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است. او در سال    رانیصادر کننده خشکبار ا   نی اسداهلل عسگراوالدى، معروف تر

بود    ورى شهیمتولد شد. شغل پدرش پ  ن یی سطح پا  ی در تهران در خانواده ا  ۱۳۱۲

م کار  روزها  او  داشت.  عطارى  مغازه  شب  کردیو  مو  درس  اسداهلل  خواندیها   .

ا  ن ی عسگراوالدى، معروف تر با    نی اول  ران، یصادر کننده خشکبار  کسب وکارش را 

کنجد    سهی ومان از بازار تهران شروع کرد و آن کت  ۵۳  مت یکنجد به ق  سهی ک  کی  دیخر

سود او در کسب    نی اول  ن ی سر محل فروخت و ا  ى یتومان به نانوا  ۷۰  متیرا به ق

 .وکار بود

که فرصت داشت    ىیقبول شد، اما عصرها   ات ی از گذراندن کنکور، در رشته ادب  پس

رفت  هاى دانشکده حقوق هم مىرفت. گاهى سر کالسبه دانشکده اقتصاد هم مى

ها آزاد بود و مثل امروز کنترل و حراست در کار  دانشکده  ر ی)آن زمان رفتن به سا 

:    ران ی صادر کننده خشکبار ا  ن ی معروف تر   ی وگرافی ب

 ران ی فرد ا   ن ی ثروتمندتر   ی اسداهلل عسکر اوالد

 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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که در دوره شاگردى گرفت روزى    قى حقو  ن ی نبود(. کارش را از صفر شروع کرد و اول

بود که    نىیمصطفى خم  دیشه  ابانیاى بود که در خ خانه  ش اىیبود. تنها دارا   الیر   ۲

بود. او در آن خانه با دو خواهر و پدر و مادرش زندگى   دهیتومان خر  ۵۶۰۰به مبلغ  

 کرد.مى

چطور صادرات   رانیصادرکننده خشکبار ا  نیتر  معروف

 را شروع کرد؟ 

او را امتحان    دی وقت، طبق قانون با  یاتاق بازرگان  سیرئ  بی صادرات خشکبار، نا  یبرا

  د یاز او پرس   ره یسؤال درباره ارز کشورها، حمل جنس و غ  ۲۰  س یرئ  ب ی. ناکردیم

اى به  حجره ف،یسال بعد با قسط و تخف ۲و عسگراوالدى به تمام سؤاالت جواب داد. 

 .خشکبار پرداخت ات و به صادر د یهزار تومان خر ۴مبلغ 

  رهی خود را با صادرات ز   یصادرکننده خشکبار، کار اصل  نی معروف تر  ی اوالد  عسگر 

ى توانست  ارزان بود( و قسط  متشیخواست و قکمى مى  هیشروع کرد )چون سرما

شان مکاتبه کرد و دنبال  هاى بازرگانىاتاق  قیاز طر   ای بخرد. با تمام دن  رهی پنج تن ز 

در جهان    رهی ز  متیکننده ق  کته ید که دیکرد و روزى رس   یادیگشت. تالش ز   داریخر

  ی خشکبار شامل پسته و کشمش رو  گر یبعد به صادرات دو قلم د   ی شد. کم رانی و ا

خواست. او پول نداشت اما چون در  مى  نى یو پول سنگآورد. پسته کار بزرگى بود  

  ک ی بود که    نی و هنر او ا  ردی بگ  ه یحساب بود، توانست نسبازار آبرو داشت و خوش

مرور زمان توانست در  گرفت. بهفروخت و پولش را مىجنس را به خارج مى  نماهه آ

 را بخرد.  ه یبود، تمام دفاتر همسا دهی که روزى حجره قسطى خر ییجا

 یاسداهلل عسگر اوالد تیرمز موفق

تر  ،یعسگراوالد ا  ن ی معروف  ا  تش یموفق  ل یدل  ران، ی صادرکننده خشکبار    ۳  ن ی را 

گرفتم و    م یتصم  گرانی مطلع شدم، زودتر از د  گران ی: زودتر از د کندیم  انیجمله ب
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  بندیاصل پا   ۴گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم. او در کسب وکار به    م یوقتى تصم

ک خوش  ت،ی فیاست:  حسابرقابت،  خوش  و  فروش  یقولى  براى  وقتى  جنس    ک ی. 

زد. هر  کرد، معامله را به هم نمىترقى مى  متیاگر بعد از فروش ق  داد،یم  یتعهد

ساعت بعد او باالى سرشان بود و بعد هم به خاطر    ۴۸خواستند  مى  رهی ز   ا یجاى دن

نمى  گر ید   تیفیک رها  را  باو  تلفنى    نی شتری کردند.  و  است  تلفن  با  معامالتش 

 .فروشدمى

. به نظر او تالش، توکل به  دیرس   زیو صفر به همه چ  چیاز ه   یعسگراوالد   اسداهلل

 امروز را داشته باشد.  ت یخدا، درستکارى و مطالعه به او کمک کرد موفق

   ی اسداهلل عسگر اوالد   ی گذار   ه ی سرما   ا ی  ی دار   ه ی سرما 

که    یدار. در مصاحبه ا  هیسرما  کی گذار بود نه    هیسرما  کی  یاسداهلل عسگراوالد 

ما نه    دیآ   یبه حساب م  یرانیافراد ا   ن یاز ثروتمندتر  یکی   دیگو   یاو م  ۱۳9۰سال  

است    یحلقه ا ن یکنند. او جز نخست ی م ییکه د رموردش داستان سرا  ی به اندازه ا

  ی انقالب اسالم  یرا در ابتدا  یبازرگان  اقات  تی )ره( مسئول  ینی که به اجازه امام خم

گذاشت در    ی گذار   ه ی . او در طول عمرش ثروت خود را در راه سرماعهده دار شد

که از بازار کسب کرد    ی نکرد. او به واسطه اطالعات  افت ی وام در  ی بانک چیاز ه  کهیحال

سرما ثروتمندتر  د،یمف  یها   یگذار   ه یو  لقب  ا   ن ی توانسته  در    یرانیفرد    کی را 

 .به خود اختصاص دهد ی خارج وزنامه ر 

وقت به    چیکه ه  دیگو  یم  یگذار   هیو سرما  یدار   ه یدرباره سرما  یسخن معروف  او

  یداد هر چقدر هم که فرد معتبر  هینس  دی را نبا   هیهفتم سرما   ک ی از    شی کس ب  چیه

  .باشد

  یکه به دست م  یهر سود  ران،ی صادرکننده خشکبار ا  نی معروف تر  ،یعسگراوالد

  ، یخانواده و امور جار   یها  نهیهز  یکرد. بخش اول را برا  یآورد را چند قسمت م

ادامه و توسعه آن، بخش سوم را    یدر همان کار برا یگذار  هیسرما   یبخش دوم برا
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که به    یداد و اگر سود  یم  اص اختص   هی ری را به امور خ  ی ملک و چهارم  د یخر  ی برا

  ی خمس مال در نظر م  یشد بخش پنجم را برا  یدست آورده بود مشمول خمس م

 گرفت. 

 ران ی صادر کننده خشکبار ا   یو فروش عسگر اوالد   د ی خر   ی رازها 

  ت یاش رعا  یدر زندگ  یفروش و رونق کسب وکارش نکات  ش یافزا  یاو درباره راز ها

  .کرد یم  ه یخود توص ان ینکات را به اطراف نی ا  تیکرد و همواره رعا  یم

صبح ها زودتر از همه خواب     ران، ی صادرکننده خشکبار ا  نی معروف تر  ،یعسگراوالد

از    ش ی داشت. ب  اد ی شد. در همه کار ها خدا را در    ی شد و از خانه خارج م  ی م  دار یب

  .داد ی خود را وام نم ییدرصد دارا  ۲۵

  .فروختینم  فی را با تخف  ییکاال  چی و ه  د یخرینم فیرا بدون تخف ی جنس چیه

خدشه    یداشت. در کسب وکار اصول  ییاو نقش به سزا   یها  ت ی در موفق  همسرش 

نموده است: تجارت از تجربه، جرات،    ر یگوه تفس  نی داشت. او کلمه تجارت را ا  ری ناپذ

برابر مشتر   تی رحمان به خدا تشک  ان یدر  توکل   ، به نفس  اعتماد  شده است.    ل ی، 

  ل ی طالعه دلو م  یمعتقد بود تالش و توکل به خدا و درستکار   یاسداهلل عسگر اوالد 

است. او به شدت به خداوند عالقه و اعتقاد داشت. تمام اوراق دفاترش    ت یموفق

لطف خداوند    شه یرا هم  تش یشود و علت موفق  ی اغاز م  م یبا بسم اهلل الرحمن الرح

 .دانست یپدر و مادرش م ر یخ ی و دعاها

خواند. به خانواده اش    یکارش بود و همواره نماز اول وقت م  ز ینمازش کنار م  زیم

کرد و اعتقاد داشت    یرا رد نم  ی ازمندین  ا ی  ر ی . هرگز دست فقدادیم  ت یاهم  اریبس

  ری و رو کند. هرگز ز   ری انسان را ز  یتواند زندگ  ی م  ازمندانی ن  نی از هم  یکی  یکه دعا

بود    یو شور زندگ  دی از ام  ی بند بود. او نمادیزد و به ان پا  یحرف و قول خود نم 

 . دیبخش  ی م یانرژ انش یاطراف یکه به زندگ یمرد
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