
 (v1) فیلم و تصاویر( + کاله ناپذیر خستگی مرد) سلیمانی غالمعلی نامه زندگی

 
 معرفی

او  در شهرستان آمل است. 5252خرداد ماه  52متولد  کاله کارخانه رئیسو  مالک سلیمانی غالمعلی
 ن گذرانده است.د را در شهرستان آمل استان مازندراخو یدوره کودکی و نوجوان

ر فراز و بسیار پ ایران غذایی صنعت غول سولیکو هلدینگ گذاربنیان سلیمانی غالمعلی زندگینامه
 نشیب است. 

 در این مطلب سعی می کنیم تا به تمام جنبه های آن بپردازیم.

 

 بزرگترین به عنوان کاله لبنی هایفراورده شرکت که باشدمی مجموعه زیر 5۲ از بیش دارای سولیکو 
 .شودمی محسوب ها آن ترینمطرح و

غالمعلی سلیمانی به عنوان یکی از موفق ترین کارآفرینان ایرانی شناخته شده است. او کسی بود که 
 توانسته ایده های خالقانه و فکر خود را با تالش بی وقفه به ثمر برساند.

 

 

 

 



 دوران نوجوانی

سال  5تهران آمد. مدت بعد از اتمام دوره دبیرستان برای قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه به 
 ابقس ملی دانشگاه در لیسانسبرای دریافت مدرک در رشته ریاضی  تپشت کنکور ماند تا توانس

 پذیرفته شود.

از همان دوران دانشجویی برای مستقل شدن تالش می کرد. او باید برای تامین هزینه تحصیل کار 
و تا مدتی از او ناراحت بود و دلیل می کرد و درآمد کسب می کرد. پدرش با این کار مخالف بود 

ناراحتی این بود که اصرار داشت که غالمعلی کامال تمرکز خود را بر روی تحصیل بگذارد اما خود او 
 .بود دارخانه او مادر و دادگستری وکیل سلیمانی پدر اصرار می کرد که کار کند.

 

 نقل از آقای سلیمانی در مورد پرداخت نکردن شهریه دانشگاه:

 دهی؟نمی شهریه چرا: گفتمی که را پویان پروفسور هخدا رحمت کن

 چه نفت پول همه این با. بدهم شهریه پول و کنم کار نیستم حاضر کنم، کار چه ندارم پول: گفتم
 ؟ نپردازم یا بپردازم شهریه من که دارد اثری

 . گرفتم بانک از قبل سال: گفتم کردی؟ کار چه قبل سال: گفت

  بروم؟ یا بمانم باید من حاال بینم،نمی صالح: گفتم گیری؟نمی االن چرا: گفت

 . بمان: گفت

 هم نم به دارد امکان. کنیدمی پرداخت دانشجویان به ناموت سیصد ماهیانه شما استاد: گفتم بعد
  بدهید؟ را پول این

 یصدس آن ماهیانه پذیرفت وجود این با بگیری؟ شهریه یا بپردازی شهریه آمدی تو دانمنمی: گفت
 .بپردازد نیز من به را ناموت

 

 

 سربازی دوران در او .رفت سربازی به بعدنشگاه ملی سابق فارغ التحصیل شد واز دا 522۲در سال 
 تدریس هم روزها بقیه و دادمی درس و رفتمی صنعتی هنرستان به روز یک کرد،می کار هم

 .کردمی خصوصی



فکر رفتن به آمریکا برای ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر بود. بعد از مشورت  بعد از اتمام خدمت به
کسب و کار افتاد. تصمیم گرفت تا یک  یکبه فکر راه اندازی با دایی خود از این کار پشیمان شد و 

 .نشد موفق زمان آن در متعدد دالیل به اما، مغازه ساندویچی بزند 

 یک کرد، تاسیس شرکت دو کرد، شروع را کار جدی صورت به که 522۱ تا 522۲ سال در سلیمانی
 آقای با که( MSR) اندریسرچ سرویس مارکتینگ نام به هم دیگری شرکت و Parsio پارسیو شرکت
 . بود کرده تاسیس هندی یک و امریکا سفارت بازرگانی مشاور قبادی

 این شرکت ها سود ده نبود و نتیجه خاصی نداشتند.

 

 ، در مکان فعلی شرکت کاله کار خود را با توزیع سوسیس و کالباس آغاز کرد. 5221 سلیمانی از سال

ناموت اجاره دهید. سلیمانی  5۱صاحب این مکان خواهر بزرگ او بود که می خواست آنجا را ماهانه 
مکان را اجاره کرد و هزینه آن را از تدریس  ناموت اجاره می کنم. 5۲به او گفت که من این مکان را 

 خصوصی که خودش انجام میداد پرداخت کرد.

 

 او می خواست کار را از صفر شروع کند اما مشکلی وجود داشت.

 بود گرفته پروفورم چین از او و بود ناموت 5۲ کیلویی سیر پودر زمان آن که بود قرار این از قضیه
 راه را کار و دبیاور سیر پودر تن یک که نداشت هم ناموت هزار هفت حتی. ناموت هفت کیلویی
 به و آورد برایش تن پنج سلیمانی و بدهد درخواست تن پنج کرد قبول گیالن شرکت.  دبینداز
 .داد تحویل هاآن

بعد از یک روز مدیر شرکت گیالن به سلیمانی گفت که تو باید برای من کار کنی. علت این 
مرتبه به او زند می زد تا به او درخواست این بود که سلیمانی کاله حدود دو سال و نیم هفته ای دو 

شد که  قرار اما سلیمانی نپذیرفت و در نهایت با هم شریکی شروع به کار کردند. پودر سیر بفروشد.
سلیمانی خرید موادشان را خارج و داخل تامین کند. بعد از دو سه ماه به سلیمانی گفتند که دیگر 

 برابر شده بود. 2ا در این مدت نمی خواهیم با تو شریک باشیم. تولید کارخانه آنه

شریکی داشت که از حضور سلیمانی ناراضی بود و می گفت کسی که به این شکل کار  میکائیلیان
 می کند تا چند وقت دیگر صاحب کارخانه می شود. اینجا یا جای من است یا او! 

 در نهایت سلیمانی با آنها تصفیه حساب کرد و جدا شد. 

 سلیمانی آمد و خواست که در تولید به آنها کمک کند.همسرش به سراغ  میکائیلیانبعد از فوت 



 ک شد و کار را شروع کرد.یسلیمانی بدون اطالع شریکشان در تولید با آنها شر

در آن زمان همسر میکائیلیان با شریکش بر سر نصب یک سری از دستگاه ها اختالف داشت و این 
 د و به دنبال راه حل بود.موضوع را با سلیمانی مطرح کر

 نقل از سلیمانی:

 با من و مگرفتی مجوز. بزنیم کارخانه آمل در توانیم می. باشد گیالن در نباید حتما که کارخانه:  گفتم
 او از و کردم صحبت داشت را یک و یک و پیچک، های شرکت در کار تجربه که دوستانم از یکی

 با بیا دهم می تر بیش صد در 52 من دهد می تو به پیچک چه هر گفتم.  کند کار ما با خواستم
 . کن کار من

در نهایت سلیمانی رضایت دوست خود را جلب کرد اما همسر او مخالف بود و می گفت: من آمل 
ان در وزارت صنایع کار می کردند. سلیمانی گفت شزندگی نمی کنم و دوست دارم در تهران بمانم. ای

 ی در تهران برای ما آماده کن تا ما در تهران فعالیت کنیم.شما یک مجوز کالباس ساز 

این خانم شیرازی بود و به تازگی صاحب فرزند شده بودند و مادرشان از شیراز برای مراقبت بچه به 
 تهران آمده بود.

 سلیمانی که این وضعیت را دید به همسر دوستش پیشنهاد داد که به شیراز برگردد.

 نقل از سلیمانی:

 از هم مادرت کنی کار صنایع وزارت در شیراز برگردی توانی می تو. کنی می لج خودت با چرا گفتم
 یک و آنجا آییم می هم ما گیری می ما برای هم مجوز یک و کند داری نگه ات بچه از هم و پدرت

 . کنیم می درست سازی کالباس و سوسیس کارخانه

تماس گرفت و موضوع را عنوان کرد. آن شخص  سلیمانی یک نماینده پخش در شیراز داشت، با او
خودش مکانی را داشت که در اختیار سلیمانی گذاشت. سلیمانی هم به اندازه اجاره قانونی پخش 

  کننده شیرازی به او سهام داد.

دوست سلیمانی هم که تجربه کار در دو شرکت بزرگ داشت همراه با همسرش به شیراز آمدند و به 
 شروع به کار کرد. دستگاه ها را هم از گیالن به شیراز آوردند و راه اندازی کردند. عنوان مدیر تولید

 نقل از سلیمانی:

 می که هر از. بیندازیم راه را ها ماشین و بخریم گوشت که نداشتیم پولی اما بود، آماده کارخانه حاال
 یم کار اش کارخانه در میکائیلیان نزدیکان از فردی. خریدم گوشت و گرفتم قرض پول شناختیم



 را ریکا این و شیراز بیایی خواهم می من استادی سازی کالباس و سوسیس در تو گفتم او به. کرد
 .فتادا اتفاق انقالب از قبل گفتم که ماجراهایی این تمامی. کرد قبول هم او بدهی یاد ما به بلدی که

 ها دهکنن پخش این از یکی که دفتر رفتم می داشتم صبح شش ساعت روز یک.  بود انقالب اوایل
 و سرش توی زد طوری؟ چه گفتم. کرد سالم و گرفت را من جلوی حسین شاطر نام به گرد دوره ی

 رد،آو دنیا به قلو دو یک خانمم دیروز داشتم بچه تا نه من، ؟گفت چرا گفتم. شدم بدبخت گفت
 طوری چه را بچه تا یازده این ام مانده من نداری کالباس سوسیس که هم تو. تا یازده شدند حاال
.  ودمب شده ناراحت حسین شاطر برای واقعیتش اما. نباش ناراحت است، بزرگ خدا گفتم. کنم سیر

 تماس من با بودم کرده وارد همبرگرزنی دستگاه دو برایش که هایم مشتری از یکی موقع همان
 را پولش و کن رد را ها این توانی می که جور هر. خواهم نمی را دستگاه دو این من گفت و گرفت
 وشتگ گفتند می. بود نیامده کالباس و سوسیس هم گیالن از و بود هشت ساعت. بفرست برایم

. ندازمبی راه همبرگرسازی دفتر همین در گرفتم تصمیم و خریدم گوشت چرخ یک رفتم عصر. نیست
 در که هایی آدم با.  برداشتم ،خودم بودم آورده مشتری برای که هم را ساز همبرگر دستگاه دو آن
 از اول روز.  بدهند یادم را سازی همبرگر خواستم آنها از و کردم صحبت بودند کرده کار زمینه این

 و سوسیس. زدیم همبرگر عدد 5۹۱کارگر، چهار کمک به شب دوازده ساعت تا صبح شش ساعت
 رهمبرگ و شرکت جلوی آمدند می بود،آنها زیاد تعدادشان هم حسین شاطر امثال. بود کم کالباس

 اهر شرکت همین در را همبرگر بنابراین،. بردیم نمی هم سردخانه به حتی و بردند می تازه تازه را ها
 . افتاد راه شیراز در کالباس و سوسیس و انداختیم

 

 شیراز در شرکتی بعد و شد مشغول زنی همبرگر به( ۹۹  پالک آذربایجان خیابان) محل در سلیمانی
 ، شهربو گوشتی ، آمل کاله گوشتی سپس و تهران در( تهران) سولیکو کارخانه سپس و دمس بنام

 یارشورخ تولید ، کالباس و سوسیس روده سپس( اختران) کرمانشاه گوشتی ،(آفرید) بوشهر دریایی
 لبنی شرکت( 521۹) مدتی از پس و نهاد بنیان را پوست و طبیعی روده صادرات و صادرات جهت
 .کرد تاسیس سولیکو گروه هایشرکت از یکی عنوان به را کاله

 

 

 آمل در کارخانه اندازی راه و لبنیات تولید شروع

 



 زیاد های صحبت از بعد و تخود به آمل رف دوستان از یکی دیدن برای 1۹  سال عید درسلیمانی 
 . ندکن تولید ماست شیر از و کند آوری جمع روستائیان های خانه از را شیر تا کرد متقاعد را ایشان

 از تولید، برای شیر تهیه. شد احداث آمل در ای کارخانه فراوان مشکالت با و شد خریداری زمینی
 .شود می آوری جمع استان 51 از شیر تن 52۲۲ امروز و شد آغاز تن 1 حداکثر

واحد در تهران، اصفهان، و یک این کار به اندازه ای گسترش پیدا کرد که امروزه به غیر از آمل ، یک 
 واحد در کربال راه اندازی شده است.

 . بود پنیر تولید بعد، مرحله

 تآال ماشین خرید مجوز شدی موفق او ولی نبود پذیر امکان آالت ماشین خریداری تحریم، وجود با
 دوستان از یکی کمک به و کرد وارد را آالت ماشین. دبگیر زاده نعمت مهندس آقای از را دوم دست
 ایه پنیر اقسام و انواع تولید از آنجا .کرد اندازی راه را ها دستگاه داشت، لبنیات دکترای کهخود 

 آغاز شد....  و پارمزان پنیر چدار، پنیر تبریز، پنیر گودا، پنیر مانند مختلف

 

کرد و تمامی بعد از افزایش تعداد کارخانه ها و محصوالت سلیمانی هلدینگ سولیکو را راه اندازی 
 شرکت ها و محصوالت خود را زیر مجموعه این گروه قرار داد.

 سطح در مختلف محصوالت انواع ساالنه فروش دالر میلیارد 5 از بیش داشتن با سولیکو گروه
 .است مطرح نوشیدنی و غذایی مواد صنعت هایبرترین از یکی عنوان به المللیبین

 

 نقل از سلیمانی:

 یم مشکل دچار اشتغال در قطعا باشد نداشته کافی تولیدات که کشوری. است تولید من هدف
 .شود

 

 سولیکو غذایی معرفی گروه



 
 

 نگاه یک در سولیکو

 منطقه در نوشیدنی و غذایی مواد تولید صنعت در پیشرو

 تولید درزمینه   فعال شرکت امین ۲۲ عنوانبه کاله 5۲5۲ سال در Euro Monitor موسسه گزارش به
 یشتازپ عنوانبه سولیکو گروه تحقیقاتی، موسسه این گزارش به. شد معرفی و انتخاب غذایی مواد
 است شدهمعرفی و برگزیده خاورمیانه منطقه در نوشیدنی و غذایی مواد تولید

 

 نوشیدنی و غذایی مواد تولید کارخانه 5۲ و سولیکو

 بازار به و تولید مختلف کارخانه 5۲ در و ایران سراسر در سولیکو گروه متعدد و متنوع محصوالت
 بازار به عرضه آماده و تولید کارخانه 5۲ این در سولیکو زیرگروه در محصوالت تمامی. شودمی عرضه
 .شودمی

 

 جهان سراسر در دفتر 2۲ از بیش



 عربی، متحده امارات عراق، ازجمله مختلف کشورهای در تجاری دفتر 2۲ از بیش دارای سولیکو گروه
 از بخشی تأمین همچنین و صادرات مهم وظیفه دفاتر این. است روسیه و انگلستان آلمان، آمریکا،
 .دارند عهده به را محصوالت تولید زنجیره

 

 شاغل انسانی نیروی نفر 52۲۲۲ از بیش

 در شاغل نیروی نفر 52۲۲۲ از بیش تالش با سولیکو، گروه هایکارخانه در تولیدی محصوالت تمامی
 اغلش انسانی نیروی تعداد نظر از سولیکو گروه. شودمی رسانده فروش به و توزیع تولید، گروه،
 .است دولتی هایخانهوزارت بعضی طرازهم و خصوصی هایمجموعه بزرگترین از یکی عنوانبه

 

 ساالنه فروش دالر میلیارد 5 از بیش

 سطح در مختلف محصوالت انواع ساالنه فروش دالر میلیارد 5 از بیش داشتن با سولیکو گروه
 خشب همچنین. است مطرح نوشیدنی و غذایی مواد صنعت هایبرترین از یکی عنوانبه المللیبین
 عنوانبه همواره را مجموعه این که دارد اختصاص صادرات به سولیکو گروه هایفعالیت از ایعمده
 .کندمی مطرح برتر صادرکننده سه از یکی

 

 محصولی رده 5۲۲۲ از بیش

 بیش یدارا...  و لبنیات نوشیدنی، غذایی، مواد تولید مختلف هایبخش در فعالیت با سولیکو گروه
 وعتن هایبرترین از یکی عنوانبه را سولیکو گروه محصولی تنوع این. است محصولی رده 5۲۲۲ از

 .کندمی معرفی خاورمیانه حتی و ایران در محصولی رده

 

 شیر تن 52۲۲ از بیش روزانه جذب

 رشی روزانه جذب مقدار لبنی، و غذایی مواد تولید هایمجموعه موفقیت معیارهای بارزترین از یکی
 فعالیت به ایران در شرکت برترین عنوانبه شیر تن 52۲۲ از بیش روزانه جذب با سولیکو گروه. است

 .برد نام رکورد یک عنوانبه عدد این از توانمی خود نوع در که است مشغول

 

 مجموعه توزیع ناوگان از استفاده با منطقه و ایران در محصوالت مستقیم توزیع



 هب محصول واسطه بدون توزیع ناوگان خاورمیانه، حتی و ایران در سولیکو گروه هایمزیت از یکی
 امکان مختلف، نقلیه وسیله و کامیون 55۲۲ از بیش داشتن با سولیکو گروه. است فروشانخرده
 .کندمی فراهم را فروشانخرده به محصوالت واسطهبی توزیع

 

 متوالی سال 1 در برتر صادرکننده عنوانبه سولیکو گروه انتخاب

 وجهت با که کرده آغاز را خود فعالیت مختلف هایزمینه در گذشته متوالی هایسال در سولیکو گروه
. ستا صادرشده خاورمیانه و همسایه کشورهای به تولیدات از بخشی محصولی، تنوع و کیفیت به

 معرفی و انتخاب صادرکننده برترین عنوانبه سال 1 در را سولیکو گروه محصوالت صادرات حجم
 .است نموده

 

 ERP سازی پیاده

 و سویک از سولیکو گروه در مختلف فرآیندهای بهبود و توسعه رویکرد به توجه با 5۲52 سال در
 از استفاده به را مجموعه دیگر، سوی از کشور سراسر در انسانی نیروی و ارتباطات گسترش

 در ERP سیستم اندازیراه و طراحی به منجر جدید رویکرد این. داد سوق فناوری مدرن راهکارهای
 تاس شده سازیپیاده و اندازیراه مجموعه در موفقیت با پروژه این اول فاز که شد مجموعه

 

 افتخارات و جوایز

 به روحانی حسن ایران جمهوررئیس توسط ملی شایسته مدیر عالی نشان 52۹2 مهر اول در
 وی مدیریت با که کاله برند به صادرات ملی افتخار مدال همچنین و شد اهدا سلیمانی غالمعلی

 در اقتصادی نخبه عنوان به عنوان به 5۲52 سال در سلیمانی. گرفت تعلق سلیمانی به شودمی اداره
 سازمان المللبین تجارت مرکز سوی از اقتصاد حوزه در تأثیرگذار افراد از یکی و اسالم جهان

 را الضرب امین نشان و تندیس 52۹1 سال در سلیمانی. شد معرفی مالزی در اسالمی هایهمکاری
 .نمود دریافت وحدت تاالر در کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق از

 

 52۹1 کارآفرین رهبران جشنواره تندیس دریافت

 52۹1 ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق الضربامین تندیس و نشان دریافت



 52۹1 کشاورزی بانک نمونه مشتری تندیس دریافت

 52۹1 غذایی صنایع و ای تغذیه تحقیقات انستیتو تندیس دریافت

 اهدانشگ کارآفرینی دانشکده کارآفرین رهبران جشنواره چهارمین برتر کارآفرین تندیس دریافت
 52۹2 تهران

 5۲52 تهران تداکس Citizen X نشان دریافت

 و تجارت کنفرانس و نمایشگاه دوره ششمین از اقتصادی نخبه MWB المللیبین جایزه دریافت
 5۲52 مالزی اسالم جهان گذاریسرمایه

 52۹2 روحانی حسن توسط ملی شایسته مدیر عالی نشان دریافت

 52۹۲ مازندران استان کشوری نمونه کارفرمای

 52۹2 ملی شایسته مدیر اجالس از ملی شایسته مدیر عالی نشان دریافت

 

 

 


