســم و همچنين ۲ پيشكسوت حوزه اقتصادی و بخش خصوصي 

كردند. 
در نهايت فرم های ارسالي از سوی داوران در جلسه رسمي با حضور رياست 
اتاق تهران و اعضای هيئت رئيسه از پاكت های مهرو موم شده خارج و اقدام به 
شمارش آراء شــد. به اين ترتيب اول دی ماه سال ۱۳۹۷ اسامي برندگان در 

اختيار دبيرخانه جشن  امين الضرب قرار گرفت. 
دبيرخانه جشــن امين الضرب اميدوار است تا در فضايي عادالنه و عاری از 
البي و هرگونه عامل فشار بيروني و برمبنای شايستگي افراد تنديس و نشان 

امين الضرب به كارآفرينان خدوم كشور برسد. 
اميد است اهل فن و صاحبان كسب وكار برای هرچه بهتر برگزار شدن اين 
مراســم ديدگاه های خود را از طريق دبيرخانه دائمي اين جشن به اطالع اتاق 

تهران برسانند. 



تجار و بازرگانان ايراني در طول تاريخ چند هزارساله اين سرزمين هميشه 
نقشــي كليدی در اقتصاد و سياست گذاری های كشــور بازی كرده اند و اين 
حضور در ۱۵۰ ســال گذشته (از دوره قاجار) و به خصوص با افزايش مبادالت 
اقتصادی با ديگر كشورها پررنگ تر شده است. متون تاريخي نشان مي دهد كه 
در اواخر دوره قاجار بازرگانان ايراني از اعتبار اجتماعي، قدرت اقتصادی و حتي 
جايگاه سياســي برخوردار بودند و به دليل سرمايه گذاری ها در دربار نيز نفوذ 
ويژه ای پيداكرده بودند؛ البته همه اينها باعث نشده بود كه زير چتر فشارها و 
تبعيض های حاكميتي قرار نگيرند. بازرگاناني كه به دنبال رفت وآمدها به فرنگ 
و تجارت با طرف های خارجي و راه اندازی تجارتخانه هايي در كشورهای ديگر با 
آداب ورسوم نوين فعاليت های اقتصادی آشنا شده بودند و همين موضوع زمينه 

مطالبه گری و درخواست رسيدن به حق و حقوقشان از حاكميت را فراهم كرد. 
برای مثال يكي از مهم ترين مطالباتشان در آن دوران برقراری و اجرای عدالت 
در دريافــت عوارض گمركي بين آنان و بازرگانان خارجي بود. در شــرايطي 
كه بازرگانــان خارجي فقط ۵ درصد قيمت جنس را به عنوان حقوق گمركي 
پرداخت مي كردند و از ماليات ورود كاال به داخل معاف بودند، بازرگانان ايران 
نه تنها ماليات ورود كاال به داخل پرداخت مي كردند بلكه مجبور بودند عوارض 
راهداری و ديگر عوارضي كه شامل عبور كاالهای آنها از شهرهای ديگر مي شد 
را هم بپردازند. اين نابرابری ها و بي عدالتي ها درنهايت به اعتراضات بازرگانان 
منجر شد و برای آرام كردن آنها به پيشنهاد حسين خان سپه ساالر وزارتخانه 
جديدی با عنوان «تجارت و فالحت» ايجاد شد تا به امور تجارت و كشاورزی 

 



بپردازد و از حقوق تجار دفاع و زمينه توسعه فعاليت های آنها را فراهم كند، اما 
اين وزارتخانه هم به دليل ســاختارهای دولتي كاری از پيش نبرد و درنهايت 
شــرايط غيرقابل قبول را برای بازرگانان رقم زد و آنها را به اعتراض رسمي به 
شــاه وا داشت و همين شد كه محمدحســن امين الضرب كه از معتمدترين 
و بانفوذتريــن تاجــران زمان بود به نمايندگي از ديگر تجــار، طي نامه ای به 
ناصرالدين شاه قاجار از اوضاع نابسامان بازرگانان گاليه و از او دادخواهي كرد. 
او در نامه انتقادی خود برای شــاه از سوءاستفاده حكام اياالت از جايگاهشان 
نوشت و خواستار صدور فرماني برای حمايت از بازرگانان شد. در پاسخ به اين 
نامه ناصرالدين شــاه عالوه بر عزل وزير تجارت و فالحت وقت، فرماني مبني 
بر تشــكيل مجلس وكالی تجار ايران (در سال ۱۳۰۱ هجری قمری، ۱۸۸۴ 

ميالدی) صادر كرد. 

 
بعدازايــن فرمان تجار تهران در ۷ شــوال ۱۳۰۱ هجری قمری برابر با ۱۴ 
مرداد ۱۲۶۳ هجری شمســي طي گردهمايي و جلســه ای، تشكيل مجلس 
وكالی تجار را به صورت رسمي اعالم و از ميان خود برای آن مجلس و پيگيری 
حقوقشان ۱۰ نماينده را مشخص كردند. اين بازرگانان سندی را آماده كردند 
كه شــامل اهداف، نظريات و حقوق اين مجلس بود و پس از دريافت رضايت 
شاه، به عنوان اساسنامه مجلس وكالی تجار اعالم عمومي شد. اهداف كلي اين 
بازرگانان شامل: « امنيت مالي، ايجاد سه دفتر برای ثبت دارايي ها و مستغالت، 
ايجاد يك بانك ايراني كوچك، حمايت از منافع تجار محلي در مقابل بازرگانان 
خارجي و افزايــش صادرات و هم زمان جلوگيــری از ورود كاالهای مصرفي 
غيرضروری خارجي مي شــد.» همچنين از اهداف ديگر اين مجلس مي توان 
به رســيدگي به جزئيات حقوق قانوني بازرگانان، حقوق گمركي و مسئوليت 
مجلس برای سامان دادن به امور بازرگانان ورشكسته و اختالفات و مشاجراتي 
كه در مورد كاالهای تجاری يا مستغالت چه بين بازرگانان و چه ساير اقشار به 
وجود مي آمد، اشاره كرد. در اولين دور تشكيل مجلس وكالی تجار، بازرگانان 
باتوجه به جايگاه و نقش امين الضرب و همچنين تالشــش برای تشكيل اين 
مجلس، او را به عنوان نخستين رئيس انتخاب كردند. در كنار راه اندازی مجلس 
وكالی تجار در تهران، ناصرالدين شــاه به صدراعظم خود دستور داد كه طي 
فرماني به تمامي حكام اياالتي اطالع داده شــود كه بايد چنين مجلســي در 
اياالت مربوطه خود نيز تشكيل دهند. در آن زمان نشست های مجلس وكالی 

تهران در خانه مصطفي تاجر تهراني برگزار مي شــد و وكالی بازرگانان در دو 
رديف رو به روی يكديگر مي نشســتند. نخستين مجلس وكالی تجار در آن 
سال ها به مدت دو سال به فعاليت های خود ادامه داد اما با توجه به كارشكني 
حكام و مســئوالن دولتي و سنگ اندازی های بســيار درنهايت امين الضرب 
دلســرد شــد و از مقام خود كناره گيری كرد و همين موضوع به تعطيلي اين 
مجلس منجر شــد. اما مجلس وكالی تجار را درواقع بايد يكي از سنگ بنای 
شــكل گيری مشروطه در كشور دانست و در نظر داشت كه بعد از به سرانجام 
نرســيدن همين مجلس و انباشت مشكالت بازرگانان، خواسته های آنها پس 
از ۲۰ ســال در جنبش مشــروطه دوباره ظهور و بروز يافــت و بار ديگر اين 
اعتراضات بازرگانان و بست نشيني در حرم شاه عبدالعظيم بود كه بخش مهمي 
از آتش مشروطه خواهي را شعله ور كرد. فعاليت و عضويت بازرگانان و تجار در 
جنبش مشــروطه در شهرهای مختلف از تبريز گرفته تا تهران بسيار پررنگ 
است. با شروع مشروطه در كشور و صدور فرمان مشروطه كه اتفاقاً رونمايي از 
آن نيز در منزل محمدحسن امين الضرب (سال ۱۳۸۵هجری قمری، حدود ۸ 
ســال بعد از مرگ حاج حسن امين الضرب) و با حضور فرزند او محمدحسين 
امين الضرب و جمعي از بازرگانان صورت مي گيرد، دوران جديدی برای طبقه 
تجار و بازرگانان رقم مي خورد و نقش آنها را در سياســت گذاری های كشــور 

بيش از گذشته مي كند. 
دراين بين نكته مهم اين است كه فعاليت های بازرگانان و فعاالن اقتصادی 
برای پيشــرفت و عدالت خواهي در كشــور ريشه های بســيار عميقي دارد و 
به خوبي نشان مي دهد كه نگاه توسعه گرايانه آنها هميشه چندين گام جلوتر 
از حاكميت بوده اســت؛ موضوعي كه شايد كليد حل بسياری از چالش های 
اقتصادی، سياســي، اجتماعي و... در كشور باشــد و برای حاكميت ضرورت 
گفت وگــو و گســترش تعامالت با بخش خصوصي را به خصوص در شــرايط 

حساس كنوني كشور، بيش از گذشته نشان دهد. 
« اتــاق تجارت طهــران» كه درواقع از شــكل گيری مجلس وكالی تجار 
ايجاد شــد و پس از چندين ســال نام آن به «اتاق بازرگاني» و سپس «اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی تهران» تغيير يافت، با پيشينه ۱۳۵ سال 
به عنوان قديمي ترين تشكل بخش خصوصي كشور به شمار مي آيد، پارلماني 
كه مي تواند مهم ترين خط وصل و پل ارتباطي بين فعاالن اقتصادی كشــور و 
حاكميت و حاكميت با فعاالن اقتصادی كشور باشد و در حل مشكالت كنوني 

كشور، نقشي راهگشا و كليدی را بر عهده بگيرد. 



 

۱۵

محمدحسين امين الضرب، فرزند محمدحسن اصفهاني و ماه بيگم خانم (دختر محمدحسين صراف اصفهاني) در سال ۱۲۵۰ خورشيدی 
(۱۲۸۹ قمری) در تهران متولد شــد. زبان فارســي، عربي و فرانســوی را نزد معلمان خصوصي فرا گرفت. او در تهران، برای مدتي با 
ســيدجمال الدين اسدآبادی همنشين بود و زبان عربي را به طور كامل از وی آموخت. او در محضر پدرش درس تجارت آموخت؛ در ۱۶ 
سالگي به فعاليت های تجاری و اقتصادی پرداخت و سپس، در كنار پدرش به توليد و ضرب سكه مشغول شد و تا ۱۹ سالگي اين كار را به 
دست گرفت. او نيز مانند پدر يكي از بازرگانان معروف و بزرگ زمان خود بود و سفرهای تجاری بسياری را تجربه كرد و ثمره آن را به كشور 
آورد. بنابراين، مورد توجه دربار و مظفرالدين شاه بود و به شاه پيشنهاد داد كه بانك ملي تأسيس كند. همچنين، ماشين های ابريشم كشي 
را از فرانسه به ايران وارد كرد، اما در صنعت ابريشم موفقيت چنداني به دست نياورد. در صنعت ريلي و تأسيس راه آهن ايران نيز فعاليت 
زيادی مبذول داشت. اما يكي از مهم ترين فعاليت های اقتصادی صنعتي وی آوردن كارخانه برق از روسيه به ايران بود. او از حاميان نهضت 



 

 

امين الضرب بعد از يكي از سفرهايش به فرنگ نوشت: در فرنگستان 
همه مشــغول كار هستند و كارخانجات بسيارند و از ششصد ذرع، 
زغال بيرون مي آيد، مردم ايران تمام بيكار مانده همديگر را مي پايند. 

مشروطيت بود و تالش بسياری در به ثمر رسيدن آن مبذول داشت و مخارج بسياری را متحمل شد. با پيروزی انقالب مشروطيت و 
برپايي مجلس شورا از سوی تجار تهران به عنوان نماينده برگزيده شد و سپس با انتخاب نمايندگان، نايب رئيس مجلس شد. در سال 
۱۲۹۸ خورشيدی (۱۳۳۸ قمری) به همراه عده ای از تجار، «هيئت اتحاد تجار» را تشكيل داد و رياست آن را برعهده گرفت. پس از 
كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به دستور سيدضياءالدين طباطبايي دستگير شد و به زندان افتاد. پس از سقوط سيدضياء از زندان آزاد 
و در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورا و مجلس مؤسسان به نمايندگي برگزيده شد. وی از سال ۱۳۰۶ الي ۱۳۱۱ رياست 
«اتاق تجارت تهران» را بر عهده داشت. ماندگار ترين يادگار او، تأسيس «اتاق بازرگاني تهران» است كه در حال حاضر با عنوان «اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی تهران» فعاليت دارد. محمدحسين امين الضرب در ۲۵ آذر ۱۳۱۱ درگذشت و در نجف اشرف به 

خاک سپرده شد. 



سيمرغ  داران كارآفريني

 اگر با كارآفرينان نمونه كشور صحبت كنيد بيش از همه چيز، اميد به خدا، پشتكار، 
صبر، خســتگي ناپذيری و تالش را رمز موفقيت خود اعالم مي كنند و در مقابل به 
جواناني هم كه مي خواهند كاری را شروع كنند مي گويند: «نابرده رنج، گنج ميسر 
نمي شود، مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد». برای كسب تجربه كارآفريني با ۶ نفر 
از كارآفرينان برتری كه امسال نشان يا تنديس امين الضرب را گرفته اند، گفت وگوي 
كوتاهي داشــته ايم، كارآفريناني كه معتقدند با كار تيمي و زحمت است كه كار به 

نتيجه مي رسد و زمينه اشتغال برای ده ها، صدها و هزاران نفر فراهم مي شود. 

در ۱۵ سالگي با مهاجرت برای كار به تهران آمدم و با دست فروشي بستني شروع 
كردم و سال ۱۳۵۳ كار صنعتي را با راه اندازی يك واحد كوچك توليد بستني شروع 
كــردم و به اميد خدا تا امروز در طول اين ســال ها كار را بزرگ و بزرگ تر كرده ام. 
مجموعه ميهن ســال ۱۳۵۳ كار خود را شــروع كرده است و امروز حدود ۱۴ هزار 
نفر در گروه ميهن فعال هســتند و به لطف خــدا در آينده نزديك، جمعيت فعال 
در اين مجموعه افزايش خواهد داشــت. رمز موفقيت ما لطف خدا بوده و هيچ چيز 
خاصي نبوده كه بگويم مــا كار خاصي كرديم؛ بلكه خدا كمك كرده و در كنار آن 
خستگي ناپذيری و دعای خانواده هميشه همراه و سرلوحه زندگي ام بوده است. من 
در ۶۲ ســالگي از ۵ صبح كارم را  شــروع مي كنم و تا ۱۰ ، ۱۱ شــب مشغول كار 
هستم و هيچ روزی نبوده كه خسته بشوم؛ در واقع تفريح اصلي ام در طول زندگي 
كار كردن بوده و هست. جوان ها بايد بدانند كه هركسي تالش كند به جايي مي رسد 
و اگر زحمتي در كار نباشد هيچ چيزی حاصل نمي شود. بهترين لحظه های زندگي 
من زماني است كه در كارخانه ماشين آالت كار مي كنند، كارگرها سر كار هستند، 
به وقت غذا مي خورند، حقوق مي گيرند و در كنار خانواده هايشان خوشحال هستند؛ 

همه اينها برای من يعني عشق.

در مجموعه گروه صنعتي گلرنگ در حال حاضر ۱۷ هزار نفر همكار مشــغول 
فعاليت هســتند و اين گروه در ۸ زمينه كســب و كار فعاليت دارد و ۷۰ شركت 
زيرمجموعه گروه صنعتي گلرنگ است. در حال حاضر گردش مالي شركت ما ۲ 
ميليارد دالراست كه ۵ درصد آن صادرات است و زمينه ها را فراهم كرده ايم كه تا 

افق ۱۴۰۴ چند برند بين المللي داشته باشيم و افتخار حضور در سطح جهاني را 
نصيب كشورمان و هم وطنان عزيزمان كنيم. من كارم را ۲۸ سال پيش و زير نظر 
حاج آقا پدرم كه بنيانگذار شركت پاكشو است شــروع كردم. آن زمان سال سوم 
دانشــگاه بودم و مديريت بازرگاني در دانشگاه تهران مي خواندم كه وارد كارخانه 
شدم. پاكشو آن زمان تنها برند و شركت مجموعه صنعتي هلدينگ گلرنگ بود. از 
همان زمان در كنار كالس های دانشگاه، درس های تجربي را از پدرم آموختم، درس 
استقامت، پشتكار، پيگيری امور و همين طور مباحث اخالقي كه توسط پدرم در كل 
مجموعه وجود داشت و توانستم از آنها استفاده كنم. پدرم به جوان ها خيلي اختيار 
مي دهند و ميدان كه بتوانند كار كنند. همچنين ايمان پدرم به من و جوانان باعث 
شــد كه اختيار مديريت كارخانه را بعد از ۱۰ سال حضور در اين مجموعه به من 
بسپارند. البته در همه اين سال ها بخش هايي از كار را به من واگذار كرده بودند. پدر 
هميشه به من اعتماد به نفس دادند و به توسعه كار و استفاده از روش های جديد كار 
اعتقاد بسياری داشتند و هميشه به سواالت من با آرامش و محبت پاسخ مي دادند و 
تالش مي كردند تا اعتماد به نفسم را تقويت كنند، نكته ای كه حس قشنگي به من 
مي داد. به اعتقاد من رمز موفقيت گروه صنعتي گلرنگ برای پيشرفت و توسعه در 
همه اين سال ها عشق به ايران و عشق به هم وطنان بوده است. عشق به اينكه اسم 
ايران اســالمي عزيز در سطح جهان بدرخشد و در كنار اين، رفاه هم وطن عزيز ما 
هم تامين شود. ما باور داريم كه عشق به خدا، كشور و مردم عزيزمان رمز موفقيت 
ما بوده است. ما بهترين هم وطنان را داريم و خداوند رحمان به ما بيشترين منابع 
جهان را نسبت به جمعيت داده است. معتقدم اگر جوانان پشتكار، صبر، استقامت و 
به نتيجه رسيدن در بلندمدت را سرلوحه كارشان قرار دهند، مي توانند آينده بسيار 
روشني داشته باشند. ما بايد تك تكمان به ايران عزيزمان افتخار كنيم و برای توسعه 

آن گام برداريم. 

من كار را از ۹ ســالگي و با اجاره بوفه مدرســه شروع كردم و ۱۳ ساله بودم كه 
مغازه دار شدم و االن ۶۱ سال است كه كار مي كنم. به جواناني كه مي خواهند كار را 
شروع كنند پيشنهاد مي كنم كه از كم شروع كنيد، پله پله پيش برويد؛ از قديم هم 
گفته اند كه بادآورده را باد مي برد. ولي سرمايه ای كه با زحمت به دست بيايد ماندگار 
خواهد بود. مهم ترين داليل موفقيت در زندگي من توكل به خدا، اطاعت از پدر مادر 
و پشــتكار بوده اند. استادم پدرم بود و به من ياد داد كه ارزان بفروشم تا پولدار شوم 
و اين هم يكي ديگر از رمزهای موفقيتم در زندگي بوده اســت. در حال حاضر در 
شركت های زيرمجموعه هلدينگ ظريف مصور ۱۸ واحد توليدی فعاليت مي كند و در 

اين مجموعه صنعتي بيش از ۲۴۰۰ نفر به صورت مستقيم اشتغال دارند. 



دست روزگار من را به اين سمت كشاند تا شغلي را انتخاب كنم كه در حوزه ايده 
و فناوری است؛ رشته تحصيلي ام در دانشگاه كامپيوتر بود و در همين راه هم ادامه 
مسير دادم و با همكاری دوستانم كافه بازار و سايت ديوار را راه اندازی كرديم. در حال 
حاضر حدود ۲۵۰ نفر به صورت مستقيم در مجموعه ما مشغول به كار هستند و 
۱۰۰ نفر هم به صورت غيرمستقيم اشتغال دارند؛ عالوه بر اين ۲۰ هزار توسعه دهنده 
هم به صورت غيرمستقيم تر با مجموعه ما فعاليت دارند.  ما كارمان را بدون سرمايه 
شروع كرديم و اصوال شركت های استارت آپي بدون سرمايه يا با سرمايه بسيار اندكي 
شــكل مي گيرند و به همين خاطر هم هست كه اشتغال در حوزه ايده و فناوری و 
استارت آپ ها مي تواند خيلي سريع در كشور رشد داشته باشد و جوانان زيادی در اين 
زمينه فعال شوند و همين موضوع هم كمك جدی به وضعيت اشتغال كشور خواهد 
كرد؛ تنها كافي اســت دولت حمايت های اوليه را صورت دهد. البته جوان هايي كه 
مثل ما مي خواهند شروع كنند بايد بدانند كه اين راه آسان نيست و بايد تالش كنند 
و جا هم نزنند و استوار پيش بروند. هميشه روحيه كار و تالش را بايد حفظ كرد. 
تاكنون در زندگي روزی نبوده كه من فكر كنم تمام شده است و شكست خورده ام.

متولد ۱۳۱۰ هســتم و حاال بيش از ۸۶ سال ســن دارم. تا سال ۱۳۴۲ به شغل 
آهن فروشي مشغول بودم و بعد تصميم گرفتم وارد صنعت شوم و با توجه به شناختي 
كه از فلزات داشــتم زمينه ذوب فلزات را انتخاب كردم و اولين كارخانه ريخته گری 
ماشيني را راه اندازی كردم. سال ۱۳۴۵ اين مجموعه كه پارس متال نام داشت، شروع 
به فعاليت كرد. همچنين سال ۱۳۵۰ شركت سوفاژكار را تاسيس كردم كه همچنان 
مشغول توليد قطعات صنعتي و فلزی برای صنايع مختلف است. عالوه بر اينها در اين 
۵۰ سال واحدهای ديگری را نيز راه اندازی كرده ام كه تعدادی از آنها همچنان فعال 

هستند و به طور كلي در حال حاضر در همه اين مجموعه های صنعتي حدود ۲۵۰۰ 
نفر به صورت مســتقيم مشغول كار هستند. به نظر من يكي از اصلي ترين نيازهای 
كارآفريني ابتكار عمل داشتن اســت؛ من واحدهايي را در ايران راه اندازی كردم كه 
همگي برای اولين بار بود، مثال اولين كوره ذوب فلزات را در سال ۱۳۴۶ من تاسيس 
كردم و پيشــنهادم هم به جوانان كه مي خواهند كار را شــروع كنند اين است كه 
ابتكار عمل داشته باشند. جوانان هر كاری مي خواهند بكنند اول مطالعه بايد داشته 
باشــند و در رشــته ای كه تخصص دارند، وارد شوند؛ پراكنده كاری فايده ای نخواهد 
داشت. هميشه مي گويند همه كاره هيچ كاره است. دوم به تنهايي عمل نكنند و با كمك 
دوستانشان كار را شروع كنند. بدون همكاری و كار تيمي نمي توانند كاری را پيش 
ببرند. با جمع آوری سرمايه های كوچك مي توان واحدهای عظيم و بزرگ راه اندازی 

كرد. واحدهای كوچك صنعتي به نقطه مطلوبي نمي رسند. 

شركت سيناژن در عرصه توليد داروهای بيوتكنولوژی فعال است كه برای بيماری های 
خاص، صعب العالج، سرطان و... اســتفاده مي شوند، مثل داروهای الزم برای بيماری های 
خودايمنــي، ام اس، نابــاروری و... عمده اين داروها كه هم اكنون در گروه ســيناژن توليد 
مي شــوند، پيش از اين وارد كشور مي شدند و هم اكنون نيز به جز شركت ما هيچ موسسه 
داخلي ديگری اين داروها را در كشور توليد نمي كند. در دنيا هم ما جزو چند شركت محدود 
توليدكننده برخي از اين داروها محســوب مي شويم. در حال حاضر در كل گروه صنعتي 
دارويي سيناژن ۲۵۰۰ نفر مشــغول كار هستند كه تعداد زيادی از آنها تحصيل كردگان 
دانشگاهي هستند. به اعتقاد من عوامل مختلفي هست كه باعث موفقيت شركت ما در طول 
چند سال گذشته شده است كه نخستيِن آن كار تيمي و گروهي است، در مجموعه ما يك 
تيم هم راستا و هم گرا و با هدف مشترک تشكيل شده است و همه بر اين باور هستند كه 
كارهايي كه در دنيا انجام شده با همان كيفيت در ايران هم امكان تحقق دارند. بعد از اينكه 
شما به اين باور مي رسيد الزم است تالش زيادی انجام دهيد، به روز باشيد و دانش روز را 
داشته باشيد و واقعا بخواهيد يك كاری برای كشورتان انجام دهيد و باور داشته باشيد كه 
كار ارزشمندي برای مردم انجام مي دهيد. بعد از همه اينها رسيدن به موفقيت خيلي راحت 
خواهد بود. متاسفانه فرهنگ غالب در كشور ما اين است كه به كار تنها به عنوان يك راه 
درآمد نگاه مي كنيم ولي به نظرم كار يك هويت اجتماعي و شخصيتي است و نتيجه آن 

چيزی است كه در دنيا از خودمان به يادگار باقي مي گذاريم.
من فكر مي كنم مهم ترين چيزی كه جوان ها اين روزها بايد با آن بجنگند جو نااميدی 
است، چون كه به هرحال نااميدی برای ما بي مسئوليتي مي آورد و تنبل مي شويم؛ به آدم 
غصه دار و افســرده ای تبديل مي شويم كه خيلي سختي نمي كشد و تنها سختي اش اين 
است كه فقط غصه مي خورد در حالي كه بايد باور داشته باشيم خيلي كارها مي توانيم انجام 
دهيم و به هر حال تغيير و تحول در هر كشوری از يك جايي شروع مي شود. قشر جوان ما 
پتانسيل های بااليي دارند و مي توانند موفقيت را برای كشور رقم بزنند؛ قشر تحصيل كرده ما 
نبايد حتما دنبال اين باشند كه خيلي چيزها را خودشان اختراع و برای اولين بار راه اندازی 
كنند. خيلي چيزهايي را كه االن به كشور ما وارد مي شود و ارز زيادی هم برای آنها خارج 
مي شــود و نياز حياتي به آنها داريم همين جا در داخل كشــور مي توان ساخت و جوان ها 
مي توانند در اين زمينه ها فعال شوند. فكر ايراني اگر روی ساخت اين كاالها و مواد متمركز 
شود ما مي توانيم همان ها را بسازيم. جوان ها نبايد فكر كنند كه اگر قرار است كاری را انجام 
دهند ديگران بايد همه چيز را برايشان فراهم كنند. بايد بپذيريم در محيطي كار مي كنيم كه 

خيلي چيزها فراهم نيست ولي ما بايد بجنگيم و جلو برويم. 









عباســعلي قصاعي متولد سال ۱۳۲۶ در شهر نطنز است. او از كودكي با 
كار سفالگری آشنا شد و به كارگاه سفالگری پدرش مي رفت. اعضا خانواده 
او از ســفالگران و سراميك سازان به نام شــهر نطنز محسوب مي شوند تا 
جايــي كه برخي از ظروف توليدی از ســوی پدرش حتي به اروپا و آمريكا 
هم صادر مي شــد و ســابقه كار و توليد در خانواده او به بيش از ۱۴۰ سال 
مي رســد. قصاعي تا پايــان دوران راهنمايي در نطنز تحصيل كرد ولي بعد 
در ســال ۱۳۳۹ به تهران آمد و در دبيرستان البرز ثبت نام كرد و در رشته 
رياضــي ديپلم خود را اخــذ كرد. پس از آن او بــرای ادامه تحصيل راهي 
آلمان شــد و باتوجه به عالقه اش به كار سنتي خانوادگي يعني سفالگری و 
سراميك سازی در دانشگاه دولتي نورنبرگ (قطب صنايع چيني و سراميك 
در آلمان) در رشته سراميك تحصيل كرد. عباسعلي قصاعي به دنبال رونق 
تازه در كســب و كار خانوادگي و پيوند سنت و صنعت در اين رشته بود و از 
همين رو سو نيز با پايان تحصيلش در آلمان (سال ۱۳۵۰) با ايده های جديد 
به نطنز و كارگاه پدرش رفت و در اين مجموعه مشغول به كار شد. تحصيل 
در رشته سراميك برای قصاعي و خانواده اش دستاوردهای بسياری داشت و 
باعث شد او به صورت علمي با خواص مواد و خطوط توليد صنعتي سراميك 
و ظروف چيني آشنا شود و همين آموخته ها هم بود كه در نهايت زمينه را 

برای راه اندازی كارخانه صنعتي توليد سراميك و چيني فراهم كرد. 
او با بازگشت از فرنگ ابتدا كارگاه كوچك و سنتي پدرش را گسترش داد 
و بعد تغييراتي در تكنولوژی كارگاه ايجاد و ماشــين آالت جديد خريداری 
كرد و مي توان گفت نخســتين كسي بود كه توليد سراميك را در كشور از 
روش سنتي به صنعتي تغيير داد. در دهه ۵۰ عمده واردات چيني از ژاپن، 
ايتاليــا و آلمان صورت مي گرفت ولي توليــدات كارگاه صنعتي قصاعي كه 
حدود ۵۰ نفر در آن مشــغول به كار بودند كم كم وارد بازار شد و مشتريان 
بســياری پيدا كرد و همين موضوع او را تشويق به توسعه كار و راه اندازی 
واحــدی بزرگ كرد. به دليل محدوديت فضا در بافت قديمي شــهر نطنز، 
عباســعلي قصاعي تصميم گرفت كارخانه توليد ســراميك را در اصفهان و 
مســير عبور خطوط انتقال گاز احداث كند تا به راحتي به انرژی الزم برای 
كوره ها هم دسترسي داشته باشد. ساخت اين واحد در سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ 
در جــاده مباركه كليد خورد ولي با نزديك شــدن بــه انقالب و باتوجه به 
تحوالت سياســي و همچنين فوت پدرش كار برای چند سال متوقف شد 
تا اينكه در ســال ۱۳۶۱ او به صورت جدی دوبــاره راه اندازی كارخانه را 
دنبال و در ســال ۱۳۶۲ از طريق بانك صنعت و معدن پنج ميليون تومان 
وام برای واردات ماشــين آالت از آلمان دريافت كرد. در سال ۱۳۶۶ اولين 
فاز كارخانه چيني زرين راه اندازی شــد، مجموعه صنعتي كه در سه دهه 
گذشته در چند فاز توسعه پيدا كرده و در حال حاضر بزرگترين كارخانه در 
زمينه توليد چيني و سراميك در كشور محسوب مي شود و از تكنولوژی روز 
و پيشــرفته جهان بهره مي برد. چيني زرين در بيش از ۱۰۰ هزار مترمربع 

ســالن های كار محصوالتش را توليد مي كنــد و آخرين فاز كارخانه  هم كه 
چيني زرين ۳ است، در سالني جديد به مساحت ۲۰ هزار متر مربع شروع 
به كار كرده است. به گفته قصاعي مجموعه چيني زرين با حدود ۱۰۰ نفر 
و توليد ۸۰۰ تن در يك ســال كار را شروع كرده است و امروز بيش از ۱۲ 
هزار تن توليد در سال دارند و در مجموعه چيني زرين بيش از ۱۲۰۰ نفر 

مشغول به كار هستند. 
با شــروع دهه ۷۰ عباسعلي قصاعي كه چند سالي بود همراهي برادر را 
هم در كار و كنار خود داشت به فكر صادرات محصوالت توليدی كارخانه و 
حضور در نمايشــگاه های بين المللي افتاد و كم، كم توانست جايگاه ويژه ای 
در اين زمينه پيدا كند به طوری كه هم اكنون ســاالنه بيش از ۵ ميليون 
دالر صادرات دارند. كارخانه چيني زرين در حال حاضر حتي به ســفارش 
تعدادی از شــركت های ايتاليايي، تركيه ای، آلماني و... محصوالتي را توليد 
مي كند. مجموعه چيني زرين به دليل توليد محصوالت با كيفيت در طول 
اين سال ها بيش از ۱۰۰ لوح تقدير و گواهي بين المللي دريافت كرده است 

و به گفته قصاعي يكي از برندهای مشهور جهان محسوب مي شود. 
قصاعي در كنار توليد و صنعت در طول سال های گذشته برای فعاليت های 
تشكلي و مسئوليت اجتماعي هم اهميت بسياری قايل بوده است و از همين 
روســت كه در تشكل های مختلف از جمله اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشــاورزی، انجمن مديران صنعتي، اتاق مشــترک ايران و آلمان و انجمن 

صنايع چيني ايران عضويت و مسئوليت دارد. 
قصاعي باوجود بيش از ۵ دهه فعاليت صنعتي همچنان پركار اســت و به 
توسعه اقتصادی و پيشرفت كشور فكر مي كند، او درباره اينكه آيا قصد ندارد 
بازنشســته شــود، در مصاحبه ای گفت: « فكر مي كنم بايد مقداری كارم را 
كم كنم ولي برای كســي كه سال ها در كار صنعت بوده و اثراتي هم داشته، 
بازنشســتگي به معنای اينكه به طور كلي كنار برود احساس خوبي نيست. 
برای همين دوســت دارم همچنان كار كنم، فرزندانم هســتند و خيلي در 
كار كمك مي كنند. البته بعضي وقت ها به لحاظ جســمي و روحي خســته 
مي شوم، به خصوص كه امروز با مسائل اقتصادی كه پيش آمده گرفتاری ها 
چند برابر شده است. مشكالت ارزی، تحريم های خارجي و بدتر از همه اينها، 
بوروكراسي داخلي است كه فشار را زياد كرده تحريم های خارجي مشكالتي 
را ايجاد كرده است، اما نيروهای  داخل به جای آنكه منظم شوند و در مقابل 
تحريم ها دفاع كنند، سردرگم شده اند. اميدوارم اين بي نظمي به تدريج رفع 
و تعادل برقرار شــود. البته از طرف ديگر به شرايط پيش آمده، به عنوان يك 
فرصت هم نگاه مي كنم چون مي تواند باعث جان گرفتن صادرات شود، برای 
همين بايد از همين شــرايط هم استفاده كرد. ما بايد قوانين،  روش و منش 
اقتصادی مان را اصالح كنيم. اقتصاد در كنار سياســتي مناسب است كه به 
خوبي رشد كند. اقتصادی كه سياست بر آن سوار باشد كمرش خم مي  شود. 

اقتصاد بايد روی بال سياست به پرواز دربيايد.»





حميدرضا هاشمي نيا رئيس هيئت مديره شــركت های تكوين الكترونيك، سام 
الكترونيك و ســام سرويس، توليدكننده و نماينده انحصاری خدمات پس از فروش 
محصوالت صوتي، تصويری، خانگي و IT سامسونگ در ايران از جواني كار خود را شروع 
كرد و با توجه به ايده های جديدی كه داشت خيلي زود قدم درراه كارآفريناني بزرگ 
كشورمان در توليد لوازم خانگي همچون حاج محمدتقي برخوردار گذاشت (كسي كه 
پيش از انقالب همكاری با شركت های ژاپني در توليد لوازم خانگي الكترونيك در ايران 
را شــروع كرد) و همكاری های مشــترک با شركت كره ای سامسونگ را در دهه ۷۰ 
شمسي كليد زد، آن هم درزماني كه هنوز سامسونگ به غول بزرگ توليد لوازم خانگي 
در جهان تبديل نشــده بود و اين انتخاب خود نشان دهنده، هوش و ديد حميدرضا 
هاشمي نيا نسبت به آينده صنعت توليد لوازم خانگي است. او در ابتدا شركتي تجاری و 
بازرگاني برای گرفتن نمايندگي واردات كاالهای توليدشده از سوی شركت سامسونگ 
را در ايران راه اندازی كرد ولي چند سال بيشتر نگذشت كه به فكر توليد افتاد و خيلي 
زود توانست مجوزهای الزم برای احداث كارخانه را در اواخر رياست جمهوری آيت اهللا 

هاشمي رفسنجاني و دوره وزارت نعمت زاده دريافت كند. 
سال ۷۵، توافقات كارخانه « ســام الكترونيك» با سامسونگ نهايي شد و اواخر 
همين سال ساخت كارخانه در كيلومتر ۱۴ جاده كرج شروع شد و نهايتاً ۱۴بهمن 
۷۶ اولين توليد اين مجموعه كه دســتگاه تلويزيون بود، انجام شد. باگذشت زمان و 
اجرای طرح های توسعه ای كارخانه، زمين های مجاور باهدف افزايش توليد لوازم خانگي 
به كارخانه اوليه الحاق و برای طرح های توسعه توليد تلويزيون و نمايشگر كامپيوتری 
مورداســتفاده قرار گرفت. همچنين باروی كار آمدن دولت حسن روحاني و توافقات 
هسته ای و فروكش كردن تب تند تحريم ها عليه كشورمان حميدرضا هاشمي نيا به 
فكر توسعه همكاری های شركت سام الكترونيك با شركت سامسونگ كره و راه اندازی 
شركت جديدی بانام تكوين الكترونيك افتاد كه مورد استقبال طرف كره ای هم قرار 
گرفت و در اولين گام خطوط جديد توليد لوازم خانگي برقي شامل جاروبرقي و ماشين 
لباسشويي و حتي برخي از مدل های يخچال راه اندازی شد. همچنين شهريور سال 
۹۵ مراسم رونمايي از خطوط جديد توليد يخچال فريزر و سايدبای سايد سامسونگ 
در كارخانــه تكوين الكترونيك (يكي از بزرگ ترين و به روزترين مجموعه های توليد 
لوازم خانگي در منطقه خاورميانه) با حضور نعمت زاده، وزير صنعت معدن و تجارت 
وقت برگزار شد. به اعتقاد كارشناسان راه اندازی اين خطوط توليد كه دومين خط توليد 
يخچال فريزر و سايدبای سايد سامسونگ در ايران محسوب مي شود گام بلند و مهمي 
در بومي سازی دانش توليد لوازم خانگي در كشور و نمونه ای موفق از همكاری های يك 
شركت ايراني با يك شركت بين المللي (بزرگ ترين توليدكننده كنوني لوازم خانگي 
در جهان) محسوب مي شود. شــركت های تكوين الكترونيك و سام الكترونيك در 
طول سال های گذشته اقدامات مهمي در راستای انتقال فناوری و بومي سازی دانش 
توليد لوازم خانگي در كشور با همكاری شركت سامسونگ كره انجام داده اند و در حال 
حاضر بخش عمده محصوالت سامسونگ حتي بروزترين كاالها همچون فريزرهای 
سايدبای ســايد در اين مجموعه و با نظارت شركت كره ای توليد مي شود. اتفاقي كه 
در طول دو دهه گذشته با همكاری های آهسته ولي پيوسته و اعتمادسازی و توليد 
محصوالت كيفي و تأمين استانداردهای سامسونگ كره تحقق پيداكرده است. عالوه 
بر اينها حميدرضا هاشمي نيا در سال ۱۳۸۰ شركت سام سرويس را هم باهدف ارائه 
سرويس و خدمات پس از فروش محصوالت به مشتريان اين شركت راه اندازی كرد. 

او با توسعه شركت ها و كارخانه های اين گروه صنعتي و تجاری در طول سال های 
گذشته توانسته صدها فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم در كشور ايجاد كند. طبق 
آمارهايي كه او در سال ۱۳۹۵ و بعد از افتتاح خطوط جديد ارائه داد در اين مجموعه 
بيش از ۲ هزار ۵۰۰ نفر به صورت مســتقيم و بيش از ۳۴ هزار نفر غيرمستقيم (در 
بخش تأمين كنندگان مواد اوليه و بخش خدمات كاال و پس از فروش) مشــغول به 
كار هســتند. به گفته رئيس هيئت مديره سام الكترونيك اين مجموعه در ۴ واحد 
كارخانه توليدی و با مساحت بيش از ۲۵ هكتار، ساليانه بيش از ۲ ميليون دستگاه 
شامل مانيتور، جاروبرقي، تلويزيون، لباسشويي، انواع يخچال فريزر و سايدبای سايد 

توليد مي كند. 
شهريور امسال مديرعامل شركت سام الكترونيك در جريان بازديد خبرنگاران 
اعالم كرد هم اكنون ظرفيت اســمي توليد انواع يخچال و فريزر در اين مجموعه 
۱۵۰۰ دستگاه در روز است كه ۸۰۰ دستگاه هم اكنون توليد مي شود. در دو خط 
توليد ماشين لباسشويي اين مجموعه نيز ظرفيت توليد روزانه ۳ هزار دستگاه وجود 
دارد. همچنين هم اكنون امكان توليد ۳۷ مدل تلويزيون با ظرفيت ۹ هزار دستگاه 
در روز در اين كارخانه وجود دارد. البته در ماه های گذشته افزايش تحريم های آمريكا 
و افزايش قيمت مواد اوليه و سخت شدن واردات اين مواد مسئوالن كارخانه های 
سام الكترونيك و تكوين الكترونيك را با مشكالتي روبه رو كرده و توليد را در اين 
مجموعه نسبت به ظرفيت های اسمي، كاهش داده است. البته حميدرضا هاشمي نيا  
با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل های منطقه خاورميانه و بازار كشورهای همسايه به 
دنبال آن است كه مجموعه سام الكترونيك و تكوين الكترونيك را به هاب اصلي 
توليد محصوالت سامسونگ در منطقه تبديل كند و با صادرات گسترده محصوالت 
اين كارخانه ها بتواند عالوه برافزايش توليد، ده ها فرصت شــغلي جديد هم ايجاد 
كند؛ اقدامي كه مذاكرات اوليه آن با مسئوالن شركت سامسونگ صورت گرفته و 
توافق هايي هم انجام شده است. هاشمي نيا درباره مهم ترين مشكالت توليد هم زمان 
با افتتاح پروژه مجموعه صنعتي امام رضا (ع) سامســونگ گفت: « وام های گران 
بانك ها، مشكالت تأمين و انتقال ارز، مشكالت حمل ونقل و همچنين تأمين سرمايه، 
ركود، تورم و افت وخيزهای مديريت نشــده نرخ ارز دغدغه هميشگي كارآفرينان 
است، برای ما هم هميشه اين دغدغه ها وجود داشته. اشكال روند توليدكنندگي در 
ايران شايد اين باشد كه كارآفرينان واقعي هميشه اميدوارند كه مسئوالن مختلف، 
آن كساني كه بايد فراهم كننده فضای آزاد رقابتي و بازار عرضه و تقاضا باشند، همه را 
به يك چشم نگاه كنند، زمين بازی را برای تمام شركت ها يكسان كنند.» او همچنين 
معتقد اســت كشور بايد برنامه ای ويژه برای توليد كاالها و محصوالتي كه در آنها 
مزيت نسبي دارد، داشته باشد. « ما در بسياری از توليداتمان مزيت نسبي نداريم، 
فرضاً اگر كااليي را ساختيم امكان رقابت با سازنده های ديگر دنيا را نداريم، خوب 
اين توليد اگر كااليي استراتژيك نباشد و دست نيافتن به دانش آن باعث وابستگي 
نشود شايد صرفه نداشته باشد اما اگر در توليدی مزيت نسبي داريم، ورود تكنولوژی 
و دانش آن به كشور در خيلي صنايع زيردستي و باالدستي بتواند باعث بهبود شود، 
برای كشور نفع خواهد داشت و منجر به صرفه اقتصادی مي شود، اين توليد ملي هم 
صرفه جويي ارزی را با خودش مي آورد و هم اشتغال زايي خواهد داشت. حتي فارغ 
از بحث های اقتصادی، هر ملتي كه مصرف كننده صرف باشد نهايتاً هم عزت خودش 

را و هم اعتمادبه نفسش را از دست مي دهد.»



سلطان حسين فتاحي در سال ۱۳۳۶ در شهر ميانه آذربايجان شرقي متولد 
شــد و ۶۱ سال ســن دارد. او از كودكي زندگي سختي را پشت سر گذاشته و 
هميشــه برای رســيدن به زندگي بهتر و موفقيت جنگيده است. در ۵ سالگي 
پدرش را از دست داد و بعد از مدتي عمويش او و برادرش را با خود به قائم شهر 
برد و آنها در كنار خانواده عمو بزرگ شدند. شش سالگي به مكتب رفت و به دليل 
جابه جايي شــغل عمو دوره ابتدايي را در مراغه و در ميانه به اتمام رساند و بعد 
در سال ۱۳۴۹ در تهران وارد هنرستان شبانه روزی آزمايش (وابسته به كارخانه 
لوازم خانگي آزمايش) شد، او كه بااستعداد و پرتالش بود نفر دوم پذيرفته شدگان 
بود و سيكل فني خود را بعد از سه سال در اين كارخانه و هنرستان وابسته به 
آن گرفت ولي درنهايت در اين مجموعه نماند و به كارخانه الكترولوكس رفت و 
پس ازآن در كارخانه ارج مشغول به كار شد ولي چون سربازی نرفته بود از اين 

مجموعه اخراج شد و به خدمت سربازی رفت. 
سلطان حسين فتاحي با پايان يافتن سربازی مدتي را در شركت «سارا ول» 
به عنوان طراح مشغول شد و البته در كنار آن برای كسب درآمد بيشتر و تجربه 
به صورت آزاد كارهای تعميرات لوازم خانگي نيز انجام مي داد. او به مغازه ها رفته 
و اگر كسي تلويزيون و يخچالي برای تعمير داشت آنها را تعمير مي كرد؛ اين كار 
تا جايي ادامه پيدا كرد كه او به فكر راه اندازی مغازه ای برای خود افتاد. فتاحي با 
پولي كه جمع كرده بود در ميدان خراسان مغازه ای اجاره كرد و تعميرات يخچال  
انجام مي داد و حتي يخچال های دست دوم را كه برای فروش مي آوردند، روبه راه 

كرده و دوباره مي فروخت. 
سال هايي كه فتاحي تعميرگاه يخچال راه اندازی كرد هم زمان با جنگ تحميلي 
بود و او در اين دوره با توجه به نياز مردم به فكر توليد يخچال و فريزر با حداقل 

امكانات افتاد ولي برای اين كار پيش نيازهايي الزم بود كه مهم ترين آن يادگيری 
كار با ورق و توليد بدنه بود؛ به همين دليل او به فكر رفتن به كابينت  ســازی و 
آموزش كار با ورق افتاد، البته هم زمان با اين كار در خانه كار طرحي محصوالت 
را هم انجام مي داد. فتاحي مدتي در كابينت سازی كاركرد و پس ازآن يك كارگاه 
كابينت سازی را اجاره و نخستين بدنه فريزرها را آنجا توليد كرد. درواقع، نخستين 
جرقه راه اندازی كارخانه امرســان همان جا زده شد. او پس ازآن برای توسعه كار 
پاركينگي را در خيابان پيروزی هم اجاره كرد و اتصال بدنه فريزرها و يخچال ها را 
در اين پاركينگ انجام مي داد و محصول نهايي را توليد مي كرد. اما مرحله بعدی 
كار فروش اين يخچال و فريزرها بود، او با شكل گرفتن توليدات كارگاه خود از 
مغازه ها و فروشگاه های لوازم خانگي دعوت مي كرد تا توليدات او را ببينند و حتي 

سفارش جديد برای ساخت مي گرفت. 
در آن روزها كه به دليل جنگ واردات لوازم خانگي به سختي و بيشتر به صورت 
قاچــاق صورت مي گرفت و كارخانه های قديمي مانند ارج و آزمايش هم درگير 
تحوالت بعد از انقالب و مصادره بودند و بازار تشــنه محصول؛ سلطان حسين 
فتاحي خيلي زود با گرفتن سفارش های متعدد توانست كار خود را توسعه دهد و 
سرمايه اوليه ای برای راه اندازی كارخانه امرسان جمع آوری كند. او در سال ۱۳۶۴ 
در زميني به مساحت ۵ هزار مترمربع در جاجرود كارخانه امرسان را راه اندازی 
كرد و در ســال ۱۳۹۰ هم با اجرای طرح توســعه محل كارخانه را به شهرک 
صنعتي عباس آباد با بيش از ۱۵۰ هزار مترمربع وسعت انتقال داد. ظرفيت اسمي 
خط توليد يخچال و فريزر كارخانه امرسان ۲۵۰۰ دستگاه است و در حال حاضر 
روزانه به صورت ميانگين ۱۵۰۰ يخچال و فريزر در اين مجموعه توليد مي شود. 
همچنين در كارخانه امرسان به صورت محدود خطوط توليد ماشين لباس شويي، 
اجاق گاز و كولرگازی هم راه اندازی شده است. در مجموعه صنعتي امرسان بيش 
از ۵۰۰ نفر نيروی كارگری و ۷۰ نفر نيروی ستادی وجود دارد و محصوالت اين 
كارخانه از سوی بيش از ۵۰۰ نفر عامل توزيع در سراسر كشور به فروش مي رسند 
و اين كارخانه ۴۰۰ شعبه سرويس و خدمات پس از فروش دارد. همچنين ازنظر 
زنجيره تأمين مواد اوليه ۴۰۰ شــركت با مجموعه امرسان همكاری دارند. در 
اين مجموعه در ســال ۱۳۹۵ بيش از ۲۰۰ هزار دستگاه انواع يخچال و فريزر 

توليدشده است. 



اكبر ابراهيمي در سال ۱۳۲۳ در شهر تهران و در خانواده ای مذهبي به دنيا آمد. 
او از دوران نوجواني به دليل شرايط اقتصادی خانواده و كمك به پدرش وارد بازار 
كار شــد. او از ۱۷ سالگي به فعاليت های صنعتي رو آورد و در سال ۱۳۵۴ زماني 
كه تازه وارد دهه ۳۰ زندگي اش شده بود، مجموعه صنعتي پاكشوما را برای توليد 
ماشين های لباس شويي نيمه اتوماتيك راه اندازی كرد. كارخانه ای كه با توجه به 
نگاه صنعتي و توسعه محور اكبر ابراهيمي در طول بيش از ۴ دهه فعاليت هميشه 
در توليد لوازم خانگي جزو برندهای اصلي كشور محسوب مي شده است و هم اكنون 
عالوه بر ماشين لباس شويي، ماشين ظرف شويي، مايكروفر، جاروبرقي، كولرآبي و 
گازی و حتي يخچال سايدبای سايد هم توليد مي كند. حاج اكبر ابراهيمي ۲۰ سال 
پيش در ســال ۱۳۷۶ برای نوسازی و جوان گرايي در ساختارهای مديريتي اين 
مجموعه صنعتي دســت به تغييراتي زد كه حاصل آن نوسازی كارخانه، افزايش 
توليد و ورود به ســاخت محصوالت جديد در اين مجموعه بود. توسعه مجموعه 
صنعتي پاكشــوما (باوجود تحريم ها و مشــكالت اقتصادی كشور) در سال های 
گذشته هميشه يكي از هدف گذاری های مهم حاج اكبر ابراهيمي و فرزندش حميد 
ابراهيمي كه در حال حاضر مديرعامل مجموعه صنعتي پاكشــوما است، بوده و 
در اين زمينه مهم ترين كار، ساخت مجموعه صنعتي بسيار عظيمي در شهر قم 
و انتقال كارخانه به اين مجموعه بوده اســت. ساخت كارخانه جديد پاكشوما در 
ارديبهشت ۱۳۹۳ در شهرک صنعتي محمودآباد قم با وسعت ۱۰۰ هزار مترمربع 
و بــا ۳۰ هزار مترمربع  ســالن و انبار برای توليد قطعــات و دو خط كامل توليد 
لوازم خانگي به بهره برداری رســيد و در خرداد ۱۳۹۴ ۳۰ هزار مترمربع ديگر هم 

به سالن های توليد اين مجموعه افزوده شد. هم اكنون ۳ خط كامل توليد در ۶۰ 
هزار مترمربع در اين مجموعه فعال است. شركت پاكشوما جهت بهبود كيفيت 
 محصوالت خود با شركت های مختلف اروپايي و آسيايي همكاری هايي درزمينه 
طراحي سيســتم، نصب ماشين آالت و فناوری های روز و حتي توليد محصوالت 
مشترک شروع كرده است، برای مثال دو سال پيش قرارداد مشتركي برای توليد 
ماشين لباس شويي بين شركت مديا (شركت چيني و از بزرگ ترين توليدكنندگان 
لوازم خانگي در جهان) بسته و سال گذشته از محصول مشترک اين دو شركت با 
حضور حاج اكبر ابراهيمي كه هم اكنون رياســت هيئت مديره مجموعه صنعتي 
پاكشوما را بر عهده دارد، رونمايي شد. در مجموعه صنعتي پاكشوما در حال حاضر 
حدود هزار نفر مشغول به كار هستند و مديران آن پيش بيني مي كنند با افتتاح 
تمام  خطوط توليد و توسعه كار در اين مجموعه ميزان اشتغال آنها به ۴ هزار نفر 
افزايش پيدا كند. اين مجموعــه دارای ۶۰۰ مركز خدمات پس از فروش در كل 
كشور است. به گفته مديران اين مجموعه هم اكنون به صورت ميانگين ۷۰ درصد 

قطعات و مواد مورداستفاده در كارخانه پاكشوما در داخل ساخته مي شود. 
در كنار فعاليت های صنعتي و تأسيس و راه اندازی يكي از بزرگ ترين كارخانه های 
توليد لوازم خانگي در كشور، اكبر ابراهيمي از بزرگ ترين خيرين كشور به خصوص 
درزمينه مدرسه سازی محسوب مي شود و تاكنون در ساخت بيش از ۱۰۰ مدرسه 
در سراسر ايران مشــاركت داشته است. او اگرچه به دليل نگاه مذهبي از جواني 
هميشه بخشي از درآمد خود را وقف امور خيريه و پرداخت خمس و ذكات مي كرد 
اما عمالً در دوران ميان ســالي و با حضور در يك مراســم افطاری با فعاليت های 
مدرسه سازی در آموزش وپرورش آشنا شد و ازآن پس مشاركت گسترده ای در اين 
زمينه را آغاز كرده است و به گفته خودش حدود يك سوم اموالش را تفكيك كرده 
و به حساب بانكي مجزايي واريز تا صرف امور خيريه و در رأس آن، مدرسه سازی 
كند. او عالوه بر اســتان ها و مناطق محروم در زندان های اوين و رجايي شهر هم 

مدارسي احداث كرده است.  
به پاس چند دهه فعاليت صنعتي، كارآفريني، مسئوليت اجتماعي و خيريه در 
سال ۱۳۹۳ نشان رهبران كارآفريني كشور به حاج اكبر ابراهيمي اهدا شد. او در 
سال ۱۳۹۶ نيز از سوی سازمان بهزيستي كل كشور تنديس چهره ماندگار خيرين 

را دريافت كرد. 



محمدجواد شــكوری مقدم ۳۶ سال ســن دارد و يك دهه شــصتي است. او در 
خانواده ای متوسط به دنيا آمد و بزرگ شد و هميشه جزو دانش آموزان بااستعداد مدرسه 
محسوب بود و درنهايت هم بعد از اخذ ديپلم و شركت در كنكور توانست در رشته برق 
قدرت در دانشگاه اميركبير مشغول به تحصيل شود. البته او پس از ۷، ۸ ترم به دليل 
عدم عالقه به رشته تحصيلي اش از ادامه حضور در دانشگاه انصراف داد و به دنبال كاری 
رفت كه دوست داشت و از دوره نوجواني به نوعي جذب آن شده بود يعني برنامه نويسي. 
او باوجوداينكه ازدواج كرده بود (در ۱۹ سالگي) و به نظر خيلي از نزديكانش رها كردن 
تحصيل دريكي از دانشگاه های برتر كشور و آن هم رشته ای مناسب كاری اشتباه بود، 
تصميم گرفت تا جوان است به دنبال مسير عالقه اش برود و جذب كاری شود كه فكر 
مي كرد در آن مي تواند به موفقيت برسد و ايمان داشت كه آن حرفه راه آينده اش خواهد 
بود. او هم زمان با تحصيل در دانشگاه (سال ۱۳۸۴-۱۳۸۳) در شركت ايران سيستم كار 
برنامه نويسي انجام مي داد و به اين نتيجه رسيد كه فضای آنالين، فضای قدرتمندی است 
برای اينكه ايده هايش را در آن اجرائي و به ثمر برساند؛ اين بود كه از دانشگاه انصراف داد 
و تمركز خود را روی تحقق ايده هايش گذاشت البته در شروع كار خيلي موفق نبود ولي 
خسته نشد و حتي آموخت كه  بايد تيمي همه جانبه ای داشته باشد و برای رسيدن به 
اين نقطه بايد تيم سازی انجام دهد. بعد روی يك ايده خوب كاركند و درنهايت به دنبال 
اجرای آن باشد. بعد از شكست های اول ما تيم خوبي را تشكيل داديم و همين باعث 
شد كه در مسير درست قرار بگيريم. محمدجواد شكوی مقدم كه از ۱۶، ۱۷ سالگي كار 
برنامه نويسي را شروع كرده بود، به همراه دوستان و برادرش به فكر راه اندازی يك شبكه 
اجتماعي در ايران افتادند، آن زمان تازه اوركات به ايران رسيده و مخاطبان زيادی را هم 
برای خودش جذب كرده بود و همين اتفاق باعث شد آنها به فكر راه اندازی چيزی شبيه 

اوركات ولي به فارســي در ايران بيفتند، شبكه اجتماعي كه «كلوپ» نام گذاری شد و 
خيلي زود هم جای خود را در فضای وب فارسي پيدا كرد و همين نكته شكوری مقدم 
را به فكر توسعه كار انداخت تا جايي كه ۳ سال بعد به فكر گسترش كار افتاد و همين 
شد كه ميهن بالگ را به كمك دوستانش شكل داد و شركت صبا ايده را راه اندازی كرد. 
آنها كارشان را از يك اتاق كوچك در شركت ايران سيستم شروع كردند و شكوری مقدم 

هم يك پرايد داشت كه به عنوان سرمايه اوليه شركت فروخت. 
حدود ۳ ســال بعد از راه اندازی و جا افتادن سايت ميهن وبالگ، تيم محمدجواد 
شكوری مقدم و صبا ايده به تكاپو افتاد تا كاری جديد ارائه كنند و دراين بين ايده اصلي 
اضافه كردن ســرويس ويدئو به سايت كلوپ بود، نكته ای كه با درخواست مخاطبان 
شبكه اجتماعي كلوپ تيم صبا ايده به فكر آن افتادند و البته بعد از اجرای نهايي با 
توجه به وسعت كار تصميم گرفته شد به صورت مستقل و تحت عنوان «آپارات» وارد 
ميدان شود و به نوعي خأل بارگذاری و دانلود تصوير را در كشور پر كند و  شبيه يوتيوب 
ولي فارسي باشد. محمدجواد شكوری مقدم راز اصلي پشت پرده شركت صبا ايده را 

در «كار تيمي و گروهي» مي داند. 
مردادماه سال گذشته و بعد از حدود ۷ سال از شروع كار مسئوالن سايت آپارات 
آمارهايي از مخاطبان خود را ارائه دادند، اعدادی كه نشــان دهنده اقبال باال و رشــد 
چشم گير اين سايت ازنظر تعداد مخاطب است، نكته ای كه باعث شده آپارات حاال بعد 
از گوگل بيشترين بازديد را در بين كاربران ايراني داشته باشد. آپارات در سال تأسيس 
۶۰ هزار بازديد در روز داشت كه اين تعداد سه سال بعد به ۲,۲ ميليون و ۵ سال بعد به 
۷,۵ ميليون و سال گذشته به ۱۰,۵ ميليون بازديد رسيد. طبق آمارهای سال گذشته 
ســاالنه ۷,۶ ميليارد بازديد از صفحه آپارات صورت مي گيرد. همچنين اين سرويس 
ويدئويي ۲۹ ميليون نفر كاربر فعال ماهانه دارد. ازنظر كاربر نيز بيشــترين كاربران 
آپارات را افرادی در رده سني ۲۵ تا ۳۴ سال با حدود ۴۴ درصد مخاطبان اين سرويس 
تشــكيل مي دهند و بعدازاين افراد جوانان بين ۱۸ تا ۲۴ ســال با حدود ۲۳ درصد 
بيشترين مخاطبان آپارات هستند. البته راه اندازی آپارات و جذب مخاطب ميليوني 
برای محمد شكوری مقدم كافي نبود و او دائم به فكر راه اندازی و اجرای ايده های جديد 
است و همين موضوع بود كه او را به فكر راه اندازی سايت فيليمو انداخت، تلويزيون 
اينترنتي (پرداخت پول برای دانلود فيلم و برنامه ها) كه اين روزها مخاطبان بسياری 

برای تماشای فيلم ها و سريال های داخلي و خارجي اش پيداشده است. 



برادران دوقلوی محمدی مؤسسان بزرگ ترين شركت فروش اينترنتي و آنالين 
كشور يعني ديجي كاال، متولد سال ۱۳۵۸ در جنوب تهران هستند. مادرشان خانه دار 
و پدرشان صاحب يك نانوايي بود و آنها در خانواده ای پرجمعيت با ۱۱ فرزند بزرگ 
شدند. ســعيد و حميد محمدی كودكي و نوجواني شــان را در كنار هم پشت سر 
گذاشــتند و هميشه هم بازی و همراه هم بودند و اتفاقاً تجربه كار تيمي باهم را در 
همين ســال ها آموختند. خانواده آنها به تحصيل اهميت بسياری مي دادند؛ حميد 
محمدی دوره راهنمايي و دبيرستانش را در مدرسه تيزهوشان شهيد بهشتي شهرری 
تحصيل كرد و ســعيد در مدرسه نمونه  دولتي ابن سينا درس خواند و هر دو ديپلم 
رياضي گرفتند و پس ازآن وارد دانشگاه شدند. سعيد محمدی مدرک كارشناسي خود 
را در رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه آزاد گرفت و برادرش هم در رشته مهندسي 
 MBA صنايع دانشگاه خواجه نصير تحصيل كرد ولي هر دو برای فوق ليسانس رشته
را انتخاب كردند. اين دو برادر دوقلو قبل از ورود به دانشــگاه كار را شــروع كردند و 
هر دو با توجه به اينكه به نرم افزارهای اتوكد و... تســلط داشتند در بخش طراحي 
يك شــركت قطعه سازی موتورسيكلت مشغول به كار شدند و بعد از مدتي هم در 
كارخانه كوچك توليدی كفش برادرشان مسئوليت طراحي را بر عهده گرفتند. آنها 
تقريباً از همان سال اول دانشگاه همه هزينه های زندگي و تحصيلشان را خودشان 
پرداخت مي كردند. با پايان تحصيل دانشگاهي دو برادر با توجه به رشته های متفاوتي 
كه انتخاب كرده بودند مسير كاری وزندگي شان از هم فاصله بسياری گرفت؛ سعيد 
محمدی در حوزه صنعت نفت و انرژی مشغول به كار شد و حميد محمدی در يك 
شركت نيروگاهي كار مي كرد تا اينكه ماجرای خريد يك دوربين ديجيتال عكاسي 
پيش آمد و مسير زندگي آنها به صورت كلي تغيير كرد و البته به هم گره خورد. دو 

برادر به عكاسي ديجيتال عالقه مند شده و به فكر خريد دوربين SLR بودند كه آن 
زمان بيش از يك ميليون تومان قيمت داشت و برای همين به صورت مشترک تصميم 
به خريد گرفته و تحقيقات مفصلي در اين زمينه انجام دادند اما حاصله همه بررسي ها 

به نتيجه مطلوب آنها نرسيد زيرا فروشنده لنز دوربين را عوض كرده بود. 
شكست در خريد دوربين ديجيتال باوجود پرداخت زياد و بررسي بسيار برادران 
محمدی را به فكر راه اندازی سايتي برای اطالع  رساني نسبت به انواع كاالهای ديجيتال 
(كه در آن سال ها تازه وارد بازار مي شدند)، مقايسه آنها با يكديگر و خريد اينترنتي 
اين كاالها انداخت. اوايل ســال ۱۳۸۵ آنها شروع به برنامه نويسي و طراحي سايت 
ديجي كاال كردند و اين سايت به عنوان اولين سايت فروشگاه اينترنتي جدی در كشور 
اواخر همان سال شــروع به كاركرد. آنها كار را در دفتر كوچكي در خيابان سعدی 
با هســته مركزی كوچك ۷ نفره شروع كردند و بعد از ۱۲ سال تالش شبانه روزی 
توانســتند ديجي كاال را به بزرگ ترين فروشگاه آنالين كشور با بيش از ۲ هزار نفر 

نيروی كار تبديل كنند. 
مركز پردازش ديجي كاال (بخش انبــار، پردازش و عمليات) درواقع بزرگ ترين 
مركز از نوع خود در خاورميانه محسوب مي شود كه ۵۰ هزار مترمربع فضا و ظرفيت 
نگهــداری ۴ ميليون آيتم كاال را دارد و هم اكنون حدود ۲ ميليون آيتم كاال در آن 
نگهداری مي شــود. مركز كنوني پردازش ديجي كاال دارای بيش از ۱۰۰ هزار قفسه 
كوچك و ۲ هزار قفســه بزرگ برای قرار گرفتن ۱۵۰ هزار نوع كاال است و ظرفيت 
پذيرش روزانه ۳۰۰ هزار كاال را دارد. در حال حاضر روزانه به صورت ميانگين بين ۵۰ 
تا ۱۰۰ هزار كاال (نسبت به زمان در سال) وارد مركز پردازش ديجي كاال مي شود و اين 
مجموعه با بيش از ۳ هزار فروشنده همكاری دارد و زنجيره تأمين كاالهای ديجي كاال 
را تشكيل مي دهند. همچنين در بخش توليد محتوا كه يكي از حوزه های اصلي اين 
مجموعه محسوب مي شــود و از روز اول شكل گيری آن يكي از اهداف اصلي بوده 
به صورت ميانگين روزانه برای هزار كاال اطالعات درج مي شود و از ۷۰۰ كاال عكاسي 
صورت مي گيرد. برادران محمدی ســال گذشته پيش بيني كرده كه امسال ارزش 
اين شــركت به يك ميليارد دالر برسد كه البته شايد به دليل مشكالت اقتصادی، 
افزايش نرخ ارز اين عدد فعال تحقق پيدا نكند. بيش از ۲ميليون كاربر باتجربه خريد 
از ديجي كاال در كشور وجود دارد و اين سايت رتبه ۳ بازديد الكسا در ايران را به خود 

اختصاص داده است. 



لئون آهارونيان سال ۱۳۰۹ در روستای هفتوان شهرستان سلماس به دنيا آمد. پدرش 
هنگام اشغال ايران در جنگ جهاني به مراغه رفت و همراه يكي از دوستانش رستوراني در 
آنجا راه اندازی كرد ولي با تشكيل حكومت خودمختار پيشه وری در تبريز (سال ۱۳۲۴) به 
تهران آمد و غذاخوری ای در پايتخت باز كرد. لئون و ديگر اعضای خانواده اش در كار مغازه به 
پدرشان كمك مي                        كردند. پدر لئون آهارونيان اهميت بسياری به كار مي                        داد و دوست داشت 
فرزندانش از كودكي مسئوليت پذير باشند و از همين رو در تابستان يك رستوران فصلي برای 
آنها                             در روستای ييالقي اوشان راه اندازی مي                        كرد. همه اينها                        باعث شده بود كه دوران نوجواني 
و جواني لئون تركيبي از درس و كار باشد كه در جواني به آن ورزش و شكار هم اضافه شد. 
دوچرخه ســواری ورزش موردعالقه اش در دوره دبيرستان بود. او همچنين از جواني تا ۸۰ 
سالگي به شكار مي                        رفت و درنهايت كلكسيون بزرگش را به موزه طبيعي ايروان هديه كرد. 
او پس از گرفتن ديپلم در ســال ۱۳۳۱ در هنر ســرای عالي (دانشگاه اميركبير فعلي) 
پذيرفته شد. پس از پايان تحصيل با گرفتن كفالت از سربازی معاف شد و ارديبهشت ۱۳۳۵ 
در آزمايشگاه خاک شناسي وزارت كشاورزی با ماهي ۴۸۰ تومان استخدام شد؛ اين آزمايشگاه 
با همكاری سازمان خواروبار جهاني (فائو) تأسيس شده بود. آهارونيان در اواخر سال ۱۳۳۹ 
با بورســيه سازمان فائو به مدت يك سال و به همراه خانواده برای تكميل تخصص به مقر 
فائو در رم و پس از چند روز به مركز پژوهش كشاورزی در شهر دانشگاهي واگنيگن هلند 
رفت و ادامه تحصيل داد. در سال ۱۳۴۱ و بعد از بازگشت به ايران آهارونيان به درخواست 
پدر همسرش كه مؤسس شركت حمل ونقل ستي بود و در حوزه معدن، هتلداری و فروش 
بليت هواپيما هم فعاليت مي كرد به صورت پاره وقت به اين مجموعه پيوست و حسابرسي 
مالي مجموعه را بر عهده گرفت و اتفاقاً جلوی سوءاســتفاده های شركای پدر زنش ايستاد. 

آهارونيان در سال ۱۳۴۷ پس از ۱۲ سال از كار دولتي استعفا داد و به صورت تمام وقت در 
شركت ستي مشغول به كار شد. در همان سال ها                        قراردادی با شركت ميتسوبيشي بست تا 
دستگاه  های                          گازسوز توليد برق را از بنادر جنوب كشور به محل ساخت نيروگاه انتقال دهند. 
شــركت ستي طي قراردادی با شركت  های                          فرانسوی و آلماني، چهار دستگاه و دو ژنراتور با 
وزن هريك ۱۴۰ و ۱۱۰ تن خريد تا تجهيزات سد سفيدرود و نيروگاه آبي را از جنوب كشور 
به منجيل انتقال دهند. اين محموله با وزن تريلي و بوژی حدود ۲۵۰ تن مي                        شــد. شركت 
ستي، نخستين شركت ايراني حمل ونقل بود كه توانست وسايل حمل بارهای سنگين را از 
يك شــركت فرانسوی خريداری (نقد و وام) و وارد ايران كند. پس  از اين كارها هنگامي كه 
قرارداد ساخت ذوب آهن و كشيدن لوله  های                          گاز از جنوب كشور با شوروی امضا شد، يك سوم 
از قرارداد لوله كشي به يك شركت فرانسوی واگذار شد و آنان نيز انتقال ۴۲ هزار تن لوله و ۲۰ 
هزار تن تجهيزات كارشان را به شركت ستي سپردند. عالوه بر اينها                        در آن سال ها                        اين شركت، 
حمل تجهيزات الزم برای راه اندازی نيروگاه ۷۰۰ مگاواتي اهواز (شركت تكنوپروم روسيه)، 
تجهيزات پست  های                          انتقال برق در غرب كشور (سه شركت آلماني) و... را هم بر عهده داشت 
و در مهم ترين قرارداد هم شركت زيمنس آلمان به مدت ۳۵ سال انتقال كليه محموله هايش 
در ايران را به اين شــركت واگذار كرد. شركت ستي با توجه به قراردادهای خارجي كه در 
آن سال ها                        موفق به امضا و انجام آنها                            شد، خيلي زود رشد چشمگيری كرد و طي چند سال 
ده ها                        تريلي و وسايل حمل كاالهای سنگين خريداری كرد. آنها حتي توانستند برای توسعه 
كارهايشان از فرانسه يك وام يك ميليون دالری (با بازپرداخت سه ساله) دريافت و تجهيزات 
بــه روزی ازجمله بوژی خريداری كنند. با پيروزی انقالب و شــروع جنگ تحميلي يكي از 
نيازهای اساسي كشور جابه جايي                             تجهيزات نظامي و... به مناطق جنگي بود و بخشي از اين 
كار را به صورت رايگان شركت ستي بر عهده گرفت. اعطای كاميون ها                        و تريلرهای شركت برای 
انتقال تجهيزات سنگين نظامي مانند تانك، هاوركرافت و... به مناطق مختلف جنگي بخشي از 
خدمات اين شركت به جبهه  های                          نبرد بود. لئون آهارونيان در سال  های                          بعد از پيروزی انقالب 
با توجه به موقعيت اقتصادی و حضور در شورای خليفه گری ارامنه (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ 
عضو شــورای بود)، فعاليت  های                          اجتماعي و صنفي خود را گسترش داد. همچنين تشكيل 
اتاق بازرگاني مشترک ايران و ارمنستان (۱۳۷۲)، برقراری اولين خطوط هوايي بين ايران و 
ارمنستان (۱۳۶۹) و از همه مهم تر برقراری ارتباط بين مقام  های                          دولتي، امنيتي و مذهبي 
ايران و ارمنستان ازجمله كارهايي بود كه لئون آهارونيان برای دوستي و نزديكي بيشتر مردم 

و دولت  های                          ايران و ارمنستان انجام داده است. 
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سيد ابوالقاســم مرتضوی متولد دهه ابتدايي قرن اخير در تهران است. پدرش 
سيد جعفر يكي از بزرگ ترين تاجران گندم و برخي از غالت همچون جو و حبوبات 
بود و تجارتخانه بزرگي در محدود ميدان اعدام و امين السلطان داشت. حاج قاسم 
مرتضوی از دوران نوجواني (۱۴، ۱۵ سالگي) كار را با شاگردی در مغازه دايي خود 
كه فروشــنده حبوبات و  از تجار سرشــناس بود، شــروع كرد و بعد از دو سال در 
تجارتخانه پدرش مشغول به كار شد و با توجه به استعداد بااليي كه در تشخيص انواع 
گندم ها داشت خيلي زود متصدی فروش شد كه كليدی ترين كار در اين تجارتخانه 
محسوب مي شد و مسئوليت توزيع گندم بين مشتريان بر اساس نوع مصرفشان را 
بر عهده داشت. حاج سيد ابوالقاسم مرتضوی تقريباً ۱۰ سال نزد پدرش كاركرد تا 
اينكه در دهه ۳۰ شمسي و اوج جواني تصميم گرفت با توجه به نياز كشور، كاری 
نو انجام دهد كه راه انــدازی كارخانه صنعتي توليد آرد بود، آن هم زماني كه هنوز 
آســياب های آبي و سنگي فعال بودند و آرد را به صورت سنتي آسياب مي كردند و 
تنها روس ها يك كارخانه توليد محدود آرد در كشور احداث كرده بودند. او بررسي ها 
و مطالعاتي در خارج از كشور روی اين موضوع انجام داد و درنهايت تصميم خود را 
گرفت و ماشين آالت كارخانه را از روس ها خريداری و كارخانه آرد ستاره را تأسيس 
كرد. درآن ســال ها حتي تهران به عنوان پايتخت كشــور هنوز برق نداشت و حاج 
ابوالقاسم مرتضوی برای تأمين برق كارخانه دو موتور برق انگليسي خريداری كرد. 
البته مرتضوی برای آرد توليدی كارخانه اش مشتری های بسياری داشت به خصوص 
اينكه خود در تجارتخانه پدر ارتباطات قوی با مشتريان اصلي شكل داده بود و اصًال 
با توجه به خالءای كه در كسب وكار ديده بود، اقدام به راه اندازی كارخانه توليد آرد 

كرد. مدتي بعد از روی غلتك افتادن كار كارخانه توليد آرد حاج قاســم مرتضوی 
ايده جديدی به ذهنش رســيد و آن تأسيس يك كارخانه توليد خوراک دام بود؛ 
اقدامي كه بســيار جلوتر از زمانه خود محسوب مي شد و هنوز اصالً كارخانه ای در 
اين زمينه راه اندازی نشده بود و مرغداری های صنعتي هم تازه در حال شكل گرفتن 
در كشــور بودند. او به آلمان كه يكي از كشورهای پيشرو در توليد خوراک دام بود 
رفت و بازديدی از مجموعه صنعتي مشهوری در اين زمينه داشت؛ كارخانه ای او را 
تحــت تأثير قرارداد. مرتضوی توافقي با آلمان ها برای راه اندازی خط توليد خوراک 
دام به ظرفيت ۳۰۰ تن انجام داد و طولي نكشــيد كه ماشين آالت به همراه يكي 
از متخصصان اين شركت برای راه اندازی به ايران رسيد. مرتضوی نام اين مجموعه 

صنعتي را «اشترن» كه به آلماني ستاره معني مي دهد، گذاشت. 
 پــس از راه اندازی كارخانه آرد و خوراک دام، حاج ابوالقاســم مرتضوی به فكر 
تأسيس مرغداری صنعتي افتاد. او كه يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان خوراک دام 
در كشور بود ولي با تعداد زيادی چك برگشتي مرغداری هايي كه خوراک خريده و 
توان پرداخت پول را نداشتند و همچنان بيشتر به روش سنتي كار مي كردند روبه رو 
بود و اين شد كه در گام بعدی توسعه مجموعه های صنعتي اش به فكر راه اندازی يك 
مرغداری مدرن افتاد. در آن سال ها اواخر دهه ۴۰ يك مرغداری صنعتي را دولت و 
ارتش در سپيدرود تأسيس كرده بودند و مابقي مرغداری ها همچنان به صورت سنتي 
كار مي كردند. حاج ابوالقاسم مرتضوی برای تأسيس مرغداری مدتي به آمريكا رفت و 
تحقيقاتي انجام داد و درنهايت هم خطوط توليد و تجهيزات الزم برای تأسيس يك 
مرغداری صنعتي كامالً اتوماتيك را خريداری و در كرج (۱۲ سالن) ساخت و نام آن 
را سهيل گذاشت. او جوجه های الزم برای مرغداری را هرسال از كشورهای مختلف 
به ايران مي آورد و عالوه بر توليد بخشي از نياز داخل مجموعه را به نقطه ای رسانده 
بود كه قبل از انقالب كم كم  توان صادرات مرغ و تخم مرغ هم داشــت. حاج قاسم 
مرتضوی بعد از مرغداری برای تكميل كردن زنجيره توليد صنعتي خود كشتارگاه 
و سردخانه هم راه اندازی كرد ولي اين اتفاق هم زمان با سال های انقالب و برخي از 
تندروی ها و انگ های سوءاستفاده های اقتصادی همچون احتكار به فعاالن بخش 
خصوصي شد و درنهايت حاج ابوالقاسم مرتضوی را به اين نتيجه رساند كه كار را 
محدود و به فرزندش محمد مرتضوی كه از كودكي او را آموزش داده بود، واگذار كند. 
پسری كه جا پای پدر گذاشت و با تالش بسيار به يكي از فعاالن صنعتي تبديل شد. 
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دكتر محمدعلي موحد مورخ و پژوهشگر نامي در سال ۱۳۰۲ در شهر 
تبريز به دنيا آمد. او تحصيل را در مدارس تدين و اتحاد نو در شهر تبريز 
شــروع كرد و پس از اخذ ديپلم متوسطه در رشته ادبي به تهران آمد. اما 
به واســطه فوت پدرش (در ســال ۱۳۱۷) به تبريز بازگشت و سرپرستي 
خانواده را بر عهده گرفت و به مدت ده ســال بين تبريز و تهران دررفت 
آمد بود. در سال ۱۳۲۹ موحد به شركت نفت آبادان رفت و پس از خلع يد 
انگليســي ها (بعد از ملي شــدن صنعت نفت) در سال ۱۳۳۲ سردبيری 
روزنامه   شــركت نفت را به عهده گرفت و در همين سال به تهران انتقال 
يافت. او در ســال ۱۳۳۲ كار روی ترجمه ی رحله اين  بطوطه (سفرنامه 
ابن بطوطه) را انجام داد كه در ســال ۱۳۳۶ منتشــر و به واسطه ی قدرت 
قلم و شــيوايي ترجمه، موردتوجه بزرگان فضای ادبي و استادان آن روز 
همچون مجتبي مينويي و محمدعلي جمال زاده قرار گرفت و اين گونه بود 

كه نام موحد بر سر زبان ها افتاد. 
هم زمــان با اين تحوالت در زندگي، محمدعلي موحد تحصيالت خود 
را در دانشــكده  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ادامه داد و موفق به 
اخذ مدرک دكترای حقوق خصوصي از اين دانشگاه شد و در سال ۱۳۳۸ 
پس از فراغت از تحصيل برای آشنايي بيشتر با مباحث حقوق بين الملل 
به انگلستان رفت و مطالعات خود را زير نظر پرفسور جنينگز در كمبريج 
و پروفســور شــوارتزنبرگ در لندن ادامه داد. همچنين در اين دوران با 
ايران شناســاني چون آربری، مينورســكي و الكهات همكاری كرده و به 

تحقيق روی نسخه های خطي موجود در موزه ی بريتانيا پرداخت. 
موحد با بازگشــت بــه ايران بعد از تحصيل عــالوه بر وكالت پايه يك 
دادگســتری، از آغاز تأسيس شركت ملي نفت ايران به كادر حقوقي اين 
مجموعه وارد شد و تا باالترين درجات (مشاور عالي رئيس هيئت مديره، 
 مشاور ارشــد و عضو اصلي هيئت مديره) پيشــرفت و خدمت كرد و در 
ابتدای تأسيس اوپك به مدت شش ماه معاونت اجرائي آن سازمان در ژنو 
را بر عهده داشــت. دكتر موحد در كنار مشاغل رسمي به تدريس حقوق 
مدني و حقوق نفت در دانشكده  حقوق دانشگاه تهران و دانشكده ی علوم 

مالي و حسابداری هم مي پرداخت. 
او در طول زندگي همواره مشــغول به تحقيــق،  تأليف و ترجمه بوده 
است و آثار بزرگي از خود به يادگار گذاشته است كه بي شك، بزرگ ترين 
آنها تحقيق در متون عرفاني، به ويژه چاپ انتقادی مقاالت شمس تبريزی 
اســت كه انتشــارات خوارزمي آن را به بازار نشر عرضه كرد. عالوه بر آن 
كتاب «خواب آشــفته نفت» كه به تاريخ معاصر ايران در دوره مصدق و 
بعدازآن و ماجرای نفت و ملي شدن آن مي پردازد (نشر كارنامه) كه تا به 
امروز سه جلدش منتشرشده ديگر شاهكار اوست. كتابي كه جايزه كتاب 
ســال را در حوزه تأليف برای او و ناشــر به همراه داشت و به دليل اينكه 
دكتر موحد خود از نزديك ســال های ملي شدن صنعت نفت و بعدازآن 
را در شــركت ملي نفت را تجربه كرده اســت، يكــي از مهم ترين متون 
چاپ شده در كشــورمان درباره تاريخچه و اثرات طالی سياه بر اقتصاد، 
سياســت، جامعه و... محسوب مي شود. او معتقد است داستان مصدق در 
خاطره نسل ما به شاهنامه آزادی تبديل شده است. اين ماجرا برای مردم 
ما نه صرفاً يك حديث تاريخي كه يك ســرود آزادی است و سرود آزادی 

سر از قيد زمان برمي  كشد. 
مقاالت شــمس تبريزی (تصحيح و تعليــق)، فصوص الحكم (تصحيح 
و تعليق)، ترجمــه چهارمقاله درباره آزادی آيزايــا برلين، درس هايي از 
داوری های نفتي: ملي كــردن و غرامت و در هوای حق و عدالت از ديگر 
آثار مهم دكتر موحد هستند. او در مردادماه سال ۱۳۸۶ در انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگي به خاطر عمری خدمات فرهنگي موردتقدير قرار گرفت. 
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عزت اهللا فوالدوند در ســال ۱۳۱۴ در شــهر اصفهان به دنيا آمد. پدرش قاضي 
دادگســتری بود. او پس از گذراندن تحصيالت پايه در تهران، جهت ادامه تحصيل 
به انگلســتان رفت و دبيرستانش را در يك مدرسه شــبانه روزی در شهر ردهيل 
گذراند. او تأثير آن ســه ســال زندگي در مدرســه شــبانه روزی را «عادت كردن 
به سختي و انضباط» مي داند. فوالدوند با پايان دبيرستان به فرانسه و پاريس رفت 
تا پزشكي بخواند. او به اصرار پدرش رشته پزشكي را انتخاب كرده بود ولي دو سال 
از تحصيلش گذشــته بود كه خواندن كتاب مصائب فلسفه از راسل به صورت كلي 
جهت زندگي اش را تغيير داد و او را عاشق فلسفه و تغيير رشته كرد. « يك روز عصر 
كه خسته از دانشكده پزشكي بيرون آمدم، در كتاب فروش نزديك پانتئون كتاب 
«مصائب فلســفه راســل» را ديدم و خريدم. همان شب خواندم و كيف كردم و به 
خودم گفتم اين همه چيزی است كه من دنبال آن هستم. آن اتفاق مثل عشق در 
نظر اول بود.» بعد از خواندن اين كتاب نامه ای به پدرش نوشت و ماجرا را توضيح 
داد و اعــالم كرد كه قصــد دارد به آمريكا برود. پدرش هم بدون اينكه مخالفتي با 
تصميم عزت اهللا فوالدوند داشته باشد برايش نوشت: « فلسفه رشته ای شيرين ولي 
بي حاصلي است.» فوالدوند به آمريكا رفت و دانشجوی فلسفه دانشگاه كلمبيا شد و 
دوره های كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترای فلسفه را در اين دانشگاه گذراند.
از اساتيد او مي توان به آرتور دانتو، رابرت كامينگ و سيدني مورگن بسر اشاره كرد.

با پايان تحصيل او كه هميشــه عاشــق ايران بود و ماند به كشور بازگشت و 
استخدام شركت ملي نفت ايران شد. در ابتدای كار برای مدت كوتاهي در اداره 
مركزی كنسرسيوم نفت كار مي كرد ولي بعد برای دو سال او را به جنوب كشور 

منتقل كردند اما درنهايت به تهران بازگشت. فوالدوند در دفتر مركزی كنسرسيوم 
نفت با طاهره صفار زاده همكار بود و با پافشــاری او برای ترجمه كتاب هم اين 
كار را شــروع كرد. صفار زاده بدون اينكه به فوالدوند بگويد با مسئوالن موسسه 
فرانكلين برای او قرار گذاشــت و درنهايت اين ديدار باعث شــد كه فوالدوند به 
دنيای ترجمه وارد شود. او در كار ترجمه بسيار دقيق و باپشتكار است و خودش 

مي گويد هميشه در اين كار دغدغه مسائل سياسي و اجتماعي را داشته است. 
با پيروزی انقالب بعد از ۱۸ سال سابقه كار (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۹) در شركت ملي نفت 
و در سمت های مختلف عزت اهللا فوالدوند را به دليل اينكه پيش از آن لوح های تقدير 
از مسئوالن ســابق دريافت كرده بود اخراج و بازنشسته زودتر از موعد كردند. خود او 
دراين باره گفته:« بعد از انقالب در اتاقم نشســته بودم و كار مي كردم. رييســم آقای 
شاپوری كه مرد بسيار خوبي هم بود تلفن كرد و خواست كه پيش او بروم. بعد از انقالب 
بود و نيروهای توده ای و متعصب در وزارت نفت كميســيون پاک سازی تشكيل داده 
بودند. آقای شــاپوری گفت كه آن كميسيون درباره شما تصميم گرفته كه بازنشسته 
زود از موعد بشويد. من هم سامسونتم را برداشتم و بدون هيچ حرفي از پله های شركت 
نفت بيرون آمدم و برگشــتم خانه. سامسونتم را گذاشتم كنار پذيرايي، نشستم پشت 
ميز و شــروع كردم به كار كردن شديد. روزی دوازده ساعت كار مي كردم و تمام اين 
كتاب ها بعدازاين توفيق اجباری ترجمه شــدند.» او مي گويد ترجمه هايش را اگر نگاه 
كنيد مي بينيد كه هميشه دغدغه مسائل سياسي و اجتماعي داشته است و حتي اين 
دغدغه هميشه در او قوی تر بوده تا دغدغه فلسفي محض. ترجمه كتاب های «فلسفه 
كانت» و «آگاهي و جامعه» از سوی فوالدوند به ترتيب در دوره های هشتم و نهم كتاب 
سال برگزيده شده اند. فوالدوند معتقد است ترجمه بايد تا حد امكان به متن اصلي وفادار 
باشد و مترجم بايد از مبهم گويي يا شيرين زباني خودداری كند و آنچه را نويسنده اصلي 
واقعاً در ذهن داشــته و روی كاغذ آورده، به نحوی به زبان فارســي برگرداند كه باروح 
زبان فارســي منطبق باشد. چيزی كه برای من كامًال روشن است اين است كه در هر 
نوشته ی جدی، چه درزمينه ی ادبيات و چه فلسفه، بين نص و روح متن رابطه ی محكم 
وجود دارد و طبعاً اگر اين رابطه گسسته شود، به فهم ما ازآنچه مي خوانيم لطمه شديد 
مي زند. او دو اعتقاد بزرگ در زندگي دارد:« يكي اينكه هر باليي كه به سر ما مردم در 
اين سرزمين مي آيد از ناداني يا علم ناقص است؛ دوم اينكه هرچه درزمينه ی دانش و 

هنر از آثار بزرگ دنيا از راه ترجمه اخذ كنيم بازهم كم است.»
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