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رمز موفقيت و پيشرفت هركشوری در دل اميد آن جامعه 
به آينده نهفته است. بسياری ازكشورهای توسعه يافته موفق 
شدهاند، عنصر اميد را در دل شهروندان و صاحبان كسبوكار 
زنده نگه دارند و همين شــوق و نشاط به كار و تالش، راه 
توسعه را برايشان هموار ساختهاست. اما كارآفرينان ايراني 
نيز با رفتارشان ثابت كردهاند كه توانستهاند با اعتقاد، ايمان 
و اميد به آينده از دل حوادث گذر كرده با ناماليمات ساخته 
و امروز برآستانه موفقيت بايستند و اين گوهری ارزشمند در 

دل اقتصاد و جامعه ايران است كه بايد آن را تكريم كرد. 
امروز نســل جوان ايران تمنای كار و اشتغال دارند. آنها 
سالها تحصيلكرده و امروز به انتظار نشستهاند تا در فضای 
اقتصادی كشور به بازيگران اصلي و تعيين كننده تبديل شوند. نيروی عظيم جواني 

آنها در صورتي كه در ريل توسعه قرار گيرد، اقتصاد ايران را به پيش خواهد برد. 
اما همين جوانان برای حضوری موثر درعرصه اقتصادی كشور نيازمند الگوهايي 
هستند كه به آنها بياموزند حتي در شرايط بداقتصادی و با وجود ناكاراييهای بسيار 

ميتوان از صفر آغاز كرد و خالق صنايع بزرگ و مولد شد. 
كارآفرينان موفق و متعهد كشور الگوهای مناسبي برای اين نسل به شمار ميآيند. 
آنها حوادث تاريخي بسياری را پشت سرگذاشتهاند و حتي در دوران سختي مانند 
زمان تحريمها نيز همچنان استوار باقي ماندهاند و اتفاقا در همين بستر اقتصادی ايران 

كه شايد فضای كسبوكار مناسبي هم نباشد، موفق و كامياب شدهاند. 
كارآفرينان متعهد كشور با سالمت رفتاری، ايمان به توليد و سختكوشي امروز 
در جايگاهي قرار گرفتهاند كه ثمره تالششان به اشتغال هزاران جوان ايراني تبديل 

شدهاست. 
معجزه اميد اين است كه تمام «نميتوانيمها» را به «توانستن» تبديل ميكند و 
ثمره الگوبرداری از بزرگان به اينجا ختم ميشود كه راه درست و دقيق را پيش روی 

جوانان قرار ميدهد. 
اتــاق تهران با همين هدف، دومين دوره مراســم اهدای لوح، نشــان و تنديس 
امينالضرب را برگزار ميكند چراكه اعتقاد ما براين اســت كه تكريم كارآفرينان به 
جامعه روحيه ميبخشد. آنها اكنون ميدانند كه بخشخصوصي قدردان زحماتشان 
است و تمام سالهای كوششان دور از چشم ناظران نماندهاست. خروجي اين تكريمها، 

الگوسازی برای نسل جديد و ثبت و ضبط خاطرات آنها برای اقتصاد ايران است. 
بخشخصوصي ايران به ۱۳۴ سال تاريخ حضور مدني و پارلماني خود مفتخر است 
و قصد دارد با اقدامات فرهنگي، اينگونه زمينهها برای تحقق هدف مهم سپردن امور 
اقتصاد كشور به مردم و بخشخصوصي را مهيا سازد. اميدوارانه بايد به كار ادامه داد و 

درس زندگي و سختكوشي را از افراد موفق آموخت. 



كميته اجرايي و سياست گذاری دومين 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 اجرايي 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 موثر 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 
۱۳۹۶ 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 الضرب از ۱۶ آبان ماه تــا ۵ آذر ماه ۱۳۹۶ اقدام به 
دســته بندی و بررسي امتيازهای بنگاه ها كرد و در فاز اول از ميان ۳۲۶ بنگاه 
بخش  خصوصي، ۵۰ بنگاه كه بيشترين امتياز را در داوری ها بدست آورده بودند 

به مرحله بعدی راه يافتند. 
در مرحله دوم بررســي ها بازهم براســاس معيارها و شاخص های تعيين 
شــده 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 سالمت رفتاری اقتصادی (بدهي بانكي، گمركي، مالياتي و...) در شرايط 

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 تاثيرگذاری 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: پنج نفر برنده نشان امين الضرب به عنوان جايزه دوم اين مراسم 
سوم: يك اقتصاددان برنده نشان امين الضرب به عنوان جايزه دوم اين مراسم 
چهارم: يك پژوهشگر اقتصادی و كارآفريني به عنوان جايزه دوم اين مراسم 

و همچنين ۵ 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 هيات رئيسه از پاكت های مهرو موم شده خارج و اقدام به 
شمارش آراء شــد. به اين ترتيب اول دی ماه سال ۱۳۹۶ 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.



بســياری از جواناني كه در اسالمشــهر و حاشــيه پايتخت به دنبال كار 
مي گردند، فقط يك آرزو دارند و آن شــروع كار در كارخانه «ميهن» است، 
كارخانه ای بسيار پويا و فعال با بيش از ۱۳ هزار پرسنل كه مديرانش به گونه ای 
برای توســعه آن برنامه ريزی كرده اند كه به زودی و به گفته خودشان تعداد 
پرسنلش به ۱۷ هزار نفر مي رسد. اين يعني ۴ هزار نفر افزايش نيرو آن هم 
در شرايطي كه بسياری از كسب و كارها و مجموعه ها                                           ی صنعتي با مشكالت 
بسياری روبه رو شــده اند. از كارخانه ميهن بايد به عنوان يكي از بزرگ ترين 
واحدهای صنعتي حاشيه شهر تهران و مجموعه ها                                           ی صنايع غذايي پايتخت ياد 
كرد؛ كارخانه ای كه اگر از جاده اسالمشهر به سمت ساوه حركت كرده باشيد 
عظمــت آن را از كنار اتوبان به خوبي مي بينيد. واحدی توليدی كه صاحب 
و مديرعامل آن كسي نيســت جز ايوب پايداری. كارآفريني كه كارش را از 
بستني فروشي شروع كرد و همچنان هم خود را يك «بستني فروش» مي داند. 
او در يكي از مصاحبه ها                                           يش گفته: «من از روز اول بســتني فروش بودم و ياد 
گرفتم به اين دولت و آن دولت كاری نداشته باشم و تا به حال ۲۰ تا ۲۵ وزير، 
مديركل، مسئول، استاندار، فرماندار و... را ديده ام. ما پول ها                                           ی بستني را روزانه 
جمع مي كنيم و به بانك مي دهيم و دوباره همين ســريال و برنامه را فردا و 

فرداهای بعد تكرار مي كنيم.»
كافي است سری به سايت كارخانه ميهن و صفحه تاريخچه آن بزنيد تا در 
يك تصوير قديمي ايوب پايداری را ببينيد كه كنار يك يخچال بستني قديمي 
سيار ايستاده و مشغول فروش بستني است، يا در عكسي ديگری او را ببينيد 
كه چرخ بستني را در ميانه خيابان هل مي دهد؛ عكس ها                                           يي كه نماد روزهای 
نوجواني بنيان گذار كارخانه ميهن اســت كه چند سال بعد به فكر راه اندازی 
كارخانه بســتني افتاد و سنگ بنای كارخانجات ميهن را در سال ۱۳۵۳ در 
منطقه اسالمشهر و با توليد انواع بستني ها                                           ی شيری و ميوه ای گذاشت، دوراني 
كه به جز يك كارخانه بستني سازی در ايران كارخانه ديگری وجود نداشت و 

بخش مهمي از بستني ها                                           ی كشــور وارداتي بود. نكته ای كه باعث شد ايوب 
پايداری در كنار برادرش به فكر راه اندازی كارخانه بستني سازی بيفتند و تالش 
كنند با نوآوری در توليد بستني و تنوع در محصوالت، بازار داخلي را متحول 
سازند؛ او گفته ماموريتش «شادی بخشيدن به مردم با ارائه محصوالت نوآورانه 
و با كيفيتي باالتر از محصوالت مشابه» بوده است و شايد همين روحيه هم 
بود كه باعث شــد كارخانه مهين به بزرگ ترين برند توليد بستني و لبنيات 
ايران تبديل شود تا جايي كه به نوشته سايت اين شركت هم اكنون ۶۵ درصد 
سهم بازار بستني و ۵ درصد بازار شير استريليزه در اختيار اين شركت است 
و از ميهن به عنوان «رهبر بازار بســتني و شير فرادما» در ايران ياد مي شود. 
محصوالت اين كارخانه هم اكنون در سراســر كشور و در بيش از ۲۰۰ هزار 
نقطه به فروش مي رسد و براساس آمارهای رسمي كه از سوی مسئوالن اين 
كارخانه ارائه شده آنها                                            برای توليد محصوالت مختلف خود روزانه ۱۱۰۰ تن 
شير از دامداران دريافت مي كنند و پيش بيني مي شود اين ميزان با تمام شدن 

فازهای توسعه اين شركت در سه سال آينده به ۲۰۰۰ تن برسد.
در حال حاضر بيش از ۶۰ نوع بستني و محصول در كارخانه جات ميهن 
توليد مي شود. ايوب پايداری عالوه بر بازار داخلي نگاه وسيعي نيز به صادرات 
دارد به شكلي كه هم اكنون انواع بستني ها                                           ی ميهن به كشورهای حاشيه خليج 
 فارس، آسيای ميانه، عراق، آسيای جنوب  شرقي و چند كشور اروپايي صادر 
مي شود. البته ايوب پايداری بارها در گفت وگوهايش اعالم كرده است كه هدف 

اول او برای فروش محصوالتش، ايران است و بازار داخل كشور.

 
ايوب پايداری مديرعامل و بنيان گذار شركت صنايع لبني و بستني ميهن از 
جمله چهره ها                                           ی شاخص و استثنايي صنعت، توليد و كارآفريني كشور است كه 
از هيچ شروع كرد و حاال بعد از گذشت ۴ دهه تالش به بزرگ ترين توليدكننده 



 

بستني و شير استريليزه در كشورتبديل شده است. ابوالفضل پايداری فرزند 
ايوب پايداری يكي از مديران اين شركت در يك مصاحبه تصويری گفته است: 
«مجموعه ميهن ۴۵ سال پيش كار خودش را با دست فروشي بستني توسط 
آقــای ايوب پايداری در خيابان ها                                           ی تهران آغاز كرد و امروز با  لطف خدا اين 
مجموعه با حدود ۱۳ هزار پرسنل يكي از گروه ها                                           ی فعال صنايع غذايي ايران 
است. صادرات گسترده ای به  كشورهای همسايه داريم، همچنين به تازگي 
برند جديدی را در قالب توليد آب ميوه و نكتار وارد بازار كرده ايم. عالوه بر اين 
چندی پيش بخش ها                                           يي از كارخانه شهر لبنيات را افتتاح كرديم كه در حوزه 
توليد محصوالتي مانند انواع ماست، پنير، دوغ و... فعال است. با اضافه شدن 
اين محصوالت برنامه بلندمدتي را برای صادرات شــروع كرديم و اميدواريم 
بتوانيم كمك  كوچكي به افزايش صادرات غيرنفتي كشور داشته باشيم. در 
مجموعه ما طرح ها                                           ی توسعه مرتب در حال اجراست و هدف گذاری مان اين 
است  كه به عدد ۱۷ هزار پرسنل برسيم كه هدف بزرگي است؛ البته اين تنها 
عدد اشتغال مستقيم مجموعه خواهد بود و اشتغال غيرمستقيم  ما حداقل ۴ 
يا ۵ برابر اين عدد است.» ايوب پايداری سال گذشته در يكي از مصاحبه ها                                           يش 
گفته بود ماهانه تنها يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان حق بيمه برای كارگران 
و كارمنــدان مجموعه ا                                        ش پرداخت مي كنند. عددی كه باتوجه به توســعه 
كارخانه و ورود كارگران جديد حتما افزايش داشته است. كارگراني كه چرخ 
كارخانجات و مجموعه شركت ها                                           ی وابسته را مي چرخانند و البته او روی آنها                                            
تعصب بسياری دارد تا جايي كه در طول اين سال ها                                            با وجود افت و خيزهای 
بسيار توليد، هيچ گاه حاضر به كاهش و اخراج كارگرانش نشده است، حتي در 
شرايط ركود چندساله. او در مصاحبه ای ديگر گفته: «هيچ نيرو و پرسنلي را 
از شركت حذف يا تعديل نخواهم كرد و اشتغال باال با اين حجم، براي شركت 

در هر حال يك مزيت و افتخار است.»

 
در حال حاضر ميهــن با دو كارخانه 
بزرگ توليد بســتني و لبنيات مشغول 
كار است و بخش ها                                            و فازهايي از سومين 
كارخانه اين مجموعه كه «پاندا ميهن» 
نام دارد و بخشــي از مجموعه «شــهر 
لبنيات ميهن» محسوب مي شود هم به 
بهره برداری رســيده است. شهر لبنيات 
بزرگ ترين مجموعــه كارخانه لبنيات 
كشــور اســت كه يكــي از فازهای آن 
مردادماه ســال ۹۴ توســط محمدرضا 
نعمت زاده وزير وقــت صنعت، معدن و 
تجارت و بخش ديگری از آن اواخر سال 

۹۴ از سوی استاندار وقت تهران افتتاح شد؛ شهر لبنياتي كه همچنان عمليات 
توسعه آن ادامه دارد و به گفته مسئوالن شركت ميهن به زودی بخش ها                                           ی 
ديگر آن نيز افتتاح و به مجموعه ميهن اضافه خواهد شد تا تنوع محصوالت 
اين شــركت را افزايش دهد. قرار اســت با افتتاح نهايي شهر لبنيات، ميهن 
محصوالت لبني جديدی نيز توليد و روانه بازار كند و همچنين صادرات اين 
مجموعه افزايش چشمگيری خواهد يافت. براساس پيش بيني مديران اين 
كارخانه تا سه سال آينده و باتوجه به افزايش تنوع محصوالت، ميزان شير خام 

دريافتي اين مجموعه از دامداران حدود دو برابر خواهد شد. 
در طول بيش از ۴۰ سال گذشته ايوب پايداری برای «توليد بهترين محصول 
دركارخانجات ميهن» هميشــه بر استفاده از تكنولوژی ها                                           ی مدرن و به روز و 
بهترين مواد اوليه از نظر كيفيت تاكيد داشــته است؛ نكاتي كه با نگاهي به 
كارخانجات ميهن و محصوالت آن به خوبي روشن است. كليه ماشين آالت اين 
كارخانه از كمپاني تتراپك خريداری و نصب شده است، شير مورد نياز كارخانه 
از معتبرترين دامداری ها                                           ی كشــور و زير نظر بخش كنترل كيفيت كارخانه 
تامين مي شود و همچنين كره كاكائو و پودر كاكائوی مورد استفاده شركت نيز 
از كارخانه  ها                                           ی معتبر هلندی، آلماني و سوئيسي خريداری مي  شوند. توجه به 
اين نكات باعث شده است محصوالت ميهن دارای به روزترين استانداردهای 

كيفي مانند ISO9001، HACCP و ISO22000 باشند. 
در كنار موفقيت ها                                           ی بسيار در سال ها                                            و دهه ها                                           ی گذشته كارخانجات ميهن 
روزهای سخت بسياری را هم پشت سر گذاشته است. چالش ها                                           يي كه برخي از 
آنها                                            داخلي و برخي ديگر وابسته به شرايط اقتصادی كشور در سال ها                                           ی گذشته 
بوده است. برای مثال چالش ها                                           ی ارزی سال ها                                           ی ۸۹ تا ۹۱ كه باعث چند برابر 
شــدن قيمت دالر شد، ايوب پايداری و واحدهای توليد او را با مشكل تامين 
مواد اوليه روبــه رو كرد؛ زيرا بخش مهمي از مواد اوليه مورد نياز برای توليد 
بستني و محصوالت لبني ديگر از خارج تامين مي شوند. خود او آن روزها در 
مصاحبه ای با روزنامه «دنيای اقتصاد» درباره گران شدن ناگهاني ارز، گفته بود: 
«هرروز تمام وقت در بانك مركزی برای 
ارز در حال دوندگي هستم، چرا كه اين 
سنگر را بايد حفظ كنم تا از سهميه ارزی 
غافل نشــوم، به ويژه برای تهيه كره كه 

خيلي سخت است.» 
 پايداری گفته اســت دانش، مهارت، 
تجربه و عشــق كاركنان عوامل اصلي 
رشــد كارخانه ميهن در اين ســال ها                                            
بوده است؛ ميهني كه شعار اصلي ايوب 
پايــداری و مديران اصلــي برايش اين 
است: «مصرف كننده ايراني اليق بهترين 

محصوالت جهان است». 



«گلرنگ» را حاال بايد يكي از بزرگ ترين مجموعه های صنعتي كشور ناميد؛ 
نمونه ای بســيار موفق از شركت های عظيم متعلق به بخش خصوصي كه به 
معني واقعي كلمه از هيچ شــروع كرده و حاال به همه چيز رسيده و همچنان 
در حال توسعه و رشد است. گلرنگ مجموعه ای صنعتي است كه از همه جهت 
مي تواند الگويي برای ديگر شــركت های دولتي و خصوصي باشد، مجموعه ای 
صنعتي با بيش از ۴۰ برند كه در گروه های متنوع توليد كاال از انرژی گرفته تا 
دارو و از توليد شوينده تا مواد غذايي فعاليت دارد و بيش از ۱۷ هزار نفر در آن 
مشغول به كار هستند. شركتي كه به صورت خانوادگي اداره مي شود و از سوی 
حاج محمدكريم فضلي پايه گذاری شــده و دست فرزند او مهدی فضلي و با 
به كارگيری اصول مديريت جديد بنگاه داری، توسعه پيدا كرده و به اوج موفقيت 
رسيده است. گلرنگ حاال به نقطه ای رسيده كه به جرئت مي توان گفت تاكنون 
كمتر شركت بخش خصوصي در ايران و در سال های بعد از پيروزی انقالب به 
آن نقطه رسيده است؛ مجموعه ای صنعتي كه تنها مي توان آن را با گروه های 

صنعتي مانند صنايع بهشهر در پيش از پيروزی انقالب مقايسه كرد. 

 
برای بررسي و معرفي گروه صنعتي گلرنگ بايد از محمدكريم فضلي موسس 
و رئيس هيئت مديره اين مجموعه شروع كرد. او متولد هفتم ارديبهشت ۱۳۱۱ 
در شهر تويسركان استان همدان اســت و امسال تولد ۸۵سالگي اش را جشن 
گرفت. در خانواده ای مذهبي بزرگ شــد و پدرش از بازرگانان خوشنام منطقه 
بود. محمدكريم كار را از كودكي نزد پدرش شروع كرد؛ خودش در مصاحبه ای 
كه روی سايت مجموعه گلرنگ جای گرفته، تعريف مي كند: «نخستين فعاليت 
اقتصــادی و كاری خود را پس از انجام تحصيالت و قبل از ازدواج، نزد پدرم كه 
عطار و عمده فروش بود، آغاز كردم. مرحوم پدرم از بازرگانان خوشنام و اهل فضل 

منطقه بود و در آن دوره نظرات و انديشــه هايي فراتر از روزگار خود داشت، در 
آنجا من با عالقه خاصي كار پدرم را ادامه مي  دادم و او نيز از نحوه كارم بســيار 

راضي بود.»
پس از پشت سر گذاشــتن دوران نوجواني، محمدكريم مسئوليت تشكيل 
خانواده را پذيرفت و در ۲۰ســالگي ازدواج كرد. بعد برای بهتر كردن شــرايط 
زندگي اش ابتدا راهي همدان شد و بعد به پايتخت آمد تا شايد بتواند شغل بهتری 
پيدا كند و به روياهايش كه راه اندازی كارخانه و واحدهای توليد و كارآفريني بود 
برســد، آرزويي كه شايد وقتي آن روزها با افراد مطرح مي كرد كسي حتي يك 
درصــد هم آن را باور نمي كرد و در آتيه او نمي ديد. خود درباره آن روزها گفته: 
«خاطره ای كه از اين دوران به ذهنم مي آيد درباره انســان شريفي ا ست كه ما 
مدتي مستاجر او بوديم. من آن قدر درگير فعاليت و كوشش برای انجام ايده هايم 
و زمينه سازی برای آنها بودم كه گاهي نمي توانستم كرايه  خانه را سر وقت بدهم 
اما صاحب خانه كه فوق العاده انسان پاک و درستكاری بود، مدارا مي كرد. يك روز 
صاحب خانه به من گفت كه كاری برای شما پيدا كرده ام. شما مي توانيد در بازار 
به حسابداری بپردازيد و ۲۵۰ تومان هم حقوقتان خواهد بود. صاحب خانه از روی 
خيرخواهي و نيز به خاطر عدم اطالع از برنامه های من، اين پيشــنهاد را مطرح 
كرده  بود. در جواب او گفتم كه من به دنبال كارهای بزرگ هستم و مي  خواهم 
تالش كنم كه ان شاءاهللا هزاران نفر مشغول كار شوند و حقوق و درآمدشان هم 
حداقل ۱۰۰۰ تومان باشد، چون كسي با ۲۵۰ تومان و چنين مبلغ هايي نمي  تواند 
زندگي خود و خانواده  اش را اداره كند. صاحب خانه چون آدم بسيار با حسن نيت 
و مهرباني بود، چيزی نگفت و رفت اما حس كردم كمي ناراحت شده  است. وقتي 
شــب به منزل برمي گردد، به همسرش مي گويد كه من فكر مي كنم اين جوان 
از فرط مشــكالت و خستگي، مشــكل ذهني پيدا كرده چون با من از كارهای 
بزرگ صحبت مي كرد! خانم صاحب خانه نيز كه با همسر من صميمي بود و از 



ديدگاه ها و وضعيت ما تا حدودی اطالع داشت، به همسرش گفته  بود كه او به 
دنبال پيشرفت است و هميشه دنبال انجام كارهای بزرگ بوده  و مطمئن باشيد 

كه مشكل فكری ندارد.»

 
بعد از ۲- ۳ ســال تجربه فعاليت و كارهای مختلــف، فكری ويژه به ذهن 
محمدكريم فضلي آمد و شايد همين موضوع بود كه مسير زندگي او را سروشكلي 
خاص داد و با كف و پودر شــوينده آميخته كرد و البته به راه اندازی واحدهای 
توليدی بسياری منتهي شد. «تصميم گرفتم باتوجه به تجربه كودكي (كار در 
عطاری پدر) صابون سازی و توليد محصوالت شوينده را شروع كنم، خودم كارگاه 
كوچكي داير كردم و بازاريابي محصوالت خود را به طور گسترده و كلي در دست 
گرفتم و محصوالتم را با عنوان «موسسه توليدی و شيميايي گلرنگ» به بسياری 
از بيمارستا ن ها، هتل ها و سازمان ها مي فروختم. اين روند تا اويل دهه ۵۰ ادامه 
داشت تا اينكه به صورت رسمي شركت «پاكشو» را تاسيس كردم و فعاليت هايم 

را بيش از گذشته توسعه دادم.»
البته در آن سال ها مقياس كار محمدكريم فضلي ابتدا خيلي بزرگ نبود اما 
رفته رفته و سال به سال با تالش و برنامه ريزی دقيق، پيشرفت و توسعه بيشتری 
در واحد های توليدی اش رخ داد و هم زمان بر تعداد كارگران و كارمندانش اضافه 
شد و كار آن چنان گسترش پيدا كرد كه او به يك كارآفرين واقعي تبديل شد و 

روياهايش كه راه اندازی كارهای بزرگ بود، رنگ واقعيت به خود گرفت. 

 
يكي از چالش های بزرگ در مجموعه های صنعتي بخش خصوصي در ايران 
كه در بسياری از مواقع هم اين مجموعه ها را با مشكل مواجه مي سازد، دوران 
انتقال بين نسلي است؛ زماني كه موسس مجموعه كار را به فرزند يا فرزندان 
خود منتقل مي كند و نظم و ساختار مجموعه صنعتي يكباره به هم مي خورد 
و حتي اختالف هايي شــكل مي گيرد؛ اتفاقي كه در مجموعه صنعتي گلرنگ 
با مديريت صحيح كريم فضلي رخ نداد و اين واگذاری مديريت به نســل بعد 
نه تنها جلوی پيشرفت مجموعه را نگرفت كه خوني تازه در رگ های آن تزريق 
كرد و باعث شــد مجموعه صنعتي گلرنگ به هلدينگ بزرگ گلرنگ تبديل 
شود و با استفاده از اصول مديريت روز توسعه كّمي و كيفي پيدا كند. يكي از 
ويژگي های محمدكريم فضلي، موسس گروه گلرنگ اعتقادش به نيروی جوان 
به خصوص نيروی تحصيل كرده است. او سال ۱۳۷۲ و زماني كه ۶۱ساله بود 
تصميم گرفت سكان هدايت واحدهای توليدی اش را به پسرش مهدی فضلي 
بســپارد و خودش در جايگاه رئيس هيئت مديره نظارت عالي بر مجموعه را 
انجام دهد. مهدی فضلي كه حاال در ميان سالي به سر مي برد برای نخستين بار 
در سال ۱۳۶۸ و زماني كه دانشجوی سال دوم دانشگاه تهران بود پا به كارخانه 
گلرنگ گذاشت و شور و اشتياق بسياری به كارهای صنعتي نشان داد تا جايي 

كه پدرش را هم تحت تاثير قرار داد. با ورود مهدی فضلي به عنوان مديرعامل 
به مجموعه در رويه مديريت واحدهای توليد اين مجموعه تحوالت بســياری 
اتفاق افتاد و توســعه شركت سرعت بيشــتری به خود گرفت و تعداد زيادی 
واحد توليدی جديد همچون اوه، ســافتلن، فاميــال، اويال و... به اين مجموعه 
اضافه شدند. تا جايي كه هم اكنون تعداد واحدهای اين گروه صنعتي به نوشته 
سايت گلرنگ به بيش از ۴۰ واحد رسيده است و تنوع بسيار زيادی در توليد 
محصوالت دارد و از واحدهای صنعتي و توليدی تا واحدهای سوپرماركت افق 
كوروش، مجتمع كوروش و سرمايه گذاری در ساخت فيلم، سريال و توزيع و... 

را شامل مي شود. 
يكي از مهم ترين تحوالت اين ســال های اين مجموعه راه اندازی هلدينگ 
گلرنگ يا گروه صنعتي گلرنگ در ســال ۱۳۸۲ بوده است كه شركت های 
مختلفي همچون پاكشو، گل پخش اول، گلرنگ پخش، پديده شيمي نيلي، 
پديده شــيمي پايدار، گلبرگ بهاران، ماريناسان، پخش پديده پايدار، آرين 
پخش پيشرو و... را شامل مي شود. در حال حاضر هلدينگ گلرنگ فعاليت های 
خــود را در زيرمجموعه های انــرژی، خودرو، مواد اوليــه، صنايع، كاالهای 
مصرفي، دارو و ســالمت، خدمات مالي، خدمات مصرف كننده و تكنولوژی 
دسته بندی كرده است كه شامل زيربخش های صنايع شوينده و بهداشتي، 
صنايع غذايي، صنايع دارويي، صنايع سلولزی، توزيع و فروش، صنايع آرايشي 
و زيبايي، صنعت خودرو، نفت، گاز، پتروشــيمي، معدن، ساختمان، خدمات 
بازرگاني بين المللي، چاپ و بسته بندی، خدمات بيمه، حمل و نقل سراسری، 
توليد مواد شيميايي پالستيك و پليمر، خدمات آموزشي، فناوری اطالعات، 
توليد تجهيزات آشــپزخانه های صنعتي و... مي شود. در حال حاضر بيش از 
۱۷هزار نفر در اين گروه صنعتي به صورت مســتقيم مشغول به  كار هستند 
و چشــم انداز مديران اين مجموعه، پيوســتن به فهرست ۵۰۰ شركت برتر 
بين المللي تا سال ۱۴۰۴ است، به گونه  ای كه ۴۰ درصد از فروش اين گروه 
صنعتي از طريق صادرات باشد. در طول نيم قرن فعاليت صنعتي كريم فضلي 
و فرزندش هميشــه در كنار كار به امور خيريه و مســئوليت اجتماعي هم 
اهميت ويژه ای داده اند به گونه ای كه هم اكنون اين مجموعه يك خيريه فعال 
دارد و در زمينه همكاری های صنعت و دانشگاه گام های بسياری برداشته و با 
دانشگاه های شريف و تهران پروژه های متعددی را برگزار كرده است. مهدی 
فضلي در مصاحبه ای با سايت مجموعه صنعتي گلرنگ گفته: «خدمت بهتر 
و بيشــتر، به اين معنا كه بتوانيم در جهت مؤلفه های مثبت رشد اقتصادی 
كشــور در حد بضاعت و توان، قدم های محكم تــر و بلندتری برداريم هدف 
اصلي مجموعه گلرنگ است. ايده بنيادی ما اين بود كه از طريق ايجاد صنايع 
مختلف، بتوانيم در جهت جايگزينــي واردات و افزايش صادرات با كيفيت 
جهاني، كه همانا اشتغال بيشتر را نيز در كشور به ارمغان مي آورد، بكوشيم 
و ســطح باور و اعتماد مصرف كنندگان عزيز را نسبت به محصوالت ايراني 

افزايش دهيم و بهتر كنيم.»



مهم ترين دستاورد دولت حسن روحاني در ۵ سال گذشته را بايد توافق هسته ای ايران و 
۱+۵ و اجرای برجام دانست، اتفاق مهمي كه موانع بزرگي را از پيش روی كشور برداشت و 
تحريم ها                                    ی اقتصادی را برچيد و راه را برای توسعه اقتصادی و فعاليت ها                                    ی بخش خصوصي و 
جذب سرمايه گذاری ها                                    ی خارجي و ديپلماسي اقتصادی باز كرد و مرد اين مهم كسي نيست 
جز محمدجواد ظريف وزير امورخارجه و آقای ديپلمات. او ۱۷ دی ماه سال ۱۳۳۸ در تهران 
به دنيا آمد و ارشدترين و موفق ترين ديپلمات كشورمان در چند دهه اخير محسوب مي شود. 
ظريف به مدت ۵ سال (از ۱۴ مرداد سال ۱۳۸۱ تا ۵ تير سال ۱۳۸۶) سفير و نماينده دائم 
كشورمان در سازمان ملل متحد بود. او در خانواده ای مذهبي و بازرگان بزرگ شد، پدرش 
از تجار بنام اصفهان و مادرش فرزند يكي از بازرگانان بزرگ و اصيل كاشاني در تهران بود. 
تحصيالت مقدماتي را از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ در دبستان و دبيرستان علوی تهران پشت 
سر گذاشت و بعد با ويزای دانشجويي به امريكا رفت و از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶ ديپلم خود 
را از كالج مقدماتي در سان فرانسيسكو دريافت كرد. ظريف ليسانس و فوق ليسانس روابط 
بين الملل و كارشناسي ارشد مطالعات بين المللي اش را از دانشگاه ايالتي سان فرانسيسكو و 
دانشگاه دنور گرفت و پس از آن تحصيالت خود را در مقطع دكتری ادامه داد. او با پيروزی 
انقالب از سال ۵۷ تا ۵۹ مشاور سركنسولگری ايران در سان فرانسيسكو و بعد از آن تا سال 
۶۱ مشاور سياسي و كارداری نمايندگي ايران در سازمان ملل بود  و دوره سربازی خود را نيز 
به صورت امريه در وزارت امور خارجه و نمايندگي جمهوری اسالمي ايران در سازمان ملل 
متحد سپری كرد. پس از گذراندن آزمون جامع دكتری در ۱۳۶۴، اداره مهاجرت امريكا، 
رواديد او را باطل كرد و او سه سال بعد از راه دور تحصيالت خود را تكميل كرد و دكترای 
حقوق و روابط بين المللش را در ۱۹۸۸ از دانشــگاه دنور دريافت كرد. ظريف استاد مدعو 
دانشكده روابط بين  الملل وزارت امور خارجه ايران است و حتي در جريان مذاكرات هسته ای 
و باوجود مشغله بسيار به عنوان وزير خارجه، در دانشكده و جلسات دفاع پايان نامه ها                                     حاضر 
مي شد. ظريف عالوه بر نقش بي بديلش در به سرانجام رساندن توافق هسته ای (كه در جريان 
آن نشــان داد از برجسته ترين ديپلمات ها                                    ی جهان است)، در جريان به سرانجام رسيدن 
قطع نامه ۵۹۸ شورای امنيت و محقق شدن خواسته ها                                    ی ايران در اين قطع نامه كه به پايان 
جنگ تحميلي منجر شد، نقش مهمي داشت. محمدجواد ظريف در طول ۵ سال گذشته 
كه به عنوان وزير امور خارجه ســكان هدايت دستگاه ديپلماسي كشور را برعهده داشته، 

هميشه از سوی فعاالن اقتصادی به عنوان يار بخش خصوصي كشور شناخته شده است. 



محمدعلي رجالي متولد سال ۱۳۲۴ در اصفهان و ۷۲ساله است. او در خانواده ای مذهبي 
به دنيا آمد، پدرش از كاســبان معتمد بازار بود كه دكان فروش قماش (پارچه) داشــت. 
محمدعلي از كودكي تحت تاثير پدرش بود و همين شد كه خيلي زود و البته كنار تحصيل 
به فعاليت های اقتصادی و كســب و كار روآورد و البته شم اقتصادی قوی داشت و پرتالش 
بود. او كســب و كار را در ۹سالگي شــروع كرد، زماني كه بوفه مدرسه را اجاره كرد. خود 
خاطرات آن دوره را در برنامه ای تلويزيوني اين گونه تعريف كرده است: «كالس سوم بودم 
كه رفتم پيش آقای فيروزيان مدير و فروشــگاه مدرسه را اجاره كردم؛ هر روز بعد از تمام 
شدن مشق ها و درس هايم در خانه كتابچه درست مي كردم و زنگ های تفريح كنار خوراكي 
بــه بچه ها مي فروختم. آن زمان اجاره از پيش نمي گرفتند و بايد آخر هر ماه به مدير پول 
پرداخت مي كردم ولي االن فراموش كرده ام كه چقدر بود. فقط يادم هست برای شروع كار 
۳۰ تومان جنس خريدم و ريختم توی بوفه مدرسه و چند روزی بيشتر نگذشت كه به سود 
رسيدم و سه سال اين فروشگاه را داشتم.» با پايان تحصيل در دوره ابتدايي محمدعلي به 
دوره متوسطه رفت و هم زمان با آن كار در بازار اصفهان را هم به عنوان شاگرد مغازه پدرش 
شروع كرد و بيش از گذشته راه و رسم كسب و كار را آموخت. تا اينكه بعد از چند سال و 
قبل از اينكه ديپلمش را بگيرد مغازه ای را در بازار اجاره كرد و كســب و كار خودش را راه 
انداخت. «در سن ۱۷- ۱۸سالگي در بازار يك مغازه پتوفروشي راه انداختم. مي رفتم تبريز از 
آنجا پتو مي خريدم، برای شست وشو و كرک گيری مي آمدم تهران و بعد هم پتوها را مي بردم 
اصفهان و مي فروختم. ســال ها كارم اين بود و در هفته يكي- دو شب را در اتوبوس و بين 
اين شــهرها بودم. خيلي كار مي كردم. البته قبل از اين كار اولين شغل جدی من كار در 
فروشگاه كفش ملي بود. من از پدرم برای شاگردی در بازار روزانه ۳ تومان مي گرفتم يعني 
درآمدم ماهانه ۹۰ تومان بود ولي آن زمان كفش ملي فروشنده مي گرفت با حقوق ماهانه 
۶۰۰ تومان و پورسانت هم برای فروش پرداخت مي كرد. اين شد كه من رفتم و برای كار در 
فروشگاه كفش ملي اصفهان پذيرفته شدم و يك ماهي هم آنجا كار كردم و كلي هم كفش 

فروختم. ولي حقوقم را درســت پرداخت نكردند، اين بود كه آن كار را ول كردم و دوباره 
سرافكنده برگشتم مغازه پدرم.»

محمدعلي رجالي در سال های پيش از پيروزی انقالب با توجه به ارتباط خود و پدرش 
با علمای اصفهان از فعاالن سياســي و انقالبيون اصفهان بود. او اين سال ها در كنار دكان 
پتوفروشي، تجارت هم مي كرد ولي هميشه به دنبال راه اندازی كار بزرگ بود تا اينكه دو سال 
بعد از انقالب به دنبال اجرايي كردن ايده خود رفت و توانست اولين كارخانه توليد موكت در 
كشور را با نام ظريف مصور راه اندازی كند. «انقالب كه شد تجارت را جدی تر گرفتم و بعد از 
چند سال هم وارد كار توليد موكت شدم و اولين واحد را راه اندازی كردم، آن زمان سال های 
جنگ بود و راه اندازی كارخانه، به دليل تحريم ها خيلي كار ســختي بود. يادم هست برای 
راه اندازی كارخانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار دالر ارز دولتي به ما دادند و نصف ماشين آالتمان 
آمده بود كه جنگ شد ولي جلوی مابقي كار را گرفتند كه من خودم رفتم آلمان و با رئيس 
يــك بانك آلماني در  هامبورگ صحبت كردم و ضمانت دادم تا بقيه كار هم پيش رفت و 
توانستيم كارخانه را راه اندازی كنيم. واحدی كه تاسيس كردم ساالنه يك ميليون و ۲۵۰ 
هزار متر مربع موكت توليد مي كرد و با توسعه كار در سال های بعد، االن توليد ما به لطف 

خدا به بيش از ۵۰ ميليون متر مربع انواع موكت رسيده است.»
اما در كنار توسعه كارخانه توليد موكت، محمدعلي رجالي به فكر خودكفايي در توليد 
موكت هم بود و برای اين كار همه كارخانه هايي را كه برای توليد مواد اوليه اين صنعت الزم 
است راه اندازی كرد تا زنجيره كامل مواد اوليه را در اختيار داشته باشد. او حتي نخستين 
پتروشيمي بخش خصوصي را در ســال ۱۳۷۹ راه اندازی كرد و اين واحد سال ۱۳۸۵ به 
بهره برداری رســيد و چند سال بعد هم فاز دوم ظرفيت آن را تاسيس كرد و ظرفيت اين 
واحد دو برابر شــد. رجالي از ســال ۱۳۶۰ كه با راه اندازی كارخانه موكت ظريف مصور به 
صورت رسمي وارد توليد شد تاكنون بيش از ۲۰ واحد صنعتي و توليدی راه اندازی كرده 
است. او جرئت و صداقت در كار، پشتكار، احترام به پدر و مادر، نماز اول وقت و اميد به خدا 
را رمز موفقيت خود در كار و زندگي مي داند. او در بســياری از مصاحبه هايش گفته آنچه 
باعث شده در توسعه كارخانه هايش موفق باشــد «كار گروهي» است؛ خودش مي گويد: 
«آنچه در واحدهای ما مي بينيد من انجام نمي دهم؛ يك تيم در كنار هم كار مي كنيم.» در 
مجموعه های صنعتي ای كه محمدعلي رجالي راه اندازی كرده است هم اكنون بيش از ۲ هزار 
نفر مشغول به كار هستند. محمدعلي رجالي معتقد است برای اينكه توسعه در كشور شتاب 
بگيرد بايد مسئوالن كار را به دست مردم بسپارند. «دولت و دولتمردان تنها ۳۰ نفر هستند 

ولي مردم ايران ۸۰ ميليون نفرند.»



داستان تبديل شدن محمدرضا        رستمي به يكي از كارآفرينان و  توليدكنندگان بزرگ 
كشور بيشتر شبيه يك قصه قشنگ است كه  شكل واقعيت به خود گرفته؛ او در  زندگي اش 
نشــان داده كه با پشتكار همه چيز ممكن مي شود. رستمي كسي است كه از هيچ شروع 
كرد و شاگرد يك آهنگری بود ولي  حاال به يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان انواع تريلر و 
قطعات  آن در كشور تبديل شده است با بيش از ۷۰۰ كارگر. در فيلمي كه از او در شبكه 
استاني آذربايجان غربي (شبكه  اروميه) پخش شده است، به همراه مجری تلويزيون به يكي 
از  مناطق اطراف شهر مي    رود و كارگاه كوچكي با در زردرنگ را  نشان مي    دهد و مي    گويد: 
«من از اينجا شروع كردم، كارگاه  اوليه من اينجا بود و از همين جا بود كه به اميد خدا رشد 
 كردم.» بعد از اين رستمي با چند نفر از همسايگان كارگاه  كوچك آهنگری صحبت و حال 
و احوال مي    كند و به همراه مجری  برنامه راهي كارخانه بزرگ مارال صنعت مي    شود، واحدی 
توليدی  با بيش از ۱۰۰ هزار مترمربع وســعت كه انتهای سوله هايش به  سختي از ورودی 
ديده مي  شود، سوله هايي پر از دستگاه های  به  روز و كارگراني كه حتي در اين روزهای ركود 

اقتصادی و بيكاری حسابي مشغول  كارند. 
محمدرضا        رســتمي بنيان گذار كارخانه مارال صنعت جاويد از ۱۳ سالگي با  شاگردی 
آهنگری شروع كرد. تا دوم راهنمايي بيشتر  درس نخواند و بعد از اينكه رفوزه شد، درس و 
مشق را رها  كرد. در سال ۶۵ راهي سربازی شد و بعد از برگشت در سال ۶۷  مغازه ای اجاره 
كرد و كار را كليد زد. البته خودش گفته آن زمان هيچ پول و سرمايه ای  نداشته است. «پدرم 
وانت داشت و با وانت كار مي    كرد. مادرم را  بردم شهر النگوهايش را فروخت و ۵۰ هزار تومان 
داد تا كارگاهم را راه بيندازم، با آن  يك سنگ خريدم با يك سندان و يك موتورجوش. شد 
۵۳ هزار  تومان. يك مغازه هم اجاره كردم در جاده سلماس، فلكه  فرودگاه. يك سال آنجا 
كار كردم، بعد به دروازه مهاباد آمدم  در يك گاراژ كارم را ادامه دادم .   بعدها كه كارمان گرفت 
 همان مغازه را رهن كردم. توی همان مغازه بوديم كه يك روز صاحب مغازه  همسايه  مان يك 
نفری را نشانم داد و گفت مي    داني ايشان كي  هستند؟ گفتم نه. گفت ايشان آقای عرب باغي 
است، مديركل  صنايع و معادن (اســتان آذربايجان غربي در آن زمان). خيلي  زود رفتم و 
تعارف كردم تا به كارگاه ما بيايد. آقای  عرب باغي كار مرا ديد و ازم پرســيد اين قطعات را 
شما خودت  توليد مي    كني؟ گفتم بله. گفت بياييد من به شما پروانه بدهم  و كار را گسترش 
بدهيد. همان هم شد و ما آمديم سه  راهي  امامزاده ۶ هزار متر باغ بود، خريداری كرديم برای 

كار.  يادم هست يك وانت پيكان داشتم كه فروختمش به يك ميليون و   ۶۰۰ هزار تومان و 
آن باغ را خريدم يك ميليون و ۶۵۰ هزار  تومان.  »  سال ۷۲ بود و محمدرضا رستمي ديگر 
پولي برای ساخت سالن و تبديل آن به كارگاه نداشت برای همين زمين را صاف كرد و روی 
آن بتون ريخت و شروع  كرد به كار كردن تا اينكه مدتي بعد به سود رسيد و توانست سوله 
بسازد و سقف بزند. «آن زمان روزی يك دستگاه توليد داشتيم  و تا سال ۸۳ در همان زمين 
كار كرديم تا اينكه كارخانه  فعلي را با ۱۵ هزار متر راه اندازی كرديم ولي به مرور زمان كار را 

توسعه داديم و االن حدود ۱۱۰ هزار متر وسعت كارخانه است.  » 
رستمي در اين سال ها هميشه به توسعه كار اهميت زيادی داده و هرچه سرمايه اندوخته 
در توليد و راه اندازی     واحدهای  جديد سرمايه گذاری كرده است. شركت توليدي و صنعتي 
مارال صنعت جاويد در سال ۱۳۶۹ با  پروانه بهره برداری به شماره ۱۷۴۵ از سازمان صنايع 
و معادن  استان آذربايجان غربي، در زميني به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع و  با ۲۰ نفر، با نام 
«مارال تريلر» و با هدف توليد انواع  تريلر كفي و چادری فعاليت خود را شروع كرد. در سال 
۱۳۸۰  جهت اجرای عمليات طرح رشد و توسعه در زميني جديد به مساحت   ۴۵ هزار متر 
مربع شامل ۱۵ هزار مترمربع ساختمان های خطوط  توليد و قطعه سازي، ۳ هزار مترمربع 
ساختمان و فضاي انبار و   ۲ هزار متر مربع ساختمان اداري و فني و مهندسي فعاليت خود 
 را توسعه و گسترش داد. كارخانه در سال ۱۳۸۳ هم زمان با سفر رياست  محترم جمهوری 
و هيئت همراه، به دست وزير صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد و  مورد بهره برداري قرار 
گرفت. اين شــركت در حال حاضر در زميني  به مســاحت بيش از ۱۰۰ هزار مترمربع و 
زيربنايي در حدود ۳۰ هزار  مترمربع فعاليت مي    كند. رستمي درباره توسعه كارخانه هايش 
گفته: «كاری را كه با دو نفر شــروع  كرده بوديم االن در چهارتا كارخانه در اروميه و يك 
كارخانــه  در تهران با حدود ۷۰۰ نفر به اميد خــدا ادامه مي    دهيم. يك  كارخانه داريم كه 
قطعه برای كارخانه ماموت مي     سازد و  ايران كاوه (سايپاديزل) كارش توليد جعبه های بغل 
تريلرهاست  كه در كل ايران هم فروش دارد. يك واحد ديگر در جاده سلماس  داريم و يك 
كارخانه هم در شهرک صنعتي فاز۲ اروميه هست. يك  واحد هم هست كه االن ۱۰۰ نفر 
در آن مشــغول اند و ان شاء اهللا به   ۳۰۰ نفر خواهيم رساند .   االن در يك سالنش محورهای 
تريلر را  توليد مي    كنيم. جزو قطعاتي است كه قبال از تركيه مي    آمد، االن  داريم صادرشان 
مي    كنيم به آلمان؛ به ما گفته اند هرچقدر  توليد مي     كنيد ما مي    خريم. يك سالن ديگر هم 
كه االن داريم  مي    ســازيم، اگر تمام شود در هر شيفتش ۵۰۰- ۶۰۰ نفر به جمع  كارگران 

ما اضافه مي    شوند.  » 



هاله حامدی فر يكي از چهره های تاثيرگذار در توســعه صنعت داروی كشــور در 
ســال های اخير محسوب مي شــود، كارآفرين زني كه با روحيه جنگندگي، تالش و 
نگاه رو به جلو توانســت همراه همكارانش در گروه دارويي سيناژن قدم های مثبتي 
بردارد و نيازهای كشور را در برخي از داروهای حياتي پوشش دهد. دكتر حامدی فر، 
مديرعامل شركت و گروه دارويي ســيناژن بيش از دو دهه پيش كارش را به عنوان 
مسئول فني داروخانه ای كوچك در خيابان شوش شرقي در جنوب تهران شروع كرد و 
حاال مديرعامل يكي از بزرگ ترين شركت های دارويي و تحقيقاتي داروسازی در كشور 
محسوب مي شود. او مي گويد هميشه به اين فكر مي كند كه «كار نشد» در زندگي وجود 
ندارد و آرزوها قابل تحقق هستند؛ دو عاملي كه از آنها بايد به عنوان مهم ترين داليل 
موفقيت او در كارآفريني ياد كنيم. او متولد ســال ۱۳۵۱ در خانواده ای تحصيل كرده 
است. پدرش فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه پلي تكنيك تهران و 
مادرش ليسانسه زبان از دانشگاه الزهرا است.  هاله حامدی فر سال ۱۳۶۹ ديپلم گرفت 
و همان سال در كنكور قبول شد و به دانشگاه تهران، دانشكده داروسازی رفت و سال 
۱۳۷۴ فارغ  التحصيل شد. او ۲۳ســاله بود كه با يكي از هم دانشكده  ای هايش ازدواج 
كرد. حامدی فر بعد از ازدواج و با توجه به اينكه همسرش سرباز بود در آن مقطع ادامه 
تحصيل نداد و كار را شروع كرد؛ او ابتدا دو سال در داروخانه های جنوب شرقي تهران 
در ميدان شوش و ميدان خراسان مسئول فني بود و بعد از پايان سربازی همسرش، 
تصميم گرفت كه وارد صنعت دارو شود. خودش در مصاحبه ای گفته: «هميشه عالقه 
زيادی به صنعت داروسازی داشتم و فكر مي كردم مي توانم از دانشي كه در داروسازی 
دارم اســتفاده كنم و مفيدتر باشم. البته پولي هم برای اينكه خودمان داروخانه بزنيم 
نداشتيم. ما زندگي مان را از يك چيزی شبيه زير صفر شروع كرده بوديم. اين جوری 
بود كه با همسرم رفتيم كارخانه داروسازی لرستان در بروجرد كه االن نامش به اكسير 

تغيير كرده است.» 
البته آنها چند ماه بيشــتر در كارخانه اكسير مشغول به كار نبودند زيرا در پروژه 

انتقال تكنولوژی در حوزه بيوتكنولوژی از كوبا پذيرفته شــدند و خيلي زود تهران را 
به مقصد  هاوانا پايتخت كوبا ترک كردند. آنها حدود ۸-۹ ماه در كوبا زندگي كردند و 
در مركز پيشرفته CIGB كه مركز ژنتيك و بيوتكنولوژی  كوبا است، آموزش ديدند؛ 
سفری كه حامدی فر معتقد است فضای فكری جديدی را برای او باز كرد و ديدش را به 
زندگي تغيير داد. او و شوهرش پس از بازگشت به ايران طبق تعهدی كه داشتند جذب 
انستيتو پاستور شدند. البته با توجه به اينكه زيرساخت های الزم برای پروژه ای كه برای 
آن آموزش ديده بودند آماده نبود، جذب پروژه توليد واكسن ليشمانيا (سالك) شدند كه 
از پروژه های سازمان بهداشت جهاني شد. حامدی فر همچنين مدتي بعد چون دوره ای 
كه در كوبا گذرانده بود تضمين كيفيت بود، به مسئوالن انستيتو پاستور پيشنهاد داد كه 
واحد تضمين كيفيت را در اين مجموعه راه اندازی كند كه مورد موافقت قرار گرفت و با 

كمترين امكانات و همكاری دوستانش اين كار را انجام داد.
حامدی فر هم زمان با راه اندازی واحد تضمين كيفيت در انستيتو پاســتور در سال 
۱۳۷۹ جذب سيناژن هم شد كه آن زمان شركت كوچكي بود و تنها ۱۰-۱۲ نفر در آن 
كار مي كردند. عمده توليد شركت در حوزه تحقيقات مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژی 
بود و تازه به بحث توليد كيت های تشخيص گروه خوني هم وارد شده بودند. او ابتدا 
به عنوان مشاور پاره وقت تضمين كيفيت به اين مجموعه اضافه شد ولي بعد از سوی 
هيئت مديره با پيشــنهاد مديرعاملي روبه رو شد و آن را پذيرفت. ورود حامدی فر به 
ســيناژن و نگاه رو به جلو او در كنار همكاری و اعتقاد به كار تيمي باعث شــد كه 
سيناژن پس از چند سال به يكي از مهم ترين شركت های دارويي كشور تبديل شود 
و برخي از داروهايي را كه كشور نياز واجب به آنها داشت توليد كند؛ از جمله داروی 
اينترفرون بتا كه برای درمان ام اس استفاده مي شود و توليد آن در داخل جلوی خروج 
ميليون ها دالر ارز را به صورت ساالنه گرفت. به دنبال آن سيناژن تحول عظيمي پيدا 
كرد و با درآمدی كه از فروش اين دارو به دســت آورد توانســت سرمايه گذاری های 
زيادی روی پروژه های ديگر و توسعه شركت انجام دهد. حامدی فر و همكارانش از سال 
۱۳۸۹ شروع به تاسيس شركت های بيشتر و تاسيس گروه دارويي سيناژن كردند و 
شركت های آريوژن، نانو الوند (توليد داروهای شيمي درماني)، اركيد فارمد (آناليز بازار و 
فروش و بازاريابي دارو و...)، نانو حيات (توليد داروهای شيميايي معمولي و مكمل  ها)، 
ســيناپخش (شركت توزيع دارو)، آروكو و سيناژن ايالج (در استانبول) و... را تشكيل 
دادند. در اين گروه صنعتي بيش از ۱۵۰۰ نفر مشغول به كار هستند. شركتي كه بيشتر 

نيروهايش تحصيالت عاليه دارند و جوان اند. 

 



حسام آرمندهي، متولد ۱۳۶۴ موسس و مديرعامل چند استارت آپ مهم ايراني است. 
استارت آپ هايي كه دنيايي جديد به مخاطبان ايراني هديه دادند و حتي تحوالت بزرگي 
در دنيای آگهي و تبليغات در كشــور رقم زدند و بسياری از رقبای جدی خود در دنيای 
آگهي های كاغذی را كنار گذاشتند يا به جيب آنها آسيب وارد كردند! حسام آرمندهي در 
كنار دوستانش كه شاخص ترين آنها رضا محمدی است با راه اندازی كافه بازار و سايت ديوار 
خدمــات جديدی را در دنيای مجازی به مخاطبان ايراني ارائه دادند و تحوالت بزرگي را 
رقم زدند. كارآفرينان جواني كه كار را از دوران دانشــجويي و با راه اندازی سايتي با عنوان 
«طوطي» كه كارش چاپ تصوير روی تي شرت بود، شروع كردند. البته تجربه اين كار ادامه 
چنداني نداشت زيرا مهاجرت آرمندهي برای ادامه تحصيل همه چيز را تغيير داد. حسام 
آرمندهي و دوستانش در مجموعه كافه بازار و ديوار، از دانشگاه شريف با يكديگر دوست و 
همراه شده اند و ايده اوليه راه اندازی كافه بازار به عنوان يكي از موفق ترين استارت آپ های 
ايران هم از همين نقطه شكل گرفته است. او فارغ التحصيل رشته كامپيوتر دانشگاه شريف 
در ســال ۱۳۸۸ است كه بعد از پايان تحصيل در مقطع كارشناسي، برای ادامه تحصيل 
در رشته كارآفريني و كسب و كار به سوئد و دانشگاه چالمرز رفت تا در رشته ای كه مورد 
عالقه اش اســت كسب تجربه كند. اما در ميانه راه و در يكي از سفرها به ايران همه چيز 
به گونه ای ديگر برايش رقم خورد. او كه هم زمان با تعطيالت ســال نو ميالدی و تعطيل 
شدن دانشگاهش به ايران آمده بود با پروژه ای آشنا شد كه رضا محمدی و ديگر دوستان 
قديمي اش در دانشــگاه شــريف روی آن كار مي كردند و نام آن را «فارسي تل» گذاشته 
بودند، هدف آنها در اين پروژه فارسي سازی اندرويد و توليد تعدادی برنامه ضروری فارسي 
بود. جذابيت اين پروژه و كار با دوستان برای حسام آرمندهي به اندازه ای بود كه او با پايان 
تعطيالت دانشگاهي ترجيح داد در ايران بماند و روی اين پروژه كه آينده ای روشن در آن 
مي ديد كار كند. البته همه چيز آن گونه كه فكر مي كرد در پروژه فارســي تل رقم نخورد 
وكار به نتيجه نرسيد ولي اين ماجرا باعث هم نشد كه او و دوستانش دست از كار بكشند، 
بلكه به فكر ايده ای جديد افتادند كه از دل آن «كافه بازار» خارج شد. حسام آرمندهي در 

گفت وگويي با روزنامه «دنيای اقتصاد» درباره آن دوران گفته: « نكته مهم در اين ميان اين 
است كه بايد سريع تصميم بگيريم و راهي را كه تا نيمه رفته  ايم  تغيير دهيم. اين تغيير هم 
نيازمند جرئت است و هم سرعت عمل. كمتر شركتي است كه جرئت اين كار را داشته 
باشــد. همين االن شركت  های بزرگي هستند كه بايد عوض شوند و مثال ۱۰ سال است 
ديگر روشي كه االن دارند استفاده مي  كنند منسوخ شده ولي جرئت تغيير ندارند. بنابراين 

تحوالت صورت نمي گيرد و به مرور و با شيب بسيار كم رو به نابودی مي  روند.» 
كافه  بازار (بازار اندرويد) كه متعلق به شــركت آوای همراه هوشــمند هزاردســتان 
است، محلي برای دانلود برنامه های اندرويدی است كه به  طور ويژه به كاربران فارسي  زبان 
سرويس  دهي مي كند و ده ها هزار برنامه كه توسط هزاران توسعه  دهنده (برنامه نويس) تهيه 
شــده اند، از طريق آن قابل دسترســي هستند. اولين نسخه كافه بازار در بهمن سال ۸۹ 
در كنگره موبايل ايران منتشر شد، اپليكيشني كه ظرف ۶ ماه تعداد كاربران آن به ۱۰۰ 
هزار نفر رسيد و حاال اين فروشگاه به بيش از ۳۳ ميليون كاربر و ۲۱ هزار توسعه دهنده 

برنامه  های اندرويدی خدمت رساني مي  كند.
در كنار كافه بازار يكي ديگر از كارهای موفق حســام آرمندهي و دوستانش راه اندازی 
سايت ديوار است، سايتي كه افراد مي توانند آگهي های اينترنتي خود را در آن بارگذاری 
و بدون واسطه اقدام به خريد و فروش انواع كاالها كنند. آرمندهي راه اندازی اين سايت را 
«يك اتفاق» مي داند كه ايده اش پيش از كافه بازار در ذهنش شكل گرفته بود ولي در سال 
۱۳۹۱ آن را اجرايي كرد. او وقتي در سوئد دانشجو بود با سايت هايي آشنا شد كه مردم 
برای فروش وسايل خانه يا خدمات خود در آنها آگهي مي دهند و حتي خود نيز آيپادش را 
از اين طريق به يك پسر ۱۵ساله فروخت. اين گونه بود كه فكر راه اندازی ديوار به ذهنش 
آمد و پس از آنكه به ايران آمد و بعد از شكل گيری و ثبات كار كافه بازار به فكر اجرای آن 
افتاد. سايتي كه حاال روزانه چندين هزار آگهي از سوی مردم روی آن بارگذاری مي شود 
و به مهم ترين سايت آگهي كشور تبديل شده است. آرمندهي در يكي از سخنراني هايش 
گفته كه طي پنج سال ابتدايي كار (تا پايان سال ۱۳۹۴) درآمد شركت آنها ۳۶۶ ميليارد 
ريال بوده است كه بخش مهمي از آن بين ۱۶ هزار برنامه نويس توزيع شده است؛ اعدادی 

كه نشان مي دهد در آينده از كافه بازار و ديوار بسيار خواهيم شنيد. 



از علي اصغر حاجي بابا به عنوان مرد نخستين صنعت ريخته گری و بنيان گذار 
صنعت تاسيســات در ايران و پدر فروآلياژهای ايران ياد مي شــود. او متولد سال 
۱۳۱۰ در تهران است و نهم مهرماه امسال وارد ۸۷ سالگي شد. علي اصغر حاجي بابا 
در خانواده ای مذهبي بزرگ شد و كار را از كودكي و با كارگری شروع كرد، او پيش 
از اينكه به حرفه آهن فروشــي روی بياورد و به يكي از تاجران بزرگ آهن تبديل 
شود، به لحاف دوزی مشغول بود. او عالوه بر فعاليت های صنعتي از مبارزان سياسي 
بنام كشور هم محسوب مي شود. حاجي بابا كه يكي از بازرگانان مهم آهن بود و در 
سال ۱۳۴۲ شركت «پارس متال» را به اميد صنعتي شدن كشور و برطرف شدن 
نيازهای صنعتي در حوزه فلزات و آلياژها تاسيس كرد و سپس در سال ۱۳۴۸ به 

تاسيس شركت «شوفاژ كار ايران» اقدام كرد. 
حاجي بابا كمي بعد از پيروزی انقالب به خاطر نگاه كارشناسي اش به مديريت 
صنايع و همراهي اش با انقالب به عنوان عضو هيئت مديره كمپاني ايران ناسيونال 
انتخاب شد. همچنين در سال ۱۳۶۱ شركت «فروسيليس ايران» را تاسيس كرد 

و مدت ها نيز عضو شورای مشورتي وزير صنايع و معادن بود. 
سال گذشــته در نخستين «سري فيلم هاي مستند كارستان» به كارگرداني 
بهرام عظيم پور و با سرپرستي رخشان بني اعتماد و مجتبي ميرتهماسب و مشاركت 
«بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان» فيلم مستندی با عنوان «پنبه تا آتش» از 
زندگي علي اصغر حاجي بابا ساخته شد كه در مجموعه سينماهای «هنر و تجربه» 

اكران عمومي شد و مورد استقبال تماشاچيان قرار گرفت. 
حاجي بابا عالوه بر نايب رئيســي اتاق صنايع و معادن ســمنان، چهار دوره در 
هيئت نمايندگان اتاق تهران و ايران عضويت داشــته است و از اعضای اتاق های 
ايران و بلژيك و ايران و آلمان بوده اســت. از ديگر فعاليت های او در تشكل های 
بخش خصوصي و تخصصي مي توان به رياست هيئت مديره انجمن مديران صنايع، 
رياست هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنايع فروآلياژ، رياست هيئت مديره 
صندوق توسعه صادرات صنعتي معدني و خدمات مهندسي، عضويت در انجمن 
صنايع ريخته گری و عضويت در جامعه ريخته گران ايران اشاره كرد. حاجي بابا حاال 
در نزديكي پايان دهه نهم زندگي اش همچنان به كار، كارآفريني و توسعه كشور 

مي انديشد. 

علينقي خاموشي در سال ۱۳۱۸ در مشهد به دنيا آمد و در خانواده  ای مذهبي- سياسي 
بزرگ شد. پدرش از كسبه متوسط بازار تهران بود و به خاطر صداقت و درستكاری اش، معتمد 
بازاريان بود. علينقي از دوران نوجواني، تابستان ها در بازار تهران، پيش پدر كار مي كرد. او بعد 
از گرفتن مدرک ديپلم خود عالقه بسياری به ادامه تحصيل داشت و دوست داشت در رشته 
پزشكي ادامه تحصيل دهد ولي در كنكور اين رشته قبول نشد؛ بنابراين خيلي زود و با توجه به 
عالقه اش جذب كارهای صنعتي شد. خاموشي از طريق حاجي ترخاني پسردايي اش چندسال 
در كارخانه نساجي مقدم كار كرد و بعد به خدمت سربازی رفت و دوباره چهار سال در كارخانه 
مقدم كار كرد تا اينكه تصميم گرفت برای ادامه تحصيل به انگلستان برود و در رشته نساجي 
ادامه تحصيل بدهد. اين دوران برای خاموشي تجربه های بسياری به همراه داشت و او را كه 
پيش از اين به صورت تجربي كار نساجي انجام داده بود به يك مهندس تمام عيار اين رشته 
تبديل كرد. او با پايان تحصيل به ايران بازگشت و دوباره در كارخانه نساجي مقدم فعال شد 
و توانست قدم های مهمي در توسعه اين كارخانه با توجه به دانش روزش بردارد. در كنار كار 
در كارخانه نساجي، علينقي خاموشي ارتباط گسترده ای هم با بازاريان و اعضاي حزب موتلفه 
داشت، او بيشــتر فردی ميانه رو بود ولي با انجمن اسالمي مهندسين و با آيت اهللا مطهری، 
شهيد بهشتي، مهندس بازرگان، سحابي و... آشنايي داشت. خاموشي تا سال ۱۳۵۶ چندان 
درگير مسائل سياسي و انقالب نبود اما از اين دوره به بعد فعال شد تا جايي كه هم زمان با 
گسترش انقالب اسالمي در جلسات كميته ای كه برای تنظيم اعتصابات بازار تشكيل شده 
بود، شركت مي كرد. اين كميته با حكمي از طرف امام خميني تشكيل شده بود و هاشمي 
رفسنجاني، بازرگان، سحابي و تعدادی از بازاريان در آن فعاليت داشتند. اما اوج فعاليت های 
انقالبي خاموشــي با حضور او در اتاق بازرگاني، صنايع و معــادن در همان روزهای ابتدای 
پيــروزی انقالب رقم خورد. او كه تا زمان انقالب دركارخانه مقدم كار مي كرد در اواخر پاييز 
سال ۱۳۵۷، مدتي پيش از پيروزی انقالب مسئول راه اندازی شعبه مشهد كارخانه مقدم شد 
تا اينكه كمي پس از پيروزی انقالب، امام خميني(ره) حكمي تحت عنوان كميته منتخب امام 
در اتاق بازرگاني صادر كرد و اداره اتاق را به افرادی همچون علينقي خاموشي، عسگراوالدی، 
حاجي ترخاني، ميرمحمدصادقي و... ســپرد. در سال های ابتدايي انقالب برای بيشتر اتاق ها 
رؤسای انتصابي گذاشته شد تا اينكه در سال ۱۳۶۴ انتخابات برگزار و علينقي در دور اول به 
عنوان رئيس اتاق انتخاب شد، رياستي كه ۲۷ سال ادامه داشت. خاموشي همچنين در مجلس 

چهارم شورای اسالمي به عنوان نماينده تهران انتخاب شد.



منصوره اتحاديه يكي از بزرگ ترين تاريخ نويسان معاصر ايران است كه در حوزه تاريخ 
اقتصاد كارهای تحقيقاتي، مقاالت علمي و پژوهشي بسيار ارزشمندی تدوين كرده است. 
اتحاديه متولد هشتم اسفند سال ۱۳۱۲ در تهران، خيابان الله زار است. او در باغ اتابك در 
خانه ای كه پدرش از ورثه اتابك (امين السلطان) خريداری كرد به دنيا آمد، خانه ای تاريخي 
كه ســريال تلويزيوني «دايي جان ناپلئون» در آن ساخته شد. منصوره اتحاديه از استادان 
برجسته تاريخ ايران با تخصص و تمركز در حوزه تاريخ معاصر است. اتحاديه در خانواده ای 
بازرگان به دنيا آمد، پــدرش از تجار آذربايجان و مادرش از خاندان قاجار بود. كودكي اش 
در ســال ها                                    ی سخت جنگ جهاني دوم و اشغال ايران ســپری شد. او در مدارس كيهان، 
ژاندارک و انوشيروان دادگر تحصيل كرد و بعد از آن برای ادامه تحصيل به انگلستان رفت 
و تحصيالت عالي دانشگاهي را با انتخاب رشته تاريخ در اسكاتلند گذراند. در سال ۱۳۳۵ 
موفق به اخذ درجه فوق ليسانس از دانشگاه ادينبورگ شد و به دنبال آن در دانشگاه تهران 
با ســمت مربي استخدام شد. البته چند سال بعد دوباره برای گذراندن دوره دكتری عازم 
اسكاتلند شد و سال ۱۳۵۸ مدرک خود را دريافت كرد. موضوع رساله دكتری تاريخش در 
دانشگاه ادينبورگ «احزاب سياسي در دوره مشروطيت» بود. او پس از اخذ مدرک دكتری 
در سال ۱۳۵۸ به ايران بازگشت و در دانشگاه تهران واحدهای درسي مختلفي از جمله تاريخ 
قاجاريه، جنبش يكصدساله اخير و تاريخ خاورميانه را تدريس  كرد، فعاليتي كه تا بيش از سه 
دهه ادامه داشت. اتحاديه به عنوان يكي از برجسته ترين استادان تاريخ كشور در سال ۱۳۷۸ 
بازنشسته شد، او همچنان به پژوهش و تدريس ادامه مي دهد. يكي از مهم ترين و موثرترين 
اقدامات او در حوزه پژوهش تاريخ در كشور تاسيس نشر تاريخ ايران است. از جمله آثار او 
مي توان به تدوين كتاب ها                                    ی «تاريخ غفاری» با همكاری سيروس سعدونديان، «گزيده ای 
از مجموعه اسناد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما» با همكاری سيروس سعدونديان، «سياق 
عشيرت در عصر قاجاريه»، «آمار دارالخالفه تهران: اسنادی از تاريخ اجتماعي تهران در عصر 
قاجار»، «شيوه تاريخ نگاری»، «اينجا طهران است» و... اشاره كرد. منصوره اتحاديه خود در 
يكي از مصاحبه ها                                    يش گفته: «هركسي كه تاريخ مي داند بايد بنويسد وگرنه چگونه آنچه را 
ياد مي  گيرد به ديگران انتقال دهد؟ تدريس به تنهايي كافي نيست و هر مقاله يا كتابي كه 
تاريخ پژوه مي نويسد خود آموزنده است. بنابراين تدريس و تحقيق بايد هم زمان پيش برود. 
اما كال كار من تاريخ است و كار ديگری هم برای خودم تصور نكرده ام. كتاب هايي هم كه 

نوشتم همه درباره تاريخ است. .»

شــرايط غيرقابل تحمل اقتصادی و تجاری در دوران ناصرالدين شاه در نهايت 
باعث شد كه محمدحسن امين الضرب به عنوان باتجربه ترين و معتمدترين تاجر آن 
زمان و به نمايندگي از ديگران به شاه نامه بنويسد و از وضعيت موجود گاليه كند. 
نامه ای انتقادآميز كه به بركناری وزير تجارت وقت و صدور فرمان تشكيل «مجلس 

وكالی تجار ايران» منجر شد. 
تجار تهران ۱۴ مرداد سال ۱۲۶۳ طي مالقاتي با هم، تشكيل مجلس وكالی 
تجار را اعالم و از ميان خود ۱۰ نماينده برای آن مجلس مشخص كردند. بازرگانان 
ســندی آماده كردند كه شــامل اهداف، نظريات و حقوق مجلس بود كه پس از 
دريافت رضايت شاه، اين ســند اساسنامه مجلس وكالی تجار شد. اهداف كلي 
عبارت بود از: «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 
افزايش صادرات و هم زمان جلوگيری از ورود كاالهای مصرفي غيرضروري خارجي، 
شامل جزئيات حقوق قانوني، حقوق گمركي، مسئوليت های مجلس برای سامان 
دادن به امور بازرگانان ورشكســته و رسيدگي به مشاجراتي كه در مورد كاالهای 
تجاری يا مستغالت چه بين بازرگانان با يكديگر و چه در ميان بازرگانان و ساير 
اقشــار صورت گيرد.» به اين ترتيب در همان سال و ماه مجلس وكالی تجار به 
رياست محمدحسن امين الضرب تشكيل شد. مجلسي كه پيش زمينه ای شد برای 
شــكل گيری « اطاق تجارت طهران» كه پــس از مدتي نامش به «اتاق بازرگاني 
تهران» و چندين سال بعد «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی تهران» تغيير 
پيدا كرد. اتاق تهران را با پيشينه ای ۱۳۴ساله مي توان قديمي ترين تشكل بخش 
خصوصي كشور به شمار آورد. افزون بر اينكه از اتاق به عنوان باسابقه ترين تشكل 

وبخش خصوصي ياد مي شود.  ي ي و



 
«چه چيزی باعث خواهد شد كه افريقا در يك موقعيت قوی تر در قرن بيست و يكم قرار گيرد؟ ما به دنبال ايده ها                  ی 
كسب و كاری هستيم كه جسورانه حركت مي كنند و هيچ كس در افريقا پيش از آن اين راه را نرفته است.» اين جمله 
هدف اهدای بزرگ ترين جايزه كارآفريني در قاره آفريقا است. جايزه ای با عنوان « جايزه كارآفريني افريقا» كه هر سال 
بعد از بررسي در كل قاره سياه و از بين مهم ترين شركت ها                  ی فعال در اين قاره از شمال تا جنوب به تعدادی از افراد و 
شركت ها                   در چند بخش اهدا مي شود. هيئت داوری و برگزاری ۸ نفره اين جايزه را برخي از مديران، كارآفرينان بزرگ 
و رؤسای انجمن ها                  ی كارآفريني موفق در سطح جهان تشكيل داده اند. برندگان اين جايزه برای توسعه كسب و كار 
خود در قاره سياه از سوی برگزاركنندگان اين جايزه مورد حمايت قرار مي گيرند و مشاوره رايگان از متخصصان دريافت 
مي كنند. اين جايزه بخش ها                  ی مختلفي دارد كه مهم ترين آنها جايزه كارآفرينان كشف نشده است. حامي اصلي اين 

جايزه بانك BMCE افريقا است.
يكي ديگر از جايزه ها                  ی مهم كارآفريني در قاره افريقا جايزه آنزيشا (Anzisha) است كه به كارآفرينان جوان اين قاره 
داده مي شود، افرادی كه برای حل چالش ها                  ی اصلي اين قاره از جمله بيكاری، مشكالت اجتماعي و... به راهكارهايي عملي 

رسيده اند و راه توسعه افريقا را هموار كرده اند. 

 
سازمان آسيايي يك سازمان غيردولتي است كه در جهت توسعه و رشد اقتصادی كشورهای قاره آسيا گام بر مي دارد و يكي از 
اقدامات ساالنه آن انتخاب كارآفرينان سال آسيا است. اين سازمان همچنين به دولت ها                  ، سازمان ها                  ی غيردولتي اقتصادی و... برای 
ارتقای كارآفريني مشاوره مي دهد تا زمينه ها                  ی نوآوری، كسب و كارهای خالقانه و حركت ها                  يي را در كشورهايشان به وجود بياورند. 
مديران اين سازمان ۱۰ سال است معتقدند با معرفي كارآفرينان پيشرو در منطقه قادر خواهند بود يك صدای قدرتمند را در حوزه 
كسب و كار در قاره پهناور آسيا ايجاد كنند. تاكنون كارآفريناني از كشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، هنگ كنگ و... اين جايزه 

را دريافت كرده اند. 

 
جايزه بزرگ كارآفريني بريتانيا يكي از بزرگ ترين جوايزی است كه ساالنه در اروپا به بزرگ ترين افراد كار آفرين اهدا 
مي شــود؛ جايزه ای كه البته داوری آن مختص كشور بريتانيا است و جايزه آن نيز از سوی بانك وست مينستر تامين و 
با همراهي اتاق بازرگاني لندن برگزار مي شود. اين جايزه عالوه براينكه به صورت كلي در بريتانيا برگزار مي شود هرساله 
به صورت منطقه ای هم (در پنج شهر كارديف، بيرمنگام، منچستر، ادينبورگ و لندن) كارآفرينان برتر را معرفي مي كند. 
خالقان و حاميان مالي جايزه كارآفرين بزرگ بريتانيا، معتقدند كه كارآفرينان بريتانيايي قهرمان هستند. گوردون مريلز 
رئيس بخش كارآفريني بانك وست مينستر گفته است: « كارآفرينان نيروی برق در اقتصاد بريتانيا هستند، آنها                   هستند كه 

اقتصاد را پيش مي برند.»

 
در كشورهای اروپايي عالوه بر تجليل از كارآفرينان به افرادی كه در حوزه كارآفريني تحقيقاتي را انجام مي دهند و مي توانند زمينه ها                  ی 
كارآفريني را در كشورهايشان هم فراهم كنند مورد تجليل قرار مي گيرند. مهم ترين جايزه در اين زمينه «جايزه تحقيق در حوزه كارآفريني» 
است. جايزه ای كه از سال ۱۹۹۶ يعني بيش از دو دهه قبل اهدای آن آغاز شد و هرساله به بهترين تحقيقاتي كه در سطح جهان در حوزه 
كارآفريني صورت مي گيرد، از سوی انجمن كارآفريني كشور سوئد و موسسه تحقيقات صنعتي اين كشور اهدا مي شود. تنديس اين جايزه دستي 

را نشان مي دهد كه نماد ساختن است و مجسمه ساز مشهور سوئدی كارل ميلز آن را ساخته است. 

درباره ۵ جايزه جهاني كارآفريني معتبر دنيا
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