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همراهان عزیز، امروز همراه یکدیگر زندگی نامه سام نظریان، یک ایرانی موفق دیگر را 
 .هایی از داستان موفقیتش دریابیمکنیم تا ضمن آشنایی با او، درسمرور می

 

 

 نظریانبررسی زندگی نامه سام 
ای یهودی متولد شد. پدرش ، در ایران و در خانواده1354ی سال سام نظریان زاده

ی نظریان یکی از بود؛ به طور کلی خانواده کوالکام یونس نظریان، موسس شرکت
آیند که در لس دنیا به شمار میتبار در کل های یهودی ایرانیثروتمندترین خانواده

تر در ها بیشهای آنآنجلس آمریکا و تل آویو اسرائیل ساکن هستند. فعالیت
 .های سرگرمی، فناوری اطالعات و سیاسی استزمینه
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ی این خانواده و یکی از ثروتمندترین افراد سام نظریان یکی از اعضای شناخته شده

اگر عبارت بیلیونرهای ایرانی را در اینترنت جستجو  ایرانی در جهان است؛ به طوری که
 درخشد، اما به راستی او کیست؟نمایید، نام او در این لیست می

 
 باشد. می SBE Entertainment Group نظریان مدیرعامل و موسس شرکت

ترین مراکز آنجلس، الس وگاس و میامی در معتبرترین و بزرگاو در شهرهای لس
 گذاری کرده است. تفریحی سرمایه

 و هتل کازینوی بزرگ (SLS Hotels) های اس ال اسمراکزی همچون مجموعه هتل
(Sahara) هایی نظیر کالنیدر الس وگاس، کلوب (THE COLONY) و هاید الونج 

(Hyde Lounge) ی این کلوب در مرکز ورزشی استیپلز، همزمان با بازی حامد که شعبه
گذاری های او، تاسیس ح شده است. یکی از سرمایهحدادی در آن ورزشگاه افتتا

ها با بهترین و ماهرترین آشپزهای دنیا همچون های بزرگی است که در آنرستوران
 .شودکاتسویای ژاپنی همکاری می

 
در  کارآفرینی گذاری وی زیادی به سرمایهرسد آقای نظریان عالقهاین طور که به نظر می

اند، زیرا از دیگر اقدامات او در این زمینه، تهیه کنندگی بخش تفریح و سرگرمی داشته
ها در گیشه موفق عمل هایی که بعضی از آندر چند فیلم هالیوودی بوده است. فیلم

می مور و کوین کاستنر اند؛ آثاری همچون آقای بروکس با بازی دکرده و پرفروش بوده
ی ورودش به هالیوود و صنعت و فیلم سینمایی پنج انگشت. نظریان به واسطه

باشد. اشخاص بزرگی سازی، با افراد زیادی از این صنعت آشنا شده و در ارتباط میفیلم
 … همچون دیوید بکهام و
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 های سام نظریاندارایی
نظریان، اطالعات چندانی در دست در خصوص زندگی خصوصی و خانوادگی سام 

های او صحبت گذاریها بیشتر در خصوص ثروت و سرمایهنیست و در خبرگزاری
توان گفت او از ثروتمندترین افرد ایرانی ست که ثروت او در که میطوریشود؛ بهمی

ی رویایی او در هالیوود هیلز که میلیون دالر بوده است. خانه 200بالغ بر  2012سال 
اش ظرفیت ای مشرف به شهر قرار گرفته، استخر خانهمتر زیربنا دارد، بر صخره 600
 .میلیون دالر می ارزد 1نفره دارد و ماشین شخصی او  200

ی آینده سازان ایرانی در کالیفرنیا بود و همچنین در نظریان یکی از سخنرانان جلسه
ی نیای جنوبی در مجلهبه عنوان یکی از صد شخصیت تاثیرگذار کالیفر 2006سال 
 .آنجلس تایمز معرفی شده استلس

 

 سام، اگر همه ثروتت را از دست بدهی
روزی خبرنگار بیزینس ویک از او سوالی پرسید و آن این بود که اگر در کسب و کار و 
تجارت خود با شکست رو به رو شوید، چه احساسی خواهید داشت؟ نظریان در پاسخ 

توانید دو سال دیگر از من بپرسید، اما این را بگویم ها را میسواللبخند زد و گفت: این 
بعضی از کارهایی که انجام دادم نیاز به طی کردن مسیری سخت و دشوار داشت، اما 

 .امی مشکالت برآمدهام و از پس همهمن چیزهایی زیادی در این راه آموخته
 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha

