
خبرنامه

راوي تاريخ شفاهي اقتصاد ايران

در حــال حاضــر »علی رضا نبی« هــزاران نیروی 
توانمند را در کارخانه زیتون آرشــیا جذب کرده 
که روزی همه ی آنها به دلیل داشــتن سوء سابقه 
از جامعه طرد شــده بودند. کارخانه ای که شرط 
اســتخدام در آن داشتن “سوء ســابقه” است. او به 
بزه کاران و افرادی که مرتکب جرائم عمد و غیر 
عمد شده اند، فرصت دوباره زندگی و امرار معاش 

را داده است. 
این کارآفرین برگزیده، دکترای اقتصاد بین الملل 
دارد و در این راه با سختی های فراوانی مواجه بوده 
است. متقاعدکردن جامعه، مسئوالن و حتی نیروها 
یکی از سخت ترین مراحلی بوده که علی رضا نبی 
از آن به خوبی گذر کرده اســت. او به تنهایی این 
کار را شــروع کرد و در ابتــدا هیچ کس حرف 
و تصمیــم وی را درک نمی کــرد. ایــن ایده با  
قضاوت های نابجا و پر از ابهام همراه بود. برای همه 
سوال بود که چرا این شخص می خواهد افرادی را 
که دارای سوءسابقه و زندان هستند استخدام کند! 
همیشــه گروهی از مردم در مقابل بــزه کاران، به 
ســاده ترین راه که حذف آنهاست فکر می کنند. 
آن هــا معتقدند که مثال باید تمام ایــن افراد را در 
خلیــج فارس غرق کــرد یا باید همه معتــادان را 
ُکشــت و دست سارقان را نیز قطع کرد. در حالی 
کــه دکتر نبی فکر می کرد باید بــه همه زندانیان 
فرصــت دوبــاره ای داد و برای زیســتن مجدد، 
آن هــا را در آغوش گرفت؛ چرا که آنها قربانیان 
سیاست های غلط بوده اند. اما چنین تفکری مورد 
قبول بسیاری نبود و کار او به مانند این بود که یک 
جذامی یا در دنیای مدرِن امروزی یک فرد مبتال به 
کرونا را بغل کرد! او موســس برند و مجموعه ای 
بود که هیچ کس به کســب وکارش سر نمی زد.  
اما حاال خوشحال است که محصولی را به تولید 
می رساند که ماحصل کار جمعی زندانیان است. 
این فعالیت به مانند راز بزرگی بود، چون که اگر 
کسی متوجه این راز می شد، محصوالتش دیگر 
خریدار نداشت و دچار افت فروش می شد. معدود 
کســانی که هم صدا و مشوق او شدند، اهالی قلم 
بودند و هنوز هم هستند. اگر امروز فیلم و تصاویر 
فعالیت مجموعه او در آسیا، آمریکا، اروپا و آسیای 
میانه در حال پخش اســت و نزدیک به سه هزار 
نفر از سرتاســر دنیا برای او ایمیل می فرستند و در 
شبکه های مجازی همچون فیس بوک برایش پیام  
می فرستند، نتیجه همت و حمایت  اهالی قلم بوده 
و اســت.  نبی معتقد است اگر کارکنانش درآمد 
داشــته باشند و شاغل شوند، به سمت بزه کاری و 
خالف نمی روند. یکی از مشکالت بزرگ آن ها 
این است که بسیاری به دلیل داشتن سوء سابقه در 
هیچ شرکت یا سازمانی استخدام نمی شوند و برای 
پذیرفته شدن نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه دارند 
که قاعدتاً به دلیل عدم امکان داشتن چنین گواهی، 
از کار اخــراج می شــوند یا اصــالً دعوت به کار 
نمی شوند. در این صورت آنها راهی ندارند مگر 

اینکه مجدداً به سمت کارهای خالف بروند. 
آمار نشان می دهد 67درصد از افرادی که جرائم 
غیرعمد دارند، به دلیل همین مسائل، مجدداً سر از 

زندان در می آورند. 

شاهرخ ظهیری در ســال ١٣٠٩ در 
شهر مالیر متولد شــد. او پس از ٢٥ 
ســال معلمی و کار در بخش دولتی در 
ســال ١٣٥٣ به فعالیت صنعتی روی 
آورد و طی ٣٠ ســال صاحب یکی از 
ایران شد.  برندهای مشهور غذایی در 
در سال ١٣٤٩ شــرکت مهرام، توسط 
شاهرخ ظهیری به ثبت رسید. تا پیش 
از آن، سس به ســبد غذایی مردم راه 
پیدا نکرده بود بــه همین دلیل تولید 
و عرضه این محصول، نیاز به ریســک 

و تالشی گســترده در جهت معرفی و 
شناسایی آن داشــت. در اواخر خرداد 
 ١٣٥١ کارخانه به بهره برداری رســید.
صنایــع غذایــی مهــرام، روزانــه 
حدود ٣٠٠٠ شیشــه از انواع ســس، 
 ترشــی و زیتــون تولیــد می کرد.

توجه به مسائل رفاهی کارکنان، نقش 
مؤثری در افزایش هم بستگی، وفاداری 
و تعصب به سازمان و مدیریت داشت.

شاهرخ ظهیری پدر صنایع غذایی ایران 
در ٢٢ فروردین ١٣٩٨ درگذشت.

 دیــروز تا امروز

گفتار نامه

فاطمه پاسبان، اقتصاددان
با شــیوع ویــروس کووید 19 در ایران و سرتاســر جهان، 
چالش  های جدیدی در فعالیت های مختلف اقتصادی به 
وجود آمده است. به نظر می رسد در صورتی که مدیریت 
جدی و پیشــگیرانه ای وجود نداشــته باشــد آسیب هایی 
که ویروس کوویــد 19 بر صنعت غذا وارد می  نماید، در 

کوتاه مدت قابل جبران نباشد. 
در این خصوص می توان به مهمترین آثار شیوع ویروس 
کرونا بر صنعت غذا )زنجیره ارزش( به شــرح ذیل اشاره 

کرد:
1- با شیوع ویروس کووید 19 و محدودیت های جابجایی، 
قرنطینه، تعطیلی یا رکود کسب وکارهای مرتبط با صنعت 
غذا که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این صنعت تاثیر 
دارند،کاهش تقاضا بــرای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده 

است. 
2- ممنوعیت صادرات محصــوالت غذایی، یکی دیگر 
از چالش  هایی اســت که صنعت غذایی با آن روبروست. 
هر چه تعداد کشــورهای ممنوع کننده و زمان ممنوعیت 
طوالنی شــود، هزینه های ناشی از دســت دادن بازارهای 
صادراتی و سهم از بازار جهانی و برگشت اعتماد به بازار و 
مصرف کننده بیشتر است. از طرف دیگر با کاهش تقاضای 
خارجی، استمرار فعالیت برای بازیگران زنجیره ارزش غذا با 

مشکل روبرو خواهد شد.
3- به دلیل شوک وارد شده ناشی از ویروس کووید 19 
بر اقتصاد و ایجاد اختالل در حمل و نقل، واردات نهاده  ها، 
وسایل مورد نیاز تولید، شکل  گیری رفتارهای سوجویانه و 
انحصارگرایانه عوامل فروش و اقدامات قرنطینه ای، قیمت 
نهاده   تولیدی در بازار افزایش یافته و تامین نهاده  ها نیازمند 

سرمایه در گردش بیشتری است.
 4-قیمت مواد غذایی می  تواند تهدیدی برای صنعت غذا 
باشد. تورم و گرانی برخی مواد غذایی ممکن است منجر 
به کاهش تقاضای خانوار شــده و میــزان مصرف آن را 
کاهش دهد و به دنبال آن کاهش تولید برای تولیدکننده 
آن ماده غذایی متورم شده را به دنبال داشته باشد. در مقابل 
کاهش قیمِت برخی مواد غذایی می تواند تهدیدی برای 
پایداری صنعت غذا باشــد. کاهش قیمت غذا با توجه به 
افزایش هزینه های تولید، سودآوری صنعت غذا را کاهش 
داده و به دنبال آن انگیزه تولید و استمرار تولید را تضعیف 

می نماید.
چه باید کرد؟ 

 بر اســاس توصیه  های جهانی توجه به عرضه و تقاضا و 
تحریک آن از طریق اتخاذ سیاست های مناسب حمایتی، 
مالی، تجاری، ارزی و پولی بر اساس شرایط اقتصادی و 
اجتماعی و سیاســی هر کشــور ضرورت دارد. از طرف 
دیگــر رویکرد سیســتمی و توجــه به زنجیــره ارزش و 
عرضه غذا )همه بازیگران( با شــیوه حکمرانی مناسب از 
جمله الزامات مدیریت پیامدهای نامطلوب شیوع ویروس 

کووید 19 بر صنعت غذا می باشد.
 اطمینان از تأمین مواد غذایی ســالم یکی از مســئولیت 
 های حرفه  ای و اجتماعی صنعت غذاســت. این موضوع 
مهم با برنامه ریزی درست، اصولی و کارآمد و همچنین 
با مشارکت همه بازیگران و حمایت و کاردانی دولت و 
حاکمیت اتفاق می  افتد. در این میان تولیدکنندگان مواد 
غذایی درصدد پیاده  ســازی »شیوه  های تولید خوب« با 
تمرکز بر پنج عنصر اصلی هستند که این عناصر عبارتند 
از: مــردم، محل، فرآیندها، محصــوالت و رویه  ها تا از 
کیفیت و ایمنی محصوالت غذایی اطمینان حاصل کنند. 

سوسابقه، شرط استخدام 
در کارخانه آرشیا

زندگی نامه

 در گذشته، یکی از راه های 
مهم ارتباطــی ایران با اروپا و 
بزرگ تریــن قطب اقتصادی، 
شــهر تبریز بود. این شــهر 
خاستگاه بســیاری از فعاالن 
بزرگ اقتصادی ایران در حوزه 
تجارت و صنعت اســت. سال 
١٢٩٠ در خانــواده ای تبریزی 
دنیا  به  و تجارت پیشه پسری 
آمد که دو دهه بعد توانســت 
تحولــی عظیــم در صنعت 
شــکالت و بیسکوییت ایران 

ایجاد کند. 
در  خسروشــاهی«  »علی 
توانست  تا ١٣٥7  سال ١٣٣٨ 
بزرگ ترین  به  را  مینو  شرکت 
تولید کننــده صنعت غذایی 
از  را  مینــو  و  کنــد  تبدیل 
یک شــرکت به پنج شرکت 
تبدیل کند و گســترش دهد.  
و  ابتدایی  تحصیــالت  علی 
تبریز گذراند  را در  دبیرستان 
و در ســال ١٣١٩ از دانشگاه 
تهــران با مدرک لیســانس 
شــد.  فارغ التحصیل  حقوق، 
فرانســه و  زبان های  بــه  او 
که  داشت  آشنایی  انگلیسی 
تسهیل  باعث  موضوع  همین 
در امــر فعالیت های تجاری او 
شد. خسروشــاهی بر اجزای 
مختلف مالی، اداری، تولیدی و 
بازاریابی اشراف داشت و یکی 
شیرینی سازی  متخصصین  از 
در ایران بود که در زندگی اش 
ثروت  نمایش  پی  در  هیچگاه 

نبود. 
به  نیز  خسرو شاهی مدتی 
توزیع پودر شوینده پرداخت. 
واحدهای  مدتــی  از  پــس 
نیز  را  چاپ  و  قوطی ســازی 
راه اندازی کــرد. عالوه بر این 

شرکت  شیرخشــک  موارد، 
نســتله را نیز در ایران توزیع 
می کرد. شــرکت پارس مینو 
در ١٦ آبــان ١٣٣٨ به منظور 
تولید مــواد غذایی و دارویی 
در کیلومتر ١٠ جاده مخصوص 
کرج شــروع به فعالیت کرد. 
به تدریــج بخش های مختلف 
بیسکوییت،  نبات،  آب  تولید 
پاستیل، شکالت، پفک، ویفر، 
آدامــس و ... نیز به شــرکت 
اضافه شد. ســه سال پس از 
شکل گیری و گسترش فعالیت 
گروه مینو، شــوکوپارس هم 
برای تولید انواع مواد غذایی و 

شکالت تاسیس شد.
گسترش   ١٣٥١ ســال  در 
شرکت صنعتی مینو در دستور 
کار قرار گرفــت. بنابراین در 

زمیني به وســعت ٥٤ هکتار 
توابع زنجان، یک  در خرمدره 
شــهرک بــزرگ کارخانه ای 
احداث شــد.  »هر چه مارک 
مینو اســت، همتا ندارد« این 
جمله یکی از تبلیغات مشهور 
این شــرکت اســت. خسرو 
شاهی در حوزه مسئولیت های 
اجتماعــی مشــارکت فعال 
داشــت. هنگامی کــه دکتر 
قریــب برای او پیــام داد که 
بیمارستان دچار مشکل شده، 
به آن جا کمک کرد.  ســریعاً 
همچنین در منطقه خسروشاه 
وقوع  با  ساخت.  مدرسه  پنج 
دولت  می کرد  گمان  او  انقالب 
با  عادالنه تری  رابطه ی  جدید 
صاحبان صنایع برقرار می کند 
اما جریان حــوادث به گونه ای 

بود که طرفین نتوانســتند به 
دست  مسالمت آمیزی  راه حل 
یابنــد. آخرین امیدهای علی 
واقعه  از  بعد  خسروشــاهی 
تســخیر ســفارت آمریکا و 
گروگان گیری نقش بر آب شد 
و او چند مــاه بعد از واگذاری 
 ١٣٥٩ سال  در  کارخانه هایش 

کشور را ترک کرد. 
دیگــر از آن مردی که هر 
روز زودتــر از همه به کارخانه 
می آمــد و دیرتــر از همه ی 
کارگران و کارمندان و مدیران 
می رفت، خبری نبود. سرانجام 
علی خسروشــاهی مردی که 
صنعت شیرینی ســازی ایران 
را طی بیســت سال گسترش 
داد و نام وی و برند شــرکتش 
همیشه معروف و مشهور بود، 
بر  در سوییس  سال ١٣٨١  در 
اثر تصادف با موتورســیکلت 
از دنیــا رفت. در فهرســت 
ایرانی های کارآفرین در آمریکا 
که رســانه های مختلف به آن 
پرداخته اند، حــدود ٩٠ نفر در 
صدر هستند که از میان آنهایی 
که سری در سرهای سیلیکون 
ولــی )Silicon Valley ( بلند 
کرده اند، نام خانواده خسروشاهی 

برجسته است.
 دارا، امیــر، علــی، هادی 
از  خسروشــاهی،  کاوه  و 
برجسته ترین این افراد هستند. 
آن ها از ســرمایه گذاران اولیه 
دراپ باکس،  فیـــس بوک،  در 
ایربی ان بــی، اوبــر، زاپوش و 
استارت آپ ها  از  دیگر  بسیاری 
هستند. آنها همچنین سازمان 
غیر انتفاعی کــد را راه اندازی 
کرده و به دانش آموزان کامپیوتر 
و برنامه نویسی آموزش می دهند. 

روایتی از زندگی شاهرخ ظهیری پدر صنایع غذایی ایران

معلمی که ُسس را  َسر سفره ایرانیان آورد

صنعت  بازیگران  سرنوشت 
مواد غذایی در پساکرونا

دیجیتالی نسخه 
شماره 6 سال اول

شنبه 27 اردی بهشت 1399


