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درباره مراسم امینالضرب

کارآفرینی و ایستادگی
درباره کمک به توسعه نگاه کارآفرینی

سرزمین مادریمان ایران روزهای سختی را
به دلیل برخی ســوء مدیریتها و فشارهای
خارجی پشت سر میگذارد .در این شرایط
سخت آنچه کشور را تهدید میکند کاشتن
«بذر ناامیدی» اســت .ســؤال بســیاری از
مردم بهخصوص جوانان و فعاالن اقتصادی
و بخــش خصوص این اســت کــه «فردا چه
مسعود خوانساری
خواهد شد؟» پرسشی که اگرچه در بطن آن
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
«بیاعتمادی» و «نبود چشمانداز به آینده»
معادن و کشاورزی تهران
رخ مینماید ولی پاسخ به آن را برای ساختن
فردایــی بهتــر بایــد در خود کلمــه «امید»
جستجو کرد .چه دقیق و درست نظامی گنجوی در قرن هشتم
در خسرو و شیرین گفته است:
«در نومیدی بسی امید است /پایان شب سیه سپید است»
در روزگاری کــه «یــاس» بیــش از «امید» در افــکار عمومی
جان گرفته و متأســفانه حس سرخوردگی جای نشاط و حرکت
نشسته است ،اتاق تهران بهعنوان یکی از قدیمیترین نهادهای
بخــش خصوصی در کشــور با بیش از  136ســال ســابقه این
افتخــار را دارد کــه با اهدای جایزه امینالضــرب به کارآفرینان
برتر کشــورمان تالش میکند تا چراغی را در مســیر بازگشــت
به گســترش امید اجتماعی روشــن نگه دارد و با تاباندن نور بر
روی موضــوع کارآفرینی و کارآفرینان به جامعه نشــان دهد و با
صدای رسا بگوید در همین روزگار پر چالش افرادی هستند که
همچون دوندگان دوی اســتقامت «آهســته» ولی «پیوسته» به
حرکتشــان ادامه میدهند و در میان موج مشکالت مسیرشان
را با ایستادگی باز میکنند.
کارآفرینان ستونهایی محکم و ضروری برای زندگی امروز و
توســعه فردای کشور میسازند و نشــان دادهاند که در زندگی و
کسبوکار؛ لحظه مهم نیست بلکه مسیر حرف اصلی را میزند
و در طــول راه شکســتها و پیروزیهای بســیاری وجود دارد.
تفکری که باعث میشود کارآفرینی همچون علیاکبر رفوگران
در  67ســالگی ( )1379و بعدازاینکــه به دلیــل نامالیمتها و
سوءمدیریتهای دولتی کارخانه تولید خودکار بیک را از دست
داد؛ دوباره از صفر شروع کند و کارخانهای جدید با عنوان عطر
بیک را جان دهد .او که چند ماه دیگر  90سالگیاش را جشن
میگیرد میگفت اگر کار را از او بگیرند میمیرد.
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«شــروع دوباره» کلمه آشــنایی برای بســیاری از کارآفرینان است؛ افرادی
کــه خود گاهی به طنــز و کنایه میگویند کارآفرین خوب کارآفرینی اســت که
حتی در عصر یخبندان هم منقرض نشــود و بتواند راه و رســم کار را پیدا کند.
کارآفرینان موفق کشــورمان بهخصوص پیشکســوتان الگوهای مناسبی برای
نســل جوان به شمار میآیند؛ افرادی که حوادث تاریخی بسیاری را پشت سر
گذاشــتهاند و باوجود تالطمهای سیاســی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...استوار
باقیماندهاند .زندگی افرادی همچون علی ســالک نجات (بنیانگذار کارخانه
آناتا) و داوود عابدی آملی (بنیانگذار صنایع شــوینده تاژ) که حاال در دهه 80
زندگی بهســر میبرند و همچنان مشــغول به فعالیت هستند و برای چند هزار
نفر شــغل ایجاد کردهاند ،باید به الگویی برای نسل جدید بدل شود .چه رازی
در زندگی این کارآفرینان نهفته اســت که در طول زندگی خود باوجود حوادث
بسیار مانند کودتا ،انقالب ،جنگ ،تحریم و صدها تحول دیگر
همچنان مانند ســاعتی دقیق و منظــم کار میکنند و بهجای
کلیدواژه «مهاجرت» که متأســفانه این روزها بســیار شــنیده
میشــود ،تنها هدفی که سالهاست در سر میپرورانند توسعه
صنعتی و اقتصادی کشور است.
در کنــار تجلیل از کارآفرینان پیشکســوت ،ما در اتاق تهران
خشنودیم که برای سومین سال بخشی برای تجلیل از جوانان
فعــال در حــوزه اســتارتآپها را نیز بــه جایــزه امینالضرب
اضافــه کردهایم و با اهدا نشــان امینالضرب به این کارآفرینان
خــاق همچون حســام آرمندی (بنیانگذار کافه بازار و ســایت
دیــوار) ،برادران محمــدی (بنیانگذاران دی جــی کاال) و ...به
دیگر جوانان کشــورمان این پیــام را میدهیم کــه اتاق تهران
حامی کســبوکارهای نوین و جوانانی است که قدم درراه کار و
کارآفرینی میگذارند.
اتاق تهران افتخار میکند که جایــزه امینالضرب که چهار
ســال پیش و همزمان با  133ســالگی اتاق همچــون دانهای
کوچک کاشــته شــد با کمک و حمایتهای اعضــا اتاق تهران
حاال به درختی جوان و به نمادی از حمایت بخش خصوصی از
بخش خصوصی بدل شده است .هدفگذاری اتاق تهران این
بود که جایزه امین الضرب «نوبل کارآفرینی» باشــد و استقبال
و دلگرمیهای بســیار فعاالن بخش خصوصی نشــان میدهد
که ما در مسیری درســت گام برمیداریم و رسیدن به این مهم
با توجه به ریشــههای عمیق سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصادی
و فرهنگی بخش خصوصی در کشــور و تاریخ  136ســاله اتاق
تهران دور از ذهن نیست.

برترینها چگونه انتخاب شدند؟
شاخصهای انتخاب کارآفرینان
دبیرخانه اجرائی و سیاستگذاری چهارمین مراسم اعطای نشان کارآفرینی
امینالضرب از بهمن ماه ســال گذشته آغاز به کار کرد .دبیرخانه شامل چهار
عضو تخصصی برای رســیدگی به امور اجرائی و سیاستگذاری بود .دبیرخانه
طی دوره فشــرده بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی با اهل فن و همچنین
مطالعه الگوهای بینالمللی در زمینه تقدیر از کارآفرینان  10فرم شاخص را در
حوزههای زیر طراحی کرد:
شاخص صنعت
شاخص تجارت
شاخص بانک و بیمه
شاخص کشاورزی
لونقل
شاخص حم 
شاخص شرکتهای استارتآپی
شاخص بخش خدمات
شاخص برای اقتصاددانان
شاخص برای پژوهشگران
شاخص برای پیشکسوتان
این شاخصها مشــخص میکرد که کارآفرینان براساس چه معیارهایی
میتوانند در داوری اعطای نشــان کارآفرینی امینالضرب شــرکت کنند.
پس از برگزاری جلســات کارشناســی و بحث و اعالم نظر در مورد کیفیت
شــاخصها ،فراخوان عمومی برای ثبــت نام کارآفرینان در این مراســم از
شهریور ماه آغاز شد و به دلیل استقبال فعاالن اقتصادی تا آبان ماه تمدید
شد.
در ایــن مرحله بیــش از  200کارآفرین از طریق ســایت اتاق تهران ثبت نام
کردند .همچنین  60کارآفرین نیز از طریق تشــکلهای بخشخصوصی برای
داوری به دبیرخانه مراسم امینالضرب معرفی شدند.
دبیرخانهمراسمامینالضرببهجهتتمرکزبیشتربرایانتخابشایستهترین
افراد به مطالعه و بررسی تمامی جوایزی که از سال  1376تا  1398در اقتصاد
ایران به شرکتها و بنگاههای بخشخصوصی اعطا شده ،پرداخت و درنهایت
 20مجموعه دیگر نیز برای بررسی و داوری دعوت به مشارکت شدند.
دبیرخانه مراسم امینالضرب پس از این بررسیها اقدام به دستهبندی
و بررســی امتیازها کــرد و در فــاز اول از میان  280تقاضای رســیده60 ،
کارآفرین که بیشــترین امتیاز را در داوریها بهدست آوردهبودند به مرحله
بعدیراهیافتند.
در مرحله دوم بررســیها بازهم براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده
و بررســی سوابق افراد 22 ،کارآفرین به مرحله نهایی داوری راه یافتند .این 22
نفر باالترین امتیازها را کسب کرده و همچنین از نظر سالمت رفتاری اقتصادی

(بدهی بانکی ،گمرکی ،مالیاتی و ). . .در شرایط مطلوبی قرار داشتند.
اما دبیرخانه مراســم اعطای نشان ملی امینالضرب و همچنین اتاق تهران
معتقد به اصول داوری برمحور دو اصل است:
الف :انتخاب شایستهترینها براساس نظر داوران
ب :جلوگیــری از هرگونــه البــی و دخالتهــای بیــرون از حــوزه داوری و
شاخصگذاری
برهمین اســاس دبیرخانه مراســم اقــدام به انتخــاب  15داور خوشنام،
شناخته شده ،متخصص و فعال در بخشخصوصی برای بررسیهای نهایی
کرد .به جهت جلوگیری از تأثیرگذاری اظهارنظرهای عمومی برذهن داوران،
دبیرخانه مکانیزمی را برمبنای مدل مرسوم داوریهای جهانی (مانند اسکار
و نوبل) طراحی کرد که در ایــن روش هرگونه امکان اثرگذاری متقابل داوران
بــرروی نظرات هــم از میان میرفت .به این ترتیب پــس از گفتوگو با داوران
بستههای حاوی اسامی نهایی بههمراه شیوهنامه انتخاب افراد در پاکتهای
پلمبشــده برای  15داور ارســال شــد .به این ترتیب هیچکــدام از داوران از
اســامی دیگر داوران اطالعی نداشتند و اظهارنظر آنها تنها براساس مطالعه
شاخصها ،شناخت از افراد و بررسیهای شخصی صورت میگرفت .داوران
طی مدت زمان تعیین شــده از میان تمام گزینههــای موجود و در چهار فرم
جداگانه اقدام به انتخاب
اول :دو نفر برنده تندیس امینالضرب به عنوان عالیترین جایزه این مراسم
دوم :چهار نفر برنده نشان امینالضرب به عنوان جایزه دوم این مراسم
سوم :یک محقق ،یک اقتصاددان و یک مستندساز
به عنوان دیگر برندگان این جایزه کردند.
در نهایت فرمهای ارسالی از سوی داوران در جلسه رسمی با حضور ریاست
اتاق تهران از پاکتهای مهروموم شــده خارج و اقدام به شــمارش آراء شد .به
این ترتیب اول دی ماه سال  1398اسامی برندگان در اختیار دبیرخانه جشن
امینالضرب قرار گرفت.
دبیرخانه جشن امینالضرب امیدوار اســت تا در فضایی عادالنه و عاری از
البی و هرگونه عامل فشــار بیرونی و برمبنای شایســتگی افراد تندیس و نشان
امینالضرب به کارآفرینان خدوم کشور برسد.
امید اســت اهل فن و صاحبان کسبوکار برای هرچه بهتر برگزار شدن این
مراســم دیدگاههای خود را از طریق دبیرخانه دائمی این جشن به اطالع اتاق
تهرانبرسانند.
مصطفی درویشی ،بهراد مهرجو

دبیران چهارمین دوره اهدای نشان کارآفرینی امینالضرب
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درباره امینالضرب
حاج محمدحسن امینالضرب که بود؟

مرد تجارت

حاج محمدحســن امینالضرب ،مهمتریــن تاجر و فعال اقتصــادی ایران
در نیمه دوم قرن نوزدهم و در دوران ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شــاه بود که
دامنه فعالیتهای تجاریاش از جنوبیترین نقطه کشــور تا شــمالیترین و از
شرقیترین تا غربیترین نقطه گسترده شده بود و هنوز هم در برخی از شهرها
همچون رشت و محلههای قدیمی آن میتوان رد حضور و اثرگذاریاش را دید .او
عالوه بر اینها در کشورهای مهم جهان از جمله فرانسه ،انگلستان و روسیه دفتر
تجاری داشت .حاج محمدحسن امینالضرب را باید یکی از پیشگامان توسعه
و پیشــرفت صنعتی در ایران دانســت .تاجری که مهمترین نقش را در تأسیس
مجلــس وکالی تجار (که بعدها به مرور زمان به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبدیل شد) در سال  1263شمسی یعنی  135سال پیش داشت.
حاج محمدحسن امینالضرب در ســال  1213شمسی ( 1834میالدی)
در اصفهان متولد شد .پدرش شــغل صرافی و پدربزرگش زرگری داشت و او از
کودکی به همراه پدر و پدربزرگش به حجرهشــان در بازار میرفت و از نزدیک با
کسب و کار آشنا شد .اما فوت زودهنگام پدرش به شدت بر وضعیت اقتصادی
خانواده اثر منفی گذاشت و از همین رو محمدحسن بعد از اتمام مکتب مجبور
به کار شــد .در این بین البته با حمایت حاج محمدکاظم صراف که از دوستان
پدرش و از بازرگانان مشــهور آن دوره بود و با قرض گرفتن ،توانست بدهیهای
خانواده را پرداخت کند و در حجره حاج محمدکاظم به عنوان شاگرد مشغول به
کار شــد .حاج محمدکاظم که رابطه نزدیکی با خانواده امینالضرب داشت در
عین حال سرمایه اندکی هم به محمدحسن داد تا در کنار شاگردی در حجره او
برای خود به صورت مستقل هم تجارت کند.
حاج محمدحسن امینالضرب بعد از چند سال فعالیت در بازار و جمعآوری
سرمایه در  20سالگی تصمیم گرفت برای ادامه کار و تجارت به تهران بیاید .او
از دستفروشی تا صرافی و شاگردی در بازار به کارهای مختلفی مشغول شد و
توانست در چند ماه سرمایه اولیه خود را به  1300تومان برساند و همین شد که
تصمیم گرفت که مادر و دو برادرش را هم به تهران بیاورد.
در این بین البته اتفاقی هم روی روش تجارت و کســب و کار محمدحســن
امینالضرب اثرات مثبت بســیاری گذاشت و آن آشــنایی با یک تاجر اروپایی
و یادگیــری حرفه تجارت از او بود .مســیو پانایوتی نماینده شــرکت رالی که از
شــرکتهای بزرگ اروپایی با شعبههای بسیاری در منچســتر ،مارسی و دیگر
شهرهای اروپایی و حتی آسیایی بود به خاطر صداقت ،مردمداری و پاکدستی
عالقه بسیاری به محمدحسن امینالضرب داشت و او را جوانی قابل اعتماد و
صادق در تجارت میدانست .آن زمان شرکت رالی ابریشم ایران را صادر میکرد
و براساس سلیقه ایرانیها پارچه طراحی میکرد و به ایران میآورد .پانایوتی مثل
یــک معلم ،روش مبادله برات و خرید و فروش کاال و تجارت را به محمدحســن
یاد داد .او از سرعت یادگیری امینالضرب ،پشتکار ،درستکاری و امانتداری او
خوشش میآمد .با کمک ،حمایت و آموزشهای مسیو پانایوتی ،محمدحسن
امینالضرب توانســت در کار تجارت و معامالت مالی چنان پیشــرفتی داشته
باشد که در مدت یک ســال از تمام والیات ایران آن زمان پولهای برات ،خزانه
و گمرکات اکثر تجار برای کار و پیگیری به تجارتخانه او ارجاع میشد ،اتفاقی
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که خیلی زود باعث شهرتش در بین تجار بزرگ ،وزرا و حتی شاه شد .در دوران
حکومت ناصرالدین شــاه گسترش مبادالت تجاری از ســوی امینالضرب در
داخل و خارج از کشور به سرعت نام او را به عنوان یکی از بزرگترین تجار ایرانی
بر سر زبانها انداخت .امینالضرب نمایندگیهایی در کرمان ،یزد ،اصفهان،
تبریز و چند شهر دیگر تأسیس کرد و اولین و تنها تاجر ایرانی بود که آن زمان در
ً
اروپا نماینده داشــت .او کاالهای زیادی را مستقیما به فرانسه ،آلمان ،انگلیس
و روســیه میفرســتاد .در آن زمان نفوذ او تا جایی پیش رفتــه بود که هر زمان
دولت میخواســت اســلحه ،کاال یا براتی از اروپا بگیرد از طریق محمدحسن
امینالضرب اقدام میکرد.
J Jحامی مردم
حاج محمدحســن امینالضرب تاجــر و بازرگانی مردمی بود و همیشــه از
بازاریانی محســوب میشد که دست رد به ســینه هیچ فرد نیازمندی نمیزد و
همیشــه در کارهای خیر پیشقدم بود .او در ســال  1248که تهران و برخی از
شهرهای ایران دچار قحطی شدند به کمک و داد مردم رسید .در آن زمان دارایی
حاج محمدحســن امینالضرب حدود  90هزار تومان بود که او بخش بزرگی از
آن را به حل مشکل قحطی اختصاص داد و اقدام به خرید گندم و پخش آن بین
مردم و نیازمندان کرد؛ اقدامی که باعث افزایش اعتبار و شهرت اجتماعیاش
شد.
حاج محمدحسن امینالضرب در کنار تجارت کاالهای مختلف مانند پارچه،
بلور و ...مدتی هم وارد تجارت تریاک شد .آن زمان تجارت تریاک قانونی بود و
در چین و هنگکنگ مشتریهای بسیاری داشت و محمدحسن امینالضرب
هم بعد از خوب آمدن استخاره در این خصوص ،اقدام به خرید تریاک به منظور
صدور به هنگکنگ کرد .او  1340صندوق تریاک خرید و به بوشهر منتقل کرد
تا از طریق دریا صادر کند .اقدامی که همزمان شد با رونق بازار تریاک و در حالی

اتاق تهران و  136سال فعالیت
شــرایط غیرقابل تحمل اقتصــادی و تجاری در دوران ناصرالدین شــاه
در نهایت باعث شــد که محمدحسن امینالضرب به عنوان باتجربهترین و
معتمدترین تاجر آن زمان و به نمایندگی از دیگران به شاه نامه بنویسد و از
وضعیت کســب و کارها و تجار به شــاه گالیه کند .نامهای انتقادآمیز که در
نهایت به برکناری وزیر تجارت وقت و صدور فرمان تشکیل «مجلس وکالی
تجار ایران» منجر شد .به دنبال این تصمیم شاه ،تجار تهران  14مرداد سال
 1263طی مالقاتی ،تشــکیل مجلس وکالی تجــار را اعالم و از میان خود
 10نماینده برای آن مجلس مشخص کردند .بازرگانان سندی آماده کردند
که شــامل اهداف ،نظریات و حقوق مجلس بود که پس از دریافت رضایت
شاه ،این سند اساسنامه مجلس وکالی تجار شد .اهداف کلی عبارت بود
از« :امینت مالی ،ایجاد ســه دفتر برای ثبت داراییها و مســتغالت ،ایجاد
کــه امینالضرب هر صندوق را به قیمت کمتر از  100تومان خریده بود قیمت
هر صندق به  350تومان رسید و همین موضوع باعث شد او بیش از  250هزار
تومان سود از تجارت تریاک کسب کند و مجددا سرمایه مناسبی (بعد از قحطی
و خرید گندم برای مردم) به دست آورد.
J Jورود به ضرب سکه و امینالضربی
حاج محمدحســن با ابراهیم امینالســلطان (که ضرابخانهای را در اجاره
داشت) دوست بود و از آنجایی که شغل خانوادگی محمدحسن صرافی و زرگری
بود ،کار بررســی صحت عیار ،خرید و فروش نقره و محاســبه را از سال 1257
به او واگذار کرد .در واقع از آنجایی که محمدحســن مســئولیت ضرابخانه را
برعهده گرفته بود ناصرالدین شــاه لقب امینالضرب را به او داد .محمدحسن
برای مدیریت ضرابخانه در ابتدا ساالنه دو هزار تومان دریافت میکرد که این
عدد بعد از چند سال به پنج هزار تومان رسید.
J Jبه دنبال توسعه ایران
تجربههای تجاری فراوان ،مسافرت به خارج از کشور و مشاهده پیشرفتهای
اجتماعــی و اقتصادی اروپا و مقایســه بــا عقبماندگی ایران موجب شــد که
محمدحسن امینالضرب به فکر توسعه صنعتی بیفتد و تالش کند تا با واردات
صنایع و راهاندازی آنها در کشور گامی نو در پیشرفت و آبادانی کشور بردارد .او
در مقطعی وارد کارهای صنعتی و عمرانی شد که حاصل این اتفاق احداث چند
کارخانه ،راهاندازی خطوط راهآهن در شمال کشور ،استخراج معدن و احداث
ژنراتــور برق بود .امینالضرب در ســال  1263اولین ماشــین را برای کارخانه
ابریشمکشی وارد رشت کرد و به این ترتیب وارد حوزه صنعت شد .او همچنین
به برادرش که نمایندگی او در فرانسه را برعهده داشت ،گفت تا یک ماشین پنبه
پاککنی ،دو ماشــین بخار ،یک تراکتور و یک پمپ از فرانسه به ایران بفرستد.
همچنین او در ســال  1266امتیاز ذوبآهن و تعدادی از معادن (به جز طال) را
به مدت  30سال از ناصرالدین شاه گرفت .کارخانهای که با وجود اینکه بخشی
از ماشینآالت آن هم خریداری شد و کارشناسان خارجی برای اجرای پروژه به
ایران آمدند ولی به دلیل نبود جاده ،هزینه باالی طرح و کمبود نیروی انسانی
ماهر ،در نهایت به نقطهای نرسید و کار متوقف شد.
به نوشــته کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی» در کنار فعالیتهای
تجاری و صنعتی مهمترین گامی که حاج محمدحســن امینالضرب برداشت

یــک بانک ایرانی کوچک ،حمایت از منافع تجار محلی در مقابل بازرگانان
خارجی ،جلوگیری از ورود کاالهای مصرفــی خارجی و افزایش صادرات،
جلوگیری از ورود کاالهای مصرفی غیر ضروری خارجی و»...
به این ترتیب در همان سال مجلس وکالی تجار به ریاست محمدحسن
امینالضرب تشکیل شد .مجلسی که پیشزمینهای شد برای شکلگیری
«اطــاق تجارت طهران» در دوران محمدحســین امینالضرب (فرزند حاج
محمدحسن امینالضرب) که پس از مدتی نامش به «اتاق بازرگانی تهران»
و چندین سال بعد «اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران» تغییر
پیدا کرد .اتاق تهران را با پیشــینه  136سال فعالیت میتوان قدیمیترین
تشکل بخش خصوصی کشور به شمار آورد .افزون بر اینکه از اتاق به عنوان
باسابقهترین تشکل بخش خصوصی یاد میشود.
تشــکیل مجلس وکالی تجار ایــران ( )1263و پیگیری حقــوق بازرگانان بود.
مجلس وکالی تجار با همراهی عبدالباقی ،محمدحســن کاشانی ،علیاکبر
دهدشتی و به ریاست محمدحسن امینالضرب شکل گرفت و در واقع پایهگذار
بزرگترین تشــکل اقتصادی بخش خصوصی در کشــور بعنی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی بود.
J Jمظفرالدینشاه ،زندان و مصادره اموال
البته برای امینالضرب همیشــه در روی همین پاشــنه خــوب نچرخید زیرا با
ترور ناصرالدین شاه و به حکومت رسیدن مظفرالدین شاه ( )1275و قدرتگیری
افراد جدید ،محمدحســن مورد غضب شــاه و اطرافیانش قــرار گرفت و حتی به
جرم اختالس به همراه پســرش مدتی زندانی شد ولی با پرداخت بخش مهمی از
ســرمایهاش به دربار و مصادره اموالش آزاد شــد .او در سال  1277در  64سالگی
در تهران درگذشــت و بنا به وصیتش در نجف اشــرف به خاک سپرده شد .با فوت
محمدحسن امینالضرب ،پسرش محمدحسین امینالضرب راه پدر را ادامه داد.
او در راهاندازی کارخانه برق در کشــور ،تأســیس بانک ،پیروزی انقالب مشروطه،
راهاندازی هیئت اتحاد تجار و اتاق تجارت تهران که نامش بعد به اتاق بازرگانی تهران
تغییر کرد و خود او ریاستش را چند سال برعهده داشت ،نقشی اساسی بازی کرد.

رونمایی از فرمان مشروطیت در منزل محمد حسن امینالضرب با حضور تجار در سال 1285
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داوری
نگاهی کوتاه به سوابق هیئت داوران چهارمین دوره جشنواره امینالضرب

داوری برای کارآفرینی

علیاصغر سعیدی جامعهشناس ایرانی و دانشیار و مدیر گروه برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است .او در
ســال  1395نشــان امینالضرب را به پاس سالها تحقیق و پژوهش و انتشار کتاب خاطرات کارآفرینان بزرگ ایرانی ،دریافت کرد .سعیدی دوره
کارشناســی علوم اجتماعی را در دانشگاه تهران در سال  1368به پایان رساند و سال  1371فار غالتحصیل کارشناسی ارشد جامعهشناسی در
دانشــگاه تهران شد و دکتری جامعهشناســی خود را از دانشگاه لندن در سال  ۱۳۷۸اخذ کرد .زندگی محمدتقی برخوردار ،خاندان الجوردی،
محمدرحیم متقی ایروانی ،علی خسروشاهی و رضا نیازمند از جمله پژوهشهایی است که سعیدی در حوزه کارآفرینی انجام داده است.
محمد فاضلی متولد شهر اراک در سال  1353است .او سال  1371وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شد و در رشته مهندسی صنایع تحصیل کرد ولی برای ادامه
تحصیل باتوجه به عالقه بسیار به جامعهشناسی و تحلیل توسعهنیافتگی اقتصادی و سیاسی ایران رشته جامعهشناسی را انتخاب کرد .فاضلی در سال 1380
فار غالتحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس شد و بالفاصله دوره دکتری خود را هم در همین دانشگاه و در رشته جامعهشناسی
سیاســی آغاز كرد .فاضلی ســال  1381تدریس در دانشــگاه را شروع کرده اســت و هماکنون استادیار جامعهشناسی دانشگاه شــهید بهشتی است .او در
سالهای گذشته با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری همکاری داشته است.
محسن گودرزی جامعهشناس و استاد دانشگاه است .او فار غالتحصیل کارشناسی پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه تهران در سال  1365است و مدرک
کارشناسی ارشد جامعه شناسی خود را در سال  1376از دانشگاه تهران اخذ کرده و در سال  1383هم مدرک دکتری جامعهشناسیاش را از دانشگاه
تهران گرفت .محسن گودرزی در طول بیش از سه دهه فعالیت علمی ،نظرسنجیها و پژوهشهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری انجام داده است که از
آن جمله میتوان به تحوالت فرهنگی ایران در سه دهه  ،1383-1353بررسی روندهای تحوالت جمعیتی و فرایندهای تشکیل سرمایه در ایران و انجام
دهها نظرسنجی و افکارسنجی درباره مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد.
محمد مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران و از فعاالن قدیمی حوزه صنعت محســوب میشــود .پدرش از کارآفرینان پیشرو حوزه
صنایع آرد و گندم بود و یکی از قدیمیترین کارخانههای تولید آرد صنعتی به نام ســتاره را در ایران راهاندازی کرد که ســالیان سال است
محمدرضا مرتضوی مدیریت آن را برعهده دارد .مرتضوی در زمان انقالب تحصیل در آمریکا را رها کرد و به ایران بازگشت و با شروع جنگ
تحمیلی به گروه جنگهای نامنظم پیوست و جانباز شد .البته از دست دادن یک پا هیچگاه باعث نشده است که او دست از تالش برای
توسعه صنعتی کشور به خصوص در حوزه صنایع غذایی بردارد.
علی نقیب عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران است .او لیسانس مهندسی صنایع خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد و
برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و فوق لیســانس امبیای را از دانشــگاه  Kemplenدریافت کرد .در کارنامه فعالیت او تأسیس و ریاست
هیئت مدیره شــرکت ایران آورد ،مدیرعامل شرکت زمزم ،مدیرعامل و عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی عام کف (داروگر) ،ریاست
هیئت مدیره شرکتهای کیمیای ایران ،ریاست هیئت مدیره شرکت ارزشآفرینان سرمایه ،و رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشتی دکتر
عبیدی دیده میشود.
اکبر ابراهیمی رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پاکشوما یکی از بزرگترین مجموعههای تولید لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی،
کولر ،جاروبرقی و ...در ایران است .او با ورود به دهه  30زندگیاش این مجموعه را راهاندازی کرد و کار را تا جایی پیش برد که هماکنون
 3خط کامل تولید در مجموعه پاکشوما فعال است و بیش از  4هزار نفر به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کارند .او در  40سال
گذشــته همیشــه در کنار فعالیت صنعتی حضوری فعال در امور خیریه هم داشته اســت و یکی از بزرگترین خیرین مدرسهساز شناخته
میشود.
ســلطان حسین فتاحی بنیانگذار و مدیرعامل کارخانه تولید لوازم خانگی امرسان یکی از بزرگترین مجموعههای تولید لوازم خانگی در
کشور است .او کار خود را از کارگری در کارخانه لوازم خانگی شروع کرد ،پس از آن مدتی مغازه تعمیر لوازم خانگی داشت و در نهایت در
دهه  60که بازار به دلیل مشــكالت ناشــی از جنگ ،تشــنه لوازم خانگی بود ،کارخانه امرســان را تأســیس کرد .فتاحی دارنده نشــان
امینالضرب از سومین دوره این جایزه است .در مجموعه صنعتیای که او راهاندازی کرده است حاال بعد از گذشته  34سال حدود 600
نفر به صورت مستقیم مشغول به کارند.

6
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شــهاب جوانمردی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران و فار غالتحصیل دکتری دیبیای از دانشگاه بوردو است .او از کارآفرینان و مدیران حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات به شمار میآید .جوانمردی اکنون بیشتر با عنوان مدیرعامل فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان یا فناپ شناخته
میشود .او همچنین عضو هیئت مدیره دوره چهارم سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران است .جوانمردی عضو کمیسیون بانکداری الکترونیک
ت شده نظام صنفی رایانهای در حوزههای سختافزار و مشاوره زیرساخت و مشاوره مدیریت و آموزش،
نظام صنفی رایانهای کشور ،مشاور تأیید صالحی 
و رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا ،شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر گروه مالی پاسارگاد) هم بوده است.
فرزین فردیس عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران اســت .او فار غالتحصیل کارشناســی مهندسی برق (گرایش مخابرات) از دانشگاه صنعتی
شــریف و کارشناســی ارشد مدیریت اجرایی (امبیای) از همین دانشگاه اســت .فردیس دانشآموخته برگزیده سازمان جهانی کار ( )ILOدر دوره
تربیت مربی کارآفرینی و بنیانگذار و عضو هیئت مدیره گروه پارس سامان است .گروه دانشبنیان پارس سامان با اجرای سیستمهای مانیتورینگ
و کنتــرل روی بیــش از  6600کیلومتر از خطوط انتقال گاز و نفت کشــور نقش قابل مالحظهای در تأمین انرژی پایدار برای کل مصارف صنعتی و
خانگی کشور دارد .فردیس بیش از  10سال سابقه در آموزش مهارتهای فروش و مذاکره در دانشگاههای صنعتی شریف و تهران دارد.
مجتبی نائلی نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان ماشینســازان صنایع غدایی ایران و از اعضای مؤســس این انجمن در ســال 1396
اســت .او مدیرعامل شرکت کوششکاران ایران سازنده ماشینآالت بســتهبندی مواد غذایی و دارویی است که هماکنون با بیش از 100
شرکت کوچک و بزرگ صنایع غذایی در ایران همکاری دارد .نائلی به کمک دوستانش در این شرکت و با وجود تحریمها توانسته کار را تا
جایی پیش ببرد که شــرکت تحت مدیریت او در کشورهای امارات ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،رومانی ،عراق ،لبنان و حتی ترکیه و ایتالیا
خطوط بستهبندی صنایع غذایی احداث کرد ه است.
مهــدی فضلــی ،مدیرعامل گروه صنعتی گلرنــگ یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کنونی ایران اســت که بیش از  40شــرکت
زیرمجموعــه دارد و بیش از  17هزار نفر در آن به صورت مســتقیم مشــغول به کار هســتند .فضلی در دومیــن دوره جایزه امینالضرب،
تندیسامین الضرب را دریافت کرد .او از نســل دوم خانواده فضلی است که وارد صنعت تولید لوازم آرایشی ،بهداشتی و صنعت شوینده
شــد و پدرش محمدکریم فضلی بنیانگذار این مجموعه محسوب میشود .البته گروه صنعتی گرنگ در دوران مدیریت مهدی فضلی که
دانشآموخته دانشگاه تهران است رشد اصلی خود را طی کرد و به یک هلدینگ بزرگ تبدیل شد.
مرتضی سلطانی ،بنیانگذار گروه صنعتی زر ،کارآفرینی خودساخته است که از هیچ و با سختی بسیار کار را شروع کرد و بنیانگذار یکی از
بزرگترین مجموعههای صنایع غذایی کشــور شــد .او مجموعه کارخانههای زر ماکارون و غــات زر را در اواخر دهه  70و اوایل دهه 80
راهاندازی کرد و در اوایل دهه  1390عملیات احداث نخستین پاالیشگاه غالت کشور (تولیدکننده قند مایع) را کلید زد که با حضور حسن
روحانی رئیسجمهور افتتاح شــد .مرتضی ســلطانی ،دارنده تندیس اولین دوره جایزه امینالضرب ،معتقد است کارآفرینی امید و باور
میخواهد؛ کارآفرینی که امید ندارد باید خودش را خط بزند.
جمشید مغازهای دبیر انجمن شیرینی و شکالت ایران و رئیس تعاونی شیرینی و شکالت ایران است .او در رشته مدیریت در دانشگاه تهران
تحصیل كرد و ســال  1355فار غالتحصیل شــد .مغازهای از ســال  1355تا  1362در گروه صنعتی بهشــهر فعالیت کرد و بعد از آن به
مجموعه گروه صنعتی مینو (بزرگترین تولیدکننده شیرینی و شکالت در آن زمان) رفت و مدیر بازرگانی شد و  19سال (تا  )1383در این
کارخانه حضور داشــت .او در  1383به انجمن شــیرینی و شکالت ایران رفت و دو سال قائممقام دبیر انجمن بود و بعد از آن دبیر انجمن
شد که همچنان این مسئولیت را برعهده دارد.
رضا باکری ،دبیر انجمن فرآوردههای لبنی ایران ،خود از کارآفرینان باسابقه در صنایع لبنی کشور محسوب میشود .باکری در طول بیش
از  4دهه فعالیت صنعتی در مجموعههایی مانند کارخانه قند ارومیه ،کارخانه کنســرو و قوطیســازی حوا و ســردخانه شاهرود فعالیت
داشــته و در ســال  1364کارخانه شیر پاســتوریزه فیروزکوه را راهاندازی کرده است .او تا ســال  1386مدیریت کارخانه شیر پاستوریزه
فیروزکوه را برعهده داشــت .باکری در ســال  1375جزو هیئت مؤســس انجمن صنایع لبنی ایران بود و طی  23سال گذشته همیشه از
اعضای ارشد این تشکل بوده و از سال  1389تاکنون دبیر این انجمن است.
کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و از فعاالن اقتصادی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی است .او فار غالتحصیل کارشناسی در رشته مهندسی
معدن و کارشناســی ارشد در رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک) اســت .زرگران مؤسس و رئیس اتاق مشترک ایران -برزیل ،عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک
بازرگانی ایران و روسیه و عضو هیئت نمایندگان دوره هفتم و هشتم اتاق ایران است .او همچنین عضو هیئت مدیره و دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی
ایران است که یک تشکل مادر (متشکل از  42انجمن ،سندیکا و تشکل) در حوزه صعت غذا محسوب میشود .زرگران مالک شرکت زرباختر آسیا است و در
حوزه تجارت غالت فعالیت میکند .او همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی پاکتاب مروارید (از تولیدکنندگان ظروف پالستیک) است.
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تندیس امینالضرب
داوود عابدی آملی ،بنیانگذار گروه صنعتی مهدتاژ

کارآفرین توسعهگرا
دارنده تندیس امینالضرب
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دهه
فعالیت صنعتی
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دی ﻣﺎه ١٣٩٨

550

نفر
تعداد اشتغال مستقیم
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کشور
صادرات مواد شوینده و بهداشتی

داوود عابــدی آملی کار را از کودکی و با دستفروشــی و پهن کردن بســاط
کنار خیابان شروع کرد ولی همیشه به درس عالقه بسیاری داشت و با پشتکار
توانست در رشته مهندسی شــیمی از دانشگاه امیرکبیر فار غالتحصیل شود.
او بــا کار در کارخانههایی مانند تولید دارو کســب تجربه کرد و در نهایت واحد
صنعتــی خــود را راهاندازی کــرد که امروز یکــی از بزرگتریــن تولیدکنندگان
محصوالت بهداشتی در کشور است.
داوود عابدی یکی از بنیانگذاران صنعت شــوینده در کشــور و کسی است
که بســیاری از محصوالت شــوینده را برای اولین بار در ایران تولید کرد .او بعد
از فار غالتحصیل شــدن در تعدادی از کارخانههای دارویی ،تولید محصوالت
بهداشتی و شــیمیایی و حوزه پتروشــیمی فعالیت کرد و با راهاندازی خطوط
تولید محصوالت جدید در کشــور قدمهای مهمی در توسعه صنایع وابسته به
مواد شــیمیایی برداشت و از همین رو برخی از فعاالن این حوزه به او لقب پدر
صنعت شوینده کشور را دادهاند.
او متولد  1316در شــهر آمل اســت و در خانوادهای مذهبی به دنیا آمده و
پدرش مغازهداری ســاده بود .او از کودکی همزمان با تحصیل کار هم میکرد.
«وقتی سوم ابتدایی بودم تصمیم گرفتم که در کنار تحصیل کار هم بکنم .پدرم
به دلیل شرایط درآمدی و هزینههای خانواده پول توجیبی کمی به من میداد
و همین شــد که به فکر پول درآوردن افتادم .اولیــن کاری که انجام دادم پهن
کردم بســاط جلوی مغازه پدرم بود؛ آن زمان لوازمالتحریر ،خوراکی ،شانسی و
چیزهای مختلفی می فروختم تا اینکه پدرم دید که استعداد زیادی در حساب
و کتاب دارم و همین شــد که شاگرد مغازه شــدم و دفاتر روزانه دخل و خرج را
مینوشتم .البته درسم هم خوب بود و همیشه جزو شاگردهای نمونه کالس و
مدرسه بودم .کار کردن من در مغازه پدرم تا کالس  12ادامه داشت البته وقتی
کالس  9بودم و مدرک ســیکل را گرفتم بــه او گفتم که بعد از دیپلم برای ادامه
تحصیل به تهران خواهم رفت و دوســت دارم ســقف خواستههایم را بشکافم و
همین اتفاق هم افتاد».
با پایان تحصیل و با وجود مخالفت پدر برای ترک نکردن کســب و کار ،او به
تهــران آمد و در کالسهایی که برای کنکور ورود به دانشــگاهها وجود داشــت
ثبتنام کرد و در نهایت در آزمون ورودی دانشــگاهها پذیرفته شــد .اما یکی از
خوشاقبالیهای عابدی در دوران تحصیل نگاه متفاوت مســئوالن دانشکده
شــیمی دانشــگاه پلیتکنیک به کار در کنار تحصیل بود؛ اتفاقی که به گفته
خود او نقش اساســی در شــکلگیری دیدگاه حرفهای و تخصصیاش داشت
و باعث شــد کــه خیلی زود بتواند جذب کار شــود .داوود عابــدی در دوران 4
ســاله کارشناسی مهندسی شیمی هر تابســتان در یکی از واحدهای صنعتی
مشغول به کار بود .به گفته خودش سال اول در کارخانه شیشه ایران کار کرد و
تجربههای بســیاری از کار با کوره آموخت که بعدها در راهاندازی کوره در یکی
از واحدهای صنعتی خیلی مورد اســتفادهاش قرار گرفت .ســال دوم با کمک
یکی از اســتادانش در کارخانهای وابسته به سازمان آب که در حوزه تولید مواد
شــیمیایی تصفیهکننده آب فعالیت میکرد کار کرد و حتی ماهانه  300تومان
دریافتی داشــت .با پایان سال ســوم او در کارخانه روغن نباتی و صابونسازی
گل کار کرد و با پایان ســال چهارم مهندســی هم به شرکت نفت مراجعه کرد و
بدون هیچ دریافتی حاضر شد  3ماه در قم و حفاریهای چاه شماره  11حضور
داشته باشد و تجربه کسب کند.

عابدی در سال  1342از دانشگاه پلیتکنیک فار غالتحصیل و بعد از مدتی
در پاالیشــگاه پتروشیمی پاسارگاد مشغول به کار شد البته جذب شدن در این
مجموعه صنعتی آن هم در زمانی که کشــور با مشــکالت اقتصادی بســیاری
مواجه شــده و جمعیت بیکاران به شدت افزایش یافته بود ،کاری بسیار سخت
بود .او  9ماه در پتروشــیمی پاســارگاد کار کرد و خیلــی زود باتوجه به تجربه و
پشــتکارش توانســت به یکی از مهندســان اصلی این مجموعه بدل شود .اما
همهچیز خیلی آرام پیش نرفت زیرا مشکالت مالی این مجموعه صنعتی خیلی
زود خود را نشــان داد و عدم پرداخت حقوق کارگران باعث شد که آشوبهایی
در ایــن مجموعه به وجود آید و در نهایــت عابدی این کار را رها کند و دوباره به
دنبال کار جدید در تهران بگردد .مدتی در تهران بیکار بود تا اینکه روی دیوار
ورودی دانشکده شیمی دانشگاه پلیتکنیک آگهی استخدام در شرکت تولید
دارو را دید و مســیر زندگیاش تغییر کرد .او کار در این مجموعه را شــروع کرد
و از طرف شــرکت تولید دارو برای گذراندن دوره آموزشی برای نصب تجهیزات
خط تولید جدید ابتدا  29روز به ایتالیا و ســپس  3روز به بارسلون و  39روز هم
والنســیا در اســپانیا اعزام شد و پس از بازگشت به کشــور این خط تولید را که
تحولی مهم در صنعت تولید محصوالت شــوینده در کشــور محسوب میشد،
راهاندازی کرد.
کار در شــرکت تولید دارو برای عابدی تجربهای بســیار گرانقدر بود که 12
سال طول کشید و او در این سالها توانست با کمک دیگران تحوالت مهمی را
در تولید مواد شوینده و بهداشتی رقم بزند.
عابدی چند ســال بعد به امید راهاندازی مجموعه صنعتی خود از تولید
دارو بازخرید شــد و پولی دریافتیاش را به عنوان سرمایه اولیه ذخیره کرد.
او در مصاحبه با برنامه «پایش» درباره راهاندازی مجموعههای صنعتی خود
و شــروع کارش گفت 12« :ســال در تولید دارو کار کــردم و کل پساندازم
یک خانه و دو ماشــین بود ،در زمــان اوج کار درآمدم به حدود  10هزار دالر
هم رســیده بود ولی ایدههای بســیاری داشــتم و به نقطهای رسیده بودم
کــه باید مجموعه خودم را راهاندازی میکــردم و در نهایت هم از تولید دارو
بازخرید شــدم و  630هزار تومان گرفتم که سرمایه اولیهام شد ولی خب در
ً
ابتدای کار در راهاندازی مجموعههای صنعتی اصال موفق نبودم و چندین
بار شکســت خوردم و هربار هم بخش مهمی از سرمایهام را از دست دادم تا
اینکه مجموعه تاژ را تأســیس کردم و توانستم به مرور زمان و با نورآوری در
محصوالت روز به روز کار را توسعه دهم و زمینه اشتغال صدها نفر را به لطف
خدا فراهم کنم».
او در ســال  1364اولیــن کارخانه خود را در قزوین راهانــدازی کرد و بعد از
سه سال در ســال  1367مجموع ه صنعتی تاژ شکل گرفت که در سال 1368
افتتاح شــد و در طول بیش از دو ســه دهه فعالیت به یکی از بزرگترین تولید
کنندههای مواد شــوینده در کشور تبدیل شــد .در گروه صنعتی مهدتاژ بیش
از  550نفر (آمار مربوط به سال  )97به صورت مستقیم مشغول به کار هستند
و تولیدات این کارخانه به بیش از  11کشور از جمله کشورهای همسایه صادر
میشــود .داوود عابدی در طول حــدود  6دهه فعالیت صنعتی به خصوص به
خاطر کارآفرینی در طول سه دهه گذشته بارها به عنوان صادرکننده و کارآفرین
نمونه کشوری انتخاب شده و حتی نشان دولتی کار و تولید را از رئیسجمهور
دریافت کرده است.
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میلیون دالر
صادرات محصوالت غذایی

گروه صنعتی آناتا کار خود را از یک کارگاه کوچک قندریزی در شهر تبریز
بین سالهای  1316تا دهه  40شروع کرد و علی سالک نجات از کودکی در
این کارگاه که متعلق به پدرش بود مشغول به کار شد ولی بعد به فکر توسعه
کار افتاد و تا جایی مجموعه را گسترش داد که حاال آناتا به یکی از برندهای
اصلی تولید شکالت و شیرینی صنعتی بدل شده است.
علی سالک نجات متولد آبان سال  86( 1312ساله) در تبریز است .پدر او
ابتدا در کار تجارت و بازرگانی بود اما وقتی علی چهارساله بود در سال 1316
یــك کارگاه کوچک قندریزی در نزدیکی خانهشــان در خیابــان کهنه تبریز
راهاندازی و با تالش بسیار آن را به یکی از کارگاههای موفق شهر تبدیل کرد.
علی ســالک نجات در کنار تحصیل در مدرسه در کارگاه قندریزی پدرش
نیز کار میکرد .او در مصاحبهای گفته اســت مهمترین درســی که از دوران
تحصیل آموخته و همیشــه روی کســب و کارش اثر گذاشته است به قرائت
ســوره «مطففیــن» قرآن از ســوی یکی از معلمهــای ابتدایــی و معنای آن
بازمیگردد« :معلم معنای ســوره را برای ما گفت" :وای به حال کمفروشان،
آنهایی که کم را زیاد میفروشند و در کیلو و وزن به مردم کم میدهند .آیا آنها
نمیدانند (برای مجازات) روزی برانگیخته میشــوند ،که آن روز بســیار روز
بزرگی است ،روزی که مردم در حضور پروردگار عالم میایستند ".آن روز این
کلمات با جانم آمیخته شد و به خودم قول دادم هرگز کالم خداوند را فراموش
نکنم و اگر روزی تاجر و یا فروشنده شدم هیچ کاالیی را گران به مردم نفروشم
و تقلب و غش در کارم وارد نکنم».
آنها در کارگاه قندریزی ابتدا شکر سفید را به قند قالبگیریشده تبدیل
میکردند ،ســپس نوعی شیرینی به نام شــکرپنیر تولید کردند و با افزایش
مشــتری و شناخته شدن محصوالتشان در بازار به تولید محصوالت جدیدتر
عالقهمند شدند و با بزرگ شدن علی سالک به فکر توسعه کار افتادند و کارگاه
بزرگی در جاده ایلگلی تبریز راهاندازی و اولین خط اتوماتیک تولید آبنبات
و تافی را دایر کردند.
از سال  ۱۳۵۱توسعه چشــمگیر این کارگاه آغاز شد و در مدت کوتاهی،
تعداد خطوط تولید به چند برابر افزایش یافت .علی ســالک نجات همزمان
به فکر راهاندازی فروشــگاهی هم در یکــی از خیابانهای تبریز برای فروش
محصوالتشان افتاد.
باتوجــه به اســتقبال از محصوالت این مجموعه او چند ســال بعد به فکر
تأسیس کارخانه تولید انواع شیرینی و شکالت افتاد و گروه صنعتی نجاتی را
به ثبت رســاند و به فاصله یک سال خط تولید مکانیزه بیسکوئیت و ویفر را با
مارک «آناتا» (برگرفته از کلمههای آنا و آتا ،یعنی مادر و پدر) وارد بازار کرد .در
این ســالها عالوه بر کارخانه تولید بیسکوئیت و ویفر ،کارگاه تولید آبنبات
و تافی و کارگاه قندریزی هم در کنار این مجموعه صنعتی به کار خود ادامه
میداد .البته مدتی نگذشــت که در مجموعه صنعتی نجاتی خطوط تولید
شــکالت و تافی هــم خریداری و نصــب و تولید این محصــوالت هم در این
مجموعه صنعتی شــد .خود او گفته است« :استقبال بیسابقه بازار از مارک
آناتا باعث شد که در مدت کوتاهی ،شعبههای فروش شرکت نیز افتتاح شوند
و تنها سه ســال پس از آغاز تولید مکانیزه بیسکوئیت و ویفر ،صادرات نیز به

کشورهای همجوار آغاز شود».
در ســال  1368همزمــان بــا اتمام جنــگ ،فرزندان علی ســالک نجات
(محمدرضــا و محمدجــواد) نیز که در طــول دوران کودکــی و تحصیل ،در
ً
کنار پدر با مســائل تولید و اداره این مجموعه آشنا شده بودند رسما به گروه
صنعتی پیوستند و مسیر توسعه کارخانه آناتا شدت گرفت .حاج علی سالک
نجات در مصاحبهای درباره این تحول گفته است« :در سال  1368همزمان
بــا اتمام جنــگ ،فرزندانم محمدرضــا و محمدجواد نیز کــه در طول دوران
کودکی و تحصیل ،در کنار من با مسائل تولید و اداره این مجموعه آشنا شده
ً
بودند رســما به گروه صنعتی نجاتی پیوستند و انقالبی در توسعه آناتا اتفاق
ً
افتاد .ما توانســتیم در همان ســال خطوط تولید کامال مکانیزه برای تولید
انواع تافی ساده و مغزدار ،بیسکوئیت ساده و کرمدار ،ویفر ساده و شکالتی
و انواع آبنبات در بستهبندیهای بسیار متنوع را راهاندازی کنیم و بالفاصله
پس از آن ،محصوالت خود را به اروپای شرقی ،آسیای میانه و کشورهای تازه
استقاللیافته صادر کنیم .از آن مدت تاکنون ،هرساله حداقل یک خط تولید
بــه مجموعه امکانات و حداقل یک محصول به مجموعه محصوالت شــرکت
اضافه میشــود .در حال حاضر ،ما همچنان به صورت خانوادگی ،مجموعه
بزرگ آناتا را اداره میکنیم و به افقهای بسیار روشنی چشم دوختهایم».
گروه صنعتی نجاتی که در زمان شــروع به کار  56کارگر داشــت حاال به
مجموعهای بسیار بزرگ تبدیل شده که بیش از  3هزار نفر به صورت مستقیم
در آن مشغول به کار هستند.
تولیــد و عرضه بیــش از  140نوع محصــول با تنوع بیــش از چهارصد
نوع بســتهبندی برای انواع بیســکوئیت ،ویفر ،تافی ،آبنبات ،شــکالت،
اسنک ،آدامس ،غالت حجیمشــده و ...و صادرات  36میلیون دالری (در
ســال  )1395از موفقیتهای این گروه صنعتی اســت .محصوالت آناتا به
کشــورهای مختلف از افغانســتان ،عراق و عربســتان گرفته تا کشورهای
اروپایی صادر میشود.
حاج علی سالک نجات در دهه  80عمر خود همچنان به توسعه و کار فکر
میکند و امیدوار است که تعداد کارگران این مجموعه به  5هزار نفر برسد .او
در مصاحبهای با ســایت تخصصی فود گفته بود« :صنعت شیرینی شکالت
صنعتی اســت که باید تولیداتش بهروز باشــد .درصورتی کــه نتوانیم رقابت
ً
ســالمی در عرصه جهانی داشــته باشیم ،مســلما از صحنه خارج خواهیم
شــد .نیاز اســت تا عالوه بر حفظ ســهمی که هماکنون در بــازار جهانی به
خود اختصاص دادهایم ،رونق آن را نیز در دستور کار قرار دهیم .این امر نیز
ً
مســلما با درجا زدن ممکن نیست؛ باید بهرهگیری از ماشینآالت روز جهان
را در دستور کار داشته باشیم و محصوالتمان نیز باید جهانی و بهروز باشد تا
بتوانیم با خارجیها رقابت کنیم».
او میگویــد« :ما روز به روز تــاش کردهایم که امروزمان از دیروزمان بهتر
شــود .به این مفهوم که هیچوقت ننشســتیم .موفقیت ما همین اســت که
روز بــه روز محصوالت جدیــد و با تنوع عرضه کنیم تا هم بتوانیم ســهممان
در بــازار موجود را حفظ کنیم و هم بازارهای دیگری را نیز تســخیر کنیم .ما
عالقهمندیم و عشق به این کار داریم و تالش را رمز موفقیت خود میدانیم».
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نشان امینالضرب
علینقی مشایخی
اقتصاددان و بنیانگذار دانشکده مدیریت
و اقتصاد دانشگاه شریف

مرد
تئوری بازارها

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دی ﻣﺎه ١٣٩٨

علینقی مشــایخی در ســال  1327در شهرســتان خمین متولد شد .او تا
کالس نهم دبیرســتان در خمین تحصیل کرد و بعــد باتوجه به عالقهای که به
رشــته ریاضی داشت و این رشته در تنها دبیرســتان خمین تدریس نمیشد،
در ســال  1342برای گذراندن دوره دبیرســتان به تهران آمد و در مدرسه ادیب
مشغول تحصیل شد .مشایخی در سال  1345از دبیرستان ادیب تهران دیپلم
ریاضی گرفت و همان ســال در دانشــگاه صنعتی شــریف پذیرفته شد .او در
خردادماه  1349در رشــته مهندسی مکانیک دوره کارشناسی را با رتبه اول به
پایان رساند و بعد به مدت سه سال در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی
فعالیت و آزمایشــگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشکده ریاضی را با نظر
اساتید آن دوره تأسیس کرد.
او در سال  1352برای تحصیل در دوره دکتری در رشته مدیریت به دانشگاه
 MITآمریــکا رفت و در اردیبهشــت  1357مدرک دکترای خود را دریافت کرد و
به عنوان دانشــیار تحقیقاتی در آن دانشــگاه مشغول به کار شد .او در آبانماه
ســال  1357و همزمان با تحوالت سیاسی در ایران از کار در  MITدست کشید
و به ایران بازگشــت و در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول کار شد و مدتی بعد
با همراهی تعدادی از همکاران خود در آن دانشــگاه رشته مهندسی صنایع را
در سال  1358تأسیس کرد .دکتر مشایخی همچنین در سال  1361با کمک
تعدادی دیگر از اســتادان دانشــگاه صنعتی اصفهان دوره کارشناســی ارشد
مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی را برای اولین بار در کشور در این
دانشــگاه پایهگذاری کرد و دانشــجویان نخبهای در آن دوره پذیرفته شدند که
بعدها منشأ خدمات علمی و اجرایی مهمی در کشور شدند.
در سال  1365علینقی مشایخی به دانشگاه صنعتی شریف در تهران منتقل
شــد .در ســال  1366برای فرصت مطالعاتی یکســاله به عنوان استاد مدعو
به دانشــگاه ایالتی نیویورک در آلبانی رفت .در بازگشــت از فرصت مطالعاتی،
دوره معــادل کارشناســی ارشــد مدیریت سیســتمها را در دانشــکده صنایع
ً
دانشگاه شریف طراحی و راهاندازی کرد .این دوره بعدا ،تبدیل به دوره رسمی
کارشناســی ارشد مدیریت سیســتم و بهرهوری در رشته صنایع شد .مشایخی
در ســال  1368دعوت شد تا موسســه عالی آموزش و پژوهش در برنامهریزی
و توســعه را راهانــدازی و پایهگذاری کند و در طی ســالهای  1368تا 1374
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ریاست این موسسه را برعهده داشت .او در این موسسه دوره کارشناسی ارشد
برنامهریزی سیســتمها را پایه گذاشــت .عالوه بر این موسسه عالی آموزش و
پژوهش فعالیتهای تحقیقاتی مختلفی در زمینههای توســعه ،انرژی ،حمل
و نقل ،مدیریت و اقتصاد انجام داد .در دوران ریاســت مشــایخی مجله علمی
پژوهشی «برنامه و توسعه» شروع به انتشار کرد.
او در ســال  1374برای فرصت مطالعاتی به عنوان محقق مدعو به دانشگاه
 MITکه دوران دکتری را در آن پشــت سر گذاشــته بود ،برگشت و با پایان این
دوره به ایران آمد و در ســال  1376فکر تأسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد را
در دانشگاه صنعتی شریف که همه آن را به عنوان دانشگاهی فنی و مهندسی
میشناختند مطرح کرد و در نهایت در سال  1378با کمک استادان صنایع ،و
با جذب کادر جوان و باکیفیت ،دانشکده مدیریت و اقتصاد را در این دانشگاه
پایه گذاشــت .در دانشــکده مدیریت و اقتصاد شــریف دورههای ( MBAبرای
اولین بار) ،کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای
اقتصــادی و اجتماعی تدریس شــد .این دانشــکده با طراحی ســاختارهای
مناسب برای دورههای آموزشی خود ،به یکی از بهترین و پرمتقاضیترین مرکز
آموزش مدیریت و اقتصاد در کشــور تبدیل شده اســت و هرساله دانشجویان
مستعد و نخبه بسیاری متقاضی تحصیل در این دانشکده هستند.
از جملــه ســوابق کاری علینقی مشــایخی میتوان به عضویــت در هیئت
مؤســس مدرســه عالی مدیریت ایرانیــان ،دبیرکل انجمــن فار غالتحصیالن
دانشــگاه صنعتــی شــریف ( 1385تــا  ،)1390عضو هیئت مدیره ســازمان
مدیریت صنعتی ،مشاور وزیر نیرو در امور برنامهریزی ( 1368تا  ،)1373مشاور
وزیر مســکن در امور برنامهریزی ( ،)1363مشاور وزیر صنایع سنگین در امور
طرح و برنامه ( )1364و ...اشــاره کرد .او برای حدود  33سال دروس مختلف
مدیریــت نظیر اصول مدیریت ،حســابداری ،بودجهریــزی و کنترل ،مدیریت
استراتژیک ،دینامیک سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ،دینامیک صنعتی،
و ســازمانهای یادگیرنده را به دانشجویان زیادی آموزش داده است .از جمله
کتابهای او میتوان به «چشــمانداز توســعه اقتصادی ایران بر مبنای نفت»،
«توســعه صنعتی ،تورم و قیمتهای حسابداری» و «توسعه ظرفیت یادگیری،
چالش مدیران و رهبران» اشاره کرد.

میالد منشیپور
یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل تپسی

سفر
استارتآپی

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دی ﻣﺎه ١٣٩٨

داســتان تپسی ،قصه همکاری ســه جوان نخبه ایرانی اســت که یک سال بعد از
اپلیکیشــن اسنپ به فکر کار مشــابهی افتادند و حاال بعد از سه سال توانستهاند سهم
بســیار مهمی از بازار تاکسی آنالین را در تهران و شهرهای دیگر به دست بیاورند .میالد
منشیپور مدیرعامل تپسی که سابقه تجارت و سالها زندگی در آمریکا را دارد امیدوار
اســت بتواند در آیندهای نهچندان دور این شرکت را به بزرگترین شركت تاکسی آنالین
کشور بدل کند.
منشــیپور فار غالتحصیل مقطع کارشناســی مهندســی مکانیک دانشگاه تهران
اســت .او پس از فار غالتحصیلی مدتی به کار در صنعت نفت و گاز در ایران مشغول بود
و سپس برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به فرانسه رفت .مؤسس تپسی
مدرک کارشناســی ارشد خود را در رشــته امبیای از فرانسه دریافت کرد .او بعد از اخذ
مدرک امبیای ســالها در زمینه تجارت در شــرکتهای آمریکایی و اروپایی فعال بوده
است و حدود  ۱۲ســال خارج از کشور زندگی کرده است .منشیپور حدود  ۷سالی در
شــرکتهای جهانی مشاوره مدیریت بوده است .او سابقه همکاری با شرکتهایی مثل
فورچون و کمپانیهایی در حوزه فناوری و محصوالت نوآورانه را دارد.
میالد منشــیپور با توسعه فضای استارتآپها در ایران و برای اینکه کاری دلخواه
خــودش را راهانــدازی کند به ایــران آمد و در نهایت بعد از آشــنایی بــا همبنیانگذاران
فعلی تپســی این اســتارتآپ و پلتفرم را راهاندازی کردند .البته او برای بازگشــت به
ایران در ابتدا به کســب و کاری در حوزه ســرمایهگذاری فکر میکرد؛ یعنی گرفتن پول
از منبعی و ســرمایهگذاری در شــرکتها و بعد از رشد شرکت ،فروختن آن .حوزهای که
تجربه زیادی هم در زمینه آن داشــت و با حدود  ۲۰تیم در کشورهای مختلف در چنین
حــوزهای کارکرده بود .اما در نهایت خودش گفته اســت قبل از برگشــت به ایران کمی
تحقیق میكند و متوجه میشــود که مشــکل اصلی در ایران خود پول است نه نگرانی
برای مدیریت آن و همین شد که به راهاندازی استارتآپ فکر کرد.
تپسی ســامانه هوشــمند درخواســت خودرو ایرانی برای ســفرهای درونشهری
اســت که البته بعد از اسنپ در ایران راهاندازی شــد .این اپلیکیشن ،در خرداد ۱۳۹۵
(ســه سال پیش) به شــهروندان تهرانی معرفی شــد و در حال حاضر دامنه فعالیت آن
به شــهرهای کرج ،اصفهان ،شیراز ،تبریز ،مشــهد ،الهیجان ،بندرانزلی ،رشت ،اهواز
و ارومیه و ...رسیده اســت .این نرمافزار ،در حال حاضر برای دو سیستم عامل اندروید
و آیاواس منتشــر شــد ه است .میالد منشــیپور با عنوان مدیرعامل ،حمید مهینی با

عنوان مدیر فنی و هومن دمیرچی با عنوان مدیر عملیات پایهگذاران تپســی هستند.
دمیرچی پیش از مشــارکت با منشــیپور و مهینی در راهاندازی دو ســامانه هوشــمند
درخواســت خودرو اسنپ و تاکسییاب هم نقش کلیدی داشــته است .به گفته میالد
منشیپور مجموعه تپسی با بیش از  ۸۰۰پرسنل در سرتاسر کشور (همکاری مستقیم
دفتری) ،میزبان دهها نفر از نخبگان مهاجر است که بعد از بازگشت به کشور جذب این
استارتآپ شــدهاند .تپسی در طول  3سال و  3ماه فعالیت خود رشدی بسیار سریع
را تجربه کرده است تا جایی که منشیپور میگوید این شرکت هفتهای  15تا  20درصد
رشــد داشته است و در ماه آنها چند میلیون سفر را اجرا میکنند .طبق آمار اعالمشده
در سال  96بیش از  250هزار راننده برای همکاری با تپسی ثبتنام کردهاند که از این
بین  150هزار راننده فعال هستند ،البته این آمار در دو سال گذشته افزایش یافته است
ولی از ســوی مدیران تپســی هنوز آمارهای دقیق جدیدی ارائه نشــده است .سرمایه
اولیه این اســتارتآپ حدود  150هزار دالر بوده اســت .همچنین این شــرکت تا سال
( 1396که اعالم شده)  15میلیون دالر جذب سرمایه کرده است.
او در مصاحبهای گفته اســت« :چالش در زندگی همیشه برای من موضوع شیرینی
بــوده ،نــه موضوعی که از آن فراری باشــم .از لحاظ شــخصیتی باید بگویــم که من با
ً
ً
ســختیها و چالشها انرژی میگیرم ،بنابراین معموال یک صورتمسئله سخت و طبعا
معنادار را برای خودم تعریف و سعی میکنم حلش کنم .اگر بخواهم برگردم و ببینم که
ً
روحیه سرسخت من کجا متولد شــده ،طبعا برمیگردد به دوران کودکی .من خانواده
پولداری نداشتم و از همان کودکی روی پای خودم ایستادم و جنگیدن را برای چیزهایی
که خواســتم به دســت بیاورم ،یاد گرفتهام .آدمهای زیادی هســتند کــه از کودکی کار
کردهاند و روی پای خودشــان ایســتادهاند ،اما خیلی از آنها در آینده هم نتوانســتهاند
ً
موفق و پولدار شــوند .خواستهها و هدفهای آدمها با یکدیگر فرق میکند .مثال من از
همان کودکی به کم یا جای کوچک راضی نبودم .از همان کودکی به این فکر میکردم
که در آینده اتفاقات بزرگی میافتد که میتوانم در آنها نقش داشته باشم .میدانستم که
هیچکس هم جز خودم باعث نمیشــود که آن اتفاقات بیفتد ،بنابراین برای خواستهها
و هدفهایــم جنگیــدم و فکر میکردم که باید به نتیجه برســد .تصوراتی که از کودکی
برای آینده در ذهنم ساخته بودم ،بخشی از ناخودآگاه من شده بود .همین هم شد که
از هیچ چالش بزرگی نمیترســیدم و از ســختیها و مشکالت و پیدا کردن راهحل لذت
میبردم».

ویژهنامهی  136سالگی تأسیس اتاق تهران  /دی ماه 1398

13

نشان امینالضرب
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تا شامگاهان
دارنده نشان و لوح امینالضرب
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دی ﻣﺎه ١٣٩٨

بــرادران نوربخش جعفری دهکردی را باید جزو کارآفرینانی دانســت که
کار خود را از پایه شــروع کردند و پلهپله راه پیشرفت را ادامه دادند تا اینکه
دامــداران یکــی از برندهای اصلی صنایع لبنی کشــور را تأســیس کردند.
آنهــا کار خود را با تولید محصوالت لبنی در بهار ســال  1363و با یک واحد
صنفی بســیار کوچک لبنــی و کارگاه خصوصی در خیابان جردن شــروع
کردند و محصوالتشــان (انواع ماســتهای گاوی و گوسفندی ،شیر ،دوغ،
قرهقروت ،بستنی سنتی کشک ،کره ،سرشیر و پنیر) را در بستهبندیهای
نایلونی و ظرفهای پالستیکی یک بار مصرف عرضه میکردند .استقبال از
محصوالتشان در حدی بود که بسیاری از تولیدات روزانه آنها تا قبل از ظهر
تمام میشد و همین موضوع بود که آنها را به گسترش مجموعه تشویق کرد
و اینگونه شد که بعد از چند سال دامپروری در مالرد تأسیس کردند تا شیر
مورد نیاز خود را تأمین کنند.
برادران نوربخش نگاه بسیار امیدوارانهای به آینده و توسعه مجموعه خود
داشتند و از همین رو در آبان سال  137۳یعنی  ۱۰سال بعد از تأسیس واحد
صنفی خــود کارخانه کوچکی تحت عنوان شــرکت فرآوردههای لبنی تین
(دامداران) را در روســتای هفت جوی شــهرقدس تأسیس کردند و در طول
 25ســال گذشــته آن را توســعه دادند و هماکنون به یک هلدینگ صنعتی
با  ۴مجموعه بدل شــده است .گروه صنعتی دامداران مجموعهای مستقل
در تهیه شــیرخام ،تولید ظروف ،تولید انواع فرآوردههای لبنی پاســتوریزه
و اســتریل و پخش و فروش است .شــرکتهای میامی ،سحر ،جهان صالح
نیز شــرکتهای گروه دامداران هســتند .این کارخانه در حال حاضر عالوه
بــر تولید انواع فرآوردههای لبنی (شــیر ،ماســت ،پنیر ،خامــه و )...با برند
دامداران کارخانه تولید ظروف مناسب برای بستهبندی مواد لبنی هم دارد.
همچنین بــرادران نوربخش جعفری بنیانگذار یک شــرکت دامپروری با
نام «جهان صالح» هســتند؛ واحدی که برای تأمین شیر مورد نیاز کارخانه
دامــداران و تکمیــل زنجیره تولید ایــن مجموعه راهاندازی شــد .مجموعه
دامپروری جهان صالح در ســال  1365شــکل گرفــت و هماکنون 8000
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رأس دام مولــد از نژادهــای هولشــتاین و جرســی دارد کــه در زمینــی به
مساحت  ۵۰هکتار ساخته شده اســت .این مجموعه دامپروری در منطقه
صالحآباد مــارد جای گرفته و روزانه بیش از  ۱۳۰تن شــیر تولید میکند؛
البته برادران نوربخش امیدوار هستند این میزان را در آینده نزدیک به ۲۰۰
تن در روز برسانند .همچنین یکی از شرکتهای مهم زیرمجموعه دامداران
شرکت میامی اســت که در سال  1386راهاندازی شــد و تولیدکننده انواع
نوشیدنیها و آب آشامیدنی در بستهبندیهای مختلف است .این کارخانه
در شــهرک صنعتی چمستان (استان مازندران) مســتقر و مشغول فعالیت
است.
شرکت فراوردههای لبنی و پروتئینی سحر از دیگر کارخانههای صنعتی
این مجموعه اســت که در استان قزوین واقع شده و محصوالت متنوع مانند
پنیر ،شیر و خامههای فرادما را در بستهبندیهای مختلف ارائه میکند .این
شــرکت با اســتانداردهای بینالمللی محصوالتی را برای شرکتهای لبنی
معتبر اروپایی تولید میکند.
برند دامداران در سال  ۱۳۹۲در دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت
ایران به عنوان یکی از  ۱۰۰برند برتر ایران شناخته شد .همچنین این گروه
صنعتی در ســال  1397جزو  15صادرکننده نمونه اســتان تهران بود که از
ســوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان تهران برگزیده شد.
دریافت گواهینامه اســتانی حمایت از مصرفکنندگان در ســال  ۱۳۹۶و
انتخاب شرکت به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال  ۱۳۹۸-۱۳۹۷جزو
افتخارات شرکت دامداران است.
در گــروه صنعتــی دامــداران هماکنون بیــش از  ۳۵۰۰نفــر به صورت
مستقیم مشــغول به کار هستند .این مجموعه بیش از  5درصد سهم تولید
کل محصــوالت لبنــی کشــور را در اختیــار دارد .بــرادران نوربخش اعالم
کردهاند« :چشــمانداز ما در مجموعه دامداران همواره و همیشــه تأمین و
تضمین محصوالت ســالم و با کیفیت پایدار است .کیفیت مسابقهای است
که پایان ندارد و این آرمان ماست».

نصراهلل ایزدپناه

رئیس هیئت مدیره استیل البرز و هفت الماس

تولید با
استانداردهای
جهانی

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دی ﻣﺎه ١٣٩٨

نصرالله ایزدپناه از کارآفرینان قدیمی و باسابقه صنعتی است که فعالیت خود را
در کارگاهی کوچک در شــیراز شــروع کرد و حاال با گذشت  4دهه توانسته یکی از
بزرگترین مجموعههای تولید تجهیزات و لوازم آشپزخانه (سینك ظرفشویی ،هود
و )...و انواع ورق گالوانیزه و ...را در کشــور تأســیس کند؛ مجموعهای صنعتی که
هماکنون از  8کارخانه تشکیل شده است و برندهای آن یعنی استیل البرز و هفت
الماس از اعتبار بسیاری برخوردار است.
نصراللــه ایزادپناه اهل شــیراز اســت .او به همــراه برادرش کار تولید ســینک
ظرفشــویی را از کارگاه کوچک  600متری در شهر شیراز شروع کردند .البته بعد
از چندســال همکاری مسیر دو برادر از هم جدا شد و نصرالله ایزدپناه با ادامه راه و
پشت سر گذاشــتن سختیهای بسیار و با همکاری فرزندش نوید توانست یکی از
گروههای صنعتی پیشــرو را در کشــور راهاندازی کند و توسعه دهد .گروه صنعتی
البرز و هفت الماس هماکنون به یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی تجهیزات
آشــپزخانه و انواع ورق گالوانیزه ،نورد ســرد و استنلس اســتیل در ایران بدل شده
است.
کارگاه تولیــدی اســتیل البرز از اوایل انقالب در شــیراز آغاز بــه کار کرد و حاال
مدیــران مجموعه میگویند محصوالتشــان بــا اســتانداردهای جهانی همخوانی
دارد .مهمترین تمرکز تیم تحقیق و توســعه این مجموعه در طول سالهای گذشته
باالبــردن کیفیــت و تولید محصوالت جدید بوده اســت تا جایی کــه نوید ایزدپناه
مدیرعامل اســتیل البرز معتقد اســت آنها در بین رقبای ایرانــی خود مجموعهای
پیشــرو محســوب میشــوند .نصرالله ایزدپناه حدود یک دهه بعد از شروع به کار
باتوجــه به توســعه محصوالت و اســتقبال بازار و همچنین قوانین محیط زیســتی
برای خروج کارگاههای صنعتی از داخل شــهر ،تصمیم گرفت همزمان با توســعه
مجموعه ،کارگاهش را از داخل شهر به زمینی در  20کیلومتری شهر شیراز منتقل
ً
کند .در مجموعه صنعتی استیل البرز ورقهای استیل درجهیک و بادوام عمدتا از
کشورهایی چون فرانسه و ژاپن خریداری و سینکهای ظرفشویی مقاوم و براقی
تولید میشوند .البته نصرااله ایزدپناه به همراه نوید فرزندش در پروسه توسعه این
مجموعه صنعتی تولیدات خود را تنها به سینک ظرفشویی محدود نکردند بلکه به

سمت تولید محصوالت دیگر مانند هود ،گاز رومیزی و ...رفتند و از طرفی هم تنوع
تولیداتشان را باال بردند .در مجموعه استیل البرز در حال حاضر ساالنه بیش از یک
میلیون و  500هزار قطعه در تنوع  200مدل محصول تولید میشود و این درحالی
است که این مجموعه کار خود را با تولید ساالنه  200هزار قطعه سینک شروع کرد.
در گروه صنعتی اســتیل البرز بیش از  1500نفر به صورت مستقیم مشغول به کار
هستند .این مجموعه محصوالتش را به  40کشور از جمله کشورهای آسیای میانه،
حاشیه خلیج فارس ،خاورمیانه ،آفریقا و حتی کانادا ،استرالیا و اروپا صادر میکند.
کارخانــه اســتیل البرز از معــدود کارخانههای کشــور اســت که تــوان تولید
ســینکهای جوشــی (فانتزی) را هم دارد .تولید ســینکهای پرســی یا Mono
 Blockهمواره با محدودیتهایی همچون کشــش همزمان ســه لگن یا دو لگن با
عمق متفاوت مواجه است ،شرکت صنایع اســتیل البرز با راهاندازی واحد دیگری
به نام «خرم صنعت» در جهت رفع این محدودیت و تولید ســینکهای جوشــی یا
فانتزی گام برداشت .بدین ترتیب هریک از قسمتهای سینک اعم از سینی و لگن
ً
به طور جداگانه قالبســازی ،پرس و پالیش میشــوند و نهایتا توسط ماشینآالت
تمــام اتوماتیــک  ) CNC) Computer Numerical Controlبه یکدیگر متصل
میشــوند ،به نحوی که پس از اتمام کار و پشت سر نهادن تمام مراحل تولید (۳۵
ً
درجه) ســینکی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد که کامال یکتکه و بدون آثار
جوش است.
نصرالله ایزدپناه در کنار توســعه مجموعه اســتیل البرز در سال  1375با هدف
تولید انواع ورق گالوانیزه ،نورد ســرد ،اســتنلس اســتیل (فوالد زنگ نزن) و سایر
مقاطع فوالدی به فکر تأسیس مجموعه صنعتی هفت الماس افتاد .البته عملیات
عمرانی این کارخانه در سال  ۱۳۸۰آغاز و در سال  ۱۳۸۲با ظرفیت اسمی ساالنه
 ۱۰۰۰۰۰تــن ورق گالوانیــزه به بهرهبرداری رســید .تولیــدات ورق گالوانیزه این
شرکت پاســخگوی  ۱۵درصد نیاز بازار داخلی بوده و حدود  ۲۰تا  ۴۰درصد از کل
ظرفیت تولید نیز در بازارهای جهانی عرضه میشود .همچنین در این مجموعه فاز
اول خط تولید نورد سرد در تیرماه  ۱۳۸۷به بهرهبرداری رسید و هماکنون با ظرفیت
اسمی  800000تن در سال ،ورق نورد سرد تولید میکند.
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نشان امینالضرب
مهدی خانمحمدی
بنیانگذار و مدیرعامل مجموعه نان سحر

شروع سحر
با نان سحر

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دی ﻣﺎه ١٣٩٨

حکایــت زندگی مهــدی خانمحمدی مصداق بــارز این ضربالمثل
است« :خواستن ،توانستن است»؛ کسی که از هیچ شروع کرد و با تالش
و پشتکار بسیار یکی از اصلیترین برندهای تولید نان صنعتی را تأسیس
و آن را به یکی از بزرگترین واحدهای تولید صنایع غذایی در کشور تبدیل
کرد.
مهدی خانمحمدی متولد ســال  ۱۳۳۳در شهرســتان ابهر اســت.
پدرش تاجر پارچه بود .او تا کالس ششــم ابتدایی در ابهر درس خواند و
به مدرسه رفت ولی با ورشکستگی پدرش که به دلیل دزدی از مغازه آنها
و ســرقت همه اموالشان رخ داد ،سرنوشــت زندگیاش به گونهای دیگر
رقم خورد .او بعد از پایان امتحانات ششم ابتدایی ( 12سالگی) شروع به
کار کــرد؛ مدتی چوپان بود ولی بعد تصمیم گرفت باوجود مخالفتهای
پدرش بــرای کار به تهران بیایــد .او یک روز بدون اینکــه پدر و مادرش
بدانند سوار اتوبوس شد و به تهران و خانه عمویش رفت و از فردای همان
روز هم در قهوهخانهای که داییاش در آن کار میکرد ،مشغول شد.
او تمــام درآمدش را که  45تومان بود برای پدرش میفرســتاد و حتی
صبحانه ،ناهار و شــام را هم در قهوهخانه میخورد .مهدی خانمحمدی
ً
تقریبا ســه ماه شــاگرد قهوهخانه بــود ولی بعد باتوجه بــه اینکه عالقه
چندانی به این کار نداشــت آن را رها کرد و شــاگرد یک میوهفروشی شد
و مدتی در این کار بود و از خود ذوق بســیاری هم نشان داد و چندین بار
هم حقوقش افزایش پیدا کرد ولی در نهایت متوجه شــد که میوهفروشی
هم شــغل دلخواهش نیست و از این کار هم بیرون آمد و از طریق یکی از
آشــنایانش به کارخانه کفش ملی (که مدیر آن ایروانی بود) رفت و کارگر
این کارخانه شــد .او در این مجموعه صنعتی خیلی سریع رشد کرد و از
کارگر ساده به کنترلچی و کارپرداز تبدیل شد .بنیانگذار کارخانه کفش
ملی ،ایروانی عالقه بســیاری به خانمحمدی داشــت و در او اســتعداد
بسیاری میدید و همین باعث شده بود که بارها از خانمحمدی تجلیل
کنــد و به او جوایزی بدهد و همچنین برای تعــدادی از کارگران از جمله
خانمحمدی معلم بگیرد و کالس زبان انگلیسی برگزار کند.
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البتــه هیچکدام از اینها هم در نهایت دلیلی نشــد تا خانمحمدی در
کارخانه کفش ملــی بماند زیرا او تصمیم گرفته بود کســب و کار خود را
راهاندازی کند و دوســت نداشت تنها حقوقبگیر باشد بلکه میخواست
همچون ایروانی کارآفرین و کارفرما باشــد .کار مورد عالقه خانمحمدی
از همان دوره جوانی و با خروج از کارخانه کفش ملی تولید و فروش نان
بــود .او همان زمــان هم گاهی به جای عمویش کــه در خانهاش زندگی
میکرد و فروشنده نان بود ،نان میفروخت و به او کمک میکرد و مدتی
هــم برای عمویش کار کــرد ،او دوچرخه عمو را میگرفــت ،از نانواییها
نان میخرید و بعد بین ساندویچیها و مغازههای بزرگ پخش میکرد تا
اینکه تصمیم گرفت برای خودش کار کند و مشــتریهای خود را داشته
باشد .خانمحمدی باتوجه به عالقهای که به این کار داشت خیلی سریع
رشد کرد ،از  5صبح تا  10شب کار میکرد و بین مغازهها انواع نان و کیک
و کلوچه پخش میکرد .پس از مدتی برای راحتی کار موتور خرید و همین
موضوع باعث شــد مشــتریهایش را در سطح شهر افزایش دهد و حتی
چند کارگر استخدام کرد که برای او نان توزیع کنند.
مهدی خانمحمدی هنوز  20ســال نداشــت که یکی از مشتریانش
کــه صاحب نانوایی در پل رومی بود ،به او پیشــنهاد اجاره و یا خرید آن
نانوایــی را داد .او ابتدا آنجا را به مدت چهار ســال اجــاره کرد ولی بعد
خرید .البته او به دنبال راهاندازی یک نانوایی ســنتی نبود بلکه ذهنی
وسیع داشت و دوست داشت یک مجموعه تولید نان صنعتی راهاندازی
کند ،برای همین ســال  1353برای اولین بار به عنوان یک فعال بخش
خصوصی ماشــینآالت تولید نان صنعتی را از آلمان وارد ایران و تولید
را شــروع کرد و هســته ابتدایی مجموعه نان سحر را شکل داد .روز اول
که نان ســحر افتتاح شد این مجموعه تنها ســه کارگر داشت و امروز در
این مجموعه بیش از  1000نفر مشــغول به کار هستند و بیش از ۱۷۵
نوع نان تولید میکننــد .خانمحمدی برای افزایش توانمندی خود در
کار دورههای تخصصی بســیاری را در زمینه آرد و نان در خارج از کشور
گذرانده است.

کامران شیردل
از پیشگامان مستند اجتماعی و صنعتی در ایران

گردش
چرخ صنعت
در هنر هفتم

دارنده نشان و لوح امینالضرب

دی ﻣﺎه ١٣٩٨

کامران شــیردل را باید یکی از قدیمیترین فیلمسازان پیشرو در ایران به خصوص
در حوزه مســتند دانســت ،کســی که بیش از  5دهــه در حوزه مســتند اجتماعی
و صنعتــی فعالیت کرده اســت و از افراد مؤثر در موج نو ســینمای ایران در دهه 40
محسوب میشود.
کامران شــیردل سال  1318در تهران به دنیا آمد و تیرماه امسال جشن تولید 80
سالی او از سوی مرکز گسترش مستند ایران با حضور جمعی از بزرگترین فیلمسازان
(مســتند و غیر مســتند) ایران برگزار شد .شــیردل در این مراسم گفت« :من خودم
یک سرطان را از سر گذرانده و آن را به زانو درآوردم .به همین دلیل برای همه ،آرزوی
سالمتی دارم .من همچنان امیدوارم ،همچنان برای ادامه زندگی میجنگم و نگاهم
به آیندهای است که در راه است».
کامران شــیردل  18ســاله بود که برای ادامه تحصیل بعــد از گرفتن دیپلم به رم
تاریخیترین شهر اروپا و پایتخت ایتالیا رفت .او در ابتدا در رشته معماری و شهرسازی
در دانشــگاه رم مشغول به تحصیل شد ولی به خاطر عالقه به سینما در سال چهارم
تحصیل ،در کنکور مرکز تحقیقات ســینمایی رم شــرکت کرد و به عنوان نخســتین
ایرانی پذیرفته شد .شــیردل در مدت چهار سال و زیر نظر اساتیدی مانند نانی لوی
(کارگردانی) ،ماریا رزادا (تدوین) ،جولیو چزاره کاستلو (تحلیل فیلم) و مونته سانتی
(تاریخ ســینما) ســینما را آموخت .در این مؤسسه جلســات بحث و گفتوگو میان
دانشــجویان و کارگردانان معتبری چون پیر پائولو پازولینی ،میکلآنجلو آنتونیونی،
فدریکو فلینی ،روبرتو روسلینی ،روبر برسون ،اورسن ولز ،رنه کلر و ...برگزار میشد.
شیردل در سال  ۱۳۴۳و با ساختن فیلم «آیینهها» به عنوان پایاننامه تحصیلی خود،
از مرکز تحقیقات ســینمایی رم فار غالتحصیل شــد .او به عنوان دســتیار کارگردان
در فیلم «کتاب آفرینش» محصول اســتودیوهای چینهچیتای رم با جان هیوســتون
همکاری کرد.
شــیردل در ســال  1343برای دیدار با خانوادهاش به ایران برگشت و چند ماهی
هــم بیمار بود ،بعد از بهبود تصمیم گرفت در ایران بماند و از همین رو همکاریهای
خود را با وزارت فرهنگ و هنر وقت شــروع کرد .او نخستین مستندش در ایران با نام
«بوم سیمین» (درباره نقرهکاری) و نیز «ندامتگاه» (زندان زنان) را به سفارش وزارت
فرهنگ و هنر ســاخت و با کارگردانی آثاری همچون «تهران پایتخت ایران اســت» و
«قلعه» (درباره منطقه شــهرنو) که از سوی وزارت فرهنگ و هنر توقیف شدند ،خود

را به عنوان کارگردان مســتند و صاحبسبک معرفی کرد .اما اوج کار شیردل بعد از
بازگشت به ایران با فیلم مستند «حماســه روستازاده گرگانی» یا «اون شب که بارون
اومد» رقم خورد؛ مســتندی با ســاختاری بســیار متفاوت که شــیردل آن را در سال
 1347ساخت (تا  ۱۳۵۳در توقیف بود) و در سومین جشنواره فیلم تهران به نمایش
درآمد و پس از به دست آوردن جایزه بهترین فیلم دوباره توقیف شد .این فیلم مستند
با وجود گذشــت  50ســال از زمان تولید همچنان به عنوان یکی از آثار پیشرو در آثار
مستندســازان ایران شــناخته میشــود که دریافت جوایز جهانی زیادی را هم برای
شیردل به همراه داشته است.
امــا کامران شــیردل در کنار اینکــه به عنوان یکــی از مهمترین مستندســازان
اجتماعی کشور شناخته میشــود از پیشگامان مستندهای صنعتی و اقتصادی در
ایران هم هست؛ کسی که در طول چند دهه فیلمسازی آثار فاخری در حوزه مستند
صنعتی تولید کرده است که از مهمترین آنها میتوان به «پیکان» (تولید خودرو پیکان
در کارخانه ایران ناسیونال) در سال  1348در  22دقیقه و به صورت رنگی اشاره کرد.
اثری ماندگار که هماکنون یکی از مهمترین آثار فیلمسازی مستند در صنعت خودرو
ایران محســوب میشود و از نظر تاریخی هم اهمیت بســیاری دارد .کامران شیردل
در طول دهههای کاری خود همیشه در کنار آثار اجتماعی به تولید مستند صنعتی
هم پرداخته اســت و تعداد بسیار زیادی مستند صنعتی و تبلیغاتی برای شرکتهای
مختلف ساخته است که از آن جمله میتوان به فیلم مستند «گاز ،آتش ،باد» و فیلم
مستند «فوالد مبارکه» که در سال  1369تولید شده است ،اشاره کرد.
شــیردل در سال  ۱۳۵۱نخستین فیلم سینمایی خود را با نام «صبح روز چهارم»
بــا برداشــتی آزاد از فیلم «ازنفسافتــاده» ژان  -لوک گدار آمــاده نمایش کرد که در
جشــنواره ســپاس همان ســال شــش جایزه به خود اختصاص داد .دومین تجربه
ســینمایی او با نام «دوربین» که برداشــتی آزاد از نمایشنامه «بازرس کل» نیکالی
گوگول بود ،پس از فیلمبرداری  ۲۵دقیقه از فیلم ،از سوی تهیهکننده (کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان) توقیف شد .کامران شیردل در سالهای بعد از انقالب هم
مستندهایی ساخت که بیشتر در حوزه صنعتی و شهری بود .شیردل تاکنون بارها به
دلیل ساخت مستندهای پیشرو و اثرگذار از سوی جشنوارهها و بینادهای بینالمللی
همچون فیلم لوکارنو ،بنیاد فیلم بریتانیا ،دانشــگاه کالیفرنیا ،لسآنجلس و ...مورد
تجلیل قرار گرفته است.
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نشان امینالضرب
سهیال ترابیفارسانی
پژوهشگر تاریخ

تاریخنگار
سرگذشت اتاق
دارنده نشان و لوح امینالضرب

دی ﻣﺎه ١٣٩٨

ســهیال ترابی فارســانی محقق و پژوهشگر تاریخ و اســتاد دانشگاه است که
کتاب تاریخ اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران را با عنوان «از مجلس
وکالی تجار تا اتاق ایران» نوشــته اســت .این کتاب مهمترین منبعی محســوب
میشود که تاکنون درباره تاریخچه اتاق بازرگانی نوشته شده است.
سهیال ترابی فارسانی مدرک کارشناسی خود را در حوزه تاریخ در سال 1367
دریافت کرد و بعد از شــرکت در کنکور کارشناسی ارشد در رشته تاریخ دانشگاه
فردوسی مشهد پذیرش گرفت و در سال  1370فار غالتحصیل شد .او همچنین
دکتری خود را در رشــته تاریخ در سال  1379از دانشگاه شهید بهشتی دریافت
کرده اســت .ترابی فارســانی در حال حاضر عضو هیئت علمی و دانشــیار گروه
تاریخ دانشــگاه آزاد اســامی واحد نجفآباد اســت و دروس تخصصی همچون
تاریخ اجتماعی ایران ،جامعهشناســی تاریخی ،فلســفه تاریخ ،تحوالت جنبش
مشــروطیت و تاریخ قاجاریه را تدریس میکند .همچنین بیشتر پژوهشهای او
در حوزههای زنان ،تاریخ اجتماعی ایران ،تاریخ اقتصادی ایران ،تاریخ فرهنگی
و هویتی ایران ،جامعهشناســی تاریخــی ایران ،تاریخ آمــوزش در ایران و تاریخ
مشــروطه در ایران بوده اســت .او در طول بیش از  25ســال دوران فعالیتهای
علمی و پژوهشــی خود بیش از  50مقاله علمی پژوهشــی منتشر کرده است و
بیش از  20مقاله هم به همایشهای علمی و پژوهشی ارائه داده است .از جمله
مقاالت او در حوزه اقتصاد میتوان به نقش صنایع آلمان در نوسازی صنایع ایران
در دوره رضاشاه ،تشکلهای گروهی و نهادهای برآمده از مشروطیت ،نقش تجار
در روی کار آمدن دولت پهلوی ،تجار و مجلس دوم ،خواســتهای تجار و پاسخ
دولت پهلوی به آن ،راهکارهای تجار در رویارویی با سرمایههای بیگانه ،و هیئت
اتحادیه تجار و رضاخان اشاره کرد .همچنین از سهیال ترابی فارسانی تاکنون 8
کتاب تألیفی منتشر شــده است که از آن جمله میتوان به زن ایرانی در گذار از
سنت به مدرن ( /1397انتشارات نیلوفر) ،طبقات اجتماعی ،دولت و انقالب در
ایران ( /1387نشر نیلوفر) ،تجار ،مشروطیت و دولت مدرن ( /1384نشر تاریخ
ایران) و از مجلس وکالی تجار تا اتاق ایران (/1392انتشــارات مجلس شــورای
اسالمی ،مرکز اسناد و کتابخانه ،با همکاری اتاق ایران) اشاره کرد.
او بــرای کتاب از مجلس وکالی تجار تا اتاق ایران برنده بیســت و ششــمین
دوره جایزه کتاب فصل در ســال  1392شــد .این اثر که مهمترین و کاملترین
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پژوهشــی اســت که تاکنون در حوزه تاریخنگاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی صورت گرفته و منتشر شده ،به مناسبت یادمان یکصد و سیامین
ســال تأسیس اتاق بازرگانی ایران در مراسمی ویژه در سال  1392رونمایی شد.
او درباره این کتاب گفته اســت« :کار این کتاب با تماس یکی از مســئوالن اتاق
بازرگانی با من آغاز شد .آنها بعد از دیدن کتاب دیگرم با عنوان "تجار ،مشروطیت
و دولت مدرن" که نشــر تاریخ ایران در ســال  ۱۳۸۴منتشر کرده بود ،خواستند
پروژهای برای نگارش تاریخ اتاق بازرگانی تعریف شود .پروژه آغاز شد و بعد از سه
سال تالش ،کتاب تاریخ اتاق ایران با عنوان "از مجلس وکالی تجار تا اتاق ایران"
شــکل گرفت .این کتاب درواقع تالشی برای پیشینهپژوهی اتاق بازرگانی است
که فراز و فرودهای این تشــکل را از دوره قاجار تا انقالب اسالمی مطرح میکند
و به گونهای این نهاد را به هویت تاریخی خود متصل میکند و مطالب آن در سه
بخش قاجار ،پهلوی اول و پهلوی دوم ساماندهی شده است».
او میگوید در پژوهشهای خود درباره شــکلگیری تشــکلهای تجار که در
نهایت به شــکلگیری مجلس وکالی تجار (ریشه اتاق بازرگانی) انجامید به این
نتیجه رســیده است که «بازرگانان کوشــیدند برای دستیابی به اهداف مشترک
خود ،انســجام و وحدت جمعی خود را حفظ و شــبکههای ارتباطیشــان را در
سراسر کشــور تقویت کنند و به نوعی به وحدت در تصمیمگیری و موضعگیری
جمعی مشترک برسند .آنها به این نکته رسیده بودند که باید منافع گروهی خود
را در وحدت رویه جمعی در مقابل عملکرد دربار قاجار ساماندهی کنند .در متون
باقیمانده از آن زمان میگویند باید "شــیوه و اسلوب صحیح تجاری" را انتخاب
کنیم تا بتوانیم به "تأسیس مدنیت و صنعت و علم و حکمت" دست یابیم».
او همچنین درباره بازتاب انتشــار کتاب از مجلــس وکالی تجار تا اتاق ایران،
گفته است« :خوشبختانه بعد از انتشار کتاب در سالهای گذشته تماسهایی از
اتاقهای بازرگانی شــهرهای گوناگون کشور برقرار شد و هریک از شهرها در پی
انتشار اسناد یا تاریخ فعالیت اتاق بازرگانی خود برآمدهاند که خبر مسرتبخشی
اســت .معرفی و تعیین قدمت و سیر تاریخی اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی سراسر کشــور بازتابی اســت از فرهنگ و تمدن پربار کشورمان به
خصوص در حوزه اقتصاد که میتواند برای فعالیتهای اینگونه نهادها راهگشا
و هویتساز باشد».

حضور پررنگ اتاق تهران در سينما حقيقت

كارآفريني
در قاب هنر هفتم

دی ﻣﺎه ١٣٩٨

محمد قائمپناه
یکی از بنیانگذاران استارتآپ کشمون

آب کلید حیات

کشــمون اســتارتآپی پرداســتان است که چند ســالی اســت به کمک کشاورزان
روستایی در خراسان جنوبی آمده و تالش دارد تا عالوه بر توسعه کشت زعفران و حذف
واسطهها در فروش زعفران به حفظ محیط زیست و آب به عنوان اصلیترین منبع حیات
و کشــت و کار این منطقه هم کمک کند .این اســتارتآپ از سوی دو برادر اهل یکی از
روســتاهای شــهر قائن ،محمد و حمزه قائمپناه با همکاری دوستشان سیامک خرمی
راهاندازی شــده اســت و در دو ســالی که از پا گرفتن آن میگذارد توانســته توجههای
بسیاری را به سوی خود جذب و در جشنواره کارزار ،بزرگترین رقابت استارتآپی سال
 1396در بین  800شرکتکننده رتبه اول و جایزه  50میلیون تومانی را کسب کند.
در ســایت اســتارتآپ کشــمون شــما زعفران را به صورت مســتقیم از کشاورزان
خریــداری میکنید و واســطهها حذف شــدهاند .یکــی از امکانات بســیار جالب این
اســتارتآپ ارتباط مستقیمی است که خریداران با کشــاورزان میتوانند برقرار کنند؛
شما با ورود به سایت کشمون میتوانید وارد صفحه هرکدام از کشاورزانی که تصاویرشان
در روســتاها و سر زمین روی صفحه نقش بسته است شوید و بعد از خواندن خالصهای
از زندگــی ،کار و البتــه کیفیت محصولی که تولید میکنند ،انتخــاب کنید که از کدام
کشــاورز خرید را انجام دهید« .کشمون یک بازار آنالینه که شما و کشاورزهای منتخب
زعفرون بتونین هم رو پیدا کنین ،ارتباط داشــته باشــین و از هــم زعفرون بخرین .ما،
محمد و حمزه قائمپناه ،فرزند یک کشاورز در قاین هستیم .ما به همراه سیامک خرمی،
یکی از دوستانمون ،بنیانگذارهای کشمون هستیم .پدربزرگمون ،یوسف قائمپناه گفته
بود" :وقتی که بمیرم دســتم بــه بیلم خواهد بود" و آخرین لحظــه زندگیش ،در مزرعه
در حال درو کردن گندم بود .ما از وضع زندگی خودمون ناراضی بودیم و میخواســتیم
زندگیمون رو بهتر کنیم .اما میخواستیم که دنیا هم جای بهتری باشه و اینطوری بود
که کشمون شــکل گرفت ».این جمالتی است که بنیانگذاران کشمون روی این سایت
درباره شکلگیری ایدهشان نوشتهاند.

سیزدهمین جشــنواره بینالمللی فیلمهای مستند
ایران ،سینما حقیقت ،امسال برای نخستین بار ميزبان
بخش مســتند کارآفرینی بود كه با حمايت و همكاري
اتــاق تهران برگزار شــد .بــر اســاس تفاهمنامهای که
چندی پیش میان اتاق بازرگانی تهران و مرکز گسترش
سینمای مســتند و تجربی به امضا رسید ،اتاق تهران
به عنوان حامی بخش کارآفرینی جشــنواره ســینما
حقیقت پا به این عرصه گذاشــت تــا این نهاد بخش
خصوصی در تهیه آثار سینمایی مرتبط با کارآفرینی
نقشآفرینــی کنــد 14 .فيلــم مســتند بــا موضوع
كارآفرينــي در ایــن بخش بــرای مخاطبان بــه نمایش
درآمدنــد و در نهايــت  3فيلــم به عنوان آثار شــاخص
انتخاب شدند و از مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران
جوايز خود را دريافت كردند.
جایــزه اول این بخش شــامل تندیس جشــنواره،
دیپلــم افتخار و مبلــغ  ۱۵۰میلیون ریــال به مهدی
گنجی کارگردان فیلم «من میخوام شاه بشم» اهدا
شد.
جایزه دوم در بخش فیلمهای مستند کارآفرینی
شــامل تندیس جشــنواره ،دیپلم افتخــار و مبلغ ۱۲۰
میلیون ریال به محمد واعظی کارگــردان فیلم «رویای
آب» اهدا شد.
همچنيــن جایزه ســوم این بخش شــامل تندیس
جشــنواره ،دیپلم افتخــار و مبلــغ  ۱۰۰میلیون ریال
به فیلم «خــودکار» به کارگردانــی محمد ثقفی تعلق
گرفت.
در این مراســم مســعود خوانســاری ،رئیس اتاق
تهران با اهدای لوح از علیاکبر رفوگران (بنيانگذار
كارخانــه بيــك و دارنــده نشــان امينالضــرب )،
شخصیت فیلم «خودکار» ساخته محمد ثقفی تقدیر کرد .رفوگران از دارندگان
لوح و نشــان امینالضرب اتاق تهران اســت .او موســس و بنیانگذار کارخانه
خودکار بیک در ایران است.
پرونده سیزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت»
در حالی بســته شــد که اتاق تهران با برنامهریزی و حمایت از ساخت  10فیلم
مســتند مرتبط با حوزه کارآفرینی ،برای چهاردهمین دوره این جشنواره خود
را آماده میکند.
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باشگاه امینالرضب
عکس یادگاری برندگان اولین دوره جایزه امینالضرب
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برگزیدگان اولین دوره جایزه امینالضرب
غالمعلی سلیمانی ،مؤسس و رئیسهیئت مدیره گروه سولیکو

مرد همیشهحاضر بر سر قفسههای فروشگاه

اهل یزد بود اما در تهران انتخاب شد

این روزها کمتر فروشــگاه زنجیــرهای و مغازهای را پیدا
میکنید که در قفســههایش خبری از محصوالت کاله
نباشد .شــرکت کاله ،از بنگاههای قدرتمند در صنایع
ً
تبدیلی اســت .اخیرا اخبــاری از آتشســوزی یکی از
کارخانههای کاله در عراق منتشــر شــد .خسارات این
آتشســوزی که مدیــر کارخانه آن را عمدی دانســت،
نزدیک به  80میلیون دالر بود .ســلیمانی مؤسس کاله
اعالم کرد «از امروز تصمیــم گرفتیم این کارخانه را هر
چه ســریعتر از نو بســازیم» .او پیش از این با اشــاره به اینکه وارد سختترین حوزه در
صنایع غذایی یعنی تولید پنیر شــده ،نشــان داد بیدی نیســت که به این بادها بلرزد.
ســلیمانی در سال  1325در آمل به دنیا آمد .به تهران آمد تا در کنکور شرکت کند .دو
ســال پشت درهای دانشگاه ماند تا در نهایت در رشته ریاضی مشغول به تحصیل شد.
پس از خدمت سربازی در سال  ،1352وارد تجارت شد و به عنوان نماینده شرکتهای
خارجی در زمینههای مختلف در ایران کار میکرد .پس از آشــنایی با کالباسســازی
گیالن و پیشــنهاد پخش محصوالت این شــرکت ،توســعه کارش را آغاز کرد و از ســال
 ،1356به طور رســمی وارد صنایع غذایی شــد .او در ســال  ،1359تولید محصوالت
گوشــتی با نام سولیکو را آغاز و فرآوردههای گوشتی آمل را در سال  1361افتتاح کرد.
در سال  1370هم کارخانه کاله را در زمینی به بزرگی  14هکتار ایجاد کرد .از این فعال
اقتصادی در نخســتین جشــن امینالضرببا اهدای تندیس تقدیر شد .سلیمانی به
طور مستقیم برای بیش از  15هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

در اولین جلسه نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق
تهران بــه یکی از کرســیها تکیــه زد .در توصیف
خود گفت« :من یزدی هستم که در تهران انتخابم
کردهاند» .اما داســتان محمــد فنایی پیچیدهتر از
ایــن بــود .او در خردادماه ســال  1327در کرمان
متولد شــد .پدر و مادر او که از اهالی یزد بودند ،به
دلیل مهاجرت پدر معلمش به کرمان ،به این شهر
آمدنــد .پس از فوت پدر ،همه مســئولیت خانواده
بــر دوش مادری قرار گرفت که از هنرمندان برجســته قلمزنی بــود .آنهاپس از
مدتی به یزد بازگشــتند اما سرنوشت ،پای محمد فنایی را به تهران کشاند .او در
دانشگاه پلیتکنیک تهران در رشته برق پذیرفته شد ،یعنی رشتهای که آرزویش
را داشت .او تا سال  1354دانشجو بود .پس از پایان تحصیالت مدیر پست تیران
اصفهان شــد اما ســاواک به دلیل فعالیتهای سیاســی او در زمان دانشجویی
زمینه اخراجش را فراهم کرد .در سال  ،1355محمد فنایی در نمایندگی شرکت
آلســتوم فرانســه در ایران به عنوان مدیر فروش اســتخدام شــد اما رویای تولید
تجهیزات صنعت برق در ایران انگیزهبخش او در ایجاد شرکت الکتروکویر در سال
 1361بود .الکتروکویر به طور مستقیم برای  2500نفر شغل ایجاد کرده و ارزش
صادرات این شــرکت به  20میلیون دالر در سال میرسد .الکتروکویر از همکاران
شرکت زیمنس آلمان است .در نخستین جشنواره امینالضرببا اهدای تندیس
از سالها فعالیت اقتصادی محمد فنایی تقدیر شد.

مرتضی سلطانی ،بنیانگذار و رئیسهیئت مدیره گروه صنعتی زر

عباس موسوی رهپیما ،بنیانگذار شرکت فومن شیمی

برای اینکه اقتصاد ایران بزرگتر شود ،باید بنگاههای
بزرگ داشت اما در کشورما تا بنگاهی بزرگ میشود،
مانع فعالیــت او میشــویم .این حرفهــای مردی
است که در نخستین جشنواره امینالضرببه پاس
ســالها فعالیتهای صنعتــی و تولیدی بــا اهدای
تندیس مــورد تقدیر گرفت .مرتضی ســلطانی بارها
و بارهــا در برنامههــای مختلف اقتصادی تحســین
شده و مسئوالن دولتی بســیاری از کارخانه بزرگ او
دیــدن کردهاند .او در آخرین همایش روز ملی صادرات خطاب به دولتمردان از این
گفت که با نگاه جزیرهای تجربیات بد گذشــته تکرار میشــود .او که محصوالتش
کارخانهاش باوجود خروج آمریکا از برجام به این کشــور و بیش از  80کشــور دیگر
صادر میشــود ،برای بیش از  8هزار و  600نفر به طور مســتقیم در گروه زر شــغل
ایجــاد کرده و ارزش صادرات این گروه در یک ســال به  86میلیون دالر میرســد.
کارآفرینــی که در نوجوانی از واکس زدن کفشها تــا فروختن فرش را تجربه کرده
اســت ،پس از آشنایی با شرکتهای صنایع غذایی در فرایند ساخت سوله ،از سال
 1372وارد صنایع غذایی شد و با خرید ماشینآالت دستدوم آلمانی ،کارخانه آرد
زر را راهاندازیکرد .از دستاوردهای این مجموعه تولید آرد سمولینا در سال 1380
از گندم برای اولین بار در کشور و پس از آن راهاندازیکارخانه تولید ماکارونی بود.
سلطانی همچنیندر ســال  1390عملیات احداث نخستین کارخانه تولید انواع
قند مایع در ایران آغاز و سپس شرکت توزیع و پخش زر را راهاندازیکرد.

پس از چهار دهه تولید انواع محصوالت شیمیایی
در شرکت فومن شیمی ،ایجاد فرصتهای شغلی
مســتقیم برای بیــش از  2هــزار نفــر و صادرات
ساالنه  10میلیون دالر ،از عباس موسوی رهپیما
بنیانگــذار فومن شــیمی ،در نخســتین جشــن
امینالضرببا اهدای تندیس تقدیر شد .او که از
دوران دانشــجویی به تولید گریس عالقه داشت،
پس از اســتعفا از شــرکت نفت پارس ،در خیابان
دامپزشــکی تهران کارگاهی را بــرای تولید راهاندازی کــرد و روزانه  400لیتر
گریــس در آن کارگاه تولید میکرد .مدتی بعــد ،همزمان با ممنوعیت واردات
گریس و روغن به کشــور در دولت امینی ،نماینده شــرکت کاسترول انگلیس
به موسوی رهپیما و شریکانش پیشــنهاد همکاری داد .موسوی رهپیما برای
توســعه فعالیتهای خود تهران را ترک كرد و به استان گیالن بازگشت .او کار
در فومن شــیمی را با  30تا  40کارگــر و کارمند آغاز کرد .گروه صنعتی فومن
شــیمی در حال حاضر از  14شرکت تولیدی تشــکیل شده است و توزیع 42
نوع کاال در کشــور را بر عهده دارند .عباس موســوی رهپیما ،که از کودکی با
تجارت آشــنا شــده بود و در مغازه پارچهفروشی پدرش کار میکرد ،اکنون در
دهه هشتم زندگی ،امیدوارانه از کار سخن میگوید .او هرچند اکنون کار را به
فرزندانش سپرده اما چون عاشق کار و تولید است ،در تاریکی به کارخانهاش
میرود و در تاریکی بازمیگردد.

خودساخته و امیدوار
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مدیر همیشه عاشق

رضا رضایی ،بنیانگذار آذین خودرو

امیرمنصور عطایی ،بنیانگذار و رئیسهیئت مدیره شرکت مهندسی زالل ایران

پدر صنعت قطعهســازی عنوان مناســبی برای معرفی
رضا رضایی اســت .مؤسس و رئیسهیئت مدیره آذین
خودرو در نخستین جشن امینالضرببا اهدای نشان
و لوح امینالضربمورد تقدیر قرار گرفت .او در 1325
در یــک خانــواده و خانه کوچک متولد شــد اما اکنون
برای بیش از  4200هزار نفر در شــرکت آذین خودرو به
طور مستقیم شــغل ایجاد کرده است .ارزش صادرات
محصــوالت این شــرکت در ســال بــه  4میلیــون یورو
میرســد .رضا رضایی ،باوجود مخالفت پدر در مدرسه نظام تحصیل کرد و به پیشنهاد
یکی از دوستانش در شرکت بینالمللی زاکار مشغول به کار شد .پس از پیروزی انقالب
اسالمی شرکت بهشان را راهاندازیکرد که در حوزه تجارت و بازرگانی فعالیت میکرد.
امــا در نهایــت او تجارت را برای رســیدگی به عالقه شــخصیاش یعنــی صنعت کنار
گذاشــت .در سالهای جنگ كه بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل شده بودند رضا
رضایی به این فکر کرد که دوباره این واحدها را راهاندازیکند .این کار با مســئولیت او
و مأموریت وزارت صنایع وقت انجام شــد .پس از پایان جنگ اما روح سرکش رضایی او
را به فکر پایهگذاری یک واحد قطعهســازی بزرگ انداخت .در نهایت ،در ســال 1371
شرکت آذین خودرو راهاندازیشد .در سال  ،1374شرکت ایران خودرو به رضا رضایی
پیشنهاد همکاری داد و در نهایت بعد از مدتی  30درصد سهام این شرکت را به قیمت
 50میلیون تومان خریداری کردند .درشــرکت رضایی ســاالنه  65تا  70میلیون قطعه
برای خودرو تولید میشود.

در تیرماه سال  ،1363شرکت زالل ایران با پنج نیرو در
دفتر کوچکی در خیابان بخارست افتتاح شد .مدیر این
مجموعه کوچک امیرمنصور عطایی بود که با همراهی
بــرادرش زالل ایران را راهاندازیکرد .این دفتر کوچک
بعدها توســعه یافت و در پروژههای بزرگ زیرســاختی
ایران نقشــی اساســی ایفا کرد .امیرمنصور عطایی که
در نخســتین جشن امینالضرببا اهدای نشان و لوح
از او تقدیر شــد ،مؤسس شرکتی است که بخشی بزرگ
از تاسیســات و تجهیزات حوزه آب و فاضالب کشــور را ساخته اســت .او سال 1334
در روســتایی در طالقان بــه دنیا آمد در خانوادهای که پــدر ،از اولین فار غالتحصیالن
دانشــکده ادبیات و روزنامهنگاری بود .امیرمنصور عطایی تا ســال  1356در شــرکت
مهندســی بهداشت و محیط انسانی کار میکرد .او در این شرکت حکم آچار فرانسه را
داشت .تجربهای که او از کار در این شرکت آموخت ،زمینهساز راهاندازیزالل ایران شد.
اکنون بیش از  700نفر به طور مســتقیم در شرکت مهندسی زالل ایران کار میکنند.
ارزش صادرات این شرکت به بیش از  40میلیون دالر در سال میرسد .پروژههایی مثل
پتروشــیمی ارومیه ،فجر  1و  2در ماهشــهر ،فازهای  20 ،19 ،12 ،11 ،10 ،9و 21
پارس جنوبی از پروژههایی اســت که شــرکت زالل آب ایران در ساخت تجهیزات آب و
فاضالب آن فعالیت کرده اســت .ســابقه فعالیت تجاری امیرمنصور عطایی به بیش از
 35سال میرسد .افتخار او این است که  20میلیون نفر از مردم کشورش تحت پوشش
تصفیهخانههای آب ساختهشده یا در حال احداث شرکت او هستند.

عال میرمحمدصادقی ،پدر گچ ایران

محسن خلیلی ،بنیانگذار شرکت بوتان

عال میرمحمدصادقی القاب بسیاری دارد .بعضی
او را پدر گچ ایــران میدانند و عدهای از نیکوکاری
او میگویند و کارآفرینیاش .عال میرمحمدصادقی
از جملــه کارآفرینانی بود که به عنوان نماینده امام
خمینــی (ره) پــس از پیروزی انقالب اســامی به
اتاق بازرگانی آمــد .او پیش از این در زمینه تولید و
تجارت انواع محصوالت معدنی از جمله گچ فعالیت
میکــرد و دســتی هــم در مبارزات سیاســی علیه
رژیم شــاه داشــت .عال میرمحمدصادقی ســالها برای راهاندازیصندوقهای
قرضالحســنه تالش کرد .او در همه دورههای اتاق بازرگانی حاضر بوده اســت
و فعالیت خیرخواهانه و نیکوکارانــهاش راز ماندگاری او در اذهان مردم و فعاالن
بخش خصوصی اســت .صادرات سیمان به کویت و بحرین ،خرید و فروش انواع
کاال از جملــه پارچــه ،راهاندازیکارخانه گچ و ســیمان از جملــه فعالیتهای
اقتصادی میرمحمدصادقی اســت .ساخت مدرســه رفاه ،کمک به انقالبیون و
مبارزه با رژیم شــاه ،کمک به خانواده زندانیان سیاســی و مشــاوره به مسئوالن
صفر کیلومتر اقتصادی در کنار اشــخاصی چون مرحوم عالینســب در کارنامه
کارآفرینی و زندگی عال میرمحمدصادقی ثبت شــده اســت .در نخستین جشن
امینالضرباز این کارآفرین پیشکســوت با اهدای نشــان و لوح تقدیر شد .عال
میرمحمدصادقی را از اثرگذارترین چهرههای بخش خصوصی کشور میدانند.
در زندگی او عالوه بر مسائل اقتصادی ،مسائل سیاسی نیز برجسته است.

در هشــتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق تهران ،عضو
هیئت نمایندگان بود .محســن خلیلی ،فرزند محمود
خلیلی بنیانگذار شرکت بوتان است مردی که توانست
خانههــای مردم را گرم کنــد و محصوالتی تولید کرد تا
به نیازهای متنوع مردم در خانههایشــان پاســخ دهد.
محسن خلیلی عراقی ،مهندس بود و با دانش فنی که
از تحصیل در فرنگ آموخته بود به کمک پدر آمد .بوتان
در زمان مدیریت محســن خلیلی بزرگ و بزرگتر شد و
توانست تا سالهای ســال به فعالیت خود ادامه دهد .حتی هنوز محصوالت بوتان در
خانههای ایرانی پیدا میشود .خلیلی عراقی سالها برای حفظ کارخانهاش در کوران
حوادث تاریخ تالش کرده اســت .پس از پیروزی انقالب اســامی او با اتهامات بسیار
روبهرو شــد و تا سالهای آغاز دهه  80درگیر رســیدگی به پروندهها در محاکم قضایی
بــود .او خســتگیناپذیر به کار و حفظ کســب وکارش ادامــه داد و در نهایت پیروز این
میدان بود .محســن خلیلی عراقی خود را «فرزند پدر و مادری عاشق» میداند .او هنر
کارآفرینــیاش را مدیون محیطی میداند که در خانــوادهاش و با همت مادر و پدرش
ایجاد شــده بود .مشــارکت در تأسیس و راهبری شــرکتهای صنعتی و تولیدی با ۳۰
هزار فرصت شــغلی ،مؤسس سندیکای توزیعکنندگان گاز مایع و رئیس هیئت مدیره،
مؤســس انجمن صنایع لوازم خانگی (رئیس هیئت مدیره) ،رئیس کمیسیون صنعت
اتاق تهران و ریاســت هیئت مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات  CNGو ســوختهای
جایگزین از نقاط روشن کارنامه محسن خلیلی عراقی است.

پیر قطعهسازان
ِ

آفرینان نیکوکار
کار
ِ

کارآفرین آب
ِ

مردی که خانههای ایرانی را گرم کرد
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برگزیدگان اولین دوره جایزه امینالضرب
ابراهیم عسگریان ،بنیانگذار شیشه کاوه

حسن تهرانی ،مدیر کارخانه تهران بافت

ابراهیم عســگریان بنیانگذار بزرگترین کارخانه
تولید شیشــه و بلور کشــور ،شــرکت کاوه متولد
ســال  1322در تهران اســت .او چند سال بعد
از پیــروزی انقالب اســامی به فکــر راهاندازی
کارخانــه شیشــه و بلــور افتــاد و ســال 1363
کارخانه کاوه را به عنوان اولین واحد صنعتی این
گروه راهاندازیکرد .احداث و راهاندازیبیش از
 20کارخانه فعــال صنعتی -تولیدی در داخل و
خارج از کشــور در حوزههای مختلف تولید انواع شیشه و بلور از نقاط روشن
کارنامه کارآفرینی اوســت .گروه صنعتی شیشه و بلور کاوه در حال حاضر به
عنوان بزرگترین و پیشرفتهترین مجموعه تولید شیشه در ایران و خاورمیانه
شــناخته میشود و ظرفیت تولید روزانه آن به بیش از  3هزار تن میرسد .در
این مجموعه صنعتی که ابراهیم عســگریان  32سال پیش راهاندازیکرده،
بیش از  8هزار نفر به صورت مســتقیم مشــغول به کارند .گروه صنعتی کاوه
عالوه بر حوزه شیشــه و بلور چند ســالی اســت که وارد صنایع شــیمیایی و
پتروشــیمی هم شده است .درکنار فعالیتهای صنعتی و کارآفرینی ابراهیم
عســگریان در امور خیریــه نیز حضوری فعال دارد .عســگریان را میتوان از
نمونههای برجسته کارآفرینی دانست که پس از پیروزی انقالب اسالمی کار
خود را آغاز کردهاند .از این فعال اقتصادی در نخســتین جشن امینالضرب
با اهدای لوح و نشان تقدیر شد.

حســن تهرانی فرزنــد حاج رضــا تهرانــی ،بنیانگذار
کارخانــه تهــران بافــت اســت .کارخانهای کــه تاریخ
آن از یــک ماشــین دســتی در خیابان مولــوی تهران
آغاز میشــود .در سالگرد  133ســالگی اتاق تهران و
نخستین جشــن امینالضرببا اهدای نشان و لوح از
حسن تهرانی تقدیر شد .او در سال  1308در تهران به
دنیا آمد و در همین شــهر تحصیل کرد .حسن تهرانی
در کنکور سراسری و در رشته حقوق در دانشگاه تهران
پذیرفته شــد و تحصیل خود را تا مقطع دکتری ادامــه داد .او به عنوان وکیل پایه یک
دادگســتری مجوز کار گرفت و در کنار تحصیل از نوجوانی در کارخانه کشــبافی پدر
هم کار میکرد .در ســال  1328خانواده تهرانی کارخانه را به خیابان خراسان منتقل
و در سال  1332منطقه وســیعتری را در خیابان ری جنب بیمارستان بازرگانان برای
توســعه کار انتخاب کردند .در ســال  1346کارخانه تهران بافــت به کیلومتر  8جاده
کرج منتقل شــد .همچنیندر سال  ،1383حسن تهرانی کارخانه ابریشم پود گیتی
را که کارخانهای مدرن بود خریداری کرد .حســن تهرانی را از جمله مبارزان سیاسی
زمان انقالب میدانند .او در ســالهای جنگ تحمیلی هم از جمله فعاالن اقتصادی
بود که به جبههها کمک میکرد .ساخت مدرسه ،بیمارستان و راهاندازیصندوقهای
قرضالحسنه در کنار رسیدگی مداوم به وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان شرکت
تهرانی ،از جمله نقاط روشن کارنامه اوست .در دهه  80با افزایش مشکالت واحدهای
نساجی در کشور ،حسن تهران هردو کارخانه خود را پس از  70سال کار بست.

عباس سعیدینژاد ،بنیانگذار کفش پیام

عزیزاهلل عالءالدینی ،از بنیانگذار پتوی گلبافت

تاریخ تولید کفش در ایران با اسامیای چون
عمیدحضــور و ایروانی گره خورده اســت با
این حال نباید کارآفرینانی جون سعیدینژاد
را از یاد برد .عباس سعیدینژاد ،متولد سال
 1317در خانوادهای اصیل در تهران است.
او از  17سالگی به شغل خانوادگیاش یعنی
تجــارت کفش پرداخت و پس از چند ســال
آشــنایی با فنون کار در کنار پدر و اندوختن
تجربه ،تولید کفش صنعتی را از ســال  1340آغــاز کرد .با راهاندازی
کارخانه کفش کمل ،فعالیت ســعیدینژاد شــتاب بیشــتری به خود
گرفت .کفش پیــام و کفش زهره هم از دیگــر کارخانههایی بودند که
او بــرای تولید کفشهــای خاص راهاندازیکرد .عــاوه بر اینها ،دو
کارخانه کفش اطمینان و کفش نیک هم با ســهامداری ســعیدینژاد
اداره شــد .تأســیس کارخانه تولیدی کفش پیام در سال  1360و بعد
از پیروزی انقالب در ســالهایی انجام شد كه بسیاری از کارخانههای
تولید کفش ایرانی ،مانند کفش ملی ،بال ،وین و ...با مدیریت ضعیف
دولتی دچار مشکل شده بودند .سعیدینژاد با غلبه بر همه مشکالت
توانســت مســیر کارآفرینی را تا انتخاب به عنــوان صادرکننده نمونه
کشور طی کند .اکنون او مدتهاست که مدیریت کارخانههایش را به
فرزندانش سپرده است.

فرزند خانوادهای پارچهفروش بود که توانست در
حجره پدر رســم و راه کاســبی را بیاموزد .با توجه
به تجربه ســالها کار در کنار پــدر کمکم در کنار
بنکداری کار را توسعه داد و تجارت قماش و پارچه
و واردات از کشورهای ژاپن ،کره ،آلمان و ...را هم
شروع کرد و خیلی زود توانســت در بازار بزازهای
تهران اسم و رسمی برای خود پیدا کند .عزیزالله
از سال  1344وارد صنعت شد .او در آغاز کارخانه
لعاب را برای تولید قوری و کتری راهاندازیکرد و بعد در ســال  1348با جمع
دیگری کارخانه گلبافت را ساخت .حاج عزیزالله عالءالدینی آن زمان تنها 35
درصد از ســهام شرکت گلبافت را که تولیدکننده پارچه جیر ،چرم و ...بود ،در
اختیار داشــت .غیر از این ،او از سال  1350با حاج اصغر حاجیبابا کارخانه
دیگری با عنوان شــوفاژکار را تأســیس کرد که تولیدکننده دیگ سوفاژ است
و عزیزاللــه عالءالدینــی در آن  25درصد ســهم دارد .عزیزالله عالءالدینی در
دوره مبارزه با رژیم شاه با موتلفه اسالمی همراه شد و حتی برای دیدار با امام
خمینی به عراق و پاریس رفت .پس از انقالب او به مدت شش سال مدیرعامل
کارخانه شــوفاژکار شد که خود این سالها را ارزشــمندترین دوران کاریاش
میدانــد .او در ســال  ،1365از کارخانه شــوفاژ بیرون آمــد و به فعالیتهای
نیکوکارانه پرداخت .در نیمه دهه  ،70شــرکت او به بزرگترین تولیدکننده پتو
در کشور تبدیل شد .او در سال  1397درگذشت.

شیشهساز

تقدیر از کفشساز
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بافندگان تهرانی

بزرگترین تولیدکننده پتو در ایران

اصغر قندچی ،بنیانگذار ایران کاوه

علی حاج سید سلیمان ،بنیانگذار نیککاال

گنجی که رضا نیازمند یافت

صاحبان نام نیک و ماندگار

داســتان اصغــر قندچی بــه عنوان مؤســس
کارخانــه ماک بــا رضا نیازمند کــه از او هم در
نخســتین جشــن امینالضــرب تقدیر شــد،
پیوند خورده اســت .رضــا نیازمنــد ،جوینده
گنــج بود و قندچی خود گنــج .قندچی که در
ســال جاری درگذشــت ،در گاراژ شخصیاش
ماشین میســاخت و رضا نیازمند برای توسعه
صنایــع داخلی به دنبال کســی بــود که اهل
آهن و صنعت باشــد .قندچی با کمک رضا نیازمند توانســت توجه شاه را
برای تولید خودرو در داخل کشــور جلب و کارخانه ماک را برای ســاخت
انواع ماشین ســنگین ایجاد کند .هرچند قندچی از دنیا رفته و کارخانه
او هم مثل روزگاری که آن را تأسیس کرد نیست با این حال میتوان هنوز
تولیدات ماک را در جادههای کشــور دید .اصغر قندچی در سال 1307
در خانوادهای مذهبی ،بــازاری و البته تحصیلکرده به دنیا آمد .هرچند
پدرش وکیل بود اما اصغر عالقهای به درس نداشــت و همیشه از مدرسه
فرار میکرد .قندچی از کودکی به کارهای فنی عالقه داشــت و همین او
را جــذب مکانیکی و آهنگری کرد .این عالقه بــه اندازهای زیاد بود که او
در نوجوانی شــروع به تعمیر ماشین كرد و مدتی بعد گاراژ شخصیاش را
راه انداخت .از اصغر قندچی در نخســتین جشن امینالضرببا اهدای
لوح و نشان تقدیر شد.

وقتی از تهران به ســمت کــرج حرکت کنید ،به
راحتی میتوانید در صــف کارخانههای بزرگی
کــه در امتداد جاده به شــما ســام میکنند،
تابلــوی بزرگ نیــککاال را ببینید .این شــرکت
صنعتی سالهاست نقش موثری در گرم کردن
خانههــای مــردم ایــران دارد .ســابقه فعالیت
اقتصادی خانواده ســلیمانی که گروه صنعتی
نیککاال را تاســیس کردند به  110ســال پیش
بازمیگردد اما نســل دوم این خانواده بود که نیککاال را احداث کرد .علی
حاج سید سلیمان همراه با برادرانش در نیککاال فعالیت میکند .نیککاال
برای ســالها انواع لوازم نفتسوز ،اجاق گاز مبله و انواع پلوپزهای صنعتی
صادراتی و کلمنهای آب را تولید میکرد که عالوه بر داخل به کشــورهای
حوزه خلیج فارس هم صادر میشــد .شــعار تبلیغاتی این کارخانه هم این
بود« :این نام نیک است که میماند» .با توسعه استفاده از گاز در خانههای
ایرانی و توصیه مسئوالن ،نیککاال به فکر تولید انواع وسایل گازی افتاد که
این محصوالت با اســتقبال مردم روبهرو شد .کارخانهای که اکنون در جاده
کرج قرار گرفته ،در ســال  1370بنا شده است و نزدیک به  500نفر در آن
فعالیت میکنند .مجموعه صنعتی نیککاال در ســال  100میلیارد تومان
فــروش دارد و  15درصد از محصوالت این کارخانه به دیگر کشــورها صادر
میشود.

اسداهلل عسگراوالدی ،پیشکسوت تجارت

مهدی حریری ،بنیانگذار شرکت چای مشکبو

اســدالله عســگراوالدی که با عناوینی چون پدر
پســته از او یاد میشــود ،در ســال جاری از دنیا
رفت .او از فعاالن اقتصادی بود که در نخســتین
جشــن امینالضــرببــا اهــدای لوح و نشــان
مورد تقدیر قرار گرفت .عســگراوالدی از فعاالن
اقتصادی بود که به عنوان نماینده امام (ره) پس
از پیروزی انقالب اســامی به اتاق بازرگانی آمد.
او فرزند خانوادهای متدین و پیشــهور بود با این
حال توانست در ســال  1334به عنوان یک تاجر در فضای اقتصادی کشور
فعالیت کند .عمده زمینه فعالیت او تجارت آجیل و خشکبار بود .رئیساتاق
تهران در بزرگداشت او از این گفت اسدالله عسگراوالدی همواره برای بخش
خصوصی ســینه سپر میکرد و هیچگانه شــانه از بار مسئولیت خالی نکرد.
اسدالله عسگراوالدی در سن  86سالگی درگذشت .او انصاف ،عمل به عهد
و کیفیــت و رقابت را از اصول کار خود میدانســت .عســگراوالدی از جمله
فعاالن اقتصادی بود که تالش می کرد فعالیت اقتصادی اش را به وام بانکی
وابسته نکند .او طی سال های اخیر نسبت به سیاست های ارزی دولت بارها
انتقاد کرد .عســگراوالدی هم چنین از معدود افــرادی بود که روایت دقیقی
از حضــور نمایندگان امام خمینی(ره) در اتــاق بازرگانی و فرایند حفظ اتاق
داشــت .او در این مسیر با مصطفی عالی نسب ،حاج طرخانی ،خاموشی و
عال میرمحمدصادقی همراه بود.

پدرم گفت ســرمایهای به تو میدهم که هیچوقت تمام
نمیشــود .گفــت هیچوقــت دروغ نگو .ایــن نصیحت
پدر مهدی حریری به پســری بود که سالها بعد به پدر
تجــارت چای ایران تبدیل شــد .از مهــدی حریری ،به
عنوان بنیانگذار شــرکت چای مشکبو ،به پاس سالها
خدمــات در حوزه تجارت چای ،با اهدای نشــان و لوح
امینالضربدر نخستین جشن امینالضربتقدیر شد.
مهدی حریری در ســال  1305در سبزوار به دنیا آمد اما
با خانواده و به دلیل تغییر شغل پدرش به مشهد کوچ کرد .پدر به مهدی گفته بود ،بازار
بزرگترین دانشــگاهی اســت که میتواند در آن زندگی کند .مهدی تا به تهران رسید،
به ســراغ بازار رفت و به گفته خودش مشــغول داللی شد .به مرور زمان در حوزه تجارت
چــای مهارت پیدا کرد و از طرفــی چون مورد اعتماد بازاریان بود ،توانســت خیلی زود
پیشرفت کند و با کمک آنهاحجره کوچکی بخرد .حریری بعد از چند سال شرکت «چای
مشکبو» را تأسیس و به یکی از بزرگترین صادرکنندگان و تجار چای کشور تبدیل شد.
البته در این بین نکته مهمی هم وجود داشــت و آن استعداد بسیار زیاد مهدی حریری
در تســت و تشــخیص کیفیت چای بود .تواناییای که در پیشــرفت او در تجارت چای
نقشــی کلیدی داشت .او حتی یک بار که به هند ســفر کرده بود در رقابت تست چای
شرکت کرد و در بین  80نفر که همگی کارشان تست چای بود ،نفر اول شد .اما در کنار
فعالیتهای اقتصادی و صادرات آنچه مهدی حریری را به یک بازرگان ویژه تبدیل کرده
است ،فعالیتهای گسترده در امور خیریه بود .او در سال  1396درگذشت.

تاجر خوشانصاف

مهارت در تشخیص چای
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برگزیدگان اولین دوره جایزه امینالضرب
علی رحیمیان ،بنیانگذار صنعت خوراک دام و طیور

علیاکبر رفوگران ،مؤسس بیک

علــی رحمیمیــان از فار غالتحصیــان رشــته
دامپزشــکی در دانشــگاه تهران است .او در سال
 1300در تهران و در یــک خانواده بازاری به دنیا
آمــد و پس از مدتی کارمندی ،در وزارت کشــور و
شهرداری ،ســاماندهی کشــتارگاههای تهران را
بــر عهده گرفت .او پس از آشــنایی با کار تصمیم
گرفت شرکت مستقل خود را در زمینه صنعت دام
و طیور ایجاد کند .با همکاری چند دوست دیگر،
رحیمیان چند شرکت در این زمینه احداث کرد که از جمله آنهاشرکت اصیل،
شــرکت مرغداران ایران ،سهامی خوراک دام پارس و اشراق بود .او را نخستین
دامپزشکی میدانند که خارج از کار دامپزشکی فعالیت میکرد و سمتهای
مدیریتــی را برعهده گرفته بود .علی رحمیان بیش از  60ســال در این حوزه
فعالیت کرد و از بنیانگذاران این صنعت به شــمار میرود .این کارآفرین بزرگ
دستی هم در امور خیریه داشت و چند دبیرستان و بیمارستان در الوند قزوین
ساخت .رحیمیان همچنیناز افراد مؤثر در شکلگیری آسایشگاه سالمندان
کهریزک بود و در شکلگیری دبستان علوی هم همکاری کرد و پیش از انقالب
از اعضای هیئت امنای آن مدرســه بود .از این کارآفرین باســابقه در نخستین
جشن امین الضرب با اهدای لو ح ونشان تقدیر شد .رحیمیان در همان سال
از دنیــا رفت درحالیکه آثار خدمات اقتصادی او در صنایع دام و طیور ماندگار
است.

علیاکبــر رفوگــران در خانوادهای بــه دنیا آمد
که تخصــص آن فروش لوازمالتحریــر بود .او از
کودکی بــا لوازمالتحریر مأنوس بــود ،در مغازه
پدرش تا جوانی راه و رســم تجارت را آموخت و
پس از آن در بــازار حجره کوچکی راه انداخت.
علیاکبر که در سال  1333صاحب کسب وکار
مستقل خود شده بود ،برای رقابت نکردن با پدر
که در نزدیکی او حجره داشت ،خدمات جدیدی
هــم ارائه میداد .برای مثال عکسهای برگردان چاپ میکرد .او کمی بعد
وارد حــوزه واردات کاالهــای مربوط به لوازمالتحریر شــد و با کمک برادر و
پدرش شــرکت بازرگانی تأسیس کرد .او مدتی بعد به فکر تولید خودنویس
افتاد اما موفق به عملی کردن این فکر نشــد .ســالها بعد با خودکار بیک
فرانســه آشنا شد که ساختار سادهای داشــت .به مدت ده سال نمایندگی
فروش این محصول در ایران را گرفت و کمی بعد کارخانه تولید آن را احداث
کرد .علیاکبر رفوگرانمداد سوســمار هم تولید میکرد که سالها وسیله
تحریر بچههای این سرزمین بوده است .تولید عطر بیک و صادرات از دیگر
فعالیتهای رفوگران اســت .او با وجود بیش از  85ســال سن ،همچنان به
کار فکــر میکند ،روزنامه میخوانــد و در کارخانهاش حضور پیدا میکند.
رفوگران در جشــن نخســت امینالضرببا اهدای لوح و نشان مورد تقدیر
بخش خصوصی قرار گرفت.

رضا نیازمند ،بنیانگذار سازمان گسترش صنایع ایران

رحمان گلزار ،بنیانگذار شهرك اكباتان

رضا نیازمنــد کارآفرین نبــود اما خدمــات او زمینه
رویش هزاران کارآفرین ایرانی را فراهم کرد .نیازمند
کــه نــام او با صنعــت گره خورده اســت ،مــردی با
آرزوهای بزرگ و همت عالی برای اقتصاد ایران بود.
او که فرزند یک تاجر همدانی بود ،در ششســالگی
وارد مدرســه صفوی شــد و در آنجا تحصیل کرد .او
در آمریکا تحصیالت عالی را ادامه داد و در بازگشت
به ایران با ابوالحســن ابتهــاج ،پایهگذار برنامهریزی
توســعه آشنا شد .این آشنایی مســیر زندگی او را تغییر داد و دانش او را به خدمت
شــکوفایی صنعتی ایــران درآورد .یکــی از مهمترین تحوالت دهه  ،40تأســیس
ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران بود که زمینه ایجاد صنایع بزرگی را در
کشور فراهم کرد .نیازمند که از ستونهای گروه عالیخانی ،وزیر اقتصاد وقت بود،
تأســیس چهار کارخانه اراک ،ماشینسازی تبریز ،آلومینیوم اراک و تراکتورسازی
تبریز را در کارنامهاش ثبت کرده اســت .شرح آنچه رضا نیازمند برای صنایع ایران
انجام داده ،مثنوی هفتاد من کاغذ میشــود .این مدیر وطنپرست ،حتی حاضر
به خــروج از ایران پس از پیروزی انقالب نبود با اینکه شــرکتهای خارجی مثل
ولوو ،پیشنهادهای خوبی برای او داشتند .نیازمند سال گذشته بدرود حیات گفت
درحالیکه یادگار او یعنی ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ،از آنچه نیازمند
برایش برنامه داشــت ،فاصلهای بســیار یافته اســت .از نیازمند در اولین جشــن
امینالضرببا اهدای نشان و لوح امینالضربدر بخش خصوصی تقدیر شد.

رحمان گلزار متولد  1308است .او در كودكی پدرش
را بــه خاطر بیمــاری تیفوس از دســت داد و عمویش
سرپرســتیاش را برعهــده گرفت .رحمــان گلزار در
مدرســه دارالفنــون تحصیــل كــرد و ابتدا در رشــته
كشاورزی وارد دانشگاه شد ولی از آنجایی كه هنرهای
زیبا عالقه اصلیاش بود ،رشــته كشاورزی را رها كرد
و وارد دانشــكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و
معمــاری خواند .او همزمان با تحصیل در دانشــگاه،
كار میكرد و عالقه بســیار به معماری و عمران باعث شده كه خیلی زود وارد بازار كار
شود و زمانی كه درســش به پایان رسید دفتر كار مستقلی برای خود راهاندازی كرد.
پشتكار ،مســئولیتپذیری ،خالقیت و توانمندی بسیارش در كار باعث شده بود كه
برای كارهای نقشهكشــی و مهندسی عمران پروژههای بسیاری به او پیشنهاد شود و
خیلی زود در بازار كارهای مهندســی ســاختمان اعتباری برای خودش كسب كند.
اما آنچه رحمان گلزار را به مهندســی تمامعیار بدل كرد ،شــروع پروژه شهركسازی
اكباتــان بــود .او در مقابل فروش خانهاش در خیابان ویالی تهــران  100هزار متر از
زمینهای كنونی شــهرك اكباتان را گرفت و با ســفر به پاریس ،نظامالسلطنه مافی
را هم راضی كرد كه بقیه زمینها را به او بدهد .رحمان گلزار با ســرمایهگذاری اولیه
 5میلیون تومانی دوســتش ،مسفروش ،كار را در  40سالگی كلید زد .او  5سال بعد
زمانی كه فاز اول كار به اتمام رسیده بود و بخشهای زیادی از كار فاز دوم و سوم هم
انجام شده بود ،همزمان با پیروزی انقالب ،ایران را ترك كرد و به آمریكا رفت.

دامپزشکی که مدیر شد

خادم صنعت
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خودکار ،عطر و آرزوهای دور

مهندس شهركساز

مژده مهدوی ،نویسنده و نوه محمدحسین امینالضرب

علیاصغرسعیدی،پژوهشگراقتصادی

مــژده مهــدوی ،از نــوادگان حاج محمدحســین
امینالضــربو فرزنــد دکتر اصغر مهدوی اســت.
مژده مهدوی ،در نخستین جشــن امینالضرببا
اهدای لوح و نشــان امینالضرباز ســوی بخش
خصوصــی مــورد تقدیر قــرار گرفت .او لیســانس
مدیریــت بازرگانــی دارد و اکنون اســناد و مدارکی
را کــه از حاج محمدحســن و حاج محمدحســین
امینالضــربباقــی مانده بــرای چاپ بــه عنوان
مطالــب تاریخی تجاری آمــاده میکند .به اهتمام مــژده مهدوی ،دهمین جلد
اســناد اســتان مازندران با توجه به اســناد امینالضربآماده و به چاپ رسیده
است .اسناد تجاریای که توســط مژده مهدوی بررسی و چاپ میشود ،بیشتر
راوی تاریــخ تجارت از خالل نامهنگاری کارگزاران در شهرســتانهای مختلف با
امینالضرباست .مژده مهدوی درباره پدربزرگش میگوید «حاج محمدحسین
خیلی عالقه داشت که فرزندانشان در علم تخصص پیدا کنند ،همه پسرهایشان
دنبال کار علمی رفتند .دکتر اصغر و دکتر یحیی مهدوی ،كه از اساتید دانشگاه
تهران بودند ،در دهه هشتاد در حدود نودسالگی فوت کردند .اما متاسفانه جد و
پدربزرگم ،در حدود  ۶۰سالگی فوت کردند» .به گفته مهدوی «تنها ارگانی که به
امینالضربها پرداخته ،اتاق بازرگانی است .اما سازمانهای دیگری مثل اداره
برق یا خود مجلس هم باید به این شخصیتها بپردازند .فقط نباید اتاق بازرگانی
پرچمدار باشد .چراکه اینها کارشان تنها تجارت نبوده ،با مردم آمیخته بودهاند».

کارآفرینان و صنعتگران عصر پهلوی دوم ،موضوع
اصلی پژوهشهای علیاصغر ســعیدی اســت.
او به دلیل انتشــار چهار اثر شایســته که زندگی و
کســبوکار صنعتگــران دهه  40به بعــد را روایت
میکرد ،در اولین جشــن امینالضرببا اهدای
نشــان و لوح امینالضربتقدیر شــد .علیاصغر
سعیدی ،استاد دانشــگاه تهران و جامعهشناس
اقتصادی ،در ســال  1336در محله گرگان تهران
به دنیا آمد و در مدرسه امید فردا و معرفت تحصیل کرد .او تا مقطع کارشناسی
ارشد در رشته جامعهشناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرد و در سال 1371
برای ادامه تحصیل به انگلســتان رفت و در کالج رویال هالووی لندن در رشته
جامعهشناســی اقتصادی فار غالتحصیل شــد .عنوان پایاننامه او ،شناخت
موانع جامعهشناختی توسعه اقتصاد بازار در ایران بود .سعیدی از سال  78تا
 ،82در مقام همکار تحقیقاتی در زمینه تاریخ شفاهی اقتصادی ایران در مرکز
مطالعات خاورمیانه دانشــگاه لندن فعالیت میکرد .کتابهای سرمایهداری
خانوادگی الجوردی و الجوردیان ،بنیانگذاران گروه صنعتی بهشهر ،زندگی و
کارنامه رحیم متقی ایروانی ،بنیانگذار کفش ملی ،زندگی و کارنامه اقتصادی
حاج محمدتقی برخوردار بنیانگذار شــرکت صنعتــی پارس الکتریک و پارس
توشــیبا ،و زندگی و کارنامه علی خسروشاهی ،بنیانگذار گروه مینو ،از جمله
آثار علیاصغر سعیدی است.

موسی غنینژاد اقتصاددان

علیرضا بختیاری ،مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد

موســی غنینژاد کــه در ســال  1330در تبریز
متولد شد ،اقتصاددان برجسته ایرانی است .او
در ســال  1352برای تحصیل در رشته اقتصاد
راهی فرانسه شد .او در دانشگاه سوربن تحصیل
کرد ،در رشــته اقتصاد توســعه دکتری گرفت و
تحصیــل در رشــته معرفتشناســی اقتصاد در
مقطع دکتــری را نیمهتمام گذاشــت و به ایران
بازگشت .غنینژاد از سال  68تا  ،90به عضویت
هیت علمی دانشگاه صنعت نفت درآمد و یک سال هم استاد مدعو دانشگاه
پاریس بود .موســی غنینژاد از جمله اقتصاددانانی است که سالها درباره
آثــار نامطلوب ضعف بخــش خصوصی هشــدار داده اســت .از منظر این
اقتصاددان لیبرال ،گســتردگی بخش دولتی ،مقررات متعدد و غیرشفاف و
فضای ناامن کسبوکار تیش ه به ریشه بخش خصوصی است .طی سالهایی
که غنینژاد نسبت به آسیبهای تضعیف بخش خصوصی سخن میگوید،
بخش دیگری در اقتصاد جان گرفته که عرصه را به شــدت برای کارآفرینان
تنگ کرده اســت .این بخش یا همان خصولتیها هم از انتقاد غنینژاد در
امان نماندهاند و او بارها نسبت به لزوم کنترل نیروهای ناشناخته در اقتصاد
گفته اســت .جامعه مدنــی ،آزادی ،اقتصاد و سیاســت ،اقتصاد و دولت در
ایران و اندیشــه آزادی ،و نگاهی از منظر اقتصاد سیاســی بــه تجربه ایران
معاصر ،از آثار دکتر موسی غنینژاد است.

از روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان صدای فعاالن
اقتصادی و بخش خصوصی کشور یاد میشود.
در نخســتین جشــن امینالضــرب ازعلیرضــا
بختیاری مدیر مســئول روزنامــه دنیای اقتصاد
بــا اهدای نشــان و لــوح امینالضرباز ســوی
فعــاالن بخــش خصوصــی تقدیر شــد .روزنامه
دنیای اقتصاد از جمله رسانههای موفق در حوزه
اقتصادی است .علیرضا بختیاری مدیر مسئول
این روزنامه ،از مدیران وزارت صنایع در دهه  70بود که کار مطبوعاتی خود را
از ســال  1369آغاز کرد .بختیاری درباره انتشار روزنامه گفت« :علت اینکه
ً
این روزنامه را منتشــر کردم ،این بود که ما اساســا یک روزنامه اقتصادی که
دارای یــک تفکر اقتصادی ،دیدگاه مشــخص در بحثهای اقتصادی و یک
انســجام فکری باشد نداشتیم .احساس میکردم که جای چنین روزنامهای
خالی اســت .بخش خصوصی در روزنامه دنیای اقتصاد خیلی پررنگ است
و وجود روزنامه به این بخش متکی اســت که میتواند به روزنامه دوام و قوام
بدهد و نقطه اتکای دیگر ما هم خریداران روزنامهاند ».با این ایده بود که در
ســال  ،1381علیرضا بختیاری امتیاز روزنامه دنیای اقتصاد را گرفت و ســه
ماه بعد آن را منتشــر کرد .از دیگر عوامل پیشرو بودن این روزنامه در فضای
اقتصاد کشور ،سردبیری علی میرزاخانی است که از آغاز انتشار در کنار گروه
دنیای اقتصاد بوده است.

یادگار امینالضرب

موافق آزادی

ذره بین روی زندگی کارآفرینان دهه 40

روزنامهای در خدمت اقتصاد
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برگزیدگان دومین دوره جایزه امینالضرب
ایوب پایداری ،از بنیانگذاران میهن

مهدی فضلی ،مدیرعامل هلدینگ گلرنگ

ایوب پایــداری بنیانگذار نامی آشــنا در صنایع لبنیات
اســت .از ســالها پیش نام میهن با محصوالت لبنی از
جمله بســتنی گره خورده اســت .کارخانهای که ایوب
پایــداری آن را در ســال  1353در منطقــه اسالمشــهر
تهران بنیان گذاشت ،اکنون بیش از  13هزار نفر پرسنل
دارد .ارزش صادرات گروه میهن در ســال به  50میلیون
دالر میرســد و  65درصد بازار بســتنی ایران در اختیار
کارخانــه ایــوب پایداری اســت .ایوب پایــداری خود را
یک بســتنیفروش میداند .او در مصاحبههایش هم به این نکته اشــاره کرده که از اول
به این دولت و آن دولت کاری نداشــته و بســتنیاش را فروخته اســت .ایوب پایداری در
این مســیر تنها نبود و از کمک برادر و خانوادهاش هم اســتفاده کرد .او گفته ماموریتش
شــادی بخشیدن به مردم با ارائه محصوالت نوآورانه اســت .هماکنون  5درصد بازار شیر
اســتریلیزه کشــور هم در اختیار کارخانه میهن قرار دارد و محصــوالت میهن در بیش از
 200هزار نقطه در کشور به فروش میرسد .میهن بیش از  60نوع بستنی تولید میکند.
ایوب پایداری در ســالهای گذشــته به رسانهها گفته بود ماهانه تنها یک میلیارد و 400
میلیون تومان حق بیمه برای کارگران و کارمندان مجموعهاش پرداخت میكند .عددی
ً
که باتوجه به توســعه کارخانه و ورود کارگران جدید حتما افزایش داشته است .کارگرانی
که چرخ کارخانهجات و مجموعه شــرکتهای وابسته را میچرخانند و البته او روی آنها
تعصب بسیاری دارد تا جایی که در طول این سالها با وجود افت و خیزهای بسیار تولید،
هیچگاه حاضر به کاهش و اخراج کارگرانش نشده است ،حتی در شرایط رکود چندساله.

گلرنــگ را محمدکریــم فضلــی بنیان گذاشــت اما
توســعه و مدرنســازی آن از دهه  70به بعد برعهده
مهدی فضلی بود .او اکنون مدیرعامل گروه صنعتی
گلرنگ است 40 .شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی
گلرنگ است و اشتغال مستقیم در این گروه صنعتی
بــه بیش از  17هزار نفر میرســد .گلرنگ همچنین
رتبه اول فروش محصوالت آرایشــی و بهداشــتی را
در ایــران به خــود اختصاص داده اســت .گلرنگ را
میتــوان از جمله مجموعههای صنعتی خانوادگی موفق در ایران محســوب کرد
که نســلهای بعد اهتمام ویژهای به توسعه و مدرنســازی آن داشتهاند .در سال
 ،1382هلدینگ گلرنگ راهاندازیشد که شرکتهای پدیده شیمی نیلی ،گلبرگ
بهاران ،ماریناســان ،پایدار ،آرین پخش پیشرو و ...را شامل میشد .مهدی فضلی
در مصاحبهای با سایت مجموعه صنعتی گلرنگ گفت« :خدمت بهتر و بیشتر ،به
این معنا که بتوانیم در جهت مؤلفههای مثبت رشد اقتصادی کشور در حد بضاعت
و توان ،قدمهای محکمتر و بلندتری برداریم ،هدف اصلی مجموعه گلرنگ است.
ایــده بنیــادی ما این بود کــه از طریق ایجــاد صنایع مختلــف ،بتوانیم در جهت
جایگزینی واردات و افزایش صادرات با کیفیت جهانی ،که اشــتغال بیشــتر را نیز
در کشور به ارمغان میآورد ،بکوشیم و سطح باور و اعتماد مصرفکنندگان عزیز را
نسبت به محصوالت ایرانی افزایش دهیم و بهتر کنیم ».از مهدی فضلی در دومین
جشن امینالضرببا اهدای تندیس امینالضربتقدیر شد.

جواد ظریف ،وزیر امور خارجه

محمدعلی رجالی ،بنیانگذار ظریف مصور

بستنیفروش

30

نسل دوم اما موفق

تقدیر از آقای وزیر

بوفهدار مدرسه که کارخانه ساخت

در دومین جشن امینالضرب ،محمدجواد ظریف
وزیر امور خاجه تنها برگزیدهای بود که از انتخاب
خود خبر نداشــت .در پایان جشــن ظریف برای
اهدای جوایز به روی ســن فراخوانده شــد اما در
زمان اعالم نام برگزیده تندیس امینالضرب ،نام
او بود که در تاالر وحدت طنینانداز شد .هرچند
ظریــف از فعاالن اقتصادی در کشــور به شــمار
نمیآمد اما به دلیل آثار اقتصادی برجام از سوی
داوران بخش خصوصی مورد تحســین و تقدیر قرار گرفت .محمدجواد ظریف
در خانوادهای بازاری در تهران به دنیا آمد .او سالها نماینده ایران در سازمان
ملل متحد بود و هر زمان که در وزارت امور خارجه کار نمیکرد ،مشغول انتقال
دانش خود در دانشگاه به دانشجویان بود .ظریف پس از اتمام تحصیالتش در
دبیرستان علوی با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و تا سال  1356دیپلم خود
را در کالج مقدماتی سانفرانسیسکو گرفت .او بعدها در دانشگاه دنور تحصیل
کرد و از سال  57تا  ،59مشاور سرکنسولگری ایران در آمریکا بود .محمدجواد
ظریف طی پنج ســال گذشته برای به نتیجه رســیدن مذاکرات با  5+1بسیار
تالش کرد که از جمله آثار آن ،حذف تحریمهای شــورایامنیت و بهبود روابط
تجاری شرکتهای بخش خصوصی ایرانی بود .با وجود این تالشها اما اقدام
غیرقانونی آمریکا در خروج از برجام امکان اســتفاده از فرصتهای اقتصادی
را از ایران سلب کرد.

این روزها شاید کمتر کسی از ما نسبت به محصوالت
کارخانه رجالی اقبالی نشان دهد اما ظریف مصور
همچنــان با قدرت به فعالیــت اقتصادیاش ادامه
میدهد .این کارخانــه را محمدعلی رجالی بنیان
گذاشــته اســت .مرد پرتالشــی که از کودکی شم
اقتصادی قوی داشــت و کار میکــرد .او زمانی که
 9ســاله بود ،بوفه مدرســه را اجاره کــرده بود و به
بچههای مدرســه خوراکی میفروخت .محمدعلی
رجالی در ســن  17سالگی در یک مغازه پتوفروشــی کر میکرد اما اولین شغل
جدی او کار در فروشــگاه کفش ملی بود .رجالی در ســالهای پیش از پیروزی
انقالب بــا توجه به ارتباط خود و پدرش با علمای اصفهان از فعاالن سیاســی و
انقالبیون اصفهان بود .او این سالها در کنار دکان پتوفروشی ،تجارت هم میکرد
اما همیشه به دنبال راهاندازیکاری بزرگ و مستقل بود .او دو سال بعد از انقالب
به دنبال اجرایی کردن ایده خود رفت و توانســت اولین کارخانه تولید موکت در
کشــور را با نام ظریف مصور راهاندازیکند .از کارهای بزرگ محمدعلی رجالی،
خودکفایی در تأمین مواد اولیه تولید موکت بود .او حتی نخســتین پتروشــیمی
بخش خصوصی را درســال  1379راهاندازیکرد و این واحد تا ســال  1385به
بهرهبرداری رسید .او تاکنون بیش از  20واحد صنعتی و تولیدی راهاندازیکرده
است .محمدعلی رجالی رمز موفقیت خود را کار گروهی میداند .اکنون بیش از
 2هزار نفر در مجموعههای صنعتی او کار میکنند.
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محمدرضا رستمی ،بنیانگذار شرکت مارال جاوید

هاله حامدیفر ،مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن

محمدرضا رســتمی یک شــاگرد آهنگر بود که
شــرکت مارال جاوید را ساخت و تبدیل به یکی
از بزرگترین صنعتگران ایران شد .این صنعتگر
آذربایجانــی در ســال  ،96در دومیــن جشــن
امینالضرباز ســوی فعاالن بخش خصوصی
برگزیده شــد و نشــان و لــوح امینالضــربرا
دریافت کرد .رســتمی کار را از  13ســالگی و با
آهنگری آغــاز کرد .او تا دوم راهنمایی بیشــتر
درس نخواند .در ســال  65راهی سربازی شــد و بعد از برگشت از سربازی
در ســال  67مغازهای اجاره کرد و مشــغول به کار شــد .میگفت که هیچ
سرمایهای نداشته و مادرش طالیش را فروخته تا او کارگاهش را راهاندازی
کنــد .یک ســال آنجــا کار کرده و بعــد بــه دروازه مهاباد رفته و یــک گاراژ
راهاندازیکرده اســت .او سرانجام در ســال  1372با دریافت پروانه تولید
توانســت کار قطعهسازیاش را توسعه دهد .رســتمی میگوید« :آن زمان
روزی یک دســتگاه تولید داشتیم و تا سال  83در همان زمین کار کردیم تا
اینکه کارخانه فعلی را با  15هــزار متر راهاندازیکردیم ولی به مرور زمان
کار را توســعه دادیم و االن حدود  110هزار متر وســعت کارخانه اســت».
رستمی کار را با  2نفر شروع کرد اما اکنون تعداد کارکنان او به بیش از 700
نفر رسیده است .میگوید قطعاتی را که پیشتر از ترکیه وارد میشد اکنون
تولید و به آلمان صادر میکند.

هاله حامدیفر که در دومین جشن امینالضرب
با اهدای نشان و لوح امینالضربمورد تقدیر قرار
گرفــت اکنون یکی از اعضــای هیئت نمایندگان
اتاق تهران اســت .او مدیر کارخانه ســیناژن و از
کارآفرینان زن اســت که همــواره به دلیل روحیه
مثبت و نگاه رو به جلو مورد تحســین قرار گرفته
است .حامدیفر اکنون بیش از دو دهه است که
در صنعت داروسازی فعالیت میکند .او در سال
 1351در تهران به دنیا آمد و در سال  1374در رشته داروسازی فار غالتحصیل
شــد .اولین جاهایی که حامدیفر در آن کار خود را آغــاز کرد داروخانههای
جنوب شــرقی تهران در میدان شــوش و خراســان بود .او مدتی برای کار در
حوزه بیوتکنولوژی با همســرش به کوبا سفر کرد .از نظر حامدیفر این سفر
به دلیــل ایجاد رویکردهــای تازه ذهنی برای او ،اهمیت بســیاری داشــت.
حامدیفر همزمان با راهاندازیواحد تضمین کیفیت در انســتیتو پاستور در
ســال  ،1379به سیناژن رفت که در آن زمان شرکتی کوچک بود و تنها با 12
نفر نیرو کار میکرد .عمده تولید شرکت در حوزه تحقیقات مهندسی ژنتیک
و بیوتکنولــوژی بود که تازه وارد حوزه تولید کیتهای تشــخیص گروه خونی
شده بود .او در آغاز به عنوان مشاور پارهوقت به این شرکت اضافه و پس از آن
با پیشــنهاد مدیرعاملی روبهرو شد .حامدیفر این پیشنهاد را پذیرفت و از آن
سال سیناژن مسیر تولید و تأسیس شرکتهای بیشتر را طی میکند.

آهنگر کارآفرین

صعود در صنعت داروسازی
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برگزیدگان دومین دوره جایزه امینالضرب
حسام آرمندهی ،بنیانگذار دیوار و کافه بازار

علیاصغر حاجیبابا ،بنیانگذار شوفاژکار ایران و پارس متال

حســام آرمندهــی ،متولــد  1364مؤســس و
مدیرعامــل چند اســتارتآپ بزرگ ایرانی اســت.
حســام آرمندهی با همراهی یک گروه متخصص
ســایتهای دیــوار و کافــه بــازار را راهانــدازیو
خدمات جدیدی به مخاطبــان ایرانی عرضه کرد.
او از فار غالتحصیــان دانشــگاه شــریف اســت و
ایــده راهاندازیکافــه بازار که جایــی برای فروش
محصوالت توسعهدهندگان رایانهای و خریداران آن
اســت ،در زمان دانشــجویی او شکل گرفت .آرمندهی در ســال  88برای ادامه
تحصیل در رشته کارافرینی از ایران رفت اما در بازگشت در یکی از ایام تعطیالت،
برای همکاری با دوستانش در پروژه فارسی تل در کشور ماند .البته فارسی تل به
جایی نرسید و اما ایده کافه بازار از دل آن خارج شد که گروه در اجرای آن موفق
شــدند .حســام آرمندهی در گفتوگو با رســانهها درباره فعالیتهایش گفت:
«نکته مهم در این میان این اســت که باید سریع تصمیم بگیریم و راهی را که تا
نیمه رفتهایم تغییر دهیم .این تغییر هم نیازمند جرئت است و هم سرعت عمل.
کمتر شــرکتی است که جرئت این کار را داشــته باشد .همین االن شرکتهای
ً
بزرگی هســتند که باید عوض شوند و مثال  10ســال است دیگر روشی که االن
دارند استفاده میکنند منسوخ شده ولی جرئت تغییر ندارند .بنابراین تحوالت
صورت نمیگیرد و به مرور و با شیب بسیار کم رو به نابودی میروند» .در دومین
جشن امینالضرباز آرمندهی با اهدای نشان و لوح تقدیر شد.

علیاصغر حاجیبابا از کودکی با کارگری فعالیت
اقتصــادیاش را آغــاز کرد .او پیــش از اینکه به
آهنفروشــی روی بیاورد ،به لحافدوزی مشغول
بــود .همچنیــنحاجیبابا را میتــوان از فعاالن
صنعتیای دانســت که از مبارزان سیاسی کشور
هم هست .حاجیبابا اکنون از تاجران بزرگ آهن
کشور به شــمار میرود .او در سال  ۱۳۴۲شرکت
«پارس متال» را به امید صنعتی شــدن کشــور و
برطرف شــدن نیازهای صنعتی در حوزه فلزات و آلیاژها تأسیس کرد و سپس
در ســال  ۱۳۴۸به تأسیس شــرکت «شــوفاژکار ایران» اقدام کرد .حاجیبابا
عالوه بر نایبرئیســی اتــاق صنایع و معادن ســمنان ،چهــار دوره در هیئت
نمایندگان اتاق تهران و ایران عضویت داشته است و از اعضای اتاقهای ایران
و بلژیــک ،و ایران و آلمان بوده اســت .از دیگر فعالیتهای او در تشــکلهای
بخش خصوصی و تخصصی میتوان به ریاســت هیئت مدیره انجمن مدیران
صنایع و ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ اشاره
کرد .بخش خصوصی در نخستین جشن امین الضرب از این کارآفرین نمونه
بــا حضور مهندس نعمت زاده ،وزیر صنعت ،معــدن و تجارت وقت ،مهندس
جهانگیری معاون اول ریاســت جمهوری و مسعود خوانســاری ،ریاست اتاق
بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران و مهندس شــافعی رییس اتاق
بازرگانی ایران تقدیر کرد.

محبوب بازیسازها

32

ویژهنامهی  136سالگی تأسیس اتاق تهران  /دی ماه 1398

کارگر کارآفرین
ِ

منصوره اتحادیه ،استاد دانشگاه

علینقیخاموشی،پیشکسوتنساجی

منصوره اتحادیه از تاریخنویســان ایرانی اســت که
در دومیــن جشــن امینالضرببه دلیل ســالها
فعالیــت در تاریخ اقتصاد مورد تقدیــر قرار گرفت.
از او مقاالت علمی و پژوهشــی ارزشمندی منتشر
شــده اســت .اتحادیــه در ســال  1312در تهران
متولد شــد .پدرش از تجار آذربایجــان و مادرش از
خاندان قاجار بود .کودکی او در ســالهای اشغال
ایران توســط قوای متفقین گذشته است .منصوره
اتحادیه برای تحصیل به انگلستان رفت و در رشته تاریخ درس خواند .او در سال
 1335فوق لیسانس گرفت و پس از بازگشت به ایران ،در دانشگاه تهران به عنوان
مربی استخدام شد .او چند سال بعد برای تحصیل در مقطع دکتری به انگلیس
بازگشــت و در ســال  1358مدرک خود را گرفت و به ایران آمد .اتحادیه در سال
 1378پس از سالها تحقیق و تدریس تاریخ بازنشسته شد اما از پژوهش دست
نکشــید .از آثار او میتــوان به کتاب «تاریخ غفاری» اشــاره کرد که در همکاری
با ســیروس ســعدوندیان نوشته شــده اســت .منصوره اتحادیه خود در یکی از
مصاحبههایش گفته« :هرکسی که تاریخ میداند باید بنویسد وگرنه چگونه آنچه
را یاد میگیرد به دیگران انتقال دهد؟ تدریس به تنهایی کافی نیست و هر مقاله
یا کتابی که تاریخپژوه مینویســد آموزنده اســت .بنابراین تدریس و تحقیق باید
ً
همزمان پیش برود .اما کال کار من تاریخ است و کار دیگری هم برای خودم تصور
نکردهام .کتابهایی هم که نوشتم همه درباره تاریخ است».

علینقی خاموشــی از جمله فعاالن اقتصادی بود که
به عنــوان نماینده امام خمینــی (ره) پس از پیروزی
انقالب اســامی همــراه بــا مرحوم عســگراوالدی،
عالینسب و کارآفرین نیکوکار عال میرمحمدصادقی
بــه اتاق بازرگانی آمد .خاموشــی در ســال  1318در
مشهد به دنیا آمد و در خانوادهای مذهبی و سیاسی
رشد کرد .پدر او از کسبه متوسط بازار تهران و معتمد
همه بود .خاموشــی در جوانی به تحصیل در رشــته
پزشکی عالقه داشــت اما نتوانست در کنکور ورودی این رشــته قبول شود .او پس
از این به سراغ کارهای صنعتی رفت .مدتی در کارخانه نساجی مقدم کار کرد و بعد
به سربازی رفت .پس از سربازی تصمیم گرفت برای تحصیل به انگلستان برود و در
رشته نســاجی درس بخواند .این دوره باعث شد او به مهندس نساجی تمامعیاری
تبدیل شــود .خاموشــی عالوه بر تحصیــل و کار اقتصادی به سیاســت هم عالقه
داشــت .همین پای او را به موتلفه اســامی باز کرد و باعث آشــنایی او با اشخاصی
مثل مهندس بازرگان ،شهید بهشتی ،شهید مطهری و مرحوم سحابی شد .علینقی
خاموشی سرانجام با پیروزی انقالب اسالمی فعالیتهای سیاسیاش را توسعه داد
اما در ســال  ،1364در انتخابات اتاق بازرگانی شــرکت كــرد و در دور اول به عنوان
رئیساتاق انخاب شد .او  27سال در این سمت ماند .او در مجلس شورای اسالمی،
دوره چهــارم ،هم نماینده مردم تهران بود .از خاموشــی به دلیل فعالیت در صنعت
نساجی به عنوان پیشکسوت با اهدای نشان و لوح امینالضربتقدیر شد.

کار من تاریخ است

مهندس انقالبی

ویژهنامهی  136سالگی تأسیس اتاق تهران  /دی ماه 33 1398

باشگاه امینالرضب
عکس یادگاری برندگان سومین دوره جایزه امینالضرب
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برگزیدگان سومین دوره جایزه امینالضرب
عباسعلی قصاعی ،بنیانگذار کارخانه چینی زرین

حمیدرضا هاشمینیا ،رئیسهیئت مدیره شرکت سام الکترونیک

آثار حضور عباسعلی قصاعی در خانههای ایرانی
به ســالهای دور بازمیگردد .او اکنون شــرکتی
را اداره میکنــد که بیــش از  5میلیون چینی در
سال صادر کرده و برای بیش از  1200نفر فرصت
شغلی فراهم کرده است .تولید انواع ظرف در این
کارخانه به  12هزار تن در سال میرسد .عباسعلی
قصاعــی ،کودکــیاش را در کارگاه ســفالگری
پدرش در نطنز گذرانــد .پدر تا اندازهای حرفهای
تولید میکرد که بعضی محصوالتش را به اروپا و آمریکا میفرستاد .عباسعلی
در ســال  1339از اصفهان به تهران آمد و در دبیرســتان البرز تحصیل کرد .او
برای ادامه تحصیل راهی آلمان شد و از آنجایی که از خانوادهای سفالگر آمده
بود ،به دنبال همین شاخه صنعتی رفت .او در نهایت به ایران بازگشت و زمینه
راهاندازیکارخانهای برای تولید ســرامیک و چینــی را فراهم کرد .او باوجود
بیش از پنج دهه فعالیت صنعتی همچنان پرکار اســت .قصاعی همچنیندر
انتخابــات نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق تهران شــرکت کــرد و اکنون از
اعضای پارلمان بخش خصوصی است .کارخانه او اکنون به کشورهای ایتالیا،
ترکیه ،آلمان و ...چینی صادر میکند ..او چینی ایرانی را رقیبی قدرتمند برای
چینی تولید شــده در چین می داند .از این کارآفرین نمونه و پرکار در سومین
جشــن امینالضرب با حضور مســئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی،با
اهدای تندیس تقدیر شده است.

حمیدرضــا هاشــمینیا ،رئیس هیئــت مدیره
شرکتهای تکوین الکترونیک ،سام الکترونیک
و سام سرویس ،تولیدکننده و نماینده محصوالت
سامســونگ در ایران اســت .از این مدیر برتر در
ســومین جشــن امینالضرببا اهدای تندیس
تقدیر شد .اکنون او مدیر مجموعهای به وسعت
 25هکتار اســت که  2500نفر به طور مستقیم
در آن مشــغول به کارند .مجموع تولید ســاالنه
شــرکتهای تحت مدیریت هاشــمینیا به  2میلیون دســتگاه میرسد .او
همکاری با شــرکت کرهای سامســونگ را در دهه  70خورشیدی آغاز کرد.
در ســال  ،75کارخانه سام الکترونیک را در کیلومتر  14جاده کرج ساخت.
او در ســال  95یعنــی  20ســال بعد ،در مراســمی از خطــوط جدید تولید
یخچال فریزر سامسونگ رونمایی کرد .شرکتهای حمیدرضا هاشمینیا از
نمونههای موفق همکاری با شــرکتهای خارجی به شمار میرود .ظرفیت
اسمی تولید یخچال و فریزر در مجموعههای مدیریتی او به  1500دستگاه
در روز میرســد و هماکنون  800دســتگاه در روز تولید میشــود .تشــدید
تحریمهای آمریکا و دشواری ارتباط با شرکای خارجی ،کسب وکارهایی مثل
ســام سرویس را به شدت تحت تأثیر قرار داده است ،با این حال هاشمینیا
در یادآوری مشکالت تولید به مشــکالت انتقال ارز و وامهای گران بانکها
اشاره میکند.

سلطان حسین فتاحی ،بنیانگذار کارخانه تولید لوازم خانگی امرسان

اکبر ابراهیمی ،رئیسهیئت مدیره پاکشوما

ســلطان حســین فتاحــی در زمانــهای رشــد کــرد و
کارخانهاش را ســاخت که رقبایی مثــل ارج و آزمایش
درگیــر مدیریتهای دولتی پس از انقالب شــده بودند
و به دلیل شــرایط جنگ و تحریم ،واردات لوازم خانگی
بــه ایــران به ســختی انجــام میشــد .او توانســت در
چنیــن فضایی کار خود را آغاز کند و در ســال ،1364
در زمینی به مســاحت  5هــزار متر مربــع در جاجرود
کارخانه امرسان را بســازد .او کار را از هیچ و با کارگری
در شــرکتهای لوازم خانگی آغاز کرد اما اکنون صاحب کارخانهای اســت که ظرفیت
اسمی تولید در آن به  2500دستگاه در روز میرسد .در مجموعه صنعتی امرسان بیش
از  50نفــر نیروی کارگری و  70نیر نیروی ســتادی فعالیــت میکنند و در زمینه توزیع
برای بیش از  500نفر فرصت شغلی فراهم شده است 400 .شعبه هم خدمات پس از
فروش امرســان را پوشش میدهند .در سال  ،1395شرکت امرسان بیش از  200هزار
دستگاه یخچال و فریزر تولید کرد .سلطان حسین فتاحی در سال  1336در شهر میانه
آذربایجان شــرقی متولد شد و  61ســال سن دارد .او از کودکی زندگی سختی را پشت
ســر گذاشته و همیشه برای رســیدن به زندگی بهتر و موفقیت جنگیده است .در پنج
سالگی پدرش را از دست داد و بعد از مدتی عمویش او و برادرش را با خود به قائمشهر
برد و آنها در کنار خانواده عمو بزرگ شدند .حسین در شش سالگی به مکتب رفت و به
دلیل شرایط شغلی عمویش ،دوره ابتدایی را در مراغه و در میانه تمام کرد و بعد در سال
 1349در تهران وارد هنرستان شبانهروزی آزمایش شد.

اکبر ابراهیمی در سال  1323در شهر تهران و
در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد .او از دوران
نوجوانی به دلیل شــرایط اقتصادی خانواده
و کمــک به پــدرش وارد بازار کار شــد .در 17
ســالگی به فعالیتهای صنعتــی رو آورد و در
سال  1354مجموعه صنعتی پاکشوما را برای
تولید ماشینهای لباسشویی نیمهاتوماتیک
راهاندازیکــرد .این کارخانه در طول بیش از
چهار دهه فعالیت همیشــه در تولید لــوازم خانگی جزو برندهای اصلی
کشــور به شمار رفته است .ماشین ظرفشــویی ،مایکروفر ،جاروبرقی،
کولر آبی و گازی و حتی یخچال ســاید بای ساید از دیگر محصوالت این
کارخانه است .در سال  ،1376ســاختار مدیریتی پاکشوما کمی تغییر
کــرد و حمید ابراهیمی فرزند اکبر به مدیریت کارخانه رســید .این مدیر
جدید و جوان کارخانه را به مجموعهای صنعتی و عظیم تبدیل و آن را به
قم منتقل کرد .در کنار فعالیتهای صنعتی و تأسیس و راهاندازییکی
از بزرگترین کارخانههای تولید لوازم خانگی در کشــور ،اکبر ابراهیمی
از بزرگترین نیکوکاران کشــور به ویژه در زمینه مدرسهســازی است .او
تاکنون بیش از  100مدرســه در سراســر ایران ســاخته است و همیشه
بخشــی از درآمد خود را از جوانی صرف امور خیریه و پرداخت خمس و
زکات کرده است.

سفال تا چینی

جنگ برای تولید
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تولیدمشترک

کارآفرین مدرسه ساز

لئون آهارونیان ،مدیرعامل شرکت ستی ،پیشکسوت صنعت حمل و نقل در ایران

ابوالقاسممرتضوی ،بنیانگذار کارخانه آرد ستاره

لئون آهارونیان از پیشــگامان صنعــت حمل و نقل در
ایران ،در سومین جشــن امینالضرببا اهدای لوح و
نشــان مورد تقدیر قرار گرفت .او روی ســن آمد و گفت
دوســتانش که به آمریکا مهاجرت کردهاند به خودشان
میگویند ســوپرمن ،چراکه باید مداوم به ســوپرمارکت
برونــد و خرید کننــد! او ادامــه داد« :ســوپرمن ،منم
که در اینجــا کار میکنم ».آهارونیــان از جمله فعاالن
اقتصادی قدیمی اســت که قــرار را بر فرار ترجیح داده
است .او سالهاست در ایران کار میکند و هنوز هم اعالم میکند که قصد رفتن ندارد.
آهارونیان درســال  1309در روستای هفتوان در شهرستان سلماس به دنیا آمد .او در
هنرســرای عالی ،دانشگاه امیرکبیر کنونی ،تحصیل کرد و درآزمایشگاه خاکشناسی
وزارت کشــاورزی ،با ماهی  480تومان حقوق استخدام شد .آهارونیان درسال 1347
پس از  12ســال کار دولتی اســتعفا داد و به طور تماموقت در شرکت ستی مشغول به
کار شــد .او در همین سالها با میتسوبیشــی قراداد کار بست تا دستگاههای گازسوز
تولید برق را از بنادر جنوب کشور به محل ساخت نیروگاهها منتقل کند .پس از آن سال
شرکت آهارونیان رو به توسعه گذاشت .شرکت ستی که بیش از  60سال است در زمینه
حمل و نقــل فعالیت میکند ،پروژههای عظیم انتقال تجهیزات در کشــور را مدیریت
کرده اســت .آهارونیان با وجود بیش از  90سال سن هنوز به کار اقتصادی میپردازد.
او از ســال  59تا  65عضو شــورای خلیفهگری ارامنه بود و همچنیندر برقراری اولین
خطوط هوایی ایران و ارمنستان ،نقش مهمی ایفا کرد.

ابوالقاســممرتضوی ،مردی اســت که کارخانه آرد
ستاره را در جاده قدیم کرج بنیان گذاشت و اکنون
مدیریت آن را به فرزندانش ســپرده است .میگوید
زمانــی کــه فرزنــدان بعضــی از ایــران میرفتند،
پســر من بازگشــت و به جبهه رفت .قاســم خود از
نوجوانــی در مغــازه دایــیاش کار میکــرد که از
فروشــندگان سرشــناس حبوبات در تهران بود .با
توجه به استعداد باالیی که در تشخیص انواع گندم
ً
داشــت ،خیلی زود در تجارت غالت پیشــرفت كرد .قاسم تقریبا  10سال پیش
پدرش کارکرد که تجارتخانه داشــت .او سرانجام در اوج جوانی تصمیم گرفت
از بافت ســنتی تجارتخانههای آن زمان فاصله بگیرد و با واردات ماشــینآالت
مــدرن تولید صنعتــی آرد را آغاز کند .در آن زمان که حتی تهران برق نداشــت،
قاســم مرتضوی برای تأمین برق کارخانه ،دو موتور برق انگلیسی خرید .او پس
از مدتــی تصمیم گرفت یک کارخانه تولید خوراک دام ایجاد کند .او در توافق با
آلمانیهــا برای راهاندازیخط تولید خوراک دام به ظرفیت  300تن برنامهریزی
کرد و نام کارخانه جدید را اشــترن گذاشت که به زبان آلمانی یعنی ستاره .پس
از این کارخانه مرتضوی به فکر تأســیس مرغداری صنعتی افتاد و تجهیزات الزم
را هم برای این کار تهیه کرد .با این حال توسعه بیشتر فعالیتهای صنعتی او به
دلیل تحوالت سیاسی اواخر دهه  50ناتمام ماند .از این فعال اقتصادی باسابقه
در سومین جشن امینالضرببا اهدای نشان و لوح امینالضربتقدیر شد.

برادران محمدی ،بنیانگذاران دیجی کاال

محمدجواد شکوری مقدم ،بنیانگذار آپارات

داســتان دیجی کاال عجیب اما جالب است.
دو برابر تصمیم گرفتند یک دوربین دیجیتال
بخرند .آنهابسیار تحقیق کردند اما در نهایت
یک فروشــنده دوربینی را بــه آنهافروخت که
لنــز آن اصل نبود .این ناکامی در خرید زمینه
ایجاد بزرگترین فروشــگاه اینترنتــی ایران را
فراهم کرد .حمید و ســعید محمــدی ،که در
خانوادهای پرجمعیت در جنوب تهران زندگی
میکردند ،از این تجربــه تلخ عبرت گرفتند و
آن را چــراغ راه ایجاد کسبوکارشــان کردند.
آنهــادر آغاز راه به این فکــر میکردند که چه
خوب میشد اگر سایتی در ایران وجود داشت
که اطالعــات کاملی درباره اجنــاس به مردم
مــیداد .آنهابا همین ایــده کار را آغاز كردند
و برنامهنویســی و طراحی سایت را کلید زدند.
بعد از  12ســال تــاش شــبانهروزی ،دیجی
کاالیی که آنهادر اتاقشان ساختند ،تبدیل به بزرگترین فروشگاه آنالین
کشــور با بیــش از  2هزار نفر نیروی کار شــد .انبار دیجــی کاال فضایی
به مســاحت  50هزار متر مربع اســت که بیش از  2میلیــون آیتم در آن
نگهداری میشود.

شــکوری مقدم از دیگر کارآفرینان دهه شــصتی
است که در سومین جشن امینالضرببا اهدای
لــوح و نشــان مورد تقدیــر قرار گرفت .شــکوری
مقــدم در خانــوادهای متوســط به دنیا آمــد و از
دانشآموزان بااســتعداد مدرســه بــود .او در 17
ســالگی برنامهنویســی را شــروع کرد و همیشــه
بــه راهاندازیشــبکهای اجتماعــی در ایران فکر
میکــرد .او پیــش از راهاندازیآپارات شــبکهای
اجتماعی به نام کلوپ داشــت که خیلی زود در فضای مجازی مورد استقبال
قرار گرفت .استقبالی که البته شکوری مقدم را متوقف نکرد .او به فکر توسعه
کارش بود برای همین میهن بالگ را به کمک دوستانش ایجاد کرد .آنهادر آن
زمان در یک اتاق کوچک کار میکردند و شــکوری مقدم هم یک پراید داشت
که برای تأمین ســرمایه شــرکت آن را فروخت .سه ســال بعد شکوری مقدم و
گروهــش تصمیم گرفتند ایدههای دیگری را پیاده کننــد .آپارات در نهایت از
دل این ایدهها بیرون آمد .آپارات در زمانی که شبکه یوتیوب در ایران فیلتر بود
توانست خأل بارگذاری و دانلود تصویر را پر کند .درآخرین آماری که از وضعیت
این سایت اعالم شــده ،آپارات بازدید بیشتری در بین کاربران ایرانی از گوگل
داشته است .آپارات در سال تأسیس  60هزار بازدید داشت که تعداد آن در سه
ســال به  2.2میلیون و بعد از  5ســال به  7.5میلیون و در سال  96به 10.5
میلیون رسیده است.

سوپرمن ،منم!

عبرت از یک خرید تلخ

مردی با آرزوهای صنعتی بزرگ

کارآفرینی با محور تماشا
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برگزیدگان سومین دوره جایزه امینالضرب
محمدعلیموحدنویسنده

عزتاهلل فوالدوند ،مترجم

پژوهشگر همیشهبیدار نفت

دشمن علم ناقص

محمدعلی موحد ،مورخ و نویسندهای که عمر
خود را بر سر نگارش اثر ماندگار «خواب آشفته
نفت» گذاشت ،در سومین جشن امینالضرب
از سوی فعاالن بخش خصوصی تقدیر شد .در
این مراسم لوح و نشــان امینالضرببه مردی
اهدا شــد که در طــول زندگی مشــغلهای جز
تحقیــق ،تألیــف و ترجمه نداشــت .محمد که
در انگلســتان تحصیل کــرده و در موزه بریتانیا
بر روی نســخههای خطی کار کرده بود ،پس از بازگشــت بــه ایران عالوه
بــر وکالت ،به کادر حقوقی شــرکت ملی نفت ایران اضافه شــد .او در آغاز
تأســیس اوپک ،به مدت شش ماه معاونت اجرایی این سازمان را در ژنو بر
عهده داشــت .دکتر موحد در کنار مشاغل رسمی خود ،به تدریس حقوق
مدنی و حقوق نفت در دانشــکده حقوق تهران هــم میپرداخت« .خواب
آشفته نفت» ،اثر دکتر محمدعلی موحد را میتوان از حیث تجربه نویسنده
اثری منحصر به فرد در تاریخنویســی دانســت .موحد خــود از نزدیک در
سالهای ملی شــدن صنعت نفت ،فضای این صنعت را لمس کرده بود و
آثار نفت بر اقتصاد ایران را به خوبی میشــناخت .مقاالت شمس تبریزی،
فصوص الحکم ،ترجمه چهار مقاله دربــاره آزادی آیزایا برلین ،درسهایی
از داوری نفــت :ملی کردن و غرامت ،و در هوای حق و عدالت از دیگر آثار
محمدعلی موحد است.

عزتاللــه فوالدونــد پــس از  18ســال کار در
شــرکت ملی نفت ،به دلیل دریافت لوح تقدیر
از مسئوالن ســابق در این شرکت ،پس پیروزی
انقالب زودتر از موعد بازنشســته شد .او پس از
بازنشســتگی ،به خانهاش آمــد و روزی دوازده
ســاعت روی ترجمه کتب مختلف کار میکرد.
فوالدونــد کــه در ســال  1314در اصفهــان به
دنیا آمده ،ســودای پزشــکی داشت اما فلسفه
سرنوشت دیگری برای او رقم زد .زندگی او پس از دو سال تحصیل پزشکی
در فرانســه با خواندن کتاب «ســختیهای فلسفه» اثر راسل ،به طور کلی
تغییر کرد .او با خواندن این کتاب خود را فردی یافت که عاشــق فلســفه
اســت .عزت الله پس از این به پدرش نامهای نوشــت و گفت عشــقش را
یافته و قصد دارد به آمریکا برود .پدر ،که به تحصیل او در رشــته پزشــکی
اصرار داشت و خود قاضی دادگستری بود ،در پاسخ برای او نوشت فلسفه
رشتهای شیرین اما بیحاصل است .فوالدوند پس از پایان تحصیل خود به
ایران بازگشت و به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمد .در مدتی که در
دفتر مرکزی کنسرســیوم نفت کار میکرد ،با طاهره صفارزاده همکار شد
و بــا اصرار او کار ترجمه را آغاز کرد .پافشــاری صفارزاده به تولید ترجمه و
تالیف آثار منحصر به فردی توســط فوالدوند منجر شــد .فردی که معتقد
است هرچه بر سر ما میآید ،از علم ناقص است.
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کتابخانه اتاق تهران
تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

تاریخ انتشار1397 :
نویسنده :گروه مولفان در اکونومیست
مترجم :آرش پورابراهیمی
قیمت کتاب 480000 :ریال
فناوری باتوجه به پیشرفت هر دقیقهای و ساعتی ،در سال  2050به کجا خواهد رفت؟ تأثیر آن بر شیوه زندگی چگونه خواهد بود؟
در کتاب «تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال  »2050بیش از  20دانشمند شناختهشده ،رهبران صنایع ،استادان برجسته دانشگاه ،و
نویسندگان داستانهای علمی و تخیلی به روزنامهنگاران اکونومیست پیوستهاند تا به این سؤاالت پاسخ دهند.

تغییر بزرگ ،جهان در سال 2050

تاریخ انتشار1394 :
نویسنده :جمعی از نویسندگان اکونومیست /ویراستاران :دنیل فرانکلین ،جان اندروز
مترجم :سعید ارکانزاده یزدی
قیمت کتاب 500000 :ریال
نگاه به آینده چگونه اســت؟ پیشــرفت و توسعه چگونه جهان  2050را شــکل میدهد؟ چطور میتوان به تصویری از آینده دست
یافت؟ در کتاب «تغییر بزرگ ،جهان در ســال  ،»2050نویسندگان اکونومیست تالش کردهاند در حالی که حتی گمانهزنی درباره
یک هفته دیگر باتوجه به سرعت تحوالت جهان مشکل است 50 ،سال بعد را پیشبینی کنند.

 100سال دگر...

تاریخ انتشار1395 :
نویسنده :ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا
مترجم :آرش پورابراهیمی
قیمت کتاب 600000 :ریال
کتاب « 100سال دگر »...که آینده جهان را از نگاه اقتصاددانان پیشرو پیشبینی میکند ،اولین بار در سال  2013منتشر شد .این
کتاب دامنه گستردهای از موضوعات مانند وضعیت کار ،درآمد ،بهداشت ،بازارها ،صنعت بیمه ،وضعیت سیاسی ،فناوری ،تغییرات
آب و هوایی و ...را در بر میگیرد .نشریه فارن افرز از این کتاب به عنوان اثری مهیج نام برده است.

اقتصاد در عصر جدید

تاریخ انتشار1396 :
تألیف و ترجمه :جعفر خیرخواهان
قیمت کتاب 140000 :ریال
کتاب «اقتصاد در عصر جدید» به نمایش تعصب و ملیگرایی که اغلب با حمایتگرایی همراه است و ترامپ را به یک مشکل بسیار
بزرگ تبدیل کرده میپردازد .ترامپ چین و مکزیک را متهم به دزدیدن مشــاغل آمریکاییها میکند .البته فناوری چنان با سرعت
پیش میرود که مشاغل در کارخانهها رو به افول است و در این شرایط کاری از دست ترامپ ساخته نیست.

آنچه مال من است مال شماست

تاریخ انتشار1396 :
نویسندگان :ریچل باتزمن ،رو راجرز
مترجم :سعید ارکانزاده یزدی
قیمت کتاب 400000 :ریال
اســتفاده از اینترنت در کارآفرینی و کسب و کارها تنها به تغییر شیوه و قالب تولید و توزیع کاال و خدمات منحصر نشده است بلکه
ذات و ساختار شیوه تولید را دگرگون کرده است .کتاب «آنچه مال من است مال شماست» به این موضوع میپردازد .کتاب از ظهور
مصرف اشتراکی میگوید که حاصل فناوریهای نوین و تغییر شیوههای مصرف کاال و خدمات است.

40
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زندگینامه حاج محمدحسن کمپانی (امینالضرب)

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :شیرین مهدوی
مترجمان :منصوره اتحادیه (نظام مافی) ،فرحناز امیرخانی حسینک لو
قیمت کتاب 400000 :ریال
حاج محمدحســن امینالضرب بدون شــک مهمترین و اثرگذارترین بازرگان دوره قاجار در کشورمان اســت که در بسیاری از شهرهای
کشور و حتی چند کشور اروپایی دفتر و نمایندگی داشت .در کتاب «زندگینامه حاج محمدحسن کمپانی» که ناصرالدین شاه به خاطر
مدیریت ضرابخانه لقب امینالضرب را به او داده بود ،شیرین مهدوی به زندگی و نقش او در توسعه کشور در دوره قاجار پرداخته است.

چرا شکست میخوریم؟

تاریخ انتشار1396 :
نویسندگان :آنا فالتن ،مایکل دریسن و اسکات مولر
مترجم :صوفیا نصرالهی
قیمت کتاب 300000 :ریال
رفتارهای اقتصادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با سرمایهگذاری ،بیش از هر چیز به محیطی قابل پیشبینی وابسته است.
کنشهای انسانی معطوف به آینده است یعنی هدفی را در آینده جستوجو میکند .سرمایه گذاری بدون درک آینده ممکن است
مسیری به ناکجاآباد را طی کند؛ در کتاب «چرا شکست میخوریم؟» با ارائه مثالهایی به این موضوعات پرداخته شده است.

سرمایه فراموششده

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :محسن گودرزی
قیمت کتاب 160000 :ریال
رفتارهای اقتصادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با سرمایهگذاری ،بیش از هر چیزی به محیطی قابل پیشبینی وابسته است
و کتاب «ســرمایه فراموششــده» به این موضوع میپردازد .در این کتاب تاکید شده در شرایطی که افراد نسبت به آینده احساس
سردرگمی داشته باشند یا نتوانند آن را پیشبینی کنند گرایش کمتری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت دارند.

خاطرات کارآفرینان نسل امینالضرب

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :گروه نویسندگان
قیمت کتاب 850000 :ریال
مجموعهای  5جلدی از داستان زندگی کارآفرینان پیشکسوت و فعاالن استارتآپی نخبه که خواندن آن میتواند پر از پند (تجربههای
موفق و شکست) برای کسانی باشد که میخواهند کاری را شروع کنند .در این مجموعهها به زندگی افرادی همچون علی رحیمیان
(مؤسس اولین کشتارگاه صنعتی کشــور) ،رحمان گلزار (یکی از موسسان ساختمانهای اکباتان) ،غالمعلی سلیمانی (مؤسس
کاله) ،اصغر قندچی (پدر کامیونسازی ایران) ،رضا نیازمند (از بنیانگذاران توسعه صنعتی در ایران) و ...پرداخته شده است.

ثبات افیون کسبوکارها

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :روپرت مرسون
مترجم :عباس توکلی
قیمت کتاب 850000 :ریال
کارآفرینان و کسب و کارهایشان را چه چالشهایی تهدید میکند؟ مرسون نویسنده کتاب «ثبات افیون کسب و کارها» معتقد است:
«کارآفرینها و مالکان باید بدانند که زنده ماندن آنها به برنامه تحول و تغییر آنها بستگی دارد .در حقیقت «نقطه آسایش»ی در فعالیت
شرکتها وجود ندارد؛ زیرا زمانی نخواهد گذشت که شرکتهای جدیدی پیدا خواهند شد که جای شما را در بازار بگیرند».
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کتابخانه اتاق تهران
ریشههای توسعهنیافتگی

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :حامد زارع
قیمت کتاب 10000 :ریال
تکنوکراتهای کشــورهای آسیای شرقی و سیاســتمداران ترک و تاجران عرب حوزه خلیج فارس بدون داشتن تجربهی سنگین
مواجهه با تجدد در جامعهی خود ،در اعراض از طرح بحث فکری ،توانســتهاند بیشــترین بسترهای معطوف به نهادهای مدرن را
در کشــور خویش به وجود آورند .دفتر اول مجموعهی بحران توســعهنیافتگی در ایران درصدد است به کنکاش در زوایای مختلف و
تعارضهایی بپردازد که روشنفکران ایرانی در مسیر توسعهی ملی در کشور ایجاد کردهاند.

اقتصاد و دولت در ایران

تاریخ انتشار1397 :
ینژاد
نویسنده :موسی غن 
قیمت کتاب 300000 :ریال
کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» به ریشهها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران میپردازد و موسی غنینژاد این موضوع را از زمان
نهضت مشروطه تاکنون مورد بررسی قرار داده است .در بخشی از کتاب آمده است« :ردپای ناسیونالیسم و اقتصاد دولتی را در همه
نهضتها و نظامهای سیاسی ،از نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفته تا انقالب اسالمی میتوان مشاهده کرد».

مدیریت استعدادها

تاریخ انتشار1397 :
نویسندگان :ماریون داوین ،مایکل سیرت
مترجم :عباس توکلی
قیمت کتاب 850000 :ریال
تحقیقات زیادی نشان میدهد که موفقیت شرکتها به توانایی و مهارت نیروهایشان بستگی فراوانی دارد و به همین دلیل مدیران شرکتها
به دنبال جذب نیروهای ماهر هســتند .اما شــاید بتوان گفت استخدام این نیروها ســادهترین مرحله کار باشد و تازه ماجرا از جایی شروع
میشود که باید برای حفظ این نیروها و استفاده از توانمندی آنها برنامهریزی کرد« .مدیریت استعدادها» کتابی در این راستا است.

ابتکارات صرفهجویانه

تاریخ انتشار1397 :
نویسندگان :ناوی رادجو ،جیدیپ پرایهو
مترجمان :مریم عربی ،نسیم بنایی
قیمت کتاب 1450000 :ریال
چگونه با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ کتاب «ابتکارات صرفهجویانه» به دنبال پاسخ به این سؤال است .کسبوکار در
حال تغییر است .ابتکارات صرفهجویانه انقالبی در دل صنایع به پا کرده و شکلی جدید به مدیریت افکار در سرتاسر جهان بخشیدهاست.
این ابتکارات برای شرکتها این امکان را فراهم کرده تا به کاالهای باکیفیت دسترسی پیدا کنند و سریعتر به بازار راه بیابند.

آنسوی دیوار

تاریخ انتشار1397 :
نویسنده :آرتور آر .کروبر
مترجمان :سعید ارکانزاده یزدی ،آزاده اکبری
قیمت کتاب 1100000 :ریال
«آنســوی دیوار؛ اقتصاد چین :آنچه هرکس باید بداند» از ســوی انتشــارات دانشــگاه آکســفورد چاپ شده اســت و تالش دارد
واقعیتهای اقتصادی و سیاسی چین را به زبانی ساده و با تحلیلهایی مستند به آمار و اطالعات بیان کند .در این کتاب عالوه بر
شرح ساختارهای سیاسی و اقتصادی چین ،روایتهایی تاریخی از توسعه این کشور طی  35سال اخیر ارائه شده است.
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جهانی از اعداد (ویرایش سال )2018

تاریخ انتشار1397 :
نویسنده :گروه اکونومیست
مترجمان :فریده عنایتی ،نسیم بنایی
قیمت کتاب 500000 :ریال
«جهان اعداد» کتابی است که در واقع کلکسیونی از اعداد مربوط به هر چیزی را که تصور کنید در یک کتاب جیبی گرد هم آورده
است تا به شما کمک کند که نگاهی متفاوت به موضوعات در جهان داشته باشید .در این کتاب از قیمت ساندویچ مکدونالد گرفته
تا طوالنیترین رودخانههای جهان اعداد وجود دارد .اتاق تهران پیش از این ویرایش سال  2016این کتاب را هم منتشر کرده بود.

معمای چین

تاریخ انتشار1398 :
گردآوری ،تلخیص و ترجمه :محمدحسین باقی
قیمت کتاب 1600000 :ریال
این کتاب که با عنوان فرعی «رقابتهای ژئوپلیتیک در قرن  21و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا» منتشر شده به تعریف الگوی
چین برای پیشرفت ،مبانی تئوریک رابطه چین و آمریکا و شرایط و امکان موازنهسازی میان این دو کشور ،تعریف نظم بینالمللی
و نقش چین در آن میپردازد.

راهنمای بازارهای مالی

تاریخ انتشار1398 :
نویسنده :مارک لوینسون
مترجم :ساغر منشی
قیمت کتاب 550000 :ریال
موضوع :کتاب «راهنمای بازارهای مالی» به روشنی درباره بازارهای متفاوت توضیح میدهد و با نگاهی تازه پا را از بازارهای اوراق
قرضه و سهام فراتر میگذارد و اهداف و امکانات بازارهای آتی و اختیار معامله را تبیین میکند .بنابراین برای هرکسی که میخواهد
درک بهتری از نحوه عملکرد بازارهای مالی داشته باشد ،این کتاب منبعی غنی است.

راهنمای ریسک کشوری

تاریخ انتشار1398 :
نویسنده :مینا تاکسوز
مترجمان :حسامالدین عباس حالج ،سید حمیدرضا عظیمی
قیمت کتاب 1450000 :ریال
در زمانی کـه بـه تجـارت فرامـرزی میپردازیم ،ممکـن اسـت مرتکـب چه اشـتباهاتی شـویم؟ و چگونه میتوانیم ریسکهای ناشـی
از تغییر شـرایط سیاسی و اقتصادی را مدیریت کنیم؟ کتاب «راهنمای ریسک کشوری» میگوید در دنیایی که هر روز بیشـتر با هم
در ارتباط هسـتیم ،فعاالن اقتصادی باید نسبت به ریسکهای انجام کسب وکار در سطح جهانی آگاه باشند.

سراب توسعه

تاریخ انتشار1398 :
نویسنده :مسعود خوانساری
قیمت کتاب 750000 :ریال
این کتاب گردآوری مجموعه مقاالتی است که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در طول چهار سال بحرانی اقتصاد ایران برای
مجله اقتصادی «آیندهنگر» نوشــته و به دقت مشکالت و چالشهای اقتصادی کشــور را مورد بررسی قرار داده است .مطالعه این
کتاب میتواند سرخط دقیقی از موقعیت اقتصاد ایران در طول سالهای  1392تا  1396نشان دهد.
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