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ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﭼﮕوﻧﻪ ﺑرﻧﺪ ﺷﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻻن ﻧﺎم »مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان« را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ امﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﮐرده ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺤﺴﯿﻦ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ! او ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﺑوده ،درﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
راه اﻧﺪازی رﺳﺘورانﻫﺎی زﻧﺠﯿرﻫﺎی ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ دراﯾران ،امﺎرات و افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳروﺻﺪای زﯾﺎدی
راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ .آﺧرﯾﻦ رﺳﺘوران او ﭘﺪﯾﺪهﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در  ۶مﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل  ۸۸ﺑﺎ
مﺎﻧور ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ روی ﻫﻤﺰمﺎﻧﯽ ﺗوﻟﺪ امﺎم رﺿﺎ ﺑﺎ روز  ،۸۸/۸/۸ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ
را در ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎروی آﻧﺘﻦ فرﺳﺘﺎد .او در ﮔﻔﺖوﮔوﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺪه آل ،از اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺣرف مﯽزﻧﺪ
و از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄور دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫرﮐﺎری زده ،اﺗﻔﺎﻗﯽ وﯾﮋه در ﻫﻤﺎن ﺣوزه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آمﺪه.
در ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑودم
ﺑﭽﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻬران ،مﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ،مﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑودﯾﻢ.
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﺣرم امﺎم رﺿﺎ ع و ﺑﻘﻌﻪ ﺧواﺟﻪرﺑﯿﻊ ،ﮐﺎر ﭘﺪرﺑﺰرگ مﻦ ﺑوده .ﺑرای ﻫﻤﯿﻦ مﺎ
ﻫﻢ درﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز افﺘﺎدﯾﻢ .مﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی و وﯾﻼ ﺳﺎزی و… ؛ امﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﻤﺎم
مﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑودم ،ﻫرﭼﻨﺪ روز ﯾﮏ مرﺗﺒﻪ ﺑﻪ رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺳر مﯽزدم.
ﭼون ﺑﻬﺘرﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﻪ مﯽﺗواﻧﺴﺘﯿﻢ در مﺸﻬﺪ ﻏﺬا ﺑﺨورﯾﻢ .اﯾﻦ رفﺖو آمﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ مﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎر مﺸﺎرﮐﺘﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺳﺎل  ۶۷۳۶ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از رﺳﺘورانﻫﺎی
زﻧﺠﯿرﻫﺎی ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ،رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟردن ﺗﻬران را ﺑرﭘﺎ ﮐردﯾﻢ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃول
ﮐﺸﯿﺪ آن را ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۳۳افﺘﺘﺎح ﺷﺪ .اﮔر ﻫﻢ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ
ﺟردن ،اوﻟﯿﻦ رﺳﺘوراﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﯽ داﺷﺖ .درآن زمﺎن ﺑﻪ ﻃور مﻌﻤول،ﮐﺴﯽ
ﺑرای رﺳﺘوران ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .
روزی ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟردن ﻗﻔﻞ ﺷﺪ!
روزی ﮐﻪ مﯽﺧواﺳﺘﯿﻢ رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ را در ﺗﻬران افﺘﺘﺎح ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۶۶/۵ﺻﺒﺢ،
ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻠوار ﺻﺒﺎ را ﺑﺴﺖ .آﻧﻘﺪر ﺟﻤﻌﯿﺖ آمﺪه ﺑود ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺟردن ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑود! ﺗﺼور مﯽﮐﻨﻢ  ۳-۸ﻫﺰار ﻧﻔر ،ﺑرای افﺘﺘﺎح رﺳﺘوران آمﺪه ﺑودﻧﺪ .اﯾﻦ
در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑود ﮐﻪ مﺎ در رﺳﺘوران ،فﻘﻂ  ۶۸۱ﺻﻨﺪﻟﯽ داﺷﺘﯿﻢ .مﻦ در ﻋﻤرم ،اﯾﻦﻗﺪر فﺤﺶ
ﻧﺨورده ﺑودم؛ ﯾﮑﯽ از ﮐرج آمﺪه ﺑود ،ﺗﺎ در روز افﺘﺘﺎح رﺳﺘوران ﻏﺬا ﺑﺨورد! امﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 ۶۶/۵ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺎﻫﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑود.
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مﺎ ﺑرای روز افﺘﺘﺎﺣﯿﻪ  ۵۱۱ﻏﺬا آمﺎده داﺷﺘﯿﻢ.ﺗﺼور ﻧﻤﯽﮐردم اﯾﻨﻘﺪر از رﺳﺘوران اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗواﻧﺴﺘﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺑود ﮐﻪ  ۵۱۱ﻧﻔر از آن ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐردﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗرﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻏﺬا ﺑﺨورﻧﺪ.
از دﯾﮕران ﻫﻢ ﻋﺬرﺧواﻫﯽﮐردﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃر ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑود ﮐﻪ رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﻫﯿﭻ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒوده ﮐﻪ مﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .مﺎ فﻘﻂ  ۷روز ﻗﺒﻞو  ۲روز ﭘﺲ از افﺘﺘﺎح
رﺳﺘوران ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻨوز ﻫﻢ از آن ﺳود مﯽﺑرﯾﻢ.

ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﯾﺎد ﮔرفﺘﻢ
مﻦ ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را از ﯾﮏ ﮔروه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪﻧﺎم ارمﻐﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎد ﮔرفﺘﻢ؛ اﮔر ﯾﺎدﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮔروه ﺑرﮔﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ  ۲۱۱ﺗومﺎن ﺑﻪ مردم مﯽفروﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﻗرﻋﻪﮐﺸﯽﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی
ﻧﻘﺪی ﺷرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .درواﻗﻊ ﮐﺎﻏﺬ مﯽفروﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ مردم .ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ فراﻧﺴوی ﻫﻢ
ﭘﺸﺖ مﺎﺟرا ﺑود .ﺷﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ مﻦ آوردم ،اﯾﻦ ﺑود ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ،مﻦ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ آﺷﻨﺎ
ﮐرد .روزی ﮐﻪ مﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﯾﺪار ﮐردم ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐردﻧﺪ ﺑرای افﺘﺘﺎح رﺳﺘوران
ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در ﺟردن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻢ.
مﻦ ﻫﻢ ﻗﺒول ﮐردم .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،مﻦ ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ .آن زمﺎن ﮐﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑرای افﺘﺘﺎح رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﮐردم ۲۲ ،مﯿﻠﯿون ﺗومﺎن ﺑود.
امﺎ  ۲۸مﯿﻠﯿون ﺗومﺎن ﺑرای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧرج ﮐردم .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ فراﻧﺴوی ﮐردم،
ﻃراﺣﯽ ﯾﮏ ﺟﺪول ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑود .ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و روزی ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتمﺎن
در روزﻧﺎمﻪﻫﺎ ﭼﺎپ مﯽﺷﺪ ،آمﺪه ﺑود .در اﯾﻦ ﺟﺪول آمﺪه ﺑود ﮐﻪ در فﻼن روز و فﻼن ﺳﺎﻋﺖ،
ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑرای رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ مﯽافﺘﺪ .مﺎ ﮐﺎری ﮐردﯾﻢ ﮐﻪ  ۷روز مﺎﻧﺪه ﺑﻪ افﺘﺘﺎح
رﺳﺘوران ،ﻫرﮐﺴﯽ از ﺧواب ﺑﯿﺪار مﯽﺷﺪ ،ﻧﺎم رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺟردن را مﯽﺷﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗرﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﮔرﮐﺴﯽ روزﻧﺎمﻪ را ﺑﺎز مﯽﮐرد ،ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺘوران ﺑود .در رادﯾو ،ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺘوران را
مﯽﺷﻨﯿﺪ .درﺗﻠوﯾﺰﯾون ،ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺘوران را مﯽدﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔر درمﻌرض ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻢ ﻧﺒود ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ مﺤﻞ ﮐﺎرش مﯽرفﺖ ،ﺗراﮐﺖﻫﺎی رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ را روی
ﺷﯿﺸﻪ مﺎﺷﯿﻨﺶ مﯽدﯾﺪ .ﯾﮏ ﺟور ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑود .
مﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻞﺑورد ﻫﻢ در مﺸﻬﺪ زدﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در ﺗﻬران افﺘﺘﺎح مﯽﺷود
.اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ افﺘﺎد ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺎ افﺘﺎدم و آن را ﯾﺎد ﮔرفﺘﻢ.
دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻫر ﺳﺎل ،ﯾﮏ افﺘﺘﺎح
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رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺟردن ،روز دوم ﺑﻬﻤﻦ مﺎه  ۶۷۳۳افﺘﺘﺎح ﺷﺪ .دوم ﺑﻬﻤﻦ مﺎه ،روز ﺗوﻟﺪ مﻦ
اﺳﺖ و ﺑرای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑرای افﺘﺘﺎح رﺳﺘوران ،اﯾﻦ روز را اﻧﺘﺨﺎب ﮐردم .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در
روز دوم ﺑﻬﻤﻦ  ،۶۷۳۸دردﺑﯽ رﺳﺘوران افﺘﺘﺎح ﮐردم .ﻫﻤﯿﻦ روز درﺳﺎل  ۶۷۳۱ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﺰرﮔراه ﺻﺪر را افﺘﺘﺎح ﮐردم .ﺑﺎ ﺧودم ﻋﻬﺪﮐردم ﻫر ﺳﺎل روز دوم ﺑﻬﻤﻦ مﺎه ،ﯾﮏ
رﺳﺘوران افﺘﺘﺎح ﮐﻨﻢ! ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﺎ رﺳﺘوران ﮔراﻧﺪﻫﺘﻞدر ﺷﻬرک ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻏﺰاﻟﯽ و
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ مﺸﻬﺪیﻫﺎ در ﭼﻬﺎرراه اﺳﺘﺎﻧﺒول را افﺘﺘﺎح ﮐردم .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ رﺳﺘوران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در
افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را راه اﻧﺪازی ﮐردم و ﭘﺸﺖ ﺳر آن در روز دوم ﺑﻬﻤﻦ مﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،رﺳﺘوران
ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐرد.
ﺑﯿوﮔرافﯽ مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم ﮐﯿﺴﺖ,مﺤﺴﻦ
ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم ﮐﺠﺎﺳﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان ﮐﺠﺎﺳﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,ﺑﯿوﮔرافﯽ مﺤﺴﻦ
ﭘﻬﻠوان,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم ﮐﯿﺴﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم
ﮐﺠﺎﺳﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان ﮐﺠﺎﺳﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,ﺑﯿوﮔرافﯽ مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان,مﺤﺴﻦ
ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم ﮐﯿﺴﺖ,
ﺗﺠﺎرت درافﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ رﺳﺘوران ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ را افﺘﺘﺎح ﮐﻨﻢ ،ﺑرای مﺪت زﯾﺎدی در افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑودم .ﻫﻨوز ﺳر و ﺻﺪای ﺟﻨﮓ در افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺨواﺑﯿﺪه ﺑود ﮐﻪ ﺳرمﺎﯾﻪای زﯾﺎد را ﺑﺎ ﺧودم
ﺑرداﺷﺘﻢ و رفﺘﻢ افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .آن دوراﻧﯽ ﮐﻪ مﻦ ﺑﻪ افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رفﺘﻢ ،از ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪازﻇﻬر
در ﮐﺎﺑﻞ ﺣﮑومﺖ ﻧﻈﺎمﯽ ﺑود و ﺳروﺻﺪای درﮔﯿریﻫﺎی ﭘراﮐﻨﺪه ﻫﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪه
مﯽﺷﺪ .ﺑرق و آب ﻧﺒود .ﺑﺎ ﺳﻄﻞ از ﭼﺎه ،آب مﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ .ﻫﯿﭻ امﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﺒود .درآن وﺿﻌﯿﺖ،
مﻦ ﺑﺎ ﺷﻬردار ﮐﺎﺑﻞ مﺬاﮐراﺗﯽ داﺷﺘﻢ و ﺗواﻧﺴﺘﻢ ۴ﻫﺰار مﺘر زمﯿﻦ ﺑﮕﯿرم .اﺻﻼ ﺑراﯾﺸﺎن
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﻧﺒود ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺨواﻫﺪ در افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻨﮓزده ﺳرمﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
وﻋﺪه دادم ﯾﮏ رﺳﺘوران ﺷﯿﮏ در افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﺎزم .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ،اﯾﻦ  ۴ﻫﺰار مﺘر زمﯿﻦ را ﺑﻪ
مﻦ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ رﺳﺘوران را ﮐﻠﻨﮓ زدم ،فﻬﻤﯿﺪم درافﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻏﯿر از آﺟر و ﺷﻦ
رودﺧﺎﻧﻪ ،مﺼﺎﻟﺢ دﯾﮕری ﺑرای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز وﺟود ﻧﺪارد .ﺑرای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ،ﭼﺎرﻫﺎی ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻤﺎم مﺼﺎﻟﺢ را از مﺸﻬﺪ ﺑﺨرم و ﺑﺎر ﮐﺎمﯿون ﮐﻨﻢ وﺑﯿﺎورم ﮐﺎﺑﻞ .رﺳﺘوراﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺰار و
 ۸۱۱مﺘر زﯾر ﺑﻨﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺒودﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ ۷ .مﺎه و ﻧﯿﻤﻪ آن را افﺘﺘﺎح ﮐردم .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آن رﺳﺘوران ﻫﻢ ،ﺑﻪزمﺴﺘﺎن ﺧورده ﺑود ﺗﺎ ﺑﻪ روز دوم ﺑﻬﻤﻦ مﺎه ﺑرﺳﺪ .ﭘﺲ از
اﯾﻦﮐﻪ رﺳﺘوران را افﺘﺘﺎح ﮐردم ،ﭘﺎﺗوﻗﯽ ﺷﺪ ﺑرای وزﯾران افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﺣﺘﯽ ﺣﺎمﺪ ﮐرزای ﻫﻢ،
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ﺑرای ﯾﮏ وﻋﺪه ﺑﻪ رﺳﺘوران مﺎ آمﺪ .از ﻫﻤﻪ مﻬﻢﺗر ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑرای ﺳﻔﺎرت اﯾران ﻫﻢ ﻏﯿرﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑود ،ﺣﻀور زﻟﻤﺎی ﺧﻠﯿﻞزاد ،ﺳﻔﯿر وﻗﺖ اﯾﺎﻻت مﺘﺤﺪه آمرﯾﮑﺎ دررﺳﺘوران مﺎ ﺑود.
ﺧرﯾﺪ ﺣق اﻧﺤﺼﺎری ﺑﯿﻞﺑورد از ﺣﺎمﺪ ﮐرزای
ﭘﺲ از افﺘﺘﺎح رﺳﺘوران در افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،مﻦ ﺑﻪ فﮑر ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت دﯾﮕر در افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن افﺘﺎدم؛
ﺑرای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ،ﺗﻤﺎم ﺣق اﻧﺤﺼﺎری ﺑﯿﻞﺑوردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﺑﻪ مﺪت  ۲۱ﺳﺎل از
ﺣﺎمﺪ ﮐرزای ﮔرفﺘﻢ .ﺑراﺳﺎس ﻗراردادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐرزای ﺑﺴﺘﻢ ،ﺑرای  ۲۱ﺳﺎل ﺣق اﻧﺤﺼﺎری
ﺑﯿﻞﺑوردﻫﺎ ﺑﻪ مﻦ واﮔﺬار ﺷﺪ .درﯾﮏ دﯾﺪار رﺳﻤﯽ،ﺣﺎمﺪ ﮐرزای ﺑﻪ ﻫﻤراه  ۳ﺗﻦ از وزﯾراﻧﺶ
ﭘﺎی اﯾﻦ ﻗرارداد را امﻀﺎ ﮐردﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ فﻀﺎی ﺷﻬر را مﯽفروﺷﻨﺪ .ﺑرای
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ،ﯾﮏ ﻫواﭘﯿﻤﺎ ﮔرفﺘﻢ و ﭼﻨﺪﻧﻔر از وزرا را ﺑﺎ ﺧود ﺑﻪ اﯾران آوردم ﺗﺎ در دﯾﺪار ﺑﺎ
ﺷﻬرداری ﺗﻬران ،مﺘوﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﻞﺑوردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی درآمﺪزاﯾﯽ ﺷﻬری
اﺳﺖ.
ﻗرارداد ﺑﺪی ﻫﻢ ﻧﺒﺴﺘﻢ؛ ﺳودی ﮐﻪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺼﯿﺐمﺎن مﯽﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺳوم ﺑﻪ دوﻟﺖ
افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن مﯽرﺳﯿﺪ ،دو ﺳوم ﺑﻪ مﻦ .ﺗﺎ اﻻن  ۴۵۱ﺑﯿﻞﺑورد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ درافﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺼﺐ
ﮐرده اﯾﻢ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،دﯾﮕر در افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷروع ﮐردم ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی .ﭼﻨﺪ مﺠﺘﻤﻊ
را ﮐﻠﻨﮓ زدم .اﻟﺒﺘﻪ دراﯾﻦ مﺪت ،آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿوی ﻫﻢ ،در افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳرمﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐرد
و ﺷرﯾﮏ مﺎ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،مﺎ ﺷرﮐﺖ اﯾران -افﻐﺎن ﺑودﯾﻢ .ﭘﺲ از آن ﺷﺪﯾﻢ ،ﺷرﮐﺖ
اﯾران -افﻐﺎن-رﺿوی ۴۱ .درﺻﺪ مﻦ ۷۱،درﺻﺪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ۷۱ ،درﺻﺪ ﻫﻢ دوﻟﺖ
افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .مﻦ در اﯾﻦ مﺪت ،ﺗﺠﺎرت در اﯾران را ﺿﻌﯿﻒ ﮐرده ﺑودم .مﺪﯾرﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾران
را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺳﭙرده ﺑودم ۲ .ﻫﻔﺘﻪ افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑودم و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﯾران.
داﺳﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ
امﺎ داﺳﺘﺎن »ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ« .ﯾﮏ روز درﯾﮑﯽ از ﺑﺎغﻫﺎﯾﻢ در ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑودم .ﺟﻤﻌﯽ از
دوﺳﺘﺎن ﺑودﯾﻢ و ﺷﻬردار ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻫﻢ ﺑود .او مﻦ را دﻋوت ﮐرد ،فردای آن روز ﺑﻪ دفﺘر
ﺷﻬردار ﺑروم .روز ﺑﻌﺪ ﺷﻬردار ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﻪ مﻦ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﭘﺎﺗوق مﻌﺘﺎدان .از مﻦ ﺧواﻫﺶ ﮐرد دراﯾﻦ ﭘﺎرک ﺳرمﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻢ .مﻦ اﺻﻼ درآن
موﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﺧواﺳﺘﻢ در اﯾران ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻢ؛ امﺎ ﻫﻤﯿﻦﻃوری ﺣرف زدﯾﻢ و رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ۲۱۱مﯿﻠﯿون ﺗومﺎن در اﯾﻦ
ﭘﺎرک ﺳرمﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪمﺪت  ۶۳ﺳﺎل ،از اﯾﻦ فﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ از ۶۳ﺳﺎل ﻫﻢ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﻬردار ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺗﺤوﯾﻞ ﺑﺪﻫﻢ .ﺷوﺧﯽ ﺷوﺧﯽ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐردم و ﯾﮏ دفﻌﻪ
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ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺪیﺗرﯾﻦ ﭘروژﻫﺎی ﮐﻪ در دﺳﺖ دارم .آﻟوده ﮐﺎر ﺷﺪم .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑود ﺑﺎ
 ۲۱۱مﯿﻠﯿون ﺗومﺎن ﺗﻤﺎم ﺷود ،دﯾﺪم ﺑﺎ ۲مﯿﻠﯿﺎرد ﺗومﺎن ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷود .ﺑﻪ ﻫرﺣﺎل ،اﯾﻦ
ﭘروژه و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨوان ﺳرﮔرمﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑود ،ﺷﺪ آﺑروی مﻦ .ﭘروژه ﺑﺎ  ۴مﯿﻠﯿﺎرد ﺗومﺎن
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ۸ .ﻫﺰارمﺘر زﯾرﺑﻨﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﺑرای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﻬرداری ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ۷ ،ﺳﺎل ﺑﻪ
زمﺎن ﺑﻬرهﺑرداری اﺿﺎفﻪ ﮐرد و ﻗراردادمﺎن ﺷﺪ  ۲۱ﺳﺎل .از آن ﺳو ﻫﻢ  ۲ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زمﺎن
ﺑرای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮔرفﺘﻪ ﺑودم ،وﻟﯽ ﭘروژه در ۶مﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ  ۲ﺳﺎل دﯾﮕر ﺟﻠو
افﺘﺎدم .رﺳﺘوران ﮐﻪ افﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﺑرﮔﺸﺘﻢ افﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻘﺐ افﺘﺎده ﺑﭙردازم؛
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ را مﺪﯾرﯾﺖ مﯽﮐردم؛ امﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺸﺪ و مﺠﺒور ﺷﺪم دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾران
ﺑرﮔردم.
ﺑﯿوﮔرافﯽ مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم ﮐﯿﺴﺖ,مﺤﺴﻦ
ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم ﮐﺠﺎﺳﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان ﮐﺠﺎﺳﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,ﺑﯿوﮔرافﯽ مﺤﺴﻦ
ﭘﻬﻠوان,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم ﮐﯿﺴﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم
ﮐﺠﺎﺳﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان ﮐﺠﺎﺳﺖ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,ﺑﯿوﮔرافﯽ مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان,مﺤﺴﻦ
ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ,مﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠوان مﻘﺪم ﮐﯿﺴﺖ,
ﻧوروز روﯾﺎﯾﯽ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ
زمﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑرای مﺪﯾرﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﻪ اﯾران ﺑرﮔﺸﺘﻢ ۲ ،ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧوروز مﺎﻧﺪه ﺑود.
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را آﻏﺎز ﮐردم .ﺟوری ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧوروز آن ﺳﺎل ،درﺣﺪ اﻧﻔﺠﺎر
فروﺧﺘﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎ  ۷ﻫﺰارﻧﻔر ﻇرفﯿﺖ دارﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔر  ۷ﻫﺰار ﻧﻔر ﻫﻢزمﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه
ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ،ﺑرای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دارﯾﻢ .
دراﯾران ،رﺳﺘوراﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇرفﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .در دﻧﯿﺎ ﻫﻢ فﻘﻂ رﺳﺘوراﻧﯽ در
دمﺸق ﺳورﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇرفﯿﺖ آن  ۶ﻫﺰار ﻧﻔر اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ مﺎ درﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در
ﯾﮏ وﻋﺪه ۸ ،ﻫﺰار ﻏﺬا دادﯾﻢ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در رﺳﺘوران دمﺸق ﻫر مﯿﺰ در ﻫر وﻋﺪه ،ﯾﮏﺑﺎر
اﺳﺘﻔﺎده مﯽﺷود و ﺑﯿﺶ از  ۶ﻫﺰار ﻏﺬا ﺳرو ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ رﮐورد درﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه .ﻫرﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ درآﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿرونﺑر رﮐورد
ﺑﻬﺘری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ مﺎ اﯾﻦ  ۸ﻫﺰار ﻏﺬا را داﺧﻞ رﺳﺘوران ﺳرو ﮐردﯾﻢ.
ﭘروژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ مﻦ
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گروه تحقیقایت فکرپرواز
ﺟﺪﯾﺪﺗرﯾﻦ ﭘروژه مﻦ راه اﻧﺪازی ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در ﺗﻬران اﺳﺖ .فﻌﻼ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧرﯾﺪ
زمﯿﻦ آن ﻫﺴﺘﻢ و مﺬاﮐراﺗﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ ارﺗﺶ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ زمﯿﻨﯽ را در اﻗﺪﺳﯿﻪ ﺗﻬران ﺑﺨرم؛ امﺎ
ﯾﮏ ﭘروژه ﺑﺰرگ دﯾﮕر ﻫﻢ دارم .مﯽﺧواﻫﻢ ﮐﻠﻨﮓ ﺑﺰرﮔﺘرﯾﻦ مﺠﻤوﻋﻪ ﺗﻔرﯾﺤﯽ ﺧﺎورمﯿﺎﻧﻪ را
در ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﺰﻧﻢ .در اﯾﻦ ﭘروژه ﺗﻌﻬﺪ مﯽدﻫﯿﻢ فﺎز اول آن را ﮐﻪ  ۶۲۱ﻫﺰار مﺘر زﯾرﺑﻨﺎ دارد،
در ﻋرض ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺴﺎزم .ﻗرارداد ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷرﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ -اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪام.
در اﯾﻦ ﭘروژه ،ﺑﺰرگﺗرﯾﻦ ﺷﻬرﺑﺎزی ﺳرﭘوﺷﯿﺪه ﺧﺎورمﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧواﻫﻢ ﮐرد .ﯾﮏ مرﮐﺰ
ﺧرﯾﺪ ﺑﺰرگ ،ﯾﮏ مﺠﻤوﻋﻪ رﺳﺘوران و ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾراﯾﯽ ﻫﻢ درﻧﻈردارم.

ﻫﺪﯾﻪ ای راﯾﮕﺎن امﺎ ﺑﺎ ارزش ﺑرای ﺷﻤﺎ

دانلود هدیه

مﻨﺎﺑﻊ:
mortezaelahi.com

برای دانلود زندیگ نامه ی دیگر افراد موفق
و مطالب رایگان موفقییت و انگیزیش
به سایت فکر پرواز رجوع کنید
fekreparvaz.com
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