
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 »گذشته چراغ راه آینده است«� سخن درستی است 
اما از گذشته ای چنان گسترده و بیکران، ماالمال از زندگی با همه ی ابعادش، آکنده از 
رویدادهــا، حــوادث، تجربه هــا، شکســت ها، پیروزی هــا، جهش هــا، فروماندن هــا، 
شــادکامی ها، شــوربختی ها، نبوغ ها، ندانم کاری ها، اشــک 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 سنگ 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 
اســت چراکه زندگی با همــه ی مؤلفه هایش تا عمق تاریخ جریــان دارد و بی محابا وارد 
شدن در آن سرگردان شدن در البیرنتی پیچ درپیچ و بی پایان است� اما همین کهکشان 
بیکراِن »گذشته« حاوی ستارگانی است که تو را صدا می زنند؛ با درخشش بی وقفه شان 
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و یا هلهله ی خاموش شــان� این ســتارگان درخشان همان ســتارگانی هستند که این 
کهکشان را برساخته اند� کهکشان راه شیری بدون آن ها از معنا تهی می شود�

مســیر توسعه و پیشــرفت مردم ایران همان کهکشان راه شــیری 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 اســت برای معرفی این ستارگان درخشان� این 
مجموعه اما بر آن نیســت صرفًا 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 متــن 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 کشــف، 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 اســت که از این همنشــینی ها آموخته ایــم� مجموعه کتاب های 
نسل امین الضرب بر آن است روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت 
ایران و برگزیدگان چندین دوره ی جشــنواره ی امین الضرب باشد� آن هم از نزدیک و با 
تماشــای تجربه های ملموس ریز و درشــت که گاه از زبان خودشــان نقل شده است و 
گاهــی گفته آمــده از زبان دیگــران، شــرکا، همراهان، فرزنــدان، اعضــای خانواده، 

روزنامه نگاران و روایتگران زندگی�
 »زندگی«، همه ی زندگی اســت� نــه 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 
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آنقدر ناچیز و بی اهمیت شــمرده شــوند که از یاد برونــد� آری، زندگی، همه ی زندگی 
است� در مواجهه با زندگی و تجربه های زیستن این انسان های بزرگ گاهی اتفاق هایی 
بــه غایت کوچک، که هرگز بــه اعتنا نمی آیند، همچون آن قطعــه ی ریز یک دومینوی 
عظیم که به تلنگری فرو می افتد و در مســیر خود بزرگ ترین سازه های غیرقابل تصور را 
سرنگون می سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم زدن آینده و شکل گیری شخصیت این 
انســان ها ایفا کرده اند که مایه ی شگفتی و حیرت اســت� 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 زیســتن بزرگ مرد دیگری 
می بینیم که چگونه در اوج محدودیت های ناشی از شرایط خاص اجتماعی انقالب و یا 
جنــگ و نامهربانی ها و بی مهری ها بر ویرانه و خاکســتر کارخانــه ی تعطیل مانده اش 

همچون ققنوس دوباره جان می گیرد و پروژه ای عظیم تر را سامان می دهد� 
بازخوانی تاریخ توســعه ی بازشناســی زندگی چهره های درخشــان این کهکشان 
اســت� هر زندگی داستان ها دارد و هر داستان تجربه ای است و درسی� و این روایت ها 

هزاران درس و تجربه پیش روی ما می گشاید�
امید اســت این مجموعه توانســته باشــد چراغ هایی افروخته باشــد از تجربه های 
زیســته ی بزرگ مردان و زنانی که مســیر پرسنگالخ و دشوار توســعه را با گام های خود 

هموار کردند؛ برای ما، برای آینده و برای ایران�
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فصل اول

عشق و آهن 
و تریلی مارال
داستان زندگی محمدرضا رستمی، 
مدیرعامل گروه صنعتی مارال تریلر

نویسنده: رؤیا میرغیاثی





زنده باد عشق
انگشــت هایش را در هم گره می زند و به شیشه ی روی میز خیره می شود� فکرش به 

سمت گذشته راه می افتد و چشم هایش می خندد� سعی می کند به یاد بیاورد� 
هر کس همان چیزی می شــود که می خواهد� رضا می خواهد همســر رقیه شــود، 
دخترک هم کالســش� دو، سه کتاب در دستشــان می گیرند و قدم می زنند تا به دبستان 
برســند� نه کیف و روپوش دارند، نه مدرســه ی دخترانه و پســرانه�  بچه های روستا از هر 
پایه ای جفِت هم می نشینند و درس می  خوانند� روستاي ایگدیر از برف سپیدپوش شده 
و راه رفتن سخت است� زمستان های طوالنی باعث می شود خیال کنند برف همیشه ی 

خدا می بارد� کودکی هایشان سرشار از سرما و سپیدی است� سال های غم و شادی� 
»داستانش طوالنی است� خیلی دوستش داشتم�« 

رضا و رقیه از بچگی با هم بزرگ مي شوند و حرمت دوستی  را نگه مي دارند� حرفی از 
عالقه نیســت، فقط سکوت است و تماشــا� راِز بزرگی که در امتداد سال ها با آن ها بزرگ  

می شود و روزهای ُپرخاطره را می سازد� 
»کالس اول راهنمایی به مدرسه ی روستای امام زاده می رفتیم که انقالب شد� مدرسه 
تعطیل شــد� ثلث اول اصاًل خانم معلم را ندیده بودم� بعد از ســه ماه گفتند بیایید ســر 
کالس� کتاب ها را با کش جلو دوچرخه می بستم و به مدرسه می رفتم� یک روز معلم گفت 
رستمی، بیا انشایت را بخوان� هیچی ننوشته بودم� دفتر سفید را برداشتم و جلوی کالس 
ایســتادم� از خودم چیزی ســاختم و خواندم� معلم فهمید و گفت دفترت را بیاور تا نمره  
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بدهم� وقتی صفحه ی سفید را دید، سیلی محکمی بهم زد� همین  شد که اول راهنمایی 
را دو ســال خواندم� ســال اول مردود شدم و سال دوم قبول� دوم راهنمایی را هم دو سال 

خواندم و هر دو سال مردود شدم� بعد هم ترک تحصیل کردم�«

سفر در هپروت
نیمه ی گم شده  اش در مدرســه می ماند و خودش به عالم هپروت می رود� با خودش 
فکر می کند که کل زندگی اش را دگرگون خواهد کرد، ولی در عمل نمی داند چه کار کند� 
در رؤیا با رقیه است� کوچک اند� شاگرد مدرسه و هم کالس اند و بعد، ساعت ها نشستن و 
نگاه کردن و لبخند زدن� رقیه می داند رضا پی اش می آید و می رود، ولی فقط به فکر درس 
و مشــق است و هیچ حرفی نمی زند، حتی کلمه ای� هرچند کم کم حس های عجیب در 
دل او هم رشــد می کند و این ابتدای عالقه اســت� در واقعیت خبری از شــادی و آسانی 
نیســت� رضا فقط تلخی و دشواری درو می کند� هنگامه ی انقالب است� هیاهو و غوغا� 
شــور و ســودا� هر روز به شــهر می رود� فاصله ی روســتا تا ارومیه پانزده کیلومتر اســت� 
تظاهرات اســت و شــلوغی و شعار و شیشــه های شکسته� مدرســه نرفتن مزه دارد، ولی 
شیرینی اش همیشگی نیست� باید تصمیم بگیرد کاری کند� نمی خواهد به عقب برگردد� 
می خواهد برای زندگِی تازه اش شناسنامه درست کند، ولی بلد نیست� بیخود و بی جهت 
سنجاق شده به قشقرِق حاکم بر شهر� پشیمان است و در رنج� نفس هایش ُپر از ناامیدی 

است�
»پــدر و مادرم از این که درس نمی خواندم، ناراحت و نگران بودند� برای همین مرا به 
اوســتا عبدالله که در ارومیه مبل ســازی داشت، معرفی کردند� دو ســه ماهی آن جا کار 

کردم، ولی به رنگ و کیلر حساسیت پیدا کردم و نتوانستم ادامه بدهم�«

فالوده بستنی
روز سوم خرداد سال چهل و پنج رضا به دنیا مي آید� فرزنِد اول خانواده است� سه برادر 
و یک خواهر کوچک تر از خودش هم دارد� حاال در ابتدای پانزده سالگی  در خیابان امام 
ارومیه ایســتاده، چشم انتظار یک زندگِی نو� تندتند پلک می زند� می خواهد شاگرد یک 
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مغازه ی بستنی فروشــی  شود، فالوده بستنی معطر� کم کم می تواند نشاسته را در محلول 
آب و شــکر به رشــته های نازک و خنک فالوده تبدیل و با عرق نسترن و بستنی سرو کند� 
روزها فالوده و بستنی درست می کند و شب ها صاحب  مغازه می  آید و فالوده بستنی های 

رضاساز را می فروشد� 
»شاگرد مغازه بودم و کار می کردم� رقیه به دبیرستان شهر می آمد� صبح با مینی بوس 
از روســتا به ارومیه می رفتیم� باید ســاعت هشت صبح می رفتم سر کار، ولی یک ساعت 
زودتر راه می افتادم� می خواستم با مینی بوسی بروم که او سوارش می شود� می خواستم 

ببینمش�«
دبیرســتان دو شیفت است: هشت تا دوازده و بعدازظهر از دو تا چهار� صبح  به   صبح 
رقیه را به مدرســه می رســاند، بی حرف� زندگی اش خالصه می شود در همین دیدارهای 
کوتاه جادویی و بعدش ضیافت طعم و رنگ� آب سیب و انگور� بستنی زعفرانی و وانیلی� 
طرز تهیه ی بســتنی را یاد می گیرد، نسبت شیر و شکر، تعداد تخم مرغ و ترکیب مغزهای 
مقوی� راضی و عاشق است� امیدی در دلش دارد که دنیا با آن ادامه پیدا می کند، به  خیر 

و خوشی� 
یک روِز گرم هوای داغ و بدِن تب دار باعث می شود تصمیم ساده اي از ذهنش بگذرد� 

»برای خودم مخلوط بستنی و فالوده درست کنم�« 
همین که آن دسر نرم و سرد را می خورد، به جای حاِل خوب و خنک، ناگهان زانوهایش 
می لرزد و احساس وحشتناکی توی دلش پخش می شود� دندان هایش به هم می خورد و 
از حال می رود� می افتد وسط مغازه� کسی نیست کمکش کند� بی حرکت روی زمین دراز 
می کشد و عاقبت خودش از زمین بلند می شود، به سختی� وقتی از مغازه بیرون می آید، 
رنگش مثل بســتنی وانیلی و بدنش انگار یخچال ارج شــده اســت� ریخــت  و قیافه اش 
حســابی درب وداغان اســت� به خانه برمی گردد و مغازه را پشــت  سر می گذارد� آن شب 
حالش خوب می شــود، ولی دیگر نمی خواهد به مغازه ی معطر برگردد� در جست وجوی 
راه تازه اســت� فردا و پس فردا و فرداهای دیگر هم سر کار نمی رود� انگار کسی پل پشت  
ســرش را خراب کرده باشد� می خواهد ســعی کند حالش را بهتر کند� تصمیم می گیرد 
جایی که هست، بایستد� کلیدهای مغازه را تحویل می دهد و این خوان هم تمام مي شود� 
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از فالوده بستنِی معطر فقط خاطره ی چند ماهه برایش می ماند و ُخرده یاِد یک دل آشوِب 
تکرارشونده� دیگر حتی فکر خوردن فالوده بستنی حالش را به هم می زند�

فوِت آهنگری
خیلی زود خبر خوش می رســد� هفت شــب بعد شــاگرد میرکمال می شــود، استاد 
آهنگر� آهنگری میرکمال چند مغازه آن طرف تر از فالوده بســتنی معطر اســت� حسابی 
ذوق زده است� انگار کسی چراغی در دلش روشن کرده باشد� آدم باید برنامه داشته باشد 

تا از جایی که هست، حرکت کند�
کارگاه آهنگری دریچه ای نو است به زندگی� یک تکه فلز با چکش کاری یا پرس کردن 
به شــکل دلخواه درمی آید� انگار شــکوفایی یک رؤیا، رؤیایی که زندگــی اش را دگرگون 
می کند و او را از روزهای پیچیده و گرفته به سرزمین های خیالی آرزو می رساند� بی  این که 

خسته شود، با امیدواری و به سختی کار می کند و تندتند یاد می گیرد�
»خیلی از آهنگری خوشم آمد� فوت وفن کار را خوب یاد گرفته بودم� بعد از سه سال 
اوســتا میرکمال آن قدر بهم اعتماد داشت که مغازه را دستم بسپارد� دیگر سرکارگر شده 

بودم�« 
درست و صادق و بی توقع است� می داند که آهن برای گداخته شدن باید آهسته گرم 
شود و همین تمرین خوبی است تا دقت و حوصله اش در زندگی بیش تر شود� پیچ  و خم 

خودش را بشناسد و نقاط کور درونش را شناسایی کند�
»شــلوغ  بودم� اگر روزی دعوا نمی کردم، شب خوابم نمی برد� با دوچرخه روی دیوار 
راه می رفتم و اهالی روســتا می آمدند تماشا� سپر عقب مزدا را می گرفتم و نمی گذاشتم 
ماشین حرکت کند� قدرتم زیاد بود� قوی بودم� ماشین را بلند می کردم و بعد از چهل ثانیه 

رها می کردم� بمب انرژی بودم و دردسرساز�«
آهنگری و عاشقی رضا را آرام و صبور می کند و بذر آرزوهای کوچک و بزرگ را در دلش 
می کارد� آینده را پیش بینی نمی کند و هنوز هدف مشخصی ندارد، ولی به امیدی شیرین 
زندگی می کند� می خواهد عاشقی سبِک زندگی اش باشد� تنها چیزی که می تواند به آن 

فکر کند: رقیه� 
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»نامه می نوشتم� رقیه جواب نمی داد� نمی توانستیم با هم صحبت کنیم� فقط نگاه 
می کرد� می دانستیم که همدیگر را می خواهیم، ولی فقط از دور نگاه می کردیم� همین�«

تصمیِم گران
ســال 65 تصمیم می گیــرد زندگی اش را زیر  و رو کنــد� دوره ی آموزش خدمت نظام 
وظیفــه  اش آغاز و شــکل ناخواســته ی دیگری از زندگی به او تحمیل می شــود� ســرباز 
ژاندارمری ارومیه می شــود و بعد به تبریز می رود، پاسگاه احمدآباد در جلفا� بعد از هفت 

ماه هم به منطقه ی جنگی اعزام می شود� 
»یک روز بعد از این که از ارومیه به تبریز برگشتم، ارومیه بمباران شد� سربازها تقسیم 
شــدند تا به مناطــق جنگی بروند� فرمانده بهم گفت نرو� خیال می کــردم ما را به ارومیه 
می برند� آن قدر اصرار کردم تا راضی شــد� بعد از حرکت متوجه شدم که دارند به سنندج 

می برندمان� دیگر خجالت می کشیدم برگردم�«
کردستان، بانه، پاســگاه های محلی، بوی مرگ� کار خودش را می کند� ماشین های 
قراضه را باز و قطعه های ســالم را از الشه شــان جدا مي کند� با ایــن روش خودرو تازه ای 
می سازد� چهار تراکتور اسقاطی به یک تراکتور کارآمد تبدیل می شود� از پنج خودرو ُمرده 
یکی زنده می شــود� عطر زندگی می پیچد� با مدرک سیکل در منطقه ی جنگی درجه دار 

می شود: گروهبان محمدرضا رستمی�
همه ی منطقه گروهبان تراکتورساز را می شناسند� آدم ویژه ای که کار راه  انداز است و 
بدبختی در میدان جنگ را با دست های توانا و شوخی های خنده دارش کم رنگ می کند� 
هرچند مرگ هم بیکار نمی نشیند� مرگ همیشــه پیش می آید، ولی گاهی آن قدر پیش 

می آید که به خودت می رسد� عاقبت رضا با مرگ مالقات می کند�
»شــب های ســردی بود که در جاده گشــت می زدیم� یک ســرباز و یک راننده و یک 
درجه دار� از سنندج به کامیاران برمی گشتیم که ماشینمان را بستند به رگبار� من در را باز 
کردم و پریدم پایین� ماشین و سرباز سوراخ سوراخ شدند� راننده هم پرید بیرون، اما شهید 
شد� بیســت وهفت ماه از سربازی ام گذشــته و فقط یک ماه مانده بود� وقتی پرت شدم 
بیــرون، ماشــین رفــت روی کوه� اگر برمی گشــت، این  طــرف دره بود� انــگار از داخل 



کسب وکار  جاودانگی18

هواپیمایی در آسمان به زمین پرتاب شده باشم� روی یک تکه سنگ افتاده بودم و نفسم 
باال نمی آمد� انگار ُمرده بودم� معجزه شد که نفسم برگشت و زنده ماندم�«

مقدمات یک عمل
خدمت نظام وظیفه که تمام می شود، به ارومیه برمی گردد� استاد آهنگر فوت کرده و 
برادر همسِر میرکمال صاحب مغازه شده است� آهنگِر جانشین را دوست ندارد و تصمیم 

می گیرد چاره ی دیگری بیندیشد� 
»هیچ پولی نداشتم� پدرم یک وانت داشت که با آن محصوالت کشاورزی اهالی روستا 
را به شهر می آورد� دنبال مغازه ای برای اجاره بودم� مغازه که پیدا کردم، مادرم طالهایش 
را فروخــت� پنجاه و دو هــزار تومان� با پول طالهای مادرم یک دســتگاه جوش، دریل و 

سندان خریدم� با مجید شریک شدم و مغازه را اجاره کردیم�«
مجید قلی زاده را از آهنگری اوستا میرکمال می شناسد� هر دو شاگرد آهنگر بودند و 
حاال می خواهند کاســبِی جدیدی راه بیندازند تا نان برای خوردن داشته باشند، شروع 

دوباره� مغازه در گاراژی در دروازه ی مهاباد است� 
»وســایلی را که خریده بودم، به مغازه بردیم و کار شــروع شد� اواخر بهار بود، خرداد 
ماه� ســال 68� کارمان خیلی زود گرفت� شبانه روزی کار می کردیم� شاسی و فنر ماشین 

سنگین صاف می کردیم، اتاق کمپرسی درست می کردیم و���«

تهران، تهران
هم چنــان که در کارگاه کوچک آهنگری به کارهای روزمره مشــغول اســت، رقیه در 
کنکور سراســری قبول مي شــود، در دانشــگاه عالمــه طباطبایی، رشــته ی مددکاری 
اجتماعــی� دخترک بار و بندیل جمع می کند و به تهران می رود و در خوابگاه دانشــگاه 
ساکن می شود� هر بار که به ارومیه می آید و برمی گردد، رضا تا جایی که می تواند، اتوبوس 
را بدرقه می کند� نامه می نویسد� پول می فرستد� رقیه؟ قبول نمی کند و نامه و هدیه را باز 

نکرده پس می فرستد� 
»با پسر یکی از فامیل های رقیه دوست بودم� از او استفاده کردم تا نشانی و تلفنش را 
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پیدا کنم� به خانواده ی رقیه گفته بود مادرش می خواهد برود تهران و دوست دارد به رقیه 
هم ســر بزند� زحمت داشت، ولی عاقبت آدرس و شــماره تلفن خوابگاه را گرفتم و زنگ 
زدم� پرسیدند کی هستی و چه نسبتی داری؟ گفتم شوهرخاله ا ش هستم� همین که رقیه 

گوشی را برداشت و شروع کردم به حرف زدن� فهمید� من هم زود تلفن را قطع کردم�«
عقب نمی کشد و با این که دلتنگ و بی طاقت است، با سری باال و قلبی ُپر از نور عازم 
تهران می شــود� همین که رقیــه از در خوابگاه بیرون می آید، می بیندش که ســر کوچه 
ایستاده است� رقیه؟ مبهوت و متعجب� با خودش می گوید رضا اجازه ی ورود به حریم او 
را ندارد� مشغول گذراندن دوره ی کارورزی اش در مؤسسه ی نگه داری از کودکان کم توان 
ذهنی اســت� باید به خاک سفید برود� برای همین فوری سوار تاکسی می شود تا رضا را 

گم کند� تا رضا او را گم کند� بعد هم زیر پل سیدخندان سوار مینی بوس می شود� 
»رقیه و دوســتش زیر پل سیدخندان سوار مینی بوس شدند� من هم سوار شدم� مرا 
ندید� کم کم مردم پیاده شدند و من صندلی  به  صندلی جلو آمدم تا صندلی  پشتی شان� 

باالخره مرا دید�« 

ازدواج رضا و رقیه
چندتایی از نوجوان های فامیل، پسرهای سیزده چهارده ساله، می آیند وردسِت رضا 
شاگردی کنند� کوره ی آهنگری گرم است و کار و بار جور� یک روز یکی می آید و باکت بیل 

مکانیکی با عرض کم سفارش می دهد� 
»عرض باکت شصت سانتی متر است و او باکت سي سانتی متری می خواست�«

غروب شــاگردها که می روند، در مغازه را می بندد و دستگاه جوش را روشن می کند� 
بســم الله! مغازه ی دوازده متری سرشــار از صدا و خرده های جرقه می شود� جوش کاری 

می کند، صیقل می دهد و باکت سفارشی را می سازد� خستگی ناپذیر است و مشتاق�
یک سال بعد کارخانه ی سیمان ارومیه رسمی افتتاح و تولیدش آغاز می شود� شروع 

تولیدات کارخانه رونق آهنگری رضا را به  دنبال دارد�
»پشت کمپرسی ها یک ورق می کشیدیم و قیف می گذاشتیم� این طوری می توانستند 
ســیمان را داخل کمپرســی بریزند� بــرای هر ورق و قیــف پانزده هزار تومان دســتمزد 
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می گرفتم� هر شب یکی می ساختم و به کارخانه تحویل می دادم�«
کمی  بعد صدقه سِر رونق تریلی سازی برای خودش ژیان می خرد،  سبز، مدل 59�  

ناگهان مرز روسیه هم باز می شود و رضا تریلی سازی را شروع می کند�
»در تبریز مراحل ســاخت تریلی را دیده بودم� آن قدر نگاه کــرده بودم تا یاد گرفتم� 
هرچند وقتی خواســتم درست کنم، اولی خراب شد� بعد دومی را دست گرفتم و درست 
کردم� همین طور ادامه دادم و ساختم و ساختم� هم آهنگری می کردم و هم تریلی درست 

می کردم�«
چیــزی نمی گذرد که موعد تمدید مغازه مي رســد� مالک پیشــنهاد تــازه ای مطرح 
می کنــد و می گوید  مغازه را رهن کن� قبول می کند� کمــی بعد مالک مغازه را به قیمت 
ســیصد هزار تومان به رضا می فروشــد� کســب  و کار مســتقل خودش را راه می اندازد� 
وظیفه شناســی و مســئولیت پذیری و تعهدش باعث می شــود پول پشت پول به دستش 
برســد� کمی بعد رنو پنج می خرد و بعدتر پدر و مادرش را می فرستد خانه ی رقیه به نیت 

خواستگاری� 
»تا موقع عروسی حرف نزده بودیم� فقط می دیدیم و می خندیدیم و می رفتیم�«

رقیه ترم آخِر دانشگاه است که رضا دل به دریا می زند� فردای آن شِب شیرین رقیه به 
تهران برمی گردد و سنگ دلی و سکوتش تمام می شود� حاال می تواند تلفن بزند و صدای 
یار یگانه و قدیمی اش را بشنود� عاقبت دِل دختر را به دست مي آورد و دختر هم به او دل 
مي دهــد� یازده ماه بعــد از خواندن خطبه ی عقد، ازدواج و خانــه ای به قیمت پنج هزار 

تومان اجاره می کنند� 

رفیِق بد
بانک ســپه شعبه ی تره بار ارومیه که افتتاح می شود، رئیس بانک از او دعوت می کند 
تا حســاب بانکی باز کند� بعد هم دویســت هزار تومان وام می دهد� ژیان را صد و هشتاد 

هزار تومان می فروشد و مزدا وانت می خرد� 
تریلی سازی که ادامه دارد، کارهای آهنگری دنیای بازی ارومیه را هم انجام می دهد� 
سعید و جواد و یک نفر دیگر صاحب دنیای بازی اند� زمستان است و وقِت تعطیلِی دنیای 
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بازی� یک روز ســعید و دوستانش به گاراژ می آیند و می گویند فصل بیکاری است و برای 
گذران زندگی ماشــین خرید و فروش می کنند� حرِف مزدا پیش کشــیده می شود و رضا 
می گوید: »وانت را سیصد و هشتاد هزار تومان خریده ام�« سعید و رفقا سوییچ را می گیرند 
تا با ماشین دوری بزنند� یک  ساعتی می گذرد و سه مرد با پای پیاده به گاراژ برمی   گردند� 
ماشین کو؟ وانت را فروخته اند� چهارصد هزار تومان� »وانت من را فروخته اید؟« ماشیِن نو 
عزیز� بله! ســعید و رفقا ســند ماشــین را طلب می کنند و رضا می گویــد پیش فالنی در 
مغازه ی بهمانی اســت� می گویند باشد و سعید چک می نویسد� موعد چک روز دوشنبه 
اســت� روز موعد به بانک صادرات شــعبه ی خیابان امام می رود و ای دل غافل! کارمند 
بانک می گوید حســاب خالی اســت� چند روز بعد، جمعه، ســعید می آید جلوی خانه و 

می گوید ببخشید، نشد، فالن و بیسار، سه شنبه ی بعد برو بانک و پول را بگیر� 
»سه  شنبه رفتم بانک و بهم گفتند شما نفر شانزدهمی� حسابش خالی است� چک ها 
همه برگشــت خورده اند� رفتم در خانه شــان و  کســی نبود� زمســتان و ســرما هم بود� 
همسایه شــان گفت دیروز از این خانه رفته اند� چیزی نگذشــت که فهمیدم ورشکســت 
شده اند� برای من هم چیزی نمانده بود� هم ژیان رفته بود، هم مزدا� دویست  هزار تومان 
پول هم از دســتم رفته بود� حاال باید ماهی هفده هزار تومان قســط وام بانکی می دادم� 
همین شد که تا دو، سه ماه نتوانستم هیچ کاری بکنم� با مینی بوس به خانه برمی گشتم� 
این ور و آن ور را گشــتم، ســرنخی پیدا نکردم� رسیده بودم به نقطه ی زیر صفر� هر کسی 

می خواست چک بدهد، قبول نمی کردم� آن چک را نگه داشتم و هنوز هم دارم�«
اگر شــما جای او بودید چه کار می کردید؟ برای این که اوضاع ُدُرست و روبه راه شود، 
شروع  به کار می  کند� آن قدر کار می کند تا آهسته آهسته از نقطه ی زیر صفر باال می آید و 
کم کم کســب  و کارش رونق می گیرد� زندگی روی خوبش را نشان می دهد� آرزو می کند 
ای کاش ســرمایه دار بود و دوازده میلیون تومان پول داشــت� این آرزو از خستگی، بعد از 
چند بار جابه جایی و چندین  سال اجاره نشینی می آمد� می خواست خانه ا ی دو طبقه  در 

خیابان ساحلی بخرد، اما کو پول؟ کو بخت رام؟
»هر چیزی که به انسان لذت بدهد، خوب است� پول درآوردن خوب است، اما از راه 

سالم لذت دارد� پولی که همیشه به خاطر آن دلهره داشته باشی، فایده ندارد�«
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سه راهی امام زاده
گاراژ کوچک اســت و کسبه می گویند رضا گاراژ را به میدان کارگر تبدیل کرده است� 
شــروع می  کنند به اعتراض، نق های ریز و گالیه های درشــت� سرجمع بیست نفرند و او 
بیست وپنج شاگرد دارد� مغازه اش هم کوچک است� این طور به نظر می رسد که رضا گاراژ 

را تصرف کرده است� 
یك روز مغازه داِر کناری ســراغش می آید، آقای دانش� کسی همراهش است که رضا 
نمی شناســد� سالم  و علیکی، خوش وبشــی� معلوم می شــود همراه آقای دانش کسی 
نیســت جز مدیر کل صنایع، محســن خادم عرب باغی� رضا مشغول درست کردن باکت 
بیل مکانیکی اســت� پتک و جوش و ورق� عرب باغی می پرســد کــه خودت این باکت را 
درست کرده ای؟ سری تکان می دهد و می گوید بله� چشم های عرب باغی می درخشد و 
قدر می داند� پیشــنهاد می کند از گاراژ بیرون بیاید، جایی را بگیرد و کار را جدی تر ادامه 

بدهد� او هم پروانه ی کار را می دهد�
»زمین مناســبی در ســه راهی امام زاده پیدا کردم که قیمتش یک میلیون و ششصد 
 هزار تومان بود� یک پیکان وانت داشــتم� ماشــین را فروختم و زمین را خریدم� پنج هزار 
متر� باغ بود و یک ســاختمان کوچک� ساختمان کوچک شد دفتر کار و نصف باغ را هم 
بتون ریزی کردم و بعد تریلی سازی شروع شد� ُمدام کار می کردم و کار می کردم و شب که 

می شد، همان جا می خوابیدم�«

خانه ی خیابان ساحلی
کار در زمین امام زاده شــروع می شــود و کم کم کارگرها به پنجاه شــصت نفر افزایش 
می یابند� رحیم، برادر کوچکش، رادیاتورســاز است� کسب  و کارش را رها می کند و به او 
ملحق می شود� بهرام، آن یکی برادرش، از رحیم کوچک تر است� او هم وقتی سربازی اش 
تمام می شــود، می آید کنار دو برادرش گوشــه ی کار را می گیرد� سه برادِر کوشا و ساعی 
شــب و روز زحمت می کشــند و تریلی می سازند تا به جایی می رســند که دیگر در زمین 

امام زاده هم جای خالی نمی ماند� 
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»هر چیزی که می گفتند درست کردنش سخت است، می گفتم من درست می کنم� 
اگر من نتوانم، هیچ کس نمی تواند� مرز روســیه که باز شــد، سفارش تریلی در ایران زیاد 
شــد� صبح تا شــب کار می کردم� شــب با نیســان می رفتم تهــران و لوازم مــورد نیازم را 
می  خریدم� یک ساعت می خوابیدم و برمی گشتم ارومیه� خواب نداشتم� به خودم اعتماد 
داشتم� می گفتم صبح باید برسم تهران و بین راه اصاًل خوابم نمی آمد� می دانستم کافی 
است یک کلمه به خودم بگویم هر کجا خوابت آمد، بخواب� آن وقت هنوز به تبریز نرسیده 

خوابم می برد�«
عاقبت آن قدر پول دار می شود که خانه ی خیابان ساحلی را به قیمت سیزده میلیون 
و خرده ای می خرد� رقیه هم دل و هم راهش است و با نبودن های همیشگی و کار زیادش 
مشکلی ندارد� سفرهای مداوم به تهران و تبریز و ترکیه تمامی ندارد، ولی او فقط عشق و 
عالقــه ی رضا را می بیند که در کار و خانواده اش خالصه شــده اســت� رقیه دوقلو باردار 
است، ولی هر روز برای سی چهل کارگر ناهار درست می کند� آب گوشت ُبزباش، انواع پلو 
و چلو و��� اگر اضافه کاری باشــد، برای شام هم فکری می کند� زمزمه ی زیر لب رقیه این 
است که خدایا، به کارمان وســعت بده تا کارگرهای بیش تری بتوانند برای خانواده شان 

نان ببرند�« 

حکایت خطر
ســال 82، کیلومتر َده جاده ی ارومیــه به مهاباد� ابتدا پانزده  هــزار متر زمین به نام 
محمدرضا رستمی است و هر سال کمی به آن اضافه می شود تا می رسد به صد هزار متر� 
شــرکت تولیدی و صنعتی مارال صنعت جاوید با نام تجاری مارال تریلر شــکل می گیرد� 
سازنده ی انواع تریلر کفی، تریلر چادری، تریلر جامبو، تریلر کمپرسی، تریلر کمرشکن، 
تریلر کانتینر، تریلر تانکر و تریلر ویژه ي حفاری مطابق با آخرین استانداردهای روز جهان 

مي شود�
»ســرمایه نداشتیم� یک روز آهن می خواستم، دیدم سه تریلی از تهران فرستاده اند� 
گفتم من این  همه آهن نمی خواهم� فروشنده گفت باشد، هر وقت فروختی پولش را بده� 
به من اعتماد داشــتند� در تجارت باید خودت را نشــان بدهی تا بهت اعتماد کنند� پول 
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مهم نیست� آدم سالم پیدا نمی شود�«
رؤیایــی دور و دراز اســت، ولی می داند چه کار کند� فقــط باید کار کند� برای همین 
روزی نیست که دست روی دست بگذارد� می داند الزمه ی پیشرفت چند چیز است و اولی 

عالقه است� 
»اگر به کاری عالقه داشــته باشی، حتمًا ســرمایه اش پیدا خواهد شد� آن موقع که 
مغازه داشــتم، آهنگرهای دیگر کاری نداشتند، اما مغازه ی من همیشه شلوغ بود� بقیه 
بیکار نشسته بودند، کار من خوب بود� از همه جا ماشین ها را می آوردند پیش من� به این 
نتیجه رســیده ام که آدم موفق باید ســه ویژگی داشته باشــد� اول این که اعتمادبه نفس 
داشته باشد� دوم این که آدم سالمی باشد� سوم هم این که نترسد� آدمی که خیلی نترس 
باشــد و اعتمادبه نفس داشته باشد، ولی سالم نباشــد، هیچ کاری نمی تواند بکند� من 
هرچه دارم از همین ویژگی هایم دارم� یک داماد داریم، آدم سالمی است که نمونه ندارد� 
اآلن بهش پول بدهید، ده سال بعد همان پول را به شما تحویل می دهد، اما می ترسد از 

خطر کردن�« 

مارال تریلر و غیره
محمدرضا رستمی مدیرعامل چهار کارخانه و شرکت در ایران و یکی در ترکیه است؛ 
مارال تریلر، محورسازان چی چست، مارال یدک و شرکت خدمات فنی تریلر رستمی که در 
جاده ي ساوه به تهران است� سال 93 حدود نهصد نفر پرسنل دارد، ولی سال 94 اوضاع 
خراب است و تصمیم عاجل گرفته می شود� نتیجه؟ تعدیل نیرو� تعداد پرسنل به پانصد و 
پنجاه  نفر کاهش می یابد� هرچند سال 96 تعداد پرسنل به ششصد و هفتاد نفر افزایش 

می یابد�
»سیستم کارخانه اخراج نیست� طوری است که هر کسی کار نکند، خودش می رود� 
روزی را به خاطر می آورم که برای کارخانه به مدیر تولید نیاز داشتیم و یکی آمد آزمایشی 
کار کند� به او گفتم که باید بگویی در ســاعت عادی چه قدر تولید خواهیم داشــت و در 
ســاعت اضافه کاری چه قدر� گفت که می تواند در ســاعت اداری چهار دســتگاه تریلی 
تحویل بدهد، اگر امکانات باشــد� در ســاعت اضافه کاری هم باید کار را مشــخص کرد و 
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شــاید الزم باشد عده ای را تشویق کرد و��� یک ماه گذشت و سر برج دیدم تغییری ایجاد 
نشــد� ماه بعد گفت: اگر کار به موقع تمام نشــود، به کارگرها پــول نمی دهم! گفتم پس 
ســاعت یک برو و در ســالن غذاخوری به آن ها بگو شیوه ی کار این طوری است� قرار شد 
فردای آن روز ساعت یک به کارخانه برویم� ساعت یازده به او تلفن زدم و پرسیدم آماده ای، 
گفت بله� ســاعت دوازده و نیم رفتم و دیدم آن جا نیست� بچه ها گفتند که ماشین را برده 
خیابان باکری� به یکی زنگ زده و گفته بیا ماشین کارخانه را ببر� دیگر او را ندیدم تا چهار 
ســال بعد� این جا این طوری است دیگر� وظیفه ی هر کس مشخص است و باید آن را هر 
روز انجــام دهد� اگر کســی نتواند کار کند، خــودش می رود� در ایــران نمی توانی برای 
طوالنی مدت برنامه ریزی کنی� فقط  بیســت تا سی درصد از کار با برنامه پیش می رود و 
بقیه اش خطر کردن و تجربه کردن است� با این  حال برنامه ریزی امروز می تواند کار فردا را 
مشــخص  کند� اگر یک ماه به کارخانه ســر نزنم، همه چیز از بین می رود� مرگ که ترس 
ندارد، همه می میرند� من از مرگ نمی ترســم� در اروپا نســل ششــم دارنــد از دور خارج 
می شوند و نسل هفتم روی کار می آیند� در ایران کم پیش می آید نسل دوم روی کار بیاید، 
چون کارخانه های ایران شــخص محورند، اما اروپا سیستم محور است� کارخانه داری در 
ایران شبیه بازی شطرنج است� تو نمی دانی حرکت بعدی چیست� نسل بعدی هم تجربه 
ندارد� در ایران باید همه چیز را بلد باشی� مناسبات خرید و فروش، امور بانکی، کاغذبازی 
اداری� اگر خودت برای پیگیري کاری نروی و کارمندت را بفرســتی، ناراحت می شوند و 
کارت را راه نمی اندازند� برای همین اگر خودت نباشــی، کسب  و کارت از بین می رود� تا 
درس خوانــدن فرزندم تمام شــود و بیاید این جا کار یاد بگیرد، مــن از حوصله افتاده ام� 
خودم از کارم باسواد شده ام� زبان انگلیسی را در کار یاد گرفته ام� حدود دویست مهندس 
بــا من کار می کنند، ولی وقتی نامه ای می نویســند، باید اول مــن غلط گیری کنم و بعد 
بفرستند� چون تجربه ندارند و بلد نیستند کجای متن از چه جمله ای استفاده کنند� من 
آن قدر آیین نامه  و قانون و نامه خوانده ام که باســواد شده ام� می دانید در ایران کار کردن 
سخت، ولی پول درآوردن راحت است� در آلمان این روند برعکس است� کارخانه ي وابکو 
را نسل ششم اداره می کند� یک دختر که حتی نمی داند چندتا کارخانه دارد� برای این که 
هر کس کار خودش را انجام می دهد و حقوق مدیرها از ســود محاســبه می شود� دولت 
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کنترل کننده ی اصلی است که نظارت می کند کارخانه ها ضرر نکنند� در اروپا وقتی یکی 
سرمایه می گذارد، همه چیز را برایش طراحی می کنند و او فقط باید پول بیاورد� در ایران 
اگر بلد نباشــی، یک دنیا ســرمایه هم بگذاری از بین می رود� ســابقه ی کارخانه دارهای 
اطراف ارومیه را بررسی کنید، همه بی سوادند� آن هایی که تحصیل کرده بودند و کارخانه 
راه انــدازی کردند، اآلن زندان اند� چون تجربه نداشــتند� درصد کمی از نســل دومی ها 
موفق می شوند که آن ها هم خودشان را باد می کنند و هوا می گیردشان و خراب می شوند� 
یکی از دوستانم در آلمان همیشه می گوید اگر دیدی یک نفر دست هایش یک سانتی متر  
باال آمد و خودش را گرفت، بدان ورشکســت می شود� من تراکتور هم باشد سوار می شوم 

می روم شهر، ولی بچه ی من این کار را نمی کند� آن ها ورشکست می شوند�«

پایان خوش
بسیار سفر می کند؛ سفرهای کاری به اروپا؛ آلمان، ایتالیا، فرانسه� به روسیه و ترکیه 
هــم می رود� زیر میز دفتر کارش چند چمــدان در اندازه  های مختلف دارد، از کوچک تا 
بــزرگ� همگی خراب شــده اند� گذرنامه اش را هم گــم کرده و خیــال می کند می تواند 
نیم ســاعته کارهای اداری را انجام بدهد تا دوباره گذرنامه برایش صادر شــود� همین  که 
می فهمند مدیرعامل کارخانه ی مارال تریلر است، اوضاع طور دیگری پیش می رود� عزت 

و احترام� درخواست و خواهش� 
»شــهرت ضرر هم دارد� هر جا مــی روم، دنبال کمک گرفتن هســتند� یک بار رفتم 
پاسگاه و دیدم ساختمان آن جا خراب شده و سربازها روی کارتن خوابیده اند� سقف چکه 
می کرد� کمک کردم و گفتم درستش می کنیم� چیزی نگذشت که ساختمان شیک وپیکی 

ساختم تا راحت باشند�«
به هر قیمتی باشد سعی می کند درد و رنج را از زندگی مردم شهر دور کنند� رقیه هم 
کنارش ایستاده است� رضا سرمایه دار است؛ خانه و دفتر کارخانه اش ُپر شده از نشان های 
ملــی و لوح های تقدیر، ولی پیش از آن که کارآفرین نمونه ی کشــوری و مدیرعامل واحد 
نمونه ی تولیدی ماشین سازی باشد، یک انسان است؛ بامحبت، سخت کوش و صمیمی، 

عاشق فوتبال، همسر و دخترهایش�



آلبوم عکس ها
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آقای مدیرعامل وارد می شود

سفر در اتاق کار آقای مدیرعامل
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صادرکننده ی برگزیده ی سال

محمدرضا رستمی، نشان های ملی و لوح های تقدیر
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دریافت نشان امین الضرب
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فصل دوم

شاگرداول صنعت دارو
داستان زندگی هاله حامدی فر، 
مدیرعامل گروه تولیدی و تحقیقاتی سیناژن

نویسنده: نیلوفر نیک بنیاد





نمی خواستم داروساز شوم
اول مهر بود و خیابان شانزده آذر تهران پر از دانشجویان خوش حالی بود که برای شروع 
اولین ترم تحصیلی شان در دانشــکده ی داروسازی، به دانشگاه تهران آمده بودند� هر 
گوشه را نگاه می کردی، چند دختر یا چند پسر جوان جمع شده بودند و خنده کنان از 
ایــن حــرف می زدند که کــدام درس را در کنکور چند درصد زده اند یا چند ســاعت در 
شبانه روز درس خوانده اند تا بتوانند در رشته ی محبوبشان قبول شوند� قبول شدن در 
آن رشته و آن دانشگاه آرزوی خیلی ها بود، هاله اما یک گوشه تنها ایستاده بود و به این 
فکر می کرد که اگر آن روز دوســت پدرش به خانه شــان نمی آمد و درباره ی داروســازی 
حرف نمی زد، االن کجا بود و چه حالی داشــت: »تا زمانی که داشــتم می رفتم برگه ی 
انتخاب رشــته ام را تحویل بدهم، می خواستم پزشکی بخوانم و اصاًل به داروسازی فکر 
هم نمی کردم� لحظه ای که می خواســتم از در بروم بیرون، یکی از دوســتان پدرم آمد و 
گفت داروسازی هم رشته ی بدی نیست و آن قدر گفت و گفت که پدر و مادرم مرا تشویق 
کردند دو رشــته ی داروسازی دانشگاه تهران و شــهید بهشتی را هم بزنم� فکر می کنم 
روزی که نتایج را اعالم کردند، از بین کســانی که داروسازی دانشگاه تهران قبول شده 
بودند، فقط من بودم که گریه می کردم؛ اما از ترم دوم به بعد عاشق رشته ی تحصیلی ام 
شــدم و هر چنــد بار دیگر هم زندگی ام تکرار شــود، باز هم داروســازی می خوانم� این 
پررنگ ترین نشــانه ای بــود که در زندگی تقدیر را به من نشــان داد و فهمیدم تقدیر چه 
نقش مهمی در زندگی ما دارد و گاهی خودمان هم نمی توانیم تقدیر درست زندگی مان 
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را تشخیص دهیم و باید توکل داشته باشیم�«
تقدیر به این شکل دست هاله را گرفت و او را که تا زمان انتخاب رشته خودش را در 
لباس پزشکی تصور می کرد، تا نیمکت های دانشکده ی داروسازی همراهی کرد� شاید 
اگر آن روز دوســت پدرش فقط چند ساعت دیرتر رســیده بود، حاال هاله حامدی فر نه 
داروســاز بود، نه کارآفرین و نه مدیرعامل یکی از گروه های دارویی بسیار بزرگ کشور به 
اســم سیناژن� او معتقد اســت: »گاهی ممکن است آدم رشــته ای را بخواند که از اول 
دوست نداشته، گاهی ممکن است در شــغلی قرار بگیرد که ایدئالش نبوده است؛ اما 
اگر بتواند آن کار، درس یا هرچیز دیگری را به بهترین وجه انجام بدهد، ناخودآگاه آن 

را برای خودش به چیزی دل چسب و خواستنی تبدیل می کند�«
هاله روز اعالم نتایج گریه کرده بود و روز شروع کالس ها بغض داشت؛ اما هر روز که 
می گذشــت نارضایتی اش کمتر و عالقه اش بیشتر می شد� او کم کم داشت از درس ها، 
استادها و هم کالسی ها خوشش می آمد و به این فکر می کرد که این بهترین جایگاهی 
است که ممکن بوده در آن قرار بگیرد� هنوز بیشتر از سه ماه از شروع دانشگاه نگذشته 
بود که هاله فهمید داروســازی همان رشــته ای اســت که می خواهد، همان شغلی که 

برایش ساخته شده و می تواند در آن کارهای بزرگی انجام دهد�

درس خواندن زیر سایه ی توپ و تانک
تقدیــر در زندگــی بعضی آدم ها بیشــتر از دیگران خودش را نشــان می دهد� هاله 
حامدی فــر یکی از همان آدم هاســت کــه از زمان تولــد یا حتی پیــش از آن، رابطه ی 
تنگاتنگی با تقدیر داشــت تا آنجا که محل تولدش هم تحت الشــعاع تقدیر قرار گرفت� 
ســال 1351 بــود� پدرش که فوق لیســانس مهندســی راه و ســاختمان از دانشــگاه 
پلی تکنیک تهران داشت، برای انجام خدمت سربازی مجبور شد مدتی را در ذوب آهن 
اصفهان بگذراند� درســت وقتی که مــادرش، هاله را باردار بــود و به این ترتیب هاله که 
هیچ کدام از رگ وریشه هایش به اصفهان نمی رسید، به صورت اتفاقی در اصفهان متولد 
شــد� هرچند بعدهــا خانواده اش به تهران برگشــتند و شناســنامه ی او را هم از تهران 

گرفتند�
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حتی بعد از برگشت به تهران، سفرهای پدر تمامی نداشت� او مدام درگیر پروژه های 
بین شــهری بود� بیشتر اوقات یک ماه یا چهل روز را در شهرهای دیگر می گذراند و بعد 
یــک هفته یا ده روز به خانه می آمد� هاله و مادرش در طبقه ی باالی خانه ی پدربزرگ و 
مادربزرگ زندگی می کردند� پدربزرگ خوب بلد بود چطور در نبود پدر، جای خالی اش 
را پر کند و نگذارد هاله و مادرش کوچک ترین کمبودی احساس کنند؛ آن هم در زمانی 
کــه ماجــرای انقالب و پــس از آن جنگ ایــران و عــراق ازلحاظ مــادی و غیرمادی به 
خانواده ها فشار وارد می کرد: »خاطرات کودکی من بیشتر با جنگ عجین شده و اکثر 
خاطــرات کودکــی و نوجوانی ام حــال و هوای جنگــی دارد� از روزی کــه بحث آزادی 
خرمشهر مطرح شد تا شب های موشک باران تهران، بی برقی ها، درس خواندن زیر نور 
چراغ نفتی و بعدش که وضعمان بهتر شــد زیر نور چراغ گازی، شهدایی که می آوردند، 
اعــزام رزمنده ها، مارش عملیات و تهاجم به خاک ایران، عمده ی خاطرات کودکی من 

همین هاست�« 
اما انگار دوری پدر و نفس کشــیدن زیر ســایه ی جنگ کافی نبود که این بار تقدیر 
ضربه ی ســخت تری به هاله وارد کرد، ضربه ی »از دســت دادن پدربــزرگ«� حاال هاله 
دختر شانزده ساله ای شده بود با فوران احساسات نوجوانانه و از دست دادن پدربزرگی 
که شــانزده ســال از زندگی اش را کنــار او گذرانده بود، ممکن بود بــه یکی از تلخ ترین 

خاطرات زندگی اش تبدیل شود، و شد!
»پدربزرگ افسر بازنشسته ی نیروی زمینی ارتش بودند و تأثیرگذارترین فرد در تمام 
دوران کودکی و نوجوانی ام� زمانی که شانزده ســاله بودم، ایشان فوت کردند و فوتشان 

تلخ ترین خاطره ی تمام نوجوانی ام است�«
حاال هاله مانده بود و غمی به بزرگی یک ُگردان جنگی؛ اما او ســربازی نبود که با 
وزیدن نسیمی بلرزد و پا پس بکشد� برای همین هم کم نیاورد و با قدرت جلو رفت� باید 
با ســرعت به ســمت هدف هایش می رفت تا هم خــودش، هم خانــواده اش و هم روح 
پدربزرگش را خوش حال کند� او که تا آن روز یاد گرفته بود همیشه بهترین باشد، باز هم 
برای بهترین بودن تالش کرد و نگذاشت پستی وبلندی های زندگی او را از قله ی بهترین 

بودن، حتی به اندازه ی یک قدم پایین بکشد� اما بهترین بودن ازنظر او چه بود؟
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چرا نوزده و هفتادوپنج؟
مادرش در دانشــگاه الزهرا مترجمی زبان انگلیســی خوانده بــود و به عنوان دبیر 
آموزش وپرورش فعالیت می کرد� آن زمان ســبک تربیتی بســیاری از خانواده ها صفر و 
صدی بود؛ به این ترتیب که نمره  ازنظرشــان یا بیست بود یا صفر� فرقی نمی کرد نوزده 
شــده باشــی یا هجده، اگر بیســت نمی شــدی یعنی درس نخوانده بــودی، یا تنبیه 
می شــدی یا باید آن قدر تالش می کردی تا دیگر چنین اتفاقی برایت نیفتد� مادر هاله 
هم از این قاعده مســتثنا نبود؛ مخصوصًا به خاطر شــغل معلمی اش بر نمره ی بیست 
بیشتر تأکید داشــت و هیچ عذر و بهانه ای را هم قبول نمی کرد: »مادرم درست یا غلط 
من را طوری بار آورده بود که فقط نمره ی بیســت از من می خواست� من همیشه برای 
نمره ی بیســت و شــاگرداولی تالش می کردم، هم در دوره ی مدرسه و هم در دانشگاه� 
طوری بود که وقتی نمره ام نوزده و هفتادوپنج می شــد، تنها سؤال مادرم این بود: ‘چه 
بی دقتی یا اشــتباهی کردی که بیست نشــدی؟!’ خودم فکر می کنم چنین وضعیتی 
برایم خوب بود؛ چون همیشــه برای بهترین شدن و ارائه ی بهترین ها تالش می کردم� 
البته ازطرفی هم اینکه همیشــه بخواهی بهترین باشــی، اضطراب زیادی را برای آدم 

ایجاد می کند�«
با وجود این اضطراب ها هاله هیچ وقت روش درس خواندنش را عوض نکرد� به قول 
خــودش ســبک دیگری بلد نبــود درس بخواند� چه در دوران مدرســه، چــه در دوران 
دانشــگاه، همیشه به دنبال نمره ی بیست و شاگرداول شدن بود� فرقی نمی کرد جنگ 
باشــد یا نباشد، خفقان باشد یا نباشد، محدودیت و کمبود باشد یا نباشد، او فقط یک 
چیز می خواســت و آن شــاگرداول شــدن بــود: »محرومیت ها، مشــکالت و وضعیت 
اقتصــادی زمان جنگ روی دوران تحصیلم تأثیر گذاشــته بــود� خیلی چیزها در زمان 
جنگ وجود نداشــت� یادم می آید پاک کنی نداشــتیم که خوب پــاک کند� یک مدت 
طوالنی در کشــور چیزی به اسم کره وجود نداشت و وقتی هم آمد، کره های مارگارین 
بود� موز از حافظه ی تاریخی خیلی از ما حذف شده بود و خالصه می شد به کسانی که 
گهگاهی از حج برایمان موزهای کوچک می آوردند که میوه ای بسیار تجملی به حساب 
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می آمد؛ اما واقعیتش این اســت که همه مان مثل هم بودیم و باال و پایین نداشــتیم� در 
کالس درســمان همه جور آدمی کنار هم بودیم و با هم دوستی می کردیم� از بچه هایی 
که خیلی پولدار بودند و چیزهای شیک داشتند تا مایی که متوسط بودیم و کسانی که 
وضعیــت مالی خوبی نداشــتند� از آن طرف بچه هایی که خیلی بااســتعداد و باهوش 
بودند و بچه هایی که یکی دو ســال مردود شــده بودند، همه با هم در یک کالس درس 
می خواندنــد؛ درحالی که امــروز به خاطر وجود مدارس غیرانتفاعــی و هزینه هایی که 
می گیرند، جامعه ی دانش آموزان ازنظر اســتعداد و وضعیت مالی خیلی شــبیه به هم 
شــده اســت� این قضیه تفاوت عمده ای در نگرش اجتماعی ما و نسل بعد از ما ایجاد 

کرده است�«
ســال 1369 بود که دیپلم گرفت و وارد دانشــگاه شد� دو سالی بود که جنگ تمام 
شــده بود؛ امــا هنوز آثارش را می شــد به وضوح در همه جا، مخصوصــًا در محیط های 
دانشــگاهی دید� هاله اســم آن دوره را دوره ی خفقان و محدودیت گذاشته است: »ما 
حتی با هم کالســی های پسر سالم و علیک هم نمی کردیم� اگر کوچک ترین برخوردی 
اتفاق می افتاد، فورًا انجمن یا حراست ما را می خواستند و سؤال وجواب می کردند� این 
موضــوع رشــد اجتماعی را خیلــی محدود می کــرد؛ ولی ازطرف دیگر اســتادانی که 
داشتیم ازنظر علمی و شخصیتی و انسانی خیلی توانمند و بلندمرتبه بودند و ما با وجود 

همه ی محدودیت ها خیلی خوش شانس بودیم که توانستیم شاگرد آن ها باشیم�«
برای هاله یک قانون وجود داشت و آن هم شاگرداول شدن بود� پایان ترم چهارم بود 
که رفت و موضوع پایان نامه اش را مشخص کرد، آن هم با سخت گیرترین استاد دانشگاه، 
مرحــوم اســتاد دکتر عباس شــفیعی که رئیس دانشــکده هم بودند� انــگار به تنهایی 
می خواست مرزهای علم را جابه جا کند و در این زمینه خیال باطل هم نداشت� موضوع 
را تصویب کرد و یک ســال قبل از اینکه مدت قانونی تحصیلش تمام شود، پایان نامه را 
تمام کرد� دکتر شــفیعی که میزان تالش و پشتکار و عالقه ی او را دید، موضوع دیگری 
داد تا به عنوان دومین پایان نامه درباره ی آن کار کند� هم کالسی هایش هر اسمی را هم 
از خاطر برده باشند، اسم هاله حامدی فر، شاگرداول دانشکده ی داروسازی که همیشه 
بهترین نمره را می گرفت و توانســت قبل از اتمام تحصیلش روی دو پایان نامه کار کند، 
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فراموش نکرده اند  و نمی کنند� مهناز شــریفی، پزشــک و هم کالسی دوران دانشجویی 
هاله می گوید: »در دوره ی دانشجویی همیشه نمره هایش عالی بود� به خصوص شیمی 
آلی کــه برای مــن درس ســختی بــود� به خاطــر خصوصیــات اخالقــی، مدیریت و 
توانمندی اش، نماینده ی خانم ها هم بود و هروقت می خواســتیم کالس یا امتحانی را 
جابه جا کنیم، بااینکه خودش مشکلی نداشت، با ما همکاری می کرد� از همان اول هم 
کار گروهی و هدایت تیمش عالی بود� بااینکه به خاطر پایان نامه اش اغلب در آزمایشگاه 
شــیمی عالی و مشــغول کارهای تحقیقاتی بــود، در همه ی کارهای گروهی شــرکت 
می کــرد� از همــه مهم تــر اینکــه شــاگرداول بــود؛ امــا اصــاًل مغــرور نبــود� یکی از 
هم کالســی هایمان همیشــه بعد از کالس می آمد و از هاله می پرسید: ‘ببخشید خانم 
حامدی فر، اینی که اســتاد گفت چه جوری شد؟’ ما دیگر اعصابمان خرد شده بود� به 
هاله می گفتیم: ‘بیا از آن طرف برویم که االن فالنی باز می آید و سؤال می کند�’ اما هاله 
همیشــه با صبر و حوصله جواب سؤال هایش را می داد� به خاطر همین مغرور نبودنش 

خیلی محبوب بود�«

کارآفرینی رؤیایم نبود
هاله توی رؤیاهایش فکر می کرد دانشمند، عضو هیئت علمی دانشگاه یا پژوهشگر 
شود اما کارآفرین نه: »من با این تفکر که کسی در جوانی می گوید می خواهم کارآفرین 
بشــوم، چندان موافق نیستم� کارآفرینی شغل نیســت که بگوییم می خواهم کارآفرین 
بشوم� بعضی انسان ها در مسیر زندگی شان کارآفرین می شوند، نوعی تغییر و دگردیسی 
است، نوعی بلوغ� شاید هم این تفکر من اشتباه باشد و بر اساس تجربه ی خودم قیاس 

به نفس کنم؛ ولی درهرصورت من هیچ وقت رؤیای کارآفرینی نداشتم�«
پــس از فارغ التحصیلــی، بااینکه اطرافیانــش معتقد بودند باید حتمــًا در دوره ی 
پی اچ دی شرکت کند، مسیر زندگی او را به سمت دیگری برد� حاال بیست وچهارساله بود 
و تازه ازدواج کرده بود� همســرش ســرباز بــود و آن ها که در خانــه ای اجاره ای زندگی 
می کردنــد و وضعیــت مالی خیلــی خوبی هم نداشــتند، بایــد به جای رفتــن دنبال 
رؤیاهایشــان یا گوش کردن به توصیه ها و نظرهای دیگران، راه دیگری را می رفتند؛ به 
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همیــن دلیــل، هالــه تصمیم گرفــت وارد بــازار کار شــود: »وارد بــازار کار شــدم و در 
داروخانه های مختلف کار کردم� مجبور بودم به دورافتاده ترین نقاط تهران بروم تا حقوق 
بیشتری بگیرم� خانه ی اجاره ای مان سمت جنت آباد در غربی ترین نقطه ی تهران بود و 
داروخانــه ای که کار می کردم، خیابان شــوش شــرقی در جنوب شــرقی ترین نقطه ی 
تهران� معمواًل ســاعت هشت ونیم ُنه شــب از داروخانه راه می افتادم و دیروقت به خانه 

می رسیدم� دو سال به عنوان مسئول فنی در داروخانه های مختلف کار کردم�«
دو ســال از زندگی او به این شــکل گذشت تا اینکه سربازی همسرش تمام شد� در 
همان زمان انســتیتو پاســتور ایران در یک برنامه ی انتقال تکنولوژی درباره ی واکسن 
هپاتیت ب با کوبا همکاری می کرد� هاله و همســرش مصاحبه دادند و هر دو برای این 
پروژه انتخاب شدند: »حدود یک سال به کوبا رفتیم و آموزش دیدیم و وقتی برگشتیم، 
مدتی هم در انستیتو پاستور مشغول به کار بودیم، چون به آنجا تعهد خدمت داشتیم� 
اما بعد دیدم که ساختار دولتی آن طور که می خواهم به من مجال نمی دهد ایده هایم را 

عملی کنم؛ به همین دلیل تصمیم دیگری گرفتم�«
دومین تجربه ی کاری هاله هم به این شــکل خاتمه یافت تا اینکه او وارد ســومین 
مرحلــه و ماندگارترین تجربه ی شــغلی خودش شــد: »در آن زمان مدیرعامل شــرکت 
آزمایشــگاهی سیناژن قصد مهاجرت داشت� به من پیشنهاد شد مدیرعاملی شرکت را 
بپذیرم� من هم پذیرفتم ولی سیناژن آزمایشگاهی چیزی نبود که من را راضی کند؛ به 
همیــن دلیــل بــه هیئت مدیره پیشــنهاد دادم که شــرکت ســیناژن را از یک شــرکت 

بیوتکنولوژی به یک شرکت بیوتکنولوژی دارویی تبدیل کنیم و این اتفاق افتاد�«
در واقع مســیر کارآفرینی هاله حامدی فر از این نقطه و بدون اراده ی قبلی شــروع 
شــد؛ شــروعی که تا به امروز پایان نیافته و تنها با پیشــرفت خــود در فازهای مختلف 

خدمات گسترده ای را به جامعه ارائه داده است�

بزرگ ترین در خاورمیانه
در ســال 1373 و وقتی هاله هنوز دانشــگاهش را تمام نکرده بود، در گوشــه ای از 
کشور چهار نفر از متخصصان بیوتکنولوژی پزشکی دست به دست هم دادند و شرکتی 
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آزمایشگاهی را به نام سیناژن تأسیس کردند� در همان زمان که هاله مشغول کار کردن 
در داروخانه ها و گذراندن دوره ای در کوبا بود، این شرکت برای اولین بار در خاورمیانه و 
شــمال آفریقا موفق شــد Taq DNA Polymerase را تولید نماید و به تکنولوژی ساخت 
آنتی بادی های مونوکلونال تشــخیصی دســت پیدا کند� ساخت کیت های تشخیصی 
بیولوژی مولکولی بر اســاس تکنولوژیPCR و تولید پپتیدهای صناعی دارویی از دیگر 
فعالیت های این شرکت تا سال 1380 بود، زمانی که مدیرعامل آن تصمیم به مهاجرت 
گرفت و مدیرعاملی شرکت به هاله حامدی فر واگذار شد� اگرچه تا همین جا هم سیناژن 
به عنوان یک شــرکت بیوتکنولوژی، موفقیت های زیادی کســب کــرده بود، هاله که به 
قناعت در موفقیت عادت نداشــت، باز هم به دنبال شاگرداولی رفت تا در نقش جدید، 
یعنی مدیرعاملی یک شرکت بیوتکنولوژی، پیشتاز و نمونه باشد� او در هر سال موفقیتی 

بر موفقیت های شرکت اضافه می کرد� 
اخــذ گواهینامــه ی iso9001:1994، تولید پرایمر، تعیین ســکانس DNA و تولید 
آنزیم های محدودکننده از خدمات بیوتکنولوژی جدید سیناژن بود و در نهایت در سال 
1383 کارخانه ای در سیمین دشت کرج با ثبت رکورد ده ماه برای احداث کارخانه، به 
بهره برداری رســید� پس از تأســیس این کارخانه فعالیت های هاله ســرعت بیشــتری 
گرفــت� تولید اولین پپتیــد صناعی از مرحله ی ماده ی اولیه در کشــور، آغاز مطالعات 
بالینی داروی ســینووکس، تولید ماده ی مؤثره ی اریتروپویتیــن بتا به روش نو ترکیب، 
کســب گواهینامه ی ایزو 9001:2000 و اخذ گواهینامه ی GMP از وزارت بهداشــت از 
دیگر موفقیت های ســیناژن در دهه ی هشتاد و در زمان مدیریت هاله بود� سرانجام در 
سال 1385 سینووکس به عنوان اولین بیوسیمیالر اینترفرون بتا 1ـ آ30 میکروگرمی در 
جهان روانه ی بازار شــد و در سال 1386 توانست صادرات دارویی به کشور پاکستان را 
هم در کارنامه ی خود ثبت کند� البته سینووکس بعدها به کشورهای آذربایجان، روسیه، 
سوریه، قزاقستان و ارمنستان هم صادر شد و همه ی این موفقیت ها با تالش و پشتکار 

و تحت نظارت و مدیریت هاله صورت گرفت�
آغاز مطالعات بالینی اریتروپویتین بتا و فرموالسیون جدیدی برای اینترفرون بتا 1آ، 
ورود فولیتروپیــن آلفا و پاراتیروئید هورمون به پایپ الین، دریافت ISO 13485:2003 و 
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9001:2008، ورود نسل جدید پروتئین های نوترکیب با عنوان جی سی ای اف پگیله به 
پایپ الیــن، رونمایــی از رســیژن به عنــوان اولیــن بیوســیمیالر اینترفــرون بتــا 1ـ آ 
44میکروگرمی در جهان نیز از فعالیت های ســیناژن در دهه ی هشــتاد بود� نهایتًا در 
ســال 1389 ســاخت دومین سایت تولیدی شــرکت سیناژن با اســتفاده از به روزترین 
تکنولوژی های ساخت کارخانه های تولید دارو مطابق با استانداردهای GMP اتحادیه ی 
اروپا آغاز شــد� این ســایت بعد از شــانزده ماه به بهره برداری رســید و SD2 نام گرفت� 
ساخت سایت SD3 هم در سال  1391شروع شد که به طور اختصاصی انباری منطبق 

با اصول GSP بود�
هالــه مدام در حال تالش بود� بعد از احداث هر کارخانه یا تولید هر دارو، به دنبال 
دارویی جدید می رفت� او هدفش را خدمت رسانی به بیماران صعب العالج و بیماری های 
نادر تعیین کرده بود و در این راه از هیچ تالشی کوتاهی نمی کرد� در فاصله ی سال های 
1390تــا1395 موفق شــد داروهای بســیاری را تولیــد کند� ســینافکت اولین پپتید 
صناعی ساخته شــده از مرحله ی ماده ی اولیه در کشــور، ســینوپار با ماده ی مؤثره ی 
تریپاراتاید، ســینال اف با مــاده ی مؤثره ی فولیتروپین آلفا، پــگاژن به عنوان اولین نوع 
پگیله از مولکول جی سی اس اف، سیناپویتین به عنوان اولین اریتروپویتین بتا، سینومر 
به عنــوان اولیــن گالتیرامر اســتات با دوز چهل میلی گرم، ســینوتک به عنــوان اولین 
دی متیــل فومــارات ایرانی و ســینورا با مــاده ی مؤثــره ی آدالیمومب به عنــوان اولین 
مونوکلونال آنتی بادی ســاخت سیناژن از مهم ترین تولیدات سیناژن در آن پنج سال به 
شــمار می رفت که هریک توانستند بخشی از بازارهای جهانی را هم به خود اختصاص 
دهند� برای مثال رسیژن به سوریه و سینال اف و سینافکت به تاجیکستان و سینافکت، 

سیناپویتین، سینال اف، پگاژن و سینوپار به بازار کشور سوریه راه یافتند�
در سال 1395 چهارمین ســایت تولیدی SD4 شرکت سیناژن با توسعه ی ظرفیت 
بیوراکتور به 13000 لیتر و اولین خط تولید دارای اســتاندارد GMP در زمینه ی خطوط 
پرکنی ســرنگ و کارتریــج در ایــران راه اندازی شــد� در همین ســال 1395 موفقیت 
بزرگ تری برای ســیناژن و هاله حامدی فر رقم خورد و آن هم اســتقرار شــرکت تولیدی 
جدید گروه دارویی سیناژن در کشور ترکیه به نامCinnaGen ilaç  بود که در سال 1398 
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به طور رســمی به بهره برداری رســید� هاله و همکارانش پس از رســیدن به هر هدف، 
به جای استراحت یا لذت بردن از موفقیت هایی که کسب کرده بودند، با سرعت بیشتر 
به سمت هدف های بعدی گام برمی داشتند� آن ها حتی بعد از کسب استاندارد خطوط 
تولید از اتحادیه ی اروپا (EU GMP) برای اولین بار در ایران و خاورمیانه، دســت از تالش 
 EU GMP برنداشتند و اقدام به تأسیس پنجمین سایت تولیدی سیناژن دارای استاندارد
اتحادیه ی اروپا در سیمین دشت کرج کردند تا تحقیق درباره ی داروهای جدید و تولید 

و صادرات این داروها را در دستور کار خود قرار دهند�
ســیناژن در حال حاضر دارای چهار ســایت تولیدی با عنوان »شــرکت تحقیقاتی 
تولیدی ســیناژن« در ایران و یک ســایت تولیدی در ترکیه است که تمامی آن ها دارای 
گواهینامه ی GMP از اتحادیه ی اروپا هســتند� ســایت های تولیدی در شهرک صنعتی 
سیمین دشت و دفتر مرکزی این شرکت در تهران واقع شده است� در این هشت شرکت 
بیش از ســه هزار و پانصد نفر مشــغول به کار هســتند و امرار معاش هزاران نفر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم به ســیناژن وابسته است� این در کنار میلیون ها نفری است که 
ســالمتی خود یــا عزیزانشــان را مدیون محصــوالت تولیدی ســیناژن می دانند� هاله 
می گوید: »عالوه بر این شــرکت های تولیدی، شــرکت ارکید فارمــد را داریم که کارش 
بازاریابی تخصصی، حمایت از بیماران و مطالعات بالینی است؛ شرکت سیناپخش هم 
پخش و توزیع دارو را به عهده دارد� همچنین شــرکت آراپو را که یک شــرکت مهندسی 
اســت، به علت تحریم تأسیس کردیم� این شرکت ســازنده ی تجهیزات خطوط تولیدی 
داروســت و عالوه بر نیاز خودمان، نیاز سایر تولیدکنندگان داروی کشور را هم برطرف 

می کند�«
تــالش مدیران ســیناژن تمرکز بر توســعه ی محصــوالت بیوســیمیالر در زمینه ی 
بیماری های خودایمنی، ام اس، ناباروری، اختــالالت هورمونی مانند کمبود هورمون 
رشد، دیابت، پوکی استخوان، بیماری های کلیوی و سرطان و همچنین ارائه ی خدمات 
تحقیق و توسعه است� این شرکت در حال حاضر بیست درصد از حجم کل گردش مالی 

خود را به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص داده است�
استراتژی سیناژن تبدیل شدن به یک شرکت بیوتکنولوژی پیشرو در منطقه و حفظ 
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این جایگاه اســت، درســت شــبیه اهداف شــخصی هاله در تمام طول زندگی اش� او 
همیشــه می خواست شــاگرداول باشــد و از زمانی که فرمان مدیریت سیناژن را هم در 
دســت گرفت، شــاگرداول کردن آن در منطقه به یکی از اهداف مهم زندگی اش تبدیل 

شد�
ســیناژن در ســال 1397 از خروج یک میلیــارد دالر ارز از کشــور به منظور خرید 
نمونه ی خارجی این داروها جلوگیری کرد که به اقتصاد کشور کمک کرد و قدرت خرید 
بیمــاران داخلــی را افزایــش داد� کســب تندیــس و گواهینامه ی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، طی ســال های گذشــته حکم 
تأییدی بر این ادعاســت� ازطرفی صادرات سیناژن به عنوان یک شرکت صادرکننده ی 
غیرنفتــی بــه ارزآوری فراوانــی طی ســال های 1390تا1397 منجر شــد که کســب 
تقدیرنامه ی صادرکننده ی نمونه ی کشــور از ســازمان صنعت، معدن و تجارت را در پی 

داشت�
توجــه هاله و همکارانش به کیفیت و نوآوری در زمینه ی تحقیق و تولید را هم نباید 
نادیــده گرفت� هاله از آن مدیرانــی نبود که صرفًا به گســترش تولیداتش فکر کند� او 
توســعه ی کمی و کیفــی را با هم مدنظر قــرار داده بود و در کنــار افزایش حجم و نوع 
تولیدات خود، به توســعه ی فناوری های حاکم بر سایت های تولیدی هم توجه خاصی 
داشت� کسب نشان شایستگی یک ستاره طی سال های 1392و1393 از جشنواره ی 
ملــی فنــاوری و نوآوری ایران و کســب تقدیرنامه ی اشــتهار به کیفیــت از چهارمین و 
پنجمین دوره ی جایزه ی ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشــت ایران سندی بر پیشگامی 

سیناژن در زمینه ی نوآوری و خالقیت است�
البتــه کمیت و کیفیت تنها اهداف مطرح برای مدیران ســیناژن نبوده و نیســت� 
خط مشی مشخص شده ازطرف مدیران شرکت به خوبی نشان می دهد که انسانیت هم 
در کنار کمیت و کیفیت تولیدات برایشــان اهمیت داشــته اســت و دارد� در خط مشی 

سازمانی این شرکت تحقیقاتی و تولیدی آمده است:
1� رســالت ما توســعه ی داروهایی با تکنولوژی پیشــرفته در محیطی با استانداردهای 

جهانی و در دسترس برای بیماران در سراسر جهان است�
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2� ما کســب وکار خود را با هدف تولید محصوالت مقرون به صرفه گسترش می دهیم تا 
برای بیماران زندگی بهتر و برای سهام داران بازگشت سرمایه ی بیشتر را میسر نماییم�

3� فلســفه ی کســب وکار ما، تولید محصوالت زیســت فناوری دارویی با در نظر گرفتن 
مالحظات مالی، مسئولیت های اجتماعی و محیط زیستی و سرلوحه قرار دادن کیفیت 

و اصول اخالقی است�
4� ما صداقت، اســتقبال از تجربیات جدید، مســئولیت پذیری و تعهــد به زمان را ارج 

می نهیم�
5� اهداف ما در کسب وکار بلندپروازانه است و به دنبال تعالی در تمامی حوزه ها هستیم 
و با در نظر گرفتن اولویت های مشتری و ذی نفعان در کسب وکار، ارزش خلق می کنیم�
6� ما در محیط کاری دانش محور، نوآورانه، ایمن، پرانرژی، مشارکتی و سالمی فعالیت 
می کنیــم و فرصــت را بــرای توانمندســازی افــراد و اســتفاده ی آن هــا از حداکثــر 

استعدادهایشان فراهم می کنیم�
7� ما به صورت مســتمر روش کار خود را بهبود می دهیم و برای ساده ســازی، کارایی و 
اثربخشــی فرایندها تالش می کنیم و کســب وکار خــود را بر پایه ی بینشــی از تحلیل 

داده ها، بنا می نهیم�
تمامی افتخارات پیش گفته یک طرف ترازو هستند و در طرف دیگر هاله حامدی فر 
قرار گرفته که عالوه بر افتخارات سازمانی ذکرشده در سالیان گذشته موفق شده است 
عناوین بســیاری ازجمله مدیــر جهادگر نمونه، کارآفرین برتر اســتان و تنها مدیرعامل 
خانم دریافت کننده ی تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان را کسب کند و بیش از 
ســیزده اختراع ثبت شده در کارنامه ی خود داشته باشد: »زمانی که به شرکت سیناژن 
رفتم و مســئولیت قبول کردم، تعداد پرســنل شرکت با خودم دوازده نفر بود� االن گروه 
دارویی ســیناژن حدود ســه هزار و پانصد پرسنل دارد که متوسط سنی شان 32 سال و 
متوسط تحصیالتشان فوق لیسانس است� افتخارمان این است که حدود هزار و سیصد 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی در ســال 1398 و چهارده هزار میلیارد ریال صرفه جویی 

برای بیمه ایجاد کردیم�«
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داستان چوِب الی چرخ
هر روز به محض رســیدن به شرکت، با یک فهرست بلندباال از کارها و وظایف آن روز 
مواجه می  شود؛ جلسه ی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، بازدید از خط تولید شماره ی 
دو، بررسی نتایج مذاکره ی صادرات به ارمنستان، تأیید کاتالوگ نمایشگاه بین المللی 
و هزاران کار دیگر� به صندلی اش تکیه می دهد، به ترتیب برای انجام کارها برنامه ریزی 
و ســپس شروع به کار می کند� اگر برای انجام کارها افراد را معتمد بداند، وظایفی را به 
آنان واگذار می کند؛ اما گاهی اگر الزم باشد خودش در جزئی ترین نکته ها هم اظهارنظر 
می کند� به عبارتی هاله از آن دســته مدیرانی اســت که حواســش به همه چیز هست: 
»بستگی دارد که چقدر اطمینان کنم� در بعضی کارها ممکن است افرادی که آن کار را 
به عهده دارند، آن قدر اعتماد من را جلب نکرده باشند که مطمئن باشم در چهارچوب ها 
و اســتانداردهای شرکت حرکت می کنند� در چنین مواقعی وارد جزئیات هم می شوم؛ 
ولی وقتی به کســی اعتماد کنم و کســی ازنظر دقت، مسئولیت پذیری و حساسیت در 
چهارچوب های شــرکت فعالیت کند، بسیار متمایلم که کار را واگذار کنم و فقط خط و 
خطوط کلی را در کنار بچه ها باشم و اگر الزم بود، راهنمایی شان کنم� همچنین وقتی 
بدانم خطا یا اشــتباهی وجود دارد، حتی در جزئی ترین مسائل مثل نظافت بخش ها، 

افتادن آجرها یا حتی رنگ بروشورها هم دخالت می کنم�«
با وجود این همه کار ریز و درشت، مشغله های مختلف و مسئولیت های سنگین، به 
نظرش سختی این کارها اصاًل به چشم نمی آید وقتی در کنار سختی بزرگ تری به اسم 
»مدیریت در بخش خصوصی« قرار می گیرد� روزی را به یاد می آورد که منشــی مثل هر 
روز فهرستی از قرارها و جلساتش را برایش یادداشت کرده بود، هاله با تعجب »سر زدن 
به فالن سازمان« را هم در فهرست کارها دیده بود و وقتی به زور توانسته بود در برنامه اش 
جایــی برای این کار باز کند و به آن ســازمان ســر بزند، در کمال تعجــب دیده بود کار 
خاصی با او ندارند و فقط می خواســتند او را به آنجا بکشــانند تا شــخصًا درخواســت 
شــرکتش را به عنوان مدیرعامل ثبت کند و درواقع چوب الی چرخش بگذارند: »من در 
بخش خصوصی مدیریت و کارآفرینی کرده ام� متأســفانه نــگاه به بخش خصوصی در 
کشــور ما مثل نگاه به یک رعیت است� واقعًا دردآور است که همه جا باید گردنت را کج 
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کنی و اگر کارت را به شــکل معمولی انجام می دهند، خیلی متشکر باشی� سرت منت 
می گذارند که شما را حمایت کرده ایم؛ درحالی که حمایتشان این بوده که کار را به شکل 
روتین انجام داده اند و چوب الی چرخمان نگذاشته اند� خیلی وقت ها کاری هست که 
کارپرداز شــرکت هم می تواند انجام دهد؛ اما مدیرعامل احضار می شــود، صرف اینکه 
مدیرعامل به عنوان باالترین مقام آن مجموعه باید برای انجام کارش خواهش کند� این 
نگاه ارباب رعیتی آزاردهنده ترین مسئله برای من است و فکر می کنم ریشه ی خیلی از 
مشــکالت مدیریت و کارآفرینی در کشــور ما به این قضیه برمی گــردد� بدنه ی دولت و 
مسئوالن حقوق می گیرند برای اینکه کار مردم را انجام بدهند و بخش خصوصی یعنی 
مردم! این برعکس شــده اســت و ما فقط دغدغه ی ایجاد شــغل، تولید، ســرپا ماندن 
مجموعه، کمبــود کاال و��� را داریم و موقعیتمان موقعیــت گردن کج کردن و خواهش 

کردن و درخواست لطف است!«
هاله از این نگاه باال به پایین بیزار اســت؛ اما کوتاه نمی آید و سعی می کند زندگی 
بهتر و ســالمتی بیشــتری را برای دیگر رعیت ها فراهم کند� دغدغه ی او هیچ وقت این 
نبوده که به عنوان مدیرعامل به یک میز و صندلی برســد و پایش را روی پایش بیندازد و 
از موقعیتش لذت ببرد� او درست از روزی که پا در این عرصه گذاشته، چکمه های آهنی 
پوشیده و برای خدمت به همین مردم یا به اصطالح رعیت با همه جنگیده است؛ چون 
دغدغه های بزرگی در ســر دارد� دغدغه هایی فراتر از کســب عنوان و جایزه و پاداش: 
»بزرگ ترین دغدغه ی کاری ام همیشه این بوده که اعتبار مجموعه را حفظ کنم و تالش 
کنم اتفاقی نیفتد که اعتبار مجموعه خدشــه دار شــود� اگر بخواهیم ســرمایه گذاری، 
تولیــد جدید یا صادراتی انجام بدهیم، در ســمیناری شــرکت کنیم یا حتی پرســنلی 
استخدام کنیم، همیشه دغدغه ام این بوده است که اعتبار مجموعه حفظ شود تا بهتر 

و معتبرتر بتوانیم خدمت رسانی کنیم�«
هاله فقط سنگ خودش را به ســینه نمی زند� او نگران نگاه ارباب رعیتی به تمامی 
صنایــع بخــش خصوصی اســت و برای برچیده شــدن ایــن نگاه و حمایــت از بخش 
خصوصــی هر کاری می کنــد؛ برای مثــال از اصلی ترین فعالیت های اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معادن و کشــاورزی ایــران، تالش و پیگیــری مطالبات بخــش خصوصی از 
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حاکمیت اســت و هاله به عنوان تنها بانوی بخش صنعت هیئت نمایندگان اتاق تهران، 
در ایــن زمینه به طور جــدی فعالیت می کند� او معتقد اســت دولت ما به دلیل فرهنگ 
حاکم بر اقتصاد کشــور، هنــوز جایگاه، ارزش و نقش بخش خصوصــی را درک نکرده 
است و در نگاهش هنوز بخش خصوصی جایگاهی ندارد، حق و حقوقش رعایت نشده 
و از پتانسیل هایش هم استفاده نشده است: »ما با دولت و دولتیان خیلی در ارتباطیم� 
ربطــی به دولت و جناح خاصی ندارد؛ اما نقــش بخش خصوصی به دلیل پس زمینه ی 
فرهنگی ما و اقتصادمان که اقتصادی وابسته به نفت بوده، هنوز جا نیفتاده است� من 
فکر می کنم این جایگاه یواش یواش دارد ایجاد می شود و آیندگان احتمااًل بهتر با دولت 
تعامل خواهند داشــت� البته در این ســال ها افرادی در دولت، معاونت فناوری، وزارت 
صمت و وزارت بهداشت بوده اند که رویکرد حمایتی داشته اند و سیاست های حمایتی 
را هم اعمال کرده اند؛ اما به طورکلی اگر بخواهیم به دولت در کشــور ایران نگاه کنیم، 
فارغ از اینکه دولت امروز باشــد یا ده ســال یا بیست سال قبل، نقش بخش خصوصی 

برایش جا نیفتاده است�«

بفرمایید استخدام شوید
پسر جوان تازه فارغ التحصیل شــده بود� با نمره ی خوب و چند ایده ی عالی توی 
ســرش، اما چه فایده؟ تمامی روزنامه ها و آگهی های اســتخدام شرکت های مختلف را 
زیرورو کرده بود و همه شــان یک چیز می خواســتند: »پنج ســال ســابقه!« با خودش 
می گفت یعنی هیچ جایگاهی برای من تحصیل کرده ی بدون سابقه نیست؟ تا اینکه با 
خبر عجیبی روبه رو شــد: »سیناژن افراد باانگیزه و مستعد را بدون سابقه هم استخدام 
می کند�« بیشتر شــبیه به یک لطیفه بود� بدون سابقه، باانگیزه، مستعد، آن هم کجا؟ 
سیناژن! یکی از بزرگ ترین و معتبرترین گروه های دارویی کشور� اما شانسش را امتحان 
کرد و رزومه اش را فرستاد� حاال او هم یکی از سه هزار و پانصد پرسنل مشغول به کار در 
سیناژن است� هاله می گوید: »شرط استخدام در سیناژن اول این است که باید انگیزه 
داشته باشند و بعد استعداد� این دو تا مهم ترین چیزهاست� بقیه ی ویژگی ها را می توان 
در افــراد ایجاد کرد و پرورش داد ولی انگیزه و اســتعداد را نمی تــوان کاری کرد� ما در 
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سیناژن ترجیح می دهیم افراد جوان و حتی بی سابقه را استخدام کنیم� چون فرهنگ 
سازمانی ما کمی متفاوت است و افرادی که با فرهنگ های سازمانی دیگر بار آمده اند، 
برایشــان ســخت اســت که با فرهنگ ما هماهنگ شوند� این اســاس ورود به سیناژن 

است�«
هاله جوانان را جذب می کند و بعد با تدابیری که از قبل اندیشیده، از آن ها مدیران 
بزرگ و موفقی می ســازد� یکی از این مدیران امیر فرشچی، مدیرعامل آریوژن است که 
در رابطه با روند به کارگیری جوانان در سیناژن می گوید: »درست است که ما دهه شصتی 
هستیم و خانم دکتر دهه پنجاهی، ولی طراوت و شادابی فکر و همراهی خانم دکتر هم 
ازلحاظ روحی و هم زمانی که ایشان برای پروژه هایمان می گذارد، باعث می شود من و 
هم قطارانم هیچ وقت حس نکنیم که فاصله ی ســنی زیادی با ایشان داریم� خانم دکتر 
همیشــه یک پله از ما جلوتر اســت� من تابه حال کســی را ندیده ام که بتواند ادعا کند 
درباره ی موضوعی بیشتر از خانم دکتر فکر کرده یا برایش بیشتر از ایشان توان گذاشته 
اســت؛ ولی مدیران خیلی جوان تر از خانم دکتر هم با تمام شــور و اشتیاقشان همگی 
معترف اند که توانشــان برای کار کمتر از ایشــان اســت� آدم همیشــه فکر می کند در 
مقایســه با ایشــان به کار بدهکار است و این باعث می شود کسانی که با خانم دکتر کار 
می کنند، تالششان را زیاد کنند که از ایشان جا نمانند� شاید همین موضوع باعث شده 

که خانم دکتر بتواند چند مدیر جوان و موفق را پرورش بدهد�«
از چنین مدیر روشن فکر و خوش برخوردی که برای استخدام چنین شرایط جالبی 
دارد، بعید به نظر می رســد که برای ادامه ی همکاری سخت گیری بکند� آدم با خودش 
می گوید البد شــبیه به کنکور است که وقتی قبول بشوی خیالت راحت می شود و مهم 
نیست بعدش چه کار کنی! اما در سیناژن از این خبرها نیست� سیناژن کنکور نیست، 
شــاید بتوان آن را به چیزی مثل دوست تشــبیه کرد که حتی اگر پیدا کردنش چندان 
سخت نباشــد، نگه داشتنش واقعًا سخت است� کافی اســت اصول و چهارچوب های 
سازمانی سیناژن را زیر پا بگذارید تا آن روی خانم مدیر را هم ببینید: »اخراج کردن کار 
خیلی سختی است� جزو معدود تصمیماتی است که می گیرم اما دلم می خواسته از زیر 
اجرایش دربروم� معمواًل آدم ها ســیناژن را به جایی می رسانند که راهی برای همکاری 
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باقی نمی ماند، فقط در این حالت کار به اخراج می کشــد� البته من اصاًل اعتقاد ندارم 
که با اخراج نان افراد را می ُبری، من فکر می کنم اگر کسی سهل انگاری، بی مسئولیتی 
و بی حواســی کند و فساد داشــته باشد، ما نان را از سفره ی او نمی بریم که سر سفره ی 
خودمان ببریم� در واقع این نان سر سفره ی فرد دیگری می رود که محتاج تر، مسئول تر 
و باانگیزه تر اســت� من از اخراج افراد عذاب وجدان نمی گیرم؛ چون معتقدم آدم ها در 
زندگی باید تاوان اشــتباه ها، خطاها، فساد و بی تدبیری هایشان را بدهند تا یاد بگیرند 
دفعه ی بعد که ســر کاری رفتند، شغلشــان را حفظ کنند� ولی به  هرحال جدا شدن هر 

شخصی از مجموعه سخت است�«

همه ی دنیا به جز امریکا
یک روز شاید بیست گرفتن به نظر هاله موفقیت حساب می شد و یک روز شاگرداول 
دانشکده بودن، اما وقتی وارد دنیای حرفه ای داروسازی شد، تحقیق درباره ی داروهایی 
برای بیماری های خاص و صعب العالج و تولید آن ها، قله ی موفقیتش بود� قله ای که آن 
را بارهــا و بارهــا فتح کرد� فهرســت موفقیت هایــش آن قدر زیاد اســت که خودش هم 
بعضی هایش را یادش می رود� برای نوشــتن این فهرســت باید هم ســری به وب سایت 
ســیناژن زد، هم از دوستان و همکارانش پرسید و هم از البه الی صحبت هایش فهرست 
این موفقیت ها را بیرون کشــید؛ اما از میان تمامی این موفقیت ها یکی را محال اســت 
فراموش کند� موفقیتی که ازنظر خودش پله ی صعودش به سمت اهداف و موفقیت های 
بعدی بود، تولید ســینووکس: »بزرگ ترین موفقیتی که در زندگی ام تجربه کردم، تولید 
اولین داروی بیوتکنولوژی برای بیماران ام اس، داروی ســینووکس بود که سال 1385 
اتفــاق افتــاد� واقعــًا برایم حســی خــوب و باورنکردنی بود� مــا بعد از امریــکا دومین 
تولیدکننده ی این دارو بودیم� مولکول دارو بسیار پیچیده و کیفیت دارو فوق العاده زیاد 
بــود� برند این دارو در کتب منابع پزشــکی هم ثبت شــد� ایــن دارو در حال حاضر به 
کشورهای زیادی در دنیا صادر می شود: روسیه، آذربایجان، ارمنستان، عراق، سوریه، 
ســریالنکا، دومینیکن و��� � در واقع می توانم بگویــم این دارو را به تمامی قاره ها به جز 
امریکای شمالی صادر می کنیم� به ثمر رسیدن پروژه ی سینووکس بزرگ ترین موفقیتی 
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بود که هیچ وقت از خاطرم محو نمی شود؛ چون این موفقیت بود که باعث موفقیت های 
بعدی ام شد�«

او برای رســیدن به چنین موفقیتی سختی های زیادی کشید� روزی که تصمیمش 
را گرفت، تا صبح خوابش نبرده بود� مدت ها می نشســت و در دفتر کوچکی حســاب و 
کتــاب می کرد� آن روزها کل دارایی  خودش و همســرش روی هم به پنجاه میلیون هم 
نمی رســید� ازطرفی ســیناژن هنوز به بزرگی امروزش نرســیده بــود و مجموع فروش 
سالیانه شــان در بهترین حالت سیصد میلیون تومان بود، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، 
همه از چنین کاری نهی اش کرده بودند� دروغ چرا؟ می ترسید� زن جوان سی ساله ای 
کــه همه ی زندگی اش را گذاشــته بود پای کار، اگر از پســش برنمی آمــد، چه؟ ولی او 
تصمیمش را گرفته بود� می خواست برای بیماران ام اس دارو تولید کند و برای این کار 
به سرمایه ی زیادی نیاز داشت� باالخره مدارکش را جمع کرد و راهی بانک شد� تقاضای 
دریافت یک وام یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی توی دستانش بود که نمی دانست 
اگر پروژه به ثمر نرسد، چطور باید آن را برگرداند� این بزرگ ترین ریسک زندگی اش بود� 

بزرگ ترین ریسک که منجر به بزرگ ترین موفقیت زندگی اش شد�
هالــه اگرچه محصوالتش را به امریــکا صادر نمی کند، از ورود بســیاری از داروهای 
کمیاب از امریکا به ایران جلوگیری کرده اســت� همســرش، دکتــر بردیا فرزام فر تعریف 
می کند: »گاهی مخالفت های زیادی با خانم من می شد� یک مرتبه یکی از دوستان پیش 
من آمد و به نگرش های سیاســی همســر من انتقاد کرد� من از او پرسیدم: ‘معروف ترین 
شــعار ایران چیســت؟’ فکر کرد و گفت: ‘نمی دانم منظورتان چیست�’ گفتم: ‘بیشترین 
چیزی که شــما می گویید مرگ بر امریکاست، این مرگ بر امریکا چه خرجی روی دست 
دولت امریکا گذاشــته اســت؟’ جواب داد: ‘پیامدهای سیاســی و���’ به او گفتم: ‘وقتی 
کسی پنجاه میلیون دالر واردات دارو از امریکا را قطع می کند، گویاترین مرگ بر امریکایی 
اســت که شما باید دنبالش باشید و نشــان می دهد ما به این شکل قدرت مقابله داریم� 
هروقت پنجاه نفر یا صد نفر پیدا کردید که توانستند چنین کاری انجام بدهند، آن موقع 

می توانید قدرتتان را نشان بدهید، وگرنه هرکسی می تواند شعار بدهد�’«
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گاهی هم شکست می خورم
سرگذشت افراد سرشناس و موفق این تصور را در ذهن آدم ایجاد می کند که شانس 
همیشه هم نشین و رفیق گرمابه و گلستان این افراد بوده و هیچ وقت هیچ مانعی بر سر 
راهشــان قرار نگرفته است؛ اما حقیقت این طور نیست� هاله روزهای کودکی سختی را 
گذراند، نوجوانی اش هم دست کمی از کودکی اش نداشت� با تمام شدن جنگ و ورود 
به دانشــگاه، این طور نبود که دیگر مســیر برایــش هموار باشــد و او دانه دانه پله های 
موفقیت را باال برود� ســروکله زدن با مشــکالت و موانع روزبه روز بیشــتر می شد؛ انگار 
هرچــه خودش و علمش و آرزوهایش قد می کشــید، موانع هم جلــوی راهش قد علم 
می کردند� هرچند او آدمی نبود که کم بیاورد� با هر مانع بزرگ تری، تالشــش را بیشتر 
می کرد تا خودش را برای پرشــی بلندتر آماده کند؛ اما با وجود این در میان همه ی این 
مشکالت و موانع ریز و درشت، یکی هست که هیچ وقت فراموشش نمی کند� خاطره ی 
یک شکســت در زمان فعالیت در انســتیتو پاســتور: »زمانی که از کوبا برگشــتیم و در 
انســتیتو پاســتور ایران مشــغول به کار بودیم، درگیــر پروژه ای به نام کیت تشــخیص 
اچ آی وی یا ایدز شدیم� دانش فنی این محصول از روسیه آمد� ما تیمی بودیم که خیلی 
فعاالنــه روی این پروژه کار کردیم، پنل های کنترل کیفی اش را از ســازمان بهداشــت 
جهانی گرفتیم� محصول خیلی خوبی شد که به جاهای مختلف فرستادیم و آزمایشش 
کردیم� در خود انســتیتو پاســتور هم همکاران ما در بخش هــای مختلف آن را آزمایش 
کردند؛ ولی نهایتًا انستیتو پاستور موفق نشد این محصول را به خریدار اصلی آن یعنی 
ســازمان انتقال خون بفروشد و این واقعًا در آن مقطع شکست خیلی بزرگی بود� باعث 
ناامیدی و زخم خوردگی کل تیمی شــد کــه روی آن کار می کرد� حتی زمانی که ما در 
ســیناژن پروژه ی داروی ام اس و سینووکس را شــروع کردیم، همیشه خاطره ی تلخ آن 
شکســت در ذهنم بود و از این ترس داشتم که مبادا این پروژه هم به سرانجام آن دچار 

شود�«
او هم مثل خیلی از مدیران گاهی شکست خورده و گاهی هم تصمیم های اشتباه 
گرفته اســت� به قول خودش دیکته ی ننوشــته، اشــتباه ندارد� نمی شود گفت کسی 
بیســت سی سال کار کرده و هیچ اشتباه و شکســتی نداشته: »وقتی کسی همچنین 
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حرفــی بزند، حتی اگر نخواهیم در صداقت گوینده تردید کنیم، حداقل باید به قدرت 
تشــخیص اشتباهش شک کنیم�« اما چه چیزی باعث شد که با وجود این موانع، هاله 

دست از تالش برندارد و خسته نشود؟ شاید ویژگی های شخصی او�

بانوی همه چیزتمام
اگر به تک تک اعضای هیئت مدیره ی سیناژن و تک تک همکاران و دوستان او زنگ 
بزنید و بپرسید هاله چه ویژگی خاصی دارد که همه او را به آن ویژگی می شناسند، اولین 

پاسخی که می شنوید، این است: »سخت کوشی�«
ناصر اســالمی، از همکاران قدیمــی هاله حامدی فر و عضــو هیئت مدیره ی گروه 
دارویی سیناژن، درباره ی او می گوید: »ایشان در مقطعی مسئولیت و مدیرعاملی گروه 
دارویی سیناژن را به عهده گرفتند که فرزندشان بسیار کوچک بود� سیناژن در آن زمان 
داشــت شکل می گرفت و رشد می کرد، خاطرم هست که به خاطر زمان زیادی که برای 
شــرکت و تولید می گذاشتند، از آن مقطع زندگی دخترشان خاطره ی زیادی ندارند که 
تعریــف کنند� این را خودشــان بارهــا گفته اند؛ چون زمــان زیادی را در شــرکت و در 

مجموعه ی تولید صرف می کردند�«
غزل، دخترش، ســال 1379 متولد شد و هنوز شیرخواره بود که هاله مدیرعاملی 
شرکت سیناژن را پذیرفت� همان طور که خودش و همکارانش بارها در همه جا گفته اند، 
در روزهای خردسالی دخترش، وقت زیادی را برای توسعه ی سیناژن صرف می کرد؛ اما 
این به معنای آن نیست که از خانواده و دخترش زده یا در حقشان کوتاهی کرده باشد� 
دکتر مهناز شریفی، دوســت هاله، می گوید: »از مهم ترین خصوصیات اخالقی اش در 
کنار خستگی ناپذیر بودن، برنامه ریزی سازنده در زندگی است� همیشه برایم سؤال بوده 
است که چطور با این همه مشغله ی کاری به کارهای شخصی و جانبی اش هم می رسد� 
اتفاقًا همسر و مادر موفقی هم هست� دختری مستقل و موفق مانند خودش را تحویل 

جامعه داده که با رتبه ی خوب در دانشگاه دولتی مشغول به تحصیل است�«
غزل این روزها دانشــجوی مهندســی برق دانشــگاه صنعتی شــریف است� شاید 
به اندازه ی دیگران از روزهای کودکی و وقت گذرانی با مادرش خاطره نداشــته باشد اما 
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همیشه با تمام وجود به داشتن چنین مادری افتخار می کند�
دکتر بردیا فرزام فر، همسر هاله، بااینکه خودش در صنعت داروسازی شخص موفق 
و معتبری اســت، گاهی به هاله حســودی کرده اســت: »گاهی با هاله سر موضوعات 
کاری بحث داشتیم؛ اما یک وقت هایی که فکر می کنم، می بینم اعتراض هایم بیشتر از 
روی حسادت بوده است� شاید بتوان گفت هاله واقعًا موفق تر از من عمل کرده است�« 
او درباره ی شــغل همسرش و وقت زیادی که برای کارش می گذاشته است، می گوید: 
»من معتقدم که همه ی آدم ها باید فرصت داشــته باشند و اینکه جنسیت کسی باعث 
شــود جلوی پیشرفتش گرفته شــود، اصاًل جالب نیســت� خانم من از اول دانشجوی 
کوشــایی بود که همیشه شــاگرداول می شــد� جنســیتش نباید باعث می شد که اگر 
می تواند کاری برای جامعه بکند، فرصتش گرفته شــود� هاله تمرکزش را روی سیناژن 
گذاشــت� آن هم در زمانی که معاونت کیفیت انستیتو پاستور را داشت و سیناژن هنوز 
ســیناژن نبود؛ اما او رفت و وقت و انرژی اش را برای ســیناژن گذاشــت� حاال به جرئت 
می توانم بگویم موفق ترین مدیر صنعت دارویی ایران اســت و علتش هم این اســت که 
وقتی هاله وارد ســیناژن شد، سیناژن یک شــرکت دانش بنیان کوچک بود؛ ولی حاال 

چند شاخه دارد که هرکدام چند صد میلیارد گردش مالی دارند�«
بردیا فرزام فر معتقد است هاله به کارش عشق می ورزد و با دلسوزی فراوانی فعالیت 
می کند و هیچ وقت به خاطر منفعت مالی منافع کاری را فدا نکرده است و همین باعث 
موفقیتش شــده است: »یادم است سال ها پیش که من در شرکت دیگری کار می کردم 
و یک قرارداد تحقیقاتی با شرکت سیناژن داشتیم، شرایط اقتصادی شرکتشان متزلزل 
بود و حقوق کارمندان را نداده بودند� خانمم با من تماس گرفتند و گفتند زودتر قرارداد 
را امضــا کنید و پیش پرداخت را بدهید که ما حقوق کارمندان را بدهیم� باز هم پول کم 
آوردند؛ ولی پول های توی جیبشــان را هم جمع کردند تا حقوق پرسنل را بدهند و کار 

نخوابد�«
ویژگی دیگری که در کنار عشــق و دلسوزی می توان به آن اشاره کرد، چیزی است 
که ناصر اسالمی، همکار قدیمی هاله، به آن اشاره می کند، تخصص او: »ایشان احاطه  
و تخصــص خوبــی در فرایند تولید دارند و این به تولید و توســعه ی داروهای بیولوژیک 
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بســیار کمک می کند� به یاد دارم که زمانی یکی از تولیدات ما معرف های گروه خونی 
بــود� آرزوی ما این بود که ســازمان انتقــال خون این محصول را از مــا خریداری کند� 
تولیدات ما خیلی محدود بود؛ اما خانم دکتر تأکید داشتند که ما آمادگی داشته باشیم 
در حجــم زیاد هــم تولید کنیم، چون می توانند ســازمان انتقال خــون را به خرید این 
محصول ترغیب کنند� ما بسیار تالش کردیم و آمادگی پیدا کردیم که به طور انبوه تولید 
کنیم� شبی بود که خانم دکتر با ما تماس گرفتند و متعاقب قرارداد خوبی که با سازمان 
انتقال خون بسته بودند، اعالم کردند که تولید انبوه را آغاز کنیم� چون از قبل آمادگی 
داشــتیم، توانســتیم در حداقل زمان ممکــن این محصول را با حجم زیاد به ســازمان 
انتقال خون عرضه کنیم� این اتفاقی میمون و مبارک بود که کمک کرد سیناژن بیشتر 
رشد و توسعه پیدا کند و مقدمه ای بود برای اینکه سیناژن وارد عرصه ی تولید داروهای 

بیولوژیک شود�«
آدم ایــن روزهــا اســم تخصص را کم می شــنود� چون دنیــا پر شــده از افرادی که 
به واســطه ی شهرت یا ثروتشان توی هر سوراخی سرک می کشند و به هر حیطه ای وارد 
می شوند� آیا هاله قدرتش را نداشت که جز صنعت دارو وارد حوزه ی دیگری شود؟ چرا! 
آیا توانایی مالی اش را نداشــت؟ چرا! عالقه نداشــت؟ چرا! پس چرا وارد هیچ حوزه ی 

دیگری نشد؟
»همیشه حوزه ی غذا را دوست داشتم و دلم می خواست تولیدکننده ی محصوالت 
غذایی باشم؛ ولی چون تخصصش را نداشتم و در جامعه اش نبودم و کار را نمی شناختم، 
واردش نشدم� معتقدم آدم باید در حوزه ی تخصصی خودش کار کند� برای همین این 

عالقه در حد یکی از فانتزی هایم باقی ماند�«
آدم هایــی مثل هاله که تخصص ویــژه ای در یک موضوع دارنــد، معمواًل آدم هایی 
تک بعدی هســتند؛ یعنی اگر بچسبند به علم و پژوهش، بقیه ی جنبه های زندگی شان 
می لنگد اما هاله این طور نیست� در واقع، نمی تواند این طور باشد! او شاگرداول است، 
تــوی همه چیز، از درس گرفته تــا کار و خانواده و��� � بااینکه ازنظر علمی به عالی ترین 
درجه ها رســیده، هنوز هم هروقت فرصت پیدا کند، مطالعــه می کند و از هیچ کدام از 
دوره های علمی مرتبط با رشته و شغلش غافل نمی شود� ازطرف دیگر برای دوستانش 
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هم وقت می گذارد و هروقت بتواند ساعاتی را برای خوش گذرانی با رفقای قدیم در نظر 
می گیرد� این وسط خودش را هم فراموش نمی کند� او عاشق حافظ است و اشعارش را 
خیلی زیبا می خواند� خودش هم گهگاهی متن های شــاعرانه و احساسی می نویسد، 
آن قدر زیبا و ادیبانه که آدم بعد از خواندنشــان می گوید: »از چنین شخصیت علمی و 

پرمشغله ای بعید است!«
خــودش عالیق شــخصی اش را این طور تعریــف می کند: »فیلم و ســریال خیلی 
دوســت دارم� تقریبًا هر شــب باید یک فیلم یا ســریال ببینم، وگرنه احســاس می کنم 
چیزی کم دارم� کتاب را خیلی دوســت دارم، مخصوصًا ادبیات و شعر فارسی� با حافظ 
خیلی مأنوسم و برایم جایگاه دیگری دارد� از سفر هم لذت می برم؛ ولی عالقه ام به فیلم 

و کتاب از همه بیشتر است�«
دکتــر امیر فرشــچی، یکی از مدیران جوان گــروه دارویی ســیناژن، در رابطه با 
ویژگی های اخالقی هاله می گوید: »یکی از ویژگی های بارز خانم دکتر این است که 
شــخصیتی چندوجهــی دارد و این برای من خیلی جذاب بوده اســت� او تک ُبعدی 
نیست� حافظ می فهمد، مولوی می فهمد، ادبیات کالسیک و موسیقی را می شناسد، 
عرفــان و صوفیگری را می فهمد، زیبایی شناســی و طراحی را می شناســد و دیدگاه 
دقیق و حساســی دارد که می خواهد هرچیزی در زمان ســاخت به بهترین شــکل 

دربیاید�«
هاله خیلــی از کلیشــه های ذهنی را می شــکند� همان طور که معمــواًل انتظار 
نمی رود یک شــخصیت علمی و پرمشــغله اهل شعر و شــاعری و فیلم دیدن باشد، 
تصویر ظاهری موجود از چنین شخصیتی هم با آنچه در هاله دیده می شود، متفاوت 
است� او از آن خانم دکترهای عینک به چشم و سربه زیری نیست که صدایشان به زور 
شنیده می شــود و آن قدر درگیر کارشان هستند که یادشــان می رود لباسشان را اتو 
کنند� معمواًل لباس های شــیک و زیبایی می پوشد� موهایش از زیر روسری های شاد 
و رنگارنگش مرتب و شانه شده است و حتی با دیدن عکس هایش می توانی مطمئن 
باشــی عطر خوش بویی بــه خودش زده اســت� البته در کنار همــه ی این ها ویژگی 
دیگری هم دارد: کمی خشن است! مهناز شریفی، دوستش، می خندد و می گوید: 
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»در دوران دانشــجویی، چون از بقیه درشــت تر بود، هروقت کسی مشکلی داشت با 
هاله در میان می گذاشت� او هم معمواًل با صبر و حوصله مشکلمان را راه می انداخت� 
هنوز هم همین اســت� در نگاه اول ممکن اســت این طور به نظر برسد که چه خانم 
دکتر خشــنی! ولــی حقیقت این اســت که چون هالــه حرف هایــش را رک و بدون 
رودربایســتی می زند، به مذاق خیلی ها خوش نمی آید� او اهل تعریف بیجا از کسی 
نیســت� برای موفقیت اطرافیانش هــر کاری می کند؛ اما اصاًل اهل تملق نیســت� 
وقتــی هدفی را انتخاب کند، برای رســیدن به هدفش مطالعــه و تالش می کند و با 
خیلی ها می جنگد و یک تنه وســط میدان می رود؛ اما پشت این ظاهر نسبتًا خشن 
قلب مهربانی دارد که باعث می شود من بابت این دوستی سی ساله با هاله به خودم 

ببالم�«
امیر فرشچی هم با مهناز شریفی هم عقیده است: »خانم دکتر انسان واقعًا لطیفی 
هســتند� شاید این در ظاهر و تن صدا و کالمشان مشخص نباشد؛ ولی وقتی با ایشان 
کار کنیــد، بــه معنای واقعــی کلمه محبت و توجــه و مهربانی شــان را حس می کنید� 
احســاس می کنیــد با خواهــر بزرگ ترتــان کار می کنیــد� توجهی همراه بــا جدیت و 
خط کشــی های هدفمند از یک طرف و ازطرف دیگر، اینکه مشــکالتتان را می شنود و 

حتمًا برای رفع مشکل شما اقدام می کند�«
بیخود نیســت که همه باور دارند حضور او به عنــوان تنها بانوی بخش صنعت اتاق 

بازرگانی تهران، حضوری مقتدرانه، جسورانه و بسیار مفید است�
در یک کالم اگر کســی بخواهد تمامی ویژگی های او را ازنظر اطرافیانش فهرســت 
کند، بــا این فهرســت بلندباالمواجه می شــود: ســخت کوش، باشــهامت، باســواد، 
مســئولیت پذیر، با اعتمادبه نفس، مستقل، مدیر و مدبر، بی حاشیه، برنامه ریز و عاشق 

وطن�
این آخــری کمی عجیب به نظر می رســد� در دوره زمانه ای کــه خیلی ها به محض 
رســیدن به اولین موفقیت علمی چمدانشــان را جمع می کنند و می روند آن سر دنیا، 

چطور هاله همین جا مانده و تازه، عاشق وطنش است؟
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خانه ی خودمان
مهمان ها شامشــان را خورده بودند� نشسته بودند روی صندلی و داشتند با هم در 
زمینه هــای کاری و غیرکاری گپ می زدند� یکی ســیب پوســت می کنــد و یکی چای 
می خورد� هاله گفت: »از خودتان پذیرایی کنید�« می دانست هروقت لحظه ای سکوت 
برقرار شود یا مهمان ها سرشان گرم چیزی نباشد، دوباره آن بحث تکراری پیش می آید� 
آن شب هم همین طور شد� یکی از رفقای قدیمی بعد از ابراز نظرش درباره ی صادرات 
و واردات فــالن دارو و قبل از اینکه هاله فرصت کند بحث دیگری را پیش بکشــد، روی 
شــانه اش زد و پرســید: »راســتی، هنوز تصمیم نگرفته ای از ایران بروی؟« هاله به رسم 
ادب لبخندی زد و گفت: »بس کن! تو که بهتر می دانی من عاشــق وطنم هستم�« یاد 
سال های گذشته افتاد� زمانی که تمام اقوام درجه یک و درجه دو و خیلی از دوستانش 
ایران را ترک کرده بودند و هر بار موقع خداحافظی به او گفته بودند: »امیدواریم به زودی 
تــو را هم آن ور آب، پیش خودمان ببینیم�« و او باز هــم لبخند زده و گفته بود: »محال 

است� من عاشق وطنم هستم�«
هاله معتقد است: »من فکر می کنم باید از کسی که مهاجرت می کند، بپرسند چرا 
مهاجــرت کرده ای؛ چون قاعدتًا هرکس باید در خانه ی خودش زندگی کند� مگر اینکه 
شــرایطی حاکم بشود که بگوید دیگر نمی توانم در خانه ی خودم زندگی کنم، پس بروم 
در خانه ی یک نفر دیگر زندگــی کنم� یک زمانی فکر می کردم دلیل اینکه نمی خواهم 
مهاجرت کنم، فقط ِعرق ملی است؛ ولی حاال می فهمم که در هیچ کجای دنیا نمی توانم 
معنی زندگی را مثل اینجا تجربــه کنم� دلم می خواهد اگر خوش حالم، خوش حالی ام 
کنار کســانی باشــد که فرهنگ و زبان من را درک می کنند� من چون به شعر و ادبیات 
فارسی مسلطم و می توانم در هر جمعی خوب صحبت کنم و از اشعار و ضرب المثل های 
فارســی اســتفاده کنم، اگر چند صد نفر هم جلوی رویم باشند، منظورم را می فهمند؛ 
ولــی در یک کشــور خارجی هرچقدر هم به زبانشــان مســلط باشــم، چنیــن اتفاقی 
نمی افتد� نهایت تســلط من این است که بتوانم آن چیزی را که منظورم است، درست 
بگویم؛ ولی نمی توانم به زیباترین شــکل ممکن بیانــش کنم� من دلم می خواهد برای 
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کســی که دوستش دارم، شــعر حافظ بخوانم و او لذت ببرد و الزم نباشد شعر را ترجمه 
کنم� دوســت دارم اگر غصه دارم، آهنگی از شــجریان گوش کنم و اگر کسی هم از آن 
کنار رد می شود، متوجه شود که من غصه دارم� یا مثاًل وقتی به خاطراتم اشاره می کنم، 
همه با هم آن خاطرات مشــترک در ذهنمان بیاید و با هم غریبه نباشیم� خالصه اینکه 
معنی زندگی کردن برای من آن چیز و آن افرادی اســت که با آن ها آشــنا هستم؛ برای 
همین هیچ وقت مهاجــرت کردن و زندگی کردن بین افرادی که برایم غریبه هســتند، 

برایم هیچ جذابیتی نداشته است�«
او کشــور و مردم هم زبانش را دوســت دارد و شــاید به همین دلیل است که همه ی 
توانش را صرف توسعه ی کارش کرده است تا هم برای افراد بیشتری شغل ایجاد کند و 
هم دسترســی به محصوالت و داروهای باکیفیت را برای مردمش راحت تر کند� در این 
زمینه شاید بتوان گفت هاله، استاد مرحومش، دکتر عباس شفیعی، را الگوی خود قرار 
داده اســت� او روزهای دانشــجویی را بــه یاد می آورد که دکتر شــفیعی به قصد ارتقای 
علمی شــان و نه آزار و شکنجه، به آن ها زیاد فشــار می آورد و از آن ها توقع کار سخت و 
تالش زیاد داشت: »آدم های زیادی در زندگی من تأثیرگذار بودند؛ ولی استاد مرحومم، 
دکتر عباس شفیعی، اولین کسی بود که تأثیر بزرگی روی نگرش من به زندگی و تالش 
گذاشــت� چون آدمی فوق العاده باهوش بود� جایزه ی محقق برتر را در امریکا دریافت 
کرده بود و موقعیت های عالی زیادی داشــت؛ اما آن موقعیت ها را رها کرده و آمده بود 
به ایران� او به هیچ چیز، حتی بهتر از بهترین هم راضی نمی شد و همیشه دنبال کارهای 
جدیدی بود که در هیچ کجای دنیا انجام نشده بود� از ما توقع سخت کوشی، کار زیاد، 
فکر کردن زیاد و کار سخت داشت و عشق به ساختن و عشق به کشور را به ما یاد داد�«
همان شــب ها که خسته وکوفته از کارهای دانشــگاه و آزمایش ها و پروژه های دکتر 
شــفیعی به خانه برمی گشت، قبل از خواب وقتی به سقف اتاقش زل می زد تا خوابش 
ببرد، خودش را یک دانشمند یا یک پژوهشگر می دید� شاید خیلی وقت ها زندگی نامه ی 
بعضی دانشمندان را هم مطالعه می کرد و سعی می کرد مثل آن ها باشد؛ اما هیچ وقت 
زندگــی کارآفرینان را نخوانده و تصمیــم نگرفته بود مثل آنان رفتــار کند� او هیچ وقت 
خودش را کارآفرین تصور نمی کرد؛ به همین دلیل از بین کارآفرینان برتر دنیا الگویی را 



59 شاگرداول صنعت دارو

انتخاب نکرده بود، اما کم کم در برهه ای از زندگی اش به اســتیو جابز و روش زندگی او 
عالقه مند شد: »ازنظر من هر آدمی یک مسیر بلوغ و دگردیسی را طی می کند تا نهایتًا 
در وجودش یک کارآفرین متولد شــود� من الگویی برای کارآفرینی نداشــتم؛ چون اواًل 
الگو قرار دادن بیشــتر برای کسانی است که از دوران کودکی و نوجوانی می خواهند به 
یک شــغل برســند و در همان زمینه الگویی انتخاب می کنند، ثانیًا فضایی که ما در آن 
مدیریت و کارآفرینی می کنیم، شــبیه جای دیگری نیســت که بتوانیم الگوی درستی 
برای خود انتخاب کنیم� اما در یک مقطع زمانی روند زندگی اســتیو جابز برایم خیلی 
جالب بود و خیلی جاها به من کمک کرد� آدمی که شرکتی را ایجاد کند و بعد به نوعی 
او را از آن شــرکت بیرون بیندازند، بــرود یک مجموعه ی عالی دیگــر راه بیندازد و بعد 
برگردد آن مجموعه ی اول را احیا کند� این روحیه برای من جالب بود و شاید بتوان گفت 
به نوعــی الگویم بوده اســت� نمی خواهم بگویم آن قدر خودم را باال می دانم که کســی 
الگویــم نبــوده� بهتر اســت بگویم من جلو رفتم و یک هو اســمم کارآفرین شــد، بدون 

برنامه ریزی قبلی!«
هاله چه چیز را در اســتیو جابز بیشــتر دوست داشــت؟ اینکه قدرتش را داشت تا 
مجموعه را آن طور که دلش می خواهد تغییر بدهد؟ اینکه به ثروتی باورنکردنی رســیده 
بود یا اینکه آن قدر شــهرت داشت که هرکس در هر گوشــه از دنیا او را می شناخت؟ یا 

فقط روحیه ی کارآفرینی و مدیریتش را؟
»من فکر می کنم ذات انســان به طوری اســت که هیچ کس نمی تواند بگوید من از 
این ها بدم می آید� شدت و ضعف دارد؛ اما همه از آن ها لذت می برند� البته آدم ممکن 
اســت شهرت را تا حدی دوست داشته باشــد، از یک جایی به بعد آزاردهنده می شود� 
ثروت را من تا حدی که رفاه و آســایش برای خودم و خانواده ام آماده شود، دوست دارم 
و بیشترش دردسر ایجاد می کند� برای انجام کارهای بزرگ هم آدم به قدرت نیاز دارد؛ 
اما چطور استفاده کردن از قدرت خیلی مهم است، همین طور چطور استفاده کردن از 
ثــروت� هر آدمی یکــی از این ها را بیشــتر از بقیه دوســت دارد� بعضی ها هم یک حد 
الیتناهی دارند و مثاًل ثروت یا قدرت بی نهایت می خواهند؛ اما برای من این طور نبوده 
و نیســت� به نظر من از یک جایی به بعد پول درآوردن دیگر معنی خاصی ندارد� قدرت 
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هم از نوع خوب و در جای مناسبش خوب است؛ اما نحوه ی استفاده از آن مهم است�«
بااینکه حاال هم قدرت نسبی دارد و هم ثروت و هم آن قدر ازنظر کاری معروف شده 
که در هر گوشه ی کشور اسم سیناژن حداقل یک بار به گوش همه خورده است، هنوز 

هم چیزهای دیگری هست که برایش اهمیت داشته باشد� مثاًل چی؟

هاله ی مقبول
هر روز در مسیر کارخانه از کنار آن مسجد رد می شدند� کسی حواسش نبود، یکی 
به کارهای روزانه اش فکر می کرد، یکی به پروژه ی جدید ســیناژن، یکی به بارانی شدن 
هوا و چیزهای دیگر، هاله اما هر روز نگاهش به آن گنبد بود� باالخره دلش طاقت نیاورد 
و گفــت: »این گنبد ایــراد دارد� من بارها نگاهش کرده ام�« همه برگشــتند و این بار با 
دقت بیشــتری نگاه کردند� نمی دانســتند چه جوابی بدهند� یکی شانه باال انداخت و 
دیگری گفت: »ممکن اســت!« هاله، ناصر اســالمی را مسئول پیگیری آن گنبد کرد و 
گفت: »لطفًا بررسی کنید ببینید مشکلش چیست� می ترسم خراب بشود�« اسالمی با 
دو نفر مهندس معمار برنامه ای برای بازدید مسجد و گنبد آن از داخل ترتیب داد� گنبد 
یک ایراد ســاختاری کوچک داشــت و واقعًا ممکن بود برایش اتفاقی بیفتد� اســالمی 
نتیجه ی بازدید را به هاله اطالع داد� هاله هرطور شــده بود، هیئت مدیره را راضی کرد 
بودجه ای تخصیص بدهند و گنبد مســجد را تخریب کنند و از اول بســازند� اســالمی 
می گوید: »مسجدی که در نزدیکی کارخانه مان بود، حاال یک یادگاری از سیناژن دارد 
و آن را مدیون دقت نظر، خیرخواهی، دید هنری و فرهنگی خانم دکتر اســت� هرچند 

خودشان این خاطره را تابه حال در جایی تعریف نکرده اند�«
هاله فقط به دنیا و موفقیت هایش اکتفا نمی کند� انگار شاگرداول بودن برای او این 
دنیا و آن دنیا ندارد� در کنار دغدغه هایی که برای دارو و کشور و علم و کارآفرینی دارد، 
معتقد اســت: »هر آدمی در لحظاتی خودش می شــود، نه مدیر اســت و نه کارآفرین؛ 
همیشه ی دغدغه ی من این است که ورای جایگاه اجتماعی ام، آدم مقبولی باشم� این 
برایم واقعًا دغدغه اســت� اینکه به عنوان یک انســان بدون قدرت و پول و مقام، انسان 

مقبولی باشم که افراد بخواهند با من دوست شوند و معاشرت کنند�«
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اظهارنظر دوســتان چندَده ساله اش نشــان می دهد تابه حال در این راه موفق بوده 
است� با وجود اینکه مالک های نسبتًا سخت گیرانه ای برای دوستی و شراکت دارد: »با 
همه ی شریک هایم رفیق هســتم، هرچند با همه ی رفیق هایم شریک نیستم� به نظرم 
شرط اول صداقت است که باعث ایجاد اعتماد می شود� به هیچ وجه نمی توانم به کسی 
کــه پایش را از دایره ی صداقت آن طرف تر گذاشــته، اعتماد کنم و وقتی نتوانم اعتماد 
کنم، شــراکت و رفاقت کــه هیچ، کار معمولی هم نمی توانم بــا او انجام دهم� آدم های 
باهــوش و پرتالش را خیلی دوســت دارم و اساســم هم بر اعتماد اســت� وقتی برخی 
ویژگی هــای اولیه را در فردی می پذیرم، به او اعتمــاد می کنم مگر اینکه خالفش ثابت 
شود� البته نمی گویم که تا حاال خالفش ثابت نشده، زیاد هم اتفاق افتاده است؛ اما من 
رونــد خودم را تغییر نمی دهم� نمی شــود که نه با آدم ها رفاقت کرد و نه شــراکت کرد، 
آن هم به خاطر شــک خودم� اگر تا حدودی شک داشته باشم، در مسیر زیاد با هم جلو 

نخواهیم رفت�«
دکتر امیر فرشــچی، مدیر آریوژن، می گوید: »خیلی ســخت می شود اعتماد خانم 
دکتر را جلب کرد؛ اما وقتی اعتمادش را جلب کنید، حمایتی بی نهایت را پشت خودتان 
حفظ می کنید� این برای هر مدیری آرزوســت که بتواند اعتماد باالدســتی اش را جلب 
کند� من تازه وارد ســیناژن شده بودم و معاون توســعه و تجارت خانم دکتر بودم� اوایل 
کارم بود� تجارت مهمی با روسیه داشتیم و یکی از داروهای مهم سینووکس را در روسیه 
می فروختیــم� هنــوز هم همین طور اســت� چند ســال از کار ســیناژن با آن شــرکت 
می گذشت� من در بدو ورودم ایراداتی از آن شرکت گرفتم و آن ها هم معترض شدند که 
یک جوان تازه کار آمده و از ما ایراد می گیرد� خانم دکتر ایمیل قاطعانه ای به آن شرکت 
زدند که تصمیم فرشچی تصمیم من و هیئت مدیره هم هست� شاید خودشان اصاًل این 
ایمیل را یادشان نباشد یا طبق روتین اداری و حرفه ای شان این کار را کرده باشند؛ ولی 
این کارشــان در ذهن من ماند و اعتمادبه نفســم را زیاد کرد و کار من را در تعامل با آن 
شــرکت خیلی راحت کرد� بــه معنای واقعی کلمه حس کردم باالدســتی ام به طور ویژه 

حمایتم کرده و پشتم گرم است�«
او همچنین تعریف می کند: »داســتان ورود من به آریوژن اعتماد صد درصد خانم 
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دکتــر و معرفــی ایشــان بــه هیئت مدیــره بــود� حتی یادم اســت کــه روزهــای اول 
جبهه گیری هایی اتفاق افتاد� درست است که من تجربه ی مدیریت تولید و مدیریت های 
دیگری در سیستم اجرایی داروسازی داشتم و یک سال هم با خانم دکتر کار می کردم؛ 
ولی این کافی نبود برای اینکه به من اعتماد کنند� خودم می دانم که به طور ویژه ای به 
مــن اعتماد کردند� خطر کــردم، مثل جوجه عقابی که آماده ی پریــدن از لبه ی پرتگاه 
است؛ اما خطر کردن خانم دکتر در این قضیه خیلی بیشتر از من بود و من این اعتماد 
را بیشتر از قبل درک کردم� چون شاید اگر من شکست هم می خوردم، چیزی از دست 

نمی دادم؛ ولی یک سیستم بزرگ به اعتماد خانم دکتر وابسته بود�«
صداقت و اعتماد بیش از آنکه مالک و معیاری برای هاله باشد، نوعی سبک زندگی 
است� به نظر او دنیا و همه  ی اتفاق هایش با اعتماد رنگ و بوی دیگری خواهند گرفت، 
چیزی که متأسفانه این روزها از بین رفته یا به قول هاله شیشه ی اعتماد شکسته است�

تو با سقف کاشانه ی من چه کردی؟
»این روزها گویا روزهای حسرت از دست رفته هاست� شاید حسرت شکر شادی های 
کوچک و بزرگی که داشــتیم، دیری نپاید و باز هم زندگی به روال زیبای عادی خودش 
برگــردد؛ اما بعضی چیزها وقتی از دســت می رود، به این آســانی ها برنمی گردد، مثل 

اعتماد�
»درد این روزها درد بزرگی اســت، خیلی بزرگ تر از ویروس کرونا� درد ما ویروســی 
اســت که بی محابا خودمان مهندســی کردیم و به جان جامعــه انداختیم و امروز دیگر 

هیچ کداممان این جامعه ی مشکوک و بی اعتماد را نمی شناسیم�
»آن قــدر دروغ گفتیم و کتمان کردیــم، آن قدر وقیحانه فریــب دادیم که نفهیدیم 
چطور مشــغول نابودی سیســتم ایمنی بدن رنجور جامعه مان هستیم؛ آن چنان که هر 

ویروس بی رمقی هم قادر است اپیدمی خشم و قهر بیافریند�
»به مردممان یاد دادیم که می توان دروغ گفت و رئیس ماند، می توان دروغ گفت و 
محتــرم ماند، می تــوان دروغ گفت و پولدار و خوش حال ماند� نه تنها قبحش را نشــان 

ندادیم، گویا الگو ساختیم که چگونه می توان این قدر وقیح و آسوده دروغ گفت�
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»این روزها هرکســی هرچیزی می نویسد و بر بال مجاز سوار می کند، عمدتًا حاوی 
تــرس و دلهره و ســیاهی؛ چون در جامعه ی ما این ها بیشــتر خریــدار دارد� جامعه ی 
بی اعتمادها جامعه ی ترس اســت، جامعه ی ســیاهی اســت، جامعه ی توهم توطئه، 
جامعه ی از عشــق و امید گریزان، جامعه ی خشــم و پرخاش و در این جمع چه کاالیی 
بیشــتر از داســتان های ترســناک و افشــای توطئه های مخوف خریدار دارد؟ چه چیز 

باورپذیرتر است از دروغی شاخ دارتر از آنچه ما علنًا به خورد جامعه داده ایم؟
»جامعــه ی کرونــازده را می توان شــفا داد، دیر یــا زود می توان واکســینه کرد؛ اما 
جامعه ی بی اعتماد را دوایی نیست� دلی که از بی اعتمادی زخمی شد، آن قدر خون به 
جگر کرده که دیگر رنگ صافی و زاللی نخواهد دید� ســنگ می شــود و دلی که سنگ 

شود، خانه ی خشم و کینه و بغض و نفرین است�
»بین آدم ها اعتماد به سختی و گاهی به کندی ساخته می شود و در لحظه و ناگهانی 
نابود می شــود؛ اما در جوامع این گونه نیســت� مردم دوســت دارند که به رئیس ها، به 
موفق ها، به منتخب ها اعتماد کنند، این اعتماد برایشــان آرامشــی می آورد که ضامن 
بقــای جامعه اســت و حتــی اعتمادشــان دیرتر هــم از بین مــی رود� دوســت ندارند 
خوب هایشان را زود و آنی و به کوچک ترین خطایی خراب کنند� حتی بیش از خودی ها 
عــذر و بهانه و خطاهایشــان را می پذیرند و بر آن ها ســرپوش می گذارند؛ چراکه این ها 
ضامن امنیت و ثبات برای زندگی هســتند� اما مدیــران و منتخب های ما چه کردند که 
این گونه شــد؟ چقدر دروغ و کذب و وقاحت اینجا و آنجا کاشتیم و علم کردیم که دیگر 
در این ســیاهی چشــم چشــم را نمی بیند؟ چه کردیم که از امید گفتن جنایت شده و 
همدستی با عوام فریبی؟ چقدر زهر به جام این مردم ریختیم که سردرد خماری شان را 
عالجی نیســت؟ چقدر ضربه زدیم پیکــر نحیف اعتماد را که هیــچ بندزنی نمی تواند 

خرده هایش را به هم وصل کند؟ و چرا؟
»ســرمایه ی اجتماعی ما از دست رفت، اســاس کار گروهی و گروه بودن و اجتماع 
تشــکیل دادن چیزی جز اعتماد نیســت� مگر می شــود همکار و هم خانه و همشهری 
باشی و نه تنها اعتمادی در بین نباشد که هرآنچه هست، شک و بی اعتمادی و احتمال 

فریب باشد؟
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»این روزها اگر از عشــق بگویی، اگــر از امید بگویی، اگر بگویی زندگی زیباســت 
قــدرش را بدانید، اگر بگویی به خاطر داده ها شــکر بکنیم، اگر لبخند بزنی و حتی اگر 

دوست بداری، هیچ کس باور نمی کند�
»و به این جرم، من تمام حال خوبی را که نداریم، تمام حس با هم بودنی را که این 
روزها به آن نیاز داریم و نیســت شــده، ذره ذره عشــقی را که به ســویمان نمی آید و نور 
نگاه هایی را که از ما دریغ می شود، از شما طلبکارم، از شما دروغ گوها� از شما که بلور 
لطیف و زیبای شــفافیت را با رنگ ســیاه وقاحتتــان مکدر کردید و هیــچ روزنی باقی 
نگذاشتید که بتوان به این دل های مشوش و متوهم و پردلهره نفود کرد� من این روزها 
حــس می کنم که در ته چاهــی عمیق به امید نوری که می دانم هســت آن دورها، آواز 
می خوانم و وحشت تنهایی را تحمل می کنم، من تمام عمق این چاه متروک بی اعتمادی 

را از شما طلبکارم�
»از میــان تمام ســرمایه های حیف ومیل شــده، از میــان همه ی خام فروشــی ها و 
بی تدبیری ها، من بیش از هرچیز شکست شیشه ی اعتماد را طلبکارم و این بزرگ ترین 

دین شماست، یادتان باشد�«
این متن از نوشته های وب سایت شخصی هاله در روزهای شیوع ویروس کروناست، 
ویروســی که به نظر او حداقل از بی اعتمادی کم خطرتر اســت� هاله عاشــق ادبیات و 
نوشتن است و خودش هم قلم روان و زیبایی دارد و گاهی درباره ی مسائل روز مطالبی 
را در وب سایت شخصی اش منتشر می کند که خواندنشان نه تنها خالی از لطف نیست 

که بسیار هم لذت بخش و مفید خواهد بود�
هاله به عنوان مدیرعامل یک گروه دارویی بزرگ و پرمشــغله، ارتباط خوبی با دنیای 
مجازی دارد� اخبار را دنبال می کند، وب سایت شخصی اش را به روز می کند، پیام هایش 
را زودبه زود می خواند و خیلی از کارهایش را از طریق همین فضای مجازی راه می اندازد� 
او یــک خانم دکتر مدرن و به روز اســت کــه از تمامی امکانات و تکنولوژی ها درســت و 
به اندازه اســتفاده می کند: »وقت زیادی را در شــبکه های اجتماعی می گذرانم، برای 
ارتباط با پرســنل، ارتباط با جامعه ی داروســازان و دنیای اطرافم� به نظرم شــبکه های 
اجتماعی خیلی کمک کرده اند و نقش منفی ندارند� آدم باید همیشه وقتش را مدیریت 
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کند و به هر کاری وقت معینی اختصاص بدهد، اما شبکه های اجتماعی ازنظر من ابزار 
مهــم و مفیدی در کار، روابط اجتماعی و روابط صنفی هســتند� البته هیچ چیز صفر و 

صدی نیست و برای هرچیز باید چهارچوبی گذاشت�«
هاله حتی همین پاســخ ها و اظهارنظرها را هم از طریق شــبکه ی مجازی برایمان 
ارسال کرده است� زمانی که با او تماس گرفته شد تا وقتی برای مصاحبه در نظر بگیرد، 
ترجیح داد از امکانات فضای مجازی استفاده کند و یک گفت وگوی مجازی ترتیب دهد 
تا در زمان مناسب و بعد از فکر کردن کافی بتواند به پرسش ها پاسخ دهد� بعضی ها این 
را می گذارند به حساب جوان بودنش یا سن خودشان را بهانه می کنند که ما چون سنی 
ازمان گذشته، حوصله ی استفاده از این چیزها را نداریم؛ اما حقیقت این است که سن 
برای هاله فقط یک عدد اســت� او اگر صدساله هم باشد، مطابق علم و تکنولوژی های 
روز پیش می رود و نمی گذارد حتی یک قدم از دنیا عقب باشــد� او شــاگرداول اســت، 

همیشه و در همه جا!

لطفًا پیر نشوید خانم مدیر!
جلوی چنین مدیر و کارآفرین جوان و روشــنفکر و سخت کوشــی نمی توان درباره ی 
بازنشستگی حرف زد؛ اما ازآنجاکه هاله به همه چیز از قبل فکر می کند تا همیشه بهترین 
تصمیم را بگیرد، به بازنشستگی هم از قبل فکر کرده است: »نمی دانم مدل بازنشستگی ام 
چطوری خواهد بود� آیا بازنشســته ای می شــوم که هستم اما حضورم مثل قبل نیست یا 
اینکه کاًل منفک می شوم؟! حتمًا به یک شکلی بازنشسته خواهم شد و باید بشوم� کار را 
به همان کسانی واگذار می کنم که االن هم واگذار کرده ام� یک روزی کارهایی که االن با 
همکاری آدم های مختلف انجام می شود، همه اش در دست من بود� مسلمًا هم آدم های 
جدیــدی خواهند آمد و هم آدم های فعلی پیشــرفت خواهند کرد و من دغدغه ای از این 
نظر ندارم� به نظرم اگر کسی بد مدیریت نکند، نباید دغدغه ی بازنشستگی داشته باشد� 
حتمــًا کســانی خواهند بود کــه کار را به آن ها واگــذار کنم و در آن زمــان آن ها تصمیم 
می گیرند که من باشم اما حضورم کم رنگ بشود یا کاًل نباشم� به هرحال فکر می کنم بلوغ 

مدیریتی آدم ها ایجاب می کند که حتمًا به بازنشستگی فکر کنند�«
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از واژه ی قشــنگی اســتفاده می کند: »بلوغ مدیریتی«� آدم بعد از شنیدن واژه ی 
بلوغ معمواًل به یاد نوجوانی می افتد؛ برای همین بلوغ مدیریتی باعث می شود شنونده 
یک نفس عمیق بکشد و با خودش بگوید: »خدا را شکر، هاله حامدی فر با این همه علم 
و سابقه و تخصص، دم از بلوغ مدیریتی می زند و فعاًل خیلی مانده تا در این راه پیر بشود 
و کار را کنــار بگذارد�« پس می توانیم با خیال راحت به این فکر کنیم که او حاال حاالها 
در این عرصه فعالیت می کند و حواسش به کشور و بیماران خاص و تولید دارو برای این 
گروه هست� کاش این دوره کش بیاید و کاش هاله حامدی فر به این زودی ها مدیریت، 

کارآفرینی و شاگرداول بودن را کنار نگذارد!

منابع
گفت وگوی مؤلف با دکتر هاله حامدی فر، همســر، دوستان و همکارانشان در تابستان 
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دریافت نشان امین الضرب



فصل سوم

سقف ایرانیت 
فرو ریخت!
داستان زندگی مهدی فضلی؛ 
مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ

نویسنده: نسیم بنایی





پسر کو »دارد« نشان از پدر
جمعــه بود و تک تک اعضای خانواده مثل هر هفته، دور هم جمع شــده بودند� 
بزرگ ترهــا داخل خانه خوش وِبــش می کردند و کوچک ترها در حیاط خانه ســرگرم 
بازیگوشــی و شــیطنت های کودکانــه ی خود بودند� حیاط پر شــده بــود از صدای 
قهقهه های کودکانه� مهدِی کوچک که همیشه در بازیگوشی سنگ تمام می گذاشت، 
در فکر یک شــیطنت تازه بود که چشمش به سقف ایرانیتی باالی سر ماشین افتاد� 
آن وقت ها در حیاطشــان ســقف ایرانیتی را کشیده بودند تا ســایبانی برای ماشین 
باشد؛ اما مهدی هوس کرده بود روی سقف ایرانیتی راه برود� هرطور شده، خودش 
را به ســقف رساند و پایش را گذاشــت روی ایرانیت� اول یک پا و بعد پای دیگر، هنوز 
قدم ســوم را برنداشته بود که ســقِف بی جان، طاقت از دست داد و روی سر ماشین 
خراب شد� مهدی هم با ســقف افتاد پایین� صدای ویرانی سقف، قهقهه ی کودکان 
داخل حیاط را خاموش کرد و همه را به حیاط کشــاند� در پی ردی از صدای مهیب 
بودند که چشمشان به پسرِک بازیگوش افتاد؛ روی سقِف ویران نشسته بود و بهت زده 
به آن ها نگاه می کرد� گویی خودش هم انتظار نداشت سقف، زیر پایش را خالی کند� 
بالفاصله چشــم ها به سمت پدر چرخید� شــاید انتظار داشتند مثل خیلی از پدرها، 
داد و هوار راه بیندازد و شروع کند به دعوا کردن و حتی کتک زدِن پسرک بازیگوش؛ 
اما حاج کریم اهل دعوا نبود� همیشــه می گفت: »بچه باید شــلوغ کند!« او سکوت 
کرد و مهدی با این ســکوت و آرامِش پدر، بزرگ شــد� تفکر احترام آمیز پدر از همان 
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روزهای کودکی در دل مهدی نشست و ریشه کرد و او را به دنیای بزرِگ پدر کارآفریَنش 
هدایت کرد� شــاید از همین دنیای کودکی بود که مهدی با خودش زمزمه می کرد: 
»پســر کو ندارد نشان از پدر/ تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر« و می خواست کسی 

باشد که نشان از پدر دارد و فهمید باید پا جای پای پدر بگذارد�

تلنگری برای همیشه
در ســال 1348، خداوند بعد از دو دختر، به حاج کریم فضلی و همسرش، فرزنِد 
پســری داد� نامش را مهدی گذاشتند� مهدی قرار بود میراث دار پدر باشد� کسی که 
نه فقط کاروکاســبی، بلکه اخالق و ارزش مدارِی پدر را هم به ارث ببرد و نام خاندان 
فضلی را جاودانه کند� آن پسر، به رغم تمامی بازیگوشی های کودکانه اش، از عهده ی 

این مسئولیت خود برآمد�
ســال های نخســت زندگی با ماجراهای کودکانه گذشت: »کســانی که من را از 
بچگی می شناسند، می دانند که من خیلی شیطون بودم� پدر بعضی وقت ها تشریف 
می آوردند مدرسه که بابت بازیگوشی ها پاسخ گو باشند�« حتی به خاطر دارد که چه 
موقع برای اولین بار، حاج کریم به مدرســه آمد تا به خاطر شیطنت های پسر، جواب 
پس بدهد: »ســال دوم بود که مدرسه، پدر را برای اولین بار خواست تا جواب بدهد 
بابت بازیگوشی ها� درس نمی خواندم� همیشه نمره هایم خوب بود؛ اما نه به اندازه ی 

وقتی که دیگر شروع کردم به صورت جدی درس خواندن�«
مهــدی یک تلنگــر الزم داشــت، تلنگــری کــه او را وادار کند از نهایــت توان و 
اســتعدادش بهره بگیرد؛ اما آن تلنگــر، دعوای پدر و مادر نبــود� او باید خودش به 
نتیجه می رســید و مســیرش را پیدا می کرد� اوایل دهه ی شــصت شمســی بود که 
باالخره زماِن آن تلنگر فرا رســید� آن زمان شــاید سن وسال زیادی نداشت؛ اما دیگر 
بچه هم نبود� مدرسه برای بار چندم، پدر را خواست� می گفتند این پسر توان زیادی 
دارد و می تواند بهترین باشد، اما تالش نمی کند: »از من نخواستند، از پدر خواستند� 
آنجــا پدر یک مقــدار اذیت شــدند؛ چون به ایشــان گفتند این پســر بااینکه خوب 
نمی خوانــد، اما درســش خیلی خوب اســت، می تواند بهتر باشــد�« همان لحظه، 
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چراغی در ذهن مهدی روشن شد: »چرا باید کاری کنم که این انتظارات به جای من، 
از پدر باشــد؟« تمامی مسیر مدرســه تا خانه را با خودش فکر کرد� و دسِت آخر، پسر 
دوازده سیزده ســاله ی قصه ی ما وقتی به خانه رسید، دیگر مسیرش را برای همیشه 
پیدا کرده بود: »از آن به بعد شــیطنت ها کمتر شــد و تمامی تالشم را کردم بهترین 

باشم�« 
حاال دیگر آقامهدِی قصه ی ما، تکلیفش با زندگی مشــخص شده و راه آینده اش 
را پیدا کرده اســت: »از آن موقع بازیگوشــی ها کمتر شــد و خــوب تالش می کردم� 
همیشــه شــاگرداول بودم از آن به بعد� همیشــه ســعی می کردم مطالعات دقیق و 

عمیق تری داشته باشم و بیشتر به مسائل و موضوعات توجه کنم�«
آن روزهــا خانواده ی شــش نفره ی فضلی، دو مرد بزرگ داشــت با اهداف بزرگ: 
یکی حاج محمدکریم، پدر خانواده، و دیگری هم دکتر مهدی فضلی، پســر خانواده 
که تصمیم گرفته بود راه پدر را ادامه دهد: »صرفًا کاروکاسبی نبود که من باید ادامه 
می دادم� هرچیزی که پدر دوســت داشتند، باید ادامه پیدا می کرد� اخالق مداری و 
ارزش مدارِی ایشان، زیباساز و جذاب کننده ی کسب وکار است که به آن اعتقاد قلبی 
داشــتند� ازآنجاکه همه ی ما پدر را خیلی دوست داشتیم و هنوز هم ایشان را دوست 
داریم، هرچه را برای ایشان قشنگ بوده، در حد توانمان، انجام می دهیم�« حاج کریم 
با عشق و عالقه، تجربیات خود را به فرزندان به ویژه مهدی، منتقل کرده است و او هم 
تالش می کند در همان مســیر پیش برود: »ســعی کردیم چیزهایــی را که پدر به ما 
آموخته بود، با ســرعت بیشتری پیش ببریم� یعنی فقط تالش می کردیم هرچه را که 
هســت، با ســرعت بیشــتری ادامه دهیم� ایشان باور قلبی شــان را با عشق و عالقه 
منتقل کردند و ما هم با عشق و عالقه آموختیم� گاهی بعضی چیزها منتقل می شوند، 
اما باور قلبی نیســتند؛ اما درباره ی پدر این طور نبود� اخالق مداری، وطن پرستی و 
نوع دوســتی جزو باورهای قلبی شــان بود و ما عماًل ســعی می کردیم همین ها را یاد 
بگیریم و ادامه بدهیم�« و این طور شد که دوستی عمیق چندساله و صمیمانه ی پدر 

و پسر، شکل جدی تری به خود گرفت�

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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مرور تجربه ها
ســاعت حدود هفت تا هفت و نیم عصر که می شــد، آقامهدی که کارهایش را تمام 
کرده بود، کفشش را می پوشید و خواهر کوچکش را صدا می کرد: »الهام خانم! برویم؟« 
چند لحظه بعد، الهام هم با شوق وذوق می آمد و دست مهدی را می گرفت� ِلی ِلی کنان 
می رفتند تا مغازه ای که به فاصله ی هفتاد تا هشــتادمتری خانه شان بود� پدر با همه ی 
خســتگی، با روی گشــاده، آغوشش را به روی دختر و پســر باز می کرد و آن ها را داخل 
مغازه ی کوچک می برد تا تنقالتی خریداری کنند� اما آنچه دخترک و پســرک را به وجد 
می آورد، تنقالت نبود؛ قدم زدن با پدر در حاشیه ی خیابان بود که به آن ها حس شادی 
مــی داد� در عالــم کودکی، این لحظات را قاب و در گوشــه ای از تاالر ذهنشــان آویزان 
می کردند� حاال پس از گذشت سال ها، غبار زمان روی آن قاب شیرین کودکی را گرفته 
اســت؛ اما هنوز هم وقتی آن عصرها و غروب ها را به خاطر می آورند، لبخند بر لبانشان 
می نشــیند و چهره شان متبسم می ّشــود� این تجربه ی ناب و شیرین از همراهی پدر و 

خواهر برای همیشه در ذهن مهدی ماندگار شده است�
هر لحظه بودن در کنار خانواده برای مهدِی خردسال، حکم جایزه ای بزرگ داشت� 
سال اولی که به کودکستان رفته بود، به خاطر یکی از کارهای خوبش جایزه گرفت؛ اما 
همچنان، بودن در کنار خانواده و سپری کردِن آن عصرهای دل چسب، برایش جایزه ی 

بزرگ تری محسوب می شد�
آن عصرهای شــیرین، آغاز یک مسیر طوالنی بود، مسیری که در آن، پسر با شتاب 
و دوان دوان خودش را به پدر رســاند تا او را همراهی کند: »من پدر را کمتر می دیدم تا 
زمانــی که وارد کار شــدیم� البته پــدر را می دیدیم امــا کمتر؛ به این دلیل که ایشــان 
مشــغله ی زیادی داشتند و به هرحال عشــق و عالقه ی زیادی هم به کار داشتند�« اما 
وقتی با همدیگر همکار شدند، از صبح تا شب در کنار هم بودند و از این همراهی لذت 
می بردند� البته کنار هم بودِن شــبانه روزِی آن ها به این معنا نبود که در یک اتاق با هم 
کار می کردنــد؛ امــا اتاق هایشــان کنار هم بــود و هروقت یکی با دیگری کار داشــت، 

می توانست در کسری از ثانیه او را ببیند�
حاج کریم می دانست که پسر، میراث دار اوست و باید او را با فنون کار آشنا می کرد: 
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»پدر با توجه به توانمندی و مهارتشــان، درگیرِی بیشــتری داشــتند، اما به مرور شروع 
کردند به ســپردِن کار�« اما ســپردِن کار به مهدی، یک شــبه و یک باره صورت نگرفت: 
»خیلی قشنگ و مرحله به مرحله، با یک حس خیلی خاص و اعتماد و لطفی ویژه، این 

انتقال انجام شد� یکی از خصایلی که واقعًا سرآمد است�« 
پدر اعتقاد داشــت که پســر باید وارد کار شــود؛ ولی این رویه بایــد اصولی انجام 
می شــد: »من دارم می بینم که در بعضی صنایع، بااینکه خیلی هم معتبر است، بعد از 
گذشــت دهه ها، هنوز کار به فرزندان سپرده نشده است� بااینکه برخی از آن ها خیلی 
بــزرگ هســتند، اما پدر از ابتدا شــروع کــرده و کار هنوز در دســت خودش اســت� یا 
برعکســش را هــم دیده ام� مثــاًل فرزندان به خارج از کشــور رفته انــد و به محض اینکه 
تحصیالتشــان تمام شــده اســت و از خارج آمده اند،  پدر گفته: ‘این کار خدمت شما، 
زحمتش را بکشــید�’ یعنی همان روز، این را گفته و رفته است� نه اولی خوب است و نه 
دومــی که یک باره پشــتت خالی شــود� باید به مرور تجربه کســب کنیــد�« مهدی هم 

همین طور وارد دنیای کار پدر شد، به مرور و با درایِت پدر�

ما رفاه زده نبودیم، فقیر هم نبودیم!
خورشید هنوز با نور خود خانه را روشن نکرده بود که مهدی از خواب بلند می شد� 
هدفــی در نظر گرفته بود و برای آن هدف، برنامه ریزی کرده بود� حاال دیگر مهدی، آن 
پسرِک بازیگوش نبود؛ نوجوانی عاقل و درس خوان بود که از پنج صبح بلند می شد و تا 
دوازده شــب از زمانش برای پیشــرفت بهره می گرفت: »حدود ســاعت هفت می رفتم 
کالس تا سه بعدازظهر، بعد ناهار می خوردم و دوباره درس می خواندم� دوران دانشگاه 

هم به همین شکل بود�«
در ســال 1366، تازه قدم به هجده ســالگی و دوران جوانی گذاشــته بود و باید به 
دانشــگاه می رفت� بررســی هایی کرده بود و احســاس می کرد به یــک کامپیوتر برای 
پیشرفت در تحصیل و کار نیاز دارد: »اگر اشتباه نکنم، آن موقع تازه 286 آمده بود� به 
پدر گفتم حتمًا به کامپیوتر نیاز دارم� بی درنگ پدر تشریف آوردند و رفتیم با هم خریدیم 
که خیلی هم گران بــود� بااینکه گران بود، بدون معطلی خریدند�« اما قضیه به همین 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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سادگی نیست� این طور نبود که بچه ها بگویند چیزی را می خواهند و پدر در کسری از 
ثانیه برای آن ها فراهم کند� نگرانی از رفاه زده شدن و از دست رفتِن روحیه ی تالشگری 
در فرزندان، باعث شده بود حاج کریم همیشه حساب شده و هوشمندانه، آنچه را بچه ها 

نیاز داشتند، در اختیارشان بگذارد�
رایانه ای که مهدی در هجده سالگی خریداری کرد، جزو نیازهایش بود� اگر پدر نیاز 
به آن وســیله و تأثیر آن را در پیشــرفت فرزند خود، ضروری نمی دید، بدون تردید آن را 
خریداری نمی کرد؛ چراکه تهیه ی بی چون وچرای لوازم برای بچه ها ممکن است موجب 
رفاه زدگِی آن ها شــود: »ما رفــاه زده نبودیم� این طور نبود که هرچــه بخواهیم، از قبل 
برایمان موجود باشــد� البته ما در فقر نبودیم� الحمدلله وضعیتمان طوری بود که نیاز 
مادی نداشتیم؛ اما پدر سعی می کردند تعادل الزم را برقرار کنند تا رفاه زده نشویم و ما 
هم هیچ وقت این حس را نداشــتیم�« این شــیوه ی تربیتِی حاج کریم، باعث شده حاال 
پســرش در همان مســیر قدم بردارد و با فرزندانش به همان شکل رفتار کند: »دوست 
دارم هرچیزی ســر جای خودش باشــد� مگر اینکه بچه ها خودشــان چیزی را دوست 
داشته باشند و منطقی باشد؛ در غیر این صورت بدون نیاز، چیزی خریداری نمی شود� 
البته نباید طوری باشــد که احســاس کنند خســت به خرج می دهیم یا نمی خواهیم 
کارهایی صورت بگیرد� شرایط باید متعادل باشد�« البته فرزنداِن حاج کریم شاید ازنظر 
مــادی، در اوج نبودنــد یا به قــول دکتر مهدی فضلــی، در وضعیتی بودنــد که دچار 

رفاه زدگی نشوند، اما به لحاظ معنوی، در قله ی رفاه قرار داشتند� 

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، با رتبه ی ۶۸ در کنکور
کم کم پشــت لب هایش سبز شد و هوای استقالل به ســرش زد� هجده ساله بود و 
وقت رفتن به دانشــگاه� با خودش فکر می کرد از تهران می رود و اســتقالل داشــتن را 
تمرین می کند� دو رشته را زیر نظر گرفته بود و درباره ی آن ها مردد بود: حقوق و مدیریت 
مالی� هر دو را دوســت داشت؛ اما نمی دانســت کدام را انتخاب کند� پدر اما تکلیفش 
مشخص بود: دوست داشت پسرش در رشته ی مدیریت مالی مشغول به تحصیل شود 
و پیشرفت و آینده اش را در این رشته می دید؛ اما نمی خواست با دستور و تحکم، برای 
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او تصمیم گیری کند� دوســت داشــت پســر، خودش بهترین مســیر را برای آینده اش 
انتخاب کند: »از کار دســتوری خوششــان نمی آمد� گفتند: ‘نظرت چیست که مشاور 
بیاید و هرچه نظر داد، همان را انتخاب کنی؟’ گفتم: ‘خوب اســت�’ شخصی را آوردند 
کــه در حــوزه ی مالــی، خیلی مســلط بــود� فوق لیســانس امــور مالی داشــت، هم 
تحصیل کرده ی ایران بود و هم خارج از کشــور� انســان خوبی بود که دوســت داشــت 
تجربیاتــش را منتقل کند� با راهنمایی های او فهمیدم رشــته ی مالی برایم جذاب تر از 
حقوق اســت�« این طور شد که مهدِی هجده ساله رشــته ی مدیریت بازرگانی را در نظر 
گرفت؛ اما این همه ی ماجرا نبود� مهدی تازه به دنیای جوانی قدم گذاشــته بود و باید 

خیلی چیزها را تجربه می کرد تا درس می گرفت�
حاال که رشــته ی تحصیلی مشخص شــده بود، باید شهر آن هم مشخص می شد: 
»دوست داشتم خارج از تهران باشم� با خودم می گفتم تهران نخوانم تا بتوانم استقالل 
را تجربه کنم�« اما پدر می دانســت که این راه آموختن اســتقالل نیســت؛ ولی باز هم 
راهش، تحکم و دســتور نبود� البته که نمی خواســت پسرش با گذشت زمان و از دست 
دادِن موقعیت های ویژه، تجربه کسب کند و به خوبی هم می دانست که جوان ها وقتی 
چیزی را بخواهند، آن قدر بر آن اصرار می کنند که حتی اگر اشتباه هم باشد، برایشان 
تجربه می شود� پس وقت آن رسیده بود که از تجربه های دیگران کمک بگیرند تا به دام 
خواســته های نامعقول جوانی نیفتند: »گفتند: ‘اگر موافق باشــی، برویم ببینیم چند 
دانشجو که از شهر خودشان به تهران آمده اند، چه وضعیتی دارند� مثاًل چند دانشجوی 
دانشــگاه صنعتِی شــریف که از خــارج از تهران آمده انــد� به هرحال یکــی از بهترین 
دانشــگاه های ایران است و همه دوســت دارند به دانشــگاه های خیلی خوب و معتبر 
بروند� پس شــاید دوری و مشــکالت را کمتر احســاس کنند�’ خالصــه، رفتیم ببینیم 

نظرشان چیست�«
مهدی می دانســت که بعید اســت اکثر دانشــگاه های خارج از تهران، در سطح و 
اندازه ی دانشگاه صنعتی شریف تهران باشند� با خودش تصور می کرد آن ها می گویند 
خیلــی هم خوب اســت و در نهایت، او با خیال راحت به ســمت زندگی مســتقل پیش 
مــی رود: »رفتیــم و با آن ها صحبــت کردیم� یکــی از آن ها چنان از وضعیــت دوری از 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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خانواده تعریف کرد که فهمیدیم آن اســتقالل را باید از جای دیگری کسب کنیم، نه از 
طریق رفتن به ســمت دانشــگاه های خارج از تهران�« این طور شد که مهدی فضلی با 

راهنمایی های هوشمندانه ی پدر، مسیر موفقیت آمیز آینده اش را پیدا کرد�
تلنگری که ســال ها پیش به او وارد شــده بود، حاال به کارش آمــده بود� در کنکور 
شــرکت کرد و با رتبه ی 68 در همان سال نخست، این فرصت را پیدا کرد تا به دانشگاه 
برود� رشــته و شهرش را هم مشــخص کرده بود: »رفتم دانشــگاه تهران، دانشکده ی 
مدیریت بازرگانی دانشــگاه تهران که هنوز هم زیر پل گیشاســت� تا ســال 1370 آنجا 
بودم� از 1366 تا 1370 لیسانســم را گرفتم�« اما راه پیش رو، یک جاده ی بدون فراز و 

نشیب نبود، پستی ها و بلندی هایی داشت�
درس خواندن با همه ی سختی هایش، ساده ترین بخش ماجرا بود� او باید کار 
هم می کرد� اصاًل در این مسیر قدم گذاشته بود تا وارد دنیای حرفه ای کار شود� از 
ترم پنجم، مشــغول به کار شــد� هم دانشــگاه می رفت و هم در شرکت پدرش کار 
می کــرد: »از پنج صبح بیدار می شــدم و مطالعه می کردم� گاهی شــش صبح به 
شرکت می رفتم� ســاعت هشت کالس داشــتم� بعضی وقت ها هم نیازی نبود به 
شرکت بروم� سه روز در هفته هم از شش صبح تا ُنه صبح، به صورت فشرده کالس 
زبان می رفتم� ده صبح هم می رفتم دانشگاه، گاهی تا ساعت سه و گاهی تا ساعت 
دوازده� هرچه فاصله ی زمانی داشــتم هم می آمدم به شرکت�« آن زمان خبری از 
گلرنِگ امروز نبود، به جایش، شــرکت پاکشــو بود: »از سال ها پیش، پدر شرکت را 
راه انــدازی کردند و وقتی من به آنجا رفتم، ظرف مدت دو ســال کارهایش را پیش 
بردند تا نقشــه ی آینده مشخص شــود� اول، در بخش های دیگر کار می کردم؛ اما 
بعدًا کارم کاماًل مرتبط با رشــته ی تحصیلی ام بود� شرکت آن موقع خیلی کوچک 
بود، 34 نفر که با من می شــد 35 نفــر� در واحد مالی فقط دو نفر بودند� تدارکات 
یک نفر بود و در تولید هم کلهم اجمعین، 21 یا 22 نفر بودند�« آن روزها که شرکت 
کوچک بود، مهدی می توانست آینده را ببیند، آینده ای که در آن پاکشو به شرکتی 

بزرگ تبدیل شده است�



81

برنامه ی چشم انداز برای پاکشو
مهدِی جوان آهسته آهسته، در مسیر موفقیت قدم برمی داشت� دوران کارشناسی 
را با ســختی های کمتری سپری کرد: »ســختی داشت اما تلخی نداشت، شیرین بود� 
سختی ها را خیلی حس نمی کردم؛ چون شیرینی ها به دل می نشست� سعی می کردم 
وقتــی چیزی را می خوانم، بفهمم چه می خوانم و در عمل، از آن اســتفاده کنم� وقتی 
چیــزی عملــی نباشــد، آزارم می دهد� دوســت دارم هرچــه را می خوانــم، بدانم چه 
استفاده ای می توان از آن کرد�« اعتقاد به کاربردی بودن باعث شد آموخته های مهدی، 
در زندگــی حرفــه ای بــه کارش بیاید: »از هشــتاد تا نــود درصد تمامــِی مباحثی که 
می آموختم، در حد امکان بهره می گرفتم� می توانم بگویم هشــتاد تا 85درصد آن ها را 
به کار بســته ام� البته سعی کرده ام از تمامی آن اســتفاده کنم، اما نشد� ولی می توانم 

بگویم از آنچه می شد، به خوبی استفاده کردم�«
آمار، علمی نسبتًا قدیمی است که بسیاری از شرکت ها و مدیران بی توجه از کنار آن 
عبــور می کنند؛ امــا دکتر فضلی و پدرش، نــگاه دیگری به این مقوله داشــتند� آن ها 
می خواســتند در عمل از آمار بهره بگیرند: »شــاید خیلی ها به نظرشان آمار، کاربردی 
نیایــد؛ امــا ما خیلی خوب اســتفاده کردیــم� از تحقیق در عملیات هــم خیلی خوب 
اســتفاده کردیم� ســعی کردیم از این ها با هدف افزایش کیفیــت و کاهش هزینه بهره 
بگیریم و در نهایت، بهره وری را از آن به دست بیاوریم�« بهره وری هم جزو مقوالتی است 
که دکتــر فضلی و پدرش از ابتدا بــه آن توجه ویژه ای داشــته اند: »به بهره وری خیلی 
اعتقاد داریم و سعی کردیم به صورت کاماًل علمی، در حد خیلی خوبی بهره وری داشته 
باشــیم، البته در حد بضاعــت خودمان� به کمال و کارایی هم بســیار اعتقاد داریم� به 
نظرمــان این دو ویژگی می تواننــد در کنار هم بهره وری را در حــد خیلی خوبی زیادتر 
کننــد� در نهایت هم با عنایت حضــرت حق و با توجه به همین مباحث، توانســتیم با 

حداکثر سرعت به آنچه می خواهیم، برسیم�«
کار در پاکشــو به خوبی پیش می رفت و برنامه و چشم انداز آینده هم مشخص شده 
بود: »آن زمان من 21ساله بودم� برنامه ای را مشخص کردیم و با خودمان گفتیم که باید 
چند وقت دیگر کجا باشیم و در چه نقطه ای ایستاده باشیم� بعضی از دوستان می گفتند 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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این برنامه خارج از باور است� راستش، آن ها درون شرکت نبودند و نمی توانستند حس 
ما را درک کنند� به هرحال، وقتی به چیزی اعتقاد دارید و با عشق برای آن برنامه ریزی 
می کنید و زمان می گذارید، قطعًا می توانید به آنچه می خواهید، برسید� ما هم با فضل 
خدای رحمان به آنچه می خواســتیم، رســیدیم�« اما این تازه ابتــدای کار بود� مهدی 
تصمیم گرفته اســت هیچ گاه در مسیر پیشرفت متوقف نشود و به این پیشرفت ها قانع 

نیست� برای او، پاکشو، تازه اوِل راه بود�

از پاکشو به گلرنگ
شــرکت تازه جان گرفته بود و پدر و پسر، هر دو برای آینده ی آن، برنامه ها داشتند� 
پدر با سخت کوشــی و درایت، امور شــرکت را پیش می برد و پســر روزبه روز بر علم خود 
می افزود تا به کمک آن علم، طفل نوپای پاکشــو را بزرگ کند� کسب مدرک کارشناسی 
در این مســیر کافی نبود� مهدی می خواســت قدم های بزرگی بردارد و باید جهانش را 
بزرگ تر می کرد: »برای کارشناســی ارشد توانستم از دوره هایی که اتاق بازرگانی ایران و 
آلمان برگزار می کرد، خیلی خوب استفاده کنم� هر ماه سه تا چهار روز کالس داشتیم، 
روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه� گاهی هم دوشنبه ها کالس داشتیم�« روزها، ساعت ها 
و جزئیــات دقیــق در خاطرش مانده، روزهایی که امروز و آینده اش را ســاخته اســت: 
»عمده اش را در ایران خواندیم� کالس هایی بود که از اول صبح تا عصر برگزار می شد� 
اســتادان خارجی از آلمان، فرانسه، امریکا و دیگر کشورها به ایران می آمدند و تدریس 
می کردند�« باالخره چهارده دوره را سپری می کند و وقت آن می رسد برای کسب مدرک 
نهایــی، بــه آلمان برود: »بعــدش باید می رفتیم آلمان� اگر اشــتباه نکنــم، باید فوریه 
می رفتیم که برابر بود با بهمن و اســفنِد ما، که حجم کار در این دوره خیلی زیاد است� 
ما پیشنهاد دادیم از 20مارس تا 7آوریل برویم که بتوانیم از عید استفاده کنیم و همین 
هــم شــد� عیــد رفتیــم و در نهایــت دوره را در ســال 1385 تکمیل کردیم� این شــد 

فوق لیسانس�«
حاال سال 1385 است، شرکت کاماًل جان گرفته و دو سه سالی است که از پاکشوی 
قدیم به گروه صنعتی گلرنگ تبدیل شده است و چندین برند فعال دارد� شاید خیلی ها 
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اگر جای مهدی فضلی بودند، به همان مدرک فوق لیســانس بسنده می کردند و دل به 
کار می دادند؛ اما آنچه شــرکت الزم دارد، مدیری باسواد است که با علوم روز دنیا پیش 
می رود� پس، آموختن نباید حتی یک لحظه متوقف شــود: »دکتری را به صورت آنالین 
در AIU در امریــکا آغاز کردم� این هم چیزی حدود پنج ســال طول کشــید� از ســال 

1387 تا حدود سال 1392 توانستم این را پیش ببرم�« 
درس خوانــدن هیچ وقت برای دکتر مهدی فضلی، هدف نبوده و نیســت: »نرفتم 
فقط مدرک دکتری، لیسانس یا فوق لیسانس بگیرم� هدف این نبود� هدفم این بود که 
تا جای ممکن، یاد بگیرم و از چیزهایی که یاد می گیرم، اســتفاده کنم� یعنی خوب یاد 
بگیرم و خوب استفاده کنم� طوری که هم کشور عزیزمان از آن آموخته ها بهره بگیرد و 
هم هم وطنان عزیز که اســتحقاق بهترین ها را دارنــد�« او تا جای ممکن یاد گرفت و از 
هرآنچه یاد گرفته بود، اســتفاده کرد تا کارش را بهتر کنــد: »همه اش لذت بخش بود� 
شــاید سختی هایی داشــته باشــد؛ اما وقتی لذت نهایی را می برید، آن سختی ها کنار 
می رود�« کار از همان ابتدا با رشــته ی تحصیلی اش مرتبط بود، مدیریت و حسابداری 

مالی خواند و از آموخته هایش در مسیر کار بیشترین بهره را گرفت تا به امروز رسید�

یک عمر عاشقی
»عشــق به حرکت می اندازد�« این جمله را دکتر مهدی فضلی می گوید، کسی که 
معتقد است بدون عشق هیچ کاری نمی توان کرد و همیشه چه در کار و چه در زندگی، 
باید از عشــق بهره برد� او با عشــق کار می کند، با عشــق ازدواج کرده است و با عشق 
زندگی می کند: »قطعًا آدم وقتی عاشق نشود، نمی تواند کاری را پیش ببرد� من دوست 
دارم در هر کاری، عشــق و عالقه باشد� در زندگی هم دوست دارم عشق و عالقه باشد� 
به صورت کلی، اگر هرکســی بخواهد کاری را باری به هر جهت انجام دهد، به نتیجه ی 
خوبی نمی رســد؛ اما اگر با عشــق باشــد، نتیجه فرق می کند�« او معتقد است عشق 
همیشه برای هر کاری انگیزه می دهد و به حرکت می اندازد� این را از کودکی، از آغوش 

پرمهر پدر و مادر آموخته بود و در لحظه لحظه ی زندگی اش از آن بهره گرفته بود�
ســال 1378 بود� با نشاط بیشــتری کار می کرد و با شادابی کارها را پیش می برد� 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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عاشــق شــده بود، عاشــق خانم همکاری که همه ی معیارهایش را بــرای ازدواج در او 
می دید: »رفتیم خواستگاری�« البته فاصله ی خواستگاری تا عروسی و رفتن سر خانه 
و زندگی، کاًل 25 روز بیشــتر نبود: »از زمانی که رفتیم خواســتگاری تا عروسی، حدود 
25 روز طول کشــید� می شــناختیم همدیگر را و همکار بودیم با هم� شــناخت خیلی 
خوبی وجود داشت؛ هرچند این شناخت کلی بود� آن معیارهایی را که برایم مهم بود، 
در ایشــان می دیدم� توانســتیم خیلی ســریع و آن جور که دلمان می خواســت، هم به 
زندگی برسیم و هم به کار� چون برای من مهم بود که کار اصاًل توقف نداشته باشد� من 
اصرار داشتم� مخصوصًا که آن زمان، پدر در شرایطی بودند که دوست نداشتند خیلی 
دوران طوالنی شــود و خدایی نکرده برای ایشان مشکلی پیش بیاید، به دلیل قندی که 

داشتند� عامل قند خیلی اذیت می کرد�« 
در عرض 25روز، سفره ی عقد را چیدند و لوازم خانه را تهیه کردند و ماه عسل رفتند 
و روز بعد از عروسی هم آمدند سر کار: »فردای عروسی آمدم کارم را انجام دادم� همسرم 
هم هیچ وقت گالیه نداشــتند� در واقع، نوعی تعادل برقرار شــده اســت که هم راحت 
باشــیم و هم از هرچیزی لذت ببریم و کار پیش بــرود�« حاصل آن ازدواج، یک دختر و 
یک پسر است: »دخترم هستی خانم نوزده ساله است و پسرم کوروش، پانزده سال دارد 
و هر دو شدیدًا به کار عالقه نشان می دهند�« کار کردن عصاره ی خاندان فضلی است؛ 
چــه آن زمــان که حاج محمدکریم پاکشــو را راه انداخت، چه آن زمــان که دکتر مهدی 
فضلــی به کمک پدر آمد و با هم شــرکت را به گروه صنعتــی گلرنگ تبدیل کردند و چه 

اکنون که گروه صنعتی در انتظار نسل جدید است�
در گذشته هم این فقط پسر خانواده نبود که می خواست در امور شرکت، مشارکت 
داشته باشد� خواهرها هم سعی می کردند به نوعی مشارکت و همکاری کنند: »خواهرها 
دوســت داشتند وارد شوند؛ اما به دلیل شــرایط کلی خانم ها و اموری مثل رسیدگی به 
خانــه و بچه هــا، نتوانســتند درازمدت فعالیت کننــد� البته در دوره ای کوتاه تشــریف 
داشــتند�« اما حاال نوبت به بچه ها رســیده اســت تا آهسته آهســته وارد میدان شوند: 
»درست اســت که کوروش فقط پانزده سال دارد، اما بسیار عالقه مند است� چیزی که 
من از پدر یاد گرفتم، این بود که زیاد اهل توصیه نباشم؛ بلکه اهل این باشم که با عمل 



85

نشان بدهم� توصیه کردن ها و در حقیقت، نصیحت کردن ها شاید خیلی جواب ندهد� 
اما در عمل، قطعًا هوشــمندانه تر اســت� بچه ها وقتی در عمل می بینند که چطور باید 
کار را پیــش ببرند، همان رویه را در پیش می گیرند� ضمن اینکه بســیار عالقه مندند از 
تجربیات اســتفاده کنند� ما این را غنیمت می دانیم که خودشــان می خواهند بیشتر 
بدانند و به این ترتیب، تجربیات هم بهتر منتقل می شــود�« البته، عشق کماکان حرف 

اول را می زند� آنچه خاندان فضلی را به موفقیت امروز رساند، چیزی نبود جز عشق�
»در همه چیزی باید عشق داشت«؛ این جمله ای است که دکتر فضلی تأکید زیادی 
بر آن دارد و مدام تکرار می کند� گویی اگر عشق نباشد، نه فقط زندگی خانوادگی بلکه 
کار هــم پیش نمی رود: »داشــتِن روحیه ای لطیف، اکتســابی اســت� تالش می کنیم 
درونمان را نرم نگه داریم� هم خانواده مؤثر بوده است و هم خودمان به مرور چیزهایی را 
تجربه کرده ایم که متوجهش شــده ایم� بررســی کرده ایم و تــالش کرده ایم در بهترین 
حالتش باشــد� همیشــه باید پویا باشــیم و همیشه باید پیشــرفت کنیم� نباید به آنچه 
می آموزیم، بســنده کنیم� ایســتایی و مانایی کار ما نیســت� ما باید با عشق، گسترش 
بدهیم و البته خیلی هم مهم است که بدانیم چطور می توان این را تقویت کرد� باید این 

را بدانیم�«
همان اوایل دهه ی شــصت، روزی که پدر به مدرسه آمد تا بابت ناکافی بودِن تالِش 
پسر، پاسخ گو باشد، به نقطه ی عطفی در زندگی دکتر مهدی فضلی تبدیل شد و با یک 

تلنگر ساده، او را به دنیای امروزش هدایت کرد� 

هرچیز که در جستن آنی، آنی...
پسرک بازیگوشــی که سقف ایرانیتی را روی سر ماشــین خراب کرد، حاال به دکتر 
مهدی فضلی تبدیل شده، مردی بزرگ که نام خاندان فضلی را بزرگ تر کرده است� آن 
روزهــا در اوایل دهه ی شــصت، به این خاطــر تلنگر خورد که »آنی« در خود داشــت: 
»حسش وجود داشت� واقعًا با همه ی این بازیگوشی ها، الگوی من همیشه پدر بودند� 
سخت کوشــی های ایشــان را می دیدم� دوست داشتم شــیطنت کنم؛ اما درعین حال 
می خواســتم کاری را که پدر زحمتش را کشــیده، توســعه بدهم� پدر در ساخت ابعاد 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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شــخصیتی ما خیلی زحمت کشــیدند� در کنار مســتقل بودن، از تجربیات اســتفاده 
می کردیم و مشــورت می کردیم� این همان کاری بود که پدر هم دوســت داشــتند؛ اما 
جایی نبود که با تحکم بگویند تا یاد بگیریم� همیشــه همه ی این ها را با عشــق منتقل 
می کردنــد�« این روش پدر نتیجه داد، البته پســر هم آنی داشــت و آن طور که باید در 

مسیر درست قرار گرفت�
پســر بهترین الگوهای زندگی اش را پیدا کرده است: پدر و مادر� تعادلی که پدر در 
زندگی برقرار کرده بود و صبری که مادر پیش گرفته بود، هر دو او را چنان مجذوب خود 
می کرد که می دانست این دو نفر اسطوره های زندگی اش هستند: »پدر در همه چیزی 
تعادل خیلی قشــنگی ایجاد کرده بودند� واقعًا از بودن در کنار ایشان، هر لحظه، لذت 
می بردم� الگوی من هم پدر بود و هم مادر� می توانم بگویم مادر در صبر و متانت، کاماًل 
خاص و ویژه بودند� پدر هم در دیگر ابعاد شخصیتی، ویژه بودند� مادر در صبر بی نظیر 
بود و پدر در ابعاد مدیریتی و در برقرارِی تعادل، نظیر نداشــتند� همین باعث می شــد 
بودن در کنارشــان لذت بخش باشــد�« این شــد که الگوی او در زندگی و البته در کار، 
حاج محمدکریم فضلی بود: »البته هرکسی خصلت خاصی داشته باشد که فکر کنم در 
آن خصلت، بی نظیر است، ســعی می کنم از آن الگو استفاده کنم؛ اما به صورت کلی، 
پدر الگوی من اســت�« و درست در همین عبارت آخر، اقرار می کند که پدر اصیل ترین 
و بهتریــن الگوی زندگی اش اســت؛ حتی حاال که دیگر در کنــارش زندگی نمی کند، 
همچنان این اندیشه ها و طرز فکر پدر است که در ذهن دکتر مهدی فضلی نقش بسته 

است و زندگی اش را شکل می دهد�

به مو می رسد اما پاره نمی شود
کارهای شرکت پیش رفت و حسابی در مسیر تولید قرار گرفت� حاال دکتر فضلی با 
در نظــر گرفتن جوانب و حســاب کتاب های دقیق، دســت به ریســک هایی می زند که 
ممکن اســت پاداش های بزرگی به همراه داشته باشد� چند سال پیش بود که تصمیم 
گرفت خریدی اساســی انجام دهد و برای آن برنامه ریزی های دقیقی کرد� تا جایی که 
می توانست برای پیش پرداخت، پول الزم را تأمین کرد؛ اما برای ادامه ی راه باید از جای 
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دیگــری پــول را تأمین می کرد� بانک به آن هــا گفت اعتبارات ما باز اســت و می توانید 
استفاده کنید: »قول داده بودند که ما برای بهمن به شما پرداخت می کنیم و شما برای 
خریدهایتان اســتفاده کنید� یکی از خریدهای ما گشــایش اعتباری بود در کنار سایر 
خریدهایمان�« باالخره گشــایش اعتبار آمد و رقمش هم سنگین بود� بانک همیشه به 
وعــده اش عمل کرده بود و اکنون هــم قرار بود درصدی از گشــایش اعتبار را خودش 
پرداخــت کند، درصدی را هم گروه صنعتی بپردازد: »وقتی اســناد رســید، بانک باید 
پرداخت می کرد� از شعبه تماس گرفتند و گفتند: ‘من رئیس شعبه هستم�’« خبر کوتاه 

بود: »ما اعتباراتمان را بسته ایم�« حاال تکلیف چه بود؟
گویا تنها راه این بود که گروه صنعتی، پول را بدهد تا اسناد آزاد شود: »گفتند: ‘باید 
پولش را بیاورید�’ گفتم: ‘قرار گذاشته بودیم شما پولش را پرداخت کنید�’ گفتند: ‘االن 
نمی توانیم�’ اول قرار شــد دو ســه روز بعد درست شــود؛ اما دوباره زنگ زدند و گفتند: 
‘هیچ کاری نمی توانیم بکنیم� شما هم زودتر باید انجام دهید؛ چون اگر بماند، برای ما 
دردســر می شود و شما می روید در فهرست مشتریان بدحساب�’ گفتم: ‘شما قول داده 
بودیــد! االن بهمن اســت و من باید این جنس را ترخیص کنم� مگر می شــود؟’ دوباره 
گفتند: ‘به هرحال وضعیت این اســت و باید زودتر مشــخص کنید�’ گفتم: ‘کوتاهی از 
ماست یا شما؟ شما بدقولی کرده اید� من خریدهای دیگری دارم، این طور که نمی شود� 
اگر نگذارید ترخیص شــود، من مجبور می شــوم جنســی را که دارم، خردخرد از بازار 
بخرم� یعنی همان جنســی که شــما باید پولش را به من بدهید و من پیش پرداختش را 
داده ام�’ دوباره گفتند: ‘یا کل پول را بیاورید یا اعتبارات شما در شعبه بسته می  شود�’« 
بانک با این حرف در را به روی دکتر فضلی بســت؛ امــا هنوز در خانه ی خدا باز بود� با 
خودش می گفت: »حرف آن ها منطقی نیســت�« امــا منطقی یا غیرمنطقی، چاره ای 

نداشت و فعاًل باید آن را می پذیرفت�
رفت وضو گرفت تا نمازش را بخواند� سجاده اش را پهن کرد و به سجده رفت� آنجا 
با خدا رازونیاز کرد: »از خداوند رحمان خواستم اوضاع را خودش درست کند� اوضاع 
خیلی سخت بود� نمی توانســتیم پرداخت هایمان را انجام دهیم� برخی مواد اولیه را 
نداشتیم� خیلی هم سعی کردیم سر این گشایش اعتباری موفق شویم که به در بسته 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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خورده بودیم� این شرایط، فشار مضاعف می آورد� از خداوند خواستم و گفتم هر جور 
نظر خودت است� ما در این مسیر تالشمان را کردیم� قدم برداشتیم�« فردای آن روز، 
رئیــس شــعبه زنــگ زد� دکتر فضلــی با خــودش گفت حتمــًا می خواهنــد بگویند 
اعتباراتشــان را بسته اند، اما خبر نداشــت که معجزه شده است: »من معمواًل جواب 
می دهم� این جور نیســت که بدهکار باشم جواب ندهم� جواب دادم و گفتند: ‘بیایید 
بگیرید�’ گفتم: ‘چی؟’ گفتند: ‘بیایید ســند را بگیرید، پول رســید�’ گفتم: ‘شوخی 
می کنید؟’ گفتند: ‘نه! رســیده، تشــریف بیاورید�’ گفتم: ‘شاید یکی می خواسته به 
حســاب دیگری بریزد، اشــتباهی به حساب ما ریخته است� درســت نیست� ما پول 
نداشــتیم بریزیم�’ گفتند: ‘نه، گشایش اعتباری که شــما یوزانس باز کرده بودید، با 
دوچ مــارک خریده بودیــد (آن زمان یورو نبود و خرید ما با دوچ مــارک بود(� امروز این 
دوچ مارک ضعیف شــده� چون امروز ضعیف شــده، مابه التفاوتش به حسابتان آمده 
است�’« به این ترتیب معجزه ای رخ داد: »یعنی مثاًل ما خریده بودیم 35 تومان، شده 
بود 30 تومان� این پنج تومان آمده بود به حساب� این مابه التفاوت که به حساب آمده 
بود، آن گشــایش اعتبار جواب داده بود� ما هفتاد درصد نیاز داشتیم که خدا را شکر 
برای این کافی بود� خالصه، ما هم خوش حال شــدیم و بچه ها را فرســتادیم ســند را 
گرفتند و ترخیص کردند� می خواهم بگویم هرجا هم مشــکلی بوده،  خداوند رحمان 
نظر لطفشان بوده و مشکل ما حل شده است� همیشه لطف و محبت خدا شامل حال 
ما بوده اســت�« شاید اتکا به همین لطف و مرحمت الهی بود که باعث شد بیشتر در 

مسیر زندگی ریسک کند�
چــه آن زمان که پســرکی کوچک و بازیگوش بود و چه اکنــون که مدیری بزرگ و 
صاحب این برند اصیل اســت، همیشــه اهل ریســک بوده اســت، آن زمان کارهای 
خطرناک دوران کودکی، حاال ریســک های کاری که می تواند پاداشی بزرگ به همراه 
داشــته باشد� می داند که گاهی هم در ریسک کردن، شکست خواهد خورد؛ اما این 
باعث نمی شود ریسک نکند: »شکست یک جاهایی خیلی قشنگ است؛ چون تلنگر 
می زند تا مزه ی موفقیت بیشتر شود� شاید اگر شکست نباشد، آن طعم موفقیت و در 
حقیقت، خود موفقیت هیچ وقت به چشــم نیاید� البته جاهایی هم بوده که تا سرحد 
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اســتیصال پیــش رفتیم؛ امــا در نهایت، خداوند رحمــان ما را از کرمــش بهره مند و 
برخوردار کرده، به همین دلیل به مو رسیده اما پاره نشده است�«

ریسک کردن مدت هاست که به یکی از عالقه مندی هایش تبدیل شده است؛ اما 
ریسکی که بتواند آن را مدیریت کند: »من اهل ریسک هستم، اما ریسِک مدیریت شده� 
همیشــه هم ریســک را تا جای ممکن در مجموعه مدیریت می کنم� ســعی می کنم 
ریســک کنم اما حساب شــده؛ طوری که به نفع مجموعه و به طورکلی به نفع صنعت 
کشــورمان باشد�« آن خرید گشایش اعتباری که سال ها پیش انجام داده بود هم، از 
همان ریسک های بزرگ اما مدیریت شده بود که با بدقولی از جانب بانک مواجه شد� 
البته معتقد اســت آدم ها بدون ریســک هم موفق می شــوند: »قطعــًا می توان بدون 
ریســک کردن هم موفق شــد؛ اما همیشه بین ریســک و بازده، تناسبی وجود دارد� 
هرچه ریسک بزرگ تر باشد، ممکن است بازده هم بیشتر شود؛ اما اگر بتوانیم ریسک 
را مدیریت کنیم، یعنی به نوعی جلوی افول شــرایط را بگیریم و از شرایط صعودِی آن 

ریسک بهره مند شویم، به امکانی فزاینده از ریسک دست یافته ایم�«
حال کسی که ریسک نمی کند، حال تاجری است که مولوی در مثنوی معنوی از 
آن سخن گفت: تاجر ترسنده طبِع شیشه جان که البته در طلب، نه سود دارد نه زیان� 
دکتر فضلی هم از مســئله آگاه اســت: »تاجری که اهل ریسک کردن نیست، کرک و 
پرش ریخته است، نه سود می کند و نه زیان� در حالت عادی و ایستای خودش مانده 
است� البته ریسک نباید بی گدار به آب زدن باشد� یعنی اینکه ریسک پذیرم، نباید به 
این صورت باشد که هر کاری را انجام دهم� باید بتوانم ریسک را مدیریت کنم�« ظاهرًا 
مسیر بســیاری از موفقیت های بزرگ از ریسک های بزرگ می گذرد: »طبیعتًا کسانی 
که اهل ریســک نیســتند، در حالت عادی می توانند رشــد کنند؛ اما وضعیتشــان با 
کسانی که اهل ریسک هستند، فرق دارد� اگر کسی که اهل ریسک است، بتواند آن 
را به درســتی مدیریت کند، بهتر می تواند صعود کند� آن ها که نتوانند مدیریت کنند، 
شاید شرایطشان از کسانی که ریسک نمی کنند هم بدتر شود�« به این ترتیب، آنچه در 

مسیر ریسک کردن حرف اول را می زند، همین مدیریت کردِن کارهاست�

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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خانواده ی ۳۳هزارنفری
حدود دو دهه پیش، پاکشو با 35نفر فعالیت می کرد� شرکت آن قدر کوچک بود که 
می شد تک تک نیروها را زیر نظر گرفت و آن ها را کنترل کرد؛ اما حاال حدود 33هزار نفر 
در گروه صنعتی گلرنگ به صورت مستقیم مشغول به کار هستند� در کنار آن ها، عده ای 
هم به صورت غیرمستقیم کار می کنند� مدیریت دیگر به آن شکل قدیم ممکن نیست: 
»وقتــی مجموعه کوچک بود، با هم صحبــت می کردیم و هیچ مورد اخراجی الحمدلله 
نداشــتیم� اما حاال شــرکت تقریبًا هزار برابر شده و در نتیجه، فرق کرده است� البته که 

سخت است؛ اما درعین حال شیرین هم هست�«
حاال دیگر گروه صنعتی گلرنگ به یک خانواده ی بزرگ تبدیل شده است و عدالت 
فقط در شرایطی بین تک تک نیروهای کارِی آن برقرار خواهد شد که هرکسی، دیگران 
را عضوی از خانواده اش بداند: »سخت ترین بخش کار، آن حس عدالتی است که باید 
در مجموعه ی گروه صنعتی گلرنگ باشد� واقعًا دوست داریم این حس عدالت بین همه 
باشد� شیرینی اش هم زمانی است که بتوانیم این حس را ببینیم� االن، هرچه مجموعه 
بزرگ تر می شــود، باید حواسمان بیشتر جمع باشــد به این موضوع� اینکه ما احساس 
کنیم فرق دارد تا بقیه� بقیه هم باید عدالت را احساس کنند� ما سعی مان را می کنیم، 
اما از دید همکارمان هم باید همین طور باشد� آن ها هم باید احساس کنند ما عدالت را 
رعایت می کنیم� آیا عزیزانی که در همه ی این بخش ها هستند، توانسته اند همین حس 
را منتقل کنند؟ این انتقال، جایی با کمبود مواجه نشــده است؟ مثال صد نبوده که به 
نود و بعد هشــتاد و بعد شصت تبدیل شده است؟ این مهم است� زمانی بود که 35نفر 
بودیم و این موارد از چشــم خارج نمی شد؛ اما حاال این یکی از دغدغه هاست� یکی از 
نگرانی های ما در گروه صنعتی گلرنگ این اســت که این حس به آن ها دســت ندهد� 
چون شــما در خانواده، حســی غیر از حس خوب ندارید و دوســت دارید همیشه این 

حس خوب باشد�« 
شــرکتی به وسعت یک شــهرک، قطعًا به مدیریت دقیقی نیاز دارد تا عدالت در آن 
همیشه برقرار باشد� اینجا به سیستمی قوی نیاز است تا همه را کنترل کند� اما کنترل 
کردن نباید به شــکلی باشد که برای کارکنان جنبه ی آزاردهنده ای پیدا کند: »سیستم 
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باید در این زمینه تا جای ممکن قوی عمل کند؛ اما از بابت کنترل، همه باید بدانند که 
ما یک خانواده هســتیم� این کنترل وجود دارد تا عدالت به هم نخورد� البته هیچ کس 
نمی توانــد بگوید عدالت صد درصدی داریم؛ اما در حد ایدئال باید آن را برقرار کنیم�« 
در گذشــته پدر و اکنون پســر، برای این شــرکت برنامه ها ریخته انــد و اهدافی دارند، 
می خواهند یک روز جمعیت 33هزارنفری به صد هزار نفر برســد: »وقتی می خواهیم 
بزرگ تر شــود، خیلی باید حواســمان جمع باشــد� وقتی مجموعه می خواهد دو برابر 
شود، باید دقت بیشتری صورت بگیرد� اگر این حس باشد که همه در خانواده کار خود 
را به درستی انجام می دهند، وضعیت خوبی هم حاکم می شود؛ اما اگر کارها به درستی 
انجام نشود، حس بی تفاوتی به کارکنان دست می دهد� آن وقت بدون عشق وعالقه کار 
می کنند و بدون عشــق هم کار پیش نمی رود�« حاصــل این طرز فکر، کارآفرینی برای 

مردم و شکوفایی صنعت در دو دهه ی گذشته بوده است� 

لذت کارآفرینی
پدر و پســر هــر دو در یک شــرکت کار خود را آغــاز کردند� بعدًا کــه دفتر گلرنگ 
راه اندازی شد، در ساختمان بزرگ شیشه ای سیاه رنگ، دو دفتر کار کنار هم داشتند� 
حاال که پدر رفته، شــمایلی از او گوشــه ی اتاق کار، روی یک صندلی جا خوش کرده 
اســت و هر میهمانی از در وارد می شود، به رســم میزبانی با لبخند به او می نگرد� این 
روزها که پدر از دنیا رفته، دکتر مهدی فضلی باید خودش اوضاع را سامان ببخشد؛ اما 
در گذشته، همه ی کارها مشورتی بود: »اختالف سلیقه هم داشتیم، اما این اختالف ها 
خیلی قشنگ بود؛ چون هیچ وقت پدر با حالت تحکم صحبت نمی کردند� دو تا دوست 
بودیــم با همدیگر�« طبیعی اســت که دو دوســت، برای حل مســائل، با هم گفت وگو 
می کنند� این همان کاری است که حاج کریم و پسرش هم انجام می دادند: »هرجایی 
اختالف نظری داشــتیم، با هــم صحبت می کردیــم؛ اما هیچ کس ایــن را نمی دید و 
مشــکوک نمی شــد که ما نظری متفــاوت با همدیگر داشــتیم� چون بــا هم صحبت 
می کردیم� من هم می خواســتم از تجربیات غنی پدر اســتفاده کنم� اگر نقطه نظری 
داشــتم که منطقی بود، پدر با آغوش باز می پذیرفتند� همیشــه هــم این طور نبود که 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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حرف فقط حرف استاد باشــد� هیچ وقت نمی گفتند: ‘چون من این نظر را دارم، باید 
انجام شــود�’ اعتقادشــان این بود که باید با هم کار را پیش ببریم و با صحبت کردن و 
تعامل کردن، اختالف نظرها را بررسی کنیم�« این طور بود که در یک رابطه ی محترمانه، 
دو هویت مستقل و جدا از هم شکل گرفت� ابتدا زیر سایه ی پدر بود و به مرور، هویتی 

جداگانه برای خودش ایجاد کرد�
پســر از دنیای پر از شــیطنت کودکی خداحافظی کرده اســت و می خواهد از پدر 
بیاموزد� کار را در شــرکت پدر شــروع می کند و میراث دار او می شود: »ازطرفی تفکرات 
قشــنگ پدر و ازطرف دیگــر، الطاف خداوند رحمان باعث شــد بتوانم هویت خودم را 
شــکل بدهم� غیر از این هم نمی توانست باشــد� پدر سخاوت معنوی داشتند و آن قدر 
بزرگوارانه عمل می کردند که می شــد در کنارشان بزرگ شد؛ چراکه برایشان منیت مهم 
نبود، حمیت مهم بود�« و با همین اندیشــه بود که مسیری برای آینده ترسیم شد و هر 

دو در آن گام برداشتند�
از همان روزی که شــنید »دنیا مزرعه ی آخرت اســت«، این جمله را آویزه ی گوش 
خــود کرد� البته کــه از ثروت پدر برخوردار بود؛ اما اینکه روحیه ی کســب ثروت ندارد، 
ربطی به ثروت پدر نداشــت� همیشــه پول برایش نوعی ابزار بوده و هست: »برایم مهم 
نبود که ثروتمند شوم� آن چیزی که برایم مهم بوده، این است که بتوانم اثرگذاری داشته 
باشم و بتوانم خدمتی کنم� چون دنیا مزرعه ی آخرت است و به این جمله اعتقاد دارم� 
در این دنیا، باید بتوانیم بهترین را بکاریم تا در آخرت برداشت کنیم� اینکه بتوانیم دلی 
را شاد کنیم یا نگرانی اش را برطرف کنیم، همه ی این ها از الطاف خداوند بزرگ است و 
این ها بدون شک از نگاه خدا دور نمی ماند�« البته که زندگی دنیایی را هم دوست دارد: 
»منکرش نمی شوم، اما آخرت را بیشتر دوست دارم و می خواهم آبادش کنم� آبادی آن 
را هم در این می بینم که دل های شادی داشته باشیم و نگرانی ها را بزداییم� تا می توانیم 
امید ایجاد کنیم�« البته قرار نیست کسی بیشتر از حد توانش کمک کند و خودش را از 
نعمت هــای دنیــا محروم کنــد: »خداونــد رحمان در حــد بضاعت از مــا می خواهد: 
الیکلف الله اال وسعها� ما هم می خواهیم در حد وسع و بضاعت خودمان کمک کنیم تا 
هم دنیا را داشــته باشیم و هم آخرت را� در قنوت هم همین را می خواهیم: خیر دنیا و 
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آخرت� اول هم خیر دنیا را می خواهیم بعد آخرت�« اما وسع او چقدر است؟
می داند که خدا برایش تکلیف کرده اســت در حــد بضاعتش به همه کمک کند و 
کمک او »کارآفرینی« است� کاری که چندان هم ساده به نظر نمی آید� هرکسی همین 
که بتواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد و برای خودش کاری کند، هنر کرده است؛ 
اما کارآفرینان هنری بزرگ تر دارند� آن ها برای دیگران هم راهی برای کسب درآمد خلق 
می کنند: »سخت است اما هم زمان شیرین است� وقتی می بینید افرادی هستند که در 
جامعه اذیت می شوند، اما شــما می توانید در این مجموعه از توان آن ها بهره بگیرید و 
آن ها هم با عشــق و عالقه کار می کنند، هنگام کار تبســم بر لب دارند و با نشاط کار را 
پیش می برند، قطعًا خوش حال می شــوید� خداوند رحمان به من این لطف را داشــته 
اســت کــه از لذت دیگران لــذت می برم� وقتی می بینید دســت کم 33هــزار نفری که 
به صــورت مســتقیم با شــما کار می کنند، خوش حال و راضی هســتند، بــدون تردید 
همه اش لذت است� خانواده ی آن ها لذت می برد و این لذت به خانواده ی بزرگ گلرنگ 
می رسد�« البته قرار نیست موهبت کارآفرینی به خودش و خاندان فضلی محدود شود� 

بقیه هم می توانند وارد میدان شوند�
روزی که قدم به شرکت گذاشت، شاید فکرش را هم نمی کرد پدر چه خوابی برایش 
دیده اســت و می خواهد او را تا کجا ببرد� پدر اما در ســکوت و آرامش، مرحله به مرحله 
دست او را گرفت و یک روز از او خواست حتی وقتی نبود، آن قدر تالش کند تا گلرنگشان 
صدهزارنفری شــود� حاال آن پدر دیگر نیســت؛ اما آموزه هایــش در ذهن دکتر مهدی 
فضلی نقش بســته اســت: »در گــروه صنعتی گلرنگ از پــدر یاد گرفتیم کــه بتوانیم 
جانشــین پرور خوبی باشــیم� این را یاد گرفتیم و با بقیه هم به اشــتراک گذاشــتیم�« 
تفکرش واضح و مشخص است: »لزومی ندارد در همه چیز تا آخرش خودمان باشیم!« 

اما این تفکری نیست که همه به آن باور داشته باشند�
چیــزی در حدود دو دهه پیش، وقتی شرکتشــان تازه داشــت پروبــال می گرفت، 
تصمیم گرفتند شرکایی به کار اضافه کنند� می خواستند کار را گسترش بدهند و برای 
اینکه کار گسترده شود، به نیروهایی نیاز داشتند که در کنارشان کارها را مدیریت کند� 
می دیدنــد که در دیگر شــرکت ها، وضعیت تا جایی پیش می رود کــه اعضای خانواده 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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بتوانند آن کســب وکار را مدیریت کنند� گویی آن کار برای خانواده ایجاد شده بود؛ اما 
این چیزی نبود که حاج کریم و پسرش می خواستند و همین جا بود که عده ای به آن ها 
انتقــاد می کردند: »یکی از رفقایم می گفت: ‘ببین ما در حدی که برادر ها و در حقیقت 
فرزندان خواهرها و برادرها برای مدیریت باشند، کسب وکار را رشد می دهیم� نمی دانم 
شــما کار درســتی می کنید که خارج از جمع خانوادگی کار را توســعه می دهید یا نه�’ 
گفتــم: ‘ببین اینجا ما همه را اعضای خانواده ی خودمان می دانیم� برادری و خواهری 
که فقط در شناســنامه نیســت�’ این ها همان باور است� عشق و عالقه است� من برادر 
نــدارم اما اینجا در گروه صنعتی گلرنگ، خیلی برادر دارم� آن روز در مقیاس کوچک تر 
همیــن را گفتم و حاال که خداوند به ما لطف داشــته و بزرگ تر شــده ایم، چرا انجامش 

ندهیم؟« 
قدیمی هــا ضرب المثلی دارند که می گوید: »شــریک اگر خوب بود، خدا هم برای 
خودش شــریک می گرفت«؛ اما در خانــدان فضلی، چنین باوری وجــود ندارد� آن ها 
به دنبال شــراکت هســتند، شــراکتی به مدل خودشان: »من به شــراکت اعتقاد دارم� 
ســال ها شراکت کردیم، اما با مدلی متفاوت� شــراکتی که تا االن داریم با مدل ابتدای 
ورود مــن به مجموعه خیلی متفاوت اســت� االن ســعی می کنیم هرکســی بر مبنای 
زحمتی که می کشد، عماًل بتواند از امکانات استفاده کند� االن در شرکت تعداد زیادی 
شــریک داریم، اما مدل شراکتمان خیلی خاص است� تمام عزیزانی که امور اجرایی را 
دارند، کسانی که صاحب هلدینگ هستند، همه به نوعی شریک هستند� عماًل در کنار 
هم هستیم� ما این شراکت را دوست داریم و هدیه ای به افراد دیگر می دانیم�« اما مدلی 
که عمومًا در شــرکت ها به عنوان شراکت از آن یاد می شــود، در گلرنگ اجرا نمی شود: 
»ایــن مدل که کســی پول بیاورد و شــریک بشــود، بــرای ما جــواب نمی دهد� گاهی 
ســایلنت پارتنر (شــریک صامت( می آید و پول مــی آورد و می رود و اصــاًل هم پیدایش 
نمی شود� ما چنین شریکی را نمی خواهیم که پول بیاورد و خبری از او نباشد� حتی اگر 
کســی بیرون باشــد و ایده ی خاصی داشته باشــد که بتواند کمک کند، می پذیریم اما 
فقــط پول، نه! مدل خودمان را مدل قشــنگی می دانیم که امتحان پس داده اســت و 

می خواهیم همان را داشته باشیم�« 
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کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت
روزی که مهدی به شــرکت پدرش قدم گذاشــت، پاکشو شرکتی کوچک بود� هنوز 
خبــری از گلرنگ نبود و هنوز تبلیغ »گل، گل، گل، گل از همه رنگ، ســرت رو با چی 
می شــوری؟ با شامپو گلرنگ« بر سر زبان ها نیفتاده بود� حاال اما برندهایی از دل گروه 
صنعتی گلرنگ متولد شده اند که هرکدام برای خود نام ونشانی دارند� از اکتیو گرفته تا 
ماسترفوده، محصوالت گلرنگ نه فقط برای بازار داخلی، بلکه برای حضور در بازارهای 
خارجی وارد میدان شــده اند؛ اما کســی که اکنون در رأس این هرم 33هزارنفری قرار 
گرفته، دیگر متعلق به خانواده اش نیست� او به زنجیره ی طویلی متصل است و باید به 
امور خانواده ای 33هزارنفری رسیدگی کند� شاید به همین خاطر است که فعالیتش را 
محــدود به یک حوزه نمی کند؛ چون نمی خواهد کوچک بمانــد� اهدافی بزرگ دارد و 
می خواهد بزرگ شود، پس باید محصوالت متنوعی تولید کند و در هر عرصه ای حاضر 

شود�
بــرای ایجاد تنوع به کارهای عجیب وغریب نیاز نیســت؛ فقط باید کمی چاشــنی 
خالقیت و نوآوری به کار اضافه کرد� در گلرنگ هم باور مدیر همیشه این بوده است که 
کارها باید خالقیت محور باشند: »همیشه سعی کردیم چیزهایی را که با آن ها در ارتباط 
هستیم، بدانیم و بشناسیم و ابتکار و نوآوری به خرج دهیم�« یکی از کاالهایی که گروه 
صنعتی گلرنگ برای تولید محصوالتش با آن سروکار دارد، بطری است� خیلی ها شاید 
با خودشــان تصــور کنند بطری که خیلی عادی اســت و جای کار نــدارد: »ولی ما در 
گلرنگ خیلــی روی بطری و خواصش کار کردیم� اینکه بطــری چطور می تواند از دید 
مخاطبانمان جذابیت داشته باشد� بطری شفاف باشد؟ اگر قرار است شفاف باشد، با 
چه چیزی باید آن را شفاف کنیم؟ آیا هر کاری که خارجی ها انجام دادند، خوب است 
و ما انجام دهیم؟ قطعًا خیر� ما برخی از آن کارها را می دیدیم و سعی می کردیم بهترش 
را اجرا کنیم�« گلرنگی ها حتی به برچســبی که می خواهند روی بطری بچسبانند هم، 
دقــت می کننــد: »آیا حتمًا بایــد از کاغذ یا پلیمری اســتفاده کنیم که بقیه اســتفاده 
کرده اند یا می توانیم انواع دیگری را به کار ببریم؟ در چاپ، توانســتیم تغییراتی اعمال 
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کنیم که شــاید از نگاه بعضی ها عجیب بود؛ اما برای خودمان همیشه مهم بوده است� 
چطوری روی برچســب، چاپ کنیم که قیمتش کمتر شــود و هم زمان شــیک باشــد� 
کارهــای زیاد و خاصی را امتحــان کردیم�« اما یک نکته در تمامــی این کارها اهمیت 
داشــت: هیچ گاه نباید بی گدار به آب می زدند� همیشه باید حساب وکتاب می کردند و 
بعد از بررســی همه ی جوانب، کار را انجام می دادند� آن ها حتی در تنوع بخشــیدن به 

محصوالتشان هم اول بررسی می کردند و بعد اقدام�
گلرنگ از همان ابتدا شرکتی موفق بود� نیازی نبود محصوالت تولیدی اش را تغییر 
بدهد؛ اما می توانســت محصوالت جدیدی به تولیدات خود اضافه کند و این کار را هم 
کرد� این طور شد که گلرنگ محصوالت دارویی، آرایشی، بهداشتی و بسیاری محصوالت 
دیگر را با موفقیت روانه ی بازار کرد� دلیل این تنوع شــاید اعتقاد دکتر مهدی فضلی و 
پدرش به فلســفه ی اشراق صدرالمتألهین باشــد: »این فلسفه می گوید کثرت در عین 
وحــدت و وحدت در عین کثرت، یعنی هم تمرکز و هم تنوع� پس تنوع ســازی داشــته 
باشــید، بدون اینکه عماًل تمرکز خود را در کار از دست بدهید�« پرسشی که بسیاری از 
افراد از صاحبان گلرنگ می پرســند، این اســت که چطور با این همه تنوع محصوالت، 
پراکندگــی به وجود نیامده اســت: »خیلی ها می گفتند دارید تمرکز خود را از دســت 
می دهید� این قدر پراکنده شده اید با این تنوع صنعت که دیگر تمرکز نخواهید داشت؛ 
اما من همیشه گفته ام درســت است که تنوع صنعت داریم اما این تنوع، تمرکز را از ما 
نگرفته اســت� مکانیزم خودش را برقرار کرده اســت و همه دارند کار خودشان را انجام 

می دهند�«
شــاید آن ها که می گویند با تنوع صنعت، تمرکز از دســت مــی رود، این طور تصور 
می کنند که مدیریت همه ی این زیرشــاخه ها باید با شــخص مدیرعامل باشــد و باید از 
همه ی آن کارها ســر در بیاورد� این شــاید همان اشتباه بزرگی باشد که آن ها مرتکبش 
می شــوند؛ اما مهدی فضلی می داند که او فقط باید مدیر باشــد: »لزومی ندارد من در 
همه ی این ها سررشــته داشته باشم� اگر من کالنش را بدانم، یعنی اگر مباحث کلی و 
کالن را بتوانم مدیریت کنم، در حقیقت خوب مدیریت کرده ام و در نهایت هم، می توانم 
به شــرکت های مختلفی کــه در زمینه های متفاوت در گلرنگ کار می کنند، در ســطح 
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کالن کمک کنم؛ اما مباحث تخصصی باید در خوِد شرکت ها پیش برود� پس واقعًا باید 
در ســطح کالن، تمرکز وجود داشته باشد؛ اما نباید خودمان را از تنوع محروم کنیم� از 
این تنوع باید به صورت هم افزا استفاده کنیم�« نتیجه ی این طرز فکر، توسعه ی شرکتی 

از 34تا35 نفر به 33هزار نفر بوده است�
البته، دکتر فضلی درحالی که با فلســفه آشنایی مختصری دارد و در کسب وکارش 
کثــرت در وحــدت و وحدت در کثرت را حفظ کرده، از عالم سیاســت کم خبر اســت و 
خیلی هم دلش نمی خواهد از این دنیا خبردار شــود: »نه اینکه هیچ شناختی نداشته 
باشم، اما همیشه سعی کرده ایم در این مجموعه روی پای خودمان بایستیم و کارمان را 
پیــش ببریــم� هیچ وقت به فکــر ایجاد روابط سیاســی نبــوده ام� البتــه از عزیزانی در 
حوزه های مرتبط مثل وزارتخانه ی صنایع کمک گرفته ام؛ اما همیشه سعی کرده ایم کار 
خودمــان را پیش ببریم�« این رویه، رویه ی پدر هم بود: »پدرم هم سیاســت را دوســت 
نداشتند� من هم سیاست را نه بلدم و نه دوست دارم که بلد باشم؛ اما اقتصاد را دوست 
دارم و از آن لذت می برم� ترجیح می دهم خبرها را در زمینه های کاری که مرتبط باشد، 

دنبال کنم�« از همین مسیر، چالش های امروز ایران را هم شناسایی کرده است�
چالش هــای یــک کشــور از نگاه افــراد مختلــف، با هم فــرق دارد� امــا آن ها که 
فعالیت های اقتصادی دارند، بهتر می توانند مشــکالت اساســی کشور را پیدا کنند� 
دکتر فضلی درباره ی این مشــکالت می گوید: »مباحــث مختلفی وجود دارد که برای 
همه ی ما محسوس است� برخی از آن ها فقط در سطح کشور نیستند، بلکه در سطح 
جهانی مطرح میّ شوند� باید همه ی این ها را ببینیم و برای همه ی آن ها راهکار داشته 
باشــیم� همیشه باید حواسمان به تهدیدها هم باشد، برای اینکه بتوانیم از آن ها عبور 
کنیم و در صورت امکان هم آن ها را به فرصت تبدیل کنیم�« او معتقد اســت هرچیزی 
که جلوی رشــد مجموعه را می گیرد، باید شناســایی و متوقف شود تا رؤیای پدر برای 
صدهزارنفری شــدن باالخره رنگ تحقق به خود بگیرد: »بایــد بمانیم اما فقط ماندن 
مهم نیســت! بایــد با قدرت و با نشــاط بمانیم�« اما پرســش اینجاســت که مجموعه 

می خواهد بماند و چه کار کند؟
روزهای نخست که پاکشــو راه اندازی شده بود، شاید هدفش این بود که در ایران، 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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حرفی برای گفتن داشته باشد؛ اما حاال شرایط تغییر کرده، دکتر مهدی فضلی به دنبال 
مطرح کردِن این شــرکِت ایرانی در ســطح جهان اســت: »یکــی از دغدغه های ما در 
مجموعه، حضور در بازارهای جهانی اســت� ما باید در بازارهای جهانی حضور داشــته 
باشــیم� البته که تحریم های ظالمانه اجازه نمی دهند؛ اما ما باید تمامی تالشــمان را 
بکنیم� خودمان می گوییم باید ســنگ زیر آســیا باشــیم و کاری کنیم کــه در بازارهای 
جهانی اسم ایران و ایرانی با افتخار مطرح شود�« او نه فقط به فکر توسعه، بلکه به فکر 

مطرح کردِن نام ایران در جهان است�

کارآفرینی افتخار من است
آدم ها معمواًل به کارشــان و دسترنجشان افتخار می کنند� مادران و پدران به فرزندی 
که تحویــل جامعه می دهند، افتخــار می کنند و فرزندان به خانــواده ی خود می بالند� 
عده ای هم هســتند کــه به کارهایی کــه آفریده انــد، می نازند� در خانــدان فضلی هم 
بزرگ تریــن افتخار همین آفرینش کار اســت� دکتر مهدی فضلــی کار و کارآفرینی را از 
پدرش به ارث برده است و حاال به آن افتخار می کند: »چیزی که بیش از همه در دنیا به 
آن افتخار می کنم، همین کارآفرینی است که از پدر به ارث برده ام�« البته این کارآفرین، 
نگرانی هایی هم دارد: »شاید نگرانی به معنای واقعِی نگرانی نباشد؛ اما دغدغه داریم و 
دغدغه مان هم این اســت که در ســطح جهانی مطرح شــویم� وقتی در ســطح جهانی 
مطرح بشــویم، قطعــًا می توانیم برخی ریســک هایی را که احتمااًل بــرای همکاران در 
مجموعــه پیش می آید، مرتفع کنیم� می توانیم خیلــی غنی تر و قوی تر به هم وطنانمان 
خدمت کنیم�« گلرنگ این روزها توانسته تکیه به واردات محصوالت آرایشی را به حداقل 
برساند و این خدمتی بزرگ است� درباره ی برخی مواد دارویی هم قضیه به همین شکل 
اســت: »می خواهیم با قدرت در عرصه ی جهانی حضور داشــته باشیم تا بتوانیم برای 
کشــور ارزآوری کنیــم� این یکی از دغدغه های جدی اســت که با توجــه به تحریم های 
ظالمانه باید نســبت به دیگران صد برابر بیشــتر زحمت بکشیم تا به همان هدف دست 

پیدا کنیم�« البته تحریم بزرگ ترین مشکل است، اما تنها مشکل نیست�
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در همه ی کارها مشــکالت زیادی رخ می دهد که ممکن اســت پیشــرفت کار را با 
اختالالتی مواجه کند: »مگر می شود مشکل پیش نیاید؟ قطعًا مشکالتی وجود دارد؛ 
اما ما سعی می کنیم با برنامه ریزی درست تا جایی که ممکن است، مشکل را حل کنیم� 
چون نمی توانیم بگوییم مشــکل نداریم؛ اما با مدیریت، تالش می کنیم تا جای ممکن 
کار را پیش ببریم�« او یک شعار هم دارد که بر آن تکیه می کند: »هرکسی باید مدیرعامل 
خودش باشــد�« از نگاه این کارآفرین، هرکســی باید بتواند در مجموعه ی گلرنگ، کار 
خودش را مدیریت کند� به این ترتیب، حل مشکالت هم ساده تر خواهد بود� بعضی هم 
می گوینــد با کمک هوش می توان بر مشــکالت غلبه کرد: »قطعــًا هوش خیلی نقش 
دارد؛ اما شــرِط الزم اســت، شــرط کافی به شــمار نمی آید� هوش زمانی تأثیر فزاینده 
خواهــد داشــت که در کنــارش اعتقاد، صداقت و محبت وجود داشــته باشــد� وقتی 
صداقت و محبت باشــد، اعتبارآفرینی خاصی ایجاد می کنــد� این اعتبار از میلیاردها 
دالر ثروت هم باارزش تر است� به هرحال خیلی چیزها را نمی توان با پول به دست آورد؛ 

اما با عوامل معنوی می شود آن ها را به دست آورد�« 
تأکید دکتر مهدی فضلی بر این است که فرد باهوش الزامًا نمی تواند اعتماد ایجاد 
کند: »خیلی ها باهوش هستند؛ اما نمی توانید به آن ها اعتماد کنید� اتفاقًا امکان دارد 
بیشتر از آن ها بترسید و خودتان را جمع کنید� برخی هم هستند که باهوش اند و شما 
هــم می خواهیــد با آن هــا کار کنید� به این خاطــر که فکر می کنید معتمد هســتند و 
می توانیــد از هوش آن ها اســتفاده کنید�« او همــه ی این ها را از پــدری یاد گرفته که 
خودش همیشــه هوشــمندانه عمل کــرده و در عین حــال، با فضیلت هــای اخالقی، 
هوشش را مزین کرده اســت� حاصل این رفتار خردمندانه هم پسری شد که پشت سر 

پدر به مسیر زندگی ادامه داده است�
پسرک پرشور و بازیگوشی که پدرش به خاطر شیطنت هایش به مدرسه می رفت تا پاسخ گو 
باشد، حاال یکه و تنها شرکتی 33هزارنفری را مدیریت می کند� دیگر خبری از آن شیطنت ها 
نیست و شوربختانه، یار دیرینش هم دیگر در کنارش حضور ندارد؛ اما حاال که از نعمت پدر 
محروم شــده اســت، به کمک بقیه ی اعضای خانواده ی گلرنگ، ایــن مجموعه ی بزرگ را 
مدیریت می کند� این بار سنگین گاهی باعث می شود که حتی نتواند یک روز در کنار خانواده 

سقف ایرانیت فرو ریخت!
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باشد؛ اما سعی می کند نوعی تعادل برقرار کند و وقتی در کنار آن ها حضور دارد، به اندازه ی 
کافی لذت ببرد، مثل آن زمانی که غروب بود و با خواهرش سر کوچه می رفت تا با پدر از مغازه 
تنقالت بخرند� هنوز هم می تواند مثل همان روزها از زندگی لذت ببرد� این روزها او در کنار 
حس قشنِگ لذت بردن از حضور در کنار خانواده، از حس قشنگ دیگری هم لذت می برد: 

کارآفرینی�



آلبوم عکس ها
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فصل چهارم

پرواز بر فراز 
قله های زاگرس
داستان زندگی محمدکریم فضلی، 
مؤسس و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ

نویسنده: شکیب شیخی





صد هزار شغل
»هدیه ی اصلی برای من قولی اســت که باید همگی همین جا به من بدهید� قول 
بدهیــد که با ســعی و اراده، در آینــده ای نه چندان دور، صد هزار نفــر از هم میهنان را 
مشــغول به کار کرده و گروه صنعتی گلرنگ را در جمع پانصد شــرکت برتر جهان جای 

داده باشید�«
جمعی خودمانی بود که از ســویی، رنگ و بویی صمیمی داشت و از سوی دیگر، 
نوری از رفتار و زندگی حرفه ای در آن جریان داشــت. روی صورت حاضران این جمع 
لبخندی به نشانه ی مهر و قدردانی نشسته بود و چشمانشان آن چنان مسحور سخنران 
بــود که گویــی مهم ترین رازهای جهان را بــا آنان باز می گویــد. تمامی حاضران از 
برجســته ترین مدیران صنعتی کشــور بودند و در باالی مجلس، دکتر مهدی فضلی 
نشسته بود: مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ. صدا هم از همان نزدیکی می آمد، از کنار 
دکتر فضلی. پیرمردی خوش ســیما و خوش پوش کنار دکتر نشســته بود و با لحنی 
شــیرین درخواستی از همکارانش داشت. درخواستی که یک رؤیا را هدف می گرفت و 
می خواست رفته رفته جامه ی واقعیت به آن بپوشاند. مرد سال خورده به سبک آشنای 
ســال های پربار عمرش، موهای سپید را موقرانه شــانه کرده بود و این وقار داستانی 
بسیار آشنا برایمان می گفت: داستان نسلی که پا پس نکشید و ثمره ی زحمتش را به 

همه چشاند.
هفتم اردیبهشــت 1389 بود و این جمــالت را حاج محمدکریم فضلی در روز تولد 
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78ســالگی اش بر زبان آورد� بنیان گذار گروه صنعتی گلرنــگ در آن لحظات خوب به 
خاطر داشــت که نزدیک به پنج دهه کار و تالش، چه مســیری را طی کرده که او امروز 
نماد سخت کوشــی و تیزهوشی گروهی باشد که کارش از یک گروه چندنفره آغاز شده 
و امروز چند ده هزار نفر نیروی کار را در دل خود جا داده اســت� این پیشرفت و رشد را 
می دیــد و به آن می بالید؛ اما به خوبی می دانســت اگر اراده و بصیــرت به کار ببندیم، 
محدودیتی مقابلمان نخواهد بود: »به عینه می دیدم که آرزوها و آرمان هایم دارد به ثمر 
می نشیند و بار می دهد؛ اما آرزوهای من برای این خانواده ی بزرگ صنعتی و همچنین 

میهن و هم میهنانم سقف و محدودیتی نداشته و نخواهد داشت�«
چه شــد که روزهای سخت جاده های تویسرکان و دشــواری های بازار تهران به این 
گروه صنعتی بزرگ ختم شــد؟ پاســخ این پرســش چند تقویم آن طرف تر است و چند 
رودخانه و کوه آن ســوتر� پاسخ این پرسش 78 ســال پیش از آن شب تولد جای گرفته 

است، در دامنه های رشته کوه زاگرس�

بی هراس از گرگ
می گویند هر کار بزرگ سرچشــمه ای دارد و سرچشمه ی گروه صنعتی گلرنگ هم 
شــهر سرکان است� سرکان شهر باغ های سرســبز گردویی است که در دامنه ی زاگرس 
کشــیده شــده اند و از رودی کــه در دل این کــوه می پیچد و به پیش می رود، ســیراب 
می شــوند� تاریخ نگاران می گویند کلمه ی »ســرکان« به معنای »سرچشــمه« اســت و 
صنعتگرانی که می دانند حاج محمدکریم فضلی در روز هفتم اردیبهشت 1311 در این 

شهر به دنیا آمده هم، این شهر را به نوعی سرچشمه می نامند�
اردیبهشت بود، یعنی ماهی که زمین همچون بهشت سرسبز می شود؛ اما آن هایی 
که در شــهرهای کوهســتانی زاگرس گام زده اند، می دانند که حتی در اردیبهشت هم 
خط وربط ســرمای زمستانی، ولو لطیف تر، ادامه پیدا می کند� در چنین زمین و زمانی 
بــود که محمد فضلی پا به این دنیا گذاشــت� پدرش تاجری محلی بود که از ســویی، 
مشــغله ی تجارت داشــت و از ســوی دیگــر، در دل آرزوی تحصیل کــردن فرزندش را 
می پرورانــد� ســرکان کوچک در آن زمان، امکان تحصیل را بــرای فرزندان خود فقط تا 
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کالس چهــارم ابتدایی فراهم می آورد و همین شــد که با آغاز پنجمین ســال تحصیلِی 
محمدکریم، پدر هم به قصد تغییــر ظرف تجاری خود، هم با هدف فراهم کردن امکان 

ادامه ی تحصیل برای فرزندش به همدان مهاجرت کرد�
کالس پنجم تمام شد و خانواده باز هم به سرکان بازگشت؛ اما محمدکریم و پدرش 
رؤیای تحصیل را هنوز هم در ســر داشــتند� تویســرکان شهر نســبتًا بزرگ تری بود که 
میزبان محمدکریمی شد که سال های کودکی اش را به عشق تحصیل به دل جاده های 
کوهســتانی سپرد� مســیر سرد و ســخت بود و شــاید همین لحظه ها بود که روحیه ی 
سخت کوشــی و از پا ننشستن را در وجود محمدکریم نهادینه کرد: »آن موقع هیچ گونه 
امکان ارتباطی جز پیاده روی و راه های مالرو وجود نداشت� آن زمان، ماشینی در مسیر 
تویسرکان به سرکان و به عکس رفت وآمد نمی کرد� حتی راه های همدان به تویسرکان یا 
مالیر، خاکی و خطرناک بود و تنها گهگاه ماشــینی از همدان به تویســرکان می آمد�« 
همین شــد که محمدکریم و چند نفر از دوســتانش هر روز همراه با هم مســیر ســرد و 
کوهستانی تقریبًا ده کیلومتری سرکان به تویسرکان را پیاده طی می کردند� فصل پاییز 
بود و به ســختی می شــد این مســیر را تحمل کرد؛ اما زمســتان که از راه رسید و خطر 
حملــه ی گــرگ و مانــدن در برف هایی کــه کمرکش کوه هــا را زیر لحاف ســخت خود 
می گرفتند، داســتان را عوض کرد� گروهی که در ابتدای ســال تحصیلی تقریبًا هفت 
هشــت نفر بودند، رفته رفته سه نفر شــدند� خانواده ها با هماهنگی هم، اتاقکی برای 
بچه ها در تویسرکان اجاره کردند تا آن ها بتوانند شب هایی را در آنجا بمانند و نیاز نباشد 
هــر روز در این مســیر صعب العبــور حرکت کننــد و محمدکریم جوان دیگــر در خطر 

سرمازدگی که یک بار جانش را تهدید کرده بود، نباشد�

رؤیاهای محمدکریم و اندوه مادر
محمدکریم عاشــق پیشرفت بود، چیزی که شــاید در نسل آن زمان کمتر به چشم 
می خورد� بیشتر انسان ها در وضعیت از پیش  تعیین شده ای پا به این جهان می گذاشتند 
و در چهارچــوب همــان وضعیــت سرنوشــتی را بــرای خود مقــدر می دیدنــد و آن را 
می پذیرفتنــد؛ اما محمدکریم چنین نبــود� او برای خود رؤیاهای بزرگ تری داشــت و 
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پدرش مشــوق او بود؛ اما شــاید عامل اصلی ای که باعث می شــد او بتواند در تمامی 
مقاطع تحصیلی شاگرداول کالس باشد، مادرش بود� مادر، روحانی زاده بود و به همین 
واسطه، از معدود افرادی در جامعه ی آن زمان بود که ارزش کسب علم را به خوبی درک 
کرده بود� مادر، فرزند را تشویق می کرد و همه چیز، گرچه با سختی، اما به خوبی پیش 
می رفت تا لحظه ای غم انگیز از راه رســید� مــادر از این دنیا رفت: »مادرم فوت کرد و ما 
دچار مشکالتی شدیم� دیگر کسی نبود مرا تشویق کند، دلداری بدهد و مشکالت را در 
نظــرم آســان نمایــد� رفت وآمدهــا هــم مــرا اذیــت می کــرد�« همین چنــد جمله ی 
حاج محمدکریم با ســادگی بی آالیشی می گوید مادر چه ستونی بود، چه معجزه ای بود 
که می توانســت پیچیدگی ها و دشــواری ها را با جمله ای به ســادگی ها بدل کند� پدر 
جهان اســت و مادر جان این جهان، پدر مسیر است و مادر نیرویی که فرزند را به پیش 
می راند� این شــد که محمدکریم تحصیل را در همان ســال ششم به پایان رساند و یاور 

پدری شد که عطاری معتبر و محترم بود و دستی در صابون سازی هم داشت�
محمدکریم دیگر درس نخواند؛ اما رؤیای پیشــرفت از ســرش نیفتاد� سرکان شهر 
کوچکی بود و محمدکریم این ظرف را مناسب مظروفی نمی دید که رؤیای فزونی یافتن 
داشت� این رؤیا هرگز از سرش بیرون نرفت تا زمانی که بیست ساله شد و تصمیم گرفت 
پــا به دنیای تأهــل بگذارد� لباس دامــادی را که بر قامت خود می آزمــود، رو به خیاط 
فاضلی کرد که از دوســتان پدرش بود و نظرش را راجع به مهاجرت به شــهری بزرگ تر 
پرسید� نظر او را جویا شد؛ زیرا می دانست راه های نو از دل تجربه های کهنه و نگاه های 
آزموده بیرون می آیند: »ایشــان گفــت: ‘به نظر من بعــد از ازدواج به محیط بزرگ تری 
بروی، بهتر اســت’ و شعری خواند که تأثیری عمیق بر من گذاشت: نهنگ آن به که در 
دریا ستیزد/ کز آب خرد، ماهی خرد خیزد� این شعر مرا در تصمیمی که داشتم، بسیار 

مصمم تر کرد�«
درس هــای زندگــی را می توان در یک قــاب دید� یکی از این قاب هــا روزی بود که 
محمدکریم و نوعروســش پس از ازدواج، از همدان به تویســرکان بازگشتند و باید مسیر 
دشوار تویسرکان به سرکان را پیاده می رفتند� ناگفته و ناشنیده مانده، اما آن پیاده روی 
یک تازه عروس و داماد پیوندی را در جســم و جان این زوج ایجاد کرد که بعدها هر فراز 
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و نشــیبی را به مســیری هموار بدل می کرد� چندی بعد، محمدکریم با مشــورت پدر و 
همسرش تصمیمی نهایی گرفت: برای پیشرفت باید از مردم مهربان و گرم خوی سرکان 
جدا شد و به شهری بزرگ تر رفت� همسر اهل همدان بود و از خانواده ای اصیل می آمد� 
همین شــد که مقصد اول را همدان در نظر گرفتند و به این شهر رفتند� گرچه همدان 
بزرگ ترین شــهر آن منطقه بود؛ اما آن ســال ها هنوز این شهرها به مراکز بزرگی تبدیل 
نشــده بودند که امروز می بینیم� محمدکریم همدان را آن میدان مناســبی نمی دید که 
بتواند در آن، استعداد و رؤیاها را به آزمایش گذاشت: »مدتی در همدان ماندیم؛ اما در 
آنجا هم کارها بر وفق مراد نبود� تصمیم گرفتم به شهرهای دیگر سفر کنم� چند سالی 
هم در چند شــهر دیگــر اقامت کردم و دیــدم این ها برای من جاذبه نــدارد و عرصه ی 
مناسبی برای فعالیت هایم فراهم نمی شود�« پس قطب نمایی که محمدکریم را به سمت 
جلو هدایت می کرد، کانون صنعت و تجارت کشور را نشانه گرفت: تهران� سال 1340 
بود که محمدکریم به تهران مهاجرت کرد، تهرانی که هنوز هم به رغم فرصت های زیادی 
که گویا پشت دروازه هایش خفته اند، تصویری ترسناک و غریب در ذهن جوانی دارد که 

از شهرستان همراه همسرش پا به آن می گذارد�

راز پودر ظرف شویی اورال
در تهــران اوضاع نه تنها خیلی خوب نبود، بلکه به دلیل زیاد بودن هزینه ی زندگی، 
دشــواری های بیشتری ســر راه محمدکریم قرار گرفت� محمدکریم و همسرش در این 
ســال ها روزگار را نسبتًا به ســختی می گذراندند� آقای زواری صاحب خانه ی خانواده ی 
فضلی در تهران بود� روزی زواری به محمدکریم پیشــنهاد داد که در بازار مشغول به کار 
حســابداری برای حجره ای شــود، اما محمدکریم این پیشــنهاد را نپذیرفت؛ زیرا فکر 
می کــرد آن هدفی که برایش از دیــار خود به تهران مهاجرت کرده بــود، با حقوقی در 
حدود 250 تومان محقق نمی شود� فکر محمدکریم تولید بود و ایجاد اشتغال و ذکرش 
یاد خدا بود� می دانســت که با توکل به خدا این روزهای دشــوار جای خود را به رشد و 
بالندگی می دهند: »در عین اســتیصال و نداری، آگاه بودم که به هر صورت با تالش و 
مداومــت، پیشــرفت خواهم کرد� انگیزه ای قوی داشــتم، خیلی قــوی و به خدا توکل 
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می کردم� مطمئن بودم هرکسی حرکت کند، خدا کمکش می کند�«
محمدکریم هر روز چشم هایش را روی بازار متمرکز می کرد تا شاید راهی برای بیرون 
رفتن از مشــکالت و رســیدن به آرمان هایش پیدا کند� یکی از همین روزها که در بازار 
تهران قدم می زد، با محصولی روبه رو شــد به نام پودر ظرف شویی اورال� امروز که بیش 
از نیم قرن از آن روزها می گذرد، قطعًا همه ی ما خدا را شــاکر هستیم که محمدکریم با 
دیدن این محصول مســیر خود را اندک اندک ساخت و پیدا کرد؛ اما در آن زمان، پیش 
روی او تنهــا تصویری مبهم از آینده وجود داشــت و او بود که تصمیــم خود را گرفت و 
به سوی ساختن آینده گام برداشت� پودر اورال را دو شریک به نام کریشچی و افشار در 
جاده ی شــهر ری می ساختند و در سرای ســیگارچی چهارراه گلوبندک می فروختند� 
همان چهارراه گلوبندکی که امروز گلوگاه قلب بازاری تهران است، آن روزها هم بیش از 
باقی نقاط کشــور جوش وخروش تجاری داشــت� محمدکریم نزد این دو شریک رفت و 
محصولشــان را بررسی کرد، محصولی که نه اسم ورسمی داشت و نه تبلیغاتی و به زبان 
ساده، کسی آن را نمی شناخت؛ بااین حال، محمدکریم ناامید نشد و مسئولیت فروش 

پودر را بر عهده گرفت�
از چهــارراه گلوبنــدک تا بازار امین الملک و ســبزه میدان چند قدم بیشــتر فاصله 
نیست� چند قدمی که امروز سنگ فرش شده و از سویی با ردیف دکان ها محصور است 
و از ســوی دیگر با کاخ گلســتان� محمدکریم پودر اورال را از دو شــریک تحویل گرفت� 
هدف اولش فروش این پودر به مغازه داران همین بازار بود� پودر را به خوبی نمی شناختند 
و قبولش نمی کردند یا اگر به سختی آن را قبول می کردند، فروش خوبی نداشت و چیز 
زیادی نصیب محمدکریم نمی شد� این طور شد که محمدکریم تصمیم گرفت پودر را در 

منطقه ی گسترده تری توزیع کند�

دوچرخه ای که مدام پنچر می شد
مشــکل بعدی وســعت طاقت فرســای تهــران بــود� محمدکریم مجبور بــود برای 
صرفه جویــی در هزینه هــا، پیــاده از خانــه به بــازار برود و این مســئله رمقــی برای او 
نمی گذاشــت� روزی در خیابان بوذرجمهری سابق که امروزه نامش پانزده خرداد شده 
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است، قدم می زد� فردی را دید که دوچرخه ای پنچر و فرسوده را با خود حمل می کرد� 
به فکرش خطور کرد که ممکن است این دوچرخه حالل مشکل او باشد؛ اما مسئله این 
بــود کــه در جیبش فقط 35 ریال پول داشــت� با صاحب دوچرخــه گفت وگو کرد و در 
نهایت، دوچرخه را با قیمت پانزده ریال از او خریداری کرد تا هم پولی برای خرج موقت 
خانه داشــته باشــد، هم برای تعمیر و پنچرگیری دوچرخه� دوچرخه پنچرگیری شد و 
محمدکریم با حسی سرشار از امید با آن به راه افتاد؛ اما این امید چندان دوامی نداشت 
و دوچرخه بار دیگر پنجر شد� پنچرگیری دو بار دیگر تکرار شد؛ اما هر بار دوچرخه پنچر 
می شــد و محمدکریم که دیگر رمقی برای دنبال خود کشــیدِن دوچرخه نداشت، آن را 
حوالی میدان ژاله رها کرد و با پای پیاده به خانه اش در خیابان فرح آباد رفت� آن روزها 
هنوز نام میدان ژاله به شــهدا، و خیابان فرح آباد به پیروزی، تغییر نکرده بود� تابستان 
بود و گرما� محمدکریم با شــلواری که مناســب فصل زمستان بود و آسیب های فراوانی 
هم دیده بود، به خانه بازگشــت و از همسرش خواســت وصله ای به شلوار بزند� شلوار 
توســی بود و همســر او که پارچه ای هم رنگ این شــلوار نداشــت، مجبور شد آستری 
آبی رنگی روی زانوی شــلوار وصله کند� آن روزهای محمدکریم این طور می گذشــت، با 
خســتگی برآمده از دوندگی فراوان و شلواری که نه مناسبت فصلی داشت و نه تناسب 

ظاهری�
گشایشــی خاص در کار حاصل نشــده بود و وضعیت اقتصــادی خانواده ی جوان 
فضلــی خیلی خوب پیش نمی رفــت� روزی برادر و مادر همســر محمدکریم از همدان 
به قصد زیارت حرم امام رضا (ع( به تهران آمده بودند تا پس از توقفی کوتاه، راهی مشهد 
شوند� سیدرضا فاضلیان، برادر همسر محمدکریم، که مردی مؤمن و خداپرست بود، با 
دیدن وضعیت زندگی خواهر و شــوهرخواهر خود، همراه مادر دســت به دعا بردند و از 
خداوند طلب کردند در امور این زوج گشایش ایجاد شود� خانواده ی همسر محمدکریم 
پس از زیارت به همدان برگشتند و اندکی بعد، دو تخته فرش برای خانواده ی فضلی به 
تهران فرســتادند� این اولین باری بود که خانه ی فضلی ها مفروش می شد؛ اما نکته ای 
که شــاید مهم تر باشــد، خیر و برکتی بود که پس از آن به واســطه ی دعای خیر افرادی 

پاک دل، به زندگی آن ها راه پیدا کرد�

پرواز بر فراز قله های زاگرس



کسب وکار  جاودانگی114

گرچــه فروش پودر اورال خیلی خوب پیش نمی رفت؛ اما باعث شــد ارتباطی بین 
محمدکریم و بعضی کســبه ی بازار شــکل گیرد که از بین آن ها می توان به دوستی او با 
فردی به نام حریری اشاره کرد� آشنایی با حریری از این لحاظ اهمیت دارد که یک روز 
در حین صحبت با محمدکریم، به او گفت: »آقای حســین تقی زاده مختاری در پاســاژ 
خرازی رو به روی ما طبقه ی دوم، دکان دارد و پودر می فروشد� یک جور پودر است به نام 
فوم که هم پودر لباس شویی است و هم پودر ظرف شویی� پودرهای او را هم نمی خرند� 
فقط گاهی دالل ها می آیند و پیشنهادهایی می دهند� این آقا به من سپرده است: ‘اگر 
فردی جدی پیــدا کردی، به من معرفی کن’� من بالفاصله یاد شــما افتادم که جوانی 
پیگیر و کوشــا هســتی�« پاســاژ خرازی دقیقًا روبه روی بازار امین الملک بود� حســین 
تقی زاده مختاری که حریری و فضلی جوان درباره اش صحبت کرده بودند، خود بعدها 
پــودر معروف »برف« را تولیــد کرد� محمدکریم از دکان حریری خارج شــد، با دلی که 
سرشــاری از هم جوشی امید و اضطراب بود: »شــاید حدود یک سالی بود که به تهران 
آمده بودم� توی این یک ســال به هر دری زده بودم، جوابی نگرفته بودم� تمام این یک 
ســال ناکامی پشــت ناکامی بود و نامرادی پشــت نامرادی� اما می دانســتم نباید از پا 

بنشینم� باید به پیش می رفتم�«

محمدکریم از اولین پله  باال رفت
محمدکریم از پله های پاســاژ خرازی باال رفت و وارد حجره ی مختاری و شــرکایش 
شــد� مختاری که چند سالی از محمدکریم بزرگ تر بود، دو شریک به نام های پوستی و 
منشــوری داشــت� محمدکریــم بــا اعتمادبه نفس به آن هــا گفت هم محصولشــان را 
می شناســد و هم توانایــی فروش آن را دارد� مختاری نظر شــرکای خود را جویا شــد� 
پوستی که به جوانی محمدکریم نگاه می انداخت، خیلی امیدوار نبود این جوان بتواند 
از پس کاری برآید که دالل های باتجربه و کارکشته در انجامش موفق نبوده اند� سویه ی 
مصمم بودن در دل و ذهن محمدکریم بیش ازپیش قوت گرفت: »عادت داشــتم� به نه 
شــنیدن ها عادت داشــتم� نه، نه، نه� یک ســال بود همه به من می گفتند: نه�« پا پس 
نکشیدن محمدکریم همراه شد با اعتماد مختاری� مختاری و شرکایش یک کیلو از پودر 



115

خود به محمدکریم دادند تا بفروشد�
محمدکریم باز هم به مغازه ی حریری بازگشــت تا ماوقع را برایش شرح دهد و اینجا 
بود که سخت کوشی در کنار داشتن دوستی خوب و معتمد نتیجه اش را به فضلی جوان 
نشان داد؛ چون اولین مشتری او حریری بود� حریری یک کارتن پودر به فضلی سفارش 
داد� محصــوالت در آن زمان کارتن مخصوص خود را نداشــتند و عمومًا در کارتن هایی 
بسته بندی می شدند که در اصل مصارفی دیگر داشتند، مانند کارتن سیگار� هر کارتن 
تقریبًا شانزده کیلو پودر داشت و وقتی مختاری و شرکایش متوجه شدند که این جوان 
توانســته بالفاصله این حجم از محصول را به فروش برســاند، به خوبی می دانستند که 

می توان به طور ویژه ای به او دلگرم بود�
زندگی فراز و نشیب های فراوانی دارد و هریک از این باال و پایین ها می توانند زندگی 
را به بخش های مجزا تقســیم کنند� زندگی محمدکریم فضلی هم از این قاعده مستثنا 
نبــود؛ اما می توان بــا اطمینان گفت که موفقیــت اولیه در فروش ایــن پودر مرحله ی 
جدیدی را در زندگی او آغاز کرده  است� هریک از این مراحل و نقاط گسست، درس هایی 
برای انسان دارند و چیزی که محمدکریم را با بسیاری انسان های دیگر متفاوت می کند، 
درسی است که از این مسئله گرفت: »در دلم از حریری بسیار ممنون بودم که به خاطر 
دوســتی این لطــف را در حق من کرده بود� مــن از همان روزهای کودکــی به دیگران 
احســاس شفقت داشتم� همه ی بچه ها را دوست داشتم، آن ها هم مرا دوست داشتند� 
این احســاس همیشه با من ماند� مردم را دوست داشتم� هم وطنانم را دوست داشتم و 
این عشــق و عالقه ای که به مملکتم، شهرم، کشورم، وطنم و ایرانی ها داشتم، مردم را 
جذب می کرد و دیگران هم مرا دوست داشتند و کمکم می کردند� لطف حریری هم در 
حق من از همین موضوع نشئت می گرفت� می دانستم که همان طور که من او را دوست 

دارم، او نیز مرا دوست دارد و می خواهد در حق من خوبی کند�«
خوشبختانه خود حریری که کاسبی ماهر بود، توانست به خوبی پودرها را بفروشد و 
جدای از آن، به خوبی بین بقیه ی کســبه ی بازار بــرای این محصول تبلیغ کند� همین 
مسئله باعث شد محمدکریم بتواند به سرعت فروش پودر را افزایش دهد و همین مسئله 
تحســین مختاری و شرکایش را در پی داشت؛ تا جایی که مختاری رو به پوستی گفت: 

پرواز بر فراز قله های زاگرس
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»شــما می گفتی نمی تواند بفروشد، ولی ماشاءالله خیلی خوب فروخت�« این طور شد 
که محمدکریم به پیشنهاد مختاری، حوزه ی فروش پودر را به کل سبزه  میدان گسترش 
داد و در این مســیر باز هم پشــتیبانی و حمایت حریری و تبلیغ کردن او و اعتباری که 
به واســطه ی او نصیب محمدکریم می شد هم، تأثیر زیادی داشت� رفته رفته محمدکریم 
چنــان اعتباری نــزد مختاری پیدا کرد که مختاری در ســفر 45روزه اش بــه اروپا برای 
خریــدن تجهیزات تولید پودر، کار فروش محصول باقی مانده و وصول کردن طلب ها را 
به محمدکریم سپرد� پس از بازگشت مختاری از اروپا، کار راه اندازی کارخانه آغاز شد و 
گرچــه مختاری نتوانســت با شــرکای اولیه ی خود به نتیجه برســد، ایــن فرصت برای 
محمدکریم بســیار مناســب بود که با ســر زدن مرتب به خط تولید، بتواند جزئیات این 
تولید را به خوبی فرا بگیرد و تولید مایع ظرف شویی و سفیدکننده را هم از نظر بگذراند�
ســال 1345 بود که محمدکریم تصمیم گرفت پس از پنج ســال حضور در تهران، 
باالخــره کار تولیــدی خــود را راه بیندازد� برند گلرنــگ را با نام محصوالت شــوینده و 
آرایشی بهداشــتی گلرنــگ ثبــت کــرد و در کنــار آن، مؤسســه ای بــه نام مؤسســه ی 
تولیدی شــیمیایی گلرنــگ هم ثبــت کرد و بــرای پروانــه درخواســت داد� کارگاه اول 
محمدکریم در شرق تهران، جاده ی تهران نو، قرار داشت و او با کمک یک کارگر، تولید 
مایع ظرف شــویی و ســفیدکننده را آغاز کرد� حاال که وضعیت اندکی بهتر شــده بود، 
محمدکریــم تصمیم گرفت خانه را از فرح آباد به شــهرآرا منتقــل کند که گرچه محله ی 
بهتری بود، اما از کارگاه بیشتر فاصله داشت� در این دوره، محمدکریم هم فرایند تولید 
را مدیریت می کرد، هم بازاریابی و فروش را در نظر داشت� رفته رفته کارها پیشرفت کرد 
و تعداد کارگران ابتدا از یک نفر به دو و ســه نفر رسید و طی یک سال داستان به شکلی 
پیش رفت که پنج نفر در کارخانه ی نوپای محمدکریم مشغول کار شدند� در این سال ها 
بــود که محمدکریم خــالف رویه ی رایــج در کارگاه های کوچک، تصمیــم گرفت قالب 
خاصی را برای محصوالت خود طراحی کند که قطعًا این قالب در شناخته و معتبر شدن 
محصوالت او تأثیر بســزایی داشــت� در نهایت، محمدکریم با ابــداع خود پودری به نام 
»گلرنگ ســوپر« تولید کرد که موفقیت ناشی از این محصول باعث شد او بتواند تعداد 

کارگرهای کارگاه خود را به دوازده نفر برساند�
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پودری مشابه نوع امریکایی اش!
تولید »گلرنگ سوپر« داستان جالبی دارد که برآمده از حس میهن دوستی افرادی 
اســت که ترجیح می دهند در صورت کیفیت مشــابه، محصول ایرانی خریداری کنند� 
محمدکریم تصمیم گرفت برای بیشــتر کردن فروش محصول خود با سازمان هایی وارد 
تجارت شــود که ظرفیت و حجم مصرف زیادی داشتند� به همین خاطر، روزی به هتل 
هیلتون ســابق رفت که امروز به نام هتل استقالل در غرب چهارراه پارک وی جا خوش 
کرده  اســت� مســئول خریــد هتل هیلتون شــخصی به نام آقای شــرکا بود� شــرکا به 
محمدکریم گفت پودرهای رخت شــوی خانه ی هتل را از امریــکا وارد می کنند؛ اما اگر 
بتوانند همین کیفیت پودر را از داخل ایران تهیه کنند، وضعیت بهتر هم می شود� این 
رویکرد شــرکا محمدکریم را به شــدت تحت تأثیر قرار داد: »در دل به وطن دوســتی اش 
آفرین گفتم و مرام و منش او را ستودم�« محمدکریم نگاهی به پودر انداخت و بالفاصله 
به شــرکا اعالم کرد که می تواند پودری مشــابه آن تولید کند� شــرکا که از این مســئله 
شگفت زده شده بود، مقداری پودر را به عنوان نمونه به محمدکریم تحویل داد تا نتیجه ی 

آن را دریافت کند�
محمدکریم به واسطه ی آشنایی قدیمی اش با صابون سازی که به روزهای همکاری 
او با پدرش برمی گشــت و دانشی که درباره ی پودر فومی داشت، به سرعت متوجه شد 
که تولید این پودر ازنظر تئوری، نباید کار دشــواری باشــد، اما تجهیزات و ابزاری الزم 
اســت که فعاًل در اختیار او نیست؛ به همین دلیل، اولین کاری که کرد، تهیه ی ابزاری 
بــود که به کمک آن ها بتوان پودر را کاماًل خــرد کرد� نتیجه ی نهایی از دید محمدکریم 
پذیرفتنی بود، اما ســرعت ســاخت پودر بسیار کمتر از آن بود که در نهایت بتوان حجم 
درخــور توجهی از آن را تولیــد کرد و به هتل هیلتون فروخت� محمدکریم مجبور شــد 
ماشین قدرتمندتری برای انجام این کار مهیا کند� در نهایت، پنج کیلو پودر ساخت و به 
هتل هیلتون نزد شــرکا برد و شرکا آن را به آقای گاسپاریان، مسئول رخت شوی خانه ی 

هتل، سپرد تا بعد از امتحان، نتیجه را به محمدکریم اطالع دهد�
فردای آن روز، محمدکریم باز هم به هتل مراجعه کرد و متوجه شــد به رغم اینکه 
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پودرش کیفیت خوبی داشــته، نتوانسته است به اندازه ی پودر امریکایی لباس ها را 
تمیز کند� باز هم فرصتی خواســت و با تغییر در فرمول پودر و بیشــتر کردن میزان 
نفوذپذیری و ســفیدکنندگی آن، پودری جدید را به هتل تحویل داد و این محصول 
دوم بود که توانســت شرکا و گاسپاریان را راضی کند� شرکا به محمدکریم اعالم کرد 
هتل پــودر را از امریکا در ظرفیت پنجاه تنی وارد می کند؛ اما محمدکریم به او گفت 
که توانایی ندارد این حجم از پودر را تولید کند� شرکا به او پیشنهاد داد پنج تن تولید 
کند و محمدکریم در نهایت، ســفارش اولیه ی یک تــن را پذیرفت� حاال محمدکریم 
مانده بود و سفارشــی یک ُتنی که کارگاهش برای تولید آن جای کافی نداشــت؛ در 
نتیجه، بخشی از تولید را در خانه اش راه اندازی کرد� در این مسیر، همسر محمدکریم 
شبانه روز در کنار او بود تا بتوانند از تولید پودر گرفته تا بسته بندی آن با هم به پیش 
روند� روزی که یک تن ســفارش هتل آماده شــده بود، محمدکریــم دیگر به خوبی 
می دانست که »حاال دیگر فصل جدیدی از زندگی اش رقم خورده بود«� سفارش ها 
به همین شــکل ادامه پیدا می کردند و محمدکریم رفته رفته توانست ابتدا کل کار را 
در کارگاه انجام دهد و پس از آن، خانه ی کنار کارگاه را هم اجاره کرد و وسعت کارگاه 

خود را افزایش داد�
محمدکریــم کم کــم در راه خــود با موفقیت بیشــتری روبــه رو شــد و کارگاه را 
بیش ازپیش گســترش داد� در ســال های ابتدایــی دهه ی پنجاه شمســی کارگاه 
محمدکریم سفیدکننده، مایع ظرف شــویی، جرم گیر، شیشه پاک ُکن، نرم کننده ی 
حوله و لباس و پودر لباس شویی تولید می کرد� موفقیت در تولید پودر گلرنگ سوپر 
برای هتل هیلتون باعث شــد که محمدکریم بتواند به خوبی با سازمان های دیگری 
نظیر سازمان های دولتی، رستوران ها، بیمارستان ها و هتل ها همکاری کند� تعداد 
کارگران محمدکریم به 36 نفر رســید و او در سال 1351 شرکت »پاکشو« را تأسیس 
کرد که امروز هم پس از نزدیک به نیم قرن فعالیت، از پیشتازان این صنعت به حساب 
می آید� این گام چهره ی امروزی حاج کریم فضلی را ساخت، کارآفرینی که پای خود 

را بر خاک کشورش مستحکم کرد و نگاهش را به ستاره های آسمان دوخت�
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ما اینجایی هستیم!
سال هایی ابتدایی دهه ی پنجاه شمسی هم زمان بود با بیشتر شدن قیمت نفت در 
جهــان� در آن زمان، تولیدکننده هــای ایرانی مواد اولیه را از کشــورهای خارجی وارد 
می کردند و هنوز در این زمینه تولید داخلی نداشــتیم� کشــورهای غربی به واســطه ی 
گران شــدن قیمت نفت، قیمت مواد اولیه را بیشتر کردند و همین مسئله باعث شد که 
بســیاری از تولیدکنندگان داخلی مجبور شوند قیمت ها را افزایش دهند� اتاق اصناف 
در آن زمــان، اجــازه نمــی داد قیمت را افزایش دهند و نظارت ســفت و ســختی روی 
قیمت ها داشــت� همین مسئله باعث شد بســیاری از تولیدکننده های داخلی متضرر 
شوند و کارخانه ها رو به ورشکستگی بروند� حاج کریم هم برای وضعیت و آینده ی پاکشو 
نگرانی های زیادی پیدا کرد و به دنبال راهی برای حل این مشکل گشت� طی سال های 
1351و1352 حاج کریم جدای از فعالیت تولیدی پاکشو، کاالهای مختلفی وارد کرد تا 
با سود به دست آمده از این تجارت بتواند کارخانه را به پیش ببرد؛ کاالهایی با برند رکیت 
اند کلمن از کشــور انگلســتان که شــامل ماشــین آالت، ماشــین های بیمارســتانی، 
زمین شــوی و چیزهایی از این قبیل می شــدند� از ســال 1353 به بعد، اوضاع اندکی 
بهبود پیدا کرد و طی این ســال ها، حاج کریم موفق شــد نیروی کار خود را حفظ کند و 

البته تعداد نیروی کار پاکشو بیشتر هم نشد�
انقالب که از راه رسید، جدای از تالطمی که در وضعیت اقتصادی ایجاد شده بود، 
فضای اجتماعی هم تغییرات عمده ای می کرد� حاج کریم در این سال ها هم، دست از 
حمایت نیروی کار خود برنداشــت: »در روزهای اوج انقالب، کارگرها برای راهپیمایی 
کارخانــه را تعطیل کردند و مدتی کار تولید خوابید� با وجود این، حقوق همکارانمان را 
پرداختیم� پس از پیروزی انقالب نیز تا مدت ها به دلیل مســائل انقالبی چرخ کارخانه 
آن طــور که بایــد و شــاید نمی چرخید� با وجــود این، کاال در کشــور کم بــود و تولید 
می توانســت کمک مؤثری به انقالب باشــد� کمی که اوضاع روبه راه شد، کار تولید را از 
سر گرفتم و شروع کردم به وارد کردن مواد اولیه، و فکر می کنم اولین واردکننده ی مواد 
اولیه، من بودم�« این نبود قطعیت به حدی بود که حتی افراد فعال در ادارات اقتصادی 
ایران هم آن را به طور کامل حس کرده بودند و برای بســیاری از تولیدکنندگان و فعاالن 
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اقتصــادی نگران بودند: »یک بار که برای انجــام امور بانکی واردات مواد اولیه به بانک 
رفته بودم، متصدی به من گفت: ‘در این اوضاع وانفســا چطور جرئت می کنی پولت را 
بدهــی و جنــس وارد کنی؟’ من گفتم: ‘ما اینجاییم و ما مــال اینجاییم� من دنبال پول 
نیستم که بخورند یا نخورند� دنبال تولید برای کشورم هستم، چه با خطر، چه بی خطر�’ 
او و بســیاری دیگر مرا منع می کردند� اما من گشایش اعتبار کردم که یا اولین گشایش 
اعتبار بود یا یکی از اولین گشایش اعتبارها� اتفاقًا مسئله ی خاصی پیش نیامد و مواد 

اولیه وارد شد و ما کار تولید را آغاز کردیم�«
بحران دیگری که در آن سال ها گریبان بازار ایران را گرفته بود، وجود بازارهای سیاه 
بود� سازوکار این بازارها این بود که دالل، کاال را از تولیدکننده خریداری می کرد و با در 
دســت گرفتن عرضه ی کاال، به هر قیمتی که می خواست، در بازار به فروش می رساند� 
یکی از درخشــان ترین کارهای حاج کریم در این دوران مقابله با ایجاد بازار ســیاه برای 
کاالهای تولیدشــده اش بــود: »یادم می آید زمانی که مایع ظرف شــویی تولید کردیم، 
عــده ای مراجعه می کردند تا محصول را به قیمت بــازار آزاد همان جا از ما بخرند� آن ها 
برای اطمینان ما گونی هایی را پر از پول می کردند و به نزد من می آمدند� اما من به آن ها 
نمی فروختم� معتقد بودم برکت کار من در این اســت که محصولم با سودی عادالنه به 
قیمتی مناسب به دست همگان برسد� خوب است بگویم که قیمت پیشنهادی کسانی 
که گونی گونــی پول می آوردند، قالبی بیســت تومان بود؛ درحالی که من آن را شــش 
تومان و پنج ریال می فروختم و در این میان، پورسانت نمایندگی ها و عامالن فروش هم 
از آن کم می شــد و چیزی حدود پنج تومان و یکی دو ریال دســت ما را می گرفت� برای 
اینکــه توزیع کاال نیز عادالنه صورت بگیرد، عبــارت ‘قیمت مصرف کننده: 95 ریال’ را 
روی آن می چســباندیم� پخش را هم طوری تنظیم کرده بودیم که سراســری باشــد و 
همه جــای ایــران را در بر بگیرد� به همــه ی مغازه ها می دادیم و کم کــم می دادیم و اگر 
مغازه داری بیشــتر می خواســت، نمی دادیــم و اگر مغــازه ای خطا می کــرد و متوجه 

می شدیم، جنسش را قطع می کردیم�«
این رویکرد حاج کریم جدای از اینکه بســیار انســانی بود و به جامعه و هم وطنان او 
کمک بسیار زیادی می کرد، باعث شد که محصوالت تولیدی او در جامعه رواج پیدا کند 
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و مــردم بتوانند به راحتی آن ها را تهیه و مصرف کنند� این نوع نگاه ویژه ی حاج کریم به 
هم وطنانش در یکی از فرازهای اندیشــه ی او با عنوان »ولی نعمت واقعی ما مردم اند«، 
چنیــن آمــده اســت: »آرزو می کنم کســانی در مصدر کارها باشــند کــه وطن خواه و 
نوع دوســت هســتند و به خوبی می دانند که ولی نعمت واقعی مــا مردم اند، مردمی که 
محصــوالت ما را خریداری کرده اند و با خرید خود باعث شــده اند چرخ تولید داخلی و 
صنعــت ملی بچرخــد و تولیدکنندگان بتوانند به حیاتشــان ادامه دهنــد و هم میهنان 
بیشتری را به کار مشغول کنند� ازطرف دیگر، ما تولیدکنندگان نیز تمامی توان خود را 

به کار گرفته ایم تا محصوالتی با کیفیت عالی به دست مصرف کننده برسانیم�«
طی ســال های ابتدایی انقالب، وضعیت با همین شکل پیش می رفت و با مدیریت 
خــاص حاج کریم هم مردمی که مصرف کننده بودنــد، زیان ندیدند و هم مردمی که در 
قالب نیروی کار او فعالیت می کردند، توانســتند در آن ســال های حساس منبع درآمد 
خود را حفظ کرده، حقوق کامل دریافت کنند� این روزها با همین فراز و نشیب ها پیش 

می رفتند تا جنگ از راه رسید و چهره ی همه چیز را دگرگون کرد�

با کارگرم گریه کردم
در سال های جنگ، یکی از مشکالت اصلی تولیدکننده های ایرانی تأمین ارز بود� 
بااین حــال، حاج کریم تصمیم گرفت به هر شــکلی که شــده، کارخانــه را بچرخاند تا 
کارگران حقــوق خود را دریافت کنند� این مســئله درباره ی افــرادی که در جبهه های 
جنگ حضور داشتند هم، صادق بود: »حتی بچه هایی که جبهه می رفتند، حقوقشان 
را می پرداختیم و به جبهه هم کمک می کردیم� مهندس فاضلیان که در حال حاضر، از 
مدیران ارشــد گروه هستند، از هشت سال جنگ، چهار سال در جبهه بود� باقی مدت 
نیز به جبهه کمک رسانی می کرد� یکی از مدیران کارخانه که حاال دیگر بازنشست شده 

است، به نام حاج حسین اسکندری، دو سال به طور مداوم جبهه بود�«
کمبــود مواد اولیه گریبــان تولید ایران را رها نمی کرد� همین مســئله حاج کریم را 
مجبور کرد که در ســال 1364 از 61 کارگر، هجده نفــر را بازخرید کند� ماجرایی بین 
حاج کریم و یکی از کارگرها پیش آمد که دل مهربان حاج کریم را به درد آورد و اشک را از 
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دیده ی او روانه ساخت: »کارگری داشتیم به نام سیدمهدی که کارگر مسنی بود و مبتال 
بــه واریس� روزی که می خواســتیم او را بازخرید کنیم، پیش من آمد و با چشــم گریان 
گفت: ‘شــما نمی توانیــد خانواده ی خودتان را اخراج کنید� من هفت ســر عائله دارم� 
چطــور دلتان می آید که اخراجم کنید؟ با این پــول بازخرید کجا بروم؟ این پول خیلی 
باشد، شش ماه خرج من و خانواده ام را می دهد، بعد چی؟ شما در قبال بچه های من 

مسئول هستید�’«
برای اینکه به خوبی درک کنیم چرا دل حاج کریم از این گفته های سیدمهدی به درد 
آمد، ابتدا بهتر اســت نگاهی به اندیشه های او درباره ی کارگران بیندازیم: »آیا مدیران 
توانایی آن را دارند که خود را در جایگاه کارگران بگذارند؟ بیندیشند که خواسته هایشان 
چیست، سالیقشــان کدام اســت و توانایی هایشــان در چه حوزه هایی است؟ آیا آنان 
می تواننــد از نــگاه کارگــران و کارمندان به مجموعــه بنگرند؟ اگر بتوانند، مشــکالت 
زیردســتان برایشــان غریبه نخواهد بــود� گرفتاری آنان برایشــان ملموس می شــود و 
می توانند در رفعشــان بکوشــند� این گونه، کارگر نیز خود را به کارفرما نزدیک احساس 
می کنــد و از جان مایه می گــذارد، بی وقفــه کار می کند و هر زمان کــه او را بخواهی، 
زمستان و تابستان همراه شرکت است� اگر برف زمستان همه ی شهر را سفیدپوش کند 
و اگر گرمای تابستان نفس ها را به شماره بیندازد، او هست، با تمام وجود هست� برف 
را پشــت ســر می گذارد و خورشــید را خســته می کند و چنــان کار می کنــد که گویی 

می رزمد�«
حاج کریــم که با چشــم خیــس و دل بی تاب به خانه بازگشــته بود، ماجــرا را برای 
همسرش بازگو کرد� حاجیه خانم او را به آرامش دعوت کرد و نماز حاجت گزارد� آن شب 
حاج کریم به سختی خوابید؛ اما دعای خیر حاجیه خانم فکری به ذهن حاج کریم آورد و 
فردا با برنامه ای جدید آغاز شــد: »آن روز به برادر همسرم آقای حاج سیدتقی فاضلیان 
کــه در همدان ســاکن بود، زنگ زدم و از او خواســتم برای ما ســیر بخــرد� مدتی بعد 
حاج سیدتقی برای ما مقدار زیادی سیر خرید� من شروع کردم به پرسش درباره ی اینکه 
چگونــه باید صادرات را آغاز کرد و ســیر را باید به کجاها فرســتاد؛ اما پرس وجوی من 
مدت ها به طول انجامید و ســیرها سبز شدند و ما متحمل ضرر هنگفتی شدیم� چیزی 
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در حــدود هفتصد هزار تومــان که آن زمان مبلغ زیادی بود� بــا وجود این، من مأیوس 
نشــدم� به پرســش و تحقیق ادامه دادم و دریافتم کســانی هســتند که به طور محدود 

کاالهایی به انگلستان صادر می کنند که میوه ازجمله ی آن هاست�«
خود حاج کریم شــخصًا به انگلســتان رفت تا وضعیت بازار آنجا را در نظر بگیرد� در 
این کشــور، با فردی به نام رضا شیدی آشنا شد که مغازه داری در لندن بود� حاج کریم 
متوجه شــد که اهالی انگلســتان مصرف کننده ی خوبی برای محصوالت ایرانی به ویژه 
میوه هســتند� به ایران که بازگشــت، ســراغ خربزه های ایوانکی رفت و کار صادرات به 
انگلســتان را آغاز کــرد� مدتی بعد، با بهبــود کیفیت جعبه های بســته بندی، کیفیت 
صــادرات خود را هم افزایش مــی داد و اطالعات الزم برای زمــان و حجم صادرات را از 
شــیدی دریافت می کــرد� رفته رفتــه کار گرفت و محصــوالت دیگری هم بــه صادرات 
حاج کریــم اضافه شــد: »مدتی بعد انــار، لیموترش، خرما و چند میــوه ی دیگر هم به 
صادراتمان افزوده شــد� طولی نکشید که ســوهان قم، گز اصفهان، باقلوای یزد و نقل 
بیدمشکی را هم به آن ها اضافه کردم� البته این شیرینی ها را انگلیسی ها نمی خریدند؛ 
اما ایرانیان مقیم انگلیس از آن ها بســیار اســتقبال می کردند� کل هزینه ها را با درآمد 
صــادرات میوه می پرداختیم� هزینه های کارخانــه که نیمه تعطیل بود، هزینه ی حقوق 
کارگرها و هزینه های جاری� با پیشــرفت کار نه تنها بقیه ی کارگران اخراج نشدند، بلکه 

آن هجده نفر را دوباره به سر کار بازگرداندیم�«
داستان دیگری که در آن سال ها اتفاق افتاد، مربوط به غذاهایی بود که کارگران با 
خــود به کارخانه می آوردند و به عنوان ناهار می خوردند� حاج کریم که دیده بود به دلیل 
وســع کم، کارگــران نمی توانند غذای مناســبی تهیه کنند� روی وضعیــت در تنگنای 
کارخانه چشــم بســت و به یاری آن ها شــتافت: »متأثر شــدم� با خودم گفتم کاش ما 
می توانستیم ناهار کارگرها را به عهده بگیریم؛ اما روزگار، روزگار سختی بود� جنگ بود 
و درآمدی وجود نداشــت و همه با ســیلی صورت خودشــان را ســرخ می کردند� ما نیز 
کارگرها و کارخانه را به زحمت می چرخاندیم� با وجود این، دل به دریا زدم و رو کردم به 
مهندس فاضلیان و از او خواســتم بســاط ناهار را بسیار ســریع آماده کند� گفتم چراغ 
گازی و دیگ تهیه کند� هرچقدر توانستیم، غذا تهیه می کنیم و هرچه بود، همه با هم 

پرواز بر فراز قله های زاگرس
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می خوریم�« در ازای این غذا پولی هم از کارگرها دریافت نمی کردند و دلیل این مسئله 
هم در آینه ی زالل اندیشه ی حاج کریم واضح بود: »کارگران اگر پولی داشتند، خودشان 
هزینه ی غذا می کردند� این شد که سنتی دیرپا در کارخانه راه افتاد که تا دهه های بعد 

هم ادامه داشت�«

گذر از بحران، دوران پربرکت گلرنگ
نیمه ی دوم دهه ی شــصت، وضعیت تاریک روشــنی را در کارخانه رقم زد: »در بین 
ســال های 1364تا1368 تولید بسیار اندک بود� ما مواد ضایعاتی مثل قوطی ها را که 
پلی اتیلن داشــت، جمع آوری می کردیم و دوباره قوطی می ساختیم و با مکافات بسیار 
مقــدار کمی تولید می نمودیم و وارد بازار می شــد� کارگرها در نقــاط زیادی از کارخانه 
مشغول بسته بندی میوه بودند و در جای محدودی نیز کار تولید انجام می شد� تولید ما 
بســیار کم بود و در بازار داخلی، بازار سیاه پیدا کرده بود� باز هم سعی ما بر این بود که 

اجناسمان با قیمت منصفانه به دست مصرف کننده برسد�«
این رویه تا پایان جنگ ادامه داشــت و یک گشــایش اقتصادی که در دســتور کار 
دولــت قــرار گرفته  بود، وضعیت را بهبود بخشــید: »در ســال 1368، آقای هاشــمی 
رئیس جمهور شدند و اعالم کردند ما به کارخانجات ارز رقابتی می دهیم� نرخ ارز در آن 
زمــان در بازار آزاد 152 تومان بود که ما با این ارز نمی توانســتیم مواد اولیه وارد کنیم� 
دولــت ابتدا اعالم کــرد ارز را به قیمت نود تومان در اختیــار کارخانجات قرار می دهد� 
مدتی بعد باز هم ارزان تر شد و برای تولیدکنندگان به هشتاد تومان رسید� حاال دیگر ما 
می توانســتیم با این ارز مواد اولیــه وارد کنیم� به محض اینکه آقای هاشــمی بحث ارز 
رقابتی را پیش کشــیدند، نوری در قلبم درخشــید و از شــوق، ســر از پا نمی شناختم� 
دوباره می توانســتم به عشــق و عالقه ی خودم یعنی تولید کاال برگــردم� بنابراین، کار 
صادرات میوه را رها کردم و دوباره به کار تولید پرداختم� با اشــتیاق فراوان ســعی کردم 
امکانــات را فراهم کنم و دوباره به کارخانه زندگی ببخشــم� مواد اولیــه را وارد کردیم و 
دوباره کار آغاز شد و چرخ کارخانه به چرخش افتاد� کارگرهایی که در مدت رکود، میوه 

بسته بندی می کردند، مجددًا به پشت خط های تولید رفتند و کار را آغاز کردند�«
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بازگشــتن به مدار تولید نشــان دهنده ی تمرکزی اســت که حاج کریــم همواره در 
ستایش آن سخن گفته بود: »هر کار و حرفه و اشتغال و پیشه ای نیازمند اندیشه و تمرکز 
است� باید از داِم گسست و پراکندگی رهید� ذهن هر انسانی گهگاه از انبوه مشکالت 
آکنده و افکارش پراکنده است� من در این لحظات صبر می کنم تا حواسم جمع گردد 
و تمرکــزم بازگردد� مــن هیچ گاه بدون تمرکــز کاری را انجام نمی دهم� چه بســا تمرکز 
نداشته ام و تصمیم گرفتن را به بعد موکول کرده ام و اتفاقًا از این کار نتیجه هم گرفته ام�«
پلــه ی بعدی که قطعًا در سرنوشــت گروه صنعتی گلرنگ تأثیر بســزایی داشــت و 
نمی تــوان آن را نادیده گرفت، ورود مهدی، پســر حاج کریم به این گروه بود� مهدی در 
ســال 1348 متولد شــده بود و عشــقش به کار باعث می شــد همواره بخواهد هرچه 
سریع تر در کنار پدر به فعالیت تولید مشغول شود و همین مسئله باعث شد او از دوران 
دانشــجویی، یعنی اواخر دهه ی شــصت، ایــن کار را عملی کند� البتــه فعالیت کاری 
مهــدی جلوی ادامــه ی تحصیل او را نگرفــت و او نهایتًا توانســت تــا باالترین مدارج 
دانشگاهی پیش رود: »در همان سال، پسرم مهدی که دانشجو بود، پس از اتمام سال 
دوم دانشگاه، به شرکت آمد و مشغول کمک به من در امور جاری شد� با کمک مهدی، 
به فکــر افتادم طرح ها را توســعه بدهــم� در ســال 1370، مهدی از دانشــگاه تهران 
فارغ التحصیل شد و همکاری اش را با ما تمام وقت ادامه داد� پسرم مهدی کار را توسعه 
داد و مطابق نظر خودش از وجود مدیران و افراد تحصیل کرده، برجسته و نخبه استفاده 
کرد� در ســال 1373، پســرم از مهندســان و متخصصانی که با خود همراه کرده بود، 
درخواســت کرد کــه کار تحقیق روی محصــوالت جدید را آغاز کنند� آن هــا کار را آغاز 
کردند و در بهمن ماه ســال 1374، اولین محصوالت جدید به ســبد محصوالت گلرنگ 
اضافه شــد� در این زمان، تبلیغات تلویزیونی را نیز آغاز کردیم که تأثیر بســیار خوبی بر 

روند فروش داشت�
»در این دوره، پسرم در کارها با من مشورت می کرد و من نیز بنا به تجربیات دیرسال 
خودم به او مشــورت می دادم� کشور رو به پیشرفت بود و توسعه ی صنعتی اهمیت پیدا 
کرده بود� با طرح های پسرم وضع کارخانه ها روزبه روز بیشتر بهبود یافت و کارخانه های 
بیشــتری احداث شــد� دیگر دوران پربرکت گلرنگ فرا رسیده بود� کارخانه های جدید 

پرواز بر فراز قله های زاگرس
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نیروهــای کار بیشــتری می خواســت و همراه با این توســعه ی روزافزون، سرپرســتان 
خانواده های بسیاری به ســر کار می آمدند� هر یک نفری که به ما می پیوست، برای ما 
نوید دنیای بهتر بود، دنیایی که امیدوار بودم آن را به چشــم ببینم و در آن هیچ انســان 
بیکاری وجود نداشــته باشد� طی همه ی این ســال ها تالش کردم با پسرم که همراه با 
کار، تحصیالتــش را هم تا مقطع دکتری ادامه داد و عهده دار مدیریت عاملی مجموعه 
شــد، همراهی و همفکری کنم� به ویژه با تأسیس گروه صنعتی گلرنگ در سال 1382 
که ابعاد فعالیت و کارآفرینی را فراتر از شــرکت پاکشو نوید می داد، به عینه می دیدم که 

آرزوها و آرمان هایم دارد به ثمر می نشیند و بار می دهد�«

نظم، تالش و همت
گروه صنعتی گلرنگ جدای از نگاه تخصصی، حاصل باور حاج کریم فضلی به نظم 
و سخت کوشی اســت: »نظم بزرگ ترین قانون آسمانی است� پیامبران پیش از هرچیز 
پیام آوران نظم بوده اند و خواسته اند تا هرچیزی را آنجایی قرار دهند که برایش بهترین 
اســت� هر آن چیزی که نظم ندارد، به زودی از اســاس متالشــی می شود� من به مدت 
چند ده ســال، هــر روز بعد از نماز صبــح از خانه بیرون آمــده ام و در دفتر کارم حاضر 
شــده ام، مگر در مواقعی که اتفاقی غیرمترقبه افتاده اســت و عمومًا برنامه ام این بوده 

است که تا پاسی از شب کار کنم�
»همت رکن رکین زندگی، تبلور جوهر وجود انسان و نخستین قانون بالندگی است� 
معتقدم افرادی که دارای شــوق و حرارت اند، بر دیگر کســانی که با آن ها در تماس اند، 
نفوذ مغناطیســی عجیبی دارند� مــرد باید چنان پرورش یابد که پوالدین و پرنشــاط و 
نیرومند، در اوج آمادگی جســمی و روحی، همت و هم گرایی را سرلوحه ی زندگی خود 
قرار دهد: ‘ز مرد کار دل روزگار می لرزد/ کمر چو راســت کند کوهســار می لرزد’� ایران 
عزیز با این همه منابع زیرزمینــی و مواهب طبیعی و نعمت های خدادادی، همت ما را 
طلــب می کند تا کوشــش کنیم هیچ گرســنه و بیــکاری در آن باقی نمانــد� ما چگونه 
می توانیــم راحت و آســوده و بی دغدغه زندگی کنیم، هنگامی کــه می بینیم کودکانی 
هستند که به دلیل بیکاری والدینشــان گرسنه اند و رنگ ورویی زرد دارند و از تحصیل و 
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بهداشت و فرهنگ مناسب محروم اند؟ پس باید به خاطر خدا، به خاطر مردم و به خاطر 
ایران فداکاری کرد و آغوش به خطر گشود�

»در فرهنگ ما ایرانیان که آمیزه ای اســت از تغزل و سلحشــوری، دراین باره سخن 
بسیار گفته اند و شنیده ایم و خوانده ایم: ‘با سعی و اهتمام جهان می توان گرفت/ آری 
جهــان به همت جان می توان گرفت’� انســان اســت و تالش، انســان اســت و امید و 
استقامت، انسان است و اندیشه� هر عملی ثمره و نتیجه ی فکری است� باید ذهن ها را 
به سمت نقاط مثبت برد، به نقاطی که خون گرم پیشرفت و حرکت و توانمندی در آن ها 
جاری اســت، نه نقاطی که خبر از یأس و خمودگی و جمود و تیرگی می دهد� ذهنتان 
باید جنبه های مثبت را دریابد تا مغزتان روشــن گــردد و خالقیت و نوآوری به منصه ی 
ظهور رسد� من از همان ابتدای راه پرپیچ وخم تولید به خودم قبوالندم که هیچ گاه یأس 
و کاهلی به خودم راه ندهم و در همه حال تالش کنم� بی اغراق، همین عوامل پشتکار 
و امید و مهم تر از همه توکل به خدا بود که باعث شد موفقیت ها یکی پس از دیگری در 

دسترسم قرار گیرند�«
حاج کریم فضلی سقفی را برای موفقیت های گروه صنعتی گلرنگ و هم وطنانش در 
نظــر نمی گرفت� عشــق او به اشــتغال زایی و تولید ثــروت برای میهــن و هم میهنانش 
تصویری زیبا از جشــن تولدی به یادماندنی برای او، گــروه صنعتی گلرنگ و همه ی ما 
ایرانی ها رقم زد: »در ســالروز تولدم در اردیبهشــت ماه 1389 کــه مدیران و همکاران 
گران قدر برایم طبق سنتی هرساله جشنی کوچک اما صمیمی بر پا کرده بودند، ضمن 
تشکر بسیار از محبتشان، به آن ها گفتم که هدیه ی اصلی برای من قولی است که باید 
همگــی همین جا به من بدهید� قول بدهید که با ســعی و اراده، در آینده ای نه چندان 
دور، صد هزار نفر از هم میهنان را مشغول به کار کرده و گروه صنعتی گلرنگ را در جمع 
پانصد شــرکت برتر جهان جای داده باشــید، و تازه این نیز آغاز راه است! آغاز دوباره ی 

راه تمام نشدنی تالش و حمیت برای آبادانی ایران و رفاه و سربلندی ایرانی�«
اســتاد حاج محمدکریم فضلی در روز 17اردیبهشت1399، زمانی که فقط چند روز 
از سالروز 88سالگی پرثمر خود را سپری کرده بودند، دار فانی را وداع گفتند و یک کشور 

را در اندوه مردی گذاشتند که به معنای واقعی کلمه برای این کشور پدری کرده بود�
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حاج کریم فضلی در نگاه همسر و فرزند
همســر حاج کریم فضلی فعالیت در کنار ایشــان را چنین به خاطــر می آورند: »از 
همان روزهای نخســت فعالیت شــرکت پاکشو، من به اشــکال مختلف در امور کاری و 
تولیدی مشارکت داشتم و به طور پاره وقت در کنار انجام امور خانه و رسیدگی به تربیت 
فرزندان، به مســائل شــرکت نیز توجه و رســیدگی می کردم� حاج آقــا در تربیت بچه ها 
خیلی دقیق بودند و بارها به من می گفتند تا زمانی که آخرین بچه ی ما فارغ التحصیل 
نشــود و بچه ها را تحویل اجتماع نداده ایم، شــما وارد بازار کار نشــوید؛ زیرا فرزندان ما 
سرمایه های ما هســتند� خود من نیز اعتقاد دارم وظیفه ی اول هر زن، تربیت فرزندان 
اســت� اگر توان آن را داشته باشد که هم به خوبی همسرداری کند، هم به قدر کافی به 
بچه ها رسیدگی نماید، در این صورت فکر می کنم کار کردن او در خارج از خانه اشکالی 
نداشــته باشــد؛ اما اگر نتواند از پس تربیت فرزندان و خانــه داری به خوبی برآید، بهتر 
است کار بیرون از منزل را کنار بگذارد� از همین رو، باید تأکید کنم که وظیفه ی مادری، 
خود بزرگ ترین مســئولیت است که ساختن آینده ی جامعه به انجام درست این وظیفه 
وابسته است� در این زمینه، حاج آقا همیشه می فرمایند مادر با یک دست گهواره ی بچه 

را تکان می دهد و با دست دیگر دنیا را به حرکت درمی آورد�
»به هرحال، هنگامی که دختر کوچک ما از دانشگاه فارغ التحصیل شد، حاج آقا به 
من فرمودند: ‘در صورت تمایل می توانید به شــرکت بیایید�’ از آن زمان، من به شرکت 
آمدم و شــروع به فعالیت کردم و مدیر امور نمایشگاه ها شدم� در زمان بر عهده داشتن 
این مسئولیت، نمایشگاه های مختلفی را در داخل و خارج کشور برگزار کردیم و در این 
نمایشــگاه ها، با تجار خارجی مذاکره کردیم و برای رفع مشــکالت و نیازهای شرکت، 
ارتباطــات قوی و مؤثری برقرار نمودیم که تأثیر شــایانی در ایجاد شــناخت بیشــتر از 
محصوالت داشت� سپس، به عنوان مدیر روابط عمومی به فعالیت خود ادامه دادم و در 
این دوره، مســائل و پیشــنهادهای مختلــف در زمینه ی تبلیغات را بررســی و پیگیری 

می نمودم�
»در واحد روابط عمومی و تبلیغات، تمامی تالش ما بر این بود که بهترین استفاده 
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از امکانات صورت بگیرد و با هزینه های مناسب تر فعالیت گسترده تری انجام بشود� در 
همیــن زمینه، خاطره ی جالبی بــه خاطرم آمد� در یک مســابقه ی فوتبال قرار بود که 
تبلیغات محیطی در زمین بازی داشــته باشیم؛ اما جاهای مناسب قباًل رزرو شده بود� 
ما هم تصمیم گرفتیم که لوگوی ‘گلرنگ’ را در وســط زمین فوتبال بنویســیم که اتفاقًا 
نتیجه ی خیلی خوبی در بر داشــت و در پخش تلویزیونی هم به خوبی دیده شد� بعد از 
فعالیت و کار در واحد روابط عمومی، من به عنوان مدیر واحد نظارت و بازرسی کاالها به 
کار خود در شرکت ادامه دادم که این واحد ساختار و کارکرد تازه ای داشت و در نظام های 
مدیریتی کشــور چندان شناخته شــده نبود و درعین حال، این واحد کار حساسی را بر 
عهده داشــت� ازجمله اینکه در این واحد، فعالیت های مختلفی که رقبای خارجی در 
قبال محصوالت داخلی انجام می دهند، بررسی می شود و پیشنهادهای ویژه ای در این 
زمینه، به واحدهای تحقیقاتی ارائه می گردد� به عبارت دیگر، به طور پیگیر، فعالیت های 

رقبای خارجی را تحلیل و تبیین می کنیم تا در هیچ زمینه ای عقب نمانیم�«
ایشــان از خاطراتشــان با بنیان گذار گــروه صنعتی گلرنــگ در زمان های مختلف 
چنین می گویند: »خاطره های بســیاری از حاج آقا در یاد و خاطر من نقش بسته است 
که چنــد نمونه از آن ها را نقل می کنم� خاطره ی اول کــه تا حدی خاطره ی تلخی هم 
هست، به دوران دفاع مقدس برمی گردد که کشور ما با تحریم اقتصادی روبه رو بود� در 
آن دوره، در بســیاری از شرکت ها و واحدهای صنعتی به دلیل وجود مشکالت، کارگران 
را بازخرید می کردند؛ چراکه از عهده ی پرداخت حقوق آن ها برنمی آمدند� در شرکت ما 
نیز شرایط سختی پیش آمده بود که ادامه ی کار را با مشکل مواجه کرده بود و بازخرید 
کارگران به نوعی تنها راه ممکن به نظر می رسید� یک شب حاج آقا به منزل آمدند و من 
دیدم که فوق العاده متأثر و بی قرار هســتند و مدام قدم می زنند� ایشــان برای بازخرید 
کارگــران به کارخانــه رفته بودند؛ اما دلشــان نیامده بود که ایــن کار را انجام بدهند و 
نگرانی از آن وضعیت خاص، اجازه نمی داد که ایشــان اســتراحت کنند و همان طور با 
ناراحتی قدم می زدند� من وقتی این صحنه را دیدم، دلم شکست و اشک در چشم هایم 
حلقه بست� در همان حال، برخاستم و وضو گرفتم و به حاج آقا عرض کردم: ‘من برای 
ایجاد گشایش در این مشکل، نماز می خوانم تا خدای متعال خودش راهی را پیش پای 
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ما بگذارد�’ فردای آن روز بود که حاج آقا تصمیم گرفتند که به جای بازخرید کارگران، به 
فعالیت تازه ای رو بیاورند و آن، صادرات میوه بود که به رغم مشــکالت ابتدایی، به لطف 

خدا نتیجه بخش شد و هیچ یک از کارگران بازخرید نشدند�
»در همان دوران، یــک روز صبح که حاج آقا به کارخانه می رفتند، به من گفتند که 
ناهار به خانه خواهند آمد� پنجشنبه بود� من برنج و قورمه سبزی درست کردم� ظهر که 
آمدنــد، دیدم که چشمانشــان قرمز اســت و گریــه کرده اند� به من گفتنــد: ‘ما چطور 
می توانیم برنج و خورشــت بخوریم، درحالی که همکاران ما قادر به تهیه غذای مطلوب 
نیســتند� من امروز بــه کارخانه رفتم و دیدم کــه کارگرها غذای مناســبی همراه خود 
نیاورده اند� شما دعا کنید که اوضاع بهبود یابد تا بتوانیم آشپزخانه ای را تجهیز نماییم 
و همکارانمــان از همان غذایــی بخورند که مــا می خوریم�’ و در همان زمان، دســتور 
تأسیس آشپزخانه را صادر کردند و با وجود مشکالت بسیار توانستند به کارگران غذای 

مناسب بدهند�
»خاطره ی دیگر من درباره ی سفر به کشورهای پیشرفته است� هروقت که همراه با 
حاج آقا به این گونه ســفرها می رویم، ایشــان با دیدن وضعیت رفاهی مناسب بچه ها و 
نوجوانان در کشــورهای پیشــرفته بغض می کنند و با حس خاصی می فرمایند که چرا 
نبایــد همه ی بچه های ایرانــی نیز در رفاه کامل باشــند؟ چرا باید برخــی از بچه های 
هم وطنمان دســت در دســت مادرانشــان به ما مراجعه کنند و با گالیــه از بیکار بودن 
پدرشــان، برای سرپرست خانواده شــان دنبال کار بگردند؟ ایشان همیشه در این گونه 
مواقع از مسئولیت سنگینی که در این زمینه به عهده دارند، صحبت می کنند و از اینکه 
اگر با تمامی توان نیز در راه کارآفرینی و اشــتغال زایی بکوشــیم، باز هم کم است و باید 

بیشتر فعالیت کرد�
»خاطره ی بعدی خاطره ی بسیار جالبی است درباره ی زمانی که ازطرف وزارت کار 
به کارخانه آمدند و از کارکنان درباره ی حاج آقا پرسیدند� کارگرها نه تنها از حاج آقا ابراز 
رضایت کردند، بلکه بیان نمودند: ‘حاج آقا کارفرمای ما نیســت، پدر ماســت�’ بازرسان 
وزارت کار تعجــب کرده بودنــد و هنگام رفتن می گفتند: ‘این موضــوع برای ما خیلی 
جالب توجه است� هرجا می رویم، کارگرها شکایت دارند و می گویند حق ما ضایع شده 
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است، ولی اینجا کارکنان حاج آقا را پدر خود خطاب می کنند�’«
دکتر مهدی فضلی هم از پدر چیزهای زیادی آموخته اند که هم محتوا و هم نحوه ی 

این یادگیری درسی گران بها برای تمامی کارآفرینان است:
»از ایشان خیلی چیزها یاد گرفتم� خیلی از این آموزش ها و یاد گرفتن ها به صورت 
مســتقیم نبود و شــاید اگر به صورت مســتقیم گفته می شــد، نتیجه ی عکس می داد� 
همیشــه اگر فردی را مسئول انجام کاری کنید، ناخودآگاه با عوامل مختلفی که در آن 
کار تأثیر دارد، درگیر می شــود و برای پیدا کردن بهترین راه و روش، آزمون هایی انجام 
می دهــد که در نهایت باعــث تجربه اندوزی می گردد� حتی اگر یک مشــاور خوب این 
تجارب را به او انتقال داده باشــد، باز هم فکر می کنــد که آن کار را خودش انجام داده 

است� این یکی از همان روش های آموزش به صورت غیرمستقیم بود�
»از بچگی بســیار عالقه داشتم که به شــرکت پدر بروم و هر چند وقت یک بار، این 
شــرایط فراهم می شد� حاج آقا هم شــرایطی را مهیا می کردند که لذت بیشتری ببریم� 
بااینکه بچه ی بسیار شلوغی بودم، اما ایشان با تمام سختی های کار و مشغله هایشان، 
با متانت و درایت طوری رفتار می کردند که عالقه ام روزبه روز به کار بیشــتر شــود� زمان 
گذشت و به دانشگاه رفتم و از سال دوم دانشگاه با خودم قرار گذاشتم که به شرکت بروم 
و با کار دســت وپنجه نرم کنم و مباحث دانشــگاهی را به صورت تجربی بیاموزم� اواسط 
سال کار را شروع کردم؛ منتها با توجه به اینکه مشغول به تحصیل بودم، کار را با حجم 
کمی آغاز نمودم� رفته رفته با کار بیشتر آشنا شدم و هر روز بیشتر به آن عالقه مند شدم� 
برای مــن اینکه حاج آقا واقعًا به مــن فرصت می دادند، جذاب بود و باعث می شــد که 
بیشــتر درگیر کارها شــوم� ایشــان ازطرفی به من اجازه می دادنــد کار را انجام دهم و 
ازطرف دیگر، با آغوش باز طوری رفتار می کردند که خیلی راحت هر سؤالی که داشتم، 
مطرح می کردم� جواب های ایشــان هیچ وقت محدودکننده نبود و من به همین علت، 

همیشه دوست داشتم از ایشان نکته هایی را که نیاز بود، بپرسم�
»در مواقع مختلف من مســئله ام را مطرح می کردم و ایشان اول می پرسیدند: ‘نظر 
خود شــما چیست؟’ نظرم را می گفتم و ادامه می دادم: ‘البته در نهایت نظر شما ارجح 
است�’ حاج آقا می فرمودند: ‘نظر خوبی داری، موافقم�’ و در برخی مواقع می فرمودند: 
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‘اگر فکر می کنی الزم است، بیشتر بررسی کن�’ ایشان هیچ وقت نمی فرمودند: ‘حتمًا 
این کار را انجام بده و حتمًا این کار را بررســی کن!’ همیشــه می فرمودند: ‘اگر تمایل 
داری، این نکته را بیشــتر بررســی کن�’ حاج آقا از همان زمانی که کار را شــروع کردم، 
آرام آرام کارها را به من می سپردند؛ البته با توجه به ظرفیتم و با تدبیر و درایت این کار را 

می کردند� این مسئله برایم خیلی لذت بخش و مهم بود�
»اعتماد ایشــان برایم بســیار ارزشــمند و تأثیرگذار بود؛ چون اگر ایشــان اعتماد 
نمی کردند، نمی توانستم این طور رشد کنم، اعتماد ایشان مثال زدنی است� دیگران به 
این کار خرده می گرفتند و به ایشــان می گفتند: ‘چطور شما به یک جوان بیست ساله 
اعتمــاد می کنی و همه چیز را به او می ســپاری؟!’ حاج آقا می فرمودنــد: ‘باید آموزش 
دهیم و پس از اطمینان از توانایی، باید اعتماد کنیم� اگر اعتماد نکنیم، نمی توانیم کار 
را توســعه دهیم�’ اساس توسعه بر اعتماد استوار اســت، و این درسی بود که با تمامی 
وجود از کردار و رفتار زیبای ایشــان گرفتم� همیشــه لذت می بردم که می توانم کارها را 
انجام دهم و هرجا که الزم باشــد، از تجربه های ایشــان با آغوش باز و روی گشاده بهره 

ببرم و از یک دنیا تجربه استفاده کنم�
»دنیایی از تجربه در کنار خود داشتم که هروقت الزم بود، به کمکم می آمد و باعث 
می شــد خیلی دقیق تر، صحیح تر و مجربانه تر پیش بروم� این مجربانه گام برداشتن به 
تجربه ای که از حاج آقا منتقل می شــد، برمی گشــت� این تفویض اختیار را حاج آقا در 
مــورد دیگران هم انجــام می دادند� هرجا که اطمینان می کردند، کارهای بیشــتری را 
واگــذار می کردنــد که برایم خیلی جذاب بــود؛ چون می دیدم با چــه دقتی این کارها 
صورت می گیرد و همه ی این ها زمینه ای شد که بتوانیم از آنچه اعتقاد داشتیم، راسخ تر 
عمــل کنیم� من به تفکرات ناب و زیبای حاج آقا ایمان داشــته و دارم و چون این ایمان 
همیشه همراه من بوده، سبب شده است درباره ی هر حرکت ایشان فکر کنم تا نکته ی 
آن حرکت و رفتار را بیاموزم� تجربه های ایشان در کنار مباحث دانشگاهی که می خواندم، 
یک مدل ذهنی برای من درســت کرد که برگرفته از تأثیرات تفکرات ایشــان است� این 
دیدگاه ها باعث رشــدی شد که در دو دهه ی گذشته در این گروه صنعتی به این شکل 
نمود پیدا کرده اســت� اگر توانستیم با این ســرعت کار را پیش ببریم، به خاطر عشقی 
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اســت که به آرمان ها و تفکرات ایشــان داریم و به دلیل آموزه هایی اســت که ایشان در 
اختیار ما قرار داده اند� تجارب حاج آقا میان ُبر بیست ســاله ای بود که اگر می خواستیم 
آن ها را بیاموزیم، حداقل به دو دهه زمان نیاز داشــتیم تا به چیزی برسیم که در همان 
سال های اول در کنار خود داشتیم و به کلی از آِن ما بود� البته، من مباحث دانشگاهی 
را آموخته بودم؛ اما در عرصه ی عمل، آنچه بیشتر از علم کارایی دارد، تجربه است و اگر 

وجود ذی قیمت ایشان نبود، این تجربه با این موفقیت فعلی، حاصل نمی شد�«

منابع
فضلی، محمدکریم (1393(� دریا شــود آن رود: زندگی و اندیشــه های بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ� 

تهران: امیران�

پرواز بر فراز قله های زاگرس
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فصل پنجم

نوبر بهاره بستنی
داستان زندگی ایوب پایداری، 
مدیرعامل مجتمع صنایع غذایی میهن 

نویسنده: رؤیا میرغیاثی





داستان خوشمزه
ایوب حرف نمی زند� سرش به کار خودش است� گره هم در کارش بیفتد، صدایش 
درنمی آید� همیشــه دل شــوره ی بقیه را دارد و از آن  طرف، دل نگران دمای هواست که 
گرم و سرد می شود یا نمی شود� هوا هرچه گرم تر شود، ایوب خوش حال تر است� همین  
که اوضاع طوری پیش برود که بستنی  فروش خوبی داشته باشد، کالهش را می اندازد 
هوا� هوا که خنک باشــد، فکر بازار رهایش نمی کند� ارز هم نگرانش می کند� از دولت 

همین یک خواسته را دارد؛ لطفًا ارز را در همین وضعیت نگه دارید� 
در یکی از خیابان های ُپردردســر شــهر تهران زندگی می کند� هــر روز صبح آرام از 
خواب بیدار می شود و خودش را به آشپزخانه می رساند� در یخچال را باز می کند و چند 
لحظه ای به تماشــای لشکر ســفید لبنیات می نشــیند� آن چه می بیند از شهر لبنیات 
میهن آمده اســت؛ شهری که خودش با دست هایش ساخته است� بعد به دست هایش 
خیره می شود� خط ها و چین ها را پررنگ تر از همیشه می بیند� تالش می کند راه آینده 
را بین خطوط خمیده ی کف دســتش پیدا کند� دوســت ندارد به گذشته نگاه کند و به 
همان راضی بماند� این رضایت حتمًا او را در جای سابق نگه می دارد� صداهای تازه ای 
در مغزش می شنود و تصمیم می گیرد طرحی نو دراندازد� هدف همیشگی اش زندگی 
شــادتر است� کمی تا قسمتی شــبیه ویلی وانکاســت، با این فرق که ایوب کارخانه ی 
بستنی سازی دارد و آقای وانکا کارخانه ی شکالت سازی داشت� کم تر خبرنگاری ایوب 
پایداری را دیده و با او گپ زده اســت� گفتم که، این مرد حرف نمی زند و می خواهد تا 
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آخر عمر خودش را بســتنی فروش صدا کند، با این که مدیرعامل بزرگ ترین کارخانه ی 
بســتنی ایران اســت و ثروتی که دارد، تصورکردنی نیست� با داشــتن میلیاردها تومان 
پشــتوانه ی مالی، خودش را بی نیاز از کار نمی بیند که گوشــه ای در ســایه بنشــیند و 

موسیقی گوش کند و بستنی بخورد و بخندد� سبک زندگی خاص خودش را دارد� 
وقتی ماجرای زندگی اش شروع شد که پسربچه ای نوجوان بود� پسر خیلی خوبی 
بود� با برادرش هم خیلی جور بود� دوستی شــان هم خیلــی به درد هم می خورد� یک 
یخچال بســتنی داشتند که روی گاری کوچکی ســوار بود� برادرها دوره می افتادند در 
شهر و بستنی می فروختند� اصل داستان همین قدر خوشمزه است� دوستی و بستنی�

گاری و آزادی
خانــواده ی ایوب پایداری از روســتای ُکندر به هوای آب باریکــه ای برای معاش به 
تهران آمده اند� دهه ی 40 شمســی اســت� ایوب پانزده، شــانزده ســاله است� مدتی 
کارگری می کند� می خواهد شــغلی داشــته باشــد و پولی که ســرپا نگهــش دارد� در 
پروژه های ساختمان ســازی شــهر کارگری می کند و کارش زحمت زیــادی دارد� تنها 
چیزی که راضی اش می کند، دســتمزدش است که همیشه بخشــی از آن را پس انداز 
می کند� تصمیمش برای همه ی عمر کارگری نیست� همین که پس اندازش به اندازه ی 
خریــدن یک گاری برســد، کارگری را تعطیــل می کند� با پولی که جمــع کرده، گاری 
کوچکی می خرد و تصمیم می گیرد بستنی فروشــی را تجربه کند� ایوب به افکار مزاحم 
اجــازه نمی دهد برزخی اش کنند� هر روز گاری را هل می دهد و هن هن کنان می رود تا 
باالی شــهر، فرمانیــه و محمودیه و آن حوالی� جلو در مدرســه ها می ایســتد و منتظر 
می ماند تا صدای زنگ تعطیلی مدرسه را بشنود و بعد خودش را به بچه مدرسه ای هایی 
برســاند که دوره اش می کنند به هوای بســتنی� آفتاب می تابد و چــی بهتر از رطوبِت 

شیرین و خنِک بستنی در دهان؟ 
ایوب از بستنی فروشی احساس رضایت می کند، اما به مشتری های دانش آموزش 
قانع نیســت� نظرش این نیست که باید قانع باشیم و ســهم بیش تری از بازار داخلی و 
صادراتــی نخواهیم� حســاب دو دوتا چهارتاســت� جــوان اســت و تجربه های جدید 
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می خواهد� انرژی دارد و یک جا بند نمی شود� تهران بزرگ است و بهترین جایی که فکر 
می کند باید برود، میدان آزادی اســت� میدان آزادی پاتوق اســت� هر شب بسیاری از 
خانواده هــای تهرانی بــا زیرانداز و قابلمه ی غذا و بالش در فضای ســبز میدان دور هم 
جمع می شــوند و خوش می گذرانند� خوشــی بدون بســتنی؟ نه، نمی شــود� تصمیم 
می گیرد بعد از فروش بســتنی جلوی مدرسه ها، یک راست گاری کوچکش را به میدان 
آزادی ببرد� نتیجه؟ زیر ســایه ی درخت می ایســتد و نفســی تــازه می کند و یکی یکی 
بســتنی می دهــد دســت مشــتری ها� مشــتری های دائمی بــرای ایوب و بــرادرش 
خوش بختی های قشــنگ اند� این معامله های کوچک روزانه در قالِب بستنی فروشــِی 
سیار تجربه ای است که فکر کند در درازمدت باید به چه چیزی توجه کند و همین باعث 

می شود شیفته ی آینده باشد، وقتی رؤیای ذهنی اش محقق می شود�

زمین خالی و کارخانه ی بستنی
ایوِب جوان به فکرهای توی سرش اهمیت می دهد� می خواهد در برابر دنیا بایستد 
و ناممکــن را ممکن کند� برادرش هم کنارش ایســتاده اســت� ایوب شــغل عجیب و 
خوش مــزه ای را انتخاب کرده و مطمئن اســت قــادر متعال هوایــش را دارد� تصمیم 
می گیرد کارخانه ی بستنی سازی راه اندازی کند� فقط یک کارخانه ی بستنی سازی در 
ایــران وجود دارد و بیش تر بســتنی هایی که ایــوب و برادرش می فروشــند، وارداتی و 

خارجی است� 
بله، همه چیز از قطعه زمینی خالی و لم یزرع در حاشــیه ی تهران شــروع می شود� 
ایده ها و ســنگ ها کنار هم گذاشته می شود� ایوب به سختی راه خودش را در آن بی راه 
پیدا می کند� کســی تصور نمی کند چندین ســال بعد، در این نقطــه ی جغرافیایی، از 
جلوی کارخانه  ی عظیم میهن بگذرد� ایوب خوش بین اســت� به خانه ی قوم  و خویش 
می رود و هم والیتی های موافق را با خودش همراه می کند� دقیق و ســخت کوش است� 
هیچ وقت به روح های خبیثی که می خواهند منصرفش کنند، توجه نمی کند� در سال 
1355 شــرکت فرآورده های لبنی میهن شــکل می گیرد� آن وقت اســت که بوی شیر و 
وانیل در جاده ی تهران به ســاوه می پیچید و بستنی های شــیری و میوه ای راهی بازار 
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می شــوند؛ اولین محصوالت کارخانــه ی میهن� ایوب برای به دســت آوردن پول تالش 
نمی کند، می خواهد شادی و شیرینی زندگی را بیش تر کند� 

»مأموریت من شــادی بخشــیدن به مردم با ارائه ی محصوالت نوآورانه و با کیفیتی 
باالتر از محصوالت مشابه است�« 

همه می گویند او از هیچ شروع کرده است� بله، از هیچ شروع می کند� ایوب جنم و 
روحیه اش را دارد� جدی اســت� در شرایط سخت صبور است و برای هر کاری مشتاق� 
همیــن ویژگی های ُخلقی اشــتهایش را بــرای موفقیت  بیش تر می کند� کشــف کرده 
نیروهای نهفته ی درونی اش چه می خواهند� خیلی وقت ها همه چیز سخت و سخت تر 
می شــود، ولی نه برای ایوب که می خواهد روی پای خودش بایستد� می آموزد چه طور 
بایــد دنیا را تســخیر کنــد� هیچ کس خیال نمی کنــد رؤیاهایش محقق شــود، ولی او 
خوش بخت تر از آن اســت که دیگران گمان می کنند� چیزی را که می خواهد به دست 
 می آورد و ســرانجام میهن به یکی از بزرگ ترین برندهای تولید بســتنی و لبنیات ایران 

تبدیل می شود�

عمر طوالنی و جای خالی
چهار دهه از افتتاح کارخانه می گذرد و جای برادر ایوب در میهن خالی است� عمر 
کمی نیســت� حاال میهن بزرگ ترین تولیدکننده ی بســتنی و شیر استریلیزه در ایران 
اســت� کافی اســت نزدیک محوطه ی کارخانه شــوید و بینی تان را باال بگیرید تا عطر 
شــیرین شیر و شکالت را نفس بکشید� شــصت وپنج درصد سهم بازار بستنی و پنجاه 
درصد ســهم بازار تولید شیر استریلیزه در دست های ایوب است و ایوب پی یک جفت 
بــاِل تازه تا بلندتــر بپرد� گاهی که تنها می شــود، هنوز پی دوســتِی بــرادر و صدای 
چرخ های آن گاری کوچک در سراشــیبی های دزاشــیب اســت� بســتنی چیز خوبی 
اســت� انگار از دنیای دیگری آمده باشــد� این خنکای جادویی لحظه هایی شیرین و 
فراموش نشــدنی می سازد� بســتنی راز صمیمیت دو برادر اســت� فرقی نمی کند آدم 
چندساله باشــد، ذات بستنی این است؛ شــادی آور و خاطره انگیز� ایوب این راز را به 
مردم هدیه می دهد� بستنی های کیم دوقلو انقالب طعم و خالقیت اند� این انقالب تا 
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مدت ها جریان دارد� شگفتی های میهن تمام نمی شود� یک روز بستنی ساالر و پریما 
دلبری می کنند و روز بعد ماست بستنی میهن� بیش تر از شصت نوع بستنی و محصول 
در کارخانه های میهن تولید می شــود� بستنی های عروســکی و توپی نوستالژی اند و 
بســتنی قهوه و کارنیوال از جادوهای جدید آقای جادوگر� ایوب را نمی شود دست کم 
گرفت� درســت مثل ویلی وانکا مرد عجیبی است� هر روز کت و شلوار اتوکشیده اش را 
تن می کند، کفش های تمیز و براقش را می پوشد و با لبخندی درخشان به دفتر کارش 
می رود� میهن شامل سه کارخانه ی بزرگ تولید بستنی، لبنیات و پاندای میهن است� 
کارخانه ی تولید بستنی میهن سی وشش هکتار وسعت دارد� کارخانه ی تولید لبنیات 
که شــهر لبنیات میهن نامیده می شود، سی وهفت هکتار و کارخانه ی تولید بستنی و 
آب میــوه، به نــام پاندا، هجده هکتــار� پاندا مردادمــاه 1394 افتتاح شــد� روزی که 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیچی دســت گرفت و روبان قرمِز 
همیشگی را ُبرید و دروازه ی شهر لبنیات باز شد� ایوب گوشه ای ایستاده و چشم هایش 
را تنگ کرده بود� خوشحال از این که سر مواضع خودش ایستاده و با پاهای فوالدی در 
مســیر شــخصی اش می دود و می رود� عملیات ساخت وســاز هم چنــان ادامه دارد و 
بخش های دیگر پس از تکمیل، افتتاح و به مجموعه ی میهن اضافه می شوند� طبیعی 
اســت که مدتی طول بکشــد تا پروژه به بهره برداری کامل برســد، ولی درعوض تنوع 
محصوالت بیش تر می شــود� سیاست  میهن با بعضی شرکت ها که نام تجاری جدیدی 
ایجاد کرده و بخش دیگری از بازار را هدف گذاری می کنند، تفاوت دارد� معمواًل سعی 
می کنند میان نام تجاری قدیم و جدید رابطه ای نباشــد، ولی پاندا و میهن در کنار هم 
در بازار حضور دارند� چرا؟ برای این که هدف تکمیل زنجیره ی توزیع اســت و هر کدام 
بخش هایی از زنجیره ی توزیع بازار را هدف گرفته اند و در بعضی موارد با یکدیگر رقابت 
می کنند� پاندا در حوزه ی بستنی و آب میوه فعال است، ولی به زودی محصوالت لبنی 
هم با این نام  تجاری به بازار عرضه خواهد شد� امید ایوب به سال 2015 شمسی است 
و روزی که شــهر رؤیایی لبنیات میهن با انواع ماست، شیر پاستوریزه، دوغ و کره برای 

گشایش آماده خواهد بود� 
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پاندا و اومپا
گاهی جلو آینه می ایســتد و بــه خودش نگاه می کند� بــه موهایش که جوگندمی 
شــده، به پوستش که چین افتاده و به چشم هایش که همچنان می درخشد� با خودش 
روراســت است� خوش حال است که این جا ایستاده و خوب می داند چرا این جاست� او 
فقط بســتنی نمی ســازد� در همه ی سال های گذشــته برای تولید بهترین محصول در 
کارخانه های میهن بر اســتفاده از تکنولوژی های مــدرن و به روز و بهترین مواد اولیه از 
نظــر کیفیــت تأکیــد داشــته اســت� شــعار اصلــی و همیشــگی اش این اســت که 
»مصرف کننده ی ایرانی الیق بهترین محصوالت جهان است�« برای همین ماشین آالت 
کارخانه  را از کمپانی تتراپک خریداری و نصب کرده اســت� تتراپک شــرکتی ســوئدی 
اســت که طراحــی و فروش تجهیــزات مورد نیــاز برای فــرآوری، بســته بندی و توزیع 
محصــوالت غذایی مایــع را انجام می دهد� شــیر مورد نیــاز کارخانــه را از معتبرترین 
دامداری های کشــور و زیرنظر بخش کنترل کیفیت تأمین می کند� کره ی کاکائو و پودر 
کاکائــوی موردنیاز را هم از کارخانه  های شناخته شــده ی هلندی، آلمانی و سوئیســی 
می خرد� مالحظات الزم را در نظر می گیرد تا محصوالت میهن به روزترین استاندارهای 
کیفــی ماننــد HACCP ،ISO9001  و ISO22000  را داشــته باشــند� می دانید؟ از آن 
آدم هایی نیســت کــه هرطرف باد بوزد، برود� حق شــناس و قدردان اســت� بســتنی 
زندگی اش اســت و زندگی اش به مردم بسته است� همیشه می گوید ایران اولین هدف 

میهن است و برای همین بازار داخلی برایش اهمیت بیش تری دارد� 
هــزاران نفر در کارخانــه  اش کار می کنند� تعداد کارگــران و کارمندان مجموعه ی 
میهن حدود ده هزار نفر اســت� هیچ کــدام از کارکنانش ربطی به اومپا لومپاهای آقای 
وانکا ندارند� این  تفاوت ایوب پایداری با ویلی وانکاســت� آقای وانکا یک روز از تک تک 
کارگرهایش خواست به خانه هایشان بروند و دیگر به کارخانه ی شکالت سازی برنگردند، 
اما آقــای پایداری ماهانه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان حق بیمه برای کارکنان 
کارخانــه پرداخت می   کند و در برابر افت وخیزهای اقتصــادی هرگز به اخراج و کاهش 
کارگران متوســل نشــده اســت� چــرخ کارخانه را دســت های زحمت کش ایــن افراد 

می چرخاند� ایوب هم توجه ویژه ای به آن ها دارد� 
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»حتي اگر تحت فشــارهاي بیش تری قرار بگیرم، هیچ نیرو و پرســنلي را از شرکت 
حــذف یا تعدیل نخواهم کرد� اشــتغال باال بــا این حجم براي شــرکت مزیت و افتخار 

است�« 
البد برای همین است که جوان های بیکار منطقه ی اسالمشهر و حومه آرزو دارند به 
کارخانه ی میهن قدم بگذارند� کافی است زمان رد شدن فهرست های بیمه ی شرکت در 
اداره ی بیمه حضور داشته باشید تا ببینید چه طور همه ی کارمندان اداره ی بیمه بسیج 
می شــوند برای انجام کارهای ایــن مجموعه ی بزرگ صنعتی با کارکنان بی شــمارش، 

کارخانه ای که بزرگ ترین واحد صنعتی حاشیه ی شهر تهران است� 

میهن و دومینو
بســتنی های متنوع میهن به کشورهای حاشــیه ی خلیج  فارس، عراق، کشورهای 
آسیای جنوب  شرقی و چند کشور اروپایی صادر می شود� جمعیت شصت وپنج میلیونی 
افغانســتان و عــراق بازارهای اصلــی صادراتی میهن انــد� میهن در افغانســتان دفتر 
نمایندگی دارد و در شمال و جنوب عراق، مرکز پخش محصوالت� همین  که تعداد مراکز 
پخش بیش تر شــود، میهن می تواند با ســوپرمارکت ها و فروشــگاه های کوچک ارتباط 
مستقیم داشته باشد� واسطه ها که کم تر  شوند، امکان فعالیت با قیمت های مناسب  تر 
و رقابتی تر در این کشــورها به وجود می آید� این دو بازار پتانســیل باالیی دارند� میزان 
تولید لبنیات در عراق و افغانستان بسیار پایین است و بیش از نود درصد صادرات میهن 
را دربرمی گیرد� هدف شــرکت در این دو کشــور این اســت که در سال های 97 و 98 با 
راه اندازی دفاتر پخش و نمایندگی، صادرات را به میزان ســیصد میلیون دالر در ســال 
برساند� با این  حال همیشه چالش هایی برای کارخانه ی میهن وجود دارد� از مشکالت 
ارزی (مثــل یک بــاره گــران شــدن دالر در ابتدای دهــه ی 90( بگیرید تــا ماجراهای 

خانوادگی� 
گران شدن دالر باعث شــد ایوب و واحدهای تولیدی اش برای تأمین مواد اولیه دچار 
مشــکل شوند� چون بخشــی از مواد اولیه ی تولید بستنی از کشــورهای خارجی تأمین 

می شود� 
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»هــر روز تمام وقت در بانک مرکزی برای ارز دوندگی می کنم، چون باید این ســنگر را 
حفظ کنم و از سهمیه ی ارزی غافل نشوم� به ویژه برای تهیه کره که خیلی سخت است�«

تــوّرم و کاهــش توان اقتصادی مردم هــم بر روند تصمیم و عمــل در کارخانه تأثیر 
گذاشته است� 

»قــدرت خرید مردم پاییــن آمده و به همین خاطر امســال ترجیــح دادم با وجود 
افزایش پانزده درصدی قیمت ها، همان مبلغ گذشته را برای محصوالت حفظ کنم�« 

حتی صادرات بســتنی به عراق هم مدتی به دلیل حضــور داعش و ناامنی در این 
کشور دچار مشکل می شود� 

از گرانی ارز، تحریم، رکود و ناامنی در عراق که بگذریم، جدایی برادر هم غم عالم را 
به دل ایوب می ریزد� اتفاق عجیبی اســت� ســال 1389 یار دیرین از او جدا می شود� 
ایــوب و فرامرز انگار دو نیمه ی یک ســیب بودند، رفیق و حامی، امــا بازی روزگار پایان 
خوبی برای این رفاقت ندارد� برادرها از هم دور می شوند� فرامرز از میهن و برادرش دل 

می ُبرد و کارخانه ی جدید بستنی دومینو را راه اندازی می کند� 
»اگر میهن دچار انشــعاب نمی شد و خانواده ی پایداری  به دو شرکت میهن و دومینو 
تقسیم نمی شدند، قطعًا امروز میهن به سهم نود درصدی بازار بستنی دست پیدا می کرد�« 
البتــه ایوب پایداری معنای زنده ی صبر و مقاومت اســت و با تــالش و تمرکز برای 
حفظ یک پارچگی میهن و کارکنان کارخانه چالش های اقتصادی و خانوادگی را پشت 
 ســر می گذارد� هیچ دروازه ای بســته و هیچ دســتگاهی خاموش نمی شــود� کارخانه 
هم چنان کار می کند� صدای دستگاه ها شنیده می شود و بوی شیر و شکالت در هوای 
اسالمشهر می پیچد� بستنی های میهن هم چنان عالی و خوشمزه  باقی می مانند و هر 
روز طعم جدیدی اختراع می شــود که مردم را شــگفت زده می کند� بیســکوئیتو، پریما 

سمفونی و���
تقدیر و تشکر

در دهمین جشنواره ی ملی قهرمانان صنعت ایران در سال 1392 که باشکوه ترین 
جشــن ســاالنه ی صنعت کشــور اســت، صد برند مطرح کشــور و ارزش  آن ها اعالم 
می شــود� میهن یکی از این صد برند اســت� بعد از آن در سال 93 و 94 تندیس واحد 
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ســرآمد صنعت بســتنی به ایوب پایداری اهدا می شــود و ســپس تندیــس زرین برند 
محبوب را می گیرد� در سال 1395 گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 
از ســازمان صنعت و معدن و ســازمان توســعه ی تجارت ایران به شــرکت میهن اعطا 
می شود� سال 1396 هم وقت آن است که ایوب لوح سپاس حمایت از تولید و اشتغال 

را از آِن خود کند� 
می گوید دانش، مهارت، تجربه و عشق کارکنان عوامل اصلی رشد کارخانه ی میهن 
اســت� چهل سال دوام آوردن در اقتصاد ُپر فراز و نشیب ایران عمر کمی نیست و شاید 
دوری او از اقتصاد دولتی و عدم وابســتگی به آن هــم یکی از رازهای این عمر طوالنی 
باشــد� هرچه هست و نیست، حقیقت این اســت که میهن فاتح بازار بستنی و لبنیات 
است� هرچند ایوب درس تولید و صنعت نخوانده، زندگی اش با تولید و کارآفرینی گره 
خورده اســت� او ادعایی ندارد� مدیری توانمند و شایسته است که بازار و نیازهای آن را 
می شناسد� مرد شماره ی یک صنعت بستنی ایران منابع انسانی ارزشمندی در اختیار 
دارد� به تجهیزات و امکانات مدرن دسترســی دارد� از آی تی و آی ســی تی دور نمانده 
اســت� گروه مدیریت کارخانه اش با اســتفاده از گزارش های متنوع و متناســب با نیاز 
مشتری آشــنا می شــوند و بعد چرخه ی تولید، توزیع و تبلیغات و در نهایت، موفقیت� 

می بینید؟ اتفاقی نیست� تناسبی در کار است�  

پدر و پسر
ابوالفضل، پسر ایوب، هم مهندس صنایع غذایی است و هم مدیریت خوانده و این 
یعنی درهم آمیختگی تجربه و سنت، تکنولوژی و علم� ماجرای کارخانه ی میهن فراتر از 
بخِت یک آدم خوش اقبال است� ابوالفضل معتقد است افزایش سرانه ی مصرف لبنیات 
باعث افزایش اشتغال می شود و به آماری اشاره می کند که می گوید در صنعت لبنیات 
صد و بیســت هزار شغل مستقیم وجود دارد� یک حساب و کتاب ساده است� سرانه ی 
مصرف شــیر در ایران حدود صد لیتر در سال اســت، درحالی که استاندارد جهانی آن 
نزدیک به دویست وپنجاه لیتر است� مصرف لبنیات همیشه برای سالمتی توصیه شده 
و اگر در ســبد خرید مردم افزایش پیدا کند، یعنی یک گام رو به جلو، یعنی ســالمتی 
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بیش تر، یعنی زندگی شادتر� 
نیروی جوان و خــالق، انرژی ارزان قیمت و موقعیت سوق الجیشــی خیلی خوب 
باعث می شــود صنعت لبنیات در ایران روزبه روز موفق تر شــود� کشــورهای همســایه 
واردکننده ی عمده ی لبنیات هستند، اما متأسفانه سیاست مشخص و ثابتی درباره ی 
صادرات وجود ندارد� یک روز شیر و پنیر کم می آید، صادرات لبنیات ممنوع می شود، 
روز بعــد تخفیف پانزده درصــدی می گذارند و یک روز دیگر هم تصمیم شــتاب زده ی 
دیگــری می گیرنــد و آخ و وای! عــدم  ثبــات در تصمیم گیــری و سیاســت گذاری ها، 
کاغذبازی هــای اداری، قانون های دســت وپاگیر و هراس از تغییر قانون دســت  و بال 
صادرکننده را می بندد و محدودش می کند� گاهی هم رفتارهای سیاســی صادرکننده 
را دچار چالش می کند� ابوالفضل تعریف می کند که میهن در کشــور عربســتان بازار 
خیلی خوبی ایجاد کرده بود و داشــت به اعداد و ارقام باورنکردنی نزدیک می شد، اما 

پس از تیره شدن روابط صادرات متوقف شد و تمام�

یک زندگی شادتر
تبلیغــات در کنار توزیع و قیمت مناســب از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای شــرکت 
میهن برای ماندگاری در ذهن و زندگی مردم اســت� فکرش را بکنید! حرِف گوساله ای 
که می گوید: »مامان جون! بســتنی اش خوشــمزه تره�« بخشی از خاطره های جمعی 
میلیون هــا ایرانی اســت که از پویانمایــِی تبلیغاتِی شــرکت میهن به یادشــان مانده� 
مؤلفه هایی از این  دســت را کنار هم بگذارید تا معلوم شود چرا میهن محبوب ترین برند 
از نظر مصرف کنندگان است و چرا ایوب پایداری رسالت خودش را دعوت مردم به یک 
زندگی شادتر می داند� کارخانه ی میهن یک کارخانه ی معمولی بستنی سازی نیست� 
محبوب ترین و بزرگ ترین کارخانه ی ایران اســت و مالک آن، مردی اســت که می گوید 
بســتنی فروش اســت، بستنی فروشــی عجیب  و غریــب! مخترع طعم های محشــر و 
عادت های معرکه ای که زندگی رضایت بخش تر، هیجان انگیزتر و شــادتری را برایمان به 

ارمغان می آورد�



آلبوم عکس ها
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بستنی فروِش دوره گرد

دریافت نشان امین الضرب



فصل ششم

من کاسبم
زندگی نامه ی علی محمد رجالی، 
بنیان گذار واحد صنعتی ظریف مصور و پتروشیمی رجال

نویسنده: نیلوفر نیک بنیاد





کاسبی بزرِگ مردان کوچک
همه چیز از یک ایده در ُنه ســالگی شروع شــد� علی محمد که عالقه ی چندانی به 
درس و مدرســه نداشــت، هر روز ده ها فکر بکر به ذهنش می رســید که بتواند با آن ها 
کســب وکاری راه بیندازد و درآمدی داشــته باشــد� نه اینکه به پولش نیاز داشته باشد، 
چراکه پدرش هر روز ده شاهی به او می داد؛ اما او تشنه ی کار کردن و کاسب شدن بود� 
برای همین هم آستین هایش را باال زد و ایده اش را اجرایی کرد، اجاره ی بوفه ی مدرسه 
از آقای مدیر: »کالس ســوم بودم، در ُنه ســالگی، فروشگاه مدرســه مان را از مدیرمان 
اجاره کردم� آن زمان مثل حاال نبود که پفک و چیزهای این چنینی بفروشــند، سنجد 
بود و کویج، پر ترشــاله و پر انجیر� کیک های کاغذی هم تازه مد شــده بود� خانه های 
قدیم هشتی داشت� من در هشتی خانه کتابچه درست می کردم چهل برگ، شصت برگ 
و صدبرگ، می فروختم� یکی از این ماشــین منگنه های آلمانــی خریده بودم دوازده تا 
یک تومانــی� کاغذ را هــم می رفتم از بــازار می خریدم� جلد کتابچــه را هم از صحافی 
می گرفتم و در خانه درست می کردم� کتابچه ی چهل برگ دو قران تمام می شد، دو قران 
و ده شاهی می فروختم� شصت برگ سه قران تمام می شد، سه قران و نیم می فروختم� 
صدبرگ هم پنج قران تمام می شــد و شش قران می فروختم� آن قدر فعالیت من در این 
فروشگاه زیاد بود که درآمد یک ساله ام دویست تومان شد� یک سال هم نبود، تقریبًا نه 
ماه!« دویســت تومان درآمــد برای بچه ای ُنه ســاله رقم عجیب و غریبی بــود� در واقع 
علی محمــد با کســب ایــن درآمد در طــول یک ســال تحصیلی به همه نشــان داد که 
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عالقه اش بیراه و ناشــی از هوس های کودکی نیست و واقعًا استعداد کاسبی دارد� این 
نخستین قدم او در راه کاروکاسبی و تبدیل شدن به یک کارآفرین نمونه بود�

نمی خواهم درس بخوانم
کمــی برگردیم به عقب، به روز تولد علی محمد� او در پنجم خرداد ســال 1324 در 
اصفهان متولد شد� در شهری بهره مند از بیشتر نعمت های خدادادی و در خانواده ای 
متدیــن کــه پیش از او دو پســر دیگر هم داشــتند: »اصفهانی ام و افتخــار می کنم که 
اصفهانی ام� اگر از من بپرسند: ‘قرار است یک بار دیگر هم به دنیا بیایی، دوست داری 

کجا متولد شوی؟’ می گویم: ‘باز هم اصفهان�’«
خــودش ماجرای تولدش را این طور تعریف می کند: »یک روز ناخواســته ما به این 
دنیا آمدیم، بدون اطالع قبلی، خودمان خبر نداشتیم� در یک جای گرم و نرم بودیم، در 
دل مادرمان؛ اما یک روز ما را بیرون انداختند و گفتند حاال بروید توی دنیا� یک روز هم 
مــا را از دنیا بیــرون می اندازند به یک جای ابدی؛ چون اینجا موقت اســت� دنیا یعنی 
دنی، چیزی بی ارزش و پست� عالی یا آخرت یعنی جایی ماندگار و ماندنی� یک روز هم 
بی خبر و بدون اطالع قبلی ما را از این دنیا بیرون می اندازند� من هم مثل دیگران طبق 

همین قانون به دنیا آمده ام�«
علی محمد سه ساله بود که مادرش را از دست داد و یتیم شد� البته لطف خدا شامل 
حالش شــده بود و پدری دلســوز، دو مادربزرگ مهربان و یک نامادری خوب داشت که 
اگرچه هیچ یک جای مادر را نمی گرفت، تاحدودی مهر مادری را برای او جبران می کرد� 
او از نامادری اش هم ســه برادر داشــت و در مجموع در خانواده ای با شــش پسر و یک 

دختر بزرگ شد�
پدرش که از بازاریان بســیار معتبر اصفهان و شخصی معتقد و دین دار بود، او را در 
شش سالگی به دبستان جعفری فرستاد که از مدارسی بود که تعلیمات اسالمی داشت� 
مدیریــت مدرســه را در آن زمــان آقای فیروزیان بر عهده داشــت که داماد حاج شــیخ 
محمدتقی اسالمی، مؤسس مدارس تعلیمات اسالمی در ایران، بود� اگرچه علی محمد 
از همان ابتدا کاسبی را به درس خواندن ترجیح می داد، مثل خیلی از بچه ها به مدرسه 
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می رفت و اتفاقًا خاطرات روزهای مدرسه را هم خیلی خوب به خاطر دارد: »در سال اول 
ابتدایی معلم ســخت گیری داشتیم که بچه ها را زیاد تنبیه می کرد؛ اما توجه ویژه ای به 
من داشــت، چون پدرم همان اول سال هدیه ای شامل عبا و عمامه و قبا به ایشان داده 
بــود و ازطرفی او به دلیل اینکه مــادرم فوت کرده بود، کمتر به من ســخت می گرفت و 

بیشتر با من مدارا می کرد�«
او در طی ســالیان زندگی اش بیش از هشــتاد جایزه و لوح مختلف گرفته است که 
برخــی ارزش مادی و معنوی زیادی دارند؛ اما یکــی از این جوایز برای خودش از همه 
ارزشمندتر است، جایزه ای که در کالس چهارم دبستان و از دست مدیر مدرسه دریافت 
کرد: »کالس چهارم بودم، در ســن ده ســالگی برای نوشتن انشایی با موضوع ‘نیکی و 
نیکوکاری’ که ســر صف و جلوی ششــصد نفر از دانش آموزان خواندم، از مدیر و ناظم 
مدرسه جایزه ای گرفتم که شامل یک توپ، یک مسواک و یک قلک بود� بااینکه سال ها 
از آن روز گذشته است، هنوز آن ها را نگه داشته ام� حتی گرفتن لوح های تقدیر از دست 
رؤســای جمهور کشور نتوانسته است از زیبایی و ارزش آن ها بکاهد� این جایزه سال ها 
به من انگیزه و انرژی داده است� اول انشایم شعری نوشته بودم که می گوید: ‘تو نیکی 
می کن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز’� برای اولین بار بچه ها یک دقیقه از 
روی ســاعت برایم کف زدند� یک دقیقه خیلی زیاد اســت� ممکن است برای کسی ده 
ثانیه یا بیست ثانیه دست بزنند؛ اما برای من یک دقیقه ی کامل کف زدند� این اولین بار 

بود که تشویق شدم�«
علی محمــد به خاطــر پدر که اعتقاد و عالقه داشــت او درس بخواند، مدرســه را تا 
کالس یازدهم ادامه داد؛ اما عشق و اشتیاقش به کاروکاسبی آن قدر زیاد بود که تصمیم 
گرفــت قاطعانه بــا پدر صحبت کند و مســیر زندگی اش را تغییر دهد: »در دبیرســتان 
هراتــی، کالس یازدهم و ســال قبل از دیپلم بــودم که دیدم هرچــه تحصیل می کنم، 
تحصیل را دوست ندارم� با پدرم در این زمینه اختالف نظر داشتم� حاج آقا می فرمودند 
درس بخوانید و من هم عالقه ای به درس خواندن نداشتم� لذا قرار بر این شد که برویم 
پیش یک عالم در آن زمان به نام آیت الله مهدوی� حاج آقا فرمایشاتشان را گفتند و من 
هــم عرایضم را کــردم و آیت الله مهدوی گفتنــد: ‘تو چون عالقه ای بــه درس خواندن 
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نداری، موفق نمی شــوی�’ حق را به من دادند و قرار شد من کاسب بشوم؛ ولی ایشان 
دو شرط گذاشتند: ‘اول اینکه باید نمازت را اول وقت بخوانی و دوم اینکه بروی مکاسب 
را بخوانی و امتحان بدهی�’ مکاســب رساله ای است در فقه که خریدوفروش و حالل و 
حرام و مباح و مکروه و��� را در آن شــرح داده� این روزها دیگر کمتر کاســبی اســت که 
مکاسب بخواند� ما رفتیم مکاسب را حفظ کردیم و آمدیم� در مدت بسیار کوتاهی، مثاًل 
اگر قرار بود در یک ســال بخوانم، در مدتی کمتر از یک ماه خواندم و آمدم که امتحان 
بدهم� ایشان طلبه ای به نام آقای موسوی را صدا زدند که از من امتحان بگیرد� امتحان 
دادم� آقای موســوی رفت خدمت آیت الله مهدوی و گفت که نتیجه خوب بوده� ایشان 
تعجــب کردند و گفتند: ‘خودت امتحان گرفتی؟’ آقای موســوی گفتند: ‘بله�’ آیت الله 
مهدوی گفتند: ‘پس حاال دیگر می توانی بروی و کاســب بشوی�’ کاسبی واقعی من از 
آن زمان شــروع شــد�« حاال علی محمد از همیشــه خوش حال تر بود� خودش راضی، 

پدرش راضی و آیت الله مهدوی هم به عنوان َحَکم راضی� چه چیزی بهتر از این؟

علم بهتر است یا ثروت؟
ســرانجام علی محمــد پیش از گرفتن دیپلم درس و مدرســه را رها کرد و به ســراغ 
کاســبی رفت� خیلــی از کارآفرینان موفق همیــن کار را کرده انــد� آدم با خودش فکر 
می کند البد رابطه ی مستقیمی هست بین رها کردن درس و موفق شدن در کار� شاید 
یا بایــد علم را انتخاب کرد یا ثروت را� ولی علی محمد نظر جالب تری دارد: »از کســی 
پرســیدند: ‘علم بهتر اســت یا پول؟’ گفت: ‘هر دو�’ گفتند: ‘از این دو تا بهتر هم سراغ 
داری؟’ گفــت: ‘تجربه�’ تجربه از علم خیلی بهتر اســت و از پول هم همین طور� چون 
ممکن اســت پول داشــته باشی و ورشکســت شوی؛ اما چیزی به دســت می آوری که 
کشیدنی و شمردنی نیست، و آن را داری� آن چیز همان تجربه ای است که از شکستت 

به دست آورده ای�«
علی محمد از اینکه درس را رها کرد به هیچ وجه پشــیمان نیست� برای او دانشگاه 
معنــای دیگری دارد: »من نمی گویم درس خواندن بد اســت؛ امــا درس خواندِن تنها 
خوب نیست� درس خواندنی خوب است که همراه با عمل باشد� عملی خوب است که 
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همراه با نیت خوب باشــد� خوشبختی در مدرک فوق لیسانس و دکترا نیست� خیلی از 
جوانان هســتند که مدرکی گرفته اند و فکر می کنند اگر بروند پشت یک میز بنشینند و 
کار اداری بکنند و در آخر ماه حقوقی بگیرند، خوشــبخت اند؛ اما نمی دانند که همین 
مدرک و همین طرز فکر باعث بدبختی شــان می شود� هرکس قبل از دانشگاه یا بعد از 
آن یــا هم زمان با درس خواندن باید تجربه هم کســب کند� برای من دانشــگاه معنای 
دیگری دارد� من از ســال 1340 تاکنون دانشــجوی دانشــگاه بازارم� دانشــگاهی که 
فارغ التحصیلی از آن معنا ندارد و وقتی واردش می شوی، تا پایان عمر می توانی در آن 

تجربه کسب کنی�«
علی محمد به معنای واقعی کلمه نشان داد که موفقیت در مدرک تحصیلی نیست 
و خوشبختی با گذراندن دوره های تحصیلی مختلف دانشگاهی ارتباطی ندارد� البته او 
طرز فکــر جوانان مدرک گرای امروزی را تا حدودی ناشــی از نظام آموزشــی می داند: 
»نظام آموزشی ما به شــدت مخرب و مدرک پرور است� برای مثال، ما سه میلیون جوان 
بیکار داریم و وقتی من سی تا نیرو بخواهم، در این سه میلیون گیر نمی آید� چرا؟ برای 
اینکه فقط مدرک دارند و کاغذ به دست اند� جوان مدرک به دست به درد من نمی خورد� 
من جوانی را می خواهم که هنر داشــته باشــد� آموزش وپرورش ما باید هنرپرور باشد� 
اســمش را عوض کند و بگذارد آموزشــکده ی هنرپروری جوانان، چه دختر و چه پسر� 
بزرگ ترین خیانتی که به جوانان ما شده، این است که آنان را تشویق کرده اند یکی یک 
لیسانس یا دکترا داشته باشند� من االن نقاش می خواهم، جوشکار می خواهم، کسی 
را می خواهــم که برود در هشــتاد درجــه در مخازن کروی جوشــکاری کنــد، اما گیر 
نمــی آورم� ولی تا بخواهید روزی صد نفر مدرک لیســانس به دســت، یــا دارای مدرک 
دکتری می آیند و می گویند دارم از بیکاری دیوانه می شــوم، مرا سر یک کار بگذار� بعد 
هم توقع یک میز، یک منشــی، یک ماشــین و یک خانه ی اجــاره ای دارند� غیرممکن 
اســت! این در حالی است که ما در سال هشتاد به جوشکارها برای جوشکاری مخازن 

پتروشیمی روزی یک میلیون تومان حقوق می دادیم�«
ازنظر او تا صد ســال بعد هم اگر تمامی معادن ایران کشف شود و نفت به بشکه ای 
صد دالر هم برسد، باز جوان ایرانی بیکار و بدبخت خواهد ماند، اگر هنری بلد نباشد و 
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صرفًا مدرک گرفته باشد�

امان از کفش ملی!
علی محمد از آن جوانان عشــق مدرک نبود� او در هفده سالگی مدرسه را رها کرد� 
پیش از آن هم نخســتین کســب وکارش را در ُنه سالگی با اجاره ی بوفه ی مدرسه شروع 
کرده بود� بعد از آن هم چند ســالی نزد پدر شــاگردی کرد� پدرش در صنعت نســاجی 
فعالیت می کرد، امین بازار بود و کســانی که با دســتگاه های سنتی پارچه ی شعربافی 
تولید می کردند، تولیداتشــان را پیش او به امانت می گذاشتند تا برایشان بفروشد� بعد 
از اینکه باالخره پدر راضی شــد علی محمد به جای درس ومشق به کاسبی بپردازد، او را 
نزد یکی از آشنایان فرستاد تا پسرش کار در محیط غیرخانوادگی را هم تجربه کند� کار 
جدید هم مرتبط با همان صنعت نساجی بود� علی محمد در این شغل روزی سه تومان 
حقوق می گرفت، یعنی ماهی نود تومان� که البته از این نود تومان 45 تومان را پدرش 
مخفیانه به صاحب کار او می داد تا علی محمد حقوق بیشــتری بگیرد و به کار مشــتاق 
شــود� علی محمد هم کارش را می کرد و راضی بــود، تا اینکه اتفاق عجیبی افتاد: »در 
سن هفده هجده سالگی با اخوی به مشهد رفته بودیم� من کفشم را به کفشداری ندادم 
و پشــت در گذاشــتم� وقتی از زیارت برگشتیم، کفشــم را برده بودند� رفتیم بازار که از 
مغــازه ی کفش ملی کفش بخریم� از فروشــنده ی آنجا پرســیدم: ‘شــما چقدر حقوق 
می گیرید؟’ گفت: ‘ماهی ششــصد تومان�’ با خــودم گفتم: ‘من در اصفهان ماهی نود 
تومان می گیرم، بروم اســتخدام کفش ملی بشــوم�’ پدرم مخالف بودند و گفتند: ‘نرو�’ 
خالصه ما رفتیم و استخدام کفش ملی شدیم� ماهی ششصد تومان قرار بود به کارمند 
بدهند به این صورت که برای خرده فروشــی اگر از مقدار معینی بیشــتر می شــد، پنج 
درصد می دادند و برای عمده فروشــی ســه درصد� من رفتم و بــرای آنجا هفت میلیون 
تومــان پول آن روز کــه به پول حاال تقریبًا 22 میلیارد تومان می شــود، فروش کردم، به 
کمک اعتباری که پدرم داشت و همه جا او را می شناختند� بعد چک و سفته و براتش را 
بــردم و در تهران دادم به صاحب کار� باید دویســت هزار تومــان به من می دادند� در آن 
زمان ســرمایه ی پدرم دویست هزار تومان نبود� گفتند: ‘این پول مال شما نیست، مال 
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رئیس استان است و شما فقط کارمندید�’ آخرش پول من را خوردند و هیچ چیز ندادند� 
برگشتم پیش پدرم� ایشان گفتند: ‘هرآن کس که پند پدر نشود، سرانجام روزی پشیمان 

شود�’«
البته ازآنجاکه علی محمد تجربه را از علم و ثروت مهم تر و بهتر می دانست، حتی از 
این شکست هم سرخورده نشد و به آن به چشم تجربه نگاه کرد و از نکته هایی که در آن 
دو مــاه در کالس های کارآمــوزی و در طی کار کردن برای کفش ملی یاد گرفته بود، در 
ادامه ی راهش اســتفاده کرد، نکته هایی مثل اینکه همیشــه حق با مشــتری اســت و 
مشــتری حرف اول را می زند� او هنوز هم در کســب وکار خودش ایــن نکته ها را به کار 
می بنــدد� برای او هیچ چیز بی فایده ای وجود ندارد� او از هر خاطره و شکســت و غم و 
انتظاری، تجربه می گیرد� از روزهای شاگردی اش در تهران هم تجربه های زیادی کسب 
کرده اســت: »اولین روزی که در میدان امام حسین تهران برای کارآموزی پیش حاج آقا 
شالچیان رفتم، ایشان کفشــش را کند و جلوی من انداخت و گفت این ها را ببر واکس 
بزن� من پدرم تاجر بود، شــب ها باالی ســرم هندوانه و پر ترشاله می گذاشتند، یک نفر 
دیگــر کفش های خودم را واکس می زد و حاال باید کفش های ایشــان را واکس می زدم� 
رفتــم یک قوطی واکــس و یک موت پاک کن خریــدم و کفش هایشــان را واکس زدم و 
برایشــان بردم� حاج آقا پرســید: ‘چقدر دادی کــه این قدر خوب واکــس زده؟’ گفتم: 
‘هیچی، خودم واکس زدم�’  گفتند: ‘مگر تو واکسی هستی؟’ خالصه اینکه پنج قران به 
مــن دادند و دیگر هم نگفتند کفششــان را واکــس بزنم� می خواهــم بگویم جوان اگر 
بخواهــد به جایی برســد، با بیعاری و بیکاری نمی رســد� خیلی  چیزهــا در زندگی من 

خیلی خیلی مؤثر بود، اولی اش همین شاگردی کردن�«

پتوی چهل وهشت تومانی
علی محمد بعد از بازگشت نزد پدر، در تیمچه ی ملک، همان جا که مغازه ی پدرش 
بود، سرقفلی سه مغازه را گرفت و مشغول پتوفروشی شد� از اصفهان، تهران و تبریز پتو 
می خرید و در مغازه ی خودش در اصفهان توزیع می کرد� آن قدر پشتکار و انگیزه داشت 
که کم کم به یکی از بزرگ ترین توزیع کنندگان پتو در کشــور تبدیل شــد و خریداران از 
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همه جای کشور به اصفهان می آمدند تا از او پتو بخرند� خودش تعریف می کند: »فقط 
یک رقیب داشــتم که آن هم خدابیامرز عمویم بود� بیش از هشتاد درصد پتوی کشور را 
مــن توزیع می کردم� بــا عمویم رقابت می کردم، خیلی شــدید� چــون زن عموی من، 
خاله ی ما هم می شد، عید به عید خانه شان می رفتیم و با هم رفیق بودیم؛ ولی در بازار 
حســابی رقیب بودیم� تا چند سال من پتو را در تهران چهل وهشت تومان می خریدم و 
می بردم اصفهان همان چهل وهشت تومان در رقابت می فروختم� پنج تومان و پنج قران 
هزینــه ی بردن پتو از تهران تا اصفهان و از باربری اصفهان تا مغازه بود� از آن طرف هم 
یــک گونــی دور عدل پتو بود که آن را پنــج تومان و پنج قران از مــا خریدند؛ پس ما نه 
سودی می کردیم و نه ضرری� عوضش در پتوی تبریزی که قیمتش معلوم نبود، یک پتو 
می خریدیــم ده تومــان و یــک تومان هــم خرجش می کردیــم و بعد با منافــع عادالنه 
می فروختیم�« علی محمد با کم کردن ســود و در برخی مواقع سود نکردن، موفق شده 
بود ســهم زیــادی از بــازار پتوی ایــران را به خــودش اختصــاص بدهد� ایــن یکی از 

فوت وفن های کاسبی اش بود� هرچند او فوت وفن های دیگری هم داشت� 

فوت وفن پولدار شدن آقای کارآفرین
قطعًا در زمان جوانی علی محمد هم کســانی بوده اند که یک شبه پولدار شده اند یا 
به کمک میراث خانوادگی و سرمایه گذاری های کالن به ثروتی رسیده اند؛ اما علی محمد 
این طور نبود� او از کم شــروع کرد و به مرور توانســت با فوت وفن هایی که در تجارت در 
پیش گرفته بود، کارش را توســعه دهــد و اندوخته ای برای خودش جمع کند� ازنظر او 
هیچ کاری عار نیســت و جوان ها باید از کم شــروع کنند� نمی توان در قدم اول رفت و 
کارخانــه تأســیس کرد، باید ابتدا دست فروشــی کرد، بعد مغــازه زد و بعد کم کم کار را 
وسعت داد و برای دیگران هم شغل ایجاد کرد� او رمز موفقیت و پولدار شدن را این طور 
توصیف می کند: »رمز پولدار شــدن در ارزان فروشی است� باید خودت را قانع کنی که 
اگــر خدمتی ارائــه می دهی، ارزان بدهی� اگــر تاجری، به نفع کم راضی باشــی� اگر 
کاسبی، سودت را کم کنی� خود من چند وقت پیش به مشهد رفتم و از دکان دار نارنگی 
خریدم کیلویی ده هزار تومان؛ درحالی که همان شب باغداری را در تلویزیون نشان داد 
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که می گفت: ‘نارنگی را از ما هشتصد تومان می خرند’� من برای ارزان فروشی روایتی از 
امیرالمؤمنین را الگوی خودم قرار دادم� میثم تمار از یاران حضرت علی (ع( بود� روزی 
امیرالمؤمنین به او رســیدند و گفتنــد: ‘میثم چه کار می کنی؟’ جــواب داد: ‘بیکارم�’ 
حضــرت امیر به او دو درهم دادند و گفتند: ‘برو ســینی بخر، تــو هم که معروفی بهت 
خرمای نسیه می دهند، بگیر و بفروش�’ میثم رفت و مجمع خرید� سنگی آورد و مجمع 
را روی آن گذاشت و خود هم روی سنگی نشست و مشغول خرما فروختن شد� عصر که 
می شد، پول صاحب خرما را می داد و مازادش را خودش برمی داشت� بعد از یک هفته 
حضرت امیر به او رســیدند و پرســیدند: ‘چه کار می کنی؟’ گفت: ‘خدا خیرتان بدهد، 
مشــغولم�’ حضرت پرســیدند: ‘چند می خری؟’ گفت: ‘چهار درهم�’ پرسیدند: ‘چند 
می فروشی؟’ گفت: ‘شش درهم�’ حضرت فرمودند: ‘ارخص�’ یعنی نفعت را کم کن� از 
فردایش چهار درهم خرید و پنج درهم فروخت� یک ســینی اش شد دو تا، سه تا، چهار 
تا، شش تا و��� چون از همه ارزان تر می فروخت� بعد از چند وقت حضرت او را دیدند و 
پرســیدند: ‘کمتر به مســجد می آیی، چه شــده؟’ میثم جواب داد: ‘سرم شلوغ شده�’ 
حضــرت دوباره پرســیدند: ‘چند می خــری؟’ گفت: ‘چهــار درهم�’ پرســیدند: ‘چند 
می فروشــی؟’ گفت: ‘پنــج درهم�’ حضرت فرمودند: ‘ارخــص�’ از فردایش میثم چهار 
درهم می خرید و چهار و نیم درهم می فروخت� تمام خرمافروشــان کوفه ماندند؛ چون 
همه می آمدند و از میثم می خریدند� میثم بعد از یک یا دو ســال شد ثروتمندترین مرد 
کوفه� با چه فوت وفنی؟ ارخص! این برای من الگو شــد� من چندین ســال پتو را بدون 
ســود می فروختم� برای همین اصل ارزان فروشــی من به بزرگ ترین فروشنده ی پتوی 
ایران تبدیل شــدم�« و او بزرگ ترین فروشــنده ی پتوی ایران شد و این عنوان را تا سال 
1354 هــم حفظ کرد؛ اما ناگهــان به خودش آمد و گفت: »آیــا واقعًا می خواهم تاجر 

باشم؟«

این صندلی من نیست
سی ســاله بود که رفت کارت بازرگانی گرفت و وارد کار واردات شــد� در سال 1354 
که به قول خودش ایران پول داشت اما جز پول چیزی نداشت، در کشور تولید چندانی 
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انجام نمی شــد و در مجموع به تعداد انگشــت های دســت هم کارخانه ی بزرگ وجود 
نداشت� علی محمد از واردات منفعت زیادی کسب می کرد� او معتقد است که هنوز هم 
اگر کســی بخواهد صرفًا پولدار شــود، واردات بهترین راه است؛ چون از تولید حمایت 
چندانی نمی شــود� اما او فقط به دنبال پول نبود و اهداف بزرگ تری در ســر داشــت و 
به دنبال موفقیت های مهم تری بود� تا اینکه در ایران انقالب شــد و او بیشــتر زمانش را 
صرف امور مربوط به انقالب کرد� همراه چند نفر دیگر مغازه هایشان را در بازار اصفهان 
بســتند و وقتشــان را در راه برکناری طاغوت صرف کردند� به همین دلیل هم ازطرف 
آیت اللــه خادمی وظایف مختلفی در گمرک و کمیتــه و اداره ی بازرگانی به علی محمد 
پیشــنهاد می شــد که اوایل آن ها را می پذیرفت و انجام می داد؛ اما وقتی دید با ماهیت 
وجودی او که کاســب بودن است، تفاوت دارد، همه را کنار گذاشت: »مجاهدین خلق 
می خواســتند هتل عباسی را بمب گذاری و نابود کنند� به من گفتند خودت را به هتل 
عباســی برســان و نگذار یک دانه خال یا خش به هتل عباســی بیفتد� هتل عباســی 
اصفهــان در دنیا بی نظیر اســت، ازنظر هنر و مــکان و پذیرایی� ما خودمــان را به آنجا 
رســاندیم و نگذاشتیم اتفاقی بیفتد� مســئولیت های زیادی بود؛ ولی من چون کاسب 

بودم، آن مسئولیت ها را قبول نمی کردم�«
علی محمد در ســال 1359 ازطرف آیت الله خادمی به عنوان مشــاور اتاق بازرگانی 
اصفهــان دعوت به همکاری شــد و مدتی بــا این عنوان فعالیت کرد� این تنها ســمت 
دولتی و سیاســی او در طی این ســالیان بوده اســت؛ چراکــه او از روز اول به قدرت و 
ریاســت در حوزه ی سیاسی عالقه ای نداشته اســت: »از روز اول نه اینکه از سیاست و 
قدرت خوشم نمی آمد، بهتر است بگویم بدم می آمد؛ چون مسئولیت دارد و مسئولیتش 
هم خیلی سنگین اســت� وقتی کسی سرسپور یک منطقه یا شهر می شود، یا شهردار 
یک شــهر یا مســئول یک کشور، مسئولیت سنگینی روی دوشــش می آید� اگر خدای 
نکرده این شخص در جای خودش ننشسته باشد، در حق مردم آن کشور جنایت کرده 
اســت؛ مثاًل من زیاد ســفر می کنم، از تهران به اصفهان و از اصفهان به تهران، همه ی 
خلبان هــا و خدمه ی پــرواز مــن را می شناســند� اگر این هــا بگویند ایــن حاج آقا که 
می شناسیمش و ریش سفید است، احترامًا برود در جایگاه خلبان و هواپیما را تا مقصد 
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ببرد، من هم خودم و هم دویست سیصد نفر دیگر را به کشتن می دهم� برای اینکه من 
جایگاهم آن صندلی نیست� اگر بخواهند خیلی احترام بگذارند، باید من را بگذارند در 
صندلی اول و دوم، نه در کابین خلبان�« علی محمد روی صندلی ای که برای او نباشد، 
ننشســته است و نمی نشیند� او معتقد است بسیاری از کسانی که در کشور، مخصوصًا 
در دوره ی نهم و دهم ریاست جمهوری روی صندلی های مهم نشسته بودند، در جایگاه 
خودشان نبودند: »امیرالمؤمنین حدیثی دارد که می گوید: ‘خدا لعنت کند کسی را که 
در جایگاه خودش نیســت و می داند که این جایگاه از آِن او نیســت�’ االن جایگاه من 
همین صندلی مدیریت کارخانه است� اگر من بروم روی صندلی وزیر بهداشت بنشینم، 
در جایگاهی قرار گرفته ام که مال من نیست�« حاال او سال هاست که روی آن صندلی ای 
نشسته که درست برای خودش ساخته شده است: صندلی یک کارآفرین و تولیدکننده ی 

نمونه�

ارز دادن به واردات ممنوع!
علی محمد یک بار طعم قدرت را از نوع سیاســی تا حدودی تجربه کرد، زمانی که 
به عنوان مشاور اتاق بازرگانی اصفهان دعوت به همکاری شد� سال 1359 بود� او حتی 
از این فرصت کوتاه هم اســتفاده کرد تا دســت تولید را بگیرد و به کشــور خدمت کند� 
علی محمــد که حاال در زمینه ی واردات فرش ماشــینی و موکت یکی از تاجران بنام به 
حســاب می آمد، در ســال 1361 در اتاق بازرگانی مقرر کرد کــه ارز دولتی کمتری به 
واردکنندگان تعلق بگیرد و مابقی ســرمایه در اختیار کسانی قرار بگیرد که می خواهند 
کارهای تولیدی کنند: »یک روز پروفرم آوردند به قیمت شش میلیون و صد هزار مارک� 
آن موقــع مارک مطــرح بود که ما امضا کنیم و بچه ها بروند موکــت وارد کنند� به ذهنم 
رســید که این شــش میلیون و صد هزار مارک را بدهم؛ اما نه برای موکت ساخته شده، 
برویــم یک کارخانه ی تولید موکــت وارد کنیم� من پروفرم را امضــا نکردم و عوضش به 
تهران پیش رئیس کل بازرگانی تهران، آقای فلســفی، پســر مرحوم فلســفی، خطیب 
معروف آمدم� عرض کردم: ‘ارز کم اســت و جنگ اســت، اگر اجازه می دهید بگوییم با 

این پروفرم بروند ماشین آالت بیاورند�’«
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 او از آن هایی نبود که فقط پیشنهاد بدهند و خودشان پا پس بکشند� قبل از همه، 
خودش آستین هایش را باال زد و اولین کارخانه ی تولید موکت در ایران را تأسیس کرد: 
»آن زمــان ارز دولتــی هفت تومان بود� ما یک میلیون و دویســت هــزار دالر ارز دولتی 
گرفتیم که ماشــین آالت را از آلمان خریداری کنیم� نصف ماشین آالت وارد شده بود که 
جنگ شــد!« اما علی محمد بیــدی نبود که با این بادها بلــرزد� او با مدیرعامل بانک و 
کارخانه ی سازنده ی آلمانی صحبت کرد و راهی هامبورگ شد تا با تأمین مالی یک ساله 
از بانک و تأمین مالی یک ســاله ی دیگری از کارخانه، ماشــین آالت را وارد کند و تولید 
موکت را در ایران آغاز نماید� یک میلیون و دویســت هزار باید عددی به یادماندنی برای 
علی محمد رجالی باشــد؛ چراکه او این مقدار ارز دولتی گرفت و دو ســال بعد از شروع 
تولیــد موکت ظریف، یک میلیون و دویســت و پنجاه هزار متــر مربع موکت تولید کرد� 
چنین رقمی آســان به دســت نیامد� او در سال 1361 کارخانه را تأسیس کرد، در سال 
1364 دو خط تولید راه انداخت و در سال 1367 کارخانه باالخره به بهره برداری کامل 

رسید�
آدم با خودش می گوید در ســال های نابسامانی انقالب و بعد هم جنگ، چرا کسی 
بایــد چنین خطری را به جان بخرد؟ آن هم وقتی نانش حســابی توی روغن بود و همه 
به عنــوان تاجری خوش نام او را می شــناختند! مگر خودش نمی گویــد پول در واردات 
اســت، پس چه چیزی بود که باعث شــد او خطر و سختی های تولید را به جان بخرد؟! 
خــودش می گوید: »من روزی را به یاد ندارم که خطر نکرده باشــم� زندگی یعنی خطر 
کردن! تاجر ترســنده ی لرزنده در جهان، نه ســود بیند نه زیان� اگر کسی خطر نکند، 
هیچ وقت به جایی نمی رســد� وقتی کسی خطر می کند، ممکن است به جایی برسد و 
ممکن است نرسد؛ اما اشکالی ندارد� مثاًل وقتی امال می نویسید، شاید بین دویست تا 

کلمه یک بار هم ‘س’ و ‘ص’ را اشتباه بنویسید، نوزده می شوید؛ ولی اشکالی ندارد�«

خالی کردن بندهای زندان
دیگران اســمش را کارآفرین نمونه، تولیدکننده ی برتر یا مدیرعامل همه فن حریف 
گذاشــته اند؛ اما خودش می گوید: »من کاســبم!« بیراه هم نمی گوید� کاســب است، 



167 من کاسبم

یعنی کســی که مدام به دنبال کسب اســت� علی محمد رجالی وقتی تجارت می کرد، 
دنبال کسب کردن چیز باارزش تری بود به نام تولید و وقتی وارد عرصه ی تولید شد، به 
یک کارخانه اکتفا نکرد و می خواست قدم های بیشتری در این راه بردارد و دست افراد 
بیشتری را به کار بند کند� خودش معتقد است هر کارخانه ای که راه می افتد، یک بند 
از بندهای زندان خالی می شود� چه تعبیری قشنگ تر از این؟ همین تعبیر زیبا بود که 
باعث شد او بعد از افتتاح و بهره برداری کارخانه ی موکت ظریف از گسترش تولیداتش 
دســت برندارد و تقریبًا هر دو سال یک کارخانه به کارخانه هایش اضافه کند� تا آنجا که 
تقریبــًا برای هیــچ ماده ی اولیه ای به دیگران نیاز نداشــته باشــد و از صفر تا صد مواد 
ضــروری برای صنایــع ظریف مصور را خودش تولیــد کند� او حاال نه تنهــا به نیازهای 
خودشان پاسخ می دهد که در زمینه ی مواد الزم برای دیگر کارخانجات و صنایع مرتبط 
در این حوزه هم کاماًل جواب گوست� در کنار همه ی این ها او وارد دو عرصه ی جدید هم 

شده است، یکی پتروشیمی و دیگری گلخانه داری�

شلخته درو کنید!
رفتــار علی محمد آدم را بــه یاد جمله ی معروف داســتان سووشــون می اندازد که 
می گویــد: »شــلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشــه چین ها بیاید�« زمانــی که او برای 
تأســیس کارخانه ی ظریف تصمیم گرفت، می توانست آن را در هر نقطه ای از کشور که 
دلــش بخواهد راه بیندازد، اما چه کار کرد؟ بروجن در اســتان چهارمحال و بختیاری را 
انتخاب کرد که در آن زمان منطقه ی نسبتًا محرومی به شمار می آمد� علی محمد خوب 
می دانســت با احداث هر کارخانه در کنار ایجاد شغل برای چندین نفر، رفاه و آبادانی 
هم به آن منطقه می رود� او با همین حرکت به ظاهر ســاده در سی وهشــت ســال قبل 

کاری کرد که بروجن به مرور به یک قطب صنعتی تبدیل شد�
او که مدت ها در زمینه ی واردات موکت و فرش ماشینی تجربه داشت، تولیداتش را 
هم با موکت چاپی مصور شــروع کرد و به گفته ی خودش هر دو سال یک بار خط تولید 
جدیدی را راه اندازی کرد� چاپ مصور، الیاف ظریف، الیاف مصور، ریشه و حاشیه زنی 
مصور، ظریف مصور، تیس نساج، نگین ترابر بروجن، ماشین سازی ظریف، کارآفرینان 
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رجال، رهپویان جوان آریا، پرزین بازیافت، یلدا بروجن، تبیان راهبرد پارسی، آونگ پویا 
آپادانا، سراج گستران رجال، سیمین چاپ نقش جهان، زربافت چاپ، تولیدی صنعتی 
تن آســا بروجــن، رزین پلیمر بروجن، مهندســی فرآیند بهین راهبرد پارســی، تولیدی 
صنعتی تافت بافت بروجن و تولیدی صنعتی نامداران زریوار نام تنها برخی از واحدهای 
تولیدی و صنعتی ایجادشــده به دســت علی محمد رجالی اســت؛ مــردی که با وجود 
تمامی این فعالیت ها بیشــتر به نــام اولین و معروف ترین واحــد صنعتی خود »ظریف 

مصور« شناخته می شود�

عالی قاپو داِرد اصفهون!
چه کسی است که ریتم آهنگین پیام بازرگانی موکت ظریف مصور در دهه ی هفتاد 
را فراموش کرده باشد؟ »عالی قاپو داِرد اصفهون/ پل خواجو داِرد اصفهون/ چهارباغ و 
چهل ســتون/ سی وســه پل و نقش جهون/ یــه اصفهونی می شــنوی/ نصف جهونی 
می شــنوی/ صنایعش معتبِرســت/ نمونه اش ظریف مصوِرست/ موکت ظریف مصور/ 
حاصل فن و هنر/ هرکی هنرشــناس ِاست/ موکت ظریف رو خواسته ِاست/ برا خونه و 
اداره/ ظریف حریف نداره�« آن روزها که مثل امروز چندین و چند رقیب برای علی محمد 
نبود، او نه تنها با پیام بازرگانی خاطره انگیزش به ورد زبان کوچک و بزرگ تبدیل شــده 
بود، که حضورش را هم در هر خانه ای می شد احساس کرد� انگار خانه ی ایرانی بدون 
موکــت ظریف مصور رنگ و بو نداشــت� همه ی مردم یا ظریف مصــور خریده بودند یا 
می خواســتند بخرند و این همان اتفاقی بود کــه در آن دوره از تاریخ، به معنای واقعی 

کلمه می شد اسمش را »موفقیت« گذاشت�
امروز کارخانه های تأسیس شــده به دســت علی محمد در کنار موکت که حاال تنوع 
جنس و طرح های آن ســر به فلک می کشــد، محصوالت بی شــمار دیگــری هم تولید 
می کننــد� او می گوید: »هرچه که نیاز داخلی این مجموعه بــود، ما واحدش را زدیم و 
خودمــان تولیــد کردیم�« در حــال حاضر علی محمــد در صنعت نســاجی و کاالهای 
واسطه ای پلیمری فعال است و گستره ی وسیعی از انواع موکت های نمدی و تافتینگ، 
موکت های صنعتی، الیاف، نخ، مســتربچ، رنگ دانه های صنعتی، روغن های صنعتی، 



169 من کاسبم

رزین ها و چسب های مخصوص نســاجی، کف پوش منسوج و پلیمری، کاالی خواب و 
تزیینی خانه، پوشــش های منسوج داخل خودرو، نان وون و محصوالت ژئوسینتتیک را 
تولیــد می کنــد که البته بخشــی از ایــن محصول هــا در واحد صنعتی دیگــری به نام 
پتروشیمی رجال تولید می شود� رجالی در بسیاری از زمینه ها نه تنها مصرف کنندگان 
کــه تولیدکننده های داخلی را هــم از واردات مواد اولیه بی نیاز کرده اســت: »در حال 
حاضر ما تأمین کننده ی بیش از هشتادوسه درصد موکت خودروهای ایران هستیم� در 
واقع حدود پنجاه میلیون دالر در ســال در این زمینه صرفه جویی ارزی می شود که اگر 
ما این تولید را نمی کردیم، تولیدکنندگان خودرو مجبور می شدند وارد کنند� بیست وپنج 

سال است که این موکت ها را ما تولید می کنیم�«
او همچنین کاالهای تولیدشــده در ظریف مصور را به بیش از هفت کشــور جهان 
صادر می کند: »به کشــورهای بیشتری صادرات داشــتیم؛ اما اخیرًا ترک ها جای ما را 

گرفته اند�«

همین یکی کافی است
»بعد از اینکه واحدهای ظریف مصور را زدیم، دیدیم برای موکت الیاف می خواهیم 
که از خارج وارد می کردیم� رفتیم واحد الیاف زدیم� از الیاف مســتربچ می خواســتیم، 
رفتیم مستربچ زدیم� زدیم، زدیم، زدیم� هرچه برای این کار می خواستیم خودمان زدیم� 
بعد دیدیــم گرانول پلی پروپیلن می خواهیم، رفتیم اولین واحد پتروشــیمی خصوصی 
ایران را در ســال 1380 کلنگ زدیم� این واحد در سال 1385 به بهره برداری رسید�« و 
این چنیــن علی محمــد اولین واحد پتروشــیمی خصوصــی ایران را در بندر ماهشــهر 
تأســیس می کند� در حال حاضر این واحد در ســال حدود 110هــزار تن پلی پروپیلن 

تولید می کند که اگر خوراک به آن برسد، تا 180هزار تن هم می تواند تولید کند�
علی محمد هیچ وقت در زندگی از پا ننشســته و مدام به دنبال توسعه ی بیشتر بوده 
اســت؛ به همین دلیل بعد از بهره برداری پتروشیمی رجال، به فکر تأسیس واحدهای 
پتروشیمی بیشتری افتاد، اما ازآنجاکه سنگ همیشه برای پای لنگ نیست بلکه گاهی 
آن را عمــدًا جلوی پای کســی می اندازند که دارد قدم های بزرگ و کارســاز برمی دارد، 
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شــروع می کنند به ســنگ اندازی جلوی پایش� او در یکــی از گفت وگوهای تلویزیونی 
تعریف کرده است: »چند سال است که مقام معظم رهبری گفته اند کار را بدهید دست 
مردم� ما رفتیم به یکی از این وزارتخانه ها و گفتیم: ‘مگر آقا نفرمودند تولید ثروت عبادت 
اســت؟ چرا به من حرف زشــت می زنید و می گویید تو کارخانه داری و یک پتروشیمی 
داری، برایت بس اســت؟ مگر آقا نگفته اند مــا می خواهیم و می توانیم دومی اش را هم 
بزنیم؟’ به من جواب دادند: ‘سی سال است پشت این میز نشسته ام، آن وقت شما از راه 

رسیده ای و به من می گویی بلند شو!’«
رجالــی این خاطره را تعریف می کند و می گوید تا وقتی با چنین طرز تفکری ادامه 
بدهیم، هرگز نمی توانیم به توسعه ای برسیم که برای کشور آرزو داریم� خاطره ای که به 
معنــای واقعــی کلمه غم انگیز اســت و این پرســش را در ذهن ایجــاد می کند که مگر 
علی محمد رجالی پتروشیمی را برای شخص خودش می خواهد؟ مگر نفع تأسیس این 
صنایع فقط به جیب او می رود؟ پس توســعه ی ملی و خودکفایی چه می شود؟ »اخیرًا 
بــرای تمدید یــک موافقت اصولی چهار ماه و ســه روز ما را معطل کردند� ضرر بســیار 

سنگینی به ما زدند� چه کسی جواب گوی این همکاری نکردن هاست؟«

داستان های پشت پرده
خیلی ها فکر می کنند پشــت هر کارآفرین یا صنعتگــر موفقی یک دولت حمایتگر 
ایســتاده اســت؛ اما گاهی پشــت پرده ی ماجرا چیزهــای دیگری را نشــان می دهد� 
علی محمد رجالی اعتقاد دارد در تمامی این ســال ها فقط مقام معظم رهبری بوده اند 
کــه همه جانبــه از تولید داخلــی حمایت کرده اند؛ اما ســخت ترین بخــش مدیریت و 
کارآفرینی برای او که توانایی اداره ی حدود بیست واحد تولیدی و چندین هزار پرسنل 
را دارد، ابالغیه های نابجا و خلق الســاعه ی دولتی هاست: »این ابالغیه ها دست وپاگیر 
نیست، بلکه جلوی کل راه را می گیرد� گاهی یک چیزی دست وپاگیر است و من دست 
و پایم را حرکت می دهم و می روم؛ اما گاهی کاًل جلوی حرکت را می گیرند� باید بســتر 
برای کارآفرین ها آماده باشــد� االن در باغ وحش تهران یا در مناطق حفاظت شده برای 
عقاب و یوزپلنگ یا ســایر حیوانات کمیاب نگهبان می گذارند؛ ولی به جای اینکه برای 
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یک کارآفرین با ســه یا پنج هزار نیرو نگهبان بگذارند که کارهای او را تســریع کنند، در 
قوه ی قضاییه، بانک مرکزی و سایر مراکز برایش نگهبان می گذارند که یک وقت حرکتش 
تند نشود یا یک وقت این آدم بزرگ نشود� این بزرگ ترین فاجعه است برای جامعه ی ما� 
اگر در امریکا، اروپا، چین و هرجای دیگری کســی حاضر باشد هزار تا کارگرش را هزار 
و صــد تا بکند، چندین تشــویقی برایش می گذارند؛ اما در اینجــا منتظرند ببینند چه 
کســی ترقی می کند که جلوی پیشــرفتش را بگیرند و اگر هم بهانه ای نداشته باشند، 
خودشــان بهانه ای برایش جور می کنند� البته اخیرًا رایحه ای ازطرف قوه ی قضاییه به 

مشام می رسد که امیدواریم ادامه پیدا کند�«
به قول علی محمد رجالی در همه جای دنیا اگر ببینند کسی می تواند صد کیلو بار 
را بلند کند، دفعه ی بعد صد و ده کیلو بار بر دوشش می گذارند؛ اما اینجا کاری می کنند 
که همان صد کیلو را هم زمین بزند و این از عجایب دنیای کارآفرینی و از عواملی است 
که نمی گذارد ایران همپای کشــورهای توســعه یافته ی صنعتی قدم بردارد و جلو برود� 
البته او در این میان اســتثناهایی هم قائل است� برای مثال، مهندس نعمت زاده را پدر 
صنعــت ایران می داند و می گوید: »باید یادی از مهنــدس نعمت زاده بکنم که از وزرای 
بســیار فعال و دانشمند ایران بوده و هرکجا پا گذاشته، منشأ خیر شده است� از حدود 
شصت پتروشیمی موجود در کشور، منشأ ایجاد چهل ودو تای آن ها مهندس نعمت زاده 
بوده است� هفتاد درصد تولید فوالد، هشتاد درصد تولید سیمان و نود درصد تولیدات 
صنایع میانی و نســاجی کشــور هم مدیون زحمــات این بزرگ مرد اســت� در حوزه ی 

دیپلماسی هم ایران را مدیون زحمات صادقانه ی محمدجواد ظریف می دانم�«
در سال های اخیر هروقت و هرجا مشکلی پیش آمده است، انگشت اشاره به سمت 
یک چیز رفته و همه، تحریم ها را مقصر دانســته اند� علی محمد و کارآفرینان دیگری که 
مانند او در حوزه ی صنعت فعالیت می کنند هم مانند اکثر مردم کشور تحریم را دوست 
ندارنــد و آن را عاملی هزینه زا و مزاحم می دانند؛ اما آنچه بیشــتر از تحریم ها برایشــان 
دردســر ایجاد می کند، مشــکالت و مانع ســازی های داخل کشور اســت� آن ها نشان 
داده اند که خیلی وقت ها می توانند تحریم را دور بزنند، اما گذشتن از مانع های داخلی 
برایشــان به مراتب دشــوارتر اســت� چطور می توان از این موانع عبور کرد و کشور را به 
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مقصدی رســاند که شایســته اش است؟ پاسخ علی محمد این اســت: »ما می خواهیم 
جامعه را بســازیم و برای اینکه جامعه را بسازیم، اول باید نقشه ی راه داشته باشیم� اگر 
ما با نقشــه ی راه جلو برویم و تنگ نظری هــا و خودکامگی ها را کنار بگذاریم و از نیروی 
صادق دانشمند اســتفاده کنیم، موفق می شویم� دولت باید بستر را آماده کند و کار را 
بسپرد دست جوانان� باور کنید اگر بستر آماده باشد، ما می توانیم به یاری خدا به جای 

دو هزار و ششصد نیرو، بیست وهشت هزار نفر را به کار بگیریم�«
او وضعیت فعلی صنعت و اقتصاد در کشور را به بیتی منسوب به ناصرخسرو تشبیه 
می کند که می گوید: »چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید/ گفتا ز که نالیم؟ که از 

ماست که بر ماست!«

ورود خانم ها ممنوع!
صحبت از نیروی کار شد، بد نیست اشاره ای به قانون عجیبی بشود که علی محمد 
در کارخانه هایــش دارد: »ورود خانم هــا ممنــوع!« حــدود دو هزار و ششــصد نیرو در 
کارخانه هــای او به طور مســتقیم و چند هزار نفر به طور غیرمســتقیم مشــغول به کار 
هستند؛ اما نکته ی جالب این است که کمتر از پنجاه نفر این نیروها را خانم ها تشکیل 
می دهند� علی محمد رجالی حضور زن ها در کارخانه را قبول ندارد: »کمتر از پنجاه نفر 
از کارکنان ما خانم ها هستند؛ آن هم در یک کارگاهی که کاالی خواب، لحاف و بالش و 
غیره تولید می کنیم و در این کار دقت و ظرافت خانم ها بیشــتر است� این پنجاه نفر از 
طریق دو رابط که یکی خانمی شصت ســاله و دیگری مردی هفتادوپنج ســاله است، با 
کارخانه ی ظریف مصور در ارتباط هستند و پیامشان را انتقال می دهند و مشکالتشان 
را حل می کنند� من شــخصًا عقیده ام این است که اگر زنی خوش صورت به یک بانک، 
اداره یا کارخانه برود و شخص فاسدی آنجا باشد، آن کارخانه را به فساد می کشد؛ ولی 
اگر مردی خوش صورت و خوش ســیرت به کارخانه برود، هم کارخانه و هم خانواده اش 
را اداره می کند� متأســفانه رسانه های معاند در خارج از کشــور با سم پاشی، فروپاشی 
خانواده هــا را در دســتور کار خود دارند، باید ِبهوش باشــیم و از کید شــیاطین غافل 

نشویم�«
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او به توضیحاتش اضافه کرد: »کار کردن خانم ها در بیمارســتان، به عنوان پزشک، 
ماما یا پرستار یا در کارخانه هایی مثل صنایع نساجی به شرطی که همه ی کارکنان زن 
باشــند و رابط هم مرد جاافتاده ای باشد، مشــکلی ندارد�« وقتی این مثال ها را می زد، 
متوجه چهره ی درهم رفته ی خبرنگار ما شــد و ادامــه داد: »البته خبرنگار هم چاره ای 
ندارد� چون خبرنگار باید باحوصله باشد و بداخالقی نکند و با لحن بد با مصاحبه شونده 
حرف نزند که این کارها معمواًل از عهده ی خانم ها بهتر برمی آید؛ برای همین در میان 

خبرنگارها هم خانم داریم و هم آقا�«
بر اساس همین اعتقاد، در تمامی سال های فعالیت او همسر و دخترانش از محیط 
کار دور بوده اند و تنها به وظیفه ی همســری و مادری شــان عمل کرده اند� علی محمد 
معتقد اســت: »آن ها همین که فرزندانشان را درست تربیت کنند، بزرگ ترین خدمت را 
بــه خانواده و جامعه کرده اند� امام خمینی هم فرموده اند که مردان بزرگ از دامن زنان 

پاک دامن و خانه دار به وجود می آیند�«

دروغ نگویید تا استخدام شوید
و اما بعد از مرد بودن که در شــرایط فعلی و با توجه به اینکه خیلی از زنان و مردان 
نقــش برابــری در تأمین هزینه هــای خانواده دارند، شــرط عجیبی به نظر می رســد، 
مهم ترین معیار علی محمد برای اســتخدام نیروهای ظریف مصور، پتروشیمی رجال و 
کشــت و صنعت نفیس، صداقت است� او از سال ها پیش بیش از هرچیزی به راست گو 
بودن نیروهایش اهمیت می داد و هنوز هم چنین اســت؛ به طوری که اگر امتیازات هر 
فرد برای اســتخدام از صد محاســبه شــود، او حداقل چهل امتیاز را به راست گو بودن 
متقاضیان اختصاص می دهد: »حدود ســی سال پیش کسی پیش من آمد� دیدم زیر 
ناخن هایش خیلی چرک است� مشخص بود که مثاًل یک سال است نماز نخوانده� نظر 
نهایی را باید می دادم که این فرد استخدام بشود یا نه� از او پرسیدم: ‘تو نماز می خوانی؟’ 
گفت: ‘نه�’ زیر برگه اش نوشتم استخدام شود� او فکر کرد من نوشته ام استخدام نشود� 
گفت: ‘یعنی هرکس نماز نمی خواند، باید برود از گرسنگی بمیرد؟’ گفتم: ‘من نوشته ام 
استخدام شوی�’ گفت: ‘پس چرا این سؤال را کردید؟’ جواب دادم: ‘می خواستم ببینم 
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راســت می گویی یا نه�’ ما او را استخدام کردیم و هنوز بعد از سی سال یکی از نیروهای 
کلیدی ما ایشان است�«

علی محمد آدم دین دار و معتقدی اســت؛ اما صرفًا بر اســاس آموزه های دینی این 
حرف هــا را نمی زنــد� او می گویــد: »از زمان بچگــی ما در کتاب هــای تعلیمات دینی 
می گفتند دروغ گو دشــمن خداســت؛ اما این حرف ها فقط مربــوط به تعلیمات دینی 
نیست� امروزه در امریکا بزرگ ترین جرم و گناه مربوط به دروغ است� اگر کسی مالیاتش 
یک میلیون دالر باشــد و بگوید نهصد و نودوُنه هزار دالر و اداره ی دارایی این را بفهمد، 

او را از هستی ساقط می کند، در اروپا هم همین طور�«
اما این طور نیســت که اگر کســی هر دو شــرط را داشــت، تا ابد در امان باشد و بر 
رفتــارش هیچ نظارتی نشــود� علی محمد رجالــی با همه ی مهربانــی و قلب رئوفش، 
سابقه ی اخراج کارمندانش را هم دارد: »کسی را که دستش ناپاک باشد یا دروغ بگوید 
یا در محیطی که سیگار کشیدن ممنوع است و خطر اشتعال وجود دارد، سیگار بکشد، 
نمی شود نگه داشت� چون اگر چنین فردی را نگه داری، به آن چند هزار کارگری که در 

آن ناحیه کار می کنند، خیانت کرده ای�«

موکت پرزدار، گل خاردار
علی محمد حاال صاحب یکی از  واحدهای نســاجی بســیار بزرگ و معروف کشور و 
اولین پتروشــیمی خصوصی ایران بــود؛ اما باز هم به همین ها اکتفــا نکرد� او به قول 
خودش کاســب اســت و دنبال کسب، آن هم یک کســب همه جانبه که هم سود مادی 
داشــته باشد و هم معنوی، هم به کشور نفع برساند و هم به خلق خدا؛ به همین دلیل 
این بار به ســمت کســب وکار متفاوت و جدیدی رفت که اگرچه با کارخانه ها و تولیدات 
قبلی کاماًل متفاوت بود، جنبه ی لطیف و عاطفی شــخصیت او را بیشتر نشان می داد� 

این صنعت جدید »کشت و صنعت نفیس« نام داشت�
گلخانه ای هوشــمند و تمام اتوماتیک هیدروپونیک به وســعت سی هزار متر مربع 
فضای سرپوشیده که در زمینه ی تولید گل های رز، ارکیده، آنتاریوم و رز جاودان فعالیت 
می کند و به مدرن ترین سیستم های گرمایشی و سرمایشی دنیا، سیستم مانیتورینگ و 
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مه پاش اتوماتیک مجهز است� این گلخانه به صورت تمام اتوماتیک گل  ها را درجه بندی 
و بســته بندی می کند و بزرگ ترین گلخانه ی سرپوشــیده ی کشــور به حساب می آید� 
اگرچــه علی محمد آن قدر درگیــر کار و مدیریت کارخانه های مختلف اســت که کمتر 

فرصت می کند از این فضای دلپذیر استفاده کند و لذت ببرد�

پسرها بله، دخترها نه!
علی محمــد رجالــی هــم ماننــد خیلــی از کارآفرین هــا تصمیم گرفــت صنعت و 
کســب وکارش را خانوادگی کند تا هم از نیروی جــوان و خوش فکری مانند فرزندانش 
بهــره ببرد و هم بخشــی از بــار را از روی دوش خود بردارد� البته قانــون »ورود خانم ها 
ممنــوع!« در اینجــا هم حکم می کــرد و به همین دلیــل او فقط پســرهایش را در این 
کســب وکار خانوادگی شــریک کرد: »ما هر روز در حال نوآوری هستیم� سن من شاید 
اقتضــا نکند؛ ولی بچه ها  هســتند و آن هــا تصمیم می گیرند� در ســال 1370 من کل 
مسئولیت ظریف مصور را به پسر بزرگم دادم و در سال 1380 کل مسئولیت پتروشیمی 

رجال را به پسر دومم دادم� دخترهایم اما خانه دارند�«
حمیدرضا، پســر دوم علی محمد، در کنار مدیریت پتروشــیمی رجال، مســئولیت 
صنعتــی کل واحدهای تحت نظر خانواده ی رجالی را هــم بر عهده دارد و محمدرضا، 
پســر اول، هــم مجموعه ی ظریف مصــور را مدیریت می کند و هم عضــو اتاق بازرگانی 
اصفهان اســت؛ او همچنین ســازمان ملی و مردم نهاد حمایت از توســعه ی قطارهای 
پرســرعت در ایران و ده ها سازمان دیگر را در راستای مسئولیت اجتماعی بنیان گذاری 
کرده اســت� قطعًا حضور این دو نیروی خوش فکر و نوآور در موفقیت های کســب وکار 
خانوادگی شــان بی تأثیر نبوده اســت� موفقیت هایی مانند چندین دوره کسب عنوان 

صادرکننده ی برتر استان و کشور، برنده ی جایزه ی بین المللی کیفیت پاریس و��� � 
بــا وجود ایــن همــکاری و همفکــری، علی محمد هفتادوپنج ســاله هنــوز هم به 
بازنشستگی فکر نمی کند: »حتی یک روز هم به بازنشستگی فکر نمی کنم� آرزویم این 
است که تا روزی که قرار است زنده باشم، پشت میز کارم باشم� دو سه روز اگر تب کنم 
و بعد از دنیا بروم، برایم خیلی ناگوار است� من عاقبت به خیری را در کار کردن می دانم�«
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او همچنان مانند روزهای جوانی پرشوق و باانگیزه کار می کند و حتی یک روز را به 
یاد ندارد که دیرتر از ســاعت هفت یا هفت و نیم صبح کار را شــروع کرده باشد� بااینکه 
خودش بر تمامی بخش های کار نظارت دارد، بخیل نیست و دانسته هایش را فقط برای 
خودش نگه نمی دارد: »نمی شــود کــه همه ی کارها را خودت بکنــی� کار اگر جمعی 
نباشــد، محکوم به فناست� اگر دکان بقالی داشته باشی و خودت اداره کنی، مشکلی 
نیست� ولی وقتی تعداد کارگرانت صد نفر می شود و رو به افزایش است، باید بر اساس 
سیســتم این ها را اداره کنی� سیستم من سیســتم باز است� هرچه هرکس می خواهد 
ببیند، می بیند� من چیز یواشکی و پیچیده ندارم� االن مجموعه های من حکم دانشگاه 

را دارد که خیلی ها می آیند، کار یاد می گیرند و می روند�«

آقای همیشه در سفر
»ســال 1347 بود� شــب جمعه عروسی کردم و صبح شــنبه کمافی السابق راه 
افتــادم رفتم تهران� روز در تهران کارهایم را کردم، شــب ســوار شــدم و رفتم تبریز� 
روزش کارهایم را کردم و شــب رفتم آذرشــهر� باز همین برنامه ادامه داشت تا اینکه 
عصر چهارشنبه برگشــتم اصفهان� همیشه همین برنامه بود و من فقط پنجشنبه و 
جمعه اصفهان بودم� سه شــنبه مثل همیشــه زنــگ زدم به پدرم و گفتــم: ‘حاج آقا 
سالم�’ ایشان گفتند: ‘سالم و زهرمار!’ گفتم: ‘چطور شده؟’ گفتند: ‘دختر مردم را 
گرفتی آوردی خانه و ول کردی رفتی کجا، سر قبر پدرت؟’ با خودم گفتم: ‘این ها که 
می دانستند من همیشه در سفرم�’ خالصه اینکه آمدم اصفهان و یک جعبه شیرینی 
گرفتیــم و با پــدرم رفتیم دم خانه ی پدر خانممان� ولی ایــن نهضت همچنان ادامه 

داشت تا حدود 1370 که کمی سفرهایم را کم کردم�«
او مرد سفر بوده و هست� از همان هفده هجده سالگی که تصمیم گرفت مستقل 
شــود، بیشــتر روزهای هفته را در ســفر گذراند و حتی پس از ازدواج، به ســفرهای 
کاری اش ادامه داد� همســرش که عالقه ی چندانی به این سفرها نداشت، فقط در 
کربال، مکه، مشــهد و سایر سفرهای زیارتی او را همراهی می کرد؛ اما این به معنای 
آن نبود که کار و عالقه ی شــوهرش را که آن هــم همان کار بود، نادیده بگیرد� او در 
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تمامی این ســال ها کنار علی محمد بوده اســت: »اگر او نبود، اصاًل نمی توانســتم 
ادامه بدهم� تمامی بار زندگی و خانه را ایشان به دوش می کشد� بزرگ کردن بچه ها، 
کار خانه و��� اگر ایشان من را حالل کند، به بهشت می روم� تنها کسی که به او ظلم 

کردم، همسرم است�«
دختر او در یکی از برنامه های تلویزیونی در رابطه با سفرهای پدر گفت: »بااینکه 
سنشــان زیاد شــده، انگار کار با خونشان آغشته شده اســت� قباًل که مسافرتشان 
دائمی بود و هنوز هم ادامه دارد� سه چهار روز اول هفته را معمواًل اصفهان نیستند� 

ما هم دیگر عادت کرده ایم�«
برنامه ی این ســفرها واقعًا انگار در جان علی محمد نفوذ کرده است� در یکی از 
خاطراتش تعریف کرده است آن زمان که در بازار اصفهان مغازه داشت، شاگردی به 
نــام حاج رضا داشــت و آن قدر خودش همیشــه در ســفر بود که همــه حاج رضا را 
می شــناختند و فقــط او را در مغازه دیــده بودند� هنوز هم اگر از او بپرســند عالیق 
شخصی شما چیست، بعد از شنیدن صوت قرآن، می گوید سفر: »مثل تریاکی ها که 
مواد می کشند و کیف می کنند، من از صوت قرآن واقعًا لذت می برم� از مسافرت هم 

فوق العاده لذت می برم� یک هفته سفر نروم، دیوانه می شوم�«

می خواهم خمس بدهم
از پســری که در خانواده ای متدین به دنیا آمده اســت، عجیب نیست که صوت 
قرآن را دوســت داشــته باشــد� البته عالیق و اعتقادات دینی او تنها به صوت قرآن 
خالصه نمی شود� او به پرداختن خمس هم سفت وسخت اعتقاد دارد و از ُنه سالگی 

خمس داده است� بله، از ُنه سالگی!
»اولین ســالی که من کاسب شــدم، دویســت تا تک تومان در فروشگاه مدرسه 
کاســبی کردم� در آن زمان پول زیادی بود� خانه را بــه هزار تومان می دادند� حدود 
سی وچهار تومان خمسش می شــد� با پدر رفتیم خدمت آیت الله بروجردی� ایشان 
مرجع عام شــیعیان دنیا بود� رفتیم خدمت ایشان و خمسمان را دادیم و ایشان مرا 
دعا فرمودند� از آن زمان تا حاال که تقریبًا شصت وشــش ســال است کار می کنم، به 
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لطف خدا تا حاال این واجب الهی ترک نشده است�«
خیلــی از اطرافیان او، مانند خانواده یا کارکنان واحدهای تولیدی اش معتقدند 
اگرچه بارزترین ویژگی او تالش و پشــتکار و سخت کوشــی است، چیزی که در کنار 
این ها باعث موفقیت روزافزون او شــده، ایمانش اســت� پسرش، محمدرضا تعریف 
می کند: »من می دانم که موفقیت های این بزرگوار به ارتباطاتی که با خدا و اهِل بیت 
دارند و به نمازشب هایی که به قول والده مان یاد نداریم یک شب هم ترک شده باشد، 
برمی گردد� یعنی فقط کار و تالش و نبوغ و هوش و ذکاوتشان نیست� من با یکی از 
خارجی هــا صحبت داشــتم� اشــاره کرد به هفده هجده ســال پیش که جلســه ی 
مذاکره ی فروش را با ایشــان طی کرده بود� فروشــنده ی بسیار توانمند آلمانی مان 
می گفت ایشــان مرد خیلی باهوشــی هســتند و همان مذاکره ای که من با ایشان 
داشــتم، در اولین برخورد برای من مثل کابوس بــود� در واقع آن توانایی ها در کنار 
ارتباط با خدا، نظم، تالش خستگی ناپذیر، در کنار نتیجه گرا بودن و گذشت داشتن، 
از ایشــان شــخصیتی موفق ساخته اســت که من آن را الگوی خودم در زندگی قرار 

دادم و بهشان افتخار می کنم�«

چرا بروجن؟ چرا نجف؟
علی محمــد که خودش در سه ســالگی بی مادر شــده بود و طعــم بی مادری را 
چشیده بود، دلش نمی خواست کودکان یتیم به جز کمبود مادر، کمبود دیگری هم 
تجربه کنند؛ به همین دلیل در اصفهان، بروجن، ماهشهر و در نجف مؤسساتی را به 
نام امام زمان (عج( برای رســیدگی به ایتام راه اندازی کــرد� او به این حدیث معتقد 
است که می گویند: وقتی از یک شهر درآمد کسب می کنید و در آن سکونت دارید، 
باید بخشی از درآمدتان را خرج همان شهر کنید و فقرای آن شهر به دیگران ارجحیت 
دارند� بر همین اســاس او در هریک از شهرهایی که واحد تولیدی در آن راه اندازی 
کرده، مؤسســه ای هم برای ایتام تأســیس کرده است تا بخشی از سود خود را برای 
این کودکان هزینــه کند� او همچنین یک مرکز رفاهی بین راهی تأســیس کرده که 

سراسر وقف ایتام شده است و همه ی درآمد آن برای ایتام خرج می شود�
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مؤسسه ی حضرت خدیجه ی کبری (س( خیریه ی دیگری است که علی محمد 
رجالی در ســال 1391 با هدف تعامل و همکاری با ســایر خیریه های اســتان برای 

سازماندهی هرچه بهتر و کمک رسانی هرچه بیشتر به آسیب دیدگان تأسیس کرد�
با همه ی این اوصاف تأسیس مؤسسه های خیریه در شهرهای بروجن، ماهشهر 
و اصفهان را شــاید بتوان توجیه کرد، اما تأســیس ایتام برای نجف ماجرای دیگری 
دارد و آن هم عشق بی حدوحصر علی محمد به علی ابن ابی طالب و امام حسین (ع( 
اســت� او در میان حرف هایش مــدام احادیث و روایاتــی از امیر المؤمنین (ع( نقل 
می کنــد و نه فقط در گفتار که در رفتار هم ســبک و ســیاق او را در پیش می گیرد و 
رســیدگی به ایتام را در صــدر کارهای خود قرار می دهد� ایــن عالقه آن قدر عمیق 
اســت کــه او بارها و بارهــا در گفت وگوهــای مختلفش تأکید کرده اســت که دلش 

می خواهد بعد از مرگ او را در نجف به خاک بسپرند�

برادرم، مصطفی
بــه قول خودش تابه حال با دیارالبشــری شــریک نشــده اســت و وقتی اســم 
طباطبایی، سهام دار شرکتش را می شــنود، می گوید: »او شریکمان نیست� بیشتر 
رفیــق اســت� از برادر برایــم بهتر اســت� حدود 38 ســال از خشــت اول تابه حال 
مجموعه ی ظریف مصور مدیون زحمات شبانه روزی اوست� پسرخاله ی ما که بسیار 
زحمت کش است، حاج آقا مصطفی طباطبایی درصدی سهام هم در شرکت دارند� 
واحدهای تولیدی ما در بروجن را ایشان می رفت و می آمد و اداره می کرد� حاال مثل 
من پیرمرد شــده اما هنوز الحمدلله با هم هســتیم و اگر ایشان تا صد سال بعد هم 
باشــد، ما همچنان با هم رفیقیم� در این چهل ســال به هــم کوچک ترین خیانتی 

نکرده ایم�«
فقط در رابطه ی عاشــق و معشــوق نیست که احســاس باید دوطرفه باشد� در 
روابط کاری و دوستانه هم به همین ترتیب است� حاج مصطفی هم عالقه ی فراوانی 
به علی محمد دارد و همیشــه از او به نیکی یاد می کند و تالش و پشتکار این شریک 
قدیمی اش را بی مانند می داند: »ایشــان از اول تا حاال ســاعت کار در زندگی شــان 
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نبــوده اســت� اغلب وقت ها شــش یا هفــت صبح می آمدنــد و یازده دوازده شــب 
می رفتند� انگار ایشان اصاًل خستگی را باور ندارند�«

به همه ی آرزوهایم رسیده ام، جز...
کوچک که بود در اصفهان کارخانه داری را می شناخت به نام علی همدانیان� او 
ســه کارخانه داشت و علی محمد دلش می خواست یک روز مثل او بشود� حاال او به 
آرزویش رســیده اســت� شــاید اگر می شــد آرزو را طبقه بندی کرد، او چند طبقه از 
آرزویش هم باالتر رفته است؛ چراکه در حال حاضر هجده واحد تولیدی دارد� اگر از 
او بپرســید آرزویش چیســت، می گوید: »خداراشــکر به همه ی آرزوهایم رسیده ام� 
هیچ آرزویی نبوده که به آن نرسیده باشم؛ ولی دلم می خواهد آدم های فهمیده سر 
صندلی خودشــان بنشــینند� ایران االن وضعیت خوبی ندارد، دوســت دارم از این 
وضعیت خارج شــود� دلم می خواهد عاقبت به خیر شوم و با این همه زحمتی که در 

این دنیا کشیدم، وقتی به آن دنیا می روم دست خالی نباشم�«

فرمول کارآفرینی
حاال علی محمد رجالی یک کارآفرین نمونه اســت کــه چند هزار نفر برایش کار 
می کننــد و چندین هــزار نفر آرزو دارند جای او باشــند� او برای رســیدن به چنین 
جایگاهی، چند توصیه ی مهم و اساسی دارد که البته دو تای آن ها را مقدم بر دیگر 
توصیه ها می داند: نماز اول وقت و احترام به پدر و مادر� بعد از این دو، هفت راهکار 
برای موفقیت به جوانان ارائه می دهد که شــاید بشود اســمش را فرمول کارآفرینی 

گذاشت:
»ســعی کنید در دنیای پیرامونی خود تحول ساز باشید، این دنیا فرصتی است 
مغتنم که پروردگار متعال برای اثبات بندگی به ما عطا نموده است، روزی رسان بودن 
پروردگار نکته ای اســت که بر هیچ کس پوشــیده نیســت؛ ولی هستند انسان های 
بزرگی که دســِت خدا در روزی رسانی خواهند شد و آن ها همان افرادی هستند که 

تحول ایجاد می کنند�
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»از کمترین هــا شــروع کنید؛ ولی حتمًا شــروع کنید� حرکت در مســیر تغییر 
همواره شما را به روز خواهد ساخت و حتی اگر در مسیر پستی هایی باشد، مطمئن 
باشــید که بلندی های مسیر شما را در پایان ســرافراز خواهد نمود، مشروط بر آنکه 
همــواره در تالش و جهاد باشــید� پس قانع باشــید و با هر بهانــه ای که به ذهنتان 
می رســد، هرچند کوچک شــروع کنید� درخت های بلند و تنومند همواره به شکل 
نهال هــا و بذر های نحیف و کوچک ســر از خاک برمی آورند و شــکوهمندانه رشــد 

می کنند�
»تقدیر و مشیت الهی را فراموش نکنید� بدانید که خداوند روشنگر مسیر است 
و اختیار و اراده از آن ماســت؛ پس در طبیعت بنگرید و با نشانه های قدرت الهی به 
حقیقتی پی ببرید که از آن آفریده شده اید� این ها همه الطافی است که او با تمامی 
صفات جالله ی خود برای هدایت ما قرار داده اســت� تقدیر الهی بر این است که ما 

اختیار داشته باشیم و با مشیت الهی امتداد حیات نماییم�
»خســته نشوید� برای موفقیت باید شــبانه روز تالش کنید، با تدبیر برنامه ریزی 
کنیــد و برنامه های خــود را با قوت قلب و اطمینان اجرا کنیــد� تفکر کنید و بدانید 
تفاوت شــما با ســایر موجودات قدرت تعقل و تفکر شماســت و تمایز شــما با سایر 

انسان ها روش برخورد با همین نعمت الهی است�
»به خدای خویش اطمینان داشــته باشــید، اوســت که در تمامی کارها همراه 
ماست و از تمامی رازهای آفرینش آگاه است، می داند راه رفته و نرفته چیست و شما 
در کجای این مسیر ایستاده اید� بدانید که تنها اال بذکر الله تطمئن القلوب، شما را 

رستگار خواهد ساخت�
»آینده را فراموش نکنید� همــه ی ما برای آینده تالش می کنیم؛ بنابراین اینکه 
وسعت دید شما چقدر باشد و تا چه اندازه در آینده تدبر نمایید، یک رمز است� امروز 
ســعی کنید از گذشــته پند بگیرد تا در آینده از آن برای خــود برتری ایجاد نمایید� 
بدانیــد که هیچ آینده ای از گذشــته ی پــوچ به وجود نخواهد آمــد� زمانی خواهید 
فهمیــد که آینده ی شــما گره خورده به امروز شماســت؛ پس بیشــتر به آن اهمیت 

خواهید داد�
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»صادق باشید، هیچ چیزی به جز صداقت شما را از مهلکه های سهمگینی که 
دچار آن خواهید شــد، نجات نخواهد داد و این شــیرین ترین چیزی اســت که 
می توانیــد دنیا و آخرت خود را با آن مســتحکم ســازید� دروغ شــما را مرحله به 
مرحلــه در مســیری خواهــد راند که هیــچ گاه تصــور آن را نمی کردیــد و این از 
نقشه های شیطان است� امتحان کنید و زمان هایی که راهی جز کتمان ندارید، 
صادق باشــید؛ خواهید دید که چگونه خداوند با رحمت بی کران خویش شما را 

حمایت خواهد کرد�
»فرزنــدان عزیز من، جوانان غیور، از گناه کردن بترســید� از کســی که از خدا 
نمی ترسد، از چنین آدمی بترسید� در تصمیم گیری های مهم با خبرگان آن مشورت 
کنید و بعد از مشورت بدون تردید به خدا توکل کنید و انجام دهید� ‘بی پیر مرو تو در 
خرابات/ هرچند سکندر زمانی’� کسی که با خبرگان هر صنف مشورت کند، مجانی 
در عقل آنان شــریک شده است� سعدی می فرماید: ‘هر که بی مشورت کند تدبیر/ 
غالبش بر هدف نیاید تیر’� سعادت دنیا و آخرت در نماز اول وقت است؛ تنها کشتی 
نجات ما در دریای متالطم دنیا اهل بیت و موال علی (ع( و امام حســین (ع( اســت و 
الغیر� سوار بر کشتی اهل بیت شوید تا دنیا و آخرت شما آباد شود� به حضرت زهرا 
توســل پیدا کنید تا دنیا و آخرتتان آباد شــود� ‘من قطره ی ناچیزم و دریا زهرا/ امید 
من است در دو دنیا زهرا/ گیرند اگر نوار قلبم روزی/ گوید ضربان قلب من یا زهرا’� 
تا وقتی فرعون به مردم کمک می کرد، خدا به او مهلت داد� سعی کنید حتی المقدور 
به ضعفا کمک کنید که عمرتان زیاد و بال از شما دور می شود� با کسی که حیا ندارد، 
معاشــرت نکنید؛ چون هرکس حیا ندارد، دیــن ندارد� هیچ وجهی را بدون مدرک و 
ســند به کســی ندهید؛ ولو اینکه آن شخص برادرتان باشــد� فرزندان خودتان را از 
دیدن تلویزیون منع کنید و آن ها را به کتاب خوانی تشــویق کنید� اگر این کار انجام 
نشــود، جامعه در کمتر از بیست ســال متالشی می شود؛ اگر می خواهید در پانزده 
ســال آینده رئیس جمهور ایران همچنان از شیعیان انتخاب شود، تولیدمثل را زیاد 
کنید� اگر کوتاهی شــود، فاجعه ای بسیار ســهمگین در انتظار نسل آینده ی شیعه 

است� و السالم علیکم، و من الله التوفیق و علیه التکالن�«
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منابع
کارآفرینان (1397(� فیلمنامه نویس و کارگردان: فاطمه سادات محمودپور�

گفت وگوی تلویزیونی در برنامه ی پایش، سال 1391�
گفت وگوی حضوری با حاج علی محمد رجالی در تابستان 1399�
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دریافت نشان امین الضرب


