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 موسسه آموزشی

 تحلیلگران صنعت



 مقدمه

ديگر،  حاصل از آن.به عبارتيند خلق چيزي جديد و پذيرش مخاطرات و سود آكارآفريني عبارت است از فر

يند خلق چيزي جديد و باارزش است كه با اختصاص زمان و تالش الزم و در نظر گرفتن ريسك هاي آكارآفريني فر

 رسد.مالي، رواني و اجتماعي و رسيدن به رضايت فردي و مالي و استقالل به ثمر مي

 است: يجنبه اساس 4اين تعريف داراي 

يند خلق است،خلق هر چيز ارزشمند و جديد، اين خلق بايد براي كارآفرين و مخاطبي كه آكارآفريني مستلزم فر-1

 اين خلق براي اوانجام شده  است ارزش داشته باشد.

 كارآفريني مستلزم وقف زمان و تالش كافي است.-2

 كارآفريني است.در نظر گرفتن ريسك هاي اجتناب ناپذير الزمه  -3

 در كارآفريني رضايت شخصي از استقالل كاري به وجود مي آيد.-4

 

 .پذيري، خالقيت، استقالل و پاداشچند جنبه مشترك در همه تعاريف كارآفريني وجود دارد: ريسك

 

 

. 

 



 معرفی کسب وکار

البرز قزوين به بهره برداري در شهر صنعتي  1352تأسيس و در سال  1349گروه توليدي مهرام )سهامي عام( در سال 

ها سس مايونز بود. مهرام زماني اقدام به توليد ترين آنرسيد. توليدات مهرام با شش نوع محصول آغاز شد كه مهم

! مهرامي كه با سيزده كارگر و يك ميليون تومان كاربرد سس چيستدانست سس كرد كه هيچکس در ايران نمي

 .كنون به هشت كارخانه بزرگ با پنج هزار پرسنل تبديل شده استسرمايه در حوالي قزوين شروع شد ا

 معرفی کارآفرین

هاي مهرام هم مي گويند؛ پيشگام صنايع غذايي در كشور و بنيانگذار كارخانه "سلطان سس"شاهرخ ظهيري كه به او 

در مالير به دنيا آمد. پدرش ماليري بود و مادر، تهراني و شاهرخ نخستين ثمره زندگي آنها  13۰9است. ايشان در سال 

است از فراز و  محسوب مي شد. زندگي پدر صنعت غذاي ايران و يکي از موفق ترين صنعت گران كشورمان پر

 هايي كه ميتوان چندين فيلم سينمايي از آن ها ساخت.نشيب

 

 در صنایع غذایی ایران در زنجان:پ

سسه ؤممديران با دعوت كانون كارآفرينان استان زنجان به همراه  29/۰8/96روز دوشنبه مورخ  ظهيري شاهرخ اقاي

تحليل گران صنعت به محل كانون كارآفرينان استان زنجان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تحصيالت آموزشي 

جناب  مدير كل اداره تعاون كار و رفاه اجتماعيحضور يافتند.استقبال از ايشان با حضور تکميلي علوم پايه زنجان 

پارك علم و فناوري رئيس و  ت مديره كانونأم هيمحتر اعضاي، آقاي آبي پورجناب  ايشان آقاي يوسفي وقائم مقام

 برگزار شد. شهيدي آقاي



 

 

 

 

 شروع سمینار هم اندیشی با آقای شاهرخ ظهیری در اتاق همایش پارک علم و فناوری:

رياست  ت مديره كانون،أاين سمينار به مناسبت هفته جهاني كار آفريني روز دوشنبه با حضور جمعي ازاعضاي هي

تعاون و رفاه اجتماعي و فعاالن ، ،كارشناسان اداره كارشناسان پارك علم و فناوري علوم پايه زنجانكارو محترم 

سسه ؤم مدير  شامل افتتاحيه،سخنراني آقاي حسين حسيني رادكه اين مراسم  ،اقتصادي مستقر در پارك برگزار شد

(،پرسش و پاسخ و مراسم نايع غذايي مهرام)بنيان گذار ص تحليل گران صنعت،سختراني آقاي شاهرخ ظهيريآموزشي 

 بود.اختتاميه 

 

 

 

 



آقاي ظهيري ن د و پخش سرود جمهوري اسالمي ايرا مجيتالوت آياتي چند از كالم اهلل در مراسم افتتاحيه پس از

اولين  رين در سمينار اظهار داشتضو حا بنيانگذار مواد غذايي مهرام  پس از عرض خير مقدم به شركت كنندگان

تومان آن خرج اجاره خانه  12تا  1۰توماني تدريس، ماهانه  64حقوق با شغلش را در حرفه معلمي دبستان تجربه كرد 

روي يك دستگاه كاميون كه از پدر او به  ".مي شد. با اين حال هزينه خانواده ظهيري از محل ديگري نيز تامين مي شد

شاهرخ آقاي با اين حال،" كرد.ارث رسيده بود راننده اي گماشته شده بود كه بخشي از هزينه هاي خانواده را تامين مي

 ،با قبولي در كنکور در رشته حقوق دانشگاه تهران 1329ظهيري همزمان با تدريس در كالس چهارم دبستان در سال 

ظهيري يکي از داليل اصلي عالقه به تحصيل در رشته حقوق را روحيه آقاي انشگاهي را آغاز كرد. تحصيالت د

از همان دوران جواني براي حل و فصل مشکالت ديگران و »شيخوخيت و كدخدامنشي خود مي داند. او مي گويد: 

هرچند حرفه «.اوت مي ديدمرفع اختالف هاي موجود ميان افراد، خود را شايسته نشستن بر جايگاه داوري و قض

معلمي را از ابتدا براي خود برگزيده بود اما اين شغل چندان نيز براي او شگون نداشت. تدريس در دبيرستان دخترانه 

جنت در محله قلهك تهران واقعه اي را براي شاهرخ ظهيري رقم زد كه به زعم وي پس از گذشت بيش از نيم قرن 

ظهيري خواندني است:  آقاي  حس مي كند. تعريف حال و هواي آن روزگار از زبان هنوز در قلب و روح خود آن را

در آن زمان من جواني مجرد بودم كه به قول دوستان انسان خوش برخوردي هم بودم. بايد كم كم خود را براي »

موزان دبيرستان كه ازدواج و تشکيل خانواده آماده مي كردم. بعد از مدتي تدريس در دبيرستان جنت، يکي از دانش آ

دختر بسيار خوش برخورد، ساعي و در عين حال زيبا و جذابي بود، توجه مرا به سوي خودش جلب كرد. اين توجه 

به  رفته رفته به دلبستگي عميقي به آن دختر در قلب من تبديل شد. پس از مدتي احساس كردم آن دختر هم متقابالً

 «من عالقه و دلبستگي پيدا كرده است.



هر دو سخت عاشق و دلبسته هم شده بوديم. از آن عشق هايي كه »ظهيري خاطره اش را اينگونه ادامه مي دهد: آقاي 

مشابه آن را بيشتر در كتاب ها و فيلم هاي سينمايي مي توان سراغ گرفت. شب و روز از عشق آن دختر آرام و قرار 

 .مي دانستم كه او هم وضعيتي شبيه به من دارد .نداشتم

را همراه خود نبردم. پدر دختر درباره  كسي خواستگاري براي…» اما اين عشق سوزان سرانجام سوزان تري داشت: 

 هم بازار در. است پرورش و آموزش دبيري ام اصلي وشغل هستم شغل و حرفه ام سوال كرد. گفتم ليسانس حقوق

 «.دختر نمي دهم ه معلم جماعتب »: اما پدر دختر در نهايت سنگدلي گفت  .كارميکنم

آنگونه كه ظهيري مي گويد، آن دختر به اجبار پدر به ازدواج يك جناب سرهنگ درمي آيد، اما پس از مدتي دست به 

خودكشي مي زند. عشق بي سرانجام به آن دختر و طعنه پدر خانواده دختر مورد عالقه شاهرخ ظهيري جوان سنگ 

اه منسوجات كارخانه درخشان يزد در مقابل سبزه ميدان تهران، بنايي شد براي جهش به سوي كسب و كار. فروشگ

 .براي شاهرخ ظهيري در حکم ايستگاه اول قطاري بود كه او را تا قله صنعت غذايي ايران رساند

 اخراج از کاخ اشرف:

يکي ديگر از كارهاي شاهرخ ظهيري در شركت مهکشت عالوه بر اداره شركت، اين بود كه به عنوان منشي مخصوص 

مهدي بوشهري شوهر اشرف پهلوي تعيين شد. بوشهري از كودكي در فرانسه تحصيل كرده بود و در آن كشور اقامت 

به زبان فارسي را نداشت،بنابراين ظهيري  داشت، هرچند به زبان فارسي صحبت مي كرد اما سواد نوشتن و خواندن

براي انجام امور اداري و مکاتبات بوشهري دركنار او قرار گرفت. يکي از وظايف ظهيري در آن برهه، رساندن چك ها 

و گزارش نامه هاي مالي به بوشهري براي امضا بود، به همين خاطر كارت مخصوصي براي ورود به كاخ او و اشرف 

در يکي از روزها حدود «دآباد مستقر بود، صادر شده بود. ظهيري خاطره تلخي از آن دوران دارد: پهلوي كه در سع



صبح بود كه من روي مبلمان طبقه همکف كاخ در انتظار بوشهري نشسته بودم. به ناگاه متوجه شدم كه  1۰ساعت 

گفتم من  ".و اينجا چه كار مي كنيد؟ شما كي هستيد"اشرف از پله ها پايين مي آيد. او تا چشمش به من افتاد گفت: 

من ". با چه مجوزي وارد كاخ شده ايد؟ "ام. گفت:  شان آوردهكارهاي امضايي را خدمتهري هستم ومعاون آقاي بوش

كارت مخصوص را به ايشان نشان دادم. گفت: اين منزل شخصي است نه اداره! غلط كرده ايد كه وارد منزل من شده 

رفت و به سربازان نگهبان كه مسلح بودند دستور داد مرا از كاخ اخراج كنند. ظهيري جوان و ايد! كارت را از من گ

بازنگشت اما دست از فعاليت نيز نکشيد. او بالفاصله در  کشتپرغرور با اين برخورد ديگر هيچگاه به شركت ماه

بود، به سمت مدير فروش  (شركت آفتاب شرق در خيابان فردوسي كه متعلق به محلوجي ها )اكبر، اصغر، خليل

مسي فرگوسن انگليس منصوب و مشغول به كار شد. اما دست تقدير، سرنوشت ديگري را براي او رقم  يتراكتورها

زد. با آمدن سرلشکر رياحي به وزارت كشاورزي، سياست هاي دولت وقت درخصوص تهيه و تامين ماشين آالت 

تور با كشور روماني منعقد كشاورزي دستخوش تغيير شد. به اينگونه كه وزارت كشاورزي قراردادي براي ساخت تراك

سيس اين كارخانه، كسب و كار شركت أكرد و به اين ترتيب اولين كارخانه تراكتورسازي در تبريز راه افتاد. بعد از ت

آفتاب شرق كه در كار واردات تراكتور و ساير ماشين آالت كشاورزي بود كساد شد. پس از آن بود كه ظهيري به كار 

مدت چهار سال در سمت مدير مالي و ذيحساب در سازمان آب و برق گيالن مشغول شد. دولتي روي آورد. او به 

ظهيري در بازگشت به  .ر بماند و عازم تهران شداپس از چهار سال فعاليت در گيالن، او ديگر نتوانست در آن دي

رد. به توصيه صراف تهران بار ديگر ارتباط خود را با تشکيالت شركت ايران و غرب و شخص صراف زاده برقرار ك

زاده و شركا ظهيري براي راه اندازي يك شركت صنايع غذايي ترغيب شد. در آن زمان صنايع غذايي در ايران از 

محدوده توليد كمپوت و رب گوجه فرنگي و توليدات فله اي ديگري چون خيارشور و ترشي فراتر نمي رفت. 

ر دست داشتند. ظهيري به دليل توجه روزافزون مصرف كنندگان به محصوالت آمريکايي و اروپايي نيز بازار ايران را د



بود و ظهيري  1349سيس شركت مهرام را فراهم كرد. سال أمحصوالت كنسرو شده به اين سمت رفت و مقدمات ت

و  اولين دفتر شركت مهرام را در پاساژ سالمت واقع در خيابان سعدي جنوبي راه اندازي كرد. رقباي بزرگي نيز در دور

شركت كنسروسازي يك و يك در دشت مرغاب استان فارس احداث  اطراف مهرام در آن زمان وجود داشتند. قبالً

شده بود. چند ماه پس از راه افتادن مهرام، شركت كنسروسازي چين چين خراسان فعاليت خود را شروع كرد. با اين 

نتخاب كرد. ايده توليد سس مهرام البته به پيشنهاد حال، ظهيري از ميان محصوالت كنسروي و غذايي، توليد سس را ا

در آن زمان باجناق من با يك ايراني ديگر در «باجناق شاهرخ ظهيري بازمي گردد. ظهيري خود در اين باره مي گويد: 

آمريکا كه محصوالتش به تمام دنيا صادر مي شد، كارآموزي كرده  (Kraft ) بورسيه معروف صنايع غذايي كرافت

آنها بعد از بازگشت به ايران به من پيشنهاد كردند كه يك كارخانه توليد سس راه اندازي كنيم. قبول كردم و به  .بودند

 .صنعتي البرز قزوين گرفتم و مجوز احداث يك كارخانه توليد سس را در شهر وزارت صنايع رفتم 

 

 

 

 

 

 

 

 تاکتیک روانی برای جلب مشتری



فروش محصوالت مهرام بايد انجام مي شد، ايجاد اشتهاي كاذب نسبت به آن محصوالت مهم ترين كاري كه براي     

در ميان مردم بود. دستيابي به آن هدف نيز نيازمند پياده كردن يك سلسله تاكتيك هاي رواني بود كه ظهيري درباره آن 

ا به پيچ شميران مي فرستاديم. روزها كارمان اين بود كه كاميون هاي پخش محصوالت مهرام ر«چنين توضيح مي دهد: 

بالفاصله افراد آموزش ديده اي را نيز به عنوان مشتري به مغازه هاي پيچ شميران مي فرستاديم و هركدام انواعي از 

محصوالت مهرام را خريداري مي كردند. مغازه دار هم كه مي ديد براي محصوالت ما آن همه مشتري پيدا شده، رفته 

 «خريد از ما پيدا مي كرد. به اين ترتيب فروش محصوالت مهرام در مدت كوتاهي رونق گرفت.رفته ميل بيشتري به 

كارخانه مهرام، در ابتداي انقالب اسالمي با مشکالتي مواجه شد. اما با شکستن اعتصاب ها، كارگران به واحدهاي 

ر توليد مهرام اثر گذاشت كه از آن شروع جنگ تحميلي نيز ب .توليد بازگشتند و فعاليت مهرام نيز از سر گرفته شد

جمله مي توان به واردات مواد اوليه و بسته بندي محصوالت مهرام اشاره كرد. اما مزايايي نيز در دامان مهرام گذاشت 

چراكه با بسته شدن درهاي مملکت به روي ورود كاالهاي مشابه خارجي، محصوالت مهرام در كشور جاي خود را باز 

 كرد

 قفسه فروشگاه های آمریکاییمهرام در  

داستان صادرات محصوالت مهرام به آمريکا نيز شنيدني است. در آن زمان، ايران به زير تيغ تحريم اياالت متحده   

ما ناچار بوديم »رفته بود. اما ظهيري موفق شده بود محصوالت مهرام را به آمريکا صادر كند. او در اين باره مي گويد: 

روزه با كشتي از دوبي به آمريکا مي  15ز طريق دوبي به آمريکا صادر كنيم. محموله صادراتي ما محصوالت خود را ا

رسيد. يکي از حاميان ما در آن زمان آقاي نهاونديان معاونت وزارت بازرگاني سابق و رئيس فعلي اتاق بازرگاني ايران 

 ا به آمريکا و كانادا صادر كنيم. محموله هاي بود كه ما را تشويق مي كرد به هر مقدار كه شده محصوالت مهرام ر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

غرب آمريکا از كشتي تخليه و از آنجا ميان فروشگاه هاي معتبر آمريکا توزيع لس آنجلس درصادراتي مهرام در بندر 

 «.مي شد و مشتريان پروپاقرصي هم داشت

 

وكار براي  كسبپرسش هايي دررابطه باكارآفريني وروش هاي ز سخنراني آقاي ظهيري، فرصتي براي ارائه پس ا

در پايان ياد بودي از طرف  آقاي ظهيري به تمامي سواالت مطرح شده پاسخ دادند.حاضر درسمينار ايجاد شدوافراد

 .اهدا گرديد به آقاي ظهيري تحليل گران صنعت آموزشيكانون كارآفرينان استان زنجان و موسسه 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


