
محمد حسن امین الضرب موسس مجلس وکالی تجار به عنوان اولین پارلمان بخش خصوصی و ملی ایران  
است. اهمیت محمد حسن امین الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاچار چنان بود که بعدها 
پیام تاسیس مجلس مشروطه در خانه او قرائت شد در حالی که پیش از تشکیل این مجلس، محمدحسن 
مجلس وکالی تجار را  به عنوان اولین قدم های مدرن سازی اقتصاد ایران تاسیس کرده بود. پس از او فرزندش 
محمدحسین راه پدر را ادامه داد و مجلس وکالی تجار را به اتاق بازرگانی تبدیل کرد. خانواده امین الضرب ها 
نقش قابل توجهی در اقتصاد و سیاست ایران داشته اند. به خصوص مردم ایران این خاندان را با محمدحسین 
که راه آهن و برق را وارد کشور کرد می شناسند و به عنوان یکی از موثران دوران نوسازی اقتصادی کشور 
شناخته می شود. آنچه پیش روی شماست، مجموعه خاطرات کارآفرینان نامی و شناخته شده کشور است 
که در مجموعه ای تحت عنوان »نسل امین الضرب« به چاپ رسیده است. در این کتاب کارآفرینان با اشاره 
خاطراتشان به بیان روش هایی برای انجام کارآفرینی سالم و اخالق مدار می پردازند. این مجموعه تاکنون در 
پنج جلد تهیه و تدوین شده است و هر سال پنج عنوان کتاب به آن افزوده می شود.  امید است مرور خاطرات 

»نسل امین الضرب«، گامی موثر در راه توسعه ایران باشد. 
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پیشگفتار
ستارگاِن کهکشاِن راه شیری توسعه

از امین الضرب تا امروز
مسعود خوانساری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این ســخن را بسیار شنیده ایم که »گذشــته چراغ راه آینده است«� سخن درستی 
است اما از گذشته ای چنان گسترده و بیکران، ماالمال از زندگی با همه ی ابعادش، آکنده 
از رویدادها، حوادث، تجربه ها، شکست ها، پیروزی ها، جهش ها، فروماندن ها، شادکامی ها، 
شوربختی ها، نبوغ ها، ندانم کاری ها، اشک ها و لبخندها کدام را باید برگزید؟ در کجا باید 
تأمل کرد؟ کدام چراغ را باید برافروخت؟ زیر ســایه ی کدام حادثه باید آرمید و ســنگ 

بنای توسعه ی آینده را به جا نهاد؟ 
انتخاب از میان این گســتره ی مواج بیکران که اسمش »گذشته« است کاری بس 
ســهل و ممتنع است؛ کاری به غایت دشوار و در عین حال بسیار سهل و آسان� دشوار 
است چراکه زندگی با همه ی مؤلفه هایش تا عمق تاریخ جریان دارد و بی محابا وارد شدن 
در آن سرگردان شدن در البیرنتی پیچ درپیچ و بی پایان است� اما همین کهکشان بیکراِن 
»گذشــته« حاوی ستارگانی اســت که تو را صدا می زنند؛ با درخشش بی وقفه شان و یا 
هلهله ی خاموش شان� این ستارگان درخشان همان ستارگانی هستند که این کهکشان 
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را برساخته اند� کهکشان راه شیری بدون آن ها از معنا تهی می شود�
 مســیر توسعه و پیشــرفت مردم ایران همان کهکشان راه شیری روشنی است که 
نزدیک 140 سال است که از زمان امین الضرب آغاز شده و ستارگانی از گذشته تا امروز 
با سخت کوشــی، نبوغ و اراده ی خستگی ناپذیرشــان این مســیر را نورافشانی و معنادار 
کرده اند� شناخت این ستارگان درخشان نخستین گام برای شناختن راه دشواری است 

که تاریخ توسعه ی ایران زمین طی کرده است�
  دفترهای این مجموعه روایت هایی است برای معرفی این ستارگان درخشان� این 
مجموعه اما بر آن نیســت صرفاً با یادکردی از این ستارگان و چهره های درخشان فقط 
یاد و نام شــان را گرامی بدارد� گرامی داشتن نام این بزرگان کوچک ترین توشه ای است 
که از تأمل و تکاپوی شناخت این ستارگان حاصل خواهد شد� اما ما را سر آن است که 
گام در متن زندگی این بزرگان بگذاریم و از نزدیک با تجربه های زیســته ی آنان آشــنا 
شویم و، حتی فراتر از آن، در تجربه ی زیسته ی آن ها شریک شویم� نه با نگرشی کلی و 
از دور بلکه آنقدر نزدیک که ُهرم نفس های دغدغه مندشان را حس کنیم و صدای تپش 
قلب شــان را وقتی از هیجان یک کشف، یک شــروع، یک اقدام، یک موفقیت سرشار 
می شوند و یا شاهد تماشای اندوه و بغض شان باشیم آنجا که با نامرادی و عدم همراهی، 
بی مهری، قدرناشناسی و حتی شکست مواجه می شوند و باز از پا نمی نشینند، به زانو در 

نمی آیند، دوباره کمر راست می کنند و گام بعدی را محکم تر برمی دارند�
این ها درس هایی است که از این همنشینی ها آموخته ایم� مجموعه کتاب های نسل 
امین الضرب بر آن اســت روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت 
ایران و برگزیدگان چهار دوره ی جشــنواره ی امین الضرب باشــد� آن هم از نزدیک و با 
تماشای تجربه های ملموس ریز و درشت که گاه از زبان خودشان نقل شده است و گاهی 
گفته آمده از زبان دیگران، شــرکا، همراهان، فرزندان، اعضای خانواده، روزنامه نگاران و 

روایتگران زندگی�
 »زندگی«، همه ی زندگی اســت� نه فقط کلیاتی که فقط با چشــم های معمولی 
دریافته می شوند بلکه آن بخش هایی هم هست که شاید در نگاه اول به چشم نیایند یا 
آنقدر ناچیز و بی اهمیت شمرده شوند که از یاد بروند� آری، زندگی، همه ی زندگی است� 
در مواجهه با زندگی و تجربه های زیستن این انسان های بزرگ گاهی اتفاق هایی به غایت 
کوچک، که هرگز به اعتنا نمی آیند، همچون آن قطعه ی ریز یک دومینوی عظیم که به 
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تلنگری فرو می افتد و در مســیر خود بزرگ ترین ســازه های غیرقابل تصور را سرنگون 
می سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم زدن آینده و شکل گیری شخصیت این انسان ها 
ایفا کرده اند که مایه ی شگفتی و حیرت است� چطور می توان باور کرد یک عتاب پدرانه 

زمینه ساز بزرگ ترین تصمیم و نقطه ی عطف زندگی فرزندی شود؟
 و چطور می توان به شــگفتی درنیامد وقتی در تجربه ی زیستن بزرگ مرد دیگری 
می بینیم که چگونه در اوج محدودیت های ناشــی از شرایط خاص اجتماعی انقالب و یا 
جنگ و نامهربانی ها و بی مهری ها بر ویرانه و خاکستر کارخانه ی تعطیل مانده اش همچون 

ققنوس دوباره جان می گیرد و پروژه ای عظیم تر را سامان می دهد� 
بازخوانی تاریخ توسعه ی بازشناسی زندگی چهره های درخشان این کهکشان است� 
هر زندگی داســتان ها دارد و هر داستان تجربه ای است و درسی� و این روایت ها هزاران 

درس و تجربه پیش روی ما می گشاید�
امید است این مجموعه توانسته باشد چراغ هایی افروخته باشد از تجربه های زیسته ی 
بزرگ مردان و زنانی که مسیر پرسنگالخ و دشوار توسعه را با گام های خود هموار کردند؛ 

برای ما، برای آینده و برای ایران�





فصل اول

تعبیر 
 �ک رؤ�ا
داستان زندگی مرتضی سلطانی، 
مؤسس زر ماکارون





فداکاری امّ لیال 
از اتاق شش متری قلعه ی مبارک آباد صدای بگومگوی زن و مردی شنیده می شود� 
از بگومگوهایشان برمی آید که هیچ یک سر کوتاه آمدن ندارند� از زن اصرار است و از مرد 
انکار� امّ لیال پایش را توی یک کفش می کند که باید مرتضی را به مدرسه بفرستند، اما 
مرد می گوید این بچه را چه به مدرسه رفتن؟ باید از همین فردا برود دم مغازه ی غالم 
 نجار شاگردی کند� امّ لیال به گریه می افتد و التماس می کند� مویه کنان به مرد می گوید: 
»مدرســه ی دولتی که بــرای ما خرجی ندارد، خرجش را خــودم با همین گیوه چینی 

می دهم�« 
مــرد اما مرغش یک پا دارد� طنین صدایش امّ لیال را رها نمی کند: »باید این بچه را 
نزد اســتاد غالم بفرستی� اگر پای این بچه به مدرسه برسد، طالقت می دهم�« با گفتن 
این جملــه حرف آخر را می زند و از در چوبی قلعــه ی مبارک آباد راهش را می گیرد و 

می رود� 
امّ لیال چند ســال قبل، پس از فوِت شویَش، دست سه فرزند 10 تا 14 ساله اش را 
گرفت و برای آن که تغییری در زندگی اش بدهد، از ده قاهان در زیر کوه های تفرش به 
قلعه ی مبارک آباد قم آمد� قلعه ی مبارک  آباد به دســتور مرحوم آیت اهلل حاج عبدالکریم 
حائری برای اســکان خانواده های بی بضاعت در نظر گرفته شده و در آن چندین خانه ی 
بسیار محّقر گلی ساخته شده است� چیدمان این خانه ها و معماری شان شکلی قلعه مانند 

به آن ها داده است، به همین دلیل آن جا را قلعه ی مبارک آباد می خوانند� 
اوایــل امّ لیال اجاره ی این خانه و مخارج ســه فرزنــدش را از راه گیوه چینی تأمین 
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می کرد� خانه در اصل دو اتاق شش متری بود که طبقه ی اول به دو زن بیوه ی سال خورده 
تعلّق داشــت و اتاق باالیی در اختیار لیال و سه فرزندش بود� سه فرزندش با وجود سن 
کــم کار می کردند تا در تأمین مخارج به او کمک کنند� تا این که پدر مرتضی از امّ لیال 
خواســتگاری می کند و با یکدیگر ازدواج می کنند� پدر مرتضی از همســر اولش هشت 
فرزند دارد و آن طور که به نظر می  آید از زندگی اش راضی است، اما این که چرا سراغ لیال 
آمده و با او ازدواج کرده، خدا می داند� آن ها از همان ابتدا با هم قرار می گذارند که بچه ای 
در بین نباشــد، اما از آن جا که بازی روزگار اعتنایی به خواســت افراد ندارد، مرتضی را 
میانشــان قرار می دهد؛ فرزندی که تولدش برای امّ لیال و شــوهرش مشکالت زیادی به 
همراه دارد� امّ لیال در تأمین زندگی سه فرزند دیگرش مانده و مرد هم دلش نمی خواهد 
عالوه بر زندگی هشت فرزند خودش، نان خور اضافی داشته باشد� تولد مرتضی سه سال 
پای آقای ســلطانی را از خانه ی امّ لیال می برد و بعد از سه سال هم که سروکله اش پیدا 

می شود، فقط گاهی می آید، ساعتی می نشیند و می رود� 
مرتضی اردیبهشــت سال 40 متولد می شــود و به خاطر نبود پدر درکی از وجود او 
ندارد� سر زدن  های گاه به گاه پدر تنها سایه ای از او به جا می گذارد که به او نان خور اضافی 
بودن را یادآوری کند� وقتی هم که 7 ساله می شود، تنها نقش آن مرد این است که مانع 
مدرسه رفتنش بشود، اما امّ لیال به قیمت طالق گرفتن مرتضی را به مدرسه می فرستد� 
هرچنــد مدارس دولتی مخارجی ندارند، تأمیــن دفتر و خودکار هم خودش برای مادر 
معضلی می شــود� مرتضی دلش نمی خواهد مخارج تحصیلش را به امّ لیال که به سختی 
زندگی شــان را تأمیــن می کنــد، تحمیل کنــد� از این رو شــب های جمعــه همراه 
هم سن و سال هایش به قبرستان وادی الِسالم می رود و در قبال شستن قبرها از مردم حلوا، 
نــان و میوه هایی که برای فاتحه خوانــی می آورند، می گیرد و به خانه می برد� گاهی هم 
کســانی پیدا می شــوند که انعام دو یا پنج ریالی می دهند� این گونه سال های ابتدایی 

مدرسه برایش به قیمت ازخودگذشتگی مادرش سپری می شود� 

رؤیای دفتر تهران 
»با دانش ریاضی می توان ســاخت و نگه داری از آن نیازمند داشتن آگاهی از تاریخ 
اســت�« این شعار برآیند سال های تحصیل مرتضی است� او دوران مدرسه را با موفقیت 
سپری می کند و به دو درس ریاضی و تاریخ بسیار عالقه دارد� شاید عالقه مندی به این 
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دو درس پیش نیازی برای موفقیتش در مســیری است که دنبال می کند� پس از اتمام 
مدرسه زمانی که قصد دارد در دانشگاه ادامه ی تحصیل دهد، انقالب می  شود� با انقالب 
فرهنگی و تعطیلی دانشــگاه ها وارد بازار کار می شــود� هرچند بعدها تحصیالتش را در 
مقطع لیسانس و فوق لیسانس مدیریت صنعتی ادامه می دهد، دوران شکوفایی کاری اش 

پیش از آن اتفاق می افتد� 
در دوران تحصیلش به نوعی وارد بازار کار می شود و ساختارش را تا حدی می آموزد� 
زمانی که دیگر از پس خودش برمی آید، کالســکه ی واکســی تهیه می کند و در خیابان 
کفش های مردم را واکس می زند� عالوه برآن برادرهایش در کار قالی و رنگرزی هستند� 
او هم برای تأمین زندگی اش دار قالی علم می کند، اما حقیقت آن است که علم کردن دار 
قالی و چله کشی برای آرزوهای بزرگش بسیار کوچک اند� از این رو پس از اتمام دبیرستان 
و گرفتن دیپلم در ســال 59 قم را که تکافوی آرزوهایش را نمی  دهد، رها می کند و به 

تهران می آید� 
تهران اقیانوس است� نمی داند می خواهد چه کند و باید از کجا شروع کند� در خیابان 
فلسطین به همراه دوستانش دفتری اجاره می کنند تا از آن هم برای عقد قرارداد و هم به 
عنوان جای خواب استفاده کنند� در این میان می گردد تا کار مورد نظرش را هم پیدا کند� 
در همین جســت و جوها و بالتکلیفی ها دوســتی را می بیند� دربــاره ی کار و بارش 
می پرسد و دوســتش می گوید که کارش پوشش زدن برای سوله هایی است که قبل از 
انقالب زده شــده� مرتضی که تصوری از سوله ندارد، از گفته ی او می گذرد، اما نمی داند 
چرا به او پیشنهاد می دهد که از دفترشان به عنوان دفتر کار استفاده کند و شب ها را نیز 

با آن ها بگذراند� 
در همین رفت و آمدهاســت که متوجه می شود دوســتش برای پوشش سوله ها در 

شهرهای مختلف قرارداد می بندد� کم کم مسئله ی سوله برایش جذاب می شود� 
ساعت بیکاری است� مرتضی و دوســت پوشش کارش نشسته اند� دو استکان چای 
می  ریزد و از دوســتش می خواهد برایش بگوید دقیقاً روی چه چیزی پوشــش می زند� 
درباره ی ســوله، نحوه ی ساخت، اســکلت، حجم گاز و هزینه ها می پرسد و می پرسد و 

آرام آرام جرقه ای که از مدت ها قبل در ذهنش زده شده بود، شعله می گیرد�
به دوســتش می گوید نمی شود تا ابد دیگران اســکلت بسازند و شما فقط روی آن 
پوشش بزنی� باالخره یک روز خودمان باید آن اسکلت را بسازیم� »من خیلی دوست دارم 
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بروم توی این کار و اســکلت سوله بسازم�« دوست پوشش کار که از بلندپروازی مرتضی 
وحشت زده شده، می گوید: »تو چه قدر فراتر از توان خودت فکر می کنی! مگر سوله سازی 
ســاده اســت که راحت بروی و اسکلت بســازی؟ این کار دانش و تخصص می خواهد� 
متخصصش هم در ایران نیســت� قبل از انقالب هم خارجی ها می ســاختند� همین که 

بتوانیم روی آن پوشش بزنیم، کلی هنر کرده ایم�«
اما مرتضی اعتنایی به حرف های دوســتش ندارد و با ذوق و شــوق از عملی کردن 
خواســته اش می گوید� دوســت پوشش کار که از ذوق و شــوق او متعجب شده، عطای 
همکاری را به لقایش می بخشد و می گوید: »همکاری با تو وقت تلف کردن است� با این 

افکار نه خودت به جایی می رسی، نه می گذاری من کارم را پیش ببرم�«
پس از ایــن گفت و گو از آن جا می رود� مرتضی موقع رفتــن جمله ای می گوید که 
ســالیان سال بعد محّقق می شود: »یادت باشــد روزی سوله می سازم و از تو می خواهم 

بیایی و روی سوله هایم پوشش بزنی�«

ما برای شما سوله می سازیم
جاده ی خاکی او را به کارخانه ی ســولیران می رساند� جایی که خارجی ها با کمک 
ایرانی ها اسکلت های پیش از انقالب را می ساختند� در آهنی کارخانه را می زند� می خواهد 
بداند آن اسکلت ها چگونه ساخته می شوند� برای یافتن پاسخ این سؤال به هر دری زده 
و حاال با کارخانه ی ســولیران آشنا شده است� مردی او را به داخل هدایت می کند و با 
نشــان دادن محّوطه ی اسکلت سازی برایش توضیح می دهد که اسکلت چگونه ساخته 
می شــود� تازه آن جاست که متوجه می شود ســوله ی فلزی چیست و چه طور ساخته 
می شود� وقتی خوب حرف های مرد را باال و پایین می کند، می فهمد سوله ساختن اصاًل 
کار خارق العاده ای نیســت که تا به حال برای ساختش درگیر خارجی ها بوده ایم� متوجه 
می شود سوله فوندانسیونی است همراه با بال و فریم هایی که ستون را تشکیل می دهند� 
وقتی از اصل داســتان سر در می آورد، سراغ دوستانش می رود و با توضیح آن چه دیده و 
شنیده، به آن ها می گوید که برای انجام کار تنها کافی است جوشکاری حرفه ای بیابند� 
از آن پس دغدغه ی ساخت سوله برایش جدی تر می شود و دنبال تیمی حرفه ای و 
قوی می گردد تا بتواند دغدغه اش را عملی کند� در همین میان باخبر می شود فردی از 
آمریکا آمده که کارش محاســبات ســوله اســت� به هر دری می زند تا او را ببیند و به 
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همکاری تشویقش کند، اما برخالف تصورش آن شخص موافقت نمی کند و می گوید این 
کار سخت است و به آن آسانی که تصور می کنی نیست� 

حرف های ناامیدکننده ی آن مرد مرتضی را مأیوس نمی کند� هم چنان مصّمم است 
ایده اش را عملی کند� روزی در روزنامه یک آگهی درباره ی پوشش کاری سوله می بینید 
و ایده ی تازه ای در ذهنش شــکل می گیرد� بالفاصله با دفتر روزنامه تماس می گیرد و 
می خواهد در همان صفحه یک آگهی با این مضمون درج کنند: »ما برای شــما ســوله 
می سازیم�« فردای آن روز آگهی اش در روزنامه ی کیهان در سراسر ایران منتشر می شود� 
پس از انتشار آگهی تشکیالتی به نام »اتحادیه ی امکان« با او تماس می گیرد و می خواهد 

که کار سوله سازی شان را برعهده بگیرد� 
مرتضی که ســر از پا نمی شناسد، راهی دفتر اتحادیه ی امکان می شود تا ایده اش را 
به واقعیت بدل کند� در دفتر امکان با مهندس ناظر این اتحادیه که از آمریکا آمده، دیدار 
می کند� مهندس به او تعداد سوله های درخواستی را می گوید و می پرسد آیا می تواند این 
کار را برایشان انجام دهد؟ مرتضی در پاسخ می گوید: »واقعیتش این است که تا به حال 

این کار را انجام نداده ام، اما اگر شما به ما کمک کنید، می توانیم از پس آن بربیایم�« 
مهندس ناظر بسیار ناراحت می شود و می گوید: »شما که کار بلد نیستی، چرا بیخود 

آگهی می زنی و وقت مردم را می گیری؟« و او را روانه می کند� 
از پای نمی نشــیند و اتحادیه را رها نمی کند� ســماجت می کند و به مهندس ناظر 
می گوید که تیم قوی گــرد آورده و اگر اتحادیه از آن ها حمایت کند، قول می دهد کار 
خوبی ارائه دهد� سماجت هایش نتیجه می دهد و باالخره مهندس ناظر او را نزد مدیرعامل 
اتحادیه می برد� مدیر اتحادیه، حاج آقا رســولی که هنوز هم مدیر آن اتحادیه اســت، با 
دیدن اصرارهایش به مهندس ناظر می گوید: »در حال حاضر خارجی ها در ایران نیستند 
تا این کار را انجام دهند، به غیر از این جوان ها هم که کسی این کار را انجام نمی دهد، 

بیا به آن ها فرصت بدهیم� شاید بتوانند از پس کار بربیایند�« 
در نتیجه قرارداد بسته می شود و مرتضی ایده اش را عملی می کند� 

در مدتی که حاج آقا رســولی برای قرارداد بستن با او به قطعیت نرسیده، خودش 
پیشاپیش همه ی شرایط را فراهم می کند� به قدری به عملی شدن کار باور دارد که عالوه 
بر آن که تیم قوی اش را گرد آورده، شرکتش را با نام »تضمین سقف« به ثبت رسانده و 
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سربرگش را هم تهیه کرده است� بنابراین با موافقت حاج آقا رسولی قرارداد بسته و روند 
کار آغاز می شود� 

پس از امضای قرارداد با پولی که به عنوان پیش پرداخت از اتحادیه ی امکان دریافت 
می کند، قطعه زمینی در اطراف زرند ســاوه می خرد� او بــا کمک مهندس ناظر و تیم 

حرفه ای خود چند مدل آماده می کند و در نهایت موفق می شود سوله بسازد� 
سرانجام اولین سوله اش را در کرمان نصب می کند� جالب این جاست که پس از نصب 
ســوله از دوست پوشش کارش که او را بلندپرواز و رؤیایی خوانده بود، می خواهد بیاید و 

برای سوله هایش پوشش بزند� 

سقف آرزوهای مرتضی
کار انجام می شود و آوازه اش به دیگر شهرها و استان ها می رسد� حاال سفارش ها از هر 
ســوی کشــور از راه می رسد و مرتضی و شرکت تضمین ســقف به  عنوان اولین شرکت 
سوله ساز کشور تثبیت می شوند� کار سوله سازی شان بسیار با کیفیت و شسته  ورفته است� 
ابتدا فوندانسیون را می ریزند، سپس سوله را نصب و پوشش کاری می کنند، بعد دیوارکشی 
و کف سازی انجام می شود و در نهایت یک سوله ی کامل و مرتب تحویل داده می شود� حاال 
آگهی »ما برای شــما سوله می سازیم�« هر روز در روزنامه های کثیر االنتشار کشور منتشر 
می شــود و شرکت تضمین سقف گوی ســبقت را از دیگر رقبا می رباید� با پیشرفت کار، 
نیروهای حرفه ای تر و زبده تری را به کار می گیرد و هر روز کیفیت کارش را ارتقا می دهد� 
حاال دیگر کارگاه زرند برای آن همه سفارش کافی نیست� قطعه زمینی در شهر صنعتی 
ساوه می خرد و کارگاه بزرگی به نام »زرند ماشین 2« یا »سوله سازی 2« تأسیس می کند� 
نه تنها می تواند ایده اش را عملی کند، بلکه نامش را هم در صنعت سوله ســازی جا 
می اندازد� حاال به قول خودش سوله ســازی را فوت آب شده است، اما سقف آرزوهایش 
هم چنان بلندتر از کارخانه ی سوله ســازی است� به همین دلیل در حالی که کارخانه ی 
سوله اش در حال رشد و توسعه است، به فکر احداث کارخانه ی ریخته گری و قطعه سازی 
می افتد� در شــهرک صنعتی کاوه زمینی می خــرد و اولین کارخانه ی ریخته گری را در 
آن جــا بنا می گذارد� کارخانه ای که »صنایع چدن پارس« نام می گیرد� برای پیشــرفت 
کارخانه از آلمان کوره ی القایی وارد می کند و برایش خط احیای ماسه تدارک می بیند� 
حاال با کمک نیروهــای کارآزموده انواع غلتک های والس بــرای کارخانه ی آرد و انواع 
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میل لنگ را تولید می کند� 
با تأســیس کارخانه ی ریخته گری تعداد کارخانه هایش به ســه تا می رســد و بعد 
کارخانه ی تراشــکاری هم به آن ها اضافه می شــود، اما قانع نمی شــود� هر روز دنبال 
زمینه های خالی در صنعت ایران می گردد و تالش می کند جاهای خالی را پر کند� میان 
آن همه کارخانه به صرافت می افتد که در ایران لوله ی ســرد با ســایزبندی مناسب و 
مهندســی نداریم� در نتیجه با آگاهی از این خأل که در همه ی دنیا یافت می شــود، به 
ســراغش می رود و کارخانه ی جدیدی با نام »لوله های دقیق کاوه« در شهرک صنعتی 

کاوه تأسیس می کند� 
زمین تمام کارخانه هایش را از درآمدهای شخصی تهیه می کند و خودش طراحی شان 
را بر عهده می گیرد� به نوعی بنیان گذار و ایجاد کننده ی همه ی کارخانه هایش است� پس 
از آن که کارخانه مسیر خود را پیدا می کند، کارخانه را به نیروهای متخصص می سپارد 

و سراغ کار دیگری می رود� 

رقیب مهم شرکت های ایتالیایی
با آن همه رشد و توسعه و کارخانه، هنوز احساس می کند »آن« خود را نیافته است 
و به آن ایده آلی که همیشه دوست داشت، دست پیدا نکرده است� مدت ها به تحقیق و 
پژوهش درباره ی صنایع مختلف می پردازد و درمی یابد که صنایع غذایی در کشور مغفول 
مانده و می توان در آن حوزه کارهای زیادی انجام داد� با توجه به منابع کافی برای تولید 
در داخل کشور وجود این پتانسیل را درک می کند و تصمیم می گیرد وارد این صنعت 
شود� طی تحقیقاتش متوجه می شود حوزه ی آرد صنعتی جای کار دارد� از این رو برای 
احداث کارخانه ی آرد مجوزهای الزم را اخذ می کند� برای تجهیز کارخانه ماشین آالتی 
از آلمان وارد می کند و کارخانه ی آرد صنعتی را راه می اندازد� با نوعی گندم به نام دروم 
آشــنا می شود که از آن ماکارونی می ســازند، اما درمی یابد تا به حال هیچ آسیابی وجود 
نداشته که از این گندم آرد تولید کند� تا آن زمان این گندم با گندم های دیگر مخلوط 
و صرف تهیه ی نان می شد، اما کسی آگاهی نداشت که می توان این گندم را جدا کرد و 
به مصرف واقعی خودش رســاند� همین مســئله او را به فکر تأســیس کارخانه ی آرد 

سمولینا می اندازد� 
پس از راه اندازی کارخانه ،  گندم های دروم از کشاورزان جمع آوری و صرف تولید آرد 
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سمولینا می شود، اما از آن جا که چرخه ی صنعت باید درست بچرخد، تولید آرد سمولینا 
به تنهایی کافی نیست و باید کارخانه هایی که خوراکشان آرد سمولیناست، پیدا شود� در 
نتیجه با چندین کارخانه ی پاســتا و ماکارونی مذاکره می کند تا آرد ســمولینای مورد 
نیازشان را از این کارخانه بخرند� با این اتفاق بخش قابل توجهی از آردهای تولید شده به 
فروش می رسد، اما هم چنان مازاد آن ها در کارخانه باقی می ماند� همین آرد مازاد باعث 
می شود به فکر راه اندازی کارخانه ی تولید ماکارونی بیفتد� با خودش می اندیشد حاال که 
می تواند آرد تولید کند، بی شــک از پس تولید ماکارونی هم برخواهد آمد� نتیجه ی این 
اندیشــه تأسیس کارخانه ی »زرماکارون« می شــود� در ابتدا این کارخانه در یک سالن 
روزی صد و پنجاه تن ماکارونی تولید می کرد، اما امروزه این رقم به سه سالن و هزار و 

پانصد تن در روز می رسد� 
پس از دوران ســازندگی صدای خیلی هــا درمی آید که نتیجه ی همه ی تالش های 
صنعت ایران چند کارخانه ی ماکارونی و پفک اســت� کسی فکر نمی کند همین صنعت 
که این طور از آن یاد می شــود، لرزه بر شــرکت های ایتالیایــی انداخته و رقیب مهمی 
برایشــان به حساب می آید� طوری که اکنون شــرکت زرماکارون بعد از شرکت باریالی 
ایتالیا دومین شرکت تولید کننده ی ماکارونی در دنیاست که از طریق صادرات توانسته 
نقش مهمی در اقتصاد کشــورش ایفا کند� انتخاب این شرکت در هشت دوره به عنوان 

صادر کننده ی ممتاز ملی مؤید این موضوع است� 

کره گرفتن از آب یا قند از ذرت؟
حاال خیلی ها مرتضی ســلطانی را با نام زرماکارون می شناســند� دو نامی که برند 
شدنشان را از یکدیگر وام می گیرند� تفاوت کارخانه ی زرماکارون با دیگر کارهای مرتضی 
ســلطانی جدی شدن مســئله ی دانش در این گروه اســت� به نحوی که معیار بر سر 
کارآمدن نیروی انسانی دانش محور است� همین تفکر سبب ایجاد دانشگاه زر شده است� 
این دانشــگاه انواع خدمات علمی را ارائه می دهد� در واقع مجموعه ی زر حاال دیگر یک 
کارخانه، دانشگاه یا مؤسسه نیست، بلکه مجموعه ی بزرگی است از دانشگاه زر، سمولینای 
زر، آســیاب زر، زرماکارون، سیلوهای زر و در کنار آن ها کارهای پشتیبانی، خدماتی و 
حمل و نقل� در نهایت زر به مجموعه ای عالی با راندمان خوب تبدیل می شــود که حاال 

جایگاه مهمی در صنعت غذایی کشور دارد� 
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اگر با خود می اندیشید که مرتضی با انجام این کار به نقطه ی کمال و پایان آرزوهایش 
رســیده، ســخت در اشــتباهید� هرچند حاال قدم مهم تری در صنعت کشور برداشته، 
هم چنان احساس رضایت ندارد� این بار در ادامه ی تحقیقاتش درمی یابد که مصرف قند 
و شکر در کشور بسیار باالست و این صنعت نیز جای کار دارد� سراغ تأسیس کارخانه ای 
می رود که در آن بتواند از ذرت، فروکتوز اســتخراج کند� متوجه می شــود که فروکتوز 
جایگزین بســیار مناســبی برای قند و شکر اســت و در همه ی دنیا از آن برای تهیه ی 

نوشیدنی ها استفاده می کنند� 
در نتیجه ی این امر پروژه ای جدید را آغاز می کند و زمینی به مساحت یک میلیون 
متــر مربع می خرد و ِمگاپروژه ای برایش تعریف می کند� ذرت برای اولین بار وارد پروژه 
می شود و برای اولین بار طرح تهیه ی فروکتوز و به دست آوردن قند از ذرت در هشتگرد 

رقم می خورد� 
او برای راه اندازی این پروژه مهندسان دانشگاه صنعتی شریف و نیروهای با استعداد 
را گرد هم می آورد و با مشــاوره ی دو سه متخصص خارجی می تواند پاالیشگاه غالت را 
راه بیندازد� نتیجه ی این گردهم آیی آن اســت که روزی دو هــزار تن ورودی ذرت به 
فروکتوز تبدیل می شــود� روندی که به صفر تا صدش فکر شده و همه ی ارکان افزایش 
بهره وری در آن لحاظ شــده اســت� او این نیاز را تشخیص می دهد و اکنون طرف های 
تجاری خارجی و داخلی تمایل زیادی به تهیه ی محصوالت این پاالیشگاه دارند� هرچند 
مصرف کننده ی ایرانی را محق تر می داند� از نظر او متأســفانه هنوز نوشابه های داخلی با 
شــکر تهیه می شــود، در حالی که در دیگر کشورها مدت هاســت از فروکتوز به عنوان 

شیرین کننده ی نوشیدنی ها استفاده می شود� 

ترجیع بند خاطرات مرتضی
مرتضی بی شــک حاصل فداکاری امّ لیال است� امّ لیال فقط مادر نبود، کسی نبود که 
فقط برای مدرســه رفتن مرتضی زندگی زناشویی اش را آسان از دست داده باشد، معلم 
مهمی بود که با رفتار و کردارش دریچه های تازه ای مقابل دیدگان او ترسیم کرده بود� 
بی شک هر قدم مرتضی از پله ی آموخته های مادرش آغاز می شود� او نه فقط بزرگی را 

که زندگی را هم از امّ لیال به ارث برده و آموخته است� 
روزی در کودکی صدای در چوبی چفت نشدنی قلعه ی مبارک آباد به صدا درمی آید� 
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پیرمردی با محاسن سفید و کاله سّیدی بر چارچوب در نمایان می شود� پیرمرد از طرف 
خّیرین اســکناس های دو تومانی و پنج تومانی را برای کمک به امّ لیال آورده اســت، اما 
امّ لیــال از گرفتن آن کمک امتناع می کند و می گوید که بچه هایش لباس بر تن دارند و 
شکمشان سیر است و مستحق تر از آن ها بسیار، بنابراین بهتر است سید آبروی آن ها را 

نبرد و پول را به خانواده ای بدهد که واقعاً نیازمند است�
این خاطره  چون ترجیع بند در خاطرات مرتضی تکرار می شــود� او از پس این اتفاق 
درس مناعت طبع می گیرد� می آموزد که باید برای آن چه می خواهد، تالش کند و برای 
رســیدن به چیزی توجهی به کمک دیگران نداشــته باشد� شاید همین موضوع سبب 
می شــود لحظه ای از تالش برای رسیدن به خواســته هایش بازنایستد� امّ لیال نتیجه ی 
زحماتش را پیش از آن که جهان را بدرود بگوید، می بیند� حاال او در جوار حرم حضرت 
معصومه)س( مدفون است و مرتضی بیمارستانی به نامش، اّم لیالی امینی، در زادگاهش 

ساخته است�
 مرتضی معتقد اســت که تنها سه چیز در دنیا از دست ما خارج است: یکی شکل 
ظاهریمــان، دیگری پدر و مادرمان و در آخر هم محل زندگیمان� او فکر می کند وقتی 
به جای ســوییس یا شمیران در قلعه ی مبارک آباد به دنیا آمد، آن هم در خانواده ای که 
پدرش او را نان خور اضافی می دانســت، اگر می نشســت و جــای تالش زانوی غم بغل 
می گرفت، هیچ گاه مرتضای زرماکارون نمی شد� او صرف فعل خواستن را خوب بلد بود 
و تسلیم جبر زمانه نشد� هرچند که با همه ی این ها هنوز از خودش راضی نیست و فکر 
می کند اگر شرایط مهیا شود، به جای هشت هزار و پانصد پرسنل و چندین هزار اشتغال 
غیرمستقیم در مجموعه اش می تواند برای سیصد هزار نفر زیر عنوان برند مشهور جهانی 

اشتغال ایجاد کند� 
از نظر او آدم های تنبل همیشــه می گویند از فردا شروع می کنیم، آدم های معمولی 
از امروز شروع می کنند و آدم های موفق از دیروز شروع کرده اند� آن ها همیشه از خودشان 
ناراضی و طلبکارند� »ما تنها یک بار به دنیا می آییم و باید بتوانیم از این یک بار حداکثر 

استفاده را بکنیم و دنیای اطرافمان را به جای بهتری تبدیل کنیم�« 

یک صبح طالیی در دفتر زر ماکارون 
زنگ می زنم تا برای تکمیل پروژه  با مرتضای داستانم گفت و گو کنم� بی شک آگاهی 
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از افکار او می تواند جذاب باشد� یکشنبه است� به دفتر زرماکارون در خیابان شیخ بهایی 
می روم� در اتاقی می نشینم که سمت راستش میز کنفرانس گذاشته اند� وسط سالن دو 
مبل رودرروی هم اند و تلویزیونی در کنارشــان� بر دیوار شعار مرتضی سلطانی را زده اند 
که »با دانش ریاضی می توان ســاخت و نگه داری از آن، نیازمند داشتن آگاهی از تاریخ 

است�«
در حال مرور زندگی اش هســتم که از راه می رسد� پر مشغله اما با رویی گشاده مرا 
می پذیــرد� برایش توضیح می دهم که هدفم از این گفت و گو چیســت و دلم می خواهد 
بیش تر از افکار و مسیری که طی کرده، آگاه شوم� »همه جا شرح بدبختی های کودکی ام 

را گفته ام، بیا درباره ی مسائل مهم تری صحبت کنیم�« و شروع می کنیم به گفت و گو���

کارآفرین بودن از نظر مرتضی سلطانی
کارآفرین بودن چگونه اســت؟ شاید بســیاری از ما که دلمان می خواهد کارآفرین 
باشیم، ندانیم الزمه ی کارآفرین شدن چیست و چگونه می توانیم کارآفرین بشویم� او اما 
کارآفرین شــدن را خوب بلد است� خودش از آن به عنوان ایجادکننده یاد می کند� این 
ترکیــب بــا تعاریفی که از آن دارد، جــان می گیرد و معنا پیدا می کنــد� بارها و بارها 
ایجادکننده بوده و مرور گذشته ی کاری اش نشان می دهد چه کارهایی را برای اولین بار 
در کشــور انجام داده اســت� وجه تمایز موفقیت کارآفرینی اش این است که به تفاوت 
کارآفرینی و دانش مدیریت در حوزه های مختلف آگاهی دارد� معتقد اســت کارآفرینی 
ایجاد ایده ای است که ما آن را پیدا می کنیم، بال و پر می دهیم، می پرورانیم و بذرش را 

می کاریم، اما برای شکوفا شدنش نیازمند افراد متخصص هستیم� 
از نظــر او دانش کالن حوزه ی منعطفی اســت و با دانــش مدیریت در حوزه های 
مشخص تفاوت دارد� ایجادکنندگان کسانی هستند که دانش مدیریت کالن دارند� زمانی 
که این افراد شاکله ی یک کار را ایجاد می کنند، باید پس از آن کار را به متخصصان آن 
حوزه واگذار کنند� وقتی مدیر کالن به دنبال آن است که در حوزه های تخصصی آموزش 
ببیند و وارد آن شــود، نه می گذارد متخصص کارش را انجام دهد، نه تفویض اختیار به 

معنای واقعی محقق می شود� 
او بــه معنای واقعی مفهوم تکنوکــرات را در مجموعــه ی کاری اش درک کرده و 
حوزه های مختلف را به افراد فن گرا سپرده است� یابنده ی ایده های ناب است، خوب بلد 
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است این ایده های ناب را چگونه خلق کند و به عمل درآورد، اما زمانی که ایده به عمل 
رسید، کار را به اهالی فن می سپارد و تنها نظارتش را بر کار ادامه می دهد�

»من به تفویض اختیار باور دارم� تفکیک مدیریت از مالکیت بسیار اهمیت دارد� ما 
کشوری هستیم که دانش نیروهای متخصصمان اگر بیش تر از دنیا نباشد، کم تر نیست� 
افراد متخصصی داریم که اگر آن ها را در مســیر تخصصشان قرار دهیم و اعتماد کنیم، 
می توانیم موفق شــویم� بی اعتمادی ما ســبب هدر رفتن تخصص نیروها و هدر رفتن 
منابعمان می شــود و زمان را نیز از دســت می دهیم� زمانی کــه طرح صنعتی را ایجاد 
می کنیم، باید از افرادی که در آن حوزه دانش دارند، کمک بگیریم و زمانی که آن افراد 
را انتخاب کردیم و شایسته ی مدیریت هر حوزه ای دیدیم، به آن ها تفویض اختیار کنیم� 

این تفویض اختیار باید بدون دخالت و توأم با حمایت باشد�«
بــرای او مالکیت بر مجموعه ی کاری اش اهرم زور محســوب نمی شــود تا بخواهد 
عقایدش را به حوزه های مختلف تحمیل کند� مدیر دیکتاتوری نیســت و از آن جا که از 
حرف هایش برمی آید، بهترین روش مدیریتی را که همان مدیریت مشــارکتی است، در 
مجموعه ی کاری اش پیاده و دنبال می کند� او ایران را سرشار از منابع، اعّم از منابع پایه 

و انسانی می داند و در مجموعه ی مدیریتی اش توانسته از این دو اهرم بهره ببرد�
در این باره می گوید: »در مجموعه ی زر باورم این است که باید کاری انجام دهم که 
تخصص و توانمندی اش را دارم� من مالکیتم را به  عنوان اهرم زور استفاده نمی کنم و این 
مالکیت ســبب نمی شود که نظرم را به زیردستانم تحمیل کنم� این برخورد زیان زننده 
است� در قدم اول به خودمان و در قدم دوم به کسی که به ما اعتماد کرده، زیان می زنیم� 
در نتیجه ی این تفکر پیامدهای بســیار مثبتی گرفتم� راندمان زر خیلی سریع افزایش 
پیدا کرد و در کنار آن تنوع محصول و مشتری مداری که در مجموعه ی زر حاکم شده، 

نتیجه ی همین باور و نگاه من است�«

ایران، بهترین جا برای تولید 
کارنامه ی کاری مرتضی سلطانی نشان می دهد که بلد است چگونه همه ی تهدیدها 
را به فرصت تبدیل کند� درک مناسبی از مدیریت کالن دارد، می داند چگونه استراتژی 
مناسبی برای مجموعه های کاری اش تعریف کند، به موقع بحران ها را بشناسد، از آن ها 
عبور کند و فرصت بسازد� این برآیند نتیجه ی نگاه و تفکر او نسبت به دنیای پیرامونش 
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است� گله  مند نیســت� در همه ی امور خودش را قدمی جلوتر می داند و به جای آن که 
مشکالت را ســد ببیند، خود را عامل در هم شکستن سد ها فرض می کند و با تکیه بر 
همین تفکر بر موج شکســتن سدها سوار می شــود و هر روز ورق تازه ای بر کارنامه ی 
ارزشــمند کاری اش می افزاید� پتانسیل ها را می بیند، مشکالت را جای خود می گذارد و 

به جای آن که به دنبال مقصر برای مشکالت بگردد، تالش می کند از آن ها عبور کند�
در تشریح تفکراتش بد نیست از چگونگی نگرشش به دنیای پیرامونش آگاه شویم� 
او بــه همه چیز توجه دارد� جمعیت مصرف کننده برایش طبقه بندی شــده، در ذهنش 
ساختار مشخصی برای فضای کسب و کار دارد، به جای کمبودها، قوت ها را پی می گیرد و 

به فراخور توجه به این قوت ها برای مجموعه ی کاری خود مزیّت می آفریند�
  درباره ی پتانسیل های داخلی می گوید: »برخی معتقدند ایران جای کار نیست� من 
معتقدم اتفاقاً ایران بهترین جای دنیا برای کار است� هشتاد میلیون جمعیت در داخل 
کشور وجود دارد که ما باید برای آن ها کار کنیم و چهارصد میلیون جمعیت در اطراف 
ما هستند که به تولیدات و خدماتمان نیاز دارند� خدماتی که در نزدیکی شان با کیفیت 
باال تولید می شــود و با مدیریت خوب می تواند با قیمت مناســب به آن ها عرضه شود� 
مسئله ای که آن ها را از تولیدات کشــورهای دور با هزینه ی باال بی نیاز می کند� همین 
پتانســیل موجود است که با بهره گیری از اســتانداردهای جهانی در فرآیند تولید برای 

صنعتگران ما امکانی قوی محسوب می شود�« 
او بر خالف برخی کارآفرینان و تولیدکنندگان که مدام بر طبل مشکالت می کوبند، 
انگشــت اشاره را به ســمت خودشــان باز می گرداند و می گوید: »عده ای که درباره ی 
مشکالت صحبت می کنند، به این موضوع بی توجه اند که تولید در همه ی دنیا با مشکالت 
متعددی همراه است� دیکته ی ننوشته غلط ندارد، اما وقتی نوشته شود، بی شک غلط هم 
خواهیم داشت� مشکالت از الزامات توسعه است� فقط باید راهش را بلد باشیم� مزیت ها 
را باید در فضای کشــور خودمان شناســایی کنیم� وقتی توانایی ایجاد داشــته باشیم، 

تیم هایی را به کمک می گیریم و می توانیم کار را خوب و سریع پیش ببریم�«

زرماکارون نگاه قبیله محور ندارد 
او بحث مجموعه ی کارآفرینی و خانواده را به شکل پیچیده ای ترسیم می کند� اساساً 
اهل ســاختار قبیله محور نیســت و رویکرد مدرنی به مجموعه ی کاری اش دارد� بر کار 
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تیمی و شایسته ســاالری تأکید می کند و از همین مسیر مجموعه های زیر نظرش را در 
مسیر توسعه رو به جلو می راند� کارآفرین واقعی است و تمام وجوه مبحث کارآفرینی را 
بررسی می کند� مباحث توسعه ای را خوب می شناسد و بیش از هر چیز به دنبال توسعه 
و رشد مجموعه های خود است� رشد و توسعه را در گرو به تحرک درآوردن منابع مالی 
حاصل از مجموعه های تولیدی می بیند و همواره تالش می کند کارهای نو را با تکیه بر 

همین منابع مالی مازاد پیش ببرد�
»من به  عنوان کسی که نزدیک به چهل سال در این کشور کار صنعتی کرده ام، به 
این جا رسیده ام که باید بررسی کنیم مزیت ها چیست، چگونه باید آن ها را ایجاد کنیم و 

چگونه توسعه دهیم�«
او به شــدت به مدیریت منابع مالــی تأکید دارد و عدم مدیریــت آن ها را به ضرر 
خانواده ی کارآفرین و مجموعه ی تولیدی می بیند� »نباید مازاد منابع مجموعه ی تولیدی 
را از مجموعــه خارج کنیم، نباید بگذاریم مجموعه تورم مالی پیدا کند� زمانی که پولی 
اضافه شود و ما برایش برنامه  نداشته باشیم، پول مازاد خانواده مان را فاسد می کند� پول 
همیشه خوب نیست� اگر در مسیر مناسب قرار بگیرد، خوب است� سود حاصل از فعالیت 
مجموعه ی تولیدی باید هزینه ی توسعه ی آن مجموعه  شود� اگر این سود را از مجموعه 
بیرون بکشیم و مثاًل وارد خانواده کنیم، عوامل مخربی همراه دارد و فساد را وارد خانواده  
می  کند� اگر مازاد منابع مالی بدون برنامه های توســعه ای در مجموعه بماند، مجموعه را 
منفعــل می کند� مازاد منابع مالی بهره وری را کاهش می دهد� مجموعه تالش نمی کند 
قیمت تمام شــده ی محصول را کاهش دهــد؛ بنابراین زمانی که مــازاد درآمد داریم، 
عاقالنه ترین کار این اســت که وارد مســیر توسعه شــویم، حتی باید از بانک ها وام و 

تسهیالت بگیریم و این درآمدها را به سمت توسعه ببریم�«
او عالوه بر مازاد منابع، درگیر کردن بی توجه اعضای خانواده با مجموعه ی تولیدی 
را زیان بار می داند� منکر بهره گیرِی بجای اعضای خانواده در مجموعه نیست و بر این باور 
است که اگر عضوی از خانواده  در حوزه ی مشخصی دانش الزم را دارد، ایرادی ندارد از 
او و دانشــش بهره ببریم، اما در غیر این صورت به صرف مشغول کردن اعضای خانواده 

در مجموعه ی خود سبب متضرر شدن دوسویه می شویم�
»برند، توسعه و تأسیس تعاریف و الزامات خاص خودشان را دارند� در توسعه و ایجاد، 
روابط خانوادگی بی معناست� دانش کار تیمی است و شما باید برای پیشبرد کارهایتان 



27 تعبیر یک رؤیا

از افراد متخصص بهره ببرید، در غیر این صورت مجموعه  تان متضرر خواهد شــد� ما در 
گروهمان از این تعارف ها نداریم� به افراد متخصص تفویض اختیار می کنیم، حمایتشان 

می کنیم و نتیجه ی کارمان هم نشان می دهد که این روند مناسب است�«
به توصیه های مداوم و فرهنگ توصیه ای اشــاره دارد و معتقد اســت این توصیه ها 
تعارف بردار نیست و اگر نتوانیم این درخواست ها را بی پاسخ بگذاریم، به مجموعه ی خود 
ظلم کرده ایم� ســپس به توصیه های گاه و بیگاهی که به او می شــود اشــاره می کند و 
میگوید: »دوستان، آشنایان و افراد دولتی از این مسئله ناراحت می شوند� این پیشنهادها 
یکی دوتا نیست� در روز بیست پیشنهاد می شود که در سال رقم قابل توجهی است� زیر 
بار این خواســته رفتن سبب توّرم نیروی انسانی در مجموعه می شود، اتفاقی که تبعات 
نامناسبی همراه دارد� کم ترینش این است که سبب افزایش قیمت تمام شده می شود و 
مجموعه را با مشــکل رو به رو می کنــد� این اتفاق برای مجموعه هــای خودرو و دیگر 
مجموعه های کشــور افتاده است� آن ها با توّرم نیروی انسانی مواجه اند و همین موضوع 
ســبب شده که نتوانند موفق عمل کنند� دانش، لیاقت، شایسته ساالری و تخصص باید 

جایگزین این روابط شود�«

تحریم ما را رنج داده، اما از حرکت نایستاده ایم 
او از جمله کارآفرینانی اســت که در دوران تحریم توانست اهداف توسعه ای خود را 
پیش ببرد و ایده های نو را در کشــور به منصه ی ظهور برســاند� از نظر او این که بخش 
خصوصی در این سال ها مدام ضعف  هایش را به گردن تحریم ها می اندازد، بهانه ای بیش 
نیست� با آن که می پذیرد تحریم ها موانع زیادی ایجاد کرده اند، این مسئله را که تحریم ها 
باعث از بین رفتن صنایع شده اند، نمی پذیرد� از نظر او نابودی آن صنایع بیش تر از سوی 

مدیریت صاحبانشان بوده است�
»در سال هایی که تحریم بوده ایم، ده ها پروژه  انجام داده ایم که یکی از یکی موفق تر 
بوده اند� این پروژه ها در شــرایطی موفــق بوده اند که نه رانتی حاکم بود، نه مراوده ای با 
خارج از کشــور داشتیم و نه شراکتی آن ها را پیش برده است� در چارچوب نیازهایمان 
گروه هــای علمی را گرد هم آوردیم، کار تحقیقی انجام دادیم و موفق شــدیم� مثاًل در 
همین سال ها توانســتیم در حوزه ی آرد سمولینا، پاستا و هزاران حوزه ی دیگر نوآوری 

کنیم�«
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هرچند برداشتن تحریم ها را مسئله ی بســیار قابل اهمیتی می داند و معتقد است 
نمی توان از این موضوع راحت گذشــت، می گوید: »مــن به  عنوان یک تولیدکننده که 
نگاهم به سفره ی بشریت است، مرز و قومیت نمی شناسم� بی شک همراهی سیاست های 
دولت و ایجاد فضای تعامل با دنیا مســیرم را در رســیدن به اهدافم هموارتر می کند� 
گسترش روابط بین المللی و داشتن تعامل با دنیای خارج نه تنها برای من که برای تمام 
مجموعه های تولیدی اهمیت دارد� هر تولیدکننده ای در سطح جهان بخواهد کار تولیدی 
کند، از ابتدایی ترین اهدافش تعامل با دنیاست� اگر غیر از این باشد، نباید به بهره وری و 
توســعه و کیفیت فکر کنیم� وزارت امور خارجه و سیاست های خارجی ما همه باید به 
کمک تولیدکننده ی صادرات محور بیایند، هدف مشترکی تعریف کنند و در پیشبرد آن 
قدم بردارند� ما هیچگاه موافق تحریم ها نبودیم، اما زمانیکه اتفاق افتاد، مدیریتش کردیم 
و تسلیم نشدیم� راه حل پیدا کردیم و پیش رفتیم� اگر دوباره هم دنیا بخواهد با کشورمان 
دربیفتد، کار ســخت می شود، اما با تحریم می جنگیم، راه حل می دهیم و مسیر رشد و 

توسعه مان را پیدا می کنیم�«

افزایش کیفیت یعنی قدرتمندی در برابر جهان 
مسئله ی اقتصاد مقاومتی که در کشور مطرح شده، به شدت بر قدرتمند شدن بخش 
خصوصی تأکید دارد� مرتضی سلطانی می گوید: »بحث اقتصاد مقاومتی بحث خوبی است 
که می تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد�« تعریف او از اقتصاد مقاومتی این 
است که برای تولید به پول نفت چشم نداشته باشیم و تالش کنیم دانش سازمانی مان را 

افزایش دهیم و با توجه به کار تیمی و دانش، بهره وری سازمانمان را باال ببریم�
زمانی که بهره وری ســازمانمان را باال ببریم و بتوانیم محصول باکیفیتی تولید کنیم 
که قابل رقابت با محصوالت خارجی باشد، مجموعه ی خود و کشورمان را در جهان بیمه 

کرده ایم� در آن شرایط دیگر تحریم به آسانی روی نمی دهد� 

آدرس غلط ندهیم 
زمانی که تحریم ها اتفاق افتاد، بخش خصوصی به شــدت ضربه خورد� بســیاری از 
فعــاالن بخش خصوصی عدم رابطه با جهان بیرون را عامل اصلی تضعیف مجموعه های 
کاری شان برشمردند� بی شــک تحریم ها درهای انتقال دانش به کشور را بسته بود، اما 
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سلطانی در همین دوران توانست توسعه ی مورد نظرش را در مجموعه اش ایجاد کند و 
با مدیریــت بحران مجموعه را از ضربه ی تحریم ها دور کند� او معتقد اســت تحریم ها 
به خودی خود نه خوب هستند، نه بد، اما می گوید: »موفقیت در شرایط خوب که موفقیت 
حســاب نمی شود� عملکرد شما زمانی موفق است که شرایط نامناسبی را در برابر خود 
ببینید� بنابراین این که بگوییم تحریم ها عامل موفق نشــدن ماست، یعنی نتوانسته ایم 

بحران را مدیریت کنیم و مجموعه مان را در برابر مشکالت ایمن کنیم و پیش ببریم�«
درباره ی کمبود منابع که حاصل تحریم ها برشمرده می شود، بر این عقیده است که 
گاهی همین کمبود منابع ما را به اقیانوس اصلی وصل می کند و ســازمان را به سمت 
پویایی بیش تر می برد� »گاه تزریق منابع به ســازمان فساد ایجاد می کند و مانع رشد و 
توسعه  اش می شود�« قبول دارد که سرمایه ی در گردش کم است و گاهی سبب ضربه به 
بخش خصوصی می شود، اما می گوید این همه ی ماجرا نیست� معتقد است اگر قرار باشد 
ســرمایه ای هم به سازمان تزریق شود، باید مطالعه شده اتفاق بیفتد� تزریق منابع بدون 
آن که بدانیم برای چه آن را به سازمان وارد کرده ایم، ممکن است ضربه بزند و به تضعیف 

مجموعه بینجامد�
از نظر ســلطانی برخالف عقیده ی برخی از فعاالن بخش خصوصی، مشکل اصلی 
در ســرمایه و منابع در گردش نیست� آن چه بخش خصوصی را به شدت تضیف کرده، 
حمایت های بی جهت و دریافت نابه جای ســرمایه ی در گردش است� »دریافت منابع 
الزم اســت، اما متأســفانه بخش خصوصی ما حساب شــده و با مطالعه این منابع را 
دریافت نکرده اســت� منشأ منابع ما نفت اســت و همین باعث صدمه خوردن بخش 

خصوصی شده است�« 
ســلطانی معتقد است نبود سرمایه ی در گردش تنها بهانه است و کسانی که آن را 
عامل تضعیف شــدن خود می دانند، علت را اشتباه ارزیابی می کنند� »در همین شرایط 
نامناســب مجموعه ی من توانسته صدها طرح ملی را به ثبت برساند و در مسیر توسعه 
پیش برود� مشکل کســی که در شرایط سخت کار را خوابانده یا به عقب بازگشته این 

است که یا در مدیریت مناسب ناتوان بوده یا اساساً در آن شرایط نخواسته کار کند�« 
او معتقد است معّوقات بانکی نشــانه ی ضعف سازمان هاست� »من در شرایطی که 
طرح های توسعه ای ام را پیش می برم، معّوقه ی بانکی ندارم� اگر مجموعه ی ما در مسیر 
توســعه پیش برود، بانک ها و مؤسسات تزریق کننده ی سرمایه آماده ی پرداخت سرمایه 
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هستند� چنان که برای من این امکان وجود دارد و فقط وقتی که نیاز داشته باشم، از این 
منابع استفاده می کنم�«

او می گوید: »کارنامه ی کاری ام نشان می دهد که بدون هیچ پشتوانه ای کار را شروع 
کرده ام و اگر مرا به عنوان الگو قبول ندارند، پس دنبال بهانه هستند� نبود سرمایه ی در 
گردش که اکنون معضل بخش خصوصی عنوان می شود، نوعی آدرس غلط دادن است�« 

تولید ادبیات خودش را دارد 
از ابتدای انقالب تاکنون دولت نقش پررنگی در حمایت از صنایع داشته و تا قبل از 
آن که اصل 44 مطرح شــود، مدیریت بسیاری از صنایع را عهده دار بوده و هم چنان نیز 
هســت� هرچند تالش  کــرده این مدیریــت را به بخش خصوصی بســپارد، هم چنان 
بی اعتمادی به بخش خصوصی سبب شده این فرآیند درست صورت نگیرد� نظر مرتضی 
سلطانی درباره ی این رویه و ارتباط دولت با بخش خصوصی این است که دولت تنها باید 
نقش نظارتی داشــته باشــد� »دولت فقط در زمان تخّطی یک مجموعه باید دربار ه ی 
عملکرد بخش خصوصی دخالت کند� در غیر این صورت نباید نقشی در عملکرد بنگاه های 

صنعتی و تولیدی داشته باشد�« 
بزرگ شدن دولت و فعالیت های اقتصادی اش مدت هاست که نقل هر محفلی شده 
و ســلطانی معتقد است این روند به ضرر دولت خواهد بود� او می گوید: »دولت ها نباید 
وارد بحث های اقتصادی شــوند و تنها باید نقش نظارتی داشته باشند� اگر هم در جایی 
بخواهند نقش حمایتی داشته باشند، این نقش باید علمی و کارشناسی باشد� اگر دولت 
به وظایف خودش برســد و اجازه دهد بخش خصوصی هم روند کاری اش را پیش ببرد، 
هر دو می توانند عملکرد مناســب تری داشته باشند� همان طور که من سیاسی نیستم و 
توان ورود به مســائل سیاسی را ندارم، دولت هم نباید وارد مباحث اقتصادی شود� کار 

باید به شکل درست تقسیم شود� 
متأســفانه سال هاست معادالت مخدوش شده است� کســانی وارد مباحث اقتصادی 
شــده اند که دانش الزم را برای تولید و صنعت ندارند� آن ها چون توان پیشبرد اهداف را 
ندارند، تقصیر را به گردن عوامل بیرونی می اندازند� آن ها در مسیر اشتباه می روند و انگشت 
اتّهامشان به سمت عوامل بیرونی است� در حالی که مشکل اصلی خودشان هستند� تولید 

ادبیات خودش را دارد و کسی که این ادبیات را نمی داند، نباید وارد آن شود�« 
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ما و دولت ادبیات هم را متوجه نمی شویم 
مســئله ی موانع کسب و کار بارها از سوی فعاالن بخش خصوصی مطرح شده است� 
بی شــک کسی منکر قوانین دست و پاگیر ایجاد کسب و کار نیست، اما این همه ی مسئله 
نیست� چنان چه مرتضی سلطانی می گوید: »این که بروکراسی دولت باید کم شود حرف 
درستی است، اما همه ی مسئله نیست� مسئله این است که دولت و بخش خصوصی هر 
دو هدف مشترکی را با عنوان رشد و توسعه پیش می برند، اما متأسفانه ادبیات یکدیگر 
را متوجه نمی شــوند� برای حل این مشــکل الزم است ادبیات مشترک همدیگر را پیدا 
کنیم� زمانی که به بازتعریفی از ادبیات مشــترک برسیم، می توانیم تعامل کنیم� وقتی 
تعامل درســت اتفاق بیفتــد، هم آن ها می دانند ما چه می خواهیــم و موانع را برطرف 
می کنند، هم ما مسیر مناسب تری را برای تحقق اهداف دولت در پیش می گیریم� مشکل 
از آن جا شروع می شود که افراد سیاسی تصمیم  می گیرند، در حالی که تصمیم گیری باید 
به عهده ی اهالی فن و بخش خصوصی باشد� بخش خصوصی نیازهای خود را می شناسد� 
دولــت باید اجازه دهد بخش خصوصی تجربیاتش را روی میز بگذارد و از این تجربه ها 

استفاده کند و تصمیم ها را پیش ببرد�«

پیش زمینه ی ذهنی مصرف کننده ی ایرانی را تغییر دهیم 
ساخت ایران چندی است تبدیل به دغدغه ی کمپین های تبلیغاتی شده تا مردم را 
به خرید محصوالت ایرانی تشویق کند� اتفاقی که از آن به عنوان ضامن رشد اقتصادی 
یاد می شود، اما هم چنان تفکر مصرف کننده ی ایرانی درباره ی تولیدات ایرانی یا حداقل 
کلّیت آن تفکر مثبتی نیست� در اصل تولید کننده ی ایرانی با تولیدات کم کیفیت و گاه 
بی کیفیت خود این تصور را در ذهن مردم شــکل داده اســت� »مصرف کننده های ما از 
رفتار تولیدکنندگانمان آســیب خورده اند و دچار بی اعتمادی به تولیدکننده شــده اند� 
بخش خصوصی در تعامــل با مصرف کننده ناموفق عمل کرده اســت� تولیدکننده در 
اســتمرار تولید با کیفیت موفق نیســت� وقتی تولید یا خدماتی بــه مصرف کننده ارائه 
می شود، اولین بحث این است که خدا کند این کیفیت ابتدایی پایدار باشد� این مسئله  
سبب می شود مصرف کننده محصول خارجی را به ایرانی ترجیح بدهد� اگر کسی هم در 
این میان به کیفیت و استمرار کیفیت محصولش تأکید داشته باشد، در این بی اعتمادی 

همچون دیگران تاوان می دهد و مورد توجه قرار نمی گیرد� 
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سلطانی معتقد است: »باید رفتار و فرهنگمان را بازتعریف کنیم� مِن تولیدکننده با 
ارائه ی محصــول باکیفیت، قیمت مناســب و دروغ نگفتن می توانــم ذهنیت مردم و 
پیش فرض های مصرف کننده را تغییر دهم و تالش کنم تا اعتماد ازدست رفته را برگردانم� 
گاه محصوالتی بســیار باکیفیت تر از محصوالت آلمانی تولید می شــود، اما بی اعتمادی 
مردم را چشم بســته به ســمت محصول آلمانی می برد� باید این رفتار را با اعتمادسازی 
تغییر دهیم� درست است که مسیر دشواری است، اماشدنی است� اگر محصول باکیفیت 
با خدمات پس از فروش مناســب تولید کنیم، بی شــک مصرف کننده ی داخلی پشت ما 
خواهــد بود و از ما حمایــت خواهد کرد� چنان که تاکنون نشــان داده و از محصوالت 

باکیفیت حمایت کرده است�«
او می گوید: »ما درباره ی ماکارونی موفق بوده ایم� بیست سال گذشته مردم ماکارونی 
ترک و ایتالیایی را ترجیح می دادند و این محصوالت در کشــور عرضه می شد، اما حاال 
شــما اساســاً ماکارونی خارجی در بازار نمی بینید� اگر هم هست، محصوالتی است که 
چمدانی وارد شده و متقاضیان اندکی دارد� اکنون مصرف کننده ی ایرانی به تولیدات ما 
اعتماد کرده و از محصوالتمان حمایت می کند� این مزیت ناشــی از منابع غنی داخلی 
اســت� حاال مصرف کننده  می داند که ما گنــدم دروم خوب را در فضایی ارگانیک تهیه 
می کنیم و در مقایســه با محصوالت خارجی برتــری داریم؛ پس ما را انتخاب می کند� 
همه ی محصوالتمان باید این مســیر را طی کنند و با اعتمادسازی پیش زمینه ی ذهنی 

مصرف کننده را تغییر دهند�«

بازارهای خارجی را تصرف کنیم 
رقابت در دنیای تولید مسئله ی بسیار مهمی است� حتی بزرگ ترین و مشهورترین 
برندها هم بر این مسئله تأکید دارند و می دانند لحظه ای بی توجهی باعث عقب ماندن از 
رقبا و شکســت می شــود� چندی اســت تولیدکننده  ی داخلی هم این امر را دریافته و 
می داند که بازار داخلی برای تولیدات و رشد و توسعه ی او کافی نیست و بهتر است که 
به بازارهای خارجی بیندیشــد، اما بازارهای خارجی درباره ی محصول ایرانی همان قدر 
بی اعتماد هســتند که مصرف کننده ی داخلی� از نظر مرتضی ســلطانی تولیدکننده ی 
داخلی باید به فکر افزایش مزیت های رقابتی خود و اعتمادسازی در نظر مصرف کننده ی 

خارجی باشد� 
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»مــا تولیدکنندگان این امر را به خوبی درک کرده ایم و در حال تالش برای تصرف 
بازارهای خارجی هستیم�« او به آینده خوش بین است و می گوید می توانیم در بازارهای 

خارجی موفق عمل کنیم� 

رشد رقیب ضامِن رشد من است 
مدت هاســت که در دنیای رقابتی جهان مســئله ی رقیب و محترم  شمردن رقبای 
دیگر مطرح شــده است� اکنون رقبا در دنیا به جای تالش برای حذف یکدیگر، به دنبال 
تقویت رقیبان هستند و معتقدند قوی  شدن رقیب مساوی است با تالش آن ها برای بهتر 
شدن، اما در ایران هنوز این تفکر وجود ندارد� »متأسفانه در ایران رقیب محترم شمرده 
نمی شــود و مدام جلوی پیشرفت یکدیگر را می گیریم� این فرهنگ در خانواده، محیط 
آموزشــی و جامعه هم وجود دارد و همه ی ما تحت تأثیر آن هســتیم، البته این روزها 
به خصوص در نگاه جوانان نوعی تغییر ایجاد شده و همه رفته رفته درمی یابند که رشد 

رقیب به قدرت  من می انجامد�«
سلطانی معتقد است: »در گذشته این نگاه به شدت به تولیدکننده های داخلی آسیب 
زده اســت، اما اکنون زمان توجه به مسائل حاشیه ای نیست� اگر درگیر حواشی شویم، 
اصل را از دست می دهیم و در دنیای پُرسرعت امروز جا می مانیم� من معتقدم در کشور 
ما 95 درصد اصل همیشــه قربانی 5 درصد حواشی شده است� در دنیا هم این حواشی 
وجود دارد، اما به متن صدمه نمی زند� الزم است برویم و ببینیم جهان برای این امر چه 
راهکاری دارد و ما هم همان مســیر را برویم� امروز دنیا دهکده ی جهانی اســت و همه 
می توانند از دانش یکدیگر بهره ببرند� در چنین دنیایی باید خودمان را با شرایط تطبیق 

دهیم و موفق شویم�«

خانه ای روی آب 
در کشور ما مسئله  ی عدم تعامل وجود دارد� این عدم تعامل همه جا دیده می شود، 
از بنگاه های اقتصادی بگیر تا رده های باال، مانند وزیران دولت� هیچ هماهنگی و تعاملی 
در کشــور وجود ندارد و همه ی ســازمان ها جزیره ای عمل می کنند� اتفاقی که به ضرر 
همه ی ســازمان ها تمام می شود و به سازمان ها و کشــور هزینه ی اضافه وارد می کند� 
مرتضی ســلطانی منشأ این عدم تعامل را همان توجه به حواشی می داند و معتقد است 
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این نگاه از نهادهای کوچکی مثل خانواده آغاز می شــود و تا رده های باال می آید� »باید 
ریشــه را تغییر دهیم، زیرا مدیران و مسئوالنمان از فرهنگ غالب جامعه برآمده اند� اگر 
بتوانیم ریشــه ها را درمان کنیم، می توانیم در رده های باال هم تغییر ایجاد کنیم� هرچه 
برجمان را باالتر ببریم و دکوراسیون آن را بهتر کنیم، باز هم ناموفقیم، زیرا خانه مان را 
روی آب ساخته ایم� باید برای ایجاد هر بخشی دانش ریاضی بدانیم و برای نگه داری آن 
به تاریخ توجه کنیم� این نگاه بنیان را درست می کند و کمک می کند شاکله ی تفکراتمان 

مثبت شود و ما را به سمت موفقیت ببرد�«

مصیبت ها و مزیت های سازمان جهانی
بخش خصوصی در کشــور دو نظر متضاد درباره ی پیوستن به سازمان جهانی دارد� 
برخی آن را ضامن رشد و توسعه ی کشور و مجموعه ی تولیدی و صنعتی خود می دانند 
و برخی آن را ســبب مرگ و نابودی صنایعشان� ســلطانی از دسته ی موافقان است� او 
می گوید: »ورود به سازمان جهانی آرزوی من برای کشور و مجموعه ی تولیدی ام است� 
ورود به سازمان جهانی تحوالت شگرفی برای کشور در پی خواهد داشت� البته ورود به 
ســازمان جهانی برای کشورمان که ســال ها از آن دور بوده، سخت خواهد بود و ممکن 
است برای برخی صنایع کشنده باشد، اما بهترین گزینه برای رشدمان است� ممکن است 
با سختی هایی همراه باشــد، اما بی شک در طوالنی مدت ضامن رشد و توسعه ی کشور 

خواهد بود� 
کسانی که تولید را شوخی گرفته اند و با رانت وارد این عرصه شده اند، از بین خواهند 
رفت، اما حقیقت این است که آن ها باید از بین بروند� چنین تولیدکنندگانی فقط منابع را 
هدر می دهند و به ضرر کشور عمل می کنند� تولیدکننده ای که بتواند در فضای رقابتی کار 
کند، می ماند و موفق می شود� ما تجربه کرده ایم که بازگشایی کارخانه با تولیدات باکیفیت 
سبب از بین رفتن کارخانه های ضعیف و بی کیفیت شده است� پیوستن به دهکده ی جهانی 

به نفع صنایع ماست و ضعیف ها را که قاتل منابع هستند، از دور خارج می کند�« 

چشم انداز: موفقیت در دستان ماست
مرتضی ســلطانی امیدوار اســت، چنان چه در عمل هم این امیدواری را ثابت کرده 
است� او می گوید: »اگر حسن نیت داشته باشیم، همه ی مشکالت از بین می روند و کشور 
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در مســیر رشد و توســعه قرار می گیرد�« ایران را کشــور مهمی در حوزه ی موفقیت 
تولید کننده می داند� »ما در داخل هشــتاد میلیون و در مرزهایمان هشــتصد میلیون 
مصرف کننده داریم� وجود این رقابت مزیتی برای ماست که اگر بتوانیم از آن بهره ببریم، 
موفق خواهیم بود� تک تک ما باید از خودمان شــروع کنیم و بخواهیم که موفق شویم؛ 

زیرا موفقیت در دستان ماست�« 

منبع
کتاب »کارآفرینی به شیوه ی مرتضی سلطانی«، نگارش رضا یادگاری و مهشید صناعی، مرکز کارآفرینی 

دانشگاه صنعتی شریف، سال 1395�
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 مرتضی سلطانی در کودکی 

 مرتضی سلطانی زمان زیادی را در کوه 
و بیابان سپری می  کند

ام لیال، مادر مرتضی سلطانی

 مرتضی سلطانی در جوانی، هنگامی که 
در جستجوی رؤیاهایش بود 
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مرتضی سلطانی، موسس زر ماکارون در حال سخنرانی





41 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فصل دوم

چه کسی پنیر مرا 
جا به  جا کرد؟
داستان زندگی غالمعلی سلیمانی، 
بنیان گذار کاله





ایمانی که ساده آمد و سخت ماند
صدای مهیبی به گوشــش رسید و ضربه ی محکمی را حس کرد� ابتدا صدای فریاد 
چند نفر و سپس ســکوت� برای مدتی طوالنی آرامش وصف ناپذیری حاکم بود� سپس 
صداها دوباره از داالن های باریک راه باز کردند و به گوشش رسیدند� دنیای اوهام کم کم 
رنــگ می باخت و واقعیت دوباره او را به خــود فرامی خواند� کم کم محیط اطراف رنگ 
واقعیت می گرفت� روی تخت بیمارســتان میــان ملحفه های آبی رنگ چه کار می کرد؟ 
پرســتار با لباس سفید باالی سرش ایســتاده بود و لبخندی به پهنای صورتش داشت� 

کم کم اتفاقات را به خاطر آورد، آن تصادف وحشتناک را���
- در کدام بیمارستان هستم؟ 

- بیمارســتان��� معجزه است که زنده ماندید� بیست ویک روز در کما بودید� همه از 
شــما قطع امید کرده بودند� هنوز خطر کامل برطرف نشــده و نیاز به چند عمل دیگر 

دارید� خوشحالم که به هوش آمدید�
پزشــکی که به بالینش آمده بود، وصف این بیست ویک روز و عمل های مختلفی را 
که انجام شــده بود، تک به تک برایش گفت� حتی کار به جایی رسید که می خواستند 
لوله هــا را از بدنش جدا کنند، ولی به اصرار پرســتار ایــن کار را نکردند� درباره ی مرد 
مســیحی خداشناسی گفت که شب های طوالنی باالی ســرش انجیل می خواند و دعا 

می کرد که زنده بماند� دکتر گفت در نهایت ناامیدی ما، شما به هوش آمدید�
از پنجره به آبی آسمان نگاه کرد� فکر کرد هنوز کارش در این دنیا تمام نشده و کلی 

کار دارد که باید انجام بدهد� داروی آرام بخش کم کم اثر کرد و به خواب رفت� 
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***
ســال ششم بود� امتحان حساب احتمالی سختی در کشور برگزار شد که نامتعارف 

بودن سؤال ها و سختی شان حتی در روزنامه ها هم مطرح شد� ناامید به خانه برگشت� 
- مادرجان من دیگر امتحان نمی دهم� امتحان امروز را خراب کردم� امشــب هم به 

سینما می روم و برای امتحان بعدی آماده نمی شوم� 
- مگر پاسخ ها را ننوشتی؟!

- بله نوشتم، اما نمی دانم درست اند یا غلط� 
- اسم سینما را جلوی پدرت نیاور� می دانی که دلخور می شود� 

شب که به خانه برگشت، پدر کم و بیش از اتفاق های آن روز باخبر بود� 
- پسرم کجا بودی؟ 

سکوت کرد�
- چرا فردا امتحان نمی دهی؟

- امتحــان امروز را همه خراب کردند� من هم قبول نمی شــوم� برای همین دیگر 
امتحان نمی  دهم�

- می خواهی قبول شوی؟
- معلوم است� چه کسی نمی خواهد؟ 

- برای قبولی باید به خدا ایمان داشته باشی� 
- یعنی من اآلن بگویم به خدا ایمان دارم، نتیجه ی امتحانم عوض می شود؟ 

- پیش از امتحان فکر می کردی قبول می شوی؟
- بله�

- اگر پیش از امتحان فکر می کردی قبول می شوی، حتماً قبول می شوی� حاال وضو 
بگیــر و نمازت را بخــوان و با خدا صحبت کن� مطمئن باش بــا بهترین نمره ها قبول 

می شوی� 
- اگر نشدم چه؟ 

- من مطمئنم قبول می شوی، به شرطی که شک نکنی و به خدا ایمان داشته باشی� 
- اگر به همین سادگی است، چشم� 

اما آن ایمان ساده نبود� حداقل نگه داری اش ساده نبود� آن شب زندگی غالم عوض 
شد� ایمانی که پدر در او ایجاد کرده بود، سبب شد در خودش نیروی غریبی حس کند� 
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نیرویی که به او قدرت می  داد تا هر نشــدنی را شدنی کند� به این نتیجه رسیده بود که 
تنها کافی است بذر چیزی را که می  خواهی، در ذهنت بکاری و به خدا باور داشته باشی� 
آن بذر جوانه می زند و آن وقت می توانی کوه ها را هم جا به جا کنی� آن سال غالمعلی نه 
تنها امتحان حســاب احتمالی را قبول شــد، امتحان حساب استداللی را هم با بهترین 

نمره، حتی چند نمره باالتر از شاگرد اول کالس پاس کرد� 
***

پسر غالمعلی دوران متوسطه اش را در اروپا به پایان رسانده بود و می خواست برای 
ادامه ی تحصیل به آمریکا برود� غالمعلی چندان با این مسئله موافق نبود، اما اصرارها بر 
بی میلی اش غلبه کرد و با گرفتن ویزای آمریکا روانه ی آن جا شــد تا شــرایط تحصیل 
پســرش را فراهم کند� هنوز به آمریکا نرسیده، آن تصادف اتفاق افتاد و سبب شد روی 

تخت بیمارستان با مرگ که اصاًل به او نمی آمد، بجنگد� 
آن روز صبح که چشــمش را برای چندمین روز روی تخت بیمارســتان گشــود ، 
می خواســت جراح معالجش را ببیند و از او تشــکر کند� وقتی پزشک به بالینش آمد و 
تشکر و هدایایش را دید، گفت: » من باید از شما تشکر کنم� این امکان را فراهم کردید 
تا از دانشم برای بازگرداندن شما به زندگی استفاده کنم�« گفته بود در چنین تصادف هایی 
پنجاه درصد در لحظه ی اول جان می ســپارند، بیســت وپنج درصد در مسیر انتقال به 
بیمارستان و تنها بیست وپنج درصد از مصدومان به بیمارستان می رسند و شانس زندگی 
دوباره پیدا می کنند� و ادامه داده بود: »من از شما متشکرم که جزو آن بیست وپنج درصد 

بودید و شرایطی ایجاد کردید که از دانشم بهره ببرم�« 
غالمعلی وقتی تنها شد و به حرف های جراح فکر کرد، با خودش گفت سلیمانی، تو 
هزاران پروژه را از بوشهر، آمل، مشهد و شیراز به نتیجه رسانده ای� این هم برای تو پروژه  
است و هر طور هست، باید به سالمت از این بیمارستان مرخص شوی� همین افکار سبب 
شد بنشــیند و برنامه های زندگی و کارهایی را که هنوز انجام نداده  روی کاغذ بیاورد، 
ایمان رسوخ کرده در دلش را وسط بگذارد و به خدا بگوید من هنوز کلی کار دارم و نیاز 
به زمان دارم تا این کارها را به ســرانجام برسانم� این طوری توانست همه ی آن روزهای 

سخت و عمل های سنگین را تاب بیاورد و سالمت از آمریکا به ایران بازگردد� 
معالجه اش خوب پیش می رفت، اما بیمارســتان هزینه ی باالیی را برای روند درمان 
در صورت حسابش نوشته بود� غالمعلی از وکیلی ایرانی خواست تا جایی که امکان دارد 
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هزینه ی باالی بیمارستان را طبق قوانین آمریکا کاهش دهد� هزینه  باالی بیمارستان به 
ده درصد تقلیل پیدا کرد و با این کار هرچند روند درمانش هنوز به پایان نرسیده بود، 

بیمارستان از او خواست آن جا را ترک کند و به بیمارستان دیگری برود� 
غالمعلی که با هشتاد کیلو وزن به بیمارستان رفته بود، با چهل وپنج کیلو وزن تالش 
می کرد در بیمارســتان دوم بنیه ی از دست رفته اش را به دست بیاورد� پس از روزها که 
به دلیل آسیب پایش نتوانسته بود از تخت بیرون بیاید، حاال قرار بود با کمک پزشک و 
عصا دوباره ســرپا شــود� دکتر مســافتی را تعیین می کرد و می گفت اگر می توانی این 
مســافت را طی کن، اما غالمعلی می خواســت ادامه بدهد و بیش تر از چیزی که از او 
خواســته شــده بود، با عصا راه برود� پرســتارها تعجب می کردند و می گفتند چه طور 
می توانی با پای آسیب دیده راه بروی؟ جواب می داد شما فکر می کنید که با پاهایتان راه 
می روید� آن چه شــما را راه می برد، ذهنتان اســت� من حاال با ذهنم راه می روم و چون 

ذهنم از منبع بزرگ تری تغذیه می کند، می توانم با ایمان به آن انرژی راحت راه بروم� 
***

این تنها دفعه ای نبود که ایمانش به چالش کشــیده می شــد� هنوز سال به پایان 
نرسیده و سایه ی حادثه ی اول از زندگی اش کنار نرفته بود که زندگی روی دیگری هم 
به او نشان داد� پسرش که از آلمان به آمریکا رفته بود، در حادثه ای در استخر قطع نخاع 

شد و پزشکان درباره ی زنده ماندنش تردید داشتند� 
»پسرم بسیار جوان بود� فقط گفتم خدایا او را در هر شرایطی برای من نگه دار� من 
همه چیز را تحمل می کنم، اما پسرم را برایم حفظ کن� و آن ایمان کار خودش را کرد�«

غالمعلی ســلیمانی این ها را در پاسخ به این پرسش گفت که چه چیزی شما را در 
کارتان پیش برد و نگذاشت لحظه ای جا بزنید� او از ایمان ویژه ای صحبت کرد که خاص 
اوست� ایمانی که در سال ششم توسط پدر در قلبش رسوخ کرد و تبدیل به پشتوانه ی 

محکمی شد تا پیش برود� 
»با همه ی این مشــکالت، لحظه ای ناراحت نشدم، لحظه ای به خدا اعتراض نکردم� 
هیچ چیز نتوانســت بین من و ایمانم فاصله بیندازد� همیشــه فکر می کنم هر اتفاقی در 
زندگی ام افتاده، دلیلی دارد و هیچ گاه به خاطر آن اتفاقات به خدا معترض نشده ام� ایمانی 
قوی در وجودم بود که سبب شد در سی و هشت سال از صفر شروع کنم و بدون سرمایه 
هر ســال کارخانه ای احداث کنم یا طرح توسعه ای را به سرانجام برسانم� این ها نتیجه ی 
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جسارت نیســت� همه نتیجه ی ایمانی است که در من وجود داشت� زمانی که به پالک 
نودونه خیابان آذربایجان آمدم، یک نفر بودم و حاال هفده هزار نفر هستم� این به آن معنا 
نیست که من به تنهایی عامل آن اتفاق بودم� نیرویی به نام ایمان در من بود که این اتفاق 
را رقم زد�  همیشه از خدا می خواستم روزی انسان ها را از کانال من رقم بزند و یک درصد 
آن روزی را به من بدهد� این فلسفه ی زندگی من است و خدا هم در تحقق این خواسته 

همراهی ام کرده� هیچ گاه از منبع درآمدی که برایم ایجاد شده، سوء استفاده نمی کنم�«

در جست وجوی هویتی مستقل 
آن روز صبح مادر غالمعلی چهارســاله او را برای ســحری از خواب بیدار کرد� انگار 
همه ی دنیا مال غالمعلی بود� حاال می توانست مثل بزرگ ترها روزه بگیرد� روز که به نیمه 
رسید، مادرش گفت: »سن تو برای روزه گرفتن کم است� امروز ناهار بخور� فردا هم اگر 
از ناهــار تــا اذان چیزی نخوری، این دو روز به هم وصل شــود و یــک روز کامل روزه 
گرفته ای�« دســتمال دو تکه ای هم به او داد و گفت برای روزه ات این دو تکه را به هم 

گره بزن و به رودخانه بینداز تا  یک روز کامل حساب شود�  
غالمعلی در خانواده ای مذهبی رشــد  کرد� پدرش وکیل دادگســتری بود و عالقه 
داشــت بچه هایش هم تحصیل کنند، اما برای غالمعلی کوچــک ثروت بر علم برتری 
داشت� از همان کودکی دنبال مالکیت گاو و گوسفند بود و این مالکیت حتی لذت روزه 
گرفتــن را هم برایش چند برابر می کــرد� این حس مالکیت حتــی در قالب رقابت با 
پسرخاله درباره ی میزان دارایی هم پیش می رفت� اگر از غالمعلی می خواستند درباره ی 

موضوع »علم بهتر است یا ثروت« انشا بنویسد، حتماً ثروت را به علم برتری می داد� 
همین توجه به ثروت دستاویزی بود تا پدرش از آن در جهت تربیت فرزندش بهره 
ببرد� بســیار عالقه  داشت که بچه هایش پیش از رسیدن به سن قانونی نمازخوان شوند� 

روزی از غالمعلی پرسید: »پسرم چرا نماز نمی خوانی؟«
- چرا نمی خوانم؟ می خوانم� 

- من دلم می خواهد هر روز قبل از آن که چیزی بخوری، نمازت را بخوانی� اگر این 
کار را بکنی، بابت هر وعده به تو پنج هزار می دهم� یعنی هر پنج وعده بیست وپنج هزار� 
مادرت هم شاهد توست� اگر آخر ماه گفت همه ی نمازهایت را به موقع خوانده ای، بیا و 

از من پانزده تومان بگیر� 
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ماه اول غالمعلی نمازش را خواند و آخر ماه مادرش را شــاهد گرفت و پانزده تومان 
را که پول زیادی بود، از پدر گرفت� ماه دوم هم بر همین منوال گذشت، اما پدر امروز و 
فردا کرد و پانزده تومان را نداد� با وجود این توانست عادت نمازخوانی را در غالمعلی به 
وجود بیاورد� پدر دنبال نهادینه کردن اعتقادات مذهبی در بچه ها بود و با همین شیوه 

شاکله ی فردی را ساخت که قدرت مدیریت و پیشبرد اهدافش را دارد� 
دوران کودکی سپری شد و غالمعلی برای ادامه ی تحصیل وارد دانشگاه ملی )شهید 
بهشتی( شد� هزینه ی ساالنه ی دانشگاه چهار هزار تومان بود که پدر پرداخت� احساس 
می  کرد نیاز دارد هویت مســتقلش را شــکل بدهد� داســتان از آن جا شروع شد که به 
غالمعلی اجازه دادند یک روز در هفته تدریس کند� دریافت حقوق ســیصد تومانی در 

همان ماه اول حس استقالل متفاوتی را برایش رقم زد�
اولین حقوقش را که گرفت، راهی الله زار شــد� پارچه ی کت  و شــلواری خرید و به 
خیاط ســپرد تا بدوزد� کت و شلوار دوخته شده با همه ی کت و شلوارهای دیگرش فرق 
داشت� با پوشیدنش احساس بهتری به خودش داشت� این کت و شلوار برایش فقط یک 
کت و شلوار نبود، حتی پسر خاله و رقیب دیرینه اش هم با آن که تمکن خوبی داشت و 
چند دســت کت و شــلوار داشــت، هر وقت جای ویژه ای دعوت می شــد، از غالمعلی 
می خواست آن لباس را به او قرض بدهد� حقوق اول جرقه ی اولیه را در ذهنش زد و به 

او آموخت ثروت آفرینی لذت خاصی دارد� 
در سال دوم دانشگاه مسیرش عوض شد� می خواست از خانواده کاماًل مستقل شود� 

از این رو سراغ دوستی رفت که در بانک مشغول کار بود� 
- نصرت می توانی وامی چهار هزار تومانی برایم جور کنی؟

- به فرض که جور کنم، چه طور می  خواهی قسط هایش را بدهی؟
- تو وام را جور کن، من راه پرداختش را پیدا می کنم� 

- باشد� کسی را در بانک دیگری می شناسم� از او برایت وام می گیرم� 
وام چهار هزار تومانی را گرفت و خودش هزینه ی سال دوم دانشگاه را پرداخت� حاال 
یاد گرفته بود که تدریس خصوصی راه مناســبی برای شروع است و از این راه می تواند 
هزینه هایش را تأمین کند و وامش را هم بپردازد� آن زمان در سلطنت آباد مدرسه ای به 
نام شــاهین بود که غالمعلی در رده های مختلف، از دبستان تا متوسطه، در آن تدریس 

می کرد� دیگر در این کار حرفه ای شده بود� 
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پدرش از این موضوع ناراحت بود و دوســت نداشــت غالمعلی آلوده ی پول شــود� 
می گفت که خودش باید هزینه ی دانشگاهش را بپردازد، اما غالمعلی به پدرش گفته بود 
دوست دارد کار کند� پدر پذیرفت، اما گفت: »اجازه بده هزینه ی تحصیلت را من بدهم�«  
غالمعلی فکر می کــرد اگر خودش آن را بپردازد، ارزش دیگری برایش دارد� با یادآوری 
خاطره ی آن کت و شــلوار احساس می کرد اگر پدرش شهریه ی دانشگاهش را بپردازد، 

تحصیل جایگاهی را که باید، برایش نخواهد داشت� 
سال سوم دانشــگاه از راه رسید� با خودش فکر  کرد چرا باید برای تحصیل شهریه 
بپردازد� تصمیم گرفت شهریه ی دانشگاه را ندهد� این موضوع در جمع دوستانش پیچیده 
بود� جســارتش سبب شــده بود تعدادی از دوســتانش هم با او همراه شوند و شهریه 

نپردازند� اما فشارهای دانشگاه آن ها را تسلیم کرد و مجبورشان کرد شهریه بپردازند� 
-  امکان ندارد اجازه بدهند شهریه  ندهی! 

- اما من نمی دهم!
اول که شهریه نداد، به کالس راهش ندادند، اما وقتی این تنبیه نتیجه نداد، کار به 
معاون دانشــگاه رســید� او هم گفت کاری از دستش برنمی  آید و باید با رئیس دانشگاه 

صحبت کند� 
غالم وارد دفتر رئیس دانشــگاه شد� وصف منشی اش را از قبل شنیده بود� دختری 
زیبارو که دختر پزشک حاذقی بود� رئیس دانشگاه او را ورانداز کرد و گفت: »پسرم چرا 

شهریه ات را نمی دهی؟«
- ندارم� سال قبل داشتم و پرداختم� حاال ندارم� 

- نکند شهریه را از پدرت گرفته ای و خرج کرده ای؟
- نه، ندارم� 

- به ظاهرت نمی آید! پدر داری یا نداری؟
- دارم، امــا خرجــم را از آن ها جدا کرده ام� خودم هزینــه ی زندگی و تحصیلم را 
می دهم� برای همین درآمدم برای این که هم کرایه خانه بدهم، هم مخارج زندگی و هم 

شهریه ی دانشگاه، کافی نیست� 
- خانم منشی، نام ایشان را بنویس که شهریه ندارد� 

- جناب پروفسور، من پارسال از کسانی بودم که در مدرسه درس می دادم� می شود 
امسال هم اسمم را بنویسید؟ 
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- خانم منشی، اسم ایشان را بنویس تا یک روز در هفته تدریس کند� سلیمانی، تو 
قرار بود چیزی به ما بدهی، یک چیزی هم گرفتی! 

- جناب پروفســور، یک وام تحصیلی سیصد تومانی هم هســت � می شود این وام 
ماهیانه را هم برای من بنویسید؟ 

- این خانم منشی من هم هست  ها! نمی خواهی عقدت کنم؟
خالصه غالمعلی نه تنها شهریه ی چهار هزار تومانی را پرداخت نکرد که وام ماهیانه ی 
سیصد تومانی را هم گرفت� حاال با تدریس خصوصی و وامی که دریافت می کرد، ماهی 
هــزار تومان درآمد داشــت� آن روز یاد گرفت چه طور با تالش مســئله ا ی منفی را به 

مسئله ای مثبت تبدیل کند� 

زمانی برای آموختن
دوره ی کارشناســی تمام شــده بود و غالمعلی در ســال 1350 لیسانســش را از 
دانشــکده ی علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرد� در چندین دانشگاه برای 
دوره ی کارشناسی ارشد پذیرفته شده بود� در دانشگاه ملی هم در دو رشته ی ریاضی و 
فیزیک پذیرفته شده بود� با این که به فیزیک عالقه داشت، احساس می کرد باید رشته ی 
ریاضی را انتخاب کند، چون هدفش این بود که برای ادامه ی تحصیل به آمریکا برود و 
آن جا آی تی بخواند� از زبان دایی اش شنیده بود در سفارت خانه های خاورمیانه حسابدارها 
را کنار گذاشــته اند و فقط با دو نفر و یک کامپیوتر کار همه ی آن  ها را پیش می برند� با 

خودش فکر کرده بود حاال دنیا حول آی تی  می چرخد� 
دایی مرد قدرتمندی بود، هم از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شده بود، هم در سفارت 
کار می کرد� در محل کارش به جای چای، قهوه سرو می کردند و محیط کارش تصویر متفاوتی 

داشت� یک جورهایی برای غالمعلی الگو بود و دلش می خواست مانند او شود� 
دوره ی کارشناسی را که گذراند، سربازی را هم طی کرد، سراغ پدرش رفت و گفت 
تمایل دارد بــرای ادامه ی تحصیل به آمریکا برود� پدر که چنــدان موافق نبود، گفت: 

»پسرم صبر کن!«
- چرا صبر کنم؟ شما همیشه موافق درس خواندن بودید� 

- باشد� اگر تصمیمت را گرفته ای، با دایی ات مشورت کن و بگو کارهایت را درست کند� 
خودش ماجرا را این طور تعریف کرد: »سراغ دایی رفتم و گفتم چنین تصمیم دارم 
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برای تحصیل به آمریکا بروم� شما هم که شرایط خوبی داری لطفاً کمک کن� از طرفی 
پدرم با او درباره ی مخالفتش صحبت کرده بود� دایی گفت: بنشین با هم صحبت کنیم� 
فرض کن اآلن آی تی خوانده ای و درست تمام شده، می خواهی چه کار کنی؟ گفتم: وارد 
بازار کار می شــوم� گفت: به نظر من به جای این که پنج یا ده سال بروی آمریکا و درس 
بخوانی، همان کاری را که ده سال دیگر می خواهی انجام بدهی، حاال انجام بده� گفتم: 
چه کار کنم؟ گفت: حاضری با هم شــریک شویم؟ از یک کار کوچک شروع می کنیم� 
گفتم: یعنی درس را کنار بگذارم؟ گفت: بله، فکر کن درســت را خوانده ای و تمام شده� 
قرار گذاشــتیم ساندویچی بزنیم� گفتم: شما در سفارت کار می کنی و من هم لیسانس 
گرفتــه ام، آن وقت برویم ســاندویچی بزنیم؟ گفت: این طوری فکــر نکن� تو داری یک 
بیزینس را شروع می کنی� من تحقیقات کردم و جزئیاتش را درآوردم� چند تا ساندویچی 
به مــن معرفی کرد و گفت: این ها تحصیل کرده ی انگلیس اند، ولی ســاندویچی دارند� 
سراغشان رفتم و دیدم بله، تحصیل کرده ی انگلیس اند� این شد که تصمیم گرفتم ادامه ی 
تحصیل ندهم� دایی ام گفت آن فوق لیسانس و دکترایی که می خواهی بگیری، در کار به 

دست بیاور، نه روی کاغذ�«
در این رفت و آمدها غالمعلی به جای ساندویچی اتاقی در پاساژ سعدی اجاره کرد که 
در آن  قطعات یدکی ماشین، ماشین آالت کشاورزی و کارهایی از این دست بفروشد� در 
اصل این کاالها را از چین و ژاپن می آورد� چندی بعد با دوست آمریکایی ساکن ایران و 
دوستی که مجبور به ترک کارش در ایران ایر شده بود، شریک شد و شرکت مارکتینگ 
ســرویس اند ریسرچ )Markting service & reserch( را که یک شریک آمریکایی در آن کار 
می کرد و شرکت پارسیو )PARSIO( که مسئولیتش را خودشان بر عهده داشتند، تأسیس 
کردند� محل این شــرکت ها در خیابان تخت جمشید )طالقانی فعلی( بود، اما شرکت ها 
بازدهی مورد انتظار را نداشــتند� پس از آن نُه شرکت آمریکایی کنسرسیومی تشکیل 
دادند و با دایی غالمعلی شــریک شدند و یک کنسرســیوم َده نفره تشکیل شد� دفتر 
اصلی شان در نیویورک بود و دفتر ایران به عنوان واحد خاورمیانه فعالیت داشت� دفتر در 
خیابان گاندی بود� دفترهای خیابان تخت جمشــید هم به گاندی منتقل شــد� شرکت 
کنسرســیوم طبقه ی پایین بود و دو شرکت دیگر در طبقه ی باال� این دو شرکت هم به 
ســوددهی نرسیدند و در نهایت غالمعلی ماند و سیصد هزار تومان بدهی� غالم علی به 

دایی اش  گفت: نگران پول نباش� بر عهده ی من است و پرداختش می کنم� 
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خانه ی پالک 99 
غالمعلی همیشه  در حوزه ی مواد غذایی به سوسیس و کالباس توجه خاصی داشت 
و چرایی اش را هم نمی دانست� آن زمان شرکتParsio  پودر سیر وارد می کرد و پروفرمش 
را به پنج شرکت تولیدکننده ی سوســیس و کالباس، مانند آرزومانیان و نبرد اصفهان 
می فروخــت� آرزومانیــان گفته بود اگر ده تن پودر ســیر هم بیــاوری، می خرم، اما تا 
نیاورده ای، پولی نمی دهم� محصول را که آوردی ایران، از تو می خرم� در همین مراودات 
بود که شــرکت گیالن به او پیشــنهاد همکاری داد� غالمعلی گفت تمایلی به همکاری 
ندارد و می خواهد برای خودش کار کند، مگر آن که در ســهام کارخانه شــریک شود� 
بخشی از سهام کارخانه را به نامش کردند و از او خواستند پخش محصوالت را به عهده 
بگیرد و مواد اولیه  شان را تأمین کند� در این میان تدریس در هنرستان تهران و تدریس 

خصوصی هم ادامه داشت� 
خانه ی خواهرش در خیابان آذربایجان، پالک 99 بود که حاال دفتر مرکزی سولیکو 
است� خواهر که همسرش را از دست داده بود، خانه اش را به مبلغ هفده هزار تومان برای 
اجاره گذاشته بود� غالمعلی پیشنهاد داد به جای هفده هزار تومان آن جا را به مبلغ بیست 
هزار تومان به غالمعلی اجاره دهد� ســراغ شــرکت گیالن رفت و از آن ها دوازده چک 
بیســت هزار تومانی گرفت و پالک 99 خیابان آذربایجان را اجاره و تبدیل به سردخانه 
کرد� در این خانه از کارخانه ی گیالن و آرزومانیان جنس می گرفت، انبار می کرد و سپس 
کاالها را به مقصدهای مختلف می فرستاد� این رویه ادامه داشت، تا آن که یک روز صبح 

شاطر حسین را دید�
آن روز صبح مثل همیشه سراغ شاطر حسین رفت تا نان بخرد� شاطر حسین دمق 

بود� غالمعلی دلیل ناراحتی اش را پرسید� 
- رئیس جان، بدبخت شــدم! بیچاره شــدم! نُه اوالد دارم و همسرم دیشب دوقلو 

زایمان کرد� تو هم که اوضاع خوبی نداری�
همان روز دو تماس تلفنی سبب شد به فکر توسعه ی کارش بیفتد� او که هم چنان 
با شــرکت PARSIO کار می کرد، برای یک سوپر و کارخانه ی گیالن سفارش دو دستگاه 

همبرگرزنی داده بود� تلفن اول از طرف همان سوپِر سفارش دهنده بود� 
- می شود من این دستگاه را نگیرم؟ 

- دستگاه رسیده و در گمرک است� من با دستگاه چه کار کنم؟ 
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- اگر می توانی دستگاه را برایمان بفروش� 
- چند بفروشم؟ 

- هر چه قدر صالح می دانی�
- قسطی می فروشی؟ 

- بله، چرا نمی فروشم؟ 
گوشی را که گذاشت، تصمیمش را گرفته بود که خودش همبرگرزنی بزند� در حال 
محاســبه و باال پایین کردن کار بود که صدای تلفن برای بار دوم بلند شــد� این بار از 
کارخانه ی گیالن تماس گرفته بودند� آن  ها هم نمی خواســتند دستگاه همبرگرزنی را 
تحویل بگیرند� در کارخانه ی گیالن میان دو شــریک اختالف افتاده بود و حاال نه تنها 
نمی خواستند دستگاه را تحویل بگیرند، که قصد داشتند چند دستگاه دیگرشان را هم 
بفروشند� غالمعلی دستگاه همبرگرزنی کارخانه ی گیالن را هم قسطی برداشت� پس از 
بررسی چم و خم کار، دستگاه میکسری خرید و دو دستگاه را در همان پالک 99 علم 

کرد و کار همبرگرزنی را شروع کرد� 
»روزی که همبرگرزنی را راه انداختیم، از ســاعت پنج صبح شروع کردیم و ساعت 
دوازده ظهر توانســتیم صد و نود و پنج همبرگر بزنیم� از مشــاورانم در شرکت پیچک 
فرمول می گرفتم و برای تهیه ی همبرگر اســتفاده می کردم� از بخش فنی شان هم برای 
تنظیم دســتگاه کمک گرفتــم و کار را راه انداختیم� از یک طرف پخش سوســیس و 
کالباس را انجام می  دادیم و از طرفی هم همبرگر می زدیم و روانه ی بازار می کردیم� بعد 
از دو ماه، روزانه چهل هزار همبرگر تولید می کردیم و به همه ی شهرها می فرستادیم� در 
بحبوحه ی ســال 57 که خیلی  هــا در حال فــرار بودند و می خواســتند در بروند، ما 

می خواستیم همین جا کار کنیم� از شرایط استفاده کردیم و کار کردیم�«

سولیکو تأسیس می شود 
در بحبوحه ی انقالب که بسیاری از صنایع دچار مشکل بودند، کارخانه ی گیالن هم 
مشــکالتی داشــت و از غالمعلی خواست چند دستگاه سوســیس و کالباس  زنی  اش را 
بفروشد� غالمعلی دوستی در پیچک داشت و از او پرسید که این دستگاه ها را می خواهد 
یا نه� او گفت نیازی به دســتگاه ها ندارد� همان زمان کارخانه ی رامک نصیری هم از او 
سوســیس و کالباس و همبرگر می گرفت� مدت ها بود که همکاری داشــتند، اما هرگز 
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همدیگر را ندیده بودند� غالمعلی داستان دستگاه های سوسیس و کالباس زنی را با نصیری 
در میان گذاشت و پرسید جایی برای آن ها دارد؟ قرار شد نصیری خبر بدهد� 

همان روزها برای دیدار دوستش سعید که تازه صاحب فرزند شده بود، به خانه شان 
رفت� ســعید در شرکت یک  و یک کار می کرد و دستی هم بر صنعت داشت� خانه درگیر 
فرزند تازه متولد شــده بود� مادرزن شیرازی سعید هم آن جا آمده بود تا به دخترش در 
نگه داری نوزاد کمک کند� غالمعلی که وضعیت را دید، به سعید گفت: »این چه وضعی 
است؟ چند روز دیگر که مادرزنت به شیراز برگردد و خودت به کار، چه کسی کمک حال 

همسرت خواهد بود؟ جمع کن، انتقالی ات را بگیر و به شیراز برو�«
همســر ســعید ابتدا از این صحبت ها دلخور شــد، اما وقتی دالیلش را شنید، با او 
همراهی کرد و دید چندان هم بیراه نمی گوید� غالمعلی که جرقه ای در ذهنش زده شده 

بود، به همسر سعید گفت: »چه قدر پول داری؟«
- پانصد تومان�

سعید با شوخی گفت: »نگو چه قدر داری� همه ی پول هایت را می گیرد و سرت کاله 
می  گذارد�« 

- نه به جان سعید! تو پولت را به من بده، من کار انتقالی سعید را درست می کنم و 
دو سال بعد دو برابر این پول را به تو برمی گردانم� برای سعید هم یک بنز می خرم� 

همسر سعید پذیرفت و قرار شد پانصد تومان را در اختیارش بگذارد� حاال سه حلقه 
داشت که با اتصالشان می توانست کارخانه ای راه بیندازد� ماشین آالت کارخانه ی گیالن، 
کارخانه ی رامک که به دنبال جنس بود و خانواده ی دوســتش سعید که برای رفتن به 

شیراز نیاز به دلیل محکمی داشت� 
چند روز بعد نصیری از رامک تماس گرفت و گفت به شــیراز برود� غالمعلی همراه 
ســعید راهی شیراز شد� نصیری گفت: »در شیراز جایی را برای دفتر آماده کرده ایم، اما 
حاال در شــرایط انقالب و تا مشخص شــدن اوضاع بنا نداریم کارمان را توسعه دهیم�« 
غالمعلی از او خواست که دفتر را به عنوان سرمایه به آن ها بدهد� قیمت دفتر را درآوردند� 
یک میلیون تومان بود� قراردادی آماده کردند، ماشین آالت را از کارخانه ی گیالن تحویل 
گرفتند و نتیجه آن شد که کارخانه ی دمس راه افتاد� دمس که در زبان آملی به معنای 

بزغاله ی شیرخوار است، در سال 58 راه اندازی شد� 
***
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پــالک 99 کار همبرگرزنی را بدون مجوز پیش می برد و تالش های غالمعلی برای 
گرفتن مجوز بی نتیجه بود� هر روز صبح کارش این شده بود که راهی وزارت صنایع شود 
و تا ظهــر برای گرفتن مجوز کارخانه ی تهران تالش کند، اما موفق نشــود� در همین 
رفت و آمدها بــود که روزی معاون وزیر صدایش کرد و گفت: »من از شــیالت می آیم� 
می خواهم بروی آن جا، کارخانه ی کنسرو ماهی بزنی�« غالمعلی که از این تقاضا متعجب 
شده بود گفت: »من از ماهی سر درنمی آورم�« هرچه بحث کردند، بی فایده بود� در نهایت 
معاون گفت: »این یک دســتور اســت�« غالمعلی هم گفت: »باشد� پس مجوز بدهید 

کارخانه ای در بوشهر بزنم�«
»مجوز را به من دادند و راهی بوشــهر شــدم� از آن جا به بندر دیر رفتم و درباره ی 
ماهی تحقیق کردم� در این تحقیقات متوجه شدم از ماهی هایی که گرفته می شود، نود 
و دو درصد درجه ی سه و چهار است و هشت درصد درجه ی یک و دو� شیالت ماهی های 
درجه ی یک و دو و ده درصد سه و چهار را می گرفت و بقیه را که هشتاد درصد ماهی 
مرده بود، به دریا می ریخت� ریختن ماهی های مرده  به دریا ســبب می شــد ماهی های 

همنوعشان از آن زیستگاه بروند�«
غالمعلی به وزارت صنایع برگشت و تقاضای دستگاه جداکننده ی گوشت از استخوان 
داد� در وزارت صنایــع بــه حرفش خندیدنــد� غالمعلی توضیح داد کــه قباًل نماینده ی 
واردکننده ی این دســتگاه ها بوده و شرکتی به نام پائولی و شرکت دیگری این دستگاه را 
تولید می کنند� باألخره وزارت صنایع برای وارد کردن این دستگاه به او مجوز داد� غالمعلی 
در بوشهر به دنبال مکانی برای تأسیس کارخانه اش می گشت� زمینی پیدا کرد که متعلق 
به انرژی اتمی بود و در آن زمان تعطیل شــده بود� اول برای استفاده از زمین با مخالفت 
رو به رو شد، اما با این شرط که هرگاه انرژی اتمی فعال شد زمین را پس می دهد،  کارش 
را شروع کرد� با پیدا کردن زمین چند نفر شریک هم پیدا کرد و خط کنسرو ماهی تن را 
در بوشهر راه انداخت� به کمک دستگاهی که وارد کرده بودند، استخوان را از گوشت جدا 

می کردند، اسانس ماهی سفید به آن می زدند و کنسروها را راهی بازار می کردند� 
در این دوستی ها و رفت و آمدها به وزارت صنایع متوجه شد که چون ساختمان 99 
پیش از انقالب به اسم کارگاه فعال بوده، به آن مجوز نمی دهند� این شد که یک آهنگری 
در احمدآباد را تبدیل به کارخانه ی سوســیس و کالباس کرد و کمپانی سولی یا همان 

سولیکو تأسیس شد� 
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غالمعلی با سه کارخانه دنبال توسعه ی کارش بود و هیچ فرصتی را برای این توسعه 
از دســت نمی  داد� »روزی شــنیدم که سازمان گوشــت مقدار زیادی گوشت آورده و 
قلوه گاهشان روی دستش مانده است� گفتیم ما قلوه گاه را می گیریم و گوشت سردست 
چرخ شــده به شــما می  دهیم� همه ی این ها آنالیز دارد و میزان چربی و پروتئینشــان 
مشخص است� قلوه گاه را مثاًل پنج تومان می خریدیم و قیمت سردست مثاًل ده تومان و 
ران پانزده تومــان بود� قلوه گاه را می گرفتیم و ماهی را از جنوب می آوردیم� ماهی را با 
قلوه گاه مخلوط می کردیم، پروتئینش را باال می بردیم، چرخ می کردیم و گوشتی مانند 
گوشــت سردســت به آن ها می دادیم� این کار در دوران جنگ که کشور با محدودیت 

رو به رو بود، تا حد زیادی کمبودها را جبران می کرد�«
ادامه داد: »می دانید این را از کجا بلد بودم؟ هر وقت به الر می رفتیم و ماهی قزل آال 
می گرفتیم، با دنبه سرخش می کردیم� این ترکیب سبب می شد غذا نه بوی زهم ماهی 
بدهد و نه بوی دنبه� در نتیجه متوجه شدم قلوه گاه که چربی اش پنج است، در ترکیب 

با ماهی که چربی ندارد، همان ترکیب گوشت راسته را می دهد�«  
فعالیت های توســعه ای به همین جا ختم نشد� سقف ایده آل های سلیمانی بلندتر از 
این حرف ها بود� او همیشه برای تولید سوسیس و کالباس دنبال گوشت بود و هیچ وقت 
هم پول کافی برای تهیه اش نداشت� روزی شنید تب برفکی آمده و مجبور شده اند تعداد 
زیادی از گاوها را بکشند و گوشتشان فقط باید سوسیس و کالباس شود� برای استفاده 
از این فرصت راهی ســازمان گوشــت شد� سازمان گوشت گفت که چند تن گوشت به 

آرزومانیان و بخشی هم به میکاییلیان داده اند� گفتند: پنج تن هم به تو می دهیم� 
- چه قدر به آرزومانیان داده اید؟

- صد تن� 
- به من هم صد تن بدهید�

- ظرفیت تولید تو پایین است� نمی توانی تولید کنی� 
با اصرار صد تن گوشــت گرفت� به کارخانه که رسید، پرسیدند: این ها را چه کنیم؟ 
گفت: نمی دانم، بهتر است بروید سردخانه اجاره کنید� در این شرایط کارخانه ی دوم را 

بدون سرمایه فعال کرد و توسعه داد� 
این بلندپروازی ها به کارخانه ی سوسیس و کالباس و سولیکو خالصه نمی شد� روزی 
در سازمان صنایع سهمیه ی قوطی کنسرو اعالم کردند� یک  و یک گفت ظرفیتش روزانه 
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پنج میلیون کنسرو است و شــیالنه که از همه بزرگ تر بود، گفت سه میلیون ظرفیت 
دارد� به سلیمانی که رسید، گفت: »من سهمیه  ی شش میلیونی می خواهم�«

- متوجهی چه می گویی؟ این ماهی است! 
- شما صورت جلسه کنید، قول می دهم شش میلیون بزنم� 

ســهمیه را گرفت و روانه ی بوشهر شد� ســالنی که در اختیار داشتند، کوچک بود� 
گفت: »این ســالن باید هشت برابر شــود�« دلیل کار را پرسیدند� گفت: »شش میلیون 

سهمیه ی کنسرو گرفته ام�«
همه از شنیدن حرف بهت زده شدند: »پول ماهی، روغن و قوطی را از کجا می آوری؟« 
جواب داد: »نمی دانم� شــش میلیون سهمیه گرفته ام، آن را می زنم و تحویل می  دهم�« 
در همان حال که ســالن اصلی مشغول تولید بود، سالن های جدید می زدند و کارخانه 
بزرگ تر می شــد� کارخانه ی بوشهر نه تنها  شــش میلیون تن ماهی را که قول داده بود 
تولید کرد، بلکه یک میلیون سهمیه ی یک  و یک و چهار میلیون سهمیه ی شیالت را هم 
گرفت و برایشــان کنسرو زد� توســعه برای غالمعلی یک اتفاق نبود� تا جایی که امکانی 

می دید، از آن بهره می برد و کارخانه هایش را توسعه می داد� 
حاال نوبت تأســیس کارخانه ی تازه ای بود� به این فکر افتاد که در شــهر پدری هم 
کارخانه ای بزند� روانه ی آن جا شد و از آشنایی زیرزمینی خرید و ماشین آالت سوسیس 
و کالباس زنی را در آن راه انداخت� مقابلش زمین مناســبی برای تأسیس کارخانه بود� 

زمین را قسطی خرید و پنجمین کارخانه اش را راه اندازی کرد� 
در همین فرآیند تصمیم گرفت روده ی سوســیس و کالباس بزند� با آن که همه از 
سختی این کار می  گفتند، بر این کار اصرار داشت و با تالش توانست خواسته اش را هم 

عملی کند�
 

همه چیز از یک دبه شیر آغاز شد 
این کــه افراد خیلی چیزها را می بینند، بدون آن که به آن توجه کنند و فقط عده ی 
معدودی با دیدن مشــکل دنبال راهکارش می روند، درباره ی غالمعلی ســلیمانی کاماًل 
صدق می کرد� همین مسئله بود که راهش را به لبنیات باز کرد� برای دیدار خانواده اش 
به آمل رفته بود و با دوستی هم دیدار کرد� در راه با زنی رو به رو شد که دبه ی شیری را 
در جوی خالی می کرد و به زمین و زمان بد و بیراه می گفت� »پرسید: چه اتفاقی افتاده؟« 
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زن گفت که دبه ی شیر را برای فروش آورده، اما کسی از او نخریده� شیر خراب شده و 
نتوانسته پولش را دربیاورد� غالمعلی خواست پول دبه ی شیر را بدهد، اما زن ناراحت شد� 

این مسئله ذهنش را سخت مشغول کرده بود� 
وقتی به باغ دوستش رسید، او در حال بیل زدن باغ بود�

- این چه کاری اســت؟! دانشــگاه تهران درس خوانده ای و مدیر کل شده ای� حاال 
آمده ای باغ بیل می زنی؟

- چه کنم؟ مثل تو سوسیس و کالباس بزنم؟ 
- نه، بیا ماست بندی بزن� 

- این دیگر چه پیشنهادی است؟!
- من صنعت را می شناسم و از تو پشتیبانی می کنم� 

خالصه، غالمعلی عقل دوستش، حسین، را دزدید و راضی اش کرد ماست بندی بزند� 
وقتی شنید خسرو، برادر حسین، هم فارغ التحصیل دانشگاه تهران است و در جهاد 

سازندگی کار می کند، پیشنهاد  داد با او همکاری کنند� 
از خسرو پرسید: »به نظرت در روستایی که برای جهادگری می روی، چند زن بدون 

همسر زندگی می کنند؟«
- نمی دانم�

- حدس بزن�
- شاید از صد نفر ده زن�

- فکر می کنی این ها خرج زندگی شان را چه طور درمی آورند؟
- نمی دانم�

- تو چه جهادگری هستی که برای این ها کاری نمی کنی؟
- چه کنم؟

- اگر گاو دارند، شیرشان را بخر� شیر را به حسین بده تا ماست درست کند� 
- با ماست ها چه کنیم؟

- من ماست ها را می فروشم� 
- کار جهاد را چه کنم؟

- چه قدر حقوق می گیری؟
- دوازده تومان�
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- من پانزده تومان می دهم�
- شیرها را چه طور حمل کنم؟

- ماشین هم می دهم� 
روز اول خسرو سه لیتر شیر به باغ آورد و حسین به آن مایه زد� ماست درست کردند 
و با شــوخی و خنده روز را گذراندند� این وضع ادامه داشــت تا این که روزی خسرو به 
غالمعلی زنگ زد و گفت: »بدبخت شــده ایم، هفت تن شیر داریم و نمی دانیم با آن چه 

کنیم�« 
- به صنایع شیر بفروشید� 

شیرها به صنایع شیر فروخته شد، اما این کار برای حسین سنگین بود� از غالمعلی 
خواست ماست بندی را بخرد� غالمعلی ماست بندی را از حسین خرید و برادرش و دوست 
دیگری را قانع کرد مسئولیت ماست بندی را به عهده بگیرند� داستان به همین جا ختم 
نشــد� بانک سپه که این نقل و انتقاالت را دیده و اعتبارات آن جا را برای توسعه تأمین 
کــرده بود، گفت باید این اعتبارات را پس بدهند� غالمعلی با همان آرامش همیشــگی 

هزینه ی بانک سپه را تأمین و پرداخت کرد� 
کاله پیش می رفت، اما هیچ کس امیدی به موفقیتش نداشت� همه می گفتند غالمعلی 
نمی تواند از پس کاله بربیاید و بهتر است عطایش را به لقایش ببخشد� اما او کسی نبود که 

به این راحتی جا بزند� به آینده ی کاله امیدوار بود و برای توسعه اش تالش می  کرد� 
»به خاطر دارم زمانی که به آمل رفتم، کاًل دو گاوداری در آن جا وجود داشت� چهل 
تن شــیر هم بیش تر تولید نمی کردنــد� امروز در آمل باالی چهارصد تن شــیر تولید 
می شــود� بنابراین من از کارم راضی ام� افراد زیــادی در کاله کار می کنند و افرادی که 
غیرمســتقیم در این حوزه فعالیت دارند، خیلی بیش ترند� ما در حوزه ی حمل و نقل هم 

ایجاد اشتغال کرده ایم و اکنون از شانزده استان شیر به کاله می آوریم�« 

چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
امروزه یونانی ها و فرانسوی ها باالترین مصرف پنیر را در دنیا دارند� یونانی ها با شانزده 
درصد، فرانسوی ها با پانزده درصد و در نهایت چین با مصرف صفر درصد پرمصرف ترین 
و کم مصرف ترین های این رده بندی اند� در ایران در گذشته پنیر بیش تر به عنوان صبحانه 
و میان وعده مصرف می شد� در آن دوران پنیرهایی مانند پارمسان، چدار و��� فقط در آن 
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سوی مرزها به غذا اضافه می شد و برای غالمعلی سؤال برانگیز بود که چرا در ایران پنیر 
را در غذا مصرف نمی کنند� پس از آن که با صنایع لبنی آشــنا شد، متوجه شد در ایران 
شــیر می زنند، از آن ماســت می گیرند و پروتئینش را دوغ می کنند و از دوغ کشــک 
می ســازند� فهمید که ایرانی ها نوع دیگری از پنیر را به  شــکل کشــک در وعده های 
غذایی شان داشــته اند و متوجه شــد ذائقه ی ایرانی آمادگی دارد از پنیر در وعده های 
غذایی اش استفاده کند� او که ابتدا در کاله فقط پنیر سفید تولید می کرد، به فکر افتاد 

پنیرهایی را که در خارج از ایران تولید می شود، در کاله تولید کند�
توسعه ی کاله اتفاقی نبود� غالمعلی با خودش می اندیشید که نوآوری وجه تمایزش 
با دیگر صنایع است� به شدت بر نیاز و ذائقه ی ایرانی متمرکز بود� روزی کتابی از دوستی 
ایتالیایی به دستش رسید� در آن کتاب درباره ی پیشینه ی پنیر پروسس نوشته شده بود: 
این ماده چهار هزار ســال پیش در جنوب ایران به دست سومری ها تهیه شده و پس از 
آن به شمال ایران آمده بود� از آن جا هم روانه ی اروپا شده بود� در حقیقت ایران زادگاه 
پنیری بود که در اروپا محبوبیت داشــت� جست وجو کرد تا ببیند این پنیر هنوز هم در 

ایران تولید می شود؟
به خاطر آورد در کودکی که به ییالق می رفتند، سنگســری ها از پنیری که خراب 
می شــد، پنیر دیگری به نام آرشه تولید می کردند� »طی تهیه ی پنیر در کاله می دیدم 
گاهی پنیر خراب می شود� پیشنهاد دادم از آن پنیر آرشه بگیرند� دکتر کساییان که در 
کاله مشــغول بود، گفت این کار ما نیست�« غالمعلی فردی محلی آورد تا طرز تهیه ی 
آرشــه را یادشان بدهد� دکتر کساییان وقتی طرز تهیه را شنید، گفت: »این همان پنیر 
پروسس است�« غالمعلی خواست آن را تولید کنند و کساییان گفت: »تهیه ی این پنیر 

آسان نیست� نیاز به دستگاه و دانش ویژه ای دارد�« 
دســت بردار نبود و همه ی تالشــش را می کرد تا پنیر پروسس را به خط تولیدش 
اضافه کند� اصرارها و تالش هایش نتیجه داد و با افزودن دســتگاه و اســتفاده از دانش 
فردی آلمانی موفق شــدند پنیر پروسس تولید و روانه ی بازار کنند� آن روز، روز بزرگی 
برای غالمعلی بود� در اولین تالش شش کیلو پنیر پروسس تولید شده بود و این نوید را 
می داد که آینده ی درخشــانی در انتظار کاله اســت� پنیر پروسس که به بازار آمد، در 
فروشــگاه آمل با استقبال رو به رو نشد� آملی ها آن را شبیه پنیری می  دانستند که زمان 
شــاه به رایگان می دادند� تصمیم گرفت پنیر را در بندرعبــاس عرضه کند� پنیر را در 
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قوطی های کوچک بسته بندی و هنگام نماز جمعه در میان مردم توزیع کرد� هر کس از 
پنیر خوشــش می آمد، سراغ فروشــگاه عرضه کننده اش را می گرفت� این شد که پنیر 

پروسس از بندرعباس وارد بازار شد و امروز یکی از پنیرهای پرطرفدار کاله است� 
پنیر پروسس برای غالمعلی تولیدی بود که می توانست با آن قابلیت هایش را نشان 
بدهد� حاال هر پنیری را که آن سوی مرزها می دید، در کاله می خواست� کاله انواع پنیر 
را تولید می کر؛ پنیر آمل، پنیر فتا و پروسس، پنیرهای اروپایی و قبرسی، خامه ای، پیتزا، 
موزارال، چدار، گودا، گرویر� برایش موفقیت بزرگی بود� طرح توســعه ای اش خوب جواب 

داده بود� 

قهر و آشتی با وزیر
یکی از مسائل روز که غالمعلی و دیگر تولیدکنندگان با آن درگیر بودند، مسئله ی 
ارز بود� به ســختی توانســته بود وزارت خانه را قانع کند به او ارز بدهند� روزی که ارزها 
پرداخت شد، ده نفر نتوانستند ارزشان را دریافت کنند� غالمعلی یکی از آن ها بود� وقتی 
دوباره امکان پرداخت ارز فراهم شد، قیمت دالر از هفت تومان به شصت تومان رسیده 
بود� بنابراین از گرفتن ارز خودداری کرد� وزیر او را خواست و چرایی موضوع را جویا شد� 

- ارز هفت تومانی می خواستم� ارز شصت تومانی به دردم نمی خورد�
- این سهمیه را برای تو در نظر گرفته ایم� اگر نگیری، حقوق دیگران ضایع می شود� 

- به شرطی ارز را می  گیرم که اجازه دهید ماشین آالت دست دوم وارد کنم� 
وزارتخانه با او موافقت کرد� هنوز ماشین آالت به ایران نرسیده بود که وزارت صنایع 

از تولیدکنندگان دعوت کرد با نعمت  زاده، وزیر وقت، دیدار کنند� 
»نعمت زاده آدم خوش زبانی بود و همین طور که جلو می آمد، شوخی یا متلکی نثار 
می کرد� من به بغل دستی ام زدم که حاال نوبت تو می رسد� گفت: » چرا من؟ تو پیش از 
منی�« کارتنی را که نزدیکم گذاشته بودم نشانش دادم: »با این کارتن نمی گذارم چیزی 

به من بگوید�« 
نعمت زاده که رسید، غالمعلی بسته های پنیر را از کارتن را درآورد و به وزیر تعارف 
کرد� نعمت زاده پرسید: »این ها چیست؟« جواب داد: » پنیر�« و از هر کدام تکه ای به او 
داد� نعمت زاده که از طعم پنیرها خوشش آمده بود، رو به جمع گفت: »ببینید، این آقا 

ارز گرفت و این ها را تولید کرد�« 
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- جناب وزیر ارز که پنیر تولید نمی کند! آدم پنیر تولید می کند!
- ماشین آالتت را تحویل گرفته ای؟

- نــه، با کمک صنعتگران آملی این پنیرها را برایتان تولید کردم که بدانید در کاله 
چه می گذرد�

 از آن زمان رابطه اش با نعمت زاده خوب شــد و وزارت صنایع مجوز ماشین آالتی را 
که الزم داشت، صادر کرد� 

کاله رشــد و توسعه پیدا کرد� انواع دسر، شیر خشک، ماست، غذای کودک، غذای 
ورزشکاران و محصوالت دیگری تولید کرد و توانست از سه لیتر شیر به سه میلیون لیتر 

شیر در روز برسد� 

تولیدکننده ای که صادرکننده شد
دولت اعالم کرد توان پرداخت ارز را ندارد و تولیدکنندگان خودشان باید ارزشان را 
تهیه کنند� این مســئله سبب شــد غالمعلی به فکر صادرات محصوالتش بیفتد� کادر 
فروشش را جمع کرد و مشورت کرد تا راهکار مناسبی برای صادرات بیابد� با راهکارهایی 
که اتخاذ شد، توانست در اولین قدم با اولین صادراتش هشت هزار دالر ارز مورد نیازش 
را تأمین کند� این روند توســعه پیدا کرد و رشد صادرات مجموعه ی سولیکو تنها از راه 
محصوالتش به دویســت و هشتاد میلیون دالر رسید� اگر صادرات ماشین آالت به عراق 

هم اضافه شود، این رقم به سیصد میلیون دالر می رسد� 
زمانی که کشــور در زمینه ی تهیه ی ماشین آالت دچار مشکل شده بود، کارخانه ی 
تولید ماشــین آالت کسل را راه انداخت و ماشین آالت مورد نیازش را تأمین کرد� کمی 

بعد شرکت مستقل شد و به شرکت ماشین سازی بزرگی تبدیل شد� 
صادرات مجموعه ی سولیکو ارزآوری خوبی برای این مجموعه داشت� آن ها توانستند 
علوفه و خوراک دامشان را با این ارز وارد کنند و برای توسعه ی دانش خود اقدام کنند� 
امروزه مجموعه ی ســولیکو در کشــورهای مختلف شــناخته شــده و کشورهایی که 
قابلیت هایش را دریافته اند، در تالش اند از آن ها بهره ببرند� روسیه از همه مشتاق تر است� 
روسیه سی میلیون تن شیر الزم دارد، اما تنها قادر است پانزده میلیون تن آن را تأمین 
کند� این کشــور که از سوی اتحادیه ی اروپا تحریم شــده، اعالم کرده کسانی که وارد 
حوزه ی دامداری و زراعت شوند، هم می توانند زمین اجاره کنند، هم دولت به آن ها وام 



63 چه کسی پنیر مرا جا به  جا کرد؟

بدون سود پرداخت می کند� این اتفاق سبب شده بسیاری از سرمایه گذاران روس برای 
همکاری با مجموعه ی کاله ابراز تمایل کنند و با در اختیار گذاشتن دانش و تکنولوژی 
صنایع لبنی، شرایط این همکاری را فراهم کند� حاال کاله راه توسعه اش را در فرامرزها 
پی گرفته و به دنبال آن است که در کشورهای دیگر ریشه بدواند و قوی تر و مستحکم تر 

از قبل پیش برود� 
این فراوطنی فکر کردن سبب شد غالمعلی به نشدنی ها هم بیندیشد� او چین و ژاپن 
را که در حوزه ی واردات پنیر بســیار سخت گیر بودند، نشانه رفت و تالش کرد شرایط 

صادرات به این کشورها را فراهم کند� 
»مصرف پنیر در چین بسیار اندک است، اما ما پنیرهای تولیدی مان را به نمایشگاه 
چین بردیم و دیدیم نسل جوانشان از خوردنشان لذت می برند� فهمیدیم می توانیم بازار 
چیــن را هم تصرف کنیم� برای صادرات مِن تولیدکننده به تنهایی نمی توانم اقدام کنم� 
دولت باید پل ارتباط تجاری با این کشــورها را فراهم کند تا من بتوانم این مراودات را 
برقرار کنم� شــاید یک یا چند بار بتوانم این کار را انجام دهم، اما پروســه ی صادرات 
پروژه ا ی چندوجهی اســت و نیاز به ایجاد شرایط متعدد دارد� نهادهای مختلف باید با 
نهادهای طرف مراوده مذاکره کنند و قوانین یکدیگر را با هم یکسان کنند تا تولیدکننده 
بــدون مانع صادراتش را پی بگیرد� ما امروز محصوالتمان را به پنجاه و دو کشــور دنیا 
صادرات می کنیم و این برگ زرینی در کارنامه ی ماســت� حتی زمانی که ترامپ فرمان 
داد هیچ ایرانی حق ورود به آمریکا ندارد، پنیر کاله را به آمریکا صادر کردیم و نشــان 

دادیم که کسی نمی تواند مانعمان شود�«
سلیمانی با افتخار گفت: »امروز به عراق ششصد تن کاال می فرستم� اگر یک روز این 
حجم تولید را نداشته باشم، این بازار را از دست می دهم� بنابراین ایده ای برای تأسیس 
پاالیشگاه شــیر دارم که همه ی نگرانی هایم را برطرف می کند� تصمیم دارم پاالیشگاه 
شــیری تأســیس کنم که چربی اش، چربی ایران را تأمین کند و پروتئینش را به عراق 
می برم� با شــیر خشــک و پروتئین ایرانی در عراق و روسیه و چین کاالی لبنی تولید 

می کنند� شما شاهد باشید من در روسیه، چین و آمریکا کارخانه می زنم�«
غالمعلی مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده تا نامش بر تارک دو مجموعه ی کاله و 
سولیکو بدرخشد� ایمانش را ســرلوحه ی کارش قرار داده و هدف هایش را عملی کرده 
است� تنها چیزی که سبب شده غالمعلی، غالمعلی سلیمانی شود، بذر باوری است که 
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درباره ی توانایی هایش در ذهنش ســاخته است� بذرها جوانه زدند و حاال به درخت های 
تنومندی بدل شــده اند که هزاران بذر از آن ها ذهن جوانان وطنش را بارور می کند� او 
حاال در دهه ی هشتاد زندگی اش نشسته و مصمم تر از همیشه اهدافش را پیش می برد�

در دفتر مرکزی، پالک 99  
به خیابان آذربایجان، پالک 99 آمدم تا حرف های غالمعلی سلیمانی را بشنوم� بوی 
عطــر قهوه  الته در فضای دفتر پیچیده اســت� طعم قهوه حکایــت از این دارد که یک 
باریســتای حرفه ای برای دفترش استخدام کرده اســت� فضای امروزی دفترش بسیار 
مدرن تر از چیزی اســت که زمانی دفتر دایی اش بوده اســت� به گرمی از من پذیرایی 
می کند و با این که ســرش حسابی شلوغ اســت، از حافظه ی قوی اش کمک می گیرد و 

داستان زندگی اش را مو به مو برایم تعریف می کند� 

سیاستی که اقتصادی نیست 
در کارنامه ی کاری اش همه ی وجوه موفقیت یافت می شــود� نشان داده صنعت را 
خوب می فهمد و می داند چه طور باید تولید کرد و نیاز مخاطب را تشخیص داد� از نظر 
او مشــکل امروز کشور ما در حوزه ی توسعه ی تولید این است که مسئوالنمان کاسب و 
بیزینس من نیســتند� بدنه ی دولت اقتصادی نیست و نمی داند چگونه باید کشور را در 
مســیر توسعه ی اقتصادی قرار دهد� مشــکل تولیدکنندگان تولید، اشتغال، صادرات و 
آمریکا نیست� در گذشته نفت داشتیم که فروش می رفت و کشور را می گرداند� متأسفانه 
این رویه پس از انقالب دنبال شد و هم چنان کشور بر اساس اقتصاد نفتی پیش می رود� 
تنها کاری که انجام شــده، این اســت که پتروشیمی راه افتاده و توانسته تا حدی نفت 
محور بودن را کم کند، اما هم چنان در بر همان پاشنه می چرخد� دولت مردان بر صادرات 
تأکیــد دارند، اما هیچ کدام اقدامات الزم را برایش فراهم نمی کنند� »مِن تولیدکننده به 
تنهایی نمی توانم شرایط صادرات را فراهم کنم� ما اکنون نزدیک ترین روابط سیاسی را 
با ســوریه داریم، اما این کشور در محاسبات اقتصادی  اش به جای آن که نیازهایش را از 
جانب ما تأمین کند، وارداتش را از ترکیه و عربستان انجام می دهد� این امر به این دلیل 
است که دولت مردان ما دولت مردانی با تفکر اقتصادی نیستند� یا کشوری مانند ترکیه با 
آن که مشــکالت سیاسی با روسیه دارد، از آن جا که اقتصاد خودش را در خطر می بیند، 



65 چه کسی پنیر مرا جا به  جا کرد؟

برای بهبود روابطش با روسیه از این کشور عذرخواهی می کند� اما مِن تولیدکننده زمانی 
که در مراوده با روس ها دچار مشــکل می شوم، کسی نیست که این مشکل را پیگیری 
کند و بهبود دهد� من هم تنهایی نمی توانم این مشکالت را مرتفع کنم� سیاست اداری 
کشــور ما باید سیاست تجاری باشد� به همین دلیل است که صادرات تا این حد تحت 

شعاع دیگر سیاست های کشور قرار دارد و به شدت متزلزل است�« 

دولت جزیره جزیره 
اقتصاد مقاومتی از ســوی مقام معظم رهبری مطرح شده و محور اصلی اش بر تولید 
می چرخــد� امروز همه برای عملی شــدن این موضوع به بخش خصوصی چشــم دارند� 
غالمعلی سلیمانی می گوید: »مشــکل عملی نشدن اقتصاد مقاومتی بدنه ی دولت است� 
رئیس دولت و وزرا بر آن تأکید می کنند، اما متأســفانه بدنه ی دولت و زیرشــاخه هایش 
نمی دانند چه وظایفی برای محقق کردن آن به عهده دارند� ســازمان غذا و دارو، سازمان 
دامپزشکی، همه و همه در عملی کردن اقتصاد مقاومتی سهیم اند، هر صنعتی به فراخور 
سازمان های وابسته� اما این ســازمان ها نقششان را در اقتصاد مقاومتی نمی شناسند� هر 
ســازمان و وزارت خانه  ای در کشــور مثل چرخ دنده است و تا این ها با هم چفت نشوند و 
نچرخند، عقربه ی اقتصاد نمی چرخد و اقتصاد مقاومتی راه به جایی نمی برد� برای چرخیدن 
این چرخ دنده ها و توســعه ی صادرات و ارزآوری، کشور باید چند فاکتور را در نظر بگیرد: 
الزم اســت کشور شفاف، قانونمند و مالیات محور شــود تا این امر محقق شود� دولت در 
ابتدای انقالب به هر دلیلی کارخانه ها را از بخش خصوصی گرفت و خودش اداره شان کرد� 
چرا حاال این کارخانه ها را به بخش خصوصی نمی دهد تا بهره وری شــان را باال ببرد؟ چه 
اصراری اســت که دولت آن ها را بچرخاند؟ چرا اصل چهل وچهار اجرایی نمی شود؟ دولت 
باید کارخانه ها را به بخش خصوصی بسپارد و تنها نقش حمایتی داشته باشد� از این طریق 
هم بار هزینه ها از دوشش برداشته می شود، هم رشد تولید شکل متفاوتی به خود می گیرد� 

دولت باید سیاست هایش را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تغییر دهد�« 

دولت بی پول دولت بی اسلحه است 
مالیات قدرت دولت است� دولت ها در همه ی جهان با استفاده از اهرم مالیات کشور 
را پیش می برند، اما متأسفانه در کشور ما مالیات جا نیفتاده و تولیدکنندگان مالیات را 
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مانعی بر سر راه خود می بینند و از پرداخت آن ناراضی اند� سلیمانی مالیات را مسئله ی 
مهمی می داند و معتقد است که در کشور ما مالیات را کارمندان و کارگران می پردازند� 
»علمــای دینی همواره بر خمس و زکات تأکید دارند، اما به مالیات که نقش مهمی در 
توسعه ی کشور دارد، توجهی نمی  شود� دولت بی پول یعنی دولت بی اسلحه� چرا آن هایی 
که باید مالیات بدهند، مالیات نمی دهند؟ این مالیات حق هشــتاد میلیون ایرانی است� 
زمانی تولید در کشــور رونق پیدا می کند که همه ی ما پرداخت مالیات را واجب بدانیم� 
با دادن مالیات صادرات ایجاد می شود، ارز وارد کشور می شود، چرخه ی تولید به حرکت 
می افتــد و تمام جوانانی که با زحمت درس می خوانند، می توانند دانششــان را در این 
عرصه ارائه کنند� هر کسی که شناســنامه ی ایرانی دارد، باید مالیات بدهد� دولت باید 
بخــش خصوصی را قوی کند و به اندازه ای که نیاز دارد، کارمند اســتخدام کند� برای 
گرفتن مالیات هم لزومی ندارد فرآیند پیچیده ای اتخاذ شــود� به نظر من باید برای هر 
کاال و خدماتی مالیات مســتقیم در نظر بگیرند� به این  ترتیب مالیات مورد نظر دولت 
جمع می شود� دولت مالیات مستقیم را نُه درصد در نظر گرفته، حاال این مالیات را هجده 
درصد در نظر بگیرد� در این شرایط نیاز دولت تأمین و مشکل حقوق  دهی به کارمندان 
هم حل می شــود� با افزایش مالیات مســتقیم تولید رونق پیدا می کند، اشتغال ایجاد 

می شود و دولت از زیر بار استخدام بی دلیل کارمندان رها می شود�«

ضعف در زیربناهاست 
همه مشکل را در ضعف زیربناها می دانند� همه معتقدند تا زیربناها بهبود پیدا نکند، 
تولید آن مسیری را که باید، طی نخواهد کرد� غالمعلی سلیمانی هم از این قاعده مستثنا 
نیســت� او هم معتقد است زیربناها باید تغییر کند� »در آمریکا سود بانکی بیست وپنج 
صدم است� با این ساختار همه ی دارایی های موجود در کشور به گردش می افتد و توسعه 
و رشد  کشور را رقم می زند� در کشور ما زمانی که بیست وپنج درصد سود بانکی پرداخت 
می شود، چه کسی به فکر تولید با سود ده درصد می افتد؟ تا زمانی که سود بانکی به زیر 
یک درصد نرســد و شرایطی برای استفاده از ســرمایه های نقدی ایجاد نشود، تولید به 
جایگاه شایسته ی خود نمی رسد� ما نیاز به این همه بانک در کشور نداریم� بانک ها را در 
چند بانک خالصه کنند و سود بانکی را زیر یک درصد قرار دهند� مِن سلیمانی نه هوش 
زیادی داشــتم، نه تحصیالت خاصی� کســی هم پشــتوانه ام نبود� اما توانستم چنین 
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تشکیالتی راه بیندازم� خوب می دانم که باید در سازمانم تغییرات مدیریتی پیاده کنم� از 
دانش های تازه بهره می برم و همین ضامن رشد و توسعه ی مجموعه  ام شده است� دولت 
هم باید زیربناها را تغییر دهد� دولت نیاز به یک انقالب در سیاســت های خود دارد تا 

بتواند در کشور تفکر اقتصادی راه بیندازد�«

علیه صنعتی شدن
غالمعلی ســلیمانی همیشــه ایده ی تازه ای دارد� هنوز کارخانه ی قبلی به سرانجام 
نرسیده، هدف بعدی اش را بررسی می کند� حاال هدف بعدی اش تأسیس پاالیشگاه شیر 
اســت� »شاید از من بپرسید تا به حال پاالیشگاه شیر زده ای؟ جوابم منفی است� شاید 
بپرسید می دانی پاالیشگاه شیر چه فرآیندی دارد؟ به شما خواهم گفت نمی دانم� حتی 
شــاید بپرسید تجزیه ی شیر را بلدی؟ جوابم باز هم منفی است� اما پاالیشگاه را خواهم 
زد� هزار تن شــیر مازاد در کشور وجود دارد� من پیشنهاد پاالیشگاه شیر دادم و گفتم 
برای پنج میلیون لیتر شیر امکانات ایجاد می کنم، اما کسی حمایت نکرد� یک سال است 
که در تالشــم که این پروژه را عملی کنم، اما متأسفانه سازمان دولتی مانع کارم شده 
اســت� حاال که صحبت از جایزه ی امین الضرب اســت، بگویم، همان طور که آن زمان 
دولت مردان مانع اقدامات صنعتی امین الضرب بودند، امروز دولت مردان ما انگار با اقدامات 
صنعتی مشکل دارند� گویا استراتژی هایی بر سیاست کشور حاکم است که تمایل ندارد 
صنعتگران فعالیت کنند� زمانی که من دمس و ســولیکو را با هم اداره می کردم، از من 
سؤال می شد که چرا دو یا چند کار را با هم انجام می دهم� من انکار می کردم که دمس 
و سولیکو متعلق به من است� اگر تأیید می کردم، شاید دچار می شدم� من با همان ایمانی 
که دارم، با همه ی مخالفت ها پاالیشگاه شیر را تأسیس خواهم کرد� همراهی یک وزیر و 
یک بانک با من اســت و همین برای راه اندازی پاالیشگاه کافی است� در سه مرحله این 
پاالیشگاه را تأســیس خواهم کرد� پس از آن به محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، 
خواهم گفت به جای این که ساالنه پنجاه هزار تن کره وارد کنید که با احتساب هر تن 
شش هزار دالر می شود ســیصد میلیون دالر در سال، می توانید پاالیشگاهی بسازید و 
به جای هزینــه ی واردات کره آن را صرف واردات علوفه کنید� واردات علوفه دامداری و 
زراعت را در کشور رونق می دهد� در نتیجه می توانید به کمیته ی امداد جو و گاو بدهید� 
آن ها با ایجاد گاوداری شــیر تولید می کنند و همین کار چرخه کمیته ی امداد را چنان 
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غنی می کند که از هر بودجه ای بی نیاز باشــد� قول می دهم تا سه سال آینده پاالیشگاه 
شیر را به بهره برداری برسانم و واردات کره را از بین ببرم� حرام است که از این مملکت 
یک ریال خارج شــود� ما باید ارز بســازیم و بابت چیزی هزینه کنیم که برایمان ارزش 

افزوده بیاورد�« 

سیاست تغییر 
سلیمانی در پاسخ به این که چگونه می توان سیاست ها را تغییر داد و به آینده امیدوار 
بود، گفت: »روزی این اتفاق می افتد که دولت مردانمان به این باور برسند که باید کشور 
را به جوانانی که از دانشــگاه های معتبر فارغ التحصیل می شــوند، بسپارند� باید مالیات 
واقعی در این کشور پرداخت شود و با کمک این مالیات ها واحدهای تولیدی کوچک راه 
بیفتد� می توانیم استراتژی کشور را تغییر دهیم� پول نفت نباید خرج شود� پول نفت را 
باید به رهبری بدهند� 25 درصد آن بابت مالیات پرداخت شود و بقیه اش صرف مسائل 
زیربنایی شود� من ایرانی باید عرق جبین بریزم، از فکر و ذهنم بهره ببرم و این کشور را 
بســازم� متأسفانه دولت با تولیدکننده همراهی نمی کند� اگر این همراهی وجود داشته 
باشد، کشور پر از پتانسیل رشد و توسعه ی تولید است� تا زمانی که زنده ام، هر سال یک 
کارخانه خواهم زد� در حال حاضر درگیر تولید شــکالت هستم� از آن سو اصرار بر این 
است که غذای بچه وارد شود، اما ما در مجموعه ی تتراپک غذای بچه تولید می کنیم� به 
ما گفتند تولید شیر بایو در کشور امکان پذیر نیست، اما در مجموعه ی تتراپک شیر بایو 
تولید می شــود� کارمان ساختن مملکت اســت و انتظار می رود که دولت مردان هم به 

ساختن فکر کنند� میزهای ما میز ریاست نیست، میز کار و فعالیت است�«

پرچم داری نوآوری
نــوآوری از ویژگی های محصوالت مجموعه ی غالمعلی ســلیمانی اســت� حاال در 
بازه های زمانی کوتاه، فروشگاه ها محصول تازه ای از مجموعه ی او را روی پیشخوان قرار 

می دهند� او سلطان سوپرایز کردن مشتری هاست، پرچم دار ایده پردازی و نوآوری� 
»در پنج سالی که در شرکت PARSIO فعالیت داشتم، برای فکر کردن و آموختن زیاد 
وقت صرف کردم� پس از آن پنج سال توانستم همه ی آموخته هایم را در ظرف کارخانه هایم 
بریزم و سازمانم را رو به جلو پیش ببرم� هر روز صبح که از خواب بلند می شوم، با خودم 
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فکر می کنم امروز باید پنج مشکل را حل کنم� اگر بتوانم این کار را بکنم، شب به خودم 
می گویم خدا را شــکر! ما زنده ایم که مشکالت و موانع را حل کنیم� در سازمان ما تغییر 
یکی از ضروریت هایمان است� تغییر یعنی پله ای را پشت سر گذاشته ایم� در جایگاه جدید 
باید سیاســت های متفاوتی اتخاذ کنیم� من زمانی ده تن شــیر تولید می کردم� ناگهان 
تصمیم  گرفتم این ده تن را بیست تن کنم� همه می گفتند کسی از ده تن به بیست تن 
نمی پرد� من تصمیم می گرفتم، به آمل می رفتم و قرارداد بیست تن را امضا می کردم� با 
این تغییر مشــکالتی ایجاد می شد� آن ها را می نوشــتم و دنبال راهکاری برای حلشان 
می گشتم� شاید فقط از شانزده تن از آن بیست تن بهره می بردیم، اما پس از مدتی بیست 
تــن را ســی و دو تن می کردم� همین تغییر من را موفق کرد� نــوآوری تنها در تولید و 
محصول نیســت� نوآوری در تغییر رفتار و برنامه ها هم هست� تغییر با فشار همراه است، 
اما اگر این فشار نباشد، نوآوری و رشد هم اتفاق نمی افتد� من هر روز با مدیران مجموعه ام 
مشــورت می کنم، اما همیشــه تصمیم نهایی را خودم می گیرم� تــا پیش از این خودم 
توانسته ام نوآوری های الزم را در سازمانم ایجاد کنم، اما حاال از بهترین های دنیا استفاده 

می کنم تا این شرکت نوآور را به یک شرکت تثبیت شده تبدیل کنم�«

شکست بی معناست
همه با خودشــان فکر می کنند کارآفرین های برتر هرگز با مانع رو به رو نمی شوند  و 
هرگز شکست نمی خورند� غالمعلی سلیمانی هم این حرف را تأیید می کند: »من هرگز 
شکست نخوردم� ادیسون گفته هزار بار شکست نخورده � برعکس، هزار راه رفته  تا المپ 
را روشن کند� شکست و ناامیدی معنا ندارد� هر نشدن به معنای شکست نیست� یعنی 
نیاز داریم راه های تازه ای برای رســیدن به هدفمان امتحان کنیم� تیمور لنگ زمانی که 
احساس شکست  خوردن کرد، مورچه ای را دید که هفتاد بار دیوار را باال رفت و باز تالش 
کرد تا موفق شود� او هم فهمیده بود شکست مقدمه ی پیروزی است� ناامیدی به معنای 
ضعف است و انسان های ضعیف خود را ناامید می بینند� چرا انسان ضعیف باشد؟ باید هر 

بار تالش کند تا به موفقیتی که می خواهد برسد�« 

بازنشستگی مثل مردن است 
هر کسی در زندگی اش ممکن است به بازنشستگی بیندیشد� هر کسی به فراخور 
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نوع زندگی اش زمانی را برای این اتفاق مناسب می بیند، اما غالمعلی سلیمانی می گوید 
بازنشستگی برای من مثل مردن است: »تا زنده ام باید برای این کشور کارخانه بسازم� 
به آینده ی ایران امیدوارم و شــک ندارم که همه چیز درست می شود� من باحوصله ام� 
نباید عجله کنیم� شــما شکار نرفته اید؟ وقتی به شکار می روید، اول شکار از شما دور 
است� نباید عجله کنید� باید صبر کنید تا نزدیک شود� به تیررس که رسید، می زنید� 
من به کشــورم اعتقاد دارم� خانواده ام چهار نفر، هشــت نفر یا هفده هزار نفر نیست� 
خانواده ی من هشــتاد میلیون نفر اســت� برای همه ی هشتاد میلیون تالش می کنم� 
امروز کسی ســراغم نمی آید که مالیات بدهم� من سراغ وزیر اقتصاد می روم که از ما 
مالیات بگیرد� اگر روزی شــانزده ساعت بدون اســتثنا کار می کنم، به عشق موفقیت 
وطنم اســت� تفریحم چه در ایران، چه خارج از ایران کار اســت� نتیجه ی کارم را در 
هشــتاد میلیــون می بینیم� هر یک نفر که وارد چرخه ی اشــتغال من می شــود، به 

خانواده ام تبدیل می شود و همین خوشحالم می کند�« 

سولیکو در یک نگاه
پیشرو در صنعت تولید مواد غذایی و نوشیدنی در منطقه

به گزارش مؤسســه ی Euro Monitor در ســال 2014 کاله به عنوان چهل وهشتمین 
شرکت فعال در زمینه ی تولید مواد غذایی انتخاب و معرفی شد� به گزارش این مؤسسه ی 
تحقیقاتی گروه ســولیکو به عنوان پیشــتاز تولید مواد غذایی و نوشیدنی در خاورمیانه 

برگزیده و معرفی  شده است�

سولیکو و چهارده کارخانه ی تولید مواد غذایی و نوشیدنی
محصوالت متنوع و متعدد گروه ســولیکو در سراسر ایران و در چهارده کارخانه ی 

مختلف تولید و به بازار عرضه می شود� 

بیش از سی دفتر در سراسر جهان
گروه ســولیکو بیش از سی دفتر تجاری در کشورهای مختلف دارد؛ از جمله عراق، 
امارات متحده ی عربی، آمریکا، آلمان، انگلســتان و روســیه� ایــن دفاتر وظیفه ی مهم 

صادرات و تأمین بخشی از زنجیره ی تولید محصوالت را به عهده دارند�
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بیش از پانزده هزار نفر نیروی انسانی شاغل
محصوالت تولیدی در کارخانه های گروه ســولیکو با تالش بیش از پانزده هزار نفر 
نیروی شــاغل در گروه، تولید، توزیع و به فروش رسانده می شوند� گروه سولیکو از نظر 
تعداد نیروی انســانی شاغل یکی از بزرگ ترین مجموعه های خصوصی و هم تراز بعضی 

وزارت خانه های دولتی است�

بیش از یک میلیارد دالر فروش ساالنه
گروه سولیکو با داشتن بیش از یک میلیارد دالر فروش ساالنه ی انواع محصوالت در 
سطح بین المللی یکی از برترین های صنعت مواد غذایی و نوشیدنی است� بخش عمده ای 
از فعالیت های گروه ســولیکو به صادرات اختصاص دارد� در نتیجه این مجموعه همواره  

یکی از سه صادرکننده ی برتر است�

بیش از هزار و هشتصد رده ی محصولی
گروه سولیکو با فعالیت در بخش های مختلف تولید مواد غذایی، نوشیدنی، لبنیات 
و��� دارای بیش از هزار و هشــتصد رده ی محصولی است� بنابراین گروه سولیکو یکی از 

برترین های تنوع محصولی در ایران و حتی خاورمیانه است�

جذب روزانه بیش از دو هزار و پانصد تن شیر
یکــی از بارزترین معیارهای موفقیت مجموعه های تولید مواد غذایی و لبنی، مقدار 
جذب روزانه ی شیر است� گروه سولیکو با جذب روزانه بیش از دو هزار و پانصد تن شیر 
به عنوان برترین شــرکت در ایران به فعالیت مشــغول است که در نوع خود یک رکورد 

محسوب می شود�

توزیع مستقیم محصوالت در ایران و منطقه با استفاده از ناوگان توزیع مجموعه
یکی از مزیت های گروه ســولیکو در ایران و حتی خاورمیانــه ناوگان توزیع بدون 
واســطه ی محصول به خرده فروشان است� گروه سولیکو با داشــتن بیش از دو هزار و 
دویســت کامیون و وسیله ی نقلیه ی مختلف، امکان توزیع بی واسطه ی محصوالت را به 

خرده فروشان فراهم می کند�
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انتخاب گروه سولیکو به عنوان صادرکننده ی برتر در شش سال متوالی
گروه سولیکو در سال های متوالی گذشته در زمینه های مختلف فعالیت داشته و با 
توجه به کیفیت و تنوع محصولی،  بخشــی از تولیداتش را به کشــورهای همســایه و 
خاورمیانه صادر کرده است� با این حجم از صادرات گروه سولیکو در شش سال به عنوان 

برترین صادرکننده انتخاب و معرفی شده است�

ERP پیاده سازی
در ســال 2015 رویکرد توسعه و بهبود فرآیندهای مختلف در گروه سولیکو از یک  
سو و گسترش ارتباطات و نیروی انسانی در سراسر کشور از سوی دیگر، مجموعه را به 
اســتفاده از راهکارهای مدرن فناوری ســوق داد� این رویکرد جدید منجر به طراحی و 
راه اندازی سیستم ERP در مجموعه شد که تاکنون فاز اول این پروژه با موفقیت راه اندازی 

و پیاده سازی شده است�



آلبوم عکس ها
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کارخانه کاله، آمل

غالمعلی سلیمانی توانست با دیدی متفاوت صنعت لبنی کشور را دگرگون کند

دانشگاه ملیغالمعلی سلیمانی، مؤسس سولیکو
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مدال افتخار ملی صادرات
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فصل سوم

دستور زبان 
عشق
داستان زندگی محمدمهدی فنایی، 
بنیان گذار الکتروکویر یزد





از ریاست خوابگاه تا زندان قزل قلعه 
چشــم که باز کرد، خودش را در سلول زندان قزل قلعه دید� تخت فلزی غرق چرک 
و خون گوشه ای افتاده بود و حس سردِی سلول را چند برابر می کرد� کنار تخت شالقی 
به چشــم می خورد که گره ای باالی آن زده بودند تا ضربه هایش آزار دهنده تر شــود� از 
بلندگو صدای ناله و فغان دهشــتناکی به گوش می رسید� محمد مهدی نگهبان را صدا 

کرد� چهره ی زمخت و زننده ی نگهبان بر پنجره ی کوچک سلول نقش بست� 
- چه می خواهی؟ فقط برای استفاده از سرویس بهداشتی می توانی از این جا خارج 

شوی� بیخود مرا صدا نزن� 
محمد مهدی صداهای ناله را از پخش زندان می شــنید و به شالق گره خورده نگاه 
می کرد� فکر کرد کســی که ناله می کند، از ضربه های این شالق بی نصیب نمانده است� 
گرهِ باالی شالق خبر از درد استخوان شکنی می داد� با خود اندیشید بهتر است گره را باز 
کند� اگر بفهمند ممکن است شالق بیش تری بخورد� شاید هم اصاًل متوجه نشوند و از 

شالق صدمه ی کم تری ببیند� 
ساعتی بعد زندان بان ها به سراغش آمدند و بی آن که گره بازشده ی شالق را ببینند، 
او را به باد شالق گرفتند� هر چند ضربه ها دردناک بود، محمد مهدی از این که گره را باز 
کرده بود، احســاس سرخوشی می کرد و درد گویی بر او کارگر نبود� سلول کوچکش را 
دور می زد و او با درد باقی مانده بر تنش به خوابگاه بهار می اندیشــید و لبخند بر لبانش 

نقش می بست� حاال در خوابگاه قزل قلعه نشسته بود� 
***
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محمد مهدی ســال 1347، پس از آن که در دانشــگاه پلی تکنیک در رشته ی برق 
پذیرفته شــد، برای دنبال کردن رؤیاهایش از یــزد به تهران آمد� از آن جا که در تهران 
خانه ای برای اسکان نداشت، در خوابگاه ساکن شد� روحیه ی شاد و گرمش سبب شد با 
همه رابطه ی دوستانه ای برقرار کند� با اهالی خوابگاه رفیق شده بود و همه برایش احترام 
قائل بودند� همیشه با رویی گشاده اولین نفری بود که به همه سالم می کرد و این سالم 
آغازگر دوستی و معاشرت می شد� خوش مشربی اش به آن جا انجامید که با اکثریت آرا به 
عنوان رئیس خوابگاه انتخاب شود، یعنی از صد و بیست نفر ساکنان خوابگاه صد و نوزده 
نفر بــه او رأی دادند و آن یــک رأی نیاورده متعلق به خودش بــود� رأی ها محبوبیت 

عجیبش را در میان خوابگاهی ها نشان می داد� 
چندی نگذشت که احساس کرد مکان خوابگاه جای مناسبی برای اسکان نیست و 
با اعتراض درباره ی  خوابگاه، از مســئوالن تقاضای تغییر مــکان کرد� در نتیجه ی این 
اعتراض، مسئوالن ساختمانی نزدیک امجدیه برایشان گرفتند، اما مشکلی وجود داشت� 
آن جا متعلق به رئیس ســاواک بود و مســئوالن برای خوش خدمتی این مکان را برای 
خوابگاه در نظر گرفته بودند� مکانی که قراردادش تازه امضا شده بود، مقبول دانشجویان 
پلی تکنیــک نبود� اعالم کردند به این خوابــگاه نخواهند رفت و برای اعالم این موضوع 
محمد مهدی را نزد مسئوالن فرستادند� در بحبوحه ی این اعتراض، قیمت بلیت اتوبوس 
هم گران شــده بود و در گوشــه و کنار پایتخت تحرکات اعتراضی برپا بود� مســئوالن 
اعتراض دانشجویان پلی تکنیک را به ریاست محمد مهدی همسو با این اعتراضات قلمداد 

کردند و این اعتراض تبدیل به صحنه ی مقابله میان دانشجویان و مسئوالن شد� 
ســاواک محمد مهدی را خواســت و گفت یا باید به خوابگاه بهــار بروند یا خوابگاه 
قزل قلعه را که زندان مخوفی بود، انتخاب کنند� محمد مهدی گفت به تنهایی نمی تواند 
تصمیم بگیرد و باید نظر دیگران را هم جویا شــود� ســراغ هم خوابگاهی هایش رفت تا 
بپرسد کدام را ترجیح می دهند� گفت که با تهدیدی جدی روبه رو شده اند؛ یا باید جمع 
کنند و به خوابگاه بهار بروند یا راهی قزل قلعه شــوند� بچه ها طرز تلفظ قزل قلعه ی او را 
دستمایه ی طنز قرار دادند و جلسه را با شوخی و خنده برگزار کردند� همه متفق القول 

بودند که قزل قلعه را به خوابگاه بهار ترجیح می دهند� 
»ترجیح می دادیم به خوابگاه عزیز خان که محلی طبیعی بود، منتقلمان کنند� جایی 
که به ما داده بودند، مربوط به ساواک بود� خیلی روراست به مأمور ساواک، آقای دکتری 
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که اسمش یادم نیست، گفتم: هر کاری بخواهم بکنم باید جمع بگوید� من تابع نظر جمع 
هســتم� اجازه بدهید سؤال کنم� گفت: باشد� رفتم و به بقیه گفتم تهدید شده ایم که یا 
باید به بهار برویم یا قزل قلعه� انتخاب با شماست� بچه ها گفتند قزل قلعه به بهار ترجیح 
دارد� قزل قلعه زندان بود و وقتی  صحبت از آن می شد، مو به تن همه سیخ می شد� زندان 
مخوفی که اکنون در امیر آباد محل تره بار شده است� فردای آن روز رفتم و گفتم: جناب، 
به هیچ وجه آمادگی نداریم به بهار برویم� اگر تصمیم بگیرید قزل قلعه را ترجیح می دهیم� 

نوعی اعتراض بود� اعتراض زیبایی بود�
مأمور ســاواک وقتی این حرف را شــنید، گفت: صد و نوزده نفر به تو رأی داده اند� 
وســایلت را جمع کن و به بهار برو، آن ها هم پشت ســرت خواهند آمد و این قضیه را 

خاتمه می دهیم�
 گفتــم: ببینید! از این کارها نکــرده ام که محبوبم� اگر این کارهــا را کرده بودم، 
هیچ وقت این محبوبیت را نداشــتم� این جایگاه را در قبال آســایش در خوابگاه بهار از 
دست نمی دهم� این محبوبیت برایم ارزش معنوی دارد� دوم اسفند 1348 تهران شلوغ 
شــد و من چهل وهشت ســاعت بعد خودم را در زندان قزل قلعه پیدا کردم� دقیقاً یادم 
نیســت چه اتفاقاتی افتاد� چند وقتی در زندان بودم� من و دوستانم را از دانشگاه اخراج 

کردند و برای گذراندن سربازی به زاهدان و نقطه ی صفر مرزی فرستادند�« 

نقطه ی صفر مرزی
دانشگاه پلی تکنیک و رشته ی مهندسی برق رؤیای محمد مهدی بود و به سختی آن 
را به دســت آورده� پس از پایان دوره ی متوسطه، سال اول نتوانست در این رشته و این 
دانشــگاه پلی تکنیک پذیرفته شود و با آن که در چند دانشگاه و رشته ی دیگر پذیرفته 
شــده بود، حاضر نشد رؤیایش را کنار بگذارد� تصمیم گرفت سال بعد وارد این دانشگاه 
شــود� نگرانی دوستان و ترساندنش از ســربازی هم بی اثر بود� حاال که با صبر و تالش 
توانسته بود به هدفش دســت پیدا کند، در سال دوم دانشگاه جایی بود که دوستانش 

پیش از ورودش به دانشگاه او را بر حذر می داشتند� 
وقتی خود را در زاهدان و در لباس ســربازی دید، به خودش گفت: »حاال که قرار 
شده به سربازی بروی، فقط خدا می داند که کی و کجا و چه طور باید این دوران را سپری 
کنی�« دانشــجوی نخبه ی مهندســی پلی تکنیک در نقطه ی صفر مرزی نشسته بود و 
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دوران ســخت سربازی را به عنوان سرباز صفر سپری می کرد� کمبود آذوقه و مشکالت 
بهداشتی و پزشکی سبب شد تا سربازی دوران طاقت فرسایی برایش باشد� دیر رسیدن 
آذوقه گاه تا آن جا پیش می رفت که ســربازان مجبور می شدند از نخودهای کرم زده ی 
باقی مانده تغذیه کنند� عدم دسترســی به امکانات بهداشــتی هم سبب شد تا دندانش 
چرک کند و مجبور شــود خودش دندانش را بکشد� دو سال سختی در مرز افغانستان 
گذشــت، اما سرانجام دوران سربازی را ســپری کرد و مورد عفو واقع شد و توانست به 

دانشگاه بازگردد� 
»خانم ســعیده قدس، بنیان گذار محــک، می گوید: هر اتفاق بدی بد نیســت� ما 
نمی دانیم و اســمش را بد می گذاریم� اتفاق بدی که برای خانم قدس افتاد، این بود که 
بچه ی دو ساله اش سرطان خون گرفت� من هم در اوج تحصیل به مرز افغانستان رفتم 
و دوران سختی را طی کردم� همین حادثه ی بد سبب شد مسیری را که هدف قرار داده 

بودم، زودتر پیدا کنم� ورود به آن مسیر من را در جایگاه فعلی قرار داد�«
ســال 1348 محمد مهدی و پنجاه و نه نفر از هم خوابگاهی هایش از دانشگاه اخراج 
شدند و به سربازی فرستاده شدند� از سربازی که برگشتند، مورد عفو قرار گرفتند و وارد 
دانشــگاه شدند� بیش ترشان کسانی بودند که  قزل قلعه را به جای خوابگاه بهار انتخاب 
کرده بودند� پس از آن اتفاق هیچ کدام نتوانستند در سازمان های دولتی مشغول به کار 
شــوند و همین سبب شد وارد بخش خصوصی شــوند و امروز کارآفرین نمونه باشند� 

محمد مهدی فنایی یکی از آن هاست�  
***

محمد مهدی پایان نامه تحصیلی اش را با مهندس ســیدعلی اکبر نوشین در حوزه ی 
توزیع برق یزد ارائه کرد� از آن جا که یزدی بود، عالقه ی ویژه ای به این شــهر داشــت و 
همواره تالش می کرد فعالیت هایش را در این شهر ادامه بدهد و شهروندانش را بی بهره 
نگذارد� کار پایان نامه ی دانشــگاه که تمام شــد، اولین قدم را در راه رسیدن به هدفش 

برداشت� زمان آن بود که هدفش بال و پر بگیرد�

الالیی حکاکی مادر 
صدای چکاچک حکاکی مادر بر ظرف های شربت خوری نقره از اتاق دیگر به گوش 
می رسید� محمد مهدی خواب و بیدار چشم ها را مالید و به آن روز فکر کرد� پدر قبل از 
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آن که راهی مکه شود،  دستش را گرفت و با خود نزد آیت اهلل روح اهلل خاتمی برد� 
»خدا رحمتشان کند� پدرم آن جا نشست و حساب و کتابش را با آقای خاتمی انجام 
داد� بعد رو کرد به آقای خاتمی و گفت من به مکه می روم و برنخواهم گشت، دیگر هرچه 
شما کردید و بچه های من� پدرم اولین لیسانسه ی دانشگاه تهران بود� در سال 1313 که 
دانشگاه تهران تأسیس شد، به این دانشگاه راه پیدا کرد و سه سال بعد، لیسانس گرفت� 
اولین ورودی دانشگاه تهران در رشته ی معقول بود� در آن زمان دو دانشکده ی معقول و 
منقول تأســیس شده بود که در سال 1344 به دانشــکده ی الهیات و معارف اسالمی 
تبدیل شد� از نظر لغوی هم معقول به معنی امور عقالنی است؛ یعنی هرچه در حوزه ی 
ریاضی و طبیعی و فلسفه باشد و منقول بیش تر حدیث، آیه، فقه، تفسیر و مانند آن را 

شامل می شود�«
در سال 1337 محمد مهدی ده ساله از اردکان یزد، پدر را برای رفتن به مکه بدرقه 
کــرد� پس از رفتن پدر دلهره ی عجیب و غریبی او را در برگرفت و شــب ها خواب های 
عجیب و غریب می دید� تا آن که خبر می رسد پدر دیگر باز نخواهد گشت� زمانی که خبر 
فوت حاج آقا فنایی بزرگ به احمدآباد اردکان رســید، غوغایی به پا شد و خانواده های 
بســیاری خود را یتیم احســاس کردند� مادر محمد مهدی که در زمان مرگ پدر تنها 
بیست وپنج سال داشت، مسئولیت سه فرزند را با همه ی مشکالتش به تنهایی به دوش 
 کشید و با حکاکی روی نقره زندگی فرزندانش را می  گذراند� محمد مهدی غم بازنگشتن 

پدر را در الالیی حکاکی مادر به آغوش کشید و دوباره به خواب  رفت� 
صدای قل قل قلیان در میان خواب و بیداری به گوشش می رسید� پایین قلیان پدر 
چشم گشود و رقص عروسک در شیشه ی قلیاِن پدر او را به رؤیای زیبایی فرا می خواند� 
»آسم شدیدی دارم و در مقابل دود سیگار یا هر دود دیگری نفسم می گیرد� هوای 
تهران هم خیلی اذیتم می کند، ولی عجیب است که گاهی که قلیان می کشم� با وجود 
دود بدش، هیچ اثری روی تنفسم ندارد� نتیجه ی عشقی است که به خدمتی که به پدرم 
می کردم، داشــتم و دارم� خاطره ی قلیانی که برای پدرم درست می کردم، در من مانده 
است� نمی دانم چه نیروی عشقی است که همه ی این ها را به طریقی حذف می کند� شعر 

مجتبی کاشانی را برایتان بگویم که می گوید: 
هر کجا عشق آید و ساکن شود       هرچه ناممکن بود ممکن شود

وقتی این عشــق پدری در وجودم ساکن شده، هرچه ناممکن بود، ممکن می شود� 
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برای من دود بد اســت، ولی چه طور می شود دود قلیان هیچ اثری روی من نمی گذارد� 
شاعر می گوید:

در جهان هر کار خوب و ماندنی است    رد پای عشق در آن دیدنی است«
عشق برایش مسئله ی ساده ای نیســت� قل قل قلیان و رقص عروسک در شیشه ی 
قلیان به یادش می اندازد که روزی بر سر سفره حکایتی درباره ی  یکی از اقوام ثروتمندشان 

شنید که مانند گوشواره آویزه ی گوشش شد�
»فراموش نمی کنم روزی را که ســفره پهن بود و مشغول غذا خوردن بودیم� شاید 
روی صحبت پدرم با ما بود� نمی دانم چه منظوری داشت� به مادرم گفت: شایسته خانم، 
کل ثروت من پودانه ی روی ماســت فالنی نمی شود، ولی خدا عاقبتش را به خیر کند� 
پول خوب است که برکت داشته باشد و از مسیر قشنگ و درست به دست بیاید� عجیب 
است، آقایی را که می گفت، می شناختم و دیدم آن پودانه چه قدر هنوز عطرآگین است، 
درحالی که بقیه ی ثروتش عامل فســادی شد که بوی آن چندین سال به مشام عده ی 

زیادی می رسید�«

به دنبال هدفی برای زندگی 
محمد مهدی تا ســال 1337، یعنی سال سوم ابتدایی به مدرسه ی احمدی کرمان 
می رفت� آن مدرســه طبق مرام خانوادگی شان مدرسه ی تعلیمات اسالمی بود� پس از 
درگذشت پدر، برای ادامه ی زندگی به یزد آمدند و به مدرسه ی افشار رفت� در مدرسه ی 
افشار حاج آقا وزیری مدیرشان بود و هر بار حکایتی یا درسی از زندگی به آن ها می داد� 
یکــی از این حکایت ها تأثیر مهمی بر زندگی محمد مهدی داشــت� درس هایش هر بار 
نقطه ی مشخصی از زندگی را نشانه می رفت� یک بار درباره ی  شفافیت، یک بار درباره ی  
صداقت و روزی هم درباره ی  حق الناس حکایتی می گفت� آن روز حاج آقا وزیری حکایت 
ویژه ای تعریف کرد و ســبب شد زندگی محمد مهدی تغییر کند� درباره ی  هدف زندگی 
برای بچه ها صحبت کرد و برای آن که بهتر متوجه شــوند، از آن ها پرســید برای نماز 
خواندن چه چیزی مهم تر است؟ یک نفر گفت باید تمیز باشیم� دیگری گفت باید حمد 
و سوره مان درست باشد، باید رو به قبله بایستیم، باید ارکان نماز را به خوبی بدانیم� اما 
او گفت: »نه، برای مقبولیت نماز از همه ی این ها مهم تر چیز دیگری اســت�« هیچ کس 
نتوانســت جواب بدهد� حاج آقا وزیری گفت: »مهم نیت اســت�« و به آن ها فهماند که 
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زندگی بی نیت مورد قبول خدا نیست� گفت: »اگر می خواهید نمازتان درست باشد، باید 
نیت و هدف داشته باشد� از خودتان بپرسید با چه هدفی نماز می خوانم؟ دو رکعت نماز 

می خوانیم قربة إلی اهلل� نماز می خوانم تا به خدا نزدیک شوم�«
»بــه خدا که نزدیک می شــویم، چه می خواهیم؟ آرزوهای بشــری، زندگی خوب، 
آینده ی خوب، خانه ی خوب و  ماشین خوب� خدا می گوید همه ی این ها را برایت درست 
می کنم، ولی همه ی این ها در گروی خدمتی است که به خلق من می کنی� هر کدام از 
مــا که ثروتی در اختیار داریم، خدمتــی ارائه کرده ایم که در مقابل آن خدمت یا تولید 
توانســته ایم به امکانات مالی برسیم؛ به خانه ی خوب، ماشین خوب و به شهرت خوب� 
پس خدا می گوید خدمت به مخلوق من هم باید جزو نیت های شما باشد؛ مخلوقی که 
به او می گویم فتبارک اهلل احســن الخالقین، یعنــی بهترین موجود را خلق کردم� خدا 
می گوید بندگان من مســجود فرشتگانند� فرشــتگان به آن ها سجده کرده اند و سپس 
می گوید من روحم را در تن انســان دمیدم� پــس ای مخلوقی که آمدی نزدیک من و 
خواســته هایت را می گویی، برای انسان من که اشرف مخلوقات است، روح خدایی در او 
اســت، مسجود فرشتگان اســت، کار خوب، کار شــفاف انجام بده تا به همه ی آن چه 
می خواهی، برســی� بنابراین حاج آقای وزیری یادمان داد هدفمند باشــیم� در هدفمان 
صداقت و در ارائه ی  هر خدمت و محصولی کیفیت خوب داشــته باشیم� این به معنای 
ارائه ی خدمت و آن چه تولید می کنیم به اشرف مخلوقات و به مسجود فرشتگان است و 

به کسانی که روح خدایی در وجودشان است�« 
سخنان حاج آقا وزیری عجیب در محمد مهدی اثر گذاشت و ذهنش را مشغول کرد 

و او را واداشت به دنبال هدفی برای زندگی اش بگردد� 

پولت را خوار کن، خودت را جون کن!
المپای نفتی سوسوزنان خانه را روشن می کرد� محمد مهدی زیر نور المپا تکالیفش 
را انجام می داد� آن روزها هنوز شــهر برق کشــی نشده بود و تنها نوری که از خانه ها به 
چشم می آمد، همین نور کم سوی المپای نفتی بود� محمد مهدی خسته از تکالیف روزانه 
ناگهان دستش به المپا خورد و المپای وارونه به دستش آسیب رساند� این آسیب ذهن 
محمد مهدی را مدت ها به خود مشغول کرد� فکر می کرد باید چیزی جایگزین المپا شود 
تا این مشــکالت را به بار نیاورد� ســوختگی دستش از نشــانه هایی بود که تا مدت ها 



رؤیاهای طالیی86

همراهش بود� تا این که برق کشی به شهرها آمد و تفاوت المپای نفتی و برق کشی را به 
چشــم دید� حاال نیت زندگی که حاج آقا وزیری گفته بــود، بیش تر برایش نمود پیدا 
می کرد� احساس می کرد این برق با مزیت هایش می تواند تغییرات مهمی در زندگی ایجاد 
کند� شــروع کرد به دیدن این که چه طور می توانــد از مزیت هایش بهره ببرد� نتیجه ی 
تحقیقاتش این شد که باید در دانشگاه پلی تکنیک برق بخواند تا بتواند این مزیت را تا 
جای ممکن گســترش دهد� دیگر می دانست در زندگی ا ش چه می خواهد� نیت و هدف 
زندگی اش را یافته بود� پذیرفته شدن در رشته ی برق دانشگاه پلی تکنیک اولین گام او 
در رسیدن به هدفش بود� همه ی عزمش را جزم کرد تا در این دانشگاه پذیرفته شود� 

آن روزهــا که محمد مهدی هدفش را یافته بود، شایســته خانم، مادرش، با تربیت 
خاصش مســیر متفاوتی در برابرش قرار می داد� صحبت های شایســته خانم راستی و 
درستی را با هدف محمد مهدی عجین می کرد� همیشه با لهجه ی یزدی جمله ای را تکرار 
می کرد که آویزه ی گوش محمد مهدی شــده بود: »مهدی آقا پولت را خوار کن، خودت 
را جون کن�« یعنی اگر توانستی برای مال دنیا ارزشی قائل نشوی، آوازه ی خوبی خواهی 
گرفت� در زندگی ات سعی کن خودت را به مادیات وابسته نکنی، زیرا تمام مادیات را باید 

بگذاری و بروی� 
»یادم نمی رود یک روز درباره ی آقای صراف زاده ی ثروتمند صحبت  شد� مادرم گفت: 
امروز نمی گویند آقای صراف زاده چه قدر ثروت داشــت، چند تا ماشــین داشــت، چه 
قالی هایی در خانه اش بود� امروز می گویند برای مردم یزد شــهرک صفاییه را ســاخت� 
مادرم می گفت: آثار زیبای آقای صراف زاده، آثار زیبای برخوردارها در یزد نمایان است� 
هیچ کس نمی گوید این ها چند خانه و چند ماشــین داشــتند یا چه ثروتی داشــتند، 
می گویند آدم های خوبی بودند که برای مردم و آسایششان قدم برداشته اند� پسرم، کاری 
کن که بــه درد مردم بخوری� کاری کن که به داد مردم برســی� کاری کن که بتوانی 
سفره های خوب پهن کنی و حتماً این سفره ها، سفره های تزیین شده و خوبی باشد� یادم 
نمی رود یک بار در یکی از شرکت هایمان، یکی از شرکای عزیز خیلی اذیتم کرد و جایی 
رفتم که نباید می رفتم� از آن جا که بیرون آمدم، به مادرم زنگ زدم� گفتم: مادر، فالنی 
را که می شناسی� گفت: بله� گفتم: نفرینش کن که خدا از روی زمین برش دارد� گفت: 
من نفرین نمی کنم� گفتم: چه کار می کنی؟ گفت: نفرین کردن به اشرف مخلوقات و به 
انســانی که روح خدایی در اوست، انسانی که مســجود فرشتگان است، درست نیست� 
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گفتم: پس باید چه کار کرد؟ گفت: دعا می کنم خدا به او عقل بدهد� این کالم قشنگی 
است که فراموش شده است� امروزه متأسفانه می بینیم که مرگ بر گفتن و نفرین کردن 
ملت ها مثل نقل و نبات شده و متأسفانه نکبت این مرگ گفتن ها دست و پا گیر همه ی 
مردم شــده اســت� ای کاش به جای مرگ می گفتیم، خدایا به آن ها عقل بده� عقل بر 
آمریکا، عقل بر انگلیس، عقل بر اســراییل� خدایا به آن ها عقل بده� بیاییم و شعارمان را 
عوض کنیم و فرهنگی زیباتر و قشنگ تر را جایگزین نکبت ها و مرگ بر گفتن ها کنیم� 

سخن از سر عشق 
روزها از پس هم آمد تا آن که زمان کنکور محمد مهدی فرارسید� باید همه ی تالشش 
را می کــرد تا بتوانــد اولین گام را در راه رســیدن به هدفش بــردارد� بخت چندان با 
محمد مهدی یار نبود و آســم شدیدش سبب شد نتواند در کنکور دانشگاه پلی تکنیک 
حاضر شــود�آن سال دانشگاه پلی تکنیک را از دست داد� با آن که در دانشگاه های دیگر 
پذیرفته شد، تصمیم گرفت یک سال دیگر منتظر بماند و وارد دانشگاه پلی تکنیک شود� 
این تصمیم جدی بود و نگرانی های دوســتانش درباره ی این که اگر سال دیگر هم 
نتواند، باید راهی سربازی شود، تأثیری بر عزم جدی اش نداشت� این عزم جدی سال بعد 
نتیجه داد و در دانشــگاه پلی تکنیک پذیرفته شد� حاال مشکل جدیدی پیش روی او و 
دیگر هم قطارانش بود� باید شهریه ی باالیی بابت تحصیل در این دانشگاه می پرداختند� 
این نگرانی با مذاکرات یکی از هم قطارانش به نام مهندس گلچین مرتفع شد� او توانست 
با مسئوالن دانشگاه صحبت  کند و آن ها را راضی کند شهریه نپردازند� روش مؤثرش تنها 
برای خودش کارگر نبود� آن را با دیگر دانشجویان در میان گذاشت و آن ها هم توانستند 
بدون پرداخت شهریه، دوره ی تحصیلی پلی تکنیک را با همه ی فراز و فرودهایش پشت 

سر بگذارند� 
خودش درباره ی این اتفاق شعری از کاشانی می خواند و می گوید: 

»ما نرفتیم پی کار جهان از سر عشق         ورنه جانان جهان یار من و توست گلم
ما اغلب از سر عشــق صحبت نمی کنیم، از سر بیداری صحبت نمی کنیم� اگر این 
اتفاق همیشه سرلوحه ی زندگی مان باشــد، می توانیم همه ی کارهایمان را به خوبی از 

پیش ببریم�«
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سقف بلند آرزوها 
در پایان دوران دانشگاه، محمد مهدی پایان نامه ی خوبی ارائه کرده بود� پایان نامه اش 
مورد توجه مهندس نوشــین قرار گرفت و به محمد مهدی پیشنهاد کار در توانیر را داد� 
استخدام در توانیر موقعیت خوبی بود� حقوق بسیار خوبی دریافت می کرد و اتومبیل و 
راننده هم در اختیار داشــت� همان زمــان ازدواج کرد، خانه گرفت و با حقوق دریافتی 
زندگی خوبی داشت� بعد از یازده ماه نامه ای از ساواک به دستش رسید که شما به دلیل 

سوابقتان نمی توانید در سازمان دولتی کار کنید�
»روز بدی بود، ولی کار در توانیر مرا از هدفم دور کرده بود� غافل شده بودم و حاال 
هدف داشت چشــمک می زد� نمی دانستم این اتفاق مقدمه ای برای رسیدن به هدفم 
اســت� واقعاً خدای بزرگی داریم� هرچه از او بخواهیم، می دهد� چشــمک زدن هدف 
حالم را خوب کرد و وارد بخش خصوصی شدم و این بخش روز به روز تا به امروز ترقی 

کرده است�«
محمد مهدی از توانیر بیرون آمد و با چند تن از دوســتان متخصص یک شــرکت 
خصوصی در حوزه ی برق تأســیس کردند و ســیزده ســال آن را پیــش بردند� همه 
فارغ التحصیل پلی تکنیک و همه لبریز از ایده های بکر و اثرگذار بودند و تخصصشان در 
بازاریابی، کارهای فنی، شرکت داری، ارتباط با دنیا و دیدگاه های خوب مدیریتی آن ها را 
به ترکیب قدرتمندی تبدیل کرده بود� با تداوم این همراهی می توانســتند صنعت را به 
رشد و شکوفایی برسانند، اما به دلیل نبود روحیه ی کار تیمی این همکاری دوام نیاورد� 
»متأسفانه بعضی جلوه های مادی یا مقام پرستی و جاه طلبی خیلی چیزها را به هم 
می ریزد� فکر می کنم ایرانی ها از این موضوع بیش از حد رنج می برند� تمام ســعی ام را 
کردم این تشکیالت از هم نپاشد� خیلی وقت گذاشتم، اما برای عده ای منافع کوتاه مدت 
بر منافع بلندمدت ارجحیت داشت و سبب شد چشم انداز بلند و مهمی  را که می توانستند 
به آن دســت پیدا کنند، نادیده بگیرند� می گویند از حضرت علی پرســیدند جایگاه هر 
شخص به چیست؟ فرمودند به طرز نگاهش� نگاه های ما خیلی پیش پایمان است� فقط 
به خودمان و فرزندمان نگاه می کنیم�� نگاهمان را به نســل آینده ندوخته ایم� خدا کند 
روزی برای نســل آینده تفکری داشته باشیم� اگر چنین تفکری داشتیم، امروز به جای 
سامسونگ یا ال  جی بودیم� چند سال پیش افتخار یکی از همین دوستانمان این بود که 
نمایندگی سامسونگ را در ایران دارد� درحالی که اگر آن ساختار به کارش ادامه می داد، 
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خودمان پیشروتر از سامسونگ و ال جی بودیم� 
وقتی از شرکت هیوندا به ایران آمدند و کارهایمان را  دیدند، آرزویشان بود به این جا 
برســند، ولی تفرقه سبب شد به جایی برســیم که افتخارمان این باشد که از هیوندا و 
ال جــی نمایندگی می گیریم� این ها خیلی عذابم می دهد، اما چاره ای نداشــتم� تنهایم 

گذاشتند�« 

الکتروکویر تأسیس می شود 
گروه پنج نفره ای که می توانست شرکتی را سردمداری کند و امروز پیشروتر از هیوندا 
و ال جی باشد، به دلیل نبود همراهی و هماهنگی تعطیل شد� آن ها از هم جدا شدند و 
دو نفر، دو نفر سراغ کار تازه ای رفتند، اما محمد مهدی ترجیح  داد یا با ترکیب پنج نفره 
پیش برود یا به تنهایی مســیر را دنبال کند� شــاید همکاران سابقش امروز در حوزه ی 
کارآفرینی موفق باشــند، اما به دلیل نداشتن روحیه ی کار تیمی نتوانستند به نقطه ی 

اوجی که در انتظارشان بود، برسند� 
»امروز شرکتی مانند زیمنس صد و هفتاد سالگی اش را جشن می گیرد� این جشن 
متعلق به گروهی است که این شرکت را پیش برده اند� آن ها  کار تیمی  را می شناسند و 
در نتیجه در صنعت نام بزرگی هستند� متأسفانه فرهنگی که باید ما را به هم پیوند دهد، 
وجود ندارد� شاید از تربیت ماست� این روحیه در بازی های کودکانه مان هم مشهود است� 
مثاًل به یک بازی مشابه نگاه کنید؛ چرخیدن دور صندلی و تالش برای نشستن روی آن� 
ببینید چه تفکری بر ژاپن و چه تفکری بر ایران حاکم اســت� تفکر ایرانی می گوید هر 
کس نتوانست روی صندلی بنشیند، باخته است� در ژاپن وقتی یک صندلی را برمی دارند، 
می گویند ببینید چه طــور می توانید همه روی صندلی های موجود جا بگیرید� در مدل 
ایرانی همین طور تعداد صندلی ها کم می شــود و همه تالش می کنند برای خودشــان 
صندلی به دست بیاورند و وقتی آن را به دست می آورند، حاضر نیستند از دست بدهد� 
در ایران هر فرد حاضر است عده ی زیادی را نابود کند تا صندلی اش از دست نرود� این جا 
مهم صندلی اســت� آن جا مهم همبستگی است� می گویند حاال نُه نفر همدیگر را بغل 
کنید تا روی یک صندلی جمع شوید� آن جا صندلی ارزش ندارد، همبستگی ارزش دارد� 
با هم بودن، به فکر هم بودن ارزش دارد� این فرهنگ را باید از دبســتان و کودکســتان 
شروع کنیم� این بازی ژاپنی و این بازی ایرانی مصداق شراکت پنج نفره ی ما بود� هر کس 
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به دنبال این بود که صندلی اش را به دســت بیاورد و چون بلد نبودند صندلی را با هم 
شریک شوند، هر کسی به دنبال گرفتن یک صندلی رفت� این نه فقط در جمع کوچک 
ما که در جمع ملت هشتاد میلیونی مان به فرهنگ تبدیل شده است� در سنگاپور رهبر 
کشور آمد و گفت: می توانم ادارات را از اختالس پاک کنم� می خواهم نسل آینده نسلی 
باشــد که حق الناس و حال مردم را رعایــت می کند� معلم هایی در مدارس می گذارم تا 
نسلی را با صفات انسانی تربیت کنند� ما هم باید در ایران از این فرهنگ استفاده کنیم� 
مملکت ما بســیار ثروتمند است� یک استاد دانشــگاه سوییسی می گفت وقتی خداوند 
می خواســت منابع را روی کره ی زمین تقســیم کند، همه را در یک کاسه کرد� مالئکه 
کاسه را به دست خدا دادند و خداوند این منابع به طور عادالنه روی کره زمین تقسیم 
می کرد� نوبت ایران که شــد، کاسه واژگون شد� ایران دارای چنین پتانسیلی است� این 
پتانسیل را دست کم نگیرید� این پتانسیل اتحاد، فرهنگ، منش و نوع نگاهی می خواهد 

تا بتوانیم از آن استفاده کنیم و ملتی را سرافراز و پیروز کنیم�« 
محمد مهدی از رسیدن به هدفش مأیوس نشد و شرکت الکتروکویر را تأسیس کرد؛ 
شرکتی که در صنعت برق قله های مهمی را فتح کرد و محمد مهدی فنایی را در فهرست 
کارآفرینان برتر کشور نشاند� الکتروکویر حاال فقط یک شرکت نیست و با زیرمجموعه های 
زیادی که دارد، کار بزرگی را پیش می برد و توســعه و رشد را استراتژی خود قرار داده 
اســت� نصیحت شایســته خانم که »پولتو خار کن، خودت را جون کن« ســرلوحه ی 
برنامه های محمد مهدی قرار گرفته و با همین جمله ی ساده توانسته ساختاری اثرگذار 

را به پیش ببرد� 
»اگــر تنها به جمــع آوری ثروت نیندیشــیم و بــه رعایت حق النــاس که همان 
مشتری مداری است، توجه کنیم و تولیدمان باالترین کیفیت را داشته باشد، می توانیم 

مجموعه ی پرقدرت و توسعه مداری داشته باشیم�«

الکتروکویر به یزد منتقل می شود 
الکتروکویر در ســاوه و تهران آغاز به کار کرد، اما دو مؤلفه سبب شد این شرکت و 
همــه ی کارخانه هایش به یزد منتقل شــود� شــرایط تهران و ســاختار صنعتی اش به 
محمدمهدی هشــدار داده بود که توســعه ی کارخانه ها در بلندمدت به محیط زیست و 
هوای تهران آسیب می رساند و به همین دلیل کارخانه ای در یزد تأسیس کرد� از سوی 
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دیگر، تمرکز کارخانجات و امکانات در تهران او را به این نتیجه رساند که باید برای شهر 
خودش کاری انجام دهد و در یزد اشتغال ایجاد کند� کارخانه هایش را به یزد منتقل کرد 
و همه ی مزیت های تهران را به این دو مزیت بخشــید� اکنون در اطراف تهران، در کنار 
کارخانه های دوســتانش زمینی دو برابر آن هــا دارد� اگر این زمین صنعتی بود، قیمت 
باالیی داشــت، اما او با تبدیل زمین به باغ، خودش را از عذاب وجداِن خیانت به نســل 

آینده نجات داده است� 
فنایی پیش از آن که مسئله ی مسئولیت اجتماعی در جهان مثل امروز مطرح شود، 
خودش را نسبت به مردم و نسل آینده مسئول می دید و در نتیجه مسیری متفاوتی را 

دنبال کرد� 
»با دوســت عزیزی به نام غالمرضا هراتی بندی که از دانشجوهای بسیار باسواد 
پلی تکنیک بود، کاری را در یزد در حوزه ی تابلوســازی شــروع کردیم� کارها داشت 
خوب جلو می رفت� اعتقادم این بود که همه ی کارها باید در یزد باشد و اگر در تهران 
کاری انجام بدهیم، خیانت به نســل آینده اســت؛ هوای تهــران را کثیف می کنیم، 
ترافیک تهران را بدتر می کنیم، کارگر و کارمند باید از اطراف تهران بیایند و بروند و 
با این کار حاشــیه های بدی ایجاد می کنیم� وقتی زمین بزرگی را نزدیک کارخانه  ی 
دوســتاِن همکارم به باغ تبدیل کردم، همــه تعجب می کردند که جایی که همه کار 
صنعتی می کنند، یک دیوانه پیدا شــده و باغ می ســازد� خیلی راضی ام� شاید آن باغ 
 برایم دردسر داشته باشد، شــاید اگر کارگاه صنعتی بود، ده برابر ارزش داشت، ولی 
من راضی ام و به فکر بچه ی شــیرخواره ای در بغل مادرش هستم که این هوای بد را 

تنفس می کند�
آن زمان بساز و بفروش معروفی بودم و ساختمانی یازده طبقه به نام برج فردوس در 
خیابان ولی عصر ســاختم� این برج اآلن هم وجود دارد، ولــی وقتی دیدم دارم چه کار 
غلطی می کنم، دارم درخت یک منطقه ی سرسبز را می برم و به جایش خشت، آهک و 
آجر و آهن بنا می کنم� تصمیم گرفتم دیگر در تهران بساز و بفروشی نکنم� این مربوط 
به بیست وپنج، سی سال پیش است� اگر سی سال پیش توانستم چنین برجی را بسازم، 
بعد از آن حتماً می توانستم کارهای زیباتری انجام دهم، ولی مسئولیت اجتماعی به من 
حکم کرد که باید خارج از تهران کار کنی و تمام کارهایم را به یزد بردم� تمام کارخانه هایم 

در یزد است� 
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وقتی زیمنس الکتروکویر را همراهی کرد 
محمد مهدی با توجه به راه هایی که از کودکی در برابرش قرار گرفت، توانست برای 
زندگی اش هدف تعیین کند، مســیر مناســبی ترســیم کند و با تالش به آن برســد� 
کارآفرینی، پیش از آن که بدانیم کارآفرین چه مسیری طی کرده، شاید به نظر پیچیده 
و ناممکن بیاید� خواندن زندگی کارآفرینان این پیچیدگی ها را برایمان روشن می کند و 
نشــان می دهد موفقیت در ابعاد بزرگ غیرممکن نیســت، اما تحقق آن الزاماتی دارد� 
محمد مهدی گام های مهمی برای رسیدن به هدفش برداشت و مشکالت مأیوسش نکرد� 
شــاید مهم ترین ویژگی کارآفرینان موفق این است که مأیوس نمی شوند و هر مانعی را 
قدمی به ســوی موفقیت تلقی می کنند� او با رفتن به دانشگاه پلی تکنیک و پذیرش به 
شکل خصوصی که در آن سال ها کار هر کسی نبود، دانشش را بنا گذاشت و با استفاده 
از هوش خود توانست پله های بعدی را، هر چند ناهموار طی کند� سرمایه شاید یکی از 
الزمه های کارآفرینی باشــد، اما محمد مهدی همه چیز را بدون سرمایه، با اتکا بر تالش 

خود و با کمک اعتبارات بانکی بنا نهاد� 
زمانی که کارخانه های الکتروکویر را تأســیس کرد، در تنگنای شدیدی قرار داشت� 
نیاز داشــت برای استفاده از تکنولوژی پیشــرفته ی دیگر کشورها برای کارخانه هایش 
الیســنس بگیرد، اما الیسنس بسیاری از شــرکت ها را رقبا گرفته بودند و نمی توانست 
سراغشان برود� تنها شرکتی که وجود داشت، شرکت زیمنس بود و کسی جرئت نداشت 
ســراغش برود� بزرگی شــرکت زیمنس محمد مهدی را ناامید نکــرد و تصمیم گرفت 
ســراغش برود� اقدام اولیه اش با شکست روبه رو شد� مدیر شرکت، مهندس مظهر، به او 
فهماند این اتفاق ممکن نیست� رد شــدن درخواستش مأیوسش نکرد� تصمیم گرفت 
راه های دیگر را امتحان کند� ابتدا با خرید چهارده هزار مارک همکاری با این شرکت را 
آغاز کرد� این همکاری و تالش های دیگر ســبب شــد شرکت زیمنس درباره ی شرکت 
الکتروکویر به ارزیابی مثبتی برســد و در نهایت الیسنس خود را به آن ها بدهد� کارآیی 
شــرکت الکتروکویر زیمنس را مجاب کرد تا تابلویی را که تولیدش در انحصار شرکت 

زیمنس بود، به این شرکت بدهند� 
»آن ها به طور مرتب ولی نامشخص روند کاری مان را بازرسی می کردند� مثاًل یک روز 
یک آلمانی با تاکسی وارد الکتروکویر  شد و تمام مراحل کارمان را تست  کرد� آلمانی ها 
خیلی به تکنیک و صنعتشان اهمیت می دهند� وقتی مقایسه می کنم، می بینم آلمان در 
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جهان با این همه مهاجر مشکلی ندارد و امروز یورو در آلمان بهره ی منفی دارد� این قدر 
در آلمــان پول ریخته که در هر بانکی بخواهید پــول بگذارید، باید هزینه ی نگهداری 
بدهید� یعنی مسلمان واقعی آن ها هستند! یعنی نزول خواری ممنوع! به کشور تکنیک 
و کار و فعالیت خوش آمدید! بهره ی منفی یعنی من بســتری آماده می کنم و شــما با 
پولتان کار کنید� ببینید آلمان چه عظمتی پیدا کرده! معضالتی را که کشورهای دیگر و 
آمریکا دارند، ندارد و هر روز محبوبیت بیش تری پیدا می کند� واقعاً با آلمانی ها کار کردن 
زیباست� ابتدا خودمان شروع کرده بودیم به تابلوی کشویی زدن و به اصطالح تابلوها را 
مــدرن کردن، ولی از نظر تکنیکی خیلی عقب بودیم� همکاری با زیمنس تحول بزرگی 

برای شرکتمان به همراه داشت� 

تحریم هایی که کارگر نیفتاد 
همکاری با شرکت زیمنس با روند کاری متعهدانه ی الکتروکویر خوب پیش می رفت 
 که تحریم ها شروع شد� با اعمال تحریم ها شرکت زیمنس مجبور شد همکاری اش را با 
شرکت الکتروکویر خاتمه دهد� خاتمه ی همکاری با زدن یک فکس ساده اتفاق نیفتاد� 
آن ها کسی را به شرکت الکتروکویر فرستادند تا شرایط و دالیل این پایان همکاری را با 

احترام توضیح دهد� 
»همکاری ما با شــرکت زیمنس تا زمــان تحریم ها ادامه پیدا کرد، اما بعد زیمنس 
مجبور شــد خیلی محترمانه، زیبا و مشتری مدارانه ارتباط را قطع کند� کسی که بزرگ 
اســت، کارهایش هم بزرگ است� بزرگی از او می بارد� با ما تماس گرفتند که مجبوریم 
قراردادمان را کنســل کنیم، ولی کنسل کردن قرارداد با نامه نگاری نمی شود� نمی شود 
نامه را فکس کرد� نمی شود ای میل کرد� نمی شود آن را با تیپاکس یا دی اچ ال فرستاد� 
اجازه بدهید مأمورمان بیاید و دالیلش را خدمتتان بگوید� زیمنس نماینده ای با هواپیما 
به ایران فرستاد� شب در هتل مستقر شد و فردا به دفترمان آمد و دالیل قطع همکاری 
را اعالم کرد� ببینید رفتار چگونه اســت! نماینده  آمد و گفت مجبوریم قرارداد را فسخ 
کنیم، ولی شش ماه مهلت می دهیم تا خریدهای پروژه هایی را که داشتید یا پروژه هایی 
که احتمال می دهید بگیرید، انجام بدهید� در شش ماه خریدها را انجام دادیم، ولی طبق 
قــرارداد باید رویالتی می دادیم� برای رویالتی می شــود کاله شــرعی گذاشــت؛ مثاًل 
می توانســتیم بگوییم قرارداد فسخ شده و نمی دهیم، یک سال بعد تولیدمان در تحریم 
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می افتاد و دیگر نمی شد رویالتی بدهیم� هزار رقم کاله شرعی و ادا بر سر رویالتی می شود 
درآورد� مدیرعامل جوانمان، آقای منتظری، گفت در این شرایط چه کنیم؟ توصیه کردم 
کاری را انجام بده که وجدانت را قلقلک ندهد و بعدها خودت را بابت آن سرزنش نکنی� 
در نتیجه آمد و گفت: جزء خریدهایمان باید سیصد و شصت  هزار یورو رویالتی بدهیم� 
گفتم چک را بنویس تا ســوئیفت بســته نشده اســت، چک را بدهیم� دوتایی چک را 
برداشتیم و رفتیم به زیمنس� یک چک سیصد و شصت  هزار یورویی برای پول رویالتی 
که می توانســتیم کاله شرعی های مختلف برایش درســت کنیم که همه اش هم قابل 
توجیه بود� به آن ها گفتیم بابت این مدت که با شما کار کردیم، خیلی خیلی خوشحالیم� 
براســاس قراردادهای قبلی، خریدهایی انجام شده که باید به شما سیصد و شصت  هزار 
یورو بدهیم� زودتر آمدیم این مبلغ را پرداخت کنیم تا بتوانید در دفاترتان وارد کنید و 
ما هم بتوانیم حواله کنیم� این چک از IH بانک اســت� می توانید ســریع وصول کنید� 
غوغایی در زیمنس به پا شد� گفتم: ما مسلمانیم� از کشور ایران می آییم و در اسالم بر 
رعایت حق الناس تأکید شده است� ما را برای شام دعوت کردند� گفتند: فردا می خواهیم 
برایتان فکری بکنیم� در حال مطالعه ایم که چه کار کنیم تا شــما را برای همیشه نگه 
داریم� تشــکر کردیم� جوانی بلند شد و گفت: آقای فنایی شــما امروز درباره ی اسالم 
صحبت کردید و گفتید در دینتان چنین و چنان است� اصاًل بگویید ببینم، چرا مسلمان 
هستید؟ از خدای بزرگ خواســتم کمکم کند حرف مناسبی بزنم� یاد مرحوم مجتبی 
کاشانی افتادم که می گفت برای جوان های امروزی باید دیجیتالی صحبت کنی� گفتم: 
آقای مهندس، رشته ی تحصیلی شما چیست؟ گفت: کامپیوتر� گفتم: اگر برنامه ای برای 
کامپیوترت داشته باشی و این برنامه چند ورژن داشته باشد، از کدام ورژن برای اجرای 
فایل استفاده می کنی؟ گفت: of course, the last version� یعنی معلوم است، آخرین 
  last version ورژن� گفتــم: من هم ورژن نهایــی را انتخاب کرده ام� دین اســالم هم
دین هاست� وقتی این پاسخ را دادم، همه بلند شدند و به افتخارم دست زدند� آقای دکتر 
کاژنســکی که رئیس کل بود، آمد و گفت: ما یک پارتنر خیلی خوب در ایران داریم که 
هر وقت کارش را بررســی کردیم دیدیم استانداردها را خوب رعایت می کند� مشتری ها 
از آن ها راضی اند و در حســاب و کتاب خیلی خوب عمل می کند� در ضمن، جوابی به 
ســؤال مهندس ما داد که شاید هیچ  کس نتواند چنین جوابی بدهد، پس بسیار باهوش 
هم هست� پارتنر باهوش، پارتنری که خوب کار می کند، کیفیت ما را خوب حفظ کرده 
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و مشــتریان خوبی دارد، حتماً می تواند در جهــان کار خوب ارائه بدهد� از  تارگت های 
الکتروکویر هم جهانی شــدن بود� این کار را مادر یاد داده بود که پولت را خوار کن تا 
خودت را جون کنی� سیصد و شصت  هزار یورو برای من خوار بود، ولی به زیبایی به ما 
مقــام و عــزت و جالل داد� فــردای آن روز اعالم کردند هر جای جهــان که بخواهید 
می توانید به عنوان شــعبه یا تحت لیسانس ما تابلوسازی کنید� کشور ویتنام را انتخاب 
کردیم و آقای مهندس محمود ابهری مدیر عامل آن شرکت شدند� از طریق آن شرکت 
توانستیم تمام مسائل مربوط به تحریم ها را دور بزنیم و کار کنیم� کار خیلی قشنگی بود� 
می خواهم به جوان  ها بگویم، وقتی پولت را خوار کنی، خودت به زیبایی جون می شوی، 
قشنگ می شوی و می توانی بدرخشــی� ضمن آن که جوابی دادم که شاید کم تر کسی 
بتواند به آن برسد� بچه ها به من می گویند patent فنایی last version  است و از این 

بابت خیلی خوشحالم�

در دفتر الکتروکویر 
محمد مهدی فنایی پرمشغله است و وقت گرفتن از او کار آسانی نیست�برای نوشتن 
از آن چه بر او گذشته و افکارش الزم بود او را ببینم� او که برنامه زندگی اش از صبح زود 
آغاز می شود، با تغییر جلسه های کاری اش در اولین ساعات روز به من وقت گفت وگو  داد� 
تجدید خاطرات در گفت وگویمان صورتش را مسرور می کند� در دفتر تهران نشسته ام و 
فکر می کنم باید طبع بلندی داشــته باشــی تا کارخانه هایت را در یزد تأسیس کنی و 

سختی رفت و آمد میان تهران و یزد را به جان بخری� 

مسیر سنگالخی هدف 
هدف داشــتن برای مدیریت فردی بســیار اهمیت دارد� شاید مهم ترین چیزی که 
محمد مهدی فنایی را از دیگر افراد مجزا می کند، همین تعیین هدف برای زندگی است� 
او از کودکــی برای زندگی اش طرحی می ریزد و تالش می کند آن را دنبال کند و از هر 

مانعی بگذرد�
»از خدای بزرگ کمک خواســتم� خدایا کمکم کن مهندس برق بشوم و بتوانم به 
مردم یزد خدمت کنم و افرادی را به کار صنعتی و برقی مشغول کنم� این ها از هدف هایم 
بود و هر بار برای نماز به مســجد جامع می رفتم، آن هــا را با خدا تکرار می کردم� فکر 



رؤیاهای طالیی96

می کنم بعد از مدتی خدا نوشــت چه مسیرهایی برایم بگذارد تا به هدفم برسم� او سر 
راهم مسیرهای زیبایی گذاشته بود� بسیاری از مسیرها سنگالخ بود� بسیاری از مسیرها 
دره های وحشــتناکی داشــت، ولی هر کدامــش یک امتحان الهی بــود� بزرگ ترین و 
وحشــتناک ترین دره همان شش ماه در مرز افغانستان بود؛ در محلی به نام چاه خرما� 
چاه خرما پاســگاه کوچکی بود که تا فرسنگ ها اطرافش هیچ چیز نبود و اگر آذوقه دیر 
می رسید، همه از بین می رفتیم� ما سه نفر بودیم؛ من و یک گروهبان و یک سرباز صفر� 

شخص دیگری در آن پاسگاه نبود�«

نورافکن هایی برای روشنایی راه
بسیاری از ما برای خودمان هدف تعیین می کنیم و می گوییم هدف من در زندگی 
این هاســت، اما اغلب ما نمی توانیم برای هدف های بزرگمان حرکت کنیم� محمد مهدی 
فنایی کسی است که در حد متعالی به دنبال هدف هایش رفته است� او بلد بود به همه ی 

نصایح گوش بدهد و از آن ها در مسیر رسیدن به خواسته اش بهره ببرد� 
»اصل موضوع تعیین هدف بود و نصایح مادر و پدرم، آن پودانه روی ماست، خیلی 
از راه ها را برایم روشــن کــرد� صحبت پولت را خوار کن و خــودت را جون کن، برایم 
نور افکنی در این مسیر بود و این که هر کاری بخواهید بکنید، باید مخلوق خدا یک طرف 
ذهنتان باشــد؛ مخلوقی که احترام، کیفیت و بزرگــواری می خواهد� فکر می کنم این  

نورافکن ها نقشه ی راه را نشانم دادند و به هدفم نزدیک ترم کردند�«

جهانی اندیشیدن الکتروکویر 
جهانی اندیشــیدن یکی از عوامل مهم برای رشد و توسعه ی صنعت است� تا زمانی 
که تفکر جهانی در ذهن صاحبان صنایع وجود نداشته باشد، نمی توانند مسیر موفقیت 
را طی کنند� در کشــور ما رقابت با همتایان خارجی و حضور در بازارهای جهانی برای 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع پیشرو بسیار اهمیت دارد و جهانی اندیشیدن آن ها را 
در مســیر رشد و توسعه قرار می دهد� شرکت الکتروکویر و محمد مهدی فنایی از همان 
ابتدا دانش و تکنولوژی را بســتر مهمی برای رشد کاری در نظر گرفتند و با همکاری با 
شــرکت زیمنس توانســتند همگام با تکنولوژی و دانش باالی این شرکت بزرگ قدم 

بردارند و خود را در بازارهای جهانی مطرح کنند� 
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»اکنون در ویتنام، قطر و چک فعالیت داریم� کارخانه ی چک کارخانه ی خیلی خوبی 
شــده است� بسیاری از پروژه های ســوریه، عراق و بعضی از کشورها را از کارخانه چک 
پیش می بریم� تمام بدنه ی تابلو و تمام قطعاتی که برای پروژه های ایران مصرف می کنیم، 
به قطر و چک صادر می کنیم� در آن جا تابلو ساخته می شود� شرکت ویتنامی را منحل 
کرده ایم، چون برایمان کارآیی چندانی نداشت، ولی در ویتنام و سنگاپور مشتری هایی 

داریم و به آن ها محصول می دهیم�«

مزیت رقابتی مطمئن
از آن جا که کار شــرکت الکتروکویر همواره مبتنی بر دانش و تکنولوژی بوده، توان 
رقابتی اش در کشــورهای دیگر هم نمود پیدا کرده و توانســته بازار کشورهای دیگر را 

تصاحب کند� 
»درباره ی پروژه های در دست اقدام ذکر این نکته الزم است که همزمان با باال رفتن 
قدرت تکنولوژیکی شــرکت و آغاز صادرات تابلوهای فشار متوسط، یکی از شرکت های 
معتبر قطری به نام سالم درخواست کرد تکنولوژی تابلوهای برق زیمنس به آن کشور 
منتقل شود� با توجه به کیفیت مطلوب محصوالت تولید شده ی ما،  زیمنس الکتروکویر 
را برای انتقال تکنولوژی به شــرکت قطری برگزید� به این ترتیب شرکت الکتروکویر به 
عنوان تنها پارتنر زیمنس، مسئول انتقال تکنولوژی به این شرکت قطری شده است� این 
کارخانه پرسنل ایرانی دارد� با تالش هایی که انجام دادیم، توانستیم بسیاری از بازارهای 

قطر و بحرین را تحت پوشش خودمان دربیاوریم�
برنامه ریزی تولیدی مان به این شــکل تدوین شده است: فاز یک در زمینه ی مونتاژ 
فعالیت می کند� در این فاز ســلول های مورد نیاز از ایران صادر می شود� در فازی دیگر 
تالش می کنیم با انتقال تدریجی تکنولوژی ساخت و صادرات نیروی متخصص و خالق 
از ایران شرکت را به سطحی برسانیم که قادر باشد بدون نیاز به سایر شرکت های ایرانی، 
بازارهای قطر و بحرین را تحت پوشــش خود قرار دهد و امتیاز تمام پروژه های آن را به 
دست گیرد� سرمایه ی اولیه ی این شرکت سه میلیون دالر است که چهل ونه درصد آن 
متعلق به شریک ایرانی و پنجاه ویک درصد متعلق به شریک قطری است� البته شرکت 
ایرانی تنها صد و  پنجاه هزار دالر از این میزان را پرداخت کرده و بقیه ی سرمایه، ارزش 
خدمات انتقال تکنولوژی اســت که با فروش تکنیک های انتقالی تأمین شــده اســت� 
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همچنین دیگر کشورهای عربی، از جمله سوریه و لبنان هم برای چنین فعالیتی اعالم 
آمادگی کرده اند و این درخواست ها در حال بررسی است�

دادن مجوز به ما برای گســترده کردن فعالیتمان و همکاری با شرکت های خارجی 
به دلیل احترام ما به کیفیت و استاندارد است و همین موضوع سبب شده محصوالتمان 
هم در بازار داخلی و هم بین المللی جایگاه مناسبی داشته باشد� در هر بخشی فعالیتی 
کرده ایم، زیمنس آن را برترین تشخیص داده است� باید به نکته ی مهمی اشاره کنم� در 
دنیــای امروز تولید محصول باکیفیت و تحویل به موقع آن بدیهی اســت و رقابت بین 
شــرکت ها و به دست آوردن بازار در گروی ارائه ی قیمت مناسب محصوالت تولیدی و 

داشتن روابط عمومی قوی و ارتباط با بازار است�«

فعالیت های الکتروکویر 
الکتروکویر چگونه شرکتی است و فعالیتش را از کجا آغاز کرده است؟

»بــرای معرفی توان ایرانی و رقابت بــا محصوالت خارجی، محصوالتی را که داخل 
کشور تولید نمی شد، تولید کرده ایم� بیش تر این محصوالت از خارج از کشور وارد می شد� 
تالش کردیم همه ی محصوالت یا مواد اولیه را شرکت های زیرمجموعه الکتروکویر تولید 
و به بازار عرضه کنند� در گام اول شرکتی برای تولید خازن در یزد تأسیس کردیم� این 
شــرکت با نام فراکوه تحت لیسانس شرکت FRAKO آلمان خازن های فشار ضعیف و 

تحت لیسانس شرکت DUCATI ایتالیا انواع خازن های فشار قوی تولید می کند�
در کنار این شــرکت مجموعه  ای برای تأمین مواد اولیه ی کارخانجات در دبی ایجاد 
شده که نمایندگی لگراند را در ایران دارد و به جز تولید مواد اولیه، در زمینه ی فناوری 
اطالعات )IT ( فعالیت  می کند� این شرکت که RTC نام دارد، در کنار سایر شرکت های 
زیرمجموعه الکتروکویر فعالیت می کند� دامنه ی فعالیت ما به آن جا رســید که شرکت 
لگراند فرانسه، که یکی از مجموعه های سرآمد در زمینه ی ساخت تابلو های خانگی است، 
با مشــاهده ی توان و موفقیت شرکتمان در ســاخت تابلو های صنعتی، برای همکاری 

مشترک در ساخت تابلو های خانگی پیشنهاد داد�
به رغم آن که فعالیت های ما بیش تر در حوزه ی ســاخت تابلوهای کشویی بود، نیاز 
کشــور را به تابلوهای فیکس بررسی کردیم� تا آن زمان هیچ شرکت داخلی این نوع از 

تابلوها را تولید نکرده بود، بنابراین زمینه را برای تأسیس شرکت لنا فراهم کردیم�
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این شــرکت نیز تحت لیسانس شــرکت فرانســوی لگراند در یزد تأسیس شده و 
هم اکنون مشــغول تولید تابلو های فیکس تحت لیســانس لگراند و باسداکت های فشار 
ضعیف و روشــنایی تحت لیسانس BBI ایتالیا است� به این ترتیب فعالیت های شرکت 

وسعت بیش تری یافت�
در شرایطی که نفت و گاز و پتروشیمی از تأثیرگذارترین و کلیدی ترین صنایع کشور 
هســتند، باید خودمان را برای کار در این صنعت و رقابت با ســازندگان خارجی مجهز 
می کردیــم� تالش کردیم برای تولید تابلوهای برق بــا تکنولوژی باال حرکت کنیم و با 
همیــن هدف تولیداتمان را به فناوری روز مجهز کردیم� به اعتقاد ما تابلوهای برق قلب 
صنایع عظیم پتروشــیمی اســت و ایمنی و کیفیت باالی تابلوها در هر پروژه ای نقش 

مهمی دارد� 
یکی دیگر از شــرکت هایی که برای رفع نیاز پروژه ها فعال شد، شرکت رسم آرا بود� 
این شرکت با هدف ارائه ی خدمات اتوماسیون کلیه ی فعالیت های مجموعه ایجاد شد و 
هم  اکنون با افزایش فعالیت های شرکت به صورت EPC ، در پی ارائه ی پروژه های خود 

به صورت کلید در دست )turn key( برای مشتریانمان هستیم�
یکی دیگر از فعالیت ها ســاخت باتری شارژ و سیستم UPS صنعتی و نیمه صنعتی 
تحت لیســانس شرکت CHLORIDE فرانســه است که با تأسیس شرکت پارس کویر 

اروند به توانمندی های شرکت کویر افزوده است�
از دیگر شــرکت های این مجموعه شــرکت پارس دلتا آریا اســت که در زمینه ی 

تجهیزات الکتریکی ضدانفجار تحت لیسانس FEAM ایتالیا فعالیت می کند�
نکته ای که باید بر آن تأکید کنم این اســت که مدیران هرکدام از این شــرکت ها 
زمانی از مهندسان یا مدیران میانی شرکت بودند� در حقیقت تالش کردیم هر یک از 
این شــرکت ها به مثابه سکوی پروازی، زمینه را برای بروز خالقیت ها و پیشرفت افراد 

فراهم کند�«

پانصدسالگی الکتروکویر 
محمد مهدی فنایی خود را در رســیدن به هدفش موفق می بیند و معتقد است این 
راه همچنان ادامه دارد� او می گوید زمانی هدفش عملی می شــود که بتواند آن را برای 
نســل آینده باقی بگذارد و آن ها را از نتیجه ی کارش بهره مند کند� ماندگاری و رشد و 
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توسعه ی هدف چشم انداز بعدی اش برای ادامه ی کار است�
»هدفم این است که در جشن پانصد سالگی گروهی که ایجاد شده شرکت کنم� باید 
آن چه برای نســل آینده باقی می گذاریم، نســل آینده بهتر به نسل بعدی تحویل دهد� 
امیدوارم با صداقت و شفافیت، با کار با کیفیت و رعایت حق الناس به جایگاهی برسیم که 

در جشن پانصد سالگی مان شرکت کنیم و ناظر بقای هدف هایمان باشیم�«

بازنشستگی هرگز 
اگرچه فنایی به طور صوری از شرکت بازنشسته شده، بازنشستگی برایش معنایی ندارد� 

همچنان لبریز از ایده های نوست و در تالش است برای عملی کردن آن  ها قدم بر  دارد� 
»من بازنشسته ی شرکتم هستم و ماهیانه مبلغی دریافت می کنم، اما هرگز به شکل 
عملی به بازنشســتگی فکر نمی کنم� هفتاد ساله ام، ولی همه می گویند ایده های جوان 
ســی وپنج ساله در وجودم است� خیلی خوب ورزش می کنم، خیلی خوب اسکیت سوار 
می شوم، خیلی خوب اسکی می کنم و اآلن منتظرم زودتر برف بیاید و روزهای پنج شنبه 

و جمعه در کوه های پربرف دیزین اسکی کنم!«

سبک زندگی خاص
فنایی در آستانه ی هفتاد سالگی برنامه ی منسجمی برای زندگی اش دارد� 

»هفته ای ســه روز باید ورزش کنم و هر برنامه ای داشته باشم، برای این کار کنسل 
می کنم� جمله ی معروفی هست که من درباره ی ورزش می گویم: به کار می گویم، ورزش 
دارم� کم تر پیش آمده به ورزش گفته باشم کار دارم! در زمان سرماخوردگی ممکن است 
ورزش نکنم، ولی ورزش به من روحیه می دهد و ســالم ترم� اکنون که روبه روی شــما 
نشسته ام از نظر تمام فاکتورهای خونی شرایط نرمالی دارم� هر روز شادترم، چون هم به 
لطــف و بزرگی خداوند اعتقاد دارم و هم خودم را اشــراف مخلوقات می دانم� گاهی که 
ناراحتی پیش می آید و مشــکلی وجود داشــته باشد، خودم را با حضرت زینب مقایسه 
می کنم و می گویم حضرت زینب در زمانی که ســر برادرشــان را ســر نیزه می بینند، 
علی اکبر و علی اصغرشــان را از دســت می دهند و رقیه با آن وضع از دست می رود، در 
نهایت ناراحتی می نشــینند و خطبه ای درســت می کنند که یزیدیان را بر هم می زند� 
نمی توانیم از الگوی زیبای حضرت زینب استفاده کنیم و در نهایت ناراحتی برای خودمان 
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خطبه بخوانیم؟ من برای هر کاری خطبه خواندم، برنده شــدم� بنابراین همیشــه برای 
حضرت زینب دســت می زنم و هیچ وقت برایش گریه و زاری نمی کنم� در دو، سه تا از 
سخنرانی هایم در دانشکده ی هنرهای زیبای یزد، دانشجوها را تشویق کردم بلند شوند 
و به افتخار حضرت زینب دســت بزنند� گفتم: هیچ وقــت نباید ناراحتی به خودتان راه 
بدهید� هر وقت مشکالت زیاد شــد، برایش خطبه بنویسید� خطبه یعنی راه حل پیدا 
کردن� ما اشــرف مخلوقاتیــم و باید راه حل های زیبایی پیدا کنیــم� در جهان کار های 
مشکلی وجود دارد که برایشان راه حل پیدا شده است� راه حلی که حضرت زینب در آن 

زمان پیدا کرد، خواندن خطبه بود�«

دوز عشق را زیاد کنید 
همه ی ما از شکســت واهمه داریم� هر قدمی که برمی داریم نگران شکســت هایی 
هســتیم که ممکن است متحمل شویم� گاه کوچک ترین شکســت ما را از ادامه ی راه 
بازمی دارد� یأس که بیاید، همه ی هدف ها رنگ می بازد� اما شکســت برای محمد مهدی 
فنایی بی معنا بود� او بلد بود چه طور با شکست هایش روبه رو شود و در برابرشان بایستد� 
»هرجا احساس یأس کردید، یعنی عشق از آن جا رفته� بالفاصله عشق را جایگزین 

کنید� این شعر را همیشه با خودتان بخوانید:
هرکجا عشق آید و ساکن شود                             هرچه ناممکن بود ممکن شود

در جهان هر کاری که خوب و ماندنی است، رد پای عشق در آن دیدنی است� عشق 
که کم می شــود، آدم ناامید می شود� دوز عشق را زیاد کنید، مشکل حل می شود� دوز 

محبت را زیاد کنید، رفاقت مستحکم تر می شود�«

من می توانم 
از او می پرســیم: اگر در رشــته ی پلی تکنیک قبول نمی شــدید و نمی توانستید به 
دانشــگاه راه پیدا کنید یا شرایط متفاوتی پیش می آمد، فکر می کنید همچنان در این 

جایگاه قرار می گرفتید؟ 
»در داشنگاه پلی تکنیک پذیرفته شده ام و شاید اآلن هرچه بگویم مورد قبول واقع 
نشود، ولی من همان زمان پلی تکنیک را در دستانم می دیدم� سر کالس برق که رفتم، 
می دیدم اســتاد برای من صحبت می کند� این همان تصوری بود که در ذهن داشتم� 
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وقتی کتاب »راز« را خواندم، حس کردم خودم آن را نوشته ام! وقتی به تهران آمدم و 
دانشجوی پلی تکنیک شدم، پول پرداخت اجاره خانه  نداشتم، ولی همان زمان خانه ای 
ویالیی از خدا خواســتم� هدفم داشتن خانه ی ویالیی در تهران بود و اولین سانتی متر 
ملکم در تهران، خانه ای ویالیی در دروس بود� امروز هرچه بگویم شاید آن را عاری از 
حقیقت بدانند، ولی می خواهم به شما بگویم: وقتی آدم هدف داشته باشد، صددرصد 

به آن می رسد� 
کتاب راز را حتماً بخوانید� از کائنات هرچه بخواهید، به شما می دهد� می گویید حالم 
بد است، برای شما بدی می آورد، عالی هستم، عالی برایتان می آورد، سرحالم، سرحالی 
برای شما می آورد� مطلبی برایم فرستاده بودند که اگر به خودتان بگویید نمی توانم، باید 
هفده بار بگویید می توانم، می توانم، می توانم تا باورتان شــود می توانید� یعنی چیزی که 
خودت به خودت می گویی هفده بار قوی تر از چیزی است که دیگران به شما می گویند� 
پس چه بهتر که همیشه قوی ترین جمالت را مثل می توانم، برای خودمان داشته باشیم� 
وقتی فکر می کنم اشــرف مخلوقاتم و روح خدا در بدنم اســت، نمی خواهم ستاره روی 
آسمان بسازم، می خواهم مشکالتی را که روی زمین هست حل کنم، خدا این قدرت را 

به ما داده که مشکالت روی زمین را حل کنیم�«

راه کارآفرین شدن 
فنایی به جوانانی که می خواهند در مســیر کارآفرینی قدم بردارند، توصیه می کند: 
»هدفی را تعیین کنید و مدام با خودتان بگویید می خواهم به این هدف برســم� در این 
هدف حتماً خدمت به مردم وجود دارد� جوانی امروزی، مثل استیو جابز می آید و اپل را 
درســت می کند و کاری می کند که مردم به راحتی بتوانند مسائلشان را حل کنند و با 
هم صحبت  کنند� این کارآفرین کار زیبایی برای بشریت می کند و به دنبال کیفیت خوب 
است و مشکالتش هم حل می شود� بیل گیتس هم همین طور� جک ولش و ادیسون هم 
به همین ترتیب� ببینید این ها چه ردپاهای زیبایی از خودشــان به جا گذاشتند! این ها 
اشــرف مخلوقات بودند و روح خدا را در وجودشــان حس کردنــد� آن آیه ی قرآن که 
می گوید ما به شــما عقل دادیم تا بر تمام کائنات مســلط شوید� آمریکایی ها این آیه را 
بررسی کرده اند که ما عقل داریم، پس می توانیم بر کائنات چیره شویم� در نتیجه سفینه  
می فرستند و فضا را کشــف می کنند و آپولویشان روی ماه می نشیند� چند سال پیش 
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آپولو روی ماه نشست� بشر تصور چنین کاری را نمی کرد، ولی خداوند به ما عقل و فکر 
داده که بر کائنات مسلط شویم� بر کائنات مسلط شدن پیشکش تمام جوان های ایران� 
کار آفرینی را در دســتور کار قرار دهید تا هیچ جوان ایرانی بیکار نباشد� اعتیاد و فحشا 
کم شــود و جامعه ی زیباتری داشته باشــیم� امیدوارم روزی بفهمیم رعایت حق الناس 
یعنی چه� یک روز بفهمیم که انسان ها چه قدر ارزش دارند و چه قدر باید برایشان ارزش 
قائل شد، چون روح خدایی در وجودشان دمیده شده است� به امید روزی که معلمان ما 

بدانند باید چه بچه هایی برای نسل آینده تربیت کنند�«
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محمدعلی فنایی، مؤسس الکتروکویر

دانشگاه پلی تکنیک
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بازدید وزیر کشور از شرکت  الکتروکویر یزد

فنایی و همسرش




